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  دخالتھاي آمريكا در ايران
  موسسه فرھنگی و اطالع رسانی تبیان

.................................................................... 

  ۶١مقدمه جلد 

كه دوباره آن مسائل را برگردانند كه در زمان شاه آقاى كارتر و امثال او االن تمام ھمشان اين است "بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  . مخلوع بود، لكن اين آرزوئى است كه اين ابرقدرتھا بايد به گور ببرند

با پیروزى انقالب اسالمى ھر چند رژيم آمريكائى شاه " امام خمینى." "ايران ديگر اجازه نمى دھد كه اينھا دخالت درش بكنند
ستقرار يافت، اما منافع سلسله جنبان حقیقى رژيم پھلوى در ايران پايان نیافت، بلكه در پى سرنگون شده و جمھورى اسالمى ا

منافع ما در دسترسى مداوم به نفت ايران بايد توسط توانائى دولت : "آن بود كه تا آنجا كه ممكن است منافع خود را در ايران بازيابد
  . درآمد حفظ گردد جديد در برقرارى نظم در چاھھاى نفت و احتیاج او به

  " . و ما نبايد با بى توجھى اين منافع را از دست بدھیم " منافع ما در اينكه ايران درآمد نفتش را در آمريكا خرج كند بايد بھبود يابد 

ن آنكه آمريكا و از آنجا كه با افشاى شاه و اطرافیانش پرده از چھره ئ آمريكا نیز تا حدودى كنار رفته بود و امكا"  ١۵سند شماره " 
بتواند با ھمان روشھاى سابقش قرم به پیش بگذارد نبود و به پیروزى سريع انقالب نیز باعث شد كه سران كفر نتوانند در ايران بعد 
از انقالب به طرح نقشه اى كه كامالہ با منافعشان سازگار باشد بپردازند، لذا تصمیم گرفتند تا مدتى كوتاه سكوتى نسبى اختیار 

: و در سايه ئ اين سكوت در خفا دست به اقداماتى بر علیه جمھورى اسالمى زده و ھم اوضاع را بھتر بررسى نمايند كرده
در اين شرايط مغشوش و نامطمئن مومع ما مخفیانه آماده بودن براى اقدام و پاسخگوئى به فرصتھا براى : سیاست اياالت متحده"

سكوت و انزوا در "  ١۶سند شماره ." " ايران و خودمان را به جلو نراندن بوده است محكم كردن اعتبارمان در مقابل دولت موقت
صحنه ئ سیاسى ايران ھر چند در كوتاه مدت مى توانست در ارزيابى اوضاع به آمريكا كمك كند و آن را ايز حمالت تبلیغاتى دور 

لكه بھتر آن مى ديد كه بعد ازاى مدتى سكوت براى بررسى نگه دارد، اما ادامه ئ آن در درازمدت مورد عالقه شیطان بزرگ نبود ب
اوضاع و بعد از شناخت چھره ھاى مختلفى كه به نحوى در اداره ئ ايران دست داشتند، به عنوان اولین قدم براى بسط سلطه ئ 

گسترده اى براى برقرارى روابط  دوباره اش در ايران براى بھتر با عوامل بالقوه و بالفعلش تماس برقرار نمايد، لذا دست به اقدامات
  . كه اسناد آن در كتاب قبل آمده است" سیاسى مى زند 

البته علت عالقه ئ آمريكا در برقرارى اين روابط آن ھم در اولین ماھھاى بعد از پیروزى انقالب آن است كه در راس امور افرادى را " 
مى دانست كه حتى اگر خودش در برقرارى روابط عجله اى نداشته مشاھده مى كند كه از قبل از پیروزى انقالب آنھا داشت و 

  . باشد ممكن است دولت موقت در اين امر پیشقدم شود

: البته در كنار دولت موقت از امام نیز غافل نبوده و پیوست از ايشان به عنوان يك نیروى مخالف منافع غرب و آمريكا ياد مى كردند
وه بر به وجود آوردن سیاستھا و بیانیه ھاى افراطى ايران به نظر مى آيد كه با حرارت زيادى ضد آيت اهللا خمینى كه عال: كمبودھا"

  . اياالت متحده است

  . توانائى محدود ما براى ارتباط پیدا كردن با رھبريت مذھبى و اكثريت طبقه ئ پايین ايرانیھا

  ". احساسات ضد صھیونیسم در مقبل منافع اسالمى و عرب

  . در ھر صورت نھايتاہ حقیقت فاصله اساسى ارتباطاتى بین ما و نیروھاى اسالمى در ايران باقى مى ماند" " ٢ره سند شما" 

  . اين فاصله با رھبرى مثل خمینى بزرگترين مقدار است

شماره سند ." " زيرا ھم عقايد صحیح و سخت مذھبى و ھم يك تنفر و سوعظن ديرينه نسبت به اياالت متحده را باعث مى شود
در جمله ئ اخیر "  ١۵سند شماره ." " در مورد سیاستھاى خاورمیانه او نیروى مخالفى خواھد بود كه بايد با او مقابله كرد" " ١٠

به اين نكته اشاره مى شود كه آمريكا به انقالب و امام تنھا به چشم تھديدى نسبت به منافعش در ايران نگاه نمى كند بلكه 
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ھاى امام را به عنوان محرك حركتھاى اسالمى كه اساس حكومتھاى دست نشانده آمريكا در منطقه را پیوسته تاثیر رھنمود
  . متزلزل مى نمايد در نظر دارد

لذا در صدد است كه با برقرارى رابطه رسمى با دولت موقت و نیروھاى غربزده در ايران، آنھا را تقويت نمايد تا ھم زمینه ئ رشد 
  . ئ سیاسى كه به علت تربیت غربیشان نھايتاہ رو به را تضعیف نمايندبراى گروھھاى غربزده 

چنانكه در يكى از اسناد اين كتاب نیز آمده نیروھاى غربزده و دولت موقت از امكانات آمريكا به حساب مى آيند يعنى بالقوه يا 
اياالت متحده و غرب كه در میان آنان مى تونیم  تعداد زيادى ايرانیان تحصیلكرده ئ: امكانات: "بالفعل در جھت آمريكا قرار دارند

  . تصمیم گیرى در جھت غرب را انتظار داشته باشیم

و عالئمى از واقع بین بودن، غیرافراطى بودن نشان داده است و در روابط عادى " كه با جناح قم مخالف بوده " يك دولت رسمى 
  " .  ٢هسند شمار." " شده ئ ايران و اياالت متحده ذيعالقه است

زيرا در چنین اوضاع و احوالى فقط چنین دولتى مى توانست اوضاع و احوالى را به وجود آورد كه آمريكا از آن رضايت كامل داشته 
ما مى خواھیم تا آنجائى كه ممكن است مشكالت گذشته را از " تا زمانى كه يك دولت جديد تشكیل شود " در كوتاه زمان : "باشد

  . از مسائلى كه ايجاد ستیزه مى كند اجتناب ورزيمسر راه برداريم و 

  . ما پايه اى باشد خواھیم گذارد

در طول يان مدت و پس از آن مى خواھیم كه سوعظنھاى رھبران مذھبى را كاھش دھیم و در جائى كه امكان پذير باشد دوستى 
با دولت موقت به چشم رابطه اى كوتاه پايه و اساس  يعنى آمريكا به رابطه اش"  ۶سند شماره ." " آنھا را توسعه و بھبود بخشیم

  . رابطه ئ سیاسى طويل المدتش با ايران را بريزد

!! البته از اين نكته نیز نبايد غافل بود كه شیطان بزرگ بیشتر مايل به داشتن رابطه با يك دولت غیرمذھبى بود كه عده اى ملى گرا
بر روى دولت موقت نیز به عنوان عاملى كه مسائل مورد اختالفش بار دولت موقت را ھر در آن زمام امور را بر عھده داشته باشند و 

چه زودتر حل نمايد تا در پايان عمر آن ھیچ مسئله ئ مورد اختالفى باقى نمانده و زمینه ھاى سیاسى و اجتماعى براى آنكه 
خواھان كار كردن براى ايرانى مى باشیم كه  در بلندمدت ما: "آمريكا به اھدافش در درازمدت برسد، كامالہ مھیا باشد

ناسیونالیستھاى غیرمدھبى میانه رو در اداره ئ كشور مسلط باشند ولى قبل از اينكه ما بتوانیم در ايران اعمال نفوذ كنیم 
  . وضعیت اعتماد و احترام به وجود آوريمبايستى كه يك 

لذا آمريكا دست "  ١۶سند شماره ." " جانبه شروع به حركت نمائیمما معتقديم كه ما اكنون بايستى روى يك سرى مشكالت دو
به يك سرى فعالیتھاى سیاسى و تبلیغى مى زند تا بدين وسیله با كم شدن فشار افكار عمومى بر علیه آمريكا، زمینه براى 

ر است ولى بعضى از بیانیه دوام انقالب از قطعیت دو: " فعالیت نیروھائى كه در بلندمدت امیدھاى وى مى باشند فراھم شود
ھاى مثبت از جانب ما در مورد درك دوره ئ انتقال مشكلى كه ايران از آن مى گذرد و مى تواند دست میانه روھائى كه خواھان 

يك اظھارنظر مثبت و عمومى گاه و بى گاه توسط سخنگوى دستگاه مديريت درباره ..." ...روابط خوب با ما ھستند را محكمتر كند
قه و امیدھاى ما در ايران جديد مى تواند به كاھش مقدارى از رفتارھاى ستیزه جويانه، لعنتھايى كه به خاطر صفوف بنزين ئ عال

به شما مى فرستند و رفتارھائى كه نسبت به ايران در مردم آمريكا وجود دارند و به تعقیب منافع درازمدت ما در ايران كمك نمى 
يعنى برخورد آمريكا با دولت موقت آنچنان است كه در كوتاه مدت موجب تقويت آن شود تا ھم "  ١٠سند شماره " " كنند، كمك كند

موجبات تضیعف رھبرى انقالب و ھم زمینه براى فعالیت غربزدگان و عوامل آمريكا و شرايط براى نفوذ آمريكا در درازمدت فراھم شود 
ران مطرح مى شود به نحوى تمام و حل شود كه در آن به نحوى براى لذا آمريكا عالقمند است كه ھر مسئله سیاسى كه در اي

  . دولت موقت كسب وجھه شود

  : "... به عنوان نمونه مى توان به عالقه آمريكا به اين مسئله كردستان توسط دولت موقت حل شود اشاره كرد

  . ايران كمك مى كندايرانیان اعتقاد دارند كه عراق به نحو فعاالنه اى به شورشیان كرد و عرب در 

  . اين اعتقادات و اظھارات ممكن است تا اندازه اى صحت داشته باشد
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بسیار محتمل به نظر مى رسد كه اگر عراق كوشش جدى براى كنترل پلیسى مرزھاى خود به عمل آورد، شورشیان ايران و به 
  . ويژه كردھا براى ادامه ئ قیام خود دشوارى خواھند داشت

  . قدم به عقیده ئ ما فرانسويان و آلمانیھا ممكن است به طور جداگانه عراق درباره ئ تحوالت ايران به بحث بپردازند به عنوان اولین

ھدف غائى چنین تبادل نظرھائى كه مستلزم فرآيند طوالتى ايجاد اعتماد خواھد بود اين است كه عراقیھا را متقاعد سازند تا از 
اما ھمان طور كه قبالہ اشاره كرديم تقويت دولت به طريق غیرمستقیم و "  ٧سند شماره ." " داعمال فشار بر دولت بازرگان بكاھ

ايجاد رابطه ئ سیاسى با آن از اھداف كوتاه مدت شیطان بزرگ محسوب مى شد ولى در بلندمدت خواھان تشكلیل دولتى بود 
گرائى باشند لذا سعى بر آن دارد تا با تمام  كه از افرادى غیرمذھبى تشكیل شده باشد كه حداكثر داراى احساسات ملى

گروھھاى سیاسى داخل و خارج كشور ارتباط برقرار كند كه البته در اين عمل گروھھائى كه قدرت بیشتر و در نتیجه نقش تعیین 
توانیم رابطه اى ما مى خواھیم كه خودمان را در آنچنان موضعى قرار دھیم كه ب: "كننده ترى را داشتند بیشتر مورد توجه بودند

موئثر با ھر گروھى كه قدرت قطعى را در اختیار دارد برقرار نمائیم و رد عین حال روابطمان را با ديگر عوامل مھم سیاسى منجمله 
  . مخالفین خود حفظ نمائیم

اعى دراد، با ھر يعنى آمريكا كه براى اجراى طرحھیا شیطانیش احتیاج به محیطى با ثبات سیاسى و اجتم"  ١۶سند شماره "  ٢
گروه صاحب قدرتى كه بتواند با تكیه بر قدرتش در برابر انقالب قد علم نمايد و در صورت امكان بر سر كار آمده و زمام قدرت را در 

  . دست گیرد قصد برقرارى رابطه دارد

روآمدن شاپور بختیار در : "گ ھستندو البته گروھھاى فرارى و ضد انقالبیون خارج از كشور نیز در اين باب مورد عنايت شیطان بزر
پاريس و شايعات مداوم درباره ئ چند نفر مھاجر ايرانى كه فعاالنه در توطئه ھائى براى برانداختن رژيم اسالمى آيت اهللا خمینى 

نظر سرگرم كوشش ھستند، اين ھوس را ايجاد مى كند كه در میان اين مھاجران سیاسى راه حلى را براى اوضاع ايران كه به 
  . اياالت متحده ناخوشانید است، ببیند

به ھر صورت آمريكائیھا مى توانند با بختیار وقتى كه او به روانى به يك زبان غربى صحبت مى كند و آنھم درباره ئ آزادى فردى كنار 
  . كند كه در جمالت بعدى سند شیطان بزرگ به بى كفايتى اين فراريان اعتراف مى"  ١٧سند شماره ئ ." " بیايند

به نظر ما خطائى جدى خواھد بود اگر به پیشنھاد " : "چه اينھا اگر توانائى انجام كارى را داشتند مى ماندند و انجام مى دادند " 
  . عنوان شده از سوى خود تبعیديھا درباره ئ اينكه آنھا كلید اصالحات ايران را در دست دارند ترتیب اثر داده شود

از طبقه بسیار كوچك محدود خود از ھیچ گونه پشتیبانى در ايران برخوردار نیستند و عالوه بر اين، اينھا زيرا اين اشخاص به غیر 
يعنى اگر ضد انقالبیون خارج از كشور داراى قدرت الزم براى ." فاقد وسائل اعمال قدرت براى سرنگون كردن نظام كنونى ھستند

  . خوبى توجه شیطان بزرگ را به خود جلب كنندمقابله با جمھورى اسالمى بودند مى توانستند به 

بنابراين آمريكا با توجه به اين نكته كه در چنین شرايطى كه فقط چند ماه از پیروزى مى گذرد خود را موجه با انبوه مردم مسلمانى 
واھند كرد لذا ھرگونه اقدام مى بیند كه به رھبرى امام امت با ھر گروه يا فردى كه بخواھد بر علیه انقالب قدمى بردارد مقابله خ

سريع بر علیه انقالب را موفق ندانسته و اقدامات نظامى يا سیاسى حاد را در كوتاه مدت غیرممكن مى بیند، پس به طرح نقشه 
  . براى درازمدت مى پردازد

را ندارد تا به نحو موئثرى در اگر ھمان طورى كه ما نتیجه گیرى مى كنیم ھیچ گروه يا فردى خارج از ايران در حال حاضر قدرت آن "
بھترين بر دشات به نظر مى رسد چنین خواھد بود كه در موارد " يعنى حكومت را سرنگون كند " حوادث ايران نفوذ داشته باشد 

كمك به حفظ و تقويت عناصرى در ياران به ويژه در میان گروھھاى نظامى و مذھبیون میانه رو و غیرمذھبى كه : زير كوشش كنیم
  . مكن است در آينده با روشن شدن صحنه ئ سیاسى نقش سودمندى ايفا كنندم

 ...  

ما امیدواريم كه متفقین با ما ھم عقیده باشند كه ھمه ئ ما بايد آنچه از دستمان برمى آيد براى تقويت نظامیان ايران كه در آينده 
از اين تحوالت تماس نزديك داشته باشیم تا تامین كنیم ممكن است يك گروه كلیدى باشند بكوشیم ما میل داريم با متفقین قبل 

يعنى آمريكا ھر چند دم از برقرارى روابط دوستانه زده و "  ٧سند شماره ئ ." " كه نظامیان ايران پشتیبانى الزم را دريافت كنند
  . ى اوضاع ايران نیز غافل نیستسعى دارد بدين وسیله موضع ايران را در برابر خود به اعتدال بكشد، اما از راه حل نظايم برا
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  . بدين خاطر سعى دارد تا آنجا كه ممكن است بافت سابق ارتش تغییر نكرده و وابستگیش قطع نشود

كه البته مسلم است در توجھش به ارتش، امید به ھمان قشر وابسته اى دارد كه در زمان شاه پرورششان داده بود و بارھا " 
  " ... اثبت كرده بودند وفادارى خود را به اربابشان 

به ھر حال آمريكا بعد از انقالب تا زمان اشغال النه جاسوسى اينگونه كه اسناد حكايت مى كنند روشھا و شیوه ھاى گوناگونى را 
يكا در پیش مى گیرد تا بلكه منافع از دست رفته را دوباره بازيابد و مى بینیم كه با تسخیر نداشت، اما بساط مركز توطئه ھاى آمر

در منطقه درھم پیچیده شد و يكبار ديگر ثابت شد كه در مقابل امتى كه به نیروى اليزال الھى تكیه نمايد، ھیچ ابرقدرتى را ياراى 
  ... مقاوت نخواھند ماند

  " دانشجويان مسلمان پیرو خط امام"

  . نكات چندى پیرامون نحوه ئ برخورد با اسناد ارت متذكر مى شويم: تذكر

  . مطالبى كه به طور مستقیم از افراد و شخصیتھا نقل و بدل شده بین آنھا نخست آنكه

  . طبیعى اسظت كه جو حاكم بر مالقات و كیفیت روابط طرفین در كیفیت گزارش موثر بوده است

در ثانى بايد توجه داشت كه اسنادى كه در النه جاسوسى به دست آمده، تماماہ براساس بینشھاى شیطانى ديپلماتھاى 
جاسوس نگاشته و گزارش شده است و طبیعى است كه قضاوت در مورد اسناد در رابطه با جريانات اجتماعى بايد با توجه به اين 

  . بینش باشد

از البه الى اين مدارك مى توان به زواياى حركت شیطان بزرگ پى برد و با استفاده از معیارھاى اسالمى براى مقابله با او تجھیز 
  . شد

یوه ھايى كه آمريكا براى كسب اطالعات پس از انقالب اتخاذ كرده بود مالقاتھاى به ظاھر رسمى بود كه با زيركى خاص يكى از ش
شیطانى خود در اين ديدارھا اقدام به جمع آورى اطالعات مى كردند و بسیارى از تحلیل ھا و ديدگاھھاى آمريكا در رابطه با انقالب 

  . كه از ھمین مالقاتھا مى بريماسالمى مبتنى بر اطالعاتى است 

عالوه بر اينھا برخى از اسناد گزارشات وقايع و اخبار است و دقت در نوع انتخاب و ارسال خبر كه مبین نیازھاى اطالعاتى شیطان 
بزرگ و جاسوسھاى او در تھران بوده است، مى تواند راھگشاى ما در شناخت عالئق و نكات برجسته اى كه موجب حساسیت 

  . ريالیسم آمريكا بوده است باشدامپ

  . كنجكاوى و حساسیت وتر او باشد

لذا بر ملت مسلمان ماست كه با كنكاش بیشتر و شناخت روزافزون از توطئه ھاى شیطان بزرگ در حفظ و نگھدارى دستاوردھاى 
  . انقالب اسالمى از ھجوم شرق و غرب بكوشند باشد كه اين نھضت به نھضت امام زمان متصل شود

  . در خاتمه الزم به تذكر است كه ترجمه و تنظیم و انتشار مطالب منتشره در حد بضاعت اين جمع مى باشد

  شماره سند  ١

  راھھاى مختلف از شھرستانھا

نه نامه نوشته شده به : راھھاى مختلف از شھرستانھا خالصه: خیلى محرمانه يادداشت براى پرونده ھا موضوع"  ١" سند شماره 
و دوستان " دبیران دبیرستانھا " انگلیسى كه ظرف دو ماه گذشته از دوستان ايرانى از قبیل دانشجويان و ھمكاران فارسى و 

نزديك ساكن شیراز و خراسان دريافت شده، ايران دوران بعد از پھلوى را با چشم اندازى متفاوت با گزارشھاى جرايد آمريكائى و 
  . سفارت آمريكا ترسیم مى كنند
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بعضى ازى مناطق دوردست خراسان آرام و مسالمت جو به نظر مى رسند و به طور كلى از ھرگونه حوادث شديد برى  شیراز و
  . ھستند

  . ساكنان اين دو منطقه سقوط پھلويھا و برقرارى يك جمھورى اسالمى را مورد استقبال قرار داده اند

  . ترس انتقاد مى كنندمع ذلك از رھبران جديد خود ازى جمله خمینى آزادانه و بدون 

ھر چند دانش آموزان دبیرستانھا در سراسر ايران و حتى آنھائى كه در شھرھاى دور افتاده بودند وارد جريانات سیاسى شده بودند 
  . مدارس تا نوروز به طور عادى كار مى كردند

شديداہ حكومت اياالت متحده را محكوم ھر چند احساس خیانت و رياكارى سیاست حقوق بشر كارتر بسیارى را وادار مى كرد تا 
  . كنند، نسبت به افراد آمريكائى محبت و احترام ھمچنان باقیمانده است

در حالى كه نامه نگاران مشكالت بزرگى كه ايران بعد پھلوى را با چشم اندازى متفاوت با گزارشھاى جرايد آمريكائى و سفارت 
  . آمريكا ترسیم مى كنند

اطق دوردست خراسان آرمام و مسالمت جو به نظر مى رسند و به طور كلى از ھرگونه حوادث شديد برى شیراز و بعضى از من
  . ھستند

  . ساكنان اين دو منطقه سقوط پھلويھاو برقرارى يك جمھورى اسالمى را مورد استقبال قرار داده اند

  . كنند مع ذلك از رھبران جديد خود از جمله خمینى آزادانه و بدون ترس انتقاد مى

ھر چند دانش آموزان دبیرستانھا در سراسر ايران و حتى آنھائى كه در شھرھاى دور افتاده بودند وارد جريانات سیاسى شده بودند 
  . مدارس تا نوروز به طور عادى كار مى كردند

اياالت متحده ار محكوم ھر چند احساس خیانت و رياكارى سیاست حقوق بشر كارتر بسیارى را وادار مى كرد تا شديداہ حكومت 
  . كنند، نسبت به افراد آمريكائى محبت و احترام ھمچنان باقیمانده است

در حالى كه نامه نگاران مشكالت بزرگى كه ايران بعد از دوران پھلوى مواجه با آن است درك مى كردند، كمتر از میان آنھا میل به 
  . فرار دارند

الھام از موفقیت سريع انقالب در سرنگون كردن شاه كه در خواب ھم نمى توانستند آن را  بالعكس بیشتر اين نه نفر نامه نگار با
  . ببینند، میل دارند به نحو فعاالنه يا در دگرگونى جامعه ئ خود حركت داشته باشند

  . قیمانده انداغلب جوان متعلق به طبقات پائین تا متوسط شش ماه پس از عزيمت شاه، خوشبین با" شھرستانیھاى"خالصه اين 

  . تنوع نامه نگاران نسبت به يكديگر بسیار زياد است

از تحصیل كننده در كالس يازدھم دبیرستان گرفته تا دو نفر دارنده ئ فوق لیسانس، از سن شانزده سال گرفته تا حدود پنجاه و 
  . پنج ساله

خود به مشھد سفر كرده گرفته تا يك شیرازى شھرى ماب  از لحاظ تجربه از يك روستائى منزوى كه تنھا يك بار يا دو بار در زندگى
كه در اروپا وسیعاہ سفر كرده ولى در آمريكا نبوده است، از لحاظ طبقات اجتماعى از يك طبقه ئ پائین قبیله اى گرفته تا طبقه ئ 

  . باالى متوسط شھرى

  . مكاتبات اين چنین گروه متنوعى را مى توان تنھا از دو لحاظ عمومیت داد

  . اول اينكه ھمه ئ آنھا اكنون با تمامى قلب ايز سرنگونى شاه استقبال مى كنند
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در لبه ئ " دبیران شیرازى " چند دانشجو به نحو فعالى در تظاھرات خیابانى در جريان انقالب شركت داشتند، در حالى كه ديگران 
  . خیابان تا معلوم شدن نتیجه ئ تظاھرات انتظار مى كشیدند

ز آنان در انتقاد از حكومت دوگانه ئ يعنى خمینى و دولت موقت ايران با صداى بلند انتقاد مى كنند ولى ھیچ كدام از آنھا چند نفر ا
  . احساس نمى كنند كه رھبران كنونى را مى توان از لحاظ پستى و استبداد و فساد با رھبران رژيم سابق مقايسه كرد

شديداہ از طرز اداره ئ راديو تلويزيون ملى ايران توسط قطب زاده و روش میزبانانه ئ  دوم، به استثناى يك نامه ئ امضا نشده كه
يزدى در وزارت امور خارجه انتقاد مى كند، ھمه ئ آنھا آشكارا و بدون ترس نامه نوشته اند و توجھى به حكمفرمايى فرضى جديد 

  . سانسور نداشته اند

  . ھمین اشخاص در زمان شاه به كار برده اند تفاوت بسیار دارد لحن به كار برده شده در نامه ھا از لحنى كه

در آن زمان ھرگز يك انتقاد مستقیم از او برشته ئ تحرير در نیامده بود و تنھا انتقادھاى بسیار پیچ خورده ئ غیرمستقیم به كار 
  . مى رفت

  . ايستى و مستقیماہ مورد انتقاد قرار مى گیردولى اكنون خمینى، بازرگان و وزيران و سیاستھاى دولت بدون ھیچ گونه رودرب

میزان سیاست بافى جوانان قابل مالحظه است و نه تنھا دانش آموزان آگاه دبیرستان عشايرى كه سابقاہ در شیراز وجود داشت، 
كارھاى روزمره ئ بلكه ھمچنین دانش آموزان يك شھر جدا افتاده ئ نزديك مرز افغانستان را كه قبل از انقالب به جز فوتبال و 

ھنگامى كه "خانوادگى و گردش ھم و غم ديگرى نداشتند، در بر مى گیرد، يك دانش آموز خراسانى به طور سده نوشته است 
  . بھترين جوانان ايران به قتل مى رسیدند، من تنھا به فكر والیبال بودم

  . ن نیز تغییر يافتممضحك است، اين طور نیست؟ در جريان انقالب خیلى چیزھا تغییر يافت و م

دانش آموزان دبیرستان عشايرى از برخوردھاى بین گروھھاى دانش آموزان اسالمى و چپگرا ." من ديگر آن على سابق نیستم
  . براى كنترل برنامه ھاى درسى و ادارى مى نويسند

انات پايان سال با جلساتى براى باال بردن از برنامه ئ دبیرستان حدد نوروز، گذراندن امتح ٢يك ھفته انگلیسى، زبان امپريالیستھا 
  . سطح آگاھى دانش آموزان، رقابت مى كرد

عده ئ قابل مالحظه اى از دانشجويان تصمیم گرفتند سر كالسھاى " دانشگاه پھلوى سابق شیراز " حتى در دانشگاه شیراز 
يك ترم بدون از دست دادن وضع دانشجوئى به شركت كنند و در " فعالیتھاى سیاسى"درس بروند ھر چند آنھا مى توانستند در 

  . ثبت رسیده ئ خود در كالس حضور نداشته باشند

تقريباہ ھمه ئ آنھا از سیاست حقوق بشر حكومت آمريكا شديداہ انتقاد كردند و معتقدند كه اين سیاست در مورد ايران رياكارانه 
شاه و سوموزارا مقايسه كرده است، برخى ديگر موازيھائى بین به كار رفته است يك دانش آموز پیشتیبانى اياالت متحده از 

  . مداخله ئ آمريكا در ويتنام ترسیم كردند

به او " كشنده"اغلب نامه نگاران در حالى كه حكومت اياالت متحده را به خاطر پشتیبانى آخرين لحظه از شاه و فروش سالحھاى 
، مواظب آن نیز بوده اند كه بین سیاستھاى اياالت متحده و " ه نام ذكر كرده اند و اغلب كارتر را ب" شديداہ مورد حمله قرار داده 

  . افراد آمريكائى تفاوت قائل شوند

احترام و عالقه به آمرئیكائیھا از لحاظ انفرادى به ھمان میزانى كه حكومت اياالت متحده به پرتگاھھاى عمیق ترى پرتاب مى شد، 
  . شديد بود

ى قومى در میان كردھا و اعراب و تركمنھا، ذكر شده است، از ھیچ نمونه اى از اغتشاش در شیراز يا خراسان ھر چند زد و خوردھا
  . صحبتى نیست
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كه خودشان قشقائى يا ايرانیان سنى االصل بوده اند و احتماالہ احساسات خودمختارى گرايانه " در ضمن چند نفر از نامه نگاران 
  . موقت ايران را براى سركوب كردن تقاضاھاى قومى مورد انتقاد قرار داده اند شدت اقدامات دولت" داشته اند 

ھمكارھاى سابق شیرازى در عین حالى كه میزان سرعت كند دولت موقت ايران را در اجراى سیاستھاى اجتماعى و اقتصادى 
مربوط به ساختن مسكن براى اعتراف كرده اند روى ھم رفته ملى كردن زمینھاى موات داخل شھر و ھمچنین تقشه ھاى 

  . مستضعفان بر روى آنھا را مورد تمجید وقت كافى داشته باشد

ساكنان آن " افكار"دوستان خراسانى در شھر كوچك خود كمتر خواستار تغییرات مادى بودند بلكه خواسته اند تغییر عمیق در 
  . حاصل شود

ى طرفدار خمینى در راديو تلويزيون ملى ايران انتقاد كرده اند، در عین حال "جمھورى آخوندھا"چند نفر از نامه نگاران در حالى كه از 
درباره ئ آزادى قابل مالحظه ئ مطبوعات اظھارنظر كرده اند يك ھمكار سابق شیرازى خاطرنشان ساخته است كه او بیشتر 

  اوقات خود را به 

آثار اكنون به آسانى در دسترس قرار گرفته در حالى كه در مطالعه ئ كتاب از آثار شريعتى گرفته تا ماركس مى گذارند و اين 
  . سال قبل امكان به دست آوردن قانونى آنھا نبود ٢۶جريان 

  . سرانجام در میان نه نامه نگار تنھا دو نفر از آنھا اظھار تمايل براى خارج شدن از ايران كرده اند

  . پسر خود كه در تكزاس تحصیل مى كند براى چند ماھى ديدار كند يكى از آنھا يك معلم بازنشسته بوده است كه میل دارد از

ديگرى دانشجوئى از يك خانواده ئ شیرازى طبقه ئ متوسط تربیت يافته است میل دارد پس از به اتمام رساندن تحصیالت 
  . دبیرستانى در سال آينده در انگلستان اقتصاد تحصیل كند

كه قبالہ محرمانه میل خود را براى رفتن به خارجه به منظور تحصیالت باالتر ابراز داشته  بقیه ئ ديگران چه معلم و چه دانش آموز
  . بودند اكنون قصد دارند در ايران بمانند و در بازسازى جامعه ئ خود شركت كنند

به نحو  اين اشخاص كه از فرورفتن در پیش بینى ھائى درباره ئ از ھم گسیختگى ملى و فاجعه فرسنگھا به دور ھستند،
  . احتیاطآمیزى درباره ئ آينده ايران و خودشان خوشبین ھستند

  شماره سند  ٢

  مشكالت محیطى ارتباطات، دورنماھا، ايده ھا: ايران

  . روابط ايران و اياالت متحده خیلى پیچیده ھستند: مشكالت محیطى ارتباطات، دورنماھا، ايده ھا فرضیه: ايران"  ٢" سند شماره 

ز طرف دولت تھران به ما اصرار مى شود تا نشانه اى از مقاصدمان براى عادى كردن روابط ارائه كنیم، فرقه قم، در حالى كه ا
خصوصاہ خمینى، مطبوعات و ديگران به سرزنش و توبیخ علیه ما با عنوان دست نابكار امپريالیستى در پشت مشكالت ايران ادامه 

  . مى دھند

ايران "برداشت منفى فعلى " ا، حمالت به كردھا، اخراج خبرنگاران خارجى، بستن روزنامه ھا اعدام ھ" سیاستھاى داخلى ايران 
  . را در اياالت متحده تشديد كرده است و در طرح ريزى بھبود بخشیدن روابط، مشكالت جدى براى ما به وجود آورده اند" جديد

  . وان حامى اين سیاست ھا تفسیر شودما بايد از ھر نوع موضع گیرى كه ممكن است اينجا با آنجا به عن

  . اجتناب ورزيم

  . در عین حال منافع ما در ايران قابل توجه باقى مى ماند، كه كمترين آن نفت نیست
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براى آينده اى " كه رھبريت مذھبى به ايفاى يك نقش محورى ادامه مى دھد " چون كه يك دولت اسالمى به ھر شكلى كه باشد 
شاھده است، بايستى كه ما از طريقى حساب شده مقاصد خیرمان را نشان دھیم و به ايران اطمینان قابل پیش بینى قابل م

  . بخشیم كه ما ھم آرزوى خوبى برايشان داريم و ھم قصد داريم كه خودمان را در امور داخلى آنھا شركت ندھیم

آنان ما مى توانیم يك منبع اصلى از حسن نیت را انتظار  تعداد زياد ايرانیان تحصیل كرده اياالت متحده و غرب كه در میان: امكانات
  . داشته باشیم و در میان آنان مى توانیم تصمیم گیرى در جھت غرب را انتظار داشته باشیم

  . تجارت، تكنولوژى، كشاورزى، آموزش و پرورش، دفاع: تخصص اياالت متحده در رشته ھاى مورد توجه ايران

  " . اتحاد شوروى " ن وزنه اى الزم در مقابل خطرى مشاھده شده موضع اياالت متحده به عنوا

و عالئمى از واقع بین بودن، غیرافراطى بودن نشان داده است و در روابط عادى " كه با جناح قم مخالف بوده " يك دولت رسمى 
  . شده ئ ايران و اياالت متحده ذيعالقه است

  . د در اياالت متحده باشند و يا ھستندتعداد بى شمار دانشجويان ايرانى كه مى خواھن

  . توانايى خیلى كم ما در تاثیر گذاردن بر وقايع ايران: كمبودھا

آيت اهللا خمینى كه عالوه بر به وجود آوردن سیاستھا و بیانیه ھاى افراطى ايران به نظر مى آيد كه با حرارت زيادى ضد اياالت 
  . متحده است

  . پیدا كردن با رھبريت مذھبى و اكثريت طبقه پائین ايرانیھاتوانايى محدود ما براى ارتباط 

به خاطر مشكالت متعدد ايران " در میان ديگران " كه ريشه عمیقى در خوى ايرانى دارد، اياالت متحده را " دست مخفى"تئورى 
  . سرزنش مى كند

  . تصمیم جدى و گسترده براى ريشه كن كردن نفوذ خارجى

  . مى كه به شدت ضد اياالت متحده بوده اندمطبوعات داراى مجوز رس

احساسات ضد صھیونیستى و معرفى سیاستھاى اياالت متحده به عنوان حامى صھیونیسم در مقابل منافع اسالمى و عرب 
  . معرفى اياالت متحده با دولت شاه و تمام افراط كاريھاى آن

ران شركت نخواھد داد و اينكه ما آرزوى خوش برايشان داريم و ديگر اظھار شود كه اياالت متحده خودش را در امور داخلى اي: اھداف
  . اينكه، منافع ما در تمايلمان به يك ايران مستقل، باثبات و صلح جو مشترك مى باشد

  . گفت و شنود با رھبريت جديد ايران را ترقى دھید

  . يك رابطه بلندمدت دوجانبه سودمند و مفید را از نو ايجاد كنید

به طور " تا حدى كه ما از روش نامشخص فعلیمان دور مى شويم، حمالت بیشترى را در پیش روى خود قرار خواھیم داد : خطرات
  " . حتم شفاھى و شايد از نوع ديگر 

خصوصاہ در زمانى كه ايران با مشكالت و محرومیتھاى داخلى عظیمى روبه روست اين موضوع صحت دارد و تماماہ از تئورى 
  . مداخله خارجى تغذيه مى شوند" دست مخفى"

بھبود بدون مالحظه ھر كدام از روابط ما ممكن است كه به تاعیید سیاستھاى جارى ايران كه با موضع حقوق بشر ما در اختالف 
  . مى باشند تعبیر شود
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يك با دولتى كه به طور فزاينده در آينده، يك ارتباط نزد" دولت " با در نظر گرفتن ارزيابى دولت فعلى نسبت به ديگر انواع و اشكال 
به خاطر افراط كاريھايش شناخته مى شود مى تواند ما را در مقابل ھمان اتھاماتى كه با سقوط دولت شاه با آن روبه رو گشتیم، 

  . زخم پذير كند

براى انجام يك گفت  على رغم مشكالت و احتمال مشكالت، اھمیت منافع ما در ايران توصیه مى كند كه ما فرصتھا را: پیشنھادات
  . و شنود با رھبريت جديد ايران دريابیم

در عین حال اين تالشھا براى كوتاه مدت ھم بايد ارزيابى شود و از شدت آن كاسته شود و بر روى رابطه بلندمدتمان با ايران تكیه 
  . كنیم تا بر روى دستاوردھاى تاكتیكى كوتاه مدت

ما به چه كارى مشغولیم؟ چه كارى مى توانیم انجام دھیم؟ فعالیتھاى " :  ACISU" متحده سازمان ارتباطات بین المللى اياالت 
  . در تھران و اصفھان" انجمن ھاى ايران و آمريكا " پشتیبانى از مراكز دو ملیتى : جارى

  . در تھران و اصفھان CBNحمايت از تدريس زبان انگلیسى از طريق 

  . لى اياالت متحدهكتابخانه سازمان ارتباطات بین المل

  . و در كتابخانه سازمان ارتباطات بین المللى CBNدر  TSAEDIMAمشاوره با دانشجويان از طريق 

  . بخش برنامه راديو آمريكا به زبان فارسى

  . مجله در بین نھادھا" محدود " كار مطبوعاتى توزيع 

  . ھمكارى افتخارى با انستیتوى آمريكايى مطالعات ايران

ما چه مى توانیم انجام " اعطاع امتیازات به ايرانیان ادامه مى يابد، آمريكائیھا در ايران در بالتكلیفى ھستند " فولبرايت برنامه  -
  . ديدارھاى شركت كنندگان آمريكايى" يك ساعت افزايش خواھد يافت " دھیم؟ پخش برنامه افزايش يافته فارسى صداى آمريكا 

  . توسط انجمن ايران و آمريكا در شیرازاز سرگیرى تدريس زبان انگلیسى 

   CBNبرنامه ھا فیلم در 

  . برنامه اى براى آوردن شخصیتھاى مذھبى ايرانى به اياالت متحده براى جشن ھاى سالگرد ھجرت

ده يك سمینار مخصوص؟ مسافرت به دور اياالت متحده در ارتباط با جشن ھا؟ يك بخش روابط عمومى در اصفھان در سال آينده؟ اي
ھاى ديگر؟ پیشنھاد مى كنیم كه يك جلسه مخصوص برگزار شود تا ايده ھا براى اعاده يك گفت و شنود با ايرانیان مورد بررسى 

  . قرار گیرد

مى توانند  RNIاين بايد شامل بخش خصوصى، ايرانشناسان، رمزى كالرك، شخصیتھاى مذھبى سازمان بین المللى ارتباطات و 
  . ه گیرندمسئولیت مشترك به عھد

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩ ١۶اوت  ٧: سى به.وزارت امور خارجه واشنگتن دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٣

  اصفھان و شیراز

: سفارت آمريكا در تھران به: از ١٣٨٨: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩ ١۶اوت  ٧: تاريخ"  ٣" سند شماره 
كارمند سفارت : خالصه -٢تمام متن خیلى محرمانه است "  -١اصفھان و شیراز : سى موضوع.خارجه واشنگتن دىوزارت امور 

  . اخیراہ دو ھفته در شیراز و اصفھان بوده است"  DUKS" اسكاد 
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  . او دريافت كه فعالیت بازرگانى بسیار خوب است ولى تعداد بیكاران باال است

  . فعال باقى مى مانند كمیته ھاى انقالب در ھر دو شھر

  . قبائل استان فارس نسبت به موقعیت سیاسى جديد منتظر ھستند تا ببینند چه مى شود

  . آمريكا ھنوز به طور وسیعى به خاطر مشكالت ايران مورد سرزنش قرار مى گیرد و اين شامل خود انقالب ھم مى شود

مى كرد ولى طبقه ئ پائین به طور اصلى نستب به خمینى و جنبش اسكاد رشد نارضايتى در بین طبقه ئ متوسط و باال را درك 
  . اسالمى وفا دارند

  . تغییرات بسیار كمى در ارتش بوده است

  . پايان خالصه

  . كارمند سفارت، اسكاد، اخیراہ ديدارھائى از كنسولگريھاى شیراز و اصفھان انجام داد -٣

  . گشته بوداولین اثر شیراز اين بود كه شھر به حالت عادى بر

  . بازار فعال بود، اكثر رستورانھا و تئاترھا دوباره باز شده و خیابانھا تا پاسى از شب شلوغ بودند

كه با نوشیدن چاى و بحث وقت تلف مى كنند تعداد بسیارى " ولیكن كارخانجات و سازمانھاى ملى غیرفعال يا نیمه وقت بودند 
يده مى شوند و يا در ادارات عمويم صداى اعتراضشان ار به استاندارى، اداره ئ كار يا زيادى از بیكاران در گوشه ھاى خیابانھا د

  . كمیته مى رسانند

  . عالمت ديگر انقالب احیاى كیوسكھا و دوره گردان كنار خیابان است كه قبالہ از اين كار آنان جلوگیرى مى شد

  . دستور داد شده بودشھر به خاطر برگزارى جشن تولد امام غائب كه توسط خمینى  -۴

  . يك بالن بزرگ با نام پیامبر در مسجدى در پائین شھر تزيین شده بود

ھمراه بود و سخنانى توسط رئیس راديو تلويزيون ملى ايران، " مرگ بر كمونیستھا"جشنھا با تظاھركنندگانى كه فرياد مى زدند 
  " . ج نداد در تكذيب آرزوى رئیس جمھور شدن صراحت كافى به خر" قطب زاده 

  . در شب تیراندازى وجود داشت و ساختمانى در مجموعه ئ ارتش آتش گرفت

در ضمن كارمند سفارت توسط اعضائى از كمیته كه مايل بودند از ارگانھاى كنسولى حمايت كنند، در كنسولگرى شیراز مالقات  -۵
  . شد

  . اين مسئله با تلفنى به مسئول استاندارى انجام شد

ندان سفارت كه با پلیس در ارتباط است، يكى از گردانندگان كمیته مھندس عبدالھى را به عنوان كسى كه در ساواك يكى از كارم
  . كار مى كرده و در دفتر استاندارى بوده تشخیص داد

  . او ظاھراہ تصمیم گرفته است كه جھت حركت خودش را به سوى ديگرى عوض كند

  . بیمارستان مسیحیان توسط كمیته تصرف شده است" و ھمچنین در اصفھان " در شیراز  -۶
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بیمارستان مسیحیان شیراز بیشتر يك موئسسه ئ خصوصى بود تا يك ھیئت اعزامى مذھبى و توسط مسیحیان محلى اداره مى 
  . شد

  . ساير بیمارستانھاى خصوصى مصادره نشده اند

  . داره مى شود كه براى قدرت در مجموعه تالش مى كننداگر چه شیراز فقط يك كمیته دارد، ولى توسط چندين آيت اهللا ا -٧

يك مالك محلى رستوران توضیح داد كه روش مالھا براى تثبیت قدرت خويش، به استخدام درآوردن تعدادى بیشتر از پاسداران در 
  . گروه خود مى باشد

  . حه داردكیفیت استخدام اھمیت كمترى از اضافه كردن يك سیاھى لشگر براى به كار بردن اسل

  . نتیجتاہ ھر جوانى كه از كالسھاى درس يا كاركردن در مغازه يا با خسته شده است و يا در جستجوى كار باشد

  . مى تواند حامى خدا و كشور شود

  . اداره شھرھا توسط اين جوانھاى خام مانعى اصلى براى توسعه قدرت حكومت مركزى و عادى كردن اوضاع است

  . ر شیراز آيت اهللا ربانى شیرازى است كه گفته مى شود شخصاہ به وسیله خمینى منصوب شده استاخیراہ رھبر مالھا د

قبائل در استان فارس كامالہ آرام باقى مانده اند بزرگترين و پرقدرت ترين قبیله، قشقائى، كه به وسیله ناصرخان و خسروخان  -٨
  . كه ھر دو اخیراہ از تبعید خارج برگشته اند

  . شودرھبرى مى 

  . گفته مى شود كه آنھا تا وقتى كه اوضاع جديد مورد عالقه شان باشد، به قول خود وفادار باقى مى مانند

  . گفته مى شود كه لرھا تا اندازه اى ناامیدتر ھستند، آنھا از بیكارى، افزايش قیمتھا و توقیف برخى از رھبرانشان ناراحت ھستند

  . د سفارت گفت كه تمام آنھا احتیاج دارند كه اياالت متحده به آنھا اسلحه و تجھیزات دھديك عضو خانواده رھبران لر به كارمن

  . مسئله نقش آمريكا در صحنه ايران ھنوز باقى مانده -٩

  . تقريباہ تمام ايرانیانى كه از اوضاع كنونى ناراضى ھستند معتقدند كه خمینى توسط آمريكا حمايت مى شود

  . ى پیدا مى شوداين اعتقاد در طیف سیاس

  . و به وسیله دكترھا، تجار، كاركندان دولتى و غیره ارائه مى شود

  . نارضايتى از رژيم كنونى در طبقه ھاى متوسط و باال قويتر است ولى به اين دو محدود نمى شود -١٠

  . موارد آن شامل بیكارى، افزايش قیمتھا، ترس از كمیته ھا و ممنوعیت الكل و اكثر تفريحات است

  . به ھر حال بین بازاريھا و طبقات پائین، خمینى ھنوز از حمايتى بى چون و چرا برخوردار است

كه ھر دو مفاھیم قابل تفسیرى " اين حمايت از اعتقادات مذھبى مردم سرچشمه مى گیرد و به مسئله اى غیر از اسالم و آزادى 
  . تعلق ندارد" ھستند 

  . است و براى ديگرى باز كردن دكه مواد غذايى در پارك عمومى آزادى استبراى يكى، ملى كردن صنايع اسالمى 
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كسانى كه از آيت اهللا ھا حمايت مى كنند، اكثرا بى سواد و كم سوادترين قشر ايرانیانى كه آگاھى سیاسى نداشته و نسبت به 
  . جامعه خويش شناختى ندارند، مى باشند

  . بانھاى شیراز را پر مى كنند، اخراجیھاى ساواك ھستنديك بازارى اصرار داشت كه بیكارانى كه خیا

و خانواده اش در خانه آنھا در باشگاه افسران " محفوظ بماند " كارمند سفارت با افسر مركز زرھى، ستوان كمال خاكسار  -١١
  . متاھل شام را صرف كرد

  . فورم بودھنگامى كه ستوان در كنسولگرى كارمند سفارت را مالقات كرد، در لباس اونی

اين با رفتارش در دو ماه پیش مغايرت داشت در آن زمان ھنگامى كه كارمند سفارت او را در خیابان ديد، او به وضوح عصبانى شد و 
  . مالقاتى را در رستورانى ترتیب داد و با لباس شخصى ظاھر شد

  . اجرا شدن استخاكسار گزارش داد كه تعمیر و نگھدارى تانك عادى چیفتن فعالہ در حال  -١٢

  . او گفت كه ھنگامى كه او ساير افسران شروع به انجام كار كنند، مردانى كه مشمول ھستند، بنابراين ملحق مى شوند

  . ولى فقط دستور انجام كار كافى نیست

  . او مدعى بود كه پیاده و سوار كردن موتور عادى كه آنھا انجام داده اند، فقط پنج روز وقت گرفته است

  . ھر حال خاكسار گفت كه او ساير افسران احساس مى كنند كه بازگشت تعداد محدودى از تیم انگلیس الزم استبه 

  . مشاوران روسى در شیراز تا حدود اواسط ماه مه باقى مانده بودند

  . ه به تاخیر افتادآنھا براى بازگشت در اوائل ژوئن برنامه ريزى كرده بودند ولى تا موقعى كه اسكاد در شیراز بود، دو ھفت

  . به طور كلى، خاكسار بیشترين حد بدبینى را در مورد آينده ارتش داشت

  او عدم ديسیپلین درجه 

  . داران و روحیه ضعیف در بین افسران را تائید كرد

  . ھا در آسمان شیراز يا اصفھان ديده نشده اند١۴-اف -١٣

" " ى اصفھان ديده كه در حال خواندن يك كتاب جزوه اى آبى با عنوان كارمند سفارت خودش يك پسر نوجوان را در خیابان اصل
  . كه با حروف سفید در روى جلدش نوشته شده بود، بوده است" " غرنده 

  . اين مى تواند مطلبى فنى و يا حساس باشد كه در ھر حال نشانگر امكان افشار و تبادل بعضى از مطالب را مى رساند

  . انیروز در اصفھان ديده شده اند كه از راه ھوايى نقل و انتقال يافته اند، ولى اكثرشان بیھوده بودندبرخى از ھلیكوپترھاى ھو

  . به كارمندان پلیس در شیراز ھنوز به طور منظمى حقوق پرداخت مى شود -١۴

  . گرچه تعداد كمى از آنھا واقعاہ انجام وظیفه مى كنند

  . ز ھمه به طور عادى ديده مى شوندافسران شھربانى آنھايى ھستند كه بیشتر ا

  . برخى از پاسبانھاى گشتى در حال كار كردن ھستند
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حمايت از مردم "  ٢" جمع آورى حقوق و "  ١: " ولى با لباس شخصى يك افسر توضیح داد كه دو دلیل براى پلیس بودن وجود دارد
  . یس حمايت شنداو اشاره كرد كه بعد از انقالب ايران مردم نمى خواھند از جانب پل

  . بنابراين پلیسھا فقط حقوق را جمع آورى مى كنند

  . تھران تاثیر كمى از انقالب پذيرفته بود -اصفھان  -جاده شیراز  -١۵

  . تعدادى از مجسمه ھا سرنگون شده بودند ولى شھر شھرضا ھنوز شھرضا خوانده مى شد

استقبال مى شدند، ولى جو " میدان شاه سابق " ر طول میدان خمینى در اصفھان توريستھا در مغازه ھا و مكانھاى ديدنى د -١۶
  . ناآرامتر از شیراز بود

  . دشمنى با خارجیان آشكار بود، پاسداران عمومى تر بودند و كمیته ھاى محلى توجه بیشترى به كنسولگرى نشان مى دادند

  . اصفھان توسط چھار كمیته محلى و كمیته مركزى كنترل مى شود -١٧

نسولگرى در حوزه اى قرار گرفته كه توسط آيت اهللا خادمى كنترل مى شود ولى نزديك به قلمرو آيت اهللا طاھرى است كه كاله ك
  . مشكالت خارجى را بر سر مى گذارد

  . براى اجتناب ورزيدن از مشكالت در طى انتقال وسائل به تھران با ھر دو گروه تماس گرفته شده و ترتیبات مساعدى انجام شد

  . بخش اموال كمیته ناديده گرفته شده بود

و لذا يك كار دو ساعته از صبح زود شروع شد و تا نیمه شب ادامه داشت براى خواندن تمام آشغالھايى كه بوسیله كنسولگرى به 
 -مى داشت و توجه خاصى به تقويمھاى قدي" مطالب حساس مدتھا قبل نابود شده بود " دور ريخته شده بود، پافشارى مى كرد 

  . شايد به تمام روزھاى قديمى خوب اشتیاق مى ورزيدند

  . به نظر مى رسد كه استاندارى نفوذ بسیار كمى در اصفھان دارد -١٨

بدنبال تقاضايى براى كمك از استاندارى، كمیته ما را به خاطر ايجاد مزاحمت براى استاندارى در مسئله اى كه كامالہ به كمیته 
  . نش كردمربوط مى شد، سرز

يك بازارى اصفھانى و يك پیرو وفادار به آيت اهللا به كارمند سفارت گفتند كه فكر مى كنند كه آمريكا با ايران بايد روابط حسنه  -١٩
  . داشته باشند و اينكه برخى از مھندسان آمريكائى بايد برگردند

او پاسخ داد كه !! یبى كه بیرون رانده شده بودند، برگردندكارمند سفارت پیشنھاد مى كند كه بعید است كه آمريكائیھا بعد از ترت
  . اين به خاطر اين است كه به آنھا چھار برابر آنچه كه به ايرانیھا پرداخت مى شد، مى پرداختند

  . كارمند سفارت جواب داد كه شايد آنھا چھار برابر تجربه داشتند

  . ارد كه ھیچ كس خیلى سخت كار نمى كندبازارى مى گفت كه شايد، سپس او گفت كه ايران مسكلى د

  . در مورد روابط حسنه با آمريكا، كارمند سفارت به حمالتى به آمريكا رد صحبتھا و مطبوعات اشاره كرد -٢٠

بازارى پاسخ داد كه اين به خاطر اين است كه آمريكا در مورد اعدام القانیان كه به وضوح مامور اسرائیل بود، شكايت كرده است او 
  . گفت كه القانیان پولش را در ايران به دست مى آورد و سپس آن را به اسرائیل كه در حال دزدى از مردم ايران است، مى فرستاد

او به بحث ضد اسرائیل خود چنین ادامه داد كه يھوديان ھیچ كارى انجام نمى دھند، آنھا رباخوارانى ھستند كه با نزولخوارى سود 
  . م خودشان كمك مى كنندمى گیرند و فقط به مرد
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  . او اين را با اسالم مقايسه كرد كه پول به طور رايگان در اختیار مستمندان قرار مى گیرد

  . و ھیچ كس بیش از يك خانه ندارد

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ١٨اوت  ٩: سفارت آمريكا در تھران به: از ACTSUشماره سند  ۴لینگن 

  امكانات برنامه ريزى

سفارت آمريكا در : به ACTSU: از ٣۵٢خیلى محرمانه شماره : طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ١٨اوت  ٩: تاريخ"  ۴" ه سند شمار
  . مربوط به گزارش شما كه در تلگرام مرجع تھران آمده است -١امكانات برنامه ريزى : تھران موضوع

  . انه آژانس ارتباطات بین المللى امیدواركننده استارزيابى رضا از انجمن ايران و آمريكا، تدريس انگلیسى و كتابخ -٢

ايراد سخنرانى در محل انجمن ايران و آمريكا، دقت بايد بشود كه برخوردى بین دولت آمريكا و يا انجمن ايران و آمريكا و مذھبیھا  -٣
  . و ساير گروھھا پیش نیايد

  . شركت كننده آمريكايى موافقت مى شودھمچنین با تصمیم شما در مورد بررسى امكانات براى حضور يك  -۴

  . ما معتقديم كه بین يك شخصیت مذھبى يا فلسفى آمريكائى، احتمال سوعتفاھم در مورد مھره فلسفى كمتر است

ھمراه " " در میان ديگران مفید خواھد بود در صورتى كه نقطه نظرھاى میناچى را نیز بدانیم " " ما دوباره بر روى تحقیقات دقیق كه 
  . با اينكه از اين شركت كننده چگونه استفاده خواھد شد و با چه كسى و با چه منظورى و كجا تاكید مى كنیم

اگر براى شما و تمام ھیات مشخص شد كه ديار يك شركت كننده مورد استقبال، مفید، سازنده و مورد پذيرش است، از آن  -۵
   .پشتیبانى كرده و به دنبال افراد مناسب خواھیم گشت

  . پیش بینى جواب منفى نكنید -۶

  . ھمچنین چنانكه مى دانید، در اين زمان روابط بین ايران و آمريكا حساس و مشكل است

  . ما معتقديم كه در تصمیم گیرى ھر برنامه ھدفھا و منافع درازمدت بر منافع يا ضررھاى كوتاه مدت تقدم دارد

  رينھارت 

  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه : زشماره سند سفارت آمريكا در تھران ا ۵

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ١٨اوت  ٩: سى به

  برنامه گزارش تحلیل اقتصادى

: سفارت آمريكا در تھران به: از ۶١٩٨خیلى محرمانه شماره : طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ١٨اوت  ٩: تاريخ"  ۵" سند شماره 
  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه 

موارد زير برنامه پیشنھادى سفارت براى  -٢" تمام متنى خیلى محرمانه است "  -١برنامه گزارش تحلیل اقتصادى : ضوعسى مو
  . مى باشد ١٩٧٩تجزيه و تحلیل اقتصادى تجارى از دسامبر 

ارگران مناطق نفتى ايران طرز فكر ك -- مرورى بر بنیاد مستضعفان  --: راھنماى تجار آمريكا سپتامبر -جو تجارتى در ايران  --: اوت
  . پیشرفتھاى نفتى كمكھاى ايران به كشورھاى توسعه نیافته، سیاستھا و چشم اندازھاى آينده -- : اكتبر
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ما نھايتاہ بزودى اين  -٣ارزيابى اقتصادى  --: چشم اندازھاى قدرت الكتريكى در ايران دسامبر --اداره مازاد مالى ايران  --: نوامبر
  . ش ماه مطابق با تاريخ روز تطبیق خواھیم داد مگر اينكه وزارتخانه برنامه ديگرى را ترجیح دھدبرنامه را ھر ش

  . واشنگتن، دى -وزير امور خارجه : شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ۶

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢٢اوت  ١٣: سى به

  مذاكرات

وزير امور : سفارت آمريكا در تھران به: خیلى محرمانه از: طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢٢اوت  ١٣: تاريخ"  ۶" سند شماره 
  . واشنگتن، دى -خارجه 

  . تمامى متن خیلى محرمانه است -١مذاكرات : سى موضوع

مذاكرات اخیرى كه در آنھا سفارت شركت داشته است، شامل موضوعاتى نظیر اھمیت محوطه سفارت و عملیات : مقدمه -٢
ات براى به دست آوردن صندوق مشروب شرى بوده است نشان دھنده چند خصوصیت ويژه در انجام مالقات و رواديد و عملی

  . مذاكرات در محیط ايرانى است

در بضى موارد دشواريھايى كه ما با آنھا موجه شده ايم انعكاس جزئى از اثرات انقالب ايران است ولى ما معتقديم كه كیفیات 
طن اين دشواريھا قرار گرفته و نشان دھنده ماھیت اين دشواريھا است ھمچنان نسبتاہ به طور دائمى فرھنگى و روانى كه در ب

  . وجود خواھد داشت

بنابراين ما پیشنھاد مى كنیم كه تجزيه و تحلیل زيرين براى گوشزد به پرسنل حكومت اياالت متحده و نمايندگان بخشھاى 
  . ته باشند در مورد اين كشور به كار گرفته شودخصوصى كه قرار است با ايران سر و كار داش

  . پايان مقدمه

  . شايد جنبه مسلط منحصر بفرد در روحیه يك ايرانى يك نوع خودخواھى كنار گذرانده خصوصیات ديگر است -٣

اول را  انگیزه اين خودخواھى در تاريخ طوالنى بى ثباتى و ناامنى نھفته است كه در چنین صورتى صیانت نفس اھمیت درجه
  . داشته است

اثر عملى اين خصوصیت يك نوع دلمضغولى ايرانى نسبت به خود مى باشد و كمتر مجالى براى نقاط نظر تفاھم غیر از نقطه نظر 
  . خود مى دھد

 بدين ترتیب مثالہ براى يك ايرانى اين موضوع غیر قابل درك است كه قانون مھاجرت اياالت متحده ممكن است از دادن رواديد
  . توريستى به او خوددارى كند در حالى كه وى تصمیم دارد در كالیفرنیا زندگى كند

براى اجتناب " قوه قھريه خارج از كنترل شخص " به ھمین ترتیب بانك مركزى ايران ھیچ گونه ناھنجارى در ادعاى وقع فورس ماژور 
بیند در حالى كه حكومت ايران كه بانك مركزى جزئى از آن از پرداخت جريمه بابت تاخیر در پرداخت بر وامھاى عقب افتاده نمى 

است، اعتبار استداللھايى كه بر روى آنھا ادعا شده است را ھنگام مواجه شدن با دعاوى مشابھى از شركتھاى بیگانه كه ناگزير 
  . به قطع عملیات در جريان انقالب ايران بوده اند، انكار مى كند

انى كه ناشى از ھمان ريشه ھاى تاريخى خودخواھى ايرانى است يك نوع ناآرامى نافذى درباره روى ديگر اين سكه ويژه رو -۴
  . ماھیت جھانى است كه در آن ما زندگى مى كنیم

  . تجربه ايرانى اين بوده است كه ھیچ چیز دائمى نیست و معموالہ چنین تصور مى شود كه نیروھاى خصمانه فراوان است
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دى بايد مدام به حال آماده باش باشد تا فرصتھايى را براى حمايت از نفس خود در مقابل نیروھاى در يك چنین محیطى ھر فر
  . بدخواه از دست ندھد

زيرا در چنین صورتى كار او زار است يك ايرانى ظاھراہ در به كار بردن ھر وسیله اى كه در دسترس باشد براى بھره بردارى از اين 
  . فرصتھا مجاز به نظر مى رسد

طرز فكر اغلب باعث مى شود كه فرد منافع درازمدت را به نفع امتیازات فورى ناديده بگیرد و " " اين برداشت در بطن به اصطالح 
  . مرتكب عملیاتى شود كه از لحاظ معیارھاى ديگر ضد اخالقى به شمار مى آيد

به كار رفته  ETGوى دولت موقت ايران در مذاكره با يك نمونه از آن تاكتیكھاى كوته نظرانه و به ستوه آورنده اى است كه از س
  . است

  . ھمراه با اين محدوديتھاى روانى يك نوع عدم درك تصادف و اتفاق وجود دارد -۵

  . اسالم با تاكید بر روى قادر متعال بودن خدا، ظاھراہ الاقل در قسمتھاى اعظم خود مسئول داشتن چنین پديده اى است

آور باشد ولى حتى ايرانیانى كه از تعلیم و تربیت سبك غربى برخوردارند و شايد تجربه طوالنى در  ھر چند ممكن است تعجب
  . خارج از خود ايران دارند در درك روابط متقابل حوادث مواجه با دشوارى مى شوند

راتى خواھد داشت يا اينكه اين شاھد اين مدعا يزدى است كه در مقابل اين انديشه كه رفتار ايران در برداشت آمريكا از ايران اث
  . برداشت كمى با سیاستھاى اياالت متحده در مورد ايران ارتباط دارد

  . مقاومت مى ورزد ھمین كیفیت ھمچنین كمك به توضیح نفرت ايران از پذيرفتن مسئولیت در اقدامات خود مى باشد

  . اوضاع را تغییر دھد اين روحیه كه ھمیشه يك نیروى ناگھانى و غیرمنتظره است و ممكن است

  . بر ايرانیان حكمفرما است

  . تمايل ايرانیان به اين تصور كه گفتن چیزى انجام آن است اوضاع را بیشتر پیچیده تر مى كند -۶

بار ديگر يزدى ممكن است پس از اينكه اطالع يافت كه نیروھاى امنیتى غیرمنظم گماشته شده براى سفارت ھمچنان بر سر جا 
  . ، اظھار شگفتى كند و بگويد ولى كمیته مركزى به من گفت تا روز دوشنبه، آنھا خواھند رفتباقى است

درصد حل شده است ولى ھنگامى كه يك مامور  ٩٠يك مامور وزارت امور خارجه گزارش مى دھد كه مسئله صندوق شرى 
  . رده استكنسولگرى رسیدگى مى كند به اين نتیجه مى رسد كه اوضاع به ھیچ وجه تغییر نك

  . ھیچ گونه پذيرفتن اينكه از دستورات بايد متابعت شود و تعھدات بايد ھمراه با اقدام و نتايج باشد، وجود ندارد

  . سرانجام مفاھیمى ايرانى از قبیل اعمال نفوذ و تعھد وجود دارد -۶

  . دھمه كس از شخص داراى نفوذ حساب مى برد و تعھد ھنگامى مورد احترام است كه نقض شو

  . ايرانیان با پرورش پارتى بازى خود را سرگرم مى كنند

  . پارتى بازى يعنى اعمال نفوذى كه براى انجام شدن كارھا الزم است

در حالى كه اظھار لطف معموالہ با غرولند و منت گذاردن ھمراه است و آن ھم تا حدى كه يك معامله بده و بستان از آن ناشى 
  . شود
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چند درس براى آنھايى  -٧و يا حتى ھفته گذشته پیشنھاد شد فراموش كنید، امروز چه پیشنھادى داريد؟ آنچه كه سال گذشته 
  . كه با ايرانیان معامله يا مذاكره اى دارند به درد مى خورد

اخته ھرگز نبايد تصور كرد كه نظر شخص در يك مسئله اى پذيرفته خواھد شد تا چه رسد به اينكه ارزش آن به رسمیت شن - اول
  . شود دل مشغولى بیش از حد يك ايرانى در مورد نفس خود مانع اينكار مى شود

  . يك مذاكره كننده بايد شناسايى موضع خود را بر طرف مقابل ايرانى خود به زور تحمیل كند

  . اد آن را به آسانى بپذيرداز روى حضور ذھن در مورد امتیازات روابط درازمدت بر اساس اعتم" يك ايرانى " نبايد انتظار داشت  - دوم

  . تصور خواھد كرد كه طرف مقابل او اساساہ يك حريف است" يك ايرانى " 

  . در سر و كار داشتن با چنین فردى خواھد كوشید" يك ايرانى " 

ھايى خود آماده خواھد بود براى رسیدن به ھدف ن" يك ايرانى " سودھايى را كه بالفاصله نصیب او مى شود به حداكثر برساند 
مراحل درازى را بپیمايد از جمله كار را به مرحله اى برساند كه كسى را كه با او سر و كار دارد از خود بیگانه كند، به طورى كه 

  . معامالت آينده الاقل براى چنین شخصى غیر قابل تصور باشد

  . و از روى قدرت و به تكرار پرورش داده شود به ھم پیوند دادن ھمه جنبه ھاى يك مسئله بايد با تحمل يك زحمت فراوان -سوم

  پیوندھايى از اين نوع از سوى مذاكره كنندگان يا معامله كنندگان ايرانى به 

  . آسانى درك يا پذيرفته نخواھد شد

  . در مرحله اول مذاكره و معامله بايد بر روى انجام عمل به عنوان يك شرط اجتناب ناپذير پافشارى كرد - چھارم

  . تى درباره مقاصد تقريباہ ارزشى ندارداظھارا

  . پرورش حسن نیت به خاطر حسن نیت ھدر دادن كوشش است -پنجم

در ھمه موارد ھدف اساسى بايد تاثیر گذراندن بر روى فرد ايرانى كه آن طرف میز مذاكره نشسته درباره متقابل بودن تعھدات 
  . پیشنھادى باشد

  . نتیجه برسد كه يك معامله بده و بستان از ھر دو جانب در میان استبايد به اين " يك فرد ايرانى " او 

  . سرانجام بايد در مقابل تعديد برھم خوردن مذاكرات و معامالت در ھر لحظه فرضى آماده بود و از اين امكان نھراسید

از نقطه نظر " رآيند مذاكره عقالئى با توجه به محدوديتھاى فرھنگى و روانى مذاكره كننده ايرانى يك نفر ايرانى با مفھوم يك ف
  . مقاومت خواھد كرد" غربى 

  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه : شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٧لینگن 

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢۴اوت  ١۵: سى به

  خشونت در تھران

: سفارت آمريكا در تھران به: از ٩٧٠٩: یلى محرمانه شمارهخ: طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢۴اوت  ١۵: تاريخ"  ٧" سند شماره 
  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه 
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ماخذ تلگراف يك گزارش نسبتاہ دقیق مى باشد كه  - ٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  -١خشونت در تھران : سى موضوع
" ن گروھھاى سیاسى غیرروحانى و حزب اللھى ھا در ايران توسط يك نفر روزنامه نگار كه تجربه كافى دارد در مورد برخوردھاى بی

  . اوت، كه وفادار به آيت اهللا خمینى مى باشند نوشته شده است ١٣و  ١٢در " يعنى پیروان حزب اهللا 

البته متاثر از طرفدارى و سمپاتى گزارش دھنده نسبت به غیرروحانیون و بدبینى نسبت به كوته فكرى " " الوى " " گزارش 
  . المى برخوردار بوده، ولى اختالفات فزاينده اجتماعى كه او از آن به عنوان عامل اصلى اين برخوردھا سخن گفتهاس

  . خیلى واقعى و درست مى باشند

  . با وجود اين ما فكر نمى كنیم كه وقايع اين ھفته ايران نشانه آغاز جنگ داخلى است -٣

  . ورد بین مادى گراھاى چپ و تندروھاى اسالمى فروكش خواھد كردما فكر مى كنیم كه به احتمال قوى جريان برخ

  . اوت مى باشد ١۵به راستى میزان بحران به طور قابل مالحظه اى نسبت به ديروز كمتر بوده است و امروز كه روز " 

  " . تقريباہ تمام شھر به خاطر وفات امام على بسته است 

وريه به اين طرف يك مسئله عادى بوده است، و ما ھیچ گونه تفاوتى بین اين و ديگران تقريباہ چنان بحرانھاى سیاسى از انقالب ف
  . نمى بینیم

  . ولیكن احساسات تلخى وجود دارد كه حقیقت در پشت پرده ھاى جريانھاى سیاسى باقى مانده است -۴

  . براى ما اين مسئله يك معنى واقعى از مراحل سیاسى در ايران به شمار مى آيد

  . ھاى اسالمى به صورت مسلط و عمده باقى خواند ماندنیرو

  . ھیچ گروه سیاسى توانايى مقابله با آنھا را ندارد

ولى اسالمیون بنیادگرا عدم توانايى خاصى نسبت به تفاھم با جامعه متفرق ايران كه شامل عناصر تجددطلب و غیرمذھبى مى 
  . سیده اند يك گروه را پس از ديگرى منزوى كرده اندماھى كه به قدرت ر ۶باشند، دارند در خالل اين مدت 

  . اين برنامه ھا نمى توانند تا مدت نامحدودى ادامه داشته باشند

پیشنھاد كرد، ھرگز جنگ داخلى اتفاق نیفتد، ولى از نیروھاى اسالمى انتظار نمى رود " " الوى " " ممكن است ھمان طورى كه 
ه با آنھا موافق نیستند بدون مقابله و درگیرى شديدتر از آنچه تا به حال بوده، تسلط خود را كه بتوانند براى ھمیشه بر آنھايى ك

  . حفظ كنند

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢۴اوت  ١۵شماره سند  ٨لینگن 

  آقاى ھنرى پرشت میر ايران

وزارت امور خارجه اياالت متحده  ۶۴٢۵آقاى ھنرى پرشت میر ايران اتاق  ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢۴اوت  ١۵: تاريخ"  ٨" سند شماره 
  . آمريكا واشنگتن، دى

-٢۵من اين نامه يادداشتھايم را از جلسه اعضاى انجمن مديريت آمريكا در نیويورك كه اوضاع ايران را در : ھنرى عزيز ٠٢۵٠٢ - سى 
  . ژوئیه بررسى كردند ٢۶

  . برايت مى فرستم ارادتمند شما جان
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  . الف

اولین و مھمترين ناطق  -١نیويورك  - ١٩٧٩ژوئیه  ٢۶-٢۵يران توسط اعضاى انجمن مديريت آمريكا يادداشتھا وستبرگ مرور اوضاع ا
  . پروفسور جیمزبیل از دانشگاه تگزاس بود

  . او شايد بھترين نويسنده در مورد ايران به زبان انگلیسى باشد

است او انقالب ايران را با توجه به عمق و ريشه مخالفت آموزش وى در علوم سیاسى و با تاكید در تغییرات سیاسى و اجتماعى 
  . علیه رژيم شاه كه خارق العاده بود، يكى از برجسته ترين انقالبھاى تاريخ ذكر كرد

  . و فساد بوده است" كه مورد سوال است " نیروھاى اصلى محرك اين انقالب فقر طاقت فرسا  -١

بى عدالتى، افزايش فشار توسط شاه بدون اينكه كار سازنده اى توسط دولتش  بیل متوجه عناصر ديگرى ھم شده بود از جمله
انجام گیرد، اين حقیقت كه رھبران مشھور روحانى تصمیم به جنگ با سلطنت گرفتند، و تصمیم مستبدانه دولت در اوائل سال 

  . براى فرونشاندن اقتصاد ١٩٧٨

  . كه رھبران سیاسى مسن تر و مورد احترام ھستند، مى باشد سیستم سیاسى موجود در ايران در تسلط مجتھدين -١- ٢

  . نفر از اين رھبران روحانى وجود دارند ٢٠٠در ايران امروز شايد 

  . آنھا را نبايست با مالھا كه در شاخه ھاى پايین تر سیستم شیعه اسالمى قرار دارند اشتباه گرفت

ايران امروز بوده و ما بايستى بیشتر آنھا را بشناسیم و ببینیم كه چگونه فكر بیل فكر مى كند كه اين مجتھدين از مھم ترين افراد 
  . مى كنند

  . و نظرشان در مورد ايران آينده چگونه است

  . نشانه ھاى زيادى در دست است كه مجتھدھاى جوان و ھمچنین ديگر مجتھدھاى پیر با خمینى موافق نیستند

مجتھدھايى مثل طالقانى را براى به وجود آوردن پلى بین توده مردم و روشنفكران  بیل ھمچنین احساس مى كنند كه ما بايستى
  . به حساب آوريم

معھذا ما نبايستى انتظار داشته باشیم كه مجتھدين، رھبرى دولتى با سیاسى را در دست بگیرند زيرا كه نقش سنتى آنھا در 
  . تجامعه، حفاظت از حقوق افراد در مقابل دولت مركزى بوده اس

  . آنھا به اندازه كافى مثبت فكر نمى كنند

  . تا بتوانند در امور سیاسى و يا رھبرى دولتى كار كنند

  بیل از رسانه ھاى بین المللى به شدت انتقاد كرد و به  -١-٣

  . به دفعات مختلف در طول صحبتھايش اشاره كرد" " درجه چھار " " شغل آنھا به عنوان 

ه خمینى را جلوه داده اند اعتراض داشت و مى گفت كه او به اندازه اى بد نیست كه مطبوعات به آن او مخصوصاہ به گونه اى ك
  . اندازه او را بد ساخته اند

  . بى توجه به گفته او كه موسیقى را حرام خوانده است

  . امروز دولت انقالبى نگران امكان دخالت آمريكا مى باشد -١-۴



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٠ 
 

يك تعداد چیزھايى ناشى مى شود مانند اين حقیقت كه آدمكشھاى دست راستى ھر شب از بیل مى گويد كه اين برداشت از 
  . نفر را مى كشند ٨ھر ده نفر انقالبى 

  . اگر اين صحت داشته باشد مطمئناہ به تشريح موضوع كمك مى كند

  . امورزه در ايران چھار عامل اساسى ثبات را تھديد مى كنند -١-۵

تیھاى آدمكش كه بیل فكر مى كند آنھا فعالیتھايشان را براى حداقل يكسال و نیم ادامه خواھند داد تا اولین آنھا باند دست راس
  . اينكه تحت كنترل درآيند

  . در رديف دوم جنبشھاى تجزيه طلب اقلیت ھستند كه بیل احساس مى كند كه خطرناكترين نیرو است

ترقى و روشنفكران كه بیل مى گويد كه قطعاہ براى آينده درازمدت ايران سوم انزوا و بیگانگى طبقه غیرمذھبى، تحصیلكرده ھاى م
  . مورد نیاز مى باشند

  . و باالخره شاخه چپیھا، گروھھاى ماركسیست كه مھمترين آنھا به عنوان فدائیان خلق شناخته مى شود، مى باشد

  . سه گروه ھستند كه عامل برگرداندن ثبات به ايران ھستند -١-۶

  . اد حرفه اى طبقه متوسط و رھبران روحانى پیشروه و يا ھمان مجتھدين كه در باال ذكر شدارتش، افر

  . در گروه آخر بیل احساس مى كند كه طالقانى از مھمترين آنھا است

  . او گفت كه فكر نمى كند شريعت مدارى نیروى با اھمیتى در اين مورد باشد

  . جك كندى، ھر رياست جمھورى از شاه حمايت كرده است بیل اشاره كرد كه از زمان رياست جمھورى -١-٧

  . در عقیده بیل، نیكسون و كیسینجر رسوخ كردند و به راه بسى درازى در قبول معامالتى كه آنھا با شاه كردند، اشاره كرد

كارتر تا آخرين لحظه بود كه داليل ديگرى كه چرا رفتار ايرانیھا امروز نسبت به اياالت متحده منفى است، بیانیه ھاى حمايت كننده 
كه از كمپ ديويد صورت گرفت، مى شود كه سر و صداى "  ١٩٧٨سپتامبر  ٨" شامل تلفن مشھور كارتر به شاه در جمعه خونین 

  . در ايران و جاھاى ديگر برپا كرد" معروفیت زيادى " زيادى 

و يا بعد از آن ادامه خواھد داشت، ولى آنھا گذرا ھستند بیل احساس مى كند كه اين مشكالت بین ايران و آمريكا براى سال بعد 
او مى گويد ايرانیھا آمريكائیھا و آمريكا را خیلى دوست دارند و برخالف دشمنى جھانى كه در قبال دولت ما دارند، احساسھاى 

  . خوب سرشارى ھم دارا ھستند

كر وجود دارد كه اگر تد كندى رئیس جمھور بعدى آمريكا شود، در اينجا يك نوع تف" " داراى ارزشھاى خیرخواھانه زيادى ھستند " 
  . با ايران، به مقدار زيادى اصالح خواھد شد" روابط تیره 

بیل به آرامى از نقش فعلى دولت  - ١- ٨" بپرسیم آيا مى شود تد را عالقمند سازم كه در وقت مناسبى سفرى به ايران نمايد؟ 
  . ايران قرار دارد، انتقاد كرد آمريكا كه روابطش در سطح پائینى با

  . بیل احساس مى كند كه دولت ما بايستى كار مثبتى انجام دھد و شايد ھم بايستى پیشنھاد كمك كند

  . من با اين عقیده در حال حاضر مخالف ھستم" 

اين كار به چشم مداخله اى از  زيرا كه به علت جو موجود كه خود بیل در باال به آن اشاره كرد، از ناحیه رھبران امروز دولت ايران
  " . ناحیه آمريكا تلقى مى شود 
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  . بیل بیان كرد كه سفارتھاى ديگر در تھران به سرعت در حال شكل گرفتن ھستند

  . او مخصوصاہ به كره و ژاپن اشاره كرد

  . تنھا يك اشاره گذرا به فساد در ايران امروز شد -١-٩

به ھمان شكل سابق باقى مانده است و تنھا تا به حال انقالب سیاسى صورت گرفته بیل اظھار داشت كه شكل و فرم اجتماعى 
  . است

  . به نظر مى رسید كه او احساس مى كند كه روش رايج دادن ھدايا يك چیز قابل قبول است

  " . اند توجیح كند من بايستى از او بخواھم كه او چگونه اين فساد را به عنوان يكى از نیروھايى كه باعث انقالب شد مى تو" 

  . تنھا اشاره مختصرى به مسائل كارگرى بود، بیل گفت كه قابل تمجید است كه كارگران شركت نفت بر سر كار ھستند -١-١٠

او گفت با وجود اينكه دانشجويان ، دانشگاھھا را اداره مى كنند، كارگران كارخانه ھا را مى گردانند، شخصى ھا ارتش را مى 
  . ساس مى كند كه اين به سرعت پايان خواھد يافتگردانند، او اح

  . اشاره مختصرى به احتیاج به خارجیان در ايران شد -١-١١

  . بیل گفت كه كره ايھا ديگر مورد استقبال ايران و نواحى ديگر خلیج به داليل گوناگون قرار نمى گیرند

  . گزارشھايى در مورد تمايل آنھا به دزدى و جرائم ديگر رسیده است

  . تن از نمايندگان كمپانیھاى معروف آمريكائى در جلسه كنفرانس حضور داشتند ۵٠بیش از  -٢

  . در بین اينھا تعدادى كمپانیھاى سرمايه دار كه اخیراہ به تھران بازگشته اند به چشم خورد

  . گزارشھاى اين نمايندگان خیلى مطلوب و خوب بود

  . كمپانیھاى شامل دو نوبت، كرير فورموست

  . و ھارزا" شعبه تعمیرات " روبینز، خدمات فنى جنرال الكتريك  -مكسون

  . بودمن كر، مدير مشاورتى براى علوم فضايى مارتین مارتیا مى باشد -٣

  . دولت ايران بوده است" مخابرات " در ايران كار كرده كه واسطه امور ارتباطات  OMPاو براى چند سالى در 

  . ه به شدت از وضع كنونى ايران انتقاد كند و زياد نسبت به آينده خوشبین نباشددر صحبتھايش او كوشش كرد ك

او اشاره به خطر روحانیون براى درگیرى با دولت در ماھھاى آينده كرد و گزارشھاى كثیرالوقوع ظلمھاى رژيم جديد مخصوصاہ تحريم 
  . سینماھا و موسیقى و قطع آزادى مطبوعات را ذكر كرد

حقوقدان آمريكائى كه داراى اداراتى در عربستان سعودى است به طور سطحى با نقطه نظرى كه اوضاع در ايران  دان برت يك -۴
  . روبه بھبود خواھد رفت مخالف بود

او نظراتش را بر اساس نظرات در عربستان سعودى و منطقه خلیج دانست كه خمینى خیلى زياد در قدرت باقى نخواھد ماند و يك 
  . جانشین او خواھد شد دولت دست چپى
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  . برت گفت كه سعوديھا به شدت از آنچه در ايران مى گذرد

  . نگرانند كه منظورش در واقع بى ثابتى بود كه به وسیله انقالب به وجود آمده است

  . جان

  . الف

  . صفحات بعدى سند شامل لیست حضار اعضاى انجمن مديريت آمريكا با آدرس آنھا است" وستبرگ 

  . واشنگتن دى -شماره سند وزارت امور خارجه  ٩" مترجم 

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢۶اوت  ١٧: سفارت آمريكا در تھران به: سى از

  منبع مورد احتیاج: گزارش سیاسى

  . واشنگتن دى -وزارت امور خارجه : سرى از: طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢۶اوت  ١٧: تاريخ"  ٩" سند شماره 

به عنوان قسمتى از  -٢" تمام متن سرى است "  -١منبع مورد احتیاج : گزارش سیاسى: آمريكا در تھران موضوعسفارت : سى به
برنامه سطح باالى بررسى افراد و منابع مورد احتیاج براى تقويت گزارش سیاسى برخى از كشورھاى حساس از ما تقاضا شده 

  . است كه ما توصیه ھايى را با تاكید بر ايران بدھیم

  . مطالب زير اولین پیشنويسى است كه مطابق شكل تجويز شده و به اختیار تقاضا شده، نوشته شده است

اينجا در مورد ضعفھا و كمبودھاى گزارش ھستیم، ولى از آنجايى كه " تسھیالت ويژه گزارش نويسى "  FRSما در انتظار نظرات 
  . اقى نمى مانداوت است، فرصتى براى بررسى آن با شما ب ٢١مھلت ما تا 

قدردانى مى كنیم و از ھر نوع پیشنھاداتى " " عملیات توصیه شده " " ما از توضیحات اساسى شما، مخصوصاہ در مورد قسمت 
  . كه شما ممكن است در انجام به آن توجه داشته باشید، استقبال مى كنیم

  . نقل بیان -٣

  . ايران

  . ب و ادامه بى ثباتى و رقابت مراكز قدرت باقى استموفقیت انقال: موفقیت: مشكالت اصلى تحوالت --

  . فعالیت دولتى در مرحله انتقالى مى باشد

  جريانات سیاسى با رقابت جدى و برخورد بین مذھبیون 

  . و غیرروحانیون و چپ و راست، با گروھھاى استقالل طلب اقلیت مشخص مى شوند

  . بى ثباتى وضع امنیتى مشھود است

اقلیت مذھبى ادامه دارد، مشكالت اقتصادى عظیم، مخصوصاہ بیكارى از افزايش قیمت با عواقب جدى سیاسى  نگرانى گروھھاى
  . ھمراه مى باشد

  . نزاع طلبى كارگرى افزايش يافته است
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  . ارتش و پلیس ھنوز به طور وسیعى سازماندھى نشده و بدنام ھستند

  . ، ولى براى تخريب آسیب پذيرندمیلیون بشكه در روز باقى است ۴تولید نفت به مقدار 

  . توانايى براى دفاع از مرزھا و منطقه خلیج قابل سوال است

  . ترسھايى از فعالیت كمونیستى ماركسیستى مخالف و امكان فعالى آنان براى بى ثبات نمودن اوضاع وجود دارد

ن اصلى ھستند و چگونه سیستم متفرق فقدان اطالعات و درك اينكه چه كسانى حركت دھندگا: ضعفھا در پوشش گزارش --
  . قدرت عمل مى كند

روابط بین رھبران مذھبى، پیروان آنھا در رھبران غیرروحانى و گروھھا، تركیب قدرت گروھھاى مختلف شامل گروھھاى دست 
ت و تركیب سپاه ، قدر" كردھا، عربھا و غیره " چپى، رھبريت و سازمان گروھھاى پارتیزان، قبائل و اقلیتھاى استقالل طلب 

در سازمانھاى دولتى، ارتش و صنعت، رھبرى و " " كمیته ھا " " پاسداران انقالب و گروھھاى شبه نظامى، رھبرى و سازمان 
تقويت گروھھاى كارگر نظامى، تھیه عملیات، و تمايل به جنگیدن، عواقب سیاسى ادامه مشكالت اقتصادى عظیم مانند پايین 

عملیات  -- داره افراد، تكنسینھا لوازم يدكى، مواد خام، قسمت مالى و بازارھاى فروش، سیاستھاى بازار بودن تولید، كمبودھاى ا
  . پیشنھادى، پستھاى مامور تجارى و اقتصادى را فوراہ پر كنید

  . نظامى را بررسى نمائید/ نیاز با بازسازى پست سیاسى 

  . يك منشى دائمى براى بخش سیاسى تامین كنید

  . ردن مامور درجه دوم سیار براى قسمت سیاسى را بررسى كنیدامكان گما

  . سركنسولگرى را به محض اينكه شرايط اجازه دھد، بازگشايى نمائید

  . كارمندانى را با تجربه گزارش سیاسى براى آنھا تعیین نمائید

  . به سرعت پست ارشد مشاور سیاسى ملى سرويس خارجى را پر نمائید

  . در بخش سیاسى براى ھمكارى در بررسى وسائل ارتباط جمعى توجه نمائید NSFفر از پست به اضافه نمودن يك ن

پشتوانه ھايى را براى آموزش زبان فردى فراھم نمائید تا كارمندان سیاسى و اقتصادى شايستگیھاى زبان را به دست آورده و 
  . گسترش دھند

و سفرھايى را تا جايى كه شرايط اجازه مى دھد، به سرعت شروع  پشتوانه ھايى را براى سفر در داخل كشور در نظر بگیريد
  . كنید

  . برنامه تبلیغات را افزايش دھید

تا منتھى درجه ممكن، با تمام گروھھاى سیاسى مھم شامل مخالفین و شاھدان سیاسى مستقل بر اطالعات، تماس حاصل 
  . نمائید

  : تاريخ ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢٩اوت  ٢٠شماره سند  ٠١كريستوفر 

  ايران، بررسى سیاست

  . واشنگتن، دى -خیلى محرمانه وزير امور خارجه : طبقه بندى ٨۵٣١مرداد  ١٩٧٩- ٢٩اوت  ٢٠: تاريخ"  ٠١" سند شماره 
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اين مطالب مرورى است بر : خالصه، مقدمه -٢" تمامى متن خیلى محرمانه است "  -١ايران، بررسى سیاست : سى موضوع
ن كه ما در آن در جستجوى منافقان مى باشیم و به وسیله چند توضیح كلى در مورد ھدايت سیاست اياالت وضعیت فعلى در ايرا

  . دنبال مى شود" ماه  ١٨تا  ١٢" متحده در آينده كوتاه مدت 

  . پايان خالصه" بقیه اين پاراگراف بعداہ خواھد آمد " 

  . رددر ايران امروز از نظم و ترتیب ھیچ نشانه اى وجود ندا -٣

  . ھنوز محدود است" و نیز بیشتر ناظران ديگر " وسعت ديد ما 

  . انقالب ايران كه براى موفقیت سريعش آماده بود

  . از نظر اتحاد و ھمبستگى، ضعیف و از نظر اجرايى ضعیفتر باقى مى ماند

  . خیلى دور استدست و پا زدن ممكن است لغتى پرمعنى تر باشد، لیكن ايران از پیدا كردن جھتھاى سیاسى، 

و به طور مساوى اگر كه به خاطر كاھش نیافتن درآمدھاى نفتیش از ارقام قبل از انقالب نبود، از نظر اقتصادى آشفته و درھم 
  . ريخته بود

  . يك موضوع روشن است -۴

  . اسالم ھمچنان حكمفرما است

  . خمینى و اطرافیانش در قم تمام امور را ھدايت مى كنند

  . ز وحدت در روح اسالم وجود داردصحبت زيادى ا

و اين وحدت براى خنثى كردن ضد انقالبیون و توطئه گران كه گفته مى شود در پشت مشكالت انقالب در كردستان و خوزستان و 
  . در حقیقت مسئول مشكالت رژيم در ھر محدوده اى ھستند اساسى توصیف شده است

  . خمینى تنھا نیروى محرك غالب باقى مى ماند

  . ماه پیش مقدس نیست ۶و به طور سیاسى از ھر جھتى بدون رقیب است، اگر چه مثل 

احتماالہ يك مورد امكان پذير، آيت اهللا شريعتمدارى است كه خودش را در طول انتخابات مجلس بررسى قانون اساسى كه به 
  . دور نگاه داشته بود" از انظار " تازگى پايان يافته 

  . مشخصا به شورايى با يك اكثريت استوار از روحانیون طرفدار خمینى منجر خواھد شدماھیت آن انتخابات  -۵

  . كه مشخصه استحكام ذاتى نیروھاى اسالم در قم مى باشد

  . در حقیقت براى مخالفان رژيم، اين يك انقالب بدون لذت مى باشد

ينده از جانب نیروھاى غیرروحانى، روشنفكر و نوگرا در ھمان طور كه ما به طور جداگانه گزارش كرده ايم، نتیجه يك ناامیدى فزا
  . اتحادى كه شاه را سرنگون كرد ھمراه با بى ثباتى فزاينده در كوتاه مدت و خطر قطبى شدن سیاسى در درازمدت بوده است

سى غیرروحانى و ايران ھنوز به صورت قطبى درنیامده است ولى خشونتھاى ھفته گذشته در خیابانھاى تھران بین گروھھاى سیا
اسالمى نشانگر مشكالتى است كه اگر ظرفیت بیشترى از زمینه مصالحه از جانب نیروھاى مسلط اسالمى وجود نداشته باشد 

  . به وقوع خواھد پیوست
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ا در در عین حال اين نیروھا براى مطمئن شدن از انجام يافتن مراحل يك قانون اساسى كه مطابق برنامه بايد يك دولت منتخب ر -۶
  . اواخر پائیز بر سر كار آورد به اندازه كافى ھمچنان در موضع قدرت مانده اند

  . و نه ارتش كه بدون روحیه است مشكلى براى آن موضوع نیستند" نه بختیار در پاريس كه خیلى از اينجا دور است 

تند تشكیل مى شود و اكثريتى كافى در دولت بعدى احتماالہ از بین گروه شخصیتھايى كه در دولت موقت و شوراى انقالب ھس
  . ماھه به آن دوام و استحكام ببخشد ١٨-٢٠يك پارلمان وجود خواھد داشت تا حداقل براى اولین دوره 

دلیل كمى وجود دارد كه فكر كنیم يك چنین اكثريتى ھمبستگى اساسى بیشترى از آنچه كه اسالم مى تواند میسر سازد، در بر 
  . خواھد داشت

ل زيادى نیز وجود ندارد كه پارلمان يا رھبران آن براى قطع بیگانگى فزاينده در میان طبقه متوسط، تكنوكراتھا و نیروھاى احتما
  . غیرروحانى كه به طور كلى براى اداره ايران اساساہ مدرنیزه فعلى الزمند به اندازه كافى قابل انعطاف باشند

  . ه باقى مى ماندخود خمینى تعیین كننده اصلى سیاست آيند -٧

پس از منصوب نمودن يك دولت مطابق با قانون اساسى اگر خمینى قدم ب عقب بگذارد و فضاى استنشاق به رھبران روحانى 
میانه روتر از قبیل طالقانى و شريعتمدارى بدھد، امكان دارد كه يك بلوك سیاسى اسالمى بتواند قابلیت انعطاف كافى براى 

  . غیرمذھبیون نشان دھد جلوگیرى از بیگانه شدن

در حال حاضر به گواھى احكام صادره از قم كه باعث ايجاد كنترلھاى محدود و تند در مورد مطبوعات مى شود و افراطیون اسالمى 
رد را به خیابانھا مى كشد تا روشنفكران الھام گرفته از ايات متحده و متمايل به چپ را كه در مورد انقالب خرابكارى مى كنند و مو

  . تقبیح قرار دھند، ھیچ گونه نشانه اى از آن وجود ندارد

سرسختى مشابھى در عكس العمل قم نسبت به مسائل خود مختارى استانھا كامالہ نمايان است فشار بى رحمانه، منجمله  -٨
  . استفاده آزادانه از اعدامھاى كوتاه مدت، به نظر مى آيد كه تنھا طريق پاسخگويى رژيم مى باشد

سیاست ممكن است در حال حاضر در خوزستان موثر واقع شده باشد اكنون اين سیاست به طور بى رحمانه اى در كردستان  آن
  . مورد عمل قرار مى گیرد

منطقه اى كه فشار از آن نوعى كه اكنون اعمال مى شود تقريباہ مشخص به نظر مى رسد كه نیروھاى سیاسى را كه معترضاہ " 
  " . ساس خودمختارى مى باشند، بیگانه مى نمايد آماده مصالحه بر ا

در حقیقت انقالب كارھا را براى " از نقطه نظر اقتصادى توھمان گسترده اى وجود دارد كه انقالب نتايجى در بر نداشته است  -٩
  . خیلى ھا منجمله تعداد زيادى افراد بیكار خرابتر كرده است

  ولى " 

  . ا در میان آنھايى كه ظاھراہ بیشترين توافق را دارند كم نكرده استاين موضوع عالقه نسبت به خمینى ر

  . او ھنوز مى تواند خیابانھا را به وسیله حامیانش از جنوب تھران پر كند

  . تا زمانى كه درآمدھاى نفتى در سطوح باالى فعلى ادامه دارند

  . انقالب از نظر اقتصادى مورد حمله قرار نمى گیرد

در صنعت ساختمان با امكانات زياد استخدامى آن پیدا شود و اگر بخش صنايع كه ھنوز به طور كلى در بن بست چنانچه وقفه اى 
قرار دارد و فرار پرسنل مديريت و تخصصھاى مربوط به مديريت در اين بخش قرار دارد ھمچنان به طور جدى ادامه دارد و نیز 

  . ز در بیشترين حد نامطمئنى قرار داردگرايشات در مورد بازگشت شركتھاى خصوصى خارجى ھنو
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  . شروع به فعالیت مجدد نمايد، مشاجرات سیاسى فزاينده اى مى تواند به وجود آيد

  . به يك رژيم در اين حد از مشكالت داخلى مى توان توصیه كرد كه درگیريش در خارج را به حداقل برساند -١٠

درگیر مى سازد و اين اصول قوياہ در يكسرى كامل از مسائل معین باقى مى ولى انقالب ايران سه اصل را در دورنماى خارجیش 
  . مانند

اين اصول عبارتند از قابلیت تطابق و ارتباط انقالب ايران در محدوده جامعیت اسالم، رد نفوذ خارجى، مى خواھد كمونیسم بدون 
  . به منافع اسالمخدا باشد يا سرمايه دارى غرب، و خطر ويژه صھیونیسم بین المللى نسبت 

" نتیجه يك سیاست خارجى است كه نسبت به خیلى از منافع ما خصوصاہ در مقابل اسرائیل ايجاد تحريك و آزار مى نمايد، ولى 
قادر به داشتن يك وفادارى " به خاطر يك سوع ظن ذاتى از گروھھا و احتماالہ حتى بیشتر از سوعظن نسبت به رژيم شاه 

  . تعھد واقعى مى باشد معقوالنه نسبت به عدم

در اين مقام ما منافعمان در ايران را اساساہ سه گانه مى بینیم، ابتدا حفاظت از تمامیت و استقالل ايران، دوم، سالمت  -١١
صنعت نفت آن با ظرفیت بازاريابى عادى مداوم در غرب، سوم، يك سیاست خارجى ايرانى كه درصدى را كه ايران را با عناصر 

  . غیرمتعھدھا يكى مى كند، محدود نمايدرايكالتر 

  . به طور كلى اينھا منافعث ھستند كه ما با قسمت اعظم طیف سیاسى ايران بجز ماورا چپ در آن اشتراك داريم

  . موضع سیاسى فعلى ما نسبت به ايران نامشخص است -١٢

  . ا در جائى كه امكان پذير استعدم مداخله محض، قرار گرفتن در جريان فرصتھا به منظور باال بردن ارتباط م

  . ولى شیوه اى را كه بدان وسیله ما براى ايجاد يك رابطه جديد اقدام مى نمائیم كامالہ در اختیار دولت موقت ايران قرار داده ايم

ما معتقديم اين سیاست تاكنون سیاست سیاسى بوده است ولى ما ھمچنین معتقديم كه يك سیاست تاكنون سیاست 
ده است ولى ما ھمچنین معتقديم كه يك سیاست پیشرفته تر ھمان طورى كه ايران به طرف دوره بعد از انقالبش سیاسى بو

  . حركت مى كند خودش را ھدايت مى كند

ما احتیاج نداريم و نبايستى كه رژيم فعلى را بپذيريم، خمینى دوست اياالت متحده نیست، ولى ديگران در اردوى اسالمى با ما 
  . ستندصريحتر ھ

روابط ما با دولت موقت ايران و اولین رژيم مطابق قانون اساسى برداشتھاى نسبى ما را از يكديگر منعكس خواھد نمود يك  -١٣
مشكل اساسى براى ما در ايران اين حقیقت بوده است كه بیشتر رھبران جديد درك نمى كنند كه ما تغییر در ايران را پذيرفته ايم 

  " . انعكاس نیاز براى دست نخورده نگه داشتن اعتبارھاى انقالبى  -اين تاكتیكى است  اگر چه مقدارى از" 

  . حتى بنیادى تر از آن اين تصمیم رھبرى جديد بوده است

  . نمايش دھد" اياالت متحده : بخوانید" كه استقالل كاھش را از نفوذ خارجى 

  . اياالت متحده احتمال مورد سوعظن واقع شدن را در بر دارد ما نیاز داريم كه اين را درك كنیم ھرگونه پذيرشى از طرف

  . با اين حال ما جائى براى نشان دادن درجه اى بیشتر از پذيرش و تفاھم وجود دارد

خصوصاہ ھمان طورى كه انقالب از تسلط روحانى خمینى به سمت چیزى كه منعكس كننده واقعیتھاى سیاسى و اجتماعى ايران 
  . ايدباشد حركت مى نم

  . در آينده نزديك، شايد ھیچ چیزى مھمتر از زمان و شخص يك سفیر جديد نباشد -١۴



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢٧ 
 

زمان و شرايط با يكديگر مخلوط شده اند تا به اين موضوع يك اھمیت غیرعادى بدھند، موضوعى كه دولت موقت ايران براى آن ھیچ 
كه تاكنون ما راى اعتمادمان را به رھبرى جديد و حتى به خود گونه مسئولیتى نمى پذيرد ولى آنھا ما را به اين صورت مى بینند 

  . انقالب مخفى نگاه داشته ايم

  . تنھا محدوده اى كه كمى اھمیتیش كمتر است، محدوده ديپلماسى عمومى است -١۵

بطه جديد را پذيرا دولت موقت ايران ابراز حسن نیتھاى خصوصى ما و تمايل براى ھمكارى در يك جريان دوجانبه براى ايجاد يك را
  . بوده است

  . ولى آنھا در غیاب عملى ھرگونه بیانیه رسمى از جانب ما در ھمین رابطه انعكاسى كمتر از تائید كامل مى بینند

اين كار نمى تواند آنقدر بد باشد، دوام انقالب ھنوز از قطعیت دور است، ولى بعضى بینانیه ھاى مثبت از جانب ما در مورد درك 
  . نتقال مشكلى كه ايران از آن مى گذرد مى تواند دست میانه روھايى كه خواھان روابط خوب با ما ھستند محكمتر كنددوره ا

  . در حالى كه فشار عمدتاہ بر دوش دولت موقت است تا به طريقى عمل كند

  . كه موجب تقويت وجھه اش در كنگره و بین مردم آمريكا گردد

و بى گاه توسط سخنگوى دستگاه مديريت درباره عالقه و امیدھاى ما در ايران جديد مى تواند به  يك اظھارنظر مثبت و عمومى گاه
كاھش مقدارى از رفتارھاى ستیزه جويانه، لغتھايى كه به خاطر صفوف بنزين به شما مى فرستند و رفتارھايى كه نسبت به ايران 

  . در ايران كمك نمى كنند، كمك كنددر مردم آمريكا وجود دارند و به تعقیب منافع درازمدت ما 

در زمینه تداركات نظامى اكنون در موقعیت ھستیم كه به صورتھايى عمل كنیم تا سوءظنھاى دولت موقت ايران در اين مورد  -١۶
  . كه ما حمل لوازم يدكى را به دالئل سیاسى معوق نگاه داشته ايم، رد كند

ابستگى لوازم خصوصاہ اگر كسى از رھبران دولت موقت در مجمع عمومى سازمان از ھمه مھمتر ما مى توانیم از چیزى كه يك و
  . ملل شركت كند، ھوشیار باشیم

  . در ھر صورت نھايتاہ حقیقت فاصله اساسى ارتباطى بین ما و نیروھاى اسالمى در ايران باقى مى ماند -١٩

د صحیح و سخت مذھبى و ھم يك تنفر و سوعظن ديرينه اين فاصله با رھبرى مثل خمینى بزرگترين مقدار است، زيرا ھم عقاي
  . نسبت به اياالت متحده را باعث مى شود

  . اين فاصله با شخصیتھاى میانه روتر مانند آيت اهللا طالقانى و شريعتمدارى كمتر است

  . اما اين يك مانع جدى در ايجاد تفاھم با عمالہ تمام رھبريت روحانى مى باشد

  . در چند سال آينده نقشى اساسى در ايران بازى كنندگروھى كه مقدر شده 

  . اينكه ما به دنبال راھھايى تجسمى ھستیم تا اين فاصله را پر كنیم مھم مى باشد

از جمله ديدارھاى مبادله اى توسط متخصصین تصديق شده در زمینه ھاى مذھبى و فلسفه و برنامه ھاى بلندمدت تر مبادله اى 
  . ه ھا را در آن شركت دھدكه دانشجويان اين رشت

ACI  " برخى نظرات را در اين زمینه ھا در پیامى جداگانه ارسال داشته است" سازمان ارتباطات بین المللى .  

نظامى كاھش يافته ولى ھنوز اساسى، به ما خواھد بود براى منافع خودمان و به صورتى فعاالنه تر از آنكه تاكنون انجام " يدكى " 
  . فاده كنیمداده ايم است
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  . از آن جمله تجديد بناى يك ارتباط با دستگاه ارتشى كه قوياہ غربى و به طور واقعى در ديدگاه سیاسیش میانه روتر باقى مى ماند

  . در زمینه اقتصاد، دارائیھاى ما بدون اھمیت نیستند -١٧

ند كه نیازھاى مستمر ايران را براى آن نیروھاى غیر چپ كه در میدان سیاسى دوستان طبیعى ما ھستند ھمانھايى ھست
  . تماسھايى با غرب در زمینه تجارت و تكنولوژى تشخیص مى دھند

ما بايد به موسسات تجارتى آمريكايى در مورد موضوعات حل نشده سرمايه گذارى در ايران توصیه نمائیم تا با بردبارى، پافشارى و 
ى كه بر حداقل حضور تكنیكى و مديريت خارجى امر مى نمايد آن را تحمل مقدار متنابھى درك دوستانه از يك جو ناسیونالیست

  . نمايند

  . در سیاست خارجى ما در يك نفع بنیادى استراتژيك در زمینه تمامیت و استقالل ايران با دولت موقت ايران شريك ھستیم -١٨

  . توانند مدعى آن شونداين يك دارائى سیاسى است ك روسھا با اين يا ھر رژيم قابل تصور بعدى نمى 

  . اين افغانستان نیست

اساس اين حقیقت ھم بیزارى بنیادى نسبت به كمونیسم در میان نیروى اسالمى و ھمچنین عدم اطمینان تاريخى نسبت به 
  . اتحاد شوروى در میان بیشتر ايرانیان مى باشد

برى جديد ايران اجازه دھیم روش خودشان را در ايجاد رابطه با اينھا دالئل نیرومندى براى اينھا ھستند كه چرا ما مى توانیم به رھ
  . ما تعیین نمايند

در عین حال از فرصتھا براى به دست آوردن زمینه سیاسى براى موقعى كه از جانب ما درخواست تفاھم دوستانه شد استفاده 
  . مى نمائیم

  . اين شامل تحمل عدم تعھد آنھا خواھد بود

" از عدم تعھد را باعث شود، از آنھا " كوبائیھا " اين عدم تعھد امتناع از ھمراھى با كوبائیھا در تفسیر آنھا  و در حقیقت زمانى كه
  . به خاطر آن تعريف خواھیم كرد" ايرانیان 

  ما پائیز امسال بايد نسبت به چنان فرصتھايى 

  . دىواشنگتن،  -وزارت امور خارجه : شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ١١

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ۵اوت  ٢٧: سى به

  درخواستھاى ويزاى غیرمھاجرتى در ايران بعد از بحران

 -وزارت امور خارجه : سفارت آمريكا در تھران به: محرمانه از: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ۵اوت  ٢٧: تاريخ"  ١١" سند شماره 
  . واشنگتن، دى

سفارت  -خالصه  -٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  -١غیرمھاجرتى در ايران بعد از بحران  درخواستھاى ويزاى: سى موضوع
  . پیشنھاد مى كند كه تلكس قبلى لغو شود: معتقد است كه ديگر نمى توان ايران را يك كشور بحرانى توصیف كرد و بنابراين

  . گذشته است ضربه ناگھانى كه انقالب ايران بر جاى گذاشت، - ٣" پايان خالصه " 

  . موقعیت از بسیارى از لحاظ متفاوت با زمان پھلوى است و شش ماه بعد از ماه فوريه، اوضاع ايران به حال عادى بازگشته است
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  . تا آينده نامعلوم باقى خواھند ماند" منظور جريان عادى اوضاع است " مشخصه ھاى آن 

زيادى شعار و صحبت مذھبى ملى مشابه آنچه كه در خیلى از  اينھا شامل حاكمیت سیاسى روحانیون اسالمى با مقدار
كشورھاى جھان سوم معمول است، و اقتصادى كه بیشتر توسط فلسفه ھاى سیاسى عدالت اجتماعى شكل مى گیرد تا 

  . معیارھاى منطقى براى مديريت صحیح، مى باشد

  . حت كننده مى يابنداشخاص زيادى در ايران وجود دارند كه شخصاہ شرايط فعلى را نارا -۴

اقلیتھاى نژادى و مذھبى نسبت به تاكید بر روى اسالمى شیعه فارسى مشكوك ھستند و تجددطلبان و ضد مذھبھا از كم شدن 
نقششان در حوزه ھاى سیاسى و اقتصادى ناراحتند و تعداد زياد ديگرى براى بى لیاقتى و ناتوانى نظام جارى اظھار تاسف مى 

  . كنند

از انتقادات معتبرند، گرچه مبناى اين انتقادات نمى تواند بحران نامیده شود، بلكه در اين كشور تمام اين مسائل عادى  بسیارى -۵
  . تلقى مى شود

  . از اين به بعد ما صالح نمى دانیم كه در ارتباط با متقاضیان ويزاى غیرمھاجرتى از ايران بعد از بحران صحبت كنیم

نیان میل دارند كه كشورشان غیر از آنچه واقعاہ ھست باشد، به نظر ما دلیلى براى ادامه توقف قانون اينكه عده زيادى از ايرا
  . مھاجرت ايجاد نمى كند

به طور خالصه شرايط اينجا ھمانند شرايط ساير كشورھاى در حال رشد است كه شرايط محلى، عوامل محركه زيادى براى 
  . مھاجرت ايجاد مى كنند

كه عوامل فشار در آنھا " منظور در حال توسعه " ن موقعیت دقیقاہ ھمان برخوردى را بكنیم كه در چنان كشورھايى ما بايد در اي
  . قوى ھستند، انجام مى دھیم

  . رتار با اقلیتھاى مختلف ايرانى در ايران بعد از انقالب ذكر نكاتى را الزم مى دارد -۶

" " يت افراد متفرق رسیده، ولى سفارت ھنوز نتوانسته حتى يك مورد حمله و آزار على رغم گزارشات زيادى كه در مورد آزار و اذ
  . به اشخاص و يا طبقات مردم را متكى به سند ثابت كند" " رسمى 

كارگزاران ارشد حكومت و اعضاى رھبرى اسالمى بارھا به اقلیتھا اطمینان داده اند كه حقوق آنھا در جمھورى اسالمى محترم 
  . د شدشمرده خواھ

  . تعصب و خشك انديشى يقیناہ پايدار است

  . اما از اين ديدگاه ھیچ فرق كیفى بین رژيم خمینى و رژيم شاه نیست

تقريباہ به طور ثابت وقتى كه اعضاى گروھھاى اقلیت در مورد علت ترك ايران مورد سوال قرار مى گیرند، بیشتر نگرانى تازه اى در 
  . دھند تا اعمال آزار و اذيت در گذشته را مورد آينده ايران را ارائه مى

با توجه به مطالب باال، ما توصیه مى كنیم كه مطالب تلكس قبلى لغو شود و از حاال به بعد با متقاضیان ويزاى غیرمھاجرتى  -٧
  . طبق قانون مھاجرت و ملیت عمل كنند

  . ، دىواشنگتن - وزير امور خارجه : شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٢١

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ٨اوت  ٣٠: سى به
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  حركتھايى بطرف اتحاد دولت

وزير امور : سفارت آمريكا در تھران به: خیلى محرمانه از: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ٨اوت  ٣٠: تاريخ"  ٢١" سند شماره 
  . واشنگتن، دى -خارجه 

رويدادھاى ھفته گذشته نشانگر : خالصه -٢" م متن خیلى محرمانه است تما"  -١حركتھايى به طرف اتحاد دولت : سى موضوع
اين است كه سیستم دوگانه دولت رسمى و غیررسمى ايران، به رھبرى ارگانھاى غیررسمى يا انقالبى به طرف سیستم 

  . متحدترى پیش مى رود

  . موسسات روحانى قدرت خودشان را در مناطق جديد گسترش مى دھند

ارتخانه ھاى ظاھراہ زير نظر دولت موقت ايران دستوران مستقیم مى دھند و به طور روزافزونى بر روى دولت موقت ھمچنین به وز
  . به نخست وزيرى بازرگان، سايه مى افكنند

ممكن است اين وضع تشخیص خمینى باشد و اينكه فقط او و يارانش مورد احترام و اطاعت طرفین سیستم قدرت دو طرفه مى 
  . باشند

مجلس خبرگان ممكن است به حاكمیت روحانیون تائید گذارد و رسماہ رھبران دولت موقت را كه زياد در رابطه با نھضت اسالمى 
  . تشخیص نمى دھند، از دور جريانات بیرون اندازد

  . پايان خالصه

اوت درباره ارتش كردستان،  ٢٨نى در سازمان جمع آورى اخبار را در زمینه اطالعیه آيت اهللا خمی SIBFبعضى از مخاطبھا نوشته  -٣
  . آزادى مطبوعات وديگر مسائل خواھند ديد

در طول چند ھفته گذشته امام و يارانش در نھضت اسالمى، كنترل مستقیم بر روى زمینه ھايى كه ظاھراہ تحت كنترل دولت 
  . موقت است به طور روزافزونى به دست مى گیرند

ستم دو طرفه قدرت كه بین قم و تھران مى باشد، حتى به عنوان يك سیستم موقت ھم اين طور به نظر مى رسد كه اين سی
  . خوب كار نكرده است

  . قم تقريباہ در تمام زمینه ھاى مھم از قبیل امنیت عمومى، مطبوعات، بازرگانى و نظامى تصمیم مى گیرد

ى مثال ترمیم شوراى انقالب و كابینه پنج وزير را در خمینى حاكمیت خود را در چند ھفته گذشته به طور باز اعمال كرده برا -۴
  . شوراى انقالب گماشت و چند نفر مذھبى را در پستھاى بعد از معاونت در وزارتخانه ھا نصب نمود

اى در ظاھراہ وجود چند وزير در شوراى انقالب در كار اين شورا تاثیرى نداشته و معاونین جديد در وزارتخانه ھا به طور قابل مالحظه 
  . كارھا نفوذ دارند

  . مى باشد ١۴-آيت اهللا خامنه اى معاون وزارت دفاع به طور خیلى نزديكى در امر مشورت درباره آينده ھواپیماھاى جنگى اف

  . خمینى پست فرماندھى كل قوا را به عھده دارد

  . نشان داددستور او بر ضد كردھاى شورشى و برقرارى نظم در ارتش قدرت قم را بر ارتش ايران 

  . فرماندھان نظامى براى اطاعت از فرمانھا بیشتر از اعتبار خمینى استفاده مى كنند تا قدرت و پست دولت موقت ايران

  . فرمانده جديد نیروى ھوايى، سپھبد باقرى كه به وسیله قدرت خمینى پشتیبانى مى شود



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣١ 
 

  . كندبراى دوباره القا كردن نظم و دستور در فرماندھى خود تالش مى 

  . اوت مھدى بازرگان به ارتش جھت سپاسگزارى براى شجاعت آنھا در سقز توجه كمى شد ٢٧در مقابل به پیغام 

  . انحالل چند نشريه كه از روش جنبش اسالمى انتقاد مى كردند -۶

  . به وسیله دادگاھھاى انقالب انجام شد

 "٩۴۴۶ .  

  . ملى نقش بسیار كمى در امور دارند دولت موقت ايران، مخصوصاہ وزارت ارشاد"  FCتھران 

  بجز رسیدن به اقداماتى به تازگى به وسیله حكام انقالبى 

  . انجام شده

  . عملیات ضد اسحله ھاى غیرمجاز اكنون برنامه خلع سالح عمومى كامالہ در دست نیروھاى انقالبى مى باشد -٧

  . حاكم سرع" اوت حاكم انقالبى  ٢٧در 

رى قمى به روزنامه ھاى بامداد گفت كه ھر كس بدون اجازه و به طور غیرقانونى اسلحه حمل كند، مفسد آيت اهللا احمد آذ" م 
  . فى االرض شناخته خواھد شد و تیرباران مى شود

  . طبق گفته ھاى آذرى قمى ھیچ مھلتى داده نخواھد شد و اين دستور فوراہ اجرا مى شود

فھان، نجف آباد، فردوس، بندرعباس و ديگر شھرھاى بزرگ دستور مشابھى صادر به دنبال اين دستور حكام ديگر در مشھد، اص
  . كردند

  . مشروط بر اينكه كسانى كه اسلحه حمل مى كنند

بجز پلیس، ارتش، ژاندارمرى و پاسداران انقالب فقط يك ھفته وقت دارند كه اسلحه خود را تحويل دھند به پاسداران دستور داده 
  . نه ھا را جھت پیدا كردن اسلحه ھاى غیرمجاز جستجو كنندشده كه ماشینھا و خا

برنامه دادگاھھاى انقالبى جھت جمع آورى سالحھاى غیرمجاز، به دنبال تصرف مقر مجاھدين خلق به وسیله پاسداران مى  -٨
مجاھدين ھم " "  ھیچ كس حق تصرف مال دولت را ندارد: " " باشد و به خاطر اين تصرف آذرى قمى از قول امام مى گويد كه

  . اعالمیه ھاى مبنى بر پذيرفتن دستور امام و دولت صادر كرده اند

  . در ساختمان پیدا شده -٣به دنبال كشف اسلحه ھاى پنھانى در مقر مجاھدين آذرى قمى اظھار داشت كه فقط ھفت عدد ژ

ه اند به طور واضح يك خط فكرى مذھبى اعضاى مجلس خبرگان كه براى تدوين يك قانون اساسى جديد براى ايران جمع شد -٩
  . دارند

  . اھداف اجتماعى اكثر اعضا خیلى شبیه اھداف خمینى ھستند

به ھر حال با وجود ھر اختالف فلسفى كه ممكن است بین آنھا باشد، بیشتر آنھا در اين امر موافق ھستند كه قشر روحانى بايد 
  . مجلس ديگر در صفحه اول روزنامه ھا نیستندمباحثات  IYBنقش عمده اى در كارھا داشته باشد، 

  . و به امورى كه خمینى و دادگاھھاى انقالب شكل گرفته پرداخته شده است
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  . آخرين گزارش از مجلس اين است كه در باره بحث بر سر جھودھا كه جزو يھوديھا ھستند يا كلیمى ھا بوده است

ر يك تصرف قدرت به وسیله قدرتھاى انقالبى در برابر دولت موقت ايران مى بعضى از ناظران نظر داده اند كه تمام اين امو -١٠
  . باشد

بر طبق اين نظريه، انتقال ارتش و پاسداران به كردستان به علت وقايع كردستان انجام نشد بلكه به خواست خمینى و براى كنترل 
  . بیشتر بر روى اداره مركزى بوده است

  . كه در اين امور طرحى و نقشه اى ديده شود به ھر حال ھیچ لزومى ندارد -١١

آنچه امكان دارد اين است كه آنھايى كه قدرت واقعى را در دست دارند جھت استفاده كردن از قدرت و براى تحمیل دستور و ثبات 
ركش و بر روى ملت تحت فشار مى باشند و دولت ضعیف موقت براى مقابله با گروھھاى مسلح، سردرگمى اقتصادى، قبائل س

  . ديگر جبھه ھايى كه حسابش را نكرده اند باقى مى ماند

  . و اينكه آيا اقدامات رھبران انقالبى موثر مى باشد يا نه، بايد صبر كرد و ديد

  . كیفیت مختصرى در عدالت انقالبى وجود دارد كه ھر كسى را مضطرب كند

ن بر ھرگونه نظرى در امر اقتصادى، مذھبى و يا سیاست مقدم به ھر حال ثبات، يك الزمه مطلق جھت كنترل ايران مى باشد و آ
  . مى باشد

چنین عملى كه در تاريخ ايران ريشه ھاى عمیقى دارد، شامل نمونه ھايى متعددى از پادشاھان مى باشد كه آخرين قدمھا را 
  . جھت برقرارى امنیت و ثبات ملت نامتجانس خود برداشتند

مال حاكمیت مستقیم بر روى سیاست داخلى ايران كه ھمراه نتايج مجلس خبرگان است مى احتماالہ خمینى در حال اع -١٢
  . باشد

و اين منجر به ايجاد يك وضع متمركز شده كه در آن نفوذ خمینى و يارانش چه روحانى و چه معمولى بیشتر خواھد بود در چنین 
  . محدودتر از امروز خواھد شد موضعى نقش مخالفان، نفوذ روحانیون، از ھر قشر اجتماعى و سیاسى

  . كه امروز حداقل به چند نفر، غیرروجانى اجازه داده شود كه در رئوس دولت موقت ايران خدمت كنند

  . در چنین چشم اندازى ممكن است خیلیھا كه در اوايل انقالب حمايت مى كردند، خوشحال نشوند

  . د شناختتاسیس يك چنین دولتى وضع موجود فعلى را به رسمیت خواھ

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١١سپتامبر  ٢: شماره سند رئیس به ٣١تامست 

  ٩٧٩١گزارش وضعیت ماھانه براى اوت 

ايران  -تھران  -مامور امنیت منطقه اى سفارت آمريكا : پاسخ به ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١١سپتامبر  ٢: تاريخ"  ٣١" سند شماره 
احتمال آشوب در ايران ھمچنان  -ارزيابى تھديد الف -١رئیس وزارت خارجه : به ٩٧٩١وت گزارش وضعیت ماھانه براى ا: موضوع

  . باالست

  . عالئم فزاينده اى از رفع توھمات به واسطه نتايج انقالب در سطوح بسیارى از جامعه وجود دارد

  . بیكارى شديد يك مشكل است و اختالف عقیدتى، اجتماعى، قومى فراوان مى باشد
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مى توان استدالل نمود كه خیلى از اين مشكالت براى ايران تازه نیستند لیكن فقدان ھرگونه قدرت مركزى موثر براى درگیر اگر چه 
  . شدن با آنھا سببى براى نگران است

 دولت موقت ايران به رھبرى بازرگان نخست وزير كه ھنوز بايستى كنترل اداريش را بر كشور مستحكم سازد به طور مداوم توسط
و " دولت ناپیداى آيت اهللا روح اهللا خمینى كه اغلب درگیر شدن با مسائلى كه در نتیجه انقالب خودشان را نشان داده اند مشكل 

  . مى سازد" اگر نه غیرممكن 

  . به عقب زده مى شود

ه ھا و عدم توانايى ناشى از اعضاى كابینه دولت موقت ايران مكرراہ استعفاھايشان را در اعتراض به مداخله شوراى انقالب و كمیت
  . آن در انجام كارشان ارائه كرده اند

  . به صورت واحدھاى بادوام وجود ندارند" پلیس ملى و ژاندارمرى " سازمانھاى سنتى امنیتى و مجرى قانون 

  . ارتش كه از نظر سنتى نقش امنیتى داخلى نداشته است غیرفعال مى باشد

ر ھرگونه فعالیتى كه امكان استفاده از زور بر علیه ديگر ايرانیان را در بر داشته باشد شديداہ اين نیروھا نسبت به شركت جستن د
  . بى میل ھستند

در مورد پرسنل پلیس، ژاندارمرى و ارتش كه پیش از انقالب در فعالیتھاى امنیتى " نفر تاكنون  ۴٠٠بیش از " محاكمات و اعدام ھا 
  . شركت داشتند ادامه دارد

ه روحیه را در اين سازمانھا تضعیف مى كند و پرسنل آنھا را در شركت پیدا كردندر اجراى وظايف امنیت داخلى و اجراى عاملى ك
  . قانون بى میل مى سازد

يك نمونه خوب از اين ھراسھا گفتگويى است كه اخیراہ بینى يك مقام عالیرتبه پلیس ايران و مامور سفارت صورت پذيرفت و بعداہ 
OSR مقام پلیس اظھار داشت كه وس دستورات موكدى دارد كه ھرگونه آشوب بزرگى را در تھران، و اگر الزم شد به " شد  مربوط

  . وسیله زور فروبنشاند

مقام پلیس گفت كه اگر وى به اين اندازه احمق باشد كه دستورات را اجرا كند، افراد او اطاعت نخواھند نمود و ثانیاہ وى به خاطر 
  . ام ھاى آتى قصد انجام اين دستورات را ندارداحتمال انتق

تا آن زمان كه يك دولت مركزى قوى با قدرتى نافذ به وجود آيد، اين احتمال وجود ندارد كه اين نیروھا نقشى فعال در امنیت داخلى 
  . كشور به عھده بگیرند

البى غیرمنظم كه در داخل كمیته ھا سازماندھى با عدم فعالیت پلیس، ژاندارمرى و ارتش فضاى خالى امنیتى توسط يك گارد انق
  . شده، پر شده است

  . بازداشت مى شود" اگر دلیلى وجود داشته باشد " ھر كس كه با آنھا برخوردى داشته باشد دستگیر و براى دلیل كوچكى 

ت ولى افزايش آنھا در ھر در روزھاى اخیر به نظر مى رسد تعداد خیابانھايى كه بسته و كنترل مى شوند كاھش پیدا كرده اس
  . زمانى ممكن است مجدداہ ديده شود

  . توسط اين گروھھا اعمال گرديده است" اگر چه نه به صورت عادى " محاكمات كوچك و بزرگ، 

  گاردھاى انقالبى قانونى 

  . نندعمل مى ك" قدرت از لوله يك اسلحه ناشى مى گردد"از نوع خودشان ھستند و روى گفته مائوتسه تونگ كه 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣۴ 
 

يك گروه ديگر يعنى، پاسداران به نظر مى رسد كه جاى خالى و بالتصدى كه به خاطر عدم فعالیت ارتش رھا شده است را پر مى 
  . نمايند

  . پاسداران ھمچنین به عنوان گاردھاى انقالبى شناخته مى شوند ولى از آنھائى كه در كمیته ھا خدمت مى نمايند جدا ھستند

  . ارد كه آنھا نیز در وظايف امنیت داخلى شركت دارنداين حقیقت اھمیت د

  . نقشى كه ارتش به طور معمول ايفا ننموده است

  . است" يك مرحله پائین تر از يك آيت اهللا " رھبر آنھا يك ايرانى به اسم رفسنجانى كه يك حجت االسالم مى باشد 

  . یان داوطلبان انقالبى آموزش نديده ايرانى انتخاب و جدا شده اندھزار پاسدار وجود دارد كه از م ١٢تا  ١٠در حال حاضر حدوداہ 

آنھا فقط مسلح به اسلحه ھاى سبك شده اند و تعلیماتشان را در تاسیسات نیروى زمینى در تھران و مقدمتاہ در لويزان مى 
  . بینند

  " . پايگاه بزرگ نیروى زمینى در تھران " 

  . نفر، و گروه حفاظت از اشخاص مھم ۵٠٠٠يك گروه شھرھاى تا  :گارد به سه گروه اصلى تقسیم شده است

  . پاسداران يك واحد مجزايى ھستند كه تاكنون به عالوه حمايت از انقالب در وظايف امنیت داخلى فعال بوده اند

  . آنھا خصوصاہ در منطقه تركمن صحرا و خرمشھر فعال بوده اند

ى ناشناخته از ھماھنگى با وزارتخانه كشور و دفاع مستقیماہ به شوراى انقالب گمان بر اين مى رود كه رفسنجانى با درجه ا
  . گزارش مى دھد

  . اينكه تا چه حدى كمیته ھا و پاسداران متمايل به ھمكارى ھستند نامشخص است

  . آنھا از يكديگر مستقل ھستند، ولى در حال حاضر نمايانگر تنھا نیروھاى امنیتى بادوام در ايران مى باشند

  . اياالت متحده اگر چه كمى بھبود مى يابد ولى در معرض تغییرات پى درپى قرار مى گیرد -تظاھرات روابط ديپلماتیك ايران 

ولى ھنوز كمى پائین تر از آن حد " از باال بودن قبلى آن در ماه مى " ضد آمريكا بودن در چند ھفته گذشته فروكش كرده است 
  . است

زى بگذرد بدون اينكه يك مقاله روزنامه يا تقبیح عینى توسط يك شخصیت مذھبى يا عضوى از دولت موقت به ندرت مى شود كه رو
  . ايران، سازمان بین المللى ارتباطات و يا اياالت متحده را به يك مسئله جارى در ايران مرتبط ننمايد

  . مقابل رھبرى ايران قرار مى گیرد مى باشد اياالت متحده ھمچنان يك قربانى خیلى مناسب براى مشكالت روزمره اى كه در

شكى نیست كه ھر تصمیم يا اقدامى كه توسط اياالت متحده صورت پذيرد و از طرف ايرانیان نامساعد يا زشت تشخیص داده شود 
  . منجر به تظاھرات و احتماالہ با ماھیتى خشونت بار خواھد گرديد

  . ى مى مانددر اين رابطه احساسات ضد شاه شديداہ قوى باق

ھرگونه تصمیمى كه به وى و خانواده اش اجازه مسافرت به اياالت متحده بدھد تقريباہ به طور مطمئن به يك عكس العمل فورى و 
  . خشن منجر خواھد گرديد
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  . توانايى و يا تمايل دولت موقت ايران براى جلوگیرى كردن از چنین اقداماتى مورد سوال است

  . ل ترور، اذيت آزار، و آدم ربايى يك خطر خیلى واقعى استتروريسم تروريسم به شك

به خاطر فقدان قدرت مركزى براى جلوگیرى از ھر گروه يا گروھھايى كه متمايلند منافع خودشان را از طريق استفاده از خشونت 
  . باال ببرند كار كمى مى توان انجام داد

انقالب، درجه اى از مشروعیت را به دست آورده و اكنون از نظر سیاسى فعال مجاھدين و فدائیان دو گروه فطرتاہ تروريست قبل از 
  . ھستند

  . ھیچ كدام از گروھھا از زمان سرنگونى شاه مسئولیت ھیچ اقدام تروريستى را به عھده نگرفته اند

  . ل بوده استاز زمان انقالب كامالہ فعا" گروھى كه با نقش روحانیت در دولت مخالف است " از طرف ديگر فرقان 

  . اين گروه مسئولیت ترور چندين شخصیت مذھبى را به عھده گرفته است

  . ما ھیچ گونه اطالعاتى كه نشان دھنده اين باشد كه اين گروھھا پرسنل اياالت متحده در ايران را مورد ھدف قرار داده اند

  . نداريم

  . ولى ما بايستى كه ھدفھاى جالبى در نظر آنھا باشیم

ز اين گروھھا ممكن است وسوسه شود كه عملیاتى را يا در پاسخ به تحوالتى كه ضد ايرانى تشخیص داده مى شود يا در ھر يك ا
  . دامن زدن به يك بحران در روابط متزلزل فعلى دولت اياالت متحده و دولت ايران انجام دھد

متحده را در پیمان مصر اسرائیل بگیرند نیز بايستى  گروھھاى واپس گراى فلسطینى كه متعھد شده اند انتقام شركت دولت اياالت
  . مورد توجه قرار گیرند

اين تھديد ممكن است به گونه اى توسط اين حقیقت تعديل شود كه سازمان آزاديبخش فلسطین در پى توسعه روابط با دولت 
ر دادن دولت موقت در وضعیت ناخوشايند وقت ايران به عنوان يك متفق مى باشد و ممكن است نخواھد كه رابطه را به وسیله قرا

  . درگیرى با يك اقدام تروريستى بر علیه دولت اياالت متحده در ايران به خطر اندازد

  . اقدامات مشخصى كه علیه سفارت آمريكا جھت داده شده است -ب

  . نارنجكى قرار گرفت Xمحوطه سفارت مورد حمله ١٧روز  ٢٢/۵۵در حدود ساعت 

نه، يكى در محل ساختمان جديد كنسولى و ديگرى نزديك ساختمانى كه گنبد ماھواره در آن قرار دارد و درست در دو انفجار جداگا
 ٨٠٠٠واقع شد، ھیچكس زخمى نشد با اين حال خسارت مالى منجمله ھزينه ھاى كار حدوداہ به  yrecnahCپشت ساختمان 

  . دالر بالغ شد

  . سه گروه مسئولیت انفجارات را به عھده گرفتند" اوت  ١٨" طبق گفته روزنامه فارسى زبان كیھان 

گروه تل زعتر ھیچگونه  -" سپتامبر  ٨" شھريور  ١٧گروه  -جنش مقاومت مردم مسلمان انقالبى ايران  -: اين گروھھا عبارتند از
  . تائیدى مبنى بر اينكه يكى از اين گروھھا مسئول بوده است وجود ندارد

  . براى اطالعات جز به جز در مورد اين واقعه رجوع شود ٩١۵٣و  ٩١٧۵به تھران 

به منظور بردن ماشااهللا كاشانى و " پاسداران " شبه نظامى مسلح  ۵٠تا  ٣۵اوت گروھى در حدود  ١٢در اولین ساعات روز 
  . نیروھايش از محوطه به سفارت وارد شدند
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تسخیر واقعى سفارت به صورت " مورد استفاده قرار گرفت در حالى كه اين اقدام متوجه سفارت آمريكا نبود ولى روشى كه 
  . امكان ايجاد خشونتى كه پرسنل آمريكايى را درگیر مى ساخت در برداشت" مسلحانه 

  . خوشبختانه افراد خونسردتر غالب شدند

زئیات اضافى رجوع براى ج ٨٩٧٣ساعت مذاكره با نیروھاى شبه نظامى بگونه اى حل شد به تھران  ۶تا  ۵موضوع پس از حدود 
  . شود

اوت به منظور بازرسى قسمت گارد امنیتى تفنگداران  ١۶تا  ٧جف رونالد از  Bتوجیه مسافران سرھنگ  - مشورت  -عملیات الف -٢
  . ديدن به عمل آورد" سفارت " دريايى از پست 

A/S  د ادعاھايى كه بر علیه گروھبان مین اوت به منظور تحقیق در مور ١٧تا  ١۴فاچت از سرويس اطالعاتى نیروى دريايى از "
  . ديدن كرد" سفارت " وارد است از پست "  CLOCNگروھبان سابق 

اوت به منظور انجام كارھاى امنیتى تكنیكى روى ساختمان جديد  ٢۶در " از گردان ساختمانى نیروى دريايى " ما يك ھاوس من 
  . كنسولگرى وارد شد

و سركنسول به منظور جاى دادن  OBFسرپرست پروژه  OGSر ھماھنگ به ھمكارى با به طو OSRفعالیتھاى پشتیبانى  -ب
  . نیازمنديھاى امنیتى در ساختمان بناى جديد كنسولگرى ادامه داد

اوت مستلزم اين بود كه تقريباہ تمام وق و ابتكارات ماموران امنیتى به بحث كردن با ماشااله  ١٢تا  ١دوره  -فعالیتھاى مھم  - ج
  . ى و نیروھاى او اختصاص داده شدكاشان

  . اوت كاشانى به وسیله يك نیروى شبه نظامى مسلح از محوطه سفارت اخراج شد ١٢در  -

  . دان مك كارتى براى سه ھفته كار موقت وارد شد A?Sاوت  ١۵در 

  . جى.پى.اوت محوطه سفارت مورد حمله مشترك آر ١٧در  -

  . و نارنجك قرار گرفت

  . دالر خسارت مادى صورت گرفت حدوداہ ھشت ھزار

  . ھیچ گونه جراحتى به وجود نیامد

  . عزيمت نمود" سفارت " ھاولند به منظور ديدار از پست  OSRAاوت  ١٨در  -

  . ارسال مى شود" خارجه " طرح تخريب داخلى مجدداہ نوشته شده و به زودى به وزارتخانه  Jضمیمه  -

  . انى كه به طور موقت يا دائمى وارد شده اند صورت پذيرفتتوجیھات امنیتى مشروح براى تمام كس -

زمان قابل توجھى به ھمكارى با پلیس ملى در تالش براى به دست آوردن يك نیروى امنیتى با يونیفورم عادى جھت حفاظت  -
ه روى يك سفارت اختصاص داده شده تاكنون فقط جزئى از محافظان مشخصى متشكل از پلیسھاى مخفى براى انجام وظیف

  . اساس مستمر خود را معرفى كرده اند

  . اداره پست ھاى امنیتى پیرامون سفارت گاه و بى گاه بوده است

براى استقارار مجدد سوابق و  OSRبرنامه ھاى براى ماه آينده لیلیان جانسھون، سكرتر موفتى به منظور ھمكارى با  -٣
  ، ١٩٧٩فوريه  ١۴سیستمھاى مديريت كه در نتیجه حمله 
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  . نابود گرديد از كینسازا به اينجا وارد خواھد شد

OST چاك ساپر به منظور ادامه كار روى بھبودى ھاى فیزيكى امنیتى وارد خواھد شد .  

  . به مذاكره براى يك نیروى امنیتى مرتب براى سفارت ادامه خواھیم داد

   .انتظار مى رود كه ساختمان جديد كنسولگرى در ماه سپتامبر باز شود

R در ماه سپتامبر از پست ديدن خواھد كرد .  

OSRA  سپتامبر از مرخصى بازمى گردد ٣ھاولند از .  

A/S  سپتامبر به مقصد اياالت متحده عزيمت خواھد نمود ٣مك كارتى از .  

شھريور  ١٩٧٩-  ١٣سپتاتمبر  ۴: سى به.آژانس ارتباطات بین الملى واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ۴١
  : تاريخ ٨۵٣١

  يك نگرانى عمده ئ روابط عمومى

سفارت آمريكا در تھران : از ٩٣٧٩: محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١٣سپتاتمبر  ۴: تاريخ"  ۴١" سند شماره 
بحرانھاى "ظور شناخت يك نگرانى عمده ئ روابط عمومى به من: سى فورى موضوع.آژانس ارتباطات بین المللى واشنگتن، دى: به

چه چیز آمريكا و آمريكائیھا است كه ايرانیان را به شدت : در مذاكراتى با ايرانیھا راھى به پیدا كردم كه با احتیاط بپرسم" ارتباطى
  . آزار مى دھد؟ جوابھا به طرز قابل توجھى متفاوت است ولى يك رشته ئ اصلى در میان ھمه ئ اين جوابھا به چشم مى خورد

  . بسیارى از آمريكائیھا براى مدت بسیار زيادى در بسیارى از جنبه ھاى زندگى ايرانیان بسیار نمايان بوده اند -١

به ايران داشتم متوجه شدم آنچه كه در تھران مى بینم بى شباھت به آن  ١٩٧٣به ياد مى آورم كه در سفرى كه در سال  -٢
  . بودم، تكنسینھا و داللھاى آمريكائى به وضوح در صحنه محلى حضور داشتنددر سايگون ديده  ١٩۶٧چیزھائى نبود كه در سال 

من با فروتنى اظھار مى دارم كه در ھر نقطه اى كه حضور آمريكائیھا آنقدر زياد باشد كه به طور گسترده بر متن جامعه تاعثیر  -٣
ت ھم براى آژانس ارتباطات بین المللى و ھم جدى شكل خواھد گرفت و اين مشكلى اس" بحرانھاى ارتباطى"بگذرد، به تدريج 

و  CSN,DODبراى گروه تحقیقاتى مادر واشنگتن، كه البته بیشتر به صورت يك امر عمومى است كه آژانس بايد آن را مورد توجه 
  . حكومت قرار دھد

ان تحت حكومت جونتا و يا تجربه ئ فرد ممكن است كه به طريقه ئ تصوير نمودن خطر اين مورد را با كوباى قبل از كاسترو، يون -۴
  . روسیه در مصر و افغانستان مقايسه نمايد

تكنسین ژاپنى به كار و  ۵٠/٠٠٠بلكه با يك مثال بھتر يا يك مورد كامالہ فرضى مى توان آمريكائیھا را به درك يان موضوع واداشت 
مینه سوتا، آمريكائیھا " دولوث"لمانیھا در اطراف زندگى در اطراف جكسون و مى سى سى پى مشغولند و يا تعداد مشابھى از آ

بیانیه ئ ژنرال امیر رحیمى درباره ئ بازگرداندن مستشاران  -۵به اين افراد در كشورھاشان به چه چشمى خواھید نگريست 
مت و تنفرى آمريكائى و نظراتش درباره ئ تاثیر يك چنین مستشارانى براى ارتش ايران در زمانھاى گذشته، نشانه ئ اين خصو

  . است كه حضور بسیار زياد آمريكائیان در اينجا پرورش داده است

در حالى كھن مايل به باال بودن میزان سیاستھاى كوتاه مدت در زمینه ئ امنیت و يا منافع بازرگانى خود بوده ايم، به موازات آن  -۶
   .وسیله ئ ايجاد خصومتھاى ديرينه و از خودبیگانگى ھائى نیز شده ايم

روح جمعى و سرمايه گذارى فعاالنه ئ ھزاران گروه سودمند آمريكائى كنترل تعداد افراد دست اندركارى را كه فرصت را در ھر 
  . منطقه از جھان غنیمت مى شمارند خیلى مشكل مى سازد
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" تاعثیر آن بر فرھنگ " مع ذالك، منافع عمده ئ درازمدت آمريكا ايجاب مى كند كه تالشى جدى در جھت كاھش حضور آمريكائیھا 
  . كشورھايى چون عربستان سعودى، مكزيك و مصر به خرج داده شود

 ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١٣سپتامبر  ۴: قسمت سیاسى آقاى لیمبرت به: ستر از.دى.شماره سند قسمت اقتصادى آ ۵١گريوز 
  : تاريخ

  ساخت سیاسى

يادداشتى براى قسمت  ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١٣سپتامبر  ۴: اريخسفارت اياالت متحده آمريكا در تھران ت"  ۵١" سند شماره 
ستر مفاھیمى كه از مكاتبات اخیر شما درباره ئ ساخت سیاسى اينجا خوانده .دى.قسمت اقتصادى آ: سیاسى آقاى لیمبرت از

  . ام، به نظر مى آيد كه درست باشد

وگانه از بین رفته، اين چه تاثیرى بر منافع آمريكا خواھد فكر مى كنم شما مى بايست توضیح مى داديد كه اگر واقعاہ دولت د
  . داشت

  . و يك پیشنھاد شد كه من نظراتم را بدھم زيرا امكان دارد كه براى مكاتبات آينده قابل استفاده باشند

  . به نظر من اگر دولت دوگانه اى وجود داشت، در موقعى كه خمینى منبع قدرت شد پايان يافت

ت اخیر خمینى به كردھا و چپیھا، خوار كردن علنى روشنفكران و محدوديتھايى كه ظاھرا به طور موقت بر به نظر من حمال
مطبوعات اعمال شده، ناشى از يك سرى عكس العمل ھاى عجوالنه در برابر وقايع غیر قابل كنترل نیست، بلكه نمايانگر استفاده 

گفته است كه نمى خواھد اشتباه كرنسكى را در مورد استفاده  ئ حساب شده، از قدرت توسط مردى است كه به طور علنى
نكردن از سالحھاى انقالب بر علیه متحدان مصلحتى كه مى خواھند از نھضت به خاطر پیشبرد اھداف خودشان استفاده كنند را 

  . تكرار كند

  . فكر مى كنم اينجا مسئله زمانى ھم مطرح است

الھى بر آن حاكم ھستند، در جريان تكمیل قانون اساسى كه او براى جمھورى خمینى مى بیند كه مجلس خبرگانش كه م
  . اسالمى مى خواھد، مى باشد

چند ھفته ديگر اعالم خواھند كرد كه انقالب پیروز شده و دولت دائمى جديد روى كار خواھد آمد و بھترين ھديه ئ تولدى كه 
  . و مردمى كه لزوم نظم را درك كرده اند، مى باشد خمینى مى تواند به دولت بدھد، مخالفین خلع سالح شده

گذشته از اين در اين موقع خمینى مى تواند طى چند ساعت نیم میلیون نفر را به خیابانھا بكشاند و پاسداران انقالبى او با شادى 
  . تمام در برابر ھر گروھى، مسلح يا غیرمسلح قرار خواھند گرفت

  . گى اجتناب ناپذيرى به وجود خواھد آمددر مدت شش ماه يا يك سال سرخورد

و توانائى او در برخورد با منتقدين كمتر خواھد شد و فرض مى كنیم كه او ترجیح خواھد داد كه دولت جديد شیوه ئ رفرمسیستى 
  . ردو تاعمین آزاديھا را موقعى پیش گیرد كه داراى قدرت باشد، تا اينكه در برابر مخالفینى غیر قابل كنترل قرار گی

  . چه بر سر منافع آمريكا خواھد آمد

خوب اگر خمینى بتواند سرخوردگى را تحمل كند، شما آينده ئ بھبود يافته يا از لحاظ ثبات داخلى و تمامیت ارضى به دست آورده 
  . ايد

ى مناسب و ھمچنین براى من روشن اسظت كه گذشته از نظم، خمینى مى خواھد مردم را بر سر راه برگرداند تا سطح زندگ
  . را تضمین كند" در مقايسه با معیارھاى محلى " حتى رشد يابنده اى 
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  " . من شنیده ام كه جمھورى اسالمى معنوى نبايد به عنوان جامعه اى ناتوان و عقب مانده تلقى شود " 

چاھھاى نفت و احتیاج او به درآمد  لذا منافع ما در دسترسى مداوم به نفت ايران بايد توسط توانائى دولت تجديد در برقرارى نظم در
  . حفظ گردد

" ما نبايد با بى توجھى اين منافع را از دست بدھیم " منافع ما در اينكه ايران در آمد نفتش را در آمريكا خرج شند، بايد بھبود يابد 
مصرفى و يا به احتمال قويتر پروژه چون آنھا به طور فزايده متوجه مى شوند كه محتاج تبديل دالرھاى نفتى به كار از طريق واردات 

  . ھاى وسیع تولید كار كه به صنايع وسیع منجر خواھد شد مى باشند

  من فكر مى كنم اين " 

نھايتاہ وجود فردى مطمئن از خود مانند خمینى كه مسائل داخلى را " مسئله افزايش تولیدات نفت را ھم در بر خواھد داشت 
  . یلى بدبین است، براى ما در زمینه ھاى مسائل دوجانبه مشكالت جدى به وجود خواھد آوردتحت كنترل دارد و نسبت به غرب خ

  . در آينده ئ نزديك ما حداقل ھمان قدر كه او به ما احتیاج دارد، به او محتاج ھستیم و لذا نمى توانیم او را با چیرى تھديد كنیم

  . اھد بود كه بايد با او مقابله كردخصوصاہ در مورد سیاستھاى خاورمیانه او نیروى مخالفى خو

  : شھريور تاريخ ١٩٧٩- ١۴سپتامبر  ۵: وزير به: شماره سند امور خاور نزديك ھارولداچ ساندرز از ۶١

  در مورد ايران" آمريكا " سیاست 

وزير : ساس بهح/سرى : شھريور طبقه بندى ١٩٧٩- ١۴سپتامبر  ۵: وزارت امور خارجه ياداشت توجیھى تاريخ"  ۶١" سند شماره 
رھبرى انقالبى : در مورد ايران ارزيابى" آمريكا " سیاست : امور خاور نزديك ھارولداچ ساندرز موضوع: آقاى نیوسام از: از طريق
بازرگان احساس مى كند كه به طور فزاينده اى در محاصره ئ گروھھا و ديگر گروھھاى قومى، چپ، غیرمذھبیون مركزى، / خمینى 

  . اسرائیل، اتحاد شوروى، عراق، اياالت متحده"  قدرتھاى خارجى

قرار گرفته است عكس العمل آشتى ناپذير خمینى اين " ساواك و افسران ارتش سابق " و نیروھاى طرفدار شاه " " امپريالیستھا"
دنبال مصالحه  میانه روھائى چون بازرگان در اين روش تند كمى سھیم ھستند ولى به: است كه به صورت خشنى ضربه وارد كند

  . و روابط بھتر با خارج نیز ھستند و در تالشند كه اقتصاد را دوباره به راه بیندازند

  . وجود دارد" آيت اهللا شريعتمدارى و طالقانى " گرچه تومات فزاينده اى به خمینى حتى در میان روحانیون 

عدودى از سیاستمداران متمايلند كه مستقیماہ با او رودررو وى به حكم راندن بر اكثريت عظیمى از طبقات پايین ادامه مى دھد و م
  . شوند

رھبرى دو جنبه اى امیدش را در جريان قانون اساسى كه منجر به دولت جديدى مى شود كه به ايران يك قدرت مركزى و متحد 
  . مى دھد، گذاشه است

  . ندامیدوارند كه مسلط شو" اسالمى و ناسیونالیستھاى لیبرال " ھر دو طرف 

، يك رفراندم پیشنويس را تصويب خوھد كرد و انتخابات " عمدتاہ روحانیون " قانون اساسى اكنون توسط خبرگان بررسى مى شود 
  . براى پارلمان و رئیس جمھور امسال برگزار مى شود

  . بازرگان براى رياست جمھورى شانس خوبى دارد

  . د بود و مطمئناہ تعداد روحانیون در پارلمان زياد خواھد بودنفوذ روحانیون حداقل براى چند سال آينده قوى خواھ
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  . ولى ما مطمئن نیستیم كه مالھاى تندرو قادر باشند بر عوامل غیرمذھبى يك پیروزى پايدار و قاطع به دست آورند

امات غربگرا باشند و خود روحانیون نمى توانند يك كشور پیچیده را اداره كنند و مجبور خواھند شد كه در جستجوى كمك از مق
  . اوصل استالمى را براى رويارويى با احتیاجات عامه تعديل خواھند نمود

  . نیروى مدرنیزه ئ اصل توسعه ئ ايران به طور گريزناپذيرى با گذشت زمان خمینى و روحانیون را ضعیف خواھد كرد

  . ھد شداگر خمینى فوت كند، نفوذ روحانیون كمى تضعیف خواھد شد ولى محدود نخوا

  . اتحاد كمترى در دسته بنديھايشان وجود خواھد داشت و اتحاد و اتفاقى با غیرمذھبیون صورت خواھد پذيرفت

  . ھمان طور كه اسالمیھا موقعیتشان را از دست مى دھند

  . مسئله اين خواھد بود كه آيا چپ صاحب قدرت خواھد شد يا مركز

مشكالتش را با كردھا اداره كند، اگر چه خشونت پراكنده مستمر میراثى از روشھاى  ما معتقديم كه در كوتاه مدت دولت مى تواند
  . تندى است كه توسط پاسداران انقالبى به كار گرفته شده است

  . توانائى ايران براى اعراب قومى به مقدار زيادى بستگى به رفتار عراق دارد

  . واسطه ئ اكثريت شیعه اش زخم پذير است در حال حاضر روابط خوب ظاھرى وجود دارد، زيرا عراق به

با اين حال و به ھمین دلیل عراق نمى خواھد كه يك دولت شیعه ئ قوى و مطمئن را در ايران ببیند و امكان دارد كه به تحريك 
  . ناراحتیھا و دردسرھا در ايران كمك كند

  . در حقیقت امكان دارد كه ھم اكنون عراق در سكوت به كردھا كمك بنمايد

روسھا ممكن است در اين گرايش سھیم باشند ولى با احتیاط و با ترس از آشوب در مرزھايشان و دلیلھائى براى توسعه بى 
  . ثباتى در منطقه اقدام خواھند نمود

اى در اين شرايط مغشوش و نامطمئن موضع ما مخفیانه آماده بدون براى اقدام و پاسخگوئى به فرصتھا بر: سیاست اياالت متحده
  . محكم كردن اعتبار، در مقابل دولت موقت ايران و خودمان را به جلو نراندن بوده است

ما در بھار گذشته نقش فعالترى را شروع كرده اسم ولى به واسطه ئ عكس العمل ايران به راى سنا در ماه مه عقب برگردانده 
  . شديم

در ماھھاى " روى، پیشرفت يك دولت میانه رو دوست و غیرمتعھد دستیابى به نفت، عدم پذيرش نفوذ شو" ھدفھاى ما در ايران 
آينده و ھنگامى كه ايرانیان ھنوز يا دقت با جھت گیرى سیاستشان ھماھنگ نشده اند و زمانى كه غیرروحانیون فقط با ضعف در 

  . شودبايستى پیگیرى " در كوتاه مدت " مقابل گرايشات روحانیون در جھت استبداد مقاومت مى نمايند 

ما مى خواھیم كه خودمان را در آنچنان موضعى قرار دھیم كه بتوانیم رابطه اى موئثر با ھر گروھى كه قدرت قطعى را در اختیار 
  . دارد برقرار نمائیم و در عین حال روابطمان را با ديگر عوامل مھم سیاسى منجمله مخالفین حفظ نمائیم

  . و به آن اصول احترام بگذارند" براى مثال حقوق بشر " ا در اصولمان درك كنند ما مى خواھیم كه ايرانیان ثبات قدم ما ر

  . اما ھمچنین خواھان رفتارى منصفانه و مساوى جھت منافع خصوصى اياالت متحده در ايران مى باشیم
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ار و مرتب از منافع ما در ايرانى گرايش ما نسبت به ايران بايستى با درك مشكالت، بردبارى در حل آنھا و نیز يادآوريھاى واضح، استو
كه نسبت به غرب دوستانه و باثبات است و به حقوق افراد احترام مى گذارد و در برآوردن احتیاجات شھروندانش مترقى است 

  . باشد

  . ما نیز داريم كه ديدگاھى روشن در مورد مشكالت كردھا و اعراب قومى داشته باشیم

  . اى مدتى درآينده پايدار خواھند مانداينھا مشكالتى قديمى ھستند و بر

  . ترغیب جاه طلبیھاى آنھا براى خودمختارى مى تواند مستلزم بى ثباتى براى تمام منطقه باشد

ما مى خواھیم كه تا آنجائى كه ممكن است مشكالت گذشته را از سر " تا زمانى كه يك دولت جديد تشكیل شود " در كوتاه مدت 
  . لى كه ايجاد ستیزه مى كند اجتناب ورزيمراه برداريم و از مسائ

  . در طول اين ماھھا ما پايه اى براى ارتباط با دولت جديد كه امیدواريم قدرت موئثر بیشترى داشته باشد خواھیم گذارد

تى در طول اين مدت و پس از آن مى خواھیم كه سوعظنھاى رھبران مذھبى را كاھش دھیم و در جائى كه امكان پذير باشد دوس
  . آنھا ار توسعه و بھبود بخشیم

  . اداره ئ مسائل اعراب اسرائیل توسط ما اثرى مستقیم روى گرايشات ايرانیان دارد

ايرانیان به طور فزاينده يا نسبت به نفوذ فلسطینیھاى راديكال، خصوصاہ در مناطق نفتى سوعظن پیدا مى كنند ولى ھنوز در میان 
  . وجود دارد" آرمان فلسطین"وابستگى قوى به سازمان آزادى بخش فلسطین و روحانیون و مردانى چون يزدى يك 

در بلندمدت ما خواھان انكار كردن براى ايرانى مى باشیم كه ناسیونالیستھاى غیرمذھبى میانه رو در اداره ئ كشور مسلط 
  . باشند

  . ت اعتماد و احترام به وجود آوريمولى قبل از اينكه ما بتوانیم در ايران اعمال نفوذ كنیم بايستى كه يك وضعی

  . ما معتقديم كه ما اكنون بايستى روى يكسرى از مشكالت دوجانبه شروع به حركت نمائیم و پیشنھادات زير را ارائه مى كنیم

به ما در يك مالقات بین سازمانى در ھفتم سپتامبر روشھاى تفصیلى در مورد مسائلى كه با عالمت ستاره مشخص شده اند را " 
  . دست خواھیم آورد

بازرگان نوھمكارانش امیدوارند كه با سرعت اين كار را انجام دھیم و شخصى را كه  -- آيا ما بايد كه يك سفیر منصوب نمائیم؟  -١" 
  . ھوادار انقالب آنھا است معرفى نمائیم

  

نگتن معرفى نمايد وجود ندارد و انتصابات ھیچ نشانه اى از اينكه دولت موقت ايران در نظر دارد به زودى سفیرى را در واش --
  . سفرى ما و آنھا ھرگز به ھم مرتبط نبوده اند

  . ما انتظار داريم كه ايرانیان ممكن است تا زمانى كه يك دولت جديد انتخاب شود براى فرستادن يك نماينده صبر كند

  . ه در ماه اكتبر در اينجا باشدپس از مشاوره با اعضاى اصلى كنگره يك سفیر معرفى نمائید ك: پیشنھادات

  . احتماالہ ايرانیان را از پیش توسط يك واسطه ئ خصوصى از برنامه ھايمان مطلع نمائید

ما ھیچ گونه تماسى با مردى كه قويترين رھبر سیاسى در ايران باقى مى  -- آيا ما پیغام يا فرستاده اى نزد خمینى بفرستیم؟  -٢
  . ماند نداشته ايم
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ل وجود ندارد كه خصومت وى نسبت به ما به طور موئثرى كاھش پیدا كند، ھر چند كه اخیرا گفته ھاى زھردار كمترى بر اين احتما
  . علیه ما وجود داشته است، اولین مالقات آشكار مى تواند يك كار خردكننده باشد

د كمى سوعظنھاى او را نسبت به ما كاھش مالقات با خمینى قبولى قطعى ما را در مورد انقالب نشان خواھد داد و مى توان --
  . دھد

  . ھمچنین زمانى كه اولین مالقات صورت پذيرفت ما را قادر مى سازد كه در مورد مسائل مھم با آمادگى بیشترى به او نزديك شويم

شدت از وى ناراضى مى  به عبارت ديگر ما اين ريسك را مى كنیم كه در مقابل مردى كه از ما متنفر است و ايرانیان غربگرا به --
  . باشند، فروريخته به نظر آئیم

بنابراين ما مى خواھیم ھشیار باشیم كه در آغوش گرفتن خمینى و روحانیون به قیمت از دست دادن دوستان غیرروحانیمان به 
  . نظر نیايد

  . ما بايد از داشتن ارتباط مستقیم با ھر گروه بخصوص ايرانى اجتناب ورزيم

مالقات با خمینى نبايد كه به مالقات با ديگر رھبران مذھبى چسبانده شود، ولى آنھا تا زمانى كه او را نديده ام با  نشان دادن --
  . ما مالقات نخواھند كرد، ما شديداہ به تماسھائى با طالقانى، شريعتمدارى و ديگر روحانیون میانه رو نیازمنديم

طرف خودمان مطمئن سازيم چونكه نفوذ آنھا ممكن است در در ماھھائى كه در پیش  ما مى خواھیم كه آنھا را از قبولى انقالب از
  . است افزايش پیدا كند

از بروس لینگن بخواھید اين حرف را منتشر كند كه پس از بازگشتش به تھران و زمانى كه بتواند پیامى را از واشنگتن : پیشنھادات
  . حمل نمايد مايل است خمینى را ببیند

  . پس مى تواند اقدام به مالقاتھائى با ديگر رھبران مذھبى بنمايدلینگن س

  . پیشنھاد ديگر اين است كه تقاضاى مالقاتى از خمینى در مورد ارجحیت يك سفیر جديد بنمائید

ما ايرانیھا در مورد اداره كردن وجوه امانى فروشھاى نظامى خارجى توسط  -- ارتباط نظامى را چگونه مستحكم مى كنیم؟  -٣
مظنون ھستند و به لوازم يدكى و پشتیبانى تكنیكى از طرف ما نیاز دارند ولى به خاطر دالئل سیاسى از درخواست دومى 

  . ھراسان ھستند

مى خواھیم كه به منظور محكم كردن قدرت بازرگان نو مطمئن شدن از اينكه ما دوستانى در ارتش داريم كه ممكن است كلیدى  --
  . ى آينده ئ كشور باشند، در مرد مسائل پاسخگو باشیمبراى جھت گیرى سیاس

  . الف تبادل متناوب اطالعات در مورد وجوه امانى را براى باال بردن اعتماد ايرانیان افزايش دھید: پیشنھادات

را زمانى  ب افشاى موارد حساس را بر يك اساس مورد به مورد اعمال كنید و آماده باشید كه موارد طبقه بندى شده سطح پائین
  . كه به مقصودمان كمك مى كند فاش كنید

میلیون دالر كه قبالہ تعیین شده بود را  ۵ج آماده باشید كه با تقاضاھاى ايرانیھا براى لوازم يدكى و پشتیبانى كمى كمتر از سطح 
  . برآورده سازيد

به برآوردن " ند ھلیكوپترھا را سرويس كند براى مثال، ايتالیا مى توا" اجازه دھید كه كشورھاى ثالث دوست و واجد شرايط 
  . نیازھاى نظامى در صورتى كه ايرانیان بخواھند كه تداركات را متنوع سازند

  . كمك نمايند
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ايران به طريقى محدود شروع به  -- چگونه مى توانیم از كشمكش بین ايران و شركتھاى خصوصى جلوگیرى به عمل آوريم؟  -۴
  . ضى قراردادھا نموده استپرداختن اقساط و تجديد بع

میلیون دالر دريافت كرد كه فعالیتھاى جیب  ٢٠ CMA; میلیون دالر دريافت نمود و در حال اتمام پااليشگاه اصفھان مى باشد ۵٠الور 
  . را دوباره شروع كند

  . خیلى از دعواھا پايدار مى مانند و ضبط دارائیھاى ايران يك تھديد مداوم است

ETG ,ختالفات را با ھمكار فعال ما، مورد مذاكره قرار داده اندآمريكن بل ا .  

  . الف اطاق بازرگانى خصوصى ايران و آمريكا را ترغیب نمائید كه با ما در حل اختالفات ھمكارى نمايد: پیشنھادات

  . شايد يك ھیئت نمايندگى بازرگانى به تھران مى تواند سازمان داده شود

اى مطمئن شدن از اينكه بازرگانى اياالت متحده از آمادگى ما براى ھمكارى با آنان در رابطه با ب تالشھاى اطالعاتى ما را بر
  . ايرانیان و موفقیتھاى ما تاكنون آگاه است افزايش دھید

ايرانیھا امكان بازگشائى  -- چه مى توانیم انجام دھیم؟ "  RAMHSAT" ما براى فعالیت مجدد سايتھاى اطالعاتى تاكسمان  -۵
  . جدد سايتھا در آينده نامشخص را مسدود ننموده اندم

  . ولى اين يك تصمیم مشكل سیاسى خواھد بود

  . مديريت و كنترل توسط ايرانیان و رضايت شوروى شرايط قبلى ھستند

آينده كه ما با مقاطعه كاران ھمكارى مى كنیم كه پروژه نظارت اطالعاتى آيبكس را در سطحى پائین تر شروع كنیم، با اين  --
  . گنجانده شود" آيبكس " وظايف تاكسمان ممكن است نھايتاہ در آن عملیات 

براى مثال، " به دنبال كردن موضوع آيبكس ادامه دھید و به طور ضمنى و با احتیاط نظر دولت موقت ايران را بخواھید : پیشنھادات
  . قرار گیرد ھیچ تقاضائى نكنید با يزدى در مجمع عمومى سازمان ملل" آمريكا " مالقات وزير خارجه 

ھیچ گونه نشانه اى وجود ندارد كه وقتى قراردادھاى نفت در  -- چگونه از عرضه مستمر نفت ايران اطمینان حاصل مى كنیم؟  -۶
 امضا شود ايرانیه علیه ما تبعیض قائل خواھند شد ولى تصمیمات مى تواند تحت تاعثیر تحوالت سیاسى منفى قرار ١٩٨٠دسامبر 

  . گیرد

،اگر چه " بشكه پارسال  ٩٠٠/٠٠٠بشكه اكنون در مقابل  ٧۵٠/٠٠٠" ما اكنون تقريباہ به میزان سال پیش نفت دريافت مى داريم 
  . تقلیل پیدا كرده است ١٣مجموع صادرات ايران به 

  . رار كنیمپیشنھاد مى كنیم كه در طول پائیز گفتگوئى با ايرانیان برجسته در مورد انرژى برق: پیشنھادات

  . ديك كوپر مى تواند در مرحله اى نزديك مالقاتى به عمل آورد

ما به  -- آيا فعالیتھاى ويزا را شروع كنیم و بازگشت وابسته ھاى مسن و بچه ھاى كوچكتر از من مدرسه را اجازه دھیم؟  -٧
  . باشديك شرط قبلى براى ويزا مى " سفارت " ايرانیھا گفته ايم امنیت كافى براى محوطه 

به مجردى كه در مورد حفاظت كافى از سفارت اطمینان حاصل شده ما بايستى كه به فعالیتھاى عادى كنسولى : پیشنھادات
  . بازگشت وابسته ھا بر اساس يك معیار محدود به جلو برويم

نیم و گروھھاى معدودى به نظر ما مختصرى در مورد گروھھاى ايرانى مى دا --آيا ما فعالیتھاى اطالعاتیمان را توسعه دھیم؟  -٨
  . مى رسند كه داراى ھمبستگى واقعى قدرت باشند
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اوت يك توجیه را كه به خوبى دريافت شد، به بازرگان،  ٢١يك مامور توجیه كننده ئ سیا در  --: ما به اطالعات بیشترى نیاز داريم
  . يزدى و انتظام عرضه كرد

  . ینیھا، افغانھا و خطرات شوروى براى دولت موقت ايران ذيعالقه بودندايرانیھا بیشتر از ھمه در مورد عراق، فلسط

  . آنھا تقاضاى تكرار توجیه در دو ماه ديگر را نمودند

  . به ايجاد يك تبادل اطالعاتى با ايرانیھا ادامه دھید: پیشنھادات

  . ھر زمان میسر بود از افسران نظامى ايران يك آزمايش تھديد نظامى به عمل آوريد

اگر چه اعدامھا و رفتار خشن با كردھا در سطحى  -- ما بايستى كه روشمان را در مورد موضوعات حقوق بشر تغییر دھیم؟  -٩
اسفناك ادامه پیدا مى كند، از زمان فرمان عفو ماه ژوئیه برخى از مجرمین سیاسى از زندان آزاد شده اند و عالئم كوچكى وجود 

  . قدرت خودش را در اختیار مى گیرد دارند كه وزارت دادگسترى مجدداہ

  . روزنامه ھاى منتقد بسته شده و چندين روزنامه نگار خارجى اخراج شده اند --

  . ما مكرراہ تمام اين موضوعات را با دولت موقت ايران مطرح كرده ايم

افراد برجسته ئ خارجى و به كار كردن روى مسائل حقوق بشر به ھمان صورتى كه پیش مى آيند ادامه دھید و : پیشنھادات
  . كشورھاى ثالث را براى استفاده از نفوذشان در اين زمینه شركت دھید

ضد  --چگونه مى توانیم برداشت عمومى ايرانیان را از اياالت متحده و گرايشات اياالت متحده نسبت به ايران بھبود بخشیم؟  -١٠
  . بط ما تداوم مى بخشدآمريكا بودن ھنوز يك نیروى قوى و بازدارنده را در روا

  

ايرانیھا به شدت از گرايش خصمانه ئ برداشت شده از مطبوعات خارجى منزجر ھستند و آن را يك توطئه صھیونیسم  --
  . امپريالیسم مى بینند

بشر به طور واضح گرايشات تغییر پیدا كرده، به اقدامات محكم از ھر دو طرف بستگى دارد عالئمى كه آنھا در مورد حقوق  --
  . پیشرفت مى كنند و ما انقالب را قبول مى كنیم

الف آژانس ارتباطات بین المللى طرحى از اقدامات تھاجمى تر براى باال بردن روابط ايران اياالت متحده به وجود آورد، : پیشنھادات
  . براى مثال

قات نمايند، استفاده از صداى آمريكا براى بازديدكنندگان برجسته ئ آمريكائى كه مى توانند با رھبران مذھبى و غیرمذھبى مال
  . ارسال پیامھاى سیاسى، افزايش تدريس زبان انگلیسى و توزيع مجله

  . ب بیانیه ھاى گاه به گاه مقامات ارشد اياالت متحده در مورد اھمیت ايران و روابط خوب اياالت متحده ايران

  . وعیت در مورد خبرنگاران خارجىج كار آرام و ساكت با ايرانیھا براى آرامتر نمودن ممن

ه در يك فرصت نزديك مالقاتى بین متخصصین ايرانى و دانشگاھى و خصوصى آمريكائى در مورد ايران برگزار كنید تا راھھاى پركردن 
  . فاصله ئ ارتباطى را مورد بحث قرار دھند

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١۵سپتامبر  ۶: ى بهس.وزير امور خارجه واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٧١
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  توطئه گران تبعیدى

سفارت آمريكا در : از ٠۵٨٩: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ١۵سپتامبر  ۶: تاريخ"  ٧١" سند شماره 
روآمدن  -٢" یلى محرمانه است تمامى متن خ"  -١توطئه گران تبعیدى : سى موضوع.وزير امور خارجه واشنگتن، دى: تھران به

شاپور بختیار در پاريس و شايعات مداوم درباره ئ چند نفر مھاجر ايرانى كه فعاالنه در توطئه ھائى براى برانداختن رژيم اسالمى 
كه آيت اهللا خمینى سرگرم كوشش ھستند، اين ھوس را ايجاد مى كند كه در اين مھاجران سیاسى راه حلى را براى اوضاع ايران 

  . به نظر اياالت متحده ناخوشايند است، ببیند

  . به ھر صورت آمريكائیھا مى توانند با بختیار وقتى كه او به يك زبان غربى صحتى مى كند و آنھا درباره ئ آزادى فردى، كنار بیايند

با كمال " ا به ديار عدم فرستاد بالفاصله پس از اينكه گروھى از كردھا ر" در حالى كه آمريكائیھا ھنگامى كه آيت اهللا خلخالى 
  . مباھات خود را به عنوان آيشمن ايران معرفى مى كند، مشمئز مى شوند

  . و چیزى درك نمى كنند

عالوه بر اين استدالل كه ايران نمى تواند به عنوان يك ملت مدرن بدون مھارت فنى انحصارى از سوى برگزيدگان تحصیل كرده ئ 
  . مه دھد براى اين آمريكائیان بسیار منطقى استايران به موجوديت خود ادا

از آنجا كه عده ئ زيادى از اين برگزيدگان به تبعید پناه برده اند به جاى آنكه يك دولت شديداہ تحت تسلط متعصبین تنگ نظر 
تیجه ئ كمبود و اسالمى را تحمل كنند، اين يك قیاس نزديك به منطق است كه چنین نتیجه گرفته شود كه جمھورى اسالمى در ن

  . مھارتھاى فنى الزم براى گرداندن بوروكراسى و اقتصاد كشور محكوم به شكست است

به نظر ما خطائى جدى خواھد بود اگر به پیشنھاد عنوان شده از سوى خود تبعیديھا درباره ئ اينكه آنھا كلید اطالعات ايران را  -٣
به غیر از طبقه ئ بسیار كوچك محدود خود از ھیچ گونه پشتیبانى در ياران  در دست دارند ترتیب اثر داده شود زيرا اين اشخاص

  . برخوردار نیستند و عالوه بر اين آنھا فاقد وسائل اعمال قدرت براى سرنگون كردن نظام كنونى ھستند

ظامى ھمراه آن و برقرارى توانائى اعمال فشار ن" روزھاى خوش گذشته"پیدايش غم غربت در میان نیروھاى مسلح به خاطر 
ممكن است اوضاع را دگرگون كند ولى تا لحظه اى كه اين ستون نوشته مى شود ھیچ كدام از اين شرايط اولیه ئ قبلى وجود 

ندارد و باالخره ھیچ دلیلى در دست نیست كه معتقد باشیم كه جمھورى اسالمى نخواھد توانست تعداد كافى مردم داراى 
رداندن صنايع واردات دولتى الاقل به مقیاسى كه خود ممكن است آنقدر ھم با كارآئى اداره نشود، مھارتھاى فنى الزم را براى گ

  . ولى بايد توجه داشت كه رسیدن به آلمان روياى شاه بود نه خمینى

  . فعالہ نیروھاى اسالمى خمینى در سر جاى خود مستقر ھستند و ھیچ گونه مخالفتى در پیش چشم نیست -۴

به افزايش است ولى براى آينده ئ قابل پیش بینى، صفوف اين سرخوردگان ظاھراہ قادر به تبديل عدم رضايت خود سرخوردگى رو 
  . به نوعى از اقدام كه رژيم را به نحوى از انحاع به طور جدى به مبارزه بطلبد، نیست

  . قاضا است برخوردارند، صدق مى كنداين امر به ويژه درباره ئ تبعیديھائى كه از پشتیبانى ناچیزى در ايران كه مورد ت

ناتوانى مداوم نھضت اسالمى براى دست و پنجه نرم كردن با واقعیت چندگانگى ايران ممكن است بالمال به شكست آن منتھى 
 شود، ولى اگر چنین اتفاقى بیفتد ما به نحو مستدلى اعتماد داريم كه ھر دستگاھى كه جانشین آن شود، زائیده و پرورش يافته

  . ئ داخلى خواھد بود تا دستگاھھاى پرورش يافته در پاريس يا نیويورك

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢٢سپتامبر  ١٣شماره سند  ٨١تامست 

  . ال

  . بروس
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  لینگن

  . سى.وزارت امور خارجه واشنگتن، دى"  ٨١" سند شماره 

  . عالیجناب ال ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢٢سپتامبر  ١٣سرى 

  . بروس

  . اردار سفارت آمريكا در تھرانلینگن ك

  . اين يك نسخه از متنى است كه درخواست كرده بوديد: بروس عزيز

  . صورت گرفته ارسال مى دارم" افغانستان " در مورد حوادث احتمالى  BAPھمچنین براى زمینه ئ مطالعه اى را كه در 

  . ھر دو را به دقت حفظ كنید

  . به با او نھار خوردمبه دنبال بازگشت جرج كیومن روز دوشن

  . گمان مى كنم كه شما مفاد دو مكالمه او را از طريق گزارشات استاندارد دريافت كرده باشید

  . برنامه اى براى مالقاتھاى بعدى وجود ندارد و اين يك موضوع قابل گفتگو است

  . يدبه نظر مى رسد كه اين شخص فكر مى كند كه امكان دارد به عنوان سفیر به آنجا بیا

  . او به جورج اشاره كرده بود كه احترام زيادى براى شما قائل است

يك احساس بى كفايتى عمیق در اداره كردن در میان رھبران، يك تمايل براى كمك به اياالت متحده، اما يك ناتوانى براى "  ١" 
در مورد آن پندار در درازمدت و " مثل ما " شبینى نگرانى در نمورد نفوذ روحانیت، خو"  ٢" ; درخواست كردن و يا حتى قبول كردن آن

  با اين ھراس كه انتخابات مجلس 

  " . به اين معنى كه در بلندمدت ممكن است به آن اندازه دور باشد " ممكن است فقط مالھا را نمايند كند 

  . در كنار آنھا كار كنداين تصور جالب وجود دارد كه خمینى در بعضى از اين نگرانیھا شريك است و نیز قادر نیست 

ھر چقدر كه بتوانید به وسیع نمودن دانش ما از اينكه در محفل داخلى ھر فردى چه فكرى دارد كمك كنید مورد استقبال ما مى 
  . باشد

  . جمله اى را در باالى صفحه ئ دوم اضافه نموده است NDاست كه من انجام داده ام و " تحقیقى " نھايتاہ اين مطالعه 

ممكن است از " وزير دفاع " گمان مى كنیم كه براون : مالقات شما با وزير امور خارجه يزدى BBVمند شما ھنرى پرست نھار ارادت
  . شما بپرسند كه وقتى يزدى را در نیويورك مالقات كرديد چه چیزى را در نظر داريد كه به او بگوئید

از زمان  --: ما نكات زير را پیشنھاد مى كنیم" تحد شركت خواھد كرد ھنوز تائید نشده كه يزدى در مجمع عمومى سازمان ملل م" 
انقالب تاكنون ما در پى ايجاد رابطه اى جديد با رھبران ايران بوده ايم و در جائى كه ممكن بوده به تقاضاھا به طور مثبت پاسخ داده 

  . ايم

عرضه ئ قطعات يدكى يا فروش نفت سفید، بیانیه ھاى عمومى مثالہ  -- ما امیدواريم اقداماتى كه انجام داده ايم سودمند باشند 
  . اگر ايران مايل باشد ما آماده ايم كه قدم را فراتر گذاريم --تايیدكننده و ھمكارى در رفع اختالفات بازرگانى 
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  . ما آرزومنديم كه اسم سفیر جديد را به يزدى بدھیم --

  . ا سفیر جديد ما با آيت اهللا خمینى مالقات كند اظھار مى داريمما آمادگى خود را براى اينكه كاردار سفارت ي --

در تبادل اطالعات، توسعه كشاورزى، : براى مثال" ما آماده ايم تا ھرگونه برنامه ھاى جديد ھمكارى را مورد توجه قرار دھیم  --
ى را كه امكان دارد ايران پیشنھاد آماده كنترل مواد مخدر، به وجود آوردن كار و استخدام آنھا، مديريت منابع نفتى و ھر چیز

  . ھستیم

خبرى براى تحقیقات سالت و سودى كه اين موضوع براى صلح جھانى درد " پايگاھھاى " ما ھنوز به باقى ماندن سايتھاى  --
  . عالقه منديم

  . كه ايرانیھا سايتھا را اداره كننددر يك موقعیت مناسب ما آماده ھستیم كه در اين مورد با ايرانیھا بحث كرده و اجازه دھیم  --

  . ما امیدواريم كه ايران اين حركات را، حركات خالصانه تلقى كند

  . ما امیدواريم كه رھبران ايران منجمله آيت اهللا خمینى در كوشش براى مبارزه با عدم اطمینان بین دو كشور به ما بپیوندند

  . طبوعات خارج و داخلى و بازگشت به ايده آلھاى بعد از انقالب خواھد بوديك قدم خوب در اين جھت برداشت محدوديت از روى م

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ٢۵سپتامبر  ١۶: آژانس ارتباطات بین المللى آمريكا به: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٩١

  اھداف عملیاتى اداره ئ روابط عمومى كشور

: سفارت آمريكا در تھران به: از ٨٨: محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ٢۵بر سپتام ١۶: تاريخ"  ٩١" سند شماره 
اھداف زير  RGO" قرارداد"اھداف عملیاتى اداره ئ روابط عمومى كشور به منظور : آژانس ارتباطات بین المللى آمريكا فورى موضوع

  . را توصیه مى كنم

را دقیقاہ ارزيابى و تعديل نمائید تا با ايران پس از " ديپلماتیك " منابع و كارمندان پست سازمان، " شماره يك در تلگراف عطف "  -١
  . انقالب تطبیق داده شوند

تعداد كارمندان تاكنون به میزان فاحشى تقلیل داده شده و من قصد دارم تا ژانويه يك طرح كارمندى جديد و شرح وظائف جديد تھیه 
  . كنم

براى افزايش منافع آمريكا به وجود مى آيد، اختصاص منابع و ماموريتھاى كارمندانى را تعديل خواھیم  ھمین طور كه فرصت جديد
  . نمود

تحلیلھاى نھادى كه در بر گیرنده ئ بافتھاى انقالبى اسالمى، لیبرال، چپ راديكال و دولت باشد " در تلگراف قطف  ٢شماره "  -٢
  . د شده پذيرفته شود و دولت جديدى را به وجود آورد، افزايش دھیدرا در صورتى كه قانون اساسى جديد پیشنھا

عملى به  SRDيك " تمام پرونده ھاى مربوط ضبط شده اند " را كه در طول انقالب نابود شدند از نو بنیاد كنید  SRDعملیات فیزيكى 
ين لیست را براى توزيع نشريه و انتخاب مستمعین وجود آورده و در آن از عناوين به جاى اسامى افراد استفاده كنید و استفاده از ا

  . شروع كنید

كه مى توان حاوى اسامى بخصوص باشد تا فقط " دريافت كننده"در رابطه با انجمن ايران و آمريكا شروع به قرار نمودن طبقه بندى 
  . عناوين، بنمائید

شناسائى و پیدا كنیم كه البته بستگى به جو سیاسى  امیدوارم تا قبل از پايان سال بتوانیم چند موئسسه ئ برنامه ريزى را
  . خواھد داشت
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  " . در حال حاضر ھیچ سازمان ايرانى جرات ھمكارى آشكار با ما را ندارد " 

استفاده از خدمات و مجموعه ھاى كتابخانه اى ما را توسط استفاده كنندگان عادى كتابخانه و " در تلگراف عطف  ٩شماره ئ "  -٣
  . ص كه براى ھیئت نمايندگى مھم مى باشند، ترقى دھیدديگر اشخا

من ھمچنین كتابخانه را تشويق مى كنم، براى بھبود خدمات مراجعه به كتابخانه، مشاوره با دانش آموزان و افزايش كتاب در زمینه 
  . ئ مذھب و فلسفه

ھد، اطمینان حاصل كنید كه پست تماسھاى تا آنجا كه وضعیت سیاسى و امنیتى اجازه مى د" تلگراف عطف  ١٠شماره ئ "  -۴
  . برقرار مى سازد SRDشخصى موئثر با نھادھاى 

  . از نقطه نظر ھمكارى با سركنسول با مطبوعات تماس بگیريد تا مسئله خطرناك و حساس ويزا به نحوى حل شود -۵

  . اوره نمائیدبا نمايندگى در مورد مفاھیم روابط عمومى سیاستھا و روشھاى ارائه شده كنسولى مش

به ترتیبى كه وضعیت امنیتى و سیاسى اجازه مى دھد عملیات موئثر انجمن ايران و آمريكا و كمیسیونھاى فولبرايت را تقويت  -۶
  . كنید

  . به اين صورت كه پیش مى رود تدريس زبان انگلیسى خیلى مورد نیاز است، ولى خیلى از برنامه ھاى ديگر را كنار گذاشته اند

  . رشات تحلیلى درباره ئ تحوالت دانشگاھى، فرھنگى و رسانه ھاى گروھى تھیه نمائیدگزا -٧

در طرح ريزى خط مشى ھاى ھیئت نمايندگى به طرز موئثر شركت جسته و اطمینان حاصل كنید كه مفاھیم روابط عمومى به  -٨
  . موقع مورد مالحظه قرار گرفته اند

  . توافق خود را اعالم نمائید -٩

  " گريوز"

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢۵سپتامبر  ١۶: واشنگتن به ACISU: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٠٢

  گزارش خالصه شده ئ وقايع براى امور خاور نزديك

سفارت آمريكا در : خیلى محرمانه از: طبقه بندى ٧٨٠٠: شماره ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢۵سپتامبر  ١۶: تاريخ"  ٠٢" سند شماره 
اوضاع روانى خمینى و مالھا ھنوز ھم از  - ١گزارش خالصه شده ئ وقايع براى امور خاور نزديك : واشنگتن موضوع ACISU: ھران بهت

سوى توده ھا مورد پشتیبانى پرشور و ھیجانى واقع مى شوند و تنھا قدرت موئثر در ايران به شمار مى آيند مع ذالك آنھا ھنوز 
تھیه نكرده و ھمچنین ھنوز نتوانسته اند چیزى را كه شبیه جھان اسالمى طبق روياھاى احیا اسالم وسائل موئثر حكومت كردن را 

  . از گذشته ئ ايده آلى باشد تحقق بخشند

  . خمینى يقیناہ مى تواند ھرگونه اقدام را از سوى ساير بخشھاى ايران وتو كند

  . مى به صورت واقعیت درآوردولى او شايد نمى تواند روياى خود را درباره ئ يك جھان اسال

  . و ھمچنین مى تواند قیامھاى منطقه اى، قومى يا سیاسى را بدون كمك ارتش يا گروھھاى انقالبى شبه نظامى سركوب كند

خمینى نمى تواند بخش مدرن اقتصادى را احیا كند و بدين ترتیب از میزان بیكارى بدون كمك تكنسینھا و مديران تحصیل كرده در 
  . اھدغرب بك
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  . او نمى تواند حتى مدرسه ھاى را دوباره به جريان بیندازد يا وضع ترافیك را در تھران يا شیراز از حالت ھرج و مرج درآورد

از سوى ديگر روشن به نظر مى رسد كه خمینى ھیچ گونه قصد واقعى براى دادن پشتیبانى محكم از حكومت موقت ايران براى 
  . ندارد آغاز مقابله با مشكالت كشور

بنابراين كمتر چشم اندازى وجود دارد كه جريان كنونى به يك جريان پرتحرك تا زمانى كه مجلس خبرگان كار خود را به پايان رسانده 
  . و يك حكومت بر اساس قانون اساسى تشكیل شود تبديل كند و اين يك فرآيندى است كه الاقل چند ماه به طول خواھد انجامید

ن كه مرگ نابھنگام آيت اهللا طالقانى صداى خردمندترين رھبر مذھبى در مجلس خبرگان را به خاموشى وادار و ممكن است اكنو
  . كرده است، يك ساخت فاقد توانائى عملى و فوق اسالمى را به وجود آورد

باشد كه ماھھا تحت يك اگر ايران دچار اين سرنوشت  ACISU" موسسه ئ روابط بین المللى آمريكا " پیامدھاى اين امر براى  -٢
حكومت موقت كه در نتیجه ئ فعالیتھاى ناھماھنگ كمیته ھاى مختلف فلج شده و تنھا از لحاظ عاطفى به وسیله ئ خمینى و 

الف از ھرگونه اقداماتى كه ممكن است توجه : بايد ACISUساير روحانیون نیرومند مورد پشتیبانى قرار گرفته، به عقیده ئ من 
  . ته اى را به سوى آمريكا معطوف مى كند، احتراز كندنامساعد ھر دس

ب خانه ئ انقالب زده ئ خود را مرتب كند به منظور اينكه سازمان و پرسنل و تجھیزات الزم را براى بھره بردارى موثر از فرصتھا 
  . براى پیشبرد منافع اياالت متحده ھنگامى كه اين فرصتھا پیش آيد آماده داشته باشد

عالى را كه روزن مامور اطالعاتى ايجاد كرده به كار ببرد تا به ھیئت در مورد مسائل فورى و اوضاع بالقوه انفجارى قبیل  ج تماسھاى
  . عملیات صدور رواديد ما كمك كند

د خدمات كتابخانه اى و تعلیمات زبان انگلیسى را كه بسیار قدردانى شده است و ھیچ گونه جنجالى در اطراف آن نیست براى 
  . خدمت به جامعه بھبود دھد

  . ه در پى فرصتھائى باشد تا عالقه ئ ھمدردى آمیز آمريكا را نسبت به اسالم و رفاه مردم ايران نشان دھد

و موئسسه ئ آمريكايى مطالعات ايرانى را به نحوى كه توى ذوق نزند  TSAEDIMA، كمیسیون فولبرايت، SAIو نھادھائى مانند 
  . يت قرار دھدتشويق كرده و مورد حما

فرآيند ارتباطات عالوه بر فعالیتھاى تدريس انگلیسى و كتابخانه اى، كار عالى روزن مامور اطالعاتى منجر به آن شده است كه  -٣
  . از طريق مطبوعات فرآيند ارتباطاتى موئثرى ھمچنان جريان دارد

ه ئ گرم روزن و تسلط او به زبان فارسى و بصیرت او در ھر چند در ايران انقالبى ممكن است غیرمحتمل به نظر برسد مع ذلك شیو
طرز فكر ايرانیان به مقامات آمريكائى در محل فرصتھاى آسان و مداومى را براى انتشار منتھاى خبرى و وارد شدن در گفت و شنود 

كنند و دعوتھاى ما را مى  پرثمر با اعضاى مطبوعات جارى فراھم كرده است اين اشخاص نه تنھا به طور منظم به ما مراجعه مى
پذيرند و ھنگامى كه ما درباره ئ نگرانیھاى خود صحبت مى كنیم با نظر مساعد گوش فرامى دھند، بلكه آنھا اخیراہ اغلب 

ھنگامى كه بر روى داستانھاى مورد عالقه ئ ما كار جديد كنسولى خودمان ممكن بود گزارشھاى بسیار نامساعدى دريافت كرده 
  . باشیم

ولى گزارشھاى مطبوعات به جمعیتھاى انبوه و بى نظمیھاى گاه به گاه و نظريات اشخاص سرخورده در به دست آوردن رواديد و 
درھم برھمى و بى عدالتیھاى گاه به گاه كه روش جديد مى كوشد آن را به تدريج برطرف كند ولى در عین حال ممكن است باعث 

  . ه باشیم، زياد تكیه نكرده اندشود كه ما چھره ئ واقعاہ كريھى داشت

در عوض در ھمه روزنامه ھاى بزرگ ما گزارشھاى با نظر مساعد و جامع و متمايل به خدمات كنسولى برخورد كرديم كه ھدف آن 
  . اين بود كه به ايرانیان كمك كند تا خدمات كنسولى آمريكا را به خوبى درك كرده و از آن به نحو موئثرى استفاده كند

شكالت، فعالیتى كه در حال حاضر بیش از فعالیتھاى ديگر جذب كننده ئ وقت و سرخورده كننده است كار پیشبرد رواديدھا م -۴
  . است
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چنین به نظر مى رسد كه ھمه ئ اشخاص طرف تماس با ما كه داراى ابتكارات شخصى و اصیل ھستند، خويشاوندان و دوستان 
  . االت متحده ھستنددارند كه فوق العاده مشتاق ورود به اي

طرز فكر ايرانى چنین است كه ھر كس كه امكان به دست آوردن امتیاز ويژه اى براى خود يا خانواده و دوستان خود مى بیند، به 
ھیچ وجه از اين لحاظ در زحمت نیست كه بكوشد از اين ارتباطات حتى اگر اين ارتباطات بسیار ضعیف و دور دست باشد، براى 

  . اده كندديگران استف

بنابراين ناگزيرند در ھر روز كار مدت دو ساعت صرف آن كنند كه تقاضاھاى مربوط به كمك را به نحوى از سر خود  ACISUمامورين 
باز كنند و يا اينكه با ھمكاران صادركننده رواديد خود در كوشش براى انجام خدمت به اشخاص طرف تماسى كه اصالتاہ سودمند و 

ھستند و يا از  SAIو در وزارت امور خارجه يا ارشاد كار مى كنند يا جزع دانشگاھیان ھستند يا از اعضاى  حتى ضرورى ھستند
  . اعضاى مطبوعات ھستند كلنجار بروند

  . اين است دردسر كار كردن در ايران امروز

  . گريوز

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢۶سپتامبر  ١٧: سى به.وزارت امور خارجه واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا در مسكو از ١٢

  سیاست شوروى نسبت به ايران

سفارت آمريكا در : از ۶۵١٢: خیلى محرمانه شماره ۶طبقه بندى  ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢۶سپتامبر  ١٧: تاريخ"  ١٢" سند شماره 
  . سى.وزارت امور خارجه واشنگتن، دى: مسكو به

پندارھاى اخیر در مورد تغییر جھت : خالصه -٢" تمام متن خیلى محرمانه است  " -١سیاست شوروى نسبت به ايران : موضوع
  . سیاست شوروى نسبت به ايران به نظر مى رسد كه شتابزده باشد

" خصوصاہ مقاله ئ بوين در نیدلیا " روسھا در تالشى براى جداسازى سیاست رسمى از مقاالت انتقادى مطبوعات در مورد ايران 
  . عقب كشیدن ھستند به سرعت در حال

دفتر ايران در وزارت امور خارجه اين موضوع كه تغییراتى در سیاست شوروى نسبت به ايران وجود داشته است را مستقیماہ 
  . تكذيب كرد

پیام كاسیگین به بازرگان و خمینى نیز به اين منظور بود كه اين انديشه كه اتحاد شوروى سیاست برقرارى روابط دوستانه ئ 
  . ش با ايران بدون شك نگرانى و ناراحتى شوروى را از وضعیت آنجا افزايش داده استرسمی

ولى ما اين را به عنوان تغییرى در گرايش دائماہ دو جنبه اى روسیه نسبت به انقالب اسالمى خمینى مى بینیم تا تغییرى در 
  . سیاست اصلى

مى نگرد و قبل از صورت دادن يك تجديد ارزيابى جدى از سیاست،  اتحاد شوروى به ترتیب فعلى سیاسى ايران به صورت انتقالى
  شوروى نسبت 

  . به ايران صبر خواھد نمود تا ببیند چه چیزى به دنبال آن خواھد آمد

ھمان طور كه در مرجع الف اشاره شد، مقاالت اخیر مطبوعات شوروى در مورد ايران زمینه ھاى فراوانى از  - ٣" پايان خالصه " 
و حیرت در اينكه آيا امكان دارد كه يك تجديد ارزيابى از سیاست شورى نسبت به ايران در جريان باشد، فراھم آورده شگفتى 

  . است
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از طريق نقل " كه به انقالب اسالمى حمله نمود و خمینى را " مرجع ب " اين موضوع خصوصاہ در مورد مقاله ئ بوين در نیدلیا 
  . عنوان يك فناتیك مذھبى خطرناك توصیف نمود، صادق مى باشد به" قسمتھائى از گفته ھاى خودش 

  . نیز میل به حمايت از ايده سیاست جديد شوروى نسبت به ايران دارد" خارجه " گفتگوى گرو وى با مامور وزارت 

  . در ھر صورت تحوالت چند روز اخیر، نمودار تغییرى در سیاست شوروى نسبت به ايران مى باشد -۴

سپتامبر پیامھاى جداگانه اى از كاسیگین را منتشر نمود كه وى ھنگامى كه به قصد اتیوپى از فراز خاك ايران عبور مى  ١١ پراودا در
  . نمود براى بازرگان و خمینى فرستاده بود

اده شد روى ھر دو تلگرام بر روى تعھد اتحاد شوروى به ايجاد روابط حسن ھمجوارى با ايران و در تلگرامى كه براى خمینى فرست
  . اساس عدم مداخله در امور داخلى يكديگر تاكید مى نمايد

سپتامبر به مامور سفارت گفت كه  ١٢استانیسالو كنستا نستینو ويچ كاوريگین، كنسول وزارت امور خارجه و رئیس بخش ايران،  -۵
  . ھیچ گونه تغییرى در سیاست شوروى نسبت به ايران وجود نداشته است

مى  ١٩٧٩مارس  ٢و  ١٩٧٨نوامبر  ١٩ه ھاى اصلى سیاست شوروى نسبت به ايران ھمان گفته ھاى برژنف در او گفت اعالمی
  . باشد و توضیح جانبه به حق حاكمیت و عدم مداخله در امور داخلى يكديگر مى باشند

رانى راجع به مداخله ئ كاوريگین ھمچنین تكذيب تاس را در مورد اتھاماتى كه از طرف شخصیتھاى سیاسى و روزنامه ھاى اي
  . شوروى در كردستان عنوان شده، معتبر خواند

از او راجع به انتقادات اخیر از ايران در مطبوعات شوروى سوال شد، كاوريگین با گفتن اينكه مطبوعات شوروى فقط اخبار آنجا را  -۶
شخصى خودش را ابراز داشته و نیدلیا برخالف  مثل رسانه ھاى غربى گزارش مى كرده اند، وجود ھرگونه انتقادى را بوين نظرات

  . پراودا يك روزنامه ئ معتبر نیست

گفت كه نوشته ھاى او " حفاظت شود " سپتامبر به يك روزنامه نگار آمريكائى  ١٢خود بوين در يك مصاحبه ئ محرمانه در  -٧
  . نظريات شخص خودش را منعكس مى سازد و نه لزوماہ نظريات دولت را

تن اينكه حتى نمى داند سیاست شوروى چیست، اين را كه مقاله ئ وى در نیدلیا در مورد ايران به معنى تجديد ارزيابى او با گف
  . سیاست شوروى است، تكذيب نمود

  . كه اصالہ معتبر نیست، توصیف نمود" به روزنامه ايزوستیا " بوين، نیدلیا را به عنوان يك ضمیمه معروف روزھاى يكشنبه 

سپتامبر يك مقاله ئ طوالنى را از خبرنگارش در تھران منتشر نمود كه با خیلى از نكات مقاله ئ بوين تناقض  ١٣ستیا در ايزو -٨
  . داشت

دالئلى براى مشكالت اقتصادى جارى اين عرضه داشت كه مى گويد  --; نام داشت" مراحل نوسازى: ايران"مقاله ئ ايزوستیا كه 
ھمكاران سابق اقتصادى " فرار " ه ھز انقالبى طبیعى مى باشند و ھمچنین نتیجه ئ رھاسازى اين مشكالت براى دوره ئ اولی

  . گفت كه جھت ضد امپريالیستى حمايت از ايران جھانى است -- ; غرب مى باشند

وابط تیره شده انفصال روابط نظامى و اطالعاتى ايران با اياالت متحده را يك عامل مثبت براى صلح و ايجاد آرمامش كلى در ر --
  . خواند

گفت كه مردم شوروى با ادراك به مشكالتى كه ايران با آنھا روبه رو است مى نگرند و صادقانه براى مردم صمیمى ايران آرزوى  --
  . يك راه حل براى مشكالتشان مى نمايند

وروى عدول مى كنند به ھر حال ما به روسھا آشكارا از برداشت به وجود آمده به وسیله ئ مقاله ئ بوين كه اتحاد ش: نظريه -٩
  . ظاھر گفته ھائى كه بوين فقط نظريات شخصى خودش را ابراز مى نموده است، اعتبار نمى دھیم
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اين صحیح است كه نیدلیا از پراودا اعتبار كمترى دارد و بوين فردى است تك رو، ولى وى ھمچنین به عنوان شخصى كه با رھبران 
  . رد، شناخته مى شودشوروى به خوبى رابطه دا

استفاده از زور در مقابل : مقاله ئ او احتماالہ به طور صحیحى ناراحتى شوروى از برخى وقايع اخیر در ايران را منعكس مى كند
كردھا، سركوبى چپیھا منجمله حزب توده، حمايت ايران از شورشیان مسلمان در افغانستان ، قصور در قراردادھاى انتقال گاز و 

  . از ھمه، اتھامات مطبوعات و شخصیتھاى سیاسى ايران بر علیه اتحاد شوروى باالتر

به ھر حال ما ھنوز چنین نتیجه اى نمى گیريم كه اين موضوع به يك تغییر در سیاست شوروى نسبت به انقالب اسالمى  -١٠
  . ايران ھمیشه دو جنبه اى بوده است

  . ا را به عنوان تايید اينكه اين موضع دوجنبه اى ھنوز وجود دارد، مى بینیمما عالئم مخلوط منتشر شده ئ اخیر از جانب روسھ

  . اگر چه از قبل باشد

مقاله ئ بوين و ديگر انتقادات اخیر از ايران احتماالہ روزنامه ھا به حمله به شوروى ادامه دھند، شوروى مى تواند عكس العمل 
  . متقابل نشان دھد تلقى شود

اگر ; مى تواند آزمايشى براى ارزيابى عكس العمل نسبت به يك تغییر اساسى در سیاست شوروى باشد ھمچنین اين انتقادات
چنین باشد، روسھا ظاھراہ از عكس العملھاى قوى كه آن مقاله در رسانه ھاى غربى و ايران به وجود آورد شگفت زده شدند و 

  . اكنون در تالشند كه اھمیت آن را كم كنند

به نگرش به بافت سیاسى فعلى ايران به صورت انتقالى ادامه مى دھد و به احتمال زياد قبل از اينكه يك تجديد  اتحاد شوروى -١١
  . ارزيابى جدى در سیاست شوروى صورت دھد صبر خواھد نمود كه ببیند از دنبال آنچه خواھد آمد

ئ ايران به قانون اساسى جديد و اينكه چه كسى گاوريگین مامور میز ايران در وزارت خارجه به مامور سفارت گفت كه آينده 
  . ارگانھاى جديد قدرت سیاسى را اشغال خواھد كرد بستگى دارد

او عقیده شخصى خودش را اضافه نمود كه تمام مشكالت فعلى ايران را مى توان به ماھیت انتقالى بودن دولت موقت ايران 
  . نسبت داد

  . قانون اساسى جدى رسمى شد باز ھم قويترين گروه را در كشور تشكیل خواھد داد او اعتقاد داشت كه روحانیت پس از اينكه

  . ولى خوش بینى ماليمى را درباره ئ بافت سیاسى موقت ابراز نمود

  . از او سئوال شد كه آيا وى ھیچ شخصیت مذھبى ديگرى را با نفوذ سیاسى خمینى و يا طالقانى مى بیند

نمى آيد، او اين گفتگو را با تاكید بر اينكه با خود ايرانیان است كه در مورد آينده سیاسى ايران كاوريگین گفت ھیچ كس به نظرش 
  . تصمیم بگیرند و اينكه اتحاد شوروى صريحاہ از سیاست عدم مداخله در امور داخلى ايران طرفدارى مى كند، پايان داد

  . ه سیاست تعقیب روابط خوب با كشور ايران پايبند استبه طور خالصه ما معتقديم كه اتحاد شوروى در حال حاضر ب -١٢

بدون شك روسھا يك دولت غیرروحانى قويتر را در ايران ترجیح مى دھند، ولى آنھا تشخیص مى دھند كه خمینى آشكارا قويترين 
  . مى بینند" توسط خودشان " چھره ئ سیاسى ايران است و آنھا احتماالہ امكان مختصرى از جرح و تعديل آن واقعیت 

  . سال دارد و نمى تواند براى ابد باقى بماند ٧٩آنھا ھمچنین مى دانند كه خمینى 

ما معتقديم حداقل تا زمانى كه خمینى بر زندگى سیاسى ايران تسلط دارد، مسكو به ابراز نارضايتیش از سیاستھاى ايران و 
  . فرصتھايى خواھد بود كه توسط آن نفوذش را در ايران باال ببردبیانیه ھاى مضر به حال منافع شوروى ادامه خواھد داد و مراقب 
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متوقف " ايران " در ھر حال ما احساس مى كنیم كه مسكو دست نزدن به اقدامات مستقیم را براى تحت تاثیر قرار دادن وقايع آنجا 
  . خواھد نمود

  

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩سپتامبر  ١٨: سى به.وزارت امور خارجه واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا تھران از ٢٢

  مجلس خبرگان دولت روحانیون را تصويب مى كند

وزارت امور : سفارت آمريكا تھران به: خیلى محرمانه از: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩سپتامبر  ١٨: تاريخ"  ٢٢" سند شماره 
  . سى.خارجه واشنگتن، دى

  . ا تصويب مى كندمجلس خبرگان دولت روحانیون ر: موضوع

 ٢١قانون جديد را در  ۵مجلس خبرگان براى بررسى قانون اساسى جديد ايران ماده  -٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  -١
  . نفر بدون راى، تصويب نمود ۴و " راى مخالف "  ٨در مقابل " راى موافق " راى  ۵٣سپتامبر با 

  . رقرار مى سازداين ماده واليت فقیه يا حكومت روحانیون را ب

، مديريت امور جامعه و " كه تمام قدرت دنیوى به طور صحیح به او تعلق میگیرد " اين ماده تصريح مى كند كه در غیاب امام زمان 
" فقیه " رھبرى اجتماع در جمھورى اسالمى ايران به يك فرد منصف، باتقوا، دانشمند، دلیر و متخصصى عالم در فقه اسالمى 

  . تمحول شده اس

  . اين رھبر بايستى كه توسط اكثريت جامعه قبول و شناخته شده باشد -٣

  . اگر چنان شخصى پیدا نشود، شورايى از محققان حائز شرايط حقوق مذھبى اين وظیفه را به عھده مى گیرند

  . قانون تشكیل و سازمان اين شورا را مشخص مى كند

  . يت اهللا خمینى در فلسفه سیاسى استواليت فقیه در حقیقت عنوان يكى از كارھاى آ -۴

  . ھیچ كس در مورد معنى دقیق اين عبارت يا مفاھیم بلندمدت سیاسى آن مطمئن نیست

به ھر صورت قبولى آن نمايانگر يك تعديل مھم در پیش نويس قانون اساسى است كه يك رياست جمھورى غیرروحانى و شورايى 
  . ن از اينكه تمام قوانین با اسالم تطابق دارد را مجسم مى نمودپويا از خبرگان مذھبى براى اطمینان يافت

  . گنجانده شده بود ولى ھرگز عملى نشده بود ١٩٠۶اين ترتیبات در قانون اساسى اولیه 

در كوتاه مدت، به نظر مى رسد كه قبولى اين ماده راه را براى آيت اهللا خمینى باز مى نمايد كه به صورت آشكار تمام قدرت  -۵
  . مذھبى و دنیوى را به دست گیرد

  . تا زمانى كه خمینى زنده است كانديداھاى رقیب معدودى براى مقام فقیه وجود خواھند داشت

ماده تصويب شده ھیچ اشاره اى به مقام رياست جمھورى نمى كند، و نیز ھیچ كدام از موادى كه تاكنون تصويب شده اند  -۶
  . جمھورى و رھبر روحانى را تعريف نكرده اندرياست جمھورى يا رابطه بین رياست 

به ھر صورت چنین به نظر مى رسد كه ھدف اين ماده رسمیت بخشیدن به ادغام سیاست و مذھب و اطمینان يافتن از اينكه 
  . رئیس جديد مملكت با ھر عنوان رسمى كه باشد، از میان رھبران روحانیت شیعه انتخاب مى شود، است
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  . گفت اين ماده تصديق رسمى اين است كه در اسالم مذھب و سیاست غیر قابل تفكیك ھستندمنتظرى رئیس مجلس 

براى بعضى كه در فقه اسالمى مطالعه : "سپتامبر خود با مراجعه به اين عقیده نوشت ١۵روزنامه فارسى زبان بامداد در شماره 
ت جمھورى است، اگر چنین نیست آيا وجود دو قدرت كافى ندارند اين سئوال مطرح است كه آيا حكومت روحانیون ھمان رياس

  . كشمكش و تضاد به وجود نخواھد آورد

  . چونكه تمام مفھوم واليت فقیه ارتباط با خمینى دارد، نظريات عمومى محتاطانه بوده است -٧

قى در قوانین اسالمى كه با بامداد از ابوالحسن بنى صدر نماينده مجلس اين سئوال را نقل كرده است كه آيا امكان دارد كه محق
  . تمام شرايطى كه در ماده تشريح شده است مطابقت داشته باشد پیدا نمود

مقدم مراغه اى يك نماينده ديگر راى خودش را بر علیه اين ماده به وسیله گفتن اينكه عملكرد حكومت روحانیون به حضور آيت اهللا 
  . ر نخواھد بود، نمودخمینى بستگى دارد ولى احتماالہ در غیاب او موئث

سپتامبر روزنامه انگلیسى زبان تھران تايمز آمده بود، يكى از آخرين اقدامات آيت اهللا  ١١طبق گفته يك خبرنگار كه در شماره  -٨
  . طالقانى در مجلس اين بود كه بر علیه اين ماده راى دھد

خالفت قابل توجھى با اين ماده بشود، آن وقت نظريه ئ اين گزارش در تھران به طور وسیعى مورد قبول قرار گرفته است اگر م
  . طالقانى مى تواند نقطه ئ تمركز اين مخالفتھا بشود

مع ھذا تصويب اين ماده نشان دھنده ئ اين است كه استداللھاى مربوط به دولت روحانیون در حال حاضر در مجلس خبرگان در 
  . باالترين مرتبه است

  . ثل جمھورى اسالمى ھنوز براى بیشتر ايرانیھا كمیت ناشناخته اى استدر ھمین حال واليت فقیه، م

به " جزئیات اصل واليت فقیه " اگر امروز رفراندمى در مورد اين موضوع برگزار مى شد، اين عقیده ئ اصل براى كار بر روى آن 
  . متخصصین فاضل الھیات سپرده مى شد

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ٢٨سپتامبر  ١٩: سفارت آمريكا در تھران به: سى از.ن دىشماره سند وزارت امور خارجه واشنگت ٣٢لینگن 

  نفوذ روحانیون

وزارت امور خارجه : از ٧۶۴۶: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ٢٨سپتامبر  ١٩: تاريخ"  ٣٢" سند شماره 
  . سى.واشنگتن دى

براى مقاصد  -٢تمام متن خیلى محرمانه است  - ١نفوذ روحانیون : ضوعھنرى پرنت مو: سفارت آمريكا در تھران گزارشگر: به
  . تحلیلیمان از نظريات و اطالعات بیشترى از جانب سفارت درباره ئ مشاھده نفوذ رشد يابنده ئ روحانیون قدردانى خواھیم كرد

انتظار داشته باشیم؟ يعنى شما  الف چنانچه موقعیت روحانیون نیرومندتر بشود، چه اثرات ويژه ئ سیاسى را ممكن است ما
در امور خارجى، " اعم از آنچه اعالم شده باشد يا بالفعل چنان باشد " انتظار داريد چه تغییراتى در سیاستھاى دولت موقت ايران 

افزايش تصمیمات اقتصادى و بازرگانى يا برنامه ھاى نظامى صورت گیرد؟ ب كدام يك از تصمیمات دولت موقت ايران را سفارت به 
نفوذ روحانیون نسبت مى دھد؟ آيا شواھدى در دست است كه نفوذ جديد روحانیون از طريق اشكال يا نھادھاى جديد به جاى 

اينكه از طريق شوراى انقالب و كمیته ھا باشد، بیان شده باشد، كما اينكه از ماه فوريه به اين طرف چنین بوده است؟ مثالہ 
  . ممكن است به نفوذ روحانیون نسبت داده شود ١۴رديد در فروش مجدد افسفارت ظاھراہ معتقد است كه ت

آيا شواھد متقن براى اين نظر وجود دارد يا خیر؟ آيا ممكن نیست كه بین جناحھاى نیروى ھوايى ايران و وزارت امور خارجه اختالف 
ى ملحق شده باشند؟ آيا كمیته ھا كه نفوذ روحانیون نظر براى جلوگیرى از اجراى تصمیم يا احتماالہ به تاخیر انداختن اقدام اجراي

در آنھا در زمان گذشته ابراز شده اكنون در میان نظامیان كمتر از بھار گذشته نیست؟ آيا سفارت شواھدى در دست دارد كه 
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ايى ھستند؟ ج روحانیون عامل اصلى تصمیمات براى آغاز مجدد قراردادھاى بزرگ خارجى و پرداختھاى كالن به شركتھاى آمريك
تلگرامھاى عالى سفارت درباره ئ مسائل تعلیم و تربیتى اين نظر را القا مى كند كه نفوذ روحانیون در اين بخش آنقدر قاطع نبوده 

  . است

توصیفھاى شما حاكى از آن است كه با روحانیون چه در سطح دولت موقت ايران وجه رد سطح اجرايى، كه بسیارى از ايرانیان به 
  . اده آنچه را كه دلخواه خودشان باشد انجام خواھند داد، مبارزه شده استطور س

تمايل به متابعت چاپلوسانه از دستورالعملھاى روحانیون تا چه اندازه نیرومند است و در عین حال براى ادامه ئ پیروى از عرفھاى 
سوى خمینى تا چه اندازه است؟ د ما از گزارشھاى آن از " منع"گذشته مثالہ عرف نواختن موسیقى در راديو و تلويزيون پس از 

  . مطبوعات درباره ئ تجديدنظر در قانون اساسى كامالہ دچار سرگردانى شده ايم

  . مندرج در پیش نويس قانون اساسى جور درنمى آيد ۵با ماده ئ  ۵مثالہ ماده ئ جديد 

ت با شوراى نگھبان توصیف شده در پیش نويس قانون جديد توصیف شده اس ۵آيا قانون اساسى مذھبى و شورا كه در ماده ئ 
  اساسى و ھمچنین جمھور و مجلس ارتباط داده مى شوند؟ 

ما دشواريھاى ناشى از كورمال كورمال رفتن در میان محیط مه آلود سیاسى در ايران امروز را كامالہ درك مى كنیم و سفارت را  -٣
  . احوال بسیار ناھنجار مورد تمجید قرار مى دھیمبه خاطر گرايشھاى سیاسى عالى آن در اوضاع و 

آنچه مھم است اين است كھن ما مى كوشیم روندھا را با حداكثر جزئیات ويژه ئ ممكن توصیف كنیم، ھمچنین عالقمند به 
  . دريافت بصیرتھا و قضاوتھاى ناظران زيرك ايرانى ھستیم كه با مراجع تصمیم و اقدام روابط نزديكى دارند

  . زنگ درھا ھمچنان ادامه دھید به زدن

 ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢٩سپتامبر  ٢٠: سى به.وزارت امور خارجه واشنگتن دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ۴٢ونس 
  : تاريخ

  خمینى حمالتش را به روشنفكران تعديل مى كند

سفارت آمريكا در : از ١٨٢: خیلى محرمانه شماره ۶طبقه بندى  ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩ ٢٩سپتامبر  ٢٠: تاريخ"  ۴٢" سند شماره 
  . سى.وزارت امور خارجه واشنگتن دى: تھران به

  . خمینى حمالتش را به روشنفكران تعديل مى كند: موضوع

سخنرانى ھاى آيت اهللا خمینى بعد از مرگ طالقانى دربرگیرنده يك تغییر در لحن : خالصه -٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  -١
  . كید او مى باشدتا

  . تكفیرشان كرده بود نرمتر كرد" شیفته غرب " او جمالتش را به روشنفكران ايرانى كه قبالہ به عنوان غربزده 

  ... در عوض سخنرانى ھاى او در بر گیرنده ئ دعوت براى وحدت بود

ه ما نمى توانیم انگیزه خمینى را بدانیم وحدت میان روحانیت، وحدت میان دانشگاھھا و وحدت میان روحانیون و روشنفكران اگر چ
اما سعى او بر اين است كه اطمینان حاصل كند كه قسمت اعظم ھواداران سابق طالقانى از جمله روحانیت میانه رو و تحصیلكرده 

  . ھاى غیرروحانى نسبت به انقالب ايران دچار سرخوردگى غیر قابل جبران نگردند

ییر جھت در سخنرانى ھاى عمومى خمینى تاثیر عملى در مقامات انقالبى يا كار مجلس خبرگان آينده نشان خواھد داد كه آيا تغ
  . دارد يا خیر
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  . در تلگرام مرجع الف، سفارت بعضى از اثرات مرگ طالقانى بر رھبرى سیاسى ايران را مورد بحث قرار داد -٣

ن پايگاھھاى انتخاباتى او يعنى روشنفكران مستقر در يكى از مشكالت ايجاد شده در اثر مرگ او اينست كه يكى از مھمتري
  . دانشگاه بدون رھبر و حامى مشخص شده اند

مرگ طالقانى اين گروه را بدون يك رھبر با مقامى شايسته قرار داده است كه بتواند براى حفظ وحدت میان روحانیت افراطى 
را تحت فشار روزافزون طرفداران يك دولت كامالہ اسالمى حس مى طرفدار انقالب ايران و عوامل میانه رو و غیرروحانى كه خود 

  . كنند، فعالیت نمايد

به نظر مى رسد كه آيت اهللا خمینى تالش مى كند كه طرفداران : اگر چه ھنوز خیلى زود است كه قضاوتى قطعى به عمل آوريم
  . ه انقالب، اطمینان حاصل كندمیانه روتر طالقانى را به خود جلب كند و از وفادارى مستمر آنھا نسبت ب

ھمان طورى كه سفارت در تلگرام مرجع الف اشاره نمود وفادارى پیروان طالقانى شديداہ شخصى و بر اساس اعتماد و احترام  -۴
  . غريزى بود

در صحنه  اين وفادارى ھمچنین بر اساس يك سرى از عوامل منحصر بفرد انسانى بود كه در ھیچ يك از ديگر رھبرانى كه اكنون
  . سیاسى ايران ھستند وجود ندارد

آيت اهللا حسینعلى منتظرى كه به جاى طالقانى به امامت جمعه تھران منصوب شد وفادارى مشابھى را به خود جلب نكرده 
  . است

  . در محل بھشت زھرا، گیرا نبود ٧سپتامبر  ١۵كار منتظرى در اولین نماز جمعه اش در 

  . سخنگوى با تاثیرى نست او ظاھر برجسته اى ندارد و

اگر چه خیلى ھا به خاطر احترام به يادبود طالقانى در نماز جمعه شركت كردند ولى منتظرى ممكن است زمانى كه نماز جمعه در 
  . سپتامبر از سر گرفته مى شود براى جلب اجتماع انبوه طالقانى در دانشگاه تھران، با مشكل مواجه شود ٢١

ر دروازه ھاى دانشگاه تھران نمودار شده كه اعالم مى نمايند دانشگاه، دانشگاه طالقانى نامیده شود، و ھم اكنون عالئمى ب -۵
  . منتظرى ممكن است قادر نباشد كه با سلف خويش برابرى كند

آشتى به نظر مى رسد كه در غیاب ھرگونه جايگزين آشكار براى طالقانى به عنوان رھبر تحصیلكرده ھا، نخود خمینى حركتھا 
  . جويانه اى در جھت اين گروه انجام مى دھد

  . تحصیلكرده ھا قبالہ ھدفى براى تمسخر و تحقیر خمینى بوده اند -۶

درست چند روز قبل از مرگ طالقانى، خمینى در يك اجتماع در مدرسه فیضیه قم گفت كه آن شرقى ھايى كه غرب را كعبه خود 
  . ستند كه در قرآن از آن صحبت شده استھ" شیطان " قرار داده اند پیروان طاغوت 

خمینى پس از كوچك شمردن زير بناى اقتصادى كشور، با احساساتى فراوان به شنوندگانش گفت، اسالم حدى است، اسالم 
  . بیھوده نیست

  . اسالم به اين معنى يیست كه دختر و پسر لباسھايشان را بیرون آورده و با ھم داخل آب شوند

الم فقط دو ورزش را مجاز مى داند، تیراندازى و اسب سوارى كه ھر دوى آنھا مفھوم فرعى تعلیمات نظامى را خمینى گفت كه اس
  . داشته اند

  . او گفت دومى به قدرى اھمیت دارد كه اسالم حتى شرط بندى در مورد نتايج آن را مجاز دانسته است
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ده ھا و پاركھا را محكوم كرد و تقاضاى تحريم مغازه ھا و تولیداتى خمینى ھمچنین استفاده از اسامى غربى براى مغازه ھا، جا -٧
  . را كرد كه فقط به منظور تبلیغات و فروش داراى اسم غربى ھستند

او گفت فقط از اين طريق است كه ايران مى تواند بر شیفتگیش نسبت به غرب غلبه پیدا كند و چیزى غیر از يك جذب كننده 
  . ه مى دارد شودغیرفعال آنچه كه غرب عرض

  . خمینى، در اين سخنرانیھاى ديگر سخنان تند بخصوصى براى روشنفكران ايرانى به كار برد -٨

و سپس با گفتن اينكه بعضى از آنھا ممكن است با ارزش " ما روشنفكران ايرانى را نمى خواھیم"قبالہ در يك سخنرانى گفته بود، 
  . باشند سخنش را عوض كرد

متھم نمود كه تمام جامعه " غربزدگى " تامبرش در قم وى روشنفكران را به ھمان شیفتگى نسبت به غرب سپ ٨در سخنرانى 
  . ايران را بجز مسجد و روحانیت را به فساد كشیده است

ه عبارت غربزدگى به طور كنايه آمیزى توسط مرحوم جالل آل احمد، يكى از روشنفكرانى كه به تندى مورد حمل: براى اطالع شما" 
  " . خمینى قرار مى گیرد، ابداع شده بود 

خمینى گفت وظیفه روشنفكران اين نیست كه از آزادى دروغین غرب طرفدارى كنند بلكه وظیفه ئ آنھا آشكار ساختن زيانھا و بى 
  . فايدگیھاى اصلى آن مى باشد

میزان قابل توجھى موضع ضد روشنفكرايش را خمینى در يكى از اولین سخنرانیھايش بعد از مرگ طالقانى به نظر رسید كه به  -٩
  . تعديل كرده باشد

اگر چه خمینى ھنوز آنھائى كه روحانیت را ارتجاعى مى خوانند مورد حمله قرار مى داد ولى گفت كه اكنون بزرگترين احتیاج كشور 
  . اتحاد مى باشد، خصوصاہ بین روحانیون و روشنفكران

صحبت مى كرد روشنفكران را ترغیب نمود كه قسمتى از درياى قدرت مذھبى شوند تا اينكه سپتامبر در قم  ١٣خمینى كه در  -١٠
  . نیروى تركیبى اين دو گروه بتواند بھتر به كشور خدمت نمايد

  . از يك ملت ھستید و در يك كشور و يك خانه زندگى مى كنید" شما تمام"

  . پس نیروھايتان را يكى كنید و از خانه تان حفاظت كنید

روز قبل به  ۵اگر چه ھنوز از شیفتگى روشنفكران نسبت به غرب انتقاد مى نمود اما از محكوم نمودن كامل و تندى كه وى فقط "
خمینى ھمچنین از رھبران مذھبى خواست كه از قدرتى كه در دست آنھاست سوعاستفاده  -١١." آن دست زده بود صرفنظر نمود

  . جوانان تحصیلكرده دانشگاھى كه رھبرى آينده مملكت را تشكیل مى دھند اخطار كردنكنند و به آنھا در مورد مخالفت با 

  . او گفت كه نگرانى عمده براى ھر دو دانشگاه و روحانیون بايستى اتحاد باشد

  او ھم از دانشگاه و ھم از روحانیت خواست كه به گروھھاى متخاصم تقسیم نشوند و وحدت درونى خود را در ھدف 

  . حفظ كنند

  . سپتامبر در قم در پیش گرفت ١۴امام خط آشتى جويانه مشابھى را در مالقاتى با كمیته مركزى حزب جمھورى اسالمى در  -١٢

خمینى به كمیته گفت كه وى با بركنارى فورى تمام مقامات دولتى كه ممكن است با اسالم و انقالب اسالمى مخالف باشند 
  . مخالف است

  . دولت را تضعیف خواھد نمودچنین عملى به طور جدى 
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خمینى كه از بردبارى طرفدارى مى كرد گفت كه چنین اقدامات شديدى غیرعاقالنه ھستند و چنین اصالحاتى بايد به دنبال تايید 
  . قانون اساسى جديد و تشكیل مجلس قانونگذارى جديد باشد

ت زيانبار نفوذ خارجى بر روى جامعه ايرانى عدول نكرده است اگر چه خمینى از ھیچ يك از عقايد بنیاديش در مورد اثرا: نظريه ١٣
  . اما نگران به نظر مى رسد كه مبادا طرفداران آيت اهللا طالقانى در میان روحانیون و دانشگاھیھاى میانه رو را با خود بیگانه كند

غربگراى جامعه كه به طور مرتب در غیبت طالقانى ظاھراہ امام را مجبور ساخته كه از شدت حمالتش به بخشھاى غیرمذھبى و 
  . سخنرانیھاى قبلیش تكفیرشان مى كرد، بكاھد

امام در تعديل گفته ھاى رسمى اش ممكن است توسط باز شدن قريب الوقوع مدارس و دانشگاھھا كه در آنجا شايعاتى در  -١۴
  . ارد، تحت تاثیر قرار گرفته باشدبین گروھھاى دانشجويان مذھبى و غیرمذھبى وجود د" دسته بندى " مورد اختالفات 

  . خمینى ممكن است تشخیص دھد كه او تنھا جايگزين احتمالى طالقانى براى میانجیگرى بین فرقه ھاى مخالف مى باشد

  . اگر چه ھنوز خیلى زود است كه در اين باب اطمینان حاصل نمود

بزرگترى از جامعه ايران دراز كند، بدون ايجاد تغییرى امام به نظر مى رسد كه خمینى در صدد است كه دست دوستى به سويش 
  . در پیام اصلى خود مبنى بر اينكه رستگارى ايران نه در غرب و نه در شرق بلكه در صراط مستقیم اسالم است

میانه ھنوز نامشخص است كه خط معتدل تر خمینى در سخنرانیھاى اخیرش عمالہ چه معنايى خواھد داشت يا اينكه آيا او به  ١۵
  . روھا چیزى بیشتر از كلمات عرضه میدارد يا خیر

يكى از محدوده ھائى كه بايد مراقب آن بود مجلس خبرگان است كه پیش نويس اصلى قانون اساسى را به قانون بنیادگراى يك 
  " . مرجع ب " كشور اداره شده توسط روحانیون تبديل مى كند، 

نیون در مجلس به رھبرى آيت اهللا بھشتى و منتظرى اصالہ به وسیله تغییر لحن گفته بايد ديد كه آيا گرايش براى حكومت روحا
  . ھاى رسمى خمینى كندتر خواھد شد يا نه

اگر چنین نشود، آن وقت تالشھاى خمینى در مصالحه مشكل خواھد شد، خصوصاہ به اين جھت كه میانه روھا امكان دارد 
  . ھمى در جريانات سیاسى ايران محروم ببینندخودشان را به طور سیستماتیك از ھرگونه س

اوت براى افسران نیروى ھوائى در قم كه پس از اينكه اين تلگرام نوشته شد  ١٩ما متوجه شديم كه سخنرانى خمینى در  ١۶
  . صورت گرفت دو مرتبه شامل يك حمله به روشنفكران غربزده مى باشد

جديد سخنرانیھاى ضد غربى را مشخص مى كند يا اينكه يك استثناع در  مشكل است كه بگوئیم آيا اين نظرات مقدمه ھجوم
  . روندى است كه ما از زمان مرگ طالقانى شاھد آن بوده ايم

  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه : شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ۵٢

  : تاريخ ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ٢٩سپتامبر  ٢٠: سى به

  آرامى دنبال مى شودكار مجلس خبرگان به 

سفارت آمريكا در : از ٨٨٢: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١شھريور  ١٩٧٩- ٢٩سپتامبر  ٢٠: تاريخ"  ۵٢" سند شماره 
  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه : تھران به

  . سى
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  . كار مجلس خبرگان به آرامى دنبال مى شود: موضوع

 ٢٣مجلس خبرگان براى بررسى قانون اساسى ايران كه قرار بوده كارش را تا : خالصه ٢ "تمام متن خیلى محرمانه است "  ١
  . ماده قانون اساسى جديد را تصويب كرده است ١۵سپتامبر تمام كند تاكنون فقط 

كند  ماده بود، بنابراين مجلس يا مجبور است كه سرعتش را بیشتر ١۵١پیش نويس اصلى كه براى بررسى تقديم شده بود شامل 
  . يا اينكه اختیاراتش را وسعت ببخشد

  . روز ديگر تمديد شده است ١۵سپتامبر دوره مجلس براى  ١٩بر طبق گزارش مطبوعات در 

  . به ھر حال اين دوره جديد ممكن است براى كامل نمودن كار مجلس كافى نباشد

  . پايان خالصه

  . كار مجلس خبرگان بدون اشكال و به آرامى دنبال شده است ٣

  . برنامه ھاى راديويى و تلويزيونى از جلسات نشان داده اند كه بحثھا با روح، منظم و طوالنى بوده اند

  . ھیچ ماده اى اى براى محدود نمودن مدت سخنرانیھا يا محدوديت موضوعات مورد بحث وجود ندارد

  . يندگان مختلف گرفته شددر نتیجه تقريباہ وقت تمام جلسات اولیه به وسیله سخنرانیھاى كلى توسط نما

  . سخنرانیھايى كه ارتباط كمى با موضوعات مشخص قانون اساسى داشتند" 

  " . واليت فقیه " ، دولت روحانیون ۵ماده  - الف: نكات برجسته مواد اصلى كه تاكنون تصويب شده اند عبارتند از ۴" 

  . اين ماده در تلكس جداگانه مفصالہ مورد بحث قرار گرفت

معناى دقیق اين ماده ھنوز نامشخص است، مفھوم اصلى آن مطمئن شدن از كنترل گروه رھبران مذھبى شیعه بر مقام اگر چه 
  . رياست كشور مى باشد

  . عبارت اين ماده انتقادات آشكارى را به وجود ورد

قدرتى كه با دولت موازى خواھد را مورد انتقاد قرار داد و گفت كه ماده جديد به  ۵عزت اهللا سحابى محقق مذھبى به شدت ماده 
  . بود و يا در مقابل آن قرار مى گیرد منجر خواھد شد

او گفت اين براى اسالم خطرناك است، زيرا اگر يك دولت اشتباھاتى صورت دھد مى شود آن را از جاى برداشت ولى اگر يك رھبر 
  . به اسالم از دست خواھند دادمذھبى اشتباھى كرد مردم ايمانشان را به خود روحانیت و در نتیجه آن 

را مورد انتقاد قرار داد و گفت كه اگر قرار است  ۵ابوالحسن بنى صدر نماينده مجلس خبرگان و عضو شوراى انقالب نیز ماده 
  . اختیارات ويژه اى به روحانیون داده شود پس وجود احزاب مستقل بى معنا است

 خمینى به گروه افسران نیروى ھوايى گفت كه دولت ما اسالمى است و بنابراين به ھر صورت در پاسخ به اين انتقادات، آيت اهللا
  . را به اين خاطر كه كشور لطمه نبیند مورد حمايت قرار دھند ۵آنھا بايستى كه ماده 

  . ملت راى خود را به جمھورى اسالمى نشان داده است يا تمام شما بايستى كه با آن موافقت نمائید

  . ز بین خواھید رفتيا اينكه شما ا
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  . استقرار شیعه جعفرى اثنى عشرى به عنوان مذھب رسمى كشور ايران براى ابد ١٢ب ماده 

اين ماده مورد مخالفت نمايندگان مناطق سنى خصوصاہ مولوى عبدالعزيز نماينده بلوچستان قرار گرفت كه گفت مذھب رسمى 
  . بايد اسالم باشد نه يك فرقه ئ آن

اشاره مى كند كه مدارس مختلف حقوقى سنى مورد احترام ھستند و مى توانند آزادانه در مناطق كه سنیھا  اين ماده ھمچنین
  . اكثريت دارند مورد استفاده قرار گیرند

  . ، اقلیتھاى غیرمسلمان به رسمیت شناخته شده را معین مى كند١٣ماده  - ج

  . مسیحیان، يھوديان و زرتشتیان

مات براى اين اقلیتھا تضمین شده است و مجاز ھستند تا قوانین طالق، ازدواج وارث خودشان را به كار آزادى اعمال مذھبى و تعلی
  . گیرند

كه ادعا مى كند پیروان يحیى تعمیددھنده ھستند به وجود " صابئین"اين ماده يك تحرك جزئى در يك فرقه كوچك قديمى به نام 
  . آورد

نیز شامل حمايتى كه از يھوديان و مسیحیان مى شود قرار مى "  snaebaS" صابئین آيت اهللا محالتى شیرازى زمانى كه گفت 
  . گیرند به بحث پايان داد

در ھر حال فرقه بھائى از طرف مسلمانان به عنوانى كه مذھب واقعى شناخته نمى شود و بنابراين توسط اين ماده مورد حمايت 
  . قرار نمى گیرد

معین مى كند، كه از مردم مجلس قانونگذارى، قوه ئ مجريه، رھبريت روحانى و قوه قضائیه  پنج بازوى كشور را -١٧ماده  - د
  . تشكیل مى شود

به رھبريت روحانى اين اختیار داده شده تا عالوه بر رابط بودن بین ديگر بازوھا مراقبت نمايد كه اصول و مواد قانون اساسى اجرا 
  . شوند

ان معین مى كند ولى استفاده از ديگر زبانھاى محلى و ايلیاتى در كنار فارسى در انتشارات، فارسى را زبان رسمى اير ٢١ه ماده 
  . رسان ھاى گروھى و تدريس ادبیات در مدارس محلى را آزاد مى گذارد

ده مجلس روع به روبه رو شدن با وظیفه دشوار پاسخگويى به سئوالت مربوط به مجلس قانونگذارى قوه قضائیه و كابینه نمو ۴
  . است

  . خاتمه دھد ١٩٧٩مگر اينكه سرعت كار افزايش يابد، احتمال كمى وجود دارد كه مجلس كار را قبل از پايان 

  سپتامبر  ١٩با اين حال در 

خمینى مجدداہ به مجلس اصرار كرد تا با گذراندن قانون اساسى سرعت دھد و به اين وسیله اشاره نمود كه وى ممكن است 
  . ون وار مجلس بى حوصله شودنسبت به سرعت حلز

  . اگر خمینى قدم به میان گذارد وى بدون شك مى تواند به جريان كار سرعت دھد

  . مجلس نقش خود را از آنكه در ابتدا مجسم شده بود تغییر داده است -۵

را با تغییراتى جزئى در ابتدا اين طور فكر مى شد كه مجلس بررسى سريع از پیش نويس قانون اساسى انجام خواھد داد و آن 
  . تصويب خواھد نمود
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  . در عوض، مجلس به يك مجلس موئسسان واقعى تبديل شد و مواد را از نو نوشت، اضافه نمود و حذف كرد

  . ھمه با چیزى كه از مجلس خارج مى شود موافق نیستند

ئى براى باال بردن نقش روحانیون در دولت نماينده وجود دارد كه از حركتھا ۵۵تا  ۵٠به نظر مى رسد كه گروھى متحد در حدود 
  . جديد حمايت مى كنند

ھر چند ھیچ نوع ساخت رسمى فرقه يا يا حزبى وجود ندارد، آيت اهللا منتظرى و بھشتى به طور كلى سخنگويان اين گروه بوده 
  . اند

بريز و از حزب خلق مسلمان، وجود دارد نماينده اى از ت" يك اقلیت كوچك منجمله برخى نمايندگان غیرمسلمان و مقدم مراغه اى 
  . كه به صورتى ناموفق در مقابل ادغام قدرت روحانى و غیرروحانى مقاومت مى كنند

ھر چند پیش نويس قانون اساسى به طور اخص حقوق گروھھاى غیرايرانى قومى در ايران را متذكر شده است، مجلس تاكنون  -٧
  . اشاره اى به اين گروھھا نكرده است در موادى كه تصويب نموده است ھیچ گونه

ماده پنج اولیه كه تساوى حقوق ايرانیان، كردھا، تركھا و اعراب و غیره را تضمین كرده بود، تاكنون از طرف مجلس ناديده گرفته 
  . شده است

سى بدون دادن خود دكتر رضا براھنى نويسنده و منتقد در يك گردھمايى حزب خلق مسلمان گفت كه به نظر وى اگر قانون اسا
  . مختارى به اقلیتھا تصويب شود در خط انقالب ايران نخواھد بود

  . تجربه ايران در مورد قوانین اساسى و پارلمان يك تجربه خوشحال كننده نبوده است: نظريه

  . يكى از محترم ترين و فراموش شده ترين اسناد در خاورمیانه بوده است ١٩٠۶قانون اساسى 

با  -٨." فقط در چنین پارلمانى مى توان شكم را تخلیه نمود"نى از دوران رضا شاه در حالت خشم و غضب نوشت، يك شاعر ايرا
اين سابقه شايد قابل فھم باشد كه پیشرفتھاى مجلس خبرگان ھیجان عظیمى را به وجود نیاورده است، على رغم اين حقیقت 

  . ھد بودكه تصمیمات آن در معین كردن حدود يك دولت قاطع خوا

  . بعضى تمام جريان را نوعى معما مى دانند كه كارش را كامل مى كند و سپس توسط يك ديكتاتور جديد ناديده گرفته مى شود

  . ديگر ايرانیان طبقه متوسط نگران پديدار شدن قانون اساسى ھستند

كه ايران در مقابل يك دوره حكومت استبدادى آنھا قانون اساسى جديد را به عنوان تائیدكننده بدترين ترسھايشان در اين مورد 
سال گذشته به دست  ۵٠روحانیون قرار دارد كه خیلى از دستاوردھاى اجتماعى سخت به دست آمده اى را كه طبقه آنھا در 

  . آورده است از بین خواھد برد

  . ھارولد آقاى: از" آژانس ارتباطات بین اللملى امور خاور نزديك " كوران .تى.شماره سند آر ۶٢

  . اچ

  : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ۴سپتامبر  ٢۶: به" وزارت امور خارجه امور خاور نزديك " ساندرز 

  . ارتباطات ديپلماسى عمومى بین اياالت متحده و ايران

  ٠٨٩١فوريه  ١٩٧٩اكتبر 
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  . دداشت براى آقاى ھارولديا ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ۴سپتامبر  ٢۶آژانس ارتباطات بین المللى خیلى محرمانه "  ۶٢" سند شماره 

  . اچ

ارتباطات : موضوع" آژانس ارتباطات بین اللملى امور خاور نزديك " كوران .تى.آر: از" وزارت امور خارجه امور خاور نزديك " ساندرز 
  . ديپلماسى عمومى بین اياالت متحده و ايران

، سازمان ارتباطات بین المللى توافق دارد كه برخى سپتامبر در دفتر شما ٧بر اساس مذاكرات در  ٠٨٩١فوريه  ١٩٧٩اكتبر 
شناسائیھاى محتاطانه از فرصتھاى اضافى جھت ارتباط بین اياالت متحده و ايران در محدوده ئ ديپلماسى عمومى براى چھار يا 

  . پنج ماه آينده در دستور كار باشد

  . ى را توسعه بخشیمما به عنوان يك راھنماى عملى تالش خواھیم نمود كه ارتباطات نھاد

  . سپتامبر روى آن صحه گذاشته شد ٧مفھومى از ارتباط كه در 

  . اين روابط نھادى روى جريان دوطرفه ارتباطات تاكید خواھد نمود

  . در اين زمان بايستى مشخص گردد كه توسعه آنھا بستگى به ايجاد يك جو اطمینان و احترام دارد

  . شخصى دوستانه و با تفاھم اساسى مى باشند در مراحل اولیه روابط توسعه يافته

از طريق چنان توافق خصوصى، روابط نھادى قطعى دقیقى مى تواند به وجود آيد كه در جاى خودش مى تواند روابط دوجانبه ئ 
  . بیشترى را بپروراند

ناسى ، علوم طبیعى، زمینه ھاى احتمالى براى پیشقدم شدن در برقرارى مجدد تماس شامل، ايران شناسى ك، انسان ش
  . تدريس زبان انگلیسى و تربیت بدنى مى باشد

ايرانیان نسبت به اياالت " كار كمیسیون فولبرايت، اگر چه طريقى ضعیف و نسبتاہ كم با برنامه ھاى محدود جارى يك طرفه، 
  . ھنوز ادامه دراد" متحده 

عنوان يك ارتباط اصلى نھادى و به خوبى استقرار يافته، بین  اياالت متحده بايستى كه حمايت مالى خود را از اين عملیات به
  . موئسسات آموزشى خصوصى و دولتى در ھر دو كشور، حفظ نمايد

  . به طور مشابه فعالیتھاى برنامه ريزى شده عاقالنه انستیتوى آمريكايى مطالعات ايران بايستى كه مورد تشويق قرار گیرد

ه توصیه ھاى كاردار و مامور روابط عمومى خودمان، ما طرق زير را براى برخى ابتكارات مھار از طريق اين روش كلى و با جواب ب
  . شده كه اگر مقامات ايرانى ما در روابط افزايش يافته جبران شده است، ممكن است مورد توجه قرار گیرند به كار مى گیريم

  . قیقاہ انتخاب شده اند را پیشنھاد كنیدمسافرتھائى به ايران توسط محققین و شخصیتھاى اجتماعى كه د -١

  . ھر زمانى كه امكان داشته باشد ترتیب مسافر به طور خصوصى داده خواھد شد

  . افراد بايستى كه اعتبار و ارتباط به ايران امروز را داشته باشند

ت در اياالت متحده بايستى دعوت از محققین اسالمى ايرانى و احتماالہ شخصیتھاى مذھبى ايران به مراسم سالگرد ھجر -٢
  . تشويق گردد

در جريان سفر بايد رويدادھا شامل نمايندگان مشابھى از ديگر جوامع اسالمى براى تاكید بر روى چند ملیتى بودن ماھیت مراسم 
  . باشد
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  . تقبل مراسم به طور خصوصى بايستى با كمیته سالگرد ھجرت كه نقشى اساسى بازى مى كند ترتیب داده شود

با نھادھاى خصوصى از قبیل بنیاد جانسون و يا سمینارھاى دانشگاھى منجمله مركز شرق غرب در مورد آوردن گروھھاى  -٣
  . محقق ايرانى به اياالت متحده براى در نظر گرفتن موضوعاتى كه جدال انگیز نباشند صحبت كنید

  . جلسات ترجیحاہ بايستى ملیتى باشند

  . يا به طور عملى تر، توسعه كتابخانه ھا و علم كتابدارى مى باشند" خالق " سندگى پويا زمینه ھاى محتمل ادبیات، نوي

با چند مشاور دانشجويان خارجى و ماموران اداره ئ پذيرش دانشگاھھا كه به دقت انتخاب شده باشند و در اداره كردن  -۴
نیازھا و گرايشات رو به تكامل دانشجويان ايرانى در اين ارزيابى " الف : دانشجويان اسالمى و ايرانى خبره و ماھر ھستند براى

جھت طرح ريزى برنامه ھائى براى يك كنفرانس احتمالى دانشجويى يا ديگر انواع گفتگو در اياالت متحده " دوره تغییرات در ايران ب 
  . و در يك زمان مساعد در آينده، ھمكارى داشته باشید

آموزشى آمريكايى كه در ارتباطات شركت مى كنند و يا ديگر عملیات مبادله آموزشى را موئسسات " آشنايى با " شناسايى  -۵
  . در كشور ثالث اسالمى از قبیل عملیات دانشگاه نبراسكا در پاكستان را حمايت مى كنند

ھائى كه درك شناسايى امكانات براى دعوت از دانشجويان و دانشگاھیان ايرانى براى شركت در چنان سمینارھايى يا پروژه 
  . روشنفكرانه و تماسى مداوم را پرورش مى دھد

افزايش تدريس انگلیسى آژانس ارتباطات بین المللى انجمن ايران و آمريكا و موسسات فرھنگى را در حال حاضر به شرط آنكه  -۶
  . اشد، مورد توجه قرار دھیدادعاھاى ادارى براى توقیفھا و خسارتھاى گذشته از طرف مقامات ايرانى مورد قبول قرار گرفته ب

ھوشیار باشید كه از فرصتھا براى دعوت ايرانیھا براى شركت در برنامه ھاى مبادله ئ بین منطقه اى، خصوصاہ برنامه ھاى  -٧
  . مربوط به رسانه ھاى گروھى استفاده جوئید

ن فارسى را به يك ساعت رد روز در حدود سال نو راديو صداى آمريكا طرحھايى را براى افزايش زمان نو پخش برنامه ھا به زبا: تذكر
  . مورد تائید قرار مى دھد

  دقیقه اى  ٣٠صداى آمريكا يك برنامه ئ صبحگاھى 

اضافه مى كند كه اخبار و مطالب مرتبط با خبرھا را مطرح مى نمايد و نیز يك برنامه سى دقیقه اى را به برنامه نیم ساعته 
  . شامگاھى فعلى اضافه مى نمايد

  . برنامه تمديد شده شبانگاھى فرصتى بزرگتر براى پوشش عمیق تر موضوعات فرھنگى فراھم مى نمايد

وقايع در ايران خارج از حدود سیاسى و شخصیتھاى ملى شايسته كه : مالحظات اين مطالب را تحت پوشش قرار مى دھند
  . نمايانگر يك طیف وسیع از نقطه نظرات سیاسى و سیاست خارجى مى باشند

  : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٨سپتامبر  ٣٠: سى به.وزارت امور خارجه، واشنگتن دى: شماره سند سفارت آمريكا تھران از ٧٢

  حوزه خلیج و حضور آمريكا در خلیج: با يزدى" ونس " مالقات وزير 

از سفارت آمريكا تھران به  ٠٠۵٠١: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٨سپتامبر  ٣٠: تاريخ"  ٧٢" سند شماره 
  . سى.وزارت امور خارجه، واشنگتن دى

و حضور آمريكا در " يكى از مناطق تھران كه در اختیار آمريكائیان بود مترجم " حوزه خلیج : با يزدى" ونس " موضوع مالقات وزير 
اكتبر، ما پیشنھاد كرديم، كه ونس موضوع  ٣در ھنگام مذاكره با يزدى در  -٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  -١خلیج فارس 
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دسترسى ما را به فروشگاه مخصوص كارمندان منطقه خلیج و ديگر دارايى ھاى نظامى از قبیل نقلیه نظامى و امكانات ارتباطات 
  . فرماندھى را مطرح كند

را كنترل مى " ايران و آمريكا " دارائیھاى به دنبال فوت آيت اهللا طالقانى، كمیته ئ طالقانى كه فروشگاه خواروبار ارتش و ديگر  -٣
  . كرده، ھم اكنون آنھا را يا به دفتر نخست وزيرى و يا ارتش محول مى كند

  . ما نمى دانیم كه چه كسى واقعاہ حوزه خلیج را اداره مى كند

  . ما امیدواريم كه فروشگاه خواروبار ارتش و اداره ئ حوزه ئ خلیج به دست دفتر نخست وزيرى بیفتد

  . اگر چنین شود، يزدى در مقامى خواھد بود كه انتقال را كنترل كند

در حالى كه نیروى جوابگوى درخواستھاى ما در گذشته نبوده است، ما فكر مى كنیم كه اين بار ارزش تالش ديگرى را داشته 
  . باشد

بر مسائل بین دو كشور كه با ونس مذاكره خواھد  عالوه"اوت، يزدى مكرراہ به خبرنگاران گفت كه  ٢٣در زمان عزيمتش در تاريخ  -۴
كرد، ھمچنین در مورد طرح آمريكا براى استقرار نیروھاى جنگى در خلیج فارس به منظور ايجاد ثبات در منطقه نیز مذاكره خواھد 

  . كرد

  . شتوى گفت اين چنین حركتى به وسیله آمريكا ھیچ گونه كمكى در جھت كم كردن مناقشه منطقه نخواھد دا

  . مطبوعات تھران بیانات مختلف مقامات آمريكايى را در مورد تشكیل نیروھاى واكنش سريع با عالقه پیگیرى مى كنند: اظھارنظر -۵

پیش بینى ھايى در اينجا پیرامون، اينكه آيا تاكنون آمريكا نیروھاى جنگى دريائیش را در منطقه گسترش داده است و يا قصد اين 
ا اينكه ما قصد اعزام نیرو به افغانستان را داريم، و آيا امكان عملیاتى بر علیه مناطق نفتى خاورمیانه وجود دارد شده كار را دارد، و ي

  . است

اوت مى باشد كه با نقل قول مستقیم از نماينده ئ خمینى در امارات متحده  ٢۴آخرين خبر در اين مورد، مقاله ئ كیھان در تاريخ 
  . در بحرين مستقر شده اند"  REEFOJ" " جوفیر"ھزار از نیروھاى آمريكا در پايگاه  ۶تا  ۵است كه ئ عربى، مدركى، آورده 

بسیار سودمند خواھد بود اگر وزير رد مورد انتقال نیروھاى ما در اقیانوس ھند و خلیج فارس با يزدى مذاكره كند، تا او از مقاصد ما 
  . در منطقه كامالہ مطلع گردد

ر ھنگام تماس تلفنى با میناچى، وزير ارشاد ملى از اين موقعیت استفاده كرد كه پیرامون گزارش مطبوعات در مورد كاردار امروز د
نیروھاى آمريكا در بحرين توضیح دھد و آن را كامالہ بى اساس خواند و اين گزارش را براى تالش جھت برقرارى روابط آمريكا ايران 

  . مضر دانست

االن بعدازظھر روز جمعه است، روز يكشنبه ئ مسلمانان و اولین روز از دو : خانواده عزيز"  ٨٢" د شماره شماره سند سن ٨٢لینگن 
  . روز تعطیل آخر ھفته ئ ما

  . من تصمیم دارم تا چند دقیقه ئ ديگر براى بازى تنیس با سفیر ايتالیا بروم

  . عداد زيادى استسفارت داريم كه در مقايسه با مالتا ت ٧٠يا  ۶٠ما در اينجا حدود 

  . روسى من يك ديپلمات ارشد روس است و اين نشانه ئ اھمیتى است كه آنھا براى اينجا قائلند" ھم درجه " ھمكار 

  . من ھنوز با او مالقات نكرده ام، اگر چه او در اين مدت در سفر بوده است

  . د كه يك ھفته ئ ديگر تلفن بزنم، سفیر مريض استاما من تقاضا كردم كه يك مالقات براى آشنائى داشته باشیم، ولى گفته ش
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  . كه به نظر من يك بیمارى ديپلماتیك است

  . قسمت فعال و محل شلوغ سفارت اين روزھا، بخش كنسولى يا محل صدور ويزا است

ا كه محصلینى قبل از انقالب قسمت كنسولى در محل مجزايى در نقطه ئ ديگر شھر بود كه حتب آن موقع ھم آنجا شلوغ بود زير
  . كه مى خواستند به آمريكا بروند تعدادشان خیلى زياد بود

  . اما آن ساختمان در طول انقالب صدمه ديد و بنابراين ما فعالیتھاى كنسولى را رسماہ بجز در موارد ضرورى تعطیل كرديم

ا زمانى كه زمان اجازه دھد كه دوباره در ما به دولت اينجا گفتیم كه تا زمانى كه پرسنل كافى خودمان به اينجا برنگردند و ت
ساختمان جديدى با وسائل مورد احتیاج مستقر شويم و از ھمه مھمتر تا دولت ما را از نظر ايمنى محوطه ئ سفارت مطمئن 

  . نسازد، ما اين بخش را دوباره باز نخواھیم كرد

ك محل خیلى مدرن با وسائل داراى كارآئى زياد به پايان اين وضعیت تا ھفته ئ قبل ادامه داشت تا اينكه باالخره كار را در ي
  . رسانديم

  . محل درست مانند بانك است با رديفھائى از ماموران در پشت شیشه ھاى ضد گلوله

ا پلیس را براى كنترل جمعیت به كار بگمارند و آنھا باالخره اين كار ر ٢۵تا  ٢٠و باالخره ما دولت را راضى كرديم كه آنھا بايستى 
  . انجام دادند

نفر در خیابان خارج از محوطه كه ويزه، مخصوصاہ ويزاى  ٠٠٠٣بنابراين ما ھفته ئ قبل محل را باز كرديم و با جمعیتى در حدود 
  . تحصیلى مى خواستند، روبرو شديم

عادى مى خواستند كوشش  خیلى از آنھا براى اينكه به موقع به كالسھا در آمريكا برسند مشتاق بودند نو خیلى ديگر ھم به طور
  . كنند كه به مدرسه وارد شوند كه به ادعاى آنھا آماده ئ پذيرفتن آنھا بود

به ھر حال خیلى از اين محصلھا داراى نمرات پائین بوده و آشنائى خیلى كمى با زبان انگلیسى دارند نو غرض اصلى آنھا اين 
  . است ك وارد آمريكا شوند تا تبعه ئ آنجا بشوند

  . درصد است ۴٠راين نسبت رد درخواست ويزا در میزان باالئى و نزديك به بناب

كه يكى از آنھا، پنى، را قبالہ مالقات كرده اى، پشت شیشه ھاى ضد " زنان آمريكائى " تن از ھمسران  ٢مامور به اضافه  ٧حاال 
  . گلوله براى متقاضیان در تمام روز مى نشینند

ترل مى كند كه او نیز پشت يك شیشه ئ ضد گلوله ضخیم قرار گرفته و مواظب تمام زنگھاى يك تفنگدار ھم وضع داخل را كن
  . الكتريكى براى ورود و خروج است

يك حافظه ئ كامپیوترى ھم كه اتصال به پرونده ھاى پاريس دارد موجود است تا بررسى شود كه متقاضى قبالہ مراجعه كرده و رد 
  . شده يا خیر

  . ت انبوه استاما در خارج، جمعی

پلیس در كنترل جمعیت بھتر مى شود، اما بیشتر روزھا ما معموالہ بايستى آنجا را ببنديم، زيرا كه ھیچ گونه نظمى در صفھا وجود 
  . ندارد محل تقريباہ محل جذب توريست در شھر شده است

  یس براى قرار دادن افراد در محل مناسب فروشندگان در كنار پیاده رو مغازه ھائى داير كرده اند و ما مظنون ھستیم كه پل

  . در صف، اقدام به گرفتن رشوه ھاى گوناگون مى كند
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  . خوشبختانه تا به حال ھیچ گونه اغتشاش شديدى وجود نداشته است و ھیچ آمريكائى به گونه اى تھديد نشده است

از افرادى كه در گرفتن ويزا موفق نمى شوند و  اما در اين مورد نگران ھستیم، مخصوصاہ از عكس العملھاى خشمگینانه ئ بعضى
  . بنابر ھمین دالئل در داخل از شیشه ھاى ضد گلوله و در خارج ھم از پلیس استفاده مى شود

قسمتى به خاطر ادامه جريانى است كه مدارس آمريكائى از جنگ جھانى دوم داشته : چرا اين تعداد جمعیت؟ سوال خوبى است
  . ین ايرانى تحصیالت عالى بوده انداند و مورد توجه محصل

قسمتى ھم البته به خاطر عالقه ئ آنان براى خروج از ايران انقالبى كه اين روزھا جاى خیلى خوبى براى ايرانیان غیرروحانى و 
  . ايرانیان غربزده نیست، و بنابراين نصف جمعیت محصل نیستند

مى كنند كه در " گرفتن ويزاى توريستى " مھاجرتى ندارد تقاضاى ديدن آمريكا اين افراد بجز تعدادى از آنھا كه امید گرفتن ويزاى 
  . حقیقت تصمیم دارند در آمريكا بمانند

  . منظور من اين نیست كه بگويم كه تمام اين چیزھا بد است

  . بدى آن براى آينده ئ ايران است كه فكر مى كنم با خالى شدن و رفتن مغزھا مواجه است

  ... كا، اين يك كار ديگر بر روى كارھائى است كه براى بھبود روابط دوجانبه ئ ما در اين كشور انجام مى شوداما براى آمري

  . يك رابطه انسانى كه نیروى زيادى را براى درك عمیق تر يكديگر افزون مى كند

دارند و به طور آشكارى سريعاہ  با وجود اين، اين صحنه كه ھر روز صدھا و بعضى اوقات ھزاران ايرانى خارج از سفارت وجود
  . خواستار رفتن به آمريكا ھستند

  . وجود دارد

  . حاال ھوا در اينجا بسیار خوب است

  . بر روى قله ئ زيباى البرز در پشت شھر در ھفته ئ گذشته اليه اى از برف باريد و در ھواى شھر ھنوز بوى پايیز حس مى شود

ف ايران در ھواى خوب و ما سعى مى كنیم در تعطیلى آخر ھفته براى پیك نیك و آسمان آبى است، ھمان آبى آسمانى معرو
  . گردش به كوھھا برويم

  . ما اين كار را فردا انجام خواھیم داد

  . از چیزھاى ديگر در نامه ئ بعدى خواھم نوشت

  . لینگن" بروس 

خانواده  ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ١١اكتبر  ٣تھران ايران "  ٩٢" سند شماره : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ١١اكتبر  ٣شماره سند  ٩٢" مترجم 
امشب يك تلگراف در حل مخابره است و مى گويد كه آنھا از يك منبع موثق كسب اطالع نموده اند كه كابینه تصمیم گرفته : عزيز

تصمیمى گرفته نشده  تلفن زنگ مى زند و من اطالع دارم ھنوز ھیچ: است لینگن را به عنوان سفیر كبیر در ايران منصوب نمايد
  . است

  . در میناپولیس كه از من ارجع به گزارش سوال مى كرد OCCWحتى يك تلفن از خانمى به اسم بوردن و با 

وقتى من گفتم تا آنجائى كه اطالع دارم ھیچ گونه پايه و اساسى براى آن نیست او گفت كه با اين وجود وى مى خواھد كه از من 
  . بپرسد كه از نظر من بدون اشكال بودسواالتى راجع به ايران 
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او به من گفت كه وى درودھائى از جانب خانم كاروال اينك كه فكر مى كند عمه ئ من باشد براى من دارد او و چگونه اسم فرن را 
  . مى دانست، او حدود اطالعات من خارج سات و من ھم فراموش كردم كه سوال كنم

  . ز برساند كه امیدوارم وى چنین كرده باشدمن او او خواستم كه سالم من را نی

  ... فكر مى كنم ھمه تان مى دانید كه من احساسھاى گوناگونى در مورد امكان منصوب شدنم به سفارت در اينجا دارم

  . به خاطر مسئله جدا شدن از خانواده كه وجود دارد

و رئیس " خارجه " ر است ھر جايى كه وزير در عین حالى كه تشخیص مى دھم من يك مامور سرويس خارجى ھستم كه قرا
  . جمھور از من مى خواھند خدمت كنم، در دسترس باشم، امیدوار ھستم كه اين موضوع اتفاق نیفتد

به عبارت ديگر من منضبط ھستم يا مجبور به انضباط و در عین حال مردى كه خانواده اش را دوست دارد و ھمین حاال به شدت از 
  . دلتنگى مى كند، خصوصاہ امشب كه اين شايعه وجود دارددورى آنھا احساس 

  . عصرھا خیلى سخت ھستند، حتى با وجود اين مھمانیھاى روز ملى كه تا اندازه يا كمك مى كنند كه به جدائى فكر نكنم

  . ن وجود داردطول روز قابل تحمل است، چونكه سفارت ما يك سفارتخانه ئ خیلى پركار است و كارھاى زيادى براى انجام داد

  . ھوا در اين روزھاى پائیز خیلى خوب است

  . يك روز تابستانى ھندوستان پس از روز ديگر و اين كمك مى نمايد تا اين مكان قابل تحمل باشد، ولى نه به اندازه كافى

  . من وضعیت خانوادگى كه خودم را در آن قرار داده ام دوست ندارم و از گفتنش ابائى ندارم

  ... جبور بودم از نو شروع كنماگر كه م

  ... امشب جشن روز ملى كره است

  . يك مھمانى در باغ وسیع و عالى با ماه شب چھاردھم در باالى سرمان، پذيرائى كره ايھا مثل ژاپونیھا است، مطبوع و عالى

  ... آن زن با لباس مواج زيباى ملى كره اى يك نقاشى رنگى است

  . ن در ھر جايى پذيرايى كنندھمه مصمم ھستند كه از مھمانا

  ... اما با اين وجود روزھاى ملى خسته كننده ھستند

ھمان افراد، ھمان شايعات براى صحبت كردن راجع به آنھا و ھمان غذاھاى مكرر، اگر چه غذاى كره ايھا مثل چینیھا اوايل اين 
  . ھفته گوناگون و خوشمزه است

  . ما مورد پذيرايى مخصوص قرار گرفتیمبه خاطر خوب بودن روابطمان با كره ايھا 

  . به خاطر گفتگويى كه چند روز پیش با وزير كشور داشتم ھفته بدى را با مطبوعات گذراندم

  ... من با او مالقاتى داشتم كه آن را مالقات موئدبانه مى نامیم 

  . تالش نموده بودم تا با تمام وزرا مالقات كنم من قبالہ با او مالقات و يا صحبت نكرده بودم و مى خواستم كه او را ببینم چونكه

  . ما يك ساعت با ھم بوديم، گفتگويى به فارسى كه يكى از ماموران جوان ھمراه من بود و ترجمه مى كرد
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ير به اين مالقات كامالہ دوستانه و موئدبانه بود و براى من ھیچ دلیلى وجود نداشت تا فكر كنم پس از اينكه من آنجا را ترك كنم وز
مطبوعات محلى تلفن بزند و به آنھا بگويد كه من به آنجا آمد بودم تا به اعدامھائى كه اخیراہ در مورد سه سناتور سالخورده كه به 

  . صورت گرفته اعتراض كنم" كه به معناى باقیمانده ھاى فساد رژيم شاه است " خاطر طاغوتى بودن 

اتى كه وجھه بدى به رژيم در اياالت متحده مى دھد اشاره كردم و فكر مى كردم وزير در اصل من به اين اعدام ھا به عنوان اقدام
  . بايد اين را بداند

نفر ديگر كه در مدت كوتاھى اعدام  ۵٠٠من گفتم كه ھیچ گونه موضعى در قبال گناه و يا بى گناھى اين سه نفر يا ھر كدام از 
ت كوتاه محاكمات و روش سريع اعدامھا باعث شد كه در كشور من افكار عمومى شده بودند نمى گیرم، ولى او بايد بداند كه طبیع

  . با اين سئوال مواجه شوند كه آيا اين رژيم واقعاہ با رژيم شاه تفاوتى دارد

عالوه بر اين من اسالم را به عنوان يك مذھب بخشش و رحمت مى شناختم و مدركى در اين مورد نیافتم وقتى كه سناتورھاى 
  . صبح به خط شده و تیرباران شدند ٢له سابق در ساعت سا ٨١

  . من آشكارا رفتارى غیردوستانه در اين جريان ديدم

به خاطر اين يا ھر دلیل ديگرى وزير راجع به اين جريان علناہ صحبت كرد و باعث شد كه سخنگوى دولت مرا متھم به واسطه گرى 
  . وقع چگونه مى تواند باشدمن حیرانم كه واسطه گرى به م" بى موقع بنمايد 

در حقیقت فكر مى كردم كه موضوع اعدامھا قسمتى از يك گفتگوى طوالنى بود كه تالشى دوجانبه از طريق گفتگو نمودن جھت " 
  . تمركز روى راھھاى ايجاد يك رابطه بھتر مى توانست باشد

  د و مرا يك دالل نادرست براى سیا خواند كه بر روز بعد روزنامه اى نزديك به خمینى مرا با تندترين عبارات تقبیح نمو

سفارتى رياست دارد كه پر از عوامل جاسوسى است و دستھايشان با خون مردم ھیروشیما، ويتنام و خدا مى داند كه ديگر كجا، 
  . آغشته است

  . از اين بدتر نمى توانست باشد

اس ترحم پیدا كردند، و من مشكوكم كه احساسات من راجع به آنقدر بد بود كه فكر مى كنم بیشتر خوانندگان نسبت به من احس
  . اين اعدامھا به طور وسیعى در میان ايرانیان وجود داشته باشد

  ... ولى ما ھنوز در میان اشتیاق انقالبى عظیمى ھستیم و احتیاج داريم كه خط مواظبت و دقت را پیش بگیريم

د تمام مقاله زننده را خواند و تا آنجا پیش رفت كه مرا با عبارات خوشان تقبیح امروز راديوى مخفى روسى كه از باكو پخش مى شو
  . نمود

  . من با چیزى كه روسھا در مورد اين موضوع بايد بگويند مخالفت زيادى ندارم; مسئله اى نیست

  . من راضى ھستم كه چیزى كه گفتم صحیح بود

  . درودھاى گرم من به ھمه شما

  : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ١٢اكتبر  ۴: وزارت امور خارجه واشنگتن دى، سى به: مريكا در تھران ازشماره سند سفارت آ ٠٣
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  گزارش سیاسى ھفتگى

: سفارت آمريكا در تھران به: از ٧٩۶٠: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ١٢اكتبر  ۴: تاريخ ٠٣سند شماره 
  . وزارت امور خارجه واشنگتن دى، سى

خالصه از دو ھفته قبل تظاھرات فزاينده و اعتراضاتى  -٢" تمامى متن خیلى محرمانه است "  -١گزارش سیاسى ھفتگى : موضوع
از سوى بیكاران، سراسر ايران را فراگرفته و ماھیت جدى تظاھرات ممكن است دلیل عمده ئ منع اعتراضات و احتماعات غیرمجاز 

  . باشد كه اخیراہ گزارش شده است

  . تروريستى و خرابكارى نیز ادامه دارد و خوزستان و مناطق كردنشین صحنه ھاى عمده ئ ناآرامى ھستند عملیات

  . شھر مشھد شاھد دو فقره قتل بوده است كه ھر دو قربانى، روحانى بوده اند

ائل و استاندار محل حل در سیستان و بلوچستان مشكل امنیتى بین افراد قبائل و نیروھاى دولتى ظاھراہ به وسیله ئ رھبران قب
  . شده است

  . در سراسر كشور كوششھاى فزاينده اى از سوى شھرھا براى تحت كنترل درآوردن كمیته ھاى نافرمان انجام مى گیرد

  . پايان خالصه

صحنه ئ سیاسى ايران ظرف ھفته ئ گذشته تحت الشعاع ترمیم اساسى كابینه و ادامه ئ جلسه ئ مجلس خبرگان درباره  -٣
قانون اساسى جديد و انتقاد از رئیس شركت ملى نفت ايران حسن نزيه، كه منجر به بركنارى او از اين شركت و ناپديد گشتن ئ 

او گشته، قرار گرفته است به طورى كه تصور مى شود اين انتقاد ملھم از قم بوده و شايعات جارى حاكى از آن است كه حسن 
  . ه استنزيه ناپديد و احتماالہ به پاريس رفت

طبق اظھار طباطبائى معاون نخست وزير، دولت ھرگونه اجتماعات و تظاھرات و راھپیمائیھاى غیرمجاز را ممنوع كرده است و  -۴
  . اخطار كرده كه آنھائى كه در اين اعتراضات پافشارى ورزند با آنھا به سختى رفتار خواھد شد

تظاھراتى است از صفوف بیكاران در سراسر ايران برمى خیزد يكى از اين ممنوعیت احتماالہ نتیجه ئ شكايتھاى فزاينده و 
گوياترين نشانه ھاى وخیم بودن مشكل، تعداد جمعیتى است كه روز اول مھر محوطه جلوى شركت ھواپیمائى ملى ايران ار در 

  . تھران مسدود كرده بود

رگ ترافیك به وجود آورده و باعث شده بودند كه اتومبیلھا و نفر از مردم يك درد سر بز" ھزارھا"خبرگزارى پارس مدعى شده بود كه 
  . ھلیكوپترھاى پلیس جمعیت را متفرق كنند

جمعیت در اطراف ساختمان ھواپیمائى ملى ايران گرد آمده بود تا براى شغل مھماندارى شركت ھواپیمائى ملى كه اعالم شده 
  . بود، تقاضاى كار كنند

نفر از آموزگاران فارغ التحصیل دست به تظاھر نشسته در اداره آموزش و پرورش شھر  ٣٠٠زندران در شھر بابل در كنار درياى ما
  . زده، تقاضاى كار مى كردند و حادثه ئ مشابھى نیز در شھر مجاور، سارى، روى داده است

ھرات زدند و ھمچنین در فارغ التحصیل دبیرستان براى جلب توجه درباره ئ نبودن كار دست به تظا ١٢٠٠در نوشھر و لنگرود 
  . نفر از دانشجويان سابق نظاھرات كردند ٢٠٠نزديكى كرمان در شھر بابك 

فارغ التحصیل دبیرستان در سیاھكل در جلوى دفتر آموزش و پرورش گرد آمده كارمندان آن را از دفتر بیرون رانده دست به  ١۵٠
  . تظاھرات نشسته زدند كه دلیل آن ھم ھمان بیكارى بود

  . جوان بیكار در جلوى نخست وزيرى گرد آمدند تا درباره وضع فالكت بار فارغ التحصیالن بیكار جلب توجه بكنند" صدھا"مھر  ٣ در
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  . نفر برآورد كرده اند ٢١٠/٠٠٠اين فارغ التحصیالن بیكار را آنھا 

  . مھر دست به تظاھرات زدند ۴نفر در وزارت كار در تاريخ  ٣۵٠جمعیت ديگرى بالغ بر 

  . نفر برآورد شده است ١٢٠٠تظاھرات در نخست وزيرى در طول ھفته گذشته ادامه داشت و تعداد تظاھركنندگان 

  . تظاھركننده متفرق كرد ۶اين تظاھرات منجر به آن شد كه سپاه پاسداران انقالب آنھا را با تیراندازى ھوائى و دستگیرى 

با " مرده باد خمینى"و از قرار معلوم بعضى از تظاھركنندگان فرياد مى زدند  در اول اكتبر تظاھرات در نخست وزيرى وخامت يافت
توجه به حداقل پست خالى در صنايع خصوصى و توانائى سیستم دانشگاه ايران به جذب تنھا درصد كوچكى از تقاضاكنندگان براى 

نظر مى رسد كه راه حل سريع براى مشكل  تحصیالت عالى و با توجه به اينكه روند خدمات نظامى ھنوز مغشوش است، چنین به
  . بیكارى پیدا نشود

كوشش آھسته ولى مداوم شھرھا در سراسر ايران براى منحل كردن ساختارھاى پیچیده ئ كمیته ھا يا ادغام آنھا در پلیس  -۵
  . يا پاسداران انقالب با درجات مختلفى از موفقیت روبه رو شده است

ب سیستم كمیته در معرض انتقاد قابل مالحظه اى قرار گرفته و باندھاى كمیته از طرف عموم مردم در جريان ماھھاى بعد از انقال
  . به انواع جنايات از سرقت گرفته تا شكنجه و بازداشتھاى غیرقانونى متھم شده اند

  . شھريور خمینى به سازمانھاى انقالبى دستور داد در امور دولتى خودسرانه دخالت نكنند ٢٠روز 

ضى نمونه ھا اخیراہ ظاھر شده است به ويژه در تبريز، عده اى از اعضاى كمیته دستگیر و به اتھام اعمال ضد انقالبى محاكمه بع
  . شده اند

در تھران آيت اهللا محمد رضا مھدوى مسئول كمیته ھاى انقالبى ايران اعالم كرد كه ھمه ئ كمیته ھاى فرعى انقالبى منحل 
ران براى ھر يك از چھارده منطقه ئ خود يك كمیته ئ انقالبى دارد و به موجب برآوردى، تعداد كمیته شده اند در حال حاضر تھ

  . عدد است ١٢٠٠ھاى فرعى 

طبق اظھار مھدوى كنى اعضاى كمیته ھاى چھارده گانه به شدت تحت كنترل قرار خواھند گرفت و ھر كس كه داراى سابقه قابل 
  . پرسشى باشد تصفیه خواھد شد

  . عملیات خرابكارى و تروريسم در سراسر كشور در اواخر سپتامبر و اوائل اكتبر ادامه داشت -۶

در نتیجه انفجارى كه بازار خرمشھر را تكان داد، چندين مغازه آسیب ديد، ھر چند در اين حادثه گزارشى از مجروحین نرسیده 
  . است

مھر منفجر بشد و حسن اسالمى وزير پست و تلگراف مدعى  ٨تاريخ مترى در جاده ئ اھواز و خرمشھر در  ٧٠يك برج مخابراتى 
  . شد كه اين انفجار توسط يك بمب ساعتى صورت گرفته است

برج بر روى يك ايستگاه رله در مجاورت آن افتاد و به اين ساختمان آسیب رساند و باعث مختل شدن مخابرات بین شھرھاى عمده 
  . ن شدئ اين استان نفت خیز و بقیه ئ ايرا

  . مھر انفجار ديگرى نزديك دفتر فرماندار خرمشھر روى داد كه گزارشى از تلفات در اين باره داده نشده است ٨روز 

  . نفر مجروح شدند ١٧نفر كشته و  ٨روز سوم اكتبر ھنگامى كه يك بمب در قطار تھران خرمشھر منفجر شد الاقل 

  . گذاشته، به دست نیامده است ھنوز نشانه اى از اينكه چه كسى اين بمب را كار
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روز اول مھر يك آتش سوزى در سفارت افغانستان در تھران روى داد، سخنگوى سفارت مدعى شد كه آتش سوزى عمده بوده 
  . است

  . خسارات ظاھراہ منحدود به اتاق نگھبانان در سفارت بوده است

ئ سفارت عربستان سعودى در تاريخ دوم مھر در جريان  انفجار ديگرى كه شايد ناشى از يك نارنجك باشد در خرج از محوطه
  . برگزارى رسمى جشن ملى عربستان سعودى روى داد

  . دو فقره قتل ديگر در مشھد روى داد كه ھر دو مربوط به روحانیون محلى بوده است

  حاج ماشاعاهللا 

روزنامه اطالعات ادعا شده است كه اين  شھريور به ضرب گلوله ئ به قتل رسید و در يك گزارش ٣١ھمائى اواخر غروب روز 
  . روحانى از پشتیبانان شاه بوده است

  . روحانى ديگرى روز اول اكتبر در مشھد به قتل رسید

سید احمد احمدى در آستانه ئ درب خانه ئ خويش به ضرب گلوله كشته شد و شايعات جارى در مشھد حاكى از آن است كه 
  . شخصیت برجسته در شھر بوده است ٢١ردن اين قتل توطئه اى براى از میان ب

  . مناطق كردنشین در جريان روزھاى گذشته سھم قابل مالحظه اى در ناآرامى داشته اند -٧

ساختمان در نقده از جمله ساختمان مركز آب شھر و ستاد ژاندارمرى و خانه ھاى خصوصى در نتیجه ئ يك جمله با  ٨مھر  ١١روز 
  . نارنجك آسیب ديدند

تھاى پراكنده اى نیز شھرھاى ديگر كردنشین را ھدف خويش قرار داد و زد و خوردھا و حوادثى در شھرھاى سردشت، بانه، خشون
  . سقز، مھاباد و ارومیه گزارش شده است

از آنھا به نفر  ٢۴در سنندج خانه ئ يك پاسدار انقالبى در نتیجه انفجارى در تاريخ اول اكتبر ويران شد، در روز دوم اكتبر يك گروه 
  . نفر مجروح شدند و بقیه اسیر شدند ٨قتل رسیده و 

  . منطقه ئ بلوچستان نیز اخیراہ شاھد ناآرامیھايى بوده است -٨

سپتامبر صدھا نفر از ساكنان زاھدان با پشتیبانى اھالى خاش و ايرانشھر علیه مواد قانون اساسى جديد كه اعالم مى  ٠٢روز 
  . یعه جعفرى است دست به تظاھرات زدنددارد كه مذھب رسمى ايران ش

  . بلوچستان يك منطقه ئ عمدتاہ سنى نشین است

  . شايعات تائید نشده اى از ناآرامى از اين منطقه به كرات در جريان بوده است

  . ولى در مطبوعات ايران منعكس نشده است

اره ئ شرايط استان خويش از قم ديدن كرده است و استاندار سیستان و بلوچستان ، دكتر حريرى، اخیراہ براى دادن گزارش درب
  . مدعى شده است كه منطقه تحت كنترل مى باشد

آشوبھائى در الشار روى داده است به طورى كه دو نفر از افراد قبیله به دو پاسگاه ژاندارمرى حمله كرده و نیروھاى امنیتى را در 
  . آنجا خلع سالح كرده اند
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منجر به آن شد كه دو نفرى كه متھم به حمله علیه پاسگاه ژاندارمرى بودند، مشمول بخشودگى قرار مذاكرات با رھبران قبیله 
  . گیرند

  . و حريرى مدعى است كه افراد قبیله سالحھاى خود را تحويل خواھند داد

  : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ١۵اكتبر  ٧: سى به.وزارت امور خارجه واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ١٣لینگن 

  مشھد انقالبى

وزارت امور خارجه واشنگتن، : سفارت آمريكا در تھران به: از ٢۵٧: شماره ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ١۵اكتبر  ٧: تاريخ"  ١٣" سند شماره 
  . سى.دى

  . تمامى متن خیلى محرمانه است"  -١مشھد انقالبى : فورى موضوع

  . م اكتبر را در مشھد مركز استان خراسان واقع در شمال شرقى ايران گذراندخالصه كارمند سیاسى روزھاى دوم و سو -٢" 

  . شھر حالت سرور و شادمانى داشت و از زوارى كه براى تولد ھشتمین امام به آنجا آمده بودند، پر شده بود

   .مشھد جدا از جريان اصلى زندگى سیاسى ايرانیان در انجام مراسم سنتى راه خود را ادامه مى دھد

ولى آيت اهللا خمینى نماينده ئ خود را منصوب كرده است كه وى ھم استاندار و ھم دو رھبر روحانى با نفوذ شھر را دورادور كنترل 
  . مى كند

با دولت مركزى تا به روى كار آمدن انقالب در فوريه، شھر را اداره  ١٩٧٩اين دو روحانى در طى ماھھاى برخوردھاى نھائى ژانويه ئ 
  . دمى كردن

  . سفارت به طور جداگانه در مورد وضعیت دانشگاه مشھد و ديدار با چھره ھاى مذھبى مشھد گزارش خواھد داد

  . پايان خالصه

  . مامور سیاسى روزھاى دوم و سوم اكتبر را در مشھد مركز استان خراسان و محل مقبره ئ امام رضا گذراند -٣

بود و در طول اقامتش در مشھد وى با ھیئت علمى دانشگاه و نیز آيت اهللا حاج  سال قبل نديده ٨مامور مذكور مشھد را در طول 
  . حسن طباطبائى قمى كه از رھبران سیاسى سرشناس استان است، مالقات نمود

  . آنچه در زير مى آيد

  . مواردى است كه از اين ديدار مشھد قابل ذكر است

  . مستقل از جريان اصلى حیات سیاسى ايران پیموده است مشھد به طور سنتى راھى -۴: تاريخچه و زمینه ئ قبلى

  . داليل اين استقالل چندان روشن نیست

مايلى غرب آن قرار دارد و جاده ھاى آن  ۶٠٠تھران در " اگر چه ممكن است اين امر به دلیل انزواى جغرافیايى اين شھر باشد 
  " . كه آنھا مى گويند  البته اينھا مسائلى است" طرف مشھد به جائى منتھى نمى شود 

  . اين شھر از لحاظ تاريخى ھیمشه متعلق به آسیاى مركزى و افغانستان بوده است تا قسمت اصلى ايران مركزى
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جنبش مشروطیت، جنبشھاى جدائى طلب پس از " به ھر دلیلى كه باشد نقش اين شھر در بحرانھاى سیاسى دھه ھاى قبل 
  . يك نقش فرعى بوده است" اخیر جنگ دوم مصدق و نیز انقالب اسالمى 

شھر ھنوز ھم على رغم اين واقعیت كه مشھد مركز زيارتى براى تمام مسلمانان شیعه به شمار مى رود و نیز مركز يكى از 
  . مناطق مھم كشاورزى است، اين خصوصیت را دارا مى باشد

  . را فراگرفته بود، بركنار مانده بودسراسر ايران  ١٩٧٨مشھد به طور نسبى از اغتشاشاتى كه در اواخر سال  -۵

كشته برجاى  ٢٠٠٠درھم شكست و چھار روز زد و خورد حدود  ١٩٧٩لیكن امیدى كه به آرامش اھلى مى رفت در اوائل ژانويه 
  . گذاشت

دف گلوله برطبق منابع محلى در آن موقع ارتش از در ناسازگارى درآمد و ضمن حمله به يك بیمارستان ھر كسى را كه مى يافت ھ
  . قرار مى داد

  . در پى اين زد و خورد، بسیارى از سربازان از پادگانھاى خود فرار كردند و حكومت نظامى اقتدار خود را از دست داد

  . به انقالبیون پیوست و استاندار و ديگر نمايندگان دولت مركز شھر را ترك كردند" حاكم شھر " فرماندار 

وريه قدرت اصلى در شھر در دست آيت اهللا حاج حسن قمى و آيت اهللا سید عبداهللا شیرازى بود كه امور از اوائل ژانويه تا انقالب ف
  . شھر را از داخل منازل و مدارس خود اداره مى كردند

  . فى المثل آيت اهللا شیرازى بود كه حلمه به خارجیان را منع كرد

  . ترك كرد ژانويه به قصد ھرات ٧جامعه ئ خارجیان، مشھد را در حدود 

، دو آيت اهللا مذكور، قسمت اعظم قدرت رسمى خود را به نفع شیخ طبسى كه ١٩٧٩در پى پیروزى انقالب اسالمى در فوريه  -۶
  . نماينده امام در مشھد باشد از دست دادند

روه كوچك از پاسداران طبسى يك روحانى چندان شناخته شده يا در قبل از انقالب نبود، لیكن با استمداد از قدرت خمینى و يك گ
انقالب، او توانسته است كنترل شھر را در دست گیرد تا جائى كه اكنون فرماندار و ديگر نمايندگان دولت رسمى ھم تحت نفوذ 

  . طبسى قرار گرفته اند

در " الف "  :يكى از اعضاى يك خانواده ئ مشھدى لیبرال و سرشناس مشھد، افول قدرت دو آيت اهللا را اين طور تشريح كرد -٧
  . طول تبعید پانزده ساله ئ خمینى از ايران، رھبران مذھبى مشھد مجبور به سازش با مراجع شھرى شده بودند

عزيزى كه آخرين فرماندار شھر در زمان رژيم سلطنتى باشد، روابط بسیار حسنه اى با رھبران مذھبى مشھد برقرار كرده بود تا 
  . زار ندادجائى كه رژيم انقالبى نیز او را آ

لیكن آيت اهللا ھا با فرماندار مخلوع قبل از عزيزى يعنى ولیان نیز كه از مجرمین درجه اول در رژيم فعلى است، به خوبى كنار آمده 
  . بودند

تھديدھاى خمینى مبنى بر افشاى اين روابط از اينكه آيت اهللا ھاى مشھد با قدرت سیاسى وى مخالفت نمايند جلوگیرى كرده 
  . است

  در طول اولین ھفته ھاى بعد از انقالب، آيت اهللا " ب " 

  . طباطبائى قمى مخالفتھائى با دستورالعملھاى دادگاه ھاى انقالبى ابراز نمود

  . خصوصاہ اينكه آيت اهللا قمى توجه داد كه در حقوق اسالمى دعاوى بايستى تا پشتیبانى شھادت شھود بى طرف صورت گیرد
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  . قالب از خود شاكیان به عنوان شاھدى علیه محكوم استفاده مى كنندبه ھر حال دادگاھھاى ان

بر طبع منابع اطالعاتى سفارت، خمینى به سادگى اين اعتراضات را ناديده گرفته و آيت اهللا را با تھديد به افشاى روابطش با 
  . اعضاع رژيم گذشته به سكوت وادار مى سازد

  . ات مشھد از تشكیل حلقه اى از افراد به دور خمینى اظھار ناخرسندى نموده اندھمچنین به طورى كه گزارش شده است آي -٨

در راديو و تلويزيون به عنوان دومین ھجرت بزرگ در تاريخ اسالم يعنى پس از " اكتبر " سالگرد اخیر مسافرت وى از عراق به پاريس 
  . مسافرت محمد از مكه به مدينه تشريح شد

  . سبب نضج گرفتن مخالفت در مسلمانان جزمى مى شودبه كار بردن چنین زبانى 

  . خیمنى ھمچنین اين مرجعیت را در اختیار خود گرفته است كه عناوين روحانى را تعويض نمايد

به لحاظ سنتى چنین القاب افتخارآمیزى مثل آيت اهللا و حجت االسالم وسیله ئ يك فرد داده نمى شود بلكه وسیله ئ يك ھیئتى 
  . علمى و ھنگامى كه شخصى به يك درجه معین از علم و الوھیت رسیده است تفويض مى شونداز جامعه ئ 

اينكه خمینى اين عناوين را راساہ به روحانیون مختلفى مى بخشد، به عنوان تھديدى براى نظام علمى حوزه تلقى مى شود كه 
  . به طور سنتى در بین رھبرى شیعه رايج بوده است

  . ارت گفت كه او آيت اهللا قمى را ضمن عضويتش در ھیئت نمايندگى مالقات كرده استمنبع اطالعاتى سف -٩

در خفا آيت اهللا به يكى از اعضاى ھیئت گفت كه خمینى مى توانست در زير يك درخت در صحنه بودند مى بايستى سعى در 
  . تخفیف زد و خوردھا و خونريزى و مصیبت وارده بر پیروان خويش مى نمودند

يدترين برخوردھاى مشھد، اجساد و قربانیان در خانه ئ آيت اهللا قمى انبار مى شدند تا در موقع مناسب شسته و مخفیانه در شد
  . دفن شوند

  . قمى مى گفت كه او مجبور بود براى آرام كردن بازماندگان و روبرو شدن با مراجع رسمى در توقف كشتار بیشتر مى كرد

سفارت به طور جداگانه وضع  -١٠" خمینى در طول ھمه ئ اين جريانھا كجا بود؟: "ل كردبه طورى كه گزارش شده او سئوا
  . دانشگاه مشھد و مالقات با آيت اهللا قمى را گزارش خواھد داد

مھر  ١٩٧٩ ٢٠اكتبر  ١٢: سفارت آمريكا در قاھره جھت اطالع، سفارت تھران به: شماره سند وزارت امور خارجه واشنگتن از ٢٣
  : ريختا ٨۵٣١

  خالصه اى از اوضاع ايران

سفارت آمريكا در : وزارت امور خارجه واشنگتن به: سرى از: طبقه بندى ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢٠اكتبر  ١٢: تاريخ"  ٢٣" سند شماره 
  . تمامى متن سرى است -١خالصه اى از اوضاع ايران : قاھره جھت اطالع، سفارت تھران موضوع

اكتبر به منظور با خبر شدن از اوضاع ايران مالقات  ١٠امور خارجه نزديك ايران، در " ھاردى"و " انتز"كاركنان سفارت كبراى مصر  -٢
  . كردند

  . به طور كلى مصريان با مطالب كلى كه در زير آمده و ما تعیین كرده بوديم ھم عقیده بودند

  . درصد است ۵٠تولیدات صنعتى ھنوز كمتر از : اقتصادى -٣
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  . بیشتر مى شود ١٩٧٨تا میلیون بشكه در روز است كه درآمد ان احتماالہ از سال  ٣/۵محصول نفت روزانه 

  . بزرگترين كمبود، كمبود مديران با تجربه است

  . و اين سال از نظر زراعتى سال خوبى است; درصد ٢٠درصد است با تورم  ۴٠تا  ٢٠به طور تخمینى تیكارى حدود 

  . شده عدم ثبات باعث كمبود بعضى از كاالھا

  . به طور كلى حركت كندى در جھت بھبود وجود دارد

  . اين باعث تشويق و افزايش تعداد شركتھاى آمريكايى مى شود و بعضى توافق دارند كه كار را دوباره شروع كنند

ازيھا و حمالت به بمب اند: كردھا و عربھا -۴" فلوز در تصفیه خانه ئ اصفھان، فرماندھى مواد ارتشى براى فراھم كردن جیپ " 
  . مسالحانه به طور جدى توجه نشده است

  . ارزيابى گرفتاريھاى رژيم كار مشكلى است

  . ھر چند لحظات جدى مشكلى براى دولت موقت ايران در گذشته وجود داشته است

  . حركت كندى در دوباره متشكل كردن دوباره ئ آنھا وجود دارد: نیروھاى مسلح -۵

  . وائى ايران فردى قوى و مصمم استفرمانده ئ جديد نیروى ھ

  . تماس با ارتش ايران به صورت ادارى و در صحبتھا اكثراہ مثبت است

  . پايین آمده اند: گروه چپ و متوسط -۶

  . از لحاظ تعداد كم ھستند، ھیچ درخواست توده اى ندارد، جدا جدا شده اند، فاقد قدرت بوده و رھبرانى جامعه پسند ندارند

  . رت مى تواند رژيم را به طور بدى بلغزندپتانسیل قد

  . حزب توده كوچك است و به خاطر ارتباط با شوروى بى اعتبار شده است

آيت اهللا خمینى با وجود طبقه ئ متوسط، جناح چپ و عصیانھاى بومى، از پشتیبانى قوى اكثريت توده ھاى : تسلط روحانیت -٧
  . مردم برخوردار است

  . ناپذير، نفوذشان را بر روى قانون اساسى جديد و انتخابات مجلس و رئیس جمھور، اعمال مى كنند او و ساير مالھاى سازش

  . وجود دارد" شريعتمدارى " و روحانیون " بازرگان و يزدى " با وجود اين مقاومتى در دولت 

ردنشین و عرب نشین از طرف عراق و رژيم عمیقاہ متوجه ھمكاران شاه است و فكر مى كند كه آنھا در مناطق ك: روابط خارجى -٨
  . اسرائیل حمايت مى شوند

  . ترس مبھمى از اتحاد سعودى و عراق بر علیه ايران، كه مورد حمايت آمريكا است، وجود دارد

  . از تھديد شوروى ترس كمترى دارند

  . دست شوروى در حال حاضر در ايران آشكار نست
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عاھا و تھديدھائى كه توسط آيت اهللا ھاى مختلف بر ضد بحرين و كويت براى دولت میل به مطمئن كردن اياالت خلیج بعد از اد
  . موقت پیچیدگى و اغتشاش به وجود آورده، وجود دارد

ھمچنین ترس بسیار از حضور ارتش آمريكا در خلیج و ترس از حمايت آمريكا از ابتكار عمان به عنوان عاملى در تنگه ئ ھرمز، وجود 
  . دارد

سرد شدن طرز برخورد خصوصى با فلسطینیھاى راديكال بدون توجه ; غانستان با وجود توجه به نقش افزايشى شوروىنھى از اف
ضديت مساوى در مورد اسرائیل و مصر و ادامه ئ ; به تاثیرشان در تھران و امكان فضولى آنھا در مورد كاركنان عرب و زمینھاى نفتى

  . جود داردحمايت قوى از سازمان آزاديبخش فلسطین و

  . ما به روابط و ھمكارى جدى تمايل داريم و حاضر به ھمكارى در ھر جائى كه عملى باشد ھستیم: روابط ايران و آمريكا -٩

  . ھنوز بدگمانى قوى و احساسات ضد آمريكائى وجود دارد و بدين علت حركت قدم به قدم براى ايرانیان راحتتر است

; مجدد خريدھاى قبلى لوازم يدكى نظامى و فروش لوازم يدكى جديد وجود دارد" رانى كشتی" محدوديتھائى در حمل و نقل 
سھمى او فروش نفت سوخت گرمائى با كوششھاى زيادى براى قراردادھاى نظامى و تجارتى شده است، در صدد معرفى يك 

   .سفیر داشتن بسیار مشكل است، آن ھم وقتى كه در ايران جو تا اين حد غیردوستانه است

  . معتدل كردن يا ازدياد تاثیر، بدون اينكه روابط با روحانیون و ايدئولوگھاى انقالبى قطع شود: ديدگاھھا امیدوار كننده -١٠

  . كنترل در آينده از دست دولت موقت خارج مى شود: تیرگى

  . اقتصاد از ھم گسیخته است; كردھا و اعراب طغیان و مقاومت مى كنند

يك احتمال میانه وجود دارد كه اوضاع سیاسى جارى ايرانى براى مدتى بدون عايد شدن نتیجه اى  به ھر صورت: حد متوسط
  . روشن ادامه يابد

اگر روحانیون تسلط محكم خود را برقرار سازند، كه ھنوز اين مورد اطمینان نیست، به نظر مى رسد كه تا زمانى كه پیچیدگیھاى 
  حكومت 

  . طول مى كشد آنھا را در خود غرق نمايد مدتى

  . در اين زمان تصور يك نیروى سیاسى جايگزين غیرممكن است

  شماره سند  ٣٣" ونس"

  ابتكارات سیاسى گفتگو با نمايندگان دائمى

سرى حساس ابتكارات سیاسى گفتگو با نمايندگان دائمى الزم نیست درباره اھمیت ايران براى غرب به طول "  ٣٣" سند شماره 
  . و تفصیل بپردازم

  . كافى است گفته شود كه استقالل و ثبات ايران در حال حاضر ھر چه باشد از زمان شاه مھمتر است

  . وظیفه ئ ما از نظر حمايت منافع غرب در ايران، البته به مراتب دشوارتر است

عین حال مى كوشد تا ما با حكومتى سر و كار داريم كه فاقد تجربه است و درباره ئ انگیزه ھاى ما سوعظن عمیقى دارد و در 
ھدفھاى ضد و نقیض برقرارى مجدد شرايط عادى و دگرگونى ساختن جامعه طبق ايده الھاى انقالب اسالمى كه به طور بسیار 

  . مبھم تشريح شده است، به تحقق برساند
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  . اياالت متحده مشكالت ويژه اى دارد كه وظیفه ئ ما را بیش از متفقین ما پیچیده مى سازد

  . وابط نظامى ما يك نكته اختالف جدى با حكومت اسالمى استانحالل ر

ما ھمچنین با دامنه ئ وسیعى از مشكالت مشابه مربوط به قراردادھاى تجارتى روبه رو ھستیم كه بیشتر قابل سر و سامان 
  . دادن است

  . در اين كشور شده استبعضى از مشكالت منجر به اقدام در دادگاھھاى اياالت متحده براى بستن دارائیھاى ايران 

ايرانیان دامنه ئ پايبندى ما را به تفكیك قوا يعنى قوانین و مقررات و ضابطه ھائى كه اغلب اقدم ما را تحت كنترل خود دارند و 
ھمچنین محدوديتھاى سیاسى كه در نتیجه ئ بحث در مطبوعات درباره ئ سابقه ئ حقوق بشر براى حكومت اياالت متحده ايجاد 

  . ست، درك نمى كنندكرده ا

سرانجام على رغم انكارھاى مكرر ما، ايرانیان عمیقاہ از اين سوعظن دارند كه ما علیه آنھا با ھماھنگى با اسرائیل و شاه و 
  . عربستان سعودى و حتى عراق و كمونیستھا سرگرم توطئه ھستیم

يران در حال حاضر قدرت آن را ندارد تا به نحو موئثرى در اگر ھمان طورى كه ما نتیجه گیرى مى كنیم ھیچ گروه يا فردى خارج از ا
، بھترين برداشت به نظر مى رسد چنین خواھد بود كه در موارد " يعنى حكومت را سرنگون كند " حوادث ايران نفوذ داشته باشد 

، سازش و " ماتیزم پراگ" اعتدالى كردن سیاستھاى رژيم كنونى و كمك به پیشبرد روش عملى بیشتر  --; زير كوشش كنیم
كمك به حفظ و تقويت عناصرى در ايران به ويژه در میان گروھھاى نظامى و مذھبیون اعتدالى و غیرمذھبى  --بازسازى اقتصادى 

  . كه ممكن است در آينده با روشن شدن صحنه ئ سیاسى نقش سودمندى ايفا كنند

  . از تدابیر خشن كه به نوبت خود ثبات را فرارتر مى سازدايجاد اعتماد در رژيم بر اساس كوششى براى كاھش چشم اند --

استخالص لوازم  --: رد ماھھاى اخیر اياالت متحده چند فقره اقدام محدود براى آغاز شكل جديدى از مناسبات به عمل آورده است
  . يدكى در خط لوله و از سر گرفتن خريد لوازم يدكى از سوى ايران

  . كندى نشان داده اندايرانیان براى تحويل گرفتن 

  . فروش نفت سفید نو نفت حرارتى --

  . كوششھاى ھماھنگ از سوى وزارت امور خارجه براى كمك به حل اختالفات بازرگانى --

كوششھاى صبورانه براى تعطیل كردن برنامه ئ فروشھاى خارجى اسلحه به طريقى كه ھم منافع ايران و ھم منافع اياالت  --
  . متحده حفظ شود

و ھمچنین به طور خصوصى در مالقات يا " ما دلمان مى خواھد كه يك سفیر تعیین كنیم ولى مبارزات تبلیغاتى ايران در مطبوعات 
  . فرصت مناسبى به ما نداده است" يزدى 

  . ھنوز ھم از سوى سركردگان سیاسى و به ويژه روحانیون درباره ئ صحبت با ما بى میلى قابل مالحظه اى وجود دارد

نزديك شدن به خمینى، آنجايى كه ما مى دانیم  -١: پنج انديشه وجود دارد كه شما مى توانید با سه نماينده مورد بحث قرار دھید
  . ھیچ كدام از سفیران غربى يا از فرستادگان از زمان انقالب فوريه خمینى را نديده است

ار كنند، نه براى اينكه روحانیون را در آغوش بكشند، بلكه براى ما تصور مى كیم سودمند باشد كه نمايندگان غربى با خمینى ديد
اينكه به او اطمینان دھند كه غرب انقالب اسالمى را مى پذيرد و قصدى براى مداخله در امور داخلى ايران ندارد و درباره ئ بى 

  . ثباتى مداومى كه ناشى از ضعف دولت بازرگان است نگرانى دارد
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خواھد بود كه شايد به آيت اهللا به نحو ماليمى القا شود كه اگر قرار نیست كمونیستھا فرصتى براى مداخله ھدف از اين ديدار آن 
  . ئ جدى در ايران داشته باشند، بازرگان نیازمند به پشتیبانى بیشترى است

يھا با توجه به كمك آنھا به خمینى ما درباره ئ اينكه كدام كشور قدم اول را بردارد انديشه يا و پیشنھادى نداريم ولى شايد فرانسو
  . در گذشته بھترين موقعیت را داشته باشند

  . نزديك شدن به عراق -٢

  . ايرانیان اعتقاد دارند كه عراق به نحو فعاالنه اى به شورشیان كرد و عرب در ايران كمك مى كند

  . اين اعتقادات و اظھارات ممكن است تا اندازه يا صحت داشته باشد

  . حتمل به نظر مى رسد كه اگر عراق كوشش جدى براى ادامه ئ قیام خود دشوارى خواھند داشتبسیار م

  . به عنوان قدم اول به عقیده ع ما فرانسويان و آلمانیھا ممكن است به طور جداگانه با عراق درباره ئ تحوالت ايران به بحث بپردازند

نى ايجاد اعتماد خواھد بود اين است كه عراقیھا را متقاعد سازند تا از ھدف غايى چنین تبادل نظرھائى كه مستلزم فرايند طوال
  . اعمال فشار بر دولت بازرگان بكاھند

  . كمك به نظامیان ايران -٣

  . ايرانیان به ما گفته اند كه سیاست آنان اين است كه به پشتیبانى از تجھیزات نظامى از مبدا اياالت متحده تنوع بخشند

م كه از لحاظ اصولى ايرادى در اين باره از جانب ما نخواھد بود مشروط بر اينكه ترتیباتى كه با اروپايیھا داده مى ما پاسخ داده اي
  . شود در چھارچوب قوانین و مقررات و سیاستھاى ما باشد

  " . ما فقط براى آنچه كه خودمان فراھم خواھیم كرد پروانه خواھیم داد " 

ممكن است به وجود آيد خاطرنشان ساخته ايم در حالى كه درباره ئ تنوع بخشیدن به  ما ھمچنین مشكالت عملى را كه
پشتیبانى موانع واقعى وجود دارد ما امیدواريم كه متفقین با ما ھم عقیده باشند كه در آينده ممكن است يك گروه كلیدى باشند 

  . ن كه در آينده ممكن است يك گروه كلیدى باشند بكوشیمكه ھمه ئ ما بايد آنچه از دستمان برمى آيد براى تقويت نظامیان ايرا

ما میل داريم با متفقین قبل از اين تحوالت تماس نزديكى داشته باشیم تا تامین كنیم كه نظامیان ايران پشتیبانى الزم را دريافت 
  . كنند

  . تماس با ناراضیان تبعیدى -۴

  . جه در حال حاضر براى نفوذ سیساى آينده نويد بخش باشندما معتقد نیستیم كه بختیار و ساير ناراضیان در خار

ما قصد داريم از ھرگونه ارتباط با اين گروھھا كه ممكن است تلويحاہ به معناى صحه گذاردن سیاسى بر فعالیت آنھا باشد اجتناب 
  . كنیم

  . ران در تماس مداوم باشیمما معتقديم كه مھم خواھد بود اگر با متفقین درباره ئ تحوالت اي: مشورتھاى منظم -۵

ما پیشنھاد مى كنیم كه سفیران و كاردار خود در تھران را تشويق كنیم به اينكه درباره ئ فعالیتھاى خود به طور منطم مشورت 
  . كنند ھر چند ناجور خواھد بود كه ھر چھار نفر در آن واحد گرد ھم آيند

  . ما پیشنھاد مى كنیم
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٧٩ 
 

  

  . مالقاتى از نمايندگان دائمى صورت گیرد كه الاقل ھر سه ماه يك بار

: تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢٣اكتبر  ١۵شماره سند  ۴٣ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢١اكتبر  ١٣تنظیم شده در امور خاور نزديك ايران پرشت 
عادى  دوستان عزيز من امشب در خانه ھستم كه اخیراہ يك چیز ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢٣اكتبر  ١۵تھران ايران "  ۴٣" سند شماره 

نیست و آن به علت برنامه ئ سنگین ھیئت نمايندگى سازمان آزاديبخش فلسطین كه در شوراى تجديد نظر قانون اساسى مورد 
در حلى كه تیپھاى سازمان آزاديبخش فلسطین و مالھا، اياالت متحده " به زبان فارسى " تمجید قرار مى گیرند، گوش مى دھم 

  . امپريالیم و صھیونیسم و اسرائیل محكوم مى كنندرا تخاطر پبشتیبانى از تجاوز و 

پس از مدتى اين امر فرسوده كننده مى شود در حالى كه انسان به آن عادت مى كند با پذيرفتن اين فكر كه الاقل قسمتى از 
و گفته شده لفاظیھا ھمانا لفاظى است و گفته شده است براى آنكه به ثبت برسد و گفته شده است براى آنكه به ثبت برسد 

  . است براى آنكه شور انقالبى را كه ھنوز در شوراھاى راديو و تلويزيون دولتى نیرومند است ارضا كنند

ھنگامى كه من به تیپھاى ماموريت دولتى اعتراض مى كنم كه اين نوع حمالت مداوم علیه مقاصد اياالت متحده در ايران در واقع 
در پرورش روابط حسنه با ما باشد، پاسخ مموالہ چیزى مبنى بر اين است كه ما بايد نمى تواند به نفع عالئق حكومت ايران 

بپذيريم كه انقالب ھنوز كامل نشده است و خود حكومت نمى تواند بعضى از چیزھائى كه در راديو و تلويزيون گفته مى شود را 
  . كنترل كند

  .... اين البته حرفى مھمل است، ولى چه مى توان كرد

شته راديو مرا به عنوان مامور سیا و انواع و اقسام چیزھاى پست كه اعتراض من بر سر اعدامھا آن را ثابت مى كند، مورد روز گذ
  . حمله قرار داد

  . عرض كنم كه وقتى كه فردا وزير خارجه را ببنیم، اندكى غرولند خواھم كرد، ببینم او چه خواھد گفت

به عنوان سفیر عنوان كند اكنون من سوعظن دارم از اينكه شور و حرارت حكومت محلى حتى اگر دولت ما تصمیم بگیرد اسم مرا 
  . اندكى خويشتندارانه باشد

مع ذالك در واقع من مى توانم به شما بگويم كه احتمال ماندن من در اينجا ديگر وجود ندارد و اين تصمیمى است كه ما صرف نظر 
اى من از نظر خانواده اين چیزى خوبى است و به ھر صورت من در اينجا سفرھاى وسیعى از موضعھاى مقامات اينجا گرفته ايم و بر

  . را داشتم

  . اينكه چه موقعى من فارغ خواھم شد، روشن نیست ولى ما به زودى اين مطلب را خواھیم دانست

  . متمايل به غمخوارى باشد در ضمن كار زيادى براى انجام دادن وجود دارد و غمخواريھاى زياد نیز وجود دارد، اگر كسى

  . من متمايل به غمخوارى نیستم زيرا طرفین ما براى تاثیرگذارى در تحول حوادث اينجا به ھر صورت محدود است

  . ولى من درباره ئ درازمدت خوشبین ھستم

لى ھمچنین گفت كه ايران به وزير خارجه كه از مالقات با ونس در نیويورك بازگشته از ما از بسیارى جھات انتقادات زيادى داشت و
  . آمريكا نیاز دارد ھمان طورى كه آمريكا به ايران نیاز دارد

بسیار عالى، اگر اين برداشت سیاسى مقامات در اينجا است، ما مى توانیم آن را تحمل كنیم، زيرا من معتقدم كه يك چنین 
  . آگاھى ھر چند به طور آھسته، نتیجه بخش خواھد بود

محوطه ئ سفارت چسبیده ام و اين به علت فشار كار است و سرنوشت بدى نیست زيرا معموالہ در اينجا مقدار من اخیراہ به 
  . زيادى انبساط خاطر نیز وجود دارد
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  . تنیس ھمیشه در دسترس است و من تقريباہ يك روز در میان تنیس بازى مى كنم

ران داريم و ما از آنھا تقاضا خواھیم كرد كه براى شام و نمايش فیلم اين جمعه ما يك مسابقه ئ تنیس با جامعه ئ ايتالیايى در اي
داشتیم و طبق معمول " سافت بال"مخمل بین المللى بمانند، دو ھفته قبل ما تكرارى از مسابقه ئ جام خمینى در بازى 

  . تفنگداران دريائى آن را بردند

  ... آنھا جوانند

  . ه ئ ما ببرندو به اندازه كافى محكم براى آنكه از بقی

يك شب ما با لیموزين ضد گلوله ئ من و در حالى كه يك اتومبیل پلیس پشت سر ما قرا گرفته بود به يك مھمانى جشن تولد در 
خانه ئ يك دختر آمريكائى كه با يك ايرانى ازدواج كرده است رفتیم و تا نیمه ئ شب وقت خوشى داشتیم و آنگاه انقالبیونى كه 

ع در ھمسايگى بودند اتومبیل و پلیس را در خارج از دروازه ئ خانه كشف كردند و به اين نتیجه رسیدند كه از آنچه در كمیته ئ واق
كه در جريان است خوششان نمى آيد بنابراين آنھا راه را بر ما بسته اصرار داشتند كه ما با آنھا به مقر كمیته برويم، ما گفتیم كه 

  . هنمى رويم آنھا حق ندارند و غیر

پس از چند دقیقه آنھا گذاشتند كه ما برويم ولى بالفاصله به دنبال ما آمدند و با بیسیم دستى از ما خواستند كه ما دنبال آنھا به 
ولى راننده " آنھا به ھم اين بیسیم ھاى دستى دارند كه از محوطه ئ سفارت در فوريه گذشت دزديده شده " مقر كمیته برويم 

كه كرايسلر من به صورت آن درآمده است قرار گرفته بود، كسى نبود كه ھر ساعت با او " انك زرھپوشت"من كه پشت فرمان 
  . شوخى كنند مخصوصاہ در نصف شب، بنابراين ما با سرعت دور شديم و باالخره آنھا ما را به حال خود گذاشتند

محل كار خود بود بوسیله ئ دو جوان كه سوار روز گذشته يك بازرگان آلمانى كه در شھر زندگى مى كند ھنگامى كه عازم 
موتورسیكلت بودند به قتل رسید اين امر باعث انعكاسھاى دشوارتر خواھد بود كه اعضاى جامعه ئ بازرگانان خارجى شده و بعد از 

  . اين دشوارتر خواھد بود كه بازرگانان خارجى را به آمدن به ايران تشويق كرد

  ... استثناع از قاعده بوده استما تصور مى كنیم كه اين يك 

  . اوضاع امنیتى بدون شك الاقل در تھران رو به بھبود است

  . در جاھاى ديگر كشور اين طور نیست

زد و خورد در كردستان بدتر مى شود و اغتشاشاتى نیز در بلوچستان وجود دارد كه ھمه ئ اينھا بد است، ولى براى اين رژيم تا 
ت نفت خیز خوزستان تحت كنترل باشد قابل تحمل است حتى آنجا ھم اخیراہ آشوبھايى بوده است واين زمانى كه اوضاع در اياال

  . آشوب ممكن است آشوبھاى جديدى را به دنبال داشته باشد

  . روز گذشته من براى يك گپ طوالنى پیش مالى برجسته اى رفتم

اين نتیجه دستگیرم شد كه بین غرب و رھبرى روحانى  خوش گذشت و از من به گرمى استقبال شد، ولى من ھنگام دور شدن
  . اين محل چه شكاف بزرگى وجود دارد

سوعظن نسبت به ما در واقع بسیار عمیق است و اين سوعظن نتیجه ئ پشتیبانى ما از شاه، اسرائیل و درك جامعه ئ ما به 
كه من كوشیدم تاكید كنم كه ما نیز مردمى ھستیم  عنوان يك جامعه ئ مادى گرا كه با اسالم خصومت دارد مى باشد ھر اندازه

داراى ارزشھا و نگرانیھاى نیرومند معنوى، متوجه شدم كه ما بیشتر اوقات فراتر از يكديگر صحبت مى كرديم ولى ما بايد به اين 
  . وضع خو بگیريم زيرا مى توان اصطالحى بدين مضمون ساخت كه اسالم در اينجا ماندنى است

  . صمیمانهبا درودھاى 

  . بروس
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  : تاريخ ٨۵٣١مھر ١٩٧٩ ١٣اكتبر  ۵شماره سند  ۵٣

  " سخنرانى در سى و سومین كنفرانس ساالنه انستیتو خاورمیانه " جو حاضر در ايران 

سخنرانى در سى و سومین كنفرانس ساالنه " جو حاضر در ايران : موضوع ٨۵٣١مھر ١٩٧٩ ١٣اكتبر  ۵: زمان"  ۵٣" سند شماره 
  . سى.ھتل میفالور، واشنگتن، دى: جیمز بیل از دانشگاه تگزاس مكان: شركت كننده" و خاورمیانه انستیت

  . سفارت آمريكا، تھران تقريباہ نیمى از سخنرانى بیل مربوط به زمینه انقالب بود: توزيع

  " . روابط خارجى دنبال نمود  ١٩٧٩-١٩٧٨تحلیل بیل را مى توان در نشريه زمستان " 

كمبود رھبرى، فقدان : ضمن اشاره به وضع كنونى ايران اظھار نمود كه او به داليل زير ادامه ئ آشوب را در ايران انتظار دارد بعداہ در
  . نھادھاى سیاسى قابل دسترسى و ماھیت بسیار شكننده ئ خود انقالب

كنند، زيرا آنھا تنھا كسانى ھستند كه به نظر بیل اغتشاش خیلى شديدتر خواھد شد اگر خمینى و ديگر روحانیون صحنه را ترك 
  . مى توانند يكپارچگى جامعه را مفظ كنند

  . و با اين وصف، آيت اهللا قادر به استوار نمودن ساخت سیاسى جديدى نخواھد بود

  . از نظر تاريخى روحانیون شیعى ھمواره از حكومت جدا بوده و به عنوان يك نیروى منفى عمل مى كرده اند

  . نیز آمادگى براى دوباره سازى ايران را ندارند" عاطفى مترجم " فكرى و احساسى  آنھا از نظر

كه به " ضد انقالب"گروھھاى  -; قبائل نژادى: به نظر بیل گروھھائى كه مى توانند در برابر ھیئت حاكمه به مبارزه برخیزند عبارتند از
نفر از افراد پاسداران انقالب، كمیته و رھبران مذھبى  ۶٠٠به حال حدود كه تا " نظر بیل عبارتند از بقاياى ارتشى و عوامل امنیتى 

  " . را به قتل رسانده اند 

  . چپھاى افراطى، بخصوص فدائیان خلق -

  . غیرروحانیون و روشنفكران امروزى

  . كه البته ايران را بدون حمايت آنھا نمى توان اداره نمود" 

  . ظه گرا بنیادگرا، در درازمدت قادر به حفظ قدرت نخواھند بودآينده به عقیده ئ بیل روحانیون محاف" 

ممكن است كه يك اتحاد مثلث گونه میان ارتش، روحانیون مذھبى پیشرو، و تكنوكراتھاى غیرمذھبى به منظور تخفیف اغتشاش 
  . البته تا زمانى كه بنیادگرايان بر سر قدرت باشند به حیات ادامه خواھند داد" به وجود آيد 

ايران بايستى كه يك وسیله ئ اعمال زور مركزى داشته باشد و فقط ارتش است : با گستردن اين سناريو بیل پیشنھاد مى كند" 
  . كه مى تواند ايفاكننده ئ چنین نقشى باشد، اگر چه بخشھايى از آن از بین رفته ولى خود را دوباره خواھد ساخت

  . ند از قبیل اشخاصى چون زنجانى، شريعتمدارى، شیرازى، بھشتى و الھوتىرھبران مذھبى پیشرو نیز در طرفین وجود دار

نمايندگانى از ; خود در گذشته اقرار كنیم" خطاھاى"به : موضع آمريكا براى بھبود روابط ايران و آمريكا بیل پیشنھاد مى كند كه ما
  . اى ادارى، فنى، كشاورزى بدھیمبه ايران پیشنھاد ارسال كمكھ"  ١" " را به ايران گسیل داريم" نوع جديد"
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  . و از تماس با تبعیدشدگان اجتناب ورزيم" : خواھد رسید و نه فقط دولت " مردم"بايد مطمئن شد كه اين كمكھا به " 

  : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢٣اكتبر  ١۵شماره سند  ۶٣

  وضع كنونى

 ٩وضع كنونى "  ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩"  ٢٣اكتبر  ١۵: نبه، تاريخخیلى محرمانه ايران براى دومین مالقات چھار جا"  ۶٣" سند شماره 
ماه پس از سرنگون شدن سلسله ئ پھلوى، انقالب ايران ھنوز ھم سیر كامل خود را طى نكرده است قدرت ھمچنان منقسم 

  . است

  . اقتصاد در حال ركود است و نظامیان و نیروھاى امنیتى متزلزل

گون كرده اند فروريخته است و رھبران آن بر سر نوع جامعه اى كه آنھا براى آينده پیش ائتالف سست نیروھائى كه شاه را سرن
  . بینى مى كنند از ھمديگر جدا شده اند

  . با وجود اين آيت اهللا خمینى برجسته ترين چھره خواھد بود

  . سه نیروى عمده در حال حاضر در ايران بر سر كارند: اوضاع سیاسى داخلى

  . خود و كنترل بر ھمه ئ جنبه ھاى جامعه ئ ايران را تحكیم مى كنداول خمینى قدرت 

  . اين كوشش به نحو ھمزمان در چندين جبھه صورت مى گیرد

  . مجلس خبرگان طرح نھائى قانون اساسى را آماده مى كند كه شالوده ئ قانونى براى جمھورى اسالمى خواھد بود

  . مى مى شوددر اين فرايند قانون اساسى بیشتر دقیقاہ اسال

  . ھمه پرسى مربوط به قانون اساسى و انتخابات ملى كه بعد از ان خواھد آمد احتماالہ تحت تسلط نیروھاى مذھبیون خواھد بود

نیروھاى مذھبى خواھند توانست به آسانى در انتخابات برنده شده و بر حكومت جديد تسلط داشته باشند رھبران مذھبى كنترل 
با اخراج حسن نزيه رئیس شركت نفت مردى بر كنار مى شود كه در  --: ى كلیدى ديگر افزايش مى دھندخود را در زمینه ھا

  . مخالفت با روحانیون صريح تر از ھمه ئ ديگران بود

پاكسازى ھائى كه در شركت نفت تھديد به انجام آن شده است و ديوانساالريھاى نظامى و دولتى براى بركنار كردن  --
  . م حرارتتر نظام جديد ايجاد شده استپشتیبانھاى ك

حتى اقدامات متوقف كننده به منظور مھار كردن يا بركنار كردن كمیته ھاى محلى مستقل، جزئى از فرايندى است كه كنترل  --
  . مذھبیون را تقويت مى كند

براى احراز قدرت و موقعیت، ھنرنمائى دوم به موازات اين سلطه ئ فزاينده ئ روحانیون، فرقه ھائى در داخل دار و دسته ئ حاكمه 
  . مى كنند خمینى ھمچنان حكم نھائى در ھرگونه اختالفھائى بین اين فرقه ھا است

ھمراھان خمینى شامل ساير آيت اهللا ھا مى شوند كه تا درجات مختلفى با او موافقت دارند و ھمچنین غیرروحانیون مانند بازرگان 
  . جهنخست وزير و يزدى وزير امور خار

  . اين دو نفر ھمچنان سرگرم انجام يك نبرد بى سروصدا علیه روحانیون و در راه حسن نیت خمینى ھستند

  . ھیچكدام از اين ھمراھان به عنوان جانشین احتمالى خمینى پذيرفته نشده است
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  . التكلیفى ايجاد مى كنددرباره ئ خط مشى آينده ئ رژيم ب" سال دارد  ٧٩كه اكنون " اين واقعیت به اضافه ئ سن خمینى 

  : سرانجام، چندين گروه مخالف، رژيم جديد را به مبارزه مى طلبند كه از جمله عبارتند از

نیروھاى چپگرا كه  --بقاياى رژيم سابق از جمله نظامیان و پرسنل ساواك  --" بیش از ھمه كردھا و اعراب " اقلیتھاى قومى  --
تبعیديھاى اروپا و اياالت  --مى باشند ولى تھديد بالفاصله اى را تشكیل نمى دھند و مخفى و زيرزمینى ھستند و خوب مسلح 

  . متحده كه مركب از افسران سابق ارتش، تكنوكراتھا، روشنفكران و سیاستمداران لیبرال ھستند

  . ینى را به مبارزه بطلبدھیچ كدام از اين گروھھا نتوانسته است سازمانى را به ھم جوش بدھد كه به نحو موئثرى دستگاه خم --

  . روحانیون به نحو بدون مالحظه اى بر اقلیتھاى قومى غلبه كرده و مانورھاى چپگرايان را خنثى كرده اند

ھر چند بسیارى از تبعیديھا دلشان مى خواست رژيم را سرنگون كنند آنھا ظاھراہ على رغم كوششھاى شاھپور بختیار فاقد 
  . ھماھنگى و سازمان ھستند

  . ا معتقديم كه بختیار كمتر چشم انداز موفقیت سیاسى در ايران داردم

  . سیاست خارجى

  . شكل و مضمون سیاست خارجى رژيم جديد ھنوز به مرحله ئ قطعى نرسیده است

  . سیاست خارجى كنونى رژيم منعكس كننده اوضاع درھم و برھم داخلى است، ولى چند روند به تدريج روشن مى شود

  . اين روند شامل سیاستھاى به طور كلى ضد غربى و به ويژه ضد آمريكائى است: لیسم نفرت از بیگانهناسیونا --

  . خمینى مى خواھد انقالب را به گروھھاى اسالمى يا شیعه در خارج صادر كند: ماھیت بشارت دھنده ئ اسالمى --

  . ئورى سازمانى الزم براى اجراى اين انديشه استمع ذلك تاكنون به چنین گروھھائى چندان كمك مادى تكنیكھاى انقالبى ت

ايران و ھمچنین فعالیتھاى طرفدارى از شیعه در خلیج فارس تاكنون " سازمان آزاديبخش فلسطین"مواضع ضد اسرائیلى و طرفدار 
  . جز بیانھاى كلیدى اين تحرك بوده است

  . مع ذلك ايرانیان در افغانستان خويشتندار بوده اند

  . ايران در جستجوى يك چھارچوب جديد به جاى پیوندھاى نزديك شاه با غرب است: نھضت كشورھاى غیرمتعھد شركت در --

نھضت كشورھاى غیرمتعھد امكاناتى را در اين زمینه فراھم مى كند ولى به طور كلى ايران به عنوان يك گروك تنھا باقى خواھد 
  . ماند

  . ھاى اجتناب ناپذيرى بین اين عنصر و عنصر اسالمى وجود داردتشنج : شناسائى واقعیھاى ژئوپلیك ايران --

وزارت امور خارجه مى خواھند مناسبات عادى داشته " واقع گرايان: "اين تشنجات به ويژه در خلیج فارس مشاھده شده ايت
  . ه بوده استباشند ولى روحانیون مى خواھند انقالب را صادر كنند و يكى از نتايج اين تضاد عدم امنیت در منطق

  . زيرا رژيمھاى خلیج فارس مى كوشند آنچه را كه ايران انجام خواھد داد، ارزيابى كنند

  . در ماه نوامبر تشكلیل دھند" بدون ايران " اين كشورھا قرار است يك كنفرانس امنیتى 

  . د، تشديد شده استنتیجه ئ ديگر اين بوده است كه در میان اقلیت شیعه در خلیج فارس حالت ثبوت موجوديت خو
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و انحطاط در تولید ناخالص ملى به " درصد نیروى كار  ٢٠" ايران با فشارھاى ناشى از تورم و بیكارى دو سه میلیون نفرى : اقتصاد
  . مواجه است% ٢٠میزان 

  . مى كنداز بھبود آشكار " ھر چند موقتى باشد " مع ذلك اقتصاد ايران سرگرم كار است و حتى نشانه ھائى آزمايشى 

  . بانكھا كار مى كنند

میلیون دالر درآمد فراھم مى كند  ٧٠تا  ۶٠چندين موسسه با سرمايه گذارى ايران و خراج فعالیت دارند و نفت ھمچنان روزانه بین 
  . و برداشت محصول گندم و برنج رضايتبخش به نظر مى رسد

  . مع ذلك چشم انداز درازمدت تر چندان تشويق كننده نیست

رو به انحطاط برود وسیله اى براى  ١٩٨٠افق اقتصادى چیزى به نظر نمى رسد كه ھنگامى كه تولید نفت از اوائل سالھاى در 
  . رشد را به جاى نفت جايگزين كند

يعنى میراثى از برنامه ھاى غیرواقع : عالوه بر اين حكومت بازرگان اقتصادى را به ارث برده است كه دراى نفرين دوگانه است
  . ايانه ئ نمايشى كه در زمان فراوانى محصول نفت آغاز شد و ھرج و مرج ناشى از خود انقالبگر

انقالب فرصت كمیابى به برنامه ريزان مى دھد تا صحنه را كامالہ پاك كنند و : لمحه ئ نويد بخشى ممكن است وجود داشته باشد
  . وده ئ عقالئى بنا نھندافراطھاى گذشته را از میان ببرند و اقتصاد ار بر روى يك شال

  . مع ذلك جو سیاسى كنونى به چنین تحولى راھنمائى نمى كند

عالوه بر اين، بالتكلیفى درباره ئ آينده باعث خروج جمعى آنھائى مى شود كه استعدادھايشان براى ھرگونه بازسازى اقتصادى 
  . در ايران ضرورت اساسى دارد

ران ھمراه بود جاى خود را به سرخوردگى داده است زيرا انتظارات تحقق نیافته باقى مانده امید اولیه اى كه با ورود خمینى به اي
است، بركنارى حسن نزيه به عنوان رئیس شركت ملى نفت نه تنھا درباره ئ توانائى سازمان نفت به انجام كار به نحو موئثر شك 

  . ايھاى مدرن به عنوان حمله يا علیه آنھا تلقى خواھد شدو ترديد ايجاد مى كند، بلكه ھمچنین از سوى تكنوكراتھا و حرفه 

نظر شوروى درباره ئ ايران مسكو ايجاد رژيم جديد ايران را در ماه فوريه ئ گذشته مورد استقبال قرار داد و شروع به تشويق 
ع اقتصادى اتحاد شوروى سیاستھاى ضد غربى رژيم جدى كرد تا بدين وسیله مانع سركوبى گروھھاى طرفدار شوروى گردد و مناف

  . را حفظ كند

از آن زمان به بعد شورويھا از ادامه ئ جھت گیرى ضد غربى ايران خرسند بوده اند ولى از عدم توانائى خود براى بھبود مناسبات 
  . اقتصادى و سیاسى با رژيم خمینى ناراحت به نظر مى رسند

و خمینى به طور غیرمستقیم اتحاد شوروى را به دست داشتن در سفیر شوروى دو مالقات ناخوشايند با خیمنى داشته است 
  . كشمكش كردھا متھم كرده است

  . راھھاى اختیارى مسكو در ارتباط با ايران محدود است

مادامى كه ھیچ گروھى كه بتواند فرمانروائى خمینى را به نحو موئثرى به مبارزه بطلبد وجود نداشته باشد، اتحاد جماھیر شوروى 
ان خواھد كوشید با رھبران كنونى ايران روابط خوبى برقرار كند ھر چند شوروى میل دارد بالمال يك حكومت بیشتر ھمچن

  . غیرروحانى و طرفدار شوروى سر كار آورد

را در ايران تشويق كرده " اقلیتھاى قومى و چپ گرايان و میانه روھاى غیرمذھبى " " عناصر ترقیخواه"براى اين منظور شوروى 
  ". و براى فردا سازماندھى كنند"است تا متحد شده 
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  . احتماالہ محتاطانه و دورانديشانه خواھد بود" ترقى خواھان"مع ذلك پشتیبانى مستقیم شوروى از 

  . شورويھا به خوبى آگاھند كه اگر كوششھاى آنھا مورد توجه قرار بگیرد، به روابط آنھا با تھران لطمه وارد خواھد شد

ھمچنین بدانند كه پشتیبانى از اقدامات براندازى سوعظنھاى منطقه اى را درباره ئ مقاصد شوروى خواھد افزود و خطر آنھا بايد 
  . ايجاد اقدامات متقابل از سوى ساير كشورھاى منطقه وجود خواھد داشت

  . شورويھا شايد بیش از ھر چیز ديگرى نگران مشكالت اقتصادى دوجانبه ھستند

ه رئیس كمیته ئ دولتى اتحاد شوروى براى روابط اقتصادى، دوبار با مقامات ايران براى كوشش ظاھراہ ناموفق در تابستان گذشت
  . در متقاعد كردن ايران به پايبندى به تعھدات قراردادى با اتحاد شوروى شامل تحويل گاز طبیعى مالقات كرده بود

تمان بخش صادراتى يك خط لوله ئ گاز طبیعى به اتحاد شوروى براى تحويل كاھش يافته گاز و تصمیم ايران به خوددارى از ساخ
  . اين كشور، به ويژه وخامت بار است

سرخوردگى مسكو از عدم پیشرفت در مناسبات دوجانبه ئ شوروى و ايران در تفسیرھاى مطبوعاتى اخیر شوروى منعكس شده 
شالوده اى انتقادى از دستگاه رھبرى ايران و به ويژه دولت موقت است و شورويھا با استفاده ئ نقل قولھائى از مقامات ايرانى، 

  . بازرگان ايجاد كرده اند خود را از بعضى از سیاستھا و اظھارات خمینى ابراز داشته اند

  . رسانه ھاى گروھى شوروى به نحو آشكارى از حزب توده ايران و اقلیتھاى قومى دفاع كرده اند

  . لوازم فعالیت در چھارچوب يك وحدت ملى را براى اين گروھھا مورد تاكید قرار داده اند ولى در عین حال اين رسانه ھا

اين خط مشى محتاطانه القاعكننده اين نظر است كه مسكو نمى خواھد بیش از اين با خمینى در بیفتد يا اينكه به اندازه ئ 
  . قويت كندغیرضرورى موضع حزب توده را كه ھم اكنون در معرض ديد قرار گرفته ت

  

 ٢٣اكتبر  ١۵: ستاد فرماندھى كل نیروھاى ناتو در اروپا وان ھیگن به: شماره سند فرماندھى مستشارى نظامى تھران از ٧٣
  : تاريخ ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩

  بررسى كادرھاى خارج از كشور ويژه ئ

فرماندھى مستشارى : حرمانه ازخیلى م: طبقه بندى ٣٧٩: شماره ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢٣اكتبر  ١۵: تاريخ"  ٧٣" سند شماره 
عطف به  -١بررسى كادرھاى خارج از كشور ويژه ئ : ستاد فرماندھى كل نیروھاى ناتو در اروپا وان ھیگن موضوع: نظامى تھران به

پیام حاوى نظريات مستشارى نظامى مورد درخواست ھماھنگ احتمال دفتر وابسته ئ دفاعى و سازماندھى مديريت مساعدت 
  . امنیتى

ھر چند پذيرفته شده است كه ممكن است از تحكیم سازمانھاى كوچك كه در آنجا در نیروى انسانى دوگانه صرفه جوئى  -٢
تشكلى شده است  ١٩٧٩خواھد بود، ممكن است منافعى در بر داشته باشد توصیه مى شود كه جديد در ايران كه روز اول اكتبر 

  . در حال حاضر نامزد تحكیم تلقى نگردد

در ايران برنامه مساعدت امنیتى كه بزرگترين  ١٩٧٩در نتیجه ئ انقالب فوريه ئ " الف : " ئل زير براى بررسى عنوان مى شوددال
برنامه ئ موجود دولت اياالت متحده در نوع خود در ايران قبل از انقالب بوده است، دستخوش تغییرات جدى شده است به علت 

رات مھم بالقوه بر روى تمايم برنامه ئ دولت اياالت متحده و فروشھاى نظامى خارجى، پیش اين تغییرات در تجديد ساخت و تاثی
  . به كجا خواھد انجامید، اگر غیرممكن نباشد الاقل دشوار است" جديد ايران"بینى اينكه يك برنامه ئ 
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تعطیل مى شوند، ولى در " زبرا"نامه ئ صلح با توجه به اينكه در حال حاضر بیشتر برنامه ھاى انفرادى ته مانده، ھنوز ھم مانند بر
  . عین حال اين برنامه ھااز برنامه ھاى كاملى كه در ساير كشورھا در جريان بود، بزرگتر است

عالوه بر اين نشانه ھايى از جانب دولت موقت ايران در دست است كه آنھا خواھند خواست در آينده نزديك برنامه پشتیبانى 
  . شودتحويلى از سر گرفته 

در نتیجه ئ ساخت نیروھاى آنھا و تحويل تجھیزات از سوى حكومت اياالت متحده كه قبالہ خريدارى شده است در چنین زمانى 
  . عاقالنه خواھد بود برنامه اى براى پشتیبانى از اين سیستمھاى تھیه شده از سوى آمريكا ارزيابى شود

ت تجديد ساخت در برنامه ھاى كنونى فروشھاى نظامى خارجى ايران و اندازه ئ به علت بالتكلیفیھائى كه درباره ئ اقداما" ب " 
در فوق ذكر شده وجود دارد يك سازمان تحكیم يافته كه از لحاظ  ٢برنامه ھاى در نظر گرفته شده ھمان طورى كه در قسمت 

ه ضرورى خواھد بود، انجام دھد، بنابراين مقیاسھا كوچكتر شده باشد احتماالہ قادر نخواھد بود وظايف مساعدت امنیتى جدى را ك
  . اقدام به تحكیم قبل از اينكه يك برنامه ئ دوباره قطعى شده تھیه شود زودرس خواھد بود

به علت اينكه ھر يك از اين  NSFسمت مجاز دارد از جمله موقعیتھاى  ١٢در حال حاضر دفتر وابسته ئ دفاعى در تھران " ج " 
است و ھیچ گونه كاھشى درباره كار دفتر وابسته ئ دفاعى حتى در صورتى كه دفتر وابسته ئ دفاعى و سمتھا اكنون مورد لزوم 

مستشارى نظامى يك كاسه شود، در نظر نیست، ما پیش بینى مى كنیم كه ھیچ گونه تقلیلى در فضاھاى دفتر وابسته ئ 
  . دفاعى از لحاظ منطقى عملى نیست

CDO  مرحله ئ فعالیت شده داراى حداكثر شش كادر نظامى است كه مجاز از سوى قانون است جديد تازه تشكیل شده و وارد
يك زمینه براى يك كاسه كردن احتمالى ممكن است در سمتھاى محلى ملى از قبیل اينكه يك راننده حذف شود و سمت منشى 

NSF CDO حذف شود .  

با توجه به ھماھنگ  SG CDO-٧ھنگ كننده ئ اداى يك سمت احتمالى ديگرى كه ممكن است حذف شود عبارت است از ھما
  . در دفتر وابسته ئ دفاعى اين امر يك نوع دوباره كارى غیرالزم خواھد بود"  O-W" كننده ئ در درجه ئ استوار 

امنیتى مع ذلك به علت داليلى كه در قسمت الف و به پاراگراف دوم تشريح شده باز ھم ما نمى توانیم حجم كار را در ھمكاريھاى 
پیش بینى كنیم و بنابراين ھنوز ھم بى احتیاطى خواھد بود اگر احتیاجات داده ھاى خود را بدون ھیچ گونه حجم كارى واقعى 

  . كاھش دھیم

آشكاراترين مشكلى كه ما پیش بینى مى كنیم عكس العمل دولت موقت ايران است، ھر چند ما به كندى در جھت كوشش " د " 
  . ركت مى كنیم، ما در عین حال ظاھراہ در پیشرفت ھستیمح ASدر تجديد ساخت 

  . ما به علت اعتماد ظاھرى كه كادرھاى لجستیكى ما نزد ھمتاھاى خود برقرار كرده اند، اين موفقیت را به دست آورده ايم

ستند، به مخاطره خواھد ما جزئى از دفتر وابسته دفاعى ھ CDOاين اعتماد در صورتى كه دولت موقت ايران درك كند كه كارمندان 
  . افتاد

است در  ASبراى كمك به كشور میزبان در پشتیبانیھاى از نوع  CDOمقصود ما با يكديگر شباھت ندارد بدين معنى كه / ماموريت
دى ما مى توانند به عنوان جزئى از عملیات عا CDOحالى كه كارمندان دفتر وابسته دفاعى به عنوان مثال در حال حاضر كارمندان 

خود بدون ھیچ گونه ضرورت تشريفاتى از ھمتاھاى خود ديدن كنند در حالى كه دفتر وابسته ئ دفاعى قبل از اينكه بخواھد با 
  . اعضاى دولت موقت ايران مالقات كند بايد از طريق ادره ئ تشريفات ستاد مشترك صورت گیرد

  . فتر وابسته ئ دفاعى يك كاسه نشوددر ايران با د CDOدر خاتمه توصیه مى شود كه سازمان جديد  -٣

/ صرفه جوئى در پرسنل و ھزينه ئ مالى، ناچیز خواھد بود وامكانات بالقوه براى زمینه ئ از دست داده در ھیئت ھمكارى امنیتى 
COD به طور غیرالزمى افزايش خواھد يافت .  

  : تاريخ ٨۵٣١ مھر ١٩٧٩ ٢۵اكتبر  ١٧: شماره سند آژانس اطالعاتى دفاعى واشنگتن از ٨٣



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨٧ 
 

  حركت به سوى حكومت الھى در ايران

: موضوع: آژانس اطالعاتى دفاعى واشنگتن به: محرمانه از: طبقه بندى ٨۵٣١مھر  ١٩٧٩ ٢۵اكتبر  ١٧: تاريخ"  ٨٣" سند شماره 
ارند و مجلس خبرگان كه رھبران مذھبى شیعه در آن تسلط د" خیلى محرمانه "  -١حركت به سوى حكومت الھى در ايران 

  . ماموريت آن تجديدنظر در متن قانون اساسى است تمديد يافته است زيرا سرگرم ايجاد تغییرات اساسى در قانون اساسى است

  . بیشتر اين تغییرات متوجه است كه تمام قدرت و اختیارات در ايران در دست رھبران شیعه متمركز شود

ھبى را كه توسط يكى از آنھا كه مورد احترام ھمه ئ ھمگان خويش است آخرين ماده قانون اساسى موقعیت يك رھبر عالى مذ
  . برقرار مى كند

  . اگر انتخاب يكى ممكن نباشد اين سمت توسط شورائى از مردان روحانى به عھده گرفته خواھد شد

كه خود او منسوب " ى اى رھبر عالى، فرمانده ئ كل نیروھاى مسلح خواھد بود و اختیارات اعالم جنگ در مشورت با شوراى نظام
  . خواھد داشت و مجاز خواھد بود رئیس جمھورى منتخب را بركنار كند" مى كند 

به دنبال تصويب اين ماده ئ مجلس خبرگان اكنون سرگرم بحث در اطراف روش انتخاب رئیس جمھور است كه نفوذ و اعتبار او با 
و مجلس خبرگان از قرار معلوم سه راه را مورد بررسى قرار مى دھد  توجه به ماده ئ جدى در معرض سئوال و پرسش قرار گرفته

  اول اينكه رئیس 

جمھور مى تواند توسط شخص عالى رھبر مذھبى منصوب شود دوم اينكه با تصويب شخص اخیر انتخاب شود و سوم اينكه از 
  . میان فھرستى از نامزدھائى كه بوسیله ئ رھبر تنظیم شده انتخاب شود

روشن است كه ايران به سوى يك حكومت الھى كه در آن مجال بسیارى كمى براى نظريات مخالف خواھد بود " انه محرم"  -٣
  . تحول مى يابد

  . ھر چند قانون اساسى با حاشیه ئ زيادى از اكثريت به تصويب برسد

قاہ موئمن درپشتیبانى از قانون على رغم صداھاى بلند مخالف از سوى دست چپیھا و غیرمذھبیون معتدل، طبقات پائین تر عمی
  . اساسى را وظیفه ئ دينى خود خواھند شمرد

ديگر براى آيت اهللا خمینى ضرورى نخواھد بود كه براى انتخاب رياست جمھورى شركت كند و يا اينكه كس ديگرى در اين زمینه 
  . فعالیت كند

رئیس جمھورى را به يك رئیس تشريفاتى و بدون شخصیت آخرين ماده، به موقعیت غیررسمى خمینى قانونیت خواھد داد و مقام 
  . تبديل خواھد كرد

  شماره سند  ٩٣

  عملكردھاى حقوق بشر

مشخص كننده ئ مرحله نھائى  ١٩٧٩ھفته ئ اول سال  ۶عملكردھاى حقوق بشر ايران صحنه ئ عمل "  ٩٣" سند شماره 
 ١١حكومت بختیار نخست وزير روز ; اهللا خمینى روز اول فوريه بازگشتژانويه كشور را ترك كرد، آيت  ١۶انقالب ايران بود، شاه روز 

  . فوريه از ھم پاشید و يك دولت موقت جديد به نخست وزيرى بازرگان برقرار شد

  . براى بیشتر ايرانیان آيت اهللا خمینى به عنوان چھره ئ سیاسى اصلى و رھبر روحانى و رھبر انقالب باقى ماند
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مارس يك جمھورى اسالمى اعالم شد در پايیز يك مجلس خبرگان يك قانون اساسى جديد را  ٣١ى در تاريخ به دنبال يك ھمه پرس
  . تھیه كرد كه قرار است در معرض ھمه پرسى قرار گیرد و سپس يك دولت جديدى انتخاب شود

آغاز شده بود و  ١٩٧٨ل سال از سوى نیروھاى امنیتى رژيم سابق كه از اوائ" غیرمسلح " خشونت علیه جمعیتھاى بى اسلحه 
  . نیز ادامه يافت ١٩٧٩باعث تلفات ھزاران نفر شد، در سال 

به طور عمده اعتقاد بر آن بود كه جمعیتھائى كه توسط رژيم سابق به مزدورى گرفته شده بودند  ١٩٧٨عالوه بر اين از اواخر سال 
ھنگامى كه انقالب موفق شد، احساس كدورت و انتقام علیه  به طرفداران انقالب در چندين نقطه حمله ور شدند و بدين ترتیب

  . رھبران و طرفداران رژيم شاه بسیار شديد بود

  . نیروھاى امنیتى سنتى و دستگاه قضائى اعتبار خود را از دست دادند

اين دورانى از  بالنتیجه قدرت در میان گروھھاى متنوعى كه به ندرت به دستورالعملھاى حكومت مركزى توجه داشتند پخش شد
جوش و خروش شديد انقالبى و بالتكلیفى سیاسى و درھم برھم بودن دادگاھھاى انقالبى در سطح ھاى كشورى و محلى برقرار 

  . شد

  . بیشتر آنھا عدالت را بر طبق معیارھاى خود اعمال مى كردند

ل مى شد كه بعضى از آنھا ھیچ گونه اعتبار احقاق حقھاى خشنى نیز از سوى كمیته ھاى متنوع انقالبى و گروھھاى مسلح اعما
  . قانونى نداشتند و اعتبار آنھا سالحھايشان بود

در سراسر اين دوره حكومت رسمى ايران به نخست وزيرى بازرگان متعھد به دادن جريان به محاكمات كامل بود و از اعمال 
  . لفت كنددادگاھھاى انقالبى انتقاد مى كرد ولى قادر نبود با اين اعمال مخا

شكنجه ما از ھیچ گونه گزارشى درباره ئ شكنجه از : الف: احترام براى تمامیت نقض ناپذير نفس شخص، شامل آزادى از -١
  . سوى ھر موسسه دولتى يا سیستم ملى دادگاھھاى انقالبى خبرى نداريم

داشت به طور كلى آن اشخاصى كه متھم  دو يا سه گزارش درباره ئ رفتار خشن از سوى گروھھاى انقالبى در شھرستانھا وجود
به ارتكاب جناياتى از سوى دادگاھھاى انقالبى بودند، ظاھراہبا آنھا در اوضاع و احوال يك سیستم پر ھرج و مرج زندان منصفانه 

  . رفتار شده است

  . محكوم كرده اند رھبران دولتى و روحانى به مناسبتھاى مختلف شكنجه را كه در طرح جديد قانون اساسى منع شده است

اعدام از سوى جوخه ھاى آتش كه اغلب در نیمه شب انجام  ۶٠٠رفتار ظالمانه، غیرانسانى و تحقیركننده و مجازات بیش از  -ب
مى شد جان چھره ھاى سیاسى و نظامى را در ارتباط با حكومت قبلى كه اغلب متھم به قتل يا شكنجه بودند و ھمچنین ضد 

ه توطئه براى سرنگون كردن حكومت جديد بودند و ھمچنین اشخاصى كه متھم به نقض معیارھاى اخالقى انقالبیون كه متھم ب
  . گرفت" از قبیل فواحش و لواط كارھا و فروشندگان مواد مخدر " اسالمى بودند 

ه انقالب به حكومت استدالل كرد كه خشم عمومى علیه چنین اشخاصى چنان شدت داشت كه اگر بعضى از آنھا از سوى دادگا
سرعت محاكمه و و اعدام نمى شدند جمعیتھا كار احقاق حق را به دست خود مى گرفتند و باعث تلفات سنگین ترى شدند براى 
اثبات يا تكذيب اين ادعا راھى وجود ندارد تعداد اعدام اشخاصى كه از رژيم سابق باقى مانده بودند به دنبال يك بخشودگى نسبى 

طرف آيت اهللا خمینى براى ھمه ئ اشخاص بجز آنھائى كه مستقیماہ در قتل يا دستور به قتل دست داشته  ژوئیه از ١١كه روز 
  . اند، به نحو قابل مالحظه اى كاھش يافت

  . تعداد اشخاصى كه به علت جنايات اسالمى يا ضد انقالبى اعدام شده بودند در ماھھاى پايیز در سطح باالئى ادامه داشت

انقالبى ترس گسترده اى را ايجاد كرده بود و منجر به آن شد كه ھزاران نفر از شھروندانى كه معتقد بودند ممكن  كار دادگاھھائى
  . است قربانیان يك نظام غیرمنصفانه گردند از ايران فرار كنند
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حكومت يا بدون آن  ج دستگیريھا و زندانى كردنھاى خودكامانه دستگیرى و بازداشت از سوى گروھھاى انقالبى با صحه گذاشتن
  . وقوع چنین دستگیريھائى كاھش يافت ١٩٧٩در سراسر سال 

  . زندانى كردنھاى طويل المدت بدون اتھام رواج داشت

  . زندانیان بسیارى كه در بھار به علت وجود سوعظن در مورد جنايات سیاسى دستگیر شده بودند، از آغاز ماه ژوئیه آزاد شدند

  ...... د كه در سراسر كشوردر اكتبر حكومت اعالم كر

  . زندانى سیاسى در زندانھا به سر مى برند

  ... ما معتقديم كه

د خوددارى از محاكمه ئ منصفانه علنى كارھايى كه آغاز شده جھاد سازندگى است كه جوانان ايرانى را به دھات و نقاط ھمجوار 
عموم را بسازند و خدمات عمومى را كه سابقاہ مورد بى  فقیرنشین مى فرستند تا مدارس و ساير ساختمانھاى مورد استفاده

  . توجھى و سھل انگارى قرار گرفته بود انجام دھند

  . كندى در بھبود وضع اقتصادى كاھش سطح بیكارى را به صورت يكى از غمخواريھاى اساسى حكومت درآورده است

  . است در تحرك فعالیت اقتصادى در تابستان و پايیز پیشرفتھايى حاصل شده

احترام براى آزاديھاى مدنى و سیاسى از جمله الف آزادى بیان، مطبوعات، مذھب و اجتماعات روشن است كه آزادى بیان و  -٣
  . مطبوعات و اجتماعات با روى كار آمدن حكومت جديد تقويت شده است

جانب چپگرايان و گروھھاى میانه رو مورد تھديد اين اوضاع به طور كلى ادامه داشت تا اينكه در ماه اوت حكومت مركزى و انتقاد از 
  ..... قرار گرفته است

  . خبرنگار خارجى اخراج شدند ١٨روزنامه و مجله تعطیل شد و 

  . براى انجام تظاھرات شرايط جديدى برقرار شد

انون از سوى روزنامه نگاران در ماه اوت قانون مطبوعات مجازاتھائى را براى انتقاد از رھبران سیاسى و مذھبى تعیین كرد و اين ق
  . ايران به عنوان يك عامل فوق العاده محدودكننده به شدت مورد انتقاد قرار گرفت

  . حكم دستگیرى چندين نفر از انتقادكنندگان برجسته صادر شد و آنھا در اختفا به سر مى برند

ھديد، ايرانیان از فرصت بیشترى براى بیان نظريات و حتى دوران بعد از اوت در محدوديت و ت ١٩٧٩با وجود اين در سراسر سال 
  . سال اخیر برخوردار بودند ٢۵سیاسى خود از ھر زمان ديگرى ظرف 

مطبوعات حوادث را آزادانه گزارش مى دھند و مقامات را با بازپرسیھاى حاد و شدى تعقیب مى كنند و سیاستھاى حكومت و 
  ھر رھبران سیاسى را مورد انتقاد قرار مى دھند 

چند رھبران گروھھاى مخلف و سردبیران به نحو توجیه كننده اى احساس مى كنند كه آزادى آنھا از نیمه ئ اول سال محدود شده 
  . است

  . توانائى آنھا براى بیان صريح، ھنوز ھم كمتر از زمان رژيم گذشته محدود شده است

  . يافتند كه انتشار را از سر بگیرندروزنامه ئ توقیف شده ئ سابق، اجازه  ۶در تاريخ اول دسامبر 
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  . اقلیتھاى مذھبى به علت رفاه خود در جريان سال دورانھاى نگرانى فوق العاده اى را پشت سرگذاشتند

با اعدام حبیب القانیان يھودى برجسته و حمالت خشن علیه اسرائیل و صھیونیسم، يھوديان ايران احساس كرده اند كه به طور 
  . د قرار گرفته اندجدى در معرض تھدي

به ھمین ترتیب ھنگامى كه توده اى از جمعیت يك عبادتگاه بھائیان حمله كرد و حكومت دارائى جامعه ئ بھائى را توقیف كرد 
  . اعضاى اين فرقه ھمچنین احساس كردند كه در معرض تھديد قرار گرفته اند

یحیان و زردشتیھا به رسمیت شناخته نشده اند ولى در طرح قانون اساسى جدى مانند قانون اساسى سابق يھوديان، مس
بھائیھا به عنوان يك اقلیت مذھبى به رسمیت شناخته نشده اند حكومت به كرات اعالم داشته است كه آنھا اقلیتھاى مذھبى در 

ھم به تخلفات ويژه اى معرض تعقیب و آزار قرار نخواھند گرفت و حقوق آنھا در معرض حمايت قرار خواھد گرفت و تنھا آنھائى كه مت
  . باشند دستگیر و محاكمه خواھند شد

ھیچ گونه شواھدى از تعقیب و آزار از سوى حكومت در دست نیست ولى فقدان كنترل حكومت مركز گاھى باعث شده است كه 
اه بھائیان در شیراز صورت معرفى مى كنند علیه اقلیتھا اقدام كنند مثالہ حمله اى كه علیه يك عبادتگ" بیدار"گروھھايى كه خود را 

  . گرفت

ب آزادى نقل و انتقال در داخل كشور، سفر خارجیان و مھاجرت به خارج درباره ئ نقل و انتقال در داخل كشور محدوديتى وجود 
  . ندارد

ته، ولى ما ھر چند طرفداران حكومت جديد اعالم داشته اند كه محاكمات انقالبى از روى انصاف و باطى تشريفات الزم صورت گرف
  . نمى توانیم با آن موافق باشیم

  . انجام گرفته است" از سوى متھم " بیشتر محكمات به طور سرى و در مدت بسیار كوتاھى و بدون حق تجدى نظر 

 بیشتر اشخاص متھمى كه ما درباره ئ آنھا اطالع داريم امكان داشتن حق تعیین وكیل مدافع و يا وقت براى تھیه ئ شواھد به نفع
خود را نداشته اند ماھیت دادرسى موجز و مختصر از سوى دادگاھھاى انقالبى باعث شد كه بعضى از رھبران حكومت ايران و ھم 

  . چنین گروھھاى حقوق بشر ايرانى و بین المللى از آن انتقاد كنند

  . شدتقصیر يا بى گناھى اشخاصى كه از سوى اين دادگاھھا محكوم شده اند ھرگز دانسته نخواھد 

  . ه ھجوم به خانه ھا جستجوى گروھھاى انقالبى براى يافتن چھره ھاى رژيم گذشته اغلب منجر به ھجوم به خانه ھا شده است

استنباط ما اين است كه اين حوادث در نیمه ئ دوم سال به نحو محسوسى كاھش يافته به طورى كه نیروھاى پلیس حكومت، 
  . قالبى مسحل كرده انداعتبار خود را مجدداہ بر گروھھاى ان

  . سیاستھاى حكومت در رابطه با رفع نیازھاى حیاتى از قبیل غذا، مسكن، بھداشت و آموزش و پرورش -٢

  . حكومت جديد به روشنى مى داند كه سطح زندگى شھروند متوسط ايرانى، به ويژه طبقات فقیرتر را باال ببرد

وسعه ئ فرصتھاى تعلیم و تربیت و فراھم كردن مسكن و مواظبتھاى پزشكى حكومت خود را متعھد به احیاى مجدد كشاورزى و ت
  . مى داند

  . ولى به علت آشوب انقالبى تنھا اقدامت محدودى در جريان سال براى به مورد اجرا گذاردن اين سیاستھا به عمل آمده است

داہ حق ايرانیان به خروج از كشور به استثناى گروھى يكى از در ماه اول پس از انقالب عزيمت افراد بالغ ذكور ممنوع شده بود، بع
  . از اشخاص كه در ارتباط با تحقیقات سیاسى و جنائى تحت تعقیب قرار گرفته بودند و بعضى از خويشاوندان آنھا محدود نشد
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دود ده ھزار تعداد اشخاصى كه خروج آنھا از كشور بین مارس و اكتبر ممنوع شده مشخص نیست ولى گمان بر اين است كه ح
  . نفر باشد

  . فھرست اين اشخاص در ماه اكتبر از لحاظ تعداد كاھش يافت

  . ج آزادى براى شركت در جريانھاى سیاسى

شركت در ھمه پرسیھا و انتخاباتى كه در ايران از زمان انقالب انجام مى گیرد مجاز اعالم شده است مع ذلك دامنه ئ وسیعى از 
ر دسترس نیست و زمان براى مبارزات انتخاباتى كامل يا براى سازمان دادن احزاب سیاسى موثر شقوق ديگر در ھمه پرسیھا د

  . كافى نبوده است

  . حق راى، آمیخته اى از راى دادن مخفى و آشكار بوده است

و يا خواسته اند  گاه در بعضى موارد گروھھائى كه خود را طرفدار دولت يا ضد دولت معرفى كرده اند كانديداھائى را تھديد كرده
  . جريان انتخابات را به ھم بزنند

اين به ھم زدگیھا تا اندازه اى از پیامدھاى پلیس فاقد كارآئى حكومت و تا حدودى نیز نتیجه ئ شور و ھیجان انفرادى از سوى 
  . مقامات انقالبى بوده است

  . ھرستانھا و استانھا و اقلیتھاى قومى داده استرژيم، خودمختارى بیشترى از آنچه در حكومت سابق اجازه داده مى شد به ش

  ... انتخابات" حكومت پیشنھاد كرد كه خودمختارى از جمله شوراھاى انتخاب شده ئ محلى 

  . و كاربرد زبانھاى محلى توام با زبان فارسى در مدارس و رسانه ھاى گروھى و اجتماعات برقرار شود" در ماه اكتبر صورت گرفت 

  . از سوى بعضى از رھبران كرد و عرب و بلوچ كه تقاضاھاى آنھا در جزئیات ھنوز روشن نشده رد شده است اين پیشنھادھا

تقاضاھاى بعضى از رھبران ممكن است شامل استقالل از حكومت مركزى ايران باشد كه براى ھر حكومتى در تھران غیر قابل 
  . ى ناراضى به طور پراكنده ادامه داشتقبول است در سراسر سال مذاكرات بین حكومت و گروھھاى قوم

  . شورش كردھا و اغتشاشات ساير رھبران قومى اغلب با پاسخ شديد و حادى از سوى ارتش ايران و پاسداران انقالب مواجه شد

افراط كاريھائى از خشونت چه از سوى نیروھاى رژيم و چه از سوى گروھھاى شورشى و ھمچنین از سوى گروھھاى تروريستى 
  . الف حكومت صورت گرفته استمخ

تعدادى از : موضع حكومت و سابقه ئ آن در مورد تحقیق درباره ئ نقض حقوق بشر از سوى مراجع بین المللى و غیردولتى -۴
گروھھاى بین المللى و غیردولتى حقوق بشر از حكومت ايران در زمینه ئ حقوق بشر انتقادھاى شديدى كرده اند از نمايندگان 

  . ھا دعوت شده سات كه به ايران بیايند و بعضى از آنھا ديدارھائى به عمل آورده و سركشیھائى كرده انداين گروھ

حكومت ايران از اين گروھھا و مطبوعات بین المللى به خاطر ارائه يك تصوير تحريف شده و غیرمنصفانه از شرايط در ايران انتقاد 
  . كرده است

گان مطبوعات خارجى را از میدان بیرون كرده است مع ذالك كوششھائى براى حفظ گفت و ھر چند حكومت ايران بیشتر نمايند
  . شنودى با گروھھاى حقوق بشر به عمل آورده است

 ٧٩ ٢٧اكتبر  ١٩: وزارت امور خارجه، سفارت آمريكا، لندن به: شماره سند سفارت آمريكا، تھران ھیئت سیاسى آمريكا در ناتو از ٠۴
   :تاريخ ٨۵٣١مھر 
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  اخبار ايران تا تاريخ تنظیم اين گزارش

: سفارت آمريكا، تھران ھیئت سیاسى آمريكا در ناتو به: خیلى محرمانه از: طبقه بندى ۵٠٢٧: شماره سند"  ٠۴" سند شماره 
بار ايران تا اخ: مى نارت گلیتمن موضوع: گزارشگر ٨۵٣١مھر  ٧٩ ٢٧اكتبر  ١٩: وزارت امور خارجه، سفارت آمريكا، لندن فورى تاريخ

ھمه اقالمى كه در نكات مذاكره  -٣به ھنرى پرشت برسانید  -٢" تمامى متن خیلى محرمانه است "  -١تاريخ تنظیم اين گزارش 
  . توافق ھمگانى ولى ترديد درباره ئ انجام تماسھا در سطح عالى -۴شما گنجانده شده به كار برده شده عالوه بر 

رين صورتشان مايوس كننده تلقى مى شوند و در برترين صورتشان خطرناك، از اينكه رژيم كنونى تبعیديھاى میانه رو در بھت -۵
روحانیون آنقدر به روشنى با غرب ارتباطى ندارد به طورى كه الزم نیست ما به خاطر تخلفات حقوق بشر آن مورد سرزنش قرار 

ملى و مذھبى اين رژيم خود يك مانع موقتى در قبال پیشرفت بگیريم و اين خود مايه ئ تسلى است عالوه بر اين ماھیت ويژه ئ 
  . كمونیستھا است

در ضمن ھیئت غیرمادى اين رژيم، ايران را براى میان مدت به عنوان كانديداى اشاعه، متحمل نمى داند و سرانجام، اين يك انقالب 
  . درونگرا است

  

  . انتظار انقالب اجتماعى احتمالى مى باشند بسیار احساس كرده اند كه شورويھا به كنار نشسته و در -۶

توافق كامل در اين باره حاصل شده است كه ما بايد در جستجوى اقداماتى باشیم تا اعتماد رژيم را نسبت به غرب بیفزائیم و 
  . ھمچنین مھم است كه در جستجوى اقدامات آرام تدريجى براى تقويت كشورھاى میانه رو ھمسايه باشیم

فرانسه و آلمان مالقاتھاى دوستانه اى با يزدى در نیويورك داشته اند وزير فرانسه در يك مالقات طبق برنامه ئ دوجانبه و وزيران  -٧
  . وزير آلمان در يك تماس برنامه ريزى نشده در جريان يك ضیافت

تند، قبل از اينكه درباره ئ مع ذلك ھر دوى آنھا فھرستى از مسائل دوجانبه دارند كه درباره ئ آنھا طالب نتايج مشخص ھس
  . ديدارھائى در سطح عالى تصمیم بگیرند

  . ماه وجود دارد ١٢تا  ۶ديگران پیش بینى مى كنند كه خطر عكس العملھاى دست چپى در فاصله ئ  -٨

  . انديشه ھاى شما درباره ئ جستجو براى اقدامات عملى مورد استقبال قرار گرفت ولى فاقد پاسخھاى فورى بود -٩

بعضى ھا معتقد بودند كه تركیه كه سفارت آن از قرار معلوم تماسھاى خوبى برقرار كرده است و ھند، ممكن است به طور 
  . سودمندى نقش میانجى را اگر مشكالت و مسائل خنثى كننده اى در میان نباشد ايفا كنند

  . انندبعضى ھا در اين انديشه بودند كه يادداشتھاى احتیاطآمیزى به شورويھا برس

  . از اين بحث نتیجه اى حاصل نشد

بجز نقش ايران در مورد سازمان آزاديبخش فلسطین كه ھمچنین براى اين سازمان مشكالتى به وجود آورد، سیاست خارجى  -١٠
  . ايران اكنون براى غرب چندان مسئله اى نست

وژيك خود يك ساخت عقالنى حكومت مدرن بدھد يا مسئله كلیدى اين است ك آيا رژيم روحانیون مى تواند به شالوده ئ ايدئول
  . به طور انفرادى و دسته جمعى مى كوشد روابطى برقرار كند CE-٩ -١١خیر؟ 

  . در واقع اين عده مذاكرات امید بخشى را در ماه اوت انجام داده اند

  . نبوده است بازرگانى دوجانبه دارد و به كار بردن نقشه ھاى تضمینى دولتى چندان مورد بیم و ھراس
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تماسھاى محلى به وسیله ئ سفارتخانه ھا به عالوه انديشه ئ شما درباره ئ مشورت نزديكتر در تھران و جاھاى ديگر مورد  -١٢
  . استقبال است

  . درباره ئ عملكرد كنونى شكاف اطالعاتى وجود دارد

  . شماره سند ال ١۴گلیتمن 

  : تاريخ ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩- ٣كتبر ا ٢۵: بايگانى به: بروس لینگن كاردار موقت از

  اظھارنظرھاى رائول دلى سفیر فرانسه

  . ال: يادداشت از ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩- ٣اكتبر  ٢۵سفارت آمريكا در ايران " محرمانه " استفاده ئ محدود ادارى "  ١۴" سند شماره 

ه من امروز با سفیر فرانسه ديدارى تشريفاتى اظھارنظرھاى رائول دلى سفیر فرانس: بايگانى موضوع: بروس لینگن كاردار موقت به
  . انجام دادم او دو سال در اينجا بوده است نمى توانم او را درباره ئ اوضاع كنونى در تھران داراى شور و ھیجان توصیف كنم

  . او سه بار خمینى را ديده است كه دوبار آن پرمطلب بوده است

  . با فرانسه دوستانه است ولى گرم نیست او خمینى را چنین توصیف مى كند كه میانه اش

  . او ظاھراہ اعتقاد دارد كه خمینى به طور اجتناب ناپذيرى با ناكامى مواجه خواھد شد و دست چپى ھا از آن سود خواھند برد

  . انقالب ايران در فرانسه محبوبیتى ندارد

  . د نداردھیچ انقالب مذھبى روحانى امكان آنكه در افكار عمومى فرانسه نفوذ كن

  . حضور بختیار در پاريس به خودى خود به نظر نمى رسد اشكاالتى را بین فرانسه و خمینى ايجاد كرده باشند

  . سفیر فرانسه گفت كا الاقل ھنوز چنین نشده است

  . يزدى در گفتگوى دوجانبه ئ خود با وزير امور خارجه فرانسه در نیوريورك به بختیار اشاره اى نكرده است

  . ه ئ فرانسويان در ايران از ھزار نفر تشكیل شده استجامع

به دنبال يك قرار داد براى از سر گرفتن ساختمان يك نیروگاه در منطقه ئ تبريز كه چند روز قبل درباره ئ آن توافق حاصل شد، بر 
  . اين تعداد ممكن است اندكى افزوده شود

  : تاريخ ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩-  ۶اكتبر  ٢٨: باطات بین المللى آمريكا بهموسسه ارت: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٢۴

  باز كردن لوله ھا: احتیاجات برنامه اى در ايران

موسسه ارتباطات بین : سفارت آمريكا در تھران به: از ۶٧٣١ ۶شماره  ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩- ۶اكتبر  ٢٨: تاريخ"  ٢۴" سند شماره 
الزم " سفارت، م " در دوران بعد از انقالب ايستگاه  -١باز كردن لوله ھا : مه اى در ايراناحتیاجات برنا: المللى آمريكا موضوع

تشخیص داد تا از كارمندان و فعالیتھاى خود بكاھد و بنابراين خواھشمند است از خدمات پشتیبانى برنامه اى نیز كاسته شود يا 
  . اصالہ به حالت تعلیق درآيد

  . ئ كافى تثبیت شده است به طورى كه اجازه ئ تجديد فعالیتھاى برنامه اى را مى دھد جو ايران اكنون به اندازه -٢
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مثالہ مركز دوملیتى در تھران نمايش فیلمھائى از خصوصیات برجسته را آغاز كرده و دو نمايشنامه به زبان فارسى در حال حاضر 
  . پیش بینى شده است SAIبراى تھران 

  . كارھاى ھنرى كودكان ايران را به نمايش گذاشته است ھمچنین آثار يك نقاش ايرانى و

دانشجو در كالسھاى زبان انگلیسى ثبت نام كرده اند كتابخانه  ٣۵٠٠يك كنسرت پیانو براى ماه نوامبر برنامه ريزى شده و حدود 
  . عات دريافت مى كندتقاضا براى اطال ٣٠تا  ٢٠نفر قرار گرفته و ھمچنین روزانه بین  ١۵٠مورد استفاده ئ روزانه حدود 

  . دستگاه مشورتى دانشجويان در مقابله و رفع تقاضاى دانشجويان دشواريھائى دارد

  . مراكز دوملیتى در اصفھان و شیراز نیز ھمچنان فعال ھستند

مللى ارتباطات كمیسیون فولبرايت بار ديگر سرگرم مبادله است و حكومت ايران اخیراہ كانديداھائى براى برنامه ھاى آژانس بین ال
  . معرفى كرده است

  . ھم جو ايران و ھم ھدفھاى ايستگاه نوع برنامه ريزى را كه عملى باشد به نحو حادى محدود مى كند -٣

حساسیتھاى ايران مانع آن مى شود كه بجز موسیقى كالسیك چیزى نواخته شود و ھمچنین فیلمھا و نمايشنامه ھا و يا 
  . نسى داشته باشد به نمايش گذاشته شودرقصھائى كه جنبه ھاى آشكار ج

مثالہ حقوق " به ھمین ترتیب ھمچنین حساسیتھاى ايران در حال حاضر مخالف با پیشبرد بعضى از ھدفھاى اياالت متحده است 
  " . بشر و صلح خاورمیانه بر اساس موافقتنامه ھاى كمپ ديويد و نگرانیھاى امنیتى اياالت متحده 

مى تواند از ھر چیزى كه نشان دھنده ئ عالقه ئ اياالت متحده به اسالم و فرھنگ ايران در رفاه خانواده و  از سوى ديگر ايستگاه
كودكان و ارزشھاى معنوى و عمران جھان سوم و حق تعیین سرنوشت ملتھا به دست خود و حق تمامیت ارضى ملتھا، به حد 

  . كمال استفاده كند

شد كه سوعظن ايرانیان را درباره ئ اينكه اياالت متحده مى خواھد رژيم انقالبى را سرنگون كند ھدف ايستگاه لزوماہ بايد اين با -۴
و در واقع حاضر نیست با ايران براى حل مسائل و پیشبرد منافع متقابل ھمكارى كند، كاھش دھد البته ايستگاه قبول دارد كه 

ته ئ آمريكا را كه براى رژيم انقالبى اطمینان دھنده نیست به حصول اين ھدف دشوار است و بنابراين سیاستھا و اقدامات گذش
  . خوبى بیاد دارند

مثالہ يك : بنابراين آژانس ارتباطات بین المللى بايد براى فعالیتھائى خود را وقف كند كه از نظرھاى ديگر حاشیه اى به نظر برسد
ان و مذھب و فلسفه و كتب مرجع عمومى و مشورت دانشجوئى و كتابخانه ئ با گرايش ويژه كه توجه خود را بر تاريخ و فرھنگ اير

  . مسائل پژوھشى اختصاص يافته، ترتیب داده شود

  سخنرانان بايستى با ارزشھاى اخالقى و معنوى و تاريخ اسالمى و فرھنگ 

  . ايران و مسائل جھان سوم آشنائى داشته باشند

به ارزشھاى معنوى و تجربیات روحانى، خانواده و كودكان، حفاظت محیط فیلمھا و ويدئوھا كه نشان دھنده ئ عالقه ئ آمريكا 
  . زيست، بھداشت و غیره باشد به نمايش گذاشته شوند

  . علوم و تكنولوژى بايد در خدمت نیازھاى اساسى انسانى باشد

د و نشان دھنده فیلمھاى نشان دھنده ئ خصوصیات برجسته كه به احساسات ايران كه تشنه ئ سرگرمى است پاسخگو باش
  . ئ عالقه ئ اياالت متحده در داشتن مناسبات دوستانه با ايران انقالبى باشد
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بنابراين ايستگاه تقاضا دارد كه خدمات پشتیبانى برنامه ھاى آژانس بین المللى ارتباطات بار ديگر ھنگامى كه مصالح و مطالب  -۵
  . يك گیرنده محسوب كند و شركت كنندگان را اعالم مى دارد، تھران را به عنوان

ايستگاه مى پذيرد كه بیشتر آنچه كه از سوى آژانس بین المللى ارتباطات به ايستگاه حاضر است براى آنكه چند مطلب عرضه 
  . شدنى كه براى ايران امروز قابل استفاده است مقدار زيادى كاغذ مصرف كند

 ۴به كسب يا تھیه ئ برنامه ھايى كه نیازھاى تشريح شده در پاراگراف به نحو فعاالنه  AGP,ACEايستگاه ھمچنین تقاضا دارد كه 
  . اين پیام را برآورده مى كنند سرگرم باشند

ايستگاه تقاضا دارد كه آژانس بین المللى ارتباطات در مورد ايران محدوديتھايى را كه براى خدمات پشتیبانى برنامه ھاى آژانس  -۶
ا درباره ئ مطالب عرضه شدنى كه براى پیشنھادھاى برنامه ھاى آنھا جنبه ئ مركزى ندارند، كه مانع ھشدار دادن به ايستگاھھ

  . معلق گذارد زيرا آژانس ارتباطات بین المللى آمريكا در ايران ھیچ گونه طرحھاى پیشنھادى كه به ثبت رسیده باشد ندراد

  . بعدى برنامه ريزى اين آژانس كامالہ شركت خواھد داشتاگر جو ايران ھمچنان به نحو معقولى ثابت بماند، ايستگاه در دور 

  . گريوز

  . واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ٣۴

  : تاريخ ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ٧اكتبر  ٢٩: سى به

  راھپیمائى میلیونى براى اتحاد و حمايت از خمینى

: سفارت آمريكا در تھران به: از ۵٠۴١: خیلى محرمانه شماره: ندىطبقه ب ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ٧اكتبر  ٢٩: تاريخ"  ٣۴" سند شماره 
  . سى.واشنگتن، دى

اكتبر  ٢۶در راھپیمائى  -٢" تمامى متن خیلى محرمانه است "  -١راھپیمائى میلیونى براى اتحاد و حمايت از خمینى : موضوع
و امت " خمینى " خمینى و به منظور تجديد وحدت بین امام  میلیونھا ايرانى در تھران و ساير استانھاى ايران به حمايت از آيت اهللا

  . شركت كردند" ملت " 

  . دعوت به راھپیمائى توسط حزب جمھورى اسالمى به رھبرى آيت اهللا بھشتى انجام گرديد

ستماع در تھران اجتماعى بیش از يك میلیون نفر كه از راھھاى مختلف مى آمدند در دانشگاه تھران گرد آمدن و سپس به ا
  . سخنرانى پرداخته، شعار داده سرانجام نماز جمعه را نیز برگزار كردند

  . راھپیمايى و گردھمايى منظم بود -٣

  . در اجتماع تھران زنان، و كودكان و افراد نظامى بسیارى شركت داشتند

ستوه آمده بودند ولى به خوبى  به نظر مى رسید كه ھمه در حال گذراندن يك روز تعطیل ھستند و مامورين انتظامات گرچه به
  . نظم و انضباط را برقرار مى كردند

ھمه ئ خیابانھاى اطراف دانشگاه تھران و حتى محوطه داخلى دانشگاه مملو از مردم شده بود و آنھا به سختى قادر يه برگزارى 
  . نماز جمعه بودند

مشاور سیاسى سفارت و مامور مضطرب وزارت امور  به پیشنھاد وزير امور خارجه، فرستاده ئ سیاسى پرشت، به ھمراه -۴
به " اعضاى سفارت سنگال"خارجه در نماز عبور كنیم، مامور حاضر جواب وزارت امور خارجه، فرستادگان آمريكائى را به عنوان 

  . نگھبانان معرفى كرد
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  . خوشبختانه افرادى كه در آنجا حاضر بودند درباره ئ سنگال چیزى نمى دانستند

  " . واقعى " خارجیھاى حاضر در آن حوالى عبارت بودند از چند خبرنگار و سفیر سنگال ديگر 

  . در اجتماعى، كنجكاوى خیلى كمى ھمراه با حالتى دوستانه در برابر میھمانان خارجى به چشم مى خورد

  . به ھر حال ھیچ گونه خشونتى به وقوع نپیوست

ى و محمد على رجائى كفیل وزارت آموزش و پرورش براى مردم سخنرانى ايراد آيت اهللا بھشتى دبیر كل حزب جمھورى اسالم ۵
  . كردند

  . بھشتى ھمه ئ حامیان انقالب را به وحدت دعوت نمود

  . پیام پیشین خمینى را كه خواستار اتحاد بین روحانى و دانشگاه بود قرائت نمود

  . طبه ئ نماز جمعه را ايراد نمودپس از اين سخنرانیھا، آيت اهللا منتظرى امام جمعه ئ تھران خ

به نظر مى رسد كه منتظرى از محبوبیتى خاص در میان مردم عامى برخوردار است، مردمى كه بى ريائى و سادگى وى را در 
  . سخن گفتن بسیار دوست دارند

پودر لباس شوئى و گوشت ناله مردم بايد قدر آزادى را بدانند و به خاطر كمبود  - الف: نكات اصلى خطبه ئ منتظرى عبارت است از
  . سر ندھند

او سپس اينگونه شكوه ھا را با داستانى از قرآن درباره ئ بنى اسرائیل مقايسه كرد كه در آن پس از آنكه موسى قوم يھود را به 
  . آزادى رھنمون شد، آنھا دست به شكوه و شكايت برداشتند

  . دگى كنندب اشخاص عالیرتبه و روحانیون بايد مانند پیغمبر زن

  . و خود را میان خدمه و نگھبانھا قرار ندھند و بدين وسیله از مردم فاصله نگیرند

كارمندان ضد انقالب را نبايد زندانى كرد، بلكه بايد آنھا را در كمال آرامش بازنشسته نمود جايشان را به افراد جوانتر و فداكار  - ج
  . داد

ندان از ترس ساواك ھم كه بود گاھى كارى براى مردم انجام مى دادند ولى حاال كه در گذشته كارم: " منتظرى با ناراحتى گفت
دقیقه اى خود به زبان عربى، وى اعراب را  ۵د در سخنرانى ." ساواك از بین رفته اينھا اصالہ به فكر رفاه و آسايش مردم نیستند

   .دعوت به دورى از شرق و غرب و پیمودن صراط مستقیم اسالم دعوت نمود

  . در پايان نماز جمعه، حدود بیست دقیقه شعارھاى انقالبى توسط مردم داده شد ۶

  . بود" كارتر و سادات وبگین: مرگ بر سه مفسدين"تنھا شعار ضد آمريكائى 

  . پس از آن مردم در كمال آرامش پراكنده شدند

  . راھپیمائیھاى مشابھى نیز در ساير شھرھاى ايران انجام شد ٧

  . یخ خلخالى به مردم گفت كه ژنرال ھايزر و دو گروھبان تنومندش شاه را از كشور بیرون كردنددر اصفھان ش

  . نماز جمعه كه چند ھفته در اين شھر برگزار نشده بود بنا به دستور مستقیم خمینى به امامت آيت اهللا طاھرى دوباره برگزار گرديد
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برگزار شده بود به خوبى نشان داد و چنین گفته شد كه پاكستانیھا،  صدا و سیماى ايران راھپیمائى ھمبستگى را كه در مكه
  . كويتیھا و مردم چاد، نیز در اين راھپیمائى شركت كردند

ممكن " تھران مراجعه شد  ١١٣١٩به شماره " بعضى از ناظرين معتقد بودند كه حمله ئ اخیر خمینى به مخالفین واليت فقیه  ٨
  . ى خلق مسلمان را كه قرار است ھمان روز برگزار شود به خشونت بكشانداست اجتماع حامیان حزب جمھور

در محل اجتماع براى " احتماالہ از حامیان شريعتمدارى " براى جلوگیرى از چنین حادثه اى پاسداران مسلح انقالبى تبريز و قم 
  . ى به عمل آورندجلوگیر" گروھھاى راست " حفظ امنیت حاضر شده بودند تا از حمله ئ حزب اللھى ھا 

  . با اين حال، تظاھرات بدون ھیچ حادثه اى برگزار گرديد

  . نظريه راھپیمائى و تظاھرات روز وحدت نمايانگر حمايت اكثريت مردم عامى ايران از آيت اهللا خمینى است ٩

  . از تشنج و جبھه بندى میان تظاھركنندگان ھیچ اثر نبود

  . خمینى برمى خیزند میلیونھا نفر داوطلبانه به حمايت از

با اين حال اين حمايت كامالہ شخصى بوده و نشانگر حمايت از يك حركت سیاسى يا پشتیبانى از اشخاص وابسته به امام نمى 
  . باشد

با وجود اينكه رژيم حاضر مشكالت سیاسى و اقتصادى بسیارى را در پیش دارد، به نظر نمى رسد كه اين مشكالت از محبوبیت 
  . ینى بین اكثريت مردم كاسته باشدروحانى خم

  " لینگن"

  . وزارت امور خارجه واشنگتن، دى: شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ۴۴

  : تاريخ ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ٨اكتبر  ٣٠: سى به

  شاه در آمريكا

: سفارت آمريكا در تھران به :از ۵۴۴١: خیلى محرمانه شماره: طبقه بندى ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ٨اكتبر  ٣٠: تاريخ"  ۴۴" سند شماره 
ما ھیچگاه به دولت  ٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  ١شاه در آمريكا : فورى موضوع -سى .وزارت امور خارجه واشنگتن، دى

  . موقت ايران نگفته ايم كه دولت آمريكا شاه را خواھد پذيرفت و يا به او اجازه ئ معاينه ئ پزشكى در اين كشور را خواند داد

اكتبر مالقات كردم، به وى گفتم كه ما اين تقاضا را به پزشكان معالج شاه ارائه  ٢٨وقتى كه يزدى را در جشن روز ملى الجزيره در 
  . نكرده ايم

وى گفت كه او مى دانسته است كه به خاطر اھمیت سیاسى اين موضوع ھم كه شده، ما معیارھاى اخالقى، پزشكى و حرفه 
  . ايم و به پزشكان ايرانى اجازه ئ معاينه ئ وى را نخواھیم داداى را زير پا گذاشته 

آيا بولتن جديدى در اين رابطه "  ٢٧٩١٢٩پرونده ئ دولتى " اكتبر براى ما چیزى نرسیده است  ٢۵از بولتن پزشكى از در تاريخ  ٣
  . واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه : شماره سند سفارت آمريكا در تھران از ۵۴منتشر نشده است؟ لینگن 

  : تاريخ ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ١١نوامبر  ٢: سى به
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  بازديد

: از ٣٢۵١: شماره" محرمانه " استفاده ئ ادارى محدود : طبقه بندى ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ١١نوامبر  ٢: تاريخ"  ۵۴" سند شماره 
ردار به معاون وزارت امور خارجه كوپر سى با حق تقدم از طرف كا.واشنگتن، دى -وزارت امور خارجه : سفارت آمريكا در تھران به

مى خواھم پیشنھادى را كه در اواخر ماه اوت در طى صحبتھايمان به آن رسیديم در مورد اينكه شما توقفى را در  ١بازديد : موضوع
  . برنامه ئ سفر قريب الوقوع خود به منطقه و يا در منطقه بگنجانید، تجديد كنم

است كه ديدارى در سطح افراد سیاسى نداشته ايم و در حقیقت از انقالب تا به حال ھیچ ديدار  يكى از مشكالت ما در اينجا اين
  . سیاسى نداشته ايم

زمان ھمیشه مناسب نبوده است، ولى در حال حاضر خیلى بھتر است و ما از حمايت افزوده شده در تالشھايمان براى باال بردن 
  . يق شخصى مجرب حاصل شود، حمايت مى كنیماعتبارمان نزد رھبرى جديد ايران كه از طر

در  -سیاست دولت موقت ايران در زمینه ئ اقتصادى ھنوز خیلى بى نظم است و ممكن است مدتھا به ھمین نحو باقى بماند  ٢
  . حالى كه دولت ھنوز موقت است و تھیه ئ پیش نويس قانون اساسى ھنوز كامل نیست

  . بسیار نمى توانیم دست طرف ايرانیمان را بخوانیمبه ھمین دلیل و به دلیل محدوديتھاى 

ولى اگر به موقع آمادگى خود را با ھمكارى با دولت موقت ايران براى ھمكارى و توسعه ئ روابط دوجانبه ئ جديد در زمینه ئ 
  . نفتى اعالم كنیم، سود سرشارى حاصل خواھد شد/ تجارى/ اقتصادى

رفته ايم كه در طى آن بتوانید از طريق مكالمات مستقیم با مقامات رسمى دولت موقت كه ما توقف نسبتاہ كوتاھى را در نظر گ ٣
احتماالہ برمبناى دعوت در يك گردھمائى غیررسمى در محل اقامتگاه و يا انجمن ايران و آمريكا فراھم مى شود، نكاتى را در مورد 

  . سیاستھاى دولت موقت به دست آوريد

دتان نیامده باشد، خوب است درباره ئ زمان انجام اين كار نیز ما را مطلع سازيد تا در اينجا نیز اقدامات الزم اگر از اين فكر چندان ب ۴
  . از طرف ما به عمل آيد

  : تاريخ ٨۵٣١ابان  ١٩٧٩ ١٣نوامبر  ۴شماره سند  ۶۴" لینگن"

  خطر سیاسى برنامه ئ سرمايه گذارى در بیمه

خطر سیاسى برنامه ئ سرمايه : خیلى محرمانه موضوع: طبقه بندى ٨۵٣١آبان  ١٩٧٩ ١٣نوامبر  ۴: تاريخ"  ۶۴" سند شماره 
سفارت از فرصت معلوم كردن نظريات خود در اين  -خالصه و نتیجه گیرى  ٢" تمام متن خیلى محرمانه است "  ١گذارى در بیمه 

  . مرحله ئ اولیه قدردانى مى كند

  . سوى كمپانیھاى آمريكائى عامل مھمى در تجديد بناى مناسبات ما با ايران استما معتقديم كه سرمايه گذاريھاى تازه از 

دو پیشنھادى كه در مرجع الف مورد بحث قرار گرفته از نوع صنايعى است كه مسلم شده است حضور ما را در اينجا چشمگیر 
  . اريھاى تازه باشدنمى كند و داراى سودمندى غیر قابل بحثى است و بايد پیشقراول اينگونه سرمايه گذ

  . ما امیدواريم كه اين دو كمپانى به كارھاى خود اقدام خواھند كرد، اعم از اينكه آنھا به وسیله ئ بیمه شده باشند يا خیر

مع ذلك ما بر سر سودمندى سرپرستى اين سرمايه گذاريھا در چنین مرحله اى با حكومت موقت ايران چه از نظر حكومت اياالت  ٣
  . ه از نظر كمپانیھا شك و ترديدھائى داريممتحده و چ

را بیفزائیم بايد نظر دقیق ترى درباره ئ موضع دولت موقت ايران نسبت به  CIPOعالوه بر اين قبل از اينكه تعھدات مالى بیمه ئ 
  . سرمايه گذارى خارجى و به ويژه درباره ئ پرداخت غرامت در صورت ملى كردن داشته باشیم
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  . ه ئ ما اين است كه در چنین مرحله اى تا زمانى كه اوضاع روشن نشده است برنامه ئ محدودى را از سر نگیريمبنابراين توصی ۴

  . پايان خالصه و نتیجه گیرى

درباره مرجع الف پاراگراف دوم بھترين اطالعاتى كه ما داريم اين است كه مركز سابق جلب سرمايه گذاريھاى  -اشكاالت روشى  ۵
  . ر حال بى فعالیتى است و حتى به تلفنھا جواب داده نمى شودخصوصى فعالہ د

  . ما به نحو بى سر و صدايى مى كوشیم تا از وضع كنونى آن اطالعات بیشترى كسب كنیم

حتى اگر ھم ما كسى را بتوانیم پیدا كنیم كه با او صحبت كنیم، معلوم نیست تصويب اين مركز جلب سرمايه گذاريھاى  ۶
  . مى تواند داشته باشد خصوصى چه ارزشى

را كه به مجوزھاى  ١٩٧٠و  ١٩۵٧تا آنجائى كه ما مى دانیم دولت موقت ايران موافقتنامه ھاى تضمین سرمايه ئ سالھاى 
  . سیاسى رژيم سابق به روشنى پاسخ داده، محكوم نكرده است

براى اين قراردادھا قائل شوند، مسئله ئ ديگرى اينكه مقامات ايرانى در محدوده سیاست و بالتكلیفى ھاى امروزى ايران اھمیتى 
و از سرگیرى " ما به اندازه ئ معقول اطمینان داريم كه ھیچ كارمند دولت ايرانى اين طرحھا را سرخود تصويب نخواھد كرد .است

  " . نیز ھمراه آن است  CIPOبرنامه ھاى 

  . ينكه اين وزير تا چه مدت سر كار باقى خواھد ماند وجود نداردحتى اگر يكى وزير آن را تصويب كند ھیچ گونه تضمینى درباره ئ ا

در حكومتھاى عادى تر و بادوام تر تغییرى در وزيران لزوماہ تغییر در سیاست را در بر ندارد و در اعتبار تصويب از سوى دولت درباره 
  . مى توان با اطمینان گفتئ سرمايه گذارى ويژه تاثیرى ندارد ولى درباره دولت موقت ايران اين مطلب را ن

  . مشكالت سیاسى ٧

اگر ما اطمینان داشتیم كه تصويب يك وزير منعكس كننده ئ سیاست مسلم دولت موقت ايران درباره سرمايه گذارى خارجى 
  . است، ما اطمینان بیشترى مى يافتیم

  . در حال حاضر چنین سیاستى مسلم نشده است

  از  عده اى از كارمندان در درجات مختلف

نفوذ، به شما خواھند گفت كه آنھا ھمگى طرفدار از سر گرفته شدن سرمايه گذرايھاى خارجى ھستند، بعضى از مالھا نیز ھمین 
  . را خواھند گفت

خصومت خود خمینى نسبت به نفوذ غرب و به ويژه .مع ذلك، دستگاه رھبرى روحانى در حال جدائى از ھمديگر به سر مى برد
  . كه براى او سرمايه گذارى بیگانه سمبل آشكارى از اين نفوذ است، احتیاج به توضیح بیشترى نداردآمريكا در ايران 

  . در اين زمینه احساسات در عین حال ضد و نقیض حاكم به نظر مى رسد -٨

تلگراف " گفت  مثالہ بنى صدر اقتصاددان اسالمى كه گويا قرار است نقش با نفوذى در حكومت قانونى ايران داشته باشد به ما
كه او طرفدار سرمايه گذارى خارجى است مشروط بر اينكه به نفع ايران باشد و نه براى منافع موسسات چند ملیتى بنى " مرجع 

  . صدر اظھارات خود را تكمیل نكرد مثالہ درباره ئ اينكه آيا پرداخت منافع به سرمايه گذاران بیگانه مجاز خواھد بود يا خیر

كه او يك وزير مسئول شود آيا طرحھائى به تصويب خواھد رساند يا خیر كه بدان وسیله به رسمیت بشناسد كه با فرض به اين
ترس  -٩حكومت اياالت متحده عالقه ئ معتبر و مداوم در سرمايه گذارى داشته و مسئولیت حفاظت از آنھا را به عھده بگیرد؟ 

نسبت به سرمايه گذارى كننده در مورد سرمايه گذارى ويژه اى با احساسات جنون آمیز انقالبى ھر چند دامنه ئ روشھا و مواضع 
  . عمیق انقالبى تضاد دارد
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و نوكران شريك جرم آنھا يعنى سرمايه گذاران خصوصى و بانك داران " خائن "و شاه " استعمارگر "مفھوم اتحاد منحوس از حكومت 
  . و مقاطعه كاران آمريكا، ھمچنان روخواھد آمد

  . ژه در جريان مذاكرات مربوط به حل و فصل اختالفاتبه وي

به اين سوعظنھا جان " شاه به آمريكا " يكسان شدن ھويت شاه و حكومت اياالت متحده در افكار انقالبیون در نتیجه ئ سفر اخیر 
  . تازه يا خواھد بخشید

شود ولى در اين مدت به نفع سرمايه گذارى خارجى  امید مى رود كه به مرور زمان اين ترس جنون آمیز انقالبى از میدان محو-١٠
آمريكا به طور كلى و اين دو سرمايه گذارى به طور ويژه است كه حكومت اياالت متحده توجه رسمى آنھا را به اين نكته جلب كند 

نیست كه آيا بھتر  براى اين دو سرمايه گذار در بر داشته باشد، معلوم CIPOكه على رغم ھمه ئ سودھائى كه سازمان بیمه ئ 
  . نخواھد بود اگر اعالم بداريم كه سیاستى مبنى بر دورى از يان سرمايه گذارى در پیش بگیرند

  . مسائل مربوط به جبران خسارات -١١

آيا " از طرف دولت ايران " براى خود دولت آمريكا، يك مساله ظريف در اين اتخاذ تصمیم است كه در صورت میلى كردنھاى آينده 
بت جبران خسارتھاى مالى كه به طرزى غیرمعقول، كند، غیركافى يا غیرمناسب باشد بیمه ئ افزايش داده شود يا نه و اين با

در حالى كه سابقه مختلط است معذلك تجربه اى كه .كیفیت جبران خسارتھاى است كه عمالہ توسط دولت موقت پیشنھاد شود
  . در دست است آنقدرھا ھم مقرون به سعادت نبوده است" و غیره  ETG" تاكنون از عده اى از مقاطعه كاران سابق 

  . ما از منابع ايرانى كسب اطالع كرده ايم بى

  . اف

تلگراف " گودريج از حل اختالفات خود راضى ھست مع ذلك در مذاكرات با شركتھاى مشترك نفتى، شواھدى در دست است 
ه در آينده با تحول نفت خام به عنوان وسیله اى براى دعاوى جبران خسارت، كر كه دولت موقت ايران مخالف نیست با اينك" مرجع 

  . را فیصله دھد

الاقل ما بايد در مورد غرامتھائى كه سرانجام به بانكھا و شركتھاى بیمه ئ آمريكائى پرداخت شده قبل از اخذ تصمیم درباره ئ 
  . افزايش تعھدات بیمه اى در ايران نظر جدى داشته باشد

توصیه ئ كلى فرض كنیم كه يك سابقه ئ رضايت بخشى درباره ئ پرداخت غرامت از جانب دولت موقت ايران پیدا شد و  -١٢
ترس روانى نیز پايان يافت و يك تحول در سیاست در مورد نھادھا صورت گرفت تا مرحله اى كه موفقیتھاى سرمايه گذارى بار ديگر 

ت مسلم شده باشد در آن زمان ما بايد نظر مساعدى درباره ئ برقرارى مجدد برنامه به تصويب رسیده و منعكس كننده ئ سیاس
  . در ايران داشته باشیم CIPOھاى 

توصیه ھاى ويژه ما معتقديم كه سرمايه گذاران آمريكائى مى توانند طرحھاى خود را نزد شركت به ثبت برسانند و حق بیمه  -١٣
  . ر عمل اين طرحھا را فعال كنندآنھا را نیز مسلم بدارند بدون آنكه د

  . شايد در چنین مواردى نیازى به مراجعه به دولت موقت ايران نباشد

  .... قضیه از اين قرار است ما نسبت به اين دو سرمايه گذارى براى آينده ئ بسیار نزديك چنین توصیه مى كنیم 

  لینگن 

 


