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شماره (1) سند
امنیت دفتر خارجه ـ وزارت امور محرمانه ـ 1343 شهریور 12 ـ 1964 سپتامبر 3 تاریخ:
ناظران امنیتی منطقه ای معاونت مدیریت امنیتی به: از:
مقامات امنیتی (فنی) D مقامات امنیتی منطقه ای٬ ـ 64 / 36 شماره نامه دفتر:

بلوک کمونیستی اتباع شوروی و تماس با موضوع:
بلوک کمونیستی“ اتباع شوروی و تحت عنوان ”تماس با 1343 مرداد CA مورخ 15 ـ نامه 471
پرسنل روحانی مشخص می سازد. رابطه با در PSOS را نیازهای خاص توجیهی افسران امنیتی منطقه ای و
با تطابق آنها CA و ـ نامه 1471 مورد در آـگاهیPSO های منطقه خود از افسران امنیتی منطقه ای باید

شرایط توجیهی مطمئن گردند.
نیزاقدام به و ٬4 طبق بخشD ـ برگیرنده ”ـگزارش سیاست تماس گیری“ در بررسیهای امنیتی آتی باید

CA باشد. ـ اجرای دستورالعملهای 1471 به منظور عمل آمده توسط واحد

1343 مرداد 15 خیلی محرمانه ـ
کنسولی تمام واحدهای دیپلماتیک و USIA به: , AID , ACDA دستورالعمل مشترک دولت٬ از:

بلوک کمونیست ملیتهای شوروی و تماس با موضوع:
سبب ملی گرایی روزافزون آنها مخالفت و رژیمهای اروپای شرقی و رابطه با ـکاهش کنترل شوروی در
باال رفتن ارزش مقامات اروپای شرقی به عنوان منابع اطالعاتی سیاسی٬ اقتصادی و جاسوسی شده است.
خواسته می شود که تالشهای خود را جهت گسترش و بهره برداری از این منابع بنابراین از تمام واحدها
آژانسهای ذیربط میل دارندیک سیستم جهانی ایجاد همان حال٬ در دهند. قرار نظر تجدید بررسی و مورد
ملیتهای بلوک کمونیستی بپردازند. کنترل تماس پرسنل آمریکایی با طریق آن به ضبط و از نموده و
و داد کشورهای بلوک یک الگوی جهانی به دست خواهد تالشهای شوروی و مورد این سیستم در
عکس العملهای کشورهای تغییر مورد تحلیل در به تحقیق و مربوطه بتوانند که دفاتر شد سبب خواهد

بپردازند. آمریکا رابطه با بلوک در
ملیتهای بلوک خواهد تماس با پرسنل آمریکایی در این سیستم به حفاظت از همه اینکه٬ از مهمتر
غربی افراد با تماسهای خود که مقامات بلوک شوروی در گفته شود این نکته باید رابطه با در پرداخت.
اطالعات بازگردانده شده تا به سازمان امنیتی آمریکا این گزارشها بعضی از گزارش تهیه می کنند. دائمًا
منابع ارزش بازسازی یک گزارش واقعی از گنجانده شود. آنها بازیابیهای ناقص در تحریف و ـکاذب٬

معلوم است. آمریکا
باید اعضای کشورهای بلوک هستند٬ تماس رسمی با در دائمًا افسرانی که به علت وظایف خود
طـریق از باید اینگونه یادداشتهای مکالماتی٬ مطالعه نمایند. یادداشتهای مکالماتی گفتگوهای مهم را
اعضای تمام مقاماتی که با تسلیم گردد. معاون او یا ـکانالهای آژانس مربوطه به سرپرست مقامات و
رابطه با در باید می شوند٬ غیررسمی روبرو یا مجامع عمومی و چه در و نتیجه کار ـکشورهای بلوک چه در
پـرسنل کشـورهای بـلوک با صورتی که گفتگو در گزارشی ارائه نمایند. جنبه های مهمه تماس خود
مطالب عـادی یا به تعارفات معمول و محدود شامل یوگسالوی نمی باشد) این مورد ـکمونیستی (در
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معاون وی گزارشی ارائه یا به ریاست و این تماس٬ مورد در هم باید باز می شودکه ارزش گزارشی ندارند.
داشته باشد. اختیار در را این تماسها سوابقی از بتواند او تا شود

اتفاقی به اجتماعی و تمام تماسهای رسمی٬ مورد در باید نیز کنترل می کند را مقامی که این گزارشها
رعایت اولویت با باید البته تماسهای دارای اهمیت را گزارشهایی به این وزارتخانه ارسال نماید. مکرر طور
واشنگتن در در نمایندگان آژانسها با به آژانسهای ذیربط وزارتخانه ارسال و این گزارشها ـگزارش نمود.

آمد. هماهنگی به عمل خواهد آنها مورد
به عهده دارند که بازجوییهای امنیتی معمول را نیز افسران امنیتی واحدها افسران امنیتی منطقه ای و
قابل قبول بلوک کمونیستی کًال یا پرسنل کشورشوروی و که تماس با به پرسنل روحانی اطالع دهند باید
آن مؤدبانه و با باید شرایط خاص قابل اجتناب نیست و رسمی در غیر البته تماسهای اتفاقی و نمی باشد.
به تعارفات محدود نیز گفتگوها و امکان مختصر حد تا باید ولی این گونه تماسها نمود. محترمانه برخورد
در وزارتخانه عالقه دارد گردد. برقرار رو در که تماس رو شود این سعی باید عالوه بر و اجتماعی باشد
مراتب مانند باید کنترل نیز افسر و اطالعاتی داشته باشد کارمندی نیز تماسهای پرسنل روحانی و مورد

به وزارتخانه ارسال دارد. را گزارش این تماسها پاراـگراف پیشین٬ شده در ذـکر

شماره (2) سند
1347 تیر ـ خیلی محرمانه ـ ژوئیه 1968

عملیات اطالعاتی شوروی علیه آمریکاییها و تأسیسات آمریکایی
 در خارج تجزیه و تحلیل از آیین و عرف شوروی

اخطار
از چهارچوب معنای مـاده 18 دفاع ملی ایاالت متحده در شامل اطالعاتی است که در این سند
تأثیرمی گذارد. آن طوری که اصالح شده است٬ قانون جزائی ایاالت متحده آمریکا 794 بخشهای 793و
قانونی ممنوع نظر افشای محتویات آن به یک شخص غیرقابل صالحیت از به دیگری یا انتقال این سند

است.

مقدمه
تحت عنوان ”درباره سال 1959 دستگاه رهبری کمیته امنیت دولتیKGB در به موجب یک رهنمود
مقیم خارجه داده شده ب. گ. ـکا. خارجه“مأموریتهای مهمی به افراد عملیات علیه آمریکاییان در تشدید
همه نوع برای داوطلب گیری آمریکاییهایی که در داده شده است تا دستور به موجب این رهنمود است.
ستادهای بلوکهای نظامی کار واحدهای نظامی و و سفارتخانه ها آمریکاییهایی که در تأسیسات دولتی و
و می کنند سازمانهای بین المللی کار همچنین آمریکاییهایی که در بیفزایند. کوششهای خود بر می کنند
غیره در دانشجویان و روزنامه نگاران و نیز و بازرگانی هستند آنهایی که نمایندگان مؤسسات علمی و
به کلی سال 1962. شده در منتشر ب. گ. ”ـکتاب دستی آموزشی ـکا. می گیرند. قرار این دستور قلمرو

خارجه. ایاالت متحده و در داوطلب گیری آمریکاییها سری:“
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ماهیت برنامه عملیاتی شوروی
دستگاههای اطالعاتی شوروی ایاالت متحده نظر همچنین به ویژه از حکومت شوروی و نظر از
در شوروی به چشم می خورد. متعدد اسناد این اصطالحی است که در و می رود به شمار ”دشمن اصلی“
برنامه های امروز کرده و رشد سالها مرور با دستگاههای اطالعاتی شوروی٬ مقابل این ”دشمن اصلی“
خصوصی٬ رسمی یا اعم از داوطلب گیری آمریکاییها و جستجو جهانشمول برای آزمایش و هماهنگ و
به دست را سیستمهای رمزنویسی ما و رخنه کنند سازمانهای ما در تا نظامی تهیه کرده اند غیرنظامی یا
غیره. غیره و و کشف کنند را عمرانی ما پژوهشهای نظامی و و خنثی کنند را پیکهای مخابراتی ما و بیاورند
عمده دارای خصلتهای ماتریالیستی به طور که آمریکاییها دارند را این اعتقاد این کوشش شورویها در
برای را این می توان آنها بنابر و طمع واقع می شوند پولی یا درجه اول دستخوش انگیزه نیاز در و هستند

خدمت به منافع شوروی ”خریداری کرد.“
آن عبارت و نسبت به امنیت ایاالت متحده تشریح می کند مهمی را تهدید این مطالعه ازطریق نمونه ها٬
(امنیت نظامی یو آر. ج. و شوروی (ـکمیته امنیت دولتی) ب. گ. فشرده ـکا. منظم و برنامه مرتب و است از

رخنه به تأسیسات آمریکا. خارج و در درباره داوطلب گیری آمریکاییها شوروی)
آن طوری که دسـتگاههای کشور خارج از همچنین تجسم بخش آمریکایی متوسط در این سند
کسی که آن است و افزودن بر به پول و یعنی فردی که عالقمند می باشد. می بینند را اطالعاتی شوروی او
عادت به به دفاع نیست و کسی که معتقد بی توجه است و مخاطرات کار وسائل و و معموًالنسبت به شیوه ها
پر حرفی دارد. در خارج نزدیک شدن به او آسانتر از این است که اـگر او در خود آمریکا می بود. این تصور
نقل قولهایی از این مطالعه در درسراسر و آیین اطالعاتی شوروی می باشد خیالی نیست وجزئی از اغواـگر
نشان دهنده تفصیل دارد آنها بعضی از شده و نمونه های واقعی که ذـکر گنجانده شده است. ب. ـکا.گ. اسناد
طبقات اینکه بعضی از همچنین درباره مفهوم مشابه شوروی مبنی بر عمل می باشد. عرف و این آیین در
عمل دانشجویان در و کارمندان دون پایه سفارتخانه ها قبیل کادرهای نظامی داوطلب٬ آمریکایی از
عمال آنها مناسبی برای افسران اطالعاتی شوروی و آماجهای بسیار می باشند ”شهروندهای درجه دوم“

هستند.
عملیات جاسوسی شوروی با یک اساس جهانی مشاهده شده است٬ برنامه شوروی آن طوری که بر
هدفهای عمده آن به دست آوردن یکی از تکمیل کننده آن است. داخل ایاالت متحده موازی بوده و در
جهت منافع در را می توان آنها و یعنی افرادی که امکانات بالقوه دارند خارج می باشد عمال آمریکایی در
صفوف سه گانه نیروهای در شعبات مختلف حکومت فدرال و ایاالت متحده در جاسوسی شوروی در
هماهنگ با گرفت. صنایع به کار فنی و مؤسسات علمی و همچنین در احزاب سیاسی و در مسلح و
گنجانده شده است آمریکاییهای خـارج از مفهوم ”دشمن عمده“ اولویتهای اطالعاتی شوروی که در
آمـاجهایی بـرای رسمی هرگاه که امکان داشته بـاشد غیر یا سمتهای رسمی و ایاالت متحده چه در

در داوطلب گیری بوده اند.
دستوراتی برای تقویت کشور خارج از به کادرهای اطالعاتی شوروی در مسکو از اوائل سال 1951
همچنین در و سال 1953 بهار این دستورات در شد. صادر فعالیت علیه آمریکاییها و عملیات موجود
آن نقل قول شده این مطالعه از آغاز که در ب. دستگاه رهبری ـکا.گ. دستور همان سال تکرارشد. دسامبر
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سوی گردانندگان شوروی برای افزایش دامنه کوششهای عملیاتی از است منعکس کننده یک تصمیم٬
دست است که به در نیز هستند قابل مالحظه جدیدتر طبقه بندی شده شوروی که به طور اسناد است.
در علیه آمریکاییها پیچیدگیهای فزاینده عملیاتی که امروز شوروی افزایش یافته و موجب آن تهدید

آن دیده می شود. در برده می شود خارج به کار
ملیتی که تعلق داشته به هر ب. گ. عمال ـکا. و همه ”تماس گیرندگان طرف اعتماد“ سالهای اخیر در
معرض در دیگر بار علیه اهداف آمریکا برای جهت گیری احتمالی آنها چه باشد فعالیتشان هر و باشند
آر. ج. و ـکا.گ.ب. می کند دسترس است که تأیید در اطالعات قابل اتکای بسیار ارزشیابی قرارگرفته اند.
تأسیسات و علیه آمریکاییها شده شدیدی بر کوششهای متمرکز یعنی اطالعت نظامی شوروی با یو.

به دست آورده اند. موفقیتهایی نیز و می کنند خارج کار در آمریکا

سازمانهای شوروی
نکات مربوط به وارد قلمروهای صالحیت آنها که بین دستگاههای اطالعاتی شوروی و لزومی ندارد
برنامه عناصرعمده ترکیب کننده ای که بیش ازپیش در ولیکن ذـکرمختصر ـکارهای سازمانی وفنی بشویم٬
برنامه ضرورت دارد. برای درک خود خارج فعالیت دارند در مقیاس جهانی علیه آمریکاییها عملیات در
(ـکه به عنوان مدیریت می باشد ب. گ. مدیریت خارجی ـکا. مهمترین آنها ترکیبی و اولین عنصر الف ـ
شوروی مسئولیت اولیه جماهیر مرزهای اتحاد خارج از این مدیریت در نامیده می شود.) اصلی اول نیز
جمع آوری اطالعات مثبت از طرق مخفی را به عهده دارد. این اطالعات ممکن است سیاسی٬ نظامی٬
اقتصادی و علمی باشد. این مدیریت همچنین مسئول فعالیتهای پنهانی بسیار تخصصی برای نفوذ در
اطالعات در مدیریت خارجی همچنین مسئولیت ضد اقدامات حکومتهای خارجی می باشد. و سیاستها
افسران ستاد اطالعاتی خارجی است. همه دستگاههای امنیتی و در که شامل نفوذ به عهده دارد خارج را
اشکال تعیین سایر خارج تحت پوشش دیپلماتیک خدمات بازرگانی و که برای خدمت در ب. گ. ـکا.
در گرفته انـد. مدیریت خارجی قرار تحت مدیریت بالواسطه بخشهای جغرافیائی مربوط در می شوند
فزاینده ای به نحو ایاالت متحده دارند٬ مورد مشاهده شده است که افسرانی که تجربیاتی در سالهای اخیر
براساس آن تئوری آزمایش شده این امر و است اعزام می شوند دور بسیار آمریکا به پستهایی که از
بحث بیشتری به عمل خواهد این باره بعدًا (در است. ثمربخش تر و آسانتر علیه آمریکا که کار می باشد
به زبان و ایاالت متحده دیده اند دوره هایی در ب. کا.ـگ. در آمریکا کارشناسان امور بسیاری از آمد.)
کوششهای عملیاتی خود و هستند جنبه های رسمی وخصوصی آشنا با و انگلیسی به روانی تکلم می کنند

می کنند. متمرکز شده باشند که مستقر جا هر نسبت به اهداف آمریکا را
عملیاتی که در شوروی نقشی عمده را ارشدتر و به عنوان سازمان بزرگتر ب. حالی که ـکا.گ. در ب ـ
وزارت (ـکه عمًالمدیریت اطالعاتی اصلی ستاد یو. آر. جی. این رساله بحث شده است به عهده دارد٬ در
صالحیت تخصصی مشابه برای جمع آوری اطالعات نظامی اسـتراتـژیک در با فعاالنه و دفاع است)
تعیین وتأسیسات نظامی آمریکا کادرها درجه اول برای سرشاخ شدن با بنابراین در و می کنند خارجه کار
به کشورهای غرب٬ در فنی آمریکا عملیات علیه کادرهای علمی و این سازمان همچنین در شده است.
یک از یو. آر. معذالک جی. جاهایی که زمینه تخصصی دارای مصرف نظامی است سرگرم است. ویژه در
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درهم آمیختگی عملیات این دو نیست و زمینه اطالعات نظامی هم برخوردار انحصاری حتی از قلمرو
رایج است. یک امر ب. گ. ـکا. و یو آر. حتی رقابت جی. و یکدیگر سازمان با

کشورهای خارجی در یو آر. جی. و ب. گ. ـکا. استقرار
کارهای رسمی و نظامی و که درزمینه های دیپلماتیک یا کشور کمی ازآمریکاییهای درخارج از تعداد
که را خارج کشور گسترده دستگاههای اطالعاتی شوروی در استقرار می توانند می کنند٬ خصوصی کار
کامل درک نمایند. به طور هم می کند٬ همین را و عمل کند آمریکایی می تواند علیه اهداف غیر و علیه آنها
در است و نفر هزار 7 آنها خارج که تعداد اتباع شوروی در از درصد 60 واقعیت این است که حدود
نفر دو سه مأمور هر از و سازمان هستند مأمورین اطالعاتی این دو از می کنند٬ کار تأسیسات رسمی آنها
میان اتباع شوروی که درجه دیپلماتیک دارند در می کنند. کار یو. آر. جی. در یک نفر و ب. گ. ـکا. در
هستند ب. گ. ـکا. وسط جهانی اتباع شوروی که مأمور حد است. نسبت افسران اطالعاتی حتی باالتر
براساس افشاـگریهایی است که از این آمارها است. درصد 90 کشورها بعضی از در و درصد 75 حدود
همکارهای این اشخاص قادرند به دست آمده است. مأمورین اطالعاتی شوروی که به غرب پناه برده اند
ضد تحلیل دستگاههای امنیتی و این ارقام همچنین براساس تجزیه و کنند. انگشت نما را سابق خود
عملیات اطالعاتی شوروی شاهد که توانسته اند جمله دستگاههای اطالعاتی آمریکا اطالعاتی غرب از

فراهم شده است. باشند
واحدهای اطالعاتی (ـکه به عنوان اقامتگاههای قانونی شناخته شده اند) متعلق به ـکا. گ. ب. و جی. آر.
دستگاه دو کادرهای اداره هر و دارد خارجه وجود هیئتهای سیاسی شوروی در در یکدیگر مستقل از یو.

می باشند. دارای سمت رسمی دیگر گرفته یا حمایت قرار اساس مسئولیت دیپلماتیک مورد بر
که اقامتگاه (ـکه به عنوان ساـکن عنوان می گردد)معموًالیک سمت رسمی دیگردارد رئیس عملیاتی هر
ممکن است که رایزن رسمی ساـکن اقامتگاه٬ فرد ب. ـکا.گ. درمورد ماهیت عملی اوسرپوش می گذارد. بر
نقش آشکار از یو. آر. ازسال 1961مقام ساـکن جی. داشته باشد. یاالاقل عنوان دبیراول را سفارت بوده و

اـکنون وابستگی نظامی مشهوری ندارد. شده و وابسته نظامی مجزا
معاون رئیس نماینده بازرگانی شوروی باشد. شاید یا اول سفارت و چنین شخصی ممکن است دبیر
همه اجزای سراسر وسیعی در به نحو خارجه٬ در یو. آر. جی. و ب. گ. مأموران عملیاتی اطالعاتی ـکا.
براساس نیمه بوده و پوشش برخوردار همه از آنها سطوح هیئت رسمی شوروی پخش شده اند. ترکیبی و
یا علمی و فرهنگی و به عنوان وابسته های سیاسی و همه مدارج و به عنوان دبیران دیپلماتیک در وقت٬
همان و نماینده بازرگانی خارجی خدمت می کنند ووابسته مطبوعاتی واطالعاتی و کنسولیار یا ـکنسول و
خارجه و دیپلماتهای مشروع وزارت امور از به مراتب بیشتر آنها تعداد کشور هر در طوری که گفته شد٬
کادرهای ادارات٬ بعضی از در سازمانهای شوروی است. و وزارتخانه ها اطالعاتی سایر نمایندگان غیر
مأمورین از اداره های کنسولی تمامًا مثًالبعضی از باشند. کامل برخوردار انحصار اطالعاتی ممکن است از
اـکنون این واقعیت مسلم شده است که همه کادرهای دفاتروابسته نظامی و تشکیل شده است و ب. ـکا.گ.
آر. اعضای حرفه ای جی. مأموران نظامی حرفه ای و عمًال دون پایه٬ جمله کارمندان غیرنظامی ظاهرًا از
برای مثال می کند. درجه ایجاد پوشش و غریبی در چنین اوضاعی اغلب تحوالت عجیب و می باشند. یو.
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تا سال 1954 رم از وابسته نظامی در نظامی دفتر یک راننده غیر می توان گفت پاول ایوانویچ لوماـکین٬
شد. عنوان معاون وابسته نظامی ظاهر درجه سرهنگ دوم با با سال 1964 قبرس در در بعدًا ٬1960
سال از (پایتخت کانادا) اتاوا مترجم جهت وابسته نظامی در همچنین روبسپیران فیالتوف که سمت راننده و
درجه دبیردوم با (پایتخت سابق برزیل) درسال 1963درریودوژانیرو به عهده داشت٬ را 1960 تا 1957
ارتش شوروی درجه ارشدی داشته است عمل در چنانچه دانسته شده است فیالتوف در خدمت می کرد.
رم درجه سرگردی داشته است. هنگام خدمت در لوماـکین نیزشاید خدمت می کرده و کانادا حالی که در در
خارج تأسیسات رسمی مستقر داخل یا اینکه در خارجه اعم از مأموران اطالعاتی شوروی در استقرار
اـکثریت پرسنل رسانه های کنند. پر می توانند را شده موجود پستهای پوششی اعطاء نسبتًا شده باشند
این در آنها درصد 60 روی هم رفته بیش از مأمورین اطالعاتی می باشند. خارج٬ ـگروهی شوروی در
خبرنگاران روزنامه های نشان می دهد. حداقل نسبت را درصد این 60 و سمت تشخیص هویت شده اند
آمده انـد. این مقوله به شمار خبرگزاری نووستی در نمایندگان خبرگزاری تاس و و ایزوستیا و پراودا
همچنان توسعه می یابد تشکیل شده و همه جا نظامی شوروی که در آیروفلوت شرکت هواپیمایی غیر
سالهای در و می دهد قرار یو. آر. جی. دستگاه اطالعاتی شوروی خصوصًا اختیار پیشتیبانی در پوشش و
کشـور نمایندگان خـارج از از درصد طبق بررسیهایی که به عمل آمده ثابت شده است که 70 اخیر

می باشند. یو آر. جی. آیروفلوت مأموران ستاد
که روی هم رفته دریافته اند آمریکاییها ایاالت متحده علنی شده است٬ که در جاسوسی متعدد موارد از
سازمان ملل متحد در نیویورک و از جمله دبیرخانه بین المللی آن و مقر دائمی هیئت نمایندگی شوروی٬ در
همین استفاده قرارمی گیرد. به عنوان پوششی ازسوی دستگاه اطالعاتی شوروی مورد سازمان ملل متحد

صدق می کند. نیز اروپا در سازمانهای تخصصی ملل متحد ادارات و مورد در مدعا
دارد. پاریس قرار است که در (یونسکو) فرهنگی ملل متحد سازمان اقتصادی و ستاد یک نمونه بارز٬
وابسته به هیئت شوروی در یا و می کنند دبیرخانه آن کار اتباع شوروی در نفر 60 این سازمان بیش از در
یا کارمندان شوروی به عنوان مأمورین اطالعاتی تشخیص داده شده و %25 تقریبًا می باشند. یونسکو

مظنون به داشتن وابستگیهای اطالعاتی می باشند.
نفراتباع شوروی که 55 واز وین می باشد آن در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که مقر نمونه دیگر
از یا و هستند غیره مشغول به کار مترجم و دبیرخانه این مؤسسه بین المللی به عنوان کارشناس٬ در
به عنوان مأموران آنها نیمی از تقریبًا این آژانس می باشند٬ ـکارمندان دائمی هیئت نمایندگی شوروی در
یامظنون به داشتن چنین سمتی می باشندوخطای جزئی ممکن است٬ و اطالعاتی تشخیص هویت شده اند
که تمرکز کرد می توان برخورد ژنو در مشابهی نیز تصویر با ماهیت محافظهـکارانه داشته باشد. بیشتر
هیئت نمایندگی دائمی شوروی در و اروپایی سازمان ملل متحد مقر در یو. آر. جی. و ب. گ. افسران ـکا.
سازمان مطالعات سازمان بهداشت جهانی و و کمیسیون اقتصادی اروپا و ژنو در سازمان ملل متحد مقر
غیره بچشم می خورد. دست و اتحادیه بین المللی مخابرات دور و سازمان بین المللی کار جوی جهانی و

خارجه کشورهای بلوک اروپای شرقی در و ب. گ. سازمانهای اطالعاتی ـکا.
دستگاههای کادرهای یکی از عمال یا آنها که در شد چندین نقطه به نمونه هایی اشاره خواهد در
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عملیات اطالعاتی شوروی علیه یک آمریکایی اطالعاتی کشورهای بلوک کمونیستی اروپای شرقی از
معلوم بین قرار که از این یک نتیجه مناسبات کاری نزدیک می باشد کشورهای غربی پشتیبانی کرده اند. در
ایاالت متحده اتحادشوروی٬ نظامی کشورهای کمونیست اروپائی که مانند دستگاههای غیر و ـکا.گ.ب.
عبارتند دستگاهها این رساله٬ (برای مقاصد دارد. تلقی می کنندوجود به عنوان ”دشمن اصلی“ را آمریکا
سابو٬ السلو تاحدودی رومانی.) مجارستان و چکسلواـکی و لهستان٬ دستگاههای امنیتی آلمان شرقی٬ از
کرده بود٬ فرار (EVH) ـ اچ وی. ای. دستگاه اطالعاتی مجارستان ـ اطالعاتی که از ارشد یک مأمور
نهم گفت: و ـکنگره هشتاد در کمیته مجلس نمایندگان آمریکا درباره این همکاری طی ادای شهادت در
خاـک شرکت دستگاههای اطالعاتی کشورهای بلوک در فواصل زمانی معین کنفرانسی با در ”شورویها
کار کنفرانسهایی تشکیل می دهند. مشکالت اطالعاتی٬ و شوروی برای بحث درباره هدفها جماهیر اتحاد
کشورهای بلوک شوروی نتیجه مستقیم همکاری اطالعاتی شوروی و روابط بین دستگاههای امنیتی و و
این یک از دستگاه اطالعاتی هر شوروی است و حزب کمونیست اتحاد بین احزاب کمونیست ملی و
به نفع خود هدفهای وسیع اطالعاتی را دستگاه اطالعاتی شوروی توافق کرده است که بعضی از با ـکشورها
این کنفرانسها در ایاالت متحده آمریکا کشورهای بلوک عملی سازد. به نفع دستگاههای اطالعاتی سایر و

به عنوان دشمن اصلی تلقی می شود.“
توافـقهای بـین و سال تشکیل می شود اشاره کرده است هر به آنها ـکنفرانسهای دوره ای که سالو
سوی یک گروه کوچک از از رهنمود به هماهنگیهای روزانه و منجر دستگاههای اطالعاتی این کشورها
افسران ـکا. گ. ب. که در ستادهای هر یک از کشورهای بلوک مأموریت دارند٬ ابالغ می شود. هر چند
داخل منطقه کشورهای غربی در سایر و مربوط به عملیات علیه تأسیسات پرسنلی آمریکا تأـکید٬ بیشتر
دست شواهدی در می رود). این رساله به شمار این مسئله ای است که خارج از ـکشورهای بلوک است (و
گاه به گاه کشورهای خارجی غرب نماینده دارند است که دستگاههای اطالعاتی کشورهای بلوک که در
ب. گ. دسترس ـکا. در را عمال محلی خود و اغلب کادرها و دارند ب. گ. ـکا. همکاری نزدیکی با

می گذارند.
تأسیسات آمریکایی وابسته به به ویژه عملیاتی که به نظامیان و زمینه عملیات اطالعات نظامی و در
دسـتگاههای و یـو. آر. جی. مناسبات بین٬ مربوط می باشند٬ سازمان وپیمانآتالنتیک شمالی (ناتو)
پیمان ورشو٬ اجتماعات سالیانه کشورهای عضو در نزدیک است. اطالعات نظامی واروپای شرقی بسیار
و یـو. آر. دست است کـه جـی. توافقهایی درباره نیازهای اطالعاتی حاصل می شود.شـواهـدی در
دانشهای فـنی و درباره تجربیات و یکدیگر منظم با دستگاههای اطالعاتی کشورهای بلوک به طور
غرب بلکه همچنین در داخل منطقه کشورهای بلوک٬ در و سطح ستادها در مأموریتهای عملیاتی نه تنها
مربوطه تبادل نظر مجرای وابسته های بازرگانی کشور از ازطریق مناسبات همکاری بین محلهای استقرار

می کنند.
دستگاههای اطالعاتی مداوم خطر تشدید خالصه این مقدمه سعی داشته است موجودیت و به طور
در روسی درگیر همچنین عناصر تشریح کرده و خارج را در پایگاههای آن کشور و شوروی علیه آمریکا
شناسایی نماید. می کرده اند٬ اجرا را عملیات همه جانبه خود طریق آنها مواضع پوششی که از بسیاری از
خارج علیه آمریکاییها٬ اهداف عملیاتی دستگاههای جاسوسی شوروی در با بخشهای بعدی اصوًال
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غیرمستقیم مستقیم یا این اهداف به طور برخوردشوروی با و (وآسیب پذیری آنها) اهداف دارای اولویت٬
با همان گونه که خواهیم دید رابطه بوده و سادگی در پیچیدگی و نظر تکنیکهای شوروی از طراحی٬ نظر از
کسب موفقیتهایی نیز آوردن خسارات امنیتی علیه آمریکا وارد ولی اغلب با می شوند شکست روبرو

ـکرده اند.

کشورهای خارج برای دستگاه اطالعاتی شوروی؟ آماجهای آمریکایی در و هدفها
رسمی از اسناد ضرورت به خدمت گیری عمالی که بتوانند ب.) گ. (دستگاههای ـکا. ستاد رهنمود در
درباره عمالی که دسترسی به مکاتبات سری و شده است. تأـکید فراهم کنند پایگاههای آمریکایی برای ما
اولویت منشیها و کارمندان پرونده ها و تکنیسینهای ماشینهای رمز و قبیل کارمندان رمز از رمزی دارند
فراهم آوردن تماسهای شخصی و که در داده می شود دستور به افسران ما این رهنمود در داده می شود...
در یا خارج و داخل پایگاههای آمریکایی در در آمریکاییان ساـکن خارج که بتوانند مناسبات محرمانه با
پیش گیرند. روش تعرض آمیزتری در کنند ایاالت متحده کارپیدا علمی آمریکایی در سازمانهای دولتی و
از هرسمتی درمؤسسات آمریکایی کارمی کنند آمریکاییان ساـکن خارج که با همچنین روابط محرمانه با
این چنین شبکه های عمال برای به مطلوب می باشند... حتی پیشخدمتها یا رانندگان و قبیل مترجمان یا
گرفته کارمندان وبرنامه های کاری داخل پایگاههای آمریکایی به کار کاملی از دست آوردن تصویر

گذاشته شود. کار آنجا دستگاههای استراق سمع در سری به دست آمده و اسناد تا می شود

اهداف
به دست آوردن خارج عبارت است از هدفهای اولیه عملیات اطالعاتی شوروی علیه آمریکاییان در
از به شکل اسناد رسمی ترجیحًا اسرار و قرائت کرد بتوان مخابرات رمزی را تا مطالب نوشته شده به رمز
درجه ای که دسترسی بـه اطـالعات هر در نظامی و کشوری و طریق به کارگیری آمریکاییان اعم از

به دست آورند. طبقه بندی شده دارند
در تکنولوژیکی عمًال جمع آوری اطالعات علمی و که عبارتنداز: دارد البته هدفهای دیگری وجود
جهت رخنه و حرکت در طبقه بندی شده به منظور یا و آشکار یا نظامی و صنعتی و اعم از همه زمینه ها
ارزیابی آمریکاییانی که بالقوه طریق تشخیص هویت و از عمومی آمریکا دستکاری زندگی سیاسی و
آمریکاییهای غیررسمی در این پرورش طبقات مختلفی از عالوه بر عمال اقدامات سیاسی شوندو بتوانند٬
بالمآل کارهایی ساخت تا متقاعد را آنها و تحت کنترل درآورد را دانشجویان که بتوان آنها قبیل٬ خارج از
نسبت معذالک همه اینها پاکنند. امنیتی دست و جمله خدمات اطالعاتی و واز درتأسیسات دولتی آمریکا
خارج به هرطریقه ممکن پایگاههای آمریکایی در به هدف اصلی یعنی به دست آوردن اطالعات سری از

گرفته است. درجه دوم اهمیت قرار در

انواع هدفها
خدمات یک مأمور یا و قبیل یک سفیر دهنده آمریکایی از هرگونه هدف نوید گ.ب. حالی که ـکا. در
آیین از داد٬ نخواهد بی اعتنائی قرار مورد خارج را آمریکایی در دیگر ارشد اینکه مأمور خارجی یا
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فتح همچنین از و یو. آر. جی. و ب. گ. مشاهده شده ـکا. عملیات گزارش شده و اطالعاتی شوروی و
روشن است که شدیدترین فعالیت شوروی متوجه کارمندان جزء کامًال بابهای وابسته داوطلب گیری٬
این در خارج باشند. تأسیسات رسمی کارمندان نظامی آمریکایی در سایر و دیپلماتیک آمریکا مراـکز
به عنوان سوی شورویها غیره از تفنگداران دریایی محافظ و منشیهای اداری٬ طبقه وسیع منشیهای رمز٬
”این اشخاص ب.) گ. ـکا. (طبق مندرجات یک رهنمود زیرا تلقی می شوند٬ اشخاص به ویژه آسیب پذیر

لحاظ مالی وضعشان چندان رضایت بخش نیست.“ از و تعلق ندارند به طبقات ممتاز

مخابرات و پرسنل رمز
به خارج فرستاده شده و در ب. گ. ـکا. کلی که به محلهای استقرار یک رهنمود در سال 1961 در
شده تأـکید چه تمامتر شدت هر با رسیده بود ب. گ. نیوکوالیویچ شلپین رئیس وقت ـکا. الکساندر امضاء
گـرفتن ”به کار عبارت است از ب. گ. قرارگاههای ـکا. یک از که وظیفه اولیه دارای اولویت هر بود
بدین طریق به که ”ثمربخش ترین نتایج“ صریح یادداشت شده بود به نحو این رهنمود در منشیهای رمز“
روی تشخیص هویت منشیهای رمز که در داده شود دستور ب. گ. به قرارگاههای ـکا. دست میآیند.
به طوری که دانسته شده است کنند. متمرکز را استخدامشان فعالیت خود و آنها تماس با آمریکایی به قصد
شلپین مورد متعاقب رهنمود مسکو٬ در ب. گ. ـکا. ستاد غرب از در ب. گ. دست کم یک قرارگاه ـکا.
و نامها توأم با منشیهای رمز این پشتیبانی به شکل یک فهرست آماده شده از گرفته است. پشتیبانی قرار
اطالعات بیوگرافیک بود که در آن زمان به کشوهای غربی برای کار اعزام شده بودند و قرار بود کوششهای

قرارگاه ـکا. گ. ب. در مورد همین اشخاص متمرکز شود.
لحاظ درجه و از مقوله ”ـکارمندان جزء“ دستگاههای مخابراتی درخارج در اـکثرمنشیهای رمزوسایر
اینکه (اعم از وابستگی می باشند اغلب فاقد جوان بوده و نسبتًا این اشخاص اـکثرًا گرفته اند. حقوق قرار
کارمندان جوان می گذارنند. سایر و یکدیگر جوار در را اغلب ساعات فراغت خود و زن باشند) یا مرد
اجازه و محدوده تأسیسات رسمی شوروی زندگی می کنند خارج که در برخالف همتاهای شوروی در
که دلشـان جا هر کارمندان سفارت آمریکا دیده شوند. خیابانها بدون اسکورت محافظان در ندارند
ساـکنان محل و با و کنند برقرار هرگونه تماس اجتماعی که مایل باشند آزادند و زندگی میکنند بخواهد
چنین شرایطی در معاشرت کنند. گمارده شده اند آمریکاییان غیررسمی کشورهای خارجی که به آنجا
واقع برای یک قرارگاه اطالعاتی در و وسیعی دانسته می شود به نحو شغلهای تخصصی حساس آنها
ایجاد شبکه مأمورین محلی استفاده می کندتشخیص هویت و به ویژه قرارگاهی که از خارج و شوروی در
کوشش برای به خدمت گیری بعضی موارد در ارزیابی و غیرمستقیم به منظور یا وسایل تماس مستقیم و

آسان است. نسبتًا آنها
عملیات شدیدًا از و شکل قابل تصوری می شود شامل هر مقابل منشیهای رمز در ـکوشش شورویها
دست داشتن پیچیده است و بسیار به خوبی تنظیم شده و ریزهـکاری بوده و از عملیاتی که پر ناپخته تا
دارد. امتداد می شود٬ ناـگهان غافلگیر نظر قربانی مورد و آخرین لحظه مخفی می ماند تا آنها در شورویها
در دارالسالم پایتخت تانزانیا آشکاری در نمونه های ناپختگی شوروی به ویژه به یک شکل بسیار یکی از
در که گویا یو. آر. جی. افسر دوم سفارت شوروی و دبیر پوتیاتوف٬ والدیمیر روی داد. سال 1966
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یک رستوران واقع در که در رمزسفارت آمریکا به یک کارمند عملیات پرسنل مخابراتی تخصص داشت٬
افراد پشتکار پرورش دهندگان با توتیاتوف که از نزدیک شد. یک منشی سفارت پذیرایی می کرد٬ از پالژ
شکل وی آـگاه بود. بدون شک از آمریکایی مالقات کرده و این منشی رمز هفته قبل با چند آمریکایی بود٬
نفر دو آن گاه به هر و کارش به مستی کشید و به شام دعوت کرد شوروی زوج آمریکایی را این مأمور
بـه دالر پرداخت حق الزحمه آنـها با او بدهند به او سفارت را اسناد آنها که اـگر آمریکایی وعده داد
خصوصی به طور او با که منشی رمز مدام پافشاری می کرد او کرد. خواهد ثروتمند را آنها آمریکایی٬
اینکه مضطرب شد. تا به تنگ آمده بودند آمریکایی که ازمداومت پوتیاتوف بیشتر نفر این دو مالقات کند.
سرانجام بردارد. آنها سر که دست از کنند وادار را یو آر. ناسزاهای مستقیم نتوانستندافسرجی. از حتی بعد
همکارخود آمدو آنها به نزدیک میز بود) ازاتباع دیگرشوروی (ـکه مأمورشناخته شده ـکا.گ.ب. یک نفر
بود حتی هنگامی که هشیار معذالک پوتیاتوف٬ کرد. دور آنها میز از می خورد فرط مستی تلوتلو که از را
آژانس یک میهمانی شامی که ازسوی یک کارمند در او هفته بعد چند برنمی داشت. سماجت خود دست از
دعوت شدگان همان منشی رمز یکی از و آمریکایی ترتیب داده شده بود نفر بین المللی عمران برای چند
معطوف این را بدون آنکه لب به مشروب بزندتوجه خود این بار بدن اینکه دعوت شده باشدظاهرشد. بود٬
درباره اقدامات گستاخانه را امنیت سفارت آمریکا دفتر حال منشی رمز٬ به هر آمریکایی کرد. منشی رمز

پایان داد. روسی سرانجام به کوششهای خود این مرد جریان گذاشت و پوتیاتوف در
دادن فرد زحمت قرار در و روسی“ عمال محلی ”غیر اغلب یک طریقه غیرمستقیم شامل استفاده از
مورد نظر از طریق گرفتار کردن او در روابط جنسی از انواع گامهای اولیه مطلوب شوروی است. چند سال
اطالعات شوروی به یکی از عمال خود که یک بازرگان آفریقای شمالی یک مأمور قبل در یک کشور
ارتباطات بخش مخابرات و رخنه در که هدف اصلی او سکنی داشت گفته بود آنجا در و اروپایی بود
روابط در سفارت آمریکا کردن یک منشی زن در طریق گرفتار داشت از نظر در او است. سفارت آمریکا
آن زمان آشنایی این بازرگان اروپائی که در برسد. به هدف خود جنسی که وی به آن عامل معرفی کرده بود
صورت در مقابل این کار در و کند اغوا را که این دختر گرفته بود آمریکایی داشت دستور دختر ـکمی با

موفقیتی به دست نیاورد. او این مورد در موفقیت پولی کالن به عنوان پاداش دریافت نماید.
به سوی شورویها محلی دولت که از یک کارمند نزدیک٬ خاور واقع در یک کشور به همین ترتیب در
و نزدیک بودند هم بسیار آمریکایی که با دختر دو با داشت تا دستور گرفته شده بود عنوان عامل به کار
برای مقاصدشوروی پرورش را مالقات کرده آنها بود سیا منشی رمزسفارت ودیگری کارمند آنها یکی از

دهد.
مأمور توصیف کرده بود. ”شهروندان درجه دوم“ و مجرد جذاب٬ را دختر شوروی این دو مأمور
یک انگشتر کند٬ گرفتاری جنسی پیدا این دودختر یکی از می گفت که با شوروی هنگامی که به عامل خود
آن انگشتر صحیح انجام دهد به طور را مأموریت خود بتواند او گفت که اـگر و نشان داد به او الماس را

گرفت. خواهد به عنوان هدیه قرار او اختیار الماس در
دستخوش دور که حتی از مخابرات بخورد یا به محض اینکه چشمش به یک هدف رمز ب. گ. ـکا.
تکنیسین مخابرات شکیبائی نشان می دهد. سماجت و خود از می گیرد تهدیدهای شوروی قرار یا تلقینها
تربیتی اروپای شرقی داشته و زمینه قومی و شده٬ متولد آمریکا در چند که هر خارجه ما وزارت امور
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جریان جنگ جهانی دوم سمت محقری شوروی در جماهیر اتحاد یک هیئت آمریکایی در زمانی در
یک پست در گرفته و قسمتهای مختلف جهان قرار معرض تماس در در آن زمان به بعد از داشته است.
ترتیب ب. گ. به خصوص ـکا. این مورد در گیرند. به کار را که او خارجی ثالث کوشش به عمل آمده بود
(ـکه این شهروندشوروی هرچند داده بود یک شهروندشوروی را با دور خاور در یک برخورد”تصادفی“
شانزده را آمریکایی او نظر مورد فرد تعلیم دیده بود). رسمی شوروی نبوده ولی برای این منظور یک مأمور
اتحاد قابل دسترس در فرد دوست و یک الکتریسین جوان و که آن زمان او سال قبل مالقات کرده بود
کارخانه تلویزیون سازی مرفه در به عنوان یک مدیر را روسی خود این فرد این بار شوروی بود. جماهیر
عمل اسناد (ولی در آمده است. دور بازرگانی به خاور موقت برای امور که به طور معرفی کرده بود لنینگراد
وزارت یک گذرنامه دیپلماتیک برای انجام وظیفه موقتی از با مجهز که این فرد آن بود مسافرتی حاـکی از
سال بعد دو اروپا طرف شوروی در دومین کوشش برای تماس از داشت). حضور آنجا خارجه در امور
تحت پوشش و کارشناس عملیات آمریکا ب. گ. ـکا. یک عضو این بار نظر٬ مورد فرد صورت گرفت و
حامل نامه ازطرف دوست روسیش آمریکایی باعنوان ابالغ کننده سالم و به فرد را که خود دیپلماتیک بود
و پی گیری کند شده دنباله تماس اولیه را تالشهای تجدید با کوشیده بود این شخص جدید معرفی کرده بود.
یک کشور سال بعددر 3 که دارای حساسیت بود یک تماس سوم نیز فراهم کند. نزدیکی را بساط دوستی و
به عنوان یک را شخصی که خود با این آمریکایی بدون اینکه سوءظنی ببرد اروپای غربی صورت گرفت.
او با و مالقات کرد زده بود آن آمریکایی جا بازرگان آمریکای جنوبی دارای ریشه اروپای شرقی مانند
دوست شد. این دو نفر٬ قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفتد مدت حدود هشت ماه با یکدیگر تماسهای گاه به گاه
رد شد ـ این عنوان شد ـ و غیرمنتظره به کارگرفتن او دوستانه برقرار کرده بودند تا هنگامی که پیشنهاد
اروپای شرقی بوده است که می خواست اطالعاتی به نفع خدمات اطالعاتی آن کشور ظاهرًا پیشنهاد
به این آمریکایی یکه خورده آن٬ برابر در و به دست بیاورد ”درباره تمام انواع دستگاههای رمزی آمریکا“
اوضاع واحوال این اقدام به کارگیری عمرش تضمین خواهدشد. آخر تا که امنیت مالی او شده بود پیشنهاد
یک فرد تابعیت داده است عمًال تغییر که این فردآمریکای جنوبی که ظاهرًا معلوم کرد ـکه به نتیجه نرسید
کارمی کند درغرب زندگی و حالت استتار یعنی یک مأموراطالعاتی که با بوده است٬ روسی ”غیرقانونی“

قالبی است. روسی و به یک ملیت غیر نشان دهنده تعلق او هویت او اسناد و
جزئیات با اینجا مطبوعات منعکس شده در در زمان خود در و که تازگی ندارد چند هر زیر مورد
شد٬ حل نخواهد جنبه های غیرقابل توضیح که به احتمال هرگز چند هر سابق نقل می شود. بیشتری از
عملیاتی یک نمونه کالسیک از منشی رمز٬ گرفتن دونالداولتان٬ کوشش شوروی برای به کار دارد. وجود
طی آن دست شوروی تا راههای مختلف انجام گرفته است و از که به خوبی طرح ریزی شده و می باشد

پنهان مانده بود. آخرین لحظه کامًال
فارغ التحصیل دانشگاه وین٬ در سفارت آمریکا کارمند بروکلین و در متولد سی ساله٬ والتان٬ دونالد
زمان به زندگی اروپائی از آشنا وزارت امورخارجه و به عنوان کارحرفه ای در کننده کار تقاضا و ـکالیفرنیا
قبل گرفت. عالقه دستگاههای اطالعاتی شوروی قرار پاریس به دالئل مختلفی مورد سکونت سابقش در
درجه اول اولویت قرار برای به کارگیری در بدین ترتیب به خودی خود و بود منشی رمز او همه چیز٬ از
به زبان خانه تنها در او فرزند چند هر و ایاالت متحده بود مهاجرین روسیه تزاری در از او پدر ثانیًا داشت.
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مجالی به نزدیک بینانه دستگاههای اطالعاتی شوروی ممکن بود ازدید پرورده شده بود انگلیسی تربیت و
و یهودی بود او ثالثًا خودش نشان دهد. همفکری نسبت به میهن پدر که وی اندکی همدردی و آید وجود
این عالقه به نهضتهای مقاومت در جنگ جهانی دوم و در احساسات تندی درباره عملیات نازیها ظاهرًا
به طور و دوست داشت که به این زبان تکلم کند به فرانسه تسلط کاملی داشت و باالخره او جنگ داشت و
طریق وین از در شورویها توجه٬ مورد عوامل دیگر همه این عوامل عالوه بر بود. به زبانها ـکلی عالقه مند
الگوهای خصوصیات شخصی و و نزدیک درباره وضع کار برای خبرگیری از تواناییهای محلی آنها
دانشجویان و منشیهای دیگر جمله منشیهای رمزی سفارت و وین از اجتماعی گروه جوان آمریکایی در
معاش طرق مبهمی امرار از ترک کرده و را آنهایی که کشورخود بعضی از دانشگاه وین و فارغ التحصیل از
با جمله کارمندان اطریشی سفارت آمریکا عده دیگری متعلق به ملیتهای مختلف از گرفت. قرار می کردند
لحاظ معاشرتهای از به فرد این گروه به هیچ وجه یک گروه منحصر هرچند این گروه درهم آمیخته بودند.
معذالک ضیافتهای کوکتل نبود. و کنسرتهای این شهر اجتماعی به سبک جذاب قهوه خانه های وین و
از و انحصاری علیه آمریکاییهای این گروه فعالیت می کرد که به نحو عاملی داشتند میان خود در شورویها
زندگی اجتماعی آنهاسهیم بود می شناخت ودر ودوستانش را او و کرده بود انگشت نما قبل اولتان را مدتها
به همین دلیل عملیات عجیب وغریبی نیزداشت و را قابلیت این کار کمک کندو میل داشت به ـکا.گ.ب. و

به راه انداخت. مقابل این منشی رمز در
ماه می 1958 معروف که محل بسیارخوشایندی برای چشیدن تنقالت در هتل قدیمی و ـکافه زاخرو٬
بود٬ صحنه گشایش این ماجرا را تشکیل می دهد. عامل شوروی که از اتباع یک کشور اروپای غربی
یک معلم آمریکایی بیکار می رفت از ریاضیدان درخشانی به شمار و تابعیت داده بود که تغییر دوست بود
که برای تسلط داشت دعوت کرده بود به زبان فرانسه کامًال او مانند و دوستان نزدیک اولتان بود ـکه از
که یک مالقات ”تصادفی“ این بود آن عبارت از و نقشه کامالساده بود ملحق شود. آشامیدن مشروب به او
قامت متوسط با این غریبه یک فرد صورت گیرد. نشسته بود مجاور میز یک غریبه که در میان این معلم و
وضع عینک دودی به چشم می زدو وحدودچهل سال سن داشت و که موهای سرش اندکی ریخته بود بود
یک بازرگان به نام ژوزف بک٬ را خود و به فرانسه تکلم می کرد و خوب بود لباسش محافظهـکارانه و
به زبان صورت غذا از و تنهایی رنج می برد که از مدعی بود و بلژیکی نیمه بازنشسته معرفی کرده بود
بحث که عامل شوروی بود ریاضیدان مورد و نبود ترتیب این مالقات چندان دشوار آلمانی ناراحت است٬
بک دعوت نهایت میهمان نوازی از داشت که معلم آمریکایی با اعتماد رفت و آن گاه معذرت خواست و
که اتفاق افتاد. چیزی بود این دقیقًا یک رستوران نزدیک شام بخورند. که به اتفاق اولتان در کرد خواهد
به نگاهش را مستقیمًا نه بعدًا و آغاز یک جنبه جالب توجه این عملیات شوروی آن است که بک نه در
این مالقات پس از واقع هدف اول بود. در سفارت آمریکا اولتان منشی رمز چند هر اولتان ندوخته بود٬
به او داد. معلم آمریکایی بدون اولتان را با بک ترتیب یک گردهمایی اجتماعی دیگر شام٬ میز سر اول بر
ماه مه و سراسر در و کرد بااولتان مالقات خواهد یقینًا به اتفاق آن معلم باشد خوبی می دانست هرگاه که او
که به تشویق بود قهوه خانه ها و کافه ها مالقات منظم در واین الگوئی از همین منوال بود ماه ژوئن اوضاع بر
مکالمات ساعات طوالنی٬ صورت می گرفت. آن بود چندین ملیت که اولتان جزئی از ـگروه متشکل از
به این لهجه را و به یک لهجه اسالوی تکلم می کرد همیشه به زبان فرانسه جریان داشت (بک زبان فرانسه را
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گشت و بازی شـطرنج و شبهای آرام٬ شوروی نسبت می داد). رومانی و مرز بسارابی (واقع در منشأ
یک را خود بک٬ جنگل وین همچنان جریان داشت. میخانه های جذاب واقع در ـگذارهایی به یکی از
اسـرائـیل است کـه در خواهران خود جستجوی خانه ای برای یکی از که در یهودی معرفی کرده بود
بک است صحبت می کرد. همچنین درباره برادری که ساـکن تل آویو او به اطریش منتقل شود. می خواهد
او این باره از که در پی آن نبود هیچ کس در ظاهرًا و زندگی می کند کجا وین در که در نکرد افشاء هرگز
را او قسمت ویژه شهر یک گوشه خیابانی از که در کرد گردهمایی شبانه تقاضا هر پس از کند. جو پرس و
او این باره از آن موقع که کسی در حتی در بلژیک به کسی نداد. در را بک همچنین نشانه خود پیاده کنند.
می گفت که او نزدیکی بروکسل است. ساـکن محلی در که او می کرد وی چنین وانمود سئوال می کرد
ویامی توان گفت که اصًالنبود. بود بازرگانی اودرمنسوجات است ولی دراین باره بحث کمتر تخصص کار
آن لذت که اولتان از به همان چیزی بود به محفل اولتان دلبسته کرده بوده عالقه ادعایی او را آنچه که او
نهضتهای یهودیان و بحث درباره آزار کلی و به طور موضوع زبانها آن مکالمه به زبان فرانسه و و می برد
این باره کتابی در ودارد بک می گفت که اوعضونهضت زیرزمینی بلژیک بود مقاومت درجریان جنگ بود.
هیچ گونه این است که بک ظاهرًا شگفت آور جالب توجه و اتفاق افتاد توجه به آنچه که بعدًا با می نویسد.
این نشانگر روابط صمیمی شخصی می تواند عدم وجود و ـکوشش برای دیدن اولتان به تنهایی نمی کرد
خـطاب آقـای ”بک“ را خود اعضای این گروه همواره دوست جدید سایر که اولتان و واقعیت باشد
اندازه باشد. ممکن است نشانه صمیمیت بیش از بردن نام کوچک او این احساس که به کار با می کردند٬
در زمانی قبل از 12 ژوئن و پس از اینکه بک میزبان یک گردهمایی کوچک شام جهت اولتان به اضافه
ناپدید شدو معلم آمریکایی و یک دانشجوی آمریکایی در رشته روان شناسی و همسر او بود از نظرها
به بلژیک بازگشته است که او می شد تصور و ترک کرده بود وین را می رود کجا بدون آنکه بگوید ظاهرًا

این باره یقین نداشت. ولی هیچ کس در
بک وین دیدن می کردند٬ زمانی که والدین اولتان از در و اول نوامبر روز یعنی دقیقًا پنج ماه بعد حدود
بدون اینکه قبًالاعالم کرده او آن زندگی می کردپدیدارشد. در مجرد آپارتمان اولتان که به طور ناـگهان در
می رسیدو اوعصبی به نظر درحالی که یک بطری ویسکی به عنوان هدیه دردست داشت آمده بود. باشدو
به سرعت به او وین نبود پس ازحداقل گفتگوی پراـکنده که شامل هیچ گونه توضیحی درباره غیاب وی از
شدن اولتان فرصتی برای ثروتمند می تواند گفت که عامل شوروی است و او نکته موردنظرخودپرداخت.
اولتان می دانید. خود کار از آنچه که شما نمی خواهیم بلکه تنها شما زیادی از چیز ”ما گفت: او فراهم کند.
بک کرد. رد را او بلژیکی طرف است پیشنهاد یک فرد که با می کرد فکر هنوز و ـکه به شدت یکه خورده بود
به زبان روسی) (ـکشتار اشاره به یک ”بوگروم“ هردویهودی هستندو که آنها تأـکیدکرد به بحث کردو آغاز
به ویژه ولی او چه بوده است) که این امر (معلوم نشد کرد فرانسه صورت گرفته بود نقطهای در در ـکه اخیرًا
براساس یک نوبت اولتان می توانست کودتایی فراهم کردن اطالعات سری برای شورویها که با کرد تأـکید
چنین لحظه ای مکالمات به طور در که درگیری بعدداشته باشد. بود واحتیاجی به آن نخواهد انجام دهد را
که همان طور منزل شد. برای دیداری وارد معلم آمریکایی که دوست اولتان بود و مترقبه ای قطع شد غیر
آبجو سرانجام اولتان برای خرید اوتبدیل شد. عادی درحضور مکالمه به امور و اغلب چنین کاری می کرد
بحث دوباره درگرفت و درپیاده رو٬ آنجا رفت و بک نیزپشت سراو آپارتمان خارج شدو از برای همه آنها
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تا روی کنجکاوی بود از این سؤال بیشتر و ”چند“ اولتان پرسید و پول به اولتان کرد بک به کرات پیشنهاد
دیگر بار کرد موافقت خواهد اولتان خواست که آیا بک از ”خودت بگو.“ پاسخ گفت: بک در علت دیگر.
به اولتان آنرا و جیب درآورد بک ورقه کاغذی از هنگامی که اولتان آرام شد٬ مالقات کند. او این باره با در
که توافق کردند یکدیگر با آنها نوشته شده بود. قلب شهر محلی در محل مالقات٬ روی این کاغذ بر داد٬
کامًالاهمیت آن این مرحله هنوز اولتان که در یکدیگرمالقات کنند. با پنج نوامبر روز ازظهر بعد ساعت 3
وادار را او شورویها که آیا بک پرسید دلسوزی از با درک نکرده بود٬ که داشت اتفاق می افتاد چیزی را
بلژیکی نگرفته و قرار تحت فشار بک گفت که او و پاسخ کامًالغیرمترقبه بود کند. کار که برای آنها ـکرده اند
خیابان به در برگردانده و را روی خود او گذرنامه شوروی هستم.“ ”من یک شهروندشوروی با هم نیست:

شد. ناپدید نظر از و حرکت افتاد
به معلم که اتفاق افتاده بود آنچه را بازگشت و به آپارتمان خود بهت زده شده بود اولتان که کامًال
امنیتی بالفاصله به مأمور را تمامی ماجرا که باید این بود شده بود توصیه ای که به او کرد. آمریکایی بازگو
این است که که مسئولیت اولیه او چنین احساس کرد ولی اشتباهًا اولتان موافقت کرد سفارت گزارش دهد.
امنیت والدینش به خاطر او ظاهرًا خارج کند؛ شهر به بهانه ای از را روسی خود به ویژه پدر و والدین خود
امنیتی سفارت تماس گرفت. مأمور اولتان با چهارم نوامبر روز و این امرچندروزی طول کشید نگران بود.
مالقاتی در تا شده بود مقامات اطریش برقرار ترتیباتی با مسجل شود برای اینکه هویت حقیقی بک٬
اطراف لباسهای ساده در مأمورین امنیتی با کنند. دستگیر بک را ترتیب داده شده بود٬ بعد ـکه برای روز
محوطه ای که محل مالقات در آن قرار داشت مستقر شدند و هنگامی که این دو نفر مالقات کردند٬ حلقه
از را مصونیت خود او معلوم کند را هویت خود شد بک تقاضا معذالک هنگامی که از شد. محاصره تنگتر
به نام میخائیل مارس 1958 18 روز در مسکو ارائه یک گذرنامه دیپلماتیک صادره از دستگیری با
او نداشتند. کردن او رها راه دیگری جز اطریشیها خارجه مدعی شد. سوم وزارت امور دبیر اشچوکین٬

بازگشت. به مسکو هواپیما با بعد روز
مشخص کـنند. یک اسم قالبی باشد که ممکن بود هویت اشچوکین را مقامات اطریش توانستند
آژانس هیئت نمایندگی دائمی شوروی در به عنوان کارمند مارس 1958 تاریخ 28 در اشچوکین ابتدا
به وین مسکو وین است از آن در مقر بوده و بین المللی انرژی اتمی که یک مؤسسه تابع سازمان ملل متحد

آمده بود.
محفل اطرافیان به نام ژوزف بک وارد که این شخص٬ تاریخی بود پنج هفته قبل از این واقع حدود
به وین بازنگشته اـکتبر 24 تا بازگشته و هواپیما که اشچوکین با ژوئن مشخص شد تاریخ 12 در اولتان شد.
اطریش وظائف دائمی در با به عنوان یک کارمند که اشچوکین عمًال این الگوی مالقات مسلم شد از بود.
عکس آن بر یهودی) به احتمال غیر (و ب. گ. ـکا. ستاد بدون شک به عنوان یک افسر نشده بود. مستقر
دستگاه جاسوسی شوروی بسیار در معموًال یهودیها وجود زیرا معرفی کرده بود٬ را چیزی که بک خود
انجام به منظور پوشش دیپلماتیک برای انجام وظیفه موقتی صرفًا در که او می رسید است چنین به نظر نادر
که مرحله احساس می کرد ماه ژوئن هنگامی که ظاهرًا در او عملیات مربوط به اولتان به وین آمده است.
جهت انجام مرحله نهایی یعنی کوشش اـکتبر اواخر در رفت و موفقیت انجام داده به مسکو با تحول را
روی وابسته بر شکاف غیرعادی پنج ماهه بین کار٬ ناموفق برای به کارگیری اولتان به وین بازگشته بود.
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این تأخیر می توان توضیح داد. دشوار کوشش ناموفق برای به کارگیری اولتان را آمریکایی و منشی رمز
که برای یک شغل حرفه ای در شخص اصلی ردیاب غیرروسی باشد تدبیری برای حمایت از ممکن بود
کوشش برای به واقع درست قبل از این عامل ردیاب در مذاـکره شده بود. غربی وارد دیگر یک کشور
از نتیجه عوامل دیگر در ممکن بود این تأخیر سوی دیگر از ترک کرده بود. ـکارگیری اولتان اطریش را
باشد. خیر یا به کارگیری بود مستعد اولتان حقیقتًا درباره اینکه آیا ب. گ. داخل ـکا. قبیل بحث در

پرسنل نظامی
چـه چه آمـریکایی و برای عمال بیشتر مشخص کننده نیاز به تاریخ 1959 ب. گ. ـکا. ”رهنمود

می باشد.“ می کنند اهداف استراتژیک کار سایر پایگاههای نظامی و شهروندان محلی که در...
تأسیسات لحاظ عملیاتی علیه پرسنل و از یو. آر. جی. چند که هر این رساله اشاره شده بود در قبًال
چنین واقع مأمور در و تعقیب می کند اهداف نظامی را نیز ب. گ. ـکا. خارجه فعال است٬ آمریکایی در
نقل شده است برمی آید. باال که در ب. گ. ـکا. یک سند نقل قول از ـکاری هست همان طوری که از
غیرمستقیم آزمایش مستقیم و نمونه هایی از از پرونده های دستگاههای امنیتی ایاالت متحده مملو
نیروهای درباره افراد این امر می باشد. سوی شورویها گوشه ای ازجهان از هر پرسنل نظامی آمریکایی در
کلی همان خاصیت به طور خارجه منصوب شده و هوایی در دریائی و مسلح که درادارات وابسته نظامی٬
بخشهای تأسیسات دیپلماتیک کارمندان جوان کشوری سایر محیط محلی مانند در تحرک اجتماعی را

مربوطه دارند٬ صدق می کند.
قبیل آلمان از دارند وجود کشور خارج از که پرسنل نظامی آمریکایی در هر کجا همچنین در این امر

غیره صدق می کند. ژاپن و تایلند٬ لیبی٬ ایران٬ ترکیه٬ یونان٬ اسپانیا٬ ایتالیا٬ غربی٬
و پـرورش آنـها شناسائی نکات ضعف اخـالقی و و جستجو هدف شوروی که عبارت است از
به پس از درازمدت و تحت کنترل داشتن یعنی کنترلی که در به کارگیری و آسیب پذیریهای شخصی که در
محل یکسان ازموقعیت و صرف نظر باشد؛ قابل اجرا نیز بازگرداندن آن به آمریکا گرفته شدن عامل و ـکار

است.
معاون ستاد دفتر تهیه شده٬ تحت عنوان ”انگیزه های خیانت“ سال 1966 مطالعه ای که در یک در
به را پرسنل نظامی آمریکا که ازجنگ جهانی دوم به بعد عواملی را اطالعات وزارت ارتش مقایسه منظم٬
کشورهای بلوک کمونیستی شوروی یا به سوی اتحاد جبهه (پناهندگی) تغییر اشتغال به جاسوسی یا
مورد این مطالعه هیچ گونه مدرکی در این است که در آنچه که جالب می باشد واداشته انجام داده است.
تـرجـیحًا یا خارجی و یک کشور در که براساس تولد ارتش آمریکا عملیات جاسوسی یک سرباز
ندارد. باشدوجود مناطق تحت کنترل کمونیستها کمونیسم یاتهدیدخویشاوندان در ایدئولوژیک به خاطر
داشته اند ”دلخوریهایی“ یا و نشده اند جور محیط خود معذالک مسلم شده است که پرسنل نظامی که با
به عنوان مخرج کشورهای متخاصم قرارگرفته اند. سایر معرض به کارگیری شوروی و دیگران در بیش از
مشروبات و روابط جنسی و پناهندگی عواملی نظیر٬ جاسوسی و موارد در همه اینها مورد مشترک در
به کارگیری میان بوده است بزرگترین انگیزه در بدهکاری در عدم بلوغ شخصی و اشکاالت زناشویی و

برای جاسوسی حرص پول بوده است.
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یک سند در آیین اعتقادی اطالعاتی شوروی تطبیق می کند. این کشفیات به میزان قابل مالحظه ای با
شدیدًا ب. گ. ـکا. پرورش کاندیداهای به کارگیری٬ ”در رسمی شوروی این موضوع چنین تشریح شده:
مقابل نیازهای مادی وضعف در بهره برداری ماهرانه ازعدم تأمین مالی و عواملی نظیر که از توصیه می کند

آسیب پذیری استفاده شود.“ عوامل دیگر و همچنین قمار مشروبات الکلی و
حال دستگیرشده ودر آی. بی. ازسوی اف. سال 1965 سرگروهبان ارتش که در جانسون٬ رابرت ال.
نمونه های اصلی یکی از می گذارند٬ جاسوسی را به خاطر سال زندان خود دوران محکومیت 25 حاضر
عوض عاقبت بوده ولی در پی گرایش به شورویها در و مقامات مافوق ”درافتاده“ سربازانی است که با
سال 10 به مدت بیش از آمریکا چه در و اروپا به عنوان یک عامل چه در ـکارش به خدمت به شورویها
دالردریافت هزار 25 کرده است وی حدود برآورد او سال آن طوری که خود درجریان این 10 منجرشد.

خرج شده است. که بجا شوروی این پولی بود نظر از ـکرده است و
مدت 10 در مدرسه می باشد٬ یک اخراج شده از هم پاشیده و که محصول یک خانواده از جانسون٬
دست به گریبان اوائل سال 1953 اقسام مشکالت شخصی وحرفه ای تا انواع و ارتش با سال خدمت در
اطریش یک معشوقه متولد از او برلین غربی پیوست. در پیاده نظام مستقر این زمان به یک واحد در و بود
همه کوششهایی که در نامشروع داشت حمایت می کرد. یک فرزند تزلزل فکری و اخالق و ـکه سابقه فساد
مأموریتهایی در هم نبود. اوچندان امیدوار موفقیت نداشت و برای گرفتن اجازه ازدواج به عمل آورده بود
که به عقیده او خیالی شده بود یک سلسله ناـکامیهای واقعی و دچار او می دادند نظامی به او واحد ـکه در
تقصیر مافوقهایش بوده است. او باالخره به این مرحله رسید که آن طوری که خود می گوید: ”من دیگر
حالی که این همه عوامل در و داشته باشم... زندگی آمریکا طرز ارتش یا بیشتری با کار و نمی خواستم سر
برلین شرقی به چنین کوششی در پناهندگی سیاسی بگیرم“. شورویها من تصمیم گرفتم از من بود مغز در
به عنوان یک عامل جاسوس شوروی باقی محل خود در تا شد ولی جانسون به آسانی متقاعد عمل آمد٬
J2 (ضدجاسوسی) حکم انتقال به فرماندهی برلین بخش اجازه ازدواج گرفت و آن او از اندکی بعد بماند.
طبقه بندی شده منظم اسناد به نحو او این سمت جدید در دریافت کرد. به عنوان منشی مسئول پرونده ها را
به عنوان پیک برای همسرخود عکسبرداری کرده سپس از یک دوربین عکاسی جاسوسی کوچک٬ با را
جیمز جانسون٬ مقابل پرداخت نقدی٬ این دوران در در استفاده کرد. انتقال دادن فیلم مربوطه به شورویها
به وی را بعدها گرفت و به کار جاسوسی بود منشیهای بخش ضد هم یکی از که او را مینتکنبائو آلن٬
آن از سالهای بعد (در کارهای جاسوسیش یاری دهد. در وی را تا سرویس اطالعاتی شوروی معرفی کرد
سال 1956 حتی پس از می کردند. کار جداـگانه برای شورویها به طور هم و با دو هر مینتکنبائو جانسون و
شد جانسون دستگیر همزمان با مینتکنبائو بازگشت. برای مرخص شدن به آمریکا هنگامی که مینتکنبائو
ارزش داشت٬ همه کارهای جانسون برای شورویها چند هر سال زندان محکوم شدند). یک به 25 هر و
میدان اورلی که وی به بخش انتقال پیک نیروهای مسلح در هنگامی بود نقطه اوج حرفه ای جاسوسی اودر
موم شده که بیشتر و این یک نقطه انتقال برای ارسال مکاتبات پستی مهر نزدیک پاریس مأموریت یافت و
این بود. ایاالت متحده آمریکا و اروپا در بین دستگاههای نظامی آمریکا طبقه بندی شده بودند٬ آنها
می گرفت. بهره برداری قرار مورد نهادهای دولتی آمریکا سرویس انتقال پیک همچنین به وسیله سایر
بدین (و ارزیابی خودش گزارش می داد درباره خدمات پرسنل پیک با ماه مه سال 1961 جانسون از
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بخش قرارگاههای و فراهم می کرد) برای به کارگیری توسط آنها چشم اندازهای بالقوه را ترتیب تعداد
نمایانگر مقدمه هدف واقعی شوروی بوده و همه اینها و توصیف می کرد عکس برداری کرده و را پیکها
طبقه بندی شده برای دسترسی به پاـکتهای داخل کیسه اسناد رخنه دزدکی شوروی به داخل قرارگاه پیکها
این قرارگاه برای روزهای پایان هفته در داوطلب شد انجام دهد جانسون برای اینکه این عمل را بود.
داشت. زمین قرارگاه را دسترسی به محوطه خارج زیر و می برد بسر تنها شبها این زمان او در و خدمت کند
بردن یک به کار با می رفت و کردن قفل به کار کلیدی که برای باز چاپ مومی٬ استفاده از جانسون با
قفل ترکیبی و اشعه ایکس از سوی شوروی برای عکسبرداری با تحویل شده از اـکتیو دستگاه رادیو
طبقه بندی شده زمین که قرارگاه اسناد زیر به خود سال 1962 نوامبر ترکیب دهنده آن در خواندن عناصر
میزان 15 تا او بار هر و اختیارشوروی قرارداد در پاـکتهای کیسه مکاتبات سری را و کرد دسترسی پیدا بود
تاریکی شب به استفاده از با قرارگاه بیرون برده و از مرحله به کلی سری را طبقه بندی شده تا پاـکت اسناد
پس از ساعت بعد٬ چند این پاـکتها فاصله داشت منتقل می کرد. او که اندکی با تماس خود روسی مورد فرد
دوباره به جانسون بازگشت داده محتویات آنهاعکسبرداری می کردند از کرده و باز را آنها اینکه شورویها
که جانسون مطالب باارزشی را تا به پاریس اعزام شدند مسکو از ب. گ. ـکا. کارشناسان اسناد می شدند.
پاـکتها ومهروموم کردن مجدد کردن اسناد بسیارظریف باز کار و گذاشته بودکشف رمزکنند آنها دراختیار
عملیات مربوط به به دالئل امنیتی٬ شورویها 1963 پاییز اواخر در انجام می گرفت. سوی شورویها از نیز
از را فعالیت خود می شود٬ درازتر هنگامی که شبها نظرداشتند ولی در معلق گذاردند را قرارگاه سری اسناد

سر گرفته و توسعه دهند٬ ولی در آن زمان جانسون از اورلی منتقل شده بود.
باجزئیاتی کامل به عنوان یک نمونه برجسته ساده می باشد که شامل به کارگیری یک سرباز زیر مورد
طمع نقاط ضعف اخالقی و بهره برداری از ارزش یابی دستگاه اطالعاتی شوروی و ردیابی کامل قبلی و از

اساس اطالعات الزمه شرح داده شده است. بر به فشار روش تهدید و کاربرد برای پول و
نلسون سـی ـ جاسوسی محاـکمه شده است٬ نخستین آمریکایی سیاهپوست که تاـکنون به خاطر
مقابل در خیانت به کشورخود به خاطر سال 1963 که در بود ملوان یکم نیروی دریائی آمریکا دروموند٬
هر محکوم شده است. به حبس ابد یک دوران پنجساله٬ در دالرازسوی شورویها هزار 24 پرداخت حدود
الرچمونت 1962درمحوطه پارک یک رستوران در چندحرفه ناپاـک اودراواخریکی ازشبهای سپتامبر
هنگام ارتکاب انتقال واو به پایان رسید بود مدتی پیش درتعقیب او آی که از بی. نیویورک هنگامی که اف.
دستگیر زده بود به عنوان یک دیپلمات جا را که خود یو آر. جی. ستاد نیروی دریائی به یک افسر اسناد
هزار فاصله 3 در لندن٬ حقیقت در انحطاط نهایی در به سوی جاسوسی و سرازیری او لغزش و آغاز شد٬
ساله در یک منشی اداری 28 1957 پائیز اواخر در دروموند٬ محل دستگیری صورت گرفت. میلی از
آن دریای مدیترانه (در اقیانوس اطلس و انگلستان و فرماندهی نیروی دریایی در میدان گراسونور٬ ستاد
به کلی سری٬ به عنوان ترخیص اسناد سمت او بود. شناخته می شد) (CINCNELM) زمان به عنوان
(سازمان پیمان آتالنتیک شمالی) ناتو طبقه بندی شده آمریکایی نیروی دریایی و به اسناد را دسترسی او
اندازه ای ریخته بود که موی سرش تا این ملوان تنومند ـ او اعتماد٬ ولی علیرغم سمت مورد تسهیل می کرد.
بود. آسیب پذیری به عنوان یک فرد دارای عیوب اخالقی و داشت ـ منظمی نیز یک سبیل مرتب و و
او این امر می رفت و مشکالت مالی کلنجار ومدام با بود باز قمار که دروموند آن عیوب آن بود یکی از
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رویهم انباشته شد. بر بدهیهای او کشاند. قرض بدهد کسی که می توانست به او هر به قرض کردن پول از را
مخارجی سیاه می پرداخت. بازار در فروشگاه نیروی دریائی آمریکا از سیگار به فروش مشروبات و او
یک نقطه هزینه رفتن به میخانه های لندن وشبهای میگساری در داشت که بایستی پرداخت می شد٬ وجود
یک پیشخدمت روسپی که یک با که او بود همین جا در جبران می شد. بدنام به نام سانست کلوپ باید
مدت بکند کار حرفه های خود٬ هیچ یک از این زن بدون اینکه در داشت مالقات کرد. نامشروع نیز فرزند
و راند خود نزد از را باالخره او دروموند زندگی می کرد. او چندین آپارتمان ارزان قیمت با یک سال در
باخشونت بسیار آنها بعضی از با و زد کوچه پس کوچه ها دست به یک سلسله خوش گذرانیهای مداوم در
روی دروموند نمی ماندند. روزی پیش او چند بیش از بار هر آنها به طوری که هیچ یک از می کرد٬ رفتار
خدمت هنگام رفتن به محلهای جریان ساعات خارج از در و هم رفته یک شخص فاسداالخالق بود
که گوشهای ردیاب عمال خود طریق چشم و از شورویها چنین خصوصیاتی معروف شده بود. متفاوت با
نقطه های ضعف و شغلش و نسبت به این شخص و حفظ می کنند٬ را شهرهای بیگانه آنها همواره در

آسان بود. بسیار بقیه کار کردند. ـکارهای عادی روزانه اش آشنایی کامل پیدا
خیابان بلیس واقع در به سوی خانه خود هنگامی که لباس غیرنظامی به تن داشت و یکشبدروموند
دوستانه ای داشت به او بیگانه که ظاهر یک نفر زیرزمینی شود٬ قطار می خواست سوار می رفت و واتر
یک برای بیش از به یک میخانه نزدیک بروند٬ شدند مجبور و گشود او با باب مکالمه را و نزدیک شد
مـلوان پرداخت کرد. را به نرخ هر گیالس یک دالر غریبه پول مشروبهای دروموند ساعت این مرد
سیاهپوست آمریکایی به آسانی پیشنهاد او را برای اینکه شب دیگر در همان مکان با یکدیگر مشروب
غریبه بار مرد پنج ساعت ادامه داشت. حدود و کشید مشروبخوری به درازا دوم٬ بخورندپذیرفت. دربار
مردی که به او می کرد پنج سال پس ازدستگیریش اظهارداشت فکر دروموند راپرداخت. دیگرحساب او
به آن اهمیت ولی زیاد شده بود که متوجه لهجه او اعتراف کرد بعدها ـکمک می کرده انگلیسی بوده است.
فکر اصًال به هرحال او است. لندن زیاد لهجه های خارجی در تعداد و خارجیها چون تعداد نداده بود٬
حتی نپرسید. نیز را حتی اسم او و هم سؤالی ننمود این مورد در و که دوست جدیدش روسی باشد نمی کرد
به پوند قانونی 250 غیر تهیه یک کارت هویت نیرویدریایی به طور مایل است با پاسخ به اینکه آیا در
حالت مستی پاسخ در مبادله اطالعات نیروی دریایی شوند مرکز وارد دوستان وی بتوانند تا دست آورد
بیگانه به او مرد و کرد امضاء آنرا راه بدهدرسید بدون آنکه تردیدی به دل خود گرفت و پول را او مثبت داد.
رفته است الزم دارد. پول به کجا برای اینکه ثابت شود برای ارائه به ”خودیها“ را این رسید ـگفت که او
نتوانست دروموند کرد برخورد او همان میخانه با غریبه در هنگامی که مرد بعد ده روز یک هفته یا
به درواقع اووسیله ای برای دسترسی به چنین کارتی نداشت. ارائه دهدو ـکارت شناسایی نیروی دریایی را
هم نمی توانست درمالقات چهارم هنگامی که ملوان هنوز و کند که اندکی بیشترصبر وعده داده شده بود او
مردچند این دو و بیاید او است با گفت که بهتر بیگانه به او مرد گرفت و فراهم کنداقدامات باال این کارت را
یک ساختمان مجلل کرد تصور که ملوان ابتدا به جایی رسیدند تا طی کردند پیاده راه را بلوک دیگر
آن گاه به یک مدخل جنبی و یک جاده خصوصی حرکت کردند امتداد در سپس آنها خصوصی است.
به عنوان یک سرهنگ را خود و گفت بنشینید غریبه به دروموند پشت طبقه اول مرد اتاقی در در رسیدند.
که متن را پوند دریافت 250 اصل رسید او کند). افشاء را (بدون آنکه نام خود ارتش شوروی معرفی کرد.
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یک کارت و کننده موافقت کرده است اسناد که امضاء آن بود شامل عبارتهائی مبنی بر یافته٬ آن تغییر
محل طبقه بندی شده از تحویل اسناد از دروموند گفت که اـگر و نشان داد به او فراهم کند٬ نیروی دریایی را
به عنوان کسی که در را او ناتوخودداری کند برای انگلستان و نیروی دریایی آمریکا ستاد در خود ـکار
این ملوان به مقامات تحویل خواهدداد. را شده دروموند امضاء رسید کرده و مال بر سیاه فعالیت دارد بازار
یک از را آن گاه او و کرد امضا رسیددیگری برای دریافت 50پوند بیمناـک شده بودموافقت کردو ـکه کامًال
طریق یک راه از را این اتومبیل او و نشاندند بود او انتظار درب جنبی خارج کرده به یک اتومبیل که در
گوشه یک کوچه پیاده در را او پراـکنده٬ آن گاه پس ازمدتی رانندگی به طور و دیگری به خیابان دیگری برد
دوباره هنگامی که آن یک اتومبیل که به وسیله راننده ای هدایت می شد از هفته بعد ظرف چند ـکرد.
وعده داده اسناد خواستار او از نگهداشت و او کنار حرکت می کرد خیابان بلیس واتر امتداد در دروموند
مورد برای تحویل اسناد شد.عدم امکان دروموند انگلستان وناتو در نیروی دریایی آمریکا ستاد شده از
که سفارت که ملوان آمریکایی پی برده بود محلی شد این سرهنگ در دیگری با به برخورد منجر تقاضا

شوروی است.
که به ویژه شد امضاء جدید یک رسید و پرداخت دیگری به عمل آمد بود. شدیدتر این بار تهدیدها
ناتو در آمریکا که همان ستاد میدان گراسونور ستاد شامل وعده فراهم کردن اطالعات طبقه بندی شده از
قابل اتکاء نمی توان کامًال را برای اینکه اعترافهای بعدی دروموند شایدزودتر آن مرحله (یا در می شد. بود
روزهای تعیین در او همیشه یکسان بود. تکنیک کار شد. انتقال منظم مطالب حساس آغاز کرد) تصور
شده ای با دو نفر تبعه شوروی در یک اتومبیل که در کنار او در خیابان بلیس واتر توقف می کرد مالقات
این فردروسی بزودی بعد و تحویل می داد به فردروسی که درصندلی عقب نشسته بود را اواسناد می نمود.
هرگزحرف راننده اتومبیل (ـکه به گفته دروموند وناپدیدمی گردید. آن دریک گوشه خیابان پیاده می شد از
سرانجام و رانندگی می کرد بود او حالی که ملوان مسافر خیابانهای لندن در آن گاه بدون هدف در نمی زد)
باز به دروموند را اسناد عکسبرداری کرده و اسناد آن موقع از روسی که تا دیگر کردن آن فرد برای سوار
نیروی دریایی پرونده های ستاد با آن گاه دروموندبدون آنکه کسی متوجه اوشود بازمیگشت و می گرداند
مالقات اول٬ در بحث صورت گرفت. سرهنگ مورد سفارت شوروی با در مالقات دیگر دو بازمی گشت.
مالقات کرد. امضاء فراهم کرده بود که او که شامل فهرست دقیق اسنادی بود دالر رسیدی به مبلغ 300
به یک شغل غیرحساس که او که دروموند تاریخی بود از اندکی بعد روی داد٬ مارس 1958 از دوم که بعد
که کرد سرهنگ به درومونداخطار منتقل شده بود. دسترسی اطالعات طبقه بندی شده محروم می کرد از را
بنابراین تماس به طور تحت تعقیب است و برای شورویهاارتباط ندارد٬ او کار موضوعاتی که با به خاطر او
(اخطار پرداخت شد به او دالر مبلغ 500 این بار شد. احتیاطی قطع خواهد موقت به عنوان یک تدبیر
محوطه کار نفری در چند این زمان یکی از در که دروموند صحیح بود زیرا جالب است. شوروی بسیار
دلیل و گرفته بود تحت تعقیب قرار سند که به مناسبت ناپدیدشدن چند اطالعات دریایی بود دفتر در خود
داخل این دستگاه به اطالعاتی از منابع دیگر٬ از شورویها ظاهرًا هم همین بود. به یک کارجدید انتقال او
محل می گویداسنادی که در به طوری که او شد گونه سوءظنی مبرا هر از بعدًا دروموند دست آورده بودند.

داده بود). به شورویها که او نبود آن اسناد جز نشده بود نگهداریشان پیدا
منتقل ماه مه 1958 به ایاالت متحده در اینکه دروموند ترتیب زمانی دقیق معلوم نیست ولی قبل از
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به طوری نیویورک دریافت کرد. در یو آر. جی. با دستوراتی ازشوروی برای برقراری تماس مجدد او شود
یک در هنگامی که او و معلوم نبود این دستورات به وسیله شخصی که هویت او اوروایت می کند ـکه خود
داده شده کتبی به او به طور کشتی شود اینکه سوار سوتامتون اندکی قبل از بندر اطاق محل استراحت در
محله هارلم در مالقات مجدد محل قرار در بود اسب که قرار نقش سر با همچنین یک دستبند او بود.
به برگردان یقه را همان دستبند طرف روسی نیز و مشخص شود هویت او تا نیویورک به برگردان یقه بزند

دریافت نمود. همچنین دستوراتی که شامل عبارتی برای شناسایی متقابل بود٬ و زد خواهد خود
برای انجام طریقه او خارج و این آمریکایی در بهره برداری از این مطالب مربوط به داوطلب گیری و
نیویورک طبق در تماس مجدد ایاالت متحده کافی است. در عملیات مداوم جاسوسی برای شورویها
نورنوک و به بوستون و سال آینده درجریان سفرهای مأموریتی دروموند برنامه پیش بینی شده برای چهار
3 مالقات مخفیانه با 40 تا به وسیله 30 رودآیلند نیوپورت٬ در سرانجام پایگاه نیروی دریایی آمریکا
همه آنها شناخته شده و یک“ عنوان ”ما با برای او متوالی مخفی اطالعاتی شوروی که همه آنها مأمور
صورت می کردند٬ کار سازمان ملل متحد شوروی در اتحاد مقر که در نمایندگان رسمی شوروی بودند
طبقه بندی شده که مقادیری اسناد دروموند و محدوده نیویورک بود عمده در به طور مالقاتها ـگرفت.
به پایگاه نیوپورت به دست آمده بود در الکترونیکی سیار تکنیکی و پرونده های واحد از مهمترین آنها
اطالعات مربوط به تدبیرهای متقابل درباره تجهیزات رادارهای دریایی و این اسناد انتقال داد. شورویها
چنین شد دستگیر اینکه دروموند بزودی پس از غیره بود. سیستمهای کنترل اسلحه و الکترونیکی و
برآورد شد که هزینه تجدید نظر و صدور مجدد کتابهای دستی و انتشارات مربوط به نیروی دریایی به

تنهایی بیش از 200 میلیون دالر تمام شده بود.
ازایاالت یو آر. افسرجی. دو الرچمونت صورت گرفت٬ 1962در سپتامبر نتیجه دستگیری که در در
دوم یوگنی میخایلویچ پروخوروف دبیر که اسم اصلی او بود ”مایک 3“ آنها یکی از متحده اخراج شدند.
به عنوان یک آن نزدیکیها که در ودیگری همکاری بود سازمان ملل متحدبود هیئت نمایندگی شوروی در
سوم هیئت نمایندگی که به عنوان دبیر ایوان پاـکولویچ ویرادوف بود اسم او و متقابل پرسه می زد ناظر
کار دروموند ایاالت متحده با در ابتدا دوافسری که در انجام وظیفه می کرد. سازمان ملل متحد شوروی در
به نامهای ترک کرده بودند مأموریت٬ تغییر طبق رسم معهود ایاالت متحده را قبًال آنها دو هر و می کردند
و 1961 سپتامبر تا سازمان ملل متحد اول هیئت نمایندگی شوروی در دبیر میخائیل استپانویچ ساولف٬
ماه مه که در سازمان ملل بود سوم هیئت نمایندگی شوروی در دبیر دیگروادیم والدیمیروویچ سوروکین٬
افسران ستادجی. دو هر ”مایک 2“ و به نامهای ”مایک 1“ این دو ترک کرده بود. ایاالت متحده را 1962

بودند. یو آر.

تفنگداران دریایی
خارج خدمت می کنند٬ تأسیسات دیپلماتیک در تفنگداران نیروی دریائی که به عنوان محافظ در
به ترکیبات این به علت دسترسی آنها و جالبی برای دستگاههای اطالعاتی شوروی هستند اهداف بسیار
در آنها توانایی آشکار هنگام کشیک شب و سفارتخانه ها در (ـگاهی به تنهایی) آنها ـگاوصندوق وحضور

فرستنده می باشد. دستگاههای استراق سمع و سایر صورت به کارگیری برای نصب میکروفون و
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در وظایف خود به خاطر پرسنل تفنگداران دریائی که به عنوان محافظ انجام وظیفه می کنند چند هر
می گیرند٬ مربوط به امنیت قرار تحت تعلیمات امور آموزش ویژه دیده و دستچین شده و خارج آمریکا
به آنها ”پرسه می زنند.“ شهر اغلب در کشیک خود ساعات خارج از در و مجردهستند جوان و آنها بیشتر
قرار راه آنها سر در می توانند که شورویها می گیرند معرض وسوسه هایی قرار اجتناب ناپذیری در نحو
مورد عمال دستگاه اطالعاتی شوروی می باشند ممکن است به وسیله اشخاص محلی که از آنها دهند.
جهان قسمتی از هر در تماس بگیرند. آنها ممکن است با نیز شورویها اغلب خود گرفته و تماس قرار
به عمل آمده است. کوششهایی برای به ـکارگیری آنها نوع صورت گرفته و دو تماس هر مواردی از

گردیده شرایطی که برای عمال شوروی ارائه شده آشکار عالقه شوروی به تفنگداران دریائی اغلب در
فاش شده است که اخیرًا بروکسل٬ در به سفارت آمریکا ب. ماجرای رخنه ـکا.گ. به عنوان مثال در است.
که موقعیت همه بودخواسته شده بود عامل محلی که کارمند از شد) این بخش شرح داده خواهد در (بعدًا
در وجزئیات برنامه معاوضه محافظان تهیه شود. پستهای تفنگداران دریائی درداخل سفارت تشریح شود
پرسنل آمریکایی دسترسی به تأسیسات و که درجریان استخدام خود ب. وین یک عامل اطریشی ـکا.گ.
مقوله عبارت این دو و داخل سفارت پرورش دهد در مقوله را دو اشخاصی از گرفته بود داشت دستور
چند پرسنل تفنگداران دریایی. و می کنند تابلوی کنترل کار شهروندان محلی که به عنوان اپراتور از بودند
یک تیم والیبال محلی با بود تفنگداران دریایی قرار افراد وین یک تیم والیبال متشکل از سال قبل در
نزدیکی محل سکونت تفنگداران دریـایی یک پایگاه موقتی در مسابقه اول در شوروی مسابقه دهد.
صورت گرفت و شورویها بعدًا از تیم والیبال آمریکایی دعوت کردند که بار دیگر در داخل مـحوطه
این خود یک رفتار بی سابقه بود که هدف آن در مسکونی شوروی در محل٬ مسابقه ترتیب داده شود و
نسبت به تأسیسات آمریکایی برای پرورش ب. گ. دادن امکان به کارشناسان عملیاتی ـکا. نهایت وضوح٬
بود. گسترش آنها ارزیابی و گشودن راه جهت تماسهای اجتماعی بعدی و لحاظ اجتماعی و تفنگداران از
اطریش هم اعضای جامعه اتباع شوروی در عمًال داشته باشد٬ برای اینکه این مسابقه شکل یک جشن را
انجام بازی نمایش یک فیلم صورت قبل از و این مراسم حضورداشتند در کودکان خود همسران و همراه با
و مأموران ـکا.گ.ب. مشروبات تعارف شد. مأـکوالت و سایر نوشابه و انجام گرفتن بازی٬ ـگرفت وپس از
تفنگداران از میان میهمانان خود در شناخته شده بودند٬ عملیات آمریکاییها رابطه با به ویژه آنهایی که در
ضمن برآورد در پرسش و سرگرم گپ زدن و و می گشتند داشتند آمریکاییهایی که حضور سایر دریائی و
آمریکایی ها از و محوطه پرسه می زد یک عکاس شوروی در بودند. چشم اندازهای بالقوه فعالیت خود
به بعدًاچندین فقره کوشش برای دنبال کردن تماسهائی که بدین مناسبت برقرارشده بود٬ عکس می گرفت.
به عمل می زدند آمریکاییان اغلب به آن سر سایر یک زمین بازی بولینگ که تفنگداران دریائی و ویژه در
به داشتند تقاضا و محوطه می شدند وارد دعوتی شود آنها مأموران اطالعاتی شوروی بدون آنکه از آمد.
دعوت می کردند آنها آن گاه برای نوشیدن نوشابه از و انجام دهند که چگونه این بازی را آموخته شود آنها

این آمریکاییان دعوت به عمل می آوردند. برای مناسبات اجتماعی بعدی از و
حزب عضو که صاحب آن بعدًا تفنگداران دریایی به یک ”بار“ جزیره قبرس٬ سال قبل در چند
این شخص به می زدند. سر آب درآمد اطالعاتی شوروی از یک مأمور غیرقانونی کمونیست قبرس و
به مأموران اطالعاتی شوروی که در را تفنگداران دریائی آمریکا طوری که معلوم شده است عده ای از
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که به زبان یوشوروی به نام نیکوالی ایوانویچ رانوف بود آر. مأمورجی. آنها یکی از و بودند قبرس مستقر
می نمود ایفا نهایت موفقیت هنگام معرفی نقش یک بازرگان اروپائی را با و انگلیسی به روانی تکلم می کرد
انجام شرکت هواپیمائی شوروی ـ پوشش نماینده محلی آیروفلوت ـ زیر واقع در رانوف در معرفی کرد.
در قبرس اخراج کرد. به اتهام جاسوسی از را او ماه مارس 1967 حکومت قبرس در و وظیفه می کرد
دریـائی یک تفنگدار سوی شوروی برای برقراری مناسبات با ـکپنهاـگ پایتخت دانمارک کوششی از
به نام ب. ـکا.گ. یک افسر خلع سالح کننده بود٬ ساده و سفارت آمریکاصورت گرفت که نحوه آن بسیار
این و آمد به سفارت آمریکا برای آمریکا متقاضیان روادید گروهی از الکساندرایوانویچ روکانوف همراه با
اتاق پذیرایی در هنگامی که روکانوف در بود. به عنوان کنسولیار عادی برای سمت پوششی او یک دیدار
درجریان آن او و گفتگوشد وارد که سرگرم انجام وظیفه بود باتفنگداردریائی آمریکا می برد٬ به سر انتظار
این تفنگدار با او بعد روز دو نیروی دریائی داد. به این تفنگدار را شماره تلفن خود نشانی و درجه و نام و
انجام گیرد بعد روز چند بود به یک نمایشی که قرار را او محل اقامتش تماس تلفنی گرفت و دریائی در

دعوت کرد.
و نپذیرد که این دعوت را گفتند به او آنها و به مقامات مسئول گزارش داد تفنگداردریایی این دعوت را

نشود. مزاحم او به روکانوف گفت که دیگر بعدًا او
پرسنل تا کوشیده بود پایتخت اندونزی الکساندرویچ روسف چندین بار جاـکارتا در سال 1962 در
گیرد. برای مقاصدشوروی به کار را هممی خواست آنها یک مورد در و پرورش دهد تفنگداران دریایی را
روش او از این قرار بود که در ”بار“ یک هتل محلی با تفنگداران دریائی تماس گرفته و پول مشروبات آنها
پیشنهاد کرده او بپردازد و همراه آنها برای تماس های اجتماعی بیشتری روانه اقامتگاههای آنها شود. را
همراهانی از ایام پایان هفته برده و به یک گردش در همراه خود این تفنگداران دریائی را که یکی از بود
تفنگداران یکی از هنگامی صورت گرفت که او نقطه اوج این ماجرا ترتیب دهد. جنس مؤنث برای او
برپایه تا یک مکالمه طوالنی کوشید پس از متوقف کرده و خیابانهای جاـکارتا یکی از در دریائی را
و دارد اختیار برای فراهم کردن اطالعاتی که به عنوان رئیس نیروی محافظان در را او پرداخت های کالن٬

گیرد. اندونزی به کار در جمله افشای پرسنل نیروی اطالعاتی آمریکا از

بایگانی کارمندان آرشیو و منشیها
در تأسیسات رسمی آمریکا سایر تأسیسات دیپلماتیک و کارمندان بایگانی در منشیهای مؤنث و
به اسناد به علت دسترسی آنها این امر ب شناخته می شوندو خارج به عنوان اهداف مناسب ازسوی کا.گ.
ماجراهای عشقی مورد در همچنین به علت آسیب پذیری بالقوه آنها به ویژه تلگراف و طبقه بندی شده و
شوروی که به نفع ـکا. اتباع غیر با یا اتفاق افتاده) (همچنان که این مورد باشد شورویها اینکه باخود اعم از

می باشد. می کنند٬ کار ب. ـگ.
منشی از تا کرد مأمور را عمال محلی خود از نفر یک کشوراروپای غربی دو در ـکا.گ.ب. یک مأمور
به ویژه می خواست نشانی محل سکونت این منشی زن را او برای تهیه اطالعات استفاده کنند. آمریکا سفیر
و ترک می کند را سفارت آمریکا روز چه ساعتی هر این منشی زن در همچنین می خواست بداند و بداند
این اطالعات ب به چه ترتیبی می خواست از گ. اینکه کا. در به محل اقامتش چیست. بازگشت او مسیر
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چند و نزدیک می شد این منشی زن به پایان دوران مأموریت خود زیرا معلوم نشده است. بهره برداری کند
ترک کرد. را آن محل مأموریت خود از هفته بعد

والتسکوف ویکتورآی. منتظره ای با غیر به نحو مصر در بایگانی مستقر یک کارمند اوائل 1967 در
توضیحی که کرد. برخورد ندیده بود قبًال را او اطالعاتی که هرگز مأمور سوم سفارت شوروی و دبیر
به نحودقیقی ظاهرًا کشف کرده (و را او که شورویها آن داللت می کرد بر داد او از مأمورشوروی برای دیدار
آن زمان این زن آمریکایی که در سال 1962 در سال قبل بود. واین عمل مربوط به 5 ارزیابی کرده بودند)
درجریان این سیر شده بود. یک قایق تفریحی دردریای سیاه روانه یالتا خاورمیانه مأموریت داشت با در
آنها کرده بود. مناسبات دوستانه برقرار او که با نظامی شوروی مالقات کرد یک غیر با قایق او تفریحی با
آخرین نامه مکاتبه می کردند. یکدیگر پراـکنده با مدت یک سال به نحو مبادله کرده و را نشانیهای یکدیگر
که بود سال 1963 شوروی یک کارت تبریک جشن کریسمس در جماهیر اتحاد شوروی در به مأمور او
آن هنگامی که والتسکوف به او از سال بعد 4 همان منطقه داشت. آن زمان این زن سمت جدیدی در در
که که دوست او عنوان کرد برای او اساس بود پایه و که فاقد ساختگی را این داستان ظاهرًا او نزدیک شد٬
لنگرانداخته بود مصر یک کشتی روسی که مدت کوتاهی در با اخیرًا همراهش بود سیاحت یالتا و سیر در
نقطه ای در ”در باید دنبال منشی آمریکایی که به عقیده او تا والتسکوف خواسته بود از و دارد حضور

تماس بگیرد. خاورمیانه باشد“
جریان آن در و پرحرارت مالقات کند دواجتماع بسیار این زن آمریکایی در با والتسکوف موفق شد

جذابیت شخصی قابل مالحظه ای از خود نشان داد و گفت او مایل است مناسبات آنها ادامه یابد.
به تماس بین این و گزارش داد به مقامات مافوق خود خوشبختانه این زن آمریکایی مراتب را معذالک٬

خاتمه داده شد. دو
یک پست آمریکایی در در طرح ریزی قبلی بود همین نوع تماس که نشانه ای از از نمونه دیگر یک
دیدارکنندگان یک نمایشگاه محلی از را روسی که خود یک فرد اتفاق افتاد. سال 1967 در دور خاور
گفت که مایل است با او آژانس بین المللی عمران تلفن کرد. دفتر به یک منشی آمریکایی در معرفی می کرد
منشی تسلیم کند. به او درجمهوری التویا دست او یکی ازخویشاوندان دور نامه ای از مالقات کرده و او
این منشی که کامًالاز به اوتسلیم شد. آن خویشاوند یک نامه ویک عکس از و اومالقات کرد آمریکایی با
یک سلسله روسی در به ابتکارات عشقی فرد شخص زودباوری بود لحاظ عاطفی خلع سالح شده و
به این منشی آمریکایی را رسیداو روسی فرا هنگامی که وقت عزیمت این فرد مالقات بعدی تسلیم شد.
این معرفی بدان منظور ظاهرًا معرفی نمود. می کرد پوشش دیپلماتیک کار زیر که در ب. ـکا.گ. یک مأمور
امنیت سرانجام اوضاع برای مأمور گیرد. آینده قرار ب به عنوان وسیله مکاتبه در گ. کا. که مأمور بود
اینکه به مراحل حساس قبل از را این منشی زن مناسبات خطرناـک جدید و روشن شد سفارت آمریکا

قطع کرد. برسد
یک پست از انـجام مـی دهند ـگاهی الزم شده است که پرسنل آمریکایی که وظیفه منشیگری را
که به یک اوضاع بالقوه زیان آور در این هنگامی است که این منشیها و دیپلماتیک خارجی منتقل شوند
یک موقعیت یک منشی در مثًال شوند. گرفتار روی واقع گرایی ارزیابی کنند از نتوانسته اند دلیلی آنها
که قومیت عربی جزء یک کارمند جمهوری آفریقای شرقی با یک کشور در سفارت آمریکا حساس در
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علیرغم این ماجرا در او شد. یک ماجرای عشقی گرفتار در بود استخدام سفارت آمریکا در قبًال داشت و
کردن کوششهای دیوان ساالری برای محدود این اخطارها٬ به عقیده او و شده بود مکرری که به او اخطار
فاسق او که٬ بود این مورد اولین نگرانی امنیتی در مداومت می کرد. این ماجرا در بود٬ زندگی اجتماعی او
یک مأمور با معلوم اخیرًا قرار از مطابقت نداشت و او درآمد با زندگانی او که طرز جلفی بود یک مرد
هر کرده بود. تماس برقرار عالقه ویژه ای نسبت به آمریکاییها پوشش دیپلماتیک با اطالعاتی شوروی در
و گیرد معرض پرسش قرار در رازداری او یا نداشت که وفاداری این منشی آمریکایی و دلیلی وجود چند
کرده برای اطالعات به نفع شوروی آغاز را او بهره برداری از او اینکه دوست پسر هرچندشواهدی مبنی بر
سفارت به مورد ب در گ. برای خنثی کردن مراحل اولیه عملیات کا. مراتب انتقال او نداشت٬ وجود باشد

فوریت انجام گرفت.
این داستان ولی شایسته مطالعه است. داستانهااست٬ دیگر نقل می شودطوالنی تراز زیر داستانی که در
درآمده آمریکا خارج از به شکل یک سرمشق کالسیک درباره به دام انداختن یک آمریکایی مؤنث در
قرار ب. گ. نهایت مهارت به وسیله ـکا. این آمریکایی مؤنث آماج یک سلسله عملیات پیچیده در است.
همکاری و شده) (ملیت استتار تکنیک ”پرچم قالبی“ استفاده شوروی از این داستان نشانگر ـگرفته بود.
این داستان همچنین به شکل یک دستگاه اطالعاتی بلوک کمونیست می باشد. و ب. گ. نزدیک بین ـکا.
فریب های ماهرانه را با ایمان کورکورانه هنگام برخورد و چشم گیری عواقب شخصی تسلیم شدن به آرزو
یک ساله سلف یک منشی جذاب سی و یازده ژوئن 1961 روز ساعات اولیه بامداد در نشان می دهد.
سرویس خارجه که به بخش پرونده های محدود سفارت آمریکا در آلمان غربی منصوب شده بود٬ در
گرفته بود. ساعاتی او را تحت بازجویی تضعیف کننده معرض وحشتناـکترین آزمایش زندگی خود قرار
شده ومدارک اتهامات دروغین مبنی برجاسوسی به اووارد برده بود٬ عوامل اطالعاتی آلمان شرقی به سر
هیچ قسمت بدن او آن از که در یک بازرسی دقیق را تحقیر و گذاشته شده بود جلوی او قانع کننده ای در
تحمل به صورت خود به صورت سیلیهای مکرر بیشتر فیزیکی٬ رفتار سوء همراه با نشده بود٬ فروگذار
اونیفورم یک روسی بدون نام در یک فرد بامداد ساعت دو در برای نخستین بار مقابل او در ـکرده بود.
او همچنین زندگی نامزد و که زندگی او که به زبان روان انگلیسی اعالم داشته بود سرهنگ ایستاده بود
نقشه های و سری درباره سیاستهای آمریکا اسناد سایر به تهیه تلگرامهای رمزی و بستگی به موافقت او
که به عقیده او آـگاهی به اینکه نامزد با (ـکه اسم حقیقی اونیست) الیانور آلمان شرقی دارد. مربوط به برلین و
اختیار آن زمان در در و می کند آمریکایی است که برای دستگاه اطالعاتی غربی کار یک شهروند او
او آن نداشت که تسلیم شـود. است چاره ای جز این شهر نقطه دیگری از آلمان شرقی در شوروی و
ازای وعده برای دستگاه اطالعاتی شوروی در که به موجب آن موافقت کرده بود کرد امضاء اعالمیه ای را
این جریان یک رویارویی بعدی با در کند. کار او جرج اشتاین نامزد حمایت از این سرهنگ مبنی بر
گرفت که هویت وخصوصیات شخصی همه همکارانش درقسمت قرار تحت فشار او بعد روز سرهنگ در
متوجه او کند. نظر اظهار درباره آنها کرده و افشاء مأمورارتباطات سفارت را و بازرسی اتاق رمز و آرشیو
جزئیات منطقه سایر بکلی سری و محل اسناد و ترتیبات طرح بخش آرشیو با که سرهنگ ظاهرًا شد
به آلمان داده شده بود مقابل دریافت پول که به او که در همچنین پذیرفته بود الیانور آشناست. محدود
به برلین شرقی ژوئن همراه خود تاریخ 24 برای مالقات بعدی در اسنادطبقه بندی شده را و گردد غربی باز
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خوشبختانه الیانور بازگردد. برلین غربی به میهن خود از اولین هواپیما با تا شده بود آن گاه آزاد او بیاورد.
داده بود را او تأمین جانی شخصی که اووعده ازدواج با مورد نداشت علیرغم نگرانی بسیارجدی در قصد
به اینکه او بیست دقیقه پس از کند. رخنه کرده است کار سفارت آمریکا شوروی که در به عنوان مأمور
آن نزدیکی بن در درپلیتزردورف در مجتمع مسکونی آمریکا در مادرمسن خود آپارتمانی بازگشت که با
امنیتی سفارت برای مأمور را تمامی ماجرا او جسمی٬ هم پاشیدگی عاطفی و علیرغم از و زندگی می کرد
پذیرفت که آن اشتاین این حقیقت را الیانور اینکه تحقیقات الزم به عمل آمد٬ پس از نقل کرد. آمریکا
عمال بلکه یکی از نبود مدعی بود آن آمریکایی که او شده بود٬ زندگی او ماه قبل وارد که چهار خوش منظر
و به نفع شوروی کارمی کرد و (ـکه ملیت اومعلوم نیست) بود ب. ـکا.گ. (دستگاه اطالعاتی آلمان شرقی یا
یک مجلس رقص در ماه فوریه در در ماجرا بود. به دام انداختن این زن برضدکشورخود مأموریت او تنها
ملیتی جامعه دیپلماتیک ترتیب داده چند سوی گروه جوانان ”مجرد“ رسمی سفارت که از باشگاه غیر
را آلمان تعطیالت خود توریست آمریکایی که در اینکه چگونه این جرج اشتاین ظاهرًا آغازشد. شده بود٬
جا مأمور طریق همکاری یک عامل و از ممکن بود معلوم نیست. کرد این ماجرا وارد را خود می گذراند
جمعیت با این باشگاه شده و ساده وارد به طور اینکه ممکن است او یا داخل این گروه بوده باشد افتاده در
به وسیله یکی از تا داده بود آن گاه ترتیب آن را غربیه معرفی کرده و مرد دو به یک یا را خود درآمیخته و
که اشتاین معذالک احتمال نمی رود درباره تأییداین نظرمدارکی دردست است. به الیانورمعرفی شود. آنها
بود بن یک شخص تازه وارد در سفارت آمریکا الیانوردر کشیده شده است٬ اتفاقی به سوی الیانور به طور

و قبًال به عنوان منشی رمز در سفارت آمریکا در بروکسل و دهلی نو کار کرده بود.
خوب آماده شبکه بسیار در آنجا آن پستهایی است که معلوم شده است که شورویها یکی از دهلی نو
جنبی یک تور تنها آنجایی که الیانور از می باشند. دارا را ارزیابی نسبت به آمریکاییها ردیابی و شده ای از
مادرش) (مواظبت از ارفاق به او به خاطر بیشتر به بن منتقل شده و هند از مستقیمًا داشت و دهلی نو در
سپس برای اجرا طرح ریزی شده و هند در ابتدا علیه او ب. گ. عملیات ـکا. می توان چنین فرض کرد

منتقل شده بود. می گیرد٬ سمت جدیدش قرار در هنگامی که او
که دارای شود که یک مأموری پیدا الزم بود دقت الزم داشت. مدتی وقت و نقشه عملیات برای اجرا
دارای لهجه آمریکایی تلفظ انگلیسی او و زندگی باشد یک مرحله قبلی در در آمریکا تجربه زندگی در
(واشتاین چنین داده شود اینکه یک گذرنامه قالبی آمریکایی به او تا باشد لهجه های خارجی مبرا از بوده و
به منطقه بن را او و کردن آموزش دهند یک داستان زندگی قابل باور مورد در را او تا ـگذرنامه ای داشت)
یعنی یک ماه شد. اوائل ماه ژانویه آغاز در اـکنون دانسته شده است که مرحله عملیاتی عمًال منتقل کنند.
برای مدت پانسیونی که او در شد. هتل کلین مستقر در ابتدا او مالقات کرد. الیانور اینکه اشتاین با قبل از
هتل کلین در دوبار همین مدت او در موفقیت یک آمریکایی معرفی کرد با را خود سه ماه اتاقی گرفته بود
یک هویت آمریکایی. دوم با بار مدارک مربوطه و آلمانی با اول به عنوان یک شهروند بار ثبت نام کرد.
برای تعیین اجازه خواست تا شب اول او دست نداد. از وقت را مالقات کرد الیانور با به محض اینکه او
آن زمان به بعدیک از انجام گرفت. روز این مکالمه تلفنی ظرف 2 تلفن کند. آینده نزدیکی به او مالقات در
درگیریهای عاشقانه صورت بعدًا و کوکتل پارتیها و کاباره ها در شبها و به آپارتمان الیانور سلسله دیدارها
گروه اجتماعی الیانور اشخاص دیگری که در بودندولی با که اغلب تنها هرچند الیانور اشتاین و می گرفت.
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ماه مه٬ ماه فوریه تا از جریان دوران بعدی پرورش کوتاه مدت اوضاع٬ در همراه بودند. نیز شرکت داشتند
در کارمندان آرشیو یا که همگی منشیهای رمز دوستان آمریکایی خود از به الاقل ده نفر اشتاین را الیانور
پذیرفتند. معرفی کرده بود بدون هیچ گونه پرسشی همان گونه که الیانور آنها معرفی کرد. سفارت بودند
نداشت که چیزی وضعی قرار در پوندی شده بود سیاه موی 200 که جذب این جوان تنومند الیانور
نامزدیکدیگر اشتاین را و خود اندکی بعداو و درباره ازدواج بحث می کردند هفته آنها (ظرف 4 سؤال کند.
راضی بود٬ تعریف کرده بود داستانی که اشتاین برای او قطعات جسته گریخته ای از با او تلقی می کردند).
شانگهای چین به دنیا شهر در پرتقالی٬ یک مادر آلمانی و یک پدر از سال 1928 اینکه اشتاین در مبنی بر
جرج اندکی بعد پذیرفته است. تابعیت آمریکایی را رفته و جنگ جهانی دوم به آمریکا پس از آمده و
ناوگان مدتی در او و فوت کرده اند اینکه والدین او درباره این اطالعات مطالب مبهمی گفت مبنی بر
کـارهای و تحصیالت دانشگاهی بـه دست آورد سابقه ای از و می کرد بازرگانی به عنوان ملوان کار
الس وگاس در شهر رادر نشانی خود او باری به هم زد. و کار خود سرانجام از و کرد آغاز ساختمانی را
هیچ گونه نشانه ای داشت و یک متل قرار داده بود آدرس خیابانی که او (عمًالدر معرفی کرد. ایاالت نوادا
برای مدت نامحدودی به عنوان فروخته و را زندگی خود و گفت که کار به الیانور او دست نداشت). در او از

آمده است. توریست به اروپا
روغن بادام زمینی برای خوردن کره از اشتهای او به عنوان یک آمریکایی تمام عیار٬ ظاهری او شواهد
خواندن هفته نامه نیوزویک برای پیروی از و ماجراها پیروی از تخم مرغ برای صبحانه و ژامبون و و
حوادث جهان و مطالعه مداوم کارتونهای دیک تریسی و ماجراهای نظیر آن به آمریکایی بودن ظاهری او
کارت خود کارت الیانورو وقت گذرانیهای باشگاه سفارت با ودر اومردسریع الحرکتی بود ـکمک می کرد.
برای این امر و می کرد صدا ماما را او توجه خاصی داشت و الیانور نسبت به مادر او بازی میکرد. بینگو
این یک برای الیانور و به مناسبات ویژه هدیه می آورد همواره برای آنها او بود. خوشایند بسیار الیانور
بـه تـاریخ طـبیعی و داشتن چنین سابقه ای به عنوان عالقه مند با او که نامزد عادی نبود حادثه غیر
بـه کامل کند را جرج اشتاین برای اینکه تصور هندی این همه عالقه نشان می داد. رابیندرانات شاعر

بود. عالقه مند نیز موسیقی جاز
که الیانور الیانورتوافق کرد چه زودترازدواج کندمعذالک با هر که می خواهد هرچندجرج مدعی بود
بدین به پایان برساند. پایان سال منقضی شود قبل از بود که قرار برنامه جهانگردی ازسوی سفارت را ابتدا
در و به برلین غربی برود که جرج به جای اینکه به الس وگاس بازگردد می رسید ترتیب کامًالطبیعی به نظر
خانه ارنست اتاقی در و ماه آوریل حرکت کرد در او کند. موقتی پیدا ازدواج یک کار جریان دوره قبل از
این میان به صورت یک در نقش او و بازنشسته مهربان بود یکساله که یک کارمند و ماتسدورف هفتاد
جرج به الیانور رسیدن به برلین غربی٬ به زودی پس از اتاقی اجاره کرد. ساده لوح بیگناه بود٬ مرد واسطه و
آن اندازه تا معرفی نکرد. را کرده است ولی کارفرمای خود ـگفت که کاری به عنوان مترجم مدارک فنی پیدا
که جرج کاری ندیده بود هرگز او یک نوع نقشهـکش بود. آمریکایی او ـکه ماتسدورف می دانست مستأجر
مقامات برلین غربی طبق نزد را که جرج نام خود معلوم شد (به عنوان جمله معترضه بعدًا انجام دهد.
دایرن را محل تولدخود نه آمریکایی به ثبت رسانده است و آلمانی و تقاضای قانون به عنوان یک شهروند
ماتسدورف در این باره اطالعی نداشت. ولی ماتسدورف در نه شانگهای٬ چین اعالم داشته است و در
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آلمان غربی با برلین یا جرج گاه بگاه در و الیانور زیرا اطالع داشت٬ الیانور ماجرای عشقی جرج با مورد
اغلب صورت می گرفت. مکاتبه بین این دو مکالمه تلفنی و و مالقات می کردند یکدیگر

آلمان غربی مستلزم پرورش نقشه عملیاتی اصلی شوروی و که آیا مشخص نشود ممکن است هرگز
معذالک خیر. یا آنچه توصیف شده است بود از برداشت مربوط به به کارگیری بیشتر با الیانور طوالنی تر
که بعضی ازقسمتهای نقشه عملیات مورد که یک حادثه غیرمترقبه باعث شده بود می رسد احتمالی به نظر
این تعیین کرد. انجام گرفت را زمان گستردن دام که متعاقبًا جریان و همین امر و گیرد قرار نظر تجدید
با اینکه او ساعت قبل از چند برلین شرقی تنها ماه مه در تاریخ 31 یک اتومبیل در حادثه تصادف جرج با
برای مذاـکره با (جرج بدون تردید بود. آلمان غربی حرکت کند مادرش در و برای دیدن الیانور هواپیما
زخمهای این حادثه جرج با اثر بر می برد) برلین شرقی به سر در آلمان شرقی خود مافوقهای شوروی یا
انتظار در بیمارستان بستری شده و قسمت شکم در در یک تورم ناهنجار بسیارجدی برروی صورتش و
مدارک قانع کننده ای شاهد هم ماتسدورف بعدًا و (هم الیانور عمل جراحی برای درآوردن طحال بود.
دیده را شکم او عمل جراحی در این پرونده آثار مراحل آخر وماتسدورف در درباره آسیب جسمی بودند

که عمل جراحی صورت گرفته است). این نشانه آن بود و بود
و می کشید ماه مه انتظار تاریخ 31 فرودگاه بن در بیهوده در نداشت٬ این حادثه خبر که از الیانور
گفت که طبق یک تلفن کرده و برلین غربی به الیانور ساعت بعدماتسدورف از چند سرانجام به منزل رفت.
به که این خبر می خواهد یک حادثه مجروح شده و جرج در سوی یک شخص ناشناس٬ پیام تلفنی از
الیانور ابالغ شود. او جزئیات بیشتری در این باره نمی دانست و اطالعی نداشت که جرج کجاست. الیانور
تلفن کشیک کمک اپراتور چه بیشترخواستار شدت هر با کافی نبود زبان آلمانی آنقدر ـکه معلوماتش در
به نتیجه رسیدگیها در کنند. جو پرس و او درباره نامزد تا کرده بود تقاضا او از شب هنگام سفارت شده و

بیمارستانهای آلمان غربی نیست. هیچ کدام از که جرج در زودی معلوم شد
ولی محل او پستی آن برلین غربی بود که مبدأ نامه ای ازجرج دریافت کرد سرانجام الیانور بعد روز دو
دیدن او غریبه از گفت که یک نفر تلفن کرده و سوم ژوئن ماتسدورف به الیانور روز مشخص نشده بود.
آن گاه الیانور می گذراند. برلین شرقی دوره نقاهت را بیمارستان فریدریک هاین در گفته که جرج در ـکرده و
بدون اینکه الیانور صحبت کند. بود او جرج که مشتاق دیدار توانست با و به بیمارستان تلفن کرد مستقیمًا
به تاـکسی مستقیمًا سپس با و برلین شد به مقصد نخستین هواپیما سوار راه دهد تردیدی به خود شک و
برلین صورت گرفته). شدن دیوار برپا (این واقعه قبل از بخش شرقی برلین حرکت کرد. بیمارستان در
بدون هیچ گونه ایرادی الیانور ملحق شدند. نهایت خوشوقتی به یکدیگر بیمارستان با آنگاه این زوج در
که بخش تحت کنترل شوروی اتومبیلی را درباره اینکه چگونه خودش در اساس جرج را توضیح بی پایه و
و شد اول بدون حادثه ای برگزار دیدار پذیرفت. هنگام وقوع حادثه رانندگی می کرد مال خودش نبود
بنا برلین غربی گذراند خانه ماتسدورف در در شب را اینکه الیانور پس از بعد٬ روز در همچنین دیداردوم.
ثابت این امر به برلین برود. هفته بعد برای دیدارهای بعدی در تا موافقت کرد الیانور جرج٬ اـکید به اصرار
تکمیل گرفتن او به کار در او نقشه های مربوط به آزمایش عذاب آور زیرا ساخته است. الیانور که کار ـکرد

شده بود.
او از داده و برحسب اتفاق یک حلقه فیلم به الیانور او جرج٬ با بعدی او هنگام دیدار دهم ژوئن در روز
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چنان ماهرانه این امر بگذارد. برلین غربی جا در اتاق او در این حلقه فیلم را لطف کرده و خواست که تا
ترک بیمارستان را ساعت بعد ولی هنگامی که اوچند به هیچ وجه احساس خطرنکرد. صورت گرفت که او
را مأمورین امنیتی آلمان شرقی به همراهی یک مترجم او ناـگهان به کابوسی تبدیل شد. زندگی برای او ـکرد
به را سپس او به جاسوسی متهم کردندو را او و بیرون کشیدند کیف او از حلقه فیلم را کرده و دستگیر دم در
و کشیده بود به یک خانه ای که دورش حصار پرتاب کرده و انتظارش بود درداخل یک اتومبیل که در زور
تحقیرکننده انجام گرفته بود٬ بازرسی بدنی که بسیار پس از بردند. به آن اشاره شد٬ این ماجرا آغاز در
جزئی ازتکنیک عمدی ایجادشوک برای (ـکه همگی اینها مرحله بازپرسی خشن وسیلی زدن به صورت او
عکسهای به او بدون وقفه ادامه داشت. ساعتها می رفت) به شمار درهم شکستن قدرت کنترل نفس او
سایر پل و و آن تانکها در و حلقه فیلم جرج به دست آمده بود از که ظاهرًا چاپ شده ای نشان دادند
به شکل را نیمه شب او حدود به عنوان مدارک جاسوسی نشان داده شد. صحنه های دارای اهمیت نظامی٬
تختخواب که جرج با این محوطه ای بود و موقت به محل جدیدی بردند به طور یک بسته پیچیده و
روی در رو برای تشخیص هویت یکدیگر را نفر آن گاه این دو منتقل شده بود. غیره به آنجا بیمارستان و
چه بیشتر قدرت هر جرج با قابل مالحظه نبود. تواناییهای بازیگری جرج چندان غیر دادند. قرار یکدیگر
است. ارتکاب هرگونه جرمی بی تقصیر در که او استدالل می کرد الیانور حضور مقامات آلمان شرقی در با
محتویات آن از می گفت که الیانور اصرار با داده است و به الیانور حلقه فیلم را که او جرج اعتراف کرد
که برای اجازه داده شد یک اتاق جداـگانه به الیانور در یک دوران بازپرسی بیشتر٬ پس از است. بی خبر
چند لحظه ای با نامزد خود به تنهایی مالقات کند. الیانور نامزد خود را در حالی که در تختخواب دراز
اینکه الیانور و خود را در یک یافت. جرج از ـکشیده بود و در یک حالت ناامیدی ظاهری می گریست٬
زمانی که برلین آمده که از زمزمهـکنان اعتراف کرد و داده است پوزش طلبید چنین وضع خطرناـکی قرار

می کرده است“. مخفیانه برای یک دستگاه اطالعاتی غربی کار است به طور
که از الیانور کرد. باور را حرف او ولی الیانور شد تأیید که بعدًا همان طور کذب محض بود این ادعا
این در او عین حال درباره امنیت جرج اشتاین نگران بود. در ظاهرًا مأیوس شده بود وضع فالـکت بارخود
این تضمین که جرج محاظفت (با برای تقاضای به کارگیری به اندازه کافی رسیده بود و مرحله مالیم ترشد
به نقطه اصلی را روسی یونیفورم پوش که به محض اینکه او سوی یک فرد از این تقاضا شد). خواهد
وی پذیرفت که توسط گفته شد ماجرا آغاز همان طوری که در عنوان شد. بازپرسی بازگشت داده بودند
مافوق ضمن وفاداری را٬ ولی در ژوئن به برلین شرقی برود 24 که روز وعده داد و گرفته شود به کار آنها
امنیتی سفارت برای مأمور را ماجرا سالم به آلمان غربی رسید به محض اینکه صحیح و و داد عشق قرار

فاش کرد. آمریکا
عین حال ممکن است که است ولی در اهمیت کمتری برخوردار از روی داد این ماجرا در آنچه بعدًا
صورت عملی که نسبت الیانور شخصیت دوگانه جرج و ماتسدورف که به کلی از شایسته گزارش باشد.
24 قبل از چندین بار و خبری نداشت همچنان به ایفای نقش یک صاحبخانه مهربان ادامه داد ـگرفته بود
عمل جراحی حالش به تدریج که پس از گزارش داد و بیمارستان برلین شرقی دیدن کرد ژوئن ازجرج در
برلین غربی به اتاق توشه در در اتاق او از را ماتسدورف لوازم شخصی او به تقاضای جرج٬ می شود. بهتر
که اوقصددارد است زیرا مناسب تر که به این ترتیب برای او جرج توضیح داد فرودگاه تمپلهوف منتقل کرد.
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باشد. همراه الیانور تا گردد بن باز به ایاالت متحده یا مستقیمًا بیمارستان مرخص شود به محض اینکه از
این باقی نمانددرحالی که ممکن بود اتاق او در متعلق به جرج که حائزاهمیت باشد (بدین ترتیب هیچ چیز
فرودگاه تمپلهوف ژوئن در 24 روز اثاثیه بامداد اسباب و خود به دست مقامات بیفتد٬ لوازم شخصی بعدًا

تصاحب شد). شناخته نشده بود توسط اشخاصی که هویت آنها
رفتن به برلین شرقی قصد دیگر و بیرحمانه فریب داده بودند را که او شده بود سرانجام متقاعد الیانور
آن تا موافقت کرده بود معذالک او داده نمی شد٬ حتی اجازه چنین کاری به او نداشت و ژوئن را 24 در
و گرفتن این احتمال که جرج اشتاین به برلین غربی کشانده شود نظر در با تاریخ دست به یک بازی بزند.
یقین تا تلفن کرد ژوئن به او 22 روز جرج خستگی ناپذیر شوند. مقامات آماده دستگیری او آنجا در
الیانور ترک کند. بیمارستان را اـکنون می تواند جرج گفت او آمد. ژوئن خواهد 24 روز که او حاصل کند
گذشتن بخش مرکزی به سوی برلین شرقی هراسناـک است. از ولی گفت او به برلین غربی بیاید قول داد
بـر الیانور ولی اـگر بود روبراه خواهد که همه چیز اطمینان داد یک لحن محبت آمیزی به او جرج با
مالقات الیانور با آنجا در واو هتل هیلتون برلین غربی ثبت نام کند در اظهاراتش پافشاری می کندمی تواند

کرد. خواهد
ایمنی او مأمور و به همراهی یک اسکورت امنیتی که جلب توجه نمی کرد ژوئن الیانور 24 روز بامداد
که جرج به عنوان یک فرودگاه نشده بود رهسپار الیانور٬ هنوز شد. فرودگاه تمپلهوف سوارهواپیما در بود
وهنگامی که خیر راه افتاده است یا الیانور که آیا یقین حاصل کند تا تلفن کرد الیانور به مادر ایثارگر نامزد

مادر الیانور به او گفت که الیانور راه افتاده است او بسیار مسرور شد.
تلفن کرد سرانجام جرج به او می برد٬ به سر انتظار در را قسمت اعظم روز هتل هیلتون برلین الیانور در
جرج همه این مرحله برای نخستین بار در نپذیرفت. الیانور که به برلین شرقی بیاید. کرد اصرار به او و
آنگاه ارتباط بیاید.“ حتمًا گفت که ”باید بدون مقدمه به او ناـگهانی و به طور گذاشت و کنار را حقه بازیها
ماجرای جرج اشتاین ”آمریکایی و برلین خارج شد از هواپیما الیانورظرف یک ساعت با تلفنی قطع شد.

به پایان رسید. قالبی“
پیچیده در این عملیات بسیار شوروی در هویت مأمور یک توضیح پاورقی باقی مانده است. تنها
نتیجه توصیف خصوصیات ظاهری و علیه یک مؤسسه آمریکایی در طریق او از و مقابل یک تبعه آمریکا
دفتر در ب. گ. ـکا. بوگینی آلکسویچ رائوستروتسف مأمور مقایسه عکس به آسانی تشخیص داده شد.
به عنوان وابسته قبًال او خوب می شناسند. را او بوده است که دستگاههای اطالعاتی آمریکا آمریکا امور
وصدا به اتهام جاسوسی بدون سر سال 1959 در و فرهنگی سفارت شوروی درواشنگتن خدمت می کرد
آلمان دوم سفارت شوروی در پوشش دیپلماتیک به عنوان دبیر برلین زیر در اخراج شده بود. آمریکا از
یک کارشناس عملیات جاسوسی مربوط به آمریکاتشخیص هویت داده شناخته شده و یک فرد شرقی او

شده بود.

پرسنل دیپلماتیک
هدف یک اول٬ درجه دیپلماتیک دبیر با حرفه ای خدمات خارجی آمریکا چندی قبل یک مأمور
که موفقیتی نداشت. واقع شده بود اروپا در محل خدمت او در سوی شورویها ـکوشش به کارگیری از
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هیچ گونه دعوت تحت پوشش دبیردوم به عمل آمده بود. گ.ب. ـکا. این کوشش ازسوی یک مأمور
نهایت شوروی با مأمور ارعاب هم دیده نشده بود. اثری از نیز و میان نبود خاصی برای جاسوسی در
تا داده بود قرار تحت فشار را مأمورخدمات خارجی آمریکا چه بیشتر مداومت هر ضمن با نزاـکت ولی در

بدهد. آماری به او اطالعات تحلیلی اقتصادی و
در این اطالعات را که او افزود گرفته بود پوشش دیپلماتیک قرار زیر که در ب. گ. ـکا. این مأمور
محدود تیراژ بدون آـگاهی سفارتش به یک مجله با که به ادعای او گنجاند خواهد مقاالت بدون امضاء
پیشنهاد ب. گ. ـکا. مأمور شد. شوروی تسلیم خواهد جماهیر اتحاد برای مطالعه گروهی کارشناس در
سخاوتمندانه است با بسیار و که حق التحریری که وی به مناسبت این مقاالت دریافت می کند ـکرده بود
که قول داده بود ضمن برای تشویق بیشتر در ب. گ. ـکا. افسر تقسیم کند. خدمات خارجی آمریکا افسر
خدمات خارجی به مأمور شوروی متقابًال جماهیر اوضاع داخلی اتحاد اطالعات اقتصادی سودمندی از
بود. مطلقًاسری خواهد او که ”همکاری“ آمریکایی اطمینان داده شده بود به این مأمور تسلیم کند. آمریکا
شورویهای با اجتماعی منظم او که تماسهای دیپلماتیک و خدمات خارجی آمریکا هنگامی که مأمور
کتبی گزارش منظم و به طور صورت می گرفت و آمریکا در سفارت او در مقامات مافوق او٬ صالحدید با
برگیرنده بانهایت خشم خاطرنشان ساخت که پذیرفتن چنین پیشنهادی حتی درصورتی که در داده می شد
است. عدم وفاداری به خدمات خارجی آمریکا یک نوع عمل حاـکی از اطالعات طبقه بندی نشده باشد
یا که هیچ گونه وفاداری و به شمارد این ادعای قالبی مردود با این جنبه را تا کوشید ب. ـکا.گ. مأمور
عدم وفاداری در میان نبوده است و او تنها یک پیشنهاد خصوصی کرده است که متقابًال به نفع هر دوی آنها

به طور انفرادی و هر دو کشور می باشد.
طبقه ”شهروندان درجه 2“ در چند هر خدمات خارجی آمریکا که مأمور ماجرای فوق نشان می دهد
تعرض آمیزی فعالیت نشان می دهند به نحو و دستگاههای اطالعاتی شوروی آشکارا آنها مورد ـکه در
دالیل خارج قرارمی گیرند. در نظارت نزدیک ومداوم ـکا.گ.ب. معرض بازرسی و معذالک در نمی باشد.
اغلب روزانه به اطالعات طبقه بندی شده و خدمات خارجی آمریکا است٬ آشکار چنین عالقه ای کامًال
نتیجه فعالیتهای عادی دیپلماتیک به همین ترتیب در سیاست خارجی دسترسی دارد. حیاتی درباره امور
بلکه همچنین باشند منعکس کننده نظریات سیاسی آمریکا نه تنها ـکارکنان خدمات خارجی می توانند
مذاـکره بـا طریق مکالمه یا مأمورین شوروی از که برای شوروی جالب است و اطالعات دیگری را
یک مأمورخدمات خارجی آمریکا همتاهای دیپلماتیک کشورهای دوست به دست می آورندکسب کنند.
سمتی که در قدرت مأمورین خدمات خارجی آمریکا جزئیات بسیاری درباره نقاط ضعف و است با قادر
و ترتیبات امنیتی سفارت خود نقشه و طرح و با او گزارش دهد. جائی دیگر در منصوب شده یا آن به  وی 
سرانجام آنچه که جهان آشناست. سراسر در ترتیبات قابل اجرا مقررات و سیاستهای خدمات خارجی و
گرفته است که ممکن است در یک موقعیت بالقوه ای قرار در است او همه مهمتر مدت از یک دوران دراز در

منتهی شود. شکل دادن سیاست خارجی آمریکا در نفوذ نهایت به یک سمت با
این واقعیت از خارجه٬ در مقابل پرسنل دیپلماتیک آمریکا در دستگاه اطالعاتی شوروی هنگام کار
برای برخورد راه را که تماس اجتماعی یک وظیفه عادی دیپلماتیک است و می برد استفاده را حداـکثر
امیدوار کمتر شورویها چند هر می کند. جهت پرورش هموار مأموران خدمات خارجی آمریکا مستقیم با
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شده تا چهارچوب محفل دیپلماتیک اندکی محصور به کارگیری در به فراهم کردن عملیات موفقیت آمیز
می باشند. کم تجربه تر و چهارچوب یک محیط غیررسمی ”ـکارمندان کوچکتر“ در

و حفظ می شود سوی آنها ارزیابی خصوصیات از استخراج اطالعات و یک برنامه آزمایش مرتب و
آشکار آسیب پذیری مظنون یا یا گونه ضعف شخصی و هر مورد ممکن است در ب. گ. ـکا. می رود انتظار
حـتی همه اعضای جامعه رسمی شوروی به این برنامه کـمک مـی کنند٬ تعقیب کند. شده موضوع را
مأموران اطالعاتی با از بیشتر آنها تعداد اغلب کشورها دیپلماتهای به اصطالح مشروع شوروی (ـکه در
به کشورها دیپلماتهای سایر و آمریکاییها با درباره همه تماسهای خود باید وشش دیپلماتیک است)
مقاصد زمینه های اطالعاتی و بهره برداری در مورد در ب. گ. سوی ـکا. از و گزارش دهند ب. ـکا.ـگ.
در خارجه شوروی٬ معاون سابق وزارت امور والریان الکساندرویچ زورین٬ دیپلماتیک راهنمایی شوند.
کرده هنگامی که تأـکید سال 1964منتشرشد٬ که در ـکتاب خودتحت عنوان ”اصول خدمات دیپلماتیک“
چیزی مهم هیچ مأموری اجازه ندارد امور در و تحت کنترل می باشد کلمه یک دیپلمات شدیدًا که هر بود
در ب را گ. کا. ممکن است نقش همهـگیر که ممکن است اهمیت مادی داشته باشد٬ بگوید به ابتکارخود

داشته باشد. نظر

دانشجویان بازرگانان و آمریکاییهای غیررسمی:
به به کارگیری برقراری مناسبات بالمآل منجر در آسیب پذیری که می تواند عوامل انگیزه ای و ...”
(بازرگانان) بشود: آمادگی برای پذیرفتن پاداش مالی در ازای اطالعات فنی و نمونه های جدید و میل به
دانشجویان آمریکایی (در خارج) شوروی و سایر کشورهای اردوی سوسیالیستی... اتحاد ستد با داد و
آینده برای رخنه در در می توانیم اشخاصی را ما میان آنها که از تشکیل می دهند خوبی را هسته بسیار
اغلب آنها و پول هستند... کمبود دانشجویان آمریکایی علی القاعده دچار گیریم... بکار دولت آمریکا
پختگی هستند.“ تجربیات زندگی و فاقد آنها انتخاب دوستان خویش آزادند.... در مستقل بوده و بسیار
نشان دهنده عالقه شوروی به بازرگانان و فوق آمده است٬ که در ب. گ. نقل قولهای مقامات ـکا. چند هر
عالقه دراز داستان می باشند. گویای قسمتی از تنها این نقل قولها خارج است. دانشجویان آمریکایی در

روشن است. بسیار دانشجویان) مقوله (یعنی بازرگانان و مدت به هر
نقطه از می برند خارج به سر موقت در به ویژه کارشناسان مقوله های مختلف که به طور بازرگانان و
فاقد آنجا یک محیط خارجی که در نزدیک شدن به آنان در قابل دسترسی بوده و شوروی بیشتر نظر
آسانتر شدت دارد٬ ایاالت متحده آمریکا از کلی کمتر اطالعاتی به طور بازرسی ضد و محافظ می باشند

است.
اطالعات علمی موارد بسیاری از در خارج باموفقیت انجام بگیرد به کارگیری چنین اشخاصی در اـگر
معذالک عالیترین امکان بالقوه مربوط به آینده است یعنی کرد. محل فراهم خواهد ارزشی در فنی با و
مراـکز پژوهشهای علمی و به عنوان نفوذی در بحث به ایاالت متحده بازگشته و مورد هنگامی که فرد
گرفته به کارگیرنده به نفع دستگاههای اطالعاتی شوروی درچنین مراـکزی به کار حتی ردیاب و صنعتی یا

شود.
امکانات بالقوه دراز نیز متکی هستند خارج که به تخصص دانشگاهی خود دانشجویان آمریکایی در
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تکنولوژی دارند. زمینه علمی و مدت در
آینده وابسته است. در سازمانهای دولتی آمریکا رخنه در با معذالک بزرگترین امکان بالقوه آنها
این اشخاص به علت خارج مشاهده می شود. در محل نسبت به آمریکاییها عالقه اتباع شوروی در
سمتهای رسمی که هدفهای اولیه دستگاههای اطالعاتی شوروی در آمریکاییها به سایر دسترسی آنها
می توان برای مأموران آنها از زیرا ارزش دارند٬ به عنوان واسطه ها بدین مفهوم آنها می گیرند. قرار هستند

استفاده کرد. آمریکاییان دیگر طریق تماس مستقیم با از عمال آنها اطالعاتی شوروی و
رسمی باشد خارج که فاقدسمت دیپلماتیک و تجربه به کرات نشان داده است که یک نفرآمریکایی در
متأسفانه محتمل نیست که پی ببرد دانشجوزندگی می کند خارجی به عنوان یک بازرگان یا یک کشور ودر
واقع شده وحتی مظنون به یو. آر. ب یاجی. آماجهای کا.گ. عادی از به نحو و به خود خود به طور ـکه او
ترفندهای شوروی مربوط و آن اندازه که به تکنیکها تا واقع می شود ازسوی شورویها پرورش ”دوستانه“

این باره هیچ گونه آـگاهی ندارد. کلی در است یک چنین شخصی به طور
یک شرکت یک گروه عمل آوردن اطالعات در آمریکایی که عضو یک تکنیسین جوان و اخیرًا
که کوشش نهایت نگرانی گزارش داد با بسته بود٬ مسلمان قرارداد حکومت یک کشور که با آمریکایی بود
را یابنده که به هیچ وجه سوءظن او رشد یک سلسله گامهای حساب شده و پس از سوی شورویها از

انجام گرفته بود. برای به خدمت گرفتن او برنینگیخته بود
در نداشته٬ هیچ گونه نقاط آسیب پذیر ظاهرًا آمده و یک زوج عادی به شمار همسرش که به اتفاق٬ اوو
مراسم اجتماعی محلی با یک دیپلمات شوروی و همسرش در اوضاع و احوال معصومانه مالقات یک
شد. منجر این مالقات به تماسهای بعدی بین دوخانواده که همیشه به ابتکاردیپلمات شوروی بود ـکردند.
دیپلمات شوروی پنج کردند. خانه این زوج آمریکایی دیدار همسرش از اولی که دیپلمات شوروی و بار
یک مراجعه به زمان گذشته در همراه آورد. درخواست نبود بطری مشروب الکلی که به هیچ وجه مورد
ذوق آمریکایی نظر از چند که این مشروب الکلی به عنوان یک هدیه تصادفی نبوده است هر معلوم شد
این فرد چند هر تلقی شده بود. بلکه این هدیه به عنوان یک طعمه شکار برسد٬ چنین به نظر ممکن بود
این کشور که در این واقعیت آـگاه بودند از آنها همسرش مشروبات الکلی مصرف نمی کردند آمریکایی و
هرگونه مشروبی ممکن است ارزش معتنابهی در و مراعات می شود اسالمی قانون منع مشروبات شدیدًا

سیاه داشته باشد. بازار
آن مشروبات دسترسی به فروشگاه کارمندان دیپلماتیک که در سمت رسمی بودند این زوج که فاقد
آـگاهی داشت. این عوامل کامًال از اطالعاتی بود روسی که یک مأمور فرد الکلی به دست می آیدنداشتند.
به قـیمتهای نـازل که پنج بطری مشروبات الکلی را آمریکایی احمقانه داوطلب شد هنگامی که فرد
روسی برای آن فرد فرد این معامله به نظر خوشایندی نشان داد. رفتار کامًال دیپلماتیک خریداری کند٬
در مشروبات الکلی٬ مقررات محلی منع استفاده از گونه تخطی از چون هر آمریکایی نوعی سازش بود
نسبت به درخطر دو که هر را سفارت آمریکا صورت افشاءمی توانست موجبات شرمساری شرکت وی و
این خرید فراهم آورد. دولت مسلمان حساسیت به خرج می دادند و افتادن روابط محتاطانه بین خود
به دوستی روسی منجر فرد با هنگامی که مناسبات او و گام اول بود آمریکایی تنها سوی فرد مشروب از
مأمور همسر بیشتری خریداری کرد. روسی تعداد فرد این مشروبات الکلی از از او نزدیک گردید بسیار
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تکنیکهای پرورشی جزئی از این نیز و نقشی داشت که می توانست انجام دهد اطالعاتی شوروی نیز
و بدهد درس زبان انگلیسی به او تا کرد آمریکایی تقاضا فرد همسر روسی از این فرد همسر مناسبات بود.
منظمی آغاز این عملیات براساس مرتب و آمریکایی بدهد فرد متقابًالدرس زبان روسی به همسر نیز او
قابل که ممکن بود ارزیابی نقاط آسیب پذیر به فرآیند متوجه شود آمریکایی بدون آنکه خود همسر و شد
درباره فقدان اسالمی و این کشور زندگی در درباره شرایط دشوار علنًا او کمک کرد. بهره برداری باشد
شدند نتیجه آن شده که زوج آمریکایی حاضر فروشگاه کارمندان دیپلماتیک وتسهیالت پستی گله کرده٬
این اقالم به عنوان ظاهرًا بپذیرند. دیپلماتیک شوروی را فروشگاه افراد فروش در اقالم مورد سایر و آرد
شدوازسوی زوج آمریکایی پذیرفته می شدوهدف آن توسعه دوستی با هدیه ازسوی فردروسی پیشنهاد
را شخصی نسبت به دیپلمات شوروی که شرایط زندگی آنها یک نوع احساس تعهد ایجاد و شورویها

می ساخت تلقی می شد. آسوده تر
زمینه های آماده است و که برای روکردن دست خود جاسوسی شوروی احساس کرد سرانجام مأمور
این زمینه براساس سودهای مالی صورت عدم موفقیت در در براساس دوستی و ابتدا را موفقیت خود
درجه اول در به کناری کشید. را شوهر و دعوت کرد به خانه خود زوج آمریکایی را او مبتنی ساخت.
نهایت آمادگی و آمریکایی با فرد و دوست هستند یکدیگر با که آنها اومی خواست احساس اطمینان کند
تکنیسین آمریکایی صمیمیت از نهایت صراحت و روسی آن گاه با فرد داد. صمیمانه چنین اطمینانی به او
به دست آورد. ایاالت متحده آمریکا در را شرکت این فرد دفتر بعضی اطالعات کامپیوتری از خواست تا
چیزی که مأمور اطالعاتی شوروی می خواست اطالعات پیشرفته فنی بود کـه ایـن فـرد آمـریکایی
آمریکایی از فرد شوروی ممنوع است. اتحاد میزبان مسلمان یا برای کشور می دانست که توسط شرکت او
اومی خواهداطالعات طبقه بندی شده به دست وی به طورجدی از که آیا مأموراطالعاتی شوروی پرسید
درباره اطالعات شوروی ابتدا مأمور اـگرچنین است چنین تقاضائی به منزله ارتکاب خیانت است. و آورد
را سپس تقاضای خود و رنجش کرد آن گاه اظهار و به کوچه علی چپ زد را خود ـکلمه ”طبقه بندی شده“
هنگامی که فرد کرد. بجاست تجدید کامًال توجه به دوستی میان آنها که چنین تقاضایی با این مبنا بر
روسی آن گاه موضع دیگری فرد کرد٬ رد را بیان داشت ولی تقاضای او را دیگردوستی خود آمریکایی بار
که برای آمریکایی موافقت نماید فرد اـگر مطرح نبود. این باره ریزهـکاری دیگر در پیش گرفت. در را
به حساب خودش کارهای بازرگانی درزمینه فنی در تا کمک خواهدکرد کندفردروسی به او شوروی کار
این در درگیریهای کامل این پیشنهاد گرفت. به عهده خواهد کامًال تأمین مالی آنرا و انجام دهد آمریکا
عزیمت برداشته و را خود به سرعت همسر او و آمریکایی روشن شد برای فرد مرحله برای نخستین بار

ـکرد.
که چه تصمیم بگیرند بتوانند تا طول کشید ده روز برای زوج آمریکایی که سخت تکان خورده بودند
که متوجه شدند آنها نکته نگران بودند. چند مورد در و گرفته بودند قرار وضع دشوار سخت در آنها بکنند٬
خریداری کرده است٬ میزبان آنها که برخالف قوانین کشور که مشروبات الکلی را ساده لوح بودند بسیار
البته در خیر. یا فروخته بودند سیاه این کشور بازار در این مشروبات را روشن نیست که آیا (هنوز بودند.
فروشگاه دیپلماتیک پذیرفتن کاالاز انجام داده بودند). صورت مثبت بودن این موضوع خالف دیگری نیز
به مقامات تمامی داستان را تصمیم صحیحی گرفته و معذالک آنها بود. آنها از یک تخلف دیگر شوروی نیز
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مربوط آمریکایی نقل کردند.
خارج اـکنون سالهاست هدف دستگاه اطالعاتی شوروی می باشند٬ دانشجویان آمریکایی در چند هر
به کار که کوششهای شوروی و جهان به دست آمده نشان می دهد نقاط مختلف دیگر از شواهدی که اخیرًا
ادامه پرورش و معصومانه و شرایط ظاهرًا بردن تکنیکهای مختلف برای فراهم کردن تماسهای اولیه در

شده است. به کارگیری این دانشجویان تشدید سرانجام کوشش در
مؤسساتی دانشگاههای محلی و و کالسها سمتهای رسمی به اشکال مختلف اغلب در روسی با افراد
ثبت مطالعه منطقه صورت می گیرد برای تکمیل زبان با ظاهرًا و ـکه دارای تحصیالت نیمه وقت می باشند
دانشجویان خارجی تماس با خوبی برای آغاز تحصیل وسایل بسیار یک چنین دوره هایی از نام می کنند.
اغلب چنین رشته هائی مطالعه کنند. در شورویهایی که اجازه دارند جمله دانشجویان آمریکایی است٬ از
مطالعه موضوعی که در از بیشتر که به مطالعه همدرسیهای خود مأمورین اطالعاتی هستند بدون استثناء
پرورش برای مالقات و دیگری نیز البته راههای متعدد عالقه نشان می دهند. این رشته تدریس می شود
این دانشجویان آمریکایی اغلب توسط مأمورین رسمی شوروی مورد دارد. دانشجویان آمریکایی وجود
طریق دادن درس از افزایش درآمدحقیرخود پیشنهاد با را مأمورین شوروی آنها و می گیرند قرار جستجو
اینکه واقعه طبق نقشه مالقاتهای تصادفی اعم از انجام کارهای ترجمه وسوسه می کنند. زبان انگلیسی یا
به دنـبال خـود معموًال غیره٬ پارتیهای خصوصی و و کنسرتها سخنرانیها٬ دانشجویی٬ مراـکز در باشد
یک دوران ارزیابی جنبه پس از که این مناسبات به نوبه خود پوششهایی برای مناسبات اجتماعی دارد
مخفیانه و زیرزمینی پیدا می کند. در نیمکره غربی تاـکتیکهایی از این نوع در شهر مکزیکو (پـایتخت
نیمه وقت وتعدادزیادی مأموران اطالعاتی که گروه بزرگی ازدانشجویان آمریکایی تمام وقت و مکزیک)
یعنی ایاالت متحده است٬چشمگیر همسایه آنها عملیاتی که متوجه کشور در دارند آن حضور شوروی در
به عنوان محیط به ویژه را کلی) منطقه آمریکای التین به طور مکزیک (و کشور ب. گ. ـکا. بوده است.
واردخدمات دولتی ایاالت متحده آمریکا دارند نظر جذاب برای به کارگیری دانشجویان آمریکایی که در
درباره ب. گ. سوی ـکا. تحلیلی از یک سند تلقی می کنند. به این خدمات کشانده شوند می توانند یا شوند

بیان می نماید: کلمات زیر در کشورهای آمریکای التین دلیل آن را دانشجویان آمریکایی در
بورسی است که از معاش آنها وسیله امرار اغلب تنها می باشند٬ طبقه متوسط آمریکا از آنها ”بیشتر
است که خانواده شان برای آنها مقرری ناچیز یا ارتش دریافت می کنند جهت خدمت در (ارتش آمریکا)
باشند. بینش لیبرال تر نظر که از دارند تمایل آن را گرفته اند٬ این طبقه قرار دانشجویانی که در می فرستند.
کـه همچنین تـمایل دارنـد آنها استعماری هستند. ضد به آسانی پذیرای احساسات ملی گرایی و آنها
نسبت به آمریکای را سیاست استعماری آمریکا خارجی حکومت ایاالت متحده و سیاستهای اقتصادی و
جـهت عـملیات اطـالعاتی عـملیات٬ شـرایـط مسـاعد همه این مالحظات عالوه بر کنند التین رد

آمریکای التین تسهیل می کنند.“ در را وسیعی برنامه عملیاتی ما بسیار خارجیشوروی به نحو
از دانشجویان آمریکایی تماس می گیرد یک طریقه اضافی که دستگاه اطالعاتی شوروی بوسیله آن با
مراـکز به تعدادزیادی در اواسط دهه 1950 شوروی است این دانشجویان از با طریق برنامه مبادله دانشجو
آنها بیشتر جهان یافت می شوند. قسمتهای دیگر سایر آمریکای جنوبی و و اروپا تحصیالت عالی در
اینکه برای مأموریت یا می گذرانند را که دوران ابتدائی ”آزمایشی“ مأمورین اطالعاتی حرفه ای هستند
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دست به همان منطقه جغرافیائی که تحصیل کرده اند سرپوش رسمی اغلب در زیر خارج در بعدی در
دانشگاه لندن یک دانشجوی مبادله ای در نیکوالی گئورگییویچ کورودیخ٬ مثًال سفرهای آشنایی می زنند.
سوم سمت دیپلماتیک دبیر دانمارک با در دیگر بار سال 1966 که در 1965 ـ سال تحصیلی 1964 در
دانشجویان با نهایت جدیت تماسهایی را کورودیخ با انجام می داد. وظیفه وابسته مطبوعاتی را و شد ظاهر
طریق رفتن به یک آموزشگاه زبان دانمارک از در را کارهای خود بعدًا کرده و لندن برقرار آمریکایی در
همچنین ادامه داده است. این شهر بین المللی دانشجویی در یک مرکز ـکپنهاـگ و شهر در برای خارجیها
دانشگـاه یـل در ساله مشمول برنامه مـبادله دانشـجو یک دانشجوی 33 والنتین ایوانویچ ایلینتسف٬
نقش دیپلماتیک وابسته فـرهنگی در با سال 1965 در 1964 ـ سال تحصیلی 1963 (YALE) در

تعقیب وپرورش آمریکاییان بوده است. دهلی نو٬ در این تاریخ فعالیت اصلی او تا و درآورد هندوستان سر
ایاالت متحده در دوران آزمایشی او ب است و گ. بخش مربوط به آمریکای کا. در ایلینتسف یک مأمور
دانشگاه ییل او در بوده است. تکمیل زبان انگلیسی خود و رسم آمریکاییها راه و و آمریکا برای آشنایی با
(حکومت عالقه خود مورد رشته ظاهرًا مافوق دانشگاهی در شرایط برای کار برجسته ای فاقد به نحو
بدون تحصیل کالس٬ به عنوان یک مستمع گاه به گاه در را دوران یکساله تحصیلی خود و بود شهرداری)

تهیه رساله تحصیلی به پایان رساند. یا جدی و
اغلب به عنوان غرب که ممکن است مأمورین اطالعاتی هم نباشند دانشجویان مبادله ای شوروی در
آموزش اطالعاتی این دانشجویان فاقد چند هر برده می شوند٬ عمال دستگاه اطالعاتی شوروی به کار
هستند مأموران شوروی در محل آنها را راهنمایی می کنند تا درباره دانشجویان همکالس آمریکایی خود
ـکه در این کشورها تحصیل می کنند گزارش دهند و یا آنها را ارزیابی کنند. هر چند موارد متعددی در
بود به شکل خالصه شده کافی خواهد موردزیر معذالک دو نقل کرد٬ را که می توان آنها دارد این باره وجود
به کار خارج را دانشجویان آمریکایی در که چگونه دستگاه اطالعاتی شوروی می کوشد ـکه نشان دهد
هدف یک به عملیات به کارگیری شد٬ اول که به سرعت منجر مورد در بهره برداری کند. آنها از ـگرفته و
دانشگاه آـکسفورد در درجه دکترای خود تالش برای اخذ که در دانشجوی فارغ التحصیل آمریکایی بود
شوری بیک جماهیر اتحاد در دوران دکترا از درباره مطالعه بعد را عالقه خود هنگامی که او می کرد. ـکار
بیان داشت٬ بود آـکسفورد در چهارچوب مبادله ای دانشجو در نیز دانشجوی فارغ التحصیل شوروی که او
در که او جمله این اطالعات این بود از و این دانشجوی آمریکایی بیرون کشید اطالعاتی از شخص اخیر
سرگرم تولید این شرکت مقاطعه کار بوده و ایاالت متحده آمریکا بزرگ دفاعی در استخدام مقاطعهـکار
برای همین شرکت آمریکایی کار بازگشت خود در شاید او و موشک می باشد و اجزای مرکبه هواپیما
اطالعاتی تشخیص لندن که یک مأمور شوروی در یک مأمور که مالقاتی با به آن شد منجر این امر بکند.
اینکه دانشجوی مبادله ای شوروی پس از صورت بگیرد. تکنولوژی بود رشته علوم و هویت داده شده در
دانشجوی آمریکایی یک شوروی و مأمور بعدًا و شد ناپدید نظرها از به عمل آورد مقدمات معرفی را
اتحاد اطراف چشم اندازهای تحصیل پیشرفته در در که ابتدا انجام دادند یکدیگر سلسله مالقاتهایی با
رستورانهای لندن و آبجوفروشیها به خواهش طرف شوروی در همه مالقاتها جماهیرشوروی دورمی زد.
همان تماسهای اولیه به ایـن در و سفارت شوروی انجام بگیرد به جای اینکه در صورت می گرفت٬
یک دوران سرانجام پس از تلفن نکند. به سفارت آمریکا که هرگز دانشجوی آمریکایی گفته شده بود
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اینکه دانشجوی آمریکایی خالصه مفصلی از جمله درخواستی مبنی بر ارزیابی (از پرورش و ـکوتاهی از
از کـه مـی توانـد وعده داد شوروی به او مأمور فراهم کند) تخصصی علمی خود زمینه تحصیالتی و
گفت الزم نیست که در همچنین به او و تاریخ بعدی استفاده کند شوروی در اتحاد تحصیالت رایگان در
دانشـجوی روسی از ازای این لطف فرد در داشته باشد. شوروی وجود روادید ـگذرنامه آمریکایی او
کمک کند. دسترس شوروی نبود نوعی که در به دست آوردن اطالعاتی از در به او آمریکایی خواست تا
این همان که آیا پرسید و نظامی آن اشاره کرد کاربرد و دانشجوی آمریکایی به سابقه استخدامی خود
که به سرعت آنچه را شما شوروی پاسخ داد: مأمور روسی است. تقاضای فرد اطالعاتی است که مورد
اوضاعی شده است که جدای اشتباهی وارد او دانشجوی آمریکایی که پی برد است می قاپید.“ تقاضا مورد
اینکه روابط کامًالقطع معذالک قبل از به مقامات آمریکایی گزارش داد. را ازخواست اوست تمامی ماجرا
داده قرار احتمالی) دید از دور و خارج شهر در یک اساس مخفیانه (مالقاتها بر شوروی آنرا مأمور شود
بودویک حقوق ماهیانه به دانشجوی آمریکایی درجریان بقیه مدت اقامت اودرخارج به اضافه مبلغی که
عملی مربوط به دفاع او سرگرفتن کار از و بازگشت به آمریکا پس از معادل نصف حقوق ماهیانه عادی او

کرده بود. پیشنهاد بود
بدون که مدت یک سال و پی برد اوائل 1967 وین که در یک دانشجوی آمریکایی در وضع فالـکت بار
ارزیابی کننده افراد سوی دستگاه اطالعاتی شوروی به عنوان ردیاب و از گیرد سوءظن قرار اینکه مورد
این رفته در تکنیک به کار معذالک آموزنده است. بود چشمگیر کمتر گرفته است٬ همتای آمریکایی قرار
مورد زمینه های دیگری نیز مشاهده شده است. مأمور اطالعاتی شوروی با نزاـکت و ظرافت قابل مالحظه
از عدم بلوغ و عدم پیچیدگی که شورویها انتظار دارند در بسیاری از دانشجویان آمریکایی در خارج

استفاده کرد. مشاهده کننده٬
عمرش می گذشت ودانشجوی کالج نبود٬ 1966درحالی که تنها24سال از بهار آمریکایی در این فرد
ورودش اندکی پس از یک خوابگاه دانشجویی مسکن گزید. در و برای آموختن زبان آلمانی به وین آمد
آلبرت گئورگییویچ فاتیف که یک مترجم وابسته به بخش ترجمه روسی آژانس بین المللی انرژی وی با
پایان تابستان در به ماهیگیری می رفتند. نامبرده شوروی به اتفاق یکدیگر این فرد و او شد. آشنا اتمی بود
مدت در قسمت مرکزی وین شام صرف کنند. آمریکایی به تنهایی در آن فرد و که او کرد فاتیف پیشنهاد
در زمان معین و تبدیل به مالقاتهای منظم هفتگی در هفته این توافق بدون اینکه جلب توجه کند چند

وین شد. شهر پیش تعیین شده در محلهای از
این فرد او بود دانشجوی آمریکایی بزرگتر حالی که پانزده سال از در و راست بود سر فاتیف بسیار
برای این فرد حالی که قضیه چنین نبود. در می کرد. قلمداد خود نهایت تملق هم فکر با آمریکایی را
این همه وقت تجربه دارد او این فردروسی که بیشتراز که چرا آمریکایی به هیچ وجه این سئوال پیش نیامد
آمریکایی در که فرد استفاده می کرد معلومات خود این نکته در شوروی از مأمور صرف می کند٬ او با را
ارزیـابی انسـانی که در می کند فکر ظاهرًا و می گذارند رشته روان شناسی را سالهای اولیه دانشکده٬
فرد فاتیف از می رود) کهنه ترین حقه های شوروی به شمار این یکی از (و بعدًا ـکارشناس شده است.
که سلسله داستانهایی معلوم نشده بود) هویت او (ـکه هرگز آمریکایی خواست به یک دوست روزنامه نگار
کمال خشنودی دانشجوی آمریکایی با کمک کند. وین تهیه می کرد٬ آمریکایی در درباره جامعه اتریشی و
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که دستمزدی به او کرد شوروی پیشنهاد مأمور و شوروی تهیه کرد یک مقاله ده صفحه ای برای این مأمور
پرحوصله مأمور و کرد رد را این پیشنهاد پولی نداشت٬ آن موقع کمبود آمریکایی که در فرد بپردازد.
فـروشگاه دانشجوی آمریکایی معذالک پذیرفت که اقـالمی از این باره اصراری نورزید. شوروی در
همچنین یک رادیو او قیمتهای بازارهای وین خریداری کند. از دیپلماتیک شوروی به قیمتهایی کمتر
ظرف یک مدت کوتاه فاتیف بدین ترتیب در پذیرفت و به مناسبت هدیه جشن تولدخود ترانزیستوری را
گزارشهای کتبی بیشتر توسعه دهدوخواستار را زمینه فعالیت خود دارد اوقصد ـگفت دوست روزنامه نگار
این دانشجوی آمریکایی شد. به شکل ارزیابیهای روان شناسی درباره دانشجویان وین به ویژه آمریکاییها
مداوم از به نحو که او متوجه شده بود“ کمتر و منظم گزارشهای مشابهی تسلیم می کرد ”به زودی به طور
مطالبی نوشته درباره آنها آمریکاییانی که او یک از درباره هر که مسئله ای را سوی فاتیف موظف شده بود
پیشنهاد به او مثًال متوجه نمی شد. شوروی مطلب ویژه ای را درباره پیشنهادهای دیگر او پیگیری کند. بود
که برنامه دانشگاه استانفورد آمریکاییهایی که در با و بکاهد اتریشیها با تماسهای خود که از شده بود
هر توسعه داده و را دامنه تماسهای اجتماعی خود و دوست شود درنزدیکی وین سرگرم عملیاتی هستند
سرانجام در صرف کند. آمریکاییهای دیگری نهار مؤسسه مطالعات اروپایی وین برای مالقات با در روز
که این دانشجوی آمریکایی در کرد نگرفت فاتیف پیشنهاد عمل قرار همین زمینه ولی به دلیلی که مورد

کند. پا محلی دست و به عنوان کارمند وین کاری برای خود در ـکنسولگری آمریکا
پرورش آمده و به وجود تردید شک و که ذره ای از تحوالت چندی باعث شد اوائل سال 1967 در
یابد. هنگامی که گزارشهای ارزیابی کتبی رو به کاهش گذاشت فاتیف بیش از حد نگران شد. او مرتب از
دانشجوی آمریکایی می خواست تا به نوشتن خود ادامه دهد و استدالل می کرد که ”مهم نیست چـه
بـود. کار درباره این موضوع یک نوع پافشاری عصبی در می نویسی ولی برای من چیزی بنویس.“
آنچه قصدداشت باقی از وین طوالنی تر که در می کرد اصرار روسی به او اینکه فرد دانشجوی آمریکایی از
پول است ”من می توانم ماهی موضوع سر که اـگر گفته بود روسی به او فرد رفت. فرو اندکی به فکر بماند

ادامه دهید.“ به مطالعات خود که باید چنان آدمی خوبی هستید شما بدهم. به شما دالر 100
شک وتردیددانشجوی آمریکایی برای دادن گزارش آنچه که درجریان است به توأم با تصمیم نهایی و
نگران کننده ای به نحو که وقوع حادثه ای خاص جریان را زمانی گرفته شد امنیتی سفارت آمریکا مأمور
که توضیح داد و آمریکایی پول نقداتریشی داد دالر معادل 60 به او فاتیف یک روز قرارداد. معرض دید در
انجام داده بود٬ که او بابت ”ـکاری“ ـ که هویتش فاش نشده بود ـ جانب دوست روزنامه نگار این پول از
ادامه دهدپرداختهای به نوشتن برای شورویها او که اـگر وعده داد فاتیف همچنان به او پرداخت شده است.
دانشجوی آمریکایی خواست که یک قبض رسید هنگام پرداخت فاتیف از دیگری صورت خواهدگرفت.
که کند دانشجوی آمریکایی هنگام نقل داستان خویش به زحمت می توانست باور بدهد. شده به او امضاء
نظرش بوده درجه اول اهداف آمریکایی مد اطالعاتی که در سوی یک مأمور برایمدت چندین ماه از او
اطالعاتی مأمور منظمی با به نحو بود ماهیت قضیه بی خبر از چند هر این دانشجو ـگول خورده است.
سرانجام پول انجام داده و خواسته بودند او که از آنچه را و براساس شرایط نیمه مخفی مالقات کرده بود
”من اصًال بود: گویا درباره دادن گزارش بسیار او نظر اظهار داده بود. آن را قبض رسید دریافت کرده و
هم ممکن نمی کنیم که درباره ما فکر می خوانیم و روزنامه ها که در کنم این نوع مطالب را نمی توانم باور
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این کردن اینکه من در بعضی لحاظ باور هم از ببینم ولی هنوز من اـکنون می توانم آن را است اتفاق بیفتد٬
یک سال ادامه داشت.“ بلکه تقریبًا هفته نبود برای چند این امر است.... آلوده بودم دشوار ماجرا

که دانشجویان آمریکایی درخارج گاهی درباره ماجرای فوق الزم است خاطرنشان شود ارتباط با در
این باره مقامات آمریکایی در ولی هنگامی که از مراحل اولیه آن ظنین می شوند پرورش شوروی در
در دریافت می کنند. توصیه های اشتباهی را نیستند درباره مسائل امنیتی چندان هوشیار و اطالعی ندارند
یک دانشجوی منظم مبالغ قابل مالحظه ای از چنین مواردی یک دانشجوی آمریکایی به طور یکی از
یک از او مطبوعات محلی به زبان انگلیسی دریافت می کرد. مبادله ای شوروی برای ترجمه مقاالت از
مدارک رسمی درباره این پرسش در چنین ترتیبی ایرادی ندارد. که آیا پرسید کنسولگری آمریکا مأمور
که شد هنگامی برمال ماجرا امنیتی سفارت گزارش داده نشد. آن زمان به مأمور در چیزی ثبت نشده و
به عنوان یک عامل را او می خواستند که شورویها گزارش داد دانشجوی آمریکایی بازگشته و بعد ماهها
امنیتی سفارت به مأمور اول مراتب را همان دیدار این آمریکایی در اـگر گیرند. اطالعاتی شوروی به کار
این مطلب کنسولگری نتوانسته بود مأمور می توانست راهنمایی صحیحی دریافت کند. ـگزارش داده بود٬
مطبوعات یا مشروع برای ترجمه مطالب مندرج در غرب نیاز که هیچ دانشجوی شوروی در درک کند را

ندارد. سوی خود پول برای پرداخت بابت این ترجمه از

خارج تأسیسات اطالعاتی شوروی درباره هدفهای آمریکایی در
”در کشورهایی که تجمع آمریکاییان٬ که از لحاظ اطالعاتی جالب باشند٬ وجود دارد٬ تأسیسات ما در
ما کنند. تماس برقرار آنها با تا پی راههایی هستند در و مطالعه می کنند را آنها منظم شرایط کار محل به طور
درداخل الگوهای کار شکلهای نظارت درباره کارمندان و سایر تماسهای شخصی و و منابع عمال خود از
موضع گیری نسبت به همچنین الگوهای رفتاری و و وضع حقوقی واستخدامی آنها تأسیسات آمریکایی و

به عنوان آماجهای انفرادی خودمان اطالعات جمع آوری می کنیم.“ شورویها تماس با

اتباع شوروی
قرار از ب. گ. رئیس مدیریت خارجی ـکا. میخایلوویچ ساخاروفسکی٬ ژنرال الکساندر چند هر
که کشورهای خارجی گله کرده بود در به همه نمایندگی های مستقر سال 1961 یک رهنمود معلوم در
به داده و قرار آنها معرض دید در را خود آمریکاییها با گسترش تماسهای خود با ب. گ. مأمورین ـکا.
عمل مأمورین اطالعاتی روشن است که در کامًال می گیرند٬ قرار اطالعاتی آنها صورت هدفهای ضد
نمونه های آماجهای بالقوه برای به کارگیری هستند. پی تماسهای شخصی با جهان در سراسر شوروی در
آن است که در از که متعددتر دارد نمونه های دیگری نیزوجود این واقعیت دراین رساله داده شده است و از

شود. کردن مطلب ذـکر بدون پیچیده تر اینجا
دیده ب. گ. مأمورین ـکا. سالهای اخیر٬ که در نشان شده بود قسمتهای اولیه این رساله خاطر در
می کنند. خارج متمرکز در علیه آمریکاییها را اقصی نقاط کره زمین کوششهای خود که گاهی در شده اند
آشنا خصوصیات آمریکا زندگی و با شرایط بوده و واجد لحاظ دانش زبان کامًال این اشخاص که از
گاه به گاه در پرورش می دهند٬ مستقیمًا می کنند کار آنها که با آماجهایی را موارد بسیاری از در هستند
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اتباع کانادایی یا بدین معنی که خودشان را یک پرچم جعلی استفاده می کنند. از مراحل اولیه پرورش آنها
معرفی می نمایند. ـکشورهای اروپایی که به زبان انگلیسی تکلم می کنند٬

الاقل یک کارشناس علیه آمریکاییهااست٬ که یک محیط فعالیت فشرده ـکا.گ.ب. هند برای نمونه در
گرفته آمریکایی در آماج قرار پرسنل مورد تماس مستقیم با رابطه با در آمریکا امور باتجربه متخصص در
این پرسنل از این مدت چندین نفر جریان بخشهایی از در داشته است. سالهای دهه قبل حضور یک از هر
تماسهای اجتماعی آمریکایی در سه مأمور با مأموران بخش آمریکا یکی از داشتند. همزمان حضور
یکی دیگر پرورش می داد. آمریکایی را عادی دیگر وچندین کارمند یک منشی رمز شخصًا و بود ـگرفتار
یک نفر تماس داشت. یک منشی رمز خدمات خارجی و جمله یک مأمور آمریکایی از مأمور الاقل 8 با
هـمچنین تـعدادی مقوله های مختلف و آمریکایی در مأمور نفر 7 سومی مناسبات پرورشی الاقل با
که در مشاهده شده بود شده بود مستقر دهلی نو از چهارمی که دور یک نفر آمریکایی غیررسمی داشت.

فوق العاده فعال است. پرورش شخصی آمریکاییها
به سابقه سایرپرسنل اطالعاتی را هنگامی که سابقه مأمورین شناخته شده بخش آمریکایی ـکا.گ.ب.
یک در هند در عملیات علیه آمریکاییها در که مستقیمًا نفر) 30 شوروی مشکوک (روی هم رفته بیش از
عمق و تماسهای اطالعاتی شوروی با می شود. ناراحت کننده تر شواهد اضافه کنیم٬ زمان شرکت داشتند
قبیل فنی (از مأمور و ”ـکارمندجزء“ آمریکایی به اضافه الاقل 18 مأمور 70 با طول زمانی مختلف تقریبًا
تماس دهها تعداد شده بود. برقرار نفراتباع خصوصی آمریکا والاقل 25 سکرترها) نگهبان و و منشی رمز
شامل پرورش مستقیم بود که به ویژه بسیار فشرده به شمار می رفت. عالوه بر افسران ستاد که در زیر
دستگاه اطالعاتی شوروی هنگام کار می کنند٬ غرب کار سایرپوششهای رسمی در پوشش دیپلماتیک یا
گفته که قبًال همان طور استفاده می کند. غیرقانونی نیز گرفتن افراد به کار علیه آمریکاییان مقیم خارج از
به مدارک کامل ودر کارت شناسایی غیرشوروی مجهز که با مأمورین غیرقانونی شوروی هستند شداینها

می باشند. کشورها عین حال قالبی به عنوان شهروندان سایر
سرگرم انواع مختلف فعالیتهای مشروع استتاری و غرب سالهای سال فعالیت دارند در آنها بعضی از
مأمور مثًالسرهنگ دوم یوگینوویچ رونگ٬ می باشند. وفق داده شده است٬ مأموریت اطالعاتی آنها ـکه با
آلمان به مقامات آمریکایی پناهنده شد٬ در سال 1967 ماه اـکتبر غیرقانونی که در یک فرد و ب. گ. ـکا.
پایین که خود آلمانی ویک بازرگان تراز نهایت موفقیت به عنوان یک شهروند برای مدت 12سال با را خود
فرصت کافی قدرت تحرک و و برایش پوشش مناسبی بود او کار معرفی کرده بود. ـکارفرمای خویش بود

رهبری کند. یک شبکه مهم آلمانی را تا می داد به او احتیاج را مورد
اوضاع یا سمت پوششی خود استفاده از ممکن است با غرب زندگی می کنند غیرقانونی که در افراد
برقرار لحاظ اطالعاتی جلب توجه می کنند آمریکاییهایی که از اجتماعی طبیعی تماسهای قابل قبول با
غیرقانونی ممکن است به عنوان یک ردیاب فرد تابع الگوی معینی نیست. اتفاق می افتد آنچه که بعدًا ـکنند.
که گرفته است به مرحله ای برساند قرار که آماج او آمریکایی را فرد میدان شده و ارزیاب مشکوک وارد و
این هنگام شخص دیگری که ممکن است یک در کوشش به کارگیری فاصله داشته باشد. یک گام با تنها
احوالی که هیچ گونه اوضاع و در سمت رسمی باشد٬ یک تبعه معمولی شوروی با غیرقانونی یا فرد
در به پایان برساند. آن را و به عهده بگیرد انجام عملیات را صحنه شده و وارد نمی کند٬ سوءظنی ایجاد
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به ردیابی تا طریق همه مراحل از از غیرقانونی ممکن است عملیات را یک فرد زمانهای دیگری تنها
ـکارگیری اداره کند.

به کارگیری یک آمریکایی غیرقانونی شوروی ممکن است برای کوشش در یک فرد بعضی اوضاع٬ در
اتحاد اندازه ای ارزیابی شده است از الاقل تا و اطالعات دارد او مورد ـکه دستگاه اطالعاتی شوروی در
یک به عنوان یک توریست از را غیرقانونی ممکن است خود این نوع فرد شوروی اعزام شود جماهیر
نماینده یک سازمان خیالی برای پیشبرد یا و بازرگان سیار یا و آزاد یک روزنامه نگار یا غربی و ـکشور
برای ایفای هرچند کلی سطحی است و به طور پوشش او معرفی کند. ارزش دیگر آرمان با صلح جهانی یا
شغل خویش عمیقًا اینکه درباره سابقه و از بود بی میل خواهد او نقش خویش دارای مدارک کافی است٬
به ظاهرًا نقل شد ماجرایی که قبًال کشورهای اروپای شرقی که در یک تبعه یکی از گیرد. سئوال قرار مورد
مخابراتی یک کارشناس ارتباطاتی و تا کوشیده بود تابعیت داده بود عنوان تبعه آفریقای جنوبی تغییر
غیرقانونی و وی یک فرد استخدام کند. وی بود٬ که دارای ریشه قومی یکسان با خارجه را وزارت امور

نوع تک مأموریتی بود. از احتماًال
استفاده عملیات علیه آمریکاییها خارج در سایراتباع شوروی در دستگاه اطالعاتی شوروی اغلب از
در که سمتهای مشروع آنها یو آر. جی. یا ب. گ. نه اعضای ـکا. اتباع شوروی می باشند اینها می کند.
مـناسبات تحرک بـازرگانی و تکلم به زبان انگلیسی و در آنها قبیل استعداد از ـکشورهای خارجی٬
براساس مأموریتهای وظایف را بعضی از تا می دهد این امکان را به آنها تخصص فنی آنها٬ یا اجتماعی آنها
نیمه وقت جهت یکی از دو دستگاه کا. گ. ب یا جی. آر. یو انجام دهند. به کارگیری دانشجویان مبادله ای
اصیل٬ بدین طریق قبًال خاطر نشان شده است. سایر مقوله ها شامل خبرنگاران خارجی شـوروی در
عادیترین خارجه می باشند. وزارت امور کارشناسان بازرگانی خارجی در دانشمندان و سمتهای مشروع٬
گزارشهای دارند. تماس عادی مکرر آنها ارزیابی آمریکاییانی که با ردیابی و عبارت است از نقش آنها
به دقت تجزیه و و تسلیم می شود یو آر. جی. ب یا گ. درباره چنین تماسهایی به رئیس محلی کا. آنها
می گیرد. استفاده قرار به عنوان شالوده ای برای برنامه ریزی عملیات به کارگیری مورد و تحلیل می گردد
یک یا اطالعاتی و یک مأمور روسی اولیه ممکن است آنگاه برای معرفی تحت یک بهانه پذیرفتنی یا فرد

رود. گرفته به کار آمریکایی که مشمول هدف قرار عامل به آن فرد

کشورهای بلوک کمونیست مأمورین اطالعاتی سایر
در خارج٬ در اروپای شرقی علیه آمریکاییها دستگاههای اطالعاتی کشورهای بلوک کمونیست در
آمریکایی متعلق به کارمند و قومی یک مأمور به ویژه هنگامی که منشأ تعقیب هدفهای ویژه خویش٬
دست است که خاطرنشان شده است شواهدی در ولی همچنان که قبًال فعالیت دارند اروپای شرقی باشد
تنها این محیط نماینده دارند که درخارج از جا دستگاههای کشورهای بلوک کمونیستی اروپای شرقی هر
سفارت آلمان فدرال ماجرای منشی آرشیو به منافع شوروی اختصاص می دهند. را فعالیت خود بخشی از
نشان دهنده مشارکت دستگاه اطالعاتی آلمان شرقی به تفصیل ذـکرشد٬ که قبًال قالبی آمریکایی او نامزد و

بوده است. ب. گ. عملیاتی است که تحت کنترل ـکا. در
نمونه هایی ازواـگذاری موقت یک عامل متعلق به این بلوک تحت کنترل مستقیم درچندین نقطه جهان٬
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کشورهای اروپای غربی که یکی از شهروند یک کشور٬ در دستگاه اطالعاتی شوروی مشاهده شده است.
اصلی سوی دستگاه اطالعاتی کشور به عنوان یک عامل از شده بود٬ تابعیت تبعه این کشور ازطریق تغییر
بلوک دستگاه اطالعاتی این کشور چند هر گرفته شده بود. به کار که متعلق به بلوک کمونیستی بود٬ او
به تـعدادی از او هنگامی که معلوم شد این عامل داشت٬ مدتی برای استفاده از ـکمونیستی نقشه دراز
او ب درآمد. بالفاصله تحت کنترل مستقیم کا.گ. کرده است٬ شوروی دسترسی پیدا نظر آمریکاییان مورد
استفاده مورد عملیاتی که چندین سال به طول انجامید پشتیبانی از در سوی شورویها از آنگاه منحصرًا
بلوک کمونیستی که برای دستگاه اطالعاتی یک کشور دیگر بار او دیگر یک کشور در بعدًا گرفت. قرار
اطالعاتی اروپایی هنگامی که یک مأمور یک منطقه غیر به همین ترتیب در شغل داد. تغییر بود زادگاه او
خودش آن زمان علیه آماجهای کشور عمال محلی آن که تا که یکی از بلوک کمونیست کسب اطالع کرد
بخش ستاد این عامل به یک مأمور ودرسهای خصوصی زبان به یک مأمورآمریکایی می داد٬ می کرد ـکار
آن عامل بلوک کمونیستی برای از ب. گ. آن ـکا. از برای مدتی بعد شد. واـگذار ب. گ. آمریکایی ـکا.
خانه این آمریکایی آنجایی که درسهای زبان در از جمع آوری اطالعات درباره این آمریکایی استفاده کرد
بتواند تا بحث بیشتری دوستی کند خانواده آمریکایی مورد با تا به این عامل گفته شد انجام می گرفت٬
نقشه تقریبی اتاقهای تا خواسته شد او همچنین از تشخیص هویت دهد. این آمریکایی را دیدارکنندگان از
و آن نصب شود) برای اینکه دستگاههای استراق سمع در (شاید جزئیات تهیه کند حداـکثر با این خانه را
تحلیل خط مهارت دارد. تجزیه و این بهانه که وی در با دست خط این آمریکایی فراهم کند نمونه ای از
مأمور ـکا. گ. ب. نمونه امضای او را در ته یک کاغذ فاقد نوشته الزم داشت و به این عامل آموخته بود که
نوشته نشده امضاء یک کاغذ زیر در که او آمریکایی متوجه نشود به طوری که فرد کند تا را چگونه کاغذ
رود). به کار ب٬ گ. کا. عملیات جعل اسناد برای استفاده در (یک چنین نمونه ای ممکن بود می کند.
در نشان داده شده است. نیز دستگاه اطالعاتی شوروی به طرق دیگر همکاری بلوک کمونیستی با
به دالیل سیاسی همتاهای دیپلماتیک شوروی آنها تماسهایی بین مقامات آمریکایی و بعضی کشورها
مـقامات بـلوک مناسبات اجـتماعی بـا حکومت محلی تشویق نمی شود. با مربوط به روابط آمریکا
مقامات بلوک کمونیستی از آنها داشته است که در مواردی وجود است. محدود کمتر ـکمونیستی معموًال
که کارشناس در ب. گ. ـکا. یک مأمور آنها که در جشنهایی دعوت کرده اند برای شرکت در آمریکاییها

یک چنین فردی همواره تصادفی نبوده است. حضور شرکت دارد٬ می باشد آمریکا امور

کشورهای بیگانه اتباع سایر
کشـورهای خـارج در آمـریکاییها پی تماس مستقیم با مأمورین اطالعاتی شوروی در چند هر
تماس میل ندارند هشیاری دارند٬ که درباره هدفهای شوروی آـگاهی و آمریکاییها بسیاری از می باشند٬
فرصتهایی که برای چنین تماسهایی پیش می آید از لحاظ غریزی نیز از داشته باشند. شورویها مستقیم با
همچنین برای به تعویق انداختن یا برای غلبه برچنین دشواری و یو آر. وجی. ـکا.گ.ب. دوری می گزینند.
جهت ارزیابی ملیتها دستکاری عمال سایر عالقه شوروی برروی پرورش و پنهان کردن موجودیت مورد
ب. گ. ـکا. یک سند می کنند. تأـکید به کارگیری بعدی آنها آمریکایی به منظور گسترش افراد پرورش و و

اشاره می کند: عبارات زیر آیین عملیاتی در درباره این جنبه از
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اطالعاتی علیه ما برنامه های ضد آنها که در کشورها بعضی از بوده است که در این قرار از ”تجربه ما
چنین در نیست... چندان مؤثر معموًال سوی مأموران ما از پرورش مستقیم آمریکاییها .... دارد وجود
استفاده برای ما عمال محلی برای پرورش وارزیابی آمریکاییها که از اوضاع واحوالی ترجیح داده می شود
آمریکاییان در با تا داد دستور به آنها و آموزش داد این عمال را رم تعدادی از در هیئت ما (مثًال) شود...
بخشهای آنهایی که در اطالعات جمع آوری کنند. آنها از و واحدهای ویژه دوست شوند تأسیسات و
بخش اطالعاتی یا گروه مساعدت نظامی و یا و ارتباطاتی سفارت آمریکا امنیتی و اقتصادی٬ سیاسی٬
ایتالیا نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در و آمریکا م) غیره است ـ (مقصوداطالعات مطبوعاتی و
که به عنوان عمال علیه اتباع خارجی هستند مقوله از چند مشمول این فعالیت می باشند.“ می کنند ـکار
صفحات بعدی در و گرفته می شوند به کار یو. آر. جی. و ب. گ. سوی ـکا. آمریکاییهای خارجی از

شد. خواهد ذـکر مثالهای متعدد با این بخش این مقوله ها

دیپلماتهای جهان سوم
امـنیتی و مسـئول عـملیاتی و (مـدیریت دوم) ب. گ. اطالعات ـکـا. هیئت مدیره ضد مسکو در
این مدیریت به عنوان یکـی از شوروی است. کننده از دیدار ضداطالعاتی بیگانگان مقیم شوروی یا
مبارزه جویانه برای رخنه عظیم و اجرای برنامه های عملیاتی بسیار مسئول تهیه و خود مأموریتهای متعدد
به کارگیری کادرهای دیپلماتیک خارجی به عنوان عمال و مسکو تأسیسات دیپلماتیک خارجی در در
شوروی در دوران خدمت آنها در اتحاد جماهیر شوروی است. شرح تفصیلی بسیاری از جنبه های این
معذالک می توان خاطر نشان ساخت که این برنامه علیه همه برنامه خارج از گنجایش این رساله است٬
یک محیط کامًال در منابع آنها و ب. گ. حیطه عملیاتی وسیع فنی ـکا. ـکارمندان دیپلماتیک خارجی در
اطالعاتی یک مأمور بوده است٬ کامًالموفقیت آمیز درطول سالها گ.ب. برنامه ـکا. تحت کنترل می باشد.
الاقل ب. گ. ـکا. مسکو لحظه معین در هر کرده است که در برآورد کرده٬ فرار این کشور شوروی که از
خاورمیانه٬ به رشد کشورهای رو یک از هیئت سیاسی نمایندگی هر گرفته در دارای یک عامل به کار
عملیات به کارگیری علیه همچنین موفقیت چشمگیری در ـکا.گ.ب. آمریکای التین است. و آفریقا آسیا٬

داشته است. مسکو کشورهای غربی در سایر پرسنل دیپلماتیک اروپایی و
ممکن است به عنوان منابع گرفته می شوند به کار مسکو پرسنل دیپلماتیک خارجی که در چند هر
خاـک اینکه آنها اغلب پس از ب. گ. برای ـکا. بودن آنها سودمند اطالعاتی ارزش بالفاصله داشته باشند٬
کنترل این اشخاص به مـدیریت معموًال ارزش بیشتری دارد. ترک می کنند٬ شوروی را جماهیر اتحاد
به عنوان عمال شوروی درمأموریتهای آنها مدت از بهره برداری دراز و می شود ب واـگذار گ. خارجی کا.
رخنه کردن در خدمت در عالوه بر آنها خارج ادامه می یابد. نقاط دیگری در یا داخل کشور بعدی در
در عملیات شوروی علیه آمریکاییها به عنوان عمال شوروی اغلب نقشهایی در دستگاههای دولتی خود
به عنوان دیپلماتهای آنها بسیاردشواراست. که کشف آنها ایفامی کنند کشورها درسایر یا ـکشورهای خود
هـمتاهای اغلب مناسبات نزدیک شخصی بـا مناسبات رسمی و غربی قادرند ـکشورهای بیطرف یا
بدین تـرتیب کنند. همان حیطه برقرار نمایندگان شوروی در سهولت بیشتری از آمریکایی خویش با
در تواناییهای آنها عبارت است از به عملیات اطالعاتی شوروی علیه آمریکا مهمترین کمکهای آنها
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آنها به نفع شوروی. مأمورین آمریکا ارزیابی کامل از عادی برای پرورش و بسیار احوال ظاهرًا اوضاع و
محلهایی و زمانها به مأمورین اطالعاتی شوروی در همچنین به عنوان کانالهایی جهت معرفی آمریکاییها
دیـپلماتیک ”هـمکاری کـنندگان“ می گیرند. استفاده قرار مورد سوی شوروی انتخاب می شود ـکه از
جای دیگری تحت نفوذ در یا و گرفته شده باشند به کار مسکو اینکه در ازـکشورهای بیطرف اعم از
می باشند. واسطه های مطلوبی جهت نزدیک شدن شوروی به آمریکاییها شوروی آورده شده باشند٬
غیر به طور عبارت است از آمریکاییها برای برقراری تماس با راه مؤثر یک ... چه باشد٬ محل هر
به ویژه کارمندان سفارتهای کشورهای بیطرف کشورهای بیطرف٬ طریق همکاری کنندگان از مستقیم از
می توان را چنین سفارتخانه ها نمونه هایی از می باشند. آمریکاییها عین حال دارای روابط حسنه با ـکه در
برای برقراری تـماس بـا کرد. آمریکای التین ذـکر کشورهای عربی و برمه و و سفارتخانه های هند
نمایندگان چـنین پی برقراری مناسبات همکاری با در بدین طریق مأمورین اطالعاتی ما آمریکاییها
دستگاه اطالعاتی شوروی کار از یک نمونه بارز خالصه می شود زیر آنچه در ـکشورهای بیطرف هستند.
گرفته به کار مسکو که در جهان سوم می باشد عمال سطح عالی یک کشور توسط یکی از علیه آمریکاییها
این دستگاه قبًال زیرا یعنی دستگاه اطالعاتی نظامی شوروی بود٬ ـ یو آر. جی. ـ کارفرما این مورد در شد.
شوروی انجام داده بود. جماهیر اتحاد خارج از برای عملیات به کارگیری در ـکارهای مرحله تدارکاتی را
به باحوادث برجسته کارحرفه ای جاسوسی سرهنگ نیروی هوائی سوئد بسیاری ازخوانندگان شاید
عمال سال از این شخص به مدت 15 باشند. Stig) آشنا Wennerstroem) نام سرهنگ استیگ ونرستروم
موفق جی. آر. یو. تا زمان دستگیری خود در سال 1963 بود و در دادگاه به حبس ابد محکوم شد.
که باعث خسارت سنگینی به کشورش شده٬ به شورویها لودادن سیستم دفاع هوائی سوئد به خاطر او
یعنی زمانی که به عنوان وابسته (1952 ـ 57) زندگی حرفه ای او بخشی از مورد همچنین در معروف است.
که بسیاری نظامی را اسناد نشریه فنی آمریکایی و هزار دهها وحدود می برد به سر آمریکا در هوایی سوئد
اربابان اختیار به صورت میکروفیلم در جمع آوری کرده و دارای طبقه بندی خیلی محرمانه بود آنها از
راه توانسته بود دیپلماتیک واشنگتن نیز جوامع اجتماعی و همان حال در در و داده بود قرار روسی خود
جنبه روان شناسی از این شخص را بیشتر مطالعات منتشره٬ گردیده است. منتشر مطالب بسیار کند٬ پیدا
نقص یک عیب و عاری از و مقامات حرفه ای مستعد به عنوان مردی که یکی از را او مطالعه قرارداده٬ مورد
تمایل به شهرت تخیالت والترمیتی و پس چهره اش دنیایی از که در است نشان داده اند ”بیطرف“ ـکشور
این خصوصیات نقاط ضعف مرگبار دارد. وجود اموری که به جهان شکل می بخشند شخصی مداخله در
تحلیل آن تجزیه و قبل از شاید یا دهه 1940 اواخر صحیحی در به نحو یو. آر. که جی. بودند شخصیت او
جنبه معذالک آنچه که به موضوع این رساله مربوط می شود٬ پاداش مالی جبران می کرد. با و ـکرده بود
پایان گنجانده شده تا ابتدا آن از سراسر که در ماجرای ونرستروم می باشد در ”آمریکاییهای مقیم خارج“
آنجا در به عنوان وابسته هوایی سوئد که او مسکو سال 1949در در هنگام به کارگیری رسمی او در است.
ایاالت متحده آمریکا با آنها کار و سر و کاری ندارند سوئد با که شورویها گفته شده بود به او می کرد ـکار
زندگی حرفه ای اوتحت نخستین روز از به کاررود. باید علیه آنها امکانات شوروی بر است که همه منابع و
فعالیت او البته ایاالت متحده) (و اسپانیا آلمان و استکهلم و سپس در و مسکو در ابتدا یو. آر. فرمان جی.
سفارت نزدیکترین تماس ممکن با از نخستین مأموریت ونرستروم عبارت بود بود. متوجه آمریکاییها
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اتحادیه ناتو به عنوان پایگاه اساسی کلیدی در را مسکو سال 1949 در شورویها زیرا مسکو٬ در آمریکا
تلقی می کردند. (سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)

زندگی وخصوصیتهای اخالقی جزئیات شرح حال و و سمتها اسامی و تا شده بود ونرستروم تقاضا از
به آسانی می توانست انجام دهدزیرا که او این مأموریتی بود و فراهم کند را شخصی پرسنل سفارت آمریکا
خدمت سوئد در آنها بعضی از می شناخت و را افسران نظامی سفارت آمریکا و دیپلماتها بسیاری از او
سفارت آمریکاشدم. ”من به سرعت وارد ونرستروم پس ازدستگیری گفته بود: چنان که خود ـکرده بودند.
داشت و مسکو میان هیئتهای نمایندگی سیاسی خارجی در مسلط در این سفارت یک موقعیت مشخصًا
به توجه برای شورویها) برای خودامکان پذیرساخت بقیه (اطالعات مورد به این سفارت را یکی ورود اـگر
او همتاهای آمریکایی٬ که به برکت ”اعتماد“ می رسید چنین به نظر ظاهرًا به دست می آمد.“ خودی خود

بدون هیچ گونه سئوالی پذیرفته بودند. می نمود آن چنان که ظاهرًا را
بلکه همچنین اطالعات دیگری درباره درباره پرسنل جمع آوری می کرد٬ ونرستروم اطالعاتی نه تنها
اطالعاتی خواستار درباره آن شورویها (و که به تازگی تأسیس شده بود ”فرماندهی استراتژیک هوائی“
صورت شوروی در جماهیر داخل اتحاد جمله مناطق آماجی فرماندهی استراتژیک هوائی در از بودند)٬
واشنگتن به استکهلم بازگشت ونرستروم از سال 1957 در می داد. شوروی قرار اختیار در جنگ را بروز
ایاالت متحده به طوری که کسب اطالع شده یک پاداش پیش بینی نشده برای شورویها در (مأموریت او
فرماندهی دفاعی سوئدشد. عضو سال 1961 در انجام وظیفه فعال نظامی٬ زمان بازنشستگی از تا و بود)
در این دوره آنچه که درباره ایاالت متحده از سوی شوروی خواسته می شد همچنان اهمیت داشت. به
حفظ کند. بار پرسنل نظامی سفارت آمریکا ارتباطات صمیمانه را با تا موظف شد او یو. آر. جی. دستور
میان آمریکاییها محبوبیت خاصی در او زیرا آسان بود انجام این مأموریت برای ونرستروم بسیار دیگر
ونرستروم به عنوان کارمند شرکت می کرد. اجتماعی سفارت آمریکا همه امور منظم در به طور داشت و
به تجیهزات نظامی آمریکا و که درباره هواپیماها نشریات حجیمی را توانسته بود فرماندهی دفاع سوئد

تهیه کند. میکروفیلم آن را دست آورده و
به عنوان میهمان یک دوست نزدیک که یک روزی را چند تا ونرستروم دعوت شد از سال 1958 در

آلمان بگذراند. ویسبادن در شهر در بود نیروی هوائی آمریکا ستاد ژنرال برجسته در
مـاه ژوئـیه در را او حتی زمان دقیق دیـدار و بپذیرد این دعوت را که او داشتند اصرار شورویها
(می توان راه ندهد فرودگاه نظامی زحمتی به خود درباره سرکشی از تا داده شد دستور به او تعیین کردند.
باقی نزدیکی میزبان خود بلکه در دست داشتند) در اطالعات را این قسمت از نتیجه گرفت که شورویها
دلیل یو. آر. که جی. نشان می داد این شاید و گزارش دهد که اتفاق بیفتد حادثه جالب توجهی را هر مانده و
اندکی قبل از واقع صورت گرفت. چنین اتفاقی در و افتاد که اتفاقی خواهد باشد معتقد ـکافی داشت تا
یک مالقات مخفی با به عنوان توریست برای شرکت در که مستقیمًا گفته شده بود عزیمت ونرستروم (به او
بود ویسبادن قرار در میزبان او به بخش برلن شرقی برود)٬ کنترل می کرد را ژنرالی که فعالیت جاسوسی او
در به گفته عامل سوئدی هنگامی که ونرستروم این حادثه را رهسپارترکیه شود٬ هواپیما ناـگهانی با به طور
داشت تلگرافی به مسکو قصد ”ظاهرًا و ترک کرد اتاق را شوروی فورًا ”ژنرال“ برلن شرقی گزارش داد
تدارکات آمریکا به ترکیه با ناـگهانی میزبان او که این پرواز کسب اطالع کرد بعدًا ونرستروم تنها بفرستد.“
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بحران لبنان ارتباط داشته است. جهت مداخله نظامی در
او آمریکاییهایی که با گفت که بعضی از هنگامی که ونرستروم به شورویها سال 1958 در دیگر بار
تماسهای گذرانده و آن کشور در را مرخصی خود تا داده شد دستور به او رفته اند به اسپانیا تماس داشتند
به دست آورد. تأسیسات اسپانیا درباره فرماندهی استراتژیک و اطالعات را وحداـکثر کند تجدید را خود
این جمع آوری اطالعات از اسپانیا که به علت نبودن یک هیئت شوروی در توضیح داد به او یو) آر. (جی.
”من متوجه شدم که عالقه شورویها درباره این سفرگفت: ونرستروم بعدًا مخمصه شده است). دچار ـکشور
به نحوی اسپانیا اـکنون برروی امکان گماشتن من در تأـکید و کاهش یافته است... من درسوئد درباره کار

است.“ انحاء از
ونرستروم دست به فعالیت جاسوسی علیه داشت زیرا قرار مدتی به حال رکود عمل تا در این تأـکید
اومی توانست به اسنادطبقه بندی شده سوئدی و برای سوئدداشت. که نتایج فالـکت باری را زد ـکشورخود
طریق به دست آوردن کار از سال 1961 بازنشستگی در از درباره اطالعات نظامی حتی بعد آمریکایی٬
معذالک شورویها دسترسی داشته باشد. خارجه سوئد تسلیحاتی وزارت امور جدیدی به عنوان مشاور
سال 1964 در بازنشستگی کامل او پس از اسپانیا در برای گماشتن او مدتی را تدارکات دراز ظاهرًا
ماه ژوئن در دستگیری او قبل از روز چند تنها و صحبت کردند این باره چندین بار در آنها می دیدند.
ونرستروم بعدًا گذاشتند. او اختیار در اـکتشافی به اسپانیا مبلغ هنگفتی پول برای انجام یک سفر 1963
که چه تماسهای آمریکایی یوتصمیم بگیرد آر. براساس دستورجی. بود قرار او این سفر که در اعتراف کرد
برای بهره برداری بعدی باید برقرار کند. متحمل به نظر می رسد که شورویها در فکر آن بودند که ونرستروم
قرار که از نزدیکی پایگاه زیردریایی آمریکایی پالریس درروتا در و بازنشستگی درجنوب اسپانیا از بعد
این فرضیه براساس ادای بگذراند. اولویت بود از مناطق آماجی اطالعاتی شوروی برخوردار معلوم از
جـمع آوری عـبارت از اینکه مأموریت نهایی پیش بینی شـده او مبنی بر شهادت ونرستروم می باشد٬
شوروی مربوط به موشکهای تشخیص مناطق آماجی جماهیر به ویژه کوشش در اطالعات دریایی و

بود. پالریس آمریکا

شهروندان محلی
نـحوه تهیه اطالعات مربوط به وضع استخدامی و مسلم است که سرویس اطالعاتی شوروی در
شهروندان بر شدیدًا شورویها تماس با حاالت فردیشان در و نظر رفتارهای مشخص آمریکاییان مورد
یافته اندمتکی است. آن استقرار در هم آمریکاییها و درخارج یعنی محلهایی که هم روسها محلی هرکشور
خواهد بحث قرار جداـگانه مورد به طور (مقوله ای که بعدًا به استثنای کارمندان محلی تأسیسات آمریکا
استفاده قرار گاهی مورد گرفته شده و یک اساس بی خبری به کار شهروندان کشورهای میزبان بر ـگرفت)
عبارت است از٬ نقش عمده آنها پشتیبانی کنند. عملیات علیه پرسنل آمریکایی مستقیمًا از تا می گیرند
همان طوری که تماس می باشند. رسمی در براساس اجتماعی یا آنها ارزیابی آمریکاییهایی که با ردیابی و
آمادگی یک نفر مواردی که اطالعات پیشرفته حاـکی از ”در گفته شده است: ب. گ. ـکا. سند یک در
اطالعات حساس یا و دارد مادی وجود براساس ایدئولوژیک سیاسی یا ما آمریکایی برای همکاری با
برقراری در برای جلب او تماس شخصی گامهای ویژه ای را هستیم قبل از قادر ما ممکن است به دست آید
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رابطه به عنوان عامل برداریم.“
هیئت ـکا.گ. که هر می آیند شبکه عمال شوروی به شمار هر مکملی از درواقع شهروندان محلی جزء
هدفهای کـلی دسـتگاه به عنوان پشتیبانی از می رود کشورهای مختلف انتظار در یو. آر. جی. و ب.
آنجایی که مربوط به آماج آمریکایی تا کند. برقرار این شبکه را کشور هر اطالعاتی خارجی شوروی در
محلهایی یک پیشخدمت در یا بار٬ محلی که عامل شوروی است ممکن است یک کارمند شهروند باشد٬
نزدیکی سفارت خیابان در یک ماشین شوی کنار یا می کنند٬ دیدار آنجا اغلب از که آمریکاییها باشد
یک نماینده آژانس یا کیوسکهای نزدیک به تأسیسات آمریکا در یک فروشنده روزنامه ها یا آمریکا٬
یا مراجعه می کنند٬ برای یافتن مسکن به او یک واسطه بنگاه معامالت ملکی که آمریکاییها یا توریستی٬
فـرهنگی مـقام لحاظ اجتماعی و شخصی که از یا و دارد کار و سر آمریکاییها دولت با یک کارمند
مراوده به آن مراجعه می کنند محافلی که آمریکاییها در و پذیرایی می کند آمریکاییها از و برجسته ای دارد

پایانی ندارد. فهرست چنین اشخاص تقریبًا و باشد دارد٬
کنیم که شیوه دستگاههای که درباره آن چندان بحث نشده تأـکید این مرحله بجاست این واقعیت را در
پرسه می زنند آنها در بیشتر که آمریکاییها کافه هایی را و خارج این است که ”بارها“ اطالعاتی شوروی در
و منشیها تفنگداران دریایی و و همچنین منشیهای رمز و هدفهای آمریکایی شوروی تشخیص دهند جزء
این هدفهای اطالعاتی شوروی رسمی آمریکایی نیزجزء ـکارمندان آرشیوتأسیسات دیپلماتیک نظامی و
این عمال سوءظن آسان است زیرا چنین محیطی بسیار گماشتن عمال محلی در برای شورویها می باشند.
آماجهای خود را برنمی انگیزند بلکه قادرند با آمریکاییهایی که در نتیجه صحبتهای آنها و رفتارهای آنها
یا و دارند معشوقه های متعدد یا و رفته اند قرض فرو آنکه در یا می کنند سیاه کار بازار که در فاش می کنند
و کرده اند محل کارشان سرخوردگی پیدا اینکه در یا و آنکه بیش ازاندازه مشروبات الکلی مصرف می کنند
این چنین اشخاص ردیابی می کنند. را آنها کرده و تماس برقرار سرهای خودشان ناراضیند باال آنکه از یا
به خودی خود آنها و می شود به سرعت برای مأمورین اطالعاتی شوروی آشکار آنها٬ نقاط آسیب پذیر و

می گیرند. توجه شوروی قرار به صورت آماجهایی برای فعالیت مورد
به عنوان یک عامل یا کشورهای خارجی که سالها پایتخت یکی از ماجرای یک صاحب رستوران در
ارزیابی وگشودن باب برای ـکا.گ.ب.جهت ردیابی و به فردی را محیط منحصر بی خبر٬ احتماًالیک ابزار
نشانگر گرفته اند٬ اعالی اولویت اطالعاتی قرار حد که در دسترسی مستقیم به کارمندان سفارت آمریکا
می باشد. علیه آمریکاییها مرحله عملیاتی آنها دستگاه جاسوسی شوروی در نظر ارزش اتباع محلی از
کارمندان میان سطوح جوانتر لحاظ اجتماعی در از و این صاحب رستوران که دارای ثروت اندکی بود
جمله سفارت یک شرکت آذوقه رسانی برای هیئتهای دیپلماتیک از توجه هیئتهای دیپلماتیک بود٬ مورد
از جمله سه نفر از و محل مراوده شورویها هم خانه شخصی او هم رستوران و شوروی تأسیس کرده بود.
نهایت دست و در آنها از او و گرفته بود قرار بخش آمریکایی آن بودند که مأمور ب. گ. ـکارمندان ـکا.
و کرده بودند جذابیت پیدا شدیدًا صاحب رستوران که زنان آمریکایی برای او دلبازی پذیرایی می کرد.
آمریکایی ترتیبات منشیهای رمز تعدادی از با بود شورویها این جذابیت زنان آمریکایی به دستور شاید
به را همه پرسنل بخش ارتباطات سفارت آمریکا عمًال طریق این منشیها از و فراهم کرده بود مالقاتی را
بودند حاضر این گونه جشنها که تقریبًاهمیشه در مأموران ـکا.گ.ب. محفل اجتماعی خودجلب کرده بود.
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داشتند. نهایت فراغت درباره آماجهای بالقوه خود فرصت کافی برای مطالعه در
هدفهای فعال دستگاه اطالعاتی شوروی قبل یکی از که یک زن مطلقه بود این منشی های رمز یکی از
مالقاتی بگذارد قرار او با موفق شد ب. مأمورین ـکا.گ. یکی از گرفته بود. این منطقه قرار منتقل شدن از از
دیپلماتیک سفارتخانه کارمندان غیر یکی از و گزارش نداده بود) آن زمان جریان مالقات را (این زن در
مأموریت گرفته بود به عنوان عامل قرار ب. گ. خدمت ـکا. که در اعتراف کرد بیطرف که بعدًا یک کشور

شکست خورد. مأموریت خود ولی در کند اغوا را او پرورش داده و یافت که این زن را

ـکارمندان محلی تأسیسات آمریکایی
که مأمورین اطالعاتی آنجایی که پرورش آمریکاییهای برگزیده جهت به کارگیری ایجاب می نمود از
ب. ـکا.گ. داشته باشند٬ چگونگی او آمریکایی و فرد رفتار طرز و کار از ممکن را شوروی بهترین تصویر
همه منابع سایرتأسیسات رسمی آمریکایی از و خواهان اطالعات درباره پرسنل آمریکایی سفارتخانه ها
تصور چنان وسیع است که باید دامنه این کوشش شورویها جمله کارمندان محلی غیرآمریکایی بود. از و
عمال شوروی وجود تجهیزات نظامی آمریکا و اغلب سفارتخانه ها میان کارمندان محلی در که در شود

دارند.
که افـراد خواسته می شود آنها از به محض اینکه کارمندان محلی به استخدام شوروی درمی آیند
و برنامه های روزمـره و عادات کار وظایف و و توصیف کنند دسترسی دارند که به آنها آمریکایی را
خصوصیات اخالقی شخصی و موضع گیریهای آنها و طرفهای مراوده آنها و نقاط ضعف و آسیب پذیری

شخصی آنها را تا آن اندازه که ممکن است تشریح کنند.
و شماره های تلفن آنها تا کارمندان محلی که عمال شوروی شده اندخواسته می شود این از عالوه بر
برای را لوازم التحریر تمبرهای طبقه بندی شده و نمونه هایی از فهرست کارمندان و و نقشه مسکن آنها
تشریح کنند. غیره را و عادات انبارداری اسناد وظایف و روشهای تأسیسات و تهیه کرده و شورویها
دستگاههای تا دارند گرفته اندتوانائی آن را نهایی دراستخدام شوروی قرار ـکارمندان محلی که به طور
نصب کنند. تقاضا محلهای مورد در کارفرمایان شوروی خود به نمایندگی از الکترونیکی استراق سمع را
در به عنوان افرادی آسیب پذیر دستگاه اطالعاتی شوروی کارمندان محلی تأسیسات آمریکایی را
براساس که این کارمندان معموًال مطلعند کامًال شورویها چند هر قبال به کارگیری شوروی تلقی می کنند.
دستگاههای اطـالعاتی هستند. خود به حفظ کار عالقمند و معیارهای محلی حقوق خوب می گیرند
در به کـارگیری هسـتند جمع آوری اطالعات درباره کارمندان محلی که نامزد ردیابی و شوروی در
هماهنگی داشته سیاست آمریکا اینکه با تا به پول باشند عالقه مند که بیشتر جستجوی افرادی هستند
همتای آمریکایی به علت اینکه دریک پایه مساوی با سرنوشت خود که از اینکه اشخاصی باشند یا باشند٬
بتوان به نحوی در را که آنها اینکه افرادی باشند یا ناراضی می باشند٬ نگرفته اند آن مؤسسه قرار در خود

درآید. به استخدام آنها شدن وضع خود ترس برمال این شخص از و داد وضع ناهنجاری قرار
به یک اهرم تلقینی نیز شورویها کوشش برای به کارگیری کارمندان محلی تأسیسات آمریکایی٬ در
قوانین کشورها بیشتر اینکه در این عبارت است از دارندو اشکال پاداش دراختیار جای فریب پول وسایر
محلی که هیچ قانونی درباره یک کارمند و گذاشته می شود اجرا جاسوسی فقط علیه دولت محلی به مورد
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گـزارش بـه شـورویها آمـریکایی را اینکه اسناد یا درباره پرسنل آمریکایی به شوروی گزارش دهد
و دست می دهد از را همکاری کندفقط کارخود محلی درصورتی که باشورویها کارمند ندارد. دهدوجود
این ارتباط جالب است در ندارد. وجود سوی دولت محلی علیه او هیچ گونه امکانی برای اقدام قانونی از
بی اعتنایی نبست به نقض مأمورین اطالعات شوروی با غربی٬ کشور درچند نشان سازیم که اخیرًا خاطر
کار آنها اعتراف کرده اند علنًا برای مأمورین دولت محلی فاش کرده و را سمتهای پوششی خود سنت٬
این اطمینان بوده که فعالیت صورت گرفته همراه با کشورهایی که این کار در اطالعاتی انجام می دهند.
علیه تمامًا آنها زیرا برانگیزد اطالعاتی شوروی الزم نیست که نگرانی دستگاههای امنیتی دولت محلی را

آمریکاییهاست (ولی این اطمینان صحت ندارد).
کارمندان ارمنی را آمریکاییها دارند آن وجود کشورهای خاورمیانه که جوامع ارمنی در بسیاری از در
جاسوسی این به علت استعداد و محلی ترجیح می دهند نسبت به جوامع دیگر را ارمنیها و استخدام می کنند
به شمار سوی شورویها این گونه اشخاص آماجهای طبیعی برای به کارگیری از ارمنیهاست. ابتکار و
سوریه ماجراهای متعددی به وقوع پیوسته که ـ مصر کشورهای لبنان ایران ـ در سالهای اخیر در می روند.
اغلب پیوندمشترک میراث ارمنی استفاده کرده و ریشه قومی ارمنی از طی آن افسران اطالعاتی شوروی با
کارمندان ارمنی تأسـیسات شوروی برای برقراری تماس با جماهیر اتحاد خویشاوندان در وجود از
این دست است که به موجب آن تعدادی از شواهدی در برده اند. سود پرورش این تماسها آمریکایی و

گرفته اند. قرار استفاده ـکا.ـگ.ب. موفقیت مورد ـکارمندان با
این واقعیت که ـکا.ـگ.ب. همچنین در سایر زمینه ها موفق بوده است در ماجرای مذکور در ذیل نشان

داده می شود.
ساله بلژیکی که معشوقه 33 روی حس انتقام تصمیم گرفته بود از یک فاسق پابه سن گذارده وحسود
که مدت پنج سال را عملیات ـکا.ـگ.ب. ماه آوریل 1967 این شخص در نگهدارد. متکی به خود کامًال را
مأموریت پایان٬ در بلژیک شده و تونس و در سفارت آمریکا موفق به رخنه در کرده و ادامه داشت برمال

رخنه کند. اروپا عالی نیروهای متفقین در ستاد در یافته بود
بروکسل مأموریت خبرگزاری تاس شوروی در که به عنوان خبرنگار ـکا.ـگ.ب. نتیجه یک مأمور در
و سر این ماجرا در نیز که آنها همکاران اطالعاتی او از نفر دو بلژیک اخراج شد. از و دستگیر یافته بود
به آرامی دیگری نماینده فیلمهای شوروی بود وابسته سفارت شوروی و آنها یکی از و سّری داشته اند

مطلوب نیست. دیگر این کشور در آنها که ادامه حضور اطالع یافتند
هویتشان معلوم نشد. این ماجرا اطالعاتی مؤنث شوروی در نه مأمور ساله و 70 نه این خیانتکار
این٬ وجود با به نام مادام ایکس اشاره کرده اند. درباره این زن تنها شده خود گزارش مختصر مطبوعات در
به عنوان عملیات تکمیلی نه تنها و گیرد توجه قرار مورد بیشتر تفسیر شایسته آن است که با این ماجرا
دستکاریهای بلکه به عنوان نشانگر خارجه تلقی گردد تاسیسات آمریکایی در علیه پرسنل آمریکایی و
تهدید را قبال مسائلی که کنترل عامل آنها در مداومت صبورانه آنها و ماهرانه شوروی علیه آمریکاییها

می باشد. موقتی قطع می شود زمانهایی که عملیات به طور در و می کند
به اوائل سال 1962 در شده بود شوهرش جدا از یک کودک کوچک که اخیرًا مادر ”مادام ایکس“
می کرد٬ برای حکومت تونس کار و بلژیکی بود که یک شهروند ناتنی خود٬ پدر کنار در تونس رفت تا
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مؤسسه زبان بورقیبه کاری پیدا مترجم سه زبانه در به زودی به عنوان یک منشی و او اقامت داشته باشد.
تحت ـکا.ـگ.ب. یک افسر گرفته آندری نیکوالیویچ زلنین٬ عمال به کار که از سه ماه بعدمتوجه شد و ـکرد

پوشش وابسته سفارت شوروی می باشد.
برای بررسی دانشجویان متعلق به ملیتهای مختلف و برای مطالعه زبان فرانسه ولی عمًال زلنین ظاهرًا
سوی از آشنا طریق فتح باب بسیار زلنین به سرعت از به عنوان عامل نام نویسی کرده بود. آنها استفاده از
به همسرش در تا کرد تقاضا ”مادام ایکس“ از او مراجعه کرد. دستگاه اطالعاتی شوروی به ”مادام ایکس“
بـه مـنزل را درس منظمی زلنین ”مـادام ایکس“ هر پس از درس خصوصی فرانسه بدهد. خانه آنها
پیدا روی آماج بلژیکی خود نیرومندی بر بسیار هیچ تردیدی نیست که زلنین به سرعت نفوذ می رساند.
شوروی شایداحساساتی به سوی این مأمور لحاظ عاطفی و این زن بلژیکی از همان لحظه به بعد از ـکرد.
الهام بخش آن باشد شخصی که دستگاه جاسوسی شوروی همواره می کوشد احساس تعهد جلب شد.

داشت. بدون شک وجود
پول پیشنهاد دانشجویان مؤسسه زبان به او درباره مدرسین و ازای اطالعات او هنگامی که زلنین در
به دولتی چندین ملیت و عالقه زلنین متوجه پرسنل دیپلماتیک و پذیرفت. این زن بدون بحث آن را ـکرد٬
زلنین می خواست درباره این می شد. این مؤسسه نام نویسی کرده بودند فرانسوی که در ویژه آمریکایی و
عالقه احتیاج به پول٬ و جزئیات نقاط آسیب پذیر درباره آنها او و اشخاص ارزیابی شخصی به دست آورد

غیره توسط این زن به دست آورد. جنسی و به امور
در نوامبر 1962 ”مادام ایکس“ موفق شد کاری در سفارت آمریکا در تونس به دست آورد و این امر
گرفته ولی به زودی ابتدا در بخش حمل و نقل خدمات عمومی قرار زلنین را بسیار شادمان ساخت. او
پذیرایی بود. مأمور و آن سمت اپراتور و ب.) گ. ـکا. نقطه نظر (البته از سمتهای جالبتری به دست آورد.
که شامل نقشه های مختصری از نیازهای زلنین را بود سفارت آمریکا کارمند مدت هفت ماهی که او
برآورده بود اطالعاتی درباره همه کارمندان سفارت آمریکا نامهای اشغال کنندگان آن و سفارت و دفاتر
پرسنل دفتروابسته نظامی و منشی آمریکایی٬ امنیتی٬ قبیل مأمور از روی بعضی مقوله ها زلنین بر می کرد.

ویژه داشت. ارتباطاتی تأـکید پرسنل اطالعاتی و
ماه ژوئیه در داده و تونس استعفا در سفارت آمریکا در خود کار از بود قرار ”مادام ایکس“ چند هر
زلنین به بلژیک بازگردد. قانونی به مناسبت طالق رسمی خود برای تکمیل روندهای حقوقی و 1963
اینکه زلنین معذالک قبل از الجزیره گردید. سفارت در مأمور و ترک کرد این زن تونس را از عمًالزودتر
که به یک مأمورجدیدشوروی به نام یوگنی گورگبیویچ موراتوف٬ ترک کندوی این زن بلژیکی را تونس را
ماههای آخر در واـگذارنمود. تونس بود٬ تحت پوشش دبیرسوم سفارت شوروی در ـکا.گ.ب. یک مأمور
ادامه ابالغ شده بود درباره نیازهایی که به او آفریقای شمالی این زن بلژیکی همچنان به کار در اقامت خود
اندکی تونس انجام می داد. حومه های شهر موراتوف در پیش تعیین شده با مالقاتهای مخفیانه از و می داد
اطالعاتی یک مأمور موراتوف درباره اینکه چگونه با بروکسل شود اینکه زن بلژیکی رهسپار قبل از

داد. دستوراتی به او بلژیک مالقات مخفیانه داشته باشد٬ شوروی در
وابسته بروکسل تماس گرفت ویتالی دمیتری یویچ باالشوف٬ این زن در شوروی که با نخستین مأمور
جـریان یک سال قـبل در چند در درباره آماجهای آمریکایی ابتدا که عالقه او سفارت شوروی بود
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نـقشه های شده بود. دانشگاه بروکسل آغاز در بلژیک به عنوان یک دانشجو مأموریت اطالعاتی در
برای کاری در داده شده بود دستور به او بلژیک قابل پیشگویی بود. در شوروی جهت ”مادام ایکس“
زمانی که این زن بلژیکی موفقیت که تا گفته بود عین حال به او باالشوف در بنویسد. تقاضا سفارت آمریکا
به عنوان منشی سفارت آمریکا این زن بلژیکی در 1963 نوامبر در نخواهدپرداخت. پول به او نکند پیدا

بود. مشغول کار
ازای گزارش درباره پیشرفت در در دالر یکصد برای دریافت حدود ماهی یک بار ”مادام ایکس“
پرسنل فهرستهایی از او دستورات جدیدی دریافت می نمود. و انجام نیازهای شوروی مالقات می کرد
غیره غیره و شماره های پالـک اتومبیل و شماره های تلفن و و نشانی خانه های آنها توأم با سفارت آمریکا
او باالشوف از فراهم کرد. همچنین اطالعات شخصی درباره یک زن آمریکایی منشی رمز او فراهم کرد.
پرسنل اطالعاتی مقصود و خدمات ویژه می نامید را آنها که درباره نامهای آمریکاییهایی که او کرد تقاضا
زیرا درباره این گونه اشخاص ردیابی کند٬ به آسانی می تواند که او گفته بود باالشوف به او گزارش دهد. بود
وقت شب مشغول انجام وظیفه هستند. ساعات دیر اغلب در و نمی کنند ساعات منظم کار در معموًال آنها
زن بلژیکی محل پاسگاههای تفنگداران انجام داده بود. که این زن بلژیکی این مأموریت را می شود تصور
مبنی برکسب تقاضای باالشوف را ولی نتوانسته بود تأسیسات سفارت به باالشوف داده بود٬ در دریایی را
دستورات باالشوف را ضیافتهای سفارت او در بدهد. تعویض محافظان سفارت به او مورد اطالع در
و اندازه مشروب می خورند و درباره آنهایی که بیش از دارند آنهایی که حضور درباره مطالعه رفتار

همچنین درباره مناسبات مابین گروه سفارت انجام می داد.
که در به این زن بلژیکی درباره ”یک اتاق زره پوش“ او نداشت. او از کمال رضایت را باالشوف ظاهرًا
قرار تهیه شده بود) ب. دقت تمام توسط ـکا.گ. نشان دادن منطقه ارتباطاتی سفارت که با یک طبقه ویژه (با
این غیر در نزدیک آن به دست آورد. این اتاق یا بکوشدسمتی در اوخواست تا از و داشت صحبت می کرد

بنماید. را وابسته نظامی سفارت آمریکا که تقاضای انتقال به دفتر خواسته شد او صورت از
آن از که بعد مواجه شدند زمینه کنترل عمال خود مسائلی در با شورویها مه 1964 آوریل یا در
به علت تغییر این ظاهرًا و باالشوف قطع کرد با را تماس خود ”مادام ایکس“ پیچیده ترگشت. عملیات آنها
معشوقه که او این بود باشد مهمتر که شاید همچنین یک عامل دیگر بود. احساسات جنسی نسبت به او
که جریان یک حقوقدان بلژیکی بود این مرد داشته باشد. را او که سن پدر که ممکن بود مردی شده بود
جریان دورانهای آرامش ولی در بود شدید این یک ماجرای عشقی طوفانی و ترتیب داده بود. را طالق او
عین حال این زن در ازدست داده بود. را امنیت مالی زن بلژیکی عالقه به جاسوسی به نفع شورویها نسبی و
سفارت آمریکا در کار از اوت 1964 واقع در دست داده در از نیز را سفارت آمریکا عالقه به استخدام در

داده بود. استعفا
یعنی آن مأمورشوروی که او آن ماه زلنین٬ در به حال خودگذاشت. را او ـکا.گ.ب. ماه ژانویه 1965 تا
برای مدت کوتاهی به کرده بود عالقه ودلبستگی پیدا زن بلژیکی نسبت به او و تونس به کارگرفته بود در را
مناسب به بروکسل موقع بسیار اودر دیگرتحت کنترل شوروی قراردهد. بار زن بلژیکی را بروکسل آمدتا
و به سردی گذاشته بود رو ترتیب داده بود٬ را ماجرای عشقی این زن باحقوقدانی که طالق او زیرا آمده بود
دیگر بار خواست تا مصّرًا او زلنین از آمادگی داشت. درگیریهای خود برای تجدید دیگر این زن بار
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کارخواهدداشت و سر او به یک مأمورجدیدشوروی که با را او و بدهد را درسفارت آمریکا تقاضای کار
زلنین شاید خبرگزاری تاس بود. خبرنگار آناتولی تریفنویچ اوگردنیکف٬ این مأمورشوروی٬ معرفی کرد.
یعنی گردنیکف از به این زن گفت که او بسازد برای این زن پذیرفتنی تر شوروی را برای اینکه مأمورجدید
که این اعتقاد با الجزیره بازگشت٬ در زلنین آن گاه به پست خود بوده است. او دوستان زمان ”نوجوانی“

انجام شده است. مأموریت او
”مادام بود. هم علتش ماجرای عشقی او این بار و نکرد این اوضاع طبق دلخواه جریان پیدا وجود با
گذشته براساس اینکه در ولی این تقاضا داد را سفارت آمریکا در تقاضای کار دیگر بار عمل٬ در ایکس“

شد. رد منعکس شده است٬ پرونده او در چندان درخشان نبوده و او ـکار
مالقات چندین قرار باحقوقدان بلژیکی به نحوی وصله پینه کرده بود٬ را زن بلژیکی که ماجرای خود
هنگامی اوائل تابستان٬ یا و بهار دراواخر یک روز و هم زده بود شوروی بر مأمور (اوگردنیکف) با را خود
حامله شده است (این موضوع گفت که او به این مأمور خیابان مالقات کرد شوروی در مأمور با ـکه او
او تماس حاصل کند. شورویها مایل نیست با دیگر و به زودی ازدواج کند دارد انتظار و حقیقت داشت)

کرد. تأیید گفته بود او که همکار آنچه را نامه ای به زلنین نوشت و بعدًا
هیچ گونه امثال این گونه اعمال٬ و تهدید برخالف انتظار٬ و شکیبایی بود و صبر واـکنش (اوگردنیکف)
به محل همچنان ماهی یک بار گفت که او این مطلب را تنها گردنیکف) (او تهدیدی صورت نگرفت.
عوض کرده باشد. را این احتمال که زن بلژیکی تصمیم خود رفت با خواهد مالقات تعیین شده آنها

تقریبًا یک سال گذشت بدون آنکه حادثه ای رخ داده باشد ولی حوادثی که بعدًا روی داد حاـکی از آن
اواخر ماه ژوئیه 1966 زن قرار داده بود. در نزدیک تحت نظر ب. ”مادام ایکس“ را از گ. است که ـکا.
غیرمعمولی بـا نزاع شدید در ازدواج نکرده بود) و سقط جنین شده بود ضمن دچار بلژیکی (ـکه در
بدین و خفه کند را او که تا این حقوقدان فاسق کوشیده بود شده بود. درگیر بود نیز حقوقدانی که فاسق او
بار که ”اوگردنیکف“ یک تصادف نبود به احتمال قوی این امر درهم شکست. ترتیب ماجرای عشقی آنها
عالی ستاد کاری در تا کرد تقاضا و به پول بلژیکی ازا دالر پرداخت صدها با و شد کلهاش پیدا و سر دیگر
ظرف کمتر جنوب بروکسل انتقال داده شود در پاریس به کاسیتو از بود که قرار اروپا٬ نیروهای متفقین در
به کارمندان متعددی باخصوصیات اوخواهدداشت. آن گاه نیاز این ستاد٬ زیرا کند. پا یک سال دست و از
به فرانک بلژیکی به دالر مبلغ 120 این مالقاتها از بار هر در و ترتیبات جدیدی برای مالقات داده شد

پرداخت می شد. او
درباره تکنیکهای پیچیده جاسوسی را٬ گذشت اوگردنیکف عامل مؤنث بلژیکی خود مدتی که بعدًا در
عالی نیروهای متفقین در ستاد آنکه این زن کاری در که پس از پیش بینی می کرد ظاهرًا و تعلیم می داد

داشت. خواهد ب. گ. سوی ـکا. به انجام مأموریتهای حرفه ای از نیاز به دست آورد اروپا
گرفت و یاد آن را کاربرد و خریداری کرد اسناد این زن یک دوربین عکاسی برای عکسبرداری از
یک سیستم پیچیده مالقاتهای مخفیانه را (اوگردنیکف) شوروی داد به مأمور فیلمهای آزمایشی آن را
سرانجام پس از پیش بینی تماسهای اضطراری بود. و بردن عالمتهای خطر جمله به کار که از ترتیب داد
دسامبر در عالی نیروهای متفقین مطالعه کرد٬ ستاد در برای کار را اینکه اوگردنیکف فرم تقاضانامه او
او با مأمورشوروی که بعدًا گشت و به کشورش بازخواهد او تابستان 1967 که در به اواطالع داد 1966
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که نماینده توزیع فیلم شوروی در بود اولگ الکساندروویچ سمیکوف خواهد داشت٬ خواهد کار و سر
او گفت که به مالحظات امنیتی این زن بلژیکی با اوگردنیکف همچنین به او است. سال 1964 بلژیک از
او معذالک اـگر داد. روی نخواهد ژوئیه سال 1967 سمیکوف تا با مالقات بعدی او کرد. مالقات نخواهد
(زیرا به دست آورد کاسیتو در اروپا عالی نیروهای متفقین در ستاد کاری در این موعد توانست قبل از
جهت یک مالقات اضطراری بهسمیکوف عالمت الزم را او مارس 1967روی خواهدداد) در انتقال ستاد
به او را ماه حقوق او پیش مبلغی معادل 5 از راضی نگهدارد٬ را اوگردنیکف برای اینکه او داد. خواهد

پرداخت کرد.
اطالعی او چند هر شد. توسط مأمورین امنیتی بلژیکی دستگیر آوریل 1967 در ”مادام ایکس“
از بلژیکی براساس یادداشتهای روزانه ای که او مأمور به چند را ماه قبل او 6 نداشت فاسق سرخورده او
طرف مقامات اتهامات فعالیت جاسوسی چه از با او و لوداده بود تهیه کرده بود باشورویها تماسهای خود
بلژیک اندکی پس از از اخراج او دستگیری اوگردنیکف و چه بلژیکی تحت تعقیب بود. آمریکایی و
ماندن بیشتر باالشوف وسمیکوف از شده بود ذـکر همان طوری که قبًال اعترافات عامل اوصورت گرفت و

کردند. بلژیک به آرامی صرف نظر در

غرب تأسیسات آمریکایی در رسوخ الکترونیکی در
گسترش شبکه های عامالن با روش اطالعاتی شوروی همان طوری که نشان داده شده است٬ بر
دسترسی مستقیم به تأسیسات آمریکایی در خارج که بتوانند ”از داخل“ گـزارش دهـند و از جـمله
بردن عمال به کار می نماید. تأـکید استراق سمع٬ فرستنده و پنهان شده میکروفون و ریز دستگاههای بسیار
رشته اطـالعاتی دو غرب یک نوع فرع منتجه از تأسیسات آمریکایی در در نصب میکروفونها برای
بـرابـر دسـتگاههای پـیچیده فـنی سـمعی در کاربرد پرورش و (1) فعالیت امنیتی است: شوروی و
علیه اهداف آمریکایی اولویت نسبت داده به برنامه عملیاتی آنها (2) و مسکو سفارتخانه های خارجی در
داخل کشورهای بلوک کمونیستی البته به خوبی شناخته شده است که عملیات میکروفونی در خارج. در
و ورشو و مسکو در سفارتخانه آمریکا در سالهای اخیر دستگاه میکروفون است که در دهها جمله آنها از
در جمله آمریکایی) اقامتگاههای رسمی (از سفارتخانه های غربی و سایر که در میکروفون دیگر صدها
عملیات فنی به طوری که معلوم شده است شورویها گذاشته شده است. ـکشورهای بلوک کمونیستی کار
طول سالهای در بردن آنها طریق به کار از و ارزش تلقی می کنند با موفق و بسیار مسکو در را خورد
مأمورین اطالعاتی کشورهای بلوک کمونیستی با متمادی درعملیات سمعی تجربه هایی به دست آورده و

سهیم بوده اند.
به ویژه تأسیسات غرب توسعه داده و در به عملیات خود را این تکنیکها که شورویها شگفتی ندارد
اوائل حتی در دست است که ـکا.گ.ب. اطالعات موثقی در قرارداده اند. غرب هدف خود در آمریکایی را
در اروپای غربی نصب کرده اند. کشور دو در سفارتخانه های آمریکا دستگاههای فرستنده ای در 1953
زنی که کارهای خانگی یک گلدان که به وسیله یک لباسشوی یا دستگاه فرستنده در این عملیات٬ یکی از
دست است که همچنین اطالعات موثقی در و آورده شده بود به محوطه سفارت آمریکا انجام می داد٬ را
دفاتر بعضی از موفقیت دستگاههایی در با غرب بوده و سمعی در سرگرم عملیات تعرض آمیز یو. آر. جی.



شوروی ”شرق تجاوزگر“ 55

گذاشته است. نظامیان سازمان پیمان آتالنتیک شمالی کار اقامتگاه مأمورین دولتی و
10 بیش از طریق عملیات مأمورین دوجانبه الاقل در این زمینه به کرات از مقاصدشوروی در تأیید

به دست آمده است. ـکشور
سـایر آمـریکایی و دفـاتر در مأمورین اطالعاتی شوروی طرحهای مربوط به نصب دسـتگاهها
این نوع نشانه های ملموسی از بحث قرارداده اند. مورد را حتی اتومبیلها اقامتگاه و در ـکشورهای غربی و
افزایش یافته این گونه فعالیتها پنج سال اخیر در و معذالک اخیرًا رسید٬ سال قبل به ظهور 10 بیش از

است.
شوروی رژیم طرفدار فوریه 1966 به دنبال کودتایی که در آفریقایی غنا کشور ـکشفیاتی که در
هرجا اینکه شورویها مبنی بر عرضه کرد شواهدچشمگیری را سرنگون ساخت به دست آمده٬ نکرومه را
یک واحد سال 1965 به توصیه مستشاران شوروی در عملیات سمعی انجام می دهند. غرب بتوانند ـکه در

نصب شده بود. دستگاه امنیت ملی غنا در (TU ـ 3) فنی 3 نظارت سمعی به نام واحد
مأموریت هنگام کودتا که در آن بودند استفاده از تکنیسین غنائی داشت که مأمور 22 TU حدود ـ 3
در تکنیسینها از نفر چهار پرسنل اضافی بود. خواستار جدول سازمان عمًال و داشتند آن را استفاده از
یعنی آندری ب. گ. فنی ـکا. به وسیله مشاور غنا خود بقیه در و شوروی آموزش دیده بودند اتحاد
بسیار مقادیر تعلیم یافته بودند. می برد به سر غنا در 1965 دسامبر ژوئن تا نیکوالیویچ آندریف که از
پیدا ناتمام مانده بود هنوز عملیاتی تهیه شده و کارگاههای الکترونیکی و زیادی تجهیزات شوروی که در
شد (و در آزمایشگاههای تحقیقاتی علمی ملی استتار شده بود) شامل دستگاه مخابراتی عمال مخفی

شوروی و دستگاههای فرستنده نظارتی و فرستنده ها و میکروفونها جهت تأسیسات سمعی بود.
به منظورحفظ امنیت داخلی غنا ظاهرًا بود٬ ب. که دسترنج ـکا.گ. غنا در تأسیسات گرانقیمت موجود
قبًال ب. گ. ـکا. دیگر یک مأمور شرکت مستقیم آندریف و TU با ـ درواقع 3 و تحت حکومت نکرومه بود
انجام دهد. پنج هتل دیگر در را که همین کار بود قرار و استراق سمع می کرد (پایتخت غنا) هتل آـکارا 2 از
سرانجام ب. گ. به مأموریت ـکا. و تحت سرپرستی شورویها که این واحد ندارد معذالک شکی وجود
ساقط رژیم نکرومه را کودتا البته اـگر می شد٬ جمله آمریکا متوجه هیئتهای نمایندگی سیاسی غرب از
برای نصب دستگاههای یو. آر. وجی. آمریکاییهای محلی ازسوی ـکا.گ.ب. هرچنداستفاده از نمی کرد.
خارج درباره عملیات شوروی علیه کارمندان بومی ادارات آمریکایی در دانست٬ نمی توان بعید سمعی را
1953 عملیات نظافتچی در همان طوری که در و تأسیسات سمعی عالقه مخصوصی نشان می دهد
گ. هنگامی که ـکا. به وقوع پیوست. سال 1965 نمونه دیگری در اتفاق افتاد٬ شد فوق ذـکر که در ـ1954
در فرستنده را برای اینکه این شخص یک دستگاه کوچک میکروفون و را آمریکا پیشخدمت یک سفیر ب.
دیگری حادثه مشابهی با کشور همان زمان در در تقریبًا گرفت. به کار دهد قرار ناهارخوری سفیر میز زیر
سازمان پیمان عضو سفارتخانه های یک کشور محلی یکی از یک کارمند اندک تفاوت صورت گرفت.
است و ب. عمال ـکا.گ. که از اعتراف کرد می کرد کار دفتروابسته نظامی آن کشور آتالنتیک شمالی که در
به مراتب را قبًال مافوق این عامل مالقات کند با باشد قرار گرفته است هرگاه وابسته دفاعی آمریکا دستور
یک که آن گاه به او متصدی تماس به این عامل گفته بود ب. گ. ـکا. مأمور گزارش دهد. ب. گ. ـکا.
برای ضبط مکالمات بین دو تحریر میز یا میز زیر در تا داد خواهد می کند باطری کار دستگاهی که با
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دهد. شخصیت قرار
قبل به مدتها وسایل الکترونیکی از با مجهزکردن آنها تکنیکهای کوچک کردن دستگاههای سمعی و
سرعت به وسیله به آسانی و پیچیدگی رسیده است که می توان چنین دستگاههایی را کمال و آن درجه از
12 از مثًالیک قطعه ازچوب اره شده که کمتر نصب کرد. عالقه دسترسی دارد مورد یک عامل که به دفتر
خاورمیانه در در قسمت عقبی یک قفسه کتاب اتاق کنفرانس یک سفارت آمریکا اینچ طول داشت در
یک یک میکروفون ساخت شوروی و این قطعه چوب یک فرستنده و در شده بود. پیدا اوائل 1967
خارج سفارت ممکن دستگاه گیرنده کنترل شده به وسیله سوئیچ (ـکه به وسیله یک عالمت الکترونیکی از
برای به گذاشته شده بود. کار می شد٬ اتوماتیک پر یک مخزن باطری که به طور و روشن کرد) که آنرا بود
10 از ضخامت چندانی نداشت کمتر و یک خطـکش عادی بود از بردن چنین دستگاهی که کوتاهتر ـکار
قسمت آن گاه به وسیله دو و دهد مقابل یک سطح چوبی فشار در عامل می بایست آن را و ثانیه وقت بود

می افتاد. به کار گذاشته بود انتهای چوب کار دو یک از داخل هر ـکوچکی که در
که آن حد با فرستنده شوروی که تقریبًا میکروفون و یک دستگاه دیگر ماه اوت سال 1967 در
یکـی از در آمـریکا کـاردار دفـتر قسمت زیـرین یک قـفسه کـتاب در در یکسان بود توصیف شد
بود آن بسیارزیاد در نمایندگان ـکا.گ.ب. دریک کشورآفریقایی مرکزی که تعداد سفارتخانه های آمریکا
سابق تخلیه شده سفیر قفسه کتاب دفتر زیر در همان قفسه کتاب و در جای پونزهای متعدد ـکشف شد.
ظرف در دفتر این دو موفقیت در همین نوع با دستگاه سمعی از که الاقل دو آن می کرد داللت بر آمریکا
چند ماه کار گذاشته شده و به طور مرتب برداشته می شد. شاید بدان منظور که باتریهای آن تعویض شده و
فعالیت شوروی موفقیت در فوق ذـکرشد٬ که در هردوی این موارد در داده شود. قرار دوباره درجای خود
که درباره بود دستگاه سفارت آمریکا داخل) عملیات یک عامل شوروی (در به علت بهره برداری از
در می کرد. به اطاقهای برگزیده سفارت دسترسی پیدا الگوی فعالیت شوروی اطالعات کامل داشت و
کنار طبقه همکف در اطاق کنفرانس سفارت در داشت کتابخانه و خاورمیانه قرار کشوری که در مورد
به استثنای زمانی که معموًال انجام وظیفه می کرد. محلی آنجا یک کارمند داشت و محوطه پذیرایی قرار
جمله کارمندان محلی برای ورود کتابخانه برای همه کارمندان سفارت از تشکیل شود بود ـکنفرانس قرار
آن یک ساختمان بزرگی که در بخشی از در بحث آمریکا آفریقایی سفارت مورد کشور مورد در بود. آزاد
تا نداشتند آن وجود وتفنگداران دریایی در داشت واقع شده بود وجود آپارتمانها مؤسسه های بازرگانی و
این کارمندان محلی در عالوه بر آن تأمین شود. روزهای تعطیل در شب و امنیت فیزیکی در حداـکثر

سفارت آزادانه حرکت می کردند. ساعات کار

فتح بابهای عملیاتی شوروی و بررسی تکنیکها
آر. وجی. گ.ب. سوی ـکا. عمال از نمونه هایی که تاـکنون برای نشان دادن طریقه استفاده کارمندان و
فتح بابهای عملیاتی و منعکس کننده تکنیکها شد٬ علیه آمریکاییهای مقیم کشورهای خارج ذـکر یو.
و غیرمستقیم به آنـها یا دستیابی مستقیم و و مأموران اطالعاتی شوروی برای ردیابی آماجهای خود
این بخش در بوده است. استعدادهای آنها و آنها جستجوی بدون وقفه نقاط آسیب پذیر در ارزیابی آنها
نشده است ذـکر به تکنیکهای دیگری که هنوز گرفته و خواهد بحث قرار مورد تکنیکهای آنها بعضی از



شوروی ”شرق تجاوزگر“ 57

یک اساس وسیعتری بدون اشاره به انواع بر این تکنیکها تا آمد کوشش به عمل خواهد و اشاره خواهدشد
گیرد. بحث قرار مورد انفرادی آماجها

مفاهیم آیینی دستگاه اطالعات شوروی درباره آمریکاییان مقیم (خارج تاـکنون روشن شده چند هر
بدین ترتیب و می روند به شمار عمل ”شهروندان درجه دو در بهترین معنی که کارمندان جوانتر است)
خوبی به شمار نداشتن پول هدفهای بسیار اینکه دانشجویان به علت عدم بلوغ نسبی و و آسیب پذیرترند
کوششهای شوروی در تشدید رابطه با که در دارند وجود آیینی دیگری نیز مالحظات عملی و می روند“

رفته می باشند. تکنیکهای به کار مقابل آمریکاییهای مقیم خارج و

شوروی درباره آماجهای آمریکاییهای مقیم خارج نظر
به بلوک شوروی هستند٬ کشورهای خارج از شوروی عملیات علیه آمریکاییانی که در نقطه نظر از
البته و داخل ایاالت متحده آمریکاصورت می گیرد عملیاتی است که در از ثمربخش تر و کلی آسانتر طور
گ. مقابل کوششهای ـکا. که در می باشد آی. بی. اطالعات اف. این زمینه شدت فعالیت ضد یک عامل در
آورده است ولیکـن موانعی به وجود داخل کشور در برای به کارگیری آمریکاییها یو آر. جی. و ب.
براساس تجربه که شورویها این مالحظات بستگی به چهره ای دارد و دارد وجود مالحظات دیگری نیز

کرده اند. ایجاد محیط عادی آنها آمریکایی مقیم خارج از درباره افراد
برای منافع بیشتر ترجیح می دهد می بینند٬ را او یک آمریکایی متوسط الحال آن طوری که شورویها
مادی و هدفهای خودخواهانه در خارج از آمریکا کار کند. ـکا. گ. ب. این نقطه نظر را به شرح زیر خالصه

ـکرده است:
قبیل این به دلیل منافع مختلف از و برای مدتهای مدیدی به خارج بروند دوست دارند ”آمریکاییها
فعالیتهای بعضی از خارج و در به علت مخارج زندگی ارزانتر امکان صرفه جویی بیشتر و حقوق بیشتر
خـانه های رایگـان و مـعافیتهای مـالیاتی و بعضی از خارج و در خانه های رایگان ارزانتر مالیاتی و

خارجی می باشد.“ ستدهای ارز و فرصت کافی برای اقدام به داد مرخصیهای طویل المدت و
تجربیات عملیاتی از مسلم این است که طبق برداشت شورویها امر نظر٬ دقت این اظهار از صرف نظر
و تمایل به خویشتن داری نشان مـی دهند بیشتر کشورشان زندگی می کنند آمریکاییهایی که خارج از
باید البته این نکته را تماس می گیرند. آزادانه تر جمله شورویها خارجیان از با و صحبت می کنند آزادانه تر
اتباع تماس با از آمریکاییها قلمروها بعضی از در و دارد قاعده کلی وجود که استثنائاتی از متوجه شد
با صورت وقوع چنین تماسهائی گزارش دهند. که در دارند تمایل به آن را و شوروی خودداری می کنند
کـه مـی کنند براساس این تئوری کار یو. آر. جی. و ب. گ. ـکا. عرف٬ لحاظ اصولی و این از وجود
انتقال آزادی نقل و وطبیعت پرحرف و آشکارخود رفتار کلی با به طور کشور آمریکاییهای مقیم خارج از
ردیابی گرفته عملیاتی از تمامی فرایند و دارند٬ غیرمستقیم را مراوده مستقیم و استعداد نسبتًا مراودات٬ و

ایاالت متحده صورت گیرد. آن است که در از به کارگیری آسانتر پرورش و تا
همچنین درشدت وفشردگی برنامه متن درچهارچوب دیگری ذـکرشد) یک عامل اضافی (ـکه قبًالدر
سوی از اعمال زور یا و بار و که تکنیکهای بی بند اجازه می دهد شده و ذـکر شوروی علیه آمریکاییها
عـلیه فـعالیت تـعرض آمیز که در نیک می دانند شورویها رود. کشورهای خارج به کار در شورویها
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به موارد اغلب در در عمال علیه آنها استفاده از گرفتن و جمله به کار از آمریکاییان خارج ایاالت متحده و
بـدین تـرتیب میزبان نیست. متوجه کشور فعالیت آنها زیرا نقض نمی کنند٬ هیچ وجه قوانین محلی را
برمالشود یا و به شکست انجامد علیه آمریکاییها درصورتی که عملیات آنها عمال محلی آنها و شورویها

مستوجب مجازات نیستند. معموًال

به کاربردن عوامل مشوق مادی
و کرد خواهند کاری را ازای پول هر در است که آمریکاییها معتقد دستگاه اطالعاتی شوروی دقیقًا
کامًال این مورد در ب. گ. آیین ـکا. دارد. نوع عملیاتی به کارگیری وجود هر در عامل مشوق مادی تقریبًا

صریح است:
به درک ساخت روانـی آمـریکایی نیازمند به کارگیری٬ انگیزه مالی در از ”استفاده موفقیت آمیز
استقالل او آزادی و چیزی که می تواند جدی درباره پول به عنوان تنها به طور او متوسط الحال هست.
سوی یک این موضع گیری از می کند. فکر تحقق بخشد٬ را معنوی او نیازهای مادی و و راتأمین کند
هرچند ایجادمی کند٬ آمریکایی نمونه نسبت به پول یک نوع بی تفاوتی درباره وسیله به دست آوردن آن را
به و پرروش او ارتباط با آمریکایی در تشخیص درآمدیک نفر داشته باشد.... آن وجود در ـکه خطراتی نیز

فوق العاده اهمیت دارد.“ ویژه به کارگیری او
دقت کلی ایـن خارج است. آمریکاییان در از جنبه های برداشت شورویها نقل قول فوق یکی از
برداشت مهمترین عامل نیست٬ معذالک باید گفت که این اظهار نظر نتیجه فعالیتهای موفق شوروی در به
که توضیح می دهد و دارد اثر یو. آر. وجی. ب. درطرح ریزی عملیات ـکا.گ. ـکارگیری آمریکاییهاست و
چرا و ودشواریهای مالی کرده می شود پرورش سئواالت بسیارمعصومانه ای درباره حقوقها موارد در چرا
هدیه پیشنهاد و غرب وام نمی دهند در شورویها عرفهای عادی شورویهاست. وام از پیشنهادهای هدیه و
مأموران اطالعاتی یا آنهایی که دست به چنین کاری بزنند اجازه داده شود. اینکه به آنها مگر نمی کنند

نه شخصی. جنبه حرفه ای دارد کامًال انگیزه آنها و عمال آنها یا و هستند

تماس مستقیم اجتماعی
بـا غـیرمستقیم تـماس شـورویها پیچ و شیوه های پیچ در همان طوری که نشان داده شده است٬
مواردی که گزارش شده است تماس اـکثر معمول نیست ولی در خارج به هیچ وجه غیر در آمریکاییها
حاالت متنوع که گاهی فوق العاده زیرکانه بوده یک پایه اجتماعی به انواع مختلف با بر مستقیم بوده و
توجه به با مورد هر در این تماسها رفته است. به دنبال آن تکنیکهای پیگیری به کار صورت گرفته است و

طرح ریزی شده است. پرورش یابد فردی که باید
مشاهده شده است. سال 1949 از خارج تقریبًا در آمریکاییها تماس مستقیم اجتماعی شوروی با
که سیاستهای قبلی شوروی که براساس آن پرسنل شوروی مقیم کشورهای سال 1951واضح شد در
سایر و آمریکاییها هرگونه تماس غیررسمی با گرفته و انزوای کامل قرار شوروی در اتحاد خارج از
تماس عمومی اجتماعی با قطعی از روند سال 1953 در گذاشته شده است. کنار ممنوع بود٬ خارجی ها
اـکنون در این روند مشاهده شده بود. سه کشور سطوح مختلف رسمی الاقل در در خارج٬ در آمریکاییها
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ب. دستورالعملهای عملیاتی رسمی ـکا.گ. استفاده های اطالعاتی در کرده است و جهانی پیدا عمل کاربرد
است: به شرح زیر آنها کرده که یکی از رسمیت پیدا

یک آمریکایی یک گام غیررسمی با که برقراری مناسبات محرمانه و ”مأموراطالعاتی بایددرک کند
که فرد شود به طریقی آغاز مناسبات مخفی باید مناسبات مخفی است... راه به کارگیری و به پیش در
اینکه درباره مقاصدواقعی اطالعاتی یک مأموراطالعاتی تماس گرفته است یا که وی با آمریکایی پی نبرد
می شود برقرار دولت آمریکا یک کارمند ”هنگامی که یک آشنایی غیررسمی با شوروی سوءظن ببرد“
مضطرب را پرسشهای زودرس درباره مسائل اطالعاتی او با این است که نباید نکته ای که اهمیت دارد
در تشویق عالقه او کنید٬ مناسبات دوستانه ایجاد و جلب کنید آمریکایی را اعتماد تا بکوشید ساخت.
مهم است.“ درباره بعضی موضوعات بسیار دادن جنبه شخصی به عالیق خود و او جریان مکالمه با
آمریکایی نتیجه یک انجام وظیفه دیپلماتیک یا فرد روسی با اینکه تماس اجتماعی فرد از صرف نظر
باشد٬ شنا استخر در خیابان یا در یا یک ”بار“ نتیجه معرفی در یا ”اتفاقی“ یک برخورد یا و رسمی باشد
نسبت به آشنایی جدیدخود و دوستانه دارد این شخص رفتار به دست می گیرد. را طرف شوروی این کار
که ممکن است به می کند مالقات بعدی را پیشنهاد و تملق می گوید به او احتماًال و عالقه نشان می دهد
هنرنمایی هنرمندان سـیار یا نمایش فیلم شوروی و یا شکل دعوت به ضیافتهای سفارت شوروی و
که مربوط به به دنبال آن می آید دعوتهای دیگر به محض اینکه یک دعوت پذیرفته شد شوروی باشد.
”بلیت خاطرنشان ساخته است: ب. گ. همان طوری که ـکا. می شود. نمایش تئاتر با مسابقات ورزشی و
برای این گونه حوادث و نمایشات یا فرستاده می شود یا به آشناهای نه چندان صمیمی داده می شود. چنین
جریان تماس مأمور ما با آمریکایی رفتارهایی از جانب آمریکاییان کامًال معصومانه تلقی می شود. در
مناسب است ولی هدف اصلی آن که برای این منظور مکالماتی می نماید وارد را او و تماس می گیرد مورد٬

ممکن ساختن ادامه مناسبات است.“
منشیهای دیگر یا و دارند کار و سر عالمتهای رمز منشیهایی که با مورد به ویژه در موارد بسیاری از در
این مراحل اولیه پرورش یک نوع دوستی با در کوشید شوروی خواهد مأمور پرسنل جوانتر٬ سایر و
امنیتی خویش گزارش دهد. به مأمور را آمریکایی این تماسها که فرد مانع آن شود و کند آمریکایی ایجاد
بدون دادن گزارش به آمریکایی جرأت ندارد که البته فرد بدارد نهایت تأسف اظهار با شوروی شاید مأمور
به که چنین پیشنهادی را آمریکاییهایی شناخته شده اند روسی مالقات کند. یک فرد با امنیتی خود مأمور
کرده و به دادن گزارش انکار گونه نیازی را هر عنوان توهین به آزادی شخصی خویش تلقی کرده و
درباره بسیاری از شوروی نشان دهنده آن است که آنها این ترفند پذیرفته اند. مبارزه طلبی طرف مقابل را
معمول است مهمان نوازی شوروی به زودی به شکل مراودات آنچه که زیاد درک کامل دارند. آمریکاییها
آمریکایی توسعه مـی یابد. کودکان فرد و هدیه های کوچک به همسر و رفتن به گردشها خانوادگی و

چنین کلماتی تشبیه می کند: با را این جنبه کار ـکا.ـگ.ب.
سفارت در مأمورین ما می شود برقرار آمریکاییها ”برای تحکیم علنی دوستیهایی که به چنین طریق با
اطالعاتی هدیه مأمور مناسبتهای دیگراختیاردارند. یا شوروی معموًالهدایایی به مناسبت جشن سال نو
این است که یک مقصود داد. خواهد به او خانه اقامت دارد آمریکایی در زمانی که فرد در شخصًا را خود
خانه مأمور از آمریکایی معموًال درعوض فرد دوستانه به این مناسبات داده شود٬ نوع حالت غیررسمی و
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می دهد.“ هدیه ای به او شوروی دیدن کرده و
درسهای زبان اسالمی اتفاق افتاد. یک کشور آمریکایی در همان طوری که برای تکنیسین کامپیوتر
مأموراطالعاتی شوروی در این مرحله است که همسر در و اغلب درچنین مرحله ای پیش کشیده می شود
بدون اینکه اشاره ویژه ای به درسهای زبان ب. گ. ـکا. می کند. ایفا نقش پشتیبانی عملیاتی را اغلب موارد
چنین شوروی را فرد نقش همسر کرده باشد درآمده است٬ ـکه اـکنون به صورت یک فتح باب استاندارد

خالصه می کند:
خانه شخصی که در از هنگام دیدار را خود اطالعاتی شوروی همسر است که مأمور ”اغلب مفید
نکات بعضی از خویش می تواند شوروی به کمک همسر مأمور گرفته همراه ببرد. معرض پرورش قرار
که چگونه به بهترین بدین ترتیب تشخیص دهد و هدف روشن کند مورد درباره فرد ارزیابی را اطالعاتی یا

تحکیم بخشد.“ او با را وجهی مناسبات دوستی خود
زندگی و هنر قبیل ورزش و از درباره موضوعات بی ضرر مکالمات معموًال مراحل اولیه پرورش٬ در
خارجی یک کشور زندگی در از که او شوروی ممکن است بگوید مأمور می باشد. کشورهای یکدیگر در
خـواسـتار و احساس تنهایی مـی کند خسته شده و خودش نیز افراد تماس با از شاید خسته شده و
آن اینکه به سرعت از یا نمی گیرد بحث قرار مورد نقیض معموًال و مسائل ضد هست٬ معاشرتهای جالبتر
آمریکایی برای مقاصد بودن بالقوه فرد آن ارزیابی سودمند و این فرایندمقدماتی هدفی دارد می شود. دور
تاریخچه زندگی فرد به آشنایی با نیاز این امر امکان به کارگیری است. نظر از ارزیابی او جاسوسی و
آمریکایی و اوضاع خانوادگی٬ موفقیت مالی٬ (ـکه همان طوری که اشاره شد مهمترین عامل است)٬ آمال
پی فرد روسی در در جریان این مرحله ارزیابی٬ نسبت به زنان است. نقطه ضعفهای او تحقق نیافته او و
به خاطرمهمان نوازی ازطریق دادن هدیه است. عین حال ایجادیک نوع تعهد در تحکیم دوستی خویش و
اینکه پول مهمترین انگیزه آمریکاییهاست تاـکتیکهای شوروی ممکن است توجه به برداشت شوروی از با
آمریکایی٬ شخصی درباره عایدات فرد شامل پرسشهای مستقیم و و مضحک باشد خام و ـگاهی بسیار

غیره باشد. و پرداختهای مالیاتی او میزان کرایه پرداختی یا یا بدهیها
جالبی به دست که چشم انداز به این نتیجه برسند صورتی که شورویها در مرحله پرورش٬ زود یا دیر
محلهایی که چندان این مناسبات خواهدشد. آورده اندجنبه های کوچک تماسهای مخفیانه به تدریج وارد
آمریکایی فرد از شد. خواهد برای مالقات پیشنهاد جنبه غیرمعمولی داشته باشد بیشتر و علنی نباشد
خواسته او از گیرد“ اوضاع ناهنجاری قرار آمریکایی در اینکه فرد که ”برای اجتناب از شد خواهد تقاضا
محلهای معینی و زمانها در قرارهای مالقاتی قبًال شاید و تلفن نکند به شماره رسمی او تا شد خواهد
شاید هفته یا ظرف چند بالمآل شاید مقدمه چینی برای مراحل بعدی است. تمامی اینها ترتیب داده شود.
همان طوری که در قابل تشخیص نباشد. ابتدا در هرچند شد؛ ماه هدف مأمورشوروی ظاهرخواهد چند
فردشوروی ازدوست آمریکایی خودخواهدخواست تا ذـکرشداتفاق افتاد. مورددانشجویان وین که قبًال
برای احیانًا و برای یک دوست روزنامه نگار شاید کمک کند. به او درباره اطالعاتی که ماهیت علنی دارد
شایدحتی برای و تهیه می کند خود روسی مدعی است که آن را مقاله ای که فرد یا تهیه یک رساله تحقیقی و
درباره همدوره های آمریکایی تا دانشجوی وین خواسته شده بود از یک نظرخواهی عمومی غیررسمی.
یک تبعه یکی از چیزی که به عقیده آن دانشجوچندان ناراحت کننده نبود. ارزیابیهای اخالقی بنماید؛ خود
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معرض پرورش شوروی قرار در به آمریکاییها خاورمیانه که به علت دسترسی او ـکشورهای اروپایی در
تقاضای شوروی مطلبی شبیه مراتب ذیل صراحت بیشتری روبروشد. ازسوی مأمورشوروی با ـگرفته بود
گفت. که به من نمی گویندخواهند چیزهای زیادی را به شما آنها می شناسید٬ را خیلیها اینجا در ”شما بود:
نماینده یک کشوری هستم که متأسفانه چندان باب طبع آنهانیست... برای اینکه من یک دیپلمات هستم و
را آقای فالنی که او از لطف کرده و شما بنابراین اـگر کرد٬ صمیمیت بیشتری صحبت خواهند با شما با آنها

که....“ بپرسید می شناسید
پرداخت پول پیشنهاد علنی ممکن است همراه با این نوع حتی برای اطالعات بسیار تقاضاهایی از
داده شود. که به بهانه قابل قبولی قبض رسید شد خواهد تقاضا چنین پیشنهادی پذیرفته شد اـگر باشد.
عوامل احتمالی فعالیت مخفی و عناصر و بود این مرحله درجریان خواهد آلودگی تدریجی در فرآیند٬
متقابل اعتماد یک محیط دوستی گرم و در سرانجام یک روز آمد. میان خواهد این مرحله در سازش در
نظامی ماهیت اطالعاتی سیاسی یا خدمت که کامًال تقاضاهایی جهت اطالعات یا به کارگیری با فرایند
شـخص اـگـر شد. داده خواهد البته وعده پاداش مالی قابل مالحظه ای نیز آمد. به عمل خواهد دارد
واظهاردوستی تجدید اوروبروخواهندشد البته بااستداللهای معقول با یاخودداری کند آمریکایی بترسد
خط مشی سرسخت تری و مالیم کردن برخورد فرآیند حسب جریان ارزیابی شوروی و بر گردید. خواهد
آمریکایی از فرد به ویژه اـگر رود فرو برای اینکه دوباره به فکر اخطار یا قبیل تهدید از بود. به دنبال خواهد
آمریکایی هر عکس العمل فرد داده باشد. قرار معرض خطر در را خود رفته و تعیین شده فراتر مرز خط و
چه باشد طرف شوروی همان طوری که در مورد دونالد اولتان ـ منشی رمز آمریکایی ـ اتفاق افتاد٬ مصرًا

خواستار یک یا چند مالقات اضافی خواهد شد.

به کارگیری تکنیکهای متفرقه برای پرورش و
خارج در به کارگیری آمریکاییها پرورش و دامنه کامل روشهای عملیاتی شوروی برای مالقات و
تأـکید شایسته روشنگری و می گیرد بحث قرار ذیل مورد که در مورد چند فرضی معینی ندارد. موارد

می باشد. هشدار بهمنظور

سازش
به کارگیری موفقیت آمیز کلی عامل اصلی در به طور انگیزه مالی را طبق آیین خود٬ ـکا.گ.ب. هرچند
بخشهای اساسی از به مخاطره انداختن طرف نیز سازش یا عنصر می آورد٬ خارج به شمار در آمریکاییها
از لذا نیست. مشهود که اغلب محسوس و می شود این اوضاع به طرقی ایجاد می رود. رشته به شمار هر
روسی یک فرد غیررسمی با آمریکایی که به مناسبات شخصی و دستگاه اطالعاتی شوروی هر نقطه نظر
به سوی به مخاطره انداختن نخستین گام را کتمان می کند مافوقهای خود از این واقعیت را و می دهد تن در
همان می گردد خودمانی تر و همان طوری که مناسبات بین طرفین پرورش می یابد برداشته است. خود

افزایش درجه مخاطره صورت می گیرد. حرکت شوروی به منظور هر شد ذـکر باال طوری که در
قبیل مخاطب از مخفیانه که به تدریج انجام می گیرد٬ آمریکایی باپذیرفتن جنبه های کم اهمیت کار فرد
مکانهای غیرعادی و زمانها اودر یاموافقت مالقات با قراردادن طرف شوروی نه ازطریق سمت رسمی او
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فرد روسی براساس دوستی از اولیه معصومانه که فرد (لطفهای) می کند. پیچیده تر را وضع مخاطره خود
به مخاطره انداختن اوست. بخشهای حساب شده فرآیند جزء می کند آمریکایی تقاضا

روسی از ضمن فرد در قابل قبول دریافت قبض رسید. تقاضای ظاهرًا پرداخت و همچنین پیشنهاد
کشف آمریکایی را آسیب پذیری فرد نقاط ضعف شخص و نشانهایی از وسایل دیگر طریق آزمایش و
محیط عادی و خارج از روابط جنسی در مشروب خواری یا افراط در قبیل داشتن بدهی یا (از می کند.
بدین و تلقی می شود (دوست روسی او) آمریکایی و بین فرد این موضوعات به عنوان (اسرار) غیره.)
به آمریکایی را زمان فرد به مرور اثرات این فرآیند پیچ وخمهای مخاطره به شمارمی رود. ترتیب جزئی از
میان آن خارج از را که اونمی تواندخود آمریکایی بتدریج پی می برد که فرد می کشاند مناسبات (محرمانه)
شخصی ازطریق افشای وضع مخاطره انگیز ناـگوار شایدعواقب شدید یا به بهای مزاحمت شدید مگر ـکند

به مافوقهای خویش. خود
جریان روانی در اثر به منظور سوی دستگاه اطالعاتی شوروی بیشتر عمًالتقویت اوضاع مخاطره از
معموًال غرب روی می دهدشورویها عملیاتی که در در هنگام به کارگیری به عمل می آید. دوره پرورش و
اطـالعات از بـرای انـجام تـقاضای آنـها آمـریکاییها بـاجگیری از جدی برای اینکه به منظور قصد
آمریکایی برای برهم زدن زندگی حرفه ای فرد جبر و تهدید استفاده از ندارند. استفاده کنند٬ مخاطره انگیز
منطقه بلوک خارج از به ندرت در تکنیکهایی است که تنها جزء کردن اطالعات مضر طریق برمال از
کنترل کامل محیطی که فاقد کشورهای غربی شورویها این بدان جهت است که در شوروی به کارمی رود.
آنها در اتحاد شوروی از آن برخوردارند می باشند. بدین ترتیب برای آنها کسب شواهد واقعًا زیانبار به

شکلی که برای باج گیری به نحو مؤثری بهره برداری شود بسیار دشوار است.
جمله از عرفهای معمول علیه غربیها٬ باجگیری یکی از وکشورهای اروپای شرقی٬ معذالک درمسکو
همکاری کشورهای بلوک با یا زمینه های خودی و هنگام عمل در ـکا.گ.ب. می آید. به شمار آمریکاییها
(ـکه علیه طرف مقابل به دست آورد خطرناـکی بر بسیار شرایط کنترل شده شواهد است در شرق قادر
آن گاه به عنوان وسیله ای برای به و ضبط صوت انجام می گیرد) نوار طریق عکسبرداری یا از معموًال
ایروین این نوع ماجرای مشهور عملیاتی از نمونه های متعدد یکی از آن بهره برداری می شود. ـکارگیری از
یک عامل مؤنث لهستانی با شده و ورشومستقر شهر که در خارجه می باشد وزارت امور اسکاربک مأمور

گرفته بود. معرض باج گیری قرار برای پذیرفتن به کارگیری در کرده و آلودگی پیدا

همجنس بازی انگیزه های جنسی و فتح بابهایی با
مورد به روابط جنسی در آغاز طریق روابط جنسی یا از فتح بابها این پژوهش گزارشهایی از در
شده ذـکر چه به نحوه گذرا٬ چه به تفصیل و بلوک کمونیستی واقع شده اند٬ خارج از آمریکاییهایی که در
بن متکی به در سفارت آمریکا منشی آرشیو برای به کارگیری الیانور ب. گ. کوشش ـکا. چند هر است.
انجام عملیاتی که علیه او بود. خیالی آمریکایی او نامزد و علیه ایمنی شخصی او تهدید تاـکتیک شک و
مورد در هفته تکمیل شد. ماجرای یک اغواـگری که ظرف چند از مراحل اولیه عبارت بود ـگرفت در
چنین به تماس بود یک مأموراطالعاتی شوروی در با که فاسق محلی او آفریقا ماجرای منشی سفارت در
منشی گرفت. بهره برداری قرار مستقیم به نفع شوروی مورد غیر به طور که درگیری جنسی او می رسد نظر
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یک دیدارکننده شوروی دریافت کرده و از که نامه ای را دور خاور هیئت نمایندگی کمکهای عمرانی در
قبًالدر یقینًا تن درداده بود٬ ب. گ. محلی ـکا. تسلیم به یک مأمور قبل از به فتح بابهای عاشقانه او ظاهرًا

گرفته بود. قرار معرض این نوع برخوردها
یک فرد ب. گ. بلوک کمونیستی کسب اطالع شده است که ـکا. خارج از در اخیر٬ یک مورد الاقل در
برده به کار علیه آمریکاییها را آن گاه او گرفته و به کار که دارای تمایالت همجنس بازی بوده٬ اروپایی را
اروپایی درباره تمایالت همجنس بازی باجگیری نبوده است (فرد به کارگیری براساس مقاصد خود است.
ولی به محض اینکه این ترسی نداشت)٬ برمالشود او راز ازاینکه دراین مورد و پنهان کاری نکرده بود خود
مورد را جنبه تمایالت همجنس بازی او تا کوشیدند شورویها گرفته شد به کار سوی شورویها از فرد
جهت پذیرایی از کرایه کردن یک آپارتمان را اروپایی در اقدام این فرد شورویها دهند. بهره برداری قرار
سمتهای رسمی آشنایی داشته و او درباره آمریکاییهایی که با تا اوخواستند از و لحاظ مالی تأمین کردند
این عامل در گزارش دهد. به آنها خفته همجنس بازی داشته باشند تمایالت علنی یا ممکن بود داشته و
یک چنین شخصی برقرار با می توانست یک رابطه مخاطره انگیز او اـگر اما نکرد؛ مأموریت موفقیتی پیدا
تکنیک باجگیری برای به کارگیری آن شخص استفاده کند. از ب. گ. احتمال می رفت که ـکا. بسیار ـکند٬
زیانباری است که مربوط به همجنس بازی اطالعات بسیار است که شواهد معتقد ظاهرًا ب. گ. ـکا.

داد. بهره برداری قرار طریق باجگیری مورد از می توان آن را

سفرها به کشورهای بلوک کمونیستی
برنامه کشورهای خارجی به عنوان جزئی از در که به نمایندگیهای خود معموًالدستوردارد ب. ـکا.گ.
پی فرصتهایی برای سازمان دادن سفرهایی به اتحاد علیه آمریکاییهای مقیم خارج ”در عملیاتی خود
آشکار دلیل این تکنیک کامًال بپروراند.“ را آماجهای خود تا دمکراسیهای خلقی باشد شوروی و جماهیر
سرزمین خودشان یک عامل احتمالی آینده فراغت در که با فرصت می دهد این تکنیک به شورویها است.
احوالی که به مراتب برای آنها اوضاع و در و غرب صورت گیرد آنچه ممکن است در از عمق بیشتر با را
غرب صورت هنگامی که به کارگیری در بعضی موارد (در طریق عملیاتی ارزیابی کنند. است از مساعدتر
در تا شهرهای بلوک اروپای شرقی برده می شود یکی از شوروی یا به اتحاد ـگرفته است عامل جدید
را این امر می توانند یو. آر. جی. و ب. گ. ـکا. گیرد. قرار مأموریت خود مورد معرض تعلیمات فشرده در
نمونه هایی از انجام دهند. آمریکایی نشان داده شده باشد٬ گذرنامه فرد شوروی در بدون آنکه روادید
یک برای روشن شدن این مطلب که چگونه دعوتهایی انجام می گیرد٬ است و متعدد چنین دعوتهایی بسیار

می شود. نمونه ذـکر
پاـکستان براساس مناسبات اجتماعی دوستانه به آژانس عمران بین المللی در سال قبل یک مأمور چند
در پوشش دیپلماتیک به عنوان دبیراول بود که یک مأموراطالعاتی با گابریلوویچ کویموف٬ وسیله لئونید
هدیه های مختصری معلوم شده است٬ روسی به طریقی که اـکنون دیگر فرد گرفت. معرض پرورش قرار
با که هفته ای چندین بار چنان عادت کردند نفر به زودی این دو و آمریکایی می آورد برای خانواده این فرد
کتابچه راهنمای تلفن روسی سرانجام خواستار فرد بروند. سرزده به خانه یکدیگر و همدیگرمالقات کنند
به فراوانی یافت یک نسخه کهنه شده که معموًال و جیبی هیئت نمایندگی آژانس بین المللی عمران شد
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باشد آمریکایی می توانست عالقه مند فرد که آیا ببیند تا کوشید آن گاه چندین بار او داده شد. به او می شود
مأمور شد٬ رد هنگامی که این پیشنهاد براساس یک ترتیب ویژه برود. تفریحی به مسکو ـکه به یک سفر
برای یک دوره به اتحادشوروی بیاید تا آمریکایی دعوت کرد فرد از و دیگری زد شوروی دست به شگرد
گفت که این یک تجربه بسیار شوروی به او مأمور کند. اختیار آنجا در شغلی برای خود به عنوان معلم٬ و

داشت. باالیی دریافت خواهد آمریکایی حقوق بسیار فرد و بود باارزش خواهد
به عنوان آماجهای احتمالی جهت به کارگیری به جلب اشخاصی که آنها همچنین عالقه مند شورویها
دفتراینتوریست ترکیه از سه داوطلب مؤنث سپاه صلح در سال 1966 در مثًال بوده اند. تشخیص داده اند٬
به اتحادشوروی داده شود. آنها ترتیب سفر تا دیدن کرده وخواستند آنکارا در (آژانس مسافرتی شوروی)
که مأمورین اطالعاتی بودند) اتباع شوروی (همه آنها از سه نفر دفتراینتوریست بودند در هنگامی که آنها
سپاه صلح مدیر اندکی بعد مالقات کردند. آنها با داشتند٬ اصرار برای پرورش آنها کوششهای خود در
هنگامی حذف کنند. به اتحادشوروی را برنامه سفرخود ساخت تا متقاعد را این سه نفر محل٬ در آمریکا
این سه عضوسپاه صلح بود٬اطالع یافت برنامه سفر ـکا.گ.ب. یک مأمور که خود ـکه نماینده اینتوریست٬
کاهش داد. دالر به 102 که تعیین کرده بود دالر(حداقلی) 250 از را نرخ سفر او آمریکاحذف شده است٬
داوطلبان سابق این بیشتر جذابی است زیرا (البته سپاه صلح جهت دستگاه اطالعاتی شوروی هدف بسیار
این افراد عده دیگری از آینده نیز که در می رود امید و دولت ایاالت متحده استخدام شده اند در سپاه بعدًا
کشورهایی در کوششهای شوروی برای پرورش پرسنل سپاه صلح از انواع مختلفی از استخدام شوند.

قاره آفریقا و خاورمیانه و آسیا گزارش شده است.)

تابعیت قالبی
سوی شوروی به کارگیری از کوشش در پرورش یا در ”تابعیت قالبی“ استفاده از تکنیک شوروی با
زمانی که تا کشف هویت آنها شناسایی یا زیرا شده است. ذـکر برای تأـکید نشان داده شده و چندین بار
درمواردی که هدف آمریکایی رونشود). ممکن است هرگز است (و بسیاردشوار نشده است٬ دستشان رو
روش به صورت نظری دست شوروی هرگز نمی آید. احتماًالدارای تمایل نسبت به مقاصدشوروی به نظر
روسی) یک عامل غیر نمی شودچون ماهیت این شیوه مستلزم آن است که استخدام کننده (تبعه شوروی یا
مثًالیک صنعتی است. یک سازمان تجاری یا که نماینده یک سرویس اطالعاتی غیرروسی یا کند تظاهر
مخفیانه به نحو اصلی خود که به کشور ممکن است خواسته شود او از آمریکایی که آلمانی االصل باشد
که برای دستگاه اطالعاتی می خواهند است٬ یک آمریکایی که متعلق به جامعه یهود از یا ـکمک کند
شرح داده شد٬ اینجا در که ماجرای او خارجه آمریکا تکنیسین مخابرات وزارت امور از کند. اسرائیل کار
معذالک این اروپای شرقی همکاری کند. در خود مبدأ دستگاه اطالعاتی کشور با تا خواسته شده بود
ماجرای زده بود. غیرقانونی جا را که خود روسی بود شامل یک فرد عملیات به شوروی بستگی داشت و

همین تکنیک اساسی بود. از اولتان یک نوع دیگر

جهت تماس فتح بابها
کند خارج آغاز در آمریکاییها با تماس اولیه را تا انواع طرقی که دستگاه اطالعاتی شوروی می کوشد
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ماجراهایی که تاـکنون شرح داده شده در است. بسیارچشمگیر تأمین کند مالقاتهای آینده را وچشم انداز
وپارتیهای خصوصی از مهمانیها در یا ”بارها“ در خیابان یا شاهدمأموران شوروی بوده ایم که در ما است٬

نزدیک شده اند. غیره به آمریکاییها و ملیتهای دیگر طریق افرادی از
عنوان می کند: نیز تهیه شده پیشنهادات دیگری را ب. گ. سوی ـکا. دستورالعملی که از یک سند

می تواند توسعه دهد آمریکاییها برای مالقات با را اطالعاتی برای آنکه دامنه پوشش خود ”مأمور
اینکه دست به یا هنری بنماید٬ مشغول جنبه های مختلف علمی یا را خود یا فعالیتهای ورزشی شده و وارد
و جمع آوری تمبر بازی تنیس٬ ماهیگیری٬ این قبیل مانند مثالهایی از که جنبه مشغولیتی دارد ـکاری بزند

غیره.“ سکه و
داده شده نیز نهایت وفاداری پیروی شده است وحتی بهبود همه نقاط جهان در در این دستورالعملها از
وین انجام بازی والیبال که در مثًال بازیهایی سازمان داده اند. که نشان داده شد٬ همان طور شورویها است.
و خودشان درس زبان بدهند به همسرانشان یا تا بخواهند آمریکاییها از تا همچنین کوشیده اند ـگرفت و
محل اقامت تفنگداران آمریکایی دیدن حتی از و شرکت نموده اند بازیهای بولینگ آمریکاییها همچنین در

ـکرده اند.
رباط مقدار در (اطالعات نظامی شوروی) یو. آر. جی. ـگریگوری یوسیفویچ ـگنجاروف یک مأمور
به این ساحل درجستجوی کادرهای نظامی آمریکایی صرف می کرد٬ در را وقت خود قابل مالحظه ای از
که شخصی به سوریه متوجه شدند سال قبل در چند کند. پیدا آنها رسمی با یک آشنایی غیر که بتواند امید
نام ـکنستانتین موزل یک مأمور اطالعاتی شوروی عادت بر آن داشت که قسمت اعظم سه روز در هفته را
در استخر شنای جامعه دیپلماتیک بگذارند و وارد گفتگو با همسران انگلیسی زبان بشود در حالی که

بودند. حال کار شوهرانشان در
توسط کارمندان اطالعاتی شوروی به کار عینًا درباره جمع آوری تمبر٬ ب. ـکا.گ. دستور درتریپولی٬
این طرف و خیابانها کالسورهای حاوی تمبرهای پستی در که با دیده می شدند آنها بعضی از برده می شد
اـگر آن استفاده می کنند. امکان عمومی از سایر و کافه ها بارها٬ در گفتگو برای آغاز و آن طرف می گردند
شوروی بسته ای را مأمور نشان می داد٬ می گرفت عالقه به تمبر شخصی که بدین ترتیب طرف تماس قرار
که تصمیم بگیرد و مطالعه کند به منزل برده و که طرف آن را می کرد پیشنهاد و می داد ـکه همراه داشت به او
که فراهم می کرد برای مالقات دیگر زمینه را البته این امر دلش می خواست داشته باشد. را آنها ـکدام یک از
ولی شکی نیست که تمبرهایی مبادله می شد شاید می گرفت و بحث قرار مورد طی آن موضوع تمبرها
بیرون کشیدن اطالعات مربوط به شوروی صرف تحکیم مناسبات و سوی مأمور قسمت اعظم وقت از

پایهـگذاری زمینه جهت مالقاتهای بعدی می گردید. و کار شرح زندگی٬
تماس که هدف ایجاد نشان داد سال 1966 بروکسل در درترتیب دادن حادثه ای در یو. آر. مأمورجی.
نـظامی آمـریکایی هیئت مستشاری ـ آمریکایی مؤنث٬ یک کارمند با یو. آر. مأموران جی. یکی از
که یک زن روسی که به خانه بازمی گشت متوجه شد این زن آمریکایی هنگامی که یک روز (MAAG) بود.

آی بنام والدیمیر همراه روسی او مرد تکیه داده است. خارج اقامتگاه او در می رسید مریض به نظر ظاهرًا
این زن از بلژیک معرفی کرده بود٬ نماینده شرکت هواپیمایی شوروی ایروفلوت در را که خود چرتون٬
به محض برای استراحت به منزل این آمریکایی ببرد. را خود همسر می تواند که آیا کرد آمریکایی تقاضا
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همان در و کرد پیدا به فوریت بهبود حالی که هویتش معلوم نشد) (در منزل شد اینکه این زن روسی وارد
ولی بدون موفقیت چند دیگر بار او بدارد. به زن آمریکایی ابراز را قدردانی خود تا حال چرتون می کوشید
سال چرتون در کند. نزدیک شدن به این زن آمریکایی روابط دوستانه برقرار خیابان با در تا ماه بعدکوشید
ترک بلژیک را تا شد به علت فعالیتهای اطالعاتی خودوادار و ازسوی مقامات بلژیک دستگیرشد 1967

ـکند.

نتیجهـگیری
و ـکوششهای اطالعاتی شوروی برای به دست آوردن اطالعات مخفی ازطریق به کارگیری آمریکاییها
لحاظ دامنه از همان طوری که این مطالعه نشان داده است٬ خارج٬ تأسیسات آمریکایی در رخنه در
قوه تخیل مداومت آن الینقطع بوده و شدت و عظیم و مقیاسهای آن بسیار و می گیرد فرا جهان را سراسر
شامل متنوع بوده و یو. آر. وجی. هدفهای مطلوب ـکا.گ.ب. به کارمی رود. نقشه های آنها عالی در بسیار
متوجه داشته باشد ولیکن فعالیت عملیاتی که جنبه تعرض آمیز رسمی می باشد آمریکاییهای خصوصی و
همچنین علیه سربازان ساده نیروهای مؤسسات رسمی و سایر ـکارمندان جوان مؤسسات دیپلماتیک و
منشیهای بایگانی و تفنگداران دریایی و مخابرات و و البته ارجحیت به کارمندان رمز مسلح آمریکاست.
آسان جهت نسبتًا آسیب پذیر به عنوان عناصر این گروه وسیع را شورویها زیرا داده می شود٬ امور مصادر

تلقی می کنند. نزدیک شدن به آنها
مفهوم آیینی ـکا. گ. ب. درباره یک آمریکایی متوسط الحال و ساخت و ترکیب روانی او و ماهیت مادی
این مطالعه به شکل که در پول به دست بیاورد چه بیشتر اینکه چگونه هر به پول و عالقه درجه یک او و او
ناهنجار ممکن است برای اـکثرخوانندگان بسیار بوده و یک مطلب مورداختالف نظر سندتنظیم شده است٬
باارزشی عده ای را به نحو موفق شده اند شورویها انفرادی که طی آنها موارد بسیاری از معذالک در باشد.

ثابت کرده است. را این مفهوم صحت خود گیرند٬ به کار برای هدفهای خود
فعالیت به کارگیری در نتیجه بسیاری ازشکستهایی که شورویها به عنوان یک تعمیم کلی این مفهوم در
سوابق نشان ضوابط و آب درآمده است. تدارکات دقیق اشتباه از ارزیابی و حتی پس از خورده اند خود
ملیت دیگری که هر از و کلی به عنوان یک گروه به کشورخودوفادارهستند به طور که آمریکاییها می دهد
توجه به اینکه این با باوجود گیرندسرسختی بیشتری نشان داده اند. به کار به نفع خود کوشیده اند شورویها
کوشش بیشتری برای وقت و یو. آر. وجی. ـکا.گ.ب. بوده و عمده“ ”دشمن اصلی و ایاالت متحده آمریکا
تا آمریکاییها این امتیاز اختصاص می دهند٬ ملل دیگر نسبت به افراد عملیات به کارگیری علیه آمریکاییها
بودن تجربه شوروی شک داشته باشیم که به هیچ دلیلی نیست که درباره معتبر اندازه ای خنثی می شود.
اینکه درباره این است یا ایاالت متحده آسانتر خود در به کارگیری آنها خارج از در ـکارگیری آمریکاییها
دارد که درکشورخود نظرشوروی تردیدداشته باشیم که یک نفرآمریکایی مقیم خارج ازحالت دفاعی را
خارجیان معاشرت بدون هیچ گونه سوءظنی با و آزادانه صحبت می کند درباره خود و آن مبراست٬ از
انجام ساعات خارج از خارج از معاشرت که آمریکاییان در انتقال و این آزادی نقل و از شورویها می کند.
برقراری تماس مستقیم شخصی جهت پرورش و شورویها استفاده می کنند. آن برخوردارند وظیفه از
خارج که در عین حال ازعده ای عمال متنوع خود در آنها و آسانترتشخیص می دهند خارج را ارزیابی در
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چنین مواردی بهره برداری می کنند. در متمایلی هستند همکاران آماده و از
گاهی ایـن این مطالعه نشان داده شده است. عملیاتی شوروی در تکنیکهای متعدد نمونه هایی از
غیرمستقیم بوده و یک زیرکی خاصی برخوردار اغلب از ولیکن آنها واضح می باشند تکنیکهای بسیار
بر تنها متنوع بوده و بسیار به کارگیری افراد پرورش و ارزشیابی و ردیابی و شیوه های شوروی از می باشد.
بودن این مؤثر می شود. اطالعاتی شوروی محدود قوه تخیل مأمور امکانات عملیاتی و حسب منابع و
هـوشیاری درک تکنیکهای شوروی و شوروی و مقاصد از منوط به درجه درک آمریکاییها شیوهها

تکنیکهای آنهاست. شوروی و احتمالی این مقاصد نسبت به تظاهر همیشگی آمریکاییها
اجازه غرب به عنوان یک قاعده کلی٬ در داشته باشیم که شورویها این موضوع مهم است که به خاطر
اینکه برای چنین کاری دالیل و مگر آمریکاییان داشته باشند اجتماعی با تماسهای غیررسمی و ندارند
همان موارد روسی بایددر یک فرد بدون نقشه قبلی با ظاهرًا تماس اتفاقی و مجوزاطالعاتی داشته باشند.
روسی٬ غیر سوی افراد اقدامات کنجکاوانه غیرطبیعی از مقامات امنیتی مربوطه گزارش داده شود. با
وضع مالی شخصی کارمندان رسمی و فعالیتهای خصوصی و به ویژه درباره اطالعات بیوگرافیک اعم از

گزارش شود. یادداشت شده و خارج باید کارمندان آمریکایی در رسمی آمریکایی و
دارای همچنین عمال آنها مقامات امنیتی اغلب برای تشخیص هویت مأمورین اطالعاتی شوروی و
بنمایند. راهنماییهای الزم را و که چنین اطالعاتی به دست آورند دارند قدرت آن را یا اطالعات بوده و
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شماره (3) سند
1348 خرداد 15 ـ ژوئن 1969 خیلی محرمانه 5

منافع آمریکا دفتر مدیریت بخش اقتصادی یا
سیاسی خارجه ـ راهنمای امور آرمیتاژ٬ جان الف. سیاسی ـ مشاور

ملیتهای کمونیست به پیوست ارسال یا و دیپلماتها با آخرین مقررات مربوطه به گفتگو نسخه ای از
مطالعه گردد. توسط تمام پرسنل آمریکایی رؤیت و این دستورالعمل باید می گردد.

ضمیمه:
(خیلی محرمانه) گردید همان گونه که ذـکر

1348 خرداد 3 سیاسی تاریخ: امور دوم ـ خیلی محرمانه جلد
ACDA/USIA/AID 20 مقررات یکنواخت دولت سیاسی ـ نامه انتقالی:

ملل تبعه کشورهای کمونیستی و دیپلماتها با ـگفتگو
باید ٬ ACDA ٬ USIA ٬ AIDبخشهای دولتی واشنگتن در و تمام کارمندان خدمات خارجی واحدها
قبًال اهمیت این گزارشها گزارش نمایند. ملل تبعه کشورهای کمونیستی را و دیپلماتها با ـگفتگوهای خود

مطرح گردیده بود. ماه 1343 مرداد CA مورخه 15 ـ 1471 در
OFAM COMTALK که جهت توزیع این گزارشها تعیین شده٬ در بخش ٬212/4 200 سرلوحه

تجدید نظر شده صادر خواهد شد.

لزوم اقدام مورد
دهند. توجه تمام پرسنل آمریکایی قرار مورد این دستورالعمل را مقامات اداری باید

دستورالعملهای بایگانی
بایگانی نمایید. صفحه 243/2 پس از را صفحه ضمیمه شده 243/4

لغو ACDA را ٬ USIA ٬ AID دستورالعمل مشترک دولت٬ ماه 1343 مرداد CA مورخ 15 ـ 1471
نمایید.

خیلی محرمانه
آژانس اطالعات خلع تسلیحاتی / آژانس کنترل و اداره اطالعات ارتش / مقررات یکنواخت دولت /

ملل کمونیستی و دیپلماتها با گفتگو دفاعی243/4
بلوک کمونیست ملیتهای تبعه شوروی و تماس با موضوع:

ملل کشـورهای و دیپلماتها گفتگوهای کارمندان با مورد در باید غیره٬ به دالیل مهم و بنا الف ـ
و ـکمونیستی گزارشاتی ارسال گردد

شخصی باشد؛ برگیرنده تماسهای رسمی و در باید (1)
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مسائل رسمی ربط داشته باشد؛ دیگر اقتصادی و ممکن است به مسائل سیاسی٬ (2)
وتأتر یاشخصی مانندضیافتهای شام٬حضوردرسینما ممکن است تماس دریک محل همگانی و (3)

سیاحت رخ داده باشد. و
به این گونه تماسها ماه باید مدت چند بی اهمیت در تماس ظاهرًا برقراری چند حال پس از به هر
اثرتداوم روابطش که نماینده ملت کمونیستی در که معلوم شود گزارش شود زمانی باید تماسها اهمیت داد.

اهمیت می دهد. به این تماسها
نمایندگان ملل کمونیست جهت تماس با به هیچ وجه این نیست که از دستورالعمل باال از منظور ب ـ

امتناع ورزیده شود. راهنما دالیل مطروحه در یا اهداف عادی و

کارمندان واحدهای سرویس خارجی 243 ـ 4 1ـ
یادداشت مکالماتی تحت پوشش باید ایجاب ننماید ارسال تلگرام را صورتی که محتوای تماس٬ در
نامه های هوایی که حاوی این گونه یا و تلگرامها ارسال گردد. 263 ٬2 ـ طبق بخش 8 یک نامه هوایی و
طریق کانالهای ارتباطی آژانس مادر از و داشته باشند را “ COMTALK” سرلوحه باید هستند تماسها
یادداشت مکالماتی را 394 فرم آژانس اطالعاتی ـ باید کارمندان آژانس اطالعاتی آمریکا ارسال شوند.

امنیتی آژانس بفرستند. به دفتر

2ـ 4 243 کارمندان موجود در آمریکا
فعالیتهای ملل کمونیستی در قبال کارمندان وزارتخانه و خدمات خارجی٬ به منظور مطمئن شدن از
در توسط تمام کارمندان موجود باید مطرح شده نیز پاراـگراف الف بخش 243/4 نوع تماسی که در
ارسال و به ترتیب زیر سرلوحه خاصی دارد٬ قبل عنوان و که مانند این گزارشها واشنگتن گزارش شود.

انتقال می یابد:
توزیع. و OPR/RS جهت تکثیر به مستقیمًا یادداشت مکالماتی٬ ٬DS ـ برای دولت توسط فرم 1254
این کارمندان. طریق ناظر امنیتی از دفتر برای اداره اطالعاتی ارتش توسط یادداشت به رئیس٬
امنیتی آژانس. یادداشت مکالماتی به دفتر ٬IA ـ توسط فرم 394 برای آژانس اطالعاتی آمریکا

OPR/RS داده DS یادداشت مکالماتی به ـ خلع تسلیحاتی توسط فرم 1254 برای آژانس کنترل و
به رؤیت ریاست اجرائی برسد. تا می شود

شماره (4) سند
بهمن 1348 1 ـ ژانویه 1970 21 خیلی محرمانه تاریخ:
ناظران امنیتی منطقه ای امنیتی به: جانشین معاونت مدیر از:
Dمقامات: - 7015 1348شماره نامه دفتر: مرداد مورخ 28 Sy به شماره 69/47 “ D” نامه عطف به :

امنیت دفتر خارجه ـ مقامات امنیتی (فنی)وزارت امور امنیتی منطقه ای٬
SAS مهم و خالصه پرونده های اخیر توجیه های امنیتی ـ موضوع:

شامل تالشهای صورت گرفته و SAS که اخیرًا مهم هشت خالصه مورد مرجع مذکور٬ رابطه با در
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استخدام پرسنل یا طرف سرویسهای اطالعاتی متخاصم برای به سازش کشانیدن و مظنون از یا حقیقی و
ضمیمه کرده ایم. را می باشد آژانسهای دولت آمریکا دیگر یا سرویس خارجی وزارتخانه و

تالشهای مورد دریافت اطالعاتی در افسران امنیتی منطقه ای خواستار تعدادی از ماه ٬1348 تیر در
پرسنل تازه مورد در جلسات توجیهی واحدها در تا استخدامی پرسنل شدند یا نفوذی و انجام شده اخیر
همانگونه که خاطرنشان خواهـد دهند. استفاده قرار برگزاری جلسات توجیهی بعدی مورد یا و وارد
مشمول جلوگیری به عمل تجسس پیرامون هویت فرد از تا حذف شده اند مکانها اسامی اشخاص و شد
به مقامات را گزارش خود موجبات شرمساری افرادی که پیرامون این تالشها بروز از نیز و آمده باشد
امنیتی افسر واضح است که هر ممانعت شده باشد. امنیتی منطقه ای تسلیم نموده اند٬ افسر نیز مربوطه و
از ولی باید مشخص کند را این افراد یک از هویت هر منطقه ای بدون تحمل هیچ گونه دردسری می تواند

خودداری شود. انجام این کار
تاـکتیکهای قدیمی استفاده از داشتن این مطلب است که نیروهای اطالعاتی متخاصم دائمًا مهم به یاد
استخدام پرسنل ما یا به سازش کشانیدن و بر تالش خود در نقاط ضعف شخصی افراد از بتوانند تا می کنند
بـه افشـاء٬ طـریق تـهدید بـاج گیری از بشـوند٬ موفق به جلب همکاری آنها یا بهره برداری کرده و
اقناع شخص از پیشنهاد سیاه و عملیات بازار درگیری در غیرعادی سکسی٬ یا بی احتیاطیهای عادی و
موفقیت این گونه همان گونه که می دانید می باشد. این گونه تماسها استفاده در جمله روشهای اصلی مورد

می باشد. این روشها از متضمن استفاده بیشتر روشها
از نظر من یک توجیه و یا توجیه مجدد خوب امنیتی مهمترین اقدامات ضدجاسوسی است و شخصًا از
هریک از افسران امنیتی می خواهم که دقت و توجه کافی به آن مبذول نمایند. در هر یک از جلسات
اتباع بلوک کمونیستی را با که تماسهای خود خواسته شود صریحًا باید همه پرسنل موجود از توجیهی٬
این بر تأـکید استخدام با یا تالشهای مربوط به سازش کشانیدن و مورد در طبق مقررات گزارش نموده و
ارسال٬ گرفت. خواهد وزارتخانه قرار امنیتی منطقه ای و توجه کامل افسر واقعیت که این گزارش مورد

صورت پذیرد. ـگزارش حتمًا
ممکن است نیز نادرست ندارند که حتی اشخاصی که رفتار شد یادآور جلسات توجیهی باید در
واحد نظرگرفتن موقعیت وی در در با معموًال تماسها و گرفته شوند؛ نظر به عنوان یک هدف اطالعاتی در

صورت می گیرد. عملیات طبقه بندی شده٬ مشارکت وی در یا آـگاهی و یا مربوطه و
ضمیمه شده:

SAS هشت خالصه

خیلی محرمانه
کشورهای یکی از در افسران متأهل سرویس خارجی سفارت آمریکا یکی از از سال ٬1347 در
یک هنرپیشه زن محلی با که وی را توسط آژانس اطالعاتی امنیتی محلی عکسی گرفته شد اروپای شرقی٬
شکست روبه روشد. ذیل با روش باجگیری واستخدام آمده در عریان نشان می داد. به طور تابع آن کشور
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جزئیات:
مترجم ترجمه متن اصلی خودداری شده است. اخالق از با به علت محتوای مغایر

***
واحدهای یکی از ارتباطاتی در کارمندان سرویس خارجی که به عنوان ناظر یکی از سال ٬1347 در
به کار تا تماس واقع شد توسط افسران اطالعاتی محلی مورد بود آهنین مشغول به کار دیوار در مستقر
سفارتخانه مغایرت داشت و وظایف رسمیش در که با کمک شخصی داده شد به وی پیشنهاد ـگرفته شود.
شکست با این تالش به کارگیری نیز گیرد. بهره برداری قرار مورد به عنوان ”باج سبیل“ می توانست بعدها

شد. روبه رو

جزئیات:
به وزارتخانه دولتی ارتباطات واحدهای اروپای شرقی شخصًا یکی از سوابق در ارتباطاتی و ناظر
به کسب کند. واحدارتباطی سفارت را در نیاز نصب تجهیزات مورد و اجازه مربوط به تغییر محلی رفت تا
آنکه تمام مگر تحقق نمی پذیرد خاطرنشان ساخت که این کار این زمینه باید در عنوان اطالع بیشتر
شرکتی که تجهیزات چند طریق دولت محلی دریافت شده باشد. تجهیزات از پروانه های معافیت ورود
که تاـکنون هیچ رقابت می کردند برای به دست آوردن پیمان مزبور نصب می کنند فروخته و ارتباطاتی را

موفق نشده اند. آنها یک از
یک هفته قبل از دیدار باال٬ این ناظر ارتباطاتی سفارت در یکی از هتلهای محلی با نماینده یکی از
شرکتهای فروشنده تجهیزات ارتباطاتی (ـکه شرکتی آمریکایی است) مالقات کرد٬ و در مورد استخدام
این سؤال کرد. می شد این تاریخ آغاز از به هنگام بازنشستگی که یک سال بعد شرکت مزبور در خود
خود نفوذ استفاده از سفارت پیشنهاد گمان نمی رفت که کارمند مالقات نتیجه ای قطعی به همراه نداشت و

مطرح کرده باشد. را مزبور قرارداد رابطه با در
کارهای ارتباطاتی نیز که معموًال وزارت ارتباطات شد دفتر ارتباطاتی سفارت وارد هنگامی که ناظر
مدعی شدند نمی شناخت ولی آنها را آنها که او شد نظامی روبرو غیر نفر دو با انجام می داد آنجا در را خود
و که عمده مسئولیت اعطای برگهای معافیت کار داشتند اظهار آنها همان وزارتخانه هستند. ـکه کارمند
یکی از وی در موضوع تقاضای کار که از صراحت گفتند با آنها گذاشته شده است. واردات به عهده آنها
ازاء که در به ناظرارتباطات گفته شد بازنشستگی خبردارند. شرکتهای جوینده پیمانکاری سفارت پس از
گرفت و بهره خواهند نیاز ارائه معافیتهای مورد در خود بسیار نفوذ از نیز وی آن دو همکاری (نامعلوم)
قراردادهای مربوط به کار بتواند نظر شرکت ارتباطاتی مورد تا کرد طوری ارائه خواهند معافیتهای الزم را
شرکت خواهد که این اقدام سبب جلب نظر ارتباطات گفته شد به افسر به دست بیاورد. پیرامون سفارت را
مؤدبانه لیکن با ناظرارتباطات٬ به کارمشغول گردد. آنجا بازنشستگی نیزخواهدتوانست در پس از و شد
امنیتی به افسر این واقعه را به سفارت بازگشت و کمی بعد نپذیرفت و را این پیشنهاد چه تمامتر قدرت هر

خاتمه یافت. همین جا موضوع در منطقه ای گزارش داد.
ارائه یک هدیه داشته با که سازمان اطالعاتی محلی قصد تحلیلهای بعدی نشان داد تجزیه و تحقیق و
وی از همکاری (استخدام) این هدیه پذیرفته می شد که اـگر وسوسه کند ارتباطاتی را ناظر جالب توجه٬
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طریق باج گیری قطعی می شد.

***
منشی های ارتباطاتی مستقر یکی از مقامات نمایندگی تجاری شوروی با دراوایل سال 1346یکی از
دعـوتهای همراه با سه بار کشورهای اروپای غربی واقع شده بود٬ یکی از که در سفارت آمریکا در
سازمان اطـالعاتی شـوروی ارتباط با که این شخص در معلوم شد اجتماعی تماس گرفت که بعدها

می باشد. (ـکا.ـگ.ب)

جزئیات:
کارمندان سرویس خارجی آمریکایی است که به عنوان منشی این داستان واقعی مربوط به یکی از
یکی وی همراه با بود. کشورهای اروپای غربی مشغول به کار یکی از ارتباطات درسفارت آمریکاواقع در
به جایی دیگر٬ مزبور انتقال همکار پس از درسال ٬1345 آپارتمان خودسکونت داشت. همکارانش در از
به همین یاری دهد. پرداخت حق االجاره وی را در بتواند تا بیابد وی نتوانست شخص مناسب دیگری را
جامعه که کارمندان دون رتبه تر نقل مکان کرد دلیل این منشی ارتباطات به یک مجتمع آپارتمانی دیگر
منشی دو از مستأجران سفارتهای خارجی این مجتمع عبارت بودند سکونت داشتند. آنجا دیپلماتیک در
خانواده اش. یک مقام نمایندگی تجاری شوروی و و سرویس خارجی سفارت آمریکا بخش آمار

چند روز پس از اسباب کشی به آپارتمان جدید٬ کارمند سرویس خارجی پس از پایان کار به آپارتمان
پیرامون این مسئله گفتگو این مالقات نیز هدف از رفت. همان مجتمع واقع شده بود٬ صاحبخانه اش که در
دور زباله هایش را چه مکانی باید در ماشین لباسشویی استفاده کرده و از که وی چه زمانی اجازه دارد بود
همان شهر به آپارتمان صاحبخانه وی به مقام نمایندگی تجاری شوروی که در به محض ورود بریزد٬
همین مجتمع سکونت داشته و صاحبخانه گفت که میهمان روسیش قبًالدر سکونت داشت معرفی گردید.
روسی گفت که وی فرد آمده است. به اینجا زندگی می کند اینجا همکارانش که در اـکنون برای دیدن یکی از
وی سرویس خارجی سفارت آمریکا٬ کارمند پایان کار پس از بزند. به صاحبخانه اش سر آمده است تا
یک وی حدود روسی با ولی فرد گفتگوشود. شخص روسی نیزچنددقیقه ای وارد که بهتراست با کرد فکر
مداخله آمریکا آمریکا٬ ناآرامیهای داخلی در منافع فرهنگی مشترک٬ از و ساعت به صحبت مشغول شد
خاتمه را گفتگو موفق شد مزبور سرانجام کارمند دشواری بسیار با غیره سخن به میان آورد. ویتنام و در
به نقاط معروف و سفارت را آن کارمند پس از تا به شام دعوت کرد روسی وی را فرد خروج٬ قبل از دهد.
تمام در ارائه کرد. فیلمهای فرهنگی روسی را نیزوی بلیط یکی از ودست آخر توجه جهانگردان ببرد مورد

نپذیرفت. را سرویس خارجی آمریکایی مؤدبانه لیکن سرسختانه دعوتها کارمند این موارد
به وی را تماس گرفت و منشی ارتباطات مزبور با مقام نمایندگی تجاری روسی دوبار نیز ماه بعد
این مالقات در پس از شد. امتناع مؤدبانه وی روبرو با بار لیکن هر ضیافتهای اجتماعی دعوت نمود٬
افسر سپس با سفارت و در مافوق خود افراد با سرویس خارجی موضوع را کارمند آپارتمان صاحبخانه٬
که مقام نمایندگی تجاری شوروی یکی از تحقیقات بعدی نشان داد میان گذاشت. در امنیتی منطقهای را
عادی واحد کارمندسرویس خارجی آمریکایی به طرز بوده است. ب. گ. اعضای سازمان جاسوسی کا.
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اتفاق دیگری رخ نداد. ترک گفت و را مأموریت خود

توجه:
مـصرانـه ب. گ. سـازمان کـا. این مأمور برای مقام امنیتی منطقه ای مشخص نشده که چرا هنوز
وی از آمریکایی به ساختمان جـدید انتقال این کارمند اول نقل و همان روز می خواسته است که از
همان مجتمع سکونت یک سال در منشی آمریکایی دیگری که حدود دو عین حال از در و بهره برداری کند

چشم پوشی کرده بود. داشتند

***
کشورهای اروپای شرقی انجام وظیفه یکی از که در روادید مقامات صدور یکی از سال 1346 در
شرایط مظنون روابط جنسی در آنها یکی از با اتباع محلی روابط دوستانه و با انحاء به نحوی از می کرد
داشته مقام نظر آن است که سازمان اطالعات محلی در حاـکی از موجود همه شواهد کرده بود. برقرار

به همکاری جلب نماید. وی را به دام انداخته و را مزبور روادید صدور

جزئیات:
یکی ازسفارتهای در مقامات سرویس خارجی که به عنوان مقام صدورروادید سال 1346یکی از در
آمریکا واقع در یکی از کشورهای اروپای شرقی کار می کرد در یک ـکوکتل پارتی نیمه رسمی که از طرف
که شد آشنا نفر دو این ضیافت وی با در شرکت جست. همکاران آمریکاییش ترتیب داده شده بود یکی از
وی اجتماعی) نظر که (از متوجه شد مقام مزبور وزارت بازرگانی محلی به کارمشغول هستند. در می گفتند
همان به هتلی در آنها با پایان ـکوکتل پارتی نیز پس از است و نفر این دو دارای وجوه مشترک بسیاری با
که دوستان جدیدش به هیچ وجه میل ندارند وی متوجه شد مشروب بیشتری بنوشد. آنها با اطراف رفت تا
که به زنان محلی برای می کردند ادعا وی بوده و خواهان دوستی با بلکه بیشتر دربیاورند وی سر کار از

برقراری روابط نامشروع جنسی به آسانی دسترسی دارند.
مشروب فروشیهایی که به دعوت دوستانش به یکی از بنا مقام سرویس خارجی مزبور یک هفته بعد
زنان این میکده ولی با رفته بود به آنجا دوبار نیز آمریکایی قبًال فرد رفت. محل اجتماع زنان روسپی بود
دوست آمریکایی گفت که دو پایان خوشگذرانی فرد پس از نکرده بود. هیچ گونه تماس نادرستی برقرار
مجبورشد پس ازرسانیدن دودوست مزبور به محل سکونتشان خواهدرساند. را زنان آنجا یکی از و خود
مقام زن مزبور شود٬ وی مؤدبانه جدا محل به جای اینکه از در به خانه اش برساند. نیز زن روسپی را
فرد وی روابط جنسی انجام دهد. با سعی کرد و کشانید به داخل آپارتمان خود سرویس خارجی را
ترک گفت. را دقیقه آنجا چند وی پس از جدی ادامه نیافت و آمریکایی مدعی است که این روابط بطور
اعالم مـمنوعیت بـرقراری یادآوری سخنرانیهای امنیتی و مقام سرویس خارجی پس از بعد روز
تحقیق مشخص پس از مقام امنیتی منطقه ای رفت. نزد طرف سفارت٬ اتباع محلی از ارتباط اجتماعی با
خاتمه٬ در همکاری شود. به باج دهی و مجبور اجرای توطئه ای وی نیز بوده است با قرار که احتماًال شد
مورد در ازطرف اتباع محلی نخواهدپذیرفت و را آینده این گونه دعوتها مقام سرویس خارجی گفت که در
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پایان یافت. موضوع به همین جا وی٬

***
مقامات یکی از کشورهای آفریقایی٬ یکی از در واحدهای مستقر یکی از در اواسط سال 1348 در
به وادار کارمندان سرویس خارجی را یکی از سعی کرد اطالعاتی شوروی تحت عنوان گزارش اخبار
و کند ایجاد کانادا در مرکزی را سمت کنونی خود از استعفا که وی پس از نمود پیشنهاد و همکاری نماید

پناه دهد. کانادا در سربازان فراری آمریکایی را

جزئیات:
کشورهای آفریقایی یکی از در مقامات سرویس خارجی سفارت آمریکا سال 1347یکی از پاییز در
در و شرکت کرد ملی سویس ترتیب داده شده بود اخبار طرف گزارشگر ـکوکتل پارتی مطبوعاتی که از در
شد. آشنا سرویس مطبوعاتی شوروی همکاری می کند با آنجا اتباع روسی که می گفت در یکی از با آنجا
که عالئق مشترک بسیاری بین خبری روسی متوجه شدند گزارشگر مقام سرویس خارجی آمریکایی و
روسی نیز فرد رستورانهای محلی مالقاتهای بسیاری انجام دادند. در شش ماه بعد در و دارد وجود آنها
این مالقاتها سفارش می داد. آبجو و آمریکایی ودکا برای فرد و پرداخت می کرد را اغلب صورت حسابها
گرفت لیکن هچ گاه همکاران آمریکایی سفارت قرار توجه بعضی از مورد مألعام صورت می گرفت٬ ـکه در
در مورد مقاصد فرد روسی سؤالی پیش نیامد. این گزارشگر روسی در گفتگو با فرد آمریکایی نشان داد که
نسبت به ناآرامیهای وعکس العمل آنها آنها تنفر مواردجالب ومورد آنها٬ کار به کارمندان سفارت آمریکا٬
نتیجه در دارد. غیره توجه بسیار ویتنام و در تداوم مداخالت آمریکا مورد در آنها نظر آمریکا٬ داخلی در
به را نظام سربازگیری آمریکایی که جوانان این کشور آمریکایی از وی دریافت که فرد نیز این گفتگوها
روسی فکر آن داشت که خبرنگار حکایت از رویدادهای بعدی نیز خوشش نمی آید. می فرستد آمریکا
اواسط سال در داد. یاری خواهد وی را برهم زدن وضع سربازی آمریکا آمریکایی در که این فرد می کرد
اـگر کرد پیشنهاد روسی مستقیمًا یک رستوران عمومی صورت گرفت گزارشگر طی مالقاتی که در 1348
مرکزی برای تجمع سربازان فراری کانادا در داده و استعفا خود کار مقام سرویس خارجی آمریکایی از
ارائه است با وی همچنین گفت که حاضر حمایت خواهدکرد. را مالی او نظر از کندوی نیز آمریکایی ایجاد
گردآوری سربازان مراـکز نحوه کار با تا فراهم سازد به سوئد وی را موجبات سفر ـکمکهای مالی بیشتر
و کار خالصی از در به علت دشواریهای موجود مقام آمریکایی نیز گردد. آشنا آنجا فراری آمریکایی در
مافوق و به افراد تمام این موضوع را شرایط نادرستی شده است٬ درگیر مظنون شدن به اینکه وی احتماًال
نیز آن بعد از و دیگری منتقل شد به واحد سریعًا مقام مزبور گزارش داد. امنیتی منطقه ای خود افسر

نکرده است. وی تماس دیگری برقرار با مزبور ـگزارشگر
عضو روسی مزبور که فرد سفارت وافسرامنیتی منطقه ای مسئول پس ازخاتمه تحقیقات متوجه شدند
این کارمند خود٬ سعی داشته است برای انجام مقاصد و بود ب. گ. سازمان اطالعاتی روسیه یعنی ـکا.

گیرد. به کار سرویس خارجه را
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***
یکی از در کارمندان سرویس خارجی سفارت آمریکا یکی از اوایل 1347 و سال 1346 اواخر در
این این امر ظاهر و روابط نادرست شد کارمندان محلی سفارت درگیر یکی از ـکشورهای اروپای شرقی با

تحت کنترل سازمان اطالعاتی محلی بوده است. زن مزبور که گویا بود

جزئیات:
بخش اداری سفارت در دی ماه 1347 تا 1346 شهریور از سرویس خارجه حدودًا این کارمند

شد. کشورهای اروپای شرقی مشغول به کار یکی از در آمریکا
ساعت خارج از وی در اخالقیات ورفتار لیکن٬ باوجدان کاری شناخته شده بود وی فردی شایسته و
نوشیدن وی در شده بود؛ همسرش جدا از به واحدجدید ورود آمریکایی قبل از این فرد بود. ناپسند ـکار
ضیافتهای نیمه رسمی می گرفت در الکل قرار آنکه تحت تأثیر پس از و مشروبات الکلی افراط می کرد
اینکه وی علیرغم گوشزدهای مکرر مسئله مهمتر ناشایستی می کرد. متأهل رفتار و زنان مجرد سفارت با
بعضی از در زن مزبور کرده بود. معلمین مؤنث زبان محلی سفارت رابطه نامشروعی برقرار یکی از با
دهد. تحت تعقیب قرار را سفارت می توانست او به همین علت کارمند و ضیافتهای سفارت شرکت می کرد
به بنا و سفارت می برد آپارتمانهای مجهز یکی از و به آپارتمان خود وی را کارمند٬ پایان ضیافتها پس از
به خـانه اش را هنگامی که وی زن مزبور دوبار می کرد. وی برقرار روابط عادی جنسی با ـگفته خود
می رساند متوجه شد که ماشینهای گشتی محلی وی را دنبال می کنند. کارمند مزبور فکر نمی کرد که روابط
وی ادعا که معلمه زبان محلی مقاصددیگری دارد. ولی چنین به نظرمی رسید آن چنان جدی شود٬ موجود
می داشت و علیه دولت محلی ابراز را خود علنی تنفر خصوصی و بطور شده است٬ که عاشق او می کرد
گریخت٬ خواهد آمریکا کشورهای اروپای غربی یا به یکی از داشته باشد فرصت آن را می گفت که اـگر
با آینده رابطه اش را عدم مالقات وی در با سعی کرد پی برده بود٬ که به نادرستی روابط خود مزبور ـکارمند
سرویس خارجه راه کارمند سر همیشه در و دنبال می کرد را معلمه زبان محلی بشدت او وی قطع نماید.
آن خصومت در کارمندان نامه سرگشاده ای برای وی فرستاده و توسط یکی از نیز یک بار می گرفت و قرار
مزبور کارمند یک محل کامًالمخفی با است در گفت که حاضر نسبت به دولت محلی ابرازداشت و را خود
بدون اینکه و امنیتی منطقه ای مشورت نمود افسر مقامات مافوق و آمریکایی با کارمند مالقات نماید.

منتقل شد. آنجا از واقعه ای رخ دهد
این واقعیت که وی هیچ گاه ازطرف پلیس دولت محلی و علنی توسط این معلمه از تنفر ابراز رابطه با در
تحت کنترل سازمان که وی شدیدًا گفت که گمان می رود باید نمی گرفت٬ تفتیش قرار امنیتی محل مورد

به همکاری نمایند. طریق وی وادار از آمریکایی را کارمند که سعی داشته اند اطالعاتی محلی بود

***
در نیروهای امنیتی سفارت آمریکا یکی از شوروی با مقامات ـکا.گ.ب. سال 1346یکی از دراواخر

گیرد. به کار وی را کشورهای اروپای غربی تماس گرفت تا یکی از
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جزئیات:
فرد اروپای غربی شد. در سفارت های آمریکا یکی از گاردهای امنیتی وارد یکی از اوایل 1345 در
گذاردن پا زیر قضاوت صحیح و فاقد فردی نابالغ٬ را چون او بود مافوق خود افراد نظر زیر دائمًا مزبور
برنامه امنیتی سفارت به حساب می آوردند. در به عنوان ”مهره ای ضعیف“ مقررات دانسته و قوانین و
به عالقه اش رفته بود. کافه های مورد امنیتی به یکی از این گارد ماه 1346 روزهای آذر یکی از در
فرد بدون معرفی خود٬ گفتگوگردید. وی وارد کنارش نشست ودوستانه با در مرددیگری نیز محض ورود
یک سازمان بین المللی به کار اتباع روسی است که به عنوان مترجم انگلیسی در گفت که وی از مزبور
و گفت که او و نیزپرداخت نمود را ما وصورتحساب گارد بود سخاوتمند روسی بسیار فرد مشغول است.
به برای شام شب بعد را که او میل دارند و دوست دارند مردم آمریکایی را و آمریکا همه چیز همسرش٬
امنیتی به گارد نیز را است کلکسیون سکه های خود روسی گفت که حاضر فرد دعوت نمایند. خانه خود
پایان پس از شد. امنیتی روبرو امتناع گارد با بار لیکن هر به شام دعوت کرد وی را چندین بار نشان دهد.
همکارانش و که او حتی می داند وی کجاست و که محل کار می داند روسی گفت که او نوشیدنی فرد چند

محل خاص به ورزش بولینگ می پردازند. هفته در در سه بار
روسی قطع این فرد است با گفت که بهتر خود امنیتی با گارد و گذشته بود گفتگو ساعت از دو حدود
برای صرف شام بپذیرد دعوت وی را نمی تواند نیز و برای انجام کاری برود وی گفت که باید رابطه نماید.

ترک گفت. به این ترتیب وی به تنهایی میکده را به بولینگ بپردازد. آن موقع باید چون در
روز بعد وی جریان مالقات خود را با فرد روسی را به سرپرست خود و مقام امنیتی منطقه ای گزارش
وی روسی ناشناس دوری گزیند. فرد از نگذاشته و عالقه اش پا که به کافه مورد داده شد به وی دستور داد.
درست پس بگذراند. آنجا در همکارانش مدتی را همراه دیگر تا به محل بولینگ رفته بود عصر همان روز
پایان از بعد وی خواست تا از دیگر بار امنیتی آمد. به طرف گارد و روسی وارد فرد بولینگ٬ آغاز از
گفت که با نپذیرفت و مزبوردعوت را گارد صرف نمایند. شام را همسرش واو با بولینگ به خانه اش آمده و
وی حمایت از و همان نزدیکی ایستاده بود در سرپرست وی نیز کرد صرف خواهد همکارانش شام را

می کرد.
ترک گفت و را آنجا روسی نیز فرد نمود. آغاز بازی را و خاتمه داد مؤدبانه به گفتگو امنیتی نیز ـگارد

به سراغ وی نیامد. دیگر
شناسایی نمود. ب. گ. کا. به عنوان عضو را نظر روسی مورد فرد بعدها مقام امنیتی منطقه ای مسئول٬

***
سفارتهای یکی از که در مأمورین آژانس بین المللی آمریکا یکی از 1346 و سالهای 1345 طی
منجر و سازمان اطالعاتی محل بود که تحت نظر درگیراقداماتی شد می کرد اروپای شرقی کار در آمریکا
آژانس مأمور این تالش باشکست روبه روگردیدو همکاری وی جلب گردد. تا به یک ”باجگیری می شد“

منتقل گردید. بین المللی آمریکایی به نقطه ای دیگر
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جزئیات:
کشورهای اروپای شرقی یکی از در به بخش فرهنگی سفارت آمریکا مقام مزبور سال 1344 در
وی اغلب همراه هیئتهای آمریکایی به زبان محلی٬ آشنایی وی با به علت تجارت پیشین و شد. مأمور
حدی این آـگاهی تا امنیتی آـگاه بوده و که وی به موارد می کردند همه فکر می کرد. شهرهای اطراف سفر

به دام گستری برای وی نیستند. اطالعاتی محلی قادر است که پلیس امنیتی و
به چند سفر در مقامات آمریکایی را هنگامی که گروهی از این مقام مجرد٬ تابستان 1345 اواخر در
کوکتل پارتیهای نیمه رسمی دولتی مالقات در را آنها محلی که قبًال خبرنگار دو با همراهی می کرد شهر
مقام آن شرکت داشتند٬ در زن نیز که چند اولین میهمانی شام٬ در شام صرف کرد. بار چند ـکرده بود
روز به اتاقش ببرند. وی را شدند مجبور حدی که آنها تا نوشیدن مشروبات الکلی افراط کرد آمریکائی در
که پلیس محلی به وی مشروبخواری به حدی بود که افراط وی در به وی گفتند مزبور خبرنگار دو بعد
دختران شب یکی از همراه با که وی را عکس به وی نشان داده شد این چند عالوه بر مظنون گردیده است.
وی نابود درحضور را عکسها و نگران نباشد که اصًال ولی به وی گفته شد عریان نشان می داد. قبل به طور
به پلیس محلی داده شود عکسها اـگر نیزخوب نبوده و آنها که وضع خود کردند وانمود خبرنگار دو ـکردند.

کرده است. که موضوع خاتمه پیدا کرد فکر مقام مزبور شد. گران تمام خواهد نیز برای آنها
که بود معتقد و مالقات می کرد هردوی آنها یکی یا با یک بار ده روز هر مقام مزبور نیز ماههای بعد در
آن جلسه افراط ننماید. نوشیدن مشروبات مانند ولی همیشه سعی داشت که در هستند؛ قابل اعتماد آنها
در بهمن 1346 هنگامی که باز هم مأموریتی در خارج از واحد داشت٬ دو خبرنگار مزبور ناـگهان به
که پلیس اتاقش به وی گفته شد هنگام مشروبخوری در هتل محل اقامتش آمدند. در مالقات مقام مزبور
این منبع عالوه بر مشروبخوارگی قبلی وی به تحقیق مشغول است (اوت 1966). مورد هم در هنوز
پلیس امنیتی با او که یا شد سرانجام پیشنهاد پلیس نهاده است. اختیار در را ناشناسی عکسهای فوق الذکر
از مقام مزبور کرد. خواهد برهم زدن آرامش دستگیر به خاطر را پلیس او یا و محلی همکاری نماید
همکاری به کردن پیشنهاد رد با مقام مزبور تکان خورد٬ شدیدًا مطروحه توسط این ”دوستان“ پیشنهاد
به مقام امنیتی بازگشت به سفارت موضوع را پس از بعد روز دو و خاتمه داد مؤدبانه به این مالقاتها طرز

اتفاق دیگری رخ نداد. و منتقل گردید وی به نقطه دیگر بعد روز چند منطقه ای گزارش کرد.

شماره (5) سند
آوریل 1971 سّری 15 تاریخ:
D ـ فروردین 1350 شماره نامه 71/11 26 امنیتی ـ معاونت مدیر از:
امنیتی دفتر خارجه٬ وزارت امور مقامات امنیتی (فنی) مقامات امنیتی منطقه ای٬ ناظران امنیتی٬ به:

توجیه دوباره اتباع محلی سرویس خارجه موضوع:
اروپای شرقی در نمایندگیهای ما در به کارمندان محلی سرویس خارجه مستقر سال گذشته٬ چند در
خوشگذرانی موطن به منظور یا انجام کارهای سفارت و رسمی به منظور چه بطور تا اجازه داده می شد
درتعدادی از و بازنگردند خود به کشور تصمیم گرفتند آنها بعضی از به غرب سفرکنند. ترک گفته و را خود
این افراد پناهندگی شدند. متقاضی دریافت روادید ایتالیا آلمان و ـکشورهای اروپای غربی چون اطریش٬
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قرار تحت فشار طرف سرویسهای اطالعاتی کشورهای متبوع آنها از نمایندگیهای ما٬ در هنگام کار
وظایف دیگر گزارش تهیه نموده و فعالیتهای آنها پرسنل و پیرامون عملیات سفارت آمریکا٬ تا می گرفتند
به صورت منابع بسیار به نوبه خود نیز این افراد محول می کردند. به آنها مربوط به گردآوری اطالعات را
پی بردن به نکات ضعف نظام امنیتی خودمان و عملیات نفوذی به داخل تأسیسات ما رابطه با مهمی در
این در تماس گرفته و آنها با شایسته است که به محض پناهنده شدن این گونه افراد نتیجه٬ در درآمده بودند.
محلی سرویس که یک کارمند گفته شود روشن شدن این دستورالعمل باید به منظور رابطه توجیه شوند٬
بخشهای دفتر در پیمانی سفارت را یا استخدام شده و کارمندان مستقیمًا یک از هر خارجه می تواند
افرادی که گهگاه به استخدام نمایشگاههای تجاری٬ نیز کشاورزی و دفتروابسته دفاعی٬ حفاظت آمریکا٬
به همین ترتیب افرادداخلی نیزموردتوجه بوده و عالوه براین٬ . برگیرد در پروژه های خاص درمی آیند٬ و

شد. کارمندان محلی سرویس خارجه توجیه خواهند مانند
چه در که انتقال کارمندان محلی سرویس خارجه به غرب را دارند مقامات امنیتی منطقه ای دستور
به جائی سفر است این افراد درصورتی که قرار و چه درواحدهای تابعه زیرنظرداشته٬ محل اقامت و واحد
محلی سرویس خارجه صورتی که به کارمند در SY/SAS اطالع دهند. به موضوع را مقصد ذـکر با ـکنند٬
اسامی افراد نیز و تقاضای روادید مورد خالصه اطالعاتی در باید اجازه مهاجرت داده شده باشد٬ قانونًا
و بایگانی امنیتی واحد در ذیربط موجود اسناد نسخه ای از این٬ گذشته از غرب ارسال گردد. در حامی آنها

SY/SAS ارسال گردد. به باید PSP نیز ـ آخرین فرمهای 33
مقامات امنیتی منطقه ای که در کشورهای دارای مراـکز پناهندگان و یا سازمانهای پناهندگی داوطلبانه
خدمت می کنند٬ باید با مقامات این آژانسها تماس برقرار سازند تا هنگامی که یکی از کارمندان محلی
اسکان یا مهاجرت نموده و باشد قرار اقوام درجه یک آنها) یا کشورهای کمونیستی (و سرویس خارجه از

سهولت بیشتری امکان یابد. با اطالع به ما دوباره یابند٬
محلی است کارمند مقام امنیتی منطقه ای که قرار ٬SY/SAS هماهنگی مناسب به محض ارزیابی و
در کامًال را شخص مزبور و آماده می شود شود به حیطه اختیارات وی وارد نظر سرویس خارجه مورد
محلی سرویس خارجه یعنی پناهندگی گرفتن وضع کارمند نظر در با مورد هر در می دهد. قرار جریان امر
SY و بایگانی در اطالعات موجود و غیره دستوراتی به مقام امنیتی منطقه ای داده می شود مهاجرت و یا

شد. وی گذاشته خواهد اختیار سطح قرارگاه در CAS در

لیکن الزم نیست که صرفًا ضمیمه الف گنجانده شده٬ در این گونه توجیه ها توجه در نکات مورد
گزارش همه جانبه یک جلسه توجیهی ضمیمه شده تا این نمونه ای از عالوه بر شود. به آنها محدود
قابل کاربرد بخش های غیر (ضمیمه ب). این توجیهات به سهولت گزارش شود ناشی از اطالعات مفید

تعدیل واقع گردد. جرح و به دلخواه مورد می تواند
ضروری است. SY/SAS مربوط به این دستورالعمل بسیار مسائل مورد ـگزارش به موقع در

ضمائم:
ب الف /
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ضمیمه الف
توجه نکات خاص مورد

تاریخچه شخصی. سوابق و (1
محل اقامت کنونی آنها. و شغلهای آنها و فهرست اقوام٬ (2

همسر کار تحصیالت و اطالعات مربوط به ازدواج٬ (3
مفصل به طور کار اطالعات مربوط به تحصیالت و (4

زمانی تا (بهتراست تمام ادوار بهخصوص به خارج ازاروپای شرقی وچگونگی انجام آنها. سفرها٬ (5
شود). ذـکر نمایندگی آمریکا موقع استخدام در

نحوه استخدام و سرپرستان آمریکا سمتها٬ نمایندگی آمریکا٬ در تاریخ کار (6
استفاده برای روش مورد مکان مالقات و نحوه تماس٬ سرویس اطالعاتی محلی. اولین تماس با (7

توسل به وطن پرستی. یا بوده و جلب همکاری یعنی روش توسل به فشار
روش مشخصات عامل٬ نام و سرویس اطالعاتی محلی (دوران دقیق فعالیتها)٬ مدت ارتباط با (8

مکانهای مالقات. عامل و ارتباط با
صورت امکان. آموزشهای خاص در عامل و دفعات تماس با (9

نظر اطالعات خاص مورد نمایندگی مربوطه و مورد توسط عامل در شرایط خاص تعیین شده و (10
دوره در واحد در آمریکاییهای مستقر این رابطه فهرستی از (در آمریکایی. کارمندان محلی و رابطه با در
مزبور تهیه خواهد شد. ارزیابی خاص و دیگر اطالعات مربوطه در مورد هر یک کسب خواهد شد).
همچنین اطالعات مربوط به نصب دستگاههای استراق سمع و یا دستگاههای جاسوسی در اطـراف

شد. محوطه سفارت دریافت خواهد
رابطه بـا عالقه عامل در نکات مورد اطالعاتی که به سرویس اطالعاتی محلی داده شده و (11

نمایندگی.
حدود ماهیت و سرویس خارجه و کارمندان محلی٬ اطالعات مربوط به شرایط گزارش دیگر (12

توجه معطوف شده به این افراد.
آیاسرویس به غرب. ازسفراین افراد امکان آـگاهی سرویس اطالعاتی محلی٬ مورد 13)اطالعاتی در
دستوراتی به آنها به غرب نیز ورود پس از یا و این زمینه اجازه دهد در اطالعاتی محلی می بایست به آنها

داده شده است.
خروج. روادید تهیه گذرنامه و در میزان دشواری موجود (14

به تفصیل باید میزان این گونه تماسها ماهیت و غرب. مربوطه در مقامات تابعه کشور تماس با (15
شرح داده شود.

بود. آتی خواهد کوتاه مدت و آتی که شامل مقاصد برنامه های جاری و 16ـ

عناوین
شرایط جاری

مختلف
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بررسیهای پلی گرافی (دروغ سنجی)
اظهارات نهایی

پیوستها ضمائم یا

جزئیات:
٬13 ٬12 تاریخ ٬11 مقام گزارشگردر طی مصاحبه با مفعول٬ ذیل می آیداطالعاتی است که از آنچه در

به دست آمده است. 1350 اسفند 16

تاریخچه شخصی: سوابق و
بایدسوابق والدین٬ و مفصل گزارش گردد 6ضمیمه الف بایدبطور ٬5 ٬4 ٬3 تحت این عنوان بندهای ٬1
میزان تالشهای (آـکادمیک) ماهیت و سازمانهای جوانان٬ مشارکت در مدارس٬ شهرهای محل اقامت٬

گیرد. بر در را سرگرمیها مسافرت و وضع تأهل٬ تاریخچه کار٬

خویشاوندان:
فعالیتهای آنها. و شغلها محل اقامت کنونی٬ و مادری٬ تمام اقوام پدری و فهرستی از

نزدیکترین دوستان لهستانی:
فهرستی از دوستان٬ محل اقامت کنونی٬ شغلها٬ فعالیتها و ماهیت دوستی آنها.

افسران رابط:
وی فرمانبردار مدت زمانی که مطیع و مشخصات و استفاده٬ اسامی مورد افسران رابط٬ فهرستی از

بوده اند.

دفعات تماس: مکان و جزئیات شرایط٬
به کارگیری٬ اولین تماس٬ به تفصیل گزارش شود. ضمیمه الف باید 9 ٬8 تحت این عنوان بندهای ٬7
نحوه مراقبت در تدارک مالقات٬ استفاده در روش مورد مکان مالقات٬ دفعات تماس٬ روش استخدام٬
هر ذـکر به ترتیب تاریخ وقایع با باید این بخش نیز گیرد. بر در آموزشهای ویژه اطالعاتی را مسیرمالقات و

گزارش شود. سال) تاریخ (ماه و افسران رابط و یک از

ضمیمه الف). 11 و (بندهای 10 شرایط گزارش:
ـکلی:

سؤاالت که ناشی از مشخص شده است) زیر در عالقه کلی افسران رابط (موارد موضوعات مورد
نـظارتهای مقامات آمریکایی٬ با طریق گفتگو از به تابع است تا دستورات خود رابط در افسر مکرر

اطالعات گردآوری نماید. جامعه آمریکایی پیرامون آنها در موجود ”شایعات“ یا مشخص و
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ضمیمه ب
تحقیق ویژه سری طبقه بندی پرونده:
مارس 1971 10 امنیت تاریخ گزارش: دفتر خارجه / وزارت امور
4 ـ 26 ـ 5 ٬DS ـ 838 مقام امنیتی منطقه ای فرم: مسئول حوزه:
مارس 1971 7 ٬4 ٬3 ٬2 جرج تاریخ تحقیق: نونامسکی٬ نام:

توضیح
ورشوی لهستان به عنوان کارمند در سفارت آمریکا در ژوئن 1970 تا 1963 سپتامبر تابع از فرد
کار٬ سوابق٬ مورد اطالعات جامعی در توجیه گردیده و مشغول بوده و محلی سرویس خارجه به کار
محلی فراهم آورده مشخصات کارمندان آمریکایی و و UB سازمان اطالعاتی لهستان) ) UB همکاری با

بسته ـ آورده شده.ـ اینجا نحوه توجیه مفصل در است.
فوریه 1971 تکالیف ویژه به تاریخ 2 ستاد درخواست ویژه رئیس٬ عطف به:

جدول مطالب
عنوان

تاریخچه فردی سوابق و
خویشان

نزدیکترین دوستان لهستانی
افسر رابط

دفعات تماس مکان و جزئیات به کارگیری؛
نیازهای گزارشی:

ـکلی
ویژه

مشخصات کارمندان آمریکایی
مشخصات کارمندان لهستانی

لهستان مطالب مربوط به خروج از
تصویب کننده

 مقام امنیتی منطقه ای
نسخه های ارجاع شده

SY/SAS 3ـ
مقام امنیتی منطقه ای 1ـ

عامل توسط ناظر بررسی مجدد
تاریخ امضاء

سری
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میان در معتبر اشخاص غیر با محتوای آن نباید این گزارش مربوط به وزارت خارجه آمریکاست و
ـگذاشته شود.

اطالعات کلی بیوگرافیک سابقه: الف)
عالقه. خواندنیهای مورد و سرگرمیها شامل ورزش٬ کلی: عالئق فرهنگی و ب)

وسیله نقلیه. مسافران همراه؛ هدف سفر؛ مکان و پیشنهادی؛ مسافرتهای گذشته و مسافرت: ج)
ماهیت کار. محل و مأموریتهای قبلی: د)

روحی. امراض جسمی و یا دائمی و بیماریهای موقت یا وضع مزاجی: ه)
روابط جنسی امکان دوزنه بودن یا مسائل مربوط به تأهل٬ نوشیدن مشروبات الکلی٬ نقاط ضعف: و)

پرسنل مجرد. دیگر با
جمله دوستان صمیمی وی به کارمندان آمریکایی چه کسی از از روابط بین پرسنل آمریکایی: ز)

وی کینه بدل دارد. چه کسی از و حساب می آید
ضیافتهای اجتماعی: دیگر کوکتل پارتی و وی در دفعات حضور ح)

محتوای کلی عالقه آنها به خصوص اینکه ازوی چه سؤاالتی شده و آمریکاییها: با موضوع گفتگو ط)
چیست. به او

خاص: موارد
نیازهای گزارشی خاص معین شده توسط افسر رابط و میزان تحقق آنها توسط تابع.

(نمونه ها)

فیزیکی
نصب شده است. زنگ خطر بخش اداری چند محل درب ورودی تا که از مشخص کنید الف)

شناسایی کنید. پرسنل مخصوص آن را مشخص و را محتوای اتاق 312 ب)
طبقه چهارم به دست آورید. در امنیتی را برنامه گشت گارد ج)

پرسنل
نظر انتصابهای آتی و مورد تمایالت وی در سیاست عدم مصاحبت٬ مورد وایت در نظر دوروتی وایت:

سرپرستش یعنی تام جونز. مورد وی در
امکان استخوان همسرش و وضع درد محل کار٬ موردپوشیدن مینی ژوپ در وی در نظر آلبرت گرین:

واحد. در زنان موجود دیگر یا تابع و و ارتباط بین او ایجاد
ماهیت و توسط او مخدر مواد امکان استفاده از زن با به بودائیسم٬ میزان عالقه او ماهیت و مری بلو:

این مسائل. مورد در بلو شوهرش ب. و بین او تضاد
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غیره
مشخصات کارمندان آمریکایی:

حـدودی وی تـا سوءظن آمریکاییهایی کـه بـا مالحظات شخصی تابع و تهیه این مشخصات بر
بوده است. استوار رابطه داشته اند

(مثالها)
او٬ به نظر ضیافت های اجتماعی مالقات کرده است و فقط در را تابع آنها خانم رالف براون: و آقا
عامل به خـانواده بـراون چـندان می دانند. اجتماعی“ افرادی ”خونگرم و را ـکارمندان آمریکایی آنها
سانحه اتومبیل خانم براون در رابطه با نظرات کارمندان آمریکایی در مورد فقط در و عالقه ای نشان نداد

گزارش داد. سال 1969
نسبت به کارمندان محلی سرویس خارجه بسیار متصدی بخش روادیداست. وی ظاهرًا جورج بلک:
رابط مایل به افسر لهستان سفرمی کند. سراسر اغلب به واحدهای کنسول تابعه در و میکند صمیمانه رفتار
همسفران وی می باشد. رابطه با به دست آوردن کتابچه یادداشت مسافرت و همسر٬ برقراری رابطه با
میان عالقه به کارهای سفارت نشان نداده ودر مجرد٬ ساـکت و منشی میان سال خونگرم٬ الینورپینک:
دوم سفارت ترکیه مالقات کرده است که دبیر شایع است که وی با دوستانی ندارد. ظاهرًا نیز آمریکاییها

رابط چندان جالب توجه نیست. برای افسر

مشخصات کارمندان سفارت:
(مثالها)

سازمان اطالعاتی لهستان در با ظاهرًا وضدآمریکایی. خیلی مغرور راننده سفیر. میکول پویاپسکی:
رابط بیان ولی نکات متعددی که توسط افسر این زمینه اطالع خاصی ندارد تابع در گرچه فرد ارتباط است.

(توضیح دهید). توسط پویاپسکی به وی گفته شده باشد می تواند تنها شد٬
او لیکن خود دوست دارند را کارمندان محلی او و آمریکاییها مسئول بخش پذیرش؛ لوداسکا: میرا
از تابع٬ مشکوکی که به نظر فرد که با دید کافه ها یکی از در را او تابع یکبار نگران به نظرمی رسد. عصبی و
واینکه او لباس پوشیدن او مشاهده طرز وی با بود. حال گفتگو اعضای سازمان اطالعاتی لهستان است در

چنین برداشت کرده است. مانده بود مرهوب“ ”مرعوب و لوداسکا و حرف می زد

لهستان: از جزئیات سفر
ضمیمه الف. 14 و نتایج گزارش بندهای 13

نیازهای کنونی:
رابطه در رابط٬ ویژه مشخص شده توسط افسر 15ضمیمه الف شامل نیازهای کلی و نتایج گزارش بند

غرب. با
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مختلف: موارد
ضدجاسوسی. نظر اطالعات دارای اهمیت از دیگر ضمیمه الف و 16 نتایج گزارش بند

آزمایش دروغ سنجی:
نتایج این آزمایش باشد. SY ممکن است به آزمایش دروغ سنجی نیاز به دستور خاص بنا موارد در

گزارش شود. اینجا در مفصًال باید

نظرهای پایانی: اظهار
یا نتایج بررسی اطالعات و صحت بیانات تابع٬ شامل ارزیابی وی از نظرهای مقام گزارشگر اظهار

مالحظات شخصی.

ضمائم: و عکسها
DSY وی ضمیمه شود. ـ فرم 33 یک نسخه از تابع و یک عکس از حداقل باید

شماره (6) سند
د ـ 77/6 1356 سری شماره اداری نامه: مرداد 12 ـ اوت 1977 3 تاریخ:
از: معاونت وزیر در بخش امنیت به: ناظرین امنیتی منطقه ای
وزارت امور خارجه دفتر امنیت مقامات امنیتی منطقه ای مقامات فنی منطقه ای
خارج در کارمندان سفارت آمریکا ب درباره تأسیسات و گ. مجموعه نیازمندیهای کا. موضوع:

تأسیسات سفارت آمریکا ب درباره کارمندان و گ. مجموعه نیازمندیهای کا. به پیوست فهرستی از
م) ـ سیا توسطSRF (نام دیگر این نیازمندیها و سال 1977خواسته شده ارسال می گردد خارج که در در
حساسیت اطالعاتی این پیوست از به علت منبع مربوطه٬ داده شده است. امنیتی قرار دسترس دفتر در

گیرد. دسترس بیگانگان قرار در نباید بوده و برخوردار
دانسته شود“ اساس ”باید بر پیوست آمده برای استفاده خاص افسران امنیتی تهیه شده و آنچه در
اطالع فقط با بخشها و آژانس ها پیوست به دیگر مطالب مندرج در به همین جهت٬ گیرد. مراقبت قرار مورد

بود. خواهد SRF امکان پذیر

شود این نامه جدا از پیوست نباید
ب. گ. مجموعه نیازمندیهای ـکا. به پیوست:

سری
ارتباط بین تأسیسات. روش های کار٬ ساخت درونی٬ .I

وظایف تأسیسات. بافت مدیریت و (1)
اختیارات واحدهای سازمانی. تبعیت و مورد اطالعات در (2)

وظایفشان. واحدهای تابعه و و بخشها سوابق در اطالعات و (3)
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سوابق درباره واحدهای سری. اطالعات و (4)
تأسیسات ارتباط داخلی واحدهای مختلف. سازمان کاری در (5)

مأموریت تابعه. ارائه و نیز اداره فعالیت تأسیسات و روشهای طراحی و (6)
سازمانهای اطالعاتی آن. نمایندگان ارتش و با و نظر٬ مورد رهبران کشور تماس تأسیسات با (7)

بخشها. و وزرا ارگانهای دولتی٬ دیگر تماس تأسیسات با (8)
نظر. مورد سازمانهای کشور و مخالفین) رهبران احزاب پیشین (مثًال تماس با (9)

نهادهای آموزشی. تماس با (10)
حوزه خدمات. سرمایهـگذاری در مراـکز تماس با (11)

روزنامه نگاران انفرادی. وسایل ارتباط جمعی و تماس با (12)
افراد. تماسهای رسمی با (13)

نماینده دارند. نظر مورد کشور سازمانهای بین المللی که در تماس با (14)
کشـورهای دیگـر نـمایندگان روسـی و شخصی کارمندان تأسـیسات بـا تماسهای رسمی یا (15)

سوسیالیستی.

درباره کارمندان تأسیسات: نیاز اطالعات مورد .II

واحدهای مختلف تأسیسات. نحوه توزیع کارمندان در و تعداد (1)
(2) سیاستهای کارمندی مدیریت تأسیسات.

طول معمولی کار. شرایط الزم و ذـکر پایگاه با کارمندی در متعدد (3) نحوه استخدام رده های مختلف یا
وظایف کارمندان تأسیسات. حقوق و (4)

نـظریات درباره رابـطها٬ قبیل اطالعات دارای ماهیت بیوگرافیک٬ از سوابق فردی٬ اطالعات و (5)
غیره. نکات مهم و نقاط ضعف٬ حاالت٬ عادات٬ شغلی٬ موقعیت ارتقاء سیاسی٬

آینده. زمان حال و فردی آن در عناصر نیازهای کارمندی تأسیسات و (6)
محلی. استخدام کارمندان جدید نحوه انتخاب و (7)

نحوه پیشرفت. اصول پاداش دهی و (8)
موانع پیشرفت برای طبقات مختلف کارمندی. (9)

نیازهای انضباطی. (10)
صورت ممکن. درون تأسیسات در انتقال کارمندان در (11)

علل آن. نشانه های نتایج کاری و (12)
سوابق فردی اشخاص. TDY و نحوه انجام تکالیف (13)

انتخاب کارمند در نظر نهادهای دیگری که به عنوان منبع مورد و نظر مورد نهادهای آموزشی کشور (14)
می رود. به کار

کلوپها. شرکت کارمندان تأسیسات در (15)
می گیرد. استفاده قرار مورد ادارات استخدامی که جهت استخدام کارمند (16)

بافت اجتماعی کارمندان تأسیسات. (17)
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عضویت حزبی. بافت سیاسی کارمندی٬ (18)
تأسیسات. کاری در جو (19)

محلهای سکونت کارمندان. (20)
غیره) سواحل دریا٬ رفت کارمندان تأسیسات (ـکافه ها٬ و محلهای آمد (21)

تجهیزات تأسیسات موقعیت و .III

وضعیت آنها. و مشخصات ساختمانها (1
محل کابلها.) شبکه ارتباطات٬ فاضالب٬ نیرو٬ تجهیزات فنی (وسیله تولید (2

غیره.) و آنتنها قسمت تله تایپ٬ تلفنخانه٬ بخش سری / / SSHO تجهیزات ویژه تأسیسات (محل (3
نحوه توزیع نامه ها. صندوق پستی اجاره شده و (4

شماره (7) سند
نامه هوایی 1299 ٬1357 آذر خیلی محرمانه 28
SFM آمریکا کنسولی و تمام واحدهای دیپلماتیک و خارجه به: وزارت امور از:
کشورهای کمونیستی دیگر شوروی و ملیتهای کشور روابط شخصی با مورد راهنمایی در موضوع:

مقدمه:
(خیلی محرمانه) این نامه هوایی٬ حاوی سیاست این وزارتخانه در مورد تماسهای شخصی با ملیتهای
شوروی٬ لهستان٬ چکسلواـکی٬ مجارستان٬ رومانی٬ بلغارستان٬ جمهوری دمکراتیک آلمان٬ جمهوری
بـروز جـلوگیری از دستورالعملهای مطروحه به منظور می باشد. ـکوبا الئوس و سوسیالیستی ویتنام٬
مورد در به بهره برداری می شود. سازمانهای اطالعاتی متخاصم قادر موقعیتهایی است که طی آن یکی از

شد. نامه هوایی جداـگانه ای ارسال خواهد جمهوری خلق چین نیز٬

زمینه:
کارهای ایجاد در موفقیت خدمات خارجی مرهون توانایی پرسنل ما بخشی از (طبقهبندی نشده)
باال کشورهای مطروحه در رابطه با در کشورهاست. مقامات وشهروندان دیگر روابط اجتماعی با و مؤثر
ایـن اـکثر در مأموران واحدهای ما منافع بسیاری کسب کرده ایم. افزایش تماسها از سالهای اخیر در
نمایاندن منافع آمریکا افزایش داده عالوه بر را غیررسمی خود تماسهای رسمی و توانسته اند ـکشورها

گزارش نمایند. نیز میزبان را روحیات کشور توانسته اند

موقعیت کنونی: وضع و
روشهای استفاده از با هم سعی دارند کشورهای کمونیستی هنوز دیگر شوروی و (خیلی محرمانه)
بـه مـورد در تالش آنها نیمه اول این دهه در گرچه در اطالعاتی مرسوم بهره برداریهایی انجام دهند.
افزایش سال 1976 لیکن میزان فعالیتهای اطالعاتی در بوده ایم٬ کاهش بسیار شاهد ـکارگیری آمریکاییها
عـملیات گزارش های مربوط به عملیات اطالعاتی خصمانه٬ تعداد سال 1975 در یافته است. بسیار
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نیز 1970 تا سالهای 1976 سه سال گذشته بوده است. گزارشهای مشابه در تعداد بهره برداری بیش از
اوایـل این است که این سازمانهای اطالعاتی متخاصم مانند امر ظاهر بوده است. مشابه سال 1975

نمی دهند. قرار نظر چندان مد شکست این تالشهای بکارگیری را سالهای 1970
افراد یکی از که برقراری رابطه صمیمانه بین یک آمریکایی و تجربه نشان می دهد (طبقه بندی نشده)
تحت که این گونه تماسها مطمئن باشید باشد. خطر برای طرفین خالی از نمی تواند ـکشورهای مذکور
که شد وی خواسته خواهد باالخره از و تحت کنترل می باشد آمریکایی نیزشدیدًا غیر فرد مراقبت است و
سـازمانهای و ب. گ. واقع برای سازمان ـکـا. در دوست آمریکاییش اطالعاتی تهیه نماید. مورد در
دوسـتی بـا بهره برداری از به منظور شهروندان خود کشورهای کمونیستی استفاده از اطالعاتی دیگر
حرکات مورد این بهره برداری گاهی به شکل گزارش در می باشد. عادی واستاندارد بیگانگان امری بسیار
به اختیار یا و به اجبار آمریکایی یا غیر افراد از دیگر موارد در و می شود؛ فعالیتهای آمریکایی ظاهر و
هم پیمانانش در ب و گ. سازمان کا. به کارگیری بیگانگان همکاری نماید. درخواست شده است که در
فعالیتهای جنسی ملل کشـورهایشان٬ توسل به درگیریهای عشقی و بیگانگان با بهره برداری از مورد

دارند. موفقیت آمیز تاریخی طوالنی و

سیاست: بیان خط مشی و
شهروندان مقامات و تماس اجتماعی با و کار مورد که در می رود افسران انتظار از (طبقه بندی نشده)
ـکشورهای مزبور تا حدی پیش بروند که عملکرد وظایف رسمی آنها توأم با سهولت شود. حدود این تماس
را اهداف تعیین شده توسط ریاست نمایندگیها و وزارتخانه مشخص می نماید. ولی همه پرسنل باید از
اساس یک فعالیت یا و آورد مشکالتی به وجود کشورهای مزبور روابط فردی که ممکن است برای افراد

اجتناب ورزند. آورد پدید را اطالعاتی علیه آمریکاییها
توسط سازمانهای اطالعاتی متخاصم زمانی که بهره برداری٬ تجربه نشان می دهد (خیلی محرمانه)
درگیر پرسنل آمریکایی شخصًا یا میزبان سرپیچی شده و کشور یا و قوانین آمریکا انجام گرفته که از
مسائل شهروندان کشورهای مزبور بین کارمندان آمریکائی و یا اجتماعی شده و یا مسائل سیاسی و
شـهروندان قابل قبول بـا تماس اجتماعی رسمی و به عنوان یک قانون کلی٬ جنسی رخ داده است.
سیاست خارجی باشد. دست یابی به یک هدف در که منظور برقرارشود زمانی باید تنها ـکشورهای مذکور
کـارمند گرفتن محل کار نظر بدون در یا و گرفتن محل اقامت آن شهروند نظر این سیاست بدون در

مصداق دارد. و آمریکایی قابلیت کاربرد
را شهروندان کشورهای مذکور یا دیپلماتها سؤاالت مربوط به روابط اجتماعی با (طبقه بندی نشده)
میان بگذارید. محل اقامت در امنیتی واحد افسر نیز و بخش٬ ناظر سرپرست مسئول٬ سفیر٬ با می توانید
نوعی عملیات اطالعاتی بیگانه تلقی شود خارج انجام گرفته و تماسی که در یا هرگونه رخدادمشکوک و
این پرسنل وزارتخانه باید امنیتی منطقه گزارش داده شود. افسر یا به سرپرست مسئول و بایستی فورًا
شماره تلفن مین استیت٬ اطاق 2236 امنیتی ستادی ویژه٬ دفتر و بخش (مربوطه) به ناظر اطالعات را
امنیتی ذیربط دفاتر با باید ACDA واشنگتن نیز , AID , USICA پرسنل گزارش نمایند. 632 ـ 1040
ارائه پاسخ بازجویی و منتظر باید ارسال می دارند را کارمندانی که این گونه گزارشها تماس حاصل نمایند.
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حرفه ای باشند.
ارتباط شخصی که بتواند اجتناب از اعمال قضاوت صحیح در عدم موفقیت در (طبقه بندی نشده)
زمینه موفقیت در نمی تواند صریحًا تالشهای اطالعاتی خارجی بشود٬ برابر به آسیب پذیری در منجر
مجازات منتظر متخلف باید تماسهای اطالعاتی خارجی گزارش نشود اـگر فراهم آورد. وزارت خارجه را

باشد. شدید برخورد و

شماره (8) سند
ماه 1358 خیلی محرمانه شهریور 22 ـ 79 سپتامبر 13 تاریخ:

D ـ 79/17 ریاست امنیتی شماره اداری نامه٬ دستیار آـکرمان٬ کارل د. از:
مقامات امنیتی فنی مقامات امنیتی منطقه ای٬ ناظران امنیتی منطقه ای٬ به:

موضوع باال با اردیبهشت 1358 مورخ 2 نامه هوایی ٬1299 (طبقه بندی نشده) عطف به:
کشورهای کمونیستی از تبعه شوروی وبعضی دیگر افراد روابط شخصی با مورد راهنمایی در موضوع:

هدف:
سیاست این تا به این جهت نوشته بود (نسخه ضمیمه شده) نامه هوایی 1299 (طبقه بندی نشده)
تماس بین پرسنل خدمات خارجی (شامل کارمندان مؤسسه ارتباطات بین المللی و مورد وزارتخانه در
روشن سیاست این وزارتخانه سالها تبعه کشورهای کمونیستی روشن گردد. افراد و اداره اطالعاتی ارتش)
نبوده و هر واحد کم و بیش یک سیاست محلی ”عدم ارتباط صمیمانه“ جهت برآورد نیازهای خود

طرح ریزی کرده بود. نامه هوایی این سیاستها را به صورت هماهنگ ارائه می کند.

حوزه:
بافردی از باید این سؤال که آیا بیانیه سیاست نامه هوایی ذـکرشده٬ همان گونه که در (طبقه بندی نشده)
وظایف رسمی این روابط عملکرد که آیا بستگی به این دارد نه٬ یا نمود کمونیستی رابطه برقرار اتباع کشور
خیر. یا ریاست نمایندگی مغایرت دارد اهداف مشخص شده توسط وزارتخانه و با و سهولت می بخشد را
لیکن در گردد. برقرار باید این گونه تماسها گزارشی دارند مقاماتی که مسئولیتهای نمایندگی و رابطه با در
مجازدانسته نشده و می گردد اتباع کشورهای کمونیستی برقرار یکی از و مواردی که رابطه بین یک کارمند
نامه هوایی نحوه قطع اینگونه ارتباطها سیاستهای خارجی نمی باشد٬ این هدف ارضای یکی از عالوه بر و
نیست مربوطه حاضر مواردی که کارمند این سیاست به خصوص در می نماید. پیشنهاد طرح ریزی و را
خاتمه دادن به این مورد در درخواست مقام مسئول را یا و قطع نماید کمونیستی را تبعه کشور با روابط خود

است. قابل کاربرد می دهد٬ سؤال قرار تماس مورد
به ارزیابی است و که این نامه هوایی دارای انعطاف پذیری بسیار می رسد چنین به نظر (محرمانه)
کـمونیستی تـبعه کشـور افـراد تماس شخصی بین پرسنل خدمات خارجی و مورد شایستگیهای هر
مسئله درگیریهای عشقی و روشن می کند. امنیتی دارند که خطر را اساس قطع این تماسها و می پردازد
ممنوع تمام جهان نوعی عدم قضاوت حسنه به حساب آمده و ملیتهای کمونیستی در روابط جنسی با
سیاست های در باید اروپای شرقی هستند شوروی و به خصوص آنهایی که در و واحدها می آید. بشمار
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ممنوع اعالم نمایند. را این کشورها افراد برقراری روابط جنسی با خود
گیرنده روش صحیح گزارش تماسهای مظنون اطالعاتی بر نامه هوایی همچنین در (خیلی محرمانه)
طریق از فورًا اطالعات مربوطه باید فوریت آن٬ بسته به حساسیت و و به محض گزارش به واحد است.
به طریق یادداشت منحصر از یا امنیتیSAS و دفتر امنیتی اسکادران پشتیبانی مستقیم هوایی و ـکانال دفتر

گزارش تلگرافی ارجح است. SAS به وزارتخانه منتقل گردد. امنیتی / ریاست دفتر
استفاده گزارشهای مربوط به تالشهای به مورد نباید قبیل کانال راجر از کانالها دیگر (خیلی محرمانه)
وزارتخانه موجب انتشارهای در این کانالها گیرد. عملیات مشابه آن قرار یا نفوذهای خصمانه و ـکارگیری٬
شـهروندان آمـریکایی رابطه بـا باعث افشای غیرضروری اطالعات حساس در و وسیعتری می شود

می گردد.

اجرا:
واحدهای اقامتگاه و پرسنل مربوطه در SAS با توسط باید نامه هوایی 1299 مسائل مطروحه در
به ریاست دفتر نامه هوایی باید سؤاالت مربوط به راهنمائی های مندرج در میان گذاشته شود. مربوطه در
مانند ملیتهای کمونیستی نیز رابطه با ضداطالعاتی ناشی از خطرات امنیتی و SAS ارجاع گردد. امنیتی

SAS ـگزارش شود. امنیتی به ریاست دفتر به موقع باید ـگذشته و

است. شماره 17 ضمیمه سند 1ـ

1299 نامه هوایی ـ ضمیمه 1:
خیلی محرمانه

شماره (9) سند
اعضاء ـ 58 مرداد 8 سری ـ
رئیس تهران 53807 به: از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
چهار پس از که وارطامیان (نام اولش مشخص نیست) اطالع داد مرداد 7 در 1 ترامپ / دی. اس. 1ـ
به آسانی تکلم می کند. فارسی را کرده و ایران کار در قبًال او کابل به تهران بازگشته است. سال اقامت در
تاس ممکن است به جای ایزوستیا شده اما اینجا مأمور ازطرف ایزوستیا گفت او 1 که ت / می شود تصور

معین خواهیم کرد. سقم آن را صحت و باشد.
خانواده وارطامیان ظاهرًا هست. ـکاسیگین بوده یا وارطامیان خدمتکار گفت که همسر 1 / ت  2ـ
نام فرزندان آنها) (احتماًال ات... یعنی داشا٬ که به این نوع قرابت اضافه می کند. چیزهای دیگری هم دارند
به سابقه چشمگیروارطامیان بتواند نام والدین٬ که حتی بدون داشتن نام اول و متحمل می آید به نظر 3ـ

می شناسد؟ را او ستاد آیا کمک کند. شناسایی او
بایگانی ضبط شود. در 1378 مرداد تاریخ 8 تا تعیین شود. بعدًا پرونده. 4ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (10) سند
اعضاء ـ 58 مرداد سری 12
تهران رئیس 487883 به: از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
تاپ کی. سی.

تهران 53807 عطف به:
(201 ـ لوون پارویرویچ وارطامیان دارای پـرونده (819558 اشاره تلگرام مرجع٬ مورد فرد 1ـ
پاولویچ استعمال می کنند.) تلفظ روسی لو با نامش را گاهی اوقات شورویها (به گفته مشارالیه٬ می باشد.
29 محل تولد: تاریخ و نیکوالینفا٬ همسرش سوفیا ایروان (ارمنستان) مارس ٬29 31 محل تولد: تاریخ و
/ دکتر (احتماًال 53 تاریخ تولد دخترش ناتالیا٬ .59 تاریخ تولد پسرش سورن٬ لنینگراد. ٬30 سپتامبر

می یافت). مدرسه پزشکی حضور در اواسط سالهای 70 در جراح است؛
زمینه های عمده فلسفه شرق دریافت کرد. در درجه فوق لیسانس را دانشگاه مسکو مشارالیه از 2ـ
انگلیسی خیلی خوب٬ فارسی را مدتی امورخلیج فارس است. بعداز زبان فارسی و موردعالقه اواسالم و
”شورای عالی مشارالیه عضو سال 69 در درحداقل صحبت می کند. ارمنی را خوب و روسی را ضعیف٬ را
کـه امکان دارد نداشت اما چیزی اظهار این درباره شورا از بیشتر (منبع خبر شد. نویسندگان مسکو“
سال مشارالیه در می باشد.) غیره“ و این دلیل ”عایداتی مثل دسترسی به خرمن٬ اتحادیه نویسندگان باشد.

1970 مدال دستور لنین گرفت.
به عنوان زمستان 77 تا ـ 57 سپتامبر از بود. 71 اـکتبر تا ـ مه 67 تهران از مشارالیه نماینده تاس در ـ 3

کابل خدمت کرد. اول در دبیر
به عنوان قبًال ژانویه ٬36 25 تاریخ تولد ٬(201 ـ دارای پرونده (785634 ایگور مزبور٬ فرد برادر 4ـ
دی. به گفته پی. بود. اتاوا دوم در دبیر 72 تاریخ اـکتبر در و خدمت کرد عراق (بعران) ـکنسول شوروی در
مشارالیه مظنون به فعالیت به حساب آورده شده. ب. گ. شناخته شده ـکا. بهعنوان مأمور ستیزفای ایگور
که این حساب به دلیل سیر به حساب می آید یو آر. جی. احتماًال برای سازمانهای اطالعاتی روسیه٬
مأموران شناخته شده سازمانهای اطالعاتی روسیه با مراودتهای گذشته او مأموریتهای وی و حرفه ای /
رتبه سوم٬ وارطانیان یک سروان٬ پ. استوریج گفته که فردی به نام ل. دی. پی. برای اطالع شما٬ می باشد

همان مشارالیه است. احتماًال و یو آر. جی. عضو
به نماینده تاس تبدیل (ـکه بعدًا به عنوان نماینده پراودا تابستان سال 74 که در بود مشارالیه قرار ـ 5
اینکه مشارالیه دال بر داشتند سیا / براساس سوابق که سازمان اطالعاتی همکار به تهران بازگردد. شد)
مشارالیه به عنوان ژانویه ٬77 در به نامبرده خودداری کرد. دادن ویزا دولت ایران از می باشد مظنون به...
به دلیل نـام ارمـنی وی ایـن مـعرفی را ترک محلی... شد... استانبول پیشنهاد سرکنسول شوروی در
قرارگاه کابل خاطرنشان ساخت که اعزام یک ارمنی روسی به استانبول را و به حساب آوردند تردیدانگیز
دولت احتماًال به استانبول نرفت و ظاهرًا مزبور صورت فرد به هر دانست. می توان بی حرمتی به ترکها

نمود. رد را ترکیه او
آنکه عاقبت این نتیجه تا بود تهران اقامت داشت هدف عمده قرارگاه... مشارالیه هنگامی که قبًالدر 6ـ
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سازمان اطالعاتی منابع مختلف یک جانبه (و نشان می دهد. خود قابلیت ضعف کمی از که او ـگرفته شد
بوده که منبع این گفته که مشارالیه 1 ترامپ / دی. اس. جمله آنها که از مشارالیه تماس داشتند با همکار)
ـکاسیگین بوده منشی (نه خدمتکار) همسرش سابقًا یاران لنین بوده می باشد... داشته پدرش از اظهار

نشده است. منابع نظری ابراز طرف سایر این موضوع از ارتباط با در است.
درباره مشارالیه گزارشی تهیه نمود. (ـگزارش ازشخصیتهای شوروی) سال 1972 قرارگاه تهران در 7ـ
وصف شده باشد استخدام پذیر فردی که احتمال کمی دارد دگماتیک اما غیر و به عنوان خوش برخورد او
مأموریتهای خارج از خودش از چه او اـگر فرزندانش عالقه دارد. و به همسر بسیار نامبرده ظاهرًا است.
همسرش فقط ناراحت بوده است. همسرش طی این مأموریتها خاورمیانه لذت می برد در خصوصًا ـکشور٬
محلهای و بین مسکو که باعث شد فرزندانش را... و می باشد انزوای او که عاملی در به روسی تکلم می کند

مسافرت کند. خارج کرارًا مأموریت در
هم دهیدکه او خبر لطفًا درصورت اطالع٬ مشارالیه درمأموریتهای فعلی همراه همسرش است. آیا 8ـ
عالقه ای هست که آیا به جای که آمده٬ شده٬ چه تاریخهایی وارد در هم اـکنون دارای چه مقامی می باشد٬

دریافت کنید. را شخصیتهای شوروی درباره او ـگزارشی از
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 11 201 ـ 819558 پرونده. 9ـ

سّری تمامًا
 سّری

سند شماره (11)
فوری تلگرام غیر 58 مرداد سری 19
کواالالمپور واشنگتن 492507 به: از:

اریک ایوانوویچ نکراسوف٬ تاپ ـ کی. رونوشت برای تهرانسی.
شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار موضوع:

پرونده ای طوالنی نزدیک مسکو. ژانویه ٬29 11 محل تولد: تاریخ و (201 ـ مشارالیه (255969 1ـ
رئیس وی را (1977) آخرین خبر می برد. تهران به سر گزارش نشده که در حال حاضر معذالک در دارد.
کشورهای سوسیالیست) دانش زنانیا (مؤسسه نشر “ ZNANIYE” متحد دپارتمان بین الملل جامعه تمامًا

معرفی کرده است. مسکو
وی مأمور تهران خدمت کرده است. در 70 ـ 72 در کابل و در 64 ـ 68 و 56 ـ 57 مشارالیه در 2ـ
ارشد کابل حداقل مأمور در (Resident) بوده و تهران رزیدنت در احتماًال ب است و گ. شناخته شده ک.
دیهم نزد 6؟ تاریخ خبر. دیهم بود. اشاره به فریتز پرونده اش شامل دو بود. رزیدنت نه) (اـگر ب. گ. ـک.
داشت که مشارالیه مشغول دادن سفارشاتی به یک بنگاه آلمانی سفارش پستی قرارگاه کابل اظهار مأمور
سـیاسی کـابل دربـاره درخـواست برای کارمند دیهم ”داستان سرگرم کننده ای“ :67 تاریخ خبر: بود.
پرداخت به بنگاه آلمان غربی سفارش پستی جهت کاالهای سفارش شده نقل مشارالیه برای کمک در
یک تماس های مشخص نشده ای با و هدفهای آمریکایی به حساب می آید تهران مشارالیه مأمور در ـکرد.

سفارت آلمان غربی داشت. ـکارمند
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به این حال بازنگشت و با تهران عزیمت کرد. از ژوئیه 72 وطن در مشارالیه جهت مرخصی در 3ـ
دچار تهران ”وی دائمًا“ نامه نوشت که درخواست مأموریت درجای دیگری کرده بودچون در یاران خود
بازنشستگی داشته پیش از اروپا محل خدمتی در که دوست دارد داشته بود قبًالاظهار او خون بود. فشار
75وی از آوریل٬ در بود. سری النکا کلمبو٬ نمایندگی شورای جهان صلح در عضو ژانویه... وی در باشد.
اعزام موقت یا این مأموریت٬ همچنین اینکه آیا و معلوم نیست٬ شوروی به آلمان غربی مسافرت کرد...

هیئت نمایندگی بود. به عنوان عضو

شماره (12) سند
اعضاء سری 58 شهریور 23
بن تهران رونوشت برای آلمان٬ رئیس 513726 به: از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
برایت آ. سی. وردانت ـ آ. سی.

اطالعاتی ( TDFIRBD ـ 315 / 15559 ـ 79 EGN ـ (در3033719)(7760 بن 84231 عطف به:
آلمان مناسبات شوروی ـ تلگرام مرجع الف که یک گزارش طوالنی از مطلب ذیل یک پارگراف از 1ـ
غیرقابل رؤیت برای مشاوران یـا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان٬ که دارای قیود غربی است می باشد
این پارگراف برای اطالع قرارگاه تهیه کننده است. تحت نظر اقتباس خبر پخش و و مشاوران پیمانکار
ارسال می شود. مطالب استخراج شده ای از این پاراـگراف از کانالهای وزارت خارجه در اختیار سفارتخانه

تهران قرار می گیرد.
قـرار تأیید گزارشهای وی اغلب مورد یک مقام آلمان غربی که به مطلب دسترسی داشت. منبع:

ـگرفته اند.
آلمان غربی شده در به خدمت در مأمور که اخیرًا گزارشگران ایزوستیا“ از کورولف٬ ”یوگنی وی.
کند. درباره موضوعات مختلفی گفتگو نخست وزیری تماس گرفت تا دفتر یک عضو با اوایل شهریور
شورویها ابتدا در صحبت کرد. نیز دارد نظر به دقت زیر ـکورولف درباره اوضاع ایران که شوروی آن را
شاه مخالفت نموده بود. با چون او خمینی حمایت کرده بودند آیت اهلل از همراهی“ با احساسی و ”بطور
اتحاد لذا کاری نمی کند٬ دست خارج شود ایران که ممکن است از خمینی برای تثبیت اوضاع در معذالک٬
عین حال نگران و در اما بیطرف نگه می دارد را شوروی خود خمینی حمایت نمی کند. از شوروی دیگر

است. نظارهـگر
بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 21 تا بدون پرونده ـ 2ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (13) سند
SPOKE 58 سری مهر 27
وابسته دفاعی به دفتر شیوه های حساس اطالعاتی است ضمن ساعات عادی کار شامل منابع و ـ هشدار
58 مهر 27 تهران بدهید مکمل خالصه اطالعاتی اقیانوس هند در

مخابرات قابل توجهی مالحظه نشد. مخابرات دریایی شوروی. 1ـ
هواپیمایی دریایی شوروی ـ

06917شرق) تاشکندجنوب (تاسه 4116شمال٬ است از دریایی قرار IL (می) ـ هواپیمای 38 دو ـ
ساعت آبان به تاسه بازگردد. 10 در و کند آبان پرواز 1 شوروی به عدن درجمهوری دموکراتیک یمن در
قرار می باشد. به عدن 231230 ساعت پیش بینی شده ورود و تاسه 230200 پیش بینی شده عزیمت از
سه)٬ شرقی (تا شمالی 06917 6616 کند: موقعیت های ذیل عبور راه عدن از در است که این هواپیما
2530 شرقی٬ 05646 شمالی٬ 2612 شرقی٬ 05631 شمالی٬ 2638 شرقی٬ 05833 شمالی٬ 3742
آبان 10 بازگشت هواپیماهای می در در 04502شرقی (عدن). شمالی و 1250 شرقی٬ 05631 شمالی٬

می گیرد. استفاده قرار برعکس مورد نقشه پروازی دقیقًا
و آموزش خدمه آن درجستجو شده این بوده که به منظور اظهار این اعزام نیرو آنچه درباره غرض از
ضمن اعزام به عدن احتماًال IL ها ـ 38 معذلک٬ است. منطقه اقیانوس هند نجات سفینه های فضایی در
عملیات دارد اقیانوس هند ـگروه رزمی میدویUSS ـکه ضمن این مدت در رابطه با عملیات شناسایی در

خواهند داشت.
عدن رفت است بین شوروی و (CUB) شوروی قرار AN دریایی ـ 12 دو ٬  IL ـ درپشتیبانی اعزام 38
است قرار بازمی گردند. آبان به تاشکند 11 در دارندو به عدن پرواز مهر 29 در آنها برگشت داشته باشند. و
به شرقی) شمالی 02035 5453) NIS KADKHRABROVO ؟ALINI ؟/6370 یک 12ـAN مستقر
بـه عـدن در ورود به وقت گرینویچ و 210200 جنوبی در تاشکند عزیمت از کند: شرح ذیل پرواز
این هواپیما پاـکستان. و 06709شرقی) کراچی (2454شمالی٬ ساعت2112پس ازیک ساعت توقف در

کرد. ترک خواهد عدن را معکوس پرواز٬ یک مسیر از ساعت 220300 در
یک فاصله 10 با شرقی) 3334 شمالی٬ 4447) NL 370 / KACHA در AN مستقر ـ 12 یک 
شده انتقال 5400 اظهار این پرواز آنچه درباره غرض از کرد. دنبال خواهد را دقیقه ای هواپیمای جلودار

بوده است. مسافر 21 ـکیلوگرم وسایل فنی و
قراراست پرواز OSTAF'EVO مسکو AN تابع 12ـ یک   IL ـ همچنین احتماًالدرپشتیبانی ازاین 38
WPAC؟ IF 58 مهر 24) آبان انجام دهد 1 ـ مهر فاصله 27 عدن در برگشت ویژه ای بین تاسه و رفت و

مرجع). ؟ A ـ پاراـگراف ٬FO

......58 مهر مکمل 27
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شماره (14) سند
اعضاء سری آبان 58 8
جهان در پایگاهها و حق تقدم به قرارگاهها با رئیس 542633 به: از:

ژوهانسبورگ انجامنا٬ ماپوتو٬ کامپاال)برازاویل٬ بانگوی٬ (به استثنای پورت آوپرینس٬
پیام اداری)

کوئیک دی. پی. آئرونات. ال. شیوه های اطالعاتی است حساس پی. شامل منابع و ـ هشدار
به دولت توکیو آبان در میادرتوکیوشب 1 نوویودر خبرنگار استانیسالوالکساندروویچ لووچنکو٬ 1ـ
ادعای وی را تخلیه های اطالعاتی اولیه ظاهرًا می برد بسر منطقه ستاد در اینک او پناهنده شد. آمریکا
جای ژاپن در از غیر او می کنند. ب است تأیید گ. (STAFFER) ک. اعضای رسمی اینکه از مبنی بر
همچنین ساخت و ژاپن و ب در گ. به عملیات ک. ظاهرًا اطالع او خارج خدمت نکرده و دیگری از
جریان خواهیم در را قرارگاه ها به اقتضای رخدادهای جدیدتر می گردد. شخصیتهای سازمانی محدود

ـگذارد.
که کنید تأیید برای رابطهای سازمانهای همکار می توانید گرفتید سؤال قرار صورتی که مورد در ـ 2
این زمان آشکار در بکنید. چیزی اظهار درباره موقعیت اطالعاتی او لطفًا ماست. اختیار در لووچنکو
ممنون می شویم کـه سازمانهای رابط گردیم و احتیاجات اطالعاتی از است که نمیخواهیم خواستار
اطالعی به دست آوردیم که برای سازمانی اهـمیت اـگر نمایند رد چنین درخواست هایی را قرارگاهها

مستقیم و چشمگیر داشت٬ البته آن را در اختیار خواهیم گذارد.
3ـ تا تاریخ 4 آبان 78 در بایگانی ضبط شود.

سّری تمامًا
 سّری

شماره (15) سند
فوری تلگرام غیر آبان 58 سری 9
تهران رونوشت برای هلسینکی واشنگتن 543129 به: از:

تهران 51051 عطف به:
ارکی هویتینن لگ ـ کی. سی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار موضوع:

به عنوان منبعی درباره دیپلمات فنالندی٬ تأییدیه موقت عملیاتی برای پرورش ارکی هویتینن٬ 1ـ
خارج شده است. اعتبار از ارزیابیهای آنها قبال اوضاع سیاسی ایران و مواضع شوروی اروپای شرقی در
وی شده بود. قرارگاه تهران صادر به درخواست دیمیتروف مأمور بهمن 58 23 در ابتدا این تأییدیه در
نـقش عـامل صفات الزم برای اجرای مؤثر واجد را او و کرده بود هویتینن برقرار رابطه اجتماعی با
(56 ـ 75) سال 1978 به تهران در خود ورود هویتینن پیش از دانسته بود. دسترسی به حمایت شورویها
و بود سیا آشنایان اجتماعی مأموری از مدت هیجده ماه یکی از آنجا و وین بود به خدمت در مأمور
عـمل توجه قرارگاه بود مقامات شوروی که مورد به عنوان یک خبردهنده ناخودآـگاه درباره یکی از

می کرد.



النه جاسوسی آمریکا 98 اسناد

آیامی خواهیدتأییدیه موقت نه و یا تماس هستید باهویتینن در حال حاضر در آیا لطفًااطالع دهید 2ـ
کنیم. تمدید عملیاتی را

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در آبان 78 تاریخ 4 تا .201 ـ 959395 پرونده: 3ـ

شماره (16) سند
فوری تلگرام غیر ـ آبان 58 سری 9
واشنگتن رونوشت برای هلسینکی تهران 546224 به: از:

تهران 51051 ب ـ واشنگتن ٬543129 الف ـ عطف به:
ارکی هویتینن لگ ـ کی. سی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار موضوع:

پرونده های قرارگاه نیست. در تلگرام مرجع ب دیگر 1ـ
مقامی هستیم که فعاالنه تر اـکنون در برنامه پیش بینی شده رسیده و قرارگاه به تازگی به قدرتی که در 2ـ
اما هویتینن تماس نداریم. با حال حاضر در باشیم. اینجا به دنبال دستیابی به هیئت نمایندگی شوروی در
امکان بازدهی وی به عنوان عامل دسـترسی را کنیم و پیدا را اینجاست او هنوز می کنیم اـگر پیشنهاد

مشخص نماییم.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در آبان 78 تاریخ 9 تا 201 ـ 959395 پرونده: 3ـ

سند شماره (17)
سری 11 آبان 57 تلگرام غیر فوری
تهران 54613 تهران عطف به: واشنگتن 544888 به: از:
ردگیری رام ـ زی. او. تاپ ـ کن. سی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار موضوع:

یافت نشد. سوابقی درباره فلوریان گرکو ستاد در 1ـ
سفارتخانه برقرار دیگری از کارمند مربوطه یا هنگامی که رابطه اجتماعی کلی توسط مأمور تا 2ـ
آینده هرگونه اطـالعات در اـگر لطفًا مشخص کنیم. انگیزه را نمی توانیم عالقه عملیاتی یا نشده باشد
دهید درجریان قرار را غیره ما مناصب قبلی و قبیل صورتهای متفاوت اسم او٬ از بیشتری به دست آوردید
حوزه فعالیت به علت محدودیت اطالعات تهیه شده از (برای اطالع شما دوباره ردگیری خواهیم کرد. ما و
دریافت اطالعاتی مثل تلگرام مرجع از ستاد زمستان 57) و (پائیز 1978 اواخر SE از افراد درباره حضور
تازه ایران را به خدمت در بلوک شرقی مأمور درباره پرسنل شوروی و موجودی خود تا میکند تشکر

ـکند).
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در آبان 78 تاریخ 9 تا .41 ـ 8 ـ پرونده 2 3ـ

شماره (18) سند
ـ سّری

اروپای شرقی شوروی و
شامل منابع و ـ هشدار (سری / مورسک (بدون طبقه بندی) سورو تسلیحات در افزایش ظرفیت انبار
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مورسک در تسلیحات سورو تأسیسات انبار غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) شیوه های اطالعاتی است /
ساحل شرقی در شروع به فعالیت کرد. اواسط 1973 در و ساخته شد 1972 اواخر تا فاصله بین 1970
میل دریایی شرق فاصله 0/5 (KOLUINTET) در دهانه یا ((KOLSKIY ZAKIV ـکولسکی زالیف
دارای این تأسیسات که جاده هایی به آن منتهی می شوند مورسک٬ پایگاه دریایی سورو موجگیریها
ازاوایل سال 1975 مورسک می باشد. مأموریت پشتیبانی رزمناوهای سطح دریایی پایگاه دریایی سورو
این مکان مشاهده SS در - N ـ تجهیزات مربوط به موشکهای سطح به سطح 14 سایر ظروف و جعبه ها٬
مورسک که این سیستم موشکی سالح اصلی تحت حفاظت تأسیسات سورو می شود تصور شده است٬
KRCSTA - II برروی کشتی کروز کشتی شلیک می شوند این موشکهای کروزضدزیردریایی که از باشد.
KRIVAKI حامل موشکهای هـدایت شـونده سـوار - II ناوچه های حامل موشک هدایت شونده و
ایـن مـورسک مـی باشند. سورو دریایی در اصلی... تشکیل دهنده... ناوچه ها این کشتی و می گردند.

کیلوگرمی هستند. کالهک 90 با اژدر زیردریایی... ضد مهمات... موشکها...
تأسیسات قابل رؤیت برای بیگانگان) غیر شامل منابع وشیوه های اطالعاتی است / ـ (سری /هشدار
در را هکتار 4 حدودًا این مرکز مستطیل شکل می باشد. تقریبًا سورمک یک مرکز تسلیحات سورو انبار
تعدادی از شده اند. گوشه آن مستقر چهار یک ... برج حفاظتی که هر چهار و یک حصار... با برگرفته و
نگهداری و روی سالحها یک ساختمان کار سالحها٬ کردن... شامل یک ساختمان سوار ساختمانهای...
این تأسیسات یک طرح توسعه ظرفیت انبار آوریل 1978 در وچندین ساختمان پشتیبانی می شوند. آنها
شروع شد. یک انبار سقف طاقی بزرگ که در عکسبرداری 8 ژوئیه 79 بچشم می آید نشان دهنده وضع
احتماًال است و به اتمام رسیده حدودًا 12×45 متر که اینک تقریبًا این انبار فعلی این طرح توسعه است.
انبار گوشه جنوب شرقی تأسیسات٬ در شد. گرفته خواهد SS به کار N ـ ـ برای نگهداری موشکهای 14
برای نهادن است تا دست ... زمین در آنجا در طی می کند. را مشابه دیگری مراحل اولیه ساختمان خود

آماده گردد. ... زیربنا
سابقًا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) شیوه های اطالعاتی است / شامل منابع و ـ هشدار (سری /
تـعداد موجب افزایش چشـمگیری در انبار الحاق این دو بود. محدود این تأسیسات .... در ذخیره...

قابل نگهداری تأسیسات می شود. سیستمهای تسلیحاتی آماده به کار
فرض اینکه فقط ردیفهای یک سطحی عمودی با با کامل شده و تقریبًا توجه به اندازه های این انبار با
آنجا می توان در SS را N ـ ـ موشک 14 60 انتقاالت چیده می شوندحدود وسط برای حرکات و در راهرو
مشابه تعداد داشت٬ خواهد به ساختمان همین اندازه را دوم رو فرض اینکه انبار با به عالوه٬ نگهداری کرد.
تغذیه موشکی امکان دو این ظرفیت تقریبًا افزایش می دهد به 120 شده ظرفیت کلی را موشکهای انبار
(طبقه بندی توسط فراهم می کند. مورسک را پایگاه دریایی سورو در KRESTA ها و KRIVAKها برای
بایگانی ضبط شود.) الیس جوزف در 99 اـکتبر تاریخ 14 منابع مختلف تا

عادی (بدون طبقه بندی) آنتن غیر ـکشتی تجاری شوروی با
دارای عرضه شد 1976 KRYM شوروی که در CLASS سوپرتانکرکریم کالس (خیلی محرمانه)
این همان به آن اطالق شده است. ناتو VEE در BAR که نام رمز فرکانس زیاد٬ و یک آنتن مخابراتی بود...
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KEEVCLAS نیروی دریایی شوروی نصب شده است. کیف کالس بر هواپیما روی ناو متنی است که بر
CLASS روی کشتیهای تجاری مخصوص به این کالس بر تعبیه این آنتنهای مخابراتی فوق العاده کارآمد
نمونه ٬VEE COONEبه (آنتن)وی کون که بعضی ازکشتیهای آـکادمی علوم شوروی مجهز هرچند است٬

VEE می باشند. BAR قدیمی وی بار
نمودار تحلیلی که از روی کالس کریم نامعلوم است. علت تعبیه این نوع آنتن بر (خیلی محرمانه)
به وی بار الحاق (آنتن) معذرت٬ صورت پذیرفته تاـکنون سرنخی به دست نداده است. فعالیت این کشتیها
به عالوه این ممکن باشد. تواناییهای آنها آزمایش دیگری از این تانکرهای تجاری ممکن است به منظور
(طبقه بندی توسط مـنابع قابلیت نظامی هستند واحد که تانکرهای حامل این آنتنها است نشان بدهد
DB ـ اشتراوب 12 85) آلفرد اـکتبر 12 طبقه بندی در خروج از مختلف٬

ارتش خلق مغولستان (سّری) تسلیحات دریافتی جدید
اولین بار غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) شیوه های اطالعاتی است / شامل منابع و ـ هشدار (سری /
ارتش خلق مغولستان مشاهده. یک واحد DC شوروی در ـ میلی متری 30 122 توپهای هویتزر بار
ULAANBAATAR کـه واحـدهای سربازخانه اوالن باتار سر دو عکسبرداری هوایی از در شده اند
یک سالح وجود گردید. DC آشکار ـ روی هم رفته پنج توپ 30 می برند آن به سر آموزشی ارتش در
واحدهای آن است که این سالح بزودی در آموزش حاـکی از یک واحد توپخانه ای خط اول شوروی در

رزمی مغولستان جای خواهد گرفت و احتماًال جایگزین... 122 میلیمتری... خواهد شد.
(سّری / هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است / غیرقابل رؤیت برای بیگانگان)

موافقتنامه یک... جزئی از ضمن یک فروش نظامی بوده یا در DC واقعًا ـ اینکه دریافت توپهای 30
پروژه معدنی و همراه با... کیفیت ارتش مغولستان احتماًال این بهبود معذرت٬ تجاری است معلوم نیست.
این قراردادهـا فی الجمله٬ سال گذشته است. چند شوروی در قراردادهای مالی بین مغولستان و عقد
(طبقه بندی مولیبدن مغولستان می باشند و ازای.... ماشین آالت شوروی در بوسیله تبادل تکنولوژی و

بایگانی ضبط شود). در 99 سپتامبر تاریخ 19 توسط منابع مختلف تا
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الری جیل مقدمه اسناد
تـماسهای تـهران از در به دنبال گزارشهای سرهنگ سیمورلوین رئیس بیمارستان نظامی آمریکا
پرسنل مختلف روسی به میهمانیهای به اصطالح دیپلماتیک با در برخوردهای فراوان خود اجتماعی و
جهت استفاده اطالعاتی فعالیتی در ٬(72 تهران (واحد در مستقر اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی آمریکا
پس ازتوجیهات الزمه و تاریخ 16اوت 76) (تا امکانات سرهنگ لوین ازطرف آن اداره آغازمی گردد. از
اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی (تنها قرارداد امضاء استخدام رسمی و سپتامبر٬ 29 تکمیل تحقیقات در
مسئول امنیت نظامیان و تحقیقاتی امنیتی انجام می داد ایران که کار در وزارت دفاع آمریکا واحدی از
پروژه های نظامی و اطالعاتی دفاعی برای شرکتهای آمریکایی پیمانکار تهیه پوشش ضد آمریکائی و
صورت تعیین نام مستعار اداره ویژه و همکاری بین سرهنگ و بوده است) تروریستی به آنها ـکمک ضد
الری جیل به عنوان نام رمز مأموران و قراردادی سرهنگ با به عنوان نام رمز پائول ویندسور می گیرد.
گرفته شده نظر مقاصدی که برای این عملیات در داخلی برای مکاتبات بین ادارات ویژه مشخص می شود.

است: به شرح زیر بودند
سرهنگ دوم سازانوف و با الری جیل) (سرهنگ لوین یا برقراری یک رابطه اجتماعی بین او 1ـ

داوبنیا. لئونید
نفر. شخصیت این دو شرح احوال و جمع آوری اطالعات و 2ـ

مشخص کردن مریضی ظاهری سازانوف. معلوم و 3ـ
4ـ با فراهم کردن امکان استفاده از تجهیزات درمانی آمریکا از ناراحتی سازانوف٬ به واسطه حضور

خود در ایران و عدم اعتمادش به امکانات درمانی شوروی استفاده شود.
به روانه کردن جاسوسهای دیگر به قصد نفر ناخوشاینداین دو تحلیل وتعیین چیزهای خوشایندو ـ 5

سوی آنها.
سازانوف به سوی آنها. اعزام جاسوسهای دیگر اعضای سفارت چین به قصد با آشنایی او پیشبرد 6ـ
یو. آر. شناخته شده جی. مأمور (لئونید) سرهنگ داوبنیا و ب. گ. ک. مظنون به فعالیت در (آناتولی)
سوم مشغول به کار سفارت شوروی به عنوان دبیر سازانوف در بوده اند. (مدیریت اطالعات ارتش سرخ)
و نسبت به این فعالیت عالقه مندی نشان می دهد می گیرد جریان قضیه قرار که در سیا همان ابتدا از بود.
اوت 76 25 در سـیا تشکیل مـی گردد. سیا فراوانی برای هماهنگی این عملیات با جلسات منظم و
می دهد مأمورین اداره ویژه قرار اختیار آن هنگام درباره سازانوف جمع آوری کرده در که تا اطالعاتی را
اولین مأموریت خارج از و می باشد ب. ـک.گ. مأمور احتماًال ”سازانوف“ این قرارند: ـکه اهم نکات آن از
چندان خود کار در قدری پریشان بوده و طی یک سال گذشته او ایران به انجام می رساند. در ـکشورش را
یا نمی شود حاضر قرارهایی که می گذارد سر بر آشفته است و فردی نامنظم و او موفقیت نداشته است.
است وحداقل دو احتماًالسخت مشروبخوار او تهران داشته است. چندین تصادف اتومبیل در تأخیردارد.
به افراد تهران ناراضی است و زندگی در یا خود کار از قطعًا او حال مستی مشاهده شده است. در بار
ارز اـکثر او تهران منتقل شود. از خارجه نامه نوشته تا وزیر ایران و شوروی در مختلفی منجمله سفیر
این باعث ناراحتی همسرش شده خرج نموده و یک اتومبیل ولگا بابت خرید را خارجی دریافتی خود
این ناراحتی را و حدامواج مضره رنج می برد یک ناراحتی ناشی ازتشعشع بیش از از او آن مهمتر از است.
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که به پزشکان بیمارستانهای این حال اوترجیح می دهد با کارخوددرشوروی گرفته است. مراـکز ازیکی از
که گذاشته می شود قرار 76 سپتامبر 1 در اطمینان ندارد. تجهیزات آنها و چون به کار روسی مراجعه نکند
اطالعات مفصلی نماینده سیا الری جیل٬ نماینده اداره ویژه و و طی یک جلسه مشترک بین نماینده سیا
درباره آنها کسانی که توصیه می شود بیوگرافیهایی از جلسه بعد در و درباره سازانوف به جیل بدهد
درباره سرهنگ دان به مأموران ویژه داده٬ اوراق شناسایی که سیا ارائه دهد. اطالعات جمع آوری شوند
نتیجه همراه با سرهنگ داوبنیا ـ او وابسته نظامی یوگسالوی به ضمیمه چندین عکس مخفی از مدیک٬
درس می خواند٬ رفته و تهران به آنجا در استادان زبان یک مؤسسه تعلیم زبان که داوبنیا و مدیر تحقیق از
یو. آر. جی. عضو چرومکین معاون سابق آن بیمارستان و آشورکویک رئیس بیمارستان شوروی ـ
همسرش سازانوف و آن از در و الری جیل یک میهمانی ترتیب می دهد 76 سپتامبر 29 در است. موجود
سازانوف به او میهمانی تماس گرفته و از سازانوف بعد با مأموران سیا یکی از دعوت به عمل می آید. نیز

به آن دعوت شده بود. چرا نمی داند آن میهمانی شرکت داشته و که در می گوید
مـوقعیت استفاده از ناراحتی طبی سازانوف با که الری جیل از می شود پیشنهاد 76 اـکتبر 27 در
آشور داوبنیا٬ روابط با برقرار روابط یا عین حال به پیشبرد در و بنماید استفاده را حداـکثر پزشکی خود
به مالقات را آنها بتواند تا محافل مختلف انجام دهد در حضور با را این کار و ـکووانگ توجه داشته باشد
مناسب با تا بیوگرافیک جمع آوری کند اطالعات مختلف و درباره آنها و بکشاند فردی باخود حضوری و
ویژه مأمور که همسر می شود ضمن پیشنهاد در و روانه گردند عوامل منتخبی به جانب آنها بودن اوضاع٬
تماس با جیل و خود همسر جیل نیز برای تسهیل ارتباطات و تأمین پوشش اجماًال در جریان فعالیت قرار
اداره بازرسیهای ویژه هم همکاری با او و همسرجیل پذیرفته می شود مورد در بعدًا که پیشنهاد داده شوند

می کند. آغاز را
سازانوف که از می دهد سازانوف تماس داشته خبر با هفته یکبار که هر سیا 76یک مأمور اـکتبر 28 در
سیا به منزل عضو متعاقبًا و قبول کرده اند آنها و همسرش دعوت کرده به یک مسابقه ورزش بروند و

مشروب صرف کرده اند. و رفته اند
به یک بار آنها یکی از و می داده اند خبر او از نیز آنها سازانوف بوده و ارتباط با در عمال دیگری نیز
عین ولی در مخفی کار اینکه فردی حساس و است در روسی متمایز افراد سایر از که او سازانوف میگوید
به اینکه سازانوف با اشاره کند دائمًا سعی نمود مالقات خود در عمال سیا حال قابل معاشرت است.
از فردی غیر این موضع که او وی از با که برخورد گردانندگان قضیه احتمال داده اند دیگران فرق دارد.
سرهنگ آمریکایی وازطرف دیگرتماسهای سازانوف با دیگران است ودوستی باوی ارزش خاصی دارد
تصمیم گرفته شد بعدًا کمال مطلوب آنکه اـگر و شود سازانوف صمیمی تر که ارتباطات با موجب می شود
جانب از پذیرفتن پیشنهاد در می تواند این گونه برخورد پیشنهادی برای همکاری به سازانوف داده شود٬
چه که ازطرف یک آمریکائی درباره او کند همکارانش بازگو به کسی از سازانوف اـگر ضمنًا باشد. مؤثر او
یک نقطه بالقوه و به عنوان یک خطر محسوب شدن او همکارانش و نزد او شده موجب تحقیر اظهارنظر

شد. ضعف خواهد
یک میهمانی سفارت امارات متحده عربی در مالقات فوق الذکر از مدتی بعد نیز سیا دیگر یک مأمور
شده و سازانوف جوابهایش طفره آمیزتر ولی متوجه می شود می کند گفتگو او با و می بیند سازانوف را
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صریح پاسخ نمی دهد.
ریاباوالوف که حدس به تماسهای جیل با نماینده سیا (76 دسامبر 29 جلسه هماهنگی بعدی (در در
دوباره با که جیل سعی کند همکاری داشته باشداظهارعالقه می کندوتوافق می شود یو آر. باجی. می زنند
زمانی جهت فـعالیت از این حدود معلوم در قرار از کند. تماس برقرار سرهنگ داوبنیا ریاباوالوف و

دیگری منتقل می شود. سازانوف به تدریج به فرد
آناتولی رامکف معاون رئیس بیمارستان شوروی در دکتر آشنایان روسی الری جیل٬ از یکی دیگر
به محدود مذاـکرات آنها مکف طبیعت اجتماعی داشته و را عین حالی که مالقاتهای جیل با در تهران بوده.
زندگی سطح مزایای پائین و حقوق کم و و موقعیت خود مداوم از پزشک روسی بطور بود٬ حرفه خود
کیفیت مادی زندگیش نسبت به رئیس که در تنفرخود اظهار از او نارضایتی می نمود. عادی که داشته ابراز
با او اداره بازرسیهای ویژه از بعضی اسناد در اعمال ریاست می کرده خودداری نمی نمود. بوده ودائمًا مؤثر
رامکف سه کتاب درباره تکنولوژی طبی شوروی طی یکی ازمالقاتها٬ بیل وث نام برده شده است. نام رمز
یک کنفرانس است در که قرار یک جلسه مالقات دیگرجیل اظهارمی دارد در به الری جیل نشان می دهد.
یابد. حضور نیز که او دعوت به عمل آورد همردیف روسی خود از و شرکت کند طبی ارتش آمریکا
هیچ گاه به وی نمی کند که تصور حسرت می گوید با ضمنًا و اشتیاق می کند پزشک روسی اظهار رامکف٬
که خود را به دنبال آن الری جیل درجلسه بعدیک نشریه طبی ارتش آمریکا اجازه چنین کاری داده شود.
مأموران تأیید این اقدام پس ازقدری تأمل مورد به پزشک روسی می دهد. آن مقاله ای نوشته بود در نیز او
اداره ویژه ناظر بر قضیه قرار می گیرد به این اعتبار که می توان با دادن نسخه های متوالی این نشریه٬ زمینه را
برای حفظ تماس با این فرد فراهم نمود. اسناد مورد تحویل حداقل سه فقره از این نشریه را منعکس

می سازند.
الری جیل به پیک هنگامیکه پزشک روسی همراه با ژوئن 77 19 در یکبار نیز٬ سه نوبت دیگر در
کاتالوگهای طبی ازاودریافت هنگامی که آن پزشک به منزل رفته بودنشریات و نیز دوبار و نیک رفته بود

می دارد.
مسئله تقاضای رامکف برای مأموران اداره ویژه٬ با سیا طی جلسه مشترک مأمور اوت 77 30 در
که این تقاضای رامکف همراه با به این نتیجه رسیدند گرفت و بحث قرار دریافت نشریات طبی مورد
تگزاس در مهم طبی نیروی هوایی آمریکا مرکز برای گرفتن اطالعات طبی از افزایش تقاضای شورویها
همچنین نشان می دهد برای جمع آوری اطالعات طبی است و شورویها توجه جدید و نشان دهنده تأـکید
آنکه رامکف خصوصًا فعالیت دیگری هم داشته باشد حرفه پزشکی خود از ـکه رامکف ممکن است غیر

بوده است. یو. آر. جی. جانشین فردی شده که عضو
که سرهنگ داده بود که ساواـک طی یک یادداشت خبر اطالع می دهد سیا همان جلسه مأمور در
داشته بود جواب اظهار در رئیس عملیات سیا ارتباط است و رامکف در با آمریکایی (همان الری جیل)
نتیجه این بوده که ساواـک احتماًالتلفنهای شده و خبر این موضوع با که مقامات آمریکایی از مه 77) 16)

می داد. هم تحت مراقبت قرار رامکف را و استراق سمع می نمود بیمارستان شوروی را
اظهار سیا مأمور تهران اجالس داشتند. در رئیس عملیات سیا مأموران اداره ویژه با 77 20دسامبر در
طریق رامکف از می کند آن جهت که فکر از عالقه فراوانی دنبال می کند با این عملیات را داشت که سیا
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می توان خبرهای فراوانی درباره ناراحتیهای درمانی مأموران شناخته شده اطالعاتی روس که بستری
مایل است که سرهنگ آمریکایی از همچنین سیا به دست آورد. ناراحتیهای الکلی آنها می شوندخصوصًا
درباره آن گاه تقاضای خبر داد را رامکف خبرها اـگر و بدهد خبرهای فردی طبی به او رامکف بخواهد

بشود. روسها به خصوص از افراد
رابطه با در بسیارچشمگیرمی داند. را تحوالت اخیر که سیا اطالع می دهد سیا مأمور 12فوریه 78 در
جی. بدون شک رامکف همکاری اطالعاتی با داشته است و اینکه رامکف تقاضاهای فراوان دریافت خبر
رامکف امکان حرکت برای استخدام وی معتقداست که رفتار همچنین سیا دارد. ب. شایدـک.گ. یا یو. آر.
که دادن پاسخ مثبت الری جیل به درخواستهای دریافت می کند به عالوه فکر سیا مطرح می سازد. را
به دیده را سازمانهای اطالعاتی شوروی او اطالعات طبی که رامکف عنوان کرده ممکن است باعث شود
داشته رامکف فعالیت اطالعاتی برای روسها صورتی که خود (در یک طعمه عالی برای جاسوسی بنگرند
قـبال است که سرهنگ آمـریکایی در بهتر لذا این مانع حرکت برای استخدام رامکف شود. و باشد)
آشنای به کردن یک مأمور مسئله وارد دارد قصد سیا فعًال بی خیال بماند. و بی اعتنا درخواستهای اخیر
ایران در جیل در کار پایان قرارداد صورت عزیمت و در تا بررسی کند که جریان را روسی سیا آلمانی یا

دهد. توجه قرار مورد حفظ کند٬ رامکف را تماس با او ژوئن 78
مرکزی که ستاد اطالع داده می شود سیا طی جلسه مشترک مأموران اداره ویژه با فوریه 78 28 در
به جریان برای معرفی وی توسط الری سیا کردن یک مأمور وارد اداره بازرسیهای ویژه نیروی هوایی با
جیل به رامکف موافقت کرده است. مأمور سیا اطالع می دهد که تالش برای جذب رامکف باید قبل از
چون صورت بگیرد. 22 مارس 78 مافوق رامکف در عزیمت آشورکویک رئیس بیمارستان شوروی و
خبر سیا سپس مأمور استخدام وی دارد. مثبت روانی در یک تأثیر رئیس خود حضور رامکف از تنفر
که یکی توضیح می دهد او امنیتی نادیده گرفته شده است. قواعد طرف الری جیل یک مورد که از می دهد
تهیه اطالعات درباره شخصیت رامکف مورد در رامکف تماس داشته و کارمندان سفارت سوئیس که با از
و یک میهمانی) رفته (در او سرهنگ نزد فوریه 78 27 داده است که در خبر کمک کند داشته به سیا قصد
که این حرکت در گفته می شود سیا به مأمور هم تماسهایی دارند. رامکف با و او اشاره کرده که می داند

شد. سرهنگ مؤاخذه خواهد طرحهای اداره ویژه نبوده و
که طرح برای داخل کردن مأمورجدید خبری می دهد سیا مأموران سیا٬ مارس با درجلسه مشترک 1
میان در دوست نزدیک خود با که مسائل را به رامکف این است که الری جیل به رامکف بگوید معرفی او و
سوی رامکف٬ از جدید فرد صورت قبول مالقات با در مطمئن است که دوستش راه حلی دارد. ـگذارده و
ادامه داده صورت قبول آن همین طور در و می شود به وی اظهار استخدام او طرح جذب و از اولین جزء
دوستانه الری جیل در به این صورت هم موقعیت غیراطالعاتی و کامل اظهارشود٬ تاطرح به طور می شود
تاریخ آیا تهران سؤال می شود در معاون رئیس سیا از سیاحفظ می شود. هم هویت مأمور رامکف و رابطه با
که پاسخ داده می شود آن هم عواملی بوده؟ از غیر غیرقطعی عزیمت آشورکویک باعث تهیه طرح شده یا
سفارت سوئیس مطلع شده و از یک منبع دیگرخود از سیا انگیزه این طرح است و این نکته فقط جزئی از
خارجیها با روابطش را می خواهد هنوز و نتیجه گرفته که رامکف به حرکتهای مخفی پاسخ مثبت می دهد
این نکات است نشان داده است. خود فردی فوق العاده مادی که عاشق آزادی فرد را خود او حفظ کند.
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فراهم نموده و را داشته موجبات این طرح ریزی سیا به خانم الری جیل ابراز احساساتی که اخیرًا همراه با
وخواست کرد کامًالرد را رامکف پیشنهاد پیش بینی شده که اـگر درطرح سیا اـکنون مناسبترین وقت است.
تاـکنون به مأمورسفارت سوئیس داده برای نوع اطالعاتی که او علنی علیه دولت آمریکاجنجال کند٬ بطور
اینکه به ساواـک که یا شد متهم به خیانت خواهد که درصورت اطالع مافوقهایش حتمًا وی یادآوری شود
این و اطالعات بگیرد یک پزشک ارتش آمریکا داشته از قصد که او بگویند اطالعاتی می داند رامکف را

شد. ایران خواهد از موجب اخراج فوری او
یافته اند طریق منبع دیگرشان خبر که از می دهد خبر سیا مأمور مأموران سیا با مارس 78 جلسه 9 در
در و بازگردد سپس برای یک سال به مسکو شود. تهران ماندگار در است یک سال دیگر ـکه رامکف قرار
به دست آورد. ژنو سازمان جهانی بهداشت در است مقامی در امیدوار بعد و کند کار ـکلینیک شماره 26
24 رامکف درحدود تماسش با و به تهران بیاید مارس 78 19 است طی هفته حدود قرار سیا مأمورجدید

صورت پذیرد. مارس 78
رامکف بگذارد. اختیار که یک تلویزیون در می کند الری جیل به رامکف پیشنهاد ماه مارس اتفاقًا در
یک تلویزیون پاناسونیک سیاه و موافقت می کنند معهذا می شود٬ اعتراض مأموران ویژه روبرو این عمل با
مارس). 19) داده شود منزل الری جیل به او رامکف از هنگام دیدار در تا به وی می دهند سفید و

رئیس بیمارستان شوروی کو سیراـک جانشین آشور که ..... می دهد خبر سیا سیا٬ با مه 78 درجلسه 8
می دهد. اطالعات بیوگرافی ساده ای درباره او شده و

در اسناد هماهنگی با مأمورین سیا که مهمترین اسناد را هم تشکیل می دهند نام مأمورین سیا بعضًا با
سمت آنها ذـکر شده است.

است که به تالشهای مأمورین موجود سازمان سیا اسناد رشته شده از یک سند فعًال اینها عالوه بر
دسترسی به اسناد و ایران) در سفارت برای راه یافتن به محوطه پیشین آرمیش مگ (مستشاری آمریکا
بود میان آنها پرونده الری جیل در اداره بازرسیهای ویژه نیروی هوایی که اسناد 72 باقیمانده واحد
تن از اهمیت داشته که نام چند آن جهت برای سازمان سیا از دسترسی به آنها و این اسناد مربوط می شود.
پوشه این پرونده خصوصًا بعضی اسناد سفارت سوئیس در از همچنین نام جاسوس سیا مأمورانش و
علت هم آن دانسته نشده و چندان قابل اعتنا لحاظ سیا مابقی این پرونده از شده واال هماهنگی آن ذـکر
(1 مقامات پیشین عالیرتبه ساواـک که پس ازانقالب به لندن گریخته (اس.دی.پرتیکست / بوده که یکی از
ب. گ. اعضای سازمان ـک. داشته آناتولی رامکف یکی از منابعش اظهار که یکی از اطالع میدهد به سیا
برای کار ب. درصورت صحت این مطلب قضیه الری جیل به صورت تالشهای یک مأمورک.گ. است و
لذا و می آید جهت منافع سازمانهای اطالعاتی شوروی در عوامل اداره بازرسیهای ویژه در روی یکی از

مربوط به رامکف چندان حساسیتی ندارد. بازپس گرفتن اسناد
که مربوط به اداره دارد تحت عنوان بیل کرین وجود نیز سند مربوط به الری جیل دو پایان اسناد در
شبیه نیز محتوای این اسناد می باشد. (72 تهران (واحد در مستقر تحقیقات ویژه نیروی هوایی آمریکا

روسی دیگری می باشد. استخدام فرد پرونده الری جیل جذب و مطالب مندرج در
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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نبود. موجود متن انگلیسی این سند -1

شماره (1)1 سند
1974 نوامبر 25 سری یادداشت شماره ٬47
اداره تحقیقات ویژه (SRF) به: سیا از:

Petr رئیس و Iosifovich Ashurko ایوزیفویچ آشورکویک پتر موضوع:
یوری سمنوویچ چرومکین قائم مقام رئیس بیمارستان صلیب سرخ شوروی

ایوزیفویچ آشورکویک رئیس بیمارستان شوروی اطالعات ذیل را پتر رابطه با در پروندههای ما 1ـ
به جای ایوان ایوزیفویچ او یافته است. بوبروسیک تولد در سال 1973 آشورکویک حدود نشان می دهند.
رگینا با او ایران شد. وارد 1973 دسامبر / نوامبر حدود ـگاچ به عنوان رئیس این بیمارستان نشست و
آشورکویک شغل معلمی دارد. رگینا مینسک ازدواج کرده است. در 1941 متولد تارلتزکایا٬ ـکوزیمیروفنا
اطالعی حاـکی از ما نداشته است. کشور هیچ گاه محل خدمت خارج از و به روس بایلوبی تکلم می کند

اطالعاتی است نداریم. آنکه آشورکویک یک مأمور
همسرش نیناوالدیمیروفنا گورکی تولدیافته است. مه 1973در 23 2ـیوری سمنوویچ چرومکین در
به عنوان ویرایشگری است اما که شغلش مدیریت یا می کند وی ادعا همسر است. 1932 متولد یوتاشکوا
آن مسئول پرونده های مربوط به وی عالوه بر می کند. بیمارستان شوروی کار در صندوقدار تایپیست و

ـکارکنان ایرانی محلی بیمارستان می باشد.
3 فوریه تا 10 وی از ایران شد. به عنوان قائم مقام بیمارستان وارد 1972 25سپتامبر چرومکین در 3ـ
اـکتبر 1971 دبیر سوم سفارت شوروی در لندن بود. نام چرومکین در کتابی که جان بارون با نام ”ـکا. گ.
ب“ اخیرًا منتشر کرده٬ در بخشی تحت عنوان ”شهروندان شوروی دست اندر کار عملیات مخفی در
اـگرچه اداره بریتانیااخراج شد. از 1971 اـکتبر 3 چرومکین در طبق این کتاب٬ به چشم می خورد. خارج“
زمان ورودش به تهران ولی وی از به حساب می آورد٬ یو. آر. جی. یک افسر احتماًال چرومکین را ما

فعالیتهای اطالعاتی مشاهده نشده است. مشغول در
که به رئیس بیمارستان نیروهای آمریکایی معرفی عالقه نمود چرومکین اظهار ٬1973 نوامبر در 4ـ
1974 سپتامبر در اما آن زمان دیداری ترتیب داده نشد در کند. تأسیسات بیمارستان بازدید از و شود
سرهنگ 1974 اـکتبر در کرد. آشکار رئیس بیمارستان آمریکایی را به مالقات با دوباره تمایل خود
بـیمارستان بـازگشایی در به محض اینکه کار و چرومکین تماس بگیرد که با پالتوف موافقت نمود

بدهد. ترتیب یک مالقات را آمریکایی اتمام پذیرفت٬
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شماره (2)  سند
سّری

آر.یو. شناخته شده جی. مأمور واسیلیوویچ داوبنیا سرهنگ دوم لئونید
1975 اـکتبر 2 اوکراین تاریخ ورود: ٬1939 محل تولد: تاریخ و

تهران سفارت شوروی٬ وابسته نظامی٬ دستیار شغل:
دیپلماتیک شماره 21874 پاسپورت:

1968 متولد والری٬ ـ پسر 1966؛ متولد مارینا٬ ـ دختر داوبنیا؛ ویکتوروفنا ناتالیا ـ همسر خانواده:
متفرقه:

خودش ده سال است که مادرش نیزفوت کرده٬ شده و آلمان ”ـکشته“ اظهارداشته که پدرش در داوبنیا
است. کشور خارج از این اولین مأموریت وی در ازدواج کرده و

موی چشمان آبی رنگ٬ خوش بنیه است٬ او همراه توصیف شده است. مشارالیه فردی صمیمی و
و همسرش زیبا به آسانی به خنده می افتد. و پوشش موهایش کمی عقب می نشیند و سرخگونه دارد بلوند٬

همراه دانسته شده است.
خود سطح انگلیسی محدود در را گفتگو تا شجاعانه تالش می کند اما به فارسی تکلم نمی کند٬ داوبنیا

فارسی می خواند. مکتب زبان٬ مدرسه زبان٬ وی در نگه دارد.

سند شماره (3)
تاریخ: 22 اوت 76 سری
تهران سیا٬ بازرسیهای ویژه حوزه 72 به: نیروی هوایی ـ ستاد

D ستاد 227 ـ نامه 582 عطف به:
الری جیل (بدون طبقه بندی) موضوع:

آن نتایج عملیاتی ثبت در نام پوششی فوق تعیین گردیده تا پرونده و مذاـکرات قبلیمان٬ پیرو (سری) 1ـ
شخصیتهای با مناسبات اجتماعی نظارت شده او در هدایت فعالیتهای مشارالیه (سوژه) که به منظور شود

ایران شروع گردید. مختلف در
سرهنگ دوم آناتولی سازانوف و مناسبات فعلی با جهت پرورش بیشتر اولین فعالیت در (سری) 2ـ
زمینه ای برای معرفی و خصوص بیوگرافی به دست آید اطالعات تفصیلی در تا بود خواهد داوبنیا لئونید

آماده شود. منابع نظارت شده دیگری به این شخصیتها
گزارشهای و شد گذاشته خواهد جریان رویدادهای عملیاتی مهم٬ در اداره شما (بدون طبقه بندی) 3ـ

داده می شود. قرار شما اختیار ـکتبی در
هیوی فرانک ام.

سرهنگ دوم نیروی هوایی
فرمانده

2006 دسامبر طبقه بندی 31 تاریخ خروج از
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شماره (4) سند
اوت 76 24 ٬ D D ستاد گزارش تماس شماره 1 227 ـ 582 خیلی محرمانه ـ

الری جیل (بدون طبقه بندی) موضوع:
ساعت 9/00 / اوت 76 23 یکشنبه / زمان تماس: تاریخ و 1ـ
ایران. تهران٬ بیمارستان ارتش آمریکا٬ موقعیت محل تماس: 2ـ

ایران. تهران ـ بیمارستان ارتش آمریکا٬ مشارالیه٬ دفتر موقعیت محل تماس حضوری: 3ـ
.9/00 ـ 9/50 مدت مالقات: 4ـ

مربوطه. مأمور مشارالیه و مالقات؛ در حاضر افراد ـ 5
یک وسیله نقلیه رسمی که برای اداره تحقیقات ویژه مربوطه از مأمور استفاده: وسائط نقلیه مورد 6ـ
این وسیله نقلیه یک پلیموت استفاده کرد. تعیین شده برای رفتن به بیمارستان ارتش آمریکا حوزه 72
در وسیله نقلیه مزبور بود. ثبت تهران 95239 73 B شماره ثبت 03498 رنگ٬ سفید فیوری ٬1973
هم بررسی می کرد. مربوطه کارهای اداری را چون مأمور محوطه پارکینگ بیمارستان گذاشته شد

کنترل توسط مأمور. حفظ رابطه و و ارزیابی بیشتر مالقات؛ تماس / غرض از 7ـ
منبع) مربوطه (مالقات با گزارش مأمور معرفی گزارشهای جنبی: 8ـ

شد تماس گرفته خواهد او تلفنی با روز که ظرف 10 به مشارالیه گفته شد 10ـترتیبات مالقات بعدی:
ترتیب مالقات آینده داده شود. تا

14ـ گزارش تماس تهیه شده توسط: مأمور ویژه رونالد ام. فیلیپس
توزیع: ستاد اداره تحقیقات ویژه/IVOE ـ1 15ـ

1 ـ حوزه 72
2006 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از

شماره (5)  سند
سری

D ستاد 227 ـ 582 اوت 76 شماره پرونده: 25 تاریخ:
حوزه 72 حوزه 72 نیروی هوایی ـ اداره تهیهـکننده:

ام فیلیپس گروهبان رونالد تهیه شده توسط:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
(هماهنگی)

غرض از مربوطه نمود٬ مأمور /تهران درخواست یک مالقات فوری با سیا 22اوت ٬76 در (سری) 1ـ
استفاده از با به عملیات پرورش یک رابطه اجتماعی نظارت شده تا بود روی عالقه سیا مجدد آن تأـکید
تهران به سوم کنسولگری شوروی در آناتولی سازانوف دبیر رابطه با مشارالیه اطالعات بهخصوصی در
به گذارده و اختیار در سازانوف جمع آوری کرده اند رابطه با که تاـکنون در اطالعات ذیل را سیا دست آید.
استفاده خدمت مورد از برای مسائل بعدی مربوط به فرار صحت این اطالعات باید تأیید پس از آنها نظر
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گیرد. احتمالی قرار
تصور است. کشور خارج از این اولین مأموریت وی در ب بوده و گ. ک. عضو سازانوف احتماًال
یک سال شش ماه تا در تهران باشد. در کشور که مقام فعلی وی رئیس یکم مدیریت خارج از می شود
تا تهران خیلی موفق بوده و در او ناراحتی بوده است. اشکال و زحمت یا دچار سازانوف مطمئنًا ـگذشته٬
ظاهرًا او تماس داشته است. کمونیستی فقط 16 کشورهای بلوک غیر افراد وی با اطالع دارد که سیا آنجا
وعده هایی را مکررًا او روحیه تهاجمی است. فاقد و بی نظم٬ شلخته٬ او دست داده است. از را ـکارایی خود
در طی اقامت خود در او می آید. کامًالدیر می شود وعده حاضر سر هم در اـگر یا ـکه قبول کرده می شکند٬
حالت در حداقل دوبار است و سخت مشروبخوار احتماًال او تصادف اتومبیل داشته است. تهران چند
شرایط کاری همچنین از و زندگی خود است که سازانوف از عمومی دیده شده است آشکار انظار مستی در
مایل است که قطعًا خاصی بدش نمی آید٬ بطور ”خارج رفتن“ از که او هرچند تهران راضی نیست. در خود

تهران برود. از
شـوروی داشـته٬ ایـنتوریست مـینسک٬ یک مقام بلندپایه سابق در مکاتباتی با او این رابطه٬ در
ارسال کرده خارجه گرومیکو حتی نامه هایی به وزیر تهران نوشته و شوروی در عرضحالی برای سفیر

است. مأموریت فعلی خود خالصی از به قصد تمام اینها و است٬
یک که طبق گزارشها چند هر ازدواج نیست٬ خانوادگی یا به مسائل حاد سازانوف مبتال سیا٬ به نظر
آرام که ازدواجشان اساسًا احساس می کنند آنها شوروی به جای گذارده است. در را ساله خود 11 پسر
است٬ علیرغم آنکه خصوصیات همسرش آن را بیشتر به صورت دیگری نشان می دهد. درباره همسر
زبان شوخ است و عشوهـگر٬ گستاخ٬ سرزنده٬ خوش نما٬ که خیلی جلوهـگر٬ گفته اند سازانوف به نام ناتاشا
هیچگاه بوده باشد دیگر یک مرد مباشرت با خواستار معذرت درباره اینکه او خوب می داند. انگلیسی را
به خدمت در که سازانوف مأمور شدند هم آشنا همسرش زمانی با سازانوف و اطالعی داده نشده است.
به ضمن تدریس زبان انگلیسی توسط ناتاشا رابطه بین آنها تاجیکستان شوروی بود. دوشنبه در شهر
تـمام حـدود سازانوف اخیرًا آن موقع یک معلم زبان انگلیسی بود. در ناتاشا سازانوف شکل گرفت.
شوروی تحویل که در نمود ولگا یک اتومبیل جدید صرف خرید را خارجی خود مجوزهای مبادله ارز
نـتیجه در و بدون اطالع کامل همسرش انـجام داد٬ را سازانوف این کار گزارشها٬ بنابر داده می شود.
هم همینطور به طوری که گزارش داده اند و همسرش مقداری درگیری داشته باشد که با پیش بینی میکرد

ولی این درگیری بدون عواقب بعدی گذشت. شد
مطلب ذیل اهمیت بیشتری دارد: شده٬ علیرغم مطالب یاد

تشـعشع بـه یک بـیماری نـاشی از داشته کـه مـبتال خصوصی اظهار بطور نفر سازانوف به چند
کامًالپیش بینی می کند و اوتأثیرمی گذارد؛ یک مرض خون است که روی جگر رادیولوژیکی است ودچار
آنجا ”در به خدمت دردوشنبه درتاجیکستان بوده٬ مأمور گفته که سابقًا او برود. دنیا سنین جوانی از ـکه در
شده برای که به سازانوف پیشنهاد هرچند می کرد.“ البالیش اشعه درز زمینی که روی آن راه می رفت از در
که بستری شود اجازه نمی دهد سازانوف به خود بطوریکه گفته اند به یک بیمارستان برود٬ امراض خود
این رابطه او که در می شود تصور ندارد. اعتماد تسهیالت بیمارستانی آنها چون وی به دکترهای روسی یا

نمی پذیرد. را این حال توصیه پزشکی روسها با یک مالیخولیایی باشد٬
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باتوجه به سعی کرده اندازتمام مطالب فوق تعبیرمنظم به دست آورند. که آنها سیااطالع داد (سری) 2ـ
گشت٬ نخواهد باز ژانویه 77 تا و می رود برای مرخصی به وطن خود 76 نوامبر سازانوف در اینکه گفته اند
فکری سازانوف گفته شده که زمان تشخیص درستی مطالبی که درباره شرایط جسمی / می کنند فکر آنها
بایدپیش ازعزیمت وی باشدو رسیده است و به دست آوردن اطالع بیشترازاین شرایط هم اـکنون فرا یا و/
یا جهت نیل به مقاصدشان می باشد کلیدی در مشارالیه یک فرد سیا به نظر دالیل آن هم مبرهن است.

باشد. می تواند
مشکالت سازانـوف رابطه با کرده که طی جلسات اولیه توجیه تفصیلی مشارالیه در پیشنهاد سیا
کامًالوابسته به دیدگاههای اداره بازرسیهای ویژه و بدهد ترتیب چنین جلساتی را یا و داشته باشد حضور
به هیچ وجه اقدام به گرفتن کنترل اداره بازرسیهای ویژه نشان ساخت که آنها خاطر بدون تردید سیا باشد.

کرد. نخواهند مشارالیه به نفع خود بر
که چون مشارالیه داشتند اظهار و دهند قرار اختیار در که کمکهای الزم را کرد پیشنهاد سیا (سری) 3ـ
گردهماییهای اجتماعی برای شروع سازانوف در تماس وی با سازانوف دارد٬ هم اـکنون یک آشنایی با

عادی محسوب نمی شود. غیر مکالمه کار
که طرح ریزی عملیاتی جهت ترتیب دادن تماس بین مشارالیه و طرف توافق نمودند دو (سری) 4ـ

شروع شود. چه زودتر سازانوف هر
نسخه 1 اداره بازرسی های ویژه ـ ستاد توزیع:

حوزه 72 ـ 1 نسخه
هیوی تصویب: فرانک ام.
سرهنگ دوم نیروی هوایی

 فرمانده

شماره (6) سند
حوزه 72 نیروی هوایی ـ 76 خیلی محرمانه ـ سپتامبر 1 تاریخ:
D ستاد 227 ـ 582 حوزه 72 شماره پرونده: ـگزارش مأموراداره تهیه کننده:

فیلیپس ام. گروهبان رونالد تهیه شده توسط:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
(هماهنگی)

این عملیات توسط نقش وی در مشارالیه و موضوع استفاده از ٬76 سپتامبر 1 در (خیلی محرمانه)
که جهت دادن به فعالیتهای /تهران هماهنگی شد.توافق شد سیا مربوطه با مربوطه وجانشین مأمور مأمور
مربوطه٬ به درخواست مأمور قانونی اداره بارزسیهای ویژه باشد. اختیار نظارت بروی در امور مشارالیه و
حضور با را نظر زمینه شخصیت مورد توجیه مقدماتی تفصیلی مشارالیه در تهران کار یک نماینده سیا٬
قرارهایی موقت٬ مشارالیه بطور برای برگزاری یک جلسه مشترک با داد. مربوطه انجام خواهد مأمور
تهران توضیحاتی / سیا درخاتمه این جلسه٬ گرفت. 76صورت خواهد 7سپتامبر ـگذاشته شدوجلسه در
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ارائه کرد. نظر خصوص شرح احوال شخصیتهای مورد در
نسخه 1 اداره بازرسیهای ویژه ـ ستاد توزیع:

نسخه 1 ـ حوزه 72
هیوی فرانک ام. تصویب:
سرهنگ دوم نیروی هوایی
 فرمانده

شماره (7) سند
77 D ستاد 345 ـ 32 ٬ 76 سپتامبر 16 سّری ـ

بیانیه اهداف عملیاتی تصویب شده
الری جیل (بدون طبقه بندی)

سوم سفارت شوروی٬ آناتولی سازانوف دبیر یک ارتباط اجتماعی بین مشارالیه و ایجاد (سری) 1ـ
تهران. وابسته نظامی سفارت شوروی٬ دستیار داوبنیا سرهنگ دوم لئونید تهران و

داوبنیا. شخصیت سازانوف و شناخت بیوگرافی و رابطه با جمع آوری اطالعات در (سری) 2ـ
(یـعنی مسـمومیت دارد بـه آن را تعیین نوع ناراحتی طبی که سازانوف ادعـای ابـتال (سری) 3ـ

رادیولوژیکی خون).
عدم و ایران دارد داشته از تنفری که سازانوف اظهار صورت امکان بهره برداری از در (سری) 4ـ
اعتماد وی به متخصصین طبی شوروی بوسیله ارائه تکنیکهای پزشکی مورد استفاده در ایاالت متحده.
ناخوشایندهای ایشان به و خوشایندها رابطه با در داوبنیا تحلیل شخصیتهای سازانوف و (سری) ـ 5

معرفی مأموران دیگری برای دسترسی به آنها. منظور
عامالن تهران تا اعضای سفارت چین در تشویق تماسهای بین مشارالیه و و اقدام به ایجاد (سری) 6ـ

تهران روانه کنند. در علیه چینی ها دسترسی را
2006 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از

شماره (8) سند
خیلی محرمانه

توافق گواهی تفاهم و موضوع:
داوطلبانه موافقت دارم که به اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی (آمریکا) سیمورلوین٬ من٬
این روابط نهایت رابطه با در جهت منافع ایاالت متحده کمک کنم و اطالعاتی در یک قضیه ضد در
مطالب که از دیگر مخارج یا وسایل٬ من درک می کنم که تمامی اطالعات٬ رعایت کنم. مخفیکاری را
توافق من متعاقبًا اموال دولت ایاالت متحده می باشد. شده از نتیجه این عملیات عاید سرویس دشمن در
فرصت هایی که این قضیه ضداطالعاتی در ارتباط با در می کنم که داوطلبانه یک آزمایش دروغ سنجی را

بگذرانم. بوسیله اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی ضروری تشخیص داده می شود
اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی جانب من یا زمانی چه از هر این مناسبات ممکن است در
این مدت نوع اطالعات به دست آمده بوسیله من در هر مناسبات یا رضایت طرفین فسخ شود. هوایی با
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جانب من فسخ آن از اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی پس از رضایت آشکار بدون اظهار
گردید. فاش نخواهد

لوین سیمور امضاء:
1976 سپتامبر 29 تاریخ:

فیلیپس ام. رونالد.
 شاهد

شماره (9) سند
خیلی محرمانه

موافقتنامه اسم مستعار موضوع:
اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی (آمریکا)٬ توجه به جنبه های امنیتی همکاری من با با
نام لوین٬ سیمور من٬ این مناسبات٬ رابطه با این شده که برای حفظ مخفی کاری کامل در بر قرار ٬ AFOSI

این مناسبات انتخاب کنم. جهت محافظت از به عنوان اسم مستعار را پائول ویندسور
من تمامی اسناد شد٬ آینده توافق خواهد مربوطه ام در مأمور به استثنای چیزهایی که میان من و
من موافقت می کنم. امضاء اسم مستعار با چنین اقالمی را وسایل و پولهای پرداخت شده و همچون رسید
نام حقیقی با همچون امضاء قانونًا نشان داده شده٬ زیر آن چنان که در اسم مستعار٬ با می کنم که امضاء
اداره بازرسیهای ویژه وابسته به رضایت آشکار بدون اظهار چنین توافقنامه ای را من وجود باشد. الزام آور

نیروی هوایی فاش نخواهم ساخت.

 نام حقیقینام مستعار
 تایپ شده یاتایپ شده یا

پائول ویندسور سیمورلوینچاپ شده:  چاپ شده:
ویندسور سیمورلوینامضا:  امضا:

شاهد:
تایپ شده یا

فیلیپس ام. رونالد فیلیپسچاپ شده: ام. رونالد  امضاء:
ویژه اداره بازرسیهای ویژه مأمور 76شغل: سپتامبر 29 تاریخ:

شماره (10) سند
D ستاد 227 ـ 582 الری جیل (بدون طبقه بندی) سری ـ

طرح ریزی عملیاتی
مناسبات مشارالیه در روی تثبیت بیشتر این زمان باید در کوششها تمرکز ضرورت٬ بنابر (سری) 1ـ
مشارالیه صریحتر٬ بطور گیرد. قرار به وطن خود نوامبر عزیمت سازانوف در سازانوف پیش از با خود
در و غنیمت بشمارد آن را سازانوف استفاده کرده و فرصت برای مالقات با هر که از شد راهنمایی خواهد
مشارالیه روی تمایل طی این مالقاتها٬ اساس مبنای یک به یک تثبیت کند. بر را مالقاتها صورت امکان٬
احساس ناخوشایندی که با و کرد خواهد کار طبیعی سازانوف به مطرح کردن مشکالت پزشکی خود٬
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به این ضمن عالقه صادقانه خود در و کرد همراهی خواهد داشته نسبت به ایران دارد٬ سازانوف اظهار
آنکه ممکن است ولی با می اندازد. جا این زمینه را کمک در پیشنهاد سالمتی سازانوف و رفاه و پیشبرد
عزیمتش تغییر پیش از سازانوف درباره اقدام به کاهش مدت مأموریت خود فکر متحمل نیست که طرز
درصورتی که تالش سازانوف برای کوتاه کردن مدت مأموریتش می شود معذالک تصور کند. شدیدی پیدا
به جواب دهد. مراجعت به تهران به ندای دوستی مشارالیه بیشتر ممکن است در نشد٬ موفقیت روبرو با
به یک آزمایش جسمی کامل تن در ترغیب کند که مشارالیه سازانوف را دارد این امکان هم وجود عالوه٬
مشارالیه در سازانوف حل کند. برای اداره تحقیقات ویژه و سؤاالت را که این مکن است بسیاری از دهد
به دنبال و دعوت کند برای صرف شام به منزل خود سازانوف را 76 اـکتبر هفته حول 22ـ16 در دارد نظر
که کرد خواهد پیشنهاد نبودن زیاد آشکار صورت مناسبت و آنکه در یا بپذیرد آن یک دعوت متقابل را

هم جمع شوند. دور دیگر عزیمت سازانوف یک بار پیش از
آشورکویک و داوبینا٬ با که مناسبات خود شد مشارالیه راهنمایی خواهد همان زمان٬ در (سّری) 2ـ
براساس تثبیت کند. بیشتر غیررسمی حفظ یا فعالیتهای اجتماعی مختلف رسمی و در حضور با ونگ را
مسئله راهنمایی مشارالیه به برقراری مالقاتهای یک درصورتی که مناسب بود این تماسها موفقیت وی در
نتیجه این مالقاتها٬ در گرفت. خواهد بررسی قرار مورد این افراد از نفر چند یک یا با نفره) به یک (دو
مطابق معرفی منابع انتخاب شده بیشتر داشتن یک نظر٬ با و آمد اطالعات بیوگرافیک به دست خواهد

شد. اقتضای شرایط شخصیت وی سنجیده خواهد
به منظور زمینه سازی برای تهیه گزارشهائی عمیق تر در نظر گرفته شده که اطالعات همسر 3ـ (سّری)
ابتدا یک توجیه شخصیتهای مورد نظر تخلیه شود. در مشارالیه در رابطه با تماسها و مشاهدات خود از
اداره همکاری مشارالیه با و عالقه اداره تحقیقات ویژه به این هدفها ٬AFR 205 ـ درباره 57 مختصر
این توجیهات روی دستیابی به اطالعات مربوط به بیوگرافی و در شد. داده خواهد تحقیقات ویژه به او
اجرای یک وی در استعداد گزارش درباره آنها٬ و شدن آشنایان بیشتر پیدا با شد. خواهد شخصیت تأـکید
که وقتی صورت می گیرد این کار شد. سنجیده خواهد نظر مورد همسران افراد رابطه با وظیفه عملیاتی در

اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی رسیده باشد. / IVOE به تصویب و ایجاب کند آن را موقعیت٬
همچنین فراهم برای تسهیل ادامه دستیابی به اطالعات به موقع درباره شخصیت مشارالیه و (سّری ) 4ـ
اداره / IVOEجلب موافقت نظرگرفته ایم که پس از ـکردن یک راه ارتباط غیرحضوری برای موقع لزوم در
محل مشارالیه در همسر گرفته شود. این عملیات به کار مربوطه آـگاهانه در مأمور همسر تحقیقات ویژه٬
است که امکان دسترسی روزانه به تمام مناطق آن محل و موقعیتی مشغول به کار فعالیت مشارالیه در
بخش امور وی منشی در مشخصًا٬ است. مشارالیه برایش میسر کارمندان منجمله خود تماس شخصی با
مـورد مـوافـق در غیر موافق یا مشارالیه٬ رابطه با مشاهدات اخیری که در اظهارات و بیماران است.
توجه وی واقع شده اند مورد مربوطه گفته شده یا مأمور کارکنان به همسر مناسباتش با شخصیت وی و
مشارالیه کمک می نمایند. سنجش بیشتر مؤثری در که بطور که اطالعات وافری موجودند آنند حاـکی از
همسر همچنین استفاده از شد. ماهیت قضیه این است که گزارشهای محدودی توسط منبع تهیه خواهد
(توجه: حین اجرای وظایف عادی وی تحقق داد. می توان در را مربوطه به عنوان یک میان بر مأمور
این دستورالعملهای امنیتی بیشتری برای استفاده در مالقاتهای شخصی و شیوه های ارتباط غیرحضوری٬
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غیر منبع به طرز با کار در ایجاب می کند آنجایی که شرایط اینجا از عملیات تحت بررسی می باشند.
برای اشاره ویژه ای به آن نمودیم). طرح ریزی عملیاتی خود در معمولی مالحظات امنیتی رعایت گردد
ضروری است که مختصرًا ایمنی باشد٬ این عملیات همراه با مربوطه در مأمور همسر آنکه استفاده از
که: شد به وی فقط گفته خواهد مشخصًا کند. پر یک تعهدنامه امنیتی را صورت مناسبت٬ در و توجیه شود
به منظور اداره تحقیقات ویژه همکاری می کند. اطالعاتی با یک پرونده حساس ضد ”مشارالیه در
مأمور حد بیش از حضور اثر عموم بر شدن توجه اداره تحقیقات به مشارالیه نزد آشکار جلوگیری از
مأمور بین مشارالیه و و انتقال دهد که پیامهایی را شد اوخواسته خواهد گاه به گاه از آن محل٬ مربوطه در
هرگونه خبر٬ مربوطه الزم است که از برای مأمور به عالوه٬ حمل کند. فردًا مربوطه پاـکتهای ممهوری را
افرادی که به اقتضای سایر با یا کارکنانش و مناسبات مشارالیه با مراودات٬ رابطه با غیرموافق در موافق یا
ضمن اجرای وظایف در داشتن آنها امکان تحت نظر مربوطه) مأمور (همسر او و مقامش تماس دارد

آـگاهی یابد.“. دارد را روزانه خود
منبع فرصتهایی هم برای و نقش دوگانه میان بر مربوطه در مأمور همسر استفاده از میشود تصور
که این طرح کاری می شود تأـکید فراهم می کند. محسوس را غیر آزمایش عملیاتی مشارالیه به یک نحو

حضوری محسوب شود. طریقه ارتباط غیر تنها یا به عنوان طریقه ”ارجح“ نباید
به عنوان تا منتخبی شناسائی شوند گرفته شده که افراد نظر در منبع٬ مالقاتهای فردی با رابطه با در ـ 5
اساس استفاده یک نوبتی اقامتگاههای ایشان بر وترتیب استفاده از نگهدارندگان محل های امن عمل کنند
یا غیر مکرر داده شود. این موارد اـگر با مالقاتهای فردی در رستورانهای محلی مختلف و مکـانهای
احتمالی مالقات در ساختمان هتل قراردادی محل همراه شوند٬ تصور می شود که امنیت عملیاتی کافی
چون مستلزم پاسپورت برای ثبت است و ساختمانهای هتل های تجارتی٬ استفاده از شد. تأمین خواهد
بر در تهران مشکالت ویژه ای را در آمد٬ وسائط نقلیه متحرک به علت مشکالت عظیم رفت و مالقات در
2006 دسامبر 31 طبقه بندی: دارد. تاریخ خروج از

شماره (11) سند
76 سّری اـکتبر 23 تاریخ:
حوزه 72 گزارش مأمور نیروی هوایی٬
حوزه 72 D ستاد اداره تهیه کننده: 227 ـ 582 شماره پرونده:

فیلیپس ام. گروهبان رونالد تهیه شده توسط:
RC شماره 5 عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  عنوان:
تفصیل:

(هماهنگی)
نمایندگان مربوطه با جانشین مأمور مربوطه و این عملیات توسط مأمور ٬76 اـکتبر 3 در (سری) 1ـ
76 سپتامبر 28 زمینه ـکوکتل پارتی که مشارالیه در در طی این جلسه سیا تهران هماهنگی شد. / سیا
قطعی پیشنهاد غیر بطور و ضیافت شرکت داشتند همسرش در چون سازانوف و توجیه شد. نمود برگزار
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که این عملیات به آرامی جلو طرف توافق داشتند دو هم جمع شوند آینده دور که در پذیرفتند مشارالیه را
با 76 اـکتبر 2 نمایندگان آن در که یکی از تماسی بود رابطه با در جمله نکات مهم اظهارات سیا از می رود.
منزل مشارالیه شرکت کرده یک مهمانی در داشت که در این تماس سازانوف اظهار در سازانوف داشت٬
دقیق به بطور نماینده سیا به آن مهمانی دعوت شده بود. او که چرا نمی داند که کامًال سازانوف افزود بود.
به یک میهمانی که (سازانوف) او (یعنی چرا زده بود چه زمینه ای این حرف را نداشت که سازانوف در خاطر
تیپهای بسیار به این میهمانی که مدعوین آن از (سازانوف) او چرا یا دعوت شده بود مشارالیه بانی آن بود
وجه آنها که سازانوف با مدعوین افرادی بودند به ویژه آنکه اـکثریت سایر دعوت شده بود٬ مختلف بودند

اشتراـکی نداشت).
شیوه های حساس است شامل منابع و ـ استفاده فقط برای زمینه هشدار

2006 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از

شماره (12) سند
IVOE / اداره تحقیقات ویژه حوزه 72 D ستاد) به: 227 ـ 582) IVOE از:

اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی (بدون طبقه بندی) ستاد
طرحهای عملیاتی) ٬76 اـکتبر 27 شما٬ (فرم 96

الری جیل موضوع:
1ـ (سری) مطابقSC ٬ دلیلی ندارد که همسر مشارالیه نتواند به عنوان یک منبع آـگاه در این عملیات به
اداره منطقه شما توسط یک تیم زن و شوهر D ستاد) در ـکار گرفته شود. عملیات ساسل (458 ـ 227
آنکه برای بدل کردن وی به یک منبع آـگاه تصمیم قطعی اتخاذ پیش از کرد. فوق العاده خوب کار و می شد
نه٬ یا قابل ایفای این وظیفه به حساب می آورید را او اینکه شما اوًال٬ گرفته شود. نظر در باید چیز دو شود
التفات وی به اصول امنیتی چگونه است؟ قابلیت و از شناخت شما به عبارت دیگر٬ مشخص گردد. باید
جیل درباره مشارکت همسرش چه خواهد که نظر دریابید مستقیم یقینًا غیر به یک نحو باید شما ثانیًا٬
وی به برای سنجش همسر نکرده٬ طرفهای مقابل ایجاد یک رابطه یک به یک با چون جیل هنوز بود؟
مشارالیه درباره مشارکت نظر عین حال بشود در و دست باشد وقت کافی در تعیین قابلیتهای وی باید
به یک اساس مورد IAW وی بر IFR 205 ـ به تخلیه 57 می توانید شما ضمنًا تشخیص داد. همسرش را
این ستاد لطفًا می توان استخدام کرد. که همسرجیل را درچنین زمانی اـگرتشخیص دادید ادامه دهید. مورد

مطلع فرمایید. را
عالقه ضروری مورد مربوطه به عنوان یک منبع آـگاه افشای غیر مأمور همسر استفاده از (سّری) 2ـ
طـریق مکـالمات از اطالع درباره جیل آشکارا عملیاتی اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی می باشد.
ایجاب غیرعادیست و اینکه جیل رفتارش مظنون یا شواهدی از به امروز٬ تا غیررسمی به دست می آید.
به نظر بنابراین٬ مشاهده نشده است. جوی دامنه داری توسط یک منبع آـگاه صورت گیرد پرس و می کند

مربوطه چیزی به دست آید. مأمور آـگاه کردن همسر که با نمی رسد
آن است مسائل بالقوه اش بیش از آـگاه٬ مربوطه به عنوان یک میان بر مأمور استفاده ازهمسر (سّری) 3ـ
مشکالت امنیتی عظیم در آنکه به عنوان مستمسک نهایی جهت غلبه بر گرفت جز نظر در ـکه بتوان آن را



النه جاسوسی آمریکا 116 اسناد

چنین اطالعاتی“ بخش ”طرح ریزی ضد ٬9 تا 6 موارد از مربوطه بررسی شود. مأمور روابط بین منبع ـ
(یعنی ایـنکه وی توسط اداره تحقیقات ویژه دارد که جیل دالیل قانونی برای تماس آشکار برمی آید

است). فرمانده یک واحد
سینگهوف فورست آ.

سرهنگ نیروی هوایی آمریکا
اطالعات  رئیس ضد

شماره (13) سند
76 اـکتبر 28 سّری ـ
سی واشنگتن دی. ستاد لیندسی آلمان به: حوزه ٬70 اداره بازرسیهای ویژه٬ از:

FM اداره بازرسیهای ویژه 96 و 76 اـکتبر مورخ 9 نامه حوزه ٬72 عطف به:
D ستاد) 227 ـ 582) 76 اـکتبر مورخ 10

الری جیل (بدون طبقه بندی) موضوع:
معاونت اطالعاتی ستاد اطالعات / نماینده ضد IVO با CC/70 و حوزه 76 اـکتبر 19 در (سّری) 1ـ
مطابق درخواست حوزه 72 مک کابی را سرلشکر و هماهنگی نمودند اروپا در خبری زمینی آمریکا

توجیه نمودند.
2ـ (سّری) تیمسار مک کابی با استفاده از مشارالیه بنابر طرحی که رئوسش در نامه مرجع مشخص
موافقت داشت. معذرت تیمسار این درخواست را هم مطرح کرد که ما بررسی نماییم آیا بین شده کامًال
الزم می دارد ژنو قرارداد آنکه٬ خصوصًا نه؟ یا دارد تعارضی وجود ژنو قرارداد فعالیتهای مشارالیه و
باید گونه کمک پزشکی که داده می شود هر و دهند تحت معالجه قرار را تمام کشورها پرسنل درمانی افراد
او از و عمل می کند پنجره“ و اطالع داریم که مشارالیه به عنوان یک ”در ما والغیر. مریض باشد به خاطر
تأـکیدخواهیم ازطریق ستادخود معذرت این را فعالیتهای ضداطالعاتی نخواهدشد٬ تقاضای مداخله در

نخواهیم داد. قرار جریان توصیه آنها در را مککابی٬ تیمسار و ـکرد
درخـواست تـیمسار رابطه با در نماینده معاونت اطالعاتی ستاد مذاـکرات بعدی با در (سّری) 3ـ
اطالعاتی ریاست ستاد دستیار هماهنگی اداره بازرسیهای ویژه با مک کابی معاونت اطالعاتی خواستار
سوابق قبلی باید این قبیل٬ به گمان معاونت اطالعاتی برای مواقعی از شد. مرکزی سیا ستاد نیروی زمینی و
سرفرماندهی و ریاست ستاد باید معاونت اطالعاتی همچنین اظهارداشت که آنها داشته باشد. وجود
به را نوشته مطالب توجیهی خود نسخه ای از توجیه کنند.برای این منظور را اروپا در نیروی زمینی آمریکا

معاونت اطالعاتی دادیم.
فرماندهی نیروهای فکرتوجیه رکن 2 در که ما معاونت اطالعاتی همچنین درخواست کرد (سّری) 4ـ
حق ویژه ای دارند. حوزه 72 به خدمت در نظامی مأمور افراد ارتباط با در آنها باشیم زیرا اروپا در آمریکا

خواستاریم. را فرماندهی اروپا توجیه رکن 2 با موافقت شما نظریات و
IVO متعاقبًا اداره بازرسیهای ویژه / ستاد و یک نامه گزارشی به حوزه 72 (بدون طبقه بندی) ـ 5

طبقه بندی سال 2006) (خروج از شد. ارسال خواهد
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شماره (14) سند
حوزه 70 1976 اداره تهیه کننده: اـکتبر 29 تاریخ:
دیلون گروهبان فرانسیس آر. 76 تهیه شده توسط: D ستاد 227 ـ 582 شماره پرونده:
76 ـگزارش مأمور اـکتبر مورخ 9 نامه حوزه 72 عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  عنوان:
تفصیل:

(هماهنگی)
سوابقی مارتین فرمانده اداره تحقیقات ویژه حوزه ٬70 ال. سرهنگ سی. ٬76 اـکتبر 26 در (سّری) 1ـ
در نیروی زمینی آمریکا / اطالعاتی ستاد پرسنل معاونت / ذیل از این عملیات به اطالع افراد رابطه با در را

رساند: اروپا
اروپا. نیروی زمینی در سرهنگ دین شانشه معاون اطالعاتی /

اروپا نیروی زمینی در D معاونت اطالعاتی / اطالعات / رئیس بخش ضد راجرز سرهنگ جان سی.
نیروی D معاونت اطالعاتی / اطالعات / ویژه رئیس بخش ضد دستیار هیوز آقای توماس سی.

اروپا. زمینی در
نیروی زمینی در D معاونت اطالعاتی / سرهنگ دوم دوگالس هالدین رئیس شعبه عملیات ویژه /

اروپا.
الف ـ با مرور نوشته مطالب توجیهی ما برای تیمسار سرلشکر مک کابی فرمانده فرماندهی پزشکی
نیروی زمینی آمریکا در اروپا٬ سرهنگ شانشه و سرهنگ راجرز اظهار داشتند که به نظر آنها در این
هـم و هـم ریـاست سـتاد شیوه معمول عملیاتی آنها٬ بنابر معذرت٬ ندارد. هماهنگی اشکالی وجود
نوشته مطلب یک نسخه از داده شوند. بایددرجریان این عملیات قرار اروپا سرفرماندهی نیروی زمینی در
نیروی / معاونت اطالعاتی ستاد دیالرد٬ سرلشکر ایشان یا تا گذاشته شد سرهنگ راجرز توجیهی نزد

توجیه کنند. سرفرماندهی را و ریاست ستاد شخصًا بتوانند اروپا زمینی در
پرسنل چون اـکثر سؤال کرد. فرماندهی اروپا سرهنگ شانشه درباره درست بودن توجیه رکن 2 ب ـ
به سرهنگ شانشه می باشند٬ THEATER فرماندهی نیروهای اروپا ایران تحت کنترل در نظامی مستقر
خواهیم داد. را فرماندهی اروپا اداره تحقیقات ویژه ترتیب توجیه رکن 2 که باموافقت ستاد اطالع داده شد
هم توسط سرهنگ راجرز اروپا مسأله اطالعات تکمیلی برای پرسنل الزم نیروی زمینی در ج ـ
معاونت تا شد داده خواهد وی قرار دفتر اختیار که خالصه های مناسبی در گفته شد به او مطرح شد.
جریان وقایع عمده مربوط به مشارالیه واقع باشند. در اروپا سرفرماندهی نیروی زمینی در اطالعاتی و
سرهنگ دوم هالدین توسط حضور مارشال مک کابی در سرلشکر ٬76 اـکتبر 26 در (سّری) 2ـ
طرحی که مشارالیه بنابر استفاده از مک کابی با تیمسار دیلون توجیه شد. سرگرد سرهنگ مارتین و
هـم مک کابی این را تیمسار این وجود٬ با موافقت داشت. مشخص شده کامًال ضمیمه 1 رئوسش در
بگفته نه. یا دارد تعارض وجود ژنو قرارداد بین فعالیتهای مشارالیه و بررسی کنیم آیا که ما درخواست کرد
همه افراد اختیار در را که پرسنل پزشک کمک پزشکی خود الزم می دارد ژنو قرارداد مک کابی٬ تیمسار

الغیر. و مریض باشد به خاطر صرفًا این کمک باید و دهند قرار ـکشورها
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درخواست نمود اما به خصوص تعارضی وجوددارد. این مورد مک کابی اطمینان نداشت که در تیمسار
درگیری پرسنل پـزشکی در اطمینان حاصل گردد٬ تا سطوح باالتری بررسی شود ـکه این مسئله در
که مشارالیه به عنوان مک کابی اطالع داده شد به تیمسار فعالیتهای اطالعاتی عواقب دیپلماتیک ندارد.
فعالیتهای اطالعاتی که وارد شد خواسته نخواهد او به هیچ وجه از و کرد عمل خواهد پنجره“ و یک ”در
مریض خواهد به خاطرخود کمک عرضه شده به مریض توسط مشارالیه صرفًا اینکه هر به عالوه٬ ـگردد.
این مسئله از مطمئن شویم٬ تا ستادخودسؤال خواهیم کرد از که ما مک کابی اطالع داده شد به تیمسار بود.
خواهیم جریان پاسخ آن قرار در را او ما و واشنگتن هماهنگی می شود طریق سازمانهای ذی صالح در

داد.
درخـواست تـیمسار رابطه با نمایندگان معاونت اطالعاتی در یک مذاـکره بعدی با در (سّری) 3ـ
اطالعاتی ستاد دستیار با اداره تحقیقات ویژه این مسئله را که ستاد توصیه کرد سرهنگ راجرز مککابی٬
پرسنل پزشکی گمان داشت که برای استفاده از سرهنگ راجرز هماهنگ نماید. سیا ستاد نیروی زمینی و
که پیش از گفته شد به سرهنگ راجرز داشته باشد. سوابق قبلی وجود زمینه عملیات اطالعاتی باید در
وی دفتر مک کابی با پاسخ داده شده به تیمسار مک کابی و تیمسار برگزاری یک مالقات تکمیلی با

شد. هماهنگی خواهد
نوشته مطالب توجیهی 1ـ ضمیمه:

هرشون تصویب الن بی ـ
سرهنگ دوم نیروی هوایی

 معاون فرماندهی عملیات تحقیقی

شماره (15) سند
76 سری دسامبر 9 تاریخ:
حوزه 72 حوزه 72 اداره تهیه کننده: نیروی هوایی٬
D ستاد 227 ـ 582 (اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی ) شماره پرونده:
فیلیپس ـگزارش مأمور ام. گروهبان رونالد تهیه شده توسط:

RC شماره 14 عطف به:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  عنوان:

تفصیل:
(هماهنگی)

موریس با ویژه کورتیس اس. مأمور مربوطه و این عملیات توسط مأمور 76 دسامبر 14 در (سری)
سـایر سـازانـوف و رابطه بـا پیرامون فعالیت عملیاتی آتی مشارالیه در تا تهران هماهنگی شد / سیا

طرح ریزی شود. نظر شخصیتهای مورد
داشت که وی بابت تالشهای عملیاتی جیل خیلی متشکر اظهار نماینده سیا٬ والدیمیراسکوتزکو٬
در دسترس سیا واسطه در کنارچندین عامل دیگر که فعالیتهای جیل در می کرد وی فکر به عالوه٬ است.
شام قرار نشدن سازانوف در توجه به حاضر با بوده است. مفید سازانوف بسیار ترسیم سیمای روشنتری از
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اسکوتزکو ٬76 نوامبر 16 در یک عامل مخفی سیا تماس نگرفتن وی با و 76 نوامبر تاریخ 14 جیل در با
فی الواقع شیوه مأموریت موقت سازانوف یا داشت که ممکن است اقدامات یک عامل مخفی سیا٬ اظهار
موجب این عدم حضور نشان می دهد خود بی نظمی فردی از عادی سازانوف که فراموشکاری و ظاهرًا
سایر این اواخر٬ در بوده اند. موجب این ”غیبت“ به احتمال قویتر شده آخر دلیل ذـکر این دو شده باشد.
بطور گهگاه و وی بودند مشغول برقراری یک رابطه صمیمی با تماس بوده و سازانوف در ـکسانی که با
عادی نـبود. غیر چیز طرف خود با ”خلف وعده“ قطع شده است. آنها که تماس با ناـگهانی دیده اند
با به اوگفت که او و سازانوف مالقات کرد با نوامبر76 11 در که یک عامل مخفی سیا اسکوتزکواطالع داد
قابل بیشتر اما مخفی کار آنکه سازانوف فردی حساس٬ خصوصًا تهران تفاوت دارد. روس در افراد سایر
جریان این روال کلی در سازانوف ارج می گذارد. به دوستی با این عامل سیا همچنین٬ معاشرت است.
این نقشه ظاهرًا دیگران تفاوت دارد. با او که به سازانوف فهمانده شود به این منظور دنبال شد مالقات آنها
کـمال جیل ممکن است موجب برقراری مناسبات صمیمانه تری شود. تماسهای سازانوف با همراه با
آینده تصمیم گرفته در اـگر تا قراردادن سازانوف شود مطلوب آن است که این عامل مثبتی برای تحت تأثیر
نظر در طرحی برای اجرای این کار حال حاضر (در بپذیرد. او داده شود همکاری“ ”پیشنهاد به او شد
گرفت به اداره تحقیقات ویژه اطالع داده خواهد بررسی قرار صورتی که این اقدام مورد در ـگرفته نشده و
سازانوف اـگر دهد. موقعیت ناهنجاری قرار در سازانوف را می تواند متفاوتی هستم“ ”نقشه من فرد شد).
شناخته ضعیف“ به عنوان یک ”خواهر او میان بگذارد تهران در در جماعت روسها کسدیگری از با را آن 

خواهد شد یعنی آنکه وی یک خطر امنیتی بالقوه است و از تماس با بیگانگان منع خواهد شد.
جبران ناپذیری ضایع بطور شهرت وی به عنوان یک ”رفیق وفادار“ موقعیت و خالصه آنکه٬ کارایی٬
با را متفاوتی هستم“ باهوشی است امکان اینکه وی موضوع ”من فرد چون سازانوف فرد شد. خواهد
امنیتی شناخته شدن چه که به عنوان یک خطر شد ملتفت خواهد او است. بعید عمًال دیگران مطرح کند
به وی٬ 76 نوامبر 11 این مطلب در اظهار پس از این قابل درک است. و دارد بر در او مشقاتی برای فرد
دلیل به هر نشد. حاضر نوامبر 16 در عامل سیا مالقات با قرار و 14 ضیافت شام جیل در سازانوف در
گذارده است. کنار اعضای جماعت دیپلمات رسمی را که سازانوف تماس با می رسید به نظر عملی که بود٬
به مسافرت رفته که سازانوف ظاهرًا معلوم شد سیا صدای جیل و و سر نتیجه تحقیقات بی و معذرت در

است.
76 به تاریخ 12دسامبر میهمان) 700 یک ضیافت بزرگ (باحدود که سازانوف در اطالع حاصل شد
داشته یک نماینده سیا آن مکالمه مختصری با در تهران شرکت کرده و سفارت امارات عربی متحده در در
وطن تدارک گذراندن مرخصی در در داشت که به مسافرتی به اصفهان رفته بوده و سازانوف اظهار است.
سالی که می بایست پیش گزارشهای آخر داشت که بواسطه کثرت تعداد سازانوف همچنین اظهار بود. خود
سازانوف ضمن آنکه افتاده است. به تأخیر 76 دسامبر 23 عزیمت وی به وطن تا رفتن به اتمام برساند از
درجواب به سؤاالتی که درخصوص فعالیتهایش و آمد به نظر معمول خوددار از بیشتر ـگرم وصمیمی بود
که شش هفته به مرخصی می رود٬ داشته بود چون سازانوف اظهار طفره می رفت. شد طی هفتههای اخیر
به تهران اولین هفته مارس 1977 آخرین هفته فوریه یا که وی تا تهران فی الواقع پیش بینی نمی کرد / سیا
مأموریت موقت روی گزارشها٬ خود کار کنار در آن ضیافت بوده و به عالوه چون سازانوف در بازگردد.
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قابل تردیداست. کسی صحبت کرده باشد با متفاوتی هستم“ هم داشته اینکه وی درباره موضوع ”من فرد
مرخصی مراجعت وی از سازانوف حتی پس از برای تماس با که مشارالیه نباید دارند نظر طرف متفقًا دو
همچنان ولی درصورتی که سازانوف تماس گرفت وی باید به خرج دهد بازگشت به وطن پیشقدمی بیشتر
یو آر. مظنون به وابستگی به جی. آنها ریاباوالوف که به نظر به تماسهای مشارالیه با سیا بپذیرد. را آنها
همچنین وی و تماس با واداریم اقدام به برقراری مجدد که مشارالیه را توافق شد عالقه کرد. اظهار است٬

نماید. دوابنیا با دنبال کردن تماسهای خود و برقراری مجدد
هیوی فرانک ام. تصویب:

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
فرمانده

2006 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از
استفاده فقط برای زمینه

شیوه های حساس است. شامل منابع و هشدار:

شماره (16) سند
76 خیلی محرمانه سوم نوامبر
(اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی ) گزارش مأمور حوزه 72 نیروی هوایی٬
D دفتر تهیهـکننده: حوزه 72 شماره پرونده: ستاد مرکزی حوزه 582 ـ 227
RC شماره 5 تهیه شده بوسیله: مأمور ویژه٬ رونالد. ام. فیلیپس مرجع:

عناوین (توافقنامه های مالی)
الری جیل (طبقه بندی نشده) عنوان:

به شخص فوق الذکر منبع) (مرجع مالقات با ٬79 سپتامبر درجریان مالقات 29 AR (خیلی محرمانه)

به وی گفته توجیهی که ضمن استخدام به عمل آمد ارتباط با در و این عملیات استخدام شد عنوان منبع در
این عملیات یاری پشتیبانی از در هنگامی که اداره بازرسیهای ویژه را در که تمامی مخارجی که او شد
آـگاهی با مذکور فرد و توضیح داده شد مربوطه جبران خواهدگردید. بوسیله مأمور متحمل شود می کند٬
اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی متحمل شده که به دستور دریافت که فقط مخارجی را
مأمور حفظ کند. مخارجش را حساب دقیقی از تا خواسته شد مذکور فرد از و گردید پرداخت خواهد
مخارجی که به عهده وی کرد٬ پیشنهاد 76 سپتامبر 28 اشاره به میهمانی صرف مشروب در مربوطه با
این کارش هدف به عملیات کمک کرده و مورد افراد دعوت از چون وی با بازپرداخت شود افتاده بود

شده بود. آن افراد مناسباتش با وسیله توسعه بیشتر و مبنای تماسهای بیشتری شده بود
”تمایلی نداری که وی گفت: جبران مالی نگرانی نداشته است. مورد در داشت که او اظهار مذکور فرد
مربوطه احتمال افزایش مجالس اجتماعی در مأمور کند.“ پر دالر فقط برای چند یک دسته کاغذاداری را
که گردید پیشنهاد یافت. مدتی به طرزچشمگیری افزایش خواهد پس از که همه آنها توضیح داد آینده را
آینده احتراز جمع آوری تمامی این جزئیات در پیگیری و از تا جبران بشود که پولی خرج می شود بار هر
میهمانی خرج برای او هیچ راهی برای دانستن حتمی اینکه چه مقدار این توصیف که او با مذکور فرد شود.
گفت که فهرستی مذکور مربوطه به فرد مأمور کرد.“ فکرخواهد این مورد گفت که ”در برداشته است ندارد
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درباره موضوع صحبت خواهد یک مالقات آینده بیشتر در و دقت تهیه ببیند حتی االمکان با مخارج را از
آن موافقت کرد. با مذکور که فرد شد

شد. مرکزی اداره بازرسیهای ویژه وابسته به نیروی هوایی تأیید ستاد توزیع:
هیوی ام. فرانک.

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
 فرمانده

فقط برای استفاده به عنوان سابقه
شیوه های حساس است. شامل منابع و هشدار

شماره (17) سند
76 سّری نوامبر 6
حوزه 72 ـگزارش مأمور نیروی هوایی٬
حوزه 72 D ستاد اداره تهیهـکننده: 227 ـ 582 شماره پرونده:

استوت گروهبان جیمی ال. تهیه شده توسط:
RC شماره 6 عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(هماهنگی)
مربوطه پیرامون این جانشین مأمور موریس و گروهبان کورتیس اس. ٬76 اـکتبر 24 در (سّری) 1ـ
آناتولی سازانوف اشارات صریحی به تالشهای جیل برای تماس با تهران مذاـکره کردند. / سیا عملیات با
که چند نکرده است هر سازانوف برقرار تماس مجددی با که جیل هنوز اطالع داده شد به سیا ـگردید.
اوضاع رابطه با جیل در مربوطه و که مالقاتی بین مأمور شد قرار این رابطه انجام گرفته بود. اقداماتی در

شود. برگزار
سازانوف داشته و هفتگی با دو مراودات هفتگی ـ نمایندگان اداره آنها که یکی از سپس اطالع داد سیا
باعث ناامیدی آنها نشده و موفقیت روبرو با برای برقراری تماس شخصی نیز اقدامات اخیر معذرت٬ دارد.
که سازانوف) شماره تلفن دفتر تهران (با کنسولگری شوروی در به دنبال یک تماس تلفنی با ـگشته است.
که سازانوف به علت یک بیماری که نوعش فاش نشددر پی برد نماینده سیا هفته گذشته صورت گرفت٬ در

نشده است. حاضر خود کار سر بیمارستان بستری است و
مربوطه به جانشین مأمور به وی اشاره شد٬ تهران که فوقًا / نماینده سیا ٬76 اـکتبر 28 در (سّری) 2ـ

کند. سازانوف تماس برقرار که دوباره توانسته با اطالع داد
بتازگی از 10روزطی دوران نقاهت یک حمله قلبی ضعیف٬ یک هفته یا که بعداز سازانوف توضیح داد
همسرش دعوت سازانوف و داشت که وی از اظهار نماینده سیا بیمارستان شوروی مرخص شده است.
درباره آن موقع وی اقدام به پرس وجو 76بیایندودر اـکتبر 29 که باوی به یک برنامه ورزشی در ـکرده بود

نمود. سازانوف خواهد جزئیات بیماری اخیر
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قبول همسرش دعوت فوق را که سازانوف و تهران اطالع داد / سیا ٬76 اـکتبر 29 در (سّری) 3ـ
که علت بستری شدن وی کرد سازانوف تکرار رفتند. به منزل نماینده سیا آن برای دیدار پیرو و ـکرده اند
راست نگفته که ممکن است سازانوف کامًال می کند فکر سیا معذرت٬ یک حمله قلبی ضعیف بوده است.
پذیرفتن مشروبات مـخلوط اجتماعی وی در طی آن دیدار و می کشید سیگار سازانوف دائمًا باشد؛
و تنباـکو علت ادامه استفاده وی از سازانوف پرسید از هنگامی که آن نماینده سیا راه نمی داد. تردیدی بخود
با و زد سازانوف فقط لبخند یک حمله قلبی داشته است؟ آنکه خودش می گوید مشروب الکلی چیست با

این حرف گذشت. بی اعتنایی از
هیوی فرانک ام. تصویب:
سرهنگ دوم نیروی هوایی

 فرمانده
استفاده فقط برای زمینه

شیوه های حساس است. شامل منابع و ـ هشدار
2006 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از

شماره (18) سند
فوریه 77 سّری 2
نیروی هوایی اداره تحقیقات ویژه حوزه 70
D ستاد ـگزارش مأمور شماره پرونده: 582 ـ 227
کستیل ویژه برتون آ. مأمور حوزه 70 تهیه شده توسط: اداره تهیه کننده:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(هماهنگی)
دبلیو. سرهنگ دوم دی. با کستیل این عملیات را ویژه برتون آ. مأمور ژانویه ٬77 22 در (سّری)
هیدلبرگ٬ اروپا در سرفرماندهی نیروی زمینی آمریکا / ACACB اطالعات) (ضد SO ـ هالدین رئیس
اختیار در را 76 دسامبر تاریخ 26 فعالیتهای جیل تا وخالصه ای از جمهوری فدرال آلمان هماهنگ کرد
فعال جیل بطور که آیا نگرانی کرد معذرت کمی اظهار پیشرفت این عملیات راضی بود٬ هالدین از ـگذارد.
به فعالیت عادی وی بوده اند. از فراتر پرورش روابطی بوده که اضافه و ترتیب دادن / مؤظف به تالش و
جهت فعال وظایفی در موقعیت اجتماعی جیل بطور مقام نظامی و که به واسطه رتبه٬ هالدین گفته شد
به وی ابالغ نشده است. عادی باشد به نحوی که غیر ضربتی برای پرورش افراد داشتن فعالیت تهاجمی /
دفتروی قرار منظم دراختیار بطور که خالصه های دیگری به موقع و آن به هالدین اطالع داده شد اضافه بر

گرفت. خواهد
لوکنز تصویب رابرت وس.
نیروی هوایی سرگرد

اطالعاتی رئیس شعبه عملیات ضد
2007 دسامبر 31 طبقه بندی. تاریخ خروج از
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شماره (19) سند
آوریل 1977 سّری 19
77 Dستاد 32ـ345 ـگزارش مأمور شماره پرونده:
فیلیپس ام. ویژه رونالد مأمور حوزه 72 تهیه شده توسط: اداره تهیه کننده:

گزارش تماس شماره 24 عطف به:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
(چیزهای داده شده برای استفاده عملیاتی)

یک دستگاه مربوطه٬ مأمور طی یک مالقات حضوری بین مشارالیه و مارس ٬77 15 در (سّری)
مجوزقید پیرو شماره سری 21535...٬ ٬ TR BF 238ـ پاناسونیک مدل تلویزیون قابل حمل سیاه وسفید
که توضیح داده شد مشارالیه گذارده شد. اختیار IVO در اداره تحقیقات ویژه / مارس 77 پیام 8 شده در
قائممقام رئیس بیمارستان شوروی در هنگامی که آناتولی رامکف٬ مشارالیه این دستگاه تلویزیون را
همچون یک ”وسیله این دستگاه باید که از به مشارالیه گفته شد کند. به وی اهدا می آید٬ تهران به منزل او
برای باید زمانی که این دستگاه به رامکف داده شد٬ مشارالیه باید به عالوه٬ مراقبت به عمل آید. دست دوم“

نقل کند: مطالب ذیل را توضیح نحوه تهیه آن اساسًا
آنکه تا یک هتل محلی گذارند در سه ماه را همراه خانواده حدود به تهران٬ مشارالیه به هنگام ورود
اقامتگاهشان آماده شد. طی این مدت این تلویزیون را برای راحتی فرزندانش خرید چون یک سرگرمی
که شامل دریافت لوازم خانگی خود نقل مکان به اقامتگاه و پس از بود که در هتل به آن دسترسی نبود.
کنار سفید این تلویزیون سیاه و می شد ایاالت متحده خریده بود در دستگاه تلویزیون هم که سابقًا چهار

استفاده واقع نشد. مورد و ـگذارده شد
قبول کند. که بابت آن بپردازد کرد رامکف پیشنهاد دکتر اـگر مبلغ جزئی را که هر به مشارالیه توصیه شد
رامکف نسبت به قبول این دستگاه به عنوان یک هدیه صاف و صورتی که دکتر به مشارالیه گفته شددر
که این نماید رامکف تأـکید به دکتر و عنوان کند یک قیمت جزئی را می تواند او ساده بی میلی نشان داد.
خاتمه این مالقات مشارالیه بابت دستگاه یک در می گیرد.“ فقط ”جا و استفاده ای ندارد دستگاه واقعًا
نسخه ای از مربوطه نگهداری می شود. مأمور که برای مراجعات بعدی نزد کرد نام حقیقی امضاء با رسید
به (رجوع شود IVOE ارسال می شود. اداره تحقیقات ویژه / محموله جداـگانه ای به ستاد با این رسید

مارس 77). 7 و فوریه ٬77 پیامهای 13
نسخه 1 IVOE اداره تحقیقات ویژه / ستاد توزیع:

هیوی فرانک ام. تصویب:
سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا

فرمانده
2007 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از
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شماره (20) سند
آوریل 1977 سّری 23
77 D ستاد 345 ـ 32 ـگزارش مأمور شماره پرونده:
فیلیپس ام. ویژه رونالد مأمور حوزه 72 تهیه شده توسط: اداره تهیهـکننده:

گزارش تماس شماره 24 عطف به:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  عنوان:

تفصیل:
اشکاالت کنترل) / (اخطارها

توصیه هایی کـه هـنگام مربوطه٬ مأمور طی یک مالقات حضوری با مارس ٬77 15 در (سری)
که الزم است در نشان گردید به مشارالیه خاطر مشخصًا٬ خاطرنشان گردید. استخدامش به وی داده شد
از می گذارند مربوط به هزینه تأثیر روی امور خصوصًا عملیاتی و تصمیماتی که روی جهت امور اتخاذ
آناتولی رامکف قائممقام دکتر با مذاـکرات (وی) رابطه با در مربوطه پیروی کند. دستورالعملهای مأمور
یک دستگاه کرد تهران که طی آن مشارالیه پیشنهاد در فوریه 77 تاریخ 23 رئیس بیمارستان شوروی در
بدون جلب موافقت تعهد که این قول و نشان گردید به مشارالیه خاطر تلویزیون برای رامکف تهیه کند٬
آن که اـگروی در نتیجه کارهایی بایادداشتهای فوری انجام گرفتند مربوطه صورت گرفته ودر قبلی مأمور
مربوطه به مشارالیه گفت با مأمور برنامه ریزی کرد. را آنها می شد بهتر به عهده نگرفته بود موقع این قول را
آنکه هیچ لطمه آشکاری وارد نشده چون رامکف هنوز در رابطه با تلویزیون به دیدار وی نیامده یا تماس
نگرفته؛ ولی اـگر چنین می شد٬ انعکاس ناخوشایندی روی مقبولیت و مورد اعتمادبودن مشارالیه نزد
این در مشارالیه به اشتباه خود گذارد. روی طرحهای عملیاتی آتی تأثیر ممکن بود رامکف می داشت و

رخ دهند. نباید این قبیل دیگر مربوطه شرایطی از مأمور به نظر و اعتراف کرد مورد
هیوی فرانک ام. تصویب:
سرهنگ دوم نیروی هوایی

فرمانده
2007 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از

شماره (21) سند
مه 77 سّری 1 تاریخ:

AFSSO USAFER از:COS تهران به:
72 / IVOE حوزه از AFSSO توزیع محدود USAF رونوشت برای:
ژانویه 4 مأمور)٬ (مالقات با گزارش مأمور AFOSIR ب) ـ124 32 ٬6 ـ پاراـگرافهای 9 الف) عطف به:

مأمور) (مالقات با گزارش مأمور ج) 77
(76 دسامبر 28 ٬(13 RC و (عطف به 12

در است و 436 (CN) که یک فرد بابیل وث آوریل 77 25 در جریان ”پنج صفر“ در (سّری) 1ـ
آینده مشارالیه اظهارداشت که در مذاـکره به امورحرفه ای کشیده شد. معرفی شده٬ ـگزارش مرجع ب بیشتر
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گفت ای و کرد شرکت خواهد می شود برگزار ناحیه حوزه 70 یک کنفرانس حرفه ای که در نزدیک در
لحاظ حرفه ای ذیقیمت می باشد. آن شرکت کندچون این کنفرانس برای وث از وث می توانست در ـکاش٬
انجام چنین کاری را که هیچ گاه بتواند نمی کند فکر اما آن شرکت کند داشت که مایل است در وث اظهار
تجهیزات و شیوه ها فنون٬ رابطه با دسترس در نشریات حرفه ای در مشارالیه از آیا وث سپس پرسید دهد.
اـگرنشریاتی در اما مطرح خواهدشد که بیشتراطالعات شفاهًا مشارالیه توضیح داد جدیداستفاده می کند.
مشارالیه جزوه ای به دنبال این مذاـکره٬ نمود. خواهد آنها اقدام به جمع آوری تعدادی از دسترس واقع شد
درج گردیده بود حرفه خود آن مقاالت ارائه شده توسط متخصصین مختلف در که در اختیاروث گذارد در
بـدون طـبقه بندی ارتش بدون کـنترل٬ این جزوه یک سند جلب کرد. به خود توجه وث را ظاهرًا و
الزم به توجه است که دادن حاوی یک مقاله نوشته مشارالیه بود. و می یابد آمریکاست که ماهانه انتشار
رابطه با در مشارالیه را مربوطه سابقًا مأمور که مشارالیه مرتکب شد. این جزوه یک عمل فیالبداهه بود
موقعیت این وی رفتاری مناسب با ضرورت جلب موافقت برای چنین اعمالی توجیه نکرده بود٬بنابر

داشته بود. حرفه ای خود
پیشبرد اینک معتقدیم که ممکن است تداوم و اشاره یک نشریه جاری است. جزوه مورد (سّری) 2ـ
اقدام برای ادامه پیام مرجع الف٬ پیرو ارزش باشد. با وث برای ما فعلی بین مشارالیه و رابطه 345 بیشتر
طبقه بندی خروج از پوشش جداـگانه ای تسلیم می شود. جامع برای شماره های آتی این جزوه در مجوز

2007 دسامبر 31
تهیه شده توسط: رونالد ام. فیلیپس

مأمور ویژه
هیوی فرانک ام. تصویب:

 سرهنگ دوم

شماره (22) سند
ژوئن 77 سری 11

ایران تهران ـ ـ حوزه 72 اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی ـ از:
سی. واشنگتن دی. اداره تحقیقات ویژه ـ ستاد به:

ج) ـ124 32 AFOSIR ٬6 ـ پاراـگراف 7 مه 77ب) 9 مأمور) (مالقات با گزارش مأمور الف) عطف به:
124 ـ 34 AFOSIR ضمیمه دو

IVOE برای منحصرًا
(77 D ستاد 345 ـ الری جیل (32 موضوع:

آن اعـضای نـظامی و کـه در 399 مأموریت موقت به کنفرانس در از مشارالیه اخیرًا (سّری) 1ـ
مشارالیه ده جزوه مربوط به حرفه طی این کنفرانس٬ بازگشت. غیرنظامی حرفه مشارالیه شرکت داشتند
کنترل بوده این جزوات فاقد به دست آورد. بنگاه دارویی به عنوان تبلیغات تهیه کرده بودند که 105 را خود
به سهولت این جزوات را تابعیت خودمی تواند فردعالقه مندی فارغ ازحرفه یا هر رسمی دارند غیر مبدأ و

فعالیت مربوط به حرفه مشارالیه به دست آورد. مرکز هر از



النه جاسوسی آمریکا 126 اسناد

بشرط عدم اعتراض به حساب می آوریم. مفید فعلی خود برای تداوم 43 را اقدام 49 ما (سّری) 2ـ
برویم. جلو 49 پیام مرجع ب در مجوز استفاده از می خواهیم با ما اداره شما٬

2007 دسامبر طبقه بندی 31 تاریخ خروج از
استوت تهیه شده توسط جیمی ال.

ویژه مأمور
هیوی تصویب فرانک ام.

 سرهنگ دوم

شماره (23) سند
اوت 1977 30 تاریخ:
حوزه 72 ـگزارش مأمور اداره تهیه کننده:
استوت ویژه جیمی ال. مأمور 77 تهیه شده توسط: D ستاد 345 ـ 32 شماره پرونده:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  عنوان:
تفصیل:

(هماهنگی)
آقای والدیمیر موریس با هیوی وکورتیس اس. مأمورین ویژه فرانک ام. ژوئن ٬77 29 در (سری) 1ـ
اسکوتزکو از سیا / تهران مالقات کردند. توجیه مختصری درباره آخرین تحوالت در اختیار اسکوتزکو
ـگذاشته شد. اشاره شد که مجوز الزم به مشارالیه داده شده که در جواب به تقاضاهای رامکف بعضی انواع
که همچنین به این هم اشاره شد به وی بدهد. گزارشهای پزشکی بدون طبقه بندی سطح پائین را مدارک /
افـزایش در٬ رابـطه بـا در رامکف برای دریافت مطالب نوشته پزشکی ظاهرًا جدید درخواست نسبتًا
مختلف مهم پزشکی نیروی هوایی ایاالت متحده مراـکز درخواستهای شوروی برای اطالعات پزشکی در
شوروی روی جمع آوری اطـالعات جدید این منعکس کننده تأـکید احتمال دارد تگزاس می باشد. در
دیگری هم باشد. چیز یک دکتر از که رامکف ممکن است غیر همچنین این واقعیت باشد پزشکی و
حال گرفتن مقامی است که سابقًا هم قبول داشت که رامکف در این را و این مطالب موافق بود با اسکوتزکو

بوده است. یو. آر. اعضای جی. تصدی یکی از در
یک یادداشت کوتاه مورخ ایران٬ سازمان اطالعات کشور که ساواـک٬ اسکوتزکواطالع داد (سّری) 2ـ
که مشارالیه (سوژه) آن بود این یادداشت حاـکی از رسید. به دست ما داده که همین اواخر به سیا مه 77 16
دریافت این با تحقیق شود. به عالوه مسئله باید وی تلفنی مکالمه داشته است. با و رامکف مراوده دارد با
به ساواـک گفت توافق شده بود چنین امور در چنانکه قبًال ویلیام وارنل رئیس عملیات سیا آقا یادداشت٬
به مـقامات نـظامی آمریکایی از مشارالیه مسئله را و این وضع اطالع دارند ـکه مقامات آمریکایی از
جانب سازمانهای که از نمی رود انتظار و راضی کرد این جواب ساواـک را OUTSET ـگزارش داده است.

همچنین از باشد. افتاد که امنیت این عملیات به خطر می رسد به نظر میزبان کنکاش بیشتری به عمل آید.
تلفنهای بیمارستانهای شوروی به یک خط استراق سمع از که ساواـک ظاهرًا برمی آید این یادداشت اینطور
صورت دریافت سؤاالت داشت که در اظهار اسکوتزکو رامکف دارد. عالوه مراقبت فیزیکی گاهگاهی از
به اداره تحقیقات ویژه اطالع فورًا مراتب را سیا طرف سازمانهای میزبان٬ بیشتری راجع به این عملیات از
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داد. خواهد
سرلشکر موریس این عملیات با توسط مأمورین ویژه هیوی و ژوئیه 77 13 در (خیلی محرمانه) 3ـ
فعالیتهای مشارالیـه خالصه ای از ایران هماهنگ شد. رئیس مستشاری نظامی تهران٬ مایلز ـکنت پی.
به عالوه نسبت به نحوه مساعدتی که مشارالیه رسانده شد مایلز این عملیات به اطالع تیمسار تاـکنون در
خصوص ادامه مشارکت وی در و تفاهم کرد ابراز مایلز تیمسار شد. داشته اظهارات تشکرآمیزی ایراد

کرد. تشکر بابت توجیه (پیرامون عملیات) و اعتراضی مطرح ننمود
مارشال مک کـابی فـرمانده٬ ویژه هیوی سرلشکر مأمور ژوئیه ٬77 28 در (خیلی محرمانه) 4ـ
بخشهای مربوطه این عملیات تاـکنون رابطه با در را اروپا در فرماندهی پزشکی نیروی زمینی آمریکا
خوشحال پیشرفت امور از که اداره تحقیقات ویژه بسیار مک کابی اطالع داده شد به تیمسار توجیه کرد.
تفاهم کرد مک کابی ابراز تیمسار بابت پشتیبانی ومساعدتی که مشارالیه داشته خیلی متشکراست. است و

خصوص ادامه مشارکت وی اعتراضی مطرح ننمود. در و
هیوی فرانک ام. تصویب٬
سرهنگ دوم نیروی هوایی

فرمانده
2007 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از

سند شماره (24)
31 اـکتبر 1977 سّری
حوزه 72 77 اداره تهیهـکننده: D ستاد 345 ـ 32 شماره پرونده:
ویژه ادوین هامت مأمور 77 تهیه شده توسط: اـکتبر 19 منبع٬ مالقات با گزارش مأمور٬ عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(تحویل مطالب)
ایران به تهران٬ قائممقام ”رئیس بیمارستان شوروی٬ آناتولی رامکف٬ دکتر ٬77 اـکتبر 7 در (سّری)
ـ 50 جزوه 169 اوت 1977 مشارالیه شماره های ژوئیه و خاتمه این دیدار٬ در اقامتگاه مشارالیه رفت.
اداره از تحویل این مطالب قبًال مجوز داد. رامکف قرار اختیار در بولتن های پزشکیUSAREUR را “40

AFSSO کسب شده بود. - USREUR ژوئن 77 به موجب پیام 8 تحقیقات ویژه حوزه 70
بدون طبقه بندی و صفحه٬ 28 نسخه ژوئیه ٬77 شماره ٬7 ٬34 بولتن پزشکیUSAREUR جلد الف ـ

ـکنترل.
صفحه بدون طبقه بندی و 28 نسخه اوت ٬77 شماره ٬8 ٬34 USAREUR جلد بولتن پزشکی ب ـ

ـکنترل.
هیوی فرانک ام. تصویب:

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
فرمانده

2007 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از
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شماره (25) سند
1977 سّری دسامبر 24
اداره تحقیقات ویژه حوزه 72 77 اداره تهیهـکننده: D ستاد 345 ـ 32 شماره پرونده:
استوت ویژه جیمی ال. مأمور منبع) تهیه شده توسط: (مالقات با گزارش مأمور عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(تحویل مطالب)
ایران به تهران٬ قائم مقام رئیس بیمارستان شوروی٬ آناتولی رامکف٬ دکتر ٬77 نوامبر 16 در (سّری)
40 ـ 50 ـ جزوه 171 1977 اـکتبر / مشارالیه شماره سپتامبر خاتمه این دیدار٬ در منزل مشارالیه رفت.
اداره تحقیقات از قبًال تحویل این سند مجوز داد. رامکف قرار اختیار در را “ USAREUR ”بولتن پزشکی
است که این شایان تذکر AFSSO کسب شده بود. - USAFER ژوئن 77 به موجب پیام 8 ویژه حوزه 70
یک عمل بلکه تحویل این سندابتدا نیست٬ EEI درخواست خاصی که رامکف داده باشد سنددرجواب به

وی درآمده است. اینک به صورت یک ”عمل معمولی“ طرف مشارالیه بود٬ فی البداهه از
بدون صفحه٬ 24 ٬1977 اـکتبر / نسخه سپتامبر شماره ٬9 ٬34 بولتن پزشکیUSAREUR جلد الف ـ

کنترل. طبقه بندی و
هیوی تصویب فرانک ام.

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
فرمانده

2007 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از

شماره (26) سند
ژانویه 1978 خیلی محرمانه 3
77 D ستاد 345 ـ 32 ـگزارش مأمور شماره پرونده:

اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی حوزه 72 اداره تهیهـکننده:
موریس ویژه کورتیس اس. مأمور تهیه شده توسط:

77 دسامبر 26 مأمور) (مالقات با گزارش مأمور عطف به:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
(هماهنگی)

استاـکی کفیل فرمانده فعالیت پشتیبانی سرهنگ دوم جک سی. 77 دسامبر 26 در (خیلی محرمانه)
رئیس دژبانی فعالیت پشتیبانی سرهنگ دوم روبرت شانون (نام وسط مشخص نیست) ایران و ـ آمریکا

ذیل توجیه شدند: مورد موریس در ویژه کورتیس اس. توسط مأمور
یک گردهمایی اجتماعی در ممکن است سعی کنددر یک شهروندشوروی که مقامی رسمی دارد الف ـ
به احتمال قوی وی به شرکت کند. شود برگزار دسامبر 29 یا 28 است در باشگاه افسران تهران که قرار
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کل فعالیتهای بین المللی بـل مدیر عنوان یک مهمان به یک ضیافت صرف مشروب که آقای مک کنا
می آید. می کند٬ ایران برپا در هلیکوپتر

اعتراضی دو هر روسی اعتراضی دارند. این فرد به حضور آیا شانون سؤال شد استاـکی و از ـ ب 
لیست مهمانان این ضیافت و نسخه هایی از کرد احتیاط سعی خواهد داشت که با شانون اظهار نداشتند.
بـرای اداره را تفریحی مستشاری آمریکا فعالیت اجتماعی ـ لیست مهمانان داده شده به دروازه مرکز

تحقیقات ویژه تهیه کند.
هیوی فرانک ام. تصویب:

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
 فرمانده

شماره (27) سند
مه 1978 سّری 13
77 D ستاد 345 ـ 32 ـگزارش مأمور شماره پرونده:
هامت گروهبان ادوین ال. اداره تحقیقات ویژه حوزه 72 تهیه شده توسط: اداره تهیهـکننده:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(هماهنگی)
(سّری) در 8 مه 78 طی یک جلسه هماهنگی با سیا / تهران٬ اطالعات بیوگرافیک ذیل دربـاره
بیمارستان شوروی جدید که سیراـک مدیر تهران اطالع داد / سیا گذارده شد. اختیار دیمیتری سیراـک در

آشورکویک آمده است. پیتر است که بجای دکتر تهران ـ در
دیمیتری لئونتیویچ سیراـک نام:

ونیتسکی اوبالست 1924 محل تولد: تاریخ و
مسکو 77 نوامبر 23 صادره در عادی٬ ٬702538 نوع پاسپورت: شماره و

شوروی تابعیت:
ایران تهران٬ خیابان ویال٬ رئیس بیمارستان شوروی٬ مقام:

آوریل 78 6 تاریخ ورود:
تهران همچنین اظهارداشت / سیا هم یک پزشک شاغل است) سیراـک (ـکه او لوگیانوفنا یوگنیا همسر:
نزدیک فردی به نام بالتیسکی است که رئیس صلیب سرخ شوروی معلوم خویشاوند قرار ـکه سیراـک از

است.
هیوی فرانک ام. تصویب:

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
فرمانده

2008 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از
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شماره (28) سند
77 D ستاد 345 ـ 32 ژانویه 1978 شماره پرونده: 7 سّری ـ
هامت ویژه ادوین ال. مأمور ـگزارش مأمور تهیه شده توسط:

حوزه 72 اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی ـ اداره تهیهـکننده:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
(هماهنگی)

هامت با ادوین ال. استوت و ال. جیمی. هیوی٬ ام. مأمورین ویژه فرانک. ٬77 دسامبر 20 در (سری)
به این داشت که سیا جانسون اظهار تهران مالقات کردند. / فرانک جانسون رئیس بخش عملیات سیا
طریق رامکف می توان اطالعات فراوانی از می کنند آن حیث که فکر از عالقه وافری می نگرد عملیات با
جانسون عقیده مشخص٬ بطور (IO) شوروی به دست آورد. درباره مأموران اطالعاتی شناخته شده
که درباره مسائل پزشکی مأموران اطالعاتی شوروی که تحت بود موقعیتی خواهد داشت که رامکف در
گذشته تمام که در به جانسون اطالع داده شد ایشان به الکل گزارش دهد. قبیل اعتیاد از دارند درمان قرار
اختیار مشارالیه به دست آمده در طریق رامکف درباره مأموران اطالعاتی شناخته شده از اطالعاتی که از
جانسون هم تحویل خواهندشد. آنها آینده اطالعاتی به دست آمد صورتی که در در داده شده و قرار سیا
EEI های پزشکی به مایل است مشارالیه شروع به دادن درخواستهای داشت که سیا٬ آن اظهار اضافه بر
رامکف نماید. تأمین این درخواستها برای رامکف هر چه بیشتر سختی خواهد داشت. اـگر وی فی الواقع به
EEI هایی درباره شـخصیتهای این درخواستها پاسخ گفت٬ آن گاه می شود مطلب دادن درخواستهای
آینده نزدیک با در که این پیشنهادها به جانسون گفته شد داد. تحت بررسی قرار را نظر روسی مورد
چون مشارالیـه در طرح ریزی کرد بتوان یک برنامه کاری را تا شد میان گذاشته خواهند مشارالیه در

کرد. PCS عزیمت خواهد بطور تابستان 1978
تصویب فرانک ام هیوی

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
فرمانده

2008 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از

شماره (29) سند
77 D ستاد 345 ـ 32 فوریه 1978 شماره پرونده: 13 سّری ـ
هامت ویژه ادوین ال. مأمور ـگزارش مأمور تهیه شده توسط:

حوزه 72 اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی ـ اداره تهیهـکننده:
فوریه 78 12 مأمور) (مالقات با گزارش مأمور عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(هماهنگی)
/تهران هماهنگی رئیس بخش عملیات سیا فرانک جانسون٬ این عملیات با 12فوریه ٬78 در (سّری)
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به که باتوجه به درخواستهای سطح باالی صریحی که آناتولی رامکف ظاهرًا جانسون اطالع داد شد.
تلقی چشمگیر بسیار این عملیات را در تهران تحوالت اخیر / سیا اطالعات تهیه کند٬ تا مشارالیه می دهد
یو. آر. جی. اطالعاتی احتماًال که رامکف یک همکار ندارد تهران تردیدی وجود / سیا به نظر می کند.
است جوانب تهران معتقد / سیا نگذارده اند. کنار را بکند کار ب. گ. هم که برای ـک. امکان این را اما است.
استخدامی احتمالی به منظور قبال یک برخورد که وی در امکان این را رامکف٬ نحوه رفتار از دیگری نیز
این هرگونه تصمیم قطعی در اتخاذ پیش از اما مطرح می سازند باشد٬ محل مربوطه اش تأثیرپذیر متارکه در
(یا مشارالیه به درخواستهای اخیر تهران اـگر / سیا به نظر به عمل آید. رابطه سنجش خیلی بیشتری باید
یک هدف عالی ممکن است که سازمانهای اطالعاتی شوروی مشارالیه را جواب دهد٬ درخواستهای آتی)
امیدهای کوتاه مدت به امکان متارکه است که این کار آشکار برای استخدام جاسوس به حساب آورند.
که مشارالیه نسبت به کرد تهران پیشنهاد / سیا لذا نقش برآب می کند. محل مربوطه اش را رامکف در
و درخواست چیزهایی مثل داروهای متابولیت همچنان ”خونسرد رابطه با تماسهای آینده رامکف در
تهران مایل است امکان / سیا حال حاضر٬ در سنجش بیشتری بتوان به عمل آورد. تا باقی بماند بی خیال“
صورتی که در تا بررسی کند طریق مشارالیه را روسی دان به عملیات از آلمانی یا کردن یک فرد وارد

بتوان حفظ کرد. رامکف را تماس با ترک نمود ژوئن 78 در ایران را مشارالیه مطابق برنامه٬
اداره ستاد با تمام مطلب باید جهت فعلی عملیات٬ در تغییر یا ادامه کار که بیش از به جانسون گفته شد
موقعیتی که به عنوان جهت مشارالیه از تأییدیه الزم برای تغییر تحقیقات ویژه نیروی هوایی هماهنگی تا
”در و پنجره“ دارد و اطالعات سنجشی درباره بیوگرافی و شخصیت افراد اپوزیسیون جمع آوری می کند

جلب شود.
هیوی فرانک ام. تصویب:

سرهنگ دوم نیروی هوایی آمریکا
فرمانده

2008 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از

شماره (30) سند
مارس 1978 5 سّری ـ
77 D ستاد 345 ـ 32 حوزه 72 شماره پرونده: اداره تهیهـکننده:

هامت ویژه ادوین ال. مأمور تهیه شده توسط:
الری جیل  موضوع:

تفصیل:
(هماهنگی)

/ فرانک جانسون رئیس بخش عملیات سیا این عملیات با جزئیات اخیر فوریه ٬78 28 در (سّری)
به کارگیری اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی با که ستاد به جانسون اطالع داده شد تهران هماهنگی شد.
برای فراهم آوردن موجبات آناتولی رامکف٬ به دکتر مربوطه سیا معرفی یک مأمور مشارالیه به منظور
مرکزی سیا داشت که تاـکنون پیامی به ستاد جانسون اظهار مکان مربوطه موافق است. متارکه رامکف در
مربوطه سیا درخواست گردیده که یک مأمور آن رئوس طرح پیشنهادی مشخص شده و در ارسال شده و
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جانسون افزود متارکه همکاری نماید. تماس به منظور در تا زبان آلمانی به تهران اعزام شود مهارت در با
اداره تحقیقات ویژه در و بود آینده نزدیک خواهد زمان آن در اما ـکه سناریوی نهایی آن تنظیم نشده٬
یعنی تاریخ مارس 78 22 پیش از رامکف باید جانسون این تماس با به نظر گرفت. خواهد جریان قرار
فکر سیا اساسًا٬ ایران صورت پذیرد. آشورکویک سرپرست رامکف از پیتر ـگزارش شده عزیمت دکتر
روانی قطعی به نفع تماس به یک موقعیت سرپرستی رامکف یک امتیاز آشورکویک در که حضور می کند
مارس 78 22 تماس پیش از لذا آشورکویک است؛ رامکف از شدید علت آن تنفر و متارکه دارد منظور
اعضای و رئیس قرارگاه سیا دستیار حضور با مارس 78 1 در جانسون موافقت نمود می شود. تأیید
بحث نماید. محل مربوطه بیشتر متارکه در تماس پیش بینی شده به منظور رابطه با در نظارتی حوزه 72
به جلب کرده و را نشان ساخت که اطالع به خصوصی توجه سیا درخاتمه مذاـکره فوق جانسون خاطر
یک کارمند جنی٬ جانسون سپس آقای فرد طرف مشارالیه می باشد. ایشان یک تخطی امنیتی از نظر
شناخت شخصیت رامکف آـگاهیهای بیشتری در در رامکف بوده و تماس با هم در که او سفارت سوئیس را
که تخطی امنیتی چنین بوده که مشارالیه در جانسون توضیح داد تهران می گذارده معرفی کرد. / سیا اختیار
که جنی و می داند به جنی اشاره نموده که وی (مشارالیه) شفاهًا جنی تماس گرفته و با فوریه 78 شب 27
معذرت بیم نبوده و جانسون اظهارداشت لطمه وارده جبران ناپذیر یکدیگرمالقاتهایی داشته اند. رامکف با
که برای تخطی امنیتی دیگری که مشارالیه مرتکب بشودخوب ممکن است که تالشهایی را که هر آن دارد

عقیم گذارد. محل مربوطه اش صورت می گیرند فراهم آوردن متارکه رامکف در
در این مرحله٬ به جانسون اطالع داده شد که اداره تحقیقات ویژه از صمیم دل موافقت دارد که اقدام
مشارالیه یک تخطی جدی امنیتی بوده و اداره تحقیقات ویژه به هیچ وجه آـگاهی نداشته که مشارالیه
بطور عمل خود که مشارالیه به خاطر به جانسون اطمینان داده شد کند. اظهار چنین حرفی را می خواهد
آموزش رامکف اـکیدًا با مراودات خود ضرورت مراعات کامل امنیت در مورد در مناسب توبیخ گردیده و

دید. خواهد
فرانک ام هیوی تصویب:

نیروی هوایی آمریکا سرهنگ دوم٬
فرمانده

2008 دسامبر 31 طبقه بندی:  تاریخ خروج از

شماره (31) سند
مارس 1978 سّری 5 تاریخ:
77 D ستاد 345 ـ 32 ـگزارش مأمور شماره پرونده:
هامت ویژه ادوین ال. مأمور حوزه 72 تهیه شده توسط: اداره تهیهـکننده:

مارس 78 5 (هماهنگی) گزارش مأمور عطف به:
الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
اشکاالت کنترل) / (اخطارها

که فعالیتهای مشارالیه خواسته شد از مربوطه٬ مأمور طی یک مالقات حضوری با مارس٬ 1 در (سّری)
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یک نمایش عکس در خانم جیل در و که او مشارالیه اطالع داد تشریح کند. را فوریه 78 شب 27 در خود
نمایشگاه مشارالیه با در شرکت داشتند. 20/30 تا ساعت 19/30 حدود تهران از سفارت سوئیس٬
باجنی٬ یک جای گفتگوی خود در من جمله آقای فردجنی صحبت کرد. چندین کارمندسفارت سوئیس٬
مشارالیه پـرسید جنی از دوستان جنی مالقات کرده است. یکی از با داشت که اتفاقًا مشارالیه اظهار
آشکاری جنی بطور نام رامکف٬ ذـکر با میگوید آناتولی رامکف را که دکتر پاسخ داد او منظورش کیست و
نوبت با دو یک یا در می شناخته و که فی الواقع رامکف را پاسخ داد و آرام باقی ماند اماعمدتًا آشفته شد نیز
درباره و دوباره به نمایش عکس کشیده شد موضوع گفتگو پاسخ جنی٬ پس از هم مالقات کرده اند.
روی از جنی درباره رامکف صرفًا داشت که سؤالش از مشارالیه اظهار بیشتری گفته نشد. رامکف چیز
باجنی صحبت کرده است. درباره دیدار ـکنجکاوی بدون هدف بوده همان گونه که رامکف درچندین مورد
اشتباه بزرگی نموده است. خود کار که در وی پی برد جنی٬ نام رامکف نزد ذـکر پس از مشارالیه افزود
کردن یکجانبه معاشرت برمال که اختیار گفته شد به او اصول امنیتی توبیخ شد. مشارالیه بابت غفلت از
این اداره تحقیقات ویژه است. اختیار در هیچگاه هم نبوده٬بلکه منحصرًا آن وی نیست و رامکف از با خود
نباید هرگز جدی بوده و قابل جبران نیست ولی بسیار چه غیر ثالث اـگر تبعه یک کشور تخطی امنیتی نزد
این توصیه ها اـگر زیرا یادآوری کرد مربوطه را توصیه های مأمور ضرورت پیروی از مشخصًا شود. تکرار
مشارالیه یافت. طرح عملیاتی آینده کاهش بزرگی خواهد هر احتمال موفقیت در بسته نشوند٬ به کار

درک می کند. کامًال داشت که مسئله را اظهار
تصویب: فرانک ام. هیوی
نیروی٬ هوایی سرهنگ دوم٬

فرمانده
2008 دسامبر 31 تاریخ:  طبقه بندی تا

شماره (32) سند
مارس 1978 ـگزارش مأمور 7 تاریخ:
حوزه 72 مارس 1978 اداره تهیهـکننده: 577 D ستاد 345 ـ 32 شماره پرونده:
هامت ویژه ادوین ال. مأمور (هماهنگی) تهیه شده توسط: گزارش مأمور عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(هماهنگی)
درجلسه عبارت افرادحاضر تهران هماهنگی شد. / سیا این عملیات با مارس 78 تاریخ 1 در (سّری)
از هامت٬ ادوین ال. استوت و جیمی ال. موریس٬ کورتیس اس. هیوی٬ مأمورین ویژه فرانک ام. از بودند
فرانک جانسون رئیس بخش عملیات شرکت رئیس قرارگاه و هیگام دستیار جیمز تهران٬ / طرف سیا
تنظیم پیشنهادی است که به هنگام تماس برای متارکه در دست به کار که سیا هیگام اطالع داد داشتند.
مارس 78 22 پیش از آن است که این پیشنهاد امید آناتولی رامکف ارائه خواهدشد. مکان مربوطه به دکتر
جیل به مایل است که ابتدا سیا مطرح شود. به جزء جزء که این پیشنهاد دارد نظر در سیا صورت بگیرد.
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درباره مشکالت رامکف صحبت کرده و نزدیک خود یک دوست بسیار با که وی (جیل) رامکف بگوید
مربوطه آلمانی دان این مرحله مأمور در که راه حلی برای این مشکالت دارد. دوست جیل اطمینان دارد
رامکف رابطه و اینکه بین سیا به قصد شد معرفی نشده توسط جیل به رامکف معرفی خواهد که هنوز سیا
اول پیشنهاد آنگاه جزء داد٬ تن در مربوطه سیا مأمور رامکف به مالقات با اـگر شود. ـگفتگویی برقرار
اقدام به ادامه سیا این قدم اولیه استقبال نماید٬ از حسب اینکه رامکف چقدر بر گردید. متارکه ارائه خواهد
یافت تا این ادامه خواهد و مطرح نمود را این پیشنهاد دیگری از بتوان اجزا تا نمود خواهد رابطه گفتگو
به این دلیل است که سیا آشکار کرد. خواهد رد قبول یا رامکف آن را و مطرح گردد آنکه تمام پیشنهاد
هـم مـوقعیت غـیر کـرد٬ رد این مرحـله آنـرا رامکف در که اـگر کرد تنظیم خواهد اینطور را پیشنهاد

مخفی بماند. هم هویت سیا و خصومت آمیز
مارس 78 22 برای انجام دادن تماس برای متارکه پیش از آیااستدالل سیا هیگام پرسیده شد سپس از
آشورکویک بود. پطر دکتر عزیمت سرپرست رامکف٬ مارس 78) 22 (قطعی) مبنای تاریخ غیر بر صرفًا
از که سیاجدا سپس توضیح داد بوده٬ که عزیمت آشورکویک فقط بخشی ازاستدالل سیا هیگام اطالع داد
از سیا هم درباره رامکف اطالعات جمع آوری می کند. مجرائی دیگر از اطالعاتی که جیل تهیه می کند
که رامکف برای راهنماییهای مخفیانه فهمیده بود سفارت سوئیس) جنی از (فرد طریق منبع خبری خود
حرکت کنار هنگامی که این مراتب در ادامه می دهد. بیگانگان را تماس با می خواهد هنوز پاسخگوست و
(ـگزارش مرجع از مالحظه شوند علنی نمود را خانم جیل احساسات خود حضور رامکف که در اخیر
مأمور٬ مالقات با منبع٬ مورخه 5 مارس 78) سیا مطمئن می شود که اینک مناسب ترین زمان برای تماس به
منظور دادن پیشنهاد متارکه است. هیگام عالوه بر آن اظهار داشت که سیا پیش از انجام دادن هرگونه
ایـران و در آمـریکا سولیوان سفیر برای ویلیام اچ. شده را این طرح کاری پیشنهاد رامکف٬ تماس با
اضافه جلب کند. را موافقت آنها تا نمود ارائه خواهد گست رئیس مستشاری آمریکا فیلیپ سی. سرلشکر
به صورت علنی دست به و می کند بکلی رد که برای موقعی که رامکف تماس را هیگام اطالع داد آن٬ بر
نشان اولین راه خاطر دارد. نظر راه مقابله احتمالی در دو سیا می زند٬ کردن لطمه علیه دولت آمریکا وارد
است که اـگـر جنی گذاشته آن طور اختیار ساختن این نکته به رامکف است که اطالعاتی که وی در
دومین راه این شد. شدن اتهام خیانت علیه وی خواهند موجب وارد مطمئنًا سرپرستان وی مطلع شوند
اطالعاتی شوروی به یک مأمور آنها نظر اطالع دهیم رامکف که در به آنها ساواـک رفته و است که نزد
این منجر یک پزشک نظامی ایاالت متحده مطالب اطالعاتی جمع آوری کند. از سعی دارد حساب میآید
متارکه نهایی و درخاتمه هیگام گفت که به محض تهیه پیشنهاد به اخراج فوری رامکف ازایران خواهدشد.
سیا جریان اموری ستاد٬ که برای تسریع در کرد خواهد وی پیشنهاد مرکزی سیا٬ ارسال آن به ستاد

اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی هماهنگی کند. ستاد با مستقیمًا
هیوی فرانک ام. تصویب:

هوایی آمریکا سرهنگ دوم نیروی٬
فرمانده
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شماره (33) سند
77 D ستاد 345 ـ 32 مارس 1978 شماره پرونده: 9 سّری ـ
هامت ویژه ادوین ال. مأمور ـگزارش مأمور تهیه شده توسط:

حوزه 72 اداره تهیهـکننده:
مارس 1978 7 (هماهنگی)٬ گزارش مأمور عطف به:

الری جیل (بدون طبقه بندی)  موضوع:
تفصیل:

(هماهنگی)
مأمورین از حاضرین عبارت بودند تهران هماهنگ شده٬ / سیا این عملیات با مارس 78 9 در (سّری)
هیگام٬ جیمز تهران٬ / نمایندگان سیا هامت. ادوین ال. موریس و کورتیس اس. هیوی٬ ویژه فرانک ام.
طریق که از تهران اطالع داد / سیا فرانک جانسون رئیس بخش عملیات بودند. رئیس قرارگاه و دستیار
مشغول جمع آوری آنها تهران) سفارت سوئیس در جنی از الری جیل (بنام فرد از یک منبع خبری غیر
مارس ٬1978 4 که در اطالع یافتهاند آنها به امروز تا آناتولی رامکف هستند. درباره دکتر اطالعات بیشتر
تهران آشورکویک رئیس بیمارستان شوروی در پطر ایران دکتر شوروی در وینوگرادوف سفیر والدیمیر
کند. ایران امضاء در مأموریت رامکف به مدت یک سال دیگر برای تمدید مدارک الزم را تشویق کرده تا را
به مسکو بعد ایران بماند٬ در که یک سال دیگر که خواستهای رامکف این هستند همچنین معلوم گردید
بازگشته و مدت یک سال در کلینیک شماره 26 (بیشتر از این مشخص نشد) به کار بپردازد. رامکف
اتمام این یک سال٬ مقامی در سازمان جهانی بهداشت واقع در ژنو٬ سوئیس به امیدوار است که پس از

دست آورد.
یک اشتباهی که رامکف مرتکب با است٬ یو. آر. همکاران جی. تهران به اینکه رامکف یکی از / ظن سیا
اطالعات نظامی / همیشه سعی دارد چرا که او رامکف پرسید جنی از اخیرًا شده است. کمابیش تایید شد٬
برای آن را ”آه٬ رامکف جواب داد: غیرنظامی است؟ حالی که وی یک دکتر در پزشکی جمع آوری کند
آر. یک عامل شناخته شده جی. وابسته نظامی و دستیار داوبنیا (سرهنگ دوم لئونید می خواهم.“ داوبنیا

عوض کرد. موضوع مکالمه را فورًا و پی برد رامکف به اشتباه خود این مطلب٬ اظهار پس از یو.)
االن مناسب ترین فرصت برای اجرای یک برخورد می کنند فکر که آنها تهران همچنین اطالع داد / سیا
به زبان آلمانی گفته است که مأمورمربوطه ای که آشنا به آنها مرکزی سیا ستاد رامکف است. Defection با

تهران خواهد وارد مارس 78 هفته حول 19 در Defection کمک کند برخورد در شده بود تقاضا و باشد
الری جیل اداره تحقیقات ویژه و با و عملیات توجیه می شود مورد در مربوطه سیا آنکه مأمور پس از شد.
صورت مارس 78 24 رامکف در با مربوطه سیا مالقات مأمور تهران می خواهد / سیا مالقات می کند.
به اداره تحقیقات ویژه آنها مربوطه سیا٬ مأمور داشت که به محض ورود تهران اظهار / سیا انتها در پذیرد.

گذاشت. بتوان برای جلسات هماهنگی دیگری قرار تا داد اطالع خواهند
هیوی فرانک ام. تصویب:
سرهنگ دوم نیروی هوایی

فرمانده
2008 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از
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شماره (34) سند
78 نوامبر خیلی محرمانه 13
77 ـگزارش تماس شماره 69 D ستاد 345 ـ 32 شماره:

الری جیل (بدون طبقه بندی) موضوع:
تلفنی. یکشنبه / ساعت 19/55 / 78 نوامبر 12 زمان تماس: تاریخ و 1ـ

مالقات حضوری. دوشنبه / ساعت 09/00 / 78 نوامبر 13 2ـ
ایران. تهران٬ بیمارستان ارتش آمریکا٬ موقعیت محل تماس حضوری: 3ـ

تماس ٬78 نوامبر 13 ٬09/00 ـ تلفنی 10/05 ٬78 نوامبر 12 ٬19/55 ـ 19/58 مدت مالقات: 4ـ
حضوری.

مربوطه. مأمور مشارالیه و تلفنی٬ ٬78 نوامبر 12 مالقات: شرکت کننده در افراد 5ـ
مربوطه. مأمور مشارالیه و مالقات حضوری٬ ٬78 نوامبر 13

بگوید اقامتگاهش تماس گرفت تا مربوطه در مأمور مشارالیه تلفنی با مالقات؛ تماس / غرض از 7ـ
مربوطه درخواست کرد مأمور مشارالیه از بازگشته است. رسیده و آلمان به سر دوران بستری شدن وی در
به منظور 78 13نوامبر تماس حضوری در مربوطه وخانم جیل مالقات کند. مأمور با 78 13نوامبر ـکه در
رابطه خانواده جیل خانم جیل درباره وضع فعلی ناآرامی داخلی ایران وحفظ کنترل و مشارالیه و مذاـکره با

بود.
8ـ معرفی گزارشهای جنبی: گزارش مأمور (فعالیت جنبی).

جناح ابتدا مشارالیه و / یا خانم جیل به دنبال تماس چشمگیری که با ترتیبات مالقات بعدی: 10ـ
شد. آن موقع ترتیب یک مالقات حضوری داده خواهد در گرفت. تماس خواهند می کنند٬ مقابل پیدا
تحت را 78 نوامبر 12 مربوطه در مأمور با مشارالیه تماس تلفنی خود ارزیابی امنیت عملیاتی: 12ـ
داشت به دالیل طبی٬ سپس وی اظهار مربوطه انجام داد. مأمور شرایط طبی دفتر رابطه با لوای سؤال در
مایل است توسط اداره تحقیقات ویژه بتازگی بازگشته و و به آلمان انتقال داده شده بود وی توسط هواپیما
مربوطه مأمور که تماس مشارالیه با نرسید به نظر توجیه شود. ایران٬ درباره وضع فعلی ناآرامی داخلی در
کرده باشد. زیان سختی به امنیت این عملیات وارد نوامبر تاریخ 13 دفتروی در مربوطه در مأمور بادیدار

مربوطه. مأمور استوت٬ ویژه جیمی ال. مأمور گزارش تماس تهیه شده توسط: 14ـ
نسخه 1 IVOE ـ اداره تحقیقات ویژه / ستاد توزیع: 15ـ

نسخه 1 ـ حوزه 72 اداره تحقیقات ویژه /
2008 دسامبر 31 طبقه بندی: تاریخ خروج از
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شماره (35) سند
استفاده محدود سّری ـ 58 تیر 13
حق تقدم به تهران (فقط برای مشاهده پکوئین ) با مرکزی 2916 به: ستاد از:
سی. اونت ـ آی. آر. کرب ـ اچ. تهران 53584ام. ج ـ تهران 53447 ب ـ 1245 ستاد الف ـ عطف به:

کون ـکی.
شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار موضوع:

یعنی شماره درست هستند. تلگرام مرجع الف برای صندوقها اوصاف ذـکرشده در و شماره های رمز 1ـ
(ـکه به جای 50ـ28ـ13 3 کون 40ـ18ـ کی. درباره عملیات سی. ان.ایز رمزصندوق حاوی مطالب ال.
صندوق آن طرف راهرو شماره رمز می باشد. الف تلگرام مرجع ب داده شده) پاراـگراف 3 در اشتباهًا
ژنرال گست٬ جواب به موارد در الف تلگرام مرجع ب داده شده صحیح است. پاراـگراف 3 که در همانطور
استفاده ناحیه حوزه 72 رابطه با تلگرام مرجع الف در پاراـگراف 1 اطالعات مندرج در از می توانید شما
یک پیام ارسال م) (ـکانال عادی مخابرات ـ کانال کماند جواب به تلگرام مرجع ج از دیرلینت در ـکنید.
بیان خواهد برای استفاده مستشاری نظامی تفصیًال را آن اوصاف تمام ناحیه حوزه 72 در داشت و خواهد

ـکرد.
کردن که نمایندگان مستشاری نظامی هم موفق به باز می رسد به نظر تحت شرایط فوق الذکر٬ 2ـ
قدری می دهد ساختمان حوزه 72 اـگرچه توصیفی که تلگرام مرجع ب از نشده اند. صندوقها هیچکدام از
سردرگم است٬ ولی به نظر می رسد که صندوقهای باز شده در ناحیه ای که در انتهای پاراـگراف 1 به آن
یعنی صندوقهای چهار اطالعاتی حوزه 72 ضد تحقیقات جنائی بوده نه واحد اشاره شده متعلق به واحد
توصیه ما دست نخورده اند. امن و هنوز تلگرام مرجع الف توصیف شده اند که در ”به کلی سری“ ـکشوئی و
اعاده بتوان بدون آـگاهی ایرانیها را آنها آنکه مطالب باقی مانده در تا نشوند صندوق باز می کنیم که آن دو

نمود.
ب. گ. ک. کادر یک مأمور کون را کی. سی. ٬1 پریتکست / دی. منبع اس. که می دانید٬ همانطور 3ـ
به خوبی امکان داشته که مشغول پرورش الری جیل عامل او این صحت داشته باشد اـگر معرفی کرده و
ایز ان. اعاده مطالب ال. لذا٬ سازمانهای اطالعاتی روسیه بوده باشد. برای مقاصد ایز ان. دسترسی ال.

درباره عملیاتشان علیه وی حساسیت ندارد.
یادداشت یک“ که در می باشد 1 ست / ان. داریم آی. برای حفاظت وی نهایت نگرانی را منبعی که ما
این یادداشت مورخ 9 نام حقیقی معرفی شده است. با پرونده ”الری جیل“ در ایز“ ان. هماهنگی ”ال.
آن یادداشت درباره یک مالقات با در می باشد. ایز ان. ال. حوزه 72خطاب به ستاد از بوده و مارس 78
نام کون با کی. سی. گزارش شده و مارس 78 9 در مأموران قرارگاه سیا نام حقیقی) (با دیما پرتالنت و
به خدمت در وفردی که مأمور به عنوان یک منبع سیا نیز 1 ست / ان. آی. آن. در حقیقی معرفی شده است.
انگیزه ایمنی٬ کردن این یادداشت با نابود اعاده و تهران است وصف شده است. سفارتخانه کشورش در
پرونده الری جیل فقره از یعنی این تنها کنیم. اصلی ماست که می خواهیم به مطالب ال.ان.ایزدسترسی پیدا
معرفی می کند. را عامل دسترسی ما و نشان می دهد کون را کی. قضیه سی. در درگیری سیا است که در
سری تمامًا بایگانی ضبط شود. در 78 تیر تاریخ 12 تا .74 ـ 6 ـ 939/3 پرونده: 4ـ
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شماره (36) سند
1357 آذر 30 نیروی هوایی حوزه 72 سری ـ
78 D ستاد 340 ـ 136 ـگزارش مأمور شماره پرونده:
استوت ویژه جیمی ال. مأمور حوزه 72 تهیه شده توسط: اداره تهیهـکننده:

(هماهنگی) جزئیات:
بیل کرین (بدون طبقه بندی) موضوع:

درباره وضع این عملیات شدتا تهران برگزار در سیا یک جلسه هماهنگی با ٬57 آذر 24 در (سّری) 1ـ
سرویس اطالعاتی شوروی (SIS ساش) افراد یکی از که آخرین تماس مشارالیه با اشاره شد مذاـکره شود.
ساش از تحقق نیافت و انجام گیرد 78 ماه اـکتبر در بود مالقاتی که قرار و 57صورت گرفته٬ مرداد 30 در
همچنین اشاره مشارالیه دست نزده است. با جهت تماس مجدد به اقدام دیگری در (57 (مرداد اوت 78
به ٬0500 تا ساعت تحمیلی حکومت نظامی بین 2100 ایران و که وضع ناآرامی داخلی فعلی در شد
اقدام از این زمان٬ که در کرد پیشنهاد داشت و اتفاق نظر سیا احتمال قوی علت عدم اقدام ساش است.
تـا که اـگـر طرف موافق بودند دو هر تماس چندان الزم نیست. طرف مشارالیه جهت برقراری مجدد
طرف ساش برای تماس اقدامی از (دی ماه 57) ژانویه 79 موعدهای پیش بینی شده برای مالقات در

این عملیات مذاـکره شود. رابطه با برای طرح ریزی آتی در باید صورت نگیرد٬ مجدد
و ارائه کرد مظنون ساش را اعضای شناخته شده / عکس از چند سیا مطالب فوق٬ پس از (سّری) 2ـ
درخواست نمود مشارالیه آنها را بررسی کرده تا ”جورج“ را شناسایی نماید. ”جورج“ همان فردی است
توصیفی که مشارالیه داده است٬ مرداد 57 او را مالقات کرد. سیا خاطرنشان کرد از ـکه مشارالیه در 30
شناخته شده ”اهـداف یک مأمور سفارت شوروی و دوم٬ دبیر دنیسوف٬ یوری ام. احتماًال ”جورج“

ب می باشد. گ. ک. آمریکایی“
امضاء

فرانک ام.
نیروی هوایی سرهنگ دوم٬ هیوی٬

 فرمانده

شماره (37) سند
1357 آذر 28 نیروی هوایی حوزه 72 سّری ـ
78 D ستاد 340 ـ 136 ـگزارش مأمور شماره پرونده:
استوت ویژه جیمی ال. مأمور حوزه 72 تهیه شده توسط: اداره تهیهـکننده:

RC شماره 34 عطف به:
بیل کرین (بدون طبقه بندی)  موضوع:

تفصیل:
منبع) (مالقات با

چه قسمت اـگر ایران مالقات شد. تهران٬ مربوطه در مشارالیه توسط مأمور با 57 آذر 27 در (سّری)
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مذاـکره درباره وضع ناآرامی داخلی جاری در مشارالیه و رابطه با اعظم این مالقات صرف حفظ کنترل و
جهت برقراری مجدد این زمان اقدامی در در باید هنوز که او به مشارالیه خاطرنشان گردید ایران شد٬

تهران انجام دهد. اعضای سرویس اطالعاتی شوروی در یکی از ”جورج“ تماس با
آمدنش به منزل اوچگونه یا درصورت تماس تلفنی ”جورج“ به مشارالیه دستورالعمل کلی داده شدتا
به اول“ از به منزله ”شروع همه چیز که چنین تماسی را به وی آموخته شد اساسًا واـکنش نشان دهد.
بداند که می خواهد نماید اصرار و کند چنین مالقاتی برخورد با ”دست خالی“ باید یعنی او حساب آورد.

چه توقع دارد. او از دقیقًا ”جورج“
که از را یک پرونده اداره تحقیقات ویژه حوزه 72 عکس از مشارالیه چند خاتمه مالقات٬ پیش از
ضمن این مرور٬ کرد. مرور تهران بود کنسولگری شوروی در سفارت / به خدمت در مقامات مأمور
معرفی شبیه به ”جورج“ بسیار تهران را دوم سفارت شوروی در دنیسف دبیر یوری ام. تردید٬ مشارالیه با

ـکرد.
امضاء

هیوی فرانک ام.
سرهنگ دوم نیروی هوایی

فرمانده
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شماره (1) سند
سّری مهرماه 1338 طبقه بندی: 21 ـ 1959 اـکتبر 13

م) کشورهای جهان ـ در سفارتخانه های آمریکا (اـکثر به:
یعنی امریه ریاست اطالعات مرکزی شماره 4/2 تجدیدنظر 1337 مرداد 28 ٬CA ـ 1694 عطف به:

ضمیمه شده است. ”برنامه پناهندگان خارجی“
امریه ریاست اطالعات مرکزی شماره 4/2 موضوع:

که نام کمیته نشان می دهد است و معتبر ماه 1338 تیر تاریخ 5 گرفته که از قرار نظر امریه موردتجدید
یافته است. هرتز تغییر مشاورت اطالعاتی به هیئت اطالعاتی آمریکا

پیوست:
امریه ریاست اطالعات مرکزی شماره 4/2
به پیوست ارسال شده است) (فهرست توزیع نیز
ریاست اطالعات مرکزی امریه شماره 4/2

برنامه پناهندگان خارجی
ماه 1338) تیر تاریخ 5 از (دارای اعتبار

1ـ حوزه
به دنبال شرایط امریه شماره 4 شورای امنیت ملی٬ این امریه مراحل پذیرش٬ بهره برداری٬ استقرار
این امریه روشن می نماید. ومتصرفات آن را پناهندگان خارج ازمحدوده قاره آمریکا با نحوه کار دوباره و
دهد دستور مواردی که رئیس جمهور در یا و آن هستند درگیر میادین جنگی که نیروهای آمریکا در

صادق نمی باشد.

تعاریف 2ـ
می رساند: را نظر مفهوم مورد عناوین زیر هدف این امریه٬ نظر از

که بلوک چین وشوروی اطالق می گردد یا افرادشوروی و متارکهـگران به آن دسته از متارکهـگران: الف.
به آنجا میل ندارند بوده و کنترل آن کشورها حیطه و خارج از در یا کرده و کنترل چنان کشوری فرار از

چون: دارای ارزش خاصی می باشند نیز برای دولت آمریکا و بازگردند
بلوک رابطه با در آمریکا دانسته های موجود تائید جدیدی در اطالعات ارزشمند می توانند آنها (1)

شوروی ارائه نمایند؛
آژانسهای آمریکایی دارای اهمیت ویژه می باشند؛ یا و وزارتخانه ها یکی از نظر از آنها (2)

استفاده روانشناسی نمود. می توان به نفع آمریکا آنها فرار از (3)
تا فراردهد شخصی را تا می آورد٬ مقامات آمریکایی به وجود انگیزه عملی است که یکی از انگیزه: ب.

شود. پذیرا صورت فاش شدن آن مسئولیت آن را در نیز دولت آمریکا
کشورهای بلوک چین و تبعه یکی از یا تبعه شوروی و اصلی یا متارکهـگر متارکهـگران اصلی: ج.
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به طورمعقول (2)ـ آن نقض پیمان کرده است؛ با یا ناراضی است و شوروی است که (1)ـازدولت متبوع خود
دارای ظاهرًا (3)ـ گرفته شود٬ به کار یا مایل است پناهنده و مزبور که فرد می توان چنین برداشت کرد

مطرح شده می باشد. باال الف) پاراـگراف (2 شرایط پناهندگی که در
داوطلبانه متمایل بطور یا انگیزه و طریق ایجاد پناهندگان اصلی است که از یکی از شخص ناراضی: د.

به پناهنده شدن گشته است.
به یکی ازتأسیسات آمریکایی دریک را اشخاص پناهنده است که خود تازه واردیکی از تازه وارد: . ه
کنترل کمونیستها از تا کمک شود به او یا که به وی پناهندگی داده و می کند تقاضا خارجی معرفی و ـکشور

کند. فرار
یا کرده و فرار کشورخود است که از تحت سلطه کمونیستها تبعه کشور افراد یکی از آواره: پناهنده یا و.
و کنونی محل اقامت جایی ندارد کشور اقتصاد در و ملیت دیگری ندارد بازگردد٬ به کشورخود میل ندارد

نمی باشد. نیز متارکهـگر
یوگسالوی است یا آلمانی) نژاد پناهندگانی است که تبعه (1)ـاقماراروپایی (به استثنا یکی از فراری: ز.
یا و است٬ تاریخ فرار (2)ـتبعه شوروی بدون ذـکر یا کرده و فرار کشورخود تاریخ 10دی ماه 1327از از و

براساس تمایل شخصی فراری شده است. آسیایی است و اقمار (3)ـتبعه چین کمونیست یا

شوروی بلوک چین و ملل خارج از 3ـ
شرایط این امریه می تواند در مورد ملل کشورهای خارج از شوروی و یا بلوک چین و شوروی که بنابه
جزئی صدق کند٬ یا کلی و بطور گفته شد الف) پاراـگراف (2 تعریف متارکهـگران در آنچه در از دالیلی غیر
مشورت هیئت اطالعاتی آمریکا با صورتی که این عمل به تصویب ریاست اطالعاتی مرکزی و البته در
به واشنگتن توصیه می شود. به وسیله کمیته درون آژانس متارکهـگران٬ این عمل معموًال رسیده باشد.

برنامه متارکهـگران مورد در خالصه سیاست آمریکا 4ـ
تحریک غیرموسوم تشویق و لوازم قراردادی و استفاده از شوروی بایستی با متارکه بخصوص از الف.

باید: به همین ترتیب آمریکا گرفتن منافع آمریکا. درنظر البته با شود٬
ترغیب به متارکهـگری تشویق و را آن کشور ملل روسی خارج از یا اشخاص شوروی و حداـکثر (1)

نماید.
که ممکن شوروی را جهت فراری دادن اعضای هیئت حاـکمه کشورهای خارج از را تالش خود (2)

گسترش دهد. ادامه و داشته باشند است شرایط الزم را
کمک به اسکان و نگهداری٬ باید آمریکا عدم بازگشت آنها متارکه و ترغیب و به منظورتشویق و ب.

ادامه دهد. آن نیز استفاده بلکه پس از هنگام بهره برداری و در نه تنها فراریان را
شوروی ملیتهای بلوک چین و کثیری از که سبب مراجعت تعداد اقدامی به عمل آورد نباید آمریکا ج.

شوروی گردد. کشور به استثناء
یک به پناهنده شدن٬ آژانسهای آمریکایی جهت وادار یا ادارات و قبل ازشروع عمل توسط یکی از د.
بررسی به دقت مورد مکان موردنظر ارزش به کارگیری شخص در شخص ناراضی٬ سیاسی یا متارکهـگر
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شرایط امریه ریاست باشد به نفع آمریکا نظر صورتی که به کارگیری شخص مورد در گرفت. خواهد قرار
یافت. اطالعاتی مرکزی مصداق خواهد

پناهندگی داده شده بدون رضایت خودش بازگردانده شخصی که به او سیاست کلی این است٬ . ه
شد. نخواهد

مالحظات اطالعاتی اولویت داده به اهداف و متارکهـگران باید بهرهبرداری روانشناسی از قبل از و.
داشته نفعی دربر برای آمریکا که صرفًا خاصی می شود به موارد بهره برداری روانشناسی محدود شود.
تا باید دارند بلوک چین وشوروی قرار از اشخاصی که تحت کنترل دولتی غیر مورد در این سیاستها باشد.

درآید. جایی که عملی است به مرحله اجرا
هماهنگی ریاست وزارتـخانه با باید متارکهـگر فرد رابطه با در سیاست تبلیغاتی آشکار اجراء ز.

مربوطه انجام شود.
به متارکهـگر فرد رابطه با اولیه در تبلیغات آشکار انتشار یا و افشا رابطه با در را پیشنهادات خود ح.

IDC واشنگتن ارسال نماید.

مراحل عملیاتی و روشها ـ 5
مقام آمریکایی با تماس اول خود شخص ناراضی در یا احتمالی و یک متارکهـگر رفتاری که با الف.
افتد. مؤثر واقع شدن آتی وی برای آمریکا مفید جهت پناهنده شدن ویا تصمیم او ممکن است در می شود
هرگونه سؤالی که مستقیمًا و یا از طریق یک واسطه از طرف متارکهـگر احتمالی مطرح می شود تا مطمئن
بایستی توأم وخانواده اش کمک خواهدشد که به او مطمئن شود یا و که به آمریکاپذیرفته خواهدشد شود
می توان به نحوی که این مشکالت را شود البته وانمود این زمینه باشد. در روشن سازی مشکالت موجود با
هیچ گونه تعرفه مالی را استفاده های عملیاتی نباید یادیگر محل و به کارگیری در موارد بجزدر مرتفع نمود.
آن جهت انتقال پس از و گیرد بررسی قرار آنکه پرونده به وسیله ـکمیته محلی متارکهـگران مورد تا پذیرفت٬
ناراضی فرد هر از اولین فرصت ممکن باید در واشنگتن دریافت گردد. جوازهای مناسب از به آمریکا
داوطلبانه بوده که پناهندگی وی به طور کند آن قید در و نماید نامه کتبی امضاء که یک تقاضا خواسته شود

پناهندگی سیاسی می باشد. خواستار و
چین دولتهای بلوک شوروی و از دولتی غیر اختیار در متارکهـگر یا هرگاه یک شخص ناراضی و ب.
به ریاست ـکمیته محلی متارکهـگران آن را شوند٬ خبر آن با خارج از در مقامات دولت آمریکا و گیرد قرار
در به اجرا جهت منافع آمریکا در کمیته اقدامات الزم را اعضا مشاورت با با نیز او تا گزارش دهند٬ سریعًا
دارند٬ دولت دیگری قرار اختیار که در متارکهـگرانی را که ممکن باشد آن جا تا هماهنگ سازد. آورده و
داشت که مالحظات و درنظر ولی باید استفاده قرارداد٬ مورد باید به نفع آمریکا شد همان گونه که قید

بگذارد. متارکهـگران تحت کنترل آن تأثیر بهره برداری از بر می تواند٬ قراردادهای سیاسی نیز
ریاست مخفی بماند٬ نیز نام او و اهداف عملیاتی استفاده شود به منظور یک متارکهـگر از باید اـگر ج.
ارائه سوابق کلی در با بدون افشای هویت درجریان موجودیت متارکهـگر ـکمیته محلی متارکهـگران کمیته را
در امریه ریاست اطالعاتی مرکزی شماره 5/1 می دهد. میزان صالحیت قرار رشته تخصصی و رابطه با
کامل برآورده به طور که نیازهای اطالعاتی به سرعت و تالش شود باید مصداق می یابد. این گونه موارد
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شود.
در دارد٬ مربوط به اهمیت خصومت یاخطری که علیه تأسیسات آمریکایی وجود اخبار اطالعات٬ در

ناراضی دریافت می گردد. فرد اولین فرصت از
کانالهای از استفاده آشکار علت آن نیز اشخاص ناراضی شایان توجه خاص است و جلب اعتماد د.
به کاذب را یا اطالعات گمراهـکننده و و نمود بتوان نفوذ تا طریق خدمات خصمانه است٬ از متارکهـگر

سازمانهای اطالعاتی آمریکایی منتقل نمود.
شرایط تمام وزارتخانه ها و استعدادها احترام به منافع٬ بایستی با مطرح شده٬ اینجا هماهنگی که در . ه
برنامه متارکهـگران به عمل آید. حمایت از در این تواناییها استفاده کامل از تا انجام شود آژانسها و

کمیته های محلی متارکهـگران 6ـ
مربوطه ـکمیته محلی متارکهـگران ایجاد کشور در نمایندگان عالیرتبه آمریکا تحت سرپرستی یکی از
وزارت ارتش٬ خارجه٬ وزارت امور ریاست٬ نمایندگان سازمان سیا٬ این کمیته مرکب از شد. خواهد
آژانسها و وزارتخانه ها نمایندگان دیگر از این کمیته می تواند هوایی تشکیل می گردد. نیروی دریایی و
انجام را ـکمیته محلی متارکهـگران کارهای زیر اجالسهای آن شرکت جویند. در تا دعوت به عمل آورد

داد: خواهد
جنبه های درون آژانس برنامه تا داد فصلی جلسه تشکیل خواهد معموًال به صورت دوره ای و الف.
متارکهـگران را در منطقه مربوطه هماهنگ کرده و استفاده کامل از منابع و تواناییهای دولت آمریکا را در
حمایت از برنامه متارکهـگران تأمین نماید. نسخه هایی از مطالب کمیته های محلی متارکهـگران از طریق

شد. IDC واشنگتن فرستاده خواهد به ـکانالهای سیا
شرایط پاراـگراف فصل مسائل متقابل که شامل بررسی اولیه اشخاص ناراضی واجد به حل و ب.
آنها باید حل کنند٬ این مسائل را هنگامی که کمیته های محلی نتوانند نام برده اندبپردازند. که اعضا (2.الف)
و وزارتخانه ها نمایندگان دیگر اینگونه موارد در IDC واشنگتن ارجاع دهند. به طریق کانال سیا از را
صورتی که در نمایند. مسئله مربوطه تماس برقرار رابطه با در رؤسای خود با مستقیمًا می توانند آژانسها
منطقه می تواند در نماینده آمریکا IDC واشنگتن ارجاع گردد٬ که مسئله به محدودیت زمانی اجازه ندهد

پیرامون آن تصمیم بگیرد.
در اختتام پرونده مطلع گردد. وضع بهره برداری و و متارکهـگر هر رابطه با در IDC واشنگتن باید ج.
آنکه مسـئله بـه مگر شد. IDC واشنگتن ارسال خواهد اشخاص ناراضی گزارشات مناسبی به مورد
گرفته باشد. مالحظه قرار بررسی و بهره برداریهای عملیاتی مورد دیگر یا مکان مربوطه و ـکارگیری در
IDC منطقه مربوطه به برنامه متارکهـگران در جهت اجرای بهتر این امریه را روشهای مکمل مطابق با د.
پرسنل و مورد این پیشنهادات شامل (1)ـاقدامات امنیتی مناسب در تصویب گردد. تا واشنگتن ارجاع دهد
اولین فرصت اطالعات مربوط به اهمیت در (2)ـتأمین این مسئله که (الف) تسهیالت برنامه متارکهـگران٬
ناراضی بدست خواهد یا و شخص تازه وارد خطراتی علیه امنیت تأسیسات آمریکایی از یا خصومت و
گردید٬ سطح ملی منتشرخواهد در حوزه و در ارزیابی مناسب فورًا منبع و ذـکر این اطالعات با (ب) آمد٬
نتیجه جلسه دیگرلوازم شخصی و و اسناد البسه٬ اولین فرصت همراه با در تازه وارد شخص ناراضی یا (ج)
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شد. سپرده خواهد به سازمان سیا توجیهی مقدماتی فرد
به مقام مربوطه پایگاه آمریکایی سریعًا تازه وارد که فرد طوری طرح ریزی کنید عملیات محلی را . ه

تأمین گردد. پایگاه آمریکایی نیز مربوطه و که امنیت فرد شود طوری رفتار ارجاع و

مسئولیتهای نمایندگان حوزه ای سیا 7ـ
او ارائه خدمات مشترک می باشد. برنامه متارکهـگران خارجی و مسئول اجراء نماینده حوزه ای سیا

باید:
منطقه حوزه مسئولیت در ریاست اطالعاتی مرکزی فعالیت متارکهـگران را به عنوان نماینده.... الف.

می گیرد: دربر نیز را زیر که موارد هماهنگ سازد خود
مسـئله رابطه با ذینفع دولتهای خارجی در عناصر دیگر یا اطالعاتی و واحدهای امنیتی و با (1)

نماید٬ متارکهـگران رابطه برقرار
این برنامه به عمل حمایت از در را آژانسها و تواناییهای همه وزارتخانه ها منابع و استفاده کامل از (2)

آورد.
طبق اصول امریه ریاست اطالعاتی مرکزی متارکهـگران بر استفاده عملیاتی از انگیزه و ایجاد (3)

آژانسها و طریق وزارتخانه ها از شماره 5/1
ـکمیته محلی متارکهـگران مشورت نماید: با ب.

(1) در رابطه با اشخاص ناراضی٬ ارزش ویژه وخطرات احتمالی عـلیه مـنافع سـیاسی٬ نـظامی٬
دیپلماتیک و امنیتی آمریکا را مشخص سازد.

به بخشهای اطالعاتی مربوطه ارسال نماید. سریعًا متارکهـگران را اطالعات به دست آمده از (2)
رابطه با محلی اطالعات در قبیل محدودیت انتشار از این اطالعات را با نحوههای خاص برخورد (3)
آن دخیل باشد غیره در امنیتی و دیپلماتیک٬ نظامی٬ هنگامی که مسائل سیاسی٬ متارکهـگر ناراضی و افراد
گردید. به واشنگتن ارسال خواهد سفارشات مربوط به نحوه برخورد این گونه موارد٬ در مشخص سازد.

متارکهـگران استفاده عملیاتی به عمل آورد. از تشویق و متارکه را ج.
تحویل فرد یا تشخیص هویت و در آژانسهایی که احتماًال یا و نمایندگان وزارتخانه ها مشورت با با د.
میزان وی دارند٬ رابطه با توانایی خاصی در یا توجه و بنابه دالیل دیگر یا ناراضی همکاری داشته و

تعیین نمایند. صداقت وی را
جریان در زمان تشخیص میزان صداقت دائمًا آژانسهای مربوطه در یا و نمایندگان وزارتخانه ها (1)
یک خالصه برای آنها٬ ارزشهای ویژه نیز هنگام پایان تعیین میزان صداقت و و داده می شوند قرار امر
که بـه او اجازه داده می شود آژانسها یا و آن موقع به وزارتخانه ها در ـگزارش نهایی ارسال می گردد.
وی جهت از و تأمین نمایند را عملیاتی اطالعاتی خود یا امنیتی و نیاز شرایط مورد دسترسی داشته و

بهره برداری نمایند. اهداف دیگر
اولین فرصت استخراج اهمیت در با اطالعات بسیار دیگر اهمیت خصومت یا اطالعات حاـکی از (2)
کسب تفحص متارکهـگران به منظور تحقیق و گردد. سطح ملی منتشر در سطح حوزه و در فورًا ـگردیده و
سرنخهای ویژه ای انجام می گیرد؛ آژانسها و وزارتخانه ها دیگر اطالعات دارای اهمیت عملیاتی همگام با
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آژانسهای ذیربط ارجاع داده خواهد یا و به وزارتخانه ها دارد٬ قابلیت کاربرد فعالیتهای مخفی آنها ـکه در
شد.

اعضای به دیگر مشخص نمود٬ ناراضی را مدت زمان معقول نتوان میزان صداقت یک فرد در اـگر (3)
کلی آن به طور که در ناراضی یک گزارش وضعیت داده می شود ـکمیته محلی متارکهـگران پیرامون فرد
یـا و وزارتـخانه ها شایستگی مطالبی آمده است. حوزه نسبی صالحیت و تخصص و درباره سوابق٬
شرایط غیرعادی پرونده موردنظر و آژانسهای ذیربط براساس شرایط مشخص شده به وسیله نماینده سیا
حالی که تماس در نمایند٬ ارضا تدارک و را اسرع وقت نیازهای اطالعاتی خود در کرد سعی خواهند

ناراضی ممکن باشد. فرد مستقیم با
دارای روحیه خصومت بار یعنی عامل را جاسوسی باشد٬ عملیات ضد وقتی که پرونده حاـکی از (4)
بلکه پرونده براساس امریه ریاست بود٬ شرایط این امریه درباره وی صادق نخواهد مشخص کرده باشند٬
کار که عملیات ضدجاسوسی در مشخص گردد اـگر شد. بررسی خواهد اطالعاتی مرکزی شماره 5/1
طبق شرایط شخص ناراضی و تماس مستقیم با که با کرد خواهند تقاضا آژانسها یا و نیست وزارتخانه ها

تأمین نمایند. را نیازهای اطالعاتی خود شرایط و تعیین شده توسط نماینده سیا
آن نماینده با و احتمالی مطلع شود متارکهـگر یا یک متارکهـگر ازوجود محل باید در نماینده آمریکا . ه

مشورت شود. پیرامون تمام جنبه های متارکهـگر
در برنامه متارکهـگران جهت کسب یا آژانسهای درگیر و مشارکت وزارتخانه ها متارکهـگر با از و.

اطالعات مثبت تحقیق به عمل آید.
فراهم آورد. نقل وی به نقاط امن را متارکهـگران وحمل و جهت بازجویی از پرسنل الزم را وسایل و ز.

واشنگتن به عنوان یک کانال ارتباطی عمل نماید. / IDC بین ـکمیته محلی متارکهـگران و ح.
سؤال و قبیل تبادل گزارش٬ از رابطه مسائل متارکهـگر خدمات امنیتی در اطالعات خارجی و با ط.

سازد. رابطه برقرار جوابها

نیروی هوایی نیروی دریایی و ارتش٬ مسئولیتهای نمایندگان حوزهای وزارت خارجه٬ 8ـ
به عهده را نیروی هوایی وظایف زیر نیروی دریایی و ارتش٬ نمایندگان منصوب وزارت خارجه٬

دارند:
بـرنامه حـمایت از مسئول انجام فـعالیتهای مکـمل در الف باال٬ مطابق شرایط پاراـگراف 7 الف.
مسائل مورد امنیتی در خدمات اطالعاتی خارجی و رابطه با ایجاد انگیزه متارکه٬ متارکهـگران شامل ایجاد

می باشند. جوابهای خود مبادله گزارش سؤال و و متارکهـگر
گزارش به نمایندگان سیا سریعًا اطالعات ذیربط موجود همراه با احتمالی را متارکهـگر هویت هر ب.

دهند.
حمایت از در دیگرتسهیالت را پرسنل و مسکن٬ نقل٬ وسایل حمل و باید محدوده توانایی خود در ج.

برنامه متارکهـگران فراهم سازند.
امنیتی پیشنهادی دیپلماتیک یا نظامی٬ تأثیرات سیاسی٬ به نماینده ریاست اطالعاتی مرکزی از باید د.

برنامه متارکهـگران اطالع دهند. در
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منطقه در آمریکا مسئولیتهای نماینده ارشد 9ـ
می باشد: منطقه دارای مسئولیتهای زیر در آمریکا نماینده ارشد

اقدامات انجام شده در نحوه تأثیر توصیه نماینده ریاست اطالعاتی مرکزی میزان و مشورت و با الف.
بگذارد تأثیر منافع آمریکا سیاسی ودیپلماتیک بر نظر از که می تواند متارکهـگران را قبال شخص ناراضی و

مشخص سازد.
شخص ناراضی در با احتماًال نیامده و پاراـگراف 5 که مقامات ذیربط آمریکایی که در مطمئن شود ب.

محدودی توجیه شده اند. به نحو مسئله متارکهـگر رابطه با در و تماس هستند
آژانسهای دولتهای لزوم با حد تا آژانسهای ذیربط و یا و نمایندگان آمریکایی وزارتخانه ها با ج.

نماید. هماهنگی ایجاد روانی متارکهـگر بهره برداریهای تبلیغاتی و مورد خارجی در
این امریه کمک نماید. در مسئولیتهای مطروحه خود اجراء در به نماینده سیا د.

داالس آلن دبلیو
رئیس اطالعات مرکزی

سّری بهمن ماه 1339 طبقه بندی: 9
خارجه وزارت امور از:

صوفیه و پراـگ٬ مسکو٬ بوداپست٬ بوخارست٬ تمام نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا (به استثناء به:
کازابالنکا٬ داـکا٬ داـکار٬ فرانکفورت٬ ژنو٬ هنگـکنگ٬ ـ  کلکته٬ ـ  ورشو)٬ اسکندریه٬ الجزیره٬ برلن٬ بمبئی٬
تبریز٬ سنگاپور٬ سالزبورگ٬ نایروبی٬ مدرس٬ مشهد٬ لئوپولدویل٬ الهور٬ الـگوس٬ استانبول٬ اصفهان٬

سازمان ملل در نمایندگی آمریکا تریسته٬ طنجه٬
کشورهای خارجی حفاظت متارکهـگران در  موضوع:

سابقه
ایجاب احتماًال جهان آزاد شوروی و نمایندگیهای دیپلماتیک بین بلوک چین و ایجاد و افزایش سفر
امریه های متارکهـگران طبق تجویز داشتن با کار و سر واحدهای خدمات خارجی در که تعداد کرد خواهد
جزئیات مفصل مراحـل مـربوط بـه بسیاری از مورد در این امریه ها٬ ـکنونی اطالعاتی افزایش یابد.
اصول که به موقع بعضی از ایجاب می کند تجارب اخیر معذالک٬ می کنند. متارکهـگران بطورکلی برخورد
وضع کشورهای میزبانی این رابطه٬ سنتی آمریکایی در تفکر طرز متارکهـگر٬ رفاه افراد موقعیت و بر مؤثر

دهیم. بررسی قرار مورد به وقوع می پیوندند آنها که متارکه در را

فرضیه پناهندگی سیاسی
یکی از نظراقدامات غیرقانونی متهم نشده ممکن است از از متارکهـگری که ازطرف دولت میزبان خود
ریاست پاراـگراف امریه٬ دو پناهندگی داده شود. آمریکا قلمرو در که به او کند نمایندگان آمریکایی تقاضا
نمایندگیها به اـکثر مهرماه 1338 (ـکه همراه 3252ـــCA به تاریخ 22 اطالعات جاسوسی شماره 4/2

می کنند: برخورد به صورت زیر مسئله ”پناهندگی“ با ارسال گردید)
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یکی از داوطلب فردی ناراضی است که واردیکی ازتأسیسات آمریکایی در (ه)داوطلب : پاراـگراف 2
کنترل از تا کمک کنند که به او می کند تقاضا یا و تقاضای پناهندگی می کند و ـکشورهای خارجی می شود

کند. فرار ـکمونیستها
که بیانیه ای امضا شخص ناراضی خواسته شود از اولین فرصت ممکن باید در ...” (الف) پاراـگراف 6
پناهندگی سیاسی می باشد“. خواستار که متارکه وی داوطلبانه صورت گرفت و نماید آن قید در نموده و
شده به معنی پناهندگی قلمروی در قید پاراـگرافهای باال که در را این وزارتخانه کلمه ”پناهندگی“
نمی داند. تأسیسات رسمی آمریکا یکی از به معنی پناهندگی دیپلماتیک در آن را و میکند تفسیر آمریکا
بایدمدنظرقرار الزامًا گرایشهای سیاسی آن) نیز متارکهـگرحق حاـکمیت دولت میزبان (و درحراست از
بازگشت اجباری متارکهـگران از تا گیرند بهـکار باید را مقامات آمریکایی تمام تالش خود نهایت٬ در ـگیرد.

ممانعت به عمل آورند. موطن خود به کشور
ماه آذر (قطعنامه شورای ملی مورخه 23 بیانیه جهانی حقوق بشر 14 است به مقامات محلی بند بهتر
گردد. گوشزد اصلی خود به کشور تقاضای اعاده متارکهـگر برابر به عنوان علت اصلی مقاومت در (1327
پناهنده شود“. مجازات به کشورهای دیگر از جهت فرار که ”هرکس حق دارد می کند بیانیه قید 14 بند

متارکهـگران روشهای احتمالی جهت حراست از
میزبان به کشور و آمریکا آن حقوق متارکهـگر٬ که در نشان می دهد موارداخیری را یکی از ضمیمه ٬2
نحو موفقیتآمیزی تحت حراست و سازش درآمده بود. بنابراین از واحدها تقاضا می شود که در هنگام

بروز موارد مشابه تالش خود را جهت انجام مراحل زیر به کار بندند:
فعالیتهای قانونی ضـروری (ثـبت٬ اجراء شرایط بایستی در نمایندگان خدمات خارجی واجد 1ـ
باشند. میزبان همراه متارکهـگر مقررات کشور قوانین و مطابق با غیره) جواب و سؤال و سندبرداری٬
مقامات خدمات خارجی یکی از نیست٬ امکان پذیر رؤسای پیشین او رویارویی با ممانعت از اـگر 2ـ
رئیس و برای دو باید استعمال نیز آن زبان مورد که در داشته باشند حضور چنین رویاروییهایی باید در
روشهای رویارویی (به که انحراف از شوند متقاعد مقامات محلی باید قابل درک باشد. نماینده آمریکا

آورد. خواهد پدید علت اختتام جلسه رویارویی را نگاه کنید) ضمیمه 3

اصلی بازگشت به کشور مورد روشهای احتمالی در
از)رویارویی اـگراو بعد هنگام (و متارکهـگری تقاضای پناهندگی تسلیم مقامات آمریکایی نموددر اـگر
مطرح سازد را بیانیه ای مطالب زیر که در اوخواسته شود از باید گردی٬د خود راضی به بازگشت به کشور
انجام نداده آن را جبر و براساس زور بنابه میل خودش بوده و موطن خود به کشور بازگشت او الف) ـکه:
تقاضای او ج) حقوق خودش محروم نشده است؛ از توقیف آمریکا بردن در هنگام به سر ب) است؛

نمی داند. معتبر را آمریکا در پناهندگی خود

برلن مسائل خاص آلمان غربی و
تماس قرارگاههای نظامی شوروی در و نمایندگیها با واحدهای نظامی آمریکایی مستقیمًا آلمان٬ در
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این امریه به منظور به عهده دارند. مسئولیت تشکیل جلسه رویارویی برای متارکهـگران نظامی را بوده و
طـریق کـانال کـمیته از یـا تغییراتـی را بخواهند لیکن ممکن است که واحدها نیست. برنامه ها تغییر
در توسط کمیته درون آژانس متارکهـگر تا نمایند به وزارتخانه پیشنهاد مستقیمًا یا و متارکهـگرـ(آلمان)

گیرد. بررسی قرار واشنگتن مورد
خطاب نشان داده شود. هرتز به اعضای تمام واحدهای مورد این دستورالعمل باید

ضمیمه:
کازناـکیف مورد ـ 1

تشکیل جلسه رویارویی. رابطه با راهنمائی در ـ 2

پرونده کازناـکیف
در حفاظت منافع آمریکا کتابخانه دفتر اطالعاتی شوروی وارد افسر کازناـکیف٬ تیرماه 1338: 2
نماید. دیدار مقامات سفارت آمریکا یکی از با می تواند که آیا متصدی کتابخانه پرسید از و رانگون شد
فاصله نداشت آنجا از سفارت که زیاد نماینده ریاست ایستگاه از و به رئیس ایستگاه داده شد تقاضای او
انگیزه هایش و اطالعاتی کلی درباره خویش٬ مزبور٬ کازناـکیف به افسر راه رسید. از او جهت مصاحبه با
مالقات بعد صبح روز ساعت 9 که در شد قرار برمه خارج سازند. امن از به طور را که او کرد وتقاضا داد

بازگشت. کازناـکیف برای گذراندن شب به محل سکونت خود و تیرماه) 3) دیگری انجام شود
در مورد این پرونده در بعد از ظهر روز 2 تیرماه میان ـکمیته محلی متارکهـگران رانگون٬ سفیر و نماینده
صورت مشخص شدن صداقت که در همه توافق کردند گفتگویی انجام گرفت. حفاظت منافع آمریکا دفتر

پذیرفت. خواهند به عنوان یک متارکهـگر را ـکازناـکیف او
یک تقاضای پناهندگی ساده امضاء و ساعت 9صبح حاضرگردید کازناـکیف طبق برنامه در تیرماه: 3
به سفارت ظهر از بعد ساعت 1 در و به محل اقامت وابسته نظامی جهت تحقیقات اولیه بردند را او ـکرد.

انتقال دادند. آمریکا
برمه انجام شود. از او انتقال آشکار محل و در متارکهـگر برمه اجازه افشاء از تا تالش شد تیرماه: 4 و 3

مقامات دولت برمه انجام گرفت. و بین پرسنل سفارت آمریکا مالقاتهایی چند این مورد در
صورت در داد٬ رانگون دستور به ریاست ایستگاه در سیا وتصویب وزارتخانه٬ تائید پس از تیرماه: 5
یک جانبه مورد به طور این صورت این پرونده باید غیر در شود برمه افشا است که موضوع در امکان بهتر

به بانکوک منتقل گردد. اختفا در مزبور فرد و گیرد بررسی قرار
به مزبور موضوع فرد افشاء که عالوه بر دولت برمه به سفارت اجازه داد مذکور صبح روز تیرماه: 6
یک و هوایی به عمل آورد جهت انجام سفر وابسته هوایی اقدامات الزم را برمه خارج شود. سرعت از
رانگون گردید. هفتم تیرماه وارد روز ظهر از بعد در نیروی هوایی آمریکا 130 هواپیمای سی ـ فروند
برنامه ای که جریان اوضاع و در را او خارجه برمه تماس گرفت و وزیر با سفیر ششم تیرماه٬ روز ظهر
انتقال کازناـکیف توسط هواپیما زمان تبلیغ و افشاء توسط مقامات اطالعاتی وامنیتی برمه جهت محافظت٬

داده بودند. قرار جریان امر در خارجه را وزیر منابع برمه ای قبًال قرارداد. به عمل آمده بود
که سفارت شوروی درباره گردید یادآور روابط خارجه به سفیر ششم تیرماه دفتر روز ظهر از بعد



النه جاسوسی آمریکا 152 اسناد

قرار سفارت آمریکا اختیار در مزبور پاسخ گفته است که فرد وی در کرده است و ـکازناـکیف پرس وجو
روابط خارجی به سفیراطالع دادکه اجازه دولت برمه جهت انتقال کازناـکیف از دفتر همان روز عصر دارد.

گردیده است. لغو این کشور
مطبوعات محلی و اختیار ششم تیرماه در روز در ظهر از بعد ساعت 8 داستان توسط سفارت در
گرداند. وارد ضربه ای به شورویها مزبور خبر انتشار با تا داده شد خدمات بی سیم به وقت محلی قرار
مصاحبه قرار کازناـکیف مورد گردید. یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار سفارت آمریکا در تیرماه: 7

وی عکس برداری شد. از ـگرفت و
اطالعات نظامی مالقاتهایی صورت روابط خارجی برمه و مقامات دفتر و بین پرسنل سفارت آمریکا
پیرامون جنبه های به گفتگو آن او که در برمه گردید نخست وزیر و به مالقات بین سفیر منجر ـگرفت و
خارجه امور کازناـکیف به وزیر برمه٬ انتقال از که قبل از توافق کردند آنها پرداخت. مذکور قانونی مورد
او که آیا کرد وی سؤال خواهند آن از پس از برد. توقیف برمه به سر مدت کوتاهی در تا برمه سپرده شود
اظهاردارد او اـگر نمود. پیشنهادخواهند برمه را پناهنده شدن در به او گرفته است و داوطلبانه این تصمیم را
به سفارت اعاده او قبل از سپرد. خواهند به سفارت آمریکا را او پناهنده شود ـکه مایل است به آمریکا
کازناـکیف مقامات برمه ای با حضور در بتواند تا داد شوروی فرصتی خواهند به سفیر برمه ایها آمریکا٬
کازناـکیف لیکن گفت که هنگام گفتگوی سفیرشوروی با پذیرفت٬ این شرایط را آمریکا سفیر نماید. ـگفتگو
به زبان انگلیسی صورت پذیرد. این مکالمات باید عالوه بر و داشته باشد حضور باید نیز نماینده آمریکا
9 تیرماه: مقامات سفارت در ساعت 10/15 صبح روز مزبور کازناـکیف را به سفیر معرفی کردند. سفیر
به حال خود در آنجا را او سفیر خارجه مالقات نمود. وزیر با و به کالج دفاع ملی برمه برد را او هنگام ظهر
به مدت چهار برمه ایها بازگشت. ساعت 12/5 به کالج دفاعی برمه در به سفارت بازگشت و ـگذاشت٬
لیکن پیشنهاد نماید٬ کازناـکیف گفتگو که با شد شوروی پیشنهاد به سفیر کردند. کازناـکیف گفتگو ساعت با

گردید. کافی نیست رد مسکو به این دلیل که زمان جهت برقراری تماس با مذکور
در هواپیمای نیروی هوایی آمریکا با او آنجا از و به فرودگاه برد شخصًا کازناـکیف را آمریکا سفیر
ارسالی شماره 6 به فرودگاه رانگون در ترک گفت (جزئیات سفر برمه را ظهر از دقیقه بعد ساعت 4/47

تشریح شده است). تیرماه 1338 مورخ 11
خالصه نمود: به صورت زیر پرونده را آمریکا سفیر هفته بعد٬ چند

به کازناـکیف انتقادات سفارت شوروی باید برابر در که برای حفاظت خود دریافته بودند دقیقًا برمه ایها
که متهم کرده بود را سفارت شوروی آنها روشن سازند. حقایق پرونده را بتوانند تا دسترسی داشته باشند
می خواستند آنها شده است. به رفتن به سفارت آمریکا وادار توسط آنها ـکازناـکیف به دام افتاده است و
کازناـکیف بنابه میل و و نگذاشته اند پا زیر قوانین برمه را سفارت آمریکا یا که کازناـکیف و مطمئن شوند
قبال سفارت شوروی انجام مسئولیت در در اتهامات وارده به برمه ایها انجام داده و را اراده خویش این کار

پرسنل آن بی اساس می باشد. و
درک معنی پـناهندگی دیـپلماتیک ابـتدا رابطه با خارجه برمه در ”برداشت من این است که دفتر
آنها اشتباهًا و ابتدا ارائه کازناـکیف به دولت برمه چیست. از ما نمیدانسته که مقصود صحیحی نداشته و
به وادار را او رضای خود برخالف میل و کرده و یک زندانی رفتار مانند او با که می توانند می کردند فکر
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اعمال شده ازطریق من باالخره تحت فشار آنها بنمایند. غیاب نماینده آمریکا مالقات باسفیرشوروی در
است. آزاد یک فرد که براساس قوانین برمه ای او نکردند اتخاذ این موضع را

بررسی پرونده های متارکهـگران مورد با دستورات مربوط به رفتار مطابق با ”این سفارت پرونده را
که هیچ گاه اعالم نکرد و کند به کازناـکیف پناهندگی دیپلماتیک اعطا که می خواهد نه مدعی شد و قرارداد.
مأموریت علیه استفاده از سنت آمریکا سفارت به هیچ وجه از ندارد. ـکازناـکیف درحیطه قانونی برمه قرار

نبوده است“. اعطای پناهندگی دیپلماتیک جدا به منظور دیپلماتیک خود
متارکهـگران راهنمای تشکیل جلسات رویارویی با

به مقامات وزارت خارجه محلی طرفین را که یکی از شروع می گردد این طور این جلسه معموًال
معرفی می نماید. یکدیگر

مطرح نمایند. را سؤاالت زیر نمایندگان بلوک شوروی حق دارند
دولت محلی تقاضای پناهندگی کرده است؟ یا آمریکا از که متارکهـگر صحت دارد آیا 1ـ

انجام داده است؟ را داوطلبانه این کار او آیا 2ـ
امتیازات حقوق و دوستان٬ آماده است که خانواده٬ او آیا به جدیت این تصمیم پی برده است؟ او آیا 3ـ

سازد؟ جدا زندگی عادی خود از را خود کرده و رها را خود
اطالع داده است؟ این تصمیم خود مورد به وابستگانش در او آیا 4ـ

برای او متن ارتباط باید (اـگرتوافق کرد٬ نماید؟ وابستگان ودوستانش ارتباط برقرار با میل دارد آیا 5ـ
خوانده شود) اـگر وابستگانش از وی بخواهند که در تصمیم خود تجدید نظر نماید آیا او باز هم به متارکه

تمایل نشان خواهد داد؟
خوب است؟ وضع سالمت او آیا 6ـ

است؟ مشغول به کار او آیا 7ـ
محلی یا به مقامات آمریکایی و را هویت خود او آیا نموده است؟ تقاضای تبعیت دیگری را او آیا 8ـ
ارائه نماید). بعدًا دولت صادرکننده می تواند مربوطه را اسناد جواب مثبت است٬ (اـگر تسلیم نموده است؟
یا و استفاده کنند زبانی غیرمفهوم برای نماینده آمریکا ناـگهان از درصورتی که نمایندگان بلوک مزبور
باید جلسه رویارویی فورًا نمایند)٬ تهدید را او خود یا (و نمایند تهدید را دوستان متارکهـگر خانواده و
مقاصد یا تبلیغاتی و چون به منظور ضبط گردد روی نوار که جلسه در اجازه داده شود نباید خاتمه یابد٬

به سادگی تحریف نمود. می توان آن را دیگر

طبقه بندی نشده تیرماه 1343 طبقه بندی: 17
کنسولی تمام واحدهای دیپلماتیک و خارجه به: وزارت امور از:

اعطای پناهندگی در FAM محدودیتهای موجود 225/2 نظر تجدید موضوع:
مربوط به ”محدودیتهای اعـطای واقع شده 225/2 نظر تجدید پیوست آمده متن مورد آنچه در
آن بر سیاست آمریکا پیشین برمی آید٬ FAM ـ2 اولین جمله 225/2 همان گونه که از می باشد. پناهندگی“

پناهندگی ندهد. استثنایی به کسی امتیاز موارد در است که بجز
آنکه فردی ازطرف یک گروه خشمگین گذشته از همان حال تجربه نشان داده است که درمواردی٬ در
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پناهندگی به شخصی امتیاز که باید دارد وجود مواردی نیز می گیرد٬ خطرجسمی قرار و معرض تهدید در
اعمال وجسور مواردی که خطرجدی ازطرف مقامات دولتی بی پروا از عبارتند آشکار موارد گردد. اعطا
مفهوم مصورتر عبارت ”ـگروه خشمگین“ قبل از برای روشن شدن مطلب درج کلمه ”مانند“ می گردد.

میان می رود. محدودیت آن از و می گردد
قانونی دولت میزبان هست نیز بدان معنی نیست که می توان به فردی که تحت پیگرد اعطای این امتیاز
حاـکمیت اعطای پناهندگی در که با کند ادعا که دولت میزبان می تواند می دانید حتمًا شما داد. را آن امتیاز
دقت را کمال احتیاط و اعطای پناهندگی باید بنابراین واضح است که قبل از آن مداخله به عمل آورده اید.

مبذول بدارید.
تا وزارتخانه تماس حاصل نماید با سریعًا کنسولگری باید یا سفارت و به محض پناهنده شدن٬
نیز کنسولگریها ارائه نمایند. باید این رابطه تمام اطالعات مربوطه را در و نماید اخذ دستورات الزمه را
سفارت و وزارتخانه٬ از زمان دریافت دستور تا این باره راهنمایی بخواهند٬ در سفیر از این باید عالوه بر
که دارند اظهار پناهنده پاسخ گفته و دولت میزبان درباره حضور یا به سؤاالت پناهنده و باید ـکنسولگریها

واشنگتن می باشند. از دریافت دستور منتظر
رضایتبخش اطمینان دهند زمانی که مقامات ذیربط دولت ملی به نحو یافت تا پناهندگی ادامه خواهد
موردنظر فرد و شد غیرقانونی تأمین خواهد اقدامات خودخواهانه و برابر ـکه امنیت شخصی پناهنده در
پیش آید رضایتبخش بودن اطمینانها رابطه با سؤالی که در هر گرفت. خواهد تحت حمایت قانونی قرار
باید به وزارتخانه ارجاع گردد. بال٬ اـکتنیگ

”محدودیتهای اعطای پناهندگی“
شخصی خود یا محل اداری و به اشخاصی که خارج از کنسولی نباید یا دیپلماتیک و یک افسر قانونًا
طرف یک گروه خشمگین اینکه از راه رسیده به خاطر می توان به اشخاص از کند. پناهندگی اعطا هستند
ادامه خواهد زمان دوام خطر ولی این پناهندگی تا کرد پناهندگی اعطا گرفته اند٬ قرار معرض خطر در
علیه بی قانونی به محض دریافت اظهارنامه ای که براساس آن دولت ملی امنیت شخص پناهنده را داشت.
پناهندگی وی می گیرد بررسی قرار براساس صحیح قانونی مورد پرونده او و یاخودخواهی تأمین می کند و

.(2FAM225/2) پایان می یابد نیز

سّری ماه 1347 طبقه بندی: اسفند 28
تمام واحدهای دیپلماتیک آمریکا وزارت خارجه به: از:

بهمن ماه 1339 CA مورخ 9 ـ 6120 عطف به:
کشورهای ملیتهای شوروی و حضور متارکهـگران با مورد رویارویی در موضوع:

ـکمونیستی اروپای شرقی
کشورهای کمونیستی متارکهـگران شوروی و با سیاست رویارویی ما مورد این وزارتخانه در اخیرًا 1ـ
اهداف مشروع با که این سیاست را این بود هدف ما کاملی به عمل آورده است. نظر اروپای شرقی تجدید
کشـورهای مـربوطه و حفاظت شهروندان آمریکایی علیه دستگیریهای ناخواسته در نیز اطالعاتی و
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هماهنگ سازیم. این کشورها با روابط خود پیچیدگیهای غیرضروری در جلوگیری از
کشورهای کمونیستی اروپای کلی دولتهای شوروی و این وزارتخانه تصمیم گرفته است که به طور 2ـ
ترتیبی صورت تقاضا در و دهد قرار پناهنده شدن آنان به آمریکا جریان متارکه اتباع آنان و در شرقی را

شوند. درـرو نمایندگان مربوطه دولتشان رو با که متارکهـگران آنها بدهد
و آمریکا چه در کنترل ما گرفتن در به محض قرار به همه متارکهـگران نقاط مذکور به همین ترتیب٬ 3ـ
داده خواهدشد قرار اولین فرصت درجریان امر در که دولت متبوع آنها خارج بایداطالع داده شود چه در
اـگریکی درـروشوند. رو نمایندگان دولت خود با که درصورت لزوم تحت حفاظت ما بایدتوافق کنند آنها و
آمریکا انجام مراحل برنامه متارکهـگران٬ قبل از نپذیرفت٬ قبال درـرویی را این متارکهـگران اصل رو از

وزارتخانه درمیان نهد. با مسئله را
و که وضع یک متارکهـگرخاص طوری است که اخطار می کند درصورتی که جامعه اطالعاتی فکر 4ـ
به وزارتخانه اطالع حقایق مربوطه را به مخاطره بیفکند را رویارویی ممکن است اهداف اطالعاتی ما یا

پیرامون آن بررسی به عمل آورد. تا دهید
کشورهای خارج رخ می دهندمشکالت حساسی متارکه ای که در که موارد این وزارتخانه می داند ـ 5
این شرایط باید رویارویی در و تصمیم مربوط به اخطار و می آورند کشورهای ثالث پدید رابطه با در را
رویارویی و ممکن است مسئله اخطار دربعضی موارد٬ گرفته شود. براساس خصوصیات پرونده موردنظر
است که واحدها بهتر صورت امکان٬ در معذالک٬ به تعویق افتد. به آمریکا متارکهـگر ورود از بعد تا الزامًا
مسئله رویارویی را حل نمایند و یا از دولت میزبان دوست بخواهد که قبل از انتقال متارکهـگر توسط آمریکا

به این کار مبادرت ورزند.
بعضی رابطه با در را انعطاف پذیری الزم خود می تواند دولت آمریکا براساس این سیاست کلی٬ 6ـ
است که حق معذالک بهتر منافع اطالعاتی حفظ نماید. به منظور سیاسی و یا به دالیل بشردوستانه و موارد
باشد. آن دولت آمریکا از تشکیل جلسه رویارویی به جای متارکهـگر یا و اخطار مورد انتخاب در

درمورد می کندو متارکهـگران خاص مصداق پیدا درمورد به یادداشت که این سیاست کلی تنها باید 7ـ
نمی یابد. کاربرد ندارد آوارگانی که جامعه اطالعاتی مسئولیت مستقیمی درباره آنها

به اطالع تمام کمیته درون آژانسی متارکهـگران واشنگتن هماهنگ شده باید این نامه هوایی که با 8ـ
کمیته های محلی متارکهـگران رسانیده شود. راسک پرسنل مربوط به متارکهـگران و

شماره (2) سند
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان بهمن 1347 سّری / 29 ـ فوریه 1969 18

تهران کمیته درون آژانس متارکهـگران در روشهای عملکرد
محلی امریه ریاست اطالعات مرکزی روشهای عملکرد اختیارات مربوط به ایجاد اختیارات. 1ـ
اسکان جهت اقتباس٬ روشهای وسیعی را این سند می باشد. (برنامه متارکهـگران خارجی) شماره 4/2
این به بعد کمیته متارکهـگران محلی (ـکه از به هر کرده و ایجاد دوباره ومسائل دیگرمربوط به متارکهـگران را
این موارد با برخورد در که روشهای تکمیلی مفصلی را می کند امر خواهیم کرد) فقط بنام کمیته یاد آنها از
سیاسی٬ مشاور امنیتی سفارت٬ افسر ریاست ایستگاه (سرپرست)٬ کمیته تهران مرکب از تهیه نمایند.
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مقامات تعیین شده توسط ریاست ایستگاه به عنوان منشی می باشد. یکی از وابسته دفاعی و
متارکهـگران احتمالی نمایندگیهای یا متارکهـگران و رابطه با در این روشهای تکمیلی تنها حوزه. 2ـ
یـا عوامل ریاست ایستگاه و رابطه با در را نمی توان آنها دارد. ایران قابلیت کاربرد شوروی در اقمار
درصورتی که برد. به کار می گیرند استفاده قرار اشخاصی که توسط ریاست ایستگاه به صورت عامل مورد
شغل خود ودر آن به صورت عامل ریاست ایستگاه درآید کشورهای اقمار از یک فرد یا یک فردروسی و
به عنوان یک عامل٬ می نماییم. برخورد نه یک متارکهـگر به عنوان یک عامل و او هم با باز باقی بماند٬

داد. به کمیته ارجاع نخواهد را گزارشهای مربوط به او ریاست ایستگاه٬
به پرسنل ذی ربط آژانسهای دولت شش ماه یکبار هر یا اولین فرصت و اعضای کمیته در اخطار. 3ـ
مناسب کمیته به عضو باید که طبق مسئولیت خود داد اطالع خواهد می برند ایران به سر که در آمریکا
آن متارکه کرده است یا کشورهای اقمار عضو یا روسی و یک فرد که (الف)ـآیا گزارش دهند سریعًا
شوروی ناراضی است و اقمار افراد دست است که براساس آن می توان گفت که یکی از (ب)ـعالئمی در
شوروی شهروندان اقمار با ضیافتهای رسمی٬ گذشته از (ج)ـآیا یا تحریک به متارکه کرد٬ را می توان او
برطبق آژانسها مسئولیتهای ویژه جهت مطلع ساختن پرسنل مربوط به دیگر خیر. یا کردهاند تماس برقرار

است: این پاراـگراف به شرح زیر
GENMISH و نظامی آمریکا که پرسنل مربوطه مستشار اطمینان حاصل کند وابسته دفاعی باید الف.

گرفته اند. قرار جریان امر در
ب. نماینده وزارت خارجه در کمیته نیز در قبال امور بین المللی آمریکا همین مسئولیتها را دارد.

ج. ریاست ایستگاه با افسر امنیتی سفارت ترتیبی خواهند داد تا گاردهای محافظ پرسنل مربوطه
شوند. یک داوطلب آشنا با نحوه برخورد در نسبت به مسئولیتهای خود محلی٬

رابط تجاری و متارکه احتمالی یا یا و یک متارکهـگر وجود کمیته از اعضاء یکی از اـگر القاء. 4ـ
این گونه به ریاست کمیته تسلیم نماید. گزارش وضعیتی را باید شده باشد٬ خبر اجتماعی مهم عملیاتی با
ریاست ایستگاه گزارشی بین عامل خبردهنده و باید و عملیاتی حساس به حساب آید نظر اطالعات از
یا که به کارگیری درازمدت و مشخص شود تا باشد٬ مطابق امریه ریاست اطالعات مرکزی شماره 5/1

است. مکان مربوطه امکان ناپذیر متارکه کوتاه مدت در
براساس شرایط باالــ ریاست کمیته ـ رفته است) پاراـگراف 4 چنین موقعیتی (ـکه شرح آن در در ـ 5
به چه طریق می تواند که دولت آمریکا (الف)ـمشخص شود تا کرد اعالم خواهد تشکیل جلسه کمیته را
به اداره پرونده می باشد٬ صحیحی قادر و مؤثر اعضای کمیته به طرز کدامیک از (ب) نماید؛ القاء متارکه را
بشود. چه پیشنهاداتی باید واسطه ها بررسی و مورد (د)ـبه فرد و پیش گرفته شود؛ در (ج)ـچه روشی باید
راهنمایی عملیاتی ریاست ارتباط و در پرونده تشخیص داده شود با عضوی که مناسب کار الف ـ
توافق به کمیته مربوطه گزارش مدت زمان مورد در عضو هردو داد. انجام خواهد را خود کار ایستگاه٬

داد. خواهند
به واشنگتن گزارش طبق امریه ریاست اطالعات مرکزی شماره 4/2 نماینده ریاست ایستگاه بر ب ـ

داد. خواهد
این با مؤثر برخورد به منظور نسبت به شرایط متارکه آن فرق می کند. متارکهـگر پذیرش هر 6ـپذیرش.
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به عنوان روش عملیاتی پیشنهادی به داوطلبین٬ با روش برخورد جداـگانه تحت عنوان٬ اوضاع یک سند
عهده که بر را متارکهـگر یک داوطلب یا با این سندحاوی جزئیات روش برخورد ضمیمه ارسال شده است.

ـگرفته است می باشد.
قبل تجویز از این مسئله نمی توان قوانین خاصی را با برخورد در قبال دولت میزبان. مسئولیت در 7ـ
براساس روش صحیح تصمیم الزم نیز و بررسی گردد براساس شرایط موجود باید پرونده مفرد هر نمود.
دیگری مطالعه کرده و از جدا پرونده را هر بتواند نتیجه کمیته باید در شود. دولت میزبان اتخاذ رابطه با در

خیر. یا اطالع دهد درباره متارکهـگر به دولت میزبان باید که آیا تصمیم بگیرد
روشهای جهت بحث پیرامون مسائل و فصل یک بار جلسات کمیته درون آژانس متارکهـگران هر 8ـ
جهت بحث اعضاء به درخواست هریک از هرگاه و می توانند این وصف آنها با می گردد. روزمره برگزار

درباره یک مسئله دارای فوریت گردهم جمع شوند.
امنیتی یا همان حال به افسر در آرام نموده و را نظر مورد فرد کرد مقام آمریکایی سعی خواهد معموًال
این عالمتی است که درباره آن گفتگوشود. شده که باید که محموله ای وارد افسروظیفه سفارت اطالع دهد

مطلع سازد. نظر مورد محل فرد از وظیفه ریاست ایستگاه را افسر امنیتی یا افسر سبب می شود
او از و تلفن شود می شناسد را به یک مقام آمریکایی توسط شخصی که او اـگر درخواست مالقات. ـ ه
وی باید: زمان مشخصی مالقات کند٬ مکان و در را او قطعی“ یک مسئله ”مهم و مورد که در بخواهد
تأسیسات رسمی بلوک شوروی است جهت از که دور مکانهای عمومی را یا و رستورانها یکی از (1)
مالقات تعیین نماید. همچنین محل مالقات باید یکی از مکانهای سفارش شده در تهران باشد که فهرستی

از آن به عنوان ضمیمه ای بر مطلب حاضر منتشر خواهد شد.
مکالمه تلفنی نباشد. از ساعت بعد دو از زمان مالقات کمتر سعی کند (2)

باشد. دریافت دستور منتظر و امنیتی سفارت گزارش نماید به افسر مطلب را فورًا ساعات کار در (3)
امن مفصل و امکان به طور حد آماده خدمت تا افسر یا امنیتی و به افسر اداری مطلب را ساعات غیر در

ـگزارش دهد.
بدهد. ریاست ایستگاه را ترتیب تماس مستقیم بین مقام آمریکایی و فورًا شخص دوم باید

شد. دستورات عملیاتی به ریاست ایستگاه داده خواهد (د)
مسئولیتها. ـ 4

گاردهای ارائه دستورات به بخش اطالعات سفارت و امنیتی سفارت مسئول توجیه و افسر الف ـ
مـحتوای ایـن آماده خدمت سفارت از که افسر اطمینان حاصل نماید سعی می کند حفاظتی است او

هویت مقامات عالیرتبه ریاست ایستگاه مطلع است. یادداشت و
کنسولگری می باشد. مسئول توجیه بخش اطالعات محلی در کنسول نیز ب ـ

افسران هریک از به نوبه خود نیز امنیتی سفارت است که او ریاست ایستگاه مسئول توجیه افسر ج ـ
ساعات در آنها ارتباط با مکان ایجاد هویت مقامات ریاست ایستگاه و درمورد آماده به خدمت سفارت را

غیراداری توجیه می کند.
بعدی آن می باشد. موارد تماس اولیه و پس از نظر مورد ریاست ایستگاه مسئول اداره فرد ـ د
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غیرقابل رؤیت برای بیگانگان بهمن ماه 1348 سّری / 29
پناهندگی سیاسی ملیتهای روسی٬ رابطه با تماس در روش ایجاد موضوع:

چین ـکره شمالی یا ویتنام شمالی و ـکوبایی٬ اروپای شرقی٬
دفاتر مقامات آمریکایی سفارت و شده است تا این دستورالعمل به این جهت منتشر هدف: حوزه و 1ـ
افسران یا تأسیسات و با ملیتهای مذکور یکی از آنها اوضاعی که در صحیح با ـکنسولی نسبت به برخورد

راهنمایی شده باشند. توجیه و پناهندگی سیاسی تماس می گیرند اخذ آمریکای به منظور
نسبت به افرادی که متقاضی می کرده و قدیم االیام پناهندگی سیاسی اعطا از دولت آمریکا کلی: 2ـ

احساس همدردی می کند. یاری هستند این گونه کمک و
فردی کـه مؤدبانه با صحیح سریع و مقامات درک این مطلب که رفتار افسران یا برای هریک از
یک مقام آمریکایی ممکن است است الزم می باشد. پناهندگی سیاسی است دارای اهمیت بسیار خواستار
طریق تلفنی که از یا به محل سکونتش٬ تلفن ”خیلی مهم“ یک ضیافت؛ نتیجه یک تقاضای شخصی در در
وی در که فردی مایل است با گفته می شود به او و می شود محافظ سفارت به او ازطرف بخش اطالعات یا
این گونه درخواست بگیرد. چنین وضعی قرار در مالقات کند٬ غیرقابل افشاء“ یک ”مسئله مهم و مورد
در یا ساعات غیراداری و در تقاضا اـگر گیرد. بررسی قرار غفلت مورد بدون سردرگمی و و فورًا باید
موکول نمود. بعد به روز آن را نباید و درباره آن عمل نمود فورًا باید روزهای تعطیل مطرح گردید٬

به طور احساس همدردی و که با مقام آمریکایی دریافت کننده درخواست پناهندگی وظیفه دارد
مؤدبانه فرد را بپذیرد و موقتًا امنیت وی را فراهم آورد٬ و مقامات مربوطه را همان گونه که در ذیل گفته

می شود سریعًا در جریان امر قرار دهد.
یک مسئله هویت آن فرد٬ پناهندگی است و که خواستار ملیتها واقعیت مربوط به موجودیت یکی از

گیرد. ذیل قرار مسئول مشروح در افراد اختیار فقط در باید حساس است٬ بسیار بسیار
بسیار طرف دیگر از یا و باشد پناهندگی سیاسی است ممکن است بسیارخونسرد فردی که خواستار
باید را اعصاب او یک محل خلوت برای وی تأمین گردد. امنیت و الزم است که حفاظت و عصبی باشد.
سؤاالت و گوش فراداد به دقت به داستان او باید گذاشت. تنها را او صورت امکان نباید در و آرام نمود
و نبایدتعهدی نامشروط٬ هرگز وی بازجویی به عمل آورد٬ از ولی به هیچ وجه نباید مطرح کرد٬ مناسبی را
کمکهای یا کمکهای پولی و یا امکان دوباره و پناهندگی٬ مورد در دولت آمریکا تأیید رابطه با قولی در یا
قدیم االیام از که دولت آمریکا مطمئن سازید را فرد کلی می توانید به طور بدهید. مزبور به فرد دیگر
مسئله پناهندگی با تا می برید به کار را تالش خود حداـکثر شما می کرده است و پناهندگی سیاسی اعطا

به انجام برسد. تحت حفاظت شدید دقت و سرعت و
برای مالقاتهای بعدی بماند٬ مقامات آمریکایی منتظر نیست با قادر نظر مورد صورتی که فرد در

دقیق فراهم آورید. ترتیبی قطعی و
راهنماییهای ویژه: 3ـ

که تمام تلفنهای غیرعادی داده شود اطالعات سفارت دستور به دفتر ساعات اداری باید در الف ـ
اولین افسـر با اطالعات باید غیاب وی مسئول دفتر در امنیتی ارجاع دهند. به افسر ارباب رجوع را

داده شده تماس حاصل نماید. وی قرار اختیار فهرستی در آمریکایی که در
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به که تلفنهای غیرعادی را اطالعات اعالم شود به دفتر باید ساعات اداری کنسولگری٬ در ـ ب
معاون کنسولی ارجاع دهد. یا و غیاب وی به کنسول دیگر در ـکنسول و

آمریکایی (افسر افسر پناهندگی سیاسی است٬ که ارباب رجوع خواستار درصورتی که معلوم شد ج ـ
باید: غیره) یا کنسول و امنیتی یا

اطاق کوچکی که در از سفارت می توانید (در امن منتقل سازد به یک مکان خصوصی و را فرد (1)
اطاق 211 کنسولگری از در ADI است استفاده کنید. اشغال هم اـکنون در سمت چپ سالن اطالعات و

استفاده نمایید).
به وسیله کارمندان محلی رؤیت شود. امکان نباید حد تا و گذاشته شود تنها نباید نظر مورد فرد

از دهید گوش فرا شد ذـکر به حرفهایش همان گونه که قبًال آرام نموده و را نظر مورد فرد سعی کنید (2)
بی پرده ندهید. تعهدهای صریح و قول و و بازجویی مستقیم امتناع ورزید

یا دفتر مقامات ریاست ایستگاه در یکی از با فورًا ذـکرشد باال مقامی که در کنسول یا افسرامنیتی٬ (3)
خواهد او از و داد خواهد قرار یک محموله“ جریان ”ورود در را او محل سکونت وی تماس گرفته و

تحویل بگیرد. آنرا و خواست که بیاید
ساعات غیراداری: در ـ د

پذیرش یک پناهنده احتمالی توجیه شده اند. مورد کنسولگری در سفارت و گاردهای حفاظتی در (1)
آماده به خدمت تماس خواهند افسر یا امنیتی و افسر با سریعًا درصورت دریافت یک تلفن غیرعادی آنها
ـگرفت. گارد به افسر مربوطه اطالع خواهد داد که شخصی می خواهد در مورد یک مسئله مهم با وی
به اربابـرجوع را کرد امنیتی سعی خواهد آن گارد پس از آمد. برای بررسی آن خواهد نیز او و مالقات کند
کارتهای استفاده از با کرد سعی خواهد نفهمد را صورتی که زبان او در و مسلط سازد اعصاب خود

تعیین کند. را حرفه او ملیت و مخصوص نام٬
مشخص کردن این مسئله که ارباب رجوع متقاضی آماده به خدمت پس از افسر امنیتی یا افسر (2)
و او ورود منتظر و داد خواهد به او پیام را ریاست ایستگاه تماس گرفته و با پناهندگی سیاسی است فورًا

تحویل ارباب رجوع می گردد.
محل سکونت تماس گرفته مقامات آمریکایی در یکی از درصورتی که با محل سکونت: تماس در ـ ه
همان وی مالقات نماید٬ با ملیتهای مذکورطی یک مکالمه تلفنی بخواهد درصورتی که فردی از یا و شود
لیکن گرفته می شود٬ مطلع ساختن مقامات مسئول به کار تأمین امنیت و قبیل پذیرش٬ اهداف اساسی از
بخش اعظم مسئله بستگی پیش گرفته شود٬ سختی در و اصول شدید ولی نباید متفاوت است٬ آنها ـکاربرد

به قضاوت مقام آمریکایی دارد.
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شماره (3) سند
حساس سّری ـ دی 1351 طبقه بندی: 13 ـ ژانویه 73 3
پایگاهها و رؤسای قرارگاهها ریاست بخش بلوک شوروی به: از:

به عنوان مرجع نگاه دارید و بخوانید اقدام:
بازگرداندن داوطلبین کمونیست حساس ردتاپ٬ موضوع:

بـاز ان. تأسـیسات ال. REDTOP وارد اتـباع مـلیتهای ردتـاپ تعدادی از ماههای اخیر در 1ـ
متارکهـگر یا به صورت پناهنده و آنها بسیاری از متقاضی پناهندگی سیاسی شده اند. (L.N.BUZZ) شده و

متقاعد آنها عمده ای از تعداد اطالعات مفیدی ارائه کرده اند. گروه دوم نیز افراد بسیاری از و درآمده اند
به عنوان عوامل حال حاضر در نیز آنها اـکثر و کنند کار برای ما و خویش بازگردند که به کشور شده اند
در توانسته اند قرارگاهها موارد٬ بعضی از در اهمیت می باشند. حائز مکان مربوطه برای ما درازمدت در
از فرصتهای فوق العاده ارزشمندی را دیگر موارد در و داوطلبین ردتاپ به خوبی عمل کنند با برخورد
تواناییهای دبلیو. و اولویتها نتیجه عدم درک صحیح اهداف٬ عمومًا دست رفتنها این از دست داده اند.
داوطلب نتیجه مشکل بودن برقراری ارتباط با قرارگاههای حوزه فعالیت و (W.O.MACE) در او.میس
آشناسازی قرارگاههای حوزه فعالیت با تصریح اهدافمان و ضمائم آن به منظور این مرسله و بوده است.
ساختن قادر به منظور داوطلبین ردتاپ و بهره برداری از (BKHERALD) در هرالد تواناییهای بی.ـکی.
طرح ریزی زبان مشترک ندارند آنها اتباع ملیتهای ردتاپ که با مأموران به کسب اطالعات ضروری از

شده است.
مرسله ها کمک به پناهندگان که در قبال متقاضیان پناهندگی و در باز ان. گذشته ازمسئولیتهای ال. 2ـ
افرادی صحبت می کنیم که دارای رابطه با فقط در اینجا در ما بحث آن رفته است٬ نامه های هوایی دیگر و
کمی ولی موارد خطیری ارائه کنند٬ اطالعات بسیار گرچه متارکهـگران می توانند اهمیت اطالعاتی هستند.
محل مربوطه حداقل برای یک در بازگشته و سابق خود به محل کار مزبور فرد که اـگر کرد می توان پیدا را
با برخورد هدف اولیه در باید به ارزشش افزوده نمی شدبنابراین ”بازگرداندن“ مدت متعارفی مانده بود
که سعی کرد گاهی باید مرکزی٬ ستاد معموًالتحت ارشاد این٬ عالوه بر محل باشد. یک داوطلب خوش ـ
دسترسی چندان به منابع حساس نداشته باشد٬ حتی اـگر باشد٬ می تواند افرادی که یک عامل مفید یکی از
ولی بدون دسترسی انگیزه های مهم٬ با درصورتی که یک داوطلب جوان وخوش برخورد بازگردانده شود.
به منابع موردنظر بتواند راهنمایی نمائیم تا درحرفه اش کمک و را آماده ایم که او ما شود٬ به منابع مهم وارد
معقول این است که بازگردانیده شوند. نه متارکهـگر٬ و پناهنده هستند اینگونه افراد اـکثر کند. دسترسی پیدا
منظورمان این محل مربوطه“صحبت می کنیم٬ بازگرداندن یک داوطلب برای ”ـکاردر از 3ـوقتی که ما
یک واضح است که اـگر مشغول شود. به کار محل موردنظر در بازگشت به موطن خود پس از است که او
زمانی که موقعیت وی تا ماخواهیم توانست از بازگردانده شود٬ بتواند منطقه شما در مقام کمونیست مستقر
هدف خاص٬ موارد ولی به استثناء است بهره برداری اطالعاتی بنماییم. کمونیستی مستقر کشور خارج از
داخل کشورخود در جاسوس ما به عنوان عامل یا و بازگردد این است که داوطلب به موطن خود نهایی ما

مشغول شود. به کار
هستیم عملیات خود قادر ما داخل کشورهای ردتاپ عوامل مقیم بسیاری دارد. در هرالد کی. بی. 4ـ
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در ترک کند را خود کشور زمانی که یک عامل باید می توانیم در برای مدت نامعلومی ادامه دهیم و را
به را برای اینکه بتوانیم داوطلبها به کارگیریم. کشورهای ردتاپ عامل دیگری را در خانواده های آنها
که ممکن است با هرالد الزم است که تمام مقامات بی.ـکی. صورت یک عامل مقیم ردتاپ درآوریم٬
این الزم است که تمام قرارگاههای عالوه بر شده و آشنا روشهای ما با این گونه اشخاص مصاحبه نمایند.
لزوم ستاد اطالعات مورد بتوانند تا داشته باشند٬ اختیار در حوزه فعالیت وسایل عملیاتی خاصی را
در بگذاریم. پیش پای آنها بتوانیم روش اقدام صحیح را نیز ما تا بدهند به ما به دست آورده و مرکزی را
به آنکه مقام رابط بتواندحداقل اطالعات ضروری را مگر است؛ محدود زمان شدیدًا تمام داوطلبین٬ مورد
بـا سـریعًا بـتوانـد آنکه ستاد مگر و اطالع داده شود٬ مرکزی سریعًا آنکه به ستاد مگر دست آورد٬
این صورت می بینیم که فرصت بازگردانیدن یک داوطلب غیر در و پاسخ دهد٬ راهنماییهای الزم به آنها
عـوامـل با که بتوانند آماده باشند قرارگاههای حوزه فعالیت باید بنابراین٬ دست رفته است. از سریعًا
می تواند آنهایی که طرح ریزیها مورد در نیز و نباشد آنها بالقوه ای که ممکن است امکان مالقات دیگری با

نماید. برخورد باحوصله انجام گیرد فرصت و سر
وجـود خاصی که بـا تشریح موارد با شاید را بازگردانیدن“ استفاده ”در روشهای کلی مورد ـ 5

توضیح داد: شده بتوان بهتر برخورد اخیرًا آنها محدودیت زمان با
دستورات دیگر سوابق بیوگرافیک و انگیزه ها٬ مورد در را پایگاه فرد اولین مالقات قرارگاه با در الف ـ
نکات موردنظر رابطه با در صورتی که زمان اجازه دهد٬ در می دهید. سؤال قرار عملیاتی ضروری مورد

قرارگاه یا پایگاه در پرس وجوهای اولیه یا بعدی قبل از عزیمت وی می توانید سؤاالتی بنمایید.
در رسانیده می شود. تمام جزئیات مربوطه به وسیله تلگرام فوری یا آنی به اطالع ستاد جریان و ب ـ

بود. خواهد تلگرامهای طوالنی تر از مؤثرتر تلگرام کوتاه ارسال کنید چند این رابطه اـگر
یک سیستم رمزنویسی و داوطلب پاسخ می دهد پایگاه و قرارگاه یا مورد راهنمایی در با ستاد ج ـ
یک برای او و حفظ کند را که این سیستم رمز داوطلب خواسته می شود از می کند. پیشنهاد خاص را
منتظر و که به کشورش بازگردد آن به داوطلب گفته می شود پس از شاخص رمزنویسی تعیین می گردد.
سه یا که دو شد) به کشورش ارسال خواهد (ـکه توسط مقام بی.ـکی.هرالدبطریق امنی برای او نامه ای باشد

می باشد. حاوی دستورات نوشته شده به رمز و شد فرستاده خواهد مراجعت برای او ماه پس از
را دستورات دیگر وسایل ارتباط مخفی احتیاجات گزارشگری و آن محموله ای از پس از نیز ستاد ـ د
موطن خود به طریق مطمئن دیگری به دست عامل در یا و هواپیما طریق پرتاب از از یا و فراهم می آورد

می رساند.
که محموله عملیاتی را بداند تا به داوطلب داده می شود نوشته ازداخل کشور آن یک پیام رمز پس از ـ ه

چگونه دریافت دارد.
دسترسی به داوطلب هویت و آیا مثًال می کند؛ البته طرح عملیاتی دقیق نسبت به شرایط تغییر 6ـ
داوطلب زمانی با نظر از آن ما این یک عملیات ضربتی است که در آیا نامعلوم است؟ یا مشخص شده و
پاسخ دارد؟ عملیاتی وجود مؤثر زمان کافی برای تکمیل یک طرح پیچیده و یا محدودیت هستیم و دچار
یا و شود غیرشخصی تماس برقرار غیرمستقیم و به طور او با باید که آیا به این سؤاالت مشخص می کند
به را کشورهای ردتاپ ما طرف کارمندانمان در دهیم که از یک طرح ارتباطی قرار در فورًا را او باید
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٬به بعضی از آن باشد حاـکی از پاسخ به سؤاالت نیز زمانی کافی وجودداشته باشدو اـگر مخاطره می اندازد.
نوشته ای تحویل داد. مراجعت به کشورشان پیامهای رمز بازگشت شونده می توان قبل از این افراد

آدرس پستی نظرداشته باشیم این است که حتمًا یک برنامه ضربتی بایددر که در 7ـمهمترین عاملی را
طریق آن نامه های پستی از آدرسی است که وی بتواند ما منظور به دست آوریم. مؤطن وی را داوطلب در
آدرس یا ممکن است آدرس محل سکونت و و به دست آورد. بدون دردسر درداخل کشورش را شده به او
مؤثرترین روش کسب این مظنون نشود. که به محض دریافت نامه به او خویشاوندی باشد دوست و
ضمن به وی اطمینان داده در و به زبان خودش بنویسد پشت پاـکتی آدرس را در اطالعات این است که او
نوشته یک شاخص رمز باید این ما عالوه بر شد. آن فقط به عنوان یک نمونه استفاده خواهد که از شود
که نامه به محض رؤیت آن بفهمد او و عبارت باشد یا تهیه کنیم که به صورت یک نام و متن باز در برایاو
است و رمزنویسی معتبر گفت که آیا قرارگاه معموًالخواهد اولین پاسخ٬ در نوشته شده است. حاوی رمز
بی درنگ به ندارد٬ درصورتی که زمان کافی وجود چه سیستم رمزنویسی بایداستفاده شود. اینکه از دیگر
داوطلب تحت این شرایط اـگر بدهید. حرارتی رمزنویسی را یا سیستمهای آبی و یکی از داوطلب مهم٬
مـرکزی سـیستم سـتاد گرفتن تأیـید بدون درنظر بپذیرد شده را سیستمهای یاد هیچ یک از نخواهد

بدهید. به او میکرودات را
فـرق شرایط برخورد تخصص دارد فرصت کافی برای راهنمایی و داوطلبی که ستاد مورد در 8ـ
مأموران می توانیم یکی از ما مزبور امیدوارکننده بودن فرد صورت موجودیت زمان کافی و در می کند.
ـکادری مجرب در سیستمهای ارتباطی مورد استفاده در منطقه کمونیستی را بفرستیم تا وی را در زمینه این
ممکن است اصًالاحتیاجی به ارسال نامه به عامل ما این مورد در آموزش دهد. مستقیمًا ارتباطهای منظم٬
صورت کافی بودن زمان در سازیم. وی تماس شخصی برقرار با مستقیمًا منطقه ردتاپ نداشته باشیم و در
به عنوان یک تناسب وی را و فرصت انگیزه ها استفاده از با احتماًالسعی خواهیم کرد ناشناس بودن فرد٬ و
ازطریق ارسال یک افسر یا نیزمی تواندازطریق ارتباط تلگرامی به ستاد٬ این مورد عامل مشخص سازیم.

قرارگاه حل شود. آماده به خدمت موقت از
حاوی ضمیمه ”الف“ غیرضربتی٬ برنامه های ضربتی و داوطلبین در سهولت بازجویی از به منظور 9ـ
دست که با داوطلب خواسته می شود از زبان کشورهای ردتاپ است. چند سؤاالتی به زبان انگلیسی و

حروف درشت به این سؤاالت پاسخ دهد. با و خط خود
که به حروف التین تهیه شود تلفظ آنها ,YKBAND با VSYOKE, CKPOLAR الفبای جدول از
می توانید را تلگرامها درصورت تمایل٬ گزارش نمود. به زبان اصلی اش را پاسخ هرفرد می توان توسط آنها
بخش تقسیم شده است. پرسش نامه به دو به این مرسله ارجاع دهید. به شماره ضمیمه متصل ساخته و
دریافت بخش دوم خواستار تاریخچه بیوگرافیک داوطلب است. مقام و بخش اول مربوط به وضع٬
درصورت کافی بودن زمان٬ پاسخهایی عملیاتی است که می توانددرطرح ارتباطی مخفی مفیدواقع شود.
به طرف ستاد اجازه از صدور پس از تکمیل بخش یکم و پس از که بخش دوم را داوطلب بخواهید از
اجازه داده نیست به قرارگاهها کننده ای که وقت کافی موجود امیدوار موارد ولی در قرارگاه تکمیل نماید٬
ارزش این پرسش نامه این است که ازطریق آن بخش دوم عمل کنند. مورد در خود که بنابه ابتکار می شود
کسب نماید. الزم را اطالعات ضروری و می تواند ندارد٬ مقامی که به زبان اصلی داوطلب آشنایی بسیار
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پاسخ داده که حتی درصورت محدودیت زمانی به مهمترین سؤالها می آید این امکان پدید این٬ عالوه بر
قابل مالحظه ای به طرز اغالط نیز نکات ابهام و قبال سؤالها طریق جوابهای نوشته شده در از و شود

ـکاهش یابد.
ارتباط رمزنویسی ایجاد زبانهای ردتاپ است تا ضمیمه ”ب“حاوی فرمهایی به زبان انگلیسی و 10ـ
نوع نامه هایی که زادگاهش و در آدرس پستی او رابطه با در سؤاالتی نیز سهولت انجام گیرد. داوطلب با با
خواندن یا یک سری دستورالعمل جهت ظهور تعیین یک شاخص رمزنویسی٬ دریافت می کند٬ آنجا در
احتیاج به ظاهرکننده و (شامل میکرودات) نوشته متفاوتی که یک عامل دریافت می دارد سیستمهای رمز
نمونه دستورالعملهای مربوط به عامل توأم با آن آمده است. در رمزنویسی کاربن نیز و خاصی ندارد
ظاهر را تمرین آنها صورت فرصت با پیامهای آماده ای است که داوطلب می توانددر شده و پیامهای ظاهر
نمونه های میکرودات است. شامل گلوله های عدسی و دستورالعملهای مربوط به میکرودات نیز نماید.
متون زبانهای دستورالعمل مربوط به رمزنویسی کاربنی ارائه می شود. با ـکاربنهای رمزنویسی تمرینی نیز
قابل حل کاغذ با به صورت نوشته های ریز و به صورت استاندارد صورت تهیه شده است : خارجی به دو
به نباید ولی او بپردازد؛ به مطالعه آنها فرصتهای موجود در تا میتوان به داوطلب داد نوع دوم را آب. در

به کشورش مراجعت نماید. این دستورالعملها هیچ وجه همراه با
آموزش استفاده و WOLOCK به منظور فرمهای استاندارد از دستورالعمل ضمیمه ”ب“مفصل تر 11ـ
که مقام رابط در می دهند آن قرار این متون وسیع فرض را بر دادن توسط تکنیسین رمزنویسی است.
موقعیتی قرار دارد که از نظر دستورالعمل قادر نیست کمک چندانی به داوطلب بنماید٬ ولی باید متوجه بود
ولی بدون ارائه آموزش توسط یک مدرس رمزنویسی وسیع هستند٬ گسترده و ـکه گرچه این دستورالعملها
ترجیح می دهیم که ما زمان ایجاب کند مواردی که شرایط و در واقع شوند. کافی مؤثر به قدر نمی توانند
پایگاه نیز یا به همین ترتیب رؤسای قرارگاه و فراخوانده شود٬ WOLOCK جهت آموزش فرد تکنیسین
مورد کامل در به طور مقام رابط نیز تا CCB/ بگذارند تکنیسین اختیار در را صورت فرصت خود در
استفاده کند.حداقل تمام مقاماتی که آنها لزوم از موارد در استفاده ازسیستمهای ارائه شده آموزش دیده و
صورت لزوم در کنند. آشنایی پیدا نمونه های ضمیمه ”ب“ و مثالها بایستی با دارند سروکار داوطلبها با
تمام افسران عملیاتی حوزه فعالیت نیز برایتان ارسال داریم. را این نمونه ها می توانیم نسخه های دیگری از

بشوند. این فنون آشنا با کامًال باید
که سازمانهای ردتاپ از نشان می دهد سالهای اخیرصریحًا تحلیل داوطلبین ردتاپ در تجزیه و 12ـ
علل بیش از تحریک٬ ولی ترس از جدی به عنوان یک محرک استفاده نکرده اند٬ داوطلبهای پیچیده و
یک تحریک از به دلیل ترس از نتیجه گرفته ایم که اـگر ما داوطلبین بوده است. مسئول بدرفتاری با دیگر
طی یک دوره معقول مایل هستیم که ظاهرًا ما امیدبخش دوری گزینیم به خودمان خدمت نکرده ایم. مورد
ضرر تحت کنترل بود نظر مورد فرد به طریقی انجام دهیم که اـگر کنیم ومی توانیم آن را کار مفید یک فرد با
یا اطالعات صادقانه ای ارائه می کند یک عامل مولد می توانیم مشخص کنیم که آیا ما نرسد. چندانی به ما

خیر.
بسیاری از خاصی است. اظهارنظر نیازمند یک مسئله حقوقی مربوط به ترغیب ”به بازگشت“ 13ـ
قرارگاه حق WODUAL می باشند؛ خواهان تضمین اسکان دوباره در اصرار٬ متارکهـگران با داوطلبین و
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عامل کند. عطا را ازقدیم االیام مایل نیست این اعتبار نیز ستاد و چنین تعهدی بنماید خود به اختیار ندارد
اـگر خدمت کند به آمریکا سال) چند طی یک دوره (معموًال داخل“ کمال وفاداری ”در جاسوسی که با یا
افسران عملیاتی حوزه فعالیت یافت و درخواست وی تحقق خواهد شود ”بازنشسته“ زمانی بخواهد
WODUAL به آنها اسکان دوباره در مورد بدون تعهدی خاص در این نکته را معموًال نیز صالحیت دار
به عنوان آخرین راه ولی ستاد کلماتی قابل قبول هستند. دوست“ ”یک کشور یا ”غرب“ می شوند. یادآور
WODUAL اسکان در که وی را کرد خواهند تعهد صورتی که ارزش یک داوطلب ایجاب کند در چاره و

بازگردانند. را که بدون قبول چنین تعهدی داوطلب مزبور تالش کنند ولی قرارگاه باید دهد٬
آورده این است که تلگرامهای مربوط به به وجود یک مسئله نهایی دیگری که مشکالتی را 14ـ
و تسریع برخورد به منظور نمی گیرد. مواقع درست قرار در ذینفع ستاد توجه عناصر داوطلب همیشه مورد
ارسال اولویت بسیار با و “ PLAERONAUT تحت عنوان ”حساس تأمین امنیت کانال تلگرامی باید
مالقات اولیه٬ حداقل در توسط محدودیت زمانی مشخص می شود. نیز اولویتهای باال استفاده از ـگردد.
تصویب مورد تا WONIK باشد حاوی درگیری رسمی با یا FJPASTIM و حامل شاخص تلگرام نباید
گرفت که امیدی به خواهد استفاده قرار زمانی مورد PLAERONAUT حداقل تا شاخص گیرد. قرار ستاد
تیسی نباشد. رابرت پی. بازگرداندن فرد

شماره (4) سند
سّری

موضوع: دستورالعملهای مربوط به داوطلب
داوطلبی از هنگام رویارویی با مسئولیتهای پرسنل قرارگاه در این یادداشت به صورت مروری بر
عراق مطرح کشورهایی چون سوریه و و ـکوبا ویتنام شمالی٬ ـکره شمالی٬ چین٬ اروپای شرقی٬ شوروی٬
و خطیر حوزه شوروی اطالعات بسیار در مخصوصًا داوطلبین٬ می دانید٬ همان گونه که حتمًا می شود.
داوطلبین با برخورد حاصل از تجارب بخش بلوک شوروی٬ در داده اند. آژانس قرار اختیار در مهمی را
دست نیست که براساس آن بتوان گفت که سازمان دلیلی در بلوک٬ خارج از اروپای شرقی در روسی و
نکته پرسنل آژانس بردارند. و روشها پرده از عملیات نفوذی خود با سعی کرده اند جی.آر.یو ـکا.ـگ.ب٬
زمانی که عکس آن ثابت نشده باید تا معموًالمشروعیت دارندو اصلی این است که داوطلبین این کشورها
مهم نیست که او نیست و که یک داوطلب متارکهـگر بسپارید به خاطر لطفًا نمود. رفتار به همان نحو آنها با
بازگرداندن در یا مسئله به کارگیری و تا داشته باشید به خاطر این را موقعیتش چیست. و چه می گوید
میان برود. از به حساب آید نتیجه این برداشت که وی ممکن است به دنبال بیاناتش یک متارکهـگر

در یک داوطلب را امنیتی سفارت حضور افسر آماده خدمت یا افسر محافظ٬ گارد موارد اـکثر در
حفاظت منافع دفتر همچنین ممکن است که از داد. اطالع خواهد کنسولگری به شما محوطه سفارت یا
داده به این مقامات دستور به عنوان نقطه تماس استفاده شود. نظامی آمریکا گروه کمک مستشار یا آمریکا
جریان ورود محل آقای میری در همراه با و جمله ”من برای آقای میدی پیامی دارم“ با را شده است که ما
معاون گفته شده است که ریاست ایستگاه٬ به گاردهای محافظ نیز دهند. یک داوطلب احتمالی قرار
به یکی از باید او غیاب تمام این افراد در بگذارند. جریان امر در ریاست شعبه اول را ریاست ایستگاه و
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کنسولگری سفارت یا وارد حال زمانی که شما به هر گزارش دهد. موضوع را مقامات ایستگاه آشنا
فرد همراه با شماست. کتابخانه سفارت منتظر در یا و بود محافظ خواهد همراه گارد داوطلب یا می شوید
که کنسولگری می شوید اطاق 404 یا مخفی ریاست شعبه اول) سفارت (دفتر اطاق 113 وارد شما مزبور
داوطلب متوجه فرد مالقات با صورتی که پس از در محیطی امن برای بازجوییهای اولیه است. آنها دو هر
چینی مطالبی تهیه کرده ایم که روسی و زبانهای بلوک٬ مورد در ما نمی فهمید را که زبان یکدیگر شدید
تقاضانامه پناهندگی سیاسی و مطالب مربوط به بازجویی٬ مزبور٬ حاوی تعارفات اولیه به زبان اصلی فرد
کشوی باالیی گاوصندوق معاون ریاست ایستگاه قراردارند). گاوصندوق شعبه اول و در است (این پاـکتها
می دانند را نیاز که زبانهای خارجی مورد مقامات سفارت را اسامی آن دسته از این فهرستی از عالوه بر

تهیه کرده ایم.
بشود شما یک داوطلب ممکن است گریبانگیر رابطه با که در مشکالتی را واضح است تمام مسائل و
در جسمانی او وضع روحی و یا و شما با استفاده جهت تماس او که روش مورد نمی توان پیش بینی کرد
نشان و می نماید راهنماییهای الزم را معذالک فهرست ضمیمه به شما این جمله است. از لحظه ورود

یک داوطلب کسب نمایید. از باید که حداقل چه اطالعاتی را می دهد
بنابراین:

درتوجیه مقاماتPCS است)٬ یکی از (اـگر بازگردد محل کارخود که به سفارت یا بخواهید او از الف ـ
معقولی فرد اـگر به زمان بیشتری نیازدارید. کشور که برای خارج نمودن وی از بگویید این اصرارمی توانید
است٬ به او دستورالعمل مالقات بعدی (شامل زمان٬ محل مالقات و محل ثانی مالقات) و شرایطی را که
باید برای مالقات بعدی فراهم آورد به او بدهید. هر افسر باید منطقه یا مکـان امـنی را بـرای چـنین

داشته باشد. رویدادهایی درنظر
آمده است موقت به اینجا ولی به طور محل خودش به کارمشغول شود٬ که در اـگروی موافقت کند ب ـ

گرفته شود: درنظر باید رفت مسائل زیر به زودی به نقطه دیگری خواهد و
که درپشت وبگویید به دست می آوردبگیرید که ازطریق آن نامه های ارسالی را آدرس موطنش را (1

مرقوم دارد. خودش این آدرس را پاـکتی٬
نامه متن باز عبارتی در به صورت نام یا که معموًال یک شاخص رمزنویسی برای داوطلب معین کنید (2

نوشته است. ـ که نامه حاوی رمز رٔویت آن متوجه شود با او و باشد
حرارتی نیز (دستورالعمل مربوط به رمزنویسی آبی و گفته شود نحوه ظهوررمزنویسی نیز باید به او (3
رمزنویسی صدور مورد در ستاد که بتوان با ندارد زمان کافی وجود اـگر ضمیمه ارسال شده است). در
به داوطلب حرارتی را سیستم رمزنویسی آبی یا بدون درنگ دستورالعمل مربوط به ظهور مشورت کرد٬

امیدبخش بدهید.
دوست و یا و غرب دارد خویشاوندان غربی طرف مکاتبه در یا دوستان و او که آیا مشخص کنید (4

خیر. یا کرد خواهند یا که به غرب مسافرت کرده و خویشاوندی دارد
درنقطه ای را او بین می برد٬ از این امکان را شرایط موجود یا محل مربوطه موافقت نکرد کاردر با او اـگر
یک می توان از این مورد (در وی تصمیمی گرفته شود مورد در تا محلی اسکان دهید دسترس افراد از دور
به عنوان آخرین راه یا مجاورت آزمایشگاه عکاسی محوطه سفارت و اطاق کوچک دارای توالت در
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همراه افسران ایستگاه باید تمام اوقات یکی از در و آپارتمانهای سفارت استفاده نمود) یکی از چاره از
داوطلب بماند.

صورتی که داوطلب مزبور در کلیه اطالعات مربوطه به قرارگاه بفرستید. یک تلگرام فوری همراه با
نیز آن را شده در اطالعات ذـکر و سفارتهای محلی است به پرونده 201سفارت مراجعه کنید یکی از عضو
صورتی که داوطلب در ارسال نمائید. نیز بازجویی را به دنبال آن اطالعات حاصله از به قرارگاه بفرستید.
مورد که در اطمینان بدهید به او لیکن می توانید قولی بدهید٬ به او نمی توانید متارکه نیست شما خواستار
دست خط خودش یک تقاضای پناهندگی با او از حتمًا باید این بار آمد. وی همکاری تام به عمل خواهد
گاوصندوق ریـاست شـعبه اول و (خطوط اصلی این تقاضانامه به زبانهای مختلف در دریافت دارید

دارد). ـگاوصندوق معاون رئیس ایستگاه وجود
سعی مقامات اطالعاتی موردتوجه ستاداست ما ویکی از متارکه بود درصورتی که داوطلب خواستار
نظر از و این طبقه واقع نمی شود داوطلب در اـگر خارج سازیم. کشور به سرعت از را او خواهیم کرد
ریاست ایسـتگاه سفارت بنابه دستور کمیته متارکهـگر گیرد٬ استفاده قرار مورد نمی تواند عملیاتی نیز
درصورتی که یاخیر. داد را متارکهـگر امتیاز به او می تواند که آیا مشخص شود تا تشکیل جلسه خواهدداد
تشکیل جلسه کمیته متارکهـگر استفاده عملیاتی نمود٬ او بتوان از یا و اطالعاتی باشد داوطلب یک افسر

گرفت. نخواهد قرار نیز جریان امر در و داد نخواهد

سند شماره (5)
دستورالعمل مورد استفاده برای کاربن نویسی (رمزنویسی)

به دقت بخوانید) را  (این دستورالعملها
کاربن رمزنویسی با 1ـ

کاغذ لیکن این کاغذخاص مانند نامه نگاری عادی است. یک کاربن رمزنویسی مانندیک قطعه کاغذ
روی یک آن بر غیرقابل رؤیت از یک جوهر یک مداد٬ تحت فشار و عمل می کند ـکاربن ماشین تحریر
کاربن رمزنویسی چهارتفاوت اساسی وجوددارد. و بین کاربن ماشین تحریر منتقل می گردد. صفحه کاغذ
طرف این کاربن رمزنویسی (2)ـهردو است٬ ناچیز بسیار کاربن رمزنویسی غیرقابل رؤیت و (1)ـجوهر
درجای این کاربن را (3)ـاـگر دوطرف آن استفاده کنید٬ هر از شمامی توانید دارای آن جوهرخاص است و
پیام استفاده کاربن برای نوشتن 30 هر از می توانید آن دقت نمائید کارکردن با در و مناسب نگاهدارید
به طریقی این کاربن رمزنویسی شما استفاده از با به خواندن آنچه نوشته ایدهستیم. قادر ما (4)ـتنها نمائید.

کرد. خواهید ارتباط برقرار ما با خطر خالی از
کاربن هنگام استفاده از اشتباه نشود. کاغذهای دیگر با یا که کاربن رمزنویسی کثیف و مراقب باشید
بعدًا آن را که بتوانید جایی بگذارید در کاربن را دست بگیرید با را لبه کاغذ تنها و باشد دستهایتان بایدتمیز
یک معمولی مانند یک چیز تشخیص آن می توانید برای سهولت در نشود. ضمن کثیف نیز در تا کنید پیدا

یک گوشه آن بنویسید. غیره در آدرس و یا شماره تلفن و یادداشت٬
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نامه سفید آماده کردن کاغذ 2ـ
بهره برداری کاغذی که برای نامه نگاریهای شخصی استفاده می کنید هر از می توانید برای این کار

نه چندان نازک می باشد. غیرشفاف است که نه چندان ضخیم و بهترین نوع کاغذ نمایید.
یک قطعه با دهید. قرار روی یک سطح تمیز بر بنویسید روی آن چیز بر که می خواهید ـکاغذی را
آن پس از کامًالپاـک کنید. را به پایین کاغذ ازباال پارچه تمیزچون یک دستمال به آرامی ازچپ به راست و
چهار هر در چرخانیدن نامه را کردن و تمیز کار انجام دهید. را همان کار درجه چرخانده و 90 را ـکاغذ
که سبب می شود این پاـک کردنها پاـک کنید نیز پشت آن را برگردانده و را سپس کاغذ جهت انجام دهید.

بپذیرند. خود به خوبی در سری را جوهر و شود بلند الیاف کاغذ
حاوی این نامه باید بنویسید می نویسید٬ دوستان خود نامه ای که به اقوام و درست مانند این نامه را
که سبب این عناوینی داشته باشد عالوه بر و جلب ننماید به خود که توجه بیگانگان را مطالبی باشد
بهترین راه برای فهمیدن اینکه این نامه خوب است یا کنجکاوی خواننده نامه نشود. تحریک سوءظن و
نامه بود جواب ”بلی“ اـگر این نامه ارزش ارسال شدن دارد؟ ”آیا این است که ازخودتان سؤال کنید خیر

بنویسید. یک خودکار با و تمیز روی یک سطح نرم و بر نامه را خوب است.“
به عنوان ارسال کننده معرفی نماید. را که شما نامه چیزی ننویسید در الف ـ

تمام در و استفاده کنید یک اسم مستعار به جای آن از پایین نامه ننویسید. در را نام اصلی خود ب ـ
ببرید. به کار همان نام را نامه های آتی نیز

ج ـ در پشت پاـکت نامه آدرس و یا نام بازگشتی نامه را ننویسید.
نیندازید. منطقه ای خود د ـ نامه را در صندوق پستی محلی و

موقعی که البته در استفاده کنید٬ صندوق پست خیابانها به جای آن از به اداره پست نبرید. نامه را ـ ه
نبیند. را ـکسی شما

آماده کردن پیام سری 3ـ
یک نامه درست مانند پیام سّری را باید شما کامًالبشویید٬ را مبادرت به نگارش دستهای خود قبل از

داشت. دخالتی نخواهد خواندن پیام توسط ما کار متن قابل رٔویت در عادی بنویسید.
انجام شود. به صورت زیر باید نوشتن پیام رمز

دهید. قرار است) (شیشه بهتر تمیز روی یک سطح سخت و (الف) تمیز و سفید یک ورق کاغذ الف ـ
باشد. به طوری که روی صفحه به سمت باال دهید روی آن قرار را نامه (ب) ب ـ

یک طرف کاربن رمزنویسی چیزی نوشته اید در اـگر .(C) دهید روی نامه قرار کاربن رمزنویسی را ج ـ
دهید. روی نامه قرار بر حتمًا روی نوشته نشده آن را کنجکاوی کسی تحریک نشود٬ تا

روی آن مطلب این ورقی است که بر دهید. قرار (د) دیگر تمیز روی این کاربن یک ورق کاغذ ـ د
نوشت. خواهید

روی حاشیه کمی که بر فشار با تطبیق دهید. یکدیگر چپ با طرف پایین و از ورق مربوط را چهار ـ ه
نقاطی که چیزی می نویسید در هنگام نوشتن جلوگیری کنید. در شدن آنها جابجا از می آورید ـکاغذها

ننمایید. فشاری وارد
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به جای خود قابل توجهی از (چون مدادهای سخت آثار نرم استفاده کنید یک مداد نوشتن از برای ـ و
نوشته باقی روی پیام رمز آن بر که آثاری از نکنید وارد فشار آنقدر مداد هنگام نوشتن با می گذارند).
به نامه را کنید. فاصله ایجاد سانتی متر 2 طرف کاغذ چهار هر در ببرید. به کار ثابتی را همیشه فشار بماند.
کلمه خاصی اـگر بگذارید. را “ X” جمله حرف به جای نقطه آخر میلی متری بنویسید. حروف درشت 5
کلمه پس از نوشته و آن را یعنی یک بار بنویسید. دوبار پراهمیت است آن را شماره ای بسیار یا نام و مانند

بنویسید. را پایان پیام رمزنویسی کلمه ”پایان“ در بنویسید. آن را دیگر بار ”تکرار“
جهت استفاده های را کاربن رمزنویسی (ج) بین برده٬ از را (د) نوشته کاغذ خاتمه پیام رمز پس از ـ ز
برای نوشتن برروی آن نمانده باشد. آثار تا بررسی کنید را دقت هردوطرف کاغذ(ب) با آتی پنهان سازید.
اـگردرروی باالوپایین ببرید و به آرامی بچرخانید نامه را نوربگیریدو برابر به طورمورب در آن را این کار
نامه دیگری بنویسید. کمتر فشار استفاده از با و بین ببرید از آن نامه را این نامه اثری مشاهده کردید
نوشتن بهتراست قبل از نابودشود٬ آن نامه باید بماند هنگام نوشتن پیام رمزاثری برروی کاغذ اـگر ح ـ
استفاده اوراق تمیز کاربن رمزنویسی واقعی از یک نامه و لیکن به جای استفاده از پیام تمرین کنید٬ هر
به نوشتن این و کم یک جمله بنویسید فشار با هستید حال نوشتن یک پیام رمز که در کنید وانمود ـکنید.
بررسی کنید. نور زیر در را ورق ”ب“ ببرید. باال را جمله میزان فشار هر لیکن در جمله ادامه دهید.
علت هم این است که کاربن آن برجای نماند اثری از تا استفاده کنید بیشترین فشار از که باید می بینید

حساسیت بسیاری ندارد. کاربن ماشین تحریر رمزنویسی برخالف کاغذ
ط ـ پس از آنکه اطمینان یافتید که از مداد بر روی نامه اصلی اثری باقی نمانده دستهای خود را
بشویید٬ نامه را طبق معمول تا کرده و در پاـکت بگذارید. هنگام این کار دقت کنید که انگشتانتان بر
با می توانید شدن آن می گردد. ناخوانا باعث پاـک و چون این کار نوشته مالیده نشود روی بخش رمز
پاـکت قرار همراه نامه اصلی در که آن را ولی یادتان باشد کنید٬ تا نامه اصلی را یک قطعه کاغذ استفاده از

ندهید.

اقدامات احتیاطی 4ـ
به تنها را نامه ها کاربن رمزنویسی و ندهید. کاربن رمزنویسی قرار تماس با در نامه اصلی را هرگز الف ـ

ننمایید. به هیچ وجه تا را آنها و بردارید ـکمک لبه آنها
به جای آن کلمه دوباره بنویسید. یا پاـک کرده و کلمه ای را سعی نکنید پیام رمزنویسی هرگز در ب ـ

دهید. قرار آن کلمه صحیح را پس از و کلمه نادرست بنویسید پس از اشتباه را
به این ترتیب خواهیدتوانست قبًالاصالحات تهیه نمایید. آن را پیش نویسی از نوشتن پیام٬ قبل از ج ـ
توجه توانست به نحوه نوشتن خود تهیه پیش نویس خواهید این پس از عالوه بر انجام دهید. را الزم

اشتباه نکنید. بیشتری کرده و

آب کردن پیامهای رمزی با ظاهر
شد. نوشته خواهد زاویه راست متن باز٬ در پشت نامه و در خواهیم فرستاد برای شما پیامهایی که ما

بود. خواهد این پیام حاوی دستورالعملهای دیگری برای شما
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یک ظرف در این است که نامه را عملی ترین کار نمود. طریق ظاهر می توان به چند نامه های سری را
پیام به صورت حروف شفاف برروی یک زمینه تا دهید گریس قرار صابون یا روغن٬ آب تمیزی عاری از
شدن به محض خوانا شد٬ خواهد آب بماندحروف کدر نامه مدت زیادی در اـگر گردد. رنگ پریده ظاهر
بخوانید. داده پیام را قرار تمیز و سفید روی یک کاغذ بر آن را آب بیرون آورید از نامه را متن پیام سری٬
به همین ولی آن را قابل خواندن هستند٬ زمانی که خیس باشند تا تنها آب ظاهرمی شوند پیامهایی که با

کرد. می توان ظاهر بار ترتیب چهار
خشک پس از هرگز و پیام سری برای همیشه ظاهر مرکب خودنویس به آب ظرف اضافه شود اـگر

نمود. خواهد زمینه سفیدتر حروف سیاه رنگ و و شد نخواهد شدن ناپدید
بین ببرید. از کامًال آن را حتمًا برداشتید یادداشتهای الزم را و خواندید آنکه پیامی را پس از

به خرج دهید. پیام خیس دقت بسیار هنگام وررفتن با خیس به آسانی پاره می شود. کاغذ احتیاط:

حرارت استفاده از با کردن پیام رمز ظاهر
وپشت نامه هریک قسمت رو قابل تکراراست. برایتان می فرستیم حداقل یک بار پیامهای سری که ما
فرصت خواندن نامه را اشکال دوبار صورت مواجه با بنابراین در بود. پیام خواهند حاوی یک نسخه از
برای دستورالعملهای دیگری نیز نوشته شده است و زاویه راست متن باز در پیام سّری٬ داشت. خواهید

داشت. به همراه خواهد شما
1ـ پیام سری بااستفاده از حرارت نیز ظاهر می گردد. خود پیام سریعتر از کاغذ رنگ تیره به خود
فنون پیشنهادی به شرح باشد. پیام کامًالخوانا تا گیرد مجاورت حرارت قرار در باید آنقدر کاغذ می گیرد.

است: زیر
استفاده می کنید اجاق گاز از اـگر برابرشعله آتش نگیریدچون ممکن است شعله ورشود. در را کاغذ 1ـ
را کاغذ داغ شد هنگامی که تاوه شدیدًا به صورت یک دیسک داغ درآید. تا دهید روی شعله یک تاوه قرار

گردد. پیام ظاهر قهوه ای رنگ و کاغذ تا روی آن نگهدارید
این در می توان به عنوان منبع حرارتی استفاده کرد. یک اطوی برقی نیز یک قطعه آهن صاف و از 2ـ
پیام درروی صفحه تا بکشید آهسته عقب وجلو را اطو کاغذتوسط یک اطوی داغ اطوکشی می شود مورد

سازید. نابود کامًال حاوی پیام را کاغذ نت برداری٬ و خواندن پیام رمز پس از گردد. ظاهر

شماره (6) سند
ارتباط سّری

کشورتان دریافت در مراجعت به کشورتان نامه ای به زبان خودتان و سه ماه پس از تا دو حدود
روی پاـکت بنویسید. بر وقتی که نامه می نویسید درست مانند را آدرس خود لطفًا کرد. خواهید

طریق این آدرس به دست می آورید؟ از نوشتارهایی را یا چه نوع نامه و
این فرستاده شده٬ که یک پیام سّری برای شما نشان می دهد و بود این نامه حاوی شاخصی خواهد
نحوه تاریخ گذاری نامه و یا متن نامه و عبارت یاجمله ای در شخص امضاءکننده نامه٬ با شاخص می تواند
به آسانی متوجه آن شوند. لیکن دیگران نباید بیاورید٬ به آسانی به یاد باید شما این شاخص را غیره باشد.
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ذیل بنویسید. در استفاده کنید این مورد در که میل دارید شاخصی را لطفًا

شماره (7) سند
سّری

فهرست بررسی داوطلب
مایل نباشد ابتدا صورتی که داوطلب در در (تبصره: مشخص نمایند را نام والدین او نام کامل و 1ـ

هماهنگی به آن بپردازید). پس از بعدًا بدهد٬ اسامی را
آنها. محل تولد تاریخ و اسامی ـ خانواده ـ محل تولد؛ تاریخ: 2ـ

مقام دقیق او. 3ـ
شماره تلفن محلی. آدرس و 4ـ

اصلی او. کشور شماره تلفن در آدرس و ـ 5
صورت امکان (در میزان صدقش معلوم شود تا بگیرید که مربوط به هویتش همراه دارد اسنادی را 6ـ

عکس دار). اسناد
بماند. اینجا در چه مدت می تواند تا او 7ـ

اطالعات اساسی در این صورت نام مستعار٬ در یک مقام اطالعاتی است. او که آیا مشخص نمایید 8ـ
علیه اهداف آمریکایی. نقاط دیگر منطقه و در عملیات او اقامت٬ مورد

9ـ در مورد مسائل اطالعاتی او را مورد بازپرسی قرار دهید: آیا اطالعاتی در مورد خصومت علیه
آمریکا٬ تأسیسات و همپیمانان آن دارد.

حزب کمونیست است. عضو او که آیا مشخص کنید 10ـ
کمک٬ محل مربوطه٬ در کار پناهندگی٬ سؤال کنید: آمدن به اینجا از انگیزه اصلی او مورد در 11ـ

آمده است؟ دیگری به اینجا اینکه به منظور یا حفاظت و
همراه او با خانواده اش نیز آیا کسی صحبت کرده است و با آمدنش به اینجا مورد در او آیا ببینید 12ـ

تماس گرفته است. این مورد در کسان دیگر با یا است و
که در بخواهید او از فورًا مقام دولتی چین است٬ یا اطالعاتی و صورتی که این داوطلب عضو در 13ـ
(درتوجیه این گردد باز محل کارخود یا به سفارت و که فورًا بخواهید او از همکاری کندو ما با محل خود
خارج کردن یا به زمان بیشتری جهت تصمیم پیرامون پرونده و که دولت آمریکا دارید اظهار امرمی توانید

بگویید. به او شرایط را محل موافقت دارد در کار با او اـگر احتیاج دارد). این کشور از او
موافق است: محل خود همکاری در با و می برد به سر اینجا در صورتی که داوطلب موقتًا در 14ـ
(ب) روی پاـکتی بنویسد. در که آن را بخواهید خواسته و کشورش را آدرس پستی محل سکونت در (الف)
به او حرارتی را سیستم رمزنویسی آبی و (ج) عبارت). (نام یا یک شاخص رمزنویسی برایش تعیین نمایید
داخل کشورش رمزنویسی در رابطه با که دستورالعملی در بگویید به او و تشریح کنید٬ برای او آن را داده و
کسی را او یا داشت و خواهد یا و غرب دارد اقوامی در یا دوست و که آیا ببینید (د) شد. داده خواهد به او

کند. ایفا نقش واسطه را برای او که بتواند می شناسد
به سفارت بعد روز صورت امکان دو در متقاضیان پناهندگی: مورد در (الف) تماس دوباره: 15ـ
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مایل به همکاری افراد مورد در (ب) سفارت باوی مالقات شود. خارج از این صورت در غیر در بازگردد؛
عالئم و تاریخ مالقات محل ثانی٬ (محل٬ یک مکان عمومی ترتیب مالقات بدهید در محل مربوطه: در
محل مربوطه مالقات نمایید. خارج در وی در با سعی کنید برای افرادموقت: (ج) تعیین کنید.) شناسایی را
وضع ظاهر٬ لباس٬ دندان٬ رنگ چهره٬ رنگ مو٬ رنگ چشم٬ سن ظاهری٬ وزن٬ قد٬ مشخصات: 16ـ

نحوه سخن گفتن.
بدهید. معقولی پول به او مالقات بعدی مقدار تا است٬ داوطلب به مقداری پول نیازمند اـگر پول: 17ـ

شماره (8) سند
به وسیله مقامات ذیربط دولت آمریکا تنها این پرسشنامه ارائه می کنید استفاده از با اطالعاتی که شما

گردید. به عنوان اطالعات خیلی محرمانه حفظ خواهد رؤیت و
که همراه اسنادی را لطفًا ندارد. آشنایی کامل داشته باشدوجود افسری که به زبان شما حال حاضر در
این شخص مطلع گردد. هویت شما داده از به شما شخصی که این دستورالعمل را تا شماست نشان دهید
را اینجا آنکه امروز ولی قبل از نگهدارد٬ جهت تأیید را برای مدت کوتاهی این اسناد ممکن است بخواهد

شد. بازگردانده خواهد به شمار ترک نمایید
به اینجا امکان بازگشت شما اـگر ساعت. (به رقم) بنویسید بروید اینجا از که می خواهید زمانی را لطفًا

این محل بنویسید. در را به اینجا زمان بازگشت خود تاریخ و هست٬
لطفًا پرسشنامه همراه را پر کنید تا بهتر بتوانیم به شما یاری دهیم. پاسخهای خود را به حروف درشت

بنویسید. اـگر به صفحات بیشتری احتیاج دارید می توانید از پشت این صفحات استفاده کنید.

بخش اول
نام کامل: 1ـ

محل تولد: تاریخ و 2ـ
تابعیت: 3ـ
شغل: 4ـ

شماره تلفن منزل: آدرس دائمی و 5ـ
می برید. آن به سر کشوری که هم اـکنون در و شهر در آدرس شما 6ـ

انجام دهیم؟ را چگونه این کار سازیم٬ تماس برقرار شما آینده با روز چند که در الزم باشد اـگر 7ـ
بازدیدآتی محل مورد تاریخ و ترک خواهیدکرد؟ را 8ـدرصورتی که مسافرهستیدچه زمانی این شهر

گشت؟ خواهید باز خود چه زمانی به کشور بنویسید. را خود
گرفتن درنظر با زبانها فهرستی از لطفًا وبخوانید؟ بنویسید می توانید و به چه زبانی صحبت می کنید 9ـ
که آشنایی زبانی را اول و آن تکلم می کنید که خیلی خوب با زبانی را هر بنویسید. میزان تسلط خود

درج نمایید. آخر در ـکمتری دارید
کمک کنیم؟ چگونه می توانیم به شما ما چه کسی صحبت کنید؟ با درباره چه مطالبی و میل دارید 10ـ
سازمانهای با رابطه سازمانی آن را و تولید وظیفه٬ بنویسید. را خود آدرس محل کار نام کامل و 11ـ
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بنویسید؟ باالتر
وزارتخانه شما کارخانه/ رئیس شرکت/ عنوان شغلی شماچیست؟ شرح دهید. را کنونی خود کار 12ـ

ـکیست؟
که پاسخ مثبت است بگویید اـگر سری دسترسی دارید؟ اسناد به اطالعات یا خود محل کار در آیا 13ـ

شغل کنونی شرح دهید؟ در به اطالعات سری را دسترسی قبلی خود چه چیزهایی هستند؟
چیست؟ رشته تحصیلی شما میزان تحصیالت و 14ـ

که وظایفی را و واحد شعبه خدمات٬ درجه٬ ارتش خدمت کرده اید٬ سال گذشته در 10 در اـگر 15ـ
بنویسید. انجام داده اید

مقام تاریخ عضویت و سازمان وابسته آن هستید؟ یا اعضای حزب کمونیست و یکی از شما آیا 16ـ
بنویسید. را خود

اسامی تواریخ٬ اوضاع٬ سازمانهای اطالعاتی همکاری داشته اید٬ یکی از با صورتی که قبًال در 17ـ
شرح دهید. را ماهیت دقیق فعالیت خود و مکانها اشخاص و

به یک مسافرت آیا گروه سفرمی کنید؟ با یا و به عنوان یک سیاح تنها آیا مقام کنونی شماچیست؟ 18ـ
با سفر جواز یا و چه نوع ویزا برای انجام مسافرتهای خارجی پاسپورت دارید٬ اـگر رسمی آمده اید؟

دارد؟ برای چه کشورهایی اعتبار چه مدت و تا و دارید خود
اـگرجواب مثبت است نام٬ می برند؟ به سر این کشور در شما اعضای خانواده تان با هیچ یک از آیا 19ـ

تاریخ تولد و نوع وابستگی او را به خودتان بنویسید.

شماره (9)  سند
بخش دوم

به چه منظور؟ و کی؟ کجا؟ کرد؟ خواهید سفر کشور سال آینده به خارج از دو یک یا در آیا 1ـ
کنید؟ سفر به آنجا می توانید بار چند پایتخت کشورتان زندگی نمی کنید در اـگر 2ـ

با رابطه آنها آدرس و نام٬ اقوامی دارید؟ کشورهای سوسیالیستی دوستان یا خارج از در آیا 3ـ
بنویسید؟ خودتان را

به همان صورتی که درموقع نامه نگاری به کارمی بریدروی یک پاـکت بنویسید. را آدرس خود لطفًا 4ـ
نامه چند داخل کشور ماهانه در توسط این آدرس چه نوع نامه های شخصی دریافت می دارید. ـ 5
نوشتارهای یا کتاب و مجله٬ آیا ماه دریافت می کنید؟ نامه در چند خارج کشور از دریافت می کنید؟

طرف چه کسی؟ از می رسد؟ به دست شما تجاری نیز
رابنویسید. اـگرجواب مثبت است آدرس دقیق خود نامه می رسد؟ ازطریق پست عمومی به شما آیا 6ـ

می خوانید؟ مجله غربی را روزنامه یا خودتان چه نوع نشریه٬ کشور در 7ـ
چیست محل شما با رابطه او و زندگی می کند شما کشورتان چه کسی با محل سکونت در در ـ 8
نامه های شما آیا طبقه چندم ساختمان واقع شده؟ در مختصرشرح دهید. به طور را اطاقها تعداد سکونت و
که صندوق پستی در اـگرجواب مثبت است بگویید نهاده می شود؟ درداخل صندوق پستی مخصوص شما

شماره آپارتمان روی آن نوشته شده؟ یا نام و آیا واقع شده؟ ـکجا
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بنویسید. شماره گواهینامه را رنگ و مدل٬ اتومبیل دارید؟ آیا 9ـ
بنویسید. را تلویزیون موج کوتاه خود و سال ساخته شدن رادیو مدل٬ نام٬ لطفًا 10ـ

می کنید؟ خانه ظاهر در را فیلمها آیا چه نوع وسیله عکسبرداری دارید؟ 11ـ

فرم چهارم
م) (مطالبی به زبان چینی ـ

کنید. امضاء نوشته و روی این کاغذ بر دست خط خود با را بیانیه باال لطفًا

فرم پنجم
میل داریم که کامًال ما هستید٬ آمریکا متقاضی پناهندگی سیاسی در چنین برداشت کرده ایم که شما ما
مورد نمی توانیم در ندارد کسی که چینی بداندوجود حال حاضر در اینجا ولی چون در کمک کنیم٬ به شما
ما تا بازگردید به سفارت خود فورًا است که شما بنابراین بهتر کامل بحث کنیم. به طور شما این مسئله با

به زبان چینی صحبت کند. فراخوانیم که بتواند به اینجا توسط تلگرام مقامی را
به می خواهیم که به آرامی و شما ولی از بازگردید٬ به سفارت خود میل ندارید می دانیم که شما ما
یک جواب قانع کننده به مقام باال غیبت خود مورد در سؤال شد شما صورتی که از در و سرعت بازگردید

ادامه دهید. را خود آرامش کار با و بدهید دست خود
در طول هفته بعد با نوشتن نامه ای دالیل خود را برای تقاضای پناهندگی٬ ماهیت کار خود و جزئیات
سفارت را شرح دهید. الزم است بدانیم که مسافرتهای تفریحی خودتان به خارج از معمول خود٬ و ـکار
بتوانیم ترتیب تماس خالی ازخطری تا چه کسی می روید با و به کجا ترک کرده٬ چه مواقعی سفارت را شما
زمان تاریخ و بیایید دقیقه به سفارت ما هفته آتی به مدت 15 دو در که می توانید میدانید اـگر بدهیم. را

باشیم. شما ورود منتظر تا بنویسید دقیق آن را
و جای امنی نگاهدارید در آن را روی آن نوشته شده بگذارید٬ پاـکتی که هم اـکنون آدرس بر در نامه را

پست نمایید. آن را ببیند را بدون اینکه کسی شما فورًا
صداقت هویت و به محض تائید آزادی برداشته اید. برای رسیدن به پناهندگی و مهمترین گام را شما
کنیدو اتخاذ لطفًاتصمیم درست را نمائید. فرار بدون خطر بوسیله آن شما ماطرحی خواهیم ریخت تا شما٬

کمک خواهیم کرد. به شما بقیه راه ما که در مطمئن باشید

فرم ششم
سفارت جمهوری خلق چین چه کاری انجام می دهید؟ در شما

اقتصادی؟ بلی خیر مسائل سیاسی و مورد بررسی در تحقیق و ـکار
مسائل فرهنگی؟ بلی خیر مورد بررسی در تحقیق و ـکار
مسائل علمی؟ بلی خیر مورد بررسی در تحقیق و ـکار
ترجمه؟ بلی خیر ـکار
کتابداری؟ بلی خیر حسابداری و
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پکن؟ بلی خیر رسمی از توزیع اسناد دریافت و
تجاری؟ بلی خیر ـکار
رمزی؟ بلی خیر کد یا تایپ و ـکار
سازمان خبرگزاری چین؟ بلی خیر تحقیق برای دفتر ترجمه و
هستید؟ بلی خیر سفارت آشپز در آیا
می کنید؟ بلی خیر باغبان کار منزل یا کارگر به عنوان راننده٬ آیا

چه کسی است؟ رئیس بخش مربوط به شما
اداره تحقیقات سفارت هستید؟ بلی خیر حزب کمونیست چین یا عضو شما آیا

بلی خیر اداره اطالعاتی سفارت هستید؟ ارتش آزادیبخش خلق یا عضو شما آیا
بلی خیر می شناسید؟ اداره اطالعاتی سفارت را ارتش آزادیبخش خلق یا اعضاء شما آیا

می کنید؟ اداره رابط بین المللی کار رابطه با در شما آیا
بلی خیر

حزب کمونیست چین هستید؟ عضو شما آیا
بلی خیر

کنسول شرکت می کنید؟ بلی خیر یا و جلسات توجیهی سفیر در شما آیا
بلی خیر بخوانید؟ را تلگرامها و اسناد و شوید اطاق سّری) (یا اطاق رمز وارد می توانید آیا

قرار بود در چه زمانی برای کار یا گذراندن تعطیالت به چین بازگردید؟
همین ماه ـ ماه آینده ـ در اواخر سال جاری ـ سال آینده

شده است؟ بلی خیر انتقاد شما سفارت از توسط باالدستهایتان در اخیرًا آیا
چه بوده است؟ دلیل انتقاد

عکس العمل سیاسی ناراحت کننده؟ بلی خیر
بلی خیر رفتارهای بورژوازی؟ و ـگرایشها

بلی خیر کار؟ اشتباه در
در بنویسید؟ را تاریخچه شخصی خود می توانیدخالصه ای از آیا شده است٬ حال که اعصابتان آرامتر
حزب کمونیست چین در تجارب خود تجارب کاری و تمام جزئیات مربوطه به تحصیالت٬ این بیانیه باید
یک نامه ثانی٬ در بنویسید٬ را شغلهای تمام اعضای خانواده خود و محل٬ همچنین اسامی٬ بنویسید٬ پرا
بنویسید. را زمان ورودتان به آنجا سفارت جمهوری خلق چین از در وظایف خود ـگزارشی کامل از
خواهد انگلیسی یاد این شخص به شما بود٬ بی فایده نخواهد چون فراـگیری زبان انگلیسی برای شما
گرفت. مستقیم صورت خواهد کتابهای آموزشی به زبان چینی نداریم بنابراین آموزش به نحو داد٬

یک پزشک مالقات کنید؟ بلی خیر با می خواهید و مریض هستید؟ شما آیا

فرم هفتم
عبارات مفید. و دستورالعملها دیگر

عکس بگیریم. شما می خواهم از روی این صندلی بنشینید. لطفًا
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این محل داده شود. کشور از ترتیب خروج شما تا به جای امنی خواهیم برد را شما به مدت چندروز ما
در و بود خواهد شما آمریکایی همیشه با یک فرد حفاظت به عمل می آید. شما از سکونت امن است و
ترک ساختمان را بدون اجازه او و بندید به کار این دستورالعمل را کرد. کمک خواهد به شما صورت نیاز

آسایش باشد. مدت اقامتتان توأم با تا شد وسایلی داده خواهد به شما ننمایید.
آمد برای کمک به شماخواهد به اینجا یک آمریکایی که به زبان چینی صحبت می کند روز ازچند پس 

شد. خارج خواهد کشور از همراه شما و
پایان پس از نشناسد. را ساختمان کسی شما خارج از در چهره بدهیم تا تغییر را می خواهیم شما ما

بندید. که همراهتان است به دقت به کار ساختمان دستورات شخصی را خارج از در چهره و تغییر
همین جا در بقیه را برده و خود با جیب جای می گیرد که در آن چیزهایی را همراه نبرید. چمدانتان را

آمد. مراقبت به عمل خواهد مواظبت و آنها از بگذارید.

شماره (10)  سند
ـکارت 1

به تکلم به زبان چینی قادر نه فرددیگر متأسفم که نه من و مقامات این سفارت هستم٬ من یکی از سالم.
شما نوشته شده با که به زبان شما این کارتها استفاده از با پیش بینی کرده ایم و این مسئله را لیکن ما نیستیم٬

خواهیم کرد. تماس برقرار
 بعد : 2

ـکارت 2
بنویسید. را نامهای اول خود شهرت و لطفًا

ودرصورتی که به زبان چینی بردارید نام وی به زبان التین نوشته شده کارت شماره 3را اـگر دستورالعمل:
استفاده کنید. کارت 4 نوشته شده از

ـکارت 3
به زبان چینی بنویسید. را نام خود لطفًا

بردارید. را کارت شماره 4 راهنمائی:

ـکارت 4
تبعه جمهوری خلق چین هستید؟ شما آیا

بلی خیر
بردارید را جواب مثبت است کارت شماره 5 اـگر

توقف کنید. جواب منفی است٬ اـگر
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ـکارت 5
و آمد که این اطالعات محرمانه به حساب خواهد مطمئن باشید اطالعاتی الزم دارم. من درباره شما٬

ماند. همین سفارت محفوظ خواهد در تنها
6 :  بعد

ـکارت 6
نشان دهید. به همراه دارید هویت خود تائید که در اسنادی را لطفًا

را این صورت کارت 8 غیر در و کارت 7 ترک کنید مزبوراطاق را اسناد همراه با اـگرمی خواهید راهنمایی:
دهید. استفاده قرار مورد

ـکارت 7
خواهم آورد. برای شما را آنها فورًا نشان دهم و خود به ارشد را این اسناد من باید باشید منتظر لطفًا

8  بعدی :

ـکارت 8
سفارت چین هستید؟ عضو شما آیا

بلی خیر
اـگر جواب مثبت باشد اـگر جواب منفی باشد

بردارید را بردارید کارت شماره 11 را ـکارت شماره 9

ـکارت 9
هستید؟ مستقر این شهر در شما آیا

بلی خیر
جواب منفی باشد جواب مثبت باشد اـگر اـگر

بردارید را بردارید کارت شماره 15 ـکارت شماره 10

ـکارت 10
رسید. چه زمانی مدت کارتان به پایان خواهد که در بنویسید لطفًا

روز ماه ــــــــ سال ــــــــ
18  بعدی :

ـکارت 11
می کنید؟ بازدید این کشور هیئت نمایندگی تجاری چین از به عنوان عضو شما آیا

بلی خیر
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جواب منفی باشد اـگر جواب مثبت باشد اـگر
را کارت شماره 12 بردارید ـکارت شماره 16

 بردارید

ـکارت 12
می کنید؟ بازدید این کشور هیئت نمایندگی فرهنگی از به عنوان عضو شما آیا

بلی خیر
جواب منفی باشد جواب مثبت باشد اـگر اـگر

بردارید را بردارید کارت شماره 13 ـکارت شماره 16

ـکارت 13
کرده اید؟ سفر مقامات چین به اینجا به عنوان یکی از آیا

بلی خیر
جواب منفی باشد جواب مثبت باشد اـگر اـگر

بردارید را بردارید کارت شماره 14 ـکارت شماره 16

ـکارت 14
لطفًا شغل و آدرس خود را در ذیل بنویسید.

16 یا 15  بعدی :

ـکارت 15
مشخص کنید را روی این نقشه محل خود در لطفًا

17  بعدی :

ـکارت 16
مشخص نمایید. را خود سفر روی این نقشه مسیر در لطفًا

17  بعدی :

ـکارت 17
ترک نمایید. را این شهر زمانی باید چه تاریخ و که در ساعت بگویید تقویم و استفاده از با لطفًا

ـکارت 18
این فهرست آورده نشده آن را در مقام شما اـگر مشخص کنید. را این فهرست مقام رسمی خود در لطفًا

اضافه کنید.
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فهرست استفاده از بعدی:
بردارید. را فهرست کارت 19  پس از

ـکارت 19
آمده اید. به اینجا چرا بگویید لطفًا

مراجعه کنید. این صورت به کارت شماره 23 غیر در و به کارت 20 داده شد دلیل ”دیگری“ اـگر

ـکارت 20
کمکهای سیاسی هستید؟ خواستار شما آیا

بلی خیر
صورت منفی بودن صورت مثبت بودن در در
بردارید را بردارید ـکارت 21 را ـکارت 22

ـکارت 21
بنویسید. که می خواهید آنچه را دست خود با لطفًا

23  بعدی :

ـکارت 22
معتقدم که تصمیم عاقالنه ای گرفته اید. تحسین می کنم و درآمدن به اینجا را شجاعت شما

اطمینان می دهم که به به شما من نماینده دولتم هستم و کمک خواهیم کرد. امکان به شما سرحد تا ما
کمک خواهیم کرد. شما

23  بعدی :

ـکارت 23
مقامات آمریکایی که چینی یکی از نیستند. مقامات آمریکایی به زبان چینی آشنا هیچ یک از اینجا در
ما به اینجا٬ او به محض ورود روزطول خواهدکشید. دو این موضوع حداـکثر آمد. به اینجاخواهد می داند

خواهیم داد. قرار گفتگو بحث و مورد شما با را شمار نیاز مطلب مورد
غیراین صورت کارت شماره 25وطرح تماس که به سفارت بازگردیدشماره 24ودر اـگرمی خواهید

استفاده کنید. را دوباره خود

ـکارت 24
مقامات طی آن یکی از وقت می خواهیم تا روز دو ما بپردازید. خود به کار بازگشته و به محل خود
زمان بازخواهیدگشت و به اینجا روزدیگر 5 تا 3 برسد. به زبان انگلیسی وچینی به اینجا آمریکایی آشنا
هر می کند٬ مشکلی ایجاد این ساعات برای شما اـگر ازظهرخواهدبود. بعد 5 مالقات بین ساعت 9صبح تا
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باهم صحبت درباره تقاضای شما ما بازگشتید آنکه به اینجا پس از بیایید٬ به اینجا وقت که می توانید
خواهیم کرد.

را این صورت کارت 26 غیر در پایان دهید به کار کارت 27 با نیستید متقاضی ”ـکمک سیاسی“ اـگر
بردارید.

ـکارت 25
روزوقت می خواهیم تا دو ما به کارخودبپردازید. بازگشته و شمامی خواهیم که به محل خود اـکنون از
وارد این مدت به سفارت آمریکا در برسد. به زبان چینی به اینجا مقامات آمریکایی آشنا طی آن یکی از

کنید. اجرا را دستورات ما و نشوید
26  بعدی :

ـکارت 26
هیچ کس در با نیز شما لطفًا دولت محلی گزارش نخواهیم کرد. یا و به دولت شما را جریان این دیدار ما
بار و بپردازید خود آرامش به کار با بازگشته و خود به سرعت به محل کار لطفًا این باره صحبت نکنید.

بیایید. به اینجا روز انقضای دو پس از دیگر
کارت 27 پایان با  بعدی:

ـکارت 27
درب خروجی همراهی خواهم نمود. تا را من شما همراه من بیایید. لطفًا

آخرین کارت
جمع کرده اید. را که همه کارتها ببینید

ترک نمائید. را اینجا برخواسته و

شماره (11) سند
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان 1973 سّری / نوامبر 10 ـ آبان 1352 19

تقاضای پناهندگی شهروندان کشورهای کمونیستی با نحوه برخورد موضوع:
بلغارستان٬ مجارستان٬ لهستان٬ چکسلواـکی٬ جمهوری خلق چین٬ (شوروی٬
ویتنام شمالی) ـکره شمالی٬ ـکوبا٬ یوگسالوی٬ آلبانی٬ آلمان شرقی٬ رومانی٬

ظلم می گریخته انداحساس همدردی نشان می داده است و نسبت به کسانی که از دیرباز از ما کشور 1ـ
بررسی مورد سریعًا نقطه که مطرح گردد هر این است که تقاضای پناهندگی در بر سیاست دولت آمریکا
دولت آمریکا برقراری تماس پنهان با یا اشخاصی که خواهان پناهندگی و این٬ عالوه بر گیرد. ـکامل قرار
منافع دولت نیز به همین علت مالحظات انسان دوستانه و ارزشی می باشند. دارای اطالعات با هستند
سریع و برخورد ایران آماده بررسی و جامعه رسمی آمریکایی در عناصر دیگر که سفارت و ایجاب می کند

تقاضای پناهندگی باشند. مطمئن با
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صورت ارائه که در نشان می دهد ارجحیت دارد) 1351 آذر یادداشت 10 این یادداشت (ـکه بر 2ـ
در ایران٬ در شهروندان کشورهای کمونیستی به پرسنل دولت آمریکا تقاضای پناهندگی توسط یکی از
که همین یادداشت نشان می دهد بکنند. مقامات ذیربط چه باید برابر وی در حراست از یا ـکمک به وی و
”حاوی اطالعاتی مهم برای مثال می گویند اشخاصی که بطور با صورت برخورد مقامات آمریکایی در
مقامات از یکی دیگر یا و سفیر با ”موضوعی محرمانه“ مورد در میخواهند یا بوده و دولت آمریکا“

چگونه اقدام نمایند. کنند٬ آمریکایی گفتگو
ممکن است صحت نداشته بیانات مربوط به ”اطالعات مهم“ تقاضاهای پناهندگی و البته بعضی از 3ـ
سرویسهای حاصل کار یا پرداخته شده و ساخته و شرور توسط افراد یا احتماًال این گونه داستانها باشد٬
ولی بهتر آورند٬ سردر اطالعاتی ما هویت افراد و روشهای ما از اطالعاتی متخاصم است که می خواهند
به این تنها هیچ کس نباید دست نرود.از یک تقاضانامه اصیل از تا تقاضانامه کاذب پذیرفته شود است چند
داستانهای بسیاری از صورت اثبات٬ در روگردان شد داستانش بعید٬ یا وی عجیب است و دلیل که رفتار

رسید. خواهد معقول به نظر آنها
وشرح مقامات آمریکایی تماس برقرارمی سازد٬ کمک به طرق مختلفی با یا طالب پناهندگی و فرد 4ـ
کمک آمریکایی دریافت کننده تقاضای پناهندگی یا فرد درتمام موارد ولی٬ آمد. ذیل خواهد در این روشها
اختیاروی در کمک وحفاظت الزم را بایدطبق شرایط موجود کرده و کمال ادب وهمدردی رفتار در باید
مقامات ذیربط را آمریکایی مسئول است که بدون تأخیر فرد طبق توضیحات ذیل٬ آن٬ از مهمتر دهد. قرار
در جریان امر قرار دهد٬ البته بدون درنظر گرفتن زمان ارائه تقاضای پناهندگی. معنی آن این است که حتی
به آن را و آن اقدام کرد مورد در باید فورًا دریافت شود نیز ساعات کار خارج از تقاضای پناهندگی در اـگر

موکول ننمود. بعد روز
مصاحبه محرمانه ممکن است اطالعات طبقه بندی شده ای یا طالب پناهندگی و فرد یک نکته دیگر:
هویت اطالعات او٬ وی و حفاظت از به منظور باشد. اهمیت بسیار حائز که برای دولت آمریکا داشته باشد
مقام ذیربط آمریکایی درمیان با تنها و فاش شود درخواست کمک وی نباید یا واقعیت پناهندگی و یا

ذیل می آید. که شرح آن در ـگذاشته شود٬
کنسولگری چه یا به سفارت و شخصًا کمک است به احتمال بسیار پناهندگی یا کسی که خواستار ـ 5
وی ممکن است با هست. ولی امکانات دیگری نیز آمد. آن خواهد خارج از چه در و ساعات کار در
آورد پدید مشکالتی را وی به آنجا درصورتی که ورود و پایگاههای آمریکایی تماس بگیرد از یکی دیگر
برقراری تماس شخص متقاضی امکان دیگر٬ به جای خودش بفرستد. ممکن است شخص دیگری را
توسط افراد این گونه تماس معموًال می باشد. نقطه ای دیگر محل اقامت یا آمریکایی در فرد پناهندگی با
گاهی هم ممکن است که ازطریق تلفن به سفارت شده است. برقرار دولت آمریکا روسی مایل به ارتباط با
ارائه تقاضای پناهندگی تماس گرفته مورد منزل یک آمریکایی در با یا تأسیسات آمریکایی و دیگر یا

انجام نشود. ساعات کار در نیز ولی ممکن است این گونه تلفنها شود٬

سفارت در ساعات کار تقاضای پناهندگی شخصی مطروحه در
در ایرانی مستقر گارد با ابتدا یا و امنیتی نزدیک شود متقاضی پناهندگی ممکن است به گارد فرد 6ـ
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تقاضای مالقات با یا تقاضای پناهندگی و فردی غیرایرانی با اـگر درب اصلی سفارت تماس بگیرد. برابر
امنیتی فرستاده شود. گارد نزد سریعًا باید درب اصلی تماس گرفت٬ گارد با مقامی دیگر یا و سفیر

چه ازطریق گارد و چه مستقیمًا پاراـگراف قبل را امنیتی تقاضانامه مطروحه در درصورتی که گارد 7ـ
امنیتی تماس افسر سپس با و راهنمایی کند به اتاق گارد را مزبور فرد وی باید درب اصلی دریافت نمود٬
را که وی او مقامات سیا هریک از یا و مقام سیا احتیاط با با امنیتی وی باید غیاب افسر در حاصل نماید.
تلفنًا وی باید پذیرش) مسئول دفتر (و نظر مورد استماع مطالب فرد پس از تماس برقرارسازد. می شناسد

پیامی دارم“. طرف آقای میدی برای شما ”من از بگوید
تقاضای تقاضایی غیرعادی مانند یا و تقاضای پناهندگی دارد که کسی یا این عبارت نشان می دهد

مطرح کرده است. را پاراـگراف 6 مطروحه در
مقامات سفارت. دیگر هریک از یا امنیتی و افسر به طریق فوق٬ صورت احضار در 8ـ

دهد. قرار جریان امر در را سیا عبارت میری بخش٬ استفاده از با باید (الف)
فراهم آورد. رسیدن نماینده سیا تا را مزبور موجبات آسایش فرد (ب)

متشنج خواهد بسیار دولت آمریکا تماس مخفیانه با یا طالب پناهندگی و که فرد داشته باشید به یاد
جهت صورت امکان اقدامات الزم را در و بگذارد تنها را او وی نباید پذیرائی کننده از بنابراین افسر بود.
سؤال را مشخصات فرد وی باید می فهمند را زبان یکدیگر مزبور فرد و او اـگر آرام کردن وی به عمل آورد.
وی بازجویی به عمل آورد. از ولی نباید چه می خواهد٬ اینکه او و شغل) متبوع٬ کشور قبیل نام٬ (از ـکند
افسر مزبور باید گفته های فرد را بادقت و مؤدبانه بشنود و به وی اطمینان دهد که فرد مسئول به زودی برای
این طبیعتًا کرد. دقت برخوردخواهند تقاضای وی با اینکه مقامات مسئول با دیگر و آمد دیدن وی خواهد
که به تقاضای شود برای فرد به پیدایش این تصور که منجر زدن حرفهایی خودداری کند از باید افسر
به وی دولت آمریکا ایران٬ خروج وی از یابه منظور و شد پاسخ مثبت داده خواهد به آمریکا پناهندگی او

نمود. ـکمک خواهد
مزبور افسر صورتی که شرایط ایجاب می کند در و اوراق هویت دارد یا گذرنامه و صورتی که فرد در

فتوکپی بگیرد. آنها از باید
گرفت. به عهده خواهد را بقیه مسئولیتها به محض ورود نماینده سیا 9ـ

ساعتی معین که در وی بخواهد از باید افسر باشد٬ سیا مأمور منتظر نمی تواند صورتی که فرد در 10ـ
فرداظهارداشت که بازگشت وی به تأسیسات اـگر دوباره به سفارت بیاید. باشد همان روز است در ـکه بهتر
هتلهای یک محل عمومی مانندمشروب فروشی یکی از در او با وی باید نیست٬ آمریکایی خالی ازخطر
او بتواند سیا افسر تا دست داشته باشد که مجله ای در گفته شود به این فرد باید مالقات بگذارد. محلی قرار
ترک قبل از به دقت انجام شود. وسیله شناسایی باید مکان و تعیین تاریخ مالقات٬ به راحتی بشناسد. را

وی دریافت کنید. از حتمًا اطالعات ذیل را فرد٬
شماره تلفن محل. و هتل) آدرس محل (محل اقامت یا محل تولد٬ تاریخ و ملیت٬ نام٬ الف ـ
دقت یادداشت کنید. با و حتمًا را قبیل لباسی که به تن دارد مشخصات ظاهری وی از ب ـ

قبول کنید. آن را حتمًا می دهد کاغذی به شما یا یادداشت و اـگر ج ـ
بنویسید. را که تقاضای خود بخواهید او از صورتی که وقت کافی دارد در ـ د
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روزهای تعطیل در یا ساعات اداری و تقاضاهای ارائه شده به سفارت پس از
روزهای در یا ساعات اداری و خارج از در شماره 1) محافظ سفارت (واحد درصورتی که گارد 11ـ
نوع تقاضاهای غیرعادی مطروحه در از یا متقاضی پناهندگی است و که ظاهرًا شد فردی روبه رو تعطیل با

باید: داد را پاراـگراف 6
فوق بنشانید. 7 و مطابق مطالب پاراـگرافهای 6 اتاق گارد در را فرد (الف)

آن مقامات بخش سیاسی سفارت در هیچ یک از که آیا ببیند مراجعه به کتابچه خود با وی باید (ب)
صورتی که جواب مثبت است در خیر. است یا محل سفارت حاضر در صبح شنبه) یا جمعه و موقع (روز
متقاضی مالقات بیاورد. فرد نزد را آمده او پاراـگراف 7 عبارت آقای میدی که در استفاده از وی فورًابا
طریق تلفن به مقام بخش از وی باید سفارت نباشد٬ در افسران بخش سیا صورتی که هیچ یک از در
استفاده عبارت آقای میدی پاراـگراف 7 از وی باید نیز این بار اطالع دهد. امنیتی موضوع را افسر یا و سیا

ـکند.
عمل نماید. به دستورات پاراـگراف 8 محافظ باید گارد رسیدن نماینده سیا٬ تا (ج)

مالقات وی قرار با محافظ بایدطبق پاراـگراف 10 گارد بماند٬ نیست منتظر قادر درصورتی که فرد (د)
بگذارد. بعدی را

تقاضاهای تسلیم شده به بخشهای وابسته به سفارت (ـکنسولگری)
12ـ در صورتی که تقاضای پناهندگی یا مشابه آن در ساعات اداری به کنسولگری تسلیم شد٬ مسئول
ایرانی پذیرش باید فرد متقاضی را به مقام منصوب توسط سرپرست کنسولگری ارجاع دهد. وی نیز به
کرد. عمل خواهد طبق پاراـگراف 8 و برد کنسولگری خواهد 404 و به اتاق 311 متقاضی را فرد نوبه خود
فرد محافظ باید گارد روزهای تعطیل عنوان شد٬ در یا ساعات اداری و پس از صورتی که تقاضا در
و 11ـ(د) 11ـ(ج)٬ سپس طبق پاراـگرافهای 11ـ(ب)٬ و بفرستد متقاضیان روادید به اتاق انتظار متقاضی را

عمل کند. 11ـ(ه)

تأسیسات آمریکایی تقاضانامه های ارائه شده به دیگر
افسر داده شد٬ حفاظت منافع آمریکا مشابه آن به دفتر یا صورتی که تقاضای پناهندگی و در 13ـ
داد. خواهد قرار جریان امر در را نماینده سیا به نوبه خود نیز او امنیتی سفارت و دریافت کننده به افسر
مشابه آن به یکی از تقاضای پناهندگی یا با را ساعات اداری خود صورتی که کسی در در 14ـ
ارجاع داده امنیتی واحد به افسر وی باید GENMISH معرفی کرد٬ تأسیسات هیئت مستشاری نظامی یا
اطالع به نماینده سیا امنیتی هم٬ افسر و داد خواهد جریان قرار در امنیتی سفارت را افسر نیز او شود.
عبارت آقای میدی از باید امنیتی واحد افسر امنیتی سفارت٬ داد.هنگام اطالع به افسر خواهد داد خواهد
گرفت که محافظ سفارت تماس خواهد گارد با امنیتی واحد ساعات اداری افسر خارج از در استفاده کند.

شد. داده خواهند قرار جریان امر در نماینده سیا امنیتی سفارت و آن افسر پس از
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تقاضاهای ارائه شده به نقاط دیگر
محل اقامت وی مقام آمریکایی در تماس مخفیانه با یا امکان تماس شخص متقاضی پناهندگی و 15ـ
همان از دراین صورت نیز بشناسند. را یکدیگر که آنها به خصوص زمانی انجام می شود این امر نیزهست.

استفاده شود. اطالع دادنها و روش برخورد

پیامهای تلفنی یا و تقاضاها
غیرمنطقی تلقی یا خطرناـک و به سفارت را تماس ممکن است ورود متقاضی پناهندگی یا فرد 16ـ
در سفارت خواهدشد. خارج از مقام آمریکایی در مالقات با خواستار وی تلفنًا این گونه موارد در نماید.
نماینده محافظ با گارد روزهای تعطیل مطرح شد٬ در یا ساعات اداری و درخارج از صورتی که این تقاضا
می تواند سفارت نباشد٬ در نماینده سیا اـگر به وی ارجاع خواهدداد. تلفن را سفارت تماس گرفته و در سیا
گارد ممکن نباشد٬ نیز صورتی که این کار در دهد. جریان قرار در را مقامات آمریکایی موجود دیگر
ازاو باید بدهد به او شماره تلفن را درصورتی که وی نمی تواند بگیرد. مقابل را شماره تلفن فرد محافظ باید
به سفارت آمده تا تماس گرفته شود نمایندگان سیا یکی از با باید تماس بگیرد. ساعت دیگر که دو بخواهد

تلفن بماند. منتظر و
روش اساسی از باید تماس ازطریق واسطه انجام می شود یا که تقاضای پناهندگی و هنگامی نیز 17ـ
در به سفارت بیاورد. متقاضی را که فرد واسطه بخواهد از باید دریافت کننده تقاضا فوق استفاده شود.
صورتی که این کار امکان نداشته باشد٬ باید طبق مفاد پاراـگراف 10 در خارج از سفارت قرار مالقات

ـگذاشت. در هردو مورد باید مشخصات واسطه و متقاضی یادداشت شود.

تبریز و خرمشهر تقاضانامه های دریافتی در
به تماس بگیرد٬ تبریز یا کنسولگری خرمشهر تماس با صورتی که متقاضی پناهندگی یا در 18ـ
زبانهایی که می داند) متقاضی (و مشخصات فرد به همان روش فوق عمل می شود. بعضی تغییرات٬ استثناء
او از کنسولگری بماند٬ در اـگرنمی تواند کنسولگری بماند. در باید درصورت امکان او و یادداشت می شود
در باید هم غیرممکن باشد صورتی که این کار در بیاید. به آنجا ساعت دیگر دو از که کمتر خواسته شود
روزه برای این است دو این تأخیر مالقات گذاشته شود. وی قرار با بعد روز کنسولگری برای دو خارج از
مقامات یکی از امنیتی سفارت یا افسر کنسول با بیاید. نظر تهران به محل مورد از بتواند ـکه نماینده سیا
سپس یکی تماس حاصل کند. عبارت آقای میدی تلفنًا استفاده از مقامات سفارت با دیگر یا عالیرتبه سیا

آمد. خواهد تهران به آنجا اولین فرصت از در مقامات سیا از

مسئولیتهای توجیهی
توجیه محافظ را گارد مشترکًا امنیتی سفارت است که هردوی آنها مسئول توجیه افسر سیا 19ـ

می نمایند.
افسران آماده به خدمت هریک از سفارت و امنیتی سفارت مسئول توجیه مقامات تازه وارد افسر 20ـ
گاردهای درب تلفنچی و مسئول ایرانی پذیرش٬ مسئولیت توجیه گاردهای حفاظتی٬ او سفارت می باشد.
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به عهده دارد. اصلی را
پذیرش کنسولگری مسئول ایرانی و و سرپرست بخش کنسولی مسئول توجیه مقامات خود 21ـ

می باشد.
گاردهای ایرانی می باشد. و مسئول توجیه مقامات خود نیز حفاظت منافع آمریکا رئیس دفتر 22ـ
هیئت امنیتی در مسئولیت توجیه مقامات عالیرتبه و نماینده سیا همراه با وابسته دفاعی نیز ـ 23

GENMISH می باشند. مستشاری نظامی و

شماره (12) سند
آبان 1354 سّری 18 ـ 1975 نوامبر 9

داوطلبین مورد جایگزین تلفنی جهت گزارش در ـکد
که به وسیله آن به سفارت اطالع دهند اصفهان تهیه شده تا و شیراز٬ برای کنسولگریهای تبریز٬ این کد

مالقات بعدی گذاشته شده است. قرار او با شده و یک داوطلب وارد
طبق دستورالعمل داوطلب جاری سفارت بازپرسی را او ابتدا کردید٬ پیدا یک داوطلب سروکار با اـگر
مالقات قرار مالقات دیگربگذارید. وی یک قرار تهران با در یا و شهرخود در آن سعی کنید پس از نمایید.
تا باشد٬ 72ساعت بعد 48تا بهتراست که حدود باشدو بعدی درشهرخودتان از24ساعت بعدنبایدکمتر
مکانی دو یکی از مالقات گذاشتید٬ تهران قرار در اـگر تهران باشد. از سیا یک افسر وقت کافی جهت ورود
را که در پایین آمده انتخاب کنید و وقت کافی نیز جهت ورود به تهران درنظر بگیرید. با سفارت تماس
موقعیت داوطلب استفاده کنید. مکالمه جایگزین مناسب جهت روشن کردن وضع و کد از و حاصل کنید
ضروری مربوط به حاوی عناصر بلکه باید حتی شفاهی باشد٬ اینجا پیشنهادی در به طور تلفنی نباید

تشریح اوضاع باشد:
دستورالعمل داوطلب که در افسران سیا من پیامی برای (یکی از هستم. (محل) در ”من (نام تلفن کننده)
به یک نیاز ایالت استفاده کنید) و کدشهر از آمریکایی (شغل: آقای میدی که یک تاجر دارم. سفارت آمده)
معمای مناسب از عالقه ویژه ای به مقام: او دارد. استفاده کنید) کاال کد از صادراتی شامل ملیت: قرارداد
را بتواندخود سیا که طی آن یک افسر استفاده کنید (زمانی را مقادیرجنس تا می توانید ”آیا استفاده کنید).
وی مالقات شهرخودتان با در دیگر است بار صورتی که قرار (البته در ارسال دارید؟ برساند) شما به شهر

نمایید).
در ”ـکتابخانه تجاری“) یا ”سفارت“ تهران: من به اوگفته ام که به (محل تماس در و به تهران می آید٬ او
این از تهران مالقات شود وی در است با (درصورتی که قرار بیاید. تهران) زمان مالقات در تاریخ (تاریخ و

جمله استفاده شود).
مثًال مربوط استفاده کنید نام کشور (برای نشان دادن زبان داوطلب از ”آقای میدی مایل است که با
مسائل تجاری مورد در غیره) برای اسپانیایی و اسپانیا و روسیه برای روسی٬ انگلستان برای انگلیسی٬

کند. ـگفتگو
خانواده اش مسافرت می کند٬ با یا و داوطلب تنها قبیل اینکه آیا به مطالب مختلف مربوطه از اینجا (در

غیره اشاره کنید). و ماند ایران خواهد چه مدت در و وسیله نقلیه شخصی استفاده می کند از آیا



 شوروی ”شرق تجاوزگر“ 185

تهران: نمودن تماس در برقرار
پیام تلفنی در زمان دقیق به سفارت بیاید. تاریخ و که در بخواهید او درصورت توافق داوطلب از الف ـ

بیاید. که به ”سفارت“ که به آقای میدی گفته اید تاریخ بگویید مشخص کردن زمان و پس از خود
زمان دقیق آن تاریخ و ب ـدرصورتی که داوطلب مایل به مالقات درخارج ازسفارت درتهران باشد.
در راه دورتر چهار خیابان تخت جمشیددو هتل کاسپین در جلو پیاده رو که در بگویید به او و تعیین کنید را
بایدیک روزنامه قابل رؤیت به او یک مقام آمریکایی باشد. منتظرمالقات با سمت غربی سفارت آمریکا
مالقات با مقام آمریکایی پس از باشد. شناسائی وی امکان پذیر تا دست داشته باشد زبان انگلیسی در
تبریز٬ اوشخصی است که به کنسولگری در که آیا اوخواهدپرسید از و کرد معرفی خواهد را داوطلب خود
که به آقای میدی گفته اید وبگویید کنید ذـکر تاریخ را زمان و درپیام تلفنی خود یااصفهان رفته است. شیراز

برود. ـکه به ”ـکتابخانه تجارتی“

ـکلمه رمز
نقره شوروی .... الف.

چینی آالت جمهوری خلق چین ... ب.
کاغذ لهستان .... ج.

کریستال د. چکسلواـکی ....
ه جمهوری دموکراتیک آلمان .... طال

و. مجارستان .... شاهدانه
نخ تابیده ز. یوگسالوی ....

آسفالت آلبانی ... ح.
الستیک رومانی ... ط.
آجر بلغارستان ... ی.

سفال کائولین جمهوری دموکراتیک خلق کره ... ـک.
پالستیک وینیل ویتنام شمالی.... ل.

سیگار ... ـکوبا م.
آهن عراق ... ن.

سودا سوریه ... س.
سرب لیبی ... ع.

قلع تروریست دارای ملیت دیگر... یا فلسطین و ف.

شغل ـکلمه رمز
ایندیانا امنیتی ... مقام اطالعاتی یا الف.

دنور دیپلمات ... ب.
تگزاس نماینده تجاری ... ج.
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کنکنیکات مقام حزب کمونیست ... د.
تنسی تکنیسین .... ه
مین نظامی ... افسر و.

سانفرانسیسکو مشمول نظام وظیفه ... یا سرباز٬ ز.
اوماها غیره ... ح.

موقعیت ـکلمه رمز
مقررات گمرکی آمریکا“. مورد ”اطالعات در حاوی اطالعاتی برای دولت آمریکاست..... الف.
آمریکا“. در اجازه کار مورد ”اطالعات در کند... کار پنهانی برای آمریکا به طور میل دارد ب.

.... کند کار برای دولت آمریکا به کشورش بازگشته و لیکن می تواند متارکه٬ متقاضی پناهندگی یا ج.
صادراتی ایرانی صحبت کند“. جواز مورد در ”می خواهد

یک بنگاهی صبحت کند“. با ”می خواهد برای شخص دیگری واسطه شده است.... د.
صحبت کند“. درباره امکان بسته شدن مرز ”می خواهد کرده.... عبور مرز غیرقانونی از به طور . ه

کسی حرف بزند“. سفارت با به جای کنسولگری در ”می خواهد غیره... و.



ـکتاب پنجاه وچهارم

مصر





اسـرائـیل پانزده سال است که خطر این جانب بیش از
ملل عرب این حقیقت را به دول و کرده ام و گوشزد غاصب را
اسرائیل و طرح استعماری صلح مصر اـکنون با اعالم نموده ام.
قبول سادات با شده است. جدیتر و نزدیکتر بیشتر٬ این خطر
را آمـریکا بـه دولت اسـتعمارگر وابستگی خود این صلح٬
این ازدوست شاه سابق ایران انتظاری بیش از نمود. آشکارتر

نمی توان داشت.
را همگام با برادران مسلمان کشـورهای عـربی ایران خود
دانسته و خود را در تصمیم گیریهای آنان سهیم می داند. ایران
صلح سادات و اسرائیل را خیانت بـه اسـالم و مسـلمین و
موضع سیاسی کشورهای مخالف این و برادران عرب می داند

می کند. تأیید پیمان را
برکاته و رحمه اهلل السالم علیکم و

ربیع الثانی 1399 26
الموسوی الخمینی  روح اهلل

مصر تاریخچه مختصر
قالب فرعونهای جدید این سلطه تاـکنون در سلطه فراعنه شروع شده و با ساله مصر تاریخ شش هزار
حکومت فراعنه٬ تداوم یافته است. ستم کشیده این دیار مردم مظلوم و سر مبارک بر سادات و مصر٬
تاریخ طوالنی مبارزات٬ تهاجم ناپلئون و... مصر٬ بر حاـکمیت عثمانیها رم قدیم٬ ایران و و درگیریهای مصر
و به کشورهای اروپایی بـه انـضمام جـنگها دیون مصر تشکیل می دهد. را جنگهای مصر و شکستها
استعمارگر پیر مسلط کرد. این کشور هجری شمسی بر سال 1181 در را بریتانیا شورشهای داخلی٬
به ظاهر چند این سال هر در و مشغول بود چپاول این کشور به غارت و ش) ـ (ه سال 1301 انگلیس تا
پادشاهان و تحت حاـکمیت وابستگان به بریتانیا عمًال اما رسید٬ به امضاء شناسایی استقالل مصر قرارداد

داشت. قرار تحت سلطه بریتانیا به بیانی صریحتر فروخته و خود
آغاز یعنی پایان سلطنت و تاریخ مصراست٬ آغازعصرنوینی در سال 1332شمسی (1953میالدی)
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اعالم جمهوری٬ صورت گرفت با افسران جوان ارتش مصر این اختتام که به همت گروهی از جمهوری.
جـمال ریاست شـورای فـرماندهی انـقالب و و نخست وزیر به عنوان رئیس جمهور٬ ژنرال نجیب را

برگزید. وزارت کشور و به نیابت نخست وزیر نیز را عبدالناصر
سال به برکناری ژنرال نجیب در منجر ناصر٬ به دست گرفتن قدرت بین ژنرال نجیب و سر مبارزه بر
پایه بر را دوران ریاست جمهوری خود شد. ناصر اخوان المسلمین برای ترور به اتهام همکاری با ٬1333
وابستگی به شوروی و و اتکا غرب و دوران بریدگی از سوسیالیسم بنیان گذاشته بود؛ ناسیونالیزم عربی و
قراردادهای و به پایتختهای یکدیگر کشور جانبه رهبران این دو سفرهای دو ـکشورهای بلوک شرق بود.

آورد. شوروی به وجود و بین مصر نظامی روابط محکمی را اقتصادی و

مصر سیادت بر سادات و
آخرین که در تاری بود واسرائیل وشکست مصردوران تیره و بین مصر (1346شمسی) جنگ 1967
1349) سال 1970 عمیق ترین ضربه در و جهان عرب شد و مصر گریبانگیر سالهای زمامداری ناصر
از و سادات که معاون رئیس جمهور آمدن انورسادات بود. روی کار و آن مرگ ناصر و آمد فرود شمسی)
به عرصه گذاشت و پا به عنوان تداوم بخش سیاستهای داخلی وخارجی ناصر آغاز در بود٬ نزدیکان ناصر
جمله سودان٬ دنیای عرب از یعنی گسترش روابط با سالهای اولیه زمامداری وی نیزتداوم همان سیاستها
و دیری نپایید به تداوم سیاستهای ناصر لیکن این تظاهر به شوروی بود. اتکا وابستگی و سوریه و لیبی و
اولین گامها در جهت ناصر زدایی با تصفیه عناصر طرفدار مسکو و آغاز ارتباط با اروپا و آمریکا شروع
شد. تغییر قانون اساسی مصر و اعطای آزادیهای فردی به سبک کشورهای سرمایه داری و سـیاست
شکست جنگ از بعد جامعه مصری بود. زدایی از ادامه ناصر اقتصادی قدمهای بعدی در درهای باز
عدم تعهدشوروی نسبت به یا که علتش خواه ناشی ازوابستگی پنهان سادات به غرب بوده٬ رمضان 1973
اسرائیل٬ قبال حل اختالفات با در تداوم بالتکلیفیها و لحظات سرنوشت ساز ارسال تجهیزات نظامی در

گردید. آمریکا و اروپا انگیزه روابط با و آغازگر
و روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند آغاز ”اصول“ در آمریکا و مصر (1973 (نوامبر آبان 1352 در
وابستگی مطلق به امپریالیسم قطع روابط امپریالیسم شرق و تا این سیاستها شد. راهی آمریکا مصر سفیر
اسرائیل را زمامداری خویش تهیه مقدمات جنگ جدیدی با آغاز در چند سادات هر غرب ادامه یافت.
طرق اسرائیل از و حل اختالفات مصر گسترش روابط دیپلماتیک و عین حال بر ولی در مطرح میساخت٬
آغاز و صلح کمپ دیوید قرارداد به انعقاد منجر ازجنگ 1973نهایتًا بعد سیاسی تأـکیدداشت که این تفکر

اسرائیل گردید. و سفارت بین مصر حد روابط رسمی در

سیاستهای سادات و مصر
می توان خالصه کرد. به صورت زیر سیاستهای سادات را و کلی نتیجه عملکرد به طور

به سرمایه داری آزاد متعاقب آن رشد و اجرای سیاستهای درهای باز افزایش اختالف طبقاتی با 1ـ
توده مستضعف مصر. فقر قیمت چپاول و

تسلیحات و پرداخت آن بابت خرید دفاعی و بابت امور تخصیص قسمت اعظم بودجه کشور 2ـ
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تأمین مصر خود اولیه غذایی که قبل ازسادات در افزایش واردات مواد آمریکا٬ و تجهیزات نظامی به اروپا
این کشور٬ گسیخته در تورم مهار و افزایش قیمتها می کرد٬ صادر نیز آن را بعضی موارد در و می شد

مبتذل. سرگرم ساختن مردم به امور باری و و ـگسترش فرهنگ بی بند
علیه سادات بسیج کرد مردم را روشنفکران و این قرارداد نتایج آن ـ اسرائیل و و صلح مصر قرارداد 3ـ
سیاستهای متخذه از علیه هیئت حاـکمه و بر را مصر در مذهبی موجود غیر گروههای مختلف مذهبی و و
نحوه موضع گیری تا باعث شد و شکاف کرد ایجاد درصفوف کشورهای عربی به ظاهر شوراند. طرف آنها

مشخص شود. مقابل اسرائیل به صورت ظاهر ـکشورهای عربی در

کشورهای عربی و ـکمپ دیوید
به تحریم مصر کنفرانس بغداد در تا کرد وادار کشورهای عربی را سوی مصر از طرح این قرارداد
قبال وابستگیهایشان در یا این کنفرانس علیرغم مواضع سیاسیشان و کشورهای شرکت کننده در بپردازند.
به عربی٬ اتکائشان به کشورهای پولدار بعضی مصالح اقتصادی و به خاطرحفظ وجهه و آمریکا اسرائیل و
متحدان و آمریکا سوی کشورهای عربی٬ از این مسئله یعنی تحریم مصر توافق نمودند. این امر بر ناچار
افـتادن مـنافع و این تحریم باعث به خطر زیرا به وحشت انداخت٬ مصر خود از بیشتر اروپاییش را
نتیجه این تحریم به دست می آوردند. به این کشور کاال بابت فروش تسلیحات و که از درآمدهایی می شد
بابت خرید به مصر رأس آن سعودیها در سازمان صنعتی خلیج و که کشورهای عربی و قطع کمکهایی بود
تسلیحات می کردند. طبق سند 21 ”خریدهایی که مصر توسط کمکهای اعراب از اروپای غربی و آمریکا
از سال 1976 تا 1979 انجام داده بالغ بر 5/3 میلیارد دالر بوده است“ و قطع این کمکها ضربه عظیم
انگلیس وارد به خصوص فرانسه و اروپا و آمریکا آن بر از بیشتر و مصر٬ که بر نظامی بود اقتصادی ـ
در و بماند عاجز نیز حل مشکالت داخلی مصر که سادات از باعث می شد سویی این تحریمها از می شد.
ضربه هولناـکی بر وفایی چون سادات٬ با بین رفتن مزدور از نهایتًا و نتیجه پایه های حکومتش لرزان شود

منطقه بود. منافع آن در و آمریکا
نهضت کنفرانس کشورهای اسالمی٬ از واخراج این کشور تالش کشورهای عربی مبنی برتحریم مصر
برابر جذبی در یا به موضع گیری دفعی و سادات را اتحادیه کشورهای آفریقایی٬ اوپک و آ. متعهدها٬ غیر
بعضی کشورهای غیر کشورهای عربی و این موضع توانست بعضی از اتخاذ وی با این کشورهاواداشت.
کمپ حتی موضع گیری مثبت نسبت به قرارداد عدم موضع گیری یا تحریک به میانه روی٬ عرب مسلمان را
که همیشه در نیز سعودیها بود. صمیمی مصر یاور و این وضعیت شریک درد در نیز آمریکا نماید. دیوید
در کنند نرمتر نیروهای رادیکال عرب را تاـکتیکهای میانه روانه موضع گیری تند اتخاذ که با تالش بوده اند
در را مصر آشتی با امید و نداشتند مصر کردن خسارت عمده بر عالقه ای به وارد چند قبال این مسئله هر
نیروهای رادیکال اسرائیل همراه با به مخالفت با تظاهر لیکن برای حفظ وجه اسالمی و می پروراندند٬ سر
وروابط صمیمانه با نهایتًاتالشهای آمریکا و ولی این امریک موضع گیری موقت بود عرب عمل می کردند٬
این مجموعه مربوط به مـوضع گیری اسناد زیادی از تعداد نمود. آشکار موضع عربستان را سعودیها
در آمریکا و تالشهای مصر اسرائیل و و صلح مصر قبال قرارداد آفریقایی در اسالمی و ـکشورهای عربی٬

این زمینه است.
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کمپ دیوید قرارداد و مصر انقالب اسالمی٬ ایران و
این روابط چه به صورت آماریس برمی گردد. به زمان کورش و فراعنه مصر روابط شاهان ایران و
برقراری روابط سیاسی پی انتشار در سال 1339 در ادامه داشته است. نظامی (لشکرکشی) اقتصادی یا
دولت اقدام به تجدید دو روی کارآمدن سادات٬ از بعد ایران قطع گردید. و روابط مصر اسرائیل٬ بین ایران و
سال در تهران یک بار سادات از دیدار و زنش به مصر شاه و سفر که این روابط با روابط سیاسی نمودند
به اوج خود سال 1355 در پهلوی به مصر رضا سفر زنش به تهران و سادات و سفر دیگر بار و 1353
ایجاد اسرائیل و جهت همگامی با در مزدوری که تحت حمایت یک ارباب بودند سادات دو شاه و رسید.
سیاسی تبادالت اقتصادی و کرده و خلق محروم فلسطین موضع واحدی اتخاذ مقابله با آن و ارتباط با

پی ریزی کردند. ـگسترده ای را
متعاقب و به لرزه درآورد را مصر که پایه های لرزان کاخهای فراعنه ایران و انقالب اسالمی طوفانی بود
تشابه سرنوشت جبارانی و می شد که تکرار تاریخ بود ازسوی سادات٬ شاه ودعوت وی به مصر فرار با آن
مالقاتهای تالش سادات و گریخته بود. آخرین روزهای عمرش به مصر در پدرش که وی نیز چون شاه و
چرای گرفتن قول حمایت بی چون و مبنی بر مأموران سیاسی آمریکا مسئوالن کشوری و وی با مکرر
یافتن پناهگاه و عاقبت شاه و عاقبتی نظیر نشانگرترس وی از آن٬ از بعد شاه درخالل انقالب و از آمریکا
آخرین روزهای حکومتشان با حال خانواده سلطنتی در به هر بود. نقطه اتکایی نه برای شاه که برای خود
نسبی خویش پیوند پیوندهای سببی٬ با و پناهنده شدند سادات به مصر هماهنگی با و برنامه ریزی آمریکا

را که از فراعنه به ارث برده بودند محکمتر و استوارتر گرداندند.
بین مسلمین جهان زنگ خطری برای ابرقدرتهای آن در انتشار ـگسترش روزافزون انقالب اسالمی و
اسالم که یغماـگری دولتهای وابسته بود. و نقطه پایانی برخواب ملتها و دست نشاندگان آنها غرب و شرق و
ایران به عنوان ایدئولوژی پویای انقالب بانگ در استعمارگران بود٬ بازخطری عمده برای ظالمان و دیر از
بسیار آمریکا رأس آنها در این بانگ برای غارتگران و و سرداد چنگال استعمارگران را از رهایی ملتها
در اعمال نظر و نفوذ برای تماس٬ مأموران سیا بدین جهت تالشهای سابقه دار بود٬ ناخوشایند و رعب آور
مسئولیت مطالعه نهضتهای سیا دوباره نضج گرفت و آمریکا داخل نهضتهای اسالمی مخالف سادات و
به عنوان مسئول تمام بدبختهای مطرح کردن آمریکا داد. رأس برنامه های خویش قرار در اسالمی را
سوی ایران از به آنها باوراندن این امر انسانیت و به عنوان دشمن اسالم و مستضعفین جهان و مسلمین و
اصالت و بر شود به همین نتیجه اـکتفا این انقالب تنها آثار از اـگر رقم زده و زیباترین ورق تاریخ این امت را
نسـبت بـه انقالب اسالمی آنچنان تنفر امپریالیستی این انقالب کفایت می کند. ضد رسالت اسالمی و
پایان که شعار داد به هم پیوند دیانتشان را آنچنان سیاست و و دلهای مسلمین نشاند در امپریالیسم را
شـماره 6 سند به این نکته می توان در را اعتراف آمریکاییها شد. آمریکا“ بخش عبادتشان ”مرگ بر
انگیزه ای برای بین مسلمین جهان است و در گسترش این تفکر برموفقیت و که رساترین اقرار مشاهده کرد
اتـفاق آرای شدن اوضـاع ایـران٬ وخیم تر هفته های گذشته با در ...” تالشهای ضداسالمی این کشور
افکار در دشمن اسالم است.... آمریکا آنها نظر از شده است... افزونتر مسلمانان متعصب علیه آمریکا
الزم است که اسالم دشمن است. با مسلمانان متعصب مصراین ایده شکل گرفته است که آمریکا بسیاری از
بین از مسلمانان نسبت به ما این عدم اعتماد تا صورت بگیرد طرف ما یک زنجیره عملیات مثبت از
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برود...“
جهت اعمال سیاست فوق٬ در رهبران مسلمانان مصر برای تماس با تالشهای آمریکا همزمان با
مخالفین سادات ”سادات به یک رویارویی غیر به گفته یکی از و شروع می شود اسالم زدایی سادات نیز

.(23 (سند دست می زند مذهبیون راستگرا“ ابتدائی با ضروری و
وادار را او برچیند بساط سلطه ننگین وی را مصر در اینکه یک انقالب اسالمی دیگر ترس سادات از
به دست بهترین فرزندان و گریبانگیرش شد که خوشبختانه این عاقبت نیز به این اعمال دست بزند می کرد

امت اسالم به درک واصل شد.
بدون توجه به حقوق حقه ملت متعاقب آن امضای این قرارداد اسرائیل و و صلح مصر طرح قرارداد
و تجاوز حیثیت ملت فلسطین و اموال و غصب اراضی و بر اصل تأییدی بود سوی سادات در فلسطین از
(1 می داد: قرار معرض خطر در سادات را سو چند از این قرارداد نتایج مترتب بر اشغالگری صهیونیستها.
مشکالت تحریمهای اقتصادی اعراب و (2 مصری٬ روشنفکران متعهد ارتش و ـگسترش مخالفت مردم٬
(4 رفتن وجهه سادات و باد بر و عدم موفقیت طرح کمپ دیوید هراس از (3 آن٬ نظامی ناشی از اقتصادی٬
به دنـبال ایـن قـرارداد و... نتیجه افزایش قیمتها در و عدم موفقیت سیاستهای اقتصادی داخلی مصر
و شکست طرح کمپ دیوید و رفتن وجهه سادات (به گمان خودشان) باد بر برای جلوگیری از آمریکاییها
ارائـه خارجه آمریکا وزارت امور به سادات و را تحریم اعراب سناریوهای پیشنهادی خود مقابله با
می دارند اظهار آمریکاییها 22 سند در می باشد٬ این عملکرد نمونه های بارز 21 و 22 که اسناد می کردند
ـکه ”از نظر مادی و در طول مذاـکرات سادات٬ باید از حمایت دائم و شدید آمریکا و مصر برخوردار باشد“ و
توجه به عالقه چون پیش بینی می کنند که در هر صورت ممکن است خطراتی متوجه سادات شود و با
چون تعیین می کنند٬ نیز جانشین احتمالی وی را اینکه حسنی مبارک جانشین وی شود سادات مبنی بر

سیاست خارجی سادات شباهت زیادی دارد“. که ”سیاست خارجی حسنی مبارک با معتقدند
مطلب آمده پایان بخش روابط تیتر آمریکایی پیام حضرت امام که در امضای این قرارداد از بعد
پیروی ملل به امید امام پایان بخش این مطلب است٬ رهنمود اسرائیلی بود. مصر سیاسی ایران اسالمی و

پیروزی امت اسالمی: و این رهنمودها مسلمان از
رسانده اند٬ به این روز که مسلمین را هستند این حکومتها حکومتهای مسلمین است. مشکل مسلمین٬
لکن مشکل٬ حل کنند. مسائل را می توانند آن فطرت ذاتی که دارند با ملتها مشکل مسلمین نیستند٬ ملتها
ابرقدرتهای سرسپردگی شان با و ابرقدرتها که به واسطه روابطشان با هستند این حکومتها هستند. دولتها
پیش پای مسلمین این مشکل از اـگر کرده اند. همه مسلمین ایجاد و برای ما مشکالت را راست٬ چپ و

دست ملتهاست. راه حلش با و رسید مسلمین به آمال خودشان خواهند برداشته شود٬
سایه پرچم سنت الهی و این نوِر به تمام معناست که همه مستضعفین جهان را نصر فتح مطلق و آن روز
دست جنایتکار قطر و کشور هر غیبی در مدد آن روزی که مسلمین جهان با گیرد. فرا من اهلل“ ”نصر
آن روزی افراشته نمایند. را آرم اهللاـکبر پرچم اسالم و و قطع کنند خود کشور از چپاولچیان را ستمگران و
که ملت شجاع ایران آن کنند هم مسلکان شاه مخلوع٬ امثال سادات و با بانگ اهللاـکبر٬ قیام دالورانه و ـکه با
خط امام پهلوی کرد.“ دانشجویان مسلمان پیرو محمدرضا با
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شماره (1)  سند
مصر:

خشکی:
26 مربع اراضی اشغال شده به وسیله اسرائیل٬ کیلومتر مربع (شامل 48٬931 کیلومتر 1٬000٬258
بیابان٬ %96/5 آن انواع محصوالت کاشته می شود)٬ %70 زمین کشاورزی (ـکه در %2/8 ژوئن 1979)٬

آبهای داخل کشور. %0/7 اراضی شهری٬ یا هرز٬
که شامل صحرای اشغال شده کیلومتر 2580 تقریبًا٬ (1967) کیلومتر 2527 طول مرزهای خاـکی =

.(1975 تاریخ سپتامبر (از می شود سینا
آبها:

میل ”منطقه نظارت الزامی“). میل دریایی (به اضافه 6 12 = شده) محدوده آبهای داخلی (ادعا
آبی داخل 9صحرای نوار کیلومتر 500 که شامل تقریبًا ٬(1967) کیلومتر 2450 ساحلی = طول نوار

.(1975 تاریخ سپتامبر (از می شود اشغال شده سینا
مردم:

حال حاضر) (در ساالنه %2/7 میانگین رشد (ژوئیه 1979) جمعیت =40٬958٬000
جمهوری عربی مصر. صفت مصری یا مصری (ها)٬ نام ـ ملیت =

لبنانی سوری٬ ایتالیایی٬ یونانی٬ %10 دودمان سامی شرقی٬ از %90 تقسیمات نژادی =
دین = (برآورد رسمی) 94% مسلمان٬ 6% عیسوی یعقوبی و بقیه ادیان.

زبان = زبان رسمی عربی است٬ انگلیسی و فرانسه در میان طبقه تحصیل کرده رایج است.
%40 حدود در = سطح سواد

%10 کارگران صنعتی٬ %10 کارگران به کشاورزی مشغولند٬ 50درصد تا 45 13میلیون٬ نیروی کار=
است. نیروی انسانی متخصص مشهود کمبود بقیه٬ خدمات و %30 مالی٬ تجارت و

سه میلیون نفر. یک تا سازمان یافته = نیروی کار
دولت:

جمهوری عربی مصر نام حقوقی =
تحت رهبری ریاست جمهوری است. تاریخ 1956 که از جمهوری٬ نوع =

قاهره پایتخت =
استان 26 تقسیمات فرعی سیاسی =

قوانین ناپلئونی حقوق اسالمی و سیستم حقوقی براساس قوانین عامه انگلیس٬ سیستم حقوقی =
برروی آن در اندازه محدود بررسی حقوقی تا سال 1971تدوین گردید. قانون اساسی دائمی در می باشد٬
انجام بررسی می نماید حقانیت تصمیمات اداری را و که اعتبار شورای کشور همچنین در دیوان عالی و
قوانین اجباری کمیسیون بین المللی قضات را است٬ دانشگاه قاهره امکان پذیر تحصیالت حقوقی در شد٬

قبول دارد.
ژوئیه 23 ملی٬ روز تعطیل ملی =

انـتخاب کسی است کـه کـابینه را او می باشد٬ دست ریاست جمهور قدرت اجرائیه در شعبات =
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وزیردادگستری به آزادی سیاسی قدرتش زیادترمی شود٬ اجرای قوانین و مجلس خلق کم کم با می نماید٬
اداره می نماید. مستقل قوه قضائیه را طور

سادات انور رئیس جمهور رئیس دولت =
است. سال آزاد باالی 18 انتخابات برای عموم افراد شرکت در انتخاب عمومی =

ژوئن (ـکه آخرین آن در می شود سال یک مرتبه اجرا 5 هر انتخابات مجلس خلق در انتخابات =
1976 سپتامبر سال یک مرتبه (ـکه آخرین آن در 6 انتخابات ریاست جمهوری هر برگزارگردید). 1979

گردید). برگزار
بگیرد٬ تصویب قرار به وسیله دولت مورد حزب سیاسی باید برای تشکیل٬ رهبران سیاسی = احزاب و
و مهمترین حزب می باشد٬ آمد به وسیله سادات به وجود روابط سال 1978 حزب ملی دموکراتیک که در

دارند. زیادی احزاب کوچک مخالف وجود تعداد
حزب می باشند. که عضو نفر تقریب 500 به طور = ـکمونیستها

غـذایـی و سازمان مـواد بانک عمران آفریقایی٬ ٬AAPSO سازمانهای بین المللی = عضویت در
بانک بازسازی و آژانس انرژی اتمی بین المللی٬ تجارت٬ عمومی تعرفه و قرارداد ٬77 گروه ـ ـکشاورزی٬
مؤسسه مالی مؤسسه عمران بینالمللی٬ ICAC سازمان هواپیمایی کشوری بینالمللی٬ عمران بین المللی٬
صندوق بینالمللی سازمان مشاوره دریایی بین دولتین٬ سازمان بینالمللی کارگری٬ ٬IHO بینالمللی٬
سازمان بهداشت اتحادیه پست جهانی٬ یونسکو٬ سازمان ملل٬ اتحادیه عرب٬ متعهدها٬ نهضت غیر پول٬
٬WIPO سـازمان هـواشـناسی ٬IOOC اتحادیه تجاری بینالمللی٬ شورای غله بـینالمـللی٬ جهانی٬
٬WSG عضویت مصر در آوریل سال 1979 در اتحادیه , WPC بینالمللی٬ سازمان شخمزنی جهانی٬

اوپک عربی به حالت تعلیق درآمد. عرب و
اقتصاد:

ساالنه %9 رشد صد در سرانه٬ درآمد دالر 290 ٬(1978) دالر میلیارد 11/7 ناخالص ملی = تولید
می باشد. سال 1978 در

مرکبات٬ لوبیا٬ پیاز٬ برنج٬ ـ از محصوالت عبارتند انواع دیگر کتان٬ ـکشاورزی =مهمترین محصول ـ
ارز ولی بخش کشاورزی یک قسمت برای ورود نمی باشد٬ غذایی خودکفا مواد تولید در جو٬ ذرت٬ غله٬

خارجی می باشد.
سیمان. ساختمان٬ نفت٬ شیمیایی٬ مواد کنسروسازی غذا٬ منسوجات٬ صنایع مهم =

شده کیلووات ساعت تولید میلیارد 14 کیلووات (1978)٬ ظرفیت 5٬000٬000 نیروی الکتریسته =
نفر. کیلووات ساعت برای هر سرانه 350 تولید ٬(1978) در

کتان کتان خام٬ تخمین 1978)٬ بندرگاه٬ احتساب هزینه حمل تا (با میلیون دالر 2٬725 صادرات =
سیمان (خیلی محرمانه). شیمیایی٬ مواد سیب زمینی٬ پیاز٬ برنج٬ نفت خام٬ پارچه٬ به صورت نخ درآمده و
غذایی٬ مواد تخمین 1978)٬ باربری٬ بیمه و کاال٬ هزینه خود (با میلیون دالر 4/900 واردات =

(خیلی محرمانه) چوب. کود٬ تجهیزات٬ ماشین آالت و
(خیلی محرمانه). آمریکا جامعه اروپا٬ کشورهای عضو طرفهای مهم تجاری =

مـیلیون 2318/2 آمــریکا مــیلیون دالر٬ 7713/5 (1973 ـ 77) (ODA) اوپک = ـکــمکها
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(1970 ـ کشـورهای کـمونیستی (77 میلیون دالر٬ 2٬185/6 (1970 ـ دالر٬کشورهای غربی (77
میلیون دالر. 2٬732 (1970 ـ کشورهای کمونیستی (77 از کمکهای نظامی ـ میلیون دالر٬ 821/5

(سّری)
(البته این نرخ فروش آمریکا دالر 2/54 است با برابر مصر یک پوند نرخ رسمی ـ = نرخ تبدیل ارز
مصر یک پوند ـ آمریکاست (البته این نرخ فروش می باشد)٬ یک دالر با برابر مصر 0/394پوند می باشد)٬

آمریکا. یک دالر با برابر مصر پوند 0/699 آمریکا٬ دالر 1/43 است با برابر
1973 در آغاز سال تقویمی٬ سال مالی =

ارتباطات:
خط بـرقی٬ کیلومتر 25 طرفه٬ خط دو کیلومتر 951 کیلومتر٬ 4857 مجموعًا خطوط راه آهن =

متر. فاصله ریل 0/750 با کیلومتر 347 متر)٬ 1/435) فاصله ریل استاندارد با کیلومتر 45109
سنگ شنی و کیلومتر 2500 جاده اسفالته٬ کیلومتر 12300 کیلومتر٬ 47٬025 مجموعًا = جاده ها

جاده خاـکی مرمت نشده. کیلومتر 18025 جاده خاـکی مرمت شده٬ کیلومتر 14٬200 شده٬ خرد
با که به وسیله کشتیهای قاره پیما کیلومتر٬ به طول 160 کانال سوئز کیلومتر٬ 3260 آبهای داخلی =
قاهره برای کرجیهائی با راه آبی اسکندریه ـ می گیرد٬ استفاده قرار آب مورد در متر 11/5 ارتفاع حداـکثر
تن متریک کانالهای بزرگ برای کرجیهای 420 نیل و رود می باشد٬ ظرفیت یک تن متریک قابل عبور
تن متریک قابل 300 تا بزرگ بین 200 کرجی های نسبتًا کانال اسماعیلیه برای عبور می باشد٬ قابل عبور
عبور می باشد٬ کانالهای کوچک دیگری وجود دارند که برای کشتیهای کوچک بین 10 تا 70 تن متریک

قابل استفاده می باشد.
نفتی تن متریک آن مواد 242میلیون تن متریک که 175/6 ـ (1966) کانال سوئز از  بارحمل شده =

بود.
طبیعی برای گاز کیلومتر٬ برای محصوالت پاالیش شده 240 کیلومتر٬ برای نفت خام 675 خط لوله =

کیلومتر. 365
کوچک. بندر 8 سوئز)٬ بندر پورت سعید٬ مهم (اسکندریه٬ بندر 3 = بندرگاهها

تن وزن خالص و 425586 که جمعًا بیشتر) تنی یا کشتی (1000 85 مجموعًا ناوگان بازرگانی =
یک کشتی نفتکش٬ 14 کشتی باربری٬ 62 کشتی مسافربری٬ که شامل 8 تن وزن ناخالص٬ 572426

(خیلی محرمانه). می باشد تانکر فروند
هواپیمای کرایه شده می باشد. نقل بزرگ که شامل 3 هواپیمای حمل و 28 هواپیمایی غیرنظامی =
47 دائمی٬ باند فرودگاه با 67 فرودگاه قابل استفاده و که 75 فرودگاه٬ 105 جمعًا = فرودگاهها
فرودگاه 19 متر٬ 3٬660 بیشتراز باند یک فرودگاه با متر٬ 2440 باندهایی به طول بین 3659ـ فرودگاه با

متر. 1220 ـ باندهایی به طولهای بین 2439 با
وضع نامطلوبی در و نامناسب برای احتیاجات می باشد بزرگ و ارتباطات =سیستم ارتباطات تلفنی٬
المنصوره٬ درجه دوم عبارت از ولی مراـکز قاهره می باشد٬ اصلی آن اسکندریه و مراـکز نگهداری می شود٬
انجام می گیرد٬ ماـکروویو ارتباطات بین شهری به وسیله کابلهای هم محور می باشند٬ تانتا و اسماعیلیه٬
تلفن (1/3 500٬000 می باشند٬ دستگاههای جدید حال تعویض شدن با تأسیسات در زیادی از مقدار



مصر 197

یک ایستگاه ماهواره ای ایستگاه تلویزیونی٬ 29 و ام ندارد موج اف. ام٬ موج آ. 22 نفر)٬ 100 تلفن هر
زیردریایی. کابل هم محور 2 ایستگاه ماهوارهای سمفونی٬ اقیانوس اطلس٬

نیروی دفاعی:
مناسب برای که 6٬517٬000 نفر سال 10٬027٬000 15 ـ بین 49 مذکر نیروی انسانی نظامی =
سال که سن سربازی است همه ساله به سن (20) نفر 423٬000 حدود در خدمت نظامی می باشند٬

می رسند.
نـفر نیروی هوایی 27٬000 نفر٬ نیروی دریایی 20٬000 نفر٬ نیروی زمینی 320٬000 پرسنل =
امنیتی 44٬500 و نیروهای گارد نفر٬ سپاهان مرزی 10٬000 نفر٬ دفاع هوایی 80٬000 خلبان)٬ 1000)

(سری). نفر ساحلی 7300 گارد نفر٬ ملی 3000 گارد نفر٬
لشکر 2 پیاده٬ لشکر 5) لشکر 10 یک نیروی مستقل از ارتش مستقل و 2 واحدهای مهم زمینی =
یک تـیپ ریاست جمهوری٬ تیپ گارد 2 تیپ پیاده٬ تیپ مستقل (10 31 زرهی)٬ لشکر 3 مکانیزه٬
یک 2تیپ موشکهای زمین به زمین)٬ 2تیپ خمپاره٬ 11تیپ توپخانه صحرائی٬ 3تیپ زرهی٬ شناسایی٬
تیپ دفاع 26 تیپ کماندو٬ 5 و تیپ برای حمالت هوایی٬ 2 یک تیپ چترباز٬ نیروی مخصوص با ستاد

موشکهای سام (سّری). استفاده از هوائی با
قایق کوچک مناسب برای دنبال 12 ناوچه گشتی٬ 3 12زیردریایی٬ ناوشکن٬ 5 ـکشتیهای نظامی =
به تهاجمی مسلح به موشک هنوز واحدجدید قایق تهاجمی مسلح به موشک (6 12 نمودن زیردریایی٬
ـکار گرفته نشده اند)٬ 2 قایق گشتی سریع٬ 11 قایق اژدرافکن٬ 17 قایق آتش سریع پشتیبانی٬ 5 قایق
ـگشتی٬ 3 فروند هاورکرافت٬ 12 مین جمع کن٬ 17 فروند قایق خاـکی و آبی٬ 17 فروند قایق کمکی و

(سری). معتنابهی قایقهای کوچک دیگر مقدار و خدمات٬
هلیکوپتر) 165 ملخدار٬ 130 جت ملخدار٬ فروند 25 جت٬ فروند 594) فروند 914 = هواپیما

(سّری).
(سری). .7 سکوی سام ـ 167 ٬6 گردان سام ـ 15 ٬2 گردان سام ـ 65 موشک =

و می نماید تولید قایق گشتی را و کشتی نفت سوز مهمات٬ اسلحه نیروهای پیاده اش٬ مصر تدارکات =
(خیلی محرمانه). متکی به منابع خارجی می باشد برای بقیه تجهیزات دیگر

1/5 بودجه نظامی بالغ بر به پایان رسید 1979 دسامبر 31 برای سال مالی که در بودجه نظامی =
(خیلی محرمانه). تشکیل می داد. بودجه دولت مرکزی را از که %19 بود٬ دالر میلیارد

امنیت: اطالعات و
برای امور اداره عمومی برای تحقیقات امنیتی کشور خارجی٬ داخلی و اطالعات عمومی برای امور
(PI) برای اطالعات ریاست جمهوری خارجی٬ داخلی و مدیریت اطالعاتی نظامی برای امور داخلی٬

قابل رؤیت برای بیگانگان). غیر (سّری / خارجی. داخلی و امور
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شماره (2) سند
ژانویه 1965 سّری 14 ـ دی 1344 24

خارجه وزارت امور از:
قاهره٬ بیروت٬ بغداد٬ آنکارا٬ امان٬ الجزیره٬ آدیس آبابا٬ در: سفارت آمریکا به :

تونس. تریپولی٬ تلآویو٬ تهران٬ طائز٬ رباط ٬ پاریس٬ لندن٬ ـکویت٬ خارطوم٬ جده٬ اورشلیم٬ دمشق٬
گرایشات شخصیتهای مهم جمهوری متحده عربی روابط و موضوع:

مقامات گزارشاتی پیرامون تعویض پرسنل در جمهوری متحده عربی٬ مشکالت در به دنبال تشدید
است که این وزارتخانه معتقد رسیده است. مبارزه برای به دست گرفتن قدرت٬ احتمال بروز عالی و

بود: خواهند به شرح زیر شخصیتهای مهم این مانور

شخصیتهای متمایل به شرق 1ـ
زمینه مسائل خارجی وی در مهمترین مشاور و وی سالهاست که دست راست ناصر علی صبری: الف:
او دارد. نفوذ سیاستهای مصر در ناصر پس از کس دیگر هر بیش از او داخلی بوده است به همین دلیل٬ و
وحدت با حامی تحکیم بیشتر مهمترین ترویج کننده وحدت عربی به رهبری جمهوری متحده عربی و
وی مـی باشد. احساسات ناسیونالیستی عربی٬ اسرائیلی و ضد احساسات ضدغربی و بهره برداری از
هم هراساندن کمونیستهای محلی طرفداری می کند. شوروی و سیاست بهره برداری از به شدت از ظاهرًا
او بود که خیلی زود متوجه شد که می تواند از رقابت چین و شوروی به نفع جمهوری متحده عـربی
بهره برداری نماید. در رابطه با مسائل داخلی٬ صبری شدیدًا از سوسیالیزم حکومتی طرفداری می کرده

شناخته شدند. ماه مه 1960 وحاتیم مسئول ملی شدن مطبوعات در او است و
تشنه قدرت نمک نشناس٬ به عنوان فردی دسیسهـگر٬ او صبری یک چهره مردمی نیست. این وصف٬ با
گفته می شود معروف است. راستگویی نیز ذـکاوت و عین حال به زرنگی و در مرموزمعروف شده و بسیار و
حفظ را موقعیت خود مقام و تا کرده است٬ پا همراهانی دست و حیطه دولت یاران و در ـکه وی برای خود
محی الدین٬ زکریا بغدادی و از مهمترین دشمنان وی عبارتند خنثی سازد. را فعالیتهای رقیبان خود ـکرده و

نمی آید. جمله دوستان وی به شمار از لیکن عبدالحکیم نیز
که او می گویند و نیست٬ جاه طلبی مشهور برخالف صبری به تیزهوشی و امیر عبدالحکیم امیر: ب:
است در نشان داده است که قادر لیکن او ولی صحت این گفته معلوم نشده است. به حشیش است٬ معتاد
یک او می گویند دفاع نماید. خود یعنی نیروهای مسلح از دیگران به حریم شخصی خود تجاوز برابر
یک را باشدخود آنکه سیاستمدار بیش از احتماًالتحت تأثیراخوان المسلمین است و مسلمان سرسپرده و
وارد می دهند٬ زمره کسانی که برای رسیدن به قدرت مانور در جالب توجه است که نام او می داند. سرباز
می خواست به همین دلیل ناصر شناخته شده و سال 1961 مسئول سرنگونی سوریه در امیر نشده است.
دانسته به این امر مسئول تشویق ناصر هیکل را صبری و به گزارشهای رسیده امیر٬ بنا تنبیه نماید. وی را

برجاست. صبری همچنان پا و این وصف دوستی بین امیر با بود.
محبوبیتی که بدون شک ازتوزیع شغل و است٬ محبوبیت خاصی برخوردار ارتش از در امیر می گویند
صنایع ملی شده به جایی برسند در شایع است که افسرانی که مایلند میان افسران ناشی شده است. در مزایا
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معلوم نیست که مبارزات یمن بر هنوز به وی تعظیم وتکریم می کنند. درجه یابنددائمًا ارتش ارتقاء در یا و
آن است این وصف گزارشات رسیده حاـکی از با گذاشته باشد. قبال وی تأثیر در تفکر و برخورد این طرز
ـکه تجارب جمهوری متحده عربی دریمن سبب شده است امیردرموردمنطقی بودن ماجراهای بدین شکل

بدل راه دهد. نظامی تردید

میانه روها: 2ـ
فردی سرسپرده بـه آرمـانهای انـقالب جـمهوری مـتحده بغدادی را عبداللطیف البغدادی٬ الف ـ
سیاست با او متعصب است. بسیار ایدئولوگ نبوده و یا لیکن وی یک سیاستمدار عربیتوصیف کرده اند٬
مخالف مصر اتحادسوریه و با او ماجراجوییهای خارجی مخالفت می ورزد٬ با موافق است و ارجح “ ”مصر

یمن بود. از خروج نظامیان مصر خواستار و
هنگام اجرای فرامین شده است. حد به سمت شرق زیاده از که گرایش مصر وی احساس می کند
حالی که صبری در مخالفت می ورزید. شدیدًا آنها وی با سال 1961 سوسیالیزاسیون در ملی گرایی و
درخشش ستاره ناصر٬ وی با برخوردهای دیگر به دنبال این اصطکاـک و حمایت می کرد. آنها از شدیدًا
ناصر گویا 1964 لیکن ازسپتامبر شده است٬ محافل داخلی جدا مارس 1964از از بغدادی کاهش یافته و
اینکه شایع شده بود وجود با یاری دهد. حل معضالت پیچیده اقتصادی وی را در روی آورده است تا به او
نداریم. اثبات این ادعا شاهدی در ولی ما دست داشت٬ علیه ناصر توطئه تابستان سال 1964 ـکه وی در
بغدادی در میان مردم جمهوری متحده عربی به عنوان مردی که ”وظایف خود را انجام می دهد“
امیر و از شدیدًا او نیروی هوایی است. در نیروهای مسلح ظاهرًا محبوبیت دارد. مرکز محبوبیت وی نیز
زکـریا صمیمی است می توان از وی شدیدًا جمله اعضای محافل درونی که با از است. صبری متنفر

محی الدین نام برد.
وی با ظاهر٬ در فردی نیست که جاه طلب برای رسیدن به قدرت باشد. او محی الدین. زکریا ب:
ناصر از سال 1961 اـکتبر بغدادی در و او و به وحدت عربی اهمیت چندانی نمی دهد٬ و بغدادی پیونددارد
محی الدین بیش از ولی زکریا کردند٬ انتقاد سوسیالیزم یوگسالوی“ پیروی ”ـکورکورانه اش از به خاطر
آشتی امیرخواستار و او سال 1961 اـکتبر در مایل به مصالحه است و ظاهرًا او بغدادی فرصتطلب است.

شدند. کناره گرفته بود مصر رژیم سوریه که از با
کاهش حمله اسرائیل به صحرای سینا یعنی قبل از سال 1956 در نقطه اوج خود محی الدین از نفوذ
آن از و علی صبری به عنوان سرپرست بخش اطالعاتی جانشین وی گردید٬ ژوئیه 1957 در یافته است.
که وی در گزارش شد سال 1961 در شده است. اعتبارش منزجر شهرت و صبری و وی از زمان به بعد
هم ممکن است هنوز میان آنها در و شده است٬ محبوبیت بسیاری برخوردار شهرت و محافل پلیسی از

پیروان بسیاری داشته باشد.
کمال مقامات باید پیرامون این مطالب با گفتگو در اطالعات باالجهت استفاده پیشینه ارائه شده است.
بافت قدرت جمهوری متحده مایل است در که دولت آمریکا کرد وانمود نباید رعایت نمود٬ احتیاط را
این جمهوری مبارزه برسرقدرت در گروه ویژه ای در یا مایل که شخصی و یا و عربی شاهدتغییراتی باشد
راسک ارسال دارید. برای ما اطالعات تکمیل کننده دیگری به دست آوردید اـگر گردد. پیروز
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شماره (3) سند
آبان 1352 سّری ـ 1973 نوامبر
(CIA) غیرقابل رؤیت برای خارجیان سازمان مرکزی اطالعات

ـگزارش بیوگرافیک
اشرف عبداللطیف غوربال
آمریکا در مصر  سفیر

هشدار
قانون الیحه 18 794 و طبق بندهای 793 دفاع ملی آمریکا حاوی اطالعاتی است که بر این سند
غیرمجاز دریافت آن به وسیله افراد یا و افشای محتوی این سند انتقال یا می بخشد. تأثیر مصوبه آمریکا

ممنوع می باشد. قانونًا
سّری

 غیرقابل رؤیت برای بیگانگان

مقدمه
چون مصرقطع گردید. و روابط دیپلماتیک بین آمریکا سال 1967 اسرائیل در به دنبال جنگ اعراب و
باالخره نتیجه اسرائیل کوبیده است. به حمایت از که هواپیمای آمریکایی هدفهای مصری را می کردند فکر
این شد که جمال عبدالناصر رابطه دیپلماتیک مصر را با این کشور قطع گردانید. آمریکا سفارت خود را در
قاهره تعطیل نمود و تنها در بخشی از سفارت اسپانیا دفتر حفاظت منافع آمریکا را وسیله چند کارمند
سفارت در حفاظت منافع مصر دفتر و تعطیل گردید واشنگتن نیز در سفارت مصر بازگشایی نمود. معدود

گشوده شد. هند
دولت لیکن هیچ گاه نخواست از درباره هواپیماهای آمریکایی پی برد٬ به اشتباه خود بعدها عبدالناصر
جانسون بر ب٬ که البته پرزیدنت لیندن٬ ـ شد خواستار دوباره روابط را آغاز عذرخواهی کرده و آمریکا
واال رابطهای بسیار دولت آمریکا علیرغم فقدان روابط رسمی٬ نمود. مطلب پافشاری بسیار این دو سر

خاورمیانه اقدام نماید. صلحی در به ایجاد طریق آنها از تا یافته بود حکومت مصر مرتبه ای در
در روابط دیپلماتیک کامل به توافق رسیدند. آغاز ”اصول“ در آمریکا و مصر 1973 هفتم نوامبر در

گلن می توان با سئواالت را و نظرها اظهار تصحیح گردیده است. وزارت کشور و سازمان سیا در سرویس مرجع مرکزی تهیه و این گزارش در 1ـ
میان گذاشت. در داخلی 4172 ٬143 هوراـک کد

نمود.1 راهی این کشور مصر به عنوان سفیر اشرف غوربال را که دولت مصر آن زمان بود

خارجی ممنوع سّری انتشار
مصر

اشرف عبداللطیف غوربال
آمریکا در مصر سفیر

اشرف عبداللطیف دولت مصر آمریکا٬ و روابط دیپلماتیک میان مصر آغاز پس از ٬1973 نوامبر 7 در
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به او ماه ژانویه به بعد از این انتصاب٬ قبل از تا منصوب نمود. این کشور در مصر به سمت سفیر غوربال را
سابقه وزارت با غوربال که یک کارمند مطبوعاتی پرزیدنت انورسادات خدمت می کرد. عنوان مشاور
تحصیالت هاروارد در او به هیچ وجه چهره غریبی نیست. م) ـ (آمریکا خارجه است برای این کشور امور
در سوی مصر به عنوان نماینده دائمی از او خارجه٬ وزارت امور در شروع کار با به پایان رسانید٬ عالیه را
در سفارت هند در حفاظت منافع مصر به عنوان رئیس دفتر بعدها و مشغول گردید٬ سازمان ملل به کار

بود. 1968 ـ سالهای 1972 در آمریکا در مهمترین دیپلمات مصر او واشنگتن٬

خاورمیانه در درباره خط مشی آمریکا نظرات او
خاورمیانه از در فرصتهای دیپلماتیک بسیاری را سالهای اخیر در است که آمریکا٬ غوربال معتقد
اسرائیل جنگ اعراب و پس از یابد. بهبود مصر و است که روابط بین آمریکا لیکن وی امیدوار دست داده٬
مگر نخواهدداد٬ قبال خاورمیانه تغییر در را سیاست خود آمریکا غوربال گفت که به نظراو درسال ٬1967
تحریم اسرائیل و گفت که جنگ اعراب و همین اواخر در او جدی ببیند. خطر در را اینکه منافع نفتی خود

زد. نفتی متعاقبه ضربه مهمی به آمریکا
مشکالت خاورمیانه با مسائل و رابطه با در بخواهد صورتی که مصر که در نمی داند غوربال اصوًال
امور وزیر از خوش برداشتی او از نیز خوش بینی او داشت. چه مشکالتی خواهد شود٬ درگیر آمریکا

ناشی می شود. خارجه هنری ـکیسینجر
درباره دکتر ـکیسینجر اینطور گفته است: ”به نظر من او یک دوست است. در گذشته از او درباره
خاورمیانه مطالب منطقی بسیار شنیده ام که هیچ یک از دیگر اعضای وزارت خارجه نتوانسته بـودند

دارند.“ ابراز اینچنین نظریاتی را
بود. چه خواهد آمریکا در به عنوان سفیر که وظایف او غوربال پرسیده شد از یک مصاحبه اخیر در
سرمایهـگذاران به کار مطبوعات و ساختن کنگره٬ متقاعد در را ”من همه توان خود جواب گفت: وی در
افزایش دهند.“ برابر منطقه به دو برای رسیدن به صلحی عادالنه در را تالشهای خود خواهم گرفت تا

واشنگتن در انتصاب قبلی او
به و آمریکا مورد غوربال گفت که به علت آـگاهیش در سال 1969 یک گفتگوی اختصاصی در در
سالهای بحرانی قطع روابط در آمریکا به سمت مهمترین دیپلمات مصری در علت سوابق شخصیش وی را
حال آماده شدن برای سمت ریاست سفارت مصر در او حال قطع شدن بود٬ زمانی که روابط در برگزیده اند.
قبل از محی الدین درست یک روز زکریا آن زمان به همراه معاون رئیس جمهور٬ در و واشنگتن بود در
قطع روابط پس از کرد. به واشنگتن جهت انجام مذاـکرات سفر سال 1967 اسرائیل در آغازجنگ اعراب و
حفاظت به عنوان ریاست دفتر را سطح وزیر در است یک دیپلمات مصر که حاضر اعالم کرد آمریکا با

نمود. این سمت صادر پذیرشی برای تصدی غوربال در و بپذیرد منافع مصر
شخصی است که اصرار که او می گوید آن زمان می شناخت درباره او در را آمریکاییهایی که او یکی از
غوربال نتوانست با به عنوان یک وزیر٬ نماید. ابراز قالب سیاستهای رسمی مصر در را خود عقاید دارد
آمریکا (روابط بین قاهره و تماس حاصل نماید. رئیس جمهور وزارت امورخارجه و و مقامات کاخ سفید
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واشنگتن). در حفاظت منافع مصر دفتر تا قاهره اداره می شد در حفاظت منافع آمریکا طریق دفتر از
مذاـکرات حساس پیرامون مسائل خاورمیانه منزوی در را او که حتی دولت خود٬ که دریافته بود او
این عمل سطوح واشنگتن به مقابله با دیگر در متنفذ افراد جلب اعتماد با تا آن شد بر ساخته است٬
عقایدش و او که از درجستجوی افرادی بود تالش بسیار با او بیرون کشد. انزوا از را خود برخاسته و
مقامات میان رتبه وزارت با او دهد. کافی قرار تحت تأثیر قاهره را بدین وسیله بتواند تا استقبال می کردند٬
نفوذ که از به این منظور حتی مدیران شرکت نفت آمریکا کارمندان کنگره و اعضای کنگره و خارجه٬ امور
یکی از و فعال بود بسیار نیز سخنرانیها ایراد نظر از او تماس حاصل می نمود. دولت بهره برد آنان در

می آمد. این زمینه به شمار دیپلماتهای فعال عربی در
مدیران بازرگانی نمایندگان کنگره و می کند. سفر که چه کسی به مصر غوربال خیلی سعی داشت بداند
مورد در مخصوصًا او راضی بودند. بسیار قاهره ترتیب می داد برایشان در برنامه های آشناسازی که او از
وبر قاهره باشد در آنها همزمان با سعی می کرد و مسافرت شخصیتهای مهم کنجکاوی به خرج می داد٬
به سفارت روسیه می رفت تا غوربال مکرر زمان اقامتش درواشنگتن٬ در نظارت داشته باشد. وظایف آنها

به عنوان منبع اطالعات دیپلماتیک بهره برداری نماید. آنها از و بیابد آنجا طرف تماسهایی در

قاهره انتصاب دوباره در
اعتماد غوربال توانسته بود به عهده داشت٬ را حفاظت منافع مصر طول مدتی که ریاست دفتر در
محمود ریاض وزیر امورخارجه را نسبت به خود جلب نماید. لیکن چون ریاض با طرح مصر مبنی بر یک
ریاض در اوخشم گرفت. سادات بر مخالف بود٬ بشود موافقت میان دوره ای که باعث بازشدن کانال سوئز
در حامیان او به عنوان یکی از نتیجه غوربال نیز ودر سمت وزارت امورخارجه برکنارشد ژانویه 1972از

واشنگتن فراخوانده شد. از سال 1972 بهار
به درجه سفارت ارتقاء واشنگتن او عزیمت از قبل از سربلندگی به قاهره بازگشت. غوربال با لیکن٬
نصوب امنیت ملی انتخاب و در رئیس جمهور حافظ اسماعیل مشاور آن به عنوان دستیار پس از کرد. پیدا
بود. مسائل آمریکا از آـگاهی او به خاطر آمریکا در انتصاب قبلی او همانند این انتصاب نیز ـگردید.

ریاست جمهوری مشاور
به او چون بعدها اسماعیل به خوبی انجام داده بود. به عنوان دستیار را غوربال وظایف خود ظاهرًا
که می رسد به نظر این طور منصوب گردید. فوریه 1973 17 در مطبوعاتی رئیس جمهور سمت مشاور
مسائل رابطه با در خود به عنوان مشاور او از تا آورد به وجود دفتر برای غوربال در سادات این موقعیت را
کـنفرانس به همراه سادات در 1973 سپتامبر که غوربال در همین رابطه بود در استفاده کند. آمریکا
اعراب و جنگ 1973 به عضویت کمیته عالی جنگ که قبل از او الجزیره شرکت نمود. در غیرمتعهدها

درآمد. آمده بود٬ اسرائیل توسط سادات به وجود
به غوربال را نحوه عملکرد عربی٬ به خصوص روزنامه نگاران غیر روزنامه نگاران خارجی٬ اـکثر
واقع بینانه انجام می گرفت به طرز معموًال گزارش اخبار مطبوعاتی رئیس جمهورستوده اند. عنوان مشاور
ایـن نـظر از بـود. توجیه اهداف جـنگی مـصر حد در معموًال جنگ می شد رابطه با بیاناتی که در و
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قائل هستند. روزنامه نگاران برای غوربال احترام بسیار

حرفه های اولیه زندگی و
لیکـن طـبقه بـاال خـانواده ای از در اسکندریه مـصر در ماه مه 1925 22 اشرف عبداللطیف در
پیشین دادگستری عبداللطیف غوربال بود. معاون وزیر فرزند او آمد. معیشت به دنیا نظر متوسطـالحال از
دانشگاه رشته علوم سیاسی در اشرف غوربال در خانواده اش شفیق غوربال مورخ بود. مشهورترین فرد
اسماعیل فهمی (وزیر سال 1945فارغ التحصیل گردید. در به مطالعه پرداخت و اول (دانشگاه قاهره) فؤاد
همکالسیهای او تن از دو رئیس اتحادیه عرب) ریاض (مشاور محمد و سال 1973) خارجه در امور
وزارت امور در را آنها و خارجه پیوستند پایان تحصیل به وزارت امور از مدتی بعد سه آنها هر بودند.

می شناختند. خارجه به عنوان ”مثلث“
به وسیله کشتی او فرستاد. برای ادامه تحصیالت به آمریکا غوربال را سال 1946 این وزارتخانه در
به جنگ بود سربازان آمریکایی مراجعت کننده از از ـکورنلیاس گیلیان که یک کشتی آزادیبخش مملو
بود دانشجویان لبنانی که عازم دانشگاه هاروارد قاسان طوینی یکی از درطول سفرش با کرد. سفر آمریکا
ناشر و سردبیر نیز آموزش و اطالعات و وزیر و معاون نخست وزیر حال حاضر (طوینی در شد آشنا
همچنان گذراندند٬ یکدیگر با هاروارد نیم سال که در سه و پس از این دو می باشد). روزنامه بیروتی النهار

صمیمی هستند. دوست و یکدیگر با
غوربال در ادامه تحصیل در هاروارد تقریبًا مردود شد و در ترم اول به صورت مشروط مجبور به ادامه
در حال اینکه دید وطن نسبت داد. پس از او مشکالتش را به غربت و دوری از تحصیل گردید و بعدها
1949فوق و سال 1948 در به درس خواندن پرداخت و است باجدیت بیشتر دانشگاه هاروارد اخراج از
منطقه امنیت در چگونگی ایجاد دکترای او عنوان تز علوم سیاسی گرفت. در را دکترای خود لیسانس و

بود.
نمایندگی در فوریه 1950 در خارجه بازگشت. به عنوان وابسته به وزارت امور او 1949 سپتامبر در
سوم به قاهره به عنوان دبیر سال 1951 در مشغول شد. به کار دریافت کمک هزینه) سازمان ملل (با
آن زمان به از به عمل آورد. بازدید آمریکا از انجمن شهر ماه مه همان سال به عنوان عضو در بازگشت و
وزارت امور در کنگره ها و بخش قراردادها غوربال به عنوان معاون مدیریت سازمانهای بین المللی٬ بعد٬
مشغول سازمان ملل به کار در نمایندگی مصر سوم در به عنوان دبیر سال 1952 تا خارجه عمل می کرد.

به پاریس فرستاده شد. به عنوان سفیر سال 1954 اینکه در تا بود
یافت. اولی ارتقاء غوربال به سمت دبیر یک ماه بعد به عنوان دبیرسوم به لندن رفت و ژانویه 1956 در
آن حالی که در در فرستاده شد٬ ژنو اروپایی سازمان ملل در دفتر در به نمایندگی مصر ژوئیه 1957 در
مذاـکرات اقتصادی با و عربی انجام وظیفه می نمود کمیته فرعی جمهوری متحد به عنوان عضو سمت بود
به سمت کنسول سال 1960 در ژنو آخرین سال اقامتش در در انجام داد. را سال 1958 فرانسه در

رسید. ژنو نمایندگی در
و غوربال مدت کوتاهی به عنوان معاون مدیریت دپارتمان کنفرانسـها بازگشت به قاهره٬ پس از
اولین کنفرانس غـیر در سال 1960 در خارجه انجام وظیفه نمود. سازمانهای بین المللی وزارت امور
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به عنوان معاون مدیریت دپارتمان سال 1962 تا آن ازسال 1960 پس از بلگرادشرکت نمود. در متعهدها
در سازمان ملل به نیویورک رفت. در به عنوان کنسول نمایندگی مصر 1963 در آسیایی خدمت کرد. امور
به نتوانست درآنجا سال 1964 لیکن تا شده بود٬ دراتاوا اینکه کنسول نمایندگی مصر باوجود سال 1963
معاونت وزارت دفتر پست ریاست کابینه در اوائل 1965 بازگشت به قاهره در پس از مشغول شود. ـکار
هماهنگی در دپارتمان نظارت و مدیر او 1966 ـ بین سالهای 67 در گردید. عهده دار خارجه را امور
به سمت ریاست ژانویه سال 1968 اینکه در تا بود آن مقام مشغول به کار در و خارجه گردید٬ وزارت امور

واشنگتن منصوب گردید. در حفاظت منافع مصر دفتر

سازمان ملل در انتصابهای او
سالهای خدمتش بین در می نهد. سازمان ملل ارج بسیار خدمتش در تجربیات حاصله از غوربال بر
کنسول اجتماعی اقتصادی سازمان کمیته حقوق بشر به عنوان عضو سازمان ملل او در 1954 و 1952
یکی از شرکت جست. ژنو یازدهمین اجالس این کمیته در در آوریل 1955 در به کارمشغول بود. ملل نیز
ژوئیه در می کند. یاد همکار صمیمی و و توانا٬ مطلع٬ غوربال به عنوان یک فرد سازمان ملل از اعضاء
کنسول اجتماعی کمیته حقوق بشر 35 و اجالس 28 در غوربال به عنوان ناظر آوریل 1963 و 1959
پانزدهمین اجالس کـمیسیون اجـتماعی در او آوریل 1963 در اقتصادی سازمان ملل فعالیت نمود.
ستایش کمیته مساعدت فنی٬ اجالس ژوئن 1963 در کارهای سازنده او سازمان ملل شرکت جست و
بسیاری از نمایندگان سازمان ملل را برایش ارمغان آورد. در سپتامبر همان سال غوربال به عنوان معاون

ریاست کمیته حقوق بشر کنسول اجتماعی اقتصادی برگزیده شد.
در او داشت. اجالسهای مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان نماینده حضور بسیاری از غوربال در

داشت. حضور نیز سال 1960 در هنگام وضع قانون دوم کنفرانس دریاها

سوابق شخصی
بسیار به طرز او خونگرم است. بسیار فردی شناخته شده و آمریکا در منصوب کنونی مصر سفیر
احساس بین آمریکاییها در فرانسه مسلط است و به زبان انگلیسی و او محافظهـکارانه ای لباس می پوشید.
نزدیکی به خصوص راجع به باغی که در مصر راجع به اسکندریه در خیلی عالقه دارد او غربت نمیکند.
سخن گفتن دلتای نیل خریداری کرده است. در گفته است که یک باغ هلو اخیرًا صحبت کند. دارد آنجا

به قاهره مخابره می کند. کامًال که بشنود چه را هر او غوربال ممکن نیست و موضوع با خارج از
از اینکه گاهی بعد مگر نمی کشد سیگار او می نوشد٬ غوربال مشروب نیز اینکه مسلمان است٬ وجود با
اوائل در کارهایش را اـکثر دانسته و مالقاتها خیلی وقت شناس در را او مصرف کند. نیز شام یک سیگار

انجام می دهد. روز
آخرین باری که لذت می برد. بسیار حمامهای سونا راهپیمایی و از ماهریست و بسیار غوربال شناـگر
زمان عهده دار در سعی کرد او می برد. به یک کلوپ شنا خانواده اش را روز هر به واشنگتن آمده بودتقریبًا
گیرد. فرا این مشغولیات را که نتواند کاری باعث شد لیکن فشار بیاموزد٬ نیز بودن وظیفه کنسولی نقاشی را
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خانواده
خـونگرمی با آمریکاییها وی برخالف شوهرش با ازدواج کرده است. امیر آمال احمد غوربال با
خیابان خانه ای در خانواده غوربال در فرانسه تسلط دارد. زبان انگلیسی و دو لیکن با نمی کند٬ برخورد
دارای این دو گزید. سکونت خواهند خانم غوربال تزئین شده بود ماساچوست واشنگتن قبًالتوسط خود
سال تحصیلی در ناهید ساله بنام عمر. 15 دیگری پسر و ساله بنام ناهید 19 یکی دختر فرزندهستند٬ دو
ثبت نام حال حاضر در او مدرسه خدمات خارجی جورج تاون به تحصیل مشغول گردید. در 1971 ـ 72
به دانشگاه جورج تاون بازگردد. 1973 ـ سال 74 آغاز یا ممکن است برای ترم بهاره و نکرده است.
1973 نوامبر 23 

شماره (4) سند
آوریل 1978 سری 3 ـ فروردین 1357 14
سی. واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور قاهره به: در سفارت آمریکا از:

کانال سوئز آن از عبور جنگی اتمی و ناو موضوع:
تلگرام مرجع محدودیتهای مطروحه در رابطه با در بودم که چگونه موضوع مرجع را این فکر در 1ـ
محدودیتهای میان گذشته ام. در اخیرش به اینجا سفر هالوئی در دریاساالر با این موضوع را ارائه نمایم.
لیکن امیدوارم که بتوانم جنگی اتمی گفت می دانم٬ ناو عبور مورد آنچه که می توان در مورد در را موجود
چیزهایی در این مورد ارائه کنم تا مصریها نیز از جنبه های امنیتی آن مطمئن شوند. در این رابطه٬ فکر
مسئله کامًال دو کانال سوئز آن از عبور و جنگی به بنادر این ناو است اعتراف کنیم که ورود می کنم که بهتر
1/7 اسکله داخلی وحدود خارج از شده بودنددر ناوجنگی اتمی که به اسکندریه وارد دو متفاوت است.
نظرامنیتی به که درست است که از لنگرانداخته بودند.حداقل بعضی ازمصریهامعتقدند میل دریایی دورتر
که به خاطر اسکله نیز خارج از در ولی لنگراندازی آنها تردیدی ندارند٬ شک و ناوهای جنگی اتمی ما
از به معنی آن است که این ناو کانال سوئز این ناوجنگی از حالی که عبور در شده بود. مسائل امنیتی مقرر
مقایسه با که در سوئز اسماعیلیه و سعید٬ میان شهرهای پرجمعیت بندر از متر وسعت 200 یک کانال با
را مقامات کانال سوئز حد موجبات نگرانی بیش از بگذرد٬ باید نزدیک هستند بسیار اسکندریه به ناوها

به حساب می آید. فراهم کرده که مشکل بزرگی نیز
معاون نخست وزیراحمدسلطان گفتگوی دیگری نیزداشتم ومشکالت مربوط به افشای این با من 2ـ
متخصص به محل اعزام گفتم که طبق پیشنهادش حاضریم یک فرد شدم به او به وی یادآور نیز موضوع را
تمام مطالب تقریبًا زیادی انجام دهد. نخواهدتوانست کار عین حال یادآورشدم که این فرد ولی در داریم٬
ارائه آن به کشورهای از دائمًا ما عملیات وطرحهای آن طبقه بندی شده است و مربوط به ناوجنگی اتمی و
که متخصص آمریکایی نخواهد اـگرچه همه قبول دارند میزبان ناوهای جنگی اتمی خودامتناع ورزیده ایم.
جهت کمک به سلطان در نوعی حرکت آرایشی در این اقدام را اـگر و توانست به همه سؤاالت پاسخ دهد
به منطقه اعزام خواهیم داشت. البته این متخصص را به حساب می آورند٬ ساختن کمیته خود متقاعد
وی گفت لیکن مایل است که این مالقات صورت گیرد. سلطان گفت وی به ماهیت مشکالت معترف است٬
چه کانال پاناما جنگی اتمی از ناو هنگام عبور که در توضیح دهد به آنها متخصص بتواند این فرد اـگر
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اقدامات صورت کانال پاناما در اـگر بود. خواهد مفید برای آنها اقدامات امنیتی خاصی صورت گرفته٬
از که هنگام عبور درصورت امکان توضیح دهید لطفًا آن واقع خواهدشد. کمیته تحت تأثیر نگرفته باشد٬

چه اقدامات احتیاطی خاصی انجام شده است. ـکانال پاناما
جریان گفتگوهای در را او صحبت کرده و مبارک نیز معاون رئیس جمهور پیرامون این موضوع با 3ـ
مختصر به طور مبارک را انجام آن٬ در سلطان قراردادم. غالی و (GAMSY) کامل٬ گمسی با پیشین خود
مختلف قراردادم. بنادر در جریان سوابق امنیتی عملیاتی بیست ساله گذشته ناوهای جنگی اتمی خود در
به وی گفتم که گمسی٬ سفرکرده اند. به اسکندریه نیز ناوجنگی اتمی آمریکا این به وی گفتم که دو عالوه بر
مشکالتی این زمینه با معذالک کمیته فنی در این زمینه تشریک مساعی نمایند. در سلطان مایلند ـکامل و
نگرانیهای کمیته را سلطان همکاری نموده و کامل و گمسی٬ که با مبارک توصیه کرد می باشد. روبه رو
کمال میل مداخله خواهد وی با ادامه دهد٬ صورتی که کمیته به لجبازی خود وی گفت در برطرف نمایم.
این وسیله به عنوان آخرین راه چاره بهره برداری خواهم کرد. من از تصمیم مقتضی گرفته شود. تا ـکرد
پایان چونینگ به نیست در معتقدم که بد پاراـگراف دوم باال٬ نظرگرفتن نظریات سلطان در در با 4ـ
که هدایت کانال داشته باشید به یاد لیکن باید این باره مالقات نماید٬ کمیته فنی در سلطان و با و بیاید مصر
برد٬ مسافرت به سرخواهد در چون سلطان بخش اعظم این ماه را است. برخوردار اهمیت بسیار از پاناما
مطلع را ما امکان این سفر از لطفًا بیاید. ماه آوریل به مصر اواخر کرده است که چونینگ در وی پیشنهاد

سازید.

سند شماره (5)
مارس 1978 سری 10 ـ اردیبهشت 1357 20
فوری قاهره٬ در سفارت آمریکا سی به: واشنگتن دی ـ خارجه در وزارت امور از:

کانال سوئز جنگی اتمی از ناو عبور موضوع:
اطالع دولت مورد جوهای تلگرام مرجع در اطالعات ذیل مربوط است به پاسخگویی به پرس و 1ـ

جنگی اتمی. امنیت ناو مسئولیت و مورد شوروی در فرانسه و تضمینهای انگلستان٬ از آمریکا
بیانیه این٬ عالوه بر می باشد. آمریکا مشابه بیانیه استاندارد همه نظر بیانیه دولت انگلستان از الف:
به شماره نتایج مشابه به قانون عمومی آمریکا و دارای تأثیر نیز ژوئن 1967 وزیران دولت انگلستان در
خارجی روش و جنگی اتمی به بنادر ناو ورود مورد در انگلستان نیز و آمریکا می باشد. 93 ـ 513

برخوردی یکسان دارند.
به بنادر ناوهای اتمی خود برای ورود قبًال که باید هستند فرانسویها می دانیم تنها که ما آنجا تا ب:
ناو ورود ارتباط با دولت فرانسه در با گفتگوی دولت آمریکا در مطرح نمایند. خارجی تقاضاهایی را
شد اتمی فرانسه موافقت خواهد ناو تقاضای ورود صورتی با نشان ساختیم که در خاطر جنگی اتمی به ما
سوابق مربوط به عملکرد و یک جانبه موافقت نماید استانداردهای آمریکایی به طور با ـکه فرانسه نیز

نشان دهد. را خطر خالی از
خارجی به بنادر ناوهای اتمی آن کشور ورود رابطه با شوروی در عملکرد مورد این وزارتخانه در ج:
مطالبی می داند. کرده اند٬ بازدید آنها بندری که ناوهای اتمی شوروی از دو مورد در تنها و اطالعی ندارد
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در تصمیمات پیشین دولت مصر اسکندریه بوده است. بندر دیگر بندر سنیفوگوس و بندر بنادر٬ یکی از
مالحظات اتمی شوروی به اسکندریه احتماًال سفرهای پیشین ناو و سفرهای اوائل سال 1972 رابطه با

مصداق ندارد. وضع حاضر رابطه با در داشته و نظر در سیاسی را
که می گیرد نظر در همان نکاتی را دقیقًا آمریکا اتمی: سفرهای ناو رابطه با در موضع دولت آمریکا 2ـ
فرضیات شما رابطه با در میان گذاشته اید. در تلگراف مرجع الف) خارجه کامل (پاراـگراف 5 وزیر با شما
جهت عبور طرف دولت مصر اجازه از نسبت به صدور دولت آمریکا تلگراف مرجع الف٬ پاراـگراف 8 در
تضمینهای یک براساس (1) به شرط آنکه شرایط قانون قسطنطنیه 1888 ناوهای جنگی اعتراضی ندارد٬
طرف از خالی ازخطر نشان دادن سوابق عملکرد (2) طرف خودمان و جانبه مانندتضمینهای ارائه شده از
برده همه ناوهای اتمی به کار رابطه با در دهد٬ عبور کانال سوئز از را اتمی خود ناو ـکشوری که می خواهد

شود.
انگلستان در و فرسایش سیاست یک جانبه ای که ما این است که از هدف ما محض اطالع شما: 3ـ
چون فرسایش این استفاده می کنیم اجتناب ورزیم. ناوهای اتمی خود عبور جهان به منظور سرتاسر
قبول آمریکا که مورد جانبه شود چند یا جانبه و به لزوم پیدایش توافق دو سیاست ممکن است منجر
تحت کنترل داشته ثالث را پیشنهادی یک کشور درست است که نمی توانیم نحوه قرارداد بود. نخواهد
طبق بیانیه تضمینهای یک جانبه ما سازیم که تنها متقاعد را این است که دولت مصر ولی هدف ما باشیم٬

بخش محض اطالع شما. پایان٬ کافی است. 93 ـ قانون عمومی 513 و دولت آمریکا استاندارد
4ـ تقاضای دولت مصر از اداره اتمی بین المللی در مورد ارائه مشورتهای فنی پیرامون ورود ناو جنگی
ولی ناوهای جنگی اتمی کشتی های بازرگانی اتمی صادق خواهدبود٬ عبور رابطه با در تنها ما نظر از اتمی٬
به می توانید اداره می گردد. کشورهای میزبان این سفرها توسط خودمان و تنها متفاوت و به طریق کامًال
مصداق کانال سوئز از جنگی اتمی آمریکا ناو عبور مورد در تنها که تقاضای ما اطالع دهید دولت مصر

انجام می گیرد. روش دیگر کانال با از آنها عبور ناوهای تجاری اتمی و و دارد
کرده اند. عبور کانال پاناما انگلستان از و ناوهای جنگی اتمی ما تنها پاسخ به تلگرام مرجع ج٬ در ـ 5
سال است در لیکن قرار نکرده است٬ این کانال عبور اتمی خارجی از تاـکنون هیچ ناو محض اطالع شما:

محض اطالع شما. پایان٬ نمایند. آن عبور اتمی انگلستان از ناو جاری دو
ارائه آمریکا ناوهای اتمی انگلستان به بنادر ورود رابطه با در چون انگلستان تضمینهای مشابهی را
سیاست مورد آنجایی که در از نیست. آنها به ارائه مجدد نیاز کانال پاناما از بنابراین برای عبور ـکرده است٬
به آبهای داخلی کشورهای دیگر آنها ورود و به بنادر ناوهای اتمی آنها ورود رابطه با فرانسه در شوروی و
کانال پاناما از ناوهای اتمی این کشورها نحوه اداره عبور مورد قاطعیت نمی توانیم در با اطالعی نداریم٬
تضمینهای یک جانبه از سعی خواهیم کرد ما زمانی که کانال تحت کنترل آمریکاست٬ تا کنیم. نظر اظهار
ناوهای اتمی عملکرد رابطه با در را ثبات سیاست خود تا استفاده کنیم٬ کشورها دیگر رابطه با در خود

جهان حفظ نماییم. سرتاسر انگلستان در و خود
تبادل نظر بحث و واشنگتن مورد سفارت انگلستان در این تلگرام با محتوای تلگرافهای مرجع و 6ـ
این رابطه در همتاهای خود با لندن ممکن است بخواهند قاهره و در سفارتهای مستقر گرفته است. قرار
تماس حاصل نمایند. ونس
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شماره (6) سند
بهمن 57 سّری 3 ـ ژانویه 79 23
8857 سی. واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور قاهره به: در سفارت آمریکا از:

داده شده است که دستور به سازمان سیا مبنای آنها گزارشاتی که بر تأثیر (سّری) موضوع:
دهد مطالعه قرار مورد مصر در نهضتهای اسالمی را

(تمام متن سری است). 1ـ
سازمان سیا آن است که از حاـکی از که درواشنگتن پست درج گردیده و االهرام مقاله ای را 2ـخالصه:
درز داده است. قرار نظر مد دهد٬ مطالعه قرار تمام جهان مورد در خواسته شده که نهضتهای اسالمی را
زمانی که سفارت آمریکا سّری در شیوع این گونه اخبار است زیرا تأسف آور٬ بسیار نمودن این گونه اخبار
این گونه روند دست بزند٬ مصر دست راستیهای مذهبی در به گفتگوهای سازنده با تالش است تا در
مورد به علت نگرانی در مظنون است. حساس و بخش اسالمی متعصب بسیار هم می ریزد. بر مذاـکرات را
غزه نوار اردن و اشغال دائمی ساحل غربی رود از کرده٬ فلسطینیها احساس همدردی شدیدی با اورشلیم٬
را تمام سرزنشها و عصبانی هستند بسیار این باره انجام دهند مثبتی در کار نیستند اینکه قادر به خاطر و
اتفاق آرای مسلمانان متعصب شدن اوضاع ایران٬ وخیم تر هفته های گذشته با در میکنند. متوجه آمریکا
در روزنامه های مذهبی مصری به چاپ رسیده و مقاالت شدیداللحن در شده٬ افزودن تر علیه آمریکا
الزم است دشمن اسالم است. آمریکا آنها نظر از شده است. آمریکا انتقادهایی از جمعه نیز خطبه های روز
ـکه یک زنجیره عملیات مثبت از طرف ما صورت بگیرد تا این عدم اعتماد مسلمانان نسبت به ما از میان
این زمینه ما را یاری برود. گزارشات مطبوعات در زمینه مطالعات اطالعاتی اـگر هم ضروری باشد٬ در

پایان خالصه. داد. نخواهد
به چاپ رسانده است ازواشنگتن پست را هاـگلند مقاله٬ دیروز نفوذترین روزنامه مصری االهرام٬ با 3ـ
پیرامون نهضتهای مطالعات همه جانبه ای را خواسته است تا سازمان سیا برژینسکی از آن دکتر ـکه در
طریق کمیته اطالعات مربوطه از مقاله برمی آید که از این طور جهان به عمل آورند. سراسر اسالمی در
مقاله نشان ساخته ایم که در خاطر اینکه ما وجود با روابط خارجی به واشنگتن پست داده شده است.
به ولی االهرام این عبارت را گیرد٬ سر از ”جامعه اطالعاتی“خواسته است که چنین مطالعه ای را از هاـگلند
ولی باعث تأسف انجام می گرفت٬ اینها از خیلی زودتر چنین مطالعه ای باید ترجمه می کند. سازمان سیا
طرف سفارت جهت انجام زنجیره تالشهایی که از در حتمًا کرده است و به این سرعت درز است که خبر

کرد. خواهد تأثیر مذهبی دست راستی مصری صورت می گیرد٬ عناصر ـگفتگوهایی سازنده با
حال حاضر که در بخش دست راستیهای مسلمان نیست٬ از مصری حساس تر هیچ بخش دیگر 4ـ
هنوز و تاختند٬ 1950 و سالهای 1940 در مصر بقایای اخوان المسلمین قبلی است که همچون آفتی بر
از رهبری رنج می برد. عدم وجود از بالهایش قیچی شده است و حال حاضر چه در گر است٬ قدرتمند
ولی موفقیت حاصل شود٬ رهبران اخوان تماس مستقیم برقرار طریق منابع متعددی سعی شده است که با
تلمسانی مدیر عمر نیم گذشته توسط مقامات بخش سیاسی تماسهایی با یک سال و لیکن در نگردید٬
آن این مراحل تالش بر در رهبران سازمان است حاصل شد. یکی از می کند نشریه ماهانه اخوان که ادعا
مباحث و تماس آشکار از همکارانش گویا لیکن تلمسانی و احتیاط انجام پذیرد. دقت و با که تماسها بود
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که عملیات اینکه بفهمند مگر نمی ترساند را آنها هیچ چیز مقامهای سفارتی هراسی ندارند. بی پرده با رک و
نهضتهای اسالمی می باشد. مسلمانان ”درک“) نظر از (یا برای ”مطالعه“ سیا

به علت آنها مشکل است. بسیار این مسلمانان بنیادگرا نظر از مشکوک آمریکا پرداختن تصویر ـ 5
نگران اشغال دائمی ساحل غربی رود احساس همبستگی شدیدداشته٬ فلسطینیها عالقه شان به اورشلیم با
که نتوانسته است این نظر از سادات را دست راستیهای مسلمان٬ هستند. غزه توسط اسرائیلیها نوار اردن و
بازگرداندن اورشلیم شرقی یعنی مکان حرم شریفه به مورد روشنی در تعهد کمپ دیوید طریق قرارداد از
که می رود انتظار داده اند. قرار انتقاد مورد شدیدًا اعراب که به معنی کنترل مسلمانان است به دست آورد٬
به را حرم ابراهیمی عکس العمل منفی مسلمانان دست راستی مصری را هبرون و اسرائیل در اعمال اخیر
اردن و قبال اشغال دائمی ساحل غربی رود در نیستند مسلمانان عربی قادر اینکه دیگر از همراه بیاورد.
را انداخته او به گردن آمریکا را این مسلمانان متعصب تمام تقصیرها کاری انجام دهند٬ اعمال آن کشور

می شمارند. مسئول این کارها
به خصوص و را تردید افزایش این شک و شدن اوضاع ایران ما وخیمتر با هفته گذشته٬ چند در 6ـ
سیاسی شیعه و عملکرد چند هر احساس می کنیم و علیه آمریکا اتفاق رأی مسلمانان مصری متعصب را
شریک مظنون بودن علیه آمریکا ملت در دو هر گروه یا دو لیکن هر ایران متفاوت است٬ و مصر سنی در
االعتصام مصری به ماهنامه مذهبی الدعوه و دو در مقاالت ضدآمریکایی نه تنها اینها عالوه برا هستند.
که مورد انگیزه های آمریکا مورد در را نگرانی خود وزرای مهم مصری نیز چاپ رسیده است بسیاری از
سؤال خطیبان جمعه مساجد قرار گرفته٬ ابراز داشته اند. این وضع در حالی که روسیه و مصریان چپگرا
شد. خواهد بدتر فرصت سود برند٬ محی الدین برآنند تا با راست گرایان تماس برقرار کرده از چون خالد
کرد. اوضاع کمک خواهد چه بیشتر شدن هر به وخیمتر سازمان سیا ـگزارشهای مربوطه به ”مطالعات“
پیرامون فعالیتهای اسالمی نیز مطالعات سازمان سیا پیرامون شایستگی یکی از اینجا نیست در بد 7ـ
ولی به من جواب داده دادم٬ چنین مطالعاتی را آغاز پیشنهاد سال پیش من شخصًا چند سخن رانده شود.
به خصوص که سازمان سیا است٬ برخوردار ازحساسیت بسیار دولت مصر رابطه با که این موضوع در شد
در دادم تا لیکن من به سفارت دستور صحیح تفهیم گردیده بود٬ این موضوع به طور باشد. آن درگیر در
را این کارها ما شده است. این چنین نیز و سازند جوامع مسلمانان متعصب تماسهای محتاطانه ای برقرار
مانع چه حد طریق مطبوعات تا به بیرون از این گونه خبرها که درز نشان خواهیم داد و ادامه خواهیم داد
انجام دولت مصرنیست و یا ازسادات و حساسیت مسلمانان مصری کمتر بوده است. کارها در پیشرفت ما
انجام پذیرد. دولت مصر) طریق منابع دست دوم (مانند از باید طرف سازمان سیا یک چنین مطالعاتی از
(SRF) نظریات سیا همان حال٬ در دارد. مطالعاتی وجود این گونه برخورد البته نکات منفی بسیاری در
قاهره به گزارشات سفارت (برای نمونه گزارش سال 78 و جالبی درباره مذهبیون دست راستی دارد بسیار

کرده است. برقرار تماسهایی نیز و اطالعاتی مشابه آن نظریات دارد (177 شماره الف ـ
دقت با باید دست دارند در را ثبات سیاسی آینده این کشور چون مسلمانان متعصب مصری کلید 8ـ
را مصر این حال من امیدوارم که واشنگتن خبرهای مربوط به بنیادگرایی اسالمی در با نظارت گردد. بسیار
به آسانی نمی توان عصبانیت این گروه را آرامش ناپذیری وحساسیت توأم با امکان پنهان نگه دارد. حد تا
نه اینکه اخوان المسلمین باشد صریح با و ثمر گفتگوهای پر جهت ایجاد در باید تالش ما توصیف نمود.
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هم که اینگونه اعمال ضرورت زمانی چند هر که این فقط یک مطالعات جاسوسی است٬ کنند آنان فکر
داشته باشد.

اسالم دشمن با مسلمانان متعصب مصری این ایده شکل گرفته است که آمریکا بسیاری از افکار در 9ـ
این زمینه در که در مقاالتی را واخوان المسلمین بسیاری از بین برد به آسانی نمی توان از این ایده را است.

ارائه می دهند. ادعای خود به عنوان دلیلی بر به چاپ می رسد مطبوعات آمریکا
این باره عربستان سعودی در شخصیتهای آمریکایی و دیگر انتقاداتی که توسط رهبران کنگره و
هشـدار مـا مستقیم علیه جامعه مسلمانان متعصب نگریسته می شود. بهعنوان حمالتی غیر می شود٬
نحوه تعقل دست راستیهای مسلمان منطق و نحوه تعقل غربی قابل تطبیق با می دهیم که منطق غربی و
نشان بدهیم که باحس همدردی می خواهیم به ارائه شده تا کارهای مثبتی که ازطرف ما مصری نمی باشد.
گفتارهای اخیرپرزیدنت کارتر و االزهر شیخ فقید از قبیل دعوت پرزیدنت کارتر از درک اسالم بپردازیم٬
لیکن گزارشهای واقع می شوند. مفیدتر بسیار علیه انگیزه های آمریکا بین بردن حس عدم اعتماد از در
نیستند. ایلتس دارا مطبوعاتی پیرامون مطالعات جاسوسی این حالت را

شماره (7) سند
ژانویه 79 سّری 25 ـ بهمن 1357 5
تهران فوری در سفارت آمریکا سی به: واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور از:

موضوع: (سّری) نظریات سادات در مورد شاه و اوضاع ایران
1ـ (تمام متن سّری است)

شاه و اواز ناراحت وعصبانی شده است. بسیار شاه ازرفتاردولت آمریکا سادات می گوید 2ـخالصه:
آسوان با شاه در انجام دهند. را همین کار دارند نظر در نیز آنها و بازگردند شهبانوخواسته است که به مصر
توانست اوضاع قاهره خواهد لیکن در نیروهای امنیتی تماس نگرفته است٬ یا نیروهای ارتش ایران و
که راههای می خواهد دولت آمریکا سادات از ارزیابی نماید. نحوه تکامل آن را داشته و نظر زیر ایران را
نیروی از داشته است که دولت آمریکا نگرانی گفت که شاه به اواظهار وی با بیشتری پیش پای وی بگذارد.
امنیت داخلی ایران تجهیزات نظامی پیشرفته صورت وخامت بیشتر هوایی ایران خواسته است که در
است وی معتقد جای دهد. مصر در است این تجهیزات را وی گفت حاضر بمباران نماید. ایران را در آمریکا
صمیمانه رابطه بسیار که ما مصرانه می خواهد منطقه است و ـکه ماشین نظامی ایران عامل اصلی ثبات در
ارتش ایران ایجاد و این مایل است که یک خط ارتباطی بین آمریکا عالوه بر او آن حفظ نماییم. با را خود

پایان خالصه. ـگردد.
پیچیدگیهای اوضاع ایران و معاونش مبارک به شاه و سادات و ساعته من با بخش اعظم مذاـکره دو 3ـ

مطرح نمود: را سادات به کرات نکات زیر آن مربوط می شد.
وی با که آمریکا که شاه باوردارد دریافته بود رئیس جمهور آسوان٬ شاه در با گفتگوهای متعدد در 4ـ
شاه مقامات عالیرتبه این دولت به ضرر و اقدامات کارتر چیزهای گفته شده و اـکثر بدرفتاری کرده است.
پیشینیان مانند چون دولت کارتر مایه تعجب است٬ من گفتم این امر عصبانی است. شاه بسیار بوده است.
این است که بسیاری از واقعیت امر خوانده است. مشروع کشور رهبر را او شاه حمایت کرده و از خود
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سخنگویان دولت بارها کرده اند. وی انتقاد حمایت از به خاطر نیز دولت کارتر از آمریکا منتقدین شاه در
لیکن گفت به این امورواقف است٬ استقبال می کنند.سادات گفت او شاه به آمریکا که ازورود اعالم کرده اند
لیکن به جزئیات آن اشاره ای ننمود. وی بدرفتاری کرده است. با دولت آمریکا می کند ـکه شاه فکر

وی بماند. آنجا در زمان که بخواهد هر تا و بازگردد شاه خواسته است که به مصر از سادات گفت٬ 5ـ
هنگام اقامت در آمد. خواهند آینده به مصر روز یکی دو در آنها است که به جای آمدن به آمریکا٬ معتقد
تماس برقرار نیروهای امنیتی آن کشور ارتش ایران و اینکه وی با مبنی بر شهبانو برخالف اصرار آسوان٬
پای بند به گفته خود و نکند را که قول داده است این کار شاه گفته بود زده بود. انجام آن سرباز شاه از سازد٬
تکامل اوضاع و باشد که به ایران نزدیکتر بازگشت شاه به قاهره سبب خواهدشد بود.سادات گفت٬ خواهد
بازگشت به قدرت به شاه در پیرامون کمک دولت مصر نظر اظهار سادات از به دقت ارزیابی کند. ایران را
یا توانست به ایران بازگردد شاه خواهد که آیا گفت نمی داند مصر رئیس جمهور واقع٬ در خودداری کرد.
به را به اصطالح ”درها و بگذارد شاه باز برابر در را تمام راهها است که آمریکا معذلک وی گفت امید خیر.

نبندد.“ روی او
ایران که می خواهیم از است تجهیزاتی را اینکه وی حاضر قبلیش مبنی بر یادآوری پیشنهاد با 6ـ
شاه که قراراست این (قاهره 294)٬سادات گفت پس ازشنیدن این مطلب از مصرجای دهد خارج کنیم در
نیروهای با که روابط آمریکا شاه محرمانه به وی گفته بود ناراحت شده است. بسیار شوند تجهیزات نابود
که به فرمانده نیروی هوایی وی گفته بود به خصوص نیروی هوایی ایران صمیمانه است. مسلح ایران و
ـکامًال اطمینان دارد. بنا به گفته شاه٬ دولت آمریکا از فرمانده نیروی هوایی ایران خواسته است (یا دستور
معرض در صورتی که تجهیزات پیچیده آمریکا صورت وخامت اوضاع امنیتی ایران در داده است) که در
وی منطقی نیست. واقعیت داشته باشد٬ این امر سادات گفت اـگر نماید. نابود را گرفت آنها قرار خطر
وی گفت باقی است. به قوت خود هنوز این پیشنهاد و انبارشود مصر که این تجهیزات در کرده بود پیشنهاد
در را آنها حال حاضر در نمی تواند دولت آمریکا اـگر شد. واقع خواهد مفید بسیار اینجا این تجهیزات در

می توان به موقع مناسب دیگری موکول کرد. را نقل آنها زمان حمل و دهد٬ قرار دولت مصر اختیار
آموزش شده و که به وسیله دولت آمریکاتجهیز آن به ماشین نظامی ایران اشاره کرد 7ـسادات پس از
وی گفت الزم است که تواناییهای آن حفظ منطقه به حساب می آید. یک نیروی ثابت در و دیده است٬
به گفته سادات وی مایل است که یک بنا و ارتش ایران بایدحفظ شود با رابطه نزدیک دولت آمریکا ـگردد.
وی تأـکید شاه صحبت نکرده بود. پیرامون این مطلب با او گردد. ارتش ایران ایجاد و خط رابط بین آمریکا
که به اـکثریت ارتش ایران بفهماند است که بتواند لیکن امیدوار حال طرح توطئه ای نیست٬ که در ـکرد
تفاهم دو ضرورت همکاری و به عنوان ضرائب ثبات درمنطقه٬ مصر سادات معتقداست سرنوشت ایران و

ایجاب می نماید. جانبه ای را
سطوح در و شدیدًا ما اوضاع ایران نگران هستیم. مورد در او مانند نیز سادات گفتم که ما به من  8ـ
وی بدرفتاری شده است٬ با کند اینکه شاه فکر من گفتم متأسفم از نظرداریم. زیر را عالیه اوضاع این کشور
روابط اعتراف کردم که ما می دانیم. سلطان مشروع کشور هم شاه را هنوز که ما بداند لیکن سادات باید
پرداختن به جزئیات به وی وجود با کرده ایم و رهبران نظامی ایران برقرار نزدیکی با بسیار دیرینه و
در ثبات منطقه حفظ شود. ارتش ایران به صورت یک عنصر تا انجام داد کاری را هر اطمینان دادم که باید
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به نمی کنیم که کسی بخواهد فکر سلطان مشروع ایران دانسته و را او نمودم که ما تکرار شاه نیز رابطه با
دارم که به نیروی گفتم که تردید تصمیم بگیرند. مردم ایران باید اینجا در ببندد. به روی او را راهها اجبار
به نظرهای وی را البته اظهار بین ببرند. از را که تجهیزات نظامی آمریکا داده شده باشد هوایی ایران دستور

خواهم داد. جریان ماوقع قرار در را او و واشنگتن گزارش خواهم کرد
که به وزارتخانه اطالع دهید لطفًا پاسخی دریافت دارد. اعتراض خود رابطه با در سادات میل دارد 9ـ

به ایشان بدهم. چه پاسخی باید
پایان ایلتس. تهران ارسال دارد. در به سفارت آمریکا این پیام را وزارتخانه ممکن است بخواهد 10ـ

نقل قول.

شماره (8) سند
مارس 79 خیلی محرمانه 26 ـ فروردین 1358 6
سی واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور تهران به: در سفارت آمریکا از:

اسرائیل و صلح مصر قبال قرارداد در عکس العمل ایرانیها موضوع:
تمام متن خیلی محرمانه است. 1ـ

راهپیمائیهای برگزاری تظاهرات و با ”مردم“ رهبران مذهبی و خارجه ایران٬ وزارت امور خالصه: 2ـ
پایان خالصه. اسرائیل عکس العمل نشان داده اند. و پیشنهادی صلح مصر نسبت به قرارداد اعتراض آمیز
3ـ وزارت امور خارجه ایران امروز با انتشار یک بیانیه رسمی از طریق رادیوی ملی پیمان صلح مصر
داشته انقالب فلسطین اظهار اعالم حمایت کامل از این بیانیه با داد. قرار انتقاد مورد شدیدًا اسرائیل را و
سنجابی وزیر منطقه به رسمت بشناسد. در را که حقوق فلسطینیها بود خواهد پیمانی معتبر است که تنها
به رسمیت شناخته و به عنوان نماینده رسمی فلسطینیها را ارسال تلگرامی به عرفات او امورخارجه با

وی اعالم داشته است. از حمایت کامل دولت ایران را
مورد شدیدًا را این قرارداد دانشجوی عرب قرائت شد که به وسیله دو بیانیه خود در تهران نیز رادیو 4ـ
که گروهشان مرکب مدعی هستند سفارت مصرهستند. گروه اشغالگر سخنگویان که عضو حمله قرارداد.
بلکه که به سفارت حمله نکرده اند٬ کرده اند همچنین ادعا آنها دانشجویان عرب مقیم ایران می باشد. از
سفارت تا آزادانه اجازه داده بود به آنها اعالم داشته بود انقالب آنها از را مقاماتی ”ـکه حمایت خود یکی از
(به تلگرام مرجع مراجعه مغایرت دارد متن گزارش سفارت مصر با این ادعا درآورند. به اشغال خود را

شود).
اعتراض نسبت به دانشکده افسری تهران بیانیه ای در گروهی تحت عنوان ”دانشجویان مسلمان“ 5ـ
در شده است. ایالتی برگزار شهر دو تاـکنون در این قرارداد تظاهرات ضد ساخته و منتشر این قرارداد
تظاهراتی اعتراض به این قرارداد در حمایت ازجمهوری اسالمی ایران و در نفر هزار 40 حدود رفسنجان٬
نفر“ هزار ”صدها اسرائیل را و صلح مصر قرارداد تظاهرکنندگان ضد رادیوتعداد تبریز٬ در به راه انداختند.
این ضدیت با در آن خمینی نیز عالوه بر و هم ادامه دارد این تظاهرات هنوز اعالم کرده است که گویا
محکوم نموده را این قرارداد امضاء بروجردی نیز آیت اهلل و سخنرانی کرده (تلگرام جداـگانه)٬ قرارداد

است.
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اشغال سفارت مصر٬ عالوه بر تظاهرات به صورت پراـکنده ادامه داشت. تمام طول روز تهران در در 6ـ
ظهر از بعد امروز گردید. برگزار خیابان شاهرضا در دیگری نیز جاری تظاهرات اعتراض آمیز صبح روز
که می رود انتظار و گذشت (بدون توقف) سفارت آمریکا کنار تظاهرکنندگان از یک گروه کوچک از
انجام دهند. سولیوان را همین کار نیز ـگروههای دیگر

شماره (9) سند
اردیبهشت 1358 خیلی محرمانه 12 ـ می 79 2
سی واشنگتن دی. خارجه در امور وزیر صنعا به: در سفارت آمریکا از:

خارجه ـکنفرانس اسالمی وزرای امور در عضویت مصر (خیلی محرمانه) موضوع:
(WHO) آژانسهای سازمان ملل و

(تمام متن خیلی محرمانه است). 1ـ
پیرامون نکات مهم تا آوریل مالقات نمود 30 امورخارجه ابراهیم القبصی در معاون وزیر با کاردار 2ـ
آن سر بر اجالس نیز که در صحرای سینا درباره نقش نیروهای اضطراری سازمان ملل در (مرجع الف)
و گفتگوهای کاردار بنشینند٬ به تبادل نظر گزارش شده بود٬ نیز تلگرام سپتامبر در و بحثهایی شده بود
تالشهایی که کنفرانس وزرای امورخارجه اسالمی و از که عبارت بودند بود موضوع متمرکز دو القبصی بر

آمد. آژانسهای تخصصی سازمان ملل به عمل خواهد اسرائیل از و جهت اخراج مصر
3ـ القبصی سیاست دولت یمن را که عبارت از ”حمایت“ توأم با سکوت از مصر بود را دوباره تکرار
اینکه به وسیله دیگردولتهای مگر کرد٬ کنفرانس حمایت نخواهد اخراج مصراز گفت که این دولت از و ـکرد
انجام کار مصر درحمایت از اینها دولت یمن خیلی مایل است بیش از اصوًال٬ به این کارشود. عربی مجبور
لیکن موقعیت سیاسی درونی ووابستگی این دولت به کمکهای عربستان سعودی محدودیتهایی برای دهد٬
تصویب را منحرف کردن دولتهایی که الیحه دوم بغداد عراق مبنی بر تهدید آورده است. به وجود آن کشور
و صلح بین مصر پیرامون قرارداد نظر اظهار در برای دولت یمن خیلی جدی به حساب می آمد. ـکرده اند٬
لیکن رسید٬ سرانجام به یک راه حل همه جانبه خواهد که این قرارداد اسرائیل القبصی گفت که قبول دارد
انجام نشده است. این جهت باشد خاطرنشان ساخت که پیشرفتهای چشمگیری که نشانه حرکت در
آژانسهای تخصصی سازمان ملل اسرائیل در و به عضویت درآمدن مصر خواستار شدیدًا کاردار 4ـ
این حقیقت که سرشت انسانی این آژانسها اظهار آژانسهای جهانی بهداشت و تکیه مخصوص بر است با
لیکن گفت که سراصول بیان داشت٬ بر را برای باردیگرتوافق خود ماند٬ ازسیاست به دور و بایدحفظ شود
طرف دولتهای عربی حفظ محدودیتهای اعمال شده از و فشار برابر در را منافع خود باید دولت یمن نیز
به ایستادگی آژانسهای تخصصی قادر اسرائیل در و به عضویت درآمدن مصر احتماًالعالقه یمن در نماید.
دولت یمن باالخره همرنگ پایان کمکهای مالی عربستان سعودی نیست. تهدیدهای عراق و برابر در

شد. این موضوع خواهد سر اـکثریت بر
که آن القبصی به نکاتی اشاره کرد٬ پایگاههای منطقه ای سازمان بهداشت جهانی٬ رابطه با در ـ 5
شده است خبر مناطق با دیگر در طریق سفارتخانه های آمریکا محتوای آن از تاـکنون از وزارتخانه حتمًا
این سازمان اسکندریه توسط سازمان ملل٬ ندادن پایگاههای سازمان بهداشت جهانی از تغییر ـکه با
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سازمان صورتی که مقر در استدالل به این ترتیب است که: کاهش داده است. ـکارآیی این سازمان را
در و کرد٬ اجالسهای آموزشی آن شرکت نخواهند اعراب در اسکندریه باقی بماند٬ بهداشت جهانی در
این سازمان نخواهدتوانست به اـکثریت مردم سازمان بهداشت جهانی شرکت نکنند٬ صورتی که اعراب در
که که تصمیمی سیاسی می گیرند سازمان بهداشت جهانی هستند بنابراین سازمان ملل و خدمت کند٬
مبنی بر استدالالت کاردار میزان کارایی آن کاسته شود. از تا سازمان بهداشت جهانی اسکندریه بماند
نگاه داشته شوند سیاست جدا از نیویورک باید سازمان ملل در مقر اینکه آژانسهای بشردوستانه مانند
سازمان سیاسی مخالف آنهاست اجازه شرکت در نظر به تمام ملل حتی آنهایی که از (یعنی اینکه آمریکا
کوه به کوه نمی رود محمد که اـگر به این ترتیب خاتمه داد را القبصی این گفتگوها بی فایده بود. ملل می دهد)

بیاید. محمد نزد باید
سیاسی و نظر موضعی قوی از لیکن در بپردازد٬ مصر که به حمایت از دولت یمن شمالی عالقه دارد 6ـ
دولتهای عربی ”جبهه امتناع“ و مصری ”میانه روها“ فشارهای ضد برابر در بتواند تا ندارد مادی قرار
مقاومت نماید. ـگنهم

شماره (10) سند
اردیبهشت 58 12 ـ می 79 2 سی. تاریخ: واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور از:

اولویت 9007 با صحرای سینا در نمایندگی آمریکا به:
موضوع: خالصه اطالعاتی 802 ـ 2 می 1979

(پاراـگرافهای 9 ـ 1 خیلی محرمانه است)
شده٬ ضربه اقتصادی که متوجه مصر تنها توسط بغداد تحریم مصر اعالم قرارداد ماه پس از یک 1ـ
عربستان سعودی در ”پایان ضمانت“ احتماًال و دست دادن کمکهای عربی به این کشور عبارت است از
بـرنامه آمـده بـود. بـه وجـود آنـها حس اعتمادی در قبال قرض دهندگانی که نسبت به آینده مصر
سـرمایهـگـذاران مـتوقف نگـردیده است؛ شده ولی کامًال قدری رکود سرمایهـگذاریهای رسمی دچار
نشده اند. درصد صد تردید دچار خود کار لیکن در گرفته اند٬ خصوصی عربی قدری جانب احتیاط را
نقل و مدیترانه روابط حمل و خط لوله نفتی سوئز و نگرانی درباره تحریم کانال سوئز علیرغم آشفتگی و
لیکن عراق محدودیت تجاری یک طرفه دست نخورده باقی مانده است. اصل سالم و ارتباط در ایجاد

گذارده است. به معرض اجرا را خود
ایجاد به مصر کمک آنها آلمان برای جلوگیری از ژاپن و بر طرف اعراب تندرو 2ـمحدودیتهایی که از
شده بیشتر توکیو در که میزان این نگرانیها آید به وجود توکیو بن و باعث شده که ناراحتیهایی در می شود
شوندموضع گیری کنندطوفان آن آنکه مجبور که قبل از به این امید علیه مصر آنها لیکن هیچ یک از است٬

اقدامی ننموده است. بین برود٬ از
آوردن نیروهای مهم تسلیم فرود سر مهم با موارد تاـکتیک میانه روهای عرب این بوده است که در 3ـ
مدت دراز در کردن خسارت به مصر عالقه ای به وارد اینکه سعودیها وجود با جذب نمایند. رادیکال را
آنـها اعـتماد از که مـصر هستند لیکن چون معتقد می پرورانند٬ سر در آشتی دوباره را امید و ندارند
سادات اصًالتمایلی به آشتی گویا این وصف٬ با بردارد. اولین گام را باید مصر لذا سوءاستفاده کرده است٬
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به جای یک ولی جواب آن را خالی کرده است٬ یک ضربه جا برابر حالی که در اـکثرمواقع در در او ندارد.
سه ضربه داده است. ضربه با

سازمان متوقف شده است. رباط اـکنون کامًال قبیل پرداختهای خارطوم و جانبه از کمکهای دو 4ـ
به وسـیله حال حاضر در بود٬ توسعه مصری خلیج که بهترین وسیله کمک اقتصادی اعراب به مصر
حقیقت حرکتی کشنده برای سازندگی دوباره سرمایه های مصری ـگردانندگان آن معوق اعالم شده که در
است ـ به سازمان توسعه مصری خلیج بدهکار قروضی است که مصر لیکن موضوع جالب توجه تر است.
عربستان می گردد. دالر میلیارد 2/3 سال آینده بالغ بر 6 در و میلیون دالر 150 بالغ بر سال 1979 ـکه در
قبال در را شده به وسیله این کشور تعهد میلیون دالر این حال اعالم کرده است که مبلغ 525 با سعودی٬

درآورد. است به مرحله اجرا حاضر 5 برنامه جنگنده های اف ـ
سرمایه ارزی سرمایه عربی٬ آمده است: به حالت ”تعلیق“در 5ـعضویت مصردرمؤسسات مالی زیر
جهت بانکهای عربی (تالشی که در مرکز و شرکت سرمایهـگذاری عربی٬ آفریقا٬ بانک عرب و عربی٬
به دلیل اینکه این سازمان یک سازمان توسعه صنایع کشاورزی درسودان به عمل آمده بود از اخراج مصر
به تعلیق درآمـدن پس از عقیم ماند.) نمی گردد٬ مشمول شرایط تحریم بغداد و شرکت غیردولتی بود
این زمان فقط که تا میلیونی را که بقیه پروژه وامی 245 مدیران سرمایه عربی تقبل کرده اند عضویت مصر٬
پروژه که 6 مورد پرداخت وام در آنها قطع ننمایند. آن را و هم بپردازند باز آن پرداخت شده بود درصد 30
نپرداخته است قطع کرده اند. را دیون خود به این دلیل که مصر می شود نیز شامل دوباره سازی کانال سوئز
6ـ در همین اثناء تندروها به رهبری عراق سعی در اخراج مصر از ـکنفرانس اسالمی دارند که باعث
می شود که این کشور از وامهایی که برای توسعه کانال سوئز از سرمایه های بانک اسالمی می گیرد نیز
بانک بازرگانی عربی به این کشور طرف چند از بود که قرار میلیون دالری نیز یک وام 250 بی بهره باشد٬

به علت نگرانی صاحبان سهام صنایع به تعویق افتاده است. پرداخت شود
برای بیرون جهت دستیابی به راههای بهتر مصر) ممنوعیت موقت پروازهای ملی (به ابتکار پس از 7ـ
پیشنهاد خط هوایی منتهی به بغداد. گشایش یافت به جز دیگر تمام خطوط برای بار وام٬ ـکشیده شدن از
اوپک) کننده نفت (آ. وخط لوله نفتی سوئزمدیترانیه دراجالس کشورهای عربی صادر تحریم کانال سوئز

تصویب آن جلوگیری کردند. برای مدتی هم که شده از لیکن میانه روها گرفت٬ بحث قرار مورد
از: پیشرفتهای دیگری که صورت گرفته است عبارتند 8ـ

به حالت تعلیق درآمده سازمانهای وابسته به اوپک نیز شرکت آن در اوپک و در عضویت مصر (الف)
است.

گردانندگان سازمان صنعت عربی هنوز روشن نیست. کامًال وضعیت سازمان صنعت عربی هنوز (ب)
انتخاب کنند. کدامیک را مصر تسهیالت فیزیکی سرمایهـگذاری در بین تندروهای عربی و از نمی دانند

طبقه بندی نشده است) 10 ـ (پاراـگرافهای 19
صلح اسرائیل قرارداد از آن است که باوجودحمایت اـکثریت مردم آمریکا حاـکی از بررسیهای اخیر 9ـ
که از می خواهند آمریکا از مدت خوش بین نبوده و دراز خاورمیانه در نسبت به دورنمای صلح در مصر و

اسرائیل خودداری نماید. و نفتی به مصر نظامی و ـکمکهای اقتصادی و
ماه مارس به عمل آمده اواخر در سی. بی. ان. هاریس و اس.٬ بی. تحقیقاتی که به وسیله سی. ـ 10
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نظامی به اسرائیل است. عموم نسبت به افزایش کمکهای اقتصادی و مخالفت شدید حاـکی از
طرف آنهایی است که فکر که قسمت اعظم مخالفت از نشان می دهد اس. بی. تحقیقات سی. ـ 11
تحقیق اـکثریت مردم مورد آمد. خواهد اسرائیل به وجود و بیشتری بین مصر تضاد و برخورد می کنند
قسمت اعظم همین اـکثریت اسرائیل خوش بین نیستند. و نسبت به دوام صلح بین مصر درصد) 60 (حدود
آنهایی که نسبت از این رابطه هستند. در مخالف افزایش کمکهای مالی آمریکا درصداست) 83 ـکه (حدود

می رسند. درصد مخالفین افزایش کمک به 30 اسرائیل خوش بین هستند٬ و به آینده صلح مصر
صلح بین مصر 12شرط مختلف قرارداد با که آیا مردم پرسیده بود هاریس از پرسشنامه خود در 12ـ
کـه شـامل داد شرط قرار 11 پاسخ دهندگان با اـکثریت قاطعی از مخالف. یا اسرائیل موافق هستند و
یک اسرائیل که درباره ایجاد و مذاـکرات مصر آن بخش از نیز صحرای سیناست و عقب نشینی اسرائیل از
این با اردن سخن می راندموافقت نشان داده اند. ساحل غربی رود فلسطینی در خودمختار مستقل و ـکشور
اسرائیل مخالف و به مصر دادن کمک عمده نظامی جدید با درصد) 65 (حدود وصف اـکثریت عمده آنها

هستند.
یـهودیان تـنها تحقیق مخالفت نشان داده انـد. بررسی و اـکثریت همه گروههای مورد تقریبًا 13ـ
26 ـ (ـکه بین 62 اعالم کرده اند را موافقت خود که نسبت به افزایش کمک آمریکا پاسخ دهندگانی بودند
و اسـاتید طبقه دانشـجو٬ از که حامی کمک نظامی بودند اـکثریت آنها نوسان بوده است). در درصد
شرقیها٬ سال به باال٬ 50 افراد سال است و در دالر 25000 که درآمدشان بیش از ـگردانندگان دانشگاهها
دموکراتها و لیبرالها هستند (به نسبت 30 درصد موافق در برابر 60 درصد مخالف) و اـکثریت مخالف را
ـ 49 افراد و دارند سال درآمد در دالر 15000 از که کمتر آنها دانش آموزان و و اعضای دبیرستانها بیشتر
محافظهـکاران تشکیل جمهوریخواهان و و غرب میانه زندگی می کنند غرب و کسانی که در ساله و 18

مخالف). درصد 65 برابر موافق در درصد (به نسبت 20 می دهند
اسرائیل و بین مصر همکاری بیشتر یافت که شواهدی دال بر این مخالفت زمانی کاهش خواهد 14ـ
گرفته که ممکن است مخالفت قرار اسرائیل ازاین جهت مورد و به مصر کمک نظامی آمریکا مشاهده گردد.
جهت حراست جمعًا را لیکن هدف این است که این کمکها برند. به کار علیه یکدیگر را این سالحها این دو
انجام گرفت سال 1976 اواخر هاریس که در تحقیقات دیگر یکی از ببریم. به کار منافع آمریکا از بیشتر
آیا مسلح می کند٬ وسوریه را حالی که روسیه مصر که ”در داد گروه تحقیق شونده قرار برابر در این سؤال را

می رود.“ راه خطا کمک نظامی به اسرائیل راه صواب یا در که آمریکا می کنید فکر شما
درصدجواب حالی که 19 در درست عمل می کند٬ که آمریکا پاسخ دهندگان جواب دادند درصد 59

مخالف داده اند.
صورتی به اسرائیل در فروش نفت آمریکا با درصد 32 برابر در درصد به نسبت 60 مردم آمریکا 15ـ

مخالفت نشان می دهند. نفت مواجه شود کمبود آینده با ـکه اسرائیل در
فروش نفت که مخالفت با مارس نشان داد اواخر در اس. بی. بررسیهای به عمل آمده توسط سی. 16ـ
آینده پاسخ نفت در داده شده که به سؤال مربوط به کمبود طرف کسانی بروز از به اسرائیل عمدًا آمریکا
اسرائیل به وجود و بیشتری بین مصر که تضاد بوده اند اینکه معتقد یا و نمونه تحقیق) درصد 69) داده اند
به یک مسئله ”واقعی“ جهان را نفت در که کمبود آنها تحقیق). نمونه مورد درصد 68) آمد خواهد
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به نسبت خوش بینی کرده اند اسرائیل اظهار و مدت نسبت به صلح بین مصر دراز که در آنها و انگاشته اند
به اسرائیل مخالفت نشان داده اند. فروش نفت آمریکا رابطه با مساوی در

که تحصیالت دانشگاهی نـدارنـد دانشجویان دانشگاهی به نسبت آنها یا فارغ التحصیالن و 17ـ
درصد گروه دانشگاهی 48 (در به اسرائیل نشان داده اند فروش نفت آمریکا رابطه با مخالفت کمتری در
30 برابر مخالف در درصد دانشگاهی 62 گروه غیر در و گرفتند٬ موافق قرار درصد 46 برابر مخالفت در

گرفتند). موافق قرار درصد
کودک زن و نفر 50 که حدود مطبوعات اسرائیل گزارش می دهند اسرائیل: (خیلی محرمانه) 18ـ
اردن در ساحل غـربی رود هبرون در شهر مرکز در آوریل ساختمانی را 26 اردوگاه قیریات اربع از
حال این ساختمان که در هبرون اشغال کرده اند. اردوگاهی مشرف بر ایجاد اعتراض به مخالفت دولت در
اغلب نقطه برگزاری تظاهرات اسرائیلهایی بوده است که خواستار UNRWA می باشد تحت کنترل حاضر
که یکی از ربای لونیگر این منطقه هستند. در یهودیها هبرون برای نشان دادن حضور تشکیل اردوگاهی در
برای کرده است. تجدید را به گزارشهای رسیده تقاضاهای خود شبه نظامیان گوش آمونیوم است بنا
اعالم کرده ممنوع الورود نیروی دفاعی اسرائیل این منطقه را تظاهرکنندگان٬ دیگر ورود جلوگیری از
موشه شارون و اقدامی به عمل نیاورده است. این منطقه نیز لیکن برای بیرون راندن مهاجرین از است٬

تظاهرکنندگان اعالم داشتند. از را کرده حمایت خود منطقه بازدید آوریل از 19 در شامیر
هلهول در شهر میلهیم از شهردار بنا به گزارش آسوشیتدپرس٬ فلسطینیها: (طبقه بندی نشده) 19ـ
ساحل غربی رود اردن که اـکنون در آمریکا به سر می برد اعالم داشته است که فلسطینیها در مذاـکرات آینده
خودمختاری شرکت نخواهند کرد٬ مگر اینکه در ابتدا اسرائیل حق حاـکمیت فلسطینیها را به رسمیت
زمین و نظارت بر کنترل و ”حق“ حالی که اسرائیل می خواهد که در کرد تکرار دیگر وی برای بار بشناسد.
وی گـفت کـه داشـته بـاشد. خودمختاری معنایی نمی تواند حفظ کند٬ برای خود منابع را دیگر آب و
آن احساس در تا سرزمینی به عنوان وطن هستند و یک پاسپورت٬ ”یک هویت٬ خواستار فلسطینیها
به رسمیت بشناسد را وی گفت که به محض اینکه اسرائیل حق ملیت فلسطینیها امنیت داشته باشند.“
امکان ارتباط بین یک کشـور او شناخت. به رسمیت خواهند حق حاـکمیت اسرائیل را نیز فلسطینیها
بدون ساحل شرقی آن به مثابه بدنی اردن را چون ساحل غربی رود قبول دارد٬ نیز اردن را فلسطینی با

بدون دستگاه تنفس می داند.
خشونت آمیزترین حمله اش به منتقدین عربی در سادات شاید اعراب: ـ مصر (طبقه بندی نشده) 20ـ

گفت: شده سخنرانی کرده و برگزار کلیه استانها ماه مه در تظاهراتی که به مناسبت روز در
مذاـکره برای بازگرداندن ارتفاعات جوالن یاری نمایم در ”من می خواستم مقامات سوری را (الف)
من می توانستم جـوالن را بکنند... را علویهای کثیف خودشان این کار ”بگذار بس است... ولی دیگر
مسئولیتی متوجه من نیست.“ به دست دارند قدرت را حالی که علویها ولی در برایشان به ارمغان بیاورم٬
زیرا صحیح هستم...“ یک مسیر در دادن فلسطینیها ”من مسئول قرار داشت که٬ ادامه اظهار در (ب)
متهم به خیانت می کند گروههای متشکله این سازمان دیگری را یک از حالی که هر در ساف نمی تواند

داشته باشد. غزه را نوار اردن و ادعای مالکیت ساحل غربی رود
کرده است. مصر به قطع رابطه با وادار که میانه روهای عربی را متهم کرد را سعودیها و (پ)
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متهم به خیانت به آرمان اعراب نمود. را بزرگ شاه حسین یعنی شاه عبداهلل پدر و (ت)
وجود انجام اولین مرحله عقب نشینی با پس از اسرائیل را با که روابط خود کرد یاد سوگند (ث)
ندارد.“ راه بازگشت وجود گفت که ”دیگر و دولتهای عربی به حالت عادی برگرداند مخالفت دیگر

وسیله یک آوریل٬ 27 در یک نشریه مذهبی جدید دست راستیهای مذهبی مصر: (محرمانه) 21ـ
سازمان نیمه دولتی که مسئول هماهنگ سازی مسائل مختلف گروههای صوفی مصری است به چاپ
ترویج خواستار صفحه ای که برای این نشریه نوشته بود یک مقاله چهار پرزیدنت سادات در رسیده است.
به وسیله طرفداران نشریات طـرفدار ظاهرًا نیز این نشریه جدید آن شده است. آثار تصوف واقعی و
ممکن و کرده اند بسیار انتقاد کمپ دیوید رابطه با دولت در از االعتصام که اخیرًا الدعوه٬ مسلمان اخوان٬
معلوم نیست که این نشریه نیزجزو لیکن هنوز است به وسیله دولت تحریم شده باشنداستقبال خواهدشد.
نشریات روزنامه و حال حاضر چون در بنیادگرایی اسالمی باشد٬ راه مبارزه با برنامه های دولتی در
توزیع می گردد. ونس و طرف دولت نشر مذهبی بسیاری از

شماره (11) سند
می 1979 خیلی محرمانه 3 ـ اردیبهشت 1358 13
اولویت با صحرای سینا در نمایندگی آمریکا سی. به: واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور از:

اردیبهشت 1358 13 ـ خالصه اطالعاتی 803 موضوع:
(پاراـگرافهای 7 ـ 1 خیلی محرمانه است).

ـکنفرانس اخراج از یا تعلیق عضویت خود ممانعت از به منظور علیرغم تالشهای دیپلماتیک مصر 1ـ
نیمی از حدود نیست. دورنمای امیدوارکننده ای برخوردار قاهره از اردیبهشت) 16 ـ اسالمی فاس (22
ـکنفرانس در تعلیق عضویت مصر از قطعنامه بغداد امضاء که با کنفرانس کشورهای عربی هستند عضو 41

قطع رابطه کرده اند. مصر با حمایت کرده و متعهدها جنبش غیر و سازمان وحدت آفریقا اسالمی٬
موافقت همکاران عربی خود با احتماًال نیز کومودور) و افغانستان٬ عربی (ایران٬ غیر سه کشور 2ـ
نشوند٬ درگیر تندروها دیگر و منازعه بین مصر در عربی سعی دارند اعضای غیر دیگر اـکثر کرد. خواهند

کرد. اعراب پیروی خواهند از نیز آنها لیکن بسیاری از
وی جمله عربستان سعودی که با عربی از دولتهای متعدد سعی نکرده است با بنوبه خود نیز مصر 3ـ
را تعلیق عضویت مصر اصلی ممانعت از هم کلید هنوز ولی سعودیها شود٬ گفتگو وارد قطع رابطه کردهاند
11 رهـبران عـربستان سـعودی در و سیاستها لیکن انتقادات شدیداللحن سادات از دست دارند. در

گردید. خواهد علیه مصر شدن سعودیها سبب مصمم تر اردیبهشت٬
درست که٬ جده گزارش می دهد در سفارت آمریکا چندان امیدوارکننده نیست. موضع سعودیها 4ـ
نسبت به تعهدات خود لیکن به خاطر کرد٬ نخواهند پیشنهاد را تعلیق عضویت مصر است که سعودیها
مقامات سعودی کرد. این رابطه حمایت خواهند هرگونه قطعنامه در از بغداد شده در تصمیمات اتخاذ

به انجام کاری نیستند. قادر عراقیها و سوریها نیروی ابتکار برابر در آنها میگویند
به تالش پرداخته اند. علیه آنها فعاالنه بر که سعودیها معتقدند به گفته پطروس غالی٬ بنا مصریها٬ ـ 5
خلیج یعنی کشور طریق چند که از بود اطالعاتی استوار وی گفت که سخنرانی 11اردیبهشت سادات بر
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قاهره شده و قطع رابطه با که سعودیهاخواستار آن بود حاـکی از تونس به دست آمده و و سومالی٬جیبوتی٬
هیئتهای مختلفه آن به دست گرفته اند. اتحادیه عربی و از تعلیق عضویت مصر در عمل را ابتکار

مـواضـع نـیز و اعراب میانه رو٬ مواضع دیگر بر تعلیق عضویت مصر سعودی با برخورد طرز 6ـ
این مسائل اعراب درگیر میل دارندخود پاـکستان که اـکثرًا اندونزی و قبیل مالزی٬ عربی از ـکشورهای غیر
برای کشورهای میانه رو مصر غیاب فعالیت سعودی به خاطر در گذاشت. خواهد تأثیر حساس شوند.
به کرد به جای آن سعی خواهند و داد تالش چندانی به خرج نخواهند تعلیق عضویت مصر ممانعت از

اـکثریت اعراب بپردازند. با روابط خود حراست از
ونهضت که سازمان وحدت آفریقا ـکنفرانس اسالمی الزامًاسبب نخواهدشد از تعلیق عضویت مصر 7ـ
پویایی عضویت٬ سازمان با رهبریت این دو پویایی داخلی و عضویت٬ آن پیروی کنند. از نیز متعهدها غیر
بود. مشکل خواهد بسیار آنها در وظیفه تندروها و رهبریت ـکنفرانس اسالمی تفاوت دارد داخلی و

12اردیبهشت بگین گفت ”اسرائیل هرگز استقالل در مصاحبه روز در اسرائیل: (طبقه بندی نشده) 8ـ
وی گفت ”امکان سازد.“ سوریه پیمان صلحی منعقد با حتی اـگر شد٬ ارتفاعات جوالن خارج نخواهد از
امتناع اسرائیل ازخروج وی بر به دست آوردن صلح به مخاطره بیفکنیم“. به خاطر را که امنیت خود ندارد
نخواهد دیگری به وجود مرز بخش غربی سرزمین اسرائیل هرگز گفت ”در و کرد ساحل غربی تأـکید از
غـزه از نـوار که شـهروندان سـاحل غـربی و شد وی گفت ”طرح خودمختاری سبب خواهد آمد.“
نقطه از هر در حق سکنی گزینی آنها و زمان حال به امنیت یهود در و شوند خودمختاری کامل برخوردار
ساحل غربی کمک خواهند کرد.“ وی گفت ”این قرارداد به خـودمختاری اداری اشـاره دارد نـه بـه

خودمختاری مشروع“. وی گفت ”اسرائیل هرگز با ساف وارد مذاـکره نخواهد شد“.
که غیرنظامیان مسـلح اردیبهشت گزارش داد 12 اورشلیم در در سرکنسولگری ما (محرمانه) 9ـ
به همین بنا تیراندازی می کردند. بی هدف به همه جا اطراف دانشگاه بیرزیت رانندگی کرده و اسرائیل در
ساحل از نقطه ای دیگر اورشلیم در به گزارش رادیو بنا بستری گردید. مصدوم و ـگزارش یک دانشجو
روستائیان عرب با و سازند جلیله غربی برپا در آبادی نشینی را خانواده اسرائیلی سعی کردند چند غربی٬

به جای دیگری انتقال داد. را تجهیزات آنها پلیس این یهودیان و پرداختند. خورد و زد به
آن است که جمعیت آن منتشرساخته است که حاـکی از دولت اسرائیل آماری را 10ـ(طبقهبندی نشده)
سال 1948جمعیت از بقیه غیریهودمی باشند. و این رقم یهود 84درصد رسیده است. میلیون نفر به 3/76
درصد 384 نیز جمعیت غیریهود افزایش داشته که عامل اصلی آن مهاجرت بوده است. درصد 490 یهود

افزایش داشته است که عامل اصلی آن افزایش طبیعی جمعیت می باشد.
سازمان به شفیق الهوت عضو اعطای روادید بگین از تاریخ 13اردیبهشت٬ در (طبقه بندی نشده) 11ـ
آن روز٬ مذاـکره شود٬ این سازمان جانی وارد با ”اـگرروزی آمریکا وگفت٬ کرد انتقاد ساف ازسوی آمریکا
خارجه به وزارت امور یادداشت اعتراض آمیز که در وی گفت٬ بود“. خواهد تیره بختی انسان آزاد روز
اسرائیل مشورت شود. با مقامات ساف توسط آمریکا برقراری تماس با آن شده است که قبل از خواستار
کنفرانس وزیران اوپک عربی در که گویا جده گزارش داد در سفارت آمریکا تحریمها: (محرمانه) 12ـ
نماید. پیشنهاد را م) مدیترانه ـ (سوئز ـکویت تحریم خط لوله نفتی سوئد در اجالس آتی خود در دارد نظر
نشده است. تصمیمی اتخاذ این مورد در که هنوز نفت سعودی گفته اند یمانی وزیر مطبوعات به نقل از
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کشور چند این خط لوله تحت تصاحب عربستان سعودی و درصد 50 شدیم٬ یادآور همانگونه که قبًال
در مقامات بانکی آمریکا این وصف٬ با آورد. وارد فشار که ممکن است این تحریم به آنها خلیج می باشد
جده تحریم طرف همکارانشان در از که طبق گزارشات رسیده به آنها اطالع داده اند قاهره به سفارت ما

بود. خواهد حمایت عربستان سعودی برخوردار از خط لوله سومد
گفت که تمام کمکهای کیلگور به سفیر اخیرًا اطالعات قطر وزیر کمک به مصر: (خیلی محرمانه) 13ـ
معذلک قابل پیش بینی بود. ازطرف قطر بعلت امضای قطعنامه بغداد این امر به مصرمتوقف شده است. قطر
حامیان دیرین یکی از قطر چون امیر می باشد٬ میان اعراب میانه رو ژرفای احساسات در نشانگر این امر

بوده است. منبع ثابت کمکهای مالی مصر سادات و و مصر
سفارت آمریکا پیرامون تلگرامهای اخیر نظر اظهار با توکیو در سفارت آمریکا (خیلی محرمانه) 14ـ
مقامات عالیرتبه وزارت خارجه گزارش داده است که یکی از مصر ـکویت پیرامون روابط ژاپن و قاهره و در
موقع مناسب ”ـکمکهای معتدل٬ محرمانه گفته است که دولت متبوع وی در بخش خاورمیانه به طور در
کشورهای عربی که روابطش با وی گفت که ژاپن میل ندارد خواهدداد. قرار مصر اختیار لیکن مازادی در
کند طوری وانمود است بتواند امیدوار و آسیب ببیند تأمین می کنند را این کشور نیاز بخش اعظم نفت مور
ناشی شده نتیجه فشارهای وارده ازطرف آمریکا در به مصر که کمک اضافی این کشور نکنند فکر ـکه آنها
رئیس جمهور سفر درتأخیر عوامل مؤثر اینها به حساب می آید. برنامه های آمریکا و ابتکار بخشی از یا و
اسرائیل به طور و صلح مصر قرارداد که ژاپن از شد سفارت یادآور ماه ژوئیه بوده اند. سادات به ژاپن در
ـکامل حمایت کرده و در بیانیه مربوط به گفتگوهای نخست وزیر اوهیرا و رئیس جمهور کارتر از این

موضوع با حالت مثبت یاد خواهد شد.
که عراق قسط دوم کمک گزارش می دهند مطبوعات بغداد سوبسیدها: عراق ـ (طبقه بندی نشده) ـ 15
ساف سوریه و اردیبهشت به اردن٬ 11 است در میلیون دالر 174 که حدود را مربوط به اجالس بغداد

بود. میلیون دالر قسط اول آن 168/3 پرداخت. خواهد
تاریخ 12 که از بیروت گزارش داد در سفارت آمریکا گزارش وضعیت: لبنان ـ (طبقهبندی نشده) ـ 16
این نقطه اوج شده است٬ آغاز موشک اندازها تانک و پایتخت لبنان صدای شلیک مسلسل٬ اردیبهشت در
راستگرایان شبه نظامی مطبوعات لبنان بیانیه ای از گزارش شده بود. که قبًال شلیک سالحهای کوچک بود
که راستگرایان پیش بینی می کنند کرده اند. لبنان منتشر امنیتی بین سوریه و هرگونه قرارداد رد مبنی بر را
زمانی که نیروهای دفاعی عربی در لبنان را در نقش خود طریق این گونه قراردادها از سعی دارند سوریها

بخشند. عملیات سوری تشکیل شده ”مشروعیت“ از تنها
سخنگویان سازمان یکی از لبنان: سازمان ملل در نیروهای میانجیگر ـ حداد (طبقه بندی نشده) 17ـ
طی آن ادعای مطبوعات اسرائیل که اعالم و کرد تاریخ 12اردیبهشت بیانیه ای صادر اورشلیم در ملل در
سازمان ملل گفت هدف این تکذیب کرد. را اسلحه می فروشند سربازان ایرلندی به فلسطینیها ـکرده بودند
لبنان سازمان ملل در نیروهای میانجیگر بین بردن اعتبار از جلوه دادن حقایق به منظور مقاالت نادرست٬
می باشد. ونس
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شماره (12) سند
می 79 خیلی محرمانه 4 ـ اردیبهشت 1358 14 تاریخ:
آنکارا در سفارت آمریکا سی به : واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور : از

دهمین کنفرانس وزرای خارجه اسالمی: موضوع :
پیرامون اخراج مصر نکات مطروحه دیگر
(تمام متن خیلی محرمانه است) 1ـ

14اردیبهشت واحدهای منتخب ممکن است مایل باشند ـ ـکنفرانس اسالمی مورخ 22 رابطه با در 2ـ
اینکه ممکن است بعضی وجود با دهند. قرار درجریان امر را نکات ذیل دولتهای میزبان خود استفاده از با
ولی مراحل تدارکاتی این اجالس ترک کرده باشند٬ جهت شرکت در را نمایندگان پایتختهای خود از
آن در و ماند باقی خواهند پایتختهای خود اردیبهشت در تاریخ 18 خارجه قبل از وزرای امور ظاهرًا
نکات ذیل می تواند ما نظر از ارائه استداللهای اعراب میانه رو٬ عالوه بر فاس خواهندشد. تاریخ رهسپار

باشد. اخراج مصر نتیجه تشنج ناشی از در دولت آمریکا نگرانی شدید بیانگر
نکات مطروحه: 3ـ

اسرائیل به رسمیت شناخته با قرارداد امضاء در نیویورک حقوق مصر در اجالس غیرمتعهدها در ـ ـ
حیطه حاـکمیت و که کامًالدر متنبه سازند را اقدامی مصر به خاطر اعراب می خواهند بنابراین٬ شده است.

جهانیان به رسمیت شناخته شده است. نظر از بوده و اختیارات مصر
ـ ـ در گفتگوهای متعدد به ما یادآوری شده است که تنها شرط عضویت در ـکنفرانس اسالمی برای یک

ـکشور٬ اسالمی بودن آن کشور می باشد.
خصیصه جهانی از بنابراین این امر ـکنفرانس اسالمی مغایرت دارد٬ اهداف بنیاد با اخراج مصر ـ ـ

کاست. ـکارایی آن خواهد
نسخه ای هم جهت اطالع رباط گزارش و نظرهای قابل توجه توسط دولتهای میزبان را اظهار لطفًا 4ـ
ارسال نمایید. ـکریستوفر

شماره (13) سند
اردیبهشت 58 سّری 14 ـ می 1979 4
اولویت با ـ صحرای سینا در نمایندگی آمریکا به: سی. واشنگتن دی. خارجه در امور وزیر از:
غیرقابل غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ شیوه های حساس اطالعاتی است ـ شامل منابع و هشدار:

مشاوران پیمانکار یا رؤیت برای پیمانکاران و
می 79 4 ـ خالصه اطالعاتی 804 موضوع:

خیلی محرمانه است) 1 ـ (پاراـگرافهای 8
تا تالش هستند در عربستان سعودی دریافت می دارند کمکهایی که گهگاه از با سوریه٬ عراق و 1ـ
یک تحریم اقتصادی را اینکه مصریها وجود با درآورند. به مرحله اجرا را علیه مصر بغداد تصمیم شماره 2
باعث کشیده شدن سیاسی مصر که به انزوا معتقدند لیکن اعراب تندرو می آورند٬ جدی به شمار تهدید
نسبت حمایت مردم را قدرت و به توافق برسد٬ اسرائیلیها با عین حالی که نتواند که سادات در شد خواهد
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عملی را قطعنامه بغداد تا تالشند مخالفان وی در راه نیل به این هدف٬ در دست بدهد. از به خودش نیز
سازند.

با را روابط دیپلماتیک خود به همین منظور٬ سازمان آزادیبخش فلسطین٬ عربی و هفده کشور (الف)
قطع کرده اند. مصر

اخراج شده موقتًا داشته اند٬ اجالسهایی نیز قطعنامه بغداد از همه هیئتهای عربی که بعد از مصر (ب)
است.

حال انجام شدن است. اتحادیه عرب به تونس در مکان مقر تغییر علیرغم کارشکنیهای مصر (پ)
می نمایند. پرهیز همکاران مصری خود سفرای عربی اغلب از (ت)

اخراج موقتًا ـکنفرانس اسالمی نیز از مصر احتماًال خاطرنشان کرده بودیم٬ که قبًال همان طور (ث)
سودجویی نمایند. میادین دیگر در این ”موفقیت“ که از کرد مخالفین سعی خواهند و شد خواهد
پیوست. به وقوع خواهد به احتمال زیاد مصر سازمان ملل در دفاتر مکان بعضی از تغییر (ج)

پیشه خود را مصر که قطع روابط دیپلماتیک با عمان نیز و سومالی٬ حتی کشورهایی چون سودان٬ 2ـ
امر در را مصر شده تداوم روابطشان با سه کشورهای یاد هر نگران هستند. قدری عصبی و نیز نساخته اند
تصمیم صحه نگذاشته٬ را م) ـ (بغداد قرارداد دیگر کشور عمان دو لیکن بجز مهم می دانند٬ امنیت خود

امکان بیطرف باقی بمانند. حد تا دارند
توانست نخواهد او گرفته و یارانش قرار طرف صدیق المهدی و از شدید انتقاد نمیری مورد (الف)

فرسایش روزافزون پایگاههای حمایت کننده اش را شاهد باشد.
قطع کمکهای ولی از دریافت دارد٬ تانک وسالحهای دیگر مصر است که از امیدوار زیادباره نیز (ب)

بیمناـک است. عراق به کشورش نیز
در رادیکالها گسترش نفوذ سوریه از که نگرانی عراق و باشد به این امید باید سلطان قابوس نیز (پ)

بچربد. حرکت علیه او یمن جنوبی به عالقه شان در
قاهره و در کنسولگریها حفاظت منافع و طریق دفاتر از اعراب میانه رو تعدادی از طرف دیگر٬ از 3ـ
موقعیت کافی٬ تغییر تا هستند منتظر نیز آنها ساخته اند. برقرار مصریها تماسهای مخفیانه با جاهای دیگر

بدهد. اجازه آشتی دوباره را
تحمیل قراردادهایی علیه تمایل در اینکه دوستان قبلیشان با از به سهم خودشان٬ مقامات مصری٬ 4ـ
طریق مشاورین سادات که همیشه از می رسند. هم عصبانی به نظر هم متعجب و شرکت جسته اند مصر
تاخت که نزدیک بود عصبانیت به سعودیها آنچنان با این بار فروکش می کرد٬ را آتشهای خشم خود خود

به دامان شبه نظامیان سوق بدهد. را آنها
مـثال٬ به طور دولتی سعودی٬ لیکن رادیو به اتهامات سادات پاسخ ندادند٬ مستقیمًا سعودیها ـ 5
و نیستند٬ چندان خشنود م) ـ (بغداد قرارداد از مجموع سعودیها لیکن در خواند. ”دروغگو“ سادات را

اصول. سر بر تا بوده٬ براساس اختالف تاـکتیکی آنها بیشتر نظامیان بغداد بعضی از با مخالفت آنها
پایگاههای قدرت سادات را نظامیان امیدوارند جهان عرب٬ در کشیدن مصر به انزوا بیشتر در 6ـ
عالوه بر تحصیلکرده های این کشور که بسیاری از به خوبی آـگاهند این حقیقت نیز از آنها درهم بریزند.
در را نقش رهبری خود اینکه مصر از این مصریها مصری نیزمی دانند. را عرب می دانندخود را اینکه خود
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از را امکان مصر حد تا می خواهند نظامیان عرب نیز ناراحت هستند. بسیار دست می دهد دنیای عرب از
قرارداد سر سادات بر که اـگر حساب کرده اند خود با تندروها محروم سازند. نمایندگی فلسطینیهای معتبر
حال که در مردم مصر بدهد٬ به اسرائیلیها امتیازهای تحقیرآمیز یا و شکست مواجه شود خودمختاری با
ناامیدی حالت یأس و قرارداد نسبت به سادات و مشکالت اقتصادی برخوردارند٬ و سختیها از حاضر
که سادات به زودی می رود گفته است که انتظار خارجه سوریه خدام بارها امور وزیر مثًال٬ یافت. خواهند

است. برخوردار مصر حمایت گسترده ای در از این احوال او ولی با سرنگون شود٬
ثروتهای و می برد بهره ها میراث خود در مصریها غرور از که بتواند آنجا سادات تا همین اثناء٬ در 7ـ

به مسخره می گیرد. را صحراها آورده اعراب در باد
که علیه یک حرکت خصمانه آشکار این عمل اجتناب ورزد. افراط در از سادات باید این وصف٬ با 8ـ
را حیثیت بین المللی او و داخل کشور در می تواندحمایت او انجام گیرد حتی جبهه پایداری ـ منتقدینش ـ

تیره سازد.
که یکی ازاعضای هیئت مدیره حزب دموکراتیک ملی است٬ منصورحسن٬ مصر: (خیلی محرمانه) 9ـ
کرسی تحت مبارزه و 382 کرسی از توانست 350 ژوئن خواهد انتخابات 7 در است که حزب او معتقد
که حزب دموکراتیک بود قاهره گفته است که وی ”امیدوار“ در به سفارت آمریکا منصور برباید. رقابت را
اما یک جبهه مخالف قوی بسازد)٬ به این ترتیب بتواند (تا به دست آورد کرسی را ملی بتواندحداقل 300

آورد. به دست خواهد حزب سادات اـکثریت را نیز شده است که این بار اـکنون متقاعد او
وی مدعی است که از حزب خواسته است که کاندیداهای ضعیف خود را علیه ”مخالفین قسم خورده“
گفته است که حزب دموکراتیک ملی سعی ولی منصور عملی بشود. ولی مطمئن نیست که این کار علم کنند٬
به عنوان هدف اصلی مشخص نمود. را وی ”جبهه ملی“ شکست دهد. منتقدین سادات را تا کرد خواهد

نمایند. مبارزات ایفا نقش عمده ای در اخوان بتوانند WAFD یا نمی کند وی فکر
طریق مقامات سرشناس مصری گـزارش قاهره از در سفارت آمریکا صلح: قرارداد (سّری) 10ـ
هرگونه اقدامی کـه پـای نیروهای اضطراری سازمان ملل خواسته است که از که والدهایم از می دهد
از این دستورات سازمان ملل را اجتناب ورزند. صلح بکشد به قرارداد نیروهای اضطراری سازمان ملل را
العریش ممنوع از عقب نشینی اسرائیلیها رابطه با صف آراییهای دوباره در در عملیات العریش و شرکت در
نیست. اجالس کمیسیونهای مشترک مجاز به این معنی است که شرکت سازمان ملل در این نیز می سازد.
استنباط کرده است که اقدامات اولیه عقب نشینی بـدون شـرکت نـیروهای این طور دفاع مصر وزیر
که امتناع می دارد قاهره اظهار در سفارت آمریکا صورت بپذیرد. می تواند اضطراری سازمان ملل نیز
و تعاون بین مصریها پایان بخش همکاری و صلح می تواند درآوردن قرارداد به مرحله اجرا سازمان ملل از

باشد. اسرائیلیها
کمیته وزارتی اختیار در را بگین طرح خودمختاری خود سوم ماه مه٬ در (طبقه بندی نشده) 11ـ
غزه و مدیریت به ساـکنین نوار این طرح آمده است که خودمختاری در در داد. بررسی خودمختاری قرار
لیکن لغو کرد٬ این مناطق عقب نشینی خواهد دولت نظامی از شد. خواهد اردن اعطا ساحل غربی رود
همین حال اسرائیل در باشد. طریق حکومت نظامی می تواند”خودگردان“ از تنها اسرائیل نیز نخواهدشد.
استفاده پناهندگان که مورد بود حافظ کنترل زمینهای عمومی خواهد و اردوگاهها ایجاد مسئول امنیت٬
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مورد در را داشت که دولت پیشنهادات خود مصاحبه ای اظهار این هفته بگین در گرفت. خواهد قرار
مذاـکرات خودمختاری به سمع عموم خواهد آغاز وقبل از کرد هفته آینده تعیین خواهد دو خودمختاری تا

رساند.
گزارش داده است خارجه مصر قول وزارت امور آژانس خبری خاورمیانه از (طبقه بندی نشده) 12ـ
به آن ”ـکمپ دیوید“ موافقتهایی است که در سرپیچی از ـکه طرح خودمختاری ارائه شده به وسیله بگین٬
شده است٬ امضاء آمریکا و این بیانیه آمده است که تمام اسنادی که به وسیله مصر در نائل آمده اند.
عـقب نشینی نـظامیان خاتمه حکومت نظامی اسرائیل و خودمختاری کامل برای فلسطینیها٬ خواستار
که گفته های بگـین بـرای ”تـصرف می دارد بیانیه مصری اظهار است. اسرائیل به ”محلهای مشخص“

شده است. ایراد محلیها“
بزرگترین تظاهراتی از به گزارشها٬ بنا مه٬ 2 تظاهرات گوش امونیوم در اسرائیل: (خیلی محرمانه) 13ـ
حالی که حدسیات پیرامون نتایج آن به طرز در شده است. اردن برگزار ساحل غربی رود بوده است که در
رهبران گـوش گزارش داده است که برخالف انتظار تل آویو در سفارت آمریکا فاحشی تفاوت دارد٬
و نتیجه هوای مساعد اوًال اسرائیلی این موضوع را یک مخبر بوده است. امونیوم تظاهرات خیلی عظیمتر

گوش امونیوم می داند. نتیجه حمایت از ثانیًا
که میزان تظاهرات نشان دهنده این واقعیت است که گوش امونیوم را می دارد اظهار سفارت آمریکا
اورشلیم رادیو به رسمیت شناخت. آن را قوی که باید نمی توان دست کم گرفت بلکه نیرویی است بسیار
ـگزارش داد که حدود 300 نفر تظاهراتی ترتیب داده اند تا مخالفت خود را علیه تالش گوش امونیوم ابراز

دارند. سخنگوی گروه اظهار داشت که نهضت صلح برای حال به طور مشابه عمل نکرده بود.
مقامات شوروی امسال هیئتهای نمایندگی گسترده ای را به گزارش اخبار٬ بنا (طبقه بندی نشده) 14ـ
به این ترتیب می توان به نمایند. برگزار آلمان نازی را پیروزی بر سالگرد به اسرائیل گسیل خواهندداشت تا
که ممکن است روابط دیپلماتیک بین ـ ـ گرچه این نتیجهـگیری اساس درستی ندارد ـ ـ این نتیجه رسید
غیرنظامی مخبر بوبین٬ نفره الکساندر این هیئت نمایندگی چهار رهبر گردد. اسرائیل برقرار روسیه و
این هیئت سه عضودیگر تن از دو بود. خواهد به پرزیدنت برژنف نزدیک است٬ که به قولی بسیار ایزوستیا

بود. نمایندگی یهودیهای روسی سرشناس خواهند
به تعطیل دانشگاه بریزیت را مقامات اسرائیلی دستور اردن: ساحل غربی رود (طبقه بندی نشده) 15ـ
ماه مه یک دانشجوی عرب به 2 در تظاهراتی که وسیله آسوشیتدپرس گزارش شده صادرکرده اند. خاطر
که به مردم خواسته شد از و سبب اعتراض گردید که این خود ساـکنین اردوگاه کشته شده بود وسیله یکی از

اعتصاب عمومی دست بزنند.
که ناشاشیبی مدیر دمشق گزارش داد در سفارت آمریکا خودمختاری: ساف ـ (خیلی محرمانه) 16ـ
مانع صورتی که ساف بخواهد دیپلماتهای استرالیایی گفته است که در گفتگویی با ـکمیته اجرایی ساف در
در خورد. شکست خواهد حتمًا مصری شود٬ نوع آمریکایی / حق حاـکمیت از خودمختاری حقیقی و
است که ساف بهتر ناشاشیبی استدالل کرد صورتی که یک چنین مدلی علیه نظارات بگین غالب گردد٬
سال درطرح 3 یا گذشت 2 وپس از انتخابات شرکت جویند حامیانش در اجازه دهد و بکشد کنار را خود
که ممکن است عرفات ناشاشیبی احساس می کرد شرکت نماید. ژنو در توسعه چهارچوب کمپ دیوید
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این صورت به غیر در شرکت جسته یا مستقیمًا اینکه بتواند تا کند رد یک چنین سیاست خونسردانه را
اسرائیل فاجعه به وی گفت که کارهای تروریستی ساف در بینجامد٬ آمریکا و خرابه کاری تالشهای مصر
عرفات بایستی به اردوگاههای ساحل غربی رود به جای اینها بوده است. نیز ”مضر“ آورده است و بار

معطوف سازد. نسبت به آنچه که بگین انجام می دهد توجه جهانی را و اردن بتازد
که لبنان نامه ای برای شـورای امـنیت سازمان ملل گزارش می دهند و آمریکا لبنان: (سّری) 17ـ
برنامه های اقداماتی مربوط به که چه اقداماتی صورت گرفته است تا بداند می خواهد فرستاده است و
نیروهای مورد شورای امنیت در آوریل پرزیدنت و این برنامه به بیانیه 26 درآید. جنوب لبنان به اجرا
صورتی که چنین که در می کند این نامه پیشنهاد جنوب لبنان اشاره می نماید. سازمان ملل و میانجیگر
امور وزیر تشکیل جلسه دهد. بدون تأخیر خیلی سریع و شورای امنیت باید اقداماتی انجام شده باشد٬
اینکه شورای مگر که حرکت دیگری بتوان کرد نمی کند فکر گفت که او ما خارجه لبنان بوتروس به کاردار

به تشکیل اجالس نمود. وادار امنیت را
گزارش مطبوعات حاـکی از بیروت بود. مه در 3 خارجه سوری در امور وزیر (طبقه بندی نشده) 18ـ
هفته طول دو که احتماًال لبنانی تشکیل شود شرکت سران سوری و است اجالسی با آن است که قرار

کشید. خواهد
مشاوران پیمانکار) غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا قابل رؤیت برای بیگانگان ـ غیر (سّری ـ 19ـ
جنگ در 1975 ـ سالهای 1976 مبارزین قبلیش در تلفنی با اخیرًا نهضت مستقل ناصریست (مرابطون)
داخلی لبنان تماس گرفته است. از آنها خواسته شده است که هر چه زودتر خود را به دفاتر نهضت معرفی
اعضای گروههای چپی ارتش عربی منبع٬ در همان حال٬ بنابه گفتار ساخته سالح گرفته و آماده باشند.

که به این حزب بپیوندند. سربازان مسلمان ارتش عادی لبنان خواسته اند آوریل از اواخر لبنان در
نـظامیان که بین نیروهای مسـلح لبـنانی و خیلی شدید اولین برخورد در (طبقهبندی نشده) 20ـ
ساعت برای چند و مه ربوده شدند 2 منطقه در لبنانیهای مسلح در از نفر دست راستی مسلح درگرفت 70
در که این عمل آنها می کنند ادعا دست راستیها شده اند. تاـکنون آزاد آنها از نفر 60 نگاه داشته شدند. آنجا

توسط نیروهای مسلح لبنان بوده است. نفر تالفی زندانی کردن 47
دوم در فهد عربستان سعودی٬ که ولیعهد مراـکش گزارش داد رادیو مراـکش: عربستان سعودی ـ 21ـ
رباط شده است. ـکریستوفر ماه مه وارد

شماره (14) سند
اردیبهشت 58 خیلی محرمانه 16 ـ می 79 6
فوری واشنگتن٬ خارجه در وزارت امور جیبوتی به: در سفارت آمریکا از:

ـکنفرانس اسالمی در نظرات جیبوتی پیرامون عضویت مصر (طبقه بندی نشده) موضوع:
تمام متن خیلی محرمانه است. 1ـ

و پاریس٬ کیگالی٬ در دیدارها و یک سّری کنفرانسها از خارجه مؤمن باهدون که اخیرًا امور وزیر 2ـ
ـکنفرانس اسالمی وزرای امور شرکت جیبوتی در به منظور را ماه مه اینجا 6 امشب در غیره بازگشته بود
پیرامون تا جیبوتی استفاده کرد امورخارجه در کوتاه وزیر حضور از ما کاردار کرد. خارجه ترک خواهد
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وجوداینکه سفارت با همین ـکنفرانس اسالمی می باشد. آنها که یکی از چندموضوع کوتاه به بحث بنشینند
خارجه هستیم که جواب وزرای امور معتقد ما اقدامی نمی کند٬ درباره نکات مهمی که فرستاده می شود
شده سیاسی ایجاد امور در وارد کشورهای عربی کمتر نشان دهنده روحیه خوبی است که وسیله بعضی از

است.
ـکنفرانس اسالمی مؤمن باهدون گفت که جیبوتی تفاوتی میان اتحادیه عرب و درجواب به کاردار٬ 3ـ
ـکنفرانس اسالمی قانونی برای اخراج یک عضوتدوین نکرده وی خاطرنشان ساخت که منشور قائل است.
و صلح مصر مسئله قرارداد مورد که در باشد نظر زمانهایی که حق حاـکمیت مورد به خصوص در است٬
زمانی که شنیده است که ایران از مؤمن باهدون گفت از مطرح است. اسرائیل موضوع حق حاـکمیت بسیار

ناراحت شده است. نموده بسیار را تقاضای اخراج مصر ـکنفرانس٬
بردارنده کننده و ـکنفرانس اسالمی هموار از که اخراج مصر این مسئله هراس دارد وزیرجیبوتی از 4ـ
اخراج دو مؤمن باهدون اعالم داشت که جیبوتی نسبت به هر اتحادیه عرب باشد. موانع برای اخراج وی از

داد. مخالفت نشان خواهد ـکامًال
کنفرانس رباط درصورتی که اقدامات ضداخراج این کشور در مصر مؤمن باهدون گفت که حضور ـ 5
کشورهای عربی که بسیاری از خارجه گزارش می دهد این وزیر بود. بالمانع خواهد واقع بشود٬ مفید
در او هم عقیده هستند. خیلی پیشرفته است٬ درباره اینکه اقدامات مختلف جهت اخراج مصر او با دیگرنیز
است که ولی امیدوار نمی آورد. در هدف مأموریت گی به قاهره سر از او ارائه نداد. مشخصاتی را این مورد

منجر به نادیده گرفتن کنفرانس توسط مصر نشود.
اساس فردی بر او با لیکن٬ رباط باشد. رابط مفیدی در وزیرجیبوتی ممکن است بتواند نظر: اظهار 6ـ
که حتی خیلی کوچک باشند رسمی٬ گروههای غیر در متوجه شده ایم که او ما بهترمی توان تماس گرفت.
این کنارهـگیری نتیجه اش می گوییم نکند خود با ما مباحث عمومی شرکت نمی جوید. ساـکت مانده در نیز
کند. سخنگویی آغاز رسا و صدایی بلند ـکنفرانس اسالمی با مرزی عربی در کشور که این وزیر این بشود
 ـکالرک

شماره (15) سند
اردیبهشت 58 سری 18 ـ می 1979 8
فوری سی ـ واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور قاهره به : در سفارت آمریکا : از

فریب داده است. ”فاس“ در را که مراـکش آنها می کنند فکر مصریها موضوع :
(تمام متن سری است). 1ـ

موسی اطالعات بیشتری راجع به خارجه یعنی عامر بین المللی وزارت امور دفتر طریق مدیر از ما 2ـ
این زمینه به اطالعات موسی در ـکنفرانس اسالمی دریافت کردیم. در دوباره به عضویت درآمدن مصر

شرح ذیل است.
هم (ـکه هم نمایندگی مراـکش و عمب سیال و قراردادی که بین دولت مصر به اظهارات موسی٬ بنا 3ـ
کـمیته چه پیرامون کار اختفا آن است که در نشانگر گردید به عهده داشت منعقد ریاست کنفرانس را
اجالس کمیته مقدماتی قبل از (سیال کنفرانس به توافقهایی رسیده اند خود چه پیرامون کار مقدماتی و
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که هم کشور اساس موافقت نامه این بود سیگ گی تلفنی تماس حاصل کرده بود). با جهت هماهنگی بیشتر
به اما کرد کنفرانس کارخواهند از هم سرپرست آن علیه تعلیق مصر و مراـکش (به عنوان ریاست کنفرانس)
که داده شده بود این اختیار به سیال خصوصًا به هم زدن کنفرانس خودداری ورزد. از این شرط که مصر
هم در کمیته مقدماتی جهت اضافه کردن موضوع تعلیق به برنامه کار که حرکت لیبی در اطمینان بدهد

شد. شکسته خواهد
سرپرست آن هم پذیرفتن پیشنهاد و یک راه باقی مانده بود واقع تنها در موسی گفت که برای مصر 4ـ
را خاـک آن کشور در دولت مراـکش به هواپیمای مصری که اجازه فرود قبًال زیرا مراـکش بود. ـکنفرانس و
گرفتن مراـکش در دلیل قرار مورد وقتی که در نداده بود. اجازه به زمین نشستن را درخواست کرده بود٬
که شده است که این کشور به این دلیل این موضع اتخاذ موسی گفت که احتماًال چنین موضعی سؤال شد٬
همین رابطه٬ در عدم تفرقه خاتمه یابد. آرامش و میزبان کنفرانس است شایدخواسته است که کنفرانس در
ادامه زمانی که قوانین به منصه اصالح درآمده باشند می خواسته است که کنفرانس تا گویا سیگ گی نیز

موفق شود. خود کار در بلکه او تا یابد٬
سیال که با سیگ گی قراردادی را و که مراـکشیها نمی کند خارجه فکر موسی گفت که وزارت امور ـ 5
اول در را کمیته مقدماتی که می خواست برنامه تعلیق مصر این عملکرد بگذارند. اجرا به مورد بسته اند
توسط اعضاء تعلیق یکی از یا اخراج و فرضًا گویای این حالت باشد. می تواند دهد٬ قرار برنامه کاری خود
در می باشد٬ به رأی اـکثریت نیازمند حالی که کمیته مقدماتی صرفًا در دارد سوم آراء به دو ـکنفرانس نیاز
این رابطه نیز عدم موفقیت ریاست کنفرانس و سیگ در به مخالفت برخاستن علیه حرکت لیبی در وهله

اول عالمت نامبارکی بود. در حقیقت این عمل چیزی جز یک فریبه کاری نمی توانست باشد.
به ”فاس“ را هیئت نمایندگی خود بخواهد که دولت مصر می رسد به نظر بعید موسی بسیار نظر از 6ـ
گرفت و به سادگی انجام خواهد این کار کنفرانس اخراج نمایند از را مصر صورتی که بخواهند در بفرستد.
که می کند تأیید این نظریه را موسی نیز بود. کنفرانس نخواهد در به حضور قادر دیگر این صورت مصر در
اوقاف النیمر به سرکردگی وزیر این هیئت یک هیئت ”مذهبی“ هیئت نمایندگی فرستاده شود مصر از اـگر
نیز او این رابطه٬ در عمل نماید. که یک سره علیه مصر کنفرانس تصمیم دارد گویا این وصف٬ با بود. خواهد
اخراج را آن خواسته است که مصر از داده و مخاطب قرار معتقداست که پیام خمینی که ـکنفرانس اسالمی را

بوده است. آتش افروخته شده٬ هیزم بیشتری بر بی تردید نمایند

شماره (16) سند
می 1979 سری 11 ـ اردیبهشت 1358 21
اولویت با صحرای سینا٬ در نمایندگی آمریکا سی به: واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور از:

غیرقابل رؤیت برای بیگانگان شیوه های حساس اطالعاتی است و شامل منابع و هشدار:
اردیبهشت 1358 21 ـ خالصه اطالعاتی 809 موضوع:

آن سازمان رأی از اـکثریت اعضای ـکنفرانس اسالمی به تعلیق عضویت مصر (خیلی محرمانه) 1ـ
موضوع از این کنفرانس فراتر استفاده از با کشورهای عربی می خواهند بعضی از این وصف٬ با داده اند.
صلح٬ قرارداد رد بدین ترتیب عالوه بر تا بگیرند نظر در برای مصر تنبیه بیشتری را تعلیق عضویت رفته و
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وحشت نمایند. رعب و دچار حمایت می کنند مصر که از ـکشورهای آزادی را
شد. خواهد اورشلیم صادر و فلسطینیها مورد قطعنامه های بیشتری در احتماًال (طبقه بندی نشده) 2ـ
اردیبهشت گفت که کمیته سیاسی این کنفرانس تصمیم گرفته تاریخ 20 سخنگویان کنفرانس در یکی از

دائمی سازمان پایتختهای اسالمی به حساب آورد. عضو پایتخت فلسطین و است اورشلیم را
رباط خاطرنشان ساخت کـه عـربستان سـعودی ”بـرای آزادسـازی رادیو (طبقه بندی نشده) 3ـ
این مسئله رأی گیری انجام نشده مورد لیکن در کرده است٬ پیشنهاد یک برنامه گام به گام را اورشلیم“

است.
به تعلیق درآمدن مورد که در جمله هشت کشوری بودند عمان از سودان و (خیلی محرمانه) 4ـ
و گینه بیسائو نیجر٬ ولتای علیا٬ گابن٬ یعنی سنگال٬ بقیه این کشورها رأی ممتنع دادهاند. عضویت مصر
نکرده صلح اتخاذ قرارداد رابطه با موضع خاصی در که چون سازمان وحدت آفریقا اعالم کرده اند ـگامبیا
علیه مسئله تعلیق اعضاء هیچ یک از ظاهرًا٬ این مسئله مداخله ننمایند. در تصمیم گرفته اند آنها است٬

رأی نداده اند. عضویت مصر
آغاز که حتی قبل از نمایند کمال رضایت اظهار با می توانند نیز اعراب تندرو (خیلی محرمانه) ـ 5
مصریها تیره ساخته است. مراـکش را و روابط بین مصر تشنج مربوط به مسئله تعلیق عضویت٬ ـکنفرانس٬
به لیکن بعدًا داد٬ یاری خواهند را کنفرانس آنها طرح یک استراتژی در در که مراـکشیها می کردند فکر
بیانیه ای خارجه مصر که وزارت امور سبب شد این امر خیانت شده است. که به آنها این نتیجه رسیدند
منتشر سازد و در آن ”مانورهای اجرا شده توسط حکومت مراـکش“ را افشا نماید. در گذشته مراـکش یکی

از حامیان محافظهـکار ابتکار صلح سادات به شمار می آمد.
تعلیق عضویت اعضای کنفرانس که به طرفداری از از سادات به انتقادات خود (طبقه بندی نشده) 6ـ
سفلی گفت ”مراـکش مصر از خود طول سفر تاریخ 20اردیبهشت در وی در ادامه داد. رأی داده اند مصر
سادات گفت مسئله تعلیق عضویت مصر”ادامه طرح عربستان سعودی کرده است“ ایفا نقش موذیانهای را

ارزشی ندارد“ ”چندان اهمیت و که تعلیق عضویت مصر ادامه اضافه کرد لیکن در است٬“
از حال حاضر٬ است که حداقل در مردم مصر طرف خطاب سادات آن دسته از (خیلی محرمانه) 7ـ
مدت عناصر دراز ولی در شبه جزیره عربی لذت می برند. انتقادات وی علیه اعراب ثروتمند حمالت و
روابط مشترک سیاسی٬ آنها مللی که با از را خود انزوای کشور میان جمعیت مصر در موجود اندیشمند
و نتیجه این انزوا در که مصر صورتی که دریابند در کشید. سؤال خواهند به زیر مذهبی دارند فرهنگی و
شک وتردیدشدت جوو این پرس و صلح نتیجه ای عایدش نشده است٬ قرارداد از تحریم ضربه خورده و

کرد. خواهد بیشتری پیدا
که شورای اجرایی سازمان تونس گزارش داد آژانس خبری عراق از تحریمها: (طبقهبندی نشده) 8ـ
به فضای هواپیمایی کشوری مصر ورود کرده است که از تاریخ 20اردیبهشت پیشنهاد هواپیمای عربی در
دفـاتر و کشورهای عربی تـعطیل گـردد در هواپیمایی مصر دفاتر هوایی عربی ممانعت به عمل آید٬
که دولتهای عربی این شورای اجرایی توصیه کردند بسته شوند. نیز مصر هواپیمایی کشورهای عربی در

درآورند. به مرحله اجرا اقدامات را
مصاحبه با پطروس غالی در تاریخ 20اردیبهشت ماه٬ در ـخودمختاری: مصر (طبقهبندی نشده) 9ـ
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بود زمین نخواهد شامل کنترل بر اینکه خودمختاری فلسطینیها مبنی بر الجمهوریه ادعای اسرائیل را
خودمختاری برخالف آنچه توافق شده به تعبیر اعالم این مطلب که اسرائیلی ها وی با اعالم کرد. مردود
به زمین بتوانند که بدون به دست آوردن کنترل بر امکان ندارد برای فلسطینی ها گفت٬ و است پرداخته اند
تحریک جبهه پـایداری غالی گفت که بیانیه های اسرائیل برای استفاده محلی و خودمختاری برسند.
بـا (و ”پیمان بسـته انـد“ یکدیگر اعراب جبهه پایداری با وی گفت اسرائیل و طرح ریزی شده است.

کنند. موانعی ایجاد راه خودمختاری فلسطینیها سر بر میل دارند تحریک یکدیگر) بهره برداری از
به مصاحبه های مطبوعاتی اخیرخود غزه در شهردارشهر رشادشوا (خیلی محرمانه)فلسطینیها: ـ 10
شوا حمایت کرده است. سخنگوی مشروع فلسطینیها سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان تنها ـکرات از
این داده گفت٬ قرار انتقاد مورد مذاـکرات آتی خودمختاری را غزه می باشد٬ ـکه متنفذترین سیاستمدار
رئیس معذالک وی به مالقات با بین می برد. از مستقل فلسطینی را یک کشور مذاـکرات امکان ایجاد
تبادل نظر وی پیرامون مذاـکرات خودمختاری بحث و است با گفت حاضر و عالقه نشان داد مصر جمهور
یاسر پیرامون مذاـکرات با دارد نظر در و می کند لبنان بازدید سوریه و اردن٬ از حال حاضر در شوا نماید.

نماید. ساف گفتگو عرفات رهبر
که مـقامات اردیبهشت آسوشیتدپرس گزارش داد تاریخ 20 در اسرائیل: (طبقه بندی نشده) ـ 11
اردن زندانی ساحل غربی رود اسرائیلی در تظاهرات ضد شرکت در به خاطر آمریکایی را نفر اسرائیلی دو
روز این مقامات چند احتماًالتظاهراتی است که سبب شد نظر تظاهرات مورد کرد. اخراج خواهند ـکرده و
قبل به تعطیل دانشگاه بیرزیت اقدام نمایند. دو آمریکایی مزبور برادران دوقلویی هستند که پدرشان از

جمله کارمندان دانشگاه بیرزیت به شمار می آید.
که آوراهام کاتزعضوکنست هفته گذشته گزارش داد درتل آویو سفارت آمریکا (خیلی محرمانه) 12ـ
ترک این سمت به بازگشت رؤسای جمهوری اسرائیلی پس از طریق آن از از تا به مجلس برد الیحه ای را
برکناری سال پس از رؤسای جمهوری پیشین چهار براساس این الیحه٬ صحنه سیاسی خودداری گردد.
برای به دست آوردن کرسیهای کنست به مبارزات سیاسی بود نخواهند سمت ریاست جمهوری قادر از
نـاون تحقق جاه طلبیهای سیاسی رئیس جـمهور ممانعت از ارائه این الیحه ظاهرًا هدف از بپردازند.
تشنج موجود لیکن نشانگر نیست٬ حمایت چندانی برخوردار این الیحه از به گفته سفارت٬ بنا می باشد.

سال گذشته می باشد. در زمان انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور ناون از و بین لیکود
سـنگالی دادگاه های اسرائیلی یک افسـر اردیبهشت یکی از تاریخ 20 در (طبقه بندی نشده) 13ـ
به ده سال زندان منفجره به این کشور به اتهام قاچاق مواد لبنان را سازمان ملل در نیروهای میانجیگر
محاـکمه کارمندان سازمان ملل را که اسرائیل حق ندارد این دادگاه ادعای سازمان ملل را محکوم کرد.

نپذیرفته است. نماید.
که اسرائیل یادداشت گزارش داد اردیبهشت روزنامه معاریو تاریخ 20 در (طبقهبندی نشده) 14ـ
جنوب لبنان ارسال داشته است که علت آن نیز شدیداللحن اعتراض آمیزی برای فرمانده سازمان ملل در
قلمرو از بوده است که گویا کیبوتزها جبهه خلق آزادیبخش فلسطین به یکی از حمله گروهی از ظاهرًا
که یک گزارش داد اسرائیل بعدًا رادیو معذلک٬ کرده اند. لبنان عبور سازمان ملل در نیروهای میانجیگر
مطبوعات اسرائیل به تکذیب کرده است. را سخنگوی ارتش اسرائیل ارسال این یادداشت اعتراض آمیز
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لبنان مسئول عبور سازمان ملل در که نیروهای میانجیگر منابع فاش نشده نظامی اسرائیل گفته اند نقل از
مناطق تحت کنترل سازمان ملل می باشند. از چریکها

فعالیتهای دولت کل دولت اسرائیل که بر حسابدار اردیبهشت٬ تاریخ 19 در (طبقه بندی نشده) 15ـ
داد. قرار انتقاد مورد شدیدًا حمله سال گذشته اسرائیل به جنوب لبنان را نحوه عملکرد نظارت می کند٬
و اشکاالتی بود اطالعاتی توأم با عملکرد تدارکات حمله به درستی فراهم نشده بود٬ طبق گزارش رویتر٬
حین در سرباز 178 حداقل حدود کرده بود. وارد خساراتی را وقایع اجتناب پذیر ناهنجاریهای نظامی و
سخنگویان ارتش گفت که تحقیق پیرامون نقائص یکی از شده بودند. جمعآوری غنایم دستگیر غارت و
وقایع نادرست جلوگیری شود. سوءاستفاده و از تا شد اقداماتی انجام خواهد شده و فاش شده آغاز
پاسخ منفی کشور مذاـکرات بین دو آغاز بگین مبنی بر 19اردیبهشت به طورغیرمستقیم به پیشنهاد در
ضرورت دارد. قبال مسئله فلسطینیها یک راه حل کلی در که ایجاد این پاسخ اعالم شده بود در داد.

سفارت.
گردهمایی کابینه استفاده از سرکیس با لبنان٬ رئیس جمهور لبنان: اسرائیل ـ (خیلی محرمانه) 16ـ
پیشنهاد که علنًا الحوص (مسلمان) پاسخ نخست وزیر رابطه با که در می دارد بیروت اظهار در آمریکا
این مسئله سعی کرده است با ظاهرًا رئیس جمهوری سرکیس (ـکه مارونی است) نپذیرفته بود٬ بگین را

نکند. پیدا درگیری بسیار
آن وی سلیمان فرنجیه انجام داده که در یک روزنامه عراقی مصاحبه ای با (طبقه بندی نشده) 17ـ
اظهار داشته که در صورتی که آمریکا حمالت اسرائیل را علیه لبنان متوقف نسازد٬ لبنان باید با آمریکا

قطع رابطه کند.
طبق گزارش رویترریش سفیدهای یک روستای لبنانی به سازمان ملل متوسل 18ـ(طبقه بندی نشده)
که درطول حمله هفته جاری به لبنان توسط اسرائیل ربوده شده اند محلی را افراد تن از 9 بتوانند تا شده اند٬

سازند. آزاد
تل آویو در منابع وابسته دفاعی ما یکی از لبنان: سوریه ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سری / 19ـ
یا طریق عقب نشینی و از آرایش نیروهای خود تغییر لبنان با در دارند نظر در سوریها که گویا ـگزارش داد
به مواضع حساس بیروت را بخواهندتعدادی از ممکن است سوریها تغییردهند. نیز را موضع خود تعویض٬
یک رابطه جدید که فعالیت سوریه ممکن است نشانه ایجاد می دارد این منبع اظهار ارتش لبنان بسپارند.
معقولیت لبنان ازمشروعیت و تاحضورسوریه در باشد٬ دفاعی) بین لبنان وسوریه و(احتماًالیک قرارداد
به حساب می آیند. یاری دهندگان این کشور تنها آنها حال حاضر چون در شود٬ خاصی برخوردار

استوار صنعا در که براساس گزارش سفارت آمریکا گزارشهای سازمان سیا به یکی از بنا (سّری) 20ـ
پیوست دوباره یمن شمالی و از اینکه علنًا وجود صالح با یمن شمالی علی عبداهلل رئیس جمهور است٬
توانایی نظامی یمن است تا پی به دست آوردن فرصت بیشتر در حال حاضر در جنوبی حمایت می کند٬
هشت کمیته مشترک جلسه ای تشکیل داده یکی از آتش بس ماه مارس تنها پس از افزایش دهد. شمالی را
اجالس مذاـکرهـگران شمالی موفق شده اند تهیه پیش نویس قانون اساسی می باشد. که هدف آن نیز است٬

اول ماه ژوئن به تعویق بیندازند. تا آتی این کمیته را
ساختن دو رئیس جمهوری یمن جنوبی عبدالفتاح اسماعیل که هدفش متحد (خیلی محرمانه) 21ـ
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تالش دست از به صالح خاطرنشان ساخته است که او رهبریت خودش می باشد٬ یمن تحت رژیم و
مذاـکرات متوقف گفت اـگر و صالح اتمام حجت کرد به گزارش اسماعیل هفته گذشته با بنا برنخواهدداشت.
دوران آتش بس آن است که اجالس آتی که در اسماعیل نیزخواستار متوسل خواهدشد. وی به زور ـگردد٬
هفته آینده تشکیل شود. ونس آن توافق شده بود سر بر

شماره (17) سند
اردیبهشت 58 سّری 27 ـ می 79 17
کنسولی تمام پایگاههای دیپلماتیک و سی. به : واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور : از

ماه مه 1979 16 نشریه شماره ٬19 روابط کنونی خارجی٬ موضوع :
فهرست مطالب روابط کنونی خارجی: 1ـ

رسید. پکن به امضاء در آمریکا تجاری بین چین و قرارداد EB ـ .1

م ـ فقط قسمتهای عالمت زده شده ترجمه شده اند -1

ـکنفرانس اسالمی اخراج گردید.*1 از مصر IO ـ .2
لبنان * NEA ـ .3

* ادامه اعدامها ایران: NEA ـ .4
نمی پذیرد. استرداد مبنی بر را ریاست دیوان عالی شیلی تقاضای آمریکا ARA ـ .5

السالوادور نیکاراـگوئه و تداوم خشونت در ARA ـ .6
ARA ـ رئیس جمهور پاناما درباره اجرای معاهده کانال به بحث و تبادل نظر می پردازد. .7

PA ـ به دنبال واقعه ای در رابطه با نیروگاه نگرانی درباره نیروی هسـته ای افـزایش مـی یابد .8
(پاـکستان).

کمک شوروی کاهش چندانی نمی یابد. INR ـ .9
دورنمای نامشخص. چاد: AF ـ .10

در آمریکا علیرغم تالشهای گسترده مصرو ـکنفرانس اسالمی (خیلی محرمانه). از IO ـاخراج مصر 2ـ
خارجه کشورهای کنفرانس وزرای امور در این کشور چه بیشتر شرکت هر از موضع مصر جهت حمایت از

فاس جلوگیری به عمل آمد. شهر اجالس آن واقع در ماه مه در 8 ـ تاریخ 12 اسالمی در
امضاءکنندگان قراردادهای اعضای حاضر٬ چون تقریبًانیمی از نبود٬ نتیجه چندان هم شگفت انگیز
کشورهای اسالمی آفریقایی از که تعدادی از این بود وقایع چشمگیر این وصف یکی از با بوده اند. 2 بغداد
اعراب تالش به سنگال علیه این ابتکار کشور ظاهرًا و نارضایتی کردند عام اظهار مالء چنین نتیجه ای در
نارضایتی اظهار اخراج مصر خصوصی از مالزی به طور آسیایی یعنی اندونزی و عضو دو خرج داده بود.

ماندند. این حکم اعراب خونسرد برابر ولی در ـکردند٬
ممکن است روحیه و دنیای عرب می گردد در ـکنفرانس اسالمی سبب منزوی شدن مصر از اخراج مصر
مورددیگر در لیکن٬ مخالفین عربی خودشدیدتروسخت تربنماید. با برخورد در تضادسادات را حاـکی از
نیست. امکان پذیر این کار نیستند شماره عضویت قابل توجهی برخوردار هیئتهای بین المللی که اعراب از
انجام می گردد٬ ماه ژوئیه برگزار که در مونرویا در کنفرانس سازمان وحدت آفریقا در آزمایش بعدی مصر
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به یک حمایت همه جانبه تبدیل گردد. باید شده آفریقاییها آشکار آن نارضایتی تقریبًا که در می شود
زمانی که سعد لبنان بوده است. افزایش خشونت در شاهد هفته های اخیر لبنان (سّری). NEA ـ ـ 3
اواسط آوریل نیروهای ارتش لبنان در یک گردان از شبه نظامیان دست راستی نسبت به کاربرد رهبر حداد
آن منطقه فقط دولت لبنان گفت که در و جهت کمک به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اعتراض نمود
قرارگاههای سازمان ملل را نیروهای ارتش لبنان و حداد وضع درجنوب لبنان بدترگردید. حاـکمیت دارد
غیرنظامیان لبنان کشته تعدادی از پرسنل سازمان ملل مجروح و نتیجه تعدادی از به گلوله بست که در
به وسیله هیچ کس اینکه این اعالمیه او وجود با اعالم داشت. را به دنبال آن استقالل منطقه خود و شدند٬
این منطقه خطری جدی علیه تقویت وجود حمایت نشده است٬ حتی حمایت کنندگان اسرائیلیش نیز

می رود. حکومت شکننده لبنان به شمار
شدت لبنان نیز علیه هدف های فلسطینی در اعمال تالفی جویانه اسرائیلیها و زنجیره تشنج فلسطینیها
اسرائیل اسرائیلی به نام نهریه٬ آوریل به یک شهر 22 در فلسطینیها به دنبال حمله تروریستی٬ یافته است.
غیرنظامیان نتیجه آن بسیاری از که در دست به زنجیره ای ازحمالت هوایی علیه پایگاههای فلسطینی زد
ولی اسرائیل مـمکن است دست بـه تـعدادی اعـمال اوضاع آرام است٬ حال حاضر در ـکشته شدند.
تن اسرائیلی و ماه مه که سبب کشته شدن دو 14 تیبرباس در بمباران شهر رابطه با لبنان در تالفی جویانه در
به عهده گرفته است. بیروت مسئولیت این حمله را رهبری ساف در بزند. زخمی شدن عده دیگری شده بود
به دست آوردن کنترل سر حمالت شدیدی بین بخشهای مسیحی بر روزهای اخیر در بیروت٬ در
قسمتهای جنوب شرقی این شهر در گرفته بود. این خشونت کشتارآمیز مسـیحیان از مشـاجره بـین
ـگروههای رقیب ناشی شده و از نظر سیاسی انگیزه ای ندارد. جهت توقف این درگیریها٬ رهبران مـهم
تئوری با مشترک در طریق یک ستاد از که البته قبًال اعالم داشتند را بین نیروهای خود مسیحی اتحاد

متحده شده بودند. یکدیگر
رئیس جمهور رهبرسوریه دردمشق بود. ماه مه مشغول مذاـکره با 15 روزهای 16ـ دولت لبنان نیزدر
که اجازه دهند که ازطریق آن سوریها به مصالحه ای دست یابد این طریق بتواند سرکیس امیدوارست که از
نتایج مذاـکرات از هنوز بگیرد. بیروت را یک نیروی بازسازی شده نظامی لبنانی جای نیروهای سوری در

دست نیست. اطالعی در
یهودی حبیب القانیان در اعدام مهمترین صنعتگر (خیلی محرمانه). ادامه اعدامها ایران: NEA ـ 4ـ
نگرانی این جامعه زمانی ترس و جامعه یهودیان ایران شده است. نگرانی شدیددر هفته گذشته باعث ایجاد
چهره های تجاری یهودی پخش شده بـود از دستگیری بسیاری دیگر که شایعاتی مبنی بر شد بیشتر
می برند). توقیف به سر ـ 12یهودی در ـ بین 25 گویای این واقعیت است که احتماًال (اطالعات تقریبی ما
این ارتباط بوده است.“ صهیونیزم در اسرائیل و اینکه ”با به خصوص به خاطر آقای القانیان محاـکمه شد

دیگری به اعدامهای ایرانی بخشیده است. اتهام بعد
ما ایران ابرازداشته ایم. در محاـکمه های مختصر و علیه این اعدامها را به کرات عدم تأییدشدیدخود ما
اعالم کرده ایم که متهمین باید مداخله نکرده ایم فقط شدیدًا گناهکاری طرفین درگیر یا درباره بیگناهی و
مقامات از ما باشند٬ برخوردار خود فرصت کافی برای دفاع از از نیز و آشکار یک محاـکمه عادالنه و از
نظر عدالت از و قبول حقوق بشر اصول مورد کرده و درست اجرا به طور ایرانی خواسته ایم که مراحل را
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که اعدام ایشان بنا کردیم این بود اتخاذ آقای القانیان موضعی که ما مورد در محترم به شمارند. بین المللی را
انقالب ایران است جنبه های استاندارد مختلف که یکی از احترام دموکراتیک به عقاید با به اتهامات باال

مغایرت دارد.
رابطه با به هیچ وجه در که اعدام آقای القانیان یک موضوع فردی بوده و اطمینان داد دولت ایران به ما
نه گرفته و قرار آزار اذیت و گفته شده است که یهودیان ایران نه مورد به ما جامعه یهودیان ایران نیست.
نمایندگان برجسته یهودیان گفت که مبارزه ای علیه جامعه خمینی به گروهی از آیت اهلل گرفت. خواهند
بین نرود. از کامًال که نگرانی آنها لیکن اظهارات خمینی درباره صهیونیزم باعث شد ندارد. یهودیان ـوجود
ادامه این مهاجرت ظاهرًا و ترک می کنند ایران را روز یهودی هر 300 ـ به گزارشات رسیده بین 500 بنا

یافت. خواهد
صادر دستورقتل را کسانی که متهم به قتل بوده یا تنها ماه مه خمینی اعالم داشت که ازاین به بعد 13 در

شد. اعدام خواهند به مرگ شده باشد٬ که منجر شکنجه کرده اند کسانی را یا و ـکرده اند
عمومی داده که متهم به اتهامات کوچک دررژیم قبلی هستندعفو که به آنها وزیردادگستری اعالم کرد
که گذشته را مردم خواسته بود از و شده بود این عفو خواستار بازرگان قبًال نخست وزیر شد. خواهد
کرده شریعتمداری تقاضا آیت اهلل شوند. دست به کار فراموش کرده برای به راه انداختن دوباره اقتصاد

خشونت مخالف هستند. هم اسالم با چون هم قرآن و باشند٬ اجرای عدالت میانه روتر است که در
بـنقل از آیتاهلل خلخالی در 13 ماه مه اعالم داشت که وی رئیس دادگاه انقالب تهران می باشد.
مطبوعات٬ خلخالی اعالم داشته است که شاه و دوازده تن از اعضای خانواده و رابطین نزدیکش در غیاب
ما به قتل برساند. را است آنها کجای جهان آزاد هر به اصول اسالم هرکس در بنا و به اعدام محکوم شده اند

متأسف هستیم. بسیار این گونه عملیات خشونت بار داشتیم که از اظهار
طرف حمله از درخطر را خود و رژیمی است که احساس ناامنی شدیدی دارد کار ظاهرًا ادامه اعدامها
جهت برقراری نظم و الزم را اختیار نیروی کافی و و نیروهای خارجی می بیند چپ و شاه٬ عناصرطرفدار
دستگاه متعصبی است که در عناصر کار نیز اعدامها عصیانهای متفرق ندارد٬ و کشتارها جلوگیری از یا

نیستند. تحت کنترل خمینی نیز انقالبی پاسخی به تقاضاهای میانه روهایی چون بازرگان نداده و

شماره (18) سند
58 تیر 11 ـ ژوئیه 79 2 ـگزارش شماره 1209 تاریخ:
مشاوران پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان / سری /

مشکالت مالی نیازهای نظامی سادات و مصر: (طبقه بندی نشده)
NF خالصه: خیلی محرمانه /

اسرائیل وضع شده و صلح بین مصر قرارداد امضاء طرف اعراب علیه سادات پس از تحریمهایی که از
برای خریدسالح تا داده شده بود قاهره قرار سبب شده است که کمکهای قابل مالحظه اعراب که دراختیار
به بعد سال 1976 این طریق از خریدهایی که از پس گرفته شود. رود٬ به کار آمریکا اروپای غربی و از
عدم موجودیت کمکهای اعراب ممکن تخمین زده شده است. دالر میلیارد 5/3 صورت گرفت بالغ بر
و آمریکا از ها افـ5 شامل خرید که این تأثیر ـ بگذارد این مبلغ تأثیر از بیشتر یا درصد 50 است بر
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می شود. سالحها مورد انگلیس در فرانسه و قراردادهای عظیم با
نظامی تأثیری فوری براستعداد تحریمهای وضع شده توسط اعراب نمی تواند (NF (خیلی محرمانه /
برای مدرن سازی نیروهای مسلح خودش می توانـد تالش مصر مدت در دراز لیکن در بگذارد٬ مصر

تأثیری جدی برجای بگذارد.
کمکهای الزم برای یک سری اقدامات٬ طریق ترکیبی از از می تواند مصر (NF (خیلی محرمانه /

از: که عبارتند تهیه نماید غرب را رسیدن به اهداف قراردادی با
خواهد اختیار در این منبع مالی را کردن به اینکه بدون حمایت اعراب نیز وانمود قرض تجاری با ـ ـ

داشت:
نظر چه از سیاسی و نظر منحرف ساختن منابع ازواردات غیرنظامی که عملی است خطرناـک چه از ـ ـ

اقتصادی.
مخالفت نیروهای مسلح علیه صورت مبهم بودن٬ ارتش که در کاهش برنامه های مدرن سازی در ـ ـ

انگیخت. برخواهد سادات را
آمریکا. از تقاضای کمک بیشتر ـ ـ

برآورد را ازروشهایی که ازطریق آن می توان نیازهای تسلیحاتی مصر یکی دیگر (NC / NC / (سّری
21 مثًالموتورهواپیمای میگ ـ این کشورپرداخته شود. در تجهیزات روسی موجود این است که به تعمیر
آزمایش زیردریائیهای روسی و توسط ایتالیائیها 21 بخشهای الکترونیکی میگ ـ تعمیر توسط انگلیس٬

توسط آمریکا از این گونه عملیات است.

قطع کمکهای اعراب (سّری)

شده است. سازمان صنایع نظامی عربی یاد یا این سازمان به عنوان سازمان عربی برای صنعتی سازی و به گزارشهایی از بنا 1ـ

دفاع عربستان سعودی شاهزاده سلطان اعالم داشت که سازمان صنعتی عرب 1 وزیر اواسط ماه مه٬ در
قطر٬ توسط مصر٬ سال 1975 هدف اصلی تشکیل این کنسرسیوم که در ژوئیه منحل میباشد. تاریخ 1 از
توسعه یک صنعت یعنی: یک هدف مضاعف بود آمد امارات متحده عربی به وجود عربستان سعودی و
و سالح برای اعضا اصل منبع اصلی تولید برای برآوردن نیازهای دفاعی قاهره که در مصر تسلیحاتی در
این سر که میان کشورهای خلیج بر می رسید به نظر همان آغاز ولی از کشورهای عربی باشد. دیگر
به خصوص که ـ ـ دارد وجود تردید برود کمک به مصر از فراتر موضوع که سازمان صنعتی عرب بتواند

اروپای غربی دارند. مستقیم سالح از میل به خرید اعراب خلیج بیشتر
نیزاعالم فراهم کردندو سهمی معادل 260میلیون دالر ابتدا کشورهای خلیج در یک از هر به هرحال٬
میلیون دالر که 780 (چنین گمان می رود شد کمکهای بیشتری فراهم خواهد صورت نیاز که در نمودند
قرار تحت کنترل مصر و اختیار در یا مصرف شده و سازمان صنعتی عرب یا سر سرمایهـگذاری اولیه بر
تسلیحات مربوطه به کارخانه تسلیحاتی و ایجاد از این سرمایهـگذاری عبارت بود در نیز سهم مصر دارد).

عربی می باشد. دیگر کشور هر از موجودیت کارگران فنی که عظیمتر
که بیش ازیک میلیارددالرمصرف نشده دارد مصرحدود سازمان صنعتی عرب٬ کمک برسر عالوه بر
اطالعات خـاصی چون اخیرًا سالح وام گرفته است. جهت خرید سال 1974 کشورهای خلیج از از
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نیست. مصر اختیار در بگوییم که قسمت اعظم این پول دیگر پیرامون وضعیت این بودجه نداریم باید

اروپای غربی اسلحه از خرید ( NF / NC / (سّری
صورت سال 1976 اروپای غربی از از غیررسمی توسط مصر یا رسمی و اسلحه که به طور خرید

و آمـوزش٬ لوازم لجستیکی٬ قطعات یدکی٬ مهمات٬ تجهیزات نظامی٬ این گزارش دربرگیرنده انتقال سالحها دالری مربوط در همه آمار -1
می باشد. نیز قراردادهای مربوط به مونتاژ یا و مجاز تولید

انگلیس خـریداری شـده فرانسه و که قسمت اعظم آن از بالغ می گردد دالر میلیارد1 ـگرفت به 2/9
است.

کشورهای کمونیستی بخصوص از سالح از میلیون دالر 120 این مدت بیش از در مصر به عالوه٬
6 هواپیمای جت جبه خصوص اف ـ 40 از هواپیما 18 حال حاضر چکسلواـکی خریداری کرده که در

داده است. تحویل آن کشور 1978 اواخر در را روسی ساخت چین) (میگ 19

سرمایه سازمان صنعتی عرب:
که اروپای غربی تحت حمایت سازمان صنعتی عرب انجام می شود از میلیون دالرخرید حداقل 835

از: عبارتند
توپ و کمکهای فنی برای تولید ماشین آالت و آلمان غربی جهت خرید از میلیون دالر 70 حدود ـ ـ

مصر. مهمات مربوطه در تانک و
هلیکوپتر مصر٬ در بعدها انگلیس و در ابتدا اساسًاجهت تولید٬ انگلیس٬ از 765میلیون دالر ـحدود ـ

لنیکس٬ موتور لنیکس٬ و سالح هدایت شونده ضد تانک سوینگ فایر.
تحقق را جت بمب افکن آلفا سال 1978خرید 160 در تا کرد امضا قراردادی را مصر اینها٬ عالوه بر
مالی نظر از و تمام می شد میلیون دالر این معامله 800 شود. قاهره مونتاژ در بود قرار که این جتها بخشد
و صلح مـصر قرارداد امضاء قبل از شواهد لیکن٬ توسط سازمان صنعتی عرب تأمین گردد. بود قرار
آورد. به وجود مصریها نگرانیهای در و تردید کارآیی این هواپیما نظر چه از قیمت و نظر چه از اسرائیل٬
مربوط به این اتوماتیک قرارداد به طور م) اسرائیل ـ و (صلح مصر که قرارداد می رسد به نظر لیکن اینطور
خاتمه داده است. آن نقشی داشته باشد که سازمان صنعتی عرب در دیگری را قرارداد هر و هواپیما

سازمان صنعتی عرب از غیر طریق منابع عربی و ـکمکهای مالی از
840 ساخته که بالغ بـر انگلیس منعقد فرانسه و قراردادهای تسلیحاتی متعددی با همچنین مصر
و میلیون دالر 288 بالغ بر کشتیهای تسلیحاتی رمضان٬ جهت خرید انگلیس٬ با می باشد: میلیون دالر
جتهای فرانسه جهت خریدتسلیحات دریائی اتومات و با میلیون دالر٬ 7/2 بالغ بر جهت خریدهلیکوپتر
جهت و میلیون دالر 250 بالغ بر موشکهای زمین به هوا جهت خرید و میلیون دالر٬ به مبلغ 250 میراژ
مالی نظر طریق سازمان صنعتی عرب از از این خریدها میلیون دالر. به مبلغ 42 5 و میراژهای 3 خرید
باقیمانده دالر یک میلیارد کامل از به طور یا به طریقه قسطی و لیکن می بایستی یا تأمین نشده است.

پرداخته شود. گذاشته شده بود کنار سرمایه عربی که برای نیازهای نظامی مصر
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به ایتالیا از نوع لوپور FRIGATE از چند خرید قرارداد به گزارشات مصر بنا قرارداد٬ درست قبل از
بود حالی که قرار در سال 1978صورت گرفت٬ معامله اصلی در رسانید. به امضاء میلیون دالر مبلغ 225
ولی سرانجام به وسیله قاهره این معامله لغوگردید. بپردازد٬ تمام مبلغ را عربستان سعودی قسمت اعظم یا
اینکه یا رسیده است و دوباره ای به امضاء قرارداد این معامله٬ سر بر معلوم نیست که آیا حال حاضر در
بیشتر اولین فصل سال 1979نسبت به کمک مالی عربستان سعودی نسبت به خود در آزمصریها حرص و
نظر نمی توان گفت که از باقیمانده باشد٬ نیز همچنان به قوت خود صورتی که معامله لوپو ولی در شده بود٬

بشود. طرف اعراب به این کشور مالی کمکی از

منبع مالی مصری:
رفته بایدتوسط به کار باقیمانده که برای خریدسالح ازاروپای غربی درسال 1976 200میلیون دالر
میلیون دالرجهت 50 تانکهای آلمانی٬ برای خرید میلیون دالر این مبلغ شامل 50 پرداخته شود. مصریها
100 مبلغی بیش از و ایتالیا زیردریایی از واژدرهای ضد وسایل الکترونیکی مخصوص هواپیما خرید
مـهمات تـا قـطعات یـدکی و از خدمات انگلیسی کـه عـبارتند تجهیزات و بابت خرید میلیون دالر
تبدیل ناوچه های گشتی روسی به ناوچه های مـخصوص پـرتاب دوباره سازی هواپیماهای روسی و
است. مهم بدهکار بابت این محموله های بسیار میلیون دالر 100 هنوز مصر سال ٬1978 موشک حتی تا
نتیجه مشکل اصلی که در انجام می شود. طریق اروپا خریدهایی که از بر تأثیر (NF / NC / (سّری
بیرون کشیده شدن سرمایه های عربی به وجود می آید در وضع خریدهای تسلیحاتی مصر و طرحهای
تولیدی و مهمتر از همه تأثیر بر توان مصر در به اتمام رساندن وظایف خود نسبت به این قراردادهـا

میزان مورد چون اطالعات کافی در بوده است تعیین کرد٬ درگیر این معامالت نظامی مصر که در ممکن نیست که بتوان میزان اصلی پولی را 1ـ
یک روش از بنابراین تنها نمی توان به دست آورد. را وضعیت قرارداد کلی شرایط و به طور میزان تخفیف و و پرداخت دوم٬ بهره پیش پرداخت٬
منهای ارزش حدسی بخشهای تحویل شده میتوان بهره گرفت که براساس ارزش کلی قراردادها مصر کمبود یا برای ارزیابی ارزش دالری و

قراردادهای مهم انجام می پذیرد.

می باشد. 1

1 سناریو
طریق سازمان آلمان از براساس اطالعات تقریبی درباره دیون پرداخت نشده قراردادهای انگلیس و
200 ـ 600 بالغ بر سال آینده بپردازد 3 یا 2 در باید پولی که مصر صنعتی عرب می توان گفت که مقدار
سرمایهـگذاری اولیه سازمان صنعتی عرب دست که مقداری از گمان می رود گردید. خواهد میلیون دالر
بسته به ولی همه اینها جبران سازد٬ وظایف قراردادی قاهره را قدری از بتواند و نخورده باقیمانده باشد

توسط کشورهای خلیج دارد. خروج این ارز جلوگیری از در سرعت عمل مصر

2 سناریو
را خرج این پروژه ها تا اضافی داشته باشد میلیون دالر به صدها ممکن است نیاز مصر این وصف٬ با
جهت کامل کردن پروژه های سازمان صنعتی دالر میلیارد 1/5 بنابراین قاهره حدود تأمین سازد. بتواند
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دارد. عرب نیاز

3 سناریو
به وسیله مستقیمًا ظاهرًا و میلیون می باشد انگلیسی که معادل 840 قراردادهای فرانسوی و دیگر
به ـکشورهای خلیج فارس تأمین سرمایه می شددرحال حاضریک شکاف 2/3میلیارددالری برای مصر

آورده است. وجود

4 سناریو
FRIGATE های لوپوی ایتالیایی گویا دالری جتهای آلفای فرانسوی و مرکب یک میلیارد قرارداد
این کمکی انجام شود. طرف اعراب نسبت به این قراردادها امیدی نیست که از فراموش شده است و دیگر
هزینه های الزم برای گردانـدن مخارج و البته اـگر می رساند٬ میلیارد به 3 شکاف را برای مصر خرید

نگیریم. نظر در را آلفا ـکارخانه تولید

آمریکا اسلحه از خرید
اسرائیل صورت و صلح مصر امضای قرارداد قبل از آمریکا خریدهایی که از قرارداد: قبل از (سّری)
ـ دستگاه هواپیمای 130 20 ٬5 فانتوم اف ـ برگیرنده 50 در که اساسًا بود میلیون دالر 870 ـگرفت بالغ بر
C و جیپها مقداری پول AMC پس از تحویل هواپیماهای 130 ـ C و فروش در محل و مونتاژ جیپهای
پرداخت شد (آمریکا تصویب کرده است که هواپیماهای شناسایی به مبلغ 66 میلیون دالر را به مصر

نکرده است). امضاء را قرارداد رسمًا هنوز لیکن مصر بفروشد٬
آمریکا از اسلحه توسط این کشور خرید بر می تواند تحریمهای اعراب علیه مصر (NF / NC / (سّری
توسط عربستان سعودی بود که قرار میلیون می باشد 525 بالغ بر ها 5 اف ـ خرید بگذارد٬ تأثیر نیز
چون قرارداد داد٬ نخواهد را ها 5 اینکه پول اف ـ مبنی بر سعودیها این تصمیم اخیر لیکن٬ پرداخت گردد.
خیر؟ یا بین ببرد از را معامله هواپیماها اعتبار می تواند٬ شده است آیا اسرائیل امضاء و صلح مصر

90میلیون AMC که بالغ بر قرارداد دو هر روشن نیست. هنوز این موضوع برخریدجیپها تأثیر (سّری)
مونتاژ کارخانه ای که در شامل نمی گردد. سرمایهـگذاری اعراب را فروشهای تجاری بوده و می باشد دالر
مونتاژ جیپ را 50 روز است در قادر و یک کارخانه سازمان صنعتی عرب بود استفاده بود جیپ مورد
تحت سرپرستی کارخانه دیگری (ـگویا و قاهره افتتاح گردید در 1978 دسامبر این کارخانه در نماید.
بنابراین٬ 1979افتتاح گردد. ماه دسامبر است در قرار کند است جیپ تولید که قادر سازمان صنعتی عرب)

بگذارد. تأثیر جیپ نیز تولید بر مدت می تواند دراز انحالل سازمان صنعتی عرب در

قرارداد: زمان انعقاد از (سّری)
صلح به قرارداد که بنا کمال حسن علی اعالم نمود دفاع مصر به وزیر رسمًا دفاع آمریکا براون وزیر
یک نماید. ایجاد برای سه سال آینده مصر اعتبار دالر میلیارد است 1/5 حاضر اسرائیل آمریکا و مصر
اـکنون بازگشته است٬ نماید٬ برآورد را نیازهای تسلیحاتی این کشور تا رفته بود ـگروه آمریکایی که به مصر
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باطری 12 نوع گیرینگ٬ 2شکاری از ٬4 25جت اف ـ مایلند که مصریها مطالعات مقدماتی نشان می دهد
زیر دستگاه آزمایش فشار کامیون و 1200 زرهی٬ دستگاه نفربر 800 سام٬ ٬1 سیستم موشکی هاوک ـ
1/5 تـمام اعـتبار صورتی که این صورت خریداری شود٬ در خریداری نمایند. دریاییهای روسی را

گردید. میلیاردی مصرف خواهد

دورنما
(به عالوه آمریکا غیررسمی تسلیحاتی ازاروپای غربی و جمع کلی خریدهای رسمی و (NF (سّری/
بیش نمی تواند قراردادهای تمام شده وپرداختها می گردد. 5/4 بالغ بر سال 1976 از اعتبار) میلیارد 1/5

یک پنجم این مبلغ باشد. یا میلیارد 1 از
4 متوجه قسمت عمده این مبلغ یا بزرگی را پایان سرمایهـگذاریهای عربی می تواندخطر (NF / (سّری

ذیل به صورت میلیونی نشان داده می شود. که در باقیمانده بنماید میلیارد
انتخاب ”ب“ انتخاب ”الف“

200 ـ 600 (1 1500 (سناریو (2 (سناریو
525 ـ 525 ها) 5 525 (اف ـ ها) 5 (اف ـ
725 1125 (%17 تا %28) 2025 (%50)

انتخاب ”د“ انتخاب ”ج“
(سناریو 4) 3000 (سناریو 3) 2300
(اف ـ 5 ها) 525 (اف ـ 5 ها) 525
2825 (%70) 3525 (%88)

فریگاتهای لوپوی ایتالیا جتهای آلفای فرانسوی و گرفتن شرایط خرید نظر در با (NF (محرمانه /
با آلمانی را پروژه های انگلیسی و بخواهد ولی ممکن است مصر درست نمی آید٬ به نظر انتخاب ”د“
خریدهای حداقل یکی از و خریداری نماید را ها 5 طریقی اف ـ از سرمایه های عربی تکمیل کرده٬
چیزی بین برای خریدسالحهای حاضر بنابراین کمبودهای مصر عملی سازد. نیز انگلیسی را فرانسوی یا

می باشد. انتخاب ”ج“ و انتخاب ”ب“
به دست آورد. یک سری اقدامات سرمایه الزم را با می تواند مصر (NF (محرمانه /

که البته دسترس می باشد این فرض که این وام بدون کمک اعراب در با وامهای تجاری٬ استفاده از ـ ـ
دارد. شک وجود نیز این مورد در

لیکن خطرهای سیاسی و ممکن نیست٬ اینکه غیر وجود که با واردات غیرنظامی٬ انحراف منابع از ـ ـ
اقتصادی دارد.

سلب حمایت ارتش از صورت اهمیت این برنامه ها کاهش برنامه های مدرنیزاسیون ارتش که در ـ ـ
خطری جدی برای سادات باشد. سادات می تواند

وی بگذارد. اختیار کمک بیشتری در بخواهد آمریکا از اینکه مصر دیگر ـ ـ
این برآورد را طریق آن نیازهای تسلیحاتی مصر روشهایی که می توان از از یکی دیگر (NF / (سّری
21 هواپیماهای میگ ـ مثًالموتور پرداخته شود٬ این کشور در تجهیزات روسی موجود است که به تعمیر
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دریائیهای روسی آزمایش زیر و توسط ایتالیائیها 21 بخشهای الکترونیکی میگ ـ تعمیر توسط انگلیس٬
این گونه عملیات است. از توسط آمریکا
لوئیس جی ساریس تهیه شده وسیله:
مارتین رابرت الف. شده وسیله: تأیید

غیرقابل رؤیت برای بیگانگان = NF

غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران = NC

شماره (19) سند
58 سّری تیر 13 ـ ژوئیه 79 4

اولویت با مجمع گردآوری خالصه های اطالعاتی ـ به:
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان شیوه های حساس اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار

ژوئیه 1979 3 ـ خالصه اطالعاتی 845 موضوع:
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان است) سری / 1 ـ (پاراـگرافهای 6

این واقعیت است که ارائه شده نشانگر تحلیل اخیری که توسط سازمان سیا دورنمای داخلی مصر: 1ـ
می کنند فکر و حمایت می کنند صلح را که قرارداد میان اـکثریت مصریها در ارتش و محبوبیت سادات در
جامعه نفوذ بخش با مخالفین سادات در کاهشی نیافته است. بردارد٬ در منافع اقتصادی نیز این قرارداد
مصری وجود دارند٬ لیکن از سازماندهی و رهبریت مکفی برای جلب پیروان بیشتر برخوردار نیستند.
موقعیت سادات در درون کشور دستخوش تغییرات است و ممکن است در محبوبیت او در سال آینده
در یا و مردم برآورده نشود نیاز صورتی که توسعه های اقتصادی مورد در آید. ـکاهش فاحشی به وجود
بگین تـعیین چهارچوب یک ساله ای که سادات و مذاـکرات خودمختاری در صورتی که پیشرفتی در
گردید. خواهد تهدیدی جدی روبه رو میان مردم با موفقیت سادات در و سیاستها حاصل نشود٬ ـکرده اند
برای خطرناـکی را توسعه چنین تهدیدی٬ممکن است سادات گامهای بسیار و رشد جهت جلوگیری از

بردارد. سرکوبی منتقدان خود
جلب ناراحت بودند بسیار مصر با نتایج برخوردها که از را صلح موافقت اـکثریت مصریها قرارداد 2ـ
به بهبودیهای اقتصادی را یا و پیشرفتها صلح به دنبال خود که قرارداد این وصف همه توقع دارند با نمود.
است از خیلی شاد و دارد چشمداشت چنین پیشرفتهای اقتصادی را نیز ارتش مصر همراه داشته باشد.
نـدارد٬ آمـادگی آن را اسرائیل که اصـًال اینکه برای جنگ با از دیگر بازگشته و اینکه صحرای سینا
می توان به وسیله ورودسالح متروک را نگرانیهای ارتش درباره سالحهای کهنه و صف آرایی نخواهدکرد.

تسکین بخشد. آمریکا از
بـه پـیشرفت آشکـار نـیاز جلوگیری کند کاهش محبوبیت خود از سادات برای اینکه بتواند 3ـ
پیشرفتهای این زمینه ها لیکن در دارد. زمینه اقتصاد به پیشرفت مثبت در نیاز اسرائیل یا درمذاـکرات با
عدم امکـان چون پیچیدگیهای مشکالت اقتصادی مملکت و شد٬ به سختی حاصل خواهد چشمگیر
غزه نوار اردن و طبیعت موضوع ساحل غربی رود اطالعات اسرائیل و مصر٬ آشتی پذیری میان اعراب و
منتقدین مصری پیمان نیاید٬ مذاـکرات پیشرفتی به وجود روند صورتی که در در نمی دهد. این اجازه را
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شد. خواهند جدی تر و صلح فعالتر
امنیت سادات٬ قراردارد. ترور معرض خطر در 4ـسادات ازطرف رادیکالهای خارجی وداخلی دائمًا
بین راه از اسرائیل تالشهایی در صلح با قرارداد لیکن به علت نارضایتی اعراب از کلی خوب است٬ به طور
لیکن سادات بسیار جانشینی برای سادات تعیین نشده است٬ قانون اساسی مصر در کرد. خواهند بردن او
سـیاست کند. عجیبی تغییر اینکه شرایط به طرز مگر بشود٬ مایل است که حسنی مبارک جانشین او
مذاـکرات روند نیز او احتماال و دارد سیاست خارجی سادات شباهت بسیار خارجی حسنی مبارک با
لیکن کرد. خواهد ایجاد مصر در مرگ سادات بی ثباتی زیادی را کرد. دنبال خواهد اسرائیل را صلح با
دهند. قرار مشی خود که ”امن“ترین روش یعنی بازگشت به عربیت را ترجیح می دهند مصریها بسیاری از
و کانال سوئز جهانگردی٬ صادرات نفت٬ اینکه عوارض حاصل از وجود با تحریمهای عربی: ـ 5
می توان گفت که اعراب قدرت مقاومت بخشد٬ اقتصاد برابر در را ـکارگران خارجی توانسته است مصر
کشنده باشد. بسیار سیاسی برای این کشور اقتصادی و نظر از مصری می تواند فعالیتهای ضد ادامه بیشتر
پرداخت اجتناب از یا کشورهای عربی و دیگر مصری از کارگر حرکاتی چون احتمال اخراج 600٬000
1/75 که بالغ بر قاهره قسمت اعظم این سرمایه را آورد. وارد میتواندخسارت جدی به مصر حقوق آنها
روبه که بازگردانده می شوند برای آنها کار مسکن و مشکل ایجاد با و دالراست ازدست خواهدداد میلیارد
سؤال قرار صلح مور ابتکار در درایت سادات را میزان کسانی که عقل و بر روز هر گردید. خواهد رو
آشوبهای داخلی دامن به اختالف و می تواند که البته این مشکالت اقتصادی نیز اضافه می شود می دهند
بزند. مخالفین راست و چپ سعی خواهند کرد٬ از موقعیت استفاده نمایند. حتی اـگر این مشکالت را نیز
باال مسکن ناـکافی نگرانیهای مردم را کم و دستمزد بهانه قراردادن نرخها٬ هم مخالفین با باز نادیده بگیریم٬

برد. خواهند
برخوردار مصر و آمریکا شدید حمایت دائم و از سادات باید طول مذاـکرات٬ در مادی و نظر از 6ـ
صورتی که تصمیم بگیرندحمایت در یا و شوند برخوردار حمایت آمریکا از صورتی که مصریها در باشد.
او حمایت داخلی از گرفته٬ سؤال قرار مذاـکرات صلح مورد سادات در تدبیر درایت و کم کنند٬ را خود

یافت. ـکاهش ناـگهانی خواهد
خارجه٬ که نماینده وزیر وست گزارش می دهد سفیر عربستان سعودی: و مصر (خیلی محرمانه) 7ـ
اسرائیل عادی شود. و روابط بین مصر تا کشید سال طول خواهید گفته است که حداقل دو منصوری به او
منصوری خیلی خوشحال روابط بهترشود. آن تا از هشت ماه بعد اسرائیل و با یک سال برای تعویض سفیر

کرده است. ایلتس حمالت مطبوعات تخفیف بیشتری پیدا میانجگیری سفیر از که بعد بود
یک مصاحبه با ژوئن در 30 در شاه خالد خالد: مصاحبه عربستان سعودی ـ (طبقه بندی نشده) 8ـ
آمریکا مراحل صلح بین عربستان سعودی و که برسر شاه قبول کرد نکته اشاره کرد. روزنامه کویتی به چند
براساس دوستی و ”بسیاری قوی و کشور لیکن اذعان داشت که روابط بین دو دارد٬ وجود اختالف نظر
عربستان سعودی بر آمریکا که گفته اند این گزارش را و مشترک استواراست“... جانبه و منافع دو تعاون و
که وی اضافه کرد تکذیب نمود. بکاهد٬ علیه مصر تحریم خود یا میزان مخالفت و از تا می کند وارد فشار
تعالیم اسالمی و علیه حقوق عربی و کمونیزم وامپریالیسم به عنوان سه عامل متحد ـکشورش به صهیونیزم٬
بازگرداندن همه سرزمین های و ”بدون ارجاع حقوق ملی فلسطینیها که: نمود تکرار و آن می نگرد...“
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فکر این طرز دست آخر داشت“. این منطقه را ثبات در صلح و اشغال شده عربی واورشلیم نمی توان انتظار
آن ”دوره ای که در داده گفت: قرار انتقاد مورد شبه جزیره عربی را یعنی مداخله کردن نیروی نظامی در

برای همیشه پایان یافته است.“ دیگر قدرت می توانست حافظ منافع باشد
مذاـکرات خودمختاری: و پطروس غالی ـ (طبقه بندی نشده) 9ـ

مجمع کمیته مصری گفته است که که پطروس غالی به چند 2ژوئیه گزارش داد قاهره در در روزنامه منا
صـورتی کـه اسـرائـیل مـوضع غـزه در نوار اردن و برای رسیدن به خودمختاری ساحل غربی رود
راههای مصر مذاـکرات جاری خودمختاری تحقق نیابد٬ یک سال پس از و حفظ کند را ”تغییرناپذیر“خود
لبنان اجتناب ورزد در حمله به فلسطینیها اسرائیل خواست که از ادامه از در می کند. پیشنهاد دیپلماتیک را

داد. قرار انتقاد مورد نیز سیاست اردوگاههای اسرائیل را و
ژوئیه گزارش داد 2 دولتی عربستان سعودی در رادیو نفت عربستان سعودی: (طبقهبندی نشده) 10ـ
نفت خویش را میزان تولید این کشور به اعالن دیوان سلطنتی٬ جهانی بنا ـکه به منظورحفظ سالمت اقتصاد
که (ـگزارشهای قبلی اشاره کرده اند زمان چیزی گفته نشد میزان و نظر این گزارش از در افزایش خواهدداد.
دهد). قرار نظر مد را روز بشکه در شرایط خوب عربستان سعودی ممکن است افزایش 500٬000 در
یکم ژوئیه قذافی ادعا ـکویت در یک کنفرانس مطبوعاتی در در سالح نفت لیبی: (خیلی محرمانه) 11ـ
داشت که لیکن اظهار می باشد. سالح نفت“ ”استفاده مشروع از نفت توسط این کشور که قطع صدور ـکرد
گذاشته خواهد برای چه مدت به اجرا چه زمان و این تصمیم در وقت آن نرسیده است که گفته شود هنوز
شد. در رابطه با ”تهدیدات“ او سفارت آمریکا در تریپولی اظهار می دارد که قذافی به تالشهای خود
بین المللی نشان داده است که آمریکا عکس العمل بازار ادامه خواهدداد. پیرامون به هم زدن تعادل آمریکا

است. صدمه پذیر نسبت به ابتکارات لیبی بسیار
آن است که گزارشات مطبوعات حاـکی از اردن: ساحل غربی رود اسرائیل ـ (طبقه بندی نشده) 12ـ
ماه این دانشگاه در داده اند. ساحل غربی را مقامات نظامی اسرائیل اجازه بازگشایی دانشگاه بیرزیت در
تعطیل شده بود. به قتل رسید توسط اسرائیلیها آن یک دانشجو در تظاهراتی که انجام گرفت و مه پس از
به علت را نابلس شاـکا شهردار نظردارد ایزمن در دفاع و این است که وزیر ـگزارشات مطبوعات حاـکی از
نزدیکی شهرش به دادگاه اعتراض به تشکیل اردوگاه ایون موره در در رهبری یک تظاهرات صلح آمیز
تشنجاتی که به دنبال این محاـکمه به وقوع خواهد مقامات اسرائیل از همین گزارشات٬ بنابر بکشاند.
شکست شد. گذاشته خواهد به اجرا اقدامات تأدیبی علیه نابلسیها دیگر لیکن٬ هراسند. بیم و پیوست در
گزارشگر برانگیخته است. خشم مطبوعات اسرائیل را ماههای اخیر اردن در ساحل غربی رود اسرائیل در
ایزمن دفاع و وزیر ماه خدمتش٬ اولین 18 ژوئیه گفت علیرغم سیاستهایش در 2 در آرتز روابط عربیها
ازتخریب خانه ها٬ که عبارتند ـ می کرد رد را ماه قبل آنها چند که تنها می دهد قرار تأیید مورد فعالیتهایی را
این مقاله ادعا غیره٬ و اردوگاهها حکومت نظامیهای طوالنی در تعطیل مدارس برای مدتهای طوالنی و
این اردن٬ ساحل غربی رود در گردهماییها که عکسالعمل شدیدمدیریت نظامی علیه تظاهرات و می کند
روابط گزارشگر منطقه تحت مدیریت نظامی به یک منطقه تحت اشغال نظامی درآورده است. از منطقه را

خطوط کلی گزارش قبلی موافقت دارد. مقاله ای نوشته است که با نیز عمومی داور
به شدت این تل آویو در یک سخنگوی سفارت آمریکا شایعات: اسرائیل ـ (طبقه بندی نشده) 13ـ
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یک ضیافت شامپاین شرکت جسته تا مقامات آمریکایی در دیگر یا که وابستگان نظامی و شایعه را
این جواب در تکذیب نمود. هواپیماهای جنگنده سوریه جشن بگیرند بر را 15 پیروزی خلبانان اف ـ
یک در می داشت که وابسته نظامی ما که اظهار ژوئیه بود 2 خبری انگلیسی اسرائیل در پاسخ به رادیو
روزنامه های کویتی این داستان دروغین یکی از این وصف٬ با چنین مهمانی وضیافتی شرکت داشته است.

چاپ کرده است. را
آن است کـه تـوپخانه بیروت رسیده حاـکی از گزارشهایی که از لبنان: اسرائیل ـ (محرمانه) 14ـ
ژوئیه گلوله باران کردند. مورخه 2 جنوب لبنان در در دست راستیهای مسیحی اهدافی را و اسرائیلیها
این سرزمینها فراز بر آن است که هواپیماهای اسرائیلی نیز گزارشات مطبوعاتی حاـکی از وابسته نظامی و
خواسته است که الحوص ازفلسطینیها که نخست وزیر روزنامه های لبنانی گفته اند درآمده بودند٬ به پرواز
به تـالفی اسرائیلیها اجرای عملیاتی که باعث شود از مناطق پرجمعیت جنوب لبنان خارج شده و از

اجتناب ورزند. برخیزند
از ژوئیه پرزیدنت سرکیس رسمًا 2 در به گزارش رویتر بنا دولت: لبنان ـ (طبقه بندی نشده) 15ـ
ماه 16 در را الحوص استعفای دولت خود تشکیل دهد. دولت جدیدی را الحوص خواست تا نخست وزیر
لیکن شکاف عمیق میان گروههای مختلف مانع آن کند. ملی باز برای یک دولت اتحاد راه را تا مه ارائه داد
را تکنوکراتها برابر سیاستمداران در تعداد گسترش داده٬ را که الحوص حجم کابینه خود می رود انتظار شد.

افزایش دهد. به عنوان وزراء برای کار
16ـ (طبقه بندی نشده) لبنان ـ کمکهای مالی عربستان سعودی: سفارت آمریکا در بیروت گزارش
الحوص چکی ازطرف دولت سعودی به مبلغ به نخست وزیر عربستان سعودی علی سعیر که سفیر می دهد
میلیون به گفته آیک دین 5 بنا 27ژوئیه به عنوان کمک فوری به جنوب لبنان داده است. در میلیون دالر 5
به حوص گفت که شاه سعیر اولین پاسخ به درخواست کمک 22میلیونی برای جنوب لبنان بوده است. دالر
دوست برای استفاده در بشر برای جوامع مذهبی و تا گذاشته است٬ کنار باقیمانده را میلیون دالر 16 خالد

رود. به کار لبنانیها مورد
لبنان سازمان ملل در نیروهای میانجیگر غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (خیلی محرمانه ـ 17ـ
گروهی بیان کرده است. UNIFIL را به نحوه کمک ایتالیا منابع وابسته دفاعی ما یکی از (UNIFIL) ایتالیا:

چـهار از شد UNIFIL عازم خواهند ژوئیه برای مدتی نامعلوم برای کمک به اواخر اواسط یا ـکه در
تکنیسین تشکیل شده است. ـکریستوفر 15 خلبان و 13 هلیکوپتر٬

شماره (20) سند
سی سّری واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور از:
ژوئیه 79 30 ـ 1358 مرداد اولویت 8 با مجمع گردآوری خالصه های اطالعاتی ـ به:

ماه 1358 مرداد 8 ـ خالصه اطالعاتی 863 موضوع:
غیرقابل رؤیت بـرای پـیمانکاران و غیرقابل رؤیت برای بیگانگان / سّری / 1 ـ (پاراـگرافهای 6

مشاوران پیمانکار.
علیه حقوق مخفیانه خود هم به حمالت غیر سادات هنوز شبه نظامیان اسالمی: مبارزه سادات با 1ـ
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به باتهاجم علیه نهضتی که می تواند که او بعضی ازسیاستمداران تردیددارند اسالمی درمصرادامه می دهد.
او این وصف٬ با به عمل عاقالنه ای دست زده باشد. صورت یک مخالفت بالقوه علیه حکومت وی درآید
بنیادگرایان مسلمان به دل ترسی از و دارد روحیه مصری اعتماد پرده برداشتن از در نسبت به استعدادخود

راه نمی دهد.
کرده است آن اخطار مبارزه کنونی بیانیه فوریه گذشته سادات بوده است که در اولین حمله وی در 2ـ

سادات اخیرًا: نمود. تکرار نیز ماه بعد را این اخطار و سیاست جایی ندارد ـکه مذهب در
اعطای حقوق بیشتر جمله آنها نموده است که از قوانین فردی را تغییرات مهم در ایجاد پیشنهاد (الف)

می توان نام برد. قبیل طالق را مواضع حساس از به زنان به خصوص در
پیشرفت بیشتر باید ولد و که برنامه کنترل زاد مجلس شورای ملی اعالم نمود در خطابه خود در (ب)

نماید.
سلطه انجمنهای اسالمی از این اتحادیه ها تا منحل اعالم نمود٬ تمام اتحادیه های دانشجویی را (ج)

بیرون بیایند.
باشند. آموزشهای اسالمی کوشا اجرای فرائض و خواست که در حزب حاـکمه خود از (د)

سطح مدارس ابتدایی گردید. انجام آموزشهای اسالمی از خواستار (ه)
نمود. پناهندگی اعطا مصر به شاه در (و)

بـین بـردن مـحبوبیت و جـهت از تـالش در ایـن حـرکات را رهــبران اســالمی راســتگرا 3ـ
برنامه هایشان می دانند٬ رهبران بنیادگرای اسالمی که قبًال از سادات به خاطر تعطیل اردوهای کار اجباری
اـکنون عمل کنند٬ نیمه آشکار که به طور اجازه داده بود چون به آنها طرفداری می کردند٬ محل حبس آنها
نسبت بـه آنها تنفر این نارضایتی ناشی از بخشی از نارضایتی روزافزون می کنند. اظهار نسبت به او
تأمین نه حقوق هم کیشان فلسطینی شان را و سبب می شود معاهده ایست که نه اعاده اورشلیم عربی را
”نـفوذ از جامعه مصری را سعی دارند مربوط به این است که آنها ولی نارضایتی کلی آنها می نماید٬

سخت اسالمی سوق دهند. تعابیر و به تفاسیر رهانیده و بیگانگان“
سادات درست وی مبارزه کنند با متشکل نمی توانند اینکه این گروه های غیر ممکن است در 4ـ
نمی باشد. خطا که استراتژی سادات خالی از مسئولین مصری معتقدند معذلک تعدادی از اندیشیده باشد.
داشته است که رئیس جمهور اظهار ابراهیم شکری اخیرًا دستچین شده٬ ”جناح مخالف وفادار“ رهبر
شکری ازتالشهایی که دست بزند. مذهبیون راستگرا به یک رویارویی غیرضروری وابتدایی با می خواهد
انجام شده انتقاد مجلس شورای ملی (شامل سخنگویان مسلمانان راستگرا) جهت منع مخالفت مصمم از
اصالح قوانین فردی دچار است که سادات بدون مراجعه به مراحل عادی قانونی با وی معتقد ـکرده است.

اشتباه شده است.
خوابگاههای دانشجویی ناآرامیهایی که در اشاره به فعالیتهای مخالفین اسالمی بجز این وصف٬ با ـ 5
که رهبریت اسالمی گزارش شد یک بار این٬ است عالوه بر کاری دشوار صورت گرفت٬ حاضر بهار در
کمی اغراق ترس آنها مورد البته ممکن است که در یک مبارزه همه جانبه شده است. آماده رویارویی با
یک دوره تعلیق کوتاه مدت که نشریه اخوان المسلمین پس از هم اجازه می دهد سادات هنوز شده باشد.

به تاـکتیکهای صریح مسلحانه متوسل نشده است. هنوز و دوباره توزیع گردد
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جـناح مـخالف سـادات را کـرد سـعی خـواهـند کنونی احتماًال پائیز بنیادگرایان اسالمی در 6ـ
جامعه مصری خیلی قویتر این بخش از در چون نیروی آنها درخوابگاههای دانشگاهی سازمان دهند٬
سادات دست پیرامون آن به مخالفت همه جانبه با بتوانند که آنها ندارد مسئله ای وجود معذلک هنوز است.

بزنند.
در اسرائیل نسبت به برنامه های ویژه نظامی آمریکا کشورهای عربی: ـ آمریکا اسرائیل ـ (سّری) 7ـ
واشـنگتن گـفت کـه اسـرائـیل بـا سفارت اسرائیل در اردن اعتراض کرده است. عربستان سعودی و
پیمان با چون تسلیحات سعودی به علت مخالفت سعودیها ملی سعودی مخالف است٬ مدرن سازی گارد
عربستان سعودی رخ دهد٬ اـگرمسئله ای مانندمسئله ایران در و رود صلح ممکن است علیه اسرائیل به کار
به اردن توسط 60 فروش تانکهای ام ـ اسرائیل با گرفت. خواهد رادیکال قرار افراد اختیار در این سالحها
به هم منطقه را موازنه قدرت در که این کار می کنند ادعا آنها نشان داده است. مخالفت بسیار نیز آمریکا
استفاده جبهه های شرق بهره برداری و این تسلیحات در از عراقیها و ممکن است که سوریها و زد خواهد

نمایند.
بخش اورشلیم پست و مطبوعات عربی٬ عکس العمل رسانه های گروهی: ـ طرح درابلز (محرمانه) 8ـ
(سرپرست بـخش سـازمان جـهانی درابلز که ماتیتیاهو خدمات داخلی اورشلیم همه گزارش داده اند
ایجاد آبادی نشینها ”اطراف نابلس حلقه ای از کرده است که در پیشنهاد آبادی نشین های صهیونیستی)
که لحن گستاخانه درابلزعکس العمل خصمانه ساحل سرمقاله پنجم مردادچنین نتیجهـگیری می کند ـگردد.

غربی رود اردن را به دنبال خواهد داشت.
کشور که برگ وزیر گزارش داد پنجم مرداد اورشلیم پست در آمریکا: برگ ـ مذاـکرات ـ (محرمانه) 9ـ
کنونی مذاـکرات را دور در نقش آمریکا به عهده دارد٬ نیز ـکه ریاست تیم مذاـکرات خودمختاری اسرائیل را
وسط طرفین قرار حد در دقیقًا“ یک اجتماع عمومی گفت که ”آمریکا وی در داده است. قرار انتقاد مورد
برگ گفت که سیاست کنونی قائل می شود.“ مکانهای نفتی تفاوت بسیار بین مکانهای مقدس و و ندارد
به انعطاف پذیری مذاـکرات او افزایش دهد. آبادی نشینهای یهودی را آن است که به سرعت تعداد دولت بر
برای اعراب کافی چون هیچ چیز بدهد٬ چه بخواهند به اعراب هر گفت اسرائیل نمی تواند و اشاره کرد
گفت که به و به تشکیل یک دولت فلسطینی شود منجر مصرانه گفت که خودمختاری نمی تواند او نیست.
یکی به ریاست تیم اسرائیلی درآمده است چون مذاـکرات یک مسئله داخلی می باشد. او کشور عنوان وزیر
به عنوان ”بحران جدی این مقاله را نباید گفت که آمریکا تل آویو در دستیاران برگ به سفارت آمریکا از
ابتکارات مربوط به مورد در لئونارد استراوس و گفته های سفیر لیکن گفت که برگ از تلقی نماید٬ اعتماد“

مسئله اورشلیم نگران شده است.
مـنابع یکی از اسرائیل بمبهای خوشه ای: غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (خیلی محرمانه / 10ـ
بمبهای کارخانه های اسرائیل تولید گفت که یکی از تل آویو در وزارت دفاع اسرائیل به وابسته دفاعی ما
های 15ـ16 اسرائیل می خواهداف ـ و می گردد تولید این بمبها نوع از چهار کرده است. آغاز خوشه ای را
در کفیر و 4 اف ـ ٬4 ـ هواپیماهای آ این بمب هم اـکنون برای استفاده در به این سالح بنماید. مجهز را خود

گرفته شده است. نظر
که حزب لیبرال تهدید ماه گزارش داد پنجم مرداد در رویتر لیکود: اسرائیل ـ (طبقه بندی نشده) 11ـ
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خارج ائتالف لیکود از نشود٬ سیاستهای اقتصادی جدیدی اتخاذ روز عرض 90 در ـکرده است که اـگر
جمله وزیران که از خود عضو به گزارشهای رسیده کمیته مرکزی حزب لیبرال به چهار بنا شد. خواهد
وزیر و به پذیرش پیشنهادات اقتصادی لیبرالها وادار را داده است که همکاران خود دستور ـکابینه می باشند
است به مطبوعات اسرائیلی گفت که سیاستهای اقتصادی قرار یکی از اهرلیک بنمایند. دارایی سیمکا
سخنی به میان نیاورده است. لیکود امکان خروج حزب از ولی از گیرند٬ تحت بررسی قرار روز مدت 90
مقامات وزارت خارجه اسرائیل به یکی از قطعنامه 242: ـ آمریکا اسرائیل ـ (خیلی محرمانه) 12ـ
امکان اصالح قطعنامه 242توسط ماه گفت که دولت اسرائیل از پنجم مرداد در تل آویو در سفارت آمریکا
جهت را اسرائیل مطمئن است که اعراب تالش خود نگرانی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل اظهار
یا قبیل درج شدن ”خودمختاری“ تغییراتی از آمریکا وی گفت که اـگر گرفت. خواهند تحقق آن به کار
این کار و کرد تلقی خواهد موضع آمریکا تغییری اساسی در اسرائیل آن را بپذیرد. را ”حقوق مشروع“
خواست که موضع آمریکا از او مذاـکرات خودمختاری خواهدداشت. صلح و روند تأثیری بسیارجدی بر

بیانیه روشن نماید. قبال این تغییر در را خود
پنجم به اسرائیل در هلند دایان هنگام بازگشت از ساف: ـ آمریکا اسرائیل ـ (طبقه بندی نشده) 13ـ
کرد٬ عمل خواهد به تعهدات خود رادیویی اورشلیم پست گفت که به نظروی آمریکا ماه به گزارشگر مرداد
به رسمیت بشناسد.“ را آنکه ساف قبًالقطعنامه 242 مگر کرد نخواهد ساف تماس برقرار با یعنی آمریکا٬
به انجام این عمل متعهد صلح٬ جانبه به دنبال قرارداد دو امضای قرارداد پس از دایان گفت که آمریکا
ـگردید. روزنامه یدیوت آهارونوت گفت که اورشلیم درباره بیانات آقای ساندرز مبنی بر اینکه٬ آمریکا
این روزنامه معتقداست که این بیانیه نگران است“. مذاـکره شود ساف وارد غیررسمی با ”به طور قصددارد

ساخت. خواهد ساف هموار جهت برگزاری مذاـکرات رسمی با راه را
با ماه خود نتایج مالقات مرداد برانت صدراعظم اسبق آلمان از عرفات: مالقات برانت با (سّری) 14ـ
طرزتفکرخود که عرفات در برانت احساس می کند کرده است. نظر وین اظهار ساف در عرفات رهبر یاسر
ارزیابی خود شده است (وزارت خارجه آلمان غربی در انعطاف پذیر اسرائیل بسیار نسبت به مذاـکره با
کرایسکی و با صدای خود و سر پر قبال دیدار است که عرفات در معتقد و به خرج نداد تندروی بسیار
عرفات تهیه کرده گفته مالقات با از خالصه گزارشی که خود برانت در چندانی نداده است). برانت امتیاز

است که:
نابودی اسرائیل حمایت نمی کند. عرفات مدعی است که ساف به هیچ وجه از (الف)

غزه می باشد. نوار کرانه غربی و در خودمختاری جهت تشکیل یک دولت آزاد ساف خواستار (ب)
بهترین وسیله دستیابی به یک باشد نیز که دربرگیرنده روسها است که مالقات ژنو عرفات معتقد (ج)
خاـک فلسطین در زمانی که الزم باشد گفته است که مایل است نظامیان سازمان ملل تا است و حل راه 

باشند. مستقر
و همکاری نمایند یکدیگر با کشورهای عربی نمی توانند که اسرائیل و عرفات احساس می کند (د)

نماید. خاورمیانه ایفا در نقش مهمی را اینکه اسرائیل می تواند دیگر
گذرنامه مخصوص به آنچه مهم است این است که فلسطینیها فلسطین اهمیت ندارد: وسعت کشور (ه)

داشته باشند. را خود
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ایران کمک نماید. در عرفات گفته که مایل است به حفاظت جامعه یهود (و)
طبقه بندی نشده هستند.) 15 ـ (پاراـگرافهای 18

یک روزنامه کویتی گفت مصاحبه با مقامات ساف در صالح خلف از فلسطینیها اعراب ـ ـ آمریکا 15ـ
درصد 40 تا 30 را خود تولید تا خواسته است٬ آنها از اعراب تولیدکننده نفت صحبت کرده و ـکه وی با
اهرم نفتی استفاده خلف گفت که تاـکنون از حل شود. که مسئله فلسطین باید جهان بداند تا پائین بیاورند

مؤثری به عمل نیامده است.
ماه گفت که به دنبال فوت ظهیر پنجم مرداد روزنامه های لبنانی در یکی از صاعقه: قتل محسن ـ 16ـ
به سرپرستی صاعقه را یک بار نیز عطاری قبال شد. صاعقه خواهد جدید سمیع عطاری رهبر محسن٬
مسئول همان حال که ساف اسرائیل را در فرماندهی ملی حزب بعث سوریه می باشد. عضو عهده داشت و
این زمینه همکاری اسرائیل در و سخنگویان صاعقه گفت که بین مصر یکی از مرگ محسن می داند٬

بگیرد. دوی آنها هر از که انتقام وی را قول داد صورت گرفته است و
به گفته که بنا ماه گزارش داد پنجم مرداد روزنامه اردنی الرأی در فلسطینیها: ـ جنوب لبنانیها 17ـ
عقب نشینی به شمال رودخانه لیتانی در مبنی بر چریکهای فلسطینی درخواست لبنان را ”منابع آـگاه“
چـپگرایـان به دست نیاورده ایـم. این ادعا حمایت از تأییدیه ای در هنوز ما جنوب لبنان پذیرفته اند.
مناطق از و دهند تغییر جنوب لبنان را در خود که حضور کردند ماه تعهد 15خرداد لبنانی در فلسطینی و
بعضی نقاط نکرده بلکه در تغییر درجنوب تاـکنون نه تنها واقعی آنها لیکن حضور پرجمعیت خارج شوند٬

افزایش نیز یافته است.
وابسته دفاعی ما در دوبلین (طبقه بندی نشده) نیروهای میانجیگر سازمان در لبنان ـ اسرائیل: 18ـ
آن فرمانده گردان مقاله ای درج شده که در روزنامه آیریش تایمز در مرداد تاریخ 4 که در ـگزارش داد
پراـکنده در چپگرایان لبنانی به طور و سازمان ملل گفته است که فلسطینیها ایرلندی نیروهای میانجیگر
کمتر لیکن خسارات وارده توسط آنها کرده اند٬ سازمان ملل نفوذ خطوط جناح راست نیروهای میانجیگر
مقاله در می باشد٬ اسرائیلیها میزان خسارات وارده توسط عملیات مشترک شبه نظامیان دست راستی و از
بیان داشته است که اقدامات اسرائیلیها که ”یک مقام برجسته سازمان ملل“ پایان این گونه نقل قول می کند
نیروهای ایرلندی می باشد. بهترین تبلیغات ممکن جهت ”پیوستن مردم منطقه به ساف“ دست راستیها و
بخش عملیاتی ایرلندی ها دهکده بیت یاهون در در نیروهای حداد که درگیریک رویارویی با امکان دارد

شوند.
تاریخ در شبه نظامیان حداد که اسرائیل و بیروت گزارش داد رادیو گلوله باران: لبنان ـ (محرمانه) 19ـ
چـند فـرمانداری٬ به همین گزارش گلوله باران به دفـتر بنا گلوله باران کردند. حصبیه را شهر مرداد 6
همین رابطه گزارش در نیز میر تعدادی مرگ و کرده است. منزل آسیب وارد چند دولتی و ساختمان دیگر
بـیروت در دروزی به سفارت آمریکا گلوله باران شدن این شهر از اخیرًا جنبالط نیز ولید شده است.

شکایت کرده است.
که نیروهای ماه گزارش داد مرداد تاریخ 7 قاهره در رادیو لبنان: اسرائیل ـ (طبقه بندی نشده) 20ـ
این تأیید اطالعاتی در هنوز ما ساحلی لبنان هستند. مجاورت مرز در حال تمرکز دفاعی اسرائیل در

مطلب به دست نیاورده ایم.
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که روزنامه های بیروت گزارش داده اند السفیر و النهار دستگیریها: عراق ـ (طبقه بندی نشده) 21ـ
ادامه در السفیر یک پاـکسازی مهم دستگیرشده اند. اعضای حزب بعث عراق به منظور تن از حداقل 250
تن از 32 بغداد٬ رهبران حزبی در تن از 70 افسران نظامی٬ تن از که دستگیرشدگان شامل 50 می گوید
که روزنامه مدعی هستند دو هر رهبران اتحادیه های تجاری می باشند. تن از 8 رؤسای منطقهای حزبی و
آژانس خبری عراق یعنی آژانس رسمی خبری این توطئه دست دارد. در ”یک دولت ناشناس عربی“

خارج حمایت می شده اند.“ عراق گزارش داده است که توطئهـگران ”از
سخنرانی 4 در عربستان سعودی را از خود سادات انتقاد عربستان سعودی: سادات ـ (محرمانه) 22ـ
لیکن لحن کرده است. انتقاد سعودیها طول سه ماه وی از که در این اولین باری بود گرفت و سر از مرداد
رضایت داده اند مطالب دیگروی گفت که سعودیها عالوه بر خشن نبوده است. گذشته تندو سخنرانی مانند
وقـایع ایـران وی گفت که اعراب خلیج فـارس از به دست گیرد. منطقه خلیج قدرت را ـکه عراق در
وی ستایش نمود. عربستان سعودی را شاه فقید فیصل٬ ـکویت و فقید امیر سادات٬ وحشت زده شده اند.
که است“ چون ”این پیمان برروی شن استوار عراق دوام چندانی نخواهدداشت٬ ـگفت که اتحادسعودی و

می آید. به شمار مصر یک بیان واقعگرایانه توسط رئیس جمهور
قاهره مطلع شده است که در سفارت آمریکا تحریم روزنامه نگاران: ـ مصر (خیلی محرمانه) ـ 23
مقایسه شده تحریم سوموزا آن سادات با به علت درج مقاله ای که در االخبار مصطفی امین روزنامه نگار
گفته شده ولی به او ادامه دهد٬ به امین اجازه داده شده که به ”نوشتارهای روشنفکرانه“خود ـگردیده است.

ـکه باید از سیاست اجتناب ورزد. آخرین تعلیق امین 40 روز طول کشید.
مقامات هوایی عراق بگفته یکی از خطوط هوایی سوریه و باستثناء تحریمها: مصر ـ 24ـ (محرمانه)
علیرغم زمان تعیین شده توسط شورای هوایی به قاهره را اـکثرخطوط هوایی عربی پروازهای خود مصر٬
قبل به (لیبی وجمهوری دموکراتیک خلق یمن مدتها نیاورده اند. به تعلیق در تیر غیرنظامی عربی یعنی 24
به پروازهای خود خط هوایی مصر قطع نموده بودند). به قاهره را پروازهای خود علت اختالفات موجود
کشورهای عربی همچنان ادامه می دهد. ونس به دیگر

شماره (21) سند
اوت 79 خیلی محرمانه 9 ـ 1358 مرداد 18
فوری قاهره٬ در سفارت آمریکا سی به: واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور از:

استون بیانیه سناتور مورد سؤاالت خلیل در موضوع:
(تمام متن خیلی محرمانه است). 1ـ

استون سناتور مطرح نماید٬ را صورتی که وی نکات زیر در به خلیل بگویید هستید مجاز شما 2ـ
داد: اعتراضی نشان نخواهد

کرد. خواهد وتو سازمان ملل را پیش نویس مطروحه توسط نماینده ـکویت در آمریکا الف ـ
338 و قطعنامه های 242 آن صریحًا قطعنامه ای است که در قطعنامه قابل قبول برای آمریکا تنها ب ـ
توأم با مرزهای مشخصه و آن حق حیات اسرائیل در این در عالوه بر و شده باشد شورای امنیت تأیید

بیانی روشن به رسمیت شناخته شده باشد. امنیت با
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که به خلیل اطمینان دهید اعالم نکرده است و معتبر خارجه هیچ گونه بیانیه دیگری را امور وزیر 3ـ
استون مسئول مطالب مطروحه دیگرش می باشد. سناتور تنها

این راهنما از می توانند واحدهای مخاطب نیز دیگر دولتهای میزبان٬ صورت درخواست دیگر در 4ـ
پاسخ دهند. ونس استفاده کرده به آنها

شماره (22) سند
58 خیلی محرمانه مهر 23 ـ 79 اـکتبر 15
سی واشنگتن دی. خارجه در وزارت امور مسکو به: در سفارت آمریکا از:

شوروی و روابط مصر (طبقه بندی نشده) موضوع:
(تمام متن خیلی محرمانه است). 1ـ

شوروی دست نخورده و روابط بین مصر داریم٬ مسکو اطالعاتی که در بنابر ما نظر از خالصه: 2ـ
جهت رابطه در شواهدی مبنی بر بوده و ناچیز به هم بسیار کشور منافع متصل کننده دو و باقیمانده است ٬
موضوعاتی چون خاورمیانه بین سر محتوای مذاـکرات بر سطوح و و ـکمکهای نظامی به چشم نمی خورد
رفت. خواهد به مسکو مصر جدیدی از علیرغم این شایعه که سفیر است. محدود بسیار مصر شوروی و
گفته شده است که سادات به ما آمده است. به اینجا کارداری جدید تنها اینچنین چیزی اتفاق نیفتاده است٬
موافق نیست. فرستادن سفیر٬ خارجه در مقامات وزارت امور شوروی و علیرغم اصرار فرستادن سفیر٬ با
در رابطه با روابط بین آمریکا و مصر٬ روسها هدف و حجم کمک نظامی آمریکا به مصر در رابطه با امنیت از
داده اند. پایان خالصه. دست رفته مصر در نتیجه قرارداد صلح بین مصر و اسرائیل را مورد سؤال قرار
ماه گذشته هیچ گونه حرکتی چند در روابط می شود٬ علیرغم اشاره به حرکتهایی که درجهت بهبود 3ـ
به ما رابطهای سفارت مصردرمسکو به چشم نخورده است. بهبودروابط مصروشوروی باشد ـکه حاـکی از
ضیافتی که به مثًالدر نشده است٬ بهتر مصر مقامات شوروی در و که سطح روابط بین مصر اطالع داده اند
رابط مهمترین مقام شوروی شرکت کننده افسر تدارک دیده شده بود٬ اـکتبر 6 و ملی مصر مناسبت روز

خارجه بود. وزارت امور روسی در
درباره تماس به مقام سفارتی آمریکا دبیراول تازه واردسفارت مصر 4ـاحمدابوالقیط (حفاظت شود)
کلی که به طور قیط سعی کرده بود خارجه سخن گفت. وزارت امور رابط شوروی در افسر بی فایدهاش با
افسر کرده بود. رد را به سردی این تقاضا لیکن او بپردازد تبادل نظر وی به بحث و پیرامون خاورمیانه با
دونکته تنها و گوش می داد“ حالی که به سقف چشم دوخته بود در و رابط روسی ”بدون اینکه حرفی بزند
که با بستگی دارد به مصر جدی است و دارای مشکالت اقتصادی بسیار مصر که ظاهرًا بیان کرد: مهم را
قیط گفت که پروتکل جریان٬ برنامه در رابطه با در حل کند. این مسائل را و بنشیند خود ”برادران عرب“
مصر محتوی به زودی وارد تغییر یا جنجال و و دوره بدون جار برای تجدید مصر فرهنگی شوروی و
باقی لیکن معامالت بازرگانی به قوت خود خاتمه یافت٬ سال 1977 پروتکل تجاری در شد. خواهد

هستند.
که نمی کنند فکر نیز مصریها ارائه نشده و طرف مصریها طرح ابتکاری جدیدی از درجبهه سیاسی٬ 5ـ
مسکو وارد طرف مصر علیرغم این شایعه که سفیرجدیدی از بشود. طرف روسیه آغاز حرکت بزرگی از
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از قاهره دارند سفیری در که خود روسها سپتامبر. آمده است آنهم در به اینجا یک کاردار تنها شد٬ خواهد
روسها به اظهارات مصر٬ بنا دهند. به سطح سفارت ارتقاء را که سطح نمایندگی خود نیزخواستهاند مصر
دنیای در مصر آنها نظر مصراست٬چون از باالبردن حیثیت خودشان در درمسکو داشتن سفیر هدفشان از
خواستار خارجه نیز امور وزیر مصر٬ سفارت در در منابع ما به اظهار بنا می کند. ایفا عرب نقش مهمی را
در داشتن یک کاردار که با استدالل می کند و به درجه سفارت می باشد مسکو در نمایندگی مصر ارتقاء
چه و داشته باشد شوروی چه سفیر در مصر به استدالل این وزارتخانه٬ بنا نفعی نمی برد. مصر مسکو٬
دسترسی و انزوا از لیکن برای بیرون کشیدن سفارت مصر بود٬ خواهد ناچیز روابط بسیار نداشته باشد

اعزام گردد... است سفیری به این کشور بهتر سریع به مسکو
کاهش مصر شوروی از جامعه دیپلماتیک گزارشاتی شده است که زمانی که انتقاد حقیقت در در 6ـ
سفارت در منابع ما این وصف٬ با کرد. عازم مسکوخواهد سفیری را مصر فرصت بهتری پیش بیاید و یابد
اینکه دولت حال هم به خاطر تا و که این موضع فقط بستگی به تصمیم انورسادات دارد می گویند مصر
و صلح مصر قرارداد و مذاـکرات کمپ دیوید شوروی حالتی خصمانه نسبت به سادات به خصوص پس از

مخالف است. بسیار به این کشور فرستادن سفیر کرده با اسرائیل اتخاذ
به گزارشات خود مصری حسن قندیل بنا جدید یک موضوع ناراحت کننده این است که کاردار 7ـ
با سیاست مصر تا شود٬ شکست روبه رو مذاـکرات کمپ دیویدبا است که روند امیدوار ـگفته است که او
از این اطالعات را قندیل مالقات نکرده ایم و با هنوز ما کند. تغییر مصر روابط شوروی و ـکمک به بهبود
طریق قیط و یا مشاورمان وحبا دریافت نکرده ایم (در صورتی که وزارتخانه یا سفارت اطالعاتی در مورد

قندیل در اختیار ما بگذارد ما بسیار ممنون خواهیم شد).
انـتقال گونه نقل و هر وجود شوروی رابطهای مصری ما و ارتباطات نظامی مصر رابطه با در 8ـ
تکذیب شدیدًا روابط نظامی را جهت بهبود تالش در یا و شوروی به مصر محموله های مهم نظامی از
دریافت محموله های کوچک نظامی روسی شامل قطعات یدکی ممکن است شامل روابط ظاهرًا ـکرده اند.
برای خود طریق اروپای شرقی نیز از می تواند مصر این گونه لوازم را این٬ عالوه بر و باشد بازرگانی مجدد
هنوز لیکن ما یوگسالوی نام برد٬ رومانی و این زمینه از در این رابطهای مصری ما یکی از فراهم کند.

دهیم. قرار تأیید مورد نتوانسته ایم آن را
است همان رابطه مشهود مالقات نیز و گفتارها بسیاری از نگرانیهای مهم شوروی که در یکی از 9ـ
پاول آـکاپوف چنین حرکتی می باشد. هدف اساسی سیاسی نظامی از و آمریکا و ـکمک نظامی بین مصر
در مقام سفارتی داشت اهداف آمریکا بحثی که درباره خاورمیانه با نزدیک در معاون اول دپارتمان خاور
صلح بین مصر عطف به این واقعیت که قرارداد با می کند وی ادعا داد. سؤال قرار مورد را مسلح کردن مصر
یکی دیگر برابر در دادن آن کشور قرار مسلح کردن مصر از پس هدف آمریکا شده است٬ اسرائیل امضاء و
مقام سفارتی به روابط نظامی مهم آفریقایی می باشد. برابریک کشور در یا و همسایگان عرب این کشور از
برای برآوردن نیازهای گفت که مصرازحق حاـکمیت خود بین شوروی ودیگرکشورهای عرب اشاره کرد
داشت که مسخره ابراز نسبت به موضوع این طور را آـکاپوف بدبینی خود بهره می برد. مشروع دفاعی خود
مصر او که به نظر اشاره کرد و به مسلح سازی منجرشود صلح باید یک قرارداد کنیم که امضاء است که فکر
به اندازه مطبوعات روسی بی پرده او منطقه آماده می کند. نظامی در برای ایفای یک نقش سیاسی ـ را خود
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کند٬ ایفا خاورمیانه را نقش ژاندارم در اسرائیل می خواهد و آمریکا هماهنگی با با سخن نگفت که مصر
گفته هایش به وضوح مشاهده کرد. می توان از لیکن این را

پیرامون تعاون انعکاس گزارشات مطبوعاتی آمریکا این نگرانی روسیه احتماًالازطرفی به خاطر 10ـ
به خاطرمقاالتی چون مقاله کریستوفررن به خصوص ازطرف دیگر آمده و به وجود مصر و نظامی آمریکا
بود. نخواهد ژاندارم آمریکا البته مصر نوشته شده است. نیویورک تایمز قول یک مقام مهم مصری در ـکه از
رابطه با هم همکاری نکنیم ودر با چرا منافع مشترکی وجودداشته باشد٬ مصر و لیکن زمانی که بین آمریکا
دارای منافع مشترک هستیم. تون ما توسعهطلبی روسیه٬

شماره (23) سند
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان 79 سری ـ اـکتبر 27 ـ آبان 1358 5 تاریخ:
(CUR INTEL) آژانس اطالعات دفاعی به : سی. واشنگتن دی. آژانس اطالعاتی دفاعی در از:

یادداشت اطالعات دفاعی آژانس اطالعاتی دفاعی موضوع :
ارسال اخیر درموگادیشو٬ وابسته دفاعی آمریکا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (خیلی محرمانه / 1ـ
اوائل مهر در این تانکها ظاهرًا داده است. قرار تأیید به سومالی مورد مصر از را 54 دستگاه تانک تی ـ 22
محموله مشابه دیگری در مهرماه شرکت کرده اند. تاریخ 29 رژه نظامی پایتخت سومالی در شده ودر وارد
محموله تسلیحاتی ارسالی دستگاه تانک دیگری که ارسال خواهدشد 44 اواسط آبان ارسال خواهدشد.

مصر به سومالی را تکمیل خواهد کرد.
وزیر علی٬ نتیجه مستقیم دیدار احتماًال ارسال این تانکها غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری / 2ـ
علی در به قاهره درخرداد٬ مراجعت خود کمی پس از دراردیبهشت گذشته بوده است. موگادیشو دفاع از
تانکهای مورد می تواندتعدادی از خاطرنشان ساخت که مصر و کرد گفتگو آمریکا سفیر سومالی با مورد
فراهم را دولت مذکور نیاز تانک مورد دقیق 200 نیست تعداد لیکن قادر تأمین نماید٬ را آن کشور نیاز

آورد.
بـه سوی اعراب تـندرو٬ علیرغم فشارهای وارده از غیرقابل رؤیت برای بیگانگان) (سّری / 3ـ
اسرائیل توانسته و بین مصر قرارداد امضاء عربی است که پس از سه کشور سومالی یکی از خصوص عراق٬
نظامی که ازطرف اتیوپی متوجه عالوه برخطر به همین دلیل٬ حفظ کند. را مصر با است روابط عادی خود
این با داد. ادامه خواهد به ارائه کمک نظامی به دولت مزبور قطعًا سادات٬ رئیس جمهور سومالی است٬
توانست نخواهد کمک مصر مسائل دیگر٬ زمینه قطعات یدکی و مشکالت مهم قاهره در وصف عالوه بر
سومالی نظامی مصری در مستشار نفر 100 حدود تااردیبهشت ماه گذشته٬ برآورده سازد. سومالی را نیاز

می بردند. به سر
“ JSI ـ 5 نیروی هوایی آمریکا٬ سیمپسون٬ تی: سرگرد تهیه شده توسط:
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خط میانه (5)





الرحمن الرحیم  بسم اهلل

پیشگفتار
النه جاسوسی که تحت عنوان ”خط مجموعه اسناد از الی 28 کتابهای شماره 25 مندرج در اسناد
و به معرفی چهره های جریان حامی منافع نامشروع آمریکا عمومًا شده است٬ گذشته منتشر در میانه“
برنامه ریزیهای دستگاه محاـکمه آن درجهت فعال کردن وجانشینی این جریان به جای و چگونگی امیدها
در متعلق به بخش سیاسی جاسوسخانه آمریکا این اسناد می شود یادآور امام می پرداخت. خط انقالب و

تهران بوده است.
در خالل این مدت بازسازی بخشی از اسناد ایستگاه سیا ”سازمان جاسوسی آمریکا“ در تهران که
وضوح واقع مکمل اسناد گذشته بوده و با تحت پوشش سفارت فعالیت می کرد نیز به پایان رسید که در
در این اسناد نشان می دهد. تقویت جریان خط میانه را از جاسوسی آمریکا بیشتری پشتیبانی عملیاتی و
حقانیت مبارزات دیگری در سند تا می گیرد عمومی جهان قرار افکار امت انقالبی و اختیار در جلد دو
مقدم شریعتمداری٬ اول آن شامل اسناد جلد منزوی ساختن جریانات سیاسی وابسته باشد٬ در ملت ما
خسرو بهرامیان٬ انتظام٬ قبیل امیر جلددوم مربوط به چهرههای شناخته شدهای از مراغه ای وحسن نزیه و

فاطمی می باشد. علی سیف پور جمله تورج ناصری و چهره های ناشناخته دیگری از قشقائی و
شـعارهای اسـتقالل٬ جریاناتی است که بـا و عناصر طیف گسترده ای از افشاـگر مجموعه حاضر
که آرمانشان هستند کسانی بوده و کارگزاران مقاصد مجریان و حتی لوای دین٬ و حقوق بشر دمکراسی و
افشاـگرجناحهایی است ”ـکه هرچنددراین اسناد واستثمارنیست٬ قبال ملل محروم چیزی جزاستعمار در
به را شکست افسانه دیرینه شکست ناپذیری آمریکا چند هر و پرورش یافته اند“ خاـک زاده شده و آب و
ملت ما و ”حاالیی که مملکت ما وی می جویند؛ از ملت را مصلحت مملکت و باز دست این مردم دیدند٬
این و برد باید کجا این ننگ را دارند٬ آمریکا روابط با شکست داده است باز اینجا در را قدرت آمریکا
حقوق ازای دریافت وعده حمایت سیاسی٬ اشخاصی که در آن جمعیت و کرد؟“ پیش که باید شکایت را
ناخودآـگاه دل در آـگاه یا بگوییم ”عشق به آمریکا“ بهتر سیاسی و ارضای جاه طلبیهای فردی و ماهیانه٬
این طیف آزادی است. استقالل و منادی اسالم٬ زده گیتی٬ گستره کفر که بر نظامی بسته بودند نابودی٬
وجیه المله هایی که خدایشان شده٬ نفسانیتشان حائل قلب و مقدس مابان سیه قلبی که زنگار ـگسترده را
ملی گرایان مسلمانی که تربیت یافتگان فرهنگ گردنشان افتاده٬ ملی گرایی ساخته امپریالیسم بر افسار
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تشکیل می دهند. نواخته شده٬ همه جا سلطنت طلبان معلوم الحالی که کوس رسوائیشان در و غربند
اینها مسلمانان با کار می خواهندبشکنندو کمراسالم را ”ـکه اظهاراسالم می کنندو آن مقدس مابان: اما
مسلمین است و دشمن اسالم و معلوم بود که هویدا مشکل است... بسیار حل مسئله اینها مشکل است.
آن آدم مقدس مابی که تسبیح هم معلوم بود... او تکلیف مردم با چه کرده و که مردم را نصیری هم معلوم بود
بکنیم؟“ چه باید این مقدس ماب را من خدمت می کنم٬ می گوید به اسالم هم دارد دستش گرفته است و

(58/9/24 (سخنرانی حضرت امام ـ
انقالب ”در و درون بپوسانند از انقالب را تا بودند حدیث آنانی است که مأمور حدیث وجیه المله ها٬
یک بساطی مدفون شد.... خود اینکه انقالب در پس از و مدفونش کنند و اختالف کنند نفاق و ایجاد
خدا اشخاص از یک مشتی از اراذل٬ یک مشتی از پیش بیاورند... همان مسائل سابق را و درست کنند
دیگرانشان هم بیرون آمده است ـ خانه هایشان چیزهای ننگ آور اشخاصی که از یک مشت از بی خبر٬
سخنرانی فعالیت بکنند. امثال کارتر و مقابل همه مسلمین به کمک کارتر در آمده اند اینها ـ همین طور

.58/9/19 حضرت امام ـ
این ضاللت در طی حاـکمیت پنجاه ساله ظلم و حدیث آن کسانی است که در حدیث دسته سوم٬
که شیطان بزرگ برای ترویج آن آمده عمل کرده اند اندیشه و همان چارچوبی پرورش یافته٬ در سرزمین٬
برای تعریف می کنند اینها از باز مع االسف همینها چکاره است٬ که معلوم شد حدیث ”همین آدمی بود بود
انسانی بیرونش مغز از و تربیت کرده اند آنها یک کسی که پنجاه سال مغزش را اینکه مغزعوض شده است٬
ـکردند یک مغز غربی رو آن گذاشتند. این هر چه همه که ضربه از غرب به این مملکتش بخورد٬ به این
(سخنرانی حضرت امام ـ هم دنبال این است که برگرداند...“ باز آنهاتعریف می کند٬ از باز ـکشورش بخورد

(58/9/21
بسیج پاـکترین انسانها ضد که بر ناخودآـگاه“ است ”خودآـگاه یا کفر خط همپیمانان با خط میانه٬
و سنت رسول اهلل حاـکمیت بخشیدن به قوانین قرآن٬ بر توان خویش عزم را حد انسانهایی که در شده اند.
آن وقت با همان اشخاصی است که در مثل ابوسفیان و مثل پیروان خط میانه“ ائمه معصومین جزم کردهاند.
برای اسالم می ترسیدند از آنها اسالم یک حکومتی تشکیل بدهد. پیغمبر که نگذارند می کردند هم پیوند
برای برای منافع خودشان و اسالم می ترسند از مخالفت می کنند هم که االن دارند اینها منافع خودشان٬
بـرای برای اینکه آنها بود٬ حالشان بهتر اینها از آنها اجانب هستند. منافع اربابان خودشان خدمتگزار
قیام برای اجانب دارند اینها برخالف اسالم قیام کردند٬ و قیام کنند خودشان می خواستند آنها اجانب نبود٬
(سخنرانی حضرت امام ـ فلج کنند. را مردان خدا که قیام شما برای اجانب فعالیت می کنند و می کنند

(58/9/30
منتسب به خط میانه افراد و دیدگاههای آمریکا اسناد٬ استفاده از که با دنباله مطالب سعی می شود در

آن آورده شود. نحوه مقابله با پیرامون انقالب اسالمی و
برای آمریکا ایران این توهم را رشدطبقه متوسط در تمام شئون مملکت و در دخالت آمریکا شرکت و
حرکاتی که ممکن است کرده و صورت ضعیفی پیدا که مذهب به عنوان یک عامل انقالب٬ پیش آورد
غرب با جریانات راست ناسیونالیستی الهام گرفته از جریانات چپ و دامن بزند رژیم شاه را نارضایتی از
نادیده واقعیتهای جامعه ایران را البته این بدان معنی نیست که آمریکا غیرمذهبی است. پوشش مذهبی یا
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اهمیتی که برای جریانات بلکه بدین معنی است که٬ کامًالحذف کرده باشد٬ مذهب را پارامتر و ـگرفته باشد
برآورد به شناسایی و این دید با آمریکا برای حرکتهای مذهبی قائل نمی شد. چپ قائل می شد راست و
میزان هدف عمده که یکی برآورد دو از غیر این شناسائیها در رژیم شاه پرداخت. با ماهیت مخالفتها
هدف سومی شاه بود٬ رژیم سلطنتی ودیگری هدایت این جریانات به کانال حمایت از شاه و نارضایتی از
تا سیاستهای بافتهای مخالف بود کًالتشکیالت و و که آن شناخت جناح وجبهه بندیها دنبال می کرد نیز را
درصورت مواجه شدن جدی شاه تا پرورش دهد و گیرد به کار که مناسب می دید ازطریق آن عناصری را
منافعش به روال قبل تأمین شود٬ تا آورد کار سر بر این عناصر رژیمی مرکب از ”آخرین احتمال“٬ باخطر
آخـور از ماهیتشان خواه ناخواه سـر بنابر جریانات نیز و داشت که این افراد دور نظر از ”البته نباید

به تمام اهداف تعیین شده اش دست می یابد. این زمینه آمریکا در می آورند“. امپریالیسم در
کند. نظر درباره جریانات مخالف تجدید ارزیابی خود مورد در آمریکا تا قیام 15خردادهشداری بود
دریافت که آمریکا آن٬ میزان حمایت مردم از شیعی و مجاهد و نقش روحانیت بیدار توجه به این قیام و با
در شاهنشاهی هستند. علیه شاه واستبداد بسیج توده ها در مؤثر و عوامل منفرد روحانیت هنوز مذهب و
دست به شناسایی جریانات راست مذکور٬ مورد حین کارکردن در در تا برآمد صدد در آمریکا پی این امر٬
پرورش فردی با نفوذ با صورت امکان بتواند در و میان روحانیت بزند به کارگیری عناصری در احتماًال و
همسانی نیازهای گیرد. خدمت مصالح خویش به کار در به عنوان مرجعیت این ستون عظیم تشیع را
به سمت فردی بنام سیدکاظم را آنها اجرای طرحهایشان٬ هم در با هماهنگی آنها و سیا عملیاتی ساواـک و

شریعتمداری سوق داد.
دیدگاه شریعتمداری در مورد آمریکا همچون دیگر هم سخنانش مبتنی بر این نگـرش بـود کـه
علت پناه بردن به دامن کـفر نابودی استقالل این مملکت است و با ایران برابر در آمریکا عدم حضور
به این عقیده اعتقاد و شوروی می دانستند کمونیسم و یعنی کفر خرمن آمریکا مترسک سر امپریالیسم را
لباس انقالب در قبل از صورت شریعتمداری تا به هر کند. برای ایشان حساب باز آمریکا تا ـکافی بود
در تا بادکنکی خویش ادامه داد باطن به رشد در سیا و ظاهر تحت حمایت ساواـک در شامخ مرجعیت و

برآورده کند. منافع امپریالیسم را بتواند مبادا روز
سرنگونی رژیم سقوط شاه و خط میانه برای جلوگیری از کانال عناصر از علیرغم تالشهای آمریکا
حمایتهای اعالمیه های آرامش بخش و گرفته تا نخست وزیری بختیار دولت آشتی ملی و از سلطنتی٬
عظمت انقالب تاب مقابل توفندگی و نتوانست در آمریکا سوی روحانی نمایان٬ نظامیان از پنهانی از
پیروزی خویش نهایت انقالب اسالمی با در و دست داد از آن را مقابله با توان تحلیل و و مقاومت بیاورد

داد. نوید جمهوری اسالمی را آزادی و استقالل٬
انقالب اسالمی به موفقیت دست یابد٬ مقابله با آن نتوانست در به خاطر علتهای عمده ای که آمریکا
به تثبیت نـظام اعتماد درون این رژیم و عواملش در به رژیم شاه و آمریکا حد بیش از یکی اعتماد
جنب وجوشهای برخاسته از کردن مبارزات مذهبی با همتراز دیگری یکسان دانستن و و شاهنشاهی بود
و فکـر توجه به طـرز با آنان داشت و توجه به شناختی که از که با التقاطی٬ ـگرایشات ملی گرایانه و
روی کارآمدن رژیمی بشود مانع از می تواند می کرد گردانندگان جریانات فوق تصور وابستگیهای سران و

نماید. تهدید ـکه منافعش را
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کانال از تا آن شد بر آمریکا پیروزی آن٬ در درک نسبی عوامل مؤثر پیروزی انقالب اسالمی و از بعد
اختالفات صوری با که علیرغم تفاوت اسمی و فراهم کند موجبات روی کارآمدن دولتی را همین افراد
منبع تأمین پایگاه خوبی برای جاسوسی و مصرفی و خوبی برای صنایع نظامی و هم بازار رژیم پهلوی باز
عناصر استفاده فعال از به همین جهت دست به کار باشد. انرژی مطمئنی برای چرخهای صنعتی آمریکا

می شود. رئوس جریانات خط میانه بودند٬ در خود
اهداف گروههای خط میانه نیز و برخوردها قبال انقالب اسالمی٬ در اهداف آمریکا سوای از اینجا در
مقابله با انقالب اسالمی در به فرد تاـکتیکهای منحصر سرعت توفنده و سریع و رشد مطرح میشود.
مورد تحلیل جامعی در همچون اربابشان نتوانند نیز که گروههای مذکور حاـکمیت امپریالیسم موجب شد
به طور انقالب اسالمی بیشتر روند فرصت طلبیهای گاه وبیگاه در با و حوادث داشته باشند وقایع و سیر
کسب وجهه کاذب سرعت انقالب و مردم بودند. دنباله روی رهبری انقالب و برای حفظ ظاهر ناخواسته و
که ماهیت حقیقی شان پوشیده عامل عمده ای بود پیروزی آن٬ انقالب و آغاز بین مردم در در این عناصر
و کرد افشا یکایک اینان را باطل چهره پلید عدم همزیستی حق و ولی حقانیت انقالب اسالمی و ماند٬

رسوایشان ساخت.
کـه انقالب باعث شد آغاز عدم درک اوضاع در منفعت پرستی فردی و خصیصه فرصت طلبی و
دستیابی به شغلهای گروهی با علیه انقالب اسالمی بگیرند. موضع واحدی بر نتوانند جریانات مذکور
برای مقامها و خیال رسیدن به پستها با گروهی دیگر امکان تحقق بخشیدن به ایده آلهایشان و حساس و
اعمال عقایدشان٬ برای مدتی باز از ابراز عقاید قلبیشان پرهیز می کردند٬ اما مغایرت نیات اینها با مقاصد
اجرای تدوین قانون اساسی و جریان مجلس خبرگان٬ در تحقق یافتن احکام اسالم بود و ملت که همانا
انقالب دسته ای به مقابله علنی با بردارند. چهره کریه خود پرده از تا باعث شد می کرد احکام اسالم بروز
شروع به تـخطئه دسترسشان گذاشته بود آنچه که انقالب در استفاده از گروهی با اسالمی پرداختند٬
فی الجمله تهیه مقدمات برای و عناصری دست به ایجادتشکیالت سیاسی زدند و آرمانهای انقالب نمودند
دادند. رأس برنامه های خویش قرار در را آمریکا گسترش روابط با و سرنگونی جمهوری اسالمی٬

سپس تعیین خط مشی اوضاع ایران و درجه اول به تهیه تحلیل جامعی از این میان در در تالشهای سیا
به کارگیری تمام با سیا سرانجام شیوه اعمال خط مشی معطوف بوده. باتوجه به تحلیل صورت گرفته و
به قسمتهای بازرگانی اولویت کامل را شاغل در افراد و وزارتخانه ها ادارات و ارتش٬ در عوامل خود
توجه به سپس با و اختصاص داد نیاز مسائل مورد کلیه جریانات داخلی و مورد جمع آوری اطالعات در

ارائه داد: زیر به صورت خالصه به نحو شیوه اعمال آن را اطالعات به دست آمده خط مشی و
آن عناصردخیل در درسطح حاـکمیت و آمریکا قبال انقالب اسالمی ـ در ”آمریکا“ خط مشی سیا 1ـ
دیگری همفکران ایشان٬ یاران و یکی رهبری انقالب و دوجریان عمده روبه رومی دید٬ با را ایران خود در
عامل به که بتوانند داشتند قدرت آن را یا و امری شده بودند کدام به نحوی مصدر طیف خط میانه که هر
ستیزه جویی و جامعه و حاـکمیت قرآن در پیاده کردن احکام اسالم و عزم قاطع امام بر عملی شوند.
متوجه را آمریکا عوامل آنها٬ شرق و غرب گرفته تا از کفر تمامی مظاهر برابر سازش ناپذیری ایشان در
به منافع که تحقق حاـکمیت خط امام به معنای مرگ تمامی آرزوهای امپریالیسم برای دستیابی مجدد ـکرد
نابودی اختیارداشت تصمیم بر توجه به عواملی که در با این خط و مقابله با در آمریکا بوم است. و این مرز
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پرورش وجایگزین برای شناسایی٬ و نقصان عوامل کارا به خاطر اما وسرنگونی جمهوری اسالمی گرفت.
چنین نیرویی گمان می کرد ”آمریکا که قدرت نظامی هم داشته باشد به خود ـکردن یک نیروی کامًالوفادار
یک تا مرحله اول سعی کرد برای چنین طرحی در نیاز همچنین زمان مورد و دارد“ درون ارتش وجود در
سران ارتشی متمایل به غرب٬ چهره های مذهبی میانه رو٬ سران بالقوه لیبرالهای سیاسی٬ ائتالف متشکل از
تا راهنمایی نماید٬ برای به دست گیری حاـکمیت ”موقت“ و رهبری کند گروههای قومی را سران قبایل و
صورت پیاده شدن طرح اصلی٬ بالطبع در بیاید. بازی برای پیاده کردن طرح اصلی خود فضای مناسب و
علت گرفته می شدند. منافع همان رژیم به کار جهت مصالح و بلکه در گذاشته نمی شدند٬ کنار این عناصر
به اعمال می شد مجبور آنها کنار که در آن بود نمی کرد خط میانه اـکتفا به حاـکمیت عناصر آنکه آمریکا
می خواست که کامًال رژیمی را ولی آمریکا دهد٬ جانب خط امام صورت می گرفت تن در فشارهایی که از
انقالب اعم از عوامل ضد استفاده از در این طرحها٬ همزمان با ”آمریکا به خواسته هایش گردن نهد.
انقالب اسالمی داشـتند٬ مخالفت علنی با آغاز عناصری که از کًال و سلطنت طلبها بختیار٬ ساواـکیها٬
خودداری آنها ذـکر اختصاص یافتنش به خط میانه از این مجموعه به خاطر که در ـکوتاهی نمی کرد

به چاپ رسیده است.“ کتاب شماره 38 در مربوط به این افراد اسناد می شود.
لیبرالهای سیاسی و تشکیل ائتالفی متشکل از مبنی بر به دنبال تصمیم سیا اعمال خط مشی ـ 2ـ
این احتمال داده می شد کسی که به گمان آمریکاییها خط میانه٬ عناصر کًال و چهره های دینی میانه رو
این این جریان٬ علت انتخاب شریعتمداری به عنوان محور شریعتمداری بود. سرعت ببخشد٬ ائتالف را
ویژگی بود که وجهه مذهبی وی آن هم در سطح مرجعیت عاملی بود که هم در رابطه با مردم مسلمان
تشکیل ـکارساز بود و هم شخص وی تمام ملزومات تحقق بخشیدن به چنین ائتالفی را دارا بوده است.
هم ادغام در را داشته تشکیالت مجزای این افراد قصد بدین مفهوم نیست که سیا چنین ائتالفی برای سیا
تحقق نیز این جریانات هدفهای مقدماتی طرح اصلی را کدام از کانال هر بلکه سعی داشت که از ـکند٬
زمینه فـرهنگی و تا مدنی می خواست روزنامه ای براه بیندازد قشقایی و طریق خسرو از مثًال بخشد.
نشان دادن تصمیمات بی اعتبار دولت موقت سعی در طریق نهضت آزادی و از آماده کند؛ تبلیغاتی را
راه اندازی رهبری شریعتمداری قصد طریق حزب خلق مسلمان با از سوی امام نماید؛ سیاسی متخذه از
البته این برنامه های هماهنگ شده وجهه مذهبی ببخشد. سیاسی خویش را حضور داشت تا روزنامه ای را
که درجهت عاملی بود حل می کرد را اینکه اختالفات صوری این گروهها گذشته از عمل٬ در سوی سیا از
تضمین مـی نمود همدیگر با را ارتباط آنها تماس و و رانده شوند خط مشی اصلی ”تشکیل ائتالف“
رفته آنها ذـکر اسناد شریعتمداری که در با قشقایی و.... خسرو ”تماسهای طرحریزی شده جبهه ملی٬

قدمهای اولیه برای برآوردن این هدف است“. بیانگر
پایان در به خوبی قابل مشاهده است. اسناد برای تحقق اهدافش در تالشهای سیا نتایج حاصله از
قرار مأموران سیا اختیار به نحوی اطالعات در یا و بوده اند سیا عضو این طیف که یا اسامی عناصری از

خودباختگی آنهاست. به صراحت گویای خودفروختگی و اسناد خود و می شود ذـکر می داده اند

نهضت آزادی:
سال 1356. از سیا عامل حقوق بگیر رهبری عالی نهضت آزادی ؛ عضو بهرام بهرامیان ـ
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این سندی که در ”در اوائل دهه 1340 از عامل سیا عالیرتبه نهضت آزادی ؛ عضو عباس امیرانتظام ـ
وی با اوائل دهه 1340 انتظام در که امیر می دارد اظهار به رئیس سیا جرج کیو سیا مجموعه آمده مأمور

سوی دولت بازرگان. از سیا٬ تماس برای تبادل اطالعات با مأمور می کرده است“؛ ـکار

ملی گراها: باند
کریم آنجایی که وی فرزند از بوده است. سانفرانسیسکو در مأموران سیا تماس با در سام سنجابی ـ

رهبری جبهه ملی استفاده می کرده است. وی به عنوان واسطه ارتباط با از سیا سنجابی بوده٬
سیاسی گرفتن قول حمایت مالی و سیا همکاری با انگیزه وی از سیا؛ عامل سابقه دار خسروقشقایی ـ

قبال جمهوری اسالمی بوده است. اهداف آینده اش در جهت نیات و در
.1332 تهران از در دوست دیرینه قرارگاه سیا و 1340 از عامل سیا مقدم مراغه ای ـ رحمت اهلل

انقالب بازمی گردد“. به قبل از سیا ”تاریخ رابطه وی با عامل سیا٬ حسن نزیه ـ
بـه اسـناد رأس آنان شریعتمداری٬ در و سوی سیا از مذهبی میانه رو عناصر ارتباط با مورد در

شریعتمداری مراجعه شود.
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

1364 پائیز



 خط میانه (5) 259

بسمه تعالی
گزارش داده اند: یا شریعتمداری بوده و رابطه با در سیا سوی سفارت و ذیل از افراد

فرانک باروز 1ـ
آمریکا رئیس اتاق بازرگانی ایران و شغل:

که شریعتمداری به وی شریعتمداری داشته به سفارت گزارش می دهد به دنبال مالقاتی که با باروز
کار و که برای سر ـگفته است که به علت اینکه همیشه اطالعات موثقی به دستش نمی رسداحساس می کند
به عنوان یک دعوت شریعتمداری را این اظهار کاردار مسائل جاری آمادگی چندانی ندارد. داشتن با
می کند. تعبیر جریان قراردادن او در اطالعات و و برای تهیه خبر دولت آمریکا ضمنی شریعتمداری از
به خواست ظاهری شریعتمداری به اخذ را به دنبال این گزارشات عالقه خود سیا همین رابطه ستاد در
به دنبال مجرای مناسبی برای رساندن اطالعات به وی می گردد. و می دارد ابراز دولت آمریکا اطالعات از
یک که به شریعتمداری بگوید٬ وی بخواهند از که درصورت توافق باروز به دنبال آن بوده اند آغاز در
تهیه پس از ازطریق وی دریافت داردو اطالعات را تا ”ـکه انگلیسی بداند“ معین نماید را اعتماد پیک مورد

صحنه خارج شود. از مقدمات باروز
باشد مشوق دیدگاههای میانه روانه او داشته که سفارت باید را رابطه باشریعتمداری این نظر در باروز
از ایران“ به ابقای بازرگانی خارجی در نظریه ”نیاز از طرفداری خود که در احساس اطمینان نماید او تا

تأیید آمریکا برخوردار است. باروز شریعتمداری را بهترین امید تجارت در ایران می دانست.
نظر در اهداف سیا را اینکه فقط جزئی از شریعتمداری و مورد وی در توجه به دیدگاه محدود سیا با
امکـان بـه کـارگیری وی از محدوده کارهای سفارت بـاشد٬ که این ارتباطات در می خواهد و دارد

بدارد. دور نظر به عنوان یک کانال بالقوه از را بدون اینکه او اما چشم پوشی می کنند

نامعلوم نام واقعی: 2ـ
ولید دی. اس. نام رمز:

که جاسوسان حرفه ای سیا یکی از مستغالتی بوده است ـ دارای امالـک و تجاری و کار احتماًال شغل.
سران حزب علی اسالمی از رؤسای جبهه سیاسی ضدانقالب منجمله فروهر٬ تماس با نفتی٬ زمینه امور در
وسائل استفاده از کارگذاری و خوزستان و و بعضی قبایل ترکمن صحرا رؤسای شرور خلق مسلمان و
آن تله متری ”ـکسب الکترونیکی اطالعات از فعال بوده ”موضوع پیش بردن عملیاتی که بنابر جاسوسی٬
همین جاسوس رابطه با شده در ذـکر آبان 58 7 سند در و تهیه می شود مخفی برای آمریکا به طور راه دور“

است“.
مأمور مرگ پدرش به قم برود بوده برای یادبود که قرار را ولید دی. اس. اظهارت باروز٬ از بعد سیا
نوع استقبال مکالمه و مفاد این تماس این بوده که از هدف عمده از که باشریعتمداری تماس بگیرد. می کند

ارزیابی کنند. را ولید وی سرنخی درباره امکان استفاده آینده از شریعتمداری از
عرض که پیغامی حاوی٬ می دارد ابراز و شریعتمداری مالقات می کند قم با 10اردیبهشت در در ولید
برای شریعتمداری آورده است.شریعتمداری به گفته آمریکا در را آمریکایی خود ارادت دوستان ایرانی و
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مواضع شریعتمداری با اظهار مقداری صحبت و این مالقات پس از می شود. این پیغام مسرور از ولید
به پایان که دوست داری“ بار چند هر دوبار٬ بیا٬ این بیان که ”یک بار با ولید ایشان از دعوت مجدد
اینکه شریعتمداری ممکن مبنی بر اخیر شواهد با که گزارش ولید می گوید این دیدار پس از سیا می رسد.

هماهنگی دارد. کند برقرار دولت آمریکا کانال مناسبی با است بخواهد
سوی شریعتمداری برای درک هرگونه عالمتی از را که ولید 31اردیبهشت قرارگاه تصمیم می گیرد در
صورت خرداد صبح 5 این مالقات در به قم بفرستد. سیا با میل به برقراری تماس ”اطالعاتی“ مبنی بر
اینکه اظهار با ولید گرمی پذیرفته می شود. به زودی و علیرغم تعجب ولید٬ این مالقات٬ در می گیرد.
صحنه سیاسی ایران در او”شریعتمداری“ که می دانند گفته اند احترام نموده و دوستان آمریکایی وی ابراز
توجه به میل احتمالی دوستان آمریکاییش نـام که با شریعتمداری می خواهد از چه بکند٬ می خواهد
که حزب سیاسی وی احتیاج وی مذاـکره کنندبدهد.شریعتمداری می گوید با که درباره این امور شخصی را
که قصد می گوید ولید به حزب بپیوندد. و سران حزب صحبت کند که با می خواهد ولید از و به کمک دارد
کـه توسط فردی صـورت پـذیرد آن است که این تماسها بهتر می کند فکر اما به حزب بپیوندد٬ دارد
مـحرمانه نگـه مـی دارد. را که این امور مطمئن باشد و داشته باشد به وی اعتماد شریعتمداری کامًال
حسن نزد که می خواهد دوستان را کدام از هر می گوید و می دهد به ولید شریعتمداری نام پسرش حسن را
حال که شریعتمداری می دانست چه نوع رابطه ای در می دارد قرارگاه اظهار مالقاتش با در ولید ببرد.

است. همان دولت آمریکا که ”دوستان آمریکایی“ به خوبی می داند و برقراری بود
ولید سپس به مالقات حسن می رود و آنچه را بین او و پدرش گذشته به وی بازگو می کند٬ طی آن
تلفن خود در تهران را به ولید می دهد و از او دعوت می کند که هرگاه آماده بود مالقات حسن نشانی و
که با می خواهد ولید از کفیل ریاست قرارگاه تهران ”ـگلگروف“ تماس بگیرد. بدون ”دوستان“ همراه یا
سرعت جریانات برای مدت کوتاهی کاسته شود. از تا کند پا نوعی بهانه هم دست و اما حسن مالقات کند٬
که ولید می دارد اظهار سیا اینجا در به حزب خلق مسلمان بپیوندد. ولید می شود قرار همین ضمن٬ در
قابل اطمینان به شریعتمداری برای ما بسیار ظاهرًا محتاط و یک کانال مستقل٬ ـکاری عالی انجام داده و

تهیه کرده است.
گلگروف تحت پوشش مأموردیپلماتیک سفارت باحسن شریعتمداری مالقات می کند. 20خرداد در
سوی بوده که مالقات دیگری از قرار ضمنًا به عنوان مترجم عمل می کند. و انجام می دهد معرفی را ولید

صورت گیرد. خرداد 22 در بکند باید چه کار اینکه آمریکا مورد حسن در با ولید
ولیددرجریان شریعتمداری اسناددیگری به دست نیامده دی. ادامه کاراس. این مالقات و رابطه با در
مهم قبائل افراد مالقات با است که وی پس از این بخش موجود در ولید مورد در دیگر یک سند تنها است.
مبارزه مسلحانه داشته اند٬ که این قبایل قصد به سفارت گزارش می دهد بودند ترکمن که اهل ناحیه گناباد

شروع نکنند. مقاومت مسلحانه را رسانده که فعًال به آنها شریعتمداری این کالم را اما
وجود می گرفته از جریان شریعتمداری به کار در این است که عوامل دیگری که سیا نکته قابل تذکر

رابطین بی اطالع بوده اند. و بقیه کانالها



 خط میانه (5) 261

فرازیان سرلشکر“ سرتیپ ”یا نام اصلی: 3ـ
13 جانوس / دی. اس. نام رمز:
مقام عالیرتبه سابق ساواـک شغل:

مرتضی موسوی نام اصلی: 4ـ
رئیس شرکت پیرانکو و مدیر شغل:

از را انقالب تماس خود وی پس از تماس رسمی داشته است. قرارگاه سیا انقالب با فرازیان پیش از
به انقالب وی موسوی را از اولین مالقاتهای بعد یکی از در تلفن حفظ می کرده است. طریق مالقات و

معرفی می کند. شریعتمداری رابطه دارد قرارگاه به عنوان بازرگانی که با مأمور
موردشریعتمداری به اقدامی که از در ولید و پی مسائل مربوط به باروز در سیا 20اردیبهشت٬ سند در
ارزیابی نمایند٬ را آمریکا رابطه با اینکه تمایل شریعتمداری به ایجاد سوی فرازیان صورت گرفته مبنی بر

زیردستان شریعتمداری انجام گرفت. جانب یکی از این حرکت از می گوید و اشاره می کند
مسائلی که تاحدودی ذـکر برای یافتن یک کانال رضایت بخش باشریعتمداری و پی تصمیمات سیا در
طریق یک مقام دادن اطالعات از اما گرفته می شود. نظر به عنوان یک احتمال در فرازیان نیز رفت٬ آنها
توجه به حساسیت جامعه نسبت به ارتباط یک وشریعتمداری با ارتباط بین او و سابق ساواـک ”فرازیان“
صحیح بودن این رابطه به تردیدمی اندازد. در را سیا رفتن این رابطه٬ احتمال لو ساواـکی باشریعتمداری و
هرگونه تصمیمگیری در مورد نحوه اقدام به ارتباط با شریعتمداری برای سیا مستلزم داشتن اطالعات
ـکافی در مورد کلیه جوانب ایران و آمادگیهای بالقوه و بالفعل شریعتمداری برای تکیه به وی به عنوان
حزب بوده است. تضمین کند٬ را منافع آمریکا بتواند و آینده داشته باشد در عنصری که کارایی الزم را
دسترسی به اطالعات راههای نیل به این اهداف و به عنوان یکی از شریعتمداری ”حزب خلق مسلمان“
مفیدی این حزب فرد کسب اطالعات از ارتباط و هم فرازیان به خاطر باز و می گیرد قرار سیا نظر مورد

تشخیص داده می شود.
از تالش طلبیهای برای تضمین حمایت آمریکا سیاسی در جاه طلبیهای فردی و فرازیان به خاطر
زمان یک رئیس نهایی سازمان جدیدی می دیده که در را دنبال می کرده که خود شریعتمداری این هدف را
پیگیری شریعتمداری را با وی فعاالنه مالقات سیا دولت تحت حاـکمیت شریعتمداری تشکیل می شود.
هـمفکرانش٬ شریعتمداری و با بین بردن اشکال تماس خود از خویش و برای سهولت کار می کرده و
با و می گیرد به کار متعصب شریعتمداری بوده٬ پیرو که دارای دیدگاههایی همچون خودش و موسوی را

همراه می کند. خود
مأموران قرارگاه تهران طریق موسوی به یکی از یادداشتی که وی از فرازیان و یک مکالمه تلفنی با در
وجوهاتی گرفته ساواـک که به خارج گریخته اند مقامات ثروتمند که از موسوی بیان می دارد می رساند٬
مشروط بر نمود استقبال خواهد پشتیبانی٬ که شریعتمداری از می کنند فکر دو فرازیان هر موسوی و شود٬
مالقات مستقیم که شریعتمداری با همچنین معتقدند آنها گردد. امن برقرار کامًال و آنکه یک کانال کارامد

نمود. موافقت خواهد
تأیید طریق فرازیان را حزب جمهوری خلق مسلمان از مورد در گرفتن خبر اردیبهشت سیا 31 در
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یا می کند تأیید کرده و تجویز این کانال را شریعتمداری ایجاد آیا که بفهمد فرازیان می خواهد از و می کند
حزب ”سران“ با دیگر که وی بار می دارد فرازیان اظهار سیا٬ مأمور طی یک جلسه ای با 7خرداد در نه.
و کرده بودند تأیید را آمریکاییها همکاری با فکر این افراد و جمهوری خلق مسلمان تماس گرفته بود
درباره مسئله باشریعتمداری رفت تا حزب به قم خواهند منتخبی از افراد صورت موافقت ما٬ در می گوید
می کردند که دوستان شریعتمداری فکر فرازیان می گوید بگیرند. وی را عدم تأیید یا تأیید تا حرف بزنند.
به مجلس بفرستند. را طرفداران خود چون سعی می کنند مالی احتیاج دارند٬ ـکه به راهنمایی سیاسی و
که مقداری اطالعات عملی ضرورت دارد مبادرت به هر که قبل از می گوید قرارگاه“ ـگلگروف ”مأمور
یـافتن فرازیان خواسـتار از کیفیت نیروها انتخابات و مورد سپس در موثق به دست بیاوریم٬ ـکامًال
تحوالتی که که به خاطر به تهران اطالع می دهد سیا ستاد طبق گزارشی٬ 16خرداد در اطالعاتی می شود.
ستاد در روی می دهد٬ طریق پسرش حسن سریعًا تمایل شریعتمداری به برقراری تماس از ارتباط با در
آینده سیاسی ایران و مسیر مورد اقدام در مورد اطالعات در کمبود این گرفته شده که به خاطر تصمیم بر
دست از خطر به عالوه ما به سوی اقدام سیاسی پیش می رویم٬ خود حد از سریعتر ما سرعت جریانات٬
سیاسی خاصی مقاصد منافع و می کنیم که ممکن است خود متوجه منابع ذخیره خود دادن کنترل اوضاع را
نحوه نیل به این مورد در دیدگاههای آنها اما اشتراـک دارد٬ عمومًا آنها با چه منافع ما اـگر داشته باشند.
به عهده این رابطه مسئله فرازیان را در تفاوت دارد٬ دیدگاههای ما سرعت حرکت بدون شک با و مقاصد
از را سرعت خود تصورمی کنیم بهترین کاراین است که با ما این وجود با می گوید و قرارگاه تهران میگذارد
اینکه فرازیان به عنوان کانال شریعتمداری باشد خالص کنیم٬ چون میل داریم فرازیان را به عنوان یک
توجه به سابقه وی نشان منبع ذخیره گزارشگر درباره صحنه سیاسی و سازمان اطالعاتی حفظ کنیم و

اندازه بزرگ است. وی به عنوان یک کانال سیاسی بیش از که خطر می دهد
باشریعتمداری وی به گلگروف گفت که موسوی به قم رفته و 17خرداد٬ فرازیان در تماس تلفنی با در
سران حزب جمهوری خلق مسلمان به او سایر توصیه ای که موسوی با شریعتمداری با مالقات کرده و
آن دولت تماس با حمایت دولت آمریکا اینکه برای بررسی امکان برخورداری از مبنی بر نموده بودند٬
که شرط می گوید موافقت مشروط به دو ابراز از موافقت کرده بود٬“شریعتمداری بعد ”ـکامًال ـگرفته شود
به هر شد٬ درخواست خواهد دولت آمریکا پولی که از مقدار آینده برای بازپرداخت هر در قول می دهد
جمع خاطر را که آمریکاییها شریعتمداری به مرتضی موسوی می گوید دست بزند. ـکاری که ممکن باشد
فقط برای رسانده بود“ فرازیان به سیا برای کمک ”یعنی همان رقمی که قبًال میلیون دالر که رقم 5 ـکند
میلیون دالر مبلغ 5 به مبلغی چندین برابر نیاز هزینه است و تشکل پر وی می گوید کفایت می کند. تأمین....
دولت آیا بداند بالفور که شریعتمداری خودش می خواهد می کند فرازیان تأـکید پایان تماس٬ در است.
که چنین تصمیمات برجسته ای که گلگروف توضیح می دهد نه٬ یا حمایت کند او از می خواهد آمریکا

هماهنگی صورت می گیرند. مقداری بحث و از بعد معموًال
کمک رد مبنی بر مواضع قبلی خود گلگروف بر 19خرداد٬ فرازیان در با یک تماس تلفنی دیگر در
ولی درباره به دست آوردن توافق کامل تأـکیدمی کند هنگام کامل شدن اطالعات و مالی به شریعتمداری تا
که اهداف می گوید و این موضوع ناراحت می شود فرازیان از دادن اطالعات به وی موافقت می نماید.
وشریعتمداری ندارد وجود برای درک آنها نیازی به صرف وقت بیشتر روشن است و شریعتمداری کامًال



خط میانه (5) 263

وفاداری و الیق تقسیم کند بین افراد این وجوهات را تا به پول دارد نیاز برای به دست آوردن پیروان بیشتر
آخر در و شد این وجوهات برای تأمین مخارج اضافی حزب استفاده خواهد از به دست آورد٬ را آنها
به مبارزه که خمینی را نظریاتی به میدان بیاید با کافی... به نفع ماست که شریعتمداری... که بسیار می گوید

به موسوی برساند. را بوده تصمیم سیا فرازیان قرار بطلبد٬
ساعته ای برگزار مالقات دو تهران“ در اهرن ”رئیس قرارگاه سیا فرازیان با موسوی و تیر 25 در
رابطه در باشریعتمداری صحبت کند. مستقیمًا سیا که یک مأمور می کنند این مالقات اصرار در و می کنند
آن به چگونه استفاده ای از تأمین شود اـگر اینکه کمک ما سوی رئیس قرارگاه تهران مبنی بر سؤالی از با
وشریعتمداری در که علیرغم مرتبه اولی که پول درخواست کرده بود موسوی می گوید آمد. عمل خواهد
جهت مسلح کردن آذربایجانیهای مقیم تهران استفاده کند٬ سالح در آن برای خرید داشت از قصد آن بار

غیرعادی است. اـکنون اوضاع کمتر
تماس مورد هم در فرازیان باز صورت می دهد. مرداد موسوی در.... فرازیان و مالقاتی که اهرن با در
به مزایای تماس مستقیم که ستاد می گوید سیا وقتی مأمور و شریعتمداری صحبت می نماید مستقیم با
ساواـک مانع آمدن وی به اینجا کردن کسی است که مباشرت وی با پیدا در اشکال کار اما واقف است٬
چون زنجانی جنبه ثانی زنجانی تماس بگیرد٬ آیت اهلل با می تواند که سیا می دارد فرازیان اظهار نشود٬
ولی می توان از زنجانی به انگلیسی تکلم نمی کند٬ چند هر وی می گوید شخصیت شریعتمداری می باشد٬

تهران است به عنوان مترجم استفاده کرد. در که فعًال وی فرید پسر
در چند تماس و مالقات بعد از دیدار در مرداد ماه و طرح مسئله زنجانی٬ سیا و موسوی و فرازیان در
پی تهیه تدارک برای مالقات با زنجانی بوده اند و در مالقاتی در 22 مهر٬ فرازیان می گوید که موسوی
نزد این کالم را گرفته و زنجانی را شریعتمداری برای آن مالقات با تأیید مطابق توافقمان به قم رفته و

زنجانی برده...

نیک پور منوچهر نام اصلی: ـ 5
بیپ دی. اس. نام رمز:

منابع مادیش رابطه دیرینه ای بـا و به ادعای خودش به واسطه موقعیت خانوادگی ممتاز این فرد
بوده که جریان این سال 57 شریعتمداری در آخرین تماس حضوری وی با شریعتمداری داشته است٬
مأمور تماسی با در شهریور 20 در نیک پور می کند. پیدا درز به روزنامه ها 18اردیبهشت 58 تماس در
که رئیس شرکت فرعی شیشه آالت شهال شخصی به نام علی اـکبر مورد٬ گزارشی در پایگاه فیالدلفیا
زمانی معتمدشریعتمداری است و اقوام درجه اول و از که این فرد می گوید نیک پور وارداتی است میدهد.
که حاضر می گوید سیا به مأمور نیک پور شریعتمداری مالقات می نمود. هفته مرتب با هر ایران بود ـکه در
که هیچ اقدامی می خواهد پایگاه فیالدلفیا از سیا ستاد بدهد. را شهال ترتیب مالقات با طرف سیا است از
شریعتمداری مورد اطالعات وی در خواستار اما انجام ندهند٬ ”شهال“ دوست نیک پور برای تماس با

می شوند.
که موسوی می گویند فرازیان و مالقاتها یکی از در همان گونه که درقسمت مربوط به فرازیان ذـکرشد٬
به دنبال این وی جنبه ثانی شخصیت شریعتمداری است؛ زیرا زنجانی تماس بگیرد٬ آیت اهلل با می تواند سیا
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وی میزان ارتباط بین شریعتمداری و از ثانیًا وی سوابقی به دست بیاورد٬ رابطه با در سعی می کند سیا امر
اطالعاتی تهیه کند.

ادعای پرونده٬ که مرور به قرارگاه تهران اطالع می دهد سیا ستاد نظر اظهار گزارش و چند از بعد
که می دارد اظهار و نمی کند رد نیز البته امکان آن را اما نمی کند٬ تأیید شریعتمداری را نزدیکی زنجانی و
جمع آوری اطالعات دربـاره حـزب خـلق مسـلمان و... زنجانی به منظور کلی موافقیم که با به طور

شریعتمداری مالقات شود.
زنجانی که به فرید سعید پسرش محمد زنجانی و مورد سوابقی در ستاد به دنبال درخواست قرارگاه از

این جریان بوده ارسال می شود. در مناسبتی درگیر
شماره زنجانی فرد سیدرضا به مال زنجانی مشهور به رضا زنجانی مشهور رضا حاج آقا آیت اهلل
... زنجانی به دست نیامده“ مربوط به نام رمز ”سند هویت الف می باشد دارای نام رمز و 201 ـ 6054”؟“
که بود امرای سابق ارتش“ یکی از ”و 1 روپ / دی. نزدیک منبع ذخیره تهران اس. دوست دیرینه و
ایـران مـنجمله سرتاسر وسیعی رابط در زنجانی تعداد می داد... جریان فعالیتهایش قرار در قرارگاه را
دولتی ضد وی قویًا داشت. جمله بازاریها از دستگاه نبودند سرشناسی که عضو افراد سیاسیون ناراضی و

اشاره می کند. این مقداری به سوابق فرید از بعد و بود...
زنجانی درصورتی که الیق سعیدفریدپسرآیت اهلل قرارگاه می گوید٬ فرازیان به مأمور اسناد یکی از در
پاسخگوی کارایی به عنوان مسئول تأمین مالی و با بتواند شاید خواهیم گرفت که او نظر در مایل بود و
روابط عمومی شریعتمداری عمل کند. در یکی دیگر از مالقاتها موسوی و فرازیان بعد از پیشنهادات
این رابطه خواسته می شود. در سوابق فرید می کند و فرید را به عنوان مترجم پیشنهاد مالقات با زنجانی٬

خط میانه و آمریکا
به این نگرش آمریکا ذـکر باجریان شریعتمداری٬ جاسوسان درگیر نکاتی راجع به عوامل و ذـکر از بعد
را خود تهران برنامه کار در رئیس قرارگاه سیا اسناد یکی از در می رسد. اهدافش ضروری به نظر مسئله و

چنین تشریح می کند:
این هم مرحله ای است طی کنداعالم می کنم و را زمانی که ارتش دوران نقاهت خود تا را ”من نظرخود
من هم اـکنون درگیر و برمی آید دست ما کاری که از کاری ساخته نیست٬ تقریبًا دست ما ـکه برای طی آن از
و چهره های دینی میانه رو لیبرالهای سیاسی٬ این است که سران بالقوه یک ائتالف متشکل از آن هستم٬
آنها آماده حمایت از شناسایی کرده و را سران ارتشی متمایل به غرب ”هنگامی که ظهورشان شروع شد“
شریعتمداری آیت اهلل سرعت بخشد این ائتالف را دیگران احتمال داده می شود کسی که بیش از شویم.

است.
این نکته که ذـکر از بعد اسناد یکی از کفالت قرارگاه در برای تماس باشریعتمداری٬ سیا شروع کار در
که خمینی همان طور هدف ما این کار در حزبش گشوده است می گوید شریعتمداری و باب حمایت از
معقوالنه تری صاحبان افکار تا بود٬ تضعیف آن خواهد نهضت اسالمی و شکاف در ایجاد نسبت میدهد
تنها تصحیح کرده و را این نظر سیا ستاد قرارگاه٬ جواب به این پیشنهاد در کنند.“ عرض وجود بتوانند
قرار نظر مد را نظرات آمریکا آوردن دولتی موافق با روی کار بلکه بر کافی نمی داند٬ شکاف را ایجاد
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آوردن دولتی است که نسبت به منافع ایران روی کار در اقدام سیاسی ما ”هدف از می گوید و می دهد
راههای نیل به به عنوان یکی از برای آنکه حزب شریعتمداری را موافق داشته باشد. ایاالت متحده نظر
برای روی کارآوردن چنین معین کنیم.“ آن را نفوذ دهیم الزم است که قدرت و توجه قرار مورد هدف خود
جامعه بوده که دارای وجهه اسالمی در حاـکم کردن نیروهای میانه روی موجود دولتی راه حلشان توسعه و
یک نیروی نظامی ضروری بوده سیا چنین حاـکمیتی وجود توجه به اینکه برای استقرار با و بوده اند نیز
اولویت در خودشان را با گروههای مسلح همفکر ارتشی و نوعی تشکیالت قابل اطمینان انتظامی اعم از
قرارگاه در همین رابطه از در می دانسته است و تحقق بخش نهایی ایده آلهای خود آن را داده و ـکامل قرار
البته قبل از میزان جذبشان به حرکتهای شریعتمداری سؤال می کند. نحوه حمایت گروههای مسلح و مورد
پایگاهی برای جلب حمایت توده و تحقق یافتن چنین تشکیالتی تحکیم پایه های یک دولت میانه رو
یک ”بهترین راه نیل به این هدف استقرار این رابطه بیان داشته که: در سیا مردمی ضروری می نموده است.
و حمایت جامعه روحانیت باشد تحت رهبری یا حمایت مردم است که یا از دولت میانه روی برخوردار

داشته باشد.“ قانون را قدرت حفظ نظم و

شریعتمداری و آمریکا
رعایت حداـکثر سعی داشته با سیا قبال انقالب اسالمی٬ در سیا و توجه به استراتژی کلی آمریکا با

پیاده نماید. را اطالعاتی تاـکتیکهای خود جوانب امنیتی و
بعد از مالقات باروز و اظهار نداشتن اطالعات موثق درباره اوضاع از سوی شریعتمداری این امر به
تظاهراتی سوی دیگر از می شود. برای همکاری قلمداد دولت آمریکا منزله دعوت ضمنی شریعتمداری از
به گمان شده را حزب جمهوری خلق مسلمان برگزار مورد علیه مقاله روزنامه اطالعات در تبریز ـکه در
صورت گرفت مقایسه دی ماه 1356 امام در مورد تظاهراتی که علیه مقاله ـکیهان در باطل خودشان با
همه از می کنند. برای اوحساب باز و به حساب افزایش محبوبیت شریعتمداری می گذارند آن را و می کنند
در به برنامه ریزی بپردازد. این مورد که در وامی دارد را سیا آن رفت٬ که ذـکر استراتژی کلی آمریکا مهمتر
موافقت دولت آمریکا اطالعات از نسبت به خواست ظاهری شریعتمداری به اخذ سیا درجه اول ستاد
طی مراحل مقدماتی و از بعد پی یافتن مجرای مناسبی برای رساندن این اطالعات می گردد. در و می کند
جمله از پیچیده تر و اینکه شریعتمداری خواهان روابط مستحکمتر عواملش مبنی بر اظهارات بعضی از
مسائل با سیا نظامی بوده٬ تقاضای پول برای به راه انداختن یک تشکیالت وسیع سرتاسری سیاسی ـ

از: عبارتند آن مسائل عمدتًا می آید. پی حل آن بر که در می شود عمده ای درگیر
که همانهایی هستند سوی شریعتمداری دقیقًا شده از عالمتهای ابراز اطمینان به اینکه اظهارات و 1ـ
تـا می کنند شریعتمداری برقرار توجه به کانالهای مختلفی که با با ”این امر منابعشان گزارش داده اند.

حدودی حل می شود“.
طریق جهت یافتن رابطی که به طورغیرمستقیم از چاره جویی در وی و مشکالت تماس مستقیم با 2ـ
گروهش کامًالدیدگاههای شریعتمداری و بتواند او نیز و به شریعتمداری برسانند مسائلشان را وی بتوانند
به سیا تا معرفی می شود این رابطه به ولید سوی پدرش در ”حسن شریعتمداری از منعکس نماید. را
فرازیان به سیا سوی موسوی و این رابطه از در زنجانی نیز آیت اهلل و معرفی گردد ”دوستان آمریکایی“
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موردوی کسب اطالعات در مراحل اولیه برای تماس و نشان می دهد٬ که اسناد آنجا که تا می شود پیشنهاد
جریان داشته است“.

که حزب خلق حتی نظامی که حامی شریعتمداری باشند اقدام به گسترش پایگاههای سیاسی و 3ـ
این حزب و در شدن ولید ”عضو می گیرد قرار توجه کامل آمریکا مسلمان باتوجه به ویژگیهایش مورد

جهت تحقق بخشیدن به این هدف صورت می گیرند“. سران حزب در فرازیان با ارتباط موسوی و
باالوجمع بندی اطالعات کامل به شده در صورت به نتیجه رسیدن موفقیت آمیزجنبه های ذـکر در 4ـ
به سوی آمریکا گذاشتن امکانات از اختیار در برنامه ریزی و هماهنگی و مراحل قبلی٬ دست آمده در
مقابل درخواست در گروهش برای سرنگونی جمهوری اسالمی ایران ”علت اینکه آمریکا شریعتمداری و
یکی کامل نشدن طرحهای همان زمان امتناع می کرد٬ صریح منابعش برای کمک مالی به شریعتمداری در
بافتهای مخالف. کلیه شرایط ایران و جامع از به زمان برای یک بررسی کلی و ودیگری نیاز مقدماتیش بود
مشاهده می کنیم که اسناد در و معوق بگذارد را به زمان بدین مفهوم نیست که اقدامات خود البته این نیاز
تحقق بخشیدن به آمالش درباره خسرو مورد در امکاناتش را به شریعتمداری سیا جریان امور همزمان با

گرفته است“. به کار مراغه ای و... قشقایی و

شریعتمداری
سوابق:

در کتابهای خط میانه در مورد سوابق شریعتمداری و ارتباطاتش با ساواـک و دربار مطالبی منتشر
اردیبهشت نیز این روابط تا حدی که آمریکا مطلع بـوده آورده شـده است: شده٬ در سند مورخ 12
شاه مناسبات با که او نشان می دهند که اساسًا دارند وجود تاریخ 1345 اطالعاتی از ”ـگزارشهای متعدد
در به عنوان نمونه ادعای اخیر٬ لیست حقوق بگیران ساواـک بوده است. همچنین در خوبی داشته و نسبتًا
مذهبی قم نامبرده شده که ازنخست وزیری وساواـک به عنوان رئیس مرکز او ـگزارش مورخ آبان 1350از
برجسته ترین رهبران مذهبی که مورخ 1350شریعتمداری به عنوان یکی از در وجوهاتی دریافت می کند.
گفته سال 1357 یک گزارش در در گزارش شده٬ مذهبی همکاری می کند ساواـک برای تشکیل یک.. با

می شود......“ چهره مذهبی برجسته ای است که توسط ساواـک..... شده که او

اعمال: و دیدگاهها
جمهوری اسالمی مشخص است. قبال امام و توجه به چنین سوابقی دیدگاههای شریعتمداری در با
قبال چه موضعی در او بدانند دوستان آمریکایی می خواهند می پرسد او که از شریعتمداری درجواب ولید
خاقانی اوائل اردیبهشت به شیخ محمد در که او بخوانند متن تلگرامی را که باید میگوید مسائل دارد٬
آنکه فعالیتهای کمیته مگر نمود٬ ترک خواهد که ایران را می کرد یعنی زمانی که شیخ محمدتهدید فرستاده٬
خاقانی طالقانی از آیت اهلل زمانی بوده که امام و البته این پیام در آن منطقه تحت کنترل آورده شود. در
برای آمدن به قم جهت مذاـکره٬شریعتمداری او دعوت از همزمان با و ترک نکند که ایران را خواسته بودند
آن چون مملکت در حتی برای رفتن به قم ترک نکند٬ به خاقانی توصیه کرده بوده که به هیچ وجه آبادان را
برای جمهوری اسالمی و دیگر یک منطقه خطر شریعتمداری ایجاد ”البته منظور احتیاج دارد. محل به او
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موضع مقابله با قبال بقیه مسائل از موضعگیریهای ایشان در خوزستان بوده است“. امام در رودرویی با
عملی ایشان به عنوان نیروی جایگزین مبتنی بوده و گرایش فکر امام وجمهوری اسالمی ناشی می شده و
برآورده کرده جاه طلبیهای سیاسی ایشان را منافع شخصی و برروی کارآوردن سیستم وجریانی که بتواند
ساواـکیها٬ عوامل سیا٬ عوامل ایشان اـکثرًا و آمریکا کانال به قدرت رسیدن گروههای طرفدار از این جز و
اقدام به همین نگرشها بنابر ایشان نیز خود و بوده اند دوستداران آمریکا طرفداران رژیم شاهنشاهی و
به این نهایت عالقه خویش را تماس می گیرد چه کسانی دارد علم به اینکه با با و می کند سیا رابطه با ایجاد

تقاضای پول می نماید. و می دارد ابراز تماسها
که انگیزه اش فقط کسب مشخص می کند دقیقًا عوامل سیا مالقات با طی چند شریعتمداری پس از
گرفتن کسب اطالعات مربوط به جریانات روز٬ نیست ”منظورشریعتمداری از آمریکا اطالعات از و خبر
که موضعی بگیرد ندانستن اخبار اینکه به خاطر نگرانی از آمریکاست و جهت مقاصد مواضع صحیح در
که طریق موسوی تقاضای پول می نماید ایشان از ایران نباشد“. مورد در دیدگاههای آمریکا هماهنگ با
در تا گیرد جهت مسلح کردن آذربایجانیهای مقیم تهران به کار در داشته که این پول را قصد آغاز وی در
مدتی که به اصـطالح از بعد جامعه عمل بپوشاند. اهداف خویش را موقع مقتضی به وسیله این افراد
جهت تحقق بخشیدن به یک این پول در که از مسائل می رسندتصمیم می گیرد خودشان به درک بهتری از
آمـریکایی بـرای عناصر حتی درخواست همکاری از و ایران استفاده نماید تشکیالت سرتاسری در
توجه به می نماید.شریعتمداری با منسجم کردن جریانات تشکیالتی حزب خلق مسلمان را برنامه ریزی و
خطراتی که در این گونه تماسها وجود داشته نهایت سری بودن و حفظ جوانب امنیتی را نیز خواستار
پی می ریزد. چه نوع رابطه ای را و چه می کند این مسئله است که می دانسته دقیقًا بیانگر این خود و می شود
جهت در واقعیت بخشیدن به استراتژی موقت آمریکا و انقالب٬ ضد جبهه متحد زمینه هماهنگی با در
شریعتمداری باشد٬ حمایت روحانیت میانه رو آوردن جریان میانه رویی که تحت رهبری یا روی کار
وقدمهایی نیز تهیه میبیند نزیه٬خسروقشقایی را مقدم٬ جبهه ملی٬ همگامی با مقدمات تماس٬خط دادن و

برداشته می شود.

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 30
تهران رئیس 537156 به: از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
تهران 54513 ج. تهران 54454 ب. تهران 53910 الف. عطف به:

پاسخ معذرت می خواهیم. در تأخیر از 1ـ
رئیس و بین رؤسای قرارگاهها سرف مشخصه ارتباطات غیررسمی است که مستقیمًا دبلیو. ال. 2ـ

چنان که مخابره تلگرام اشتباه حرفی روی داده باشد. در و DCI به معنای رئیس اطالعات مرکزی بوده باشد DCS می بایست که می رسد به نظر 1ـ
شده مخاطب نامه رئیس اطالعات مرکزی است. ذـکر جمله اول پاراـگراف دوم همین سند در

آن زیر در مستعار امضاء با و نام مستعار با 1 DCS بایدخطاب به نامه ها اطالعات مرکزی صورت می گیرد.
نامه همراه داشته باشد. هم روی خود هم روی خارج پاـکت و سرف را دبلیو. مشخصه ال. باید و
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یا حاوی توصیه ها نباید و باشند صفحه تایپ شده بیشتر دو از سرف نباید دبلیو. نامه های ال. 3ـ
نوشت“. مکاتبات عادی اعضاء در باید را ”آنها درخواستهای اقدام باشند

توصیف را که صحنه کلی ”فضای سیاسی“ سرف یک پاراـگراف دارند دبلیو. نامه های ال. معموًال 4ـ
می گیرند. بحث قرار غیره مورد مشکالت و مسائل پرسنلی٬ به دنبال آن تحوالت عملیاتی٬ و می کند
براساس برنامه فعلی هرشش ماه یک اما سرف رامی توان هرموقع ارسال نمود٬ دبلیو. نامه های ال. ـ 5
آبان واردیبهشت فرستاده در نزدیک باید نامه های رؤسای قرارگاه های خاور تسلیم نمود. را آنها باید بار

شوند.
بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 30 بدون پرونده تا 6ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (2) سند
آبان 1358 7
رئیس قرارگاه تهران پکوئین به: سی. دونالد از:

بوده است. رئیس وقت اطالعات مرکزی آمریکا آدمیرال ترنر گنین نام رمز جی. ادوارد 1ـ

گنین 1 جی. ادوارد یادداشت برای:
اداری غیررسمی سرف ـ دبلیو. ال.  موضوع:

ادوارد عزیز
تدارک عزیمت به تهران بودم می گذرد٬ تلقی اینکه چهارماه از زمانی که شما را مالقات کردم و در
سیاسی ایران به دست آورده ام این است که احتماًال”عوامل سیاسی“ امور عمده ای که من طی این مدت از
برای رسیدن به و کنند باز را به جلو راه خود تا داد خواهند فشار را بی نتیجه یکدیگر همچنان به طور
موجب تسریع ”یا را تحلیلگران اغلب رویدادهای اینجا ادامه می دهند. را مانورهای خود موقعیتهای بهتر
منجر نزدیک یا فاصله ای نسبتًا که در قطعی می بینند یک رودرویی اجتناب ناپذیر تأخیر“ برحسب مورد٬
این نظر طرفدار من بیشتر شد. دیگری خواهد جایگزین آن توسط چیز به تحکیم کنترل حکومت الهی یا
ـ گاهی خشونت بار ترتیب ـ شخص خمینی یک دوران رقابت بی نظم و هستم که فرسایش تدریجی اقتدار
بـرنامه های خالل آن هیچ رقیب منفردی دارای قـدرت نـظامی یـا که در داشت٬ به دنبال خواهد را
کسی طرفداری کند صورتی که ارتش از در بود. نخواهد مخالفین خود جذب کننده کافی برای غلبه بر
انـضباطشان وحشت زده انـد. کامًال هنوز ”ارتشیها“ آنها اما کند٬ صورت دیگری پیدا اوضاع می تواند
به نفس اعتماد بتوانند برسد رهبران احتمالی که به نظر و ندارد اشتیاق حرفه ای عمًالوجود ضعیف است و

نشده اند. پدیدار هنوز بازگردانند٬ را خود نهاد
گشت. فراموش نخواهد اعدامهای سریع مخالفان کُرد کردستان اشتباه کرده و خمینی بدجوری در
تثبیت اقلیتهای قومی دیگر نحوه مناسبات قم با اما کردهاست٬ مشغول مذاـکره با ـ تأخیر با دولت اینک ـ

شده است.
که چپ افراطی چندان می رسد به نظر این نوع حکومت اسالمی٬ از نارضایی روبه تزاید وجود با
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یک دیگری را تمامی سطوح جامعه که هر ضدکمونیستی در احساسات ضدروس و سودی نمی برد.
ارتش مـی گردد. رخـنه در جذبه توده ای یـا ایجاد در کمونیستها موجب دشواری کار می کند٬ تشدید
پول نفت وارداتی که با اـگر حوزه های نفتی دارد. و دانشگاهها چشمگیری در کمونیسم نفوذ معذالک٬
سریع باعث رشد اقتصادی احتماًال فشار زمستان کفایت نکند٬ فاجعه در برای جلوگیری از تأمین می شود

شد. خواهد قدرت کمونیستها
من کنم. نظر اظهار درجریان امور یک فرصت راجع به امکانات اعمال نفوذ که در من خواستید از شما
طی کنداعالم می کنم را زمانی که ارتش دوران نقاهت خود تا فقط به طورحاشیه ای وجزئی و را نظرخود
دست ما کاری که از کاری ساخته نیست. تقریبًا دست ما این هم مرحله ای است که برای طی آن از و
لیبرالهای سیاسی٬ این است که سران بالقوه یک ائتالف متشکل از آن هستم٬ من هم اـکنون درگیر و برمی آید
شناسایی را سران ارتشی متمایل به غرب ”هنگامی که ظهورشان شروع شد“ و چهره های دینی میانه رو
سرعت این ائتالف را دیگران احتمال داده می شود کسی که پیش از شویم. آنها آماده حمایت از ـکرده و
حامیان وی تماسهایی داشته ام. تن از چند جداـگانه با من به طور شریعتمداری است؛ آیت اهلل بخشد

سایت تکزمن به نحوی که راجع به آزمایشهای موشکی دو سرگیری فعالیت هیچ کدام از امکانات از
دلگرم کننده نیست. بگذارد اختیار در م“ ـ راه دور شوروی تله متری ”ـکسب الکترونیکی اطالعات از
لحاظ از آن را احتماًال ایرانیها حدی مستلزم مشارکت آمریکاییهاست و تا دلیلش این است که این کار
مخفی آن تله متری به طور مشغول پیش بردن عملیاتی هستیم که بنابر ما لذا سیاسی قابل قبول نمی دانند.
تهیه می شود؛ این کار خوب جلو می رود و با کمی توفیق می تواند حدودًا در اوائل سال 1980 ما برای 

”زمستان 1358 ـ م“ فعالیت خود را شروع کند.
پوششهای غیررسمی و احتیاجات عملیاتی تهران درباره استفاده از رابطه با که در من خواستید از

اقتصادی کنسولگری سفارتخانه سیاسی و که تحت عناوین قالبی رسمی مثل کارمند مأموران دارای پوشش غیررسمی جاسوسانی میباشند 1ـ
پیش را جاسوسی خود غیره کار شرکت و کارمند روزنامه نگار٬ بازرگان٬ غیردولتی٬ بلکه به عنوان افراد واحدهای دولتی فعالیت ندارند٬ سایر با

مخفی حفظ می کنند. بسیار به طور مأمورین جاسوس تحت پوشش رسمی را با رابطه خود و می برند

حدی به منظور تا رسمی 1 دارای پوشش غیر یک مأمور من می توانم از کنم. نظر همچنین نظامی اظهار
غیرعلنی مربوط به امور دسترسی قرارگاه به اخبار حدی به منظور تا منابع حساس و ارتباط اضطراری با
دسترسی به ارتش حداقل احتیاج من در استفاده خوبی بکنم. بخش نفت٬ در خصوصًا اقتصادی٬ مالی و
سیاسی ـ پست خالی کارمند در مأموران قرارگاه را به درخواست من یکی از چون کاردار تأمین شده٬
در نهایت فـایده را ملبس ”به لباس نظامی“ اضافه شدن یک مأمور معذالک٬ نظامی جای داده است.

داشت. برخواهد
می آیم به مشورت به ستاد مرخصی و استفاده از که به منظور م“ آبان ماه ـ اواسط نوامبر”اواخر من در
آن زمان در شما دیدار چشم انتظار رسیدگی خواهم کرد. امور سایر این مسائل مربوط به پوشش و

می باشم.
بهترین سالمها با
پکوئین سی. دونالد
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شماره (3) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 4
رئیس به کفالت گلگروف به: تهران 52799 از:

حساس شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار
تلگرام سفارتخانه تهران 4253 عطف به:

ساـکن ایران یک بازرگان آمریکایی که مدتها از اول روز در قبًال به دنبال گزارش مفصلی که کاردار 1ـ
اردیـبهشت تـاریخ 3 پکوئین کفیل ریاست قرارگـاه در ببینید“ بوده دریافت داشت ”تلگرام مرجع را
آن نامش در چند این آمریکایی هر نمود. درباره آیت اهللشریعتمداری برگزار کاردار مذاـکرات طوالنی با
این در نقش باروز کاردار است. آمریکا رئیس اتاق بازرگانی ایران و آقای فرانک باروز نشده٬ تلگرام ذـکر
خواست که نام ما از و حساسی تلقی کرد بسیار امور ایران را ثبات در اقامت وی و چشم انداز و مورد

گزارش نکنیم. را ”باروز“
شکوه شریعتمداری به مخاطب حذف شده بود٬ تلگرام مرجع عمدًا آنچه که از به گفته کاردار 2ـ
به دستش به علت اینکه همیشه اطالعات ”موثقی“ درباره اینکه وی ”شریعتمداری“ بود آمریکایی خود
مسائل جاری سیاسی آمادگی چندانی کارداشتن با و که برای سر گاهـگاهی احساس می کند نمی رسد
اندازه زیادی به کردستان تا در اینکه آشوب اخیر مبنی بر معلوم به شایعاتی اشاره کرد قرار از او ندارد.
گشته اند. باز آمریکا از یعنی دانشجویانی که اخیرًا بوده است٬ آمریکا تحریک دانشجویان تحصیلکرده در
شریعتمداری پرسید این گزارشها را چگونه باید ارزیابی کرد؟ او گفت که کامًال می داند مردمی که دوروبر او
در مستمر بدون اینکه به طور او و خودشان استفاده کنند برای مقاصد او از سعی دارند احتماًال گرفته اند را
ایـن ”اظـهار کاردار آمادگی کافی برای پاسخگویی معقوالنه ندارد. گرفته باشد٬ جریان حوادث قرار
جریان قرار در برای تهیه و دولت آمریکا به عنوان یک دعوت ضمنی شریعتمداری از را شریعتمداری“
به نتایج مالقات را داشته که مخاطب آمریکایی او شریعتمداری امید به عقیده کاردار٬ کرد. تعبیر دادن او

داد. سفارتخانه گزارش خواهد
بلند خاقانی که آیت اهلل طالقانی و شریعتمداری همراه با شد٬ متوجه خواهد که ستاد همان طور 3ـ
محبوبیت قائل می شوند. چه بیشتر.... خمینی هر و بعضی مسائل بین خود مرتبه خوزستان است در
اردیبهشت علیه مقاله اخیر تاریخ 3 در تبریز تظاهرکنندگان در به افزایش است؛ رو شریعتمداری ظاهرًا
حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان ایجاد مخالفت با خمینی در اطالعات که توسط یک مالی طرفدار
کـه هـرکس بـه داشـتند اصـرار اعتراض کنندگان ظاهرًا اعتراض کردند. شریعتمداری نوشته شده بود
حمله ناشیانه ای است که همه یادآور اینها و دادگاه اسالمی محاـکمه شود در باید شریعتمداری توهین کند
که سرانجام شاه را که نیروهایی را جرقه ای بود و روزنامه درج شد علیه خمینی در دی ماه 1356 در
است. دستیاران ناشی برخوردار از به نوبه خود رژیم اسالمی فعلی نیز به حرکت آورد. سرنگون کردند
نـمود٬ تـجدید را 1 / فـورگیو دی. اس. با می آوریم هنگامی که قرارگاه رابطه خود به خاطر 4ـ
عملیات مربوط به است خالصه ای از خواهشمند شد. شریعتمداری ابراز پیشنهادهایی درباره تماس با
طبق بگذارید. اختیار شریعتمداری داشته در قرارگاه با که احتماًال غیره را مستقیم یا تماسهای قبلی اعم از
ممکن است مخدوش به قصددیداری ازمصرترک کند”این خبر را کشور نظردارد در او ـگزارشهای جراید٬
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را خود چنین چهره برجسته ای٬ این موقع بخواهد که دولت موقت در نمی آید چون محتمل به نظر باشد٬
نشان بدهد“.

توافق کرده و مرگ پدرش به قم برود 9اردیبهشت برای یادبود در دارد نظر در 1 / ولید دی. اس. ـ 5
میل ما به خوبی می شناسد“. را ”مدعی است که خانواده اش او شریعتمداری مالقات کند با که برای ما بود
مطمئن نیستیم که به عنوان پلی بین قرارگاه وشریعتمداری عمل کند٬ مأموریت بدهیم تا /1 نداریم که به و
نوع داشت و مکالمه ای که باشریعتمداری خواهد مفاد 1 / می کنیم گزارش و فکر عهده آن برآید. از بتواند
به دست خواهدداد. این نقش را در 1 / و سرنخی درباره امکان استفاده آینده از می شود او استقبالی که از

درخواست می شود. سوابق باروز 6ـ
بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 78 تاریخ 4 تا تعیین شود. شماره پرونده بعدًا 7ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (4) سند
اعضاء سری ـ اردیبهشت 58 12
تهران رئیس 430253 به: از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
عطف به: تهران 52799

1ـ ستاد هیچگونه سابقه ای از تماس با شریعتمداری ندارد. گزارشهای متعدد اطالعاتی از تـاریخ
لیست همچنین در خوبی داشته و شاه مناسبات نسبتًا با که او نشان می دهند که اساسًا دارند 1345وجود
به عنوان او از گزارش مورخ آبان 1350 در به عنوان نمونه ادعای اخیر٬ حقوق بگیران ساواـک بوده است.
درمورخ..... نخست وزیری وساواـک وجوهاتی دریافت می کند. رئیس مرکزمذهبی قم نامبرده شده که از
ساواـک برای تشکیل یک سپاه دین برجسته ترین رهبران مذهبی که با 1350شریعتمداری به عنوان یکی از
چـهره مـذهبی گفته شده که او سال 1357 یک گزارش در در گزارش شد. مذهبی همکاری می کند
بیوگرافی کافی از که قرارگاه سابقه و می شود تصور برجسته ای است که توسط ساواـک تأمین می شود.

کرد. تهیه خواهد ستاد و اطالع دهید آن صورت لطفًا غیر در سفارتخانه گرفته باشد٬
عالقه مندیم. بسیار دولت آمریکا اطالعات از نسبت به خواست ظاهری شریعتمداری به اخذ ما 2ـ
مجرای مناسبی برای اـگر و فراهم می کند می کنیم که این تمایل فرصتی عالی برای عملیات مخفی را تصور
ما براساس تلگرام مرجع٬ فراهم کنیم. را که آنها خواهیم بود حاضر رساندن اطالعات به وی فراهم شود
کـه بـه کرد توافق خواهد او نمی دانیم آیا ولی هنوز دارد٬ موقعیت حساس قرار در آـگاهیم که باروز
به او تا داد٬ خواهد قرار او اختیار در ”به انگلیسی“ اطالعات محرمانه را که دولت آمریکا شریعتمداری ...
باروز کمک کند. کشور خارج از تأثیرات ایران در اوضاع داخلی ایران بلکه مبادی و ارزیابی نه تنها در
زبان ”ترجیحًا معین نماید را اعتماد که یک پیک مورد کند به شریعتمداری پیشنهاد احتماًال می تواند
می کنیم که تماس تصور قبل تعیین شده بگیرد. یک محل که از در مطالب را این فرد تا انگلیسی بداند“٬
میدان از تهیه مقدمات باروز پس از برد. بین خواهد رااز محلی او مستقیم سفارتخانه باشریعتمداری اعتبار



النه جاسوسی آمریکا 272 اسناد

اولیه ماست که براساس اطالعات محدودی فکر صرفًا باروز استفاده احتمالی از شد. خارج خواهد
اـگرتصمیم تحویل اطالعات هستیم. خواستارپیشنهادهای تفصیلی قرارگاه درباره طرق تماس و می باشد.
اقالم انتخاب شده ای مورد در مایل خواهیم بود احتماًال ما به رساندن اطالعات به شریعتمداری گرفته شد
می توانیم دادن ما موافق نشان داد و پذیرا را خود او اـگر قرارگاه شروع کنیم. با را مطالب...ـکار محور از
کلی مذاـکره درباره مطالب فوق به طور که قرارگاه پس از می شود تقاضا بگیریم. نظر در مطالب بیشتری را

دارد. ابراز را خود نظر کاردار٬ با
ازدریافت صورتی که دخالت عملیاتی اوطرح ریزی شد در به دست نیامد. باروز مورد سوابقی در 3ـ

خواهیم کرد. تشکر جزئیات بیوگرافیک....
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا اردیبهشت در تاریخ 12 تا بدون پرونده. 4ـ

شماره (5) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 16
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 52947 از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار

این گونه عملیات در کابل نام رمز آر. چنان که ـکیو. وسائل جمعی ایران است٬ ارتباط با فعالیتهای عملیات مخفی در نام رمز بولستر آر. کیو. 1ـ
ارائه غیرمتعهدها افغانستان و کتابهای اسناد به ترتیب در این رابطه قبًال اسنادی در بوده و ـکوبا رابطه با رام در آر. کیو. افغانستان و رابطه با

ـگردیده است.

بولستر1 آر. کیو. ولید دی. اس.
رئیس 430253 ب. تهران 52799 الف ـ عطف به:

14 اردیبهشت اس. دی. ولید/1 گزارش نمود که توانسته در 10 اردیبهشت در قم مالقاتی با در 1ـ
آمده بود. بوده اند به وجد انتظارات او از نتایج جلسه که به وضوح فراتر از شریعتمداری داشته باشد. و/ا
اطالعات داده شده حواشی آن بیش از این مالقات محصول اطالعاتی ضعیفی به دست آمد٬ ضمن آنکه از

ذیل آمده: در 1 / قول و شرح مالقات از می کند. جلب نظر
سوابق شخصی و/1 نمود٬ اظهار خانواده وی را و و/1 پدر آنکه شریعتمداری آشنایی با از پس 2ـ
برای آمریکا در آمریکایی خود گفت که پیغامی حاوی عرض ارادات دوستان ایرانی و و شرح داد را خود
گفت که آن و/1 پس از شد٬ گفت شریعتمداری به واسطه این پیام مسرور و/1 شریعتمداری آورده است.

شریعتمداری بنماید. سؤالی از چند می خواهد
گزارشهای مطبوعات و در آنچه قبًال چیزی بر غالبًا جوابهای شریعتمداری به پرسشهای و/1 3ـ
از گفت که او شریعتمداری به و/1 وزارت خارجه درباره موضع سیاسی شریعتمداری گفته شده نیفزود.
او واقع شود. استفاده ”دیگران“ که مورد به گفته وی بازرگان اجازه می دهد زیرا بازرگان مأیوس شده بود٬
متن تلگرامی را باید قبال مسائل دارد٬ چه موضعی در او برای اینکه بدانند ـگفت که ”دوستان آمریکایی“
در روحانی عالیرتبه خوزستان فرستاد خاقانی٬ شیخ محمد اوائل اردیبهشت به آیت اهلل در که او بخوانند
آن منطقه آنکه فعالیتهای کمیته در مگر نمود٬ ترک خواهد که ایران را می کرد تهدید زمانی که شیخ محمد
آن به دست آورده و گزارش خبری مربوط به این تلگرام را ”قرارگاه سعی دارد تحت کنترل آورده نشوند.
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خاقانی که ایران را طالقانی از درخواستهای خمینی و شریعتمداری گفت که همزمان با ترجمه کند“. را
برای آمدن به قم جهت مذاـکره٬شریعتمداری به خاقانی توصیه کرده بود او دعوت از همزمان با و ترک نکند
احتیاج دارد. آن محل به او چون مملکت در حتی برای رفتن به قم ترک نکند٬ ـکه به هیچ وجه آبادان را
شریعتمداری گفت که شد. طرح پیش نویس قانون اساسی جویا مورد در نظرشریعتمداری را و/1 4ـ
سپس او پرسیده بودند. را نظریات او و نشان داده شده بود آن به او انتشار طرح ابتدایی وپیشنویس قبل از
ناچار اضافه نمودیم ولیکن جهت این کار را پیشنهادهای خود گفت ”ما به و/1 و لبخندی مصنوعی زد
قانون می کند که شریعتمداری فکر این بود دریافت و/1 ضمیمه کنیم.“ جدید شدیم چندین برگ کاغذ
قانون اساسی در گفت پیش بینی می کند به و/1 او آنچه که مطلوب بوده دارد. اساسی اختالف فراوانی با

کشید. شش ماه طول خواهد ولی اجرای انتخابات پنج یا ظرف سه ماه تصویب شود٬
مقتضی جلسه اول حد که بیش از کرد طی مالقات فکر مربوطه گفت که چندین بار به مأمور و/1 ـ 5
که کرده بود شریعتمداری اصرار مرخص شود٬ نوبت که سعی نمود دو اما شریعتمداری مانده است٬ نزد
بیا٬ ”یک بار شریعتمداری جواب داد ببیند٬ ممکن است دوباره وی را آیا پرسید 1/ هنگامی که و نرود.
فکر باشریعتمداری بودند٬ افرادی که منتظردیدار گفت سایر و/1 که دوست داری.“ بار هرچند بیا٬ دوبار
به عنوان واسطه خواستند او هنگام خروج از و شریعمتداری دارد مخصوصی با ”ـکانال“ که و/1 ـکردند

عمل کند. برای آنها
و موفقیت حاصل کند مأموریت خود می خواست که در ناجور چقدر داشتن اینکه و/1 نظر در با 6ـ
امکان شاخ و برگ دادن٬ با این وجود گزارش و/1 با شواهد اخیر مبنی بر اینکه شریعتمداری ممکن است
این رابطه پیام جداـگانه ای که حاوی در هماهنگی دارد. کند برقرار دولت آمریکا بخواهد کانال مناسبی با
پیگیری مورد همین که در می شود تصور 13است ارسال خواهدشد. جانوس / دی. اس. ـگزارش پیشنهاد
پرونده: ـ 7 به قم باشد. اعزام دوباره و/1 چگونگی آن تصمیم گرفتیم مصلحت در این فرصت عملیاتی و

201 ـ 959511
سّری تمامًا
 سّری

شماره (6) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 20
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53023 از:

حساس شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار
تهران 52969 د. تهران 52947 ج. رئیس 430253 ب. تهران 52799 الف. عطف به:

شریعتمداری شاید اینکه آیت اهلل به گزارشهایی دال بر تلگرامهای مرجع همگی مربوط می شوند 1ـ
داشته باشد. دولت آمریکا رابطه ای با بخواهد

نفره اجتماعی به یک مکالمه چهار به عنوان پیگیری تلگرام مرجع الف کفیل ریاست قرارگاه در 2ـ
شـرکت کـرده٬ تیلور٬ کارمندان سفارتخانه استمپل و باروز٬ خودش٬ حضور اردیبهشت با تاریخ 19
بی میل نیست نسبت به این موضوع تقریبًا باروز بود. باشریعتمداری“ موضوع این مکالمه ”مالقات باروز
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او شریعتمداری بود. واقع فعاالنه مشغول تهیه برگزاری یک مالقات بین کارمندان سفارتخانه و در و
مورد سفارتخانه در هشدار از باروز ایران می داند. در نجات تجارت آمریکا آخرین امید شریعتمداری را
داشتن این نکته مهم است که مالقات بـا به خاطر شریعتمداری خیلی خردهـگیری می کند٬ صحبت با
اساسًا باروز درخواست نکرده بود. شریعتمداری آن را صورت پذیرفت و باروز به فکر شریعتمداری بنا
احساس او باشیم تا مشوق دیدگاههای میانه روی او نرم کرده٬ شریعتمداری را باید است که ما معتقد
آمریکا تأیید از ایران“ به ابقای بازرگانی خارجی در نظریه ”نیاز از طرفداری خود که در اطمینان نماید
مالقات او و سفارتخانه به فردواسطه ای که ”نام برده نشد“ یک کارمند کرد باروزپیشنهاد برخورداراست.

معرفی شود. ترتیب داده بود شریعتمداری را با
تلگرام مرجع ب شرح برای کاری که در این است که او آقای باروز مورد در محاسبه مقدماتی ما 3ـ
به مربوط به سفارتخانه است که باید یک امر که این کار می کند فکر احتماًال او داده شده مناسب نیست.
در این مالقاتها در می خواهد هدفی که آقای باروز فقط کمی با حقیقت امر سفارتخانه باشد. دست خود
اقدامات ضد برابر بیندازیم که در شریعتمداری راجلو می خواهد یعنی او اشتراـک دارد. گرفته شود نظر
نمی توانیم مطمئن باشیم که حدسیات تلگرام مرجع همچنین ما بازرگانی خمینی مقاومت کند. ضد اجنبی٬
حتی مطمئن باشیم کـه شـریعتمداری خـود یا منعکس کننده تمایالت شریعتمداری هستند الف دقیقًا

دولت آمریکاست. تماس با خواستار
حرکت از این مورد در تاحدودی به همین ترتیب است. نیز 13 جانوس / دی. طریق اس. اقدام از 4ـ
جانب یکی از زیردستان شریعتمداری انجام گرفت و باز هم نمی توانیم مطمئن باشیم که شریعتمداری آن را

تأیید نماید.
داشتن اتهامات علنی خمینی نظر در با حزبش گشوده است. باب حمایت ازشریعتمداری و معهذا ـ 5
هرگونه حرکت در وحدت نهضت انقالبی هستند٬ شکاف انداختن در صدد در اینکه آمریکاییها مبنی بر
می کنیم که باید فکر توجه به امنیت صورت پذیرد. دقت وحداـکثر توأم با جهت تماس باشریعتمداری باید
این تماس به عالوه توقعاتش از آمریکا٬ قبال تماس با شریعتمداری در موضع خود روشنتری از تصور
که همان طور هدف ما این کار٬ در به دست آوریم. که این اطالعات را سعی خواهیم کرد داشته باشیم.
صـاحبان افکـار تـا بود تضعیف آن خواهد نهضت اسالمی و شکاف در ایجاد خمینی نسبت می دهد
نظرگاه این هدف از اعتبار رابطه با در راهنمایی ستاد خواستار ما کنند. عرض وجود معقوالنه تری بتوانند

خط مشی هستیم.
بایگانی ضبط گردد. در اردیبهشت 78 تاریخ 20 تا تعیین شود. شماره پرونده بعدًا 6ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (7) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 21
حق تقدم تهران با رئیس 436211 به: از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
جانوس دی. حساس اس.

تهران 52999 ج. رئیس 430253 ب. تهران 52969 الف. عطف به:
گروه شریعتمداری داده شد با “13 ”ج / 13 جانوس / دی. تماس اس. مورد اطالعاتی که در 1ـ
یک را قبول می کنیم چون درگذشته اوخود تماس را مورد 13در مااطالعات ج / ماهستند. موجب تقدیر
زمان یک دولت که در رئیس نهایی سازمان جدیدی می بیند را هنوزخود احتماًال سیاسی نشان داده و فرد
دی. مالقات اس. براساس اظهارات شریعتمداری به باروز٬ تحت حاـکمیت شریعتمداری تشکیل می شود.
کنیم که شریعتمداری ایراد می توانیم این فرض قوی را ما حاالاطالعات ج/13 باشریعتمداری و ولید/1
که شریعتمداری عالقه کرده بودیم اطالعاتی را اظهار تلگرام مرجع ب ما در می سنجد. را موضع ما دارد
هـنوز کـرد٬ صورتی که بتوان یک کانال رضایتبخش پیدا در به وی بدهیم. الزم دارد کرده بود ادعا
مطمئن نیستیم که ردکردن آن از اما 13یک کانال باشد٬ که ج / می رسد به نظر قطعًا می خواهیم چنین کنیم.
طریق از آن را شود به همین علت شریعتمداری حاضر یا طریق یک مقام سابق ساواـک مصلحت باشد

نه. یا قبول کند ج/13
ـ  ب رای تشخیص اینکه آیا زمان مناسب ”با در نظر گرفتن آشفتگی وضع عمومی ایران“ جهت شروع 2
اوضاع محل احتیاج واقعیات بیشتری در مورد رسیده ما به آـگاهی از طرح ریزی برای اقدام سیاسی فرا
ایران روی کارآمدن دولتی است که نسبت به منافع ایاالت متحده نظر در اقدام سیاسی ما هدف از داریم.
توجه مورد راههای نیل به هدف خود به عنوان یکی از برای آنکه حزب شریعتمداری را موافق داشته باشد.
آماده چگونه به رقم هشت میلیون نفر ج/13 معین کنیم. آن را نفوذ دهیم الزم است که قدرت و قرار
این است که اینکه مقصود یا تعیین می کند٬ آیاشریعتمداری خط مشی حزب را رسید؟ پیوستن ”به حزب“
تماس دارد او با ج/13 و آن مقام رتبه دوم که هویتش مشخص نشد داشته باشد؟ رأس قرار در اسمًا
سؤاالت جواب دهد سایر٬ و به اینها بتواند ج/13 اـگر تشکیل می دهند؟ اصلی را چه کسانی کادر ـکیست؟

نه. هست یا حزب شریعتمداری کارامد که تعیین کنیم آیا کرد ـکمک خواهد
مـورد در هیچ اطالعات قابل تطبیقی نـدارد. فرید سعید فیروزی یا هوصافی٬ مورد در ستاد 3ـ
که باشد 201 ـ شماره پرونده 789983 اسم رمز“ ممکن است علی اسافی ”با هوصافی یک احتمال بعید
فیروزی متولد سیف اهلل فیروزی ممکن است که دکتر بود. 1978 سپتامبر اداره هشتم در رئیس جدید
به عنوان رئیس بخش قضایی اداره سوم 1957 در رکن 2داشت٬ مشاغل امنیتی در رشت باشد. 1920در
سالهای دهه 1970 در دهه 1960و دراواخر 1963قائم مقام رئیس اداره سوم شد. در به ساواـک پیوست.
”یعنی باالترین رتبه“ به رتبه 9 تاریخ ژوئن 1973 در اداره یکم بود. مالی“ مسئول کارگزینی ”پرسنلی و
تظاهرات علیه شهبانو نیویورک به خاطر به طوری که گزارش شده در و شاه بود پسرش ضد رسیده بود.
را رد/1 دی. که اس. تسلیم کرد را فعالیتهای پسرش استعفای خود رابطه با فیروزی در شد. فرح دستگیر

امتناع ورزید. پذیرفتن استعفا از رد/1 دی. اس. به خشم آورد.
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غیره است که ستاد کارمندان و همسایگان٬ مستلزم تحقیق از تحقیق امنیتی محلی درباره فرید 4ـ
ناچارخواهیم اتباع ایاالت متحده باشد٬ از فرید به عالوه اـگر نکند. را این موقع این کار در ترجیح می دهد
“201 ”778091ـ به نام محمدسعیدفرید یک نفر به دست آوریم. پیش ازچنین تحقیقی اجازه وی را بود
امـنیت ”بـخش“ حزب تـوده فـعالیت داشت. در سال 1965 دانشجوی ایرانی دانشگاه نیویورک در
دور پرونده از ایران دارد. در 1963 سپتامبر 27 متولد رحیمی فرید به نام س. پرونده ای درباره یک نفر
جریان خواهیم گذارد. در را شما مشغول تحقیق هستیم و ما اما شده باشد. نابود امکان دارد خارج و

خواهیم کرد. جو پرس و اینورموس /1 دی. اس. اولین فرصت از همچنین در
در لزومی نداردموضوع را تهران شروع شده و پاریس اطالع داده ایم که تماس در در ج/13 به پسر ـ 5
طریق کامینسکی الزم بود تماس بیشتری از همچنین گفتیم که اـگر به او به بحث بگذارد. 13 ج / با تلفن٬
تماس قرار در امنیت ارسال کند با را پیامها پاریس که می تواند مأمور با را او ما و اطالع دهد به ما وی باید

پسرش موافقت دارد. خواهیم داد.
به شریعتمداری داده شد. زیر پرونده شماره 201 6ـ

بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 1378 تاریخ 21 تا 201 ـ 960845 ـ 7
سّری تمامًا
 سّری

سند شماره (8)
22 اردیبهشت 58 ـ اعضاء سّری
تهران رئیس 437267 به: از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 436211 ج. رئیس 430253 ب. تهران 53023 الف. عطف به:

داریم که او قرارگاه توافق نظر با ما تلگرام مرجع الف درباره باروز٬ براساس اظهارات مندرج در 1ـ
بود این فرض استوار بر باروز اولیه راجع به استفاده از پیشنهاد آن کانالی که دنبالش بودیم نیست. ظاهرًا
می کنیم که بایداول مطمئن شویم که هم مثل قرارگاه فکر ما ـکه شریعتمداری قدم پیش نهاده است نه باروز.
زمانی هم آن گاه اقدام به برقراری آن نماییم و دولت آمریکاداشته باشدو کانالی با شریعتمداری می خواهد

حتی االمکان کانالی مطمئن باشد. باید شد ـکه برقرار
شکاف ایجاد هدف ما است. یک ”راه حل میانه“ تماس باشریعتمداری کمک به ایجاد در ما قصد 2ـ
حاـکم شدن توسعه دهیم. حد تا درون آن را بلکه می خواهیم نیروهای میانه رو نهضت اسالمی نیست٬ در
سرتاسرکشور که در به خوبی آنهایی را وجودیک جناح میانه روی قوی که برنهضت حاـکم باشد٬می تواند
است که حالی که آشکار در شکل یک ائتالف جذب کند. دنیوی هستندحداقل در میانه رو صاحب افکار
اتخاذ از ناچار دیگر بار آنها بود٬ جناحهای چپ رادیکال همچنان دشمنان هرگونه نهضت میانه روخواهند
که گروههای برآورد پایگاه وسیع سر امیدواریم که نهضت میانه رویی با شد. مواضع افراطی چپ خواهند

حاشیه آن واقع باشند. راست در چپ و
ناچیزی شبیه به فعالیت سیاسی عادی که امکان وجود تمام مطالب فوق برفرض این هستند معهذا٬ 3ـ
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نوعی تا دست رادیکالهاست. نتیجه قدرت حقیقی در در و این است که سالحها واقعیت حاضر باشد.
جرأت به خود ایرانیان میانه رو سازمان نشده و تجدید تشکیالت قابل اطمینان انتظامی ”مثل ارتش“
نخواهد نهادهای دموکراتیک موجود فضای مناسب برای رشد قوت بیان دارند٬ با را نظریات خود ندهند
این است که اینکه مقصود یا تعیین می کند٬ آیاشریعتمداری خط مشی حزب را رسید؟ به شق حزب“ شد.
دسته های مسلح هیچ یک از آیا دارد؟ گروه شریعتمداری حامیان مسلح ویژه خود آیا دردیگر اسمًا

قابل جذب به نهضت وی می باشند؟ یا شریعتمداری می نمایند حمایت از ابراز موجود
کردن دولتی است که نسبت به منافع که برپا را اقدام سیاسی خود تلگرام مرجع ج هدف از در ما 4ـ
بهترین راه نیل به این هدف اوضاع سیاسی جاری٬ در داشته ایم. اظهار موافق داشته باشد نظر آمریکا
حـمایت جـامعه تحت رهبری یا حمایت مردم است که یا از یک دولت میانه روی برخوردار استقرار
عین حالی که تعریف این هدف ساده است ما در داشته باشد. قانون را قدرت حفظ نظم و و روحانیت باشد
این رابطه استقبال پیشنهادهای قرارگاه در نظریات و از درجستجوی شیوه های حصول آن هستیم و هنوز

می نماییم.
بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 78 تاریخ 22 تا 201 ـ 960845 پرونده: ـ 5

سّری تمامًا
 سّری

سند شماره (9)
26 اردیبهشت 58 ـ اعضاء سّری
حق تقدم رئیس با به کفالت گلگروف به: تهران 53095 از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
جانوس دی. حساس اس.

رئیس 437267 ب ـ رئیس 436211 الف ـ عطف به:
عـمده و یک ابتکار چیزی که می تواند مورد می کنیم در تصور تلگرامهای مرجع عالی بودند. 1ـ

نزدیک شده است. فکرمان به یکدیگر اـکنون طرز فوق العاده پرارزش عملیاتی بشود
یادداشتی که و “13 ”ج / 13 جانوس / دی. اس. مکالمه تلفنی 23اردیبهشت با خبرهای ذیل از 2ـ
دوستان ج / آن هویت یکی از اخذشده اند. توسط هویت به دست مورلوت رسانده شود٬ نوشته و 13 ج/
وی فقط بین ج / همکاری با ازشریعتمداری یا فکرپشتیبانی دولت آمریکا تأمین می کند: را 13است که او
تا بماند همین طور اطالع داده که قضیه باید 13 مورلوت به ج / و مذاـکره واقع شد آن هویت مورد و 13
مقامات ثروتمند که از اولیه آن هویت این بود فکر سنگین کند. سبک و اوضاع را بتواند هنگامی که ستاد
را امکان این امر “13 که او”ج / کرد 13پیشنهاد ج / ساواـک که به خارج گریخته اندوجوهاتی گرفته شود.
پشتیبانی استقبال که شریعتمداری از می کنند فکر دو هویت هر و 13 ج / دهد. قرار گفتگو مورد سیا با
کـه همچنین مـعتقدند آنها گردد. امن برقرار کامًال و اینکه یک کانال کارآمد مشروط بر نمود خواهد
غیره این مسئله غیاب تضمین شریعتمداری و در اما نمود مالقات مستقیم موافقت خواهد شریعتمداری با
یقین می دهد قرارگاه مزیت تماس مستقیم باشریعتمداری آن است که به ما به نظر قابل بحث باقی میماند.
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به چه می فهمیم شریعتمداری سعی دارد به عالوه آنکه دقیقًا ارتباط هستیم٬ شریعتمداری در با ـکه واقعًا
امکان تکذیب کردن ارتباط بـا است و است که امن تر مستقیم آشکار تماس غیر اما چیزی نایل آید.
روی هویت به عنوان بر اجازه دهد همچنین این شیوه ممکن است به ما فراهم می کند. شریعتمداری را

کنیم گروه شریعتمداری کار عامل نفوذی یک جانبه در
انقالب به یک شیعه که با جاده سازی٬ موفق ساختمان سازی و یک مقاطعه کار هویت را ج/13 ـ 3
است توصیف نمود. حزبش سخت متعهد فردی که اینک به شریعتمداری و نزدیک همراهی داشته و طور
یک لیبرال دموکرات دارای ثبات رأی است. محبوب و لحاظ اجتماعی بسیار هویت از میگوید ج/13
که بیفزاید مورلوت باید و اطمینان دارد به این فرد گفت که کامًال ج/13 متأسفانه وی انگلیسی نمی داند.
مذاـکرات به فارسی اـگر آرام به انجام رساند. رفتاری منظم و با اتومبیل را برنامه تماس عبوری با این فرد

خارج مالقات کند. در تهران یا مربوطه در مأمور با مستقیمًا بود خواهد حاضر او شوند برگزار
نفر 8/000/000 دارند به شریعتمداری وفا حال حاضر کسانی که در که تعداد دارد تأـکید ج/13 4ـ
قـاطبه می رفت شـریعتمداری بـا که انتظار همان طور شد. هم خواهند بیشتر می کند ادعا و می باشند
مـقدم رحمت اهلل جانب ”حزب رادیکال“ حمایت بیشتری از شد ادعا است و آذربایجانی ”یکپارچه“
می شود. تهران ابراز انجمنهای کارگری مختلف در بازرگانان و و بعضی اـکراد ”ـگروه قران“٬ و مراغه ای٬
ج / تحت کنترل دارد. را چریکها یک کمیته طرفدار تهران و مجاهدین در از نفر هزار 5 تا شریعتمداری 3
احمد دکتر سیدصدرالدین بالغی هویت٬ داشت که استاد اظهار اما داد٬ تفصیل خواهد بعدًا مطلب را 13
علیزاده٬ حجت االسالم سیدهادی خسروشاهی٬ پسر شریعتمداری ”نامش مشخص نشد“ و شبستری زاده
مجاهدین“ کثیری از تبریز”تعداد تهران و است که تشکیالت مرکزی حزب در نظر در سران حزب هستند.
٬13 به گفته ج / بعضی مناطق کردنشین تأسیس گردد. قم و گیالن٬ خراسان٬ آذربایجان٬ ودفاتری در باشد
یا حمایت مطبوعاتی می شود ”شرح بیشتری داده نشد“ جانب گروه ”خلق مسلمان“ شریعتمداری از
درج شده تلفظ ”خلق مسلمان“ متن انگلیسی عینًا در ”توضیح مترجم: شود آن برخوردار از می تواند
وجوهات حزب محدود توجه به مشکالت تشکیالتی موجود٬ که با آن هویت می گویند و 13 ج / است“.
درباره تصمیمات هست. نیز به معنای مجاهدین مسلح بیشتر پول بیشتر که٬ آن هویت می افزاید می باشند.
مشاورین حزبی گاهی اوقات با اما که بیشترتصمیمات راشریعتمداری می گیرد٬ آن هویت می گوید حزب٬
به گفته مشاوران است“. جزو این هویت خودش نیز آیا کرد ”قرارگاه سؤال خواهد مذاـکره می کند خود
مبارزه ای است که طـی آن دادگاههای اسالمی آغاز شریعتمداری علیه ”عدالت“ حمله اخیر ج/13
آیـا پـرسید ج/13 مـرولوت از نـمود. خـواهـد نظر شریعتمداری درباره مسائل اجتماعی مهم ابراز
واقع در گفت که او”شریعتمداری“ ج/13 و خمینی مخالفت ورزد با علنًا شد شریعتمداری حاضرخواهد

بخشید. به این جدایی تحقق خواهد فرصت مناسب شد سه ماه دیگر یا هنگامی که دو
دارد اشاره پاراـگراف چهارم تلگرام مرجع الف کسی است که کارت سبز مورد فرد برای اطالع شما٬ ـ 5
احترام است مورد بسیار 13 که به گفته ج / ”نام اولش مشخص نشد“ سنجابی (زنجانی) آیت اهلل فرزند و
ضمیمه برای مطالعه ما نیوجرسی را در نشریه این فرد تلفن گفت که یک نسخه از در ج/13 می باشد.
خواهیم نظر در مایل بود مشارالیه الیق و اـگر داده نشد. تماس عبوری ما این فقره در اما نمود٬ خواهد
پاسخگوی روابط عمومی شریعتمداری کارایی به عنوان مسئول تأمین مالی و با بتواند شاید ـگرفت که او
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مسئله فقدان پول برای شریعتمداری به که به غرب گریخته اند٬ ایرانیان ثروتمند کثیری از تعداد با عمل کند.
در است که سیا قرار اـگر اجرای یک فعالیت وسیع برای گردآوری پول اهمیت ندارد. سازماندهی و قدر
ارائه نظریات حرفه ای شریعتمداری٬ می کنیم که با پیشنهاد ماه آینده یک نقش مخفی به عهده بگیرد چند
و آمریکا بمهای به راه انداختن یک فعالیت وسیع روابط عمومی در و زیر درباره فنون گردآوری پول و
میانه روها حقیقت بسیاری از در مطرح شود. جهت شروع تالش خود٬ به عالوه ”سرمایه گذاشتن“ اروپا
که آن هویت می گویند و حتی ج/13 و آشفته شده اند تاـکتیکهای کمیته ای خمینی متوحش و ایران از در

دست می رود. زمان از و صحنه قدرت عقب افتاده اند که قدری در می کنند شریعتمداری فکر افراد
تحلیل شعبه همچنین از حق تقدم سوابقی درباره آن هویت ارائه کند. با که ستاد درخواست می شود 6ـ
فوق استقبال پاراـگراف چهار در مذکور گروههای“ و روابط قدرت بین افراد ”شناسایی و مورد در ”ایران“
خواهیم او از اشکال بوده و نوشتن به انگلیسی دچار در است که ج/13 مشهود کامًال خواهیم نمود.
در موافقت ستاد٬ با توضیح دهد. اوصحبت می کنیم شفاهًا 30اردیبهشت تلفنی با خواست هنگامی که در
امکان تماس دولت آن هویت می تواند طرح کنیم که آیا این مسئله را ج/13 مرحله بعدی با نظرداریم در
نزدشریعتمداری فاش نقش ج/13 این مقطع٬ این در در تحقیق نماید. شریعتمداری را با ”نه سیا“ آمریکا

شد. نخواهد
بایگانی ضبط شود. اردیبهشت در تاریخ 26 تا 201 ـ 149066 ٬201 ـ 960845 پرونده: 7ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (10) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 26
حق تقدم رئیس با ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53094 از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 53095 عطف به:

سیدمرتضی موسوی هویت: 1ـ
1305 حدود تاریخ تولد:

تهران. و... مسئولیت محدود با رئیس شرکت پیرانکو و مدیر شغل:
بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 78 تاریخ 26 تا 201 ـ 149066 201؛ ـ 960845 پرونده: 2ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (11) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 31
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53166 از:

شیوه های اطالعاتی است.حساس شامل منابع و ـ هشدار
تهران ه. تهران ٬53023 د. رئیس ٬437267 ج. رئیس 436211 ب. تهران 52999 الف. عطف به:

53105
امکان برقراری یک کانال مخفی با مطلوبیت و تا شود میشوداقدامات عملیاتی ذیل اتخاذ 1ـپیشنهاد

شریعتمداری سنجیده شود:
گرفتن خبرهای اساسی الزم درباره حزب جمهوری خلق 13 جانوس / دی. طریق اس. از الف:
این کانال را شریعتمداری ایجاد آیا بفهمد 13 کنیم که ج / اصرار ادامه دهیم. شریعتمداری را مسلمان٬

جنبش شریعتمداری باشیم. به دنبال رخنه در نه. یا می کند تأیید کرده و تجویز
را آنکه شریعتمداری کشور مگر بود٬ عاقالنه خواهد غیر او لحاظ امنیتی مالقات مستقیم با از احتماًال

ترک نماید.
این کار عمًال شریعتمداری داشته باشد. مالقات دیگری با به قم بفرستیم تا را 1 / ولید دی. اس. ب:
جانب که از گوش به زنگ هرگونه عالمتی باشد 1 / یعنی و باشد یک عمل ”طعمهـگیری“ میتواند

معرفی نکند. آنجا نماینده رسمی کسی در را خود اما شود٬ شریعتمداری ابراز

ایران بوده است. در معدوم سیا و قشقایی جاسوس سابقه دار خسرو نام رمز 4 / راتر دی. اس. 1ـ

ج: اقدامات سیاسی اس. دی. راتر / 4 1 را هدایت کنیم تا تأثیری را که می تواند بر جناح مخالف
سازنده داشته باشد به حداـکثر برسانیم و ارزشهایی را که برای ما از لحاظ دادن خبرهای خارجی و
توصیه کرده ایم که جبهه ملی را این رابطه تاـکنون به ر/4 در برسانیم. خود به حداـکثر عملیات مخفی دارد
راه در جبهه ملی باید در ر/4 وی بگذارد. اختیار نفوذی در به شرط آنکه جبهه ملی موقعیت با بیازماید.
مرتب درباره تحوالت همان ضمن٬ در و تالش کند باشد آمریکا طرفدار و نیرویی که میانه رو ایجاد
ما سیاسی نماید. کرده که هم اـکنون شروع به فعالیت تمام عیار فعًالقرارگاه به ر/4پیشنهاد ـگزارش بدهد.
اطالع بهتری تا مالقات کند کشور جوادی وزیر حاج سید صدر احمد با ”الف“ کرده ایم که او پیشنهاد
خاقانی در قم و شریعتمداری در با ”ب“ درباره طرحهای دولت موقت برای انتخابات به دست آورد
پیرامون سعی نماید و کند اجرا آن را دارد خوبی است وقصد این فکر ر/4می گوید مالقات کند. خرمشهر٬
این کار ر/4سعی خواهدکرد لندن مالقات کند. تیمسارجم در با ”ج“ امکان یک طرحریزی تحقیق نماید٬
هنگامی که موعدش فرا او می کند فکر و دوست دارد جم را او به خارج انجام دهد. بعدی خود سفر در را

نماید. ایفا نقشی را می تواند برسد
طرحی برای سازمان سیاسی برای تشکیل یک شورای قبیله ای قشقایی که بتواند را خود فکر ر/4

دنبال می کند. را باشد آنها هماهنگی با گروههای قبیله ای و سایر
تهران کردن یک روزنامه در مدنی باطرح برپا ودریادار به ر/4گفتهایم خوشحالیم که می بینیم او ما 2ـ
این در ر/4 پشتیبانی از اما این رابطه گفته نشده٬ آخرین مالقاتمان چیزی در چه در اـگر فعالیت می کنند.
توصیه های تخصصی استقبال از اما مدنی پول فراوانی دارند و او می گوید (ر4 به صرفه باشد شاید ابتکار
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می کنند).
از را آمریکا این است که میانه روهای طرفدار هدف ما شده٬ طرح فوق ابراز که در همان طور 3ـ
به عنوان وسیله ر/4 از احتماًال این کار در هم آوریم و نظامی گرد دینی سیاسی و غیر حوزه های دینی٬
اما تحقیق شود٬ بخش شریعتمداری بیشتر درباره کانال مخفی با باید اصلی استفاده شود. کاتالیزور اقدام و
ممکن است نیاز کند٬ ر/4بتواندخودش نوعی پیمان باشریعتمداری برقرار اـگر به رفتن است و ر/4حاضر
به شریعتمداری طریق ر/4 صورتی که بخواهیم از می توانیم در (ما منتفی سازد چنین کانالی را به ایجاد

پول برسانیم“.
استقبال می شود. نظریات ستاد از 4ـ

بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 78 تاریخ 31 تا تعیین شود بعدًا پرونده: ـ 5
سّری تمامًا
 سّری

شماره (12) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 4
حق تقدم تهران با رئیس 445413 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
حساس ـ اس. دی. جانوس

عطف به: الف. تهران 53095 ب. رئیس 436211
سابقه ای درباره مرتضی موسوی ندارد. ستاد 1ـ

و 201 ـ به سرهنگ دوم مقدم دارای پرونده 237926 مقدم مراغه ای همچنین مشهور رحمت اهلل 2ـ
همچنین دادن گزارشهای سیاسی و تأییدیه عملیاتی برای استفاده در آبان 1340 در می باشد. هویت رمز
رفته به کار بجای ”تبلیغات مخفی خصمانه“ متن اصلی کلمه ”تبلیغات سیاه“ تبلیغات مخفی خصمانه (در
تلگرام 25817 بوده است. سال 1332 دوست دیرینه قرارگاه تهران از شد. صادر برای او م) است ـ
پرنک /1 دی. که به استانداری آذربایجان منصوب شده واس. گزارش کرد 1357 اسفند ـکپنهاـک مورخ 9
”یک گزارش تلکس خبری مورخ 27اردیبهشت نشان ایران دانسته است. در نزدیکترین دوست خود را او
کپنهاـک اظهارداشت که اـگر تهران بود. هم شهردار همچنین یک بار او است“. هنوزاستاندارد که او می دهد

باشند. او با پرنک /1 دی. اس. مشوق تماسهای فشرده تر احتماًال می توانند آنها عالقه ای باشد
کرد. منزل رحمت اهللمقدم دیدار از 57 تاریخ 22خرداد لمبراـکیس در اداره مراجعات مرکزی٬ مطابق خبر
آنها سیدجوادی حاضربودند. فروهرو سنجابی٬ سران جنبش مخالفین یعنی بازرگان٬ تن از آنجاچهار در
آن کـه در رسانده بود جانب شریعتمداری به آنها پیامی از که شبستری زاده اخیرًا به لمبراـکیس گفتند
به توافقی نخواهد یا نمود دولت ایران مذاـکره نخواهد با که شریعتمداری بدون آنها اطمینان داده شده بود

نام اولش حاجی هاشم بود. سران مخالفین و شبستری زاده از رسید.
ارسال ما و این صورت اطالع دهید غیر در گذارد. اختیار در را شرح حال کامل او بتواند سفارتخانه باید

خواهیم نمود.
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صحیح قرآن باشد. می کنیم که گوران ترجمه غیر تصور اما خبری درباره گروه گوران نداریم٬ ما 3ـ
این گروه او پریتکست /1 دی. طی یک جلسه تخلیه اطالعات اس. هویت خلق مسلمان نامشخص است.
فارسی استفاده می کند٬ همان نام در گروه دیگری که از این وجود٬ با حزب شریعتمداری معرفی نمود. را
استان آن در مرکز می گیرد. به کار را نام انگلیسی ”حزب جمهوری اسالمی توده های مسلمان ایران“

دارد. خراسان قرار
خسروشاهی نداریم. علیزاده با اطالعاتی درباره بالغی٬ 4ـ

بیوک زنجانی ازسران که فردی به نام آیت اهللسید 1339گزارش داد آذر NITA مورخ 8 ـ 15206 5ـ
شده که ممکن است عامل انگلیسیها ذـکر او مورد همچنین در برجسته هواخواهان حزب شاه می باشد.

هم اطالع خواهیم داد. باز نماید آشکار این مورد که بازرسی سوابق در آنچه را هر ما باشد.
یک بیمارستان بـرزیل که فریدیک جراح در معلوم شد تلگرام مرجع ب٬ درباره پاراـگراف 4 6ـ

است. ”ایندین“
بگوئیم که حزب می توانیم اثباتًا منابع ما سایر داده و خبرهایی که ج/13 ردگیریهای فوق٬ از 7ـ
اینکه شریعتمداری تصمیم دارد.چندان تردیدی نیست در انحاءوجود جمهوری خلق مسلمان به نحوی از
آینده سیاسی ایران خواهد عامل قابل محاسبه ای در را او جذبه وی برای میانه روها فعال شود بگیرد
شاید یا اهمیت مساوی برخوردارند که از نیروهای دیگری نیز حال حاضر در صورت٬ به هر ساخت.
حمایت گزارشها بهشتی که بنابر ”حزب جمهوری اسالمی“ به گفته تحلیلگران٬ دارند. وجود باشند مهمتر
خمینی و قدرتی را که او نماینده آن است پشت سر خود دارد٬ یک گروه بندی عمده دیگر است. در حالی که
یک ذات سیاسی این وجود با که براساس موازین غربی یک حزب سیاسی باشد نمی رسد این حزب به نظر
حال رشد حالی که ناراحتی ازخمینی ممکن است در در طریق دستگاه روحانیت عمل می کند. است که از
را آنها و متشکل کند توده های جنوب تهران را می تواند گروهی که هنوز به عنوان تنها این گروه را ما باشد٬
کرد آن صرف نظر سومین گروه عمده ای که علیرغم ضعف فعلیش نمی توان از می بینیم. به خیابان بکشاند
نمی توانیم آینده آن را ما کند٬ احیاء آن را تا سخت می کوشد چه سنجابی احتماًال اـگر است. ”جبهه ملی“
جبهه ملی احتماًال صحنه٬ خروج شاه از با دارد. ایفای مقام برجسته ای را هنوزاستعداد اما پیش بینی کنیم٬
پیش دارد در کند هیئت یک سازمان متحد در را مختلف پیشین خود برای اینکه عناصر آینده پرزحمتی را

ببینید“. NIT را ـ 10601 ”مثًال
متین دفتری وکیل٬ به رهبری هدایت اهلل که ”جبهه دموکراتیک ملی“ دیگری نشان می دهد خبر 8ـ
گرفته نظر در باید سطح دیگر در تمایالت چپ جذبه دارد. مرکزی با افراد و لیبرالها برای مترقیون دنیوی٬
همه محتمل است حزبی که بیش از حمایت از با کرد سعی خواهند که گروهبندیهای قبیله ای بزرگتر شود

کنند. رویدادهای آینده اعمال نفوذ در تحقق بخشد٬ برای خودمختاری را تقاضاهای آنها
اما که تحت اسمهای گوناـگون تشکیل می شوند٬ نیز چریکها از گروههای رادیکال کوچک غیر 9ـ
طرفداران طالقانی و آیت اهلل نباید نیز به عالوه ما برآوردن هستند. حال سر مشکل است در شناسایی آنها
ایجاد عمدتًا این گروهها استعداد می رسد به نظر این مقطع٬ در ببریم. یاد بین مجاهدین از در ـکثیرش را

اغتشاش است.
قبل از نشان می دهد. نظرگاه ما از خالصه صحنه سیاسی را به طور توصیف فوق به رغم ابهام آن٬ 10ـ
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اینکه کار٬ نیروهای در آـگاهی روشنتری از باید ما آنکه بتوانیم مبادرت به اقدام سیاسی خاصی بنماییم٬
ما حال حاضر واضح است که در داشته باشیم. موفقیت او استعداد و شریعتمداری چه مقامی دارد دقیقًا
باز اما داشته است٬ این مقصود رابطه با قرارگاه پیشرفت عالی در اطالع کافی برای چنین قضاوتی نداریم.
شریعتمداری واقعًا اشتباه نمی خوانیم و مطمئن باشیم که عالئم را اول باید احتیاج است. مورد هم بیشتر
اوازطریق کانال دیگرغیرمستقیم مقتضی باشد٬ شایدیک نوبت مالقات حضوری با خواهان تماس است.
می پذیریم باروز مورد در احتیاطات قرارگاه را ما شیوه های برقراری رابطه دارای اشکال می باشند. سایر
در را احتیاطات خود هنوز اما داریم٬ به دور نظر به عنوان یک کانال بالقوه از را بدون اینکه به هرحال او
داده باشدحفظ می کنیم. که یک مقام سابق ساواـک ترتیب آن را مقبولیت کانالی به دولت آمریکا رابطه با
حضوری طریق ارتباط غیر از جانوس /13 دی. اس. کارداشتن با سرو به زحمتی که قرارگاه در ما

بگیرید: نظر در سؤاالت ذیل را می کنیم شما تقاضا اما واقفیم٬ دارد
می کند؟ کار برای او ج/13 شریعتمداری می داند آیا الف.

به عنوان یک مقام ساواـک می شناسد؟ را شریعتمداری ج/13 آیا ب.
بفهمدچه عکس العملی خواهد آن را شخص دیگر صورتی که از در ندارد٬ خبر سابقه ج/13 از او اـگر

داشت؟
کرد؟ قبول خواهد ما به عنوان واسطه با را شخص نزدیکی به ج/13 یا شریعتمداری ج/13 آیا ج.
برای عین حال باید در مسئله هستند. دهیم که این نکات برای ما تذکر به ج/13 می کنیم که باید تصور
ج/13 روشن کنیم که دادن اطالعات مربوط درباره صحنه سیاسی باید نسبت به هرگونه قول پشتیبانی

تقدم داشته باشد.
پاترسون با سیاسی موقت سفارتخانه به نام دیوید بهمن مأمور دی و می آوریم که درحدود به یاد 11ـ
آیـا تماس سفارتخانه خوشحال شـده بـود. از شریعتمداری ظاهرًا و شریعتمداری مالقات کرده بود
مذاـکره کاردار با می توانید شما شریعتمداری داشته است؟ سفارتخانه تماسهای حضوری جدیدتری با
خمینی امری عادی بودند٬ دوران پیش از چه تماسهای علنی سفارتخانه در که اـگر ـکرده خاطرنشان کنید
به جای آنکه تماس سفارتخانه باشریعتمداری و ایجاب می کند شرایط جاری مراعات احتیاط بیشتری را
جمع آوری شریعتمداری به قصد دارای مقدورات ادامه ارتباط با قرارگاه منحصرًا به کلی خاتمه یابد٬
و گیرد به کار کانال پاترسون را نکته ای از ممکن است قرارگاه بتواند صورت٬ هر در اطالعات است.
درباره این امکان به عنوان شق سوم احتمالی برای برقراری تماس غیرمستقیم تحقیق می کنیم شما پیشنهاد

ـکنید.

طرح فوق العاده شریعتمداری عنوان شده٬ طرحهایی که تاـکنون درباره رابطه با عالوه بر معلوم می شود پاراـگراف 12 شده در مطلب ذـکر از 1ـ
کانال ویژه ارسال کرده است. از ندانسته و ردیف مکاتبات عادی خود در واشنگتن آن را در سیا حساسی هم بوده که مرکز

توجه نمائید.1 نیز تلگرام کانال ویژه واشنگتن 31806 به امکان ”پیشنهاد“ شما 12ـ
بهترین واسطه برقراری تماس اولیه باشریعتمداری شک داریم که ج/13 هنوز ما به طورخالصه٬ 13ـ
میان از را بهترین مورد که او باشد فوق قرارگاه هنوزمعتقد گرفتن موارد نظر پس ازدر اـگر به هرحال٬ باشد.
کسب به قصد شریعتمداری را مسئله تماس نهانی با موافقت می کنیم که شما ارائه می کند٬ شقوق موجود

میان بگذارید. در 13 ج / با مطرح شد اطالعاتی که فوقًا
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خواهیم داد. بحث قرار جداـگانه مورد به طور دریافت شد که جلوتر را تلگرام تهران 53166 14ـ
بایگانی ضبط شود. در 1378 خرداد تاریخ 1 تا 201 ـ 960845 پرونده: ـ 15

سّری تمامًا
 سّری

شماره (13) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 8
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53254 از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
ولید دی. حساس اس.

تهران 53206 عطف به:
قـم از خـرداد صبح 5 شریعتمداری در با مالقات مجدد موافقت در پس از ولید/1 دی. اس. 1ـ

بازگشت.
شـدن در درگـیر مسئله جامعتر توصیه های قرارگاه در ماجرای آن مالقات نقل می شود. ذیًال 2ـ
جداـگانه ایرانی به طور گروههای میانه رو بعضی از شریعتمداری و اقدامات سیاسی جهت حمایت از

شد. ـگزارش خواهند
3ـ و/1 گزارش داد که در ورود به منزل شریعتمداری وی متوجه حضور بسـیاری افـراد ایـالتی
در تازه ای بود٬ گفت که این چیز آذربایجانی مسلح هم در محوطه بیرونی و هم اندرونی منزل شد. و/1
می توان نتیجه موج را بدون شک این امر و نبود آنجا آخرین دیداروی به تاریخ 10اردیبهشت محافظی در

حمالت علیه چهره های مذهبی برجسته دانست.
بار و ببیند را او آمده تا آنجا که و/1 اصلی شریعتمداری برای وی گفته بود گفت که دستیار 1 / و 4ـ
و/1 مقدمات٬ پس از داخل شود. دعوت کرد را و/1 شریعتمداری فورًا عجیب بود٬ اینکه نسبتًا با دیگر٬
محرمانه ای آهسته به شریعتمداری گفت که چیز سالن بین سایردیدارکنندگان نشسته بود٬ حالی که در در
گوشش بتوانددر و/1 تا به طوری که گزارش شده٬شریعتمداری خم شد میان گذارد. در او با می خواهد را
بوده ”دوستان آمریکایی“ تماس با وی در یکدیگر آخرین مالقاتشان با گفت که پس از و/1 و کند٬ نجوا
او که می دانند داشته بودند اظهار احترام نموده و نسبت به شریعتمداری ابراز دیگر آن دوستان بار است.
حمایت آن را آن گاه شریعتمداری گفت که حزب سیاسی که او صحنه سیاسی ایران چه بکند. می خواهددر
و/1 انجام گیرد. کارهای زیادی باید اما دارد میلیون عضو دو حزب حدود به کمک احتیاج دارد٬ می کند
بتواند کسی هست که و/1 آیا و مذاـکره کنند درباره این امور مایل باشند ـگفت که دوستان آمریکایی شاید
صحبت کنند؛ سران حزب ما با می توانند این رابطه بدهد؟شریعتمداری آن گاه گفت که آنها در اسمش را
است که تحصیلکرده بیشتر گفت که حزب محتاج افراد و و/1خواست که به حزب بپیوندد شریعتمداری از
خواهد را این کار حاال ”به توصیه ما به حزب بپیوندد دارد گفته که قصد و/1 آـگاهی سیاسی داشته باشند.
که توسط فردی صورت پذیرد ”دوستان“ با آن است که این تماسها بهتر می کند فکر حقیقتًا اما ـکرد“٬
به نظر محرمانه نگاه می دارد. را که این امور مطمئن باشد و داشته باشد به وی اعتماد شریعتمداری کامًال
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گفت که هر به و/1 به و/1داده او نام پسرش سیدحسن شریعتمداری را و که شریعتمداری موافق بود رسید
می دانست چه نوع شریعتمداری دقیقًا 1 / و به نظر حسن ببرد. نزد که می خواهد دوستان را ـکدام از
از و/1 همان دولت آمریکاست. که ”دوستان آمریکایی“ به خوبی می داند و حال برقراری بود رابطه ای در
خوش گاه بیاید که هر گفته شد دوباره به او و وقت داده بود. که برای پذیرفتن او کرد شریعتمداری تشکر
شود٬ جویا درباره یک نفر را او نظر می تواند آیا پرسید٬ آنکه رخصت بگیرد کمی قبل از و/1 آمده است.
شکل اطالعاتی در را گزارش ”آن“ ما آمریکایی خواسته اند.شریعتمداری پذیرفت؛ ”دوستان“ را این نظر

دقیقه به طول انجامید. 30 شریعتمداری حدود مالقات با جداـگانه ارسال خواهیم کرد. به طور
پدرش و که بین او آنچه را و وی گذارند با دقیقه را 15 حدود سپس به مالقات حسن رفت و و/1 ـ 5
دعوت را و/1 و داد به و/1. تهران را در تلفن خود طی آن مالقات حسن نشانی و توضیح داد روی داده بود
برای پرونده شماره های تلفن را نشانی و ما تماس بگیرد. بدون ”دوستان“ همراه یا هرگاه آماده بود تا نمود

نه. یا انگلیسی تکلم می کند او مطمئن نیست آیا 1 / و سال دارد. 35 تا حسن بین 30 داریم.
گفت که ”جریان را“ 1 / آن به دست آمده گلگروف به و که اطالعات فوق در مالقات 7خرداد در 6ـ
سرعت جریانات برای برای اینکه از کند پا نوعی بهانه هم دست و اما حسن مالقات کند٬ با و ادامه دهد
امور که فشار به اوبگوید و باحسن تماس بگیرد 9خرداد 8یا در و/1قصددارد مدت کوتاهی کاسته شود.
اما این مدت به تعویق افتد٬ برای یک هفته یاحدود که مالقات مربوط به ”دوستان“ شخصی باعث می شود
/ و همین ضمن٬ در اولین فرصت ممکنه دوباره تماس خواهدگرفت. که در به حسن اطمینان دهد می تواند

1 به حزب خواهد پیوست.
یک کانال مستقل٬ محتاط و ظاهرًا بسیار قابل می رسد که و / 1 کاری عالی انجام داده و نظر به 7ـ

تهیه کرده است. اطمینان به شریعتمداری برای ما
بایگانی ضبط شود. در 78 خرداد تاریخ 8 تا 201 ـ 960845 201؛ ـ 959511 پرونده: 8ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (14) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 9
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53248 از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
جانوس دی. اس. حساس ـ

رئیس 445413 ب. تهران 53095 الف. عطف به:
امکان برقراری یک رابطه با در 7خرداد در 13 جانوس / دی. اس. با این گزارش درباره جلسه ما 1ـ
مسئله جامعتر مورد توصیه های قرارگاه در می باشد. حزب سیاسی او شریعتمداری و آیت اهلل ارتباط با
گزارش جداـگانه بعدًا ایران به طور گروههای میانه رو تعدادی از اشتغال به اقدام سیاسی برای حمایت از...
به گزارش سفارتخانه باید ستاد این موضوع٬ مورد گزارشهای بعدی در این گزارش و پیش از.... می شوند.
گـروه که گزارش تـماس جـداـگـانه سـفارتخانه بـا مراجعه کند شماره 5287 خرداد تهران مورخ 2
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می کند. تأیید را 13 جزئیات گزارش تلگرام مرجع الف ج / بسیاری از و نقل می کند شریعتمداری را
حزب جمهوری خلق بعضی ”سران“ با دیگر که وی بار شروع کرد این مطلب صحبت را اظهار با 2ـ
او هنگامی که از کرده بودند. تأیید را آمریکاییها همکاری با فکر این افراد و مسلمان تماس گرفته بود
به ما نامهایشان را که قبًال همان کسانی بودند گفت که آنها ج/13 بدهد٬ اسمهای این سران را خواسته شد.
حزب به قم خواهند منتخبی از افراد صورت موافقت ما٬ گفت که در ج/13 ”تلگرام مرجع الف“. داده بود
یا می کند تأیید را آیاشریعتمداری آن فکر ببینند تا زد درباره مسئله باشریعتمداری حرف خواهند رفت و
گلگروف وی را این گروه همراه برود٬ این است که خودش هم به عنوان عضوی از فکر گفت در ج/13 نه.
پایان مکالمه و در تمام این قضیه نقشی.... در متقاعدساخت که به چندین دلیل این فکرخوبی نیست که او
گفت که دوستان 13 گلگروف به ج / به ادامه متن“ مشخص ”رجوع شود براساس بعضی تفاهمات بسیار

نسبت به قدمی که برداشته اند.... عکس العمل شریعتمداری را و روانه مسافرت به قم کند را خود
چون سیاسی احتیاج دارند می کردندکه به راهنمایی مالی و گفت که....شریعتمداری فکر 13 ج / 3ـ
آنقدر اوضاع سیاسی ایران را گلگروف گفت که ما به مجلس بفرستند. را سعی می کنندطرفداران خود آنها
به دست که مقداری اطالعات کامًال.... عملی ضرورت دارد مبادرت به هر که قبل از .... متغیر مشوش و
رأی آنـها آیا شد؟ خواهد چگونه برگزار که انتخابات کی و داشتند خبر دوستان ج/13 آیا بیاوریم.
گفت که صفوف و 13 ج / میان بگذارند؟ هم در ما با که بتوانند دارند محکمی نسبت به توازن فعلی نیروها
چشم دارند. ”هنگامی که بهمین علت آنها برای راهنمایی به ما ..... مغشوش است٬ بسیار مراتب آنها
ـگلگروف این را شنید٬ وی پی برد که دستهای ما بیش از آنچه حدس می زدیم درگیر....... بود“. ج / 13
گلگروف.... که هنوز سازماندهی برای انتخابات زود است این فکر مورد نظر قرار خواهد ـگفت که اـگر
وی گفت که حزب شریعتمداری به شد. خواهند انتخابات برگزار گفت که نکته مهم........ 13 ج / ـگرفت.
حزبی است جبهه ملی تنها ٬13 به گفته ج / جبهه ملی شده است. تماسهای اولیه با همین دلیل دست به کار

آن تماس حاصل کرده است. ـکه حزب شریعتمداری با
هنوز مذاـکره کنیم. حزب شریعتمداری درباره....... میل داریم با اصل ما گفتیم که در به ج/13 ما 4ـ
یک نمی دانیم آیاشریعتمداری فکر نه ما و می باشدچون نه ج/13 حزب زود صحبت درباره پشتیبانی از
نظریات به زودی از می کنیم که اهمیت دارد فکر ما نه. یا می کند حتی تأیید را آمریکاییها رابطه با ـکانال یا
برای شریعتمداری مسئله را به هرحال هنگامی که دوستان ج/13 مطلع شویم. این مورد شریعتمداری در
آمریکاییها آمریکاییهارفتند........ نزد این فکر با که دوستان....... توضیح داده شود باید شرح می دهند٬

جریان بشوند........... که درگیر مطمئن نیستند برنداشتند.......هنوز قدم اول را.......
ـ.............. 5
6ـ..............
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شماره (15) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 10
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53257 از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران ـ ه تهران 53254 ـ د رئیس 445413 ج ـ الف ـرئیس 436211ب ـرئیس 437267 عطف به:

53248
دی. اس. تـالشهای .... که در گزارش می کنند جدیدترین تحوالتی را ه و تلگرامهای مرجع د 1ـ
بدان وسیله گشودن باب امکان... یک کانال به شریعتمداری و برای ایجاد ولید/1 دی. اس. و جانوس /13
واین تحوالت درباره این قضایا کاردار مذهبی وحزب سیاسی روی داده اند. میانه رو پشتیبانی ازاین رهبر

توجیه شده است.
درباره اوضاع سیاسی کلی ایران هنوز خاطرنشان کرده٬ تلگرام مرجع.... در که ستاد همان طور 2ـ
اجازه دهدچندان احساس آن اوضاع٬ در آن است که درتالشمان برای اعمال نفوذ از نکات مجهول زیادتر
این بعضی از تشکیل می شوند. گروههای جدید احزاب و روز هر تهران تقریبًا کنیم فقط در آسایش خاطر
حمایت از که برای ابراز جدیدی هستند بلکه گروههای کوچکتر مستقلی نیستند٬ سازمانهای... ـگروهها٬
اینکه حـقیقت اوضـاع چـیست٬ چنین فضایی حقیقتًا...... در تشکیل شده اند. نیروهای مذهبی قویتر
زمانی که انتخابات در خصوصًا ممکن است٬ برسیم غیر به آنجا اینجا از و..... می خواهیم چگونه بشود

ممکن است ابزار معتبری برای تأثیر در رویدادها نباشد.
3ـ قرارگاه.... گزارش...... پیشنهاد کند که از حزب شریعتمداری یا هر حزب دیگر در این مرحله
اینکه در یا کنیم٬ حزب شریعتمداری کار حمایت از راههایی جدای از جهت ایجاد بایددر ما حمایت کنیم.
ما وی برای یک حزب مشابه اقدام کنیم. برای حمایت از راتر/4 دی. طریق اس. از صورتی که خواستیم٬
طریق که از همان طور تا بازی را........ طریق پسرشریعتمداری حسن٬ اقدام از با می کنیم که سیا پیشنهاد
حسن گلگروف مایل است با مقداری اطالعات به دست بیاوریم. این طریق هم“ اقدام می کنیم ”از ر/4
تقاضا ر/4 ....... موافقت ستاد صورت لزوم به عنوان مترجم استفاده نماید. در و/1 از و مالقات کند

می شود.
حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان دوستانش در و طریق .... به کانالی که از این کانال را ما 4ـ
هنگامی کهاز............. تا حسن مالقات نشود که با می شود پیشنهاد ترجیح می دهیم. دارد احتماًالوجود
تحت کنترل داریم ومی توانیم به برای آنکه مطمئن شویم که کل فعالیت را گروهش به قم را........ نتایج سفر

به هم نریزیم. تماس بگیریم که اوضاع را 13 ج / نحوی با
کسان تصمیم گرفتیم از صورتی که بعدًا در یا پایبندشریعتمداری نمی کند٬ را حسن ما مالقات با ـ 5
شریعتمداری این خواهد نظرمان نسبت به همکاری با ما نمی شود. این کار دیگری پشتیبانی کنیم مانع از
در و اندازه که باشد هر تا این نهضت٬ در طریقه ای است مخفی برای اعمال نفوذ که این همکاری از بود
جـمع آوری مبارزه سیاسی می باشد فعال در دسترس افراد هم که فقط در ضمن آن نوع اطالعاتی را
موقعیتی واقع شویم که برای حزب تصمیم بگیریم. که نگذاریم در بود این نکته مهم خواهد می کنیم.

ایران به به خارج از شایداقدام به نقل مکان....... بودند٬ ثمر حسن مثمر مالقات اول با یک دو اـگر 6ـ
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مالقاتها. در از........ـکسب امنیت ......... داشت به حساب ما بستگی خواهد کار خیلی از صالح باشد.
بایگانی ضبط شود. در 78 خرداد تاریخ 10 تا 201 ـ 960845 پرونده: 7ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (16) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 16
حق تقدم تهران با رئیس 452647 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
ولید دی. اس. حساس.

سفارتخانه تهران 5287. د. تهران 53254 ج. تهران 53259 ب. تهران 53095 الف. عطف به:
طریق پسرش حسن تمایل شریعتمداری به برقراری تماس از ارتباط با دنبال تحوالتی که در به 1ـ
را جهت حرکت خود تا شد برگزار جلسه ای بین طرفهای ذینفع ستاد خرداد 11 در روی می دهند سریعًا
آینده اقدام درباره مسیر نداریم تا اختیار اطالعات کافی در هنوز که ما این بود بر اجماع آراء تعیین نماییم.
حد از سریعتر موجود ممکن است براساس خبرهای محدود ایران قضاوت صحیح نماییم و سیاسی در
متوجه منابع دست دادن کنترل اوضاع را از خطر به عالوه ما به سوی اقدام سیاسی پیش می رویم. خود
ذخیره خود میکنیم که ممکن است خود منافع و مقاصد سیاسی خاصی داشته باشند. اـگر چه منافع خود ما
دیدگاههای اما اشتراـک دارد٬ راتر/4 دی. اس. و ولید/1 دی. اس. جانوس /٬13 دی. منافع اس. با عمومًا

تفاوت دارد. دیدگاههای ما سرعت حرکت بدون شک با و نحوه نیل به این مقاصد مورد در آنها
گلگروف درخواست از این وجود٬ با مالقات قرارگاه باحسن پسرشریعتمداری موافقت می شود. با 2ـ
یکی از به مالقات با که عالقه مند نماید ایفا سیاسی را به اینکه نقش یک کارمند کند مقید را خود می شود
ایـنکه بر دارد آینده سیاسی شریعتمداری تأـکید برای حفظ شهرت و شخصیتهای اصلی ایران است و
یا شود هیچ گونه وعده پشتیبانی به طورغیرمستقیم ابراز این مقطع نباید در گردد. احتیاط برگزار مالقات با
گفته شود لزومی هم ندارد جانب حسن مطرح شد این موضوع از که اـگر هرچند گیرد٬ موضوع مذاـکره قرار
اینکه حسن به عنوان منبع عبارت می دانیم از تماس را مقاصد نیست. آینده امکان پذیر ـکه هیچ نوع آن در
امکـان حـمایت احـتمالی از دهـیم و مبنای مخفی قـرار بر ارتباط را بالقوه سنجیده شود٬ ـگزارشگر
همچنین به تماسهای نبود. فراهم کنیم.درباره حسن سوابقی موجود یک زمان آینده را شریعتمداری در
می کنیم که فکر آمده توجه نمایید. تلگرام مرجع د شریعتمداری که در طرفدار یک فرد سفارتخانه با
فعالیتهای سفارتخانه بنابراین با هماهنگ می کند ”سفارتخانه“ مختار وزیر با قرارگاه تماسهای سیاسی را

نمی کنیم. تداخل پیدا
می کنیم بهترین تصور این وجود٬ با به قرارگاه محول می کنیم. تلگرام مرجع ج را مسئله پاراـگرف 4 3ـ
میل یقینًا ما کانال ج/13شریعتمداری خالص کنیم. از را تردستی تمام خود سرعت و آن است که با ـکار
سازمان اطالعاتی حفظ کنیم٬ درباره صحنه سیاسی و به عنوان یک منبع ذخیره گزارشگر را داریم ج/13
نشان می کنیم سابقه او فکر وقوف یافته و رابطه آمریکاییها بر بدون آنکه الزم باشد او می رسد به نظر اما
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اندازه بزرگ است. وی به عنوان یک کانال سیاسی بیش از که خطر می دهد
هرگونه اطالعات و عالقه وافرداریم به اینکه فعالیتهای سیاسی او ما ٬4 / راتر دی. اس. رابطه با در 4ـ
وسیله ارتباط جمعی به عنوان طرح پیشنهادی برای کمک به گردآوری فکر با ما اداره کنیم. آن را ناشی از
هرگاه روزنامه نظامی موافقت داریم. سیاسی و غیردینی٬ حوزه های دینی٬ از آمریکا میانه روهای طرفدار
می توانیم در تحت شرایط مناسب ما خواهیم توانست مقاالتی برای آن تهیه کنیم. ما وی تأسیس گردید٬

بگیریم. نظر در امکان دادن توصیه های تخصصی را صورتی که خواسته شود
این وسیله به مسئولین با ایران به دست آوریم و گروههای قدرت در برای آنکه اطالع موثقی از ـ 5
کدام راه حل های اقدامی و تأمین می شوند کجا در سیاسی آـگاهی بهتری بدهیم درباره اینکه منافع آمریکا
تحت این شرایط می توانیم اقدام تنها گزارشگری داریم. احتیاج به توسعه استعداد ما واقع بینانه هستند٬
مـنابع ذخـیره کمال مطلوب این است که و.... پیش بینی کنیم. ”برای قرارگاه“ سیاسی گسترده تری را
منابعی بین بازرگانان وسایر ارتش٬ درباره قبایل و گزارشهای بیشتر عمده کشور٬ مراـکز سایر ـگزارشگردر
ولی مدت است٬ اذعان داریم این یک برنامه دراز عین حالی که خود در ـگروههای قدرت داشته باشیم.
آینده نزدیک اطالعات سیاسی در که می توان تشویقشان کرد دارند بعضی منابع هم اـکنون درموقعیتی قرار
به عنوان بهترین کاری که از نفره گذارده شده آـگاهیم و دوش یک قرارگاه دو اضافی که بر بار از ما تهیه کنند.
این است که همچنان به شناسایی منابع بالقوه ادامه کوششهای تهران راتکمیل کنیم٬ تا برمی آید اینجا در ما

دهیم.
6ـ پرونده: 960845 ـ 201 تا تاریخ 15 خرداد 78 در بایگانی ضبط شود.

سّری تمامًا
 سّری

شماره (17) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 17
حق تقدم به رئیس با ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53376 از:

حساس شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 451569 ج ـ تهران 53257 ب ـ تهران 53248 الف ـ عطف به:

تماس تلفنی انجام گرفت. جانوس/13 دی ـ اس ـ با خرداد گذاشته شده بوددر..... چنان که قرار 1ـ
فراموشکاری خود از پسرش او وی با تماس تلفنی........ که در قدری شرمساری اعتراف کرد با ج/13

معذرت خواهی کرد. کارها بابت آشفتگی احتمالی در و نشان داده بود
به طورخصوصی باشریعتمداری مالقات کرده که مرتضی موسوی به قم رفته و گزارش داد ج/14 2ـ
به طوری که نقل کرده اند نرفته بود٬ همراه او ج/13 دنبال کند. تلگرام مرجع الف را وصف شده در تا.......

تصمیم عاقالنه ای دانسته بود. شریعتمداری این را
سران حزب جمهوری خلق سایر توصیه ای که مرتضی موسوی و گفت که شریعتمداری با ج/13 3ـ
آن با حمایت دولت آمریکا اینکه برای بررسی امکان برخورداری از مبنی بر نموده بودند مسلمان به او
دولت تماس آزمایشی با او که افراد خوب می داند ”ـکامًالموافقت کرده بود“........ دولت تماس گرفته شود
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شریعتمداری گفت که موافقت وی فقط مشروط به دو به گفته ج/٬13 نه برعکس. می کنند برقرار آمریکا
محدوده در باید تماسها دوم آنکه٬ خیلی سّری باشند. خیلی کم و باید اول آنکه این تماسها شرط است.
این برای دادن توضیحات دقیقتری در ج/13 موقعی که گلگروف از تساوی باشند. جانبه و همکاری دو
باشد٬ نباید پائین تر و گفت منظورشریعتمداری این بوده که رابطه به صورت برتر او کرد٬ جو پرس و مورد
آینده بـرای در شریعتمداری گفت که قول می دهد بنشینند. پشت یک میز مثل یکدیگر طرف باید دو
دست کاری که ممکن باشد به هر شد درخواست خواهد دولت آمریکا پولی که از مقدار بازپرداخت هر

بزند.
که خاطرجمع کند را به طوری که گزارش شده شریعتمداری به مرتضی موسوی گفت که آمریکاییها 4ـ
فقط برای تأمین.... رسانده بود به گوش ما ج/13 برای کمک یعنی همان رقمی که قبًال میلیون دالر رقم 5
میلیون دالر مبلغ 5 به....ـکًالچندین برابر نیاز ـکفایت می کند.شریعتمداری گفت که تشکل پرهزینه است و
داشت که ما اظهار اما شد٬ تکیه خواهد به دولت آمریکا شریعتمداری نگفت که برای همه کارها است.

تأمین کنیم. را می توانیم ........
قـم بـازگشت. یک احساس فوری بودن ایـن مسـئله از گفت که مرتضی موسوی با ج/13 ـ 5
او تشکیالتی شویم. جدی دست به کار رسیده که به طور زمان آن فرا که حاال می کند شریعتمداری فکر
سراغ سایر بعد قطعی کند. را خود حمایت حوزه پشتیبانی از تا به آذربایجان بپردازد ابتدا می خواهد
به مرتضی و کند٬ تأـکید روی استانها شریعتمداری می خواهد برود. استانهای اصلی ”ـکه نام برده نشدند“

موسوی گفت که فکر می کند با دست به کارشدن از حاال٬ می تواند به مقاصد خود برسد.
مایل نیست که با شریعتمداری گفت که به دالیل امنیتی وی شخصًا زمینه جزئیات عملی کار٬ در 6ـ
دیگران انگلستان و تالشهای سفیر شریعتمداری گفت که او داخل ایران مالقات کند. مقامات خارجی در
”مامی دانستیم که انگلیس سعی داشت قرارمالقاتی کرده بود رد قم مالقات کنند در او با که می خواستند را
موافقت فرستاده دولت آمریکا مالقات با با او صورتی که پوشش مناسبی تهیه شود در ترتیب دهد“.
چه کس دیگری ندارد٬ که انگلیسی یاد مرتضی موسوی٬ از اینکه غیر مورد در ”ج/13 کرد. خواهد
هیچ کس به گفته ج/٬13شریعتمداری گفت که می خواهد می تواندواسطه ماشودچیزی به نظرش نرسید“.
حتی می شود تکرار حتی پسرش حسن٬ این ترتیبات مطلع نشود از الزم است بدانند٬ که مطلقًا آنها جز

پسرش حسن.
به بهترشدن منجر دولت آمریکا است تماس با که امیدوار گفت که شریعتمداری افزوده بود ج/13 7ـ
که این همان قافیه اظهاراتی است که فرانک می آورد به خاطر ”ستاد مسائل جاری گردد. از آـگاهی او
گفت که شریعتمداری ج/13 داشته بود“. اظهار شریعتمداری به کاردار با مالقات خود پس از باروز
الزم است که است. روی داده ”خیلی سردرگم“ معرفی سفیر سر واشنگتن بر پیرامون مجادله اخیری که با
دولت ایران کسی در آیا یابد در همچنین می خواهد او مواضع علنی وی مفیدواقع گردند. تا باشد ”مطلع“ او

داشته باشیم. اعتماد به او هست که ما
آیا بداند که شریعتمداری خودش می خواهدسریعًا کرد تأـکید ج/13 گلگروف٬ با خاتمه گفتگو در 8ـ
چـنین تـصمیمات هنگامی که گلگروف توضیح داد نه. یا حمایت کند او از می خواهد دولت آمریکا
داشت که امید او شد. دلسرد ج/13 هماهنگی انجام می گیرند٬ مقداری بحث و از بعد برجسته ای معموًال
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فورًا که شریعتمداری می خواهد کرد تأـکید ج/13 پایان هفته بتواندجوابی به شریعتمداری برساند. پیش از
نه. یا حساب کند روی کمک آمریکا می تواند آیا بداند می خواهد و شود دست به کار

اظهارات صورت گیرد. خرداد 19 است در خواهیم داشت که قرار ج/13 یک تماس تلفنی با ما 9ـ
برای ما بگوییم که به نظر 13 داریم به ج / قصد براساس ........رئیس متکی خواهیم کرد. به وی را خود
زمانی امکان همکاری قابل مالحظه در اما است٬ زود حزب شریعتمداری هنوز بستن با تعهد صحبت از

نخواهیم شمرد. مردود را دیگر
بایگانی ضبط شود. در 78 خرداد تاریخ 17 تا .201 ـ 149066 201؛ ـ 960845 پرونده: 10ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (18) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 20
رئیس ”به کفالت گلگروف“ به: تهران 53395 از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 543376 عطف به:

گلگروف تماس تلفنی حاصل شد. جانوس /13 دی. اس. با تاریخ 19خرداد قبلی در مطابق قرار 1ـ
توضیح داد که ما حاضر نیستیم به شریعتمداری برای پشتیبانی از او تضمین بدهیم. گلگروف گفت موضع ما
که وافزود صحنه به دست آورد نیروهای در یداطالعات بیشتری درباره اوضاع ایران و با این است که ابتدا
رؤسای پول فراهم کنیم٬ حاضریم برای او ما که آیا بداند زود این قدر چون شریعتمداری می خواهد
موقعی ممکن است که این عملیات تنها شدن در وارد که قاطعانه پاسخ منفی دهند. بودند ـگلگروف ناچار

توافق کامل حاصل شده باشد. درباره هدفها طرح ریزی دقیق به عمل آمده و
گفت اهداف او رساند. توسط مرتضی موسوی به شریعتمداری خواهد گفت این پیام را ج/13 2ـ
ندارد. وجود برای درک آنها نیازی به صرف وقت بیشتر روشن است و کامًال این مورد شریعتمداری در
است انتخاباتی قرار اـگر سازماندهی برای چه؟ گلگروف پرسید هدف شروع سازماندهی جدی است.
کـه بگـوید چه کسی می تواند حاال اما بود٬ خواهد ”به سازماندهی“ بدون شک نیاز صورت بگیرد٬
درک کنیم که چون شریعتمداری یک چهره برجسته باید گفت که ما ج/13 بود؟ خواهد کار انتخاباتی در
شریعتمداری برای به دست آوردن داد. کمک قرار طرف مراجعه مردم برای راهنمایی و مذهبی است٬
پیروان آنها اهمیت مراجع شیعه بستگی به تعداد این لحاظ که موقعیت و ”از به پول دارد نیاز پیروان بیشتر
به را بدین وسیله وفاداری آنها و کرد محترم تقسیم خواهد بین افراد وجوهات را دارد“شریعتمداری ......
شد. این وجوهات همچنین برای تأمین مخارج اضافی حزب استفاده خواهد آورد....... دست خواهد
شهرستانها سایر آذربایجان و در چه زودتر هر که شریعتمداری می خواهد کرد تأـکید دیگر بار ج/13
آذربایجان درباره کارهای NIT راجع به اظهارات استاندار ـ به گزارش 10636 ”رجوع شود شروع کند
که االن زمان به نمی کند فکر گفت شریعتمداری ..... ج/13 استان وی“. در خمینی..... تشکیالتی طرفدار
ج/13 سرزنش کرد. درمصرف نهایی هردالر به نظرخود٬ او به خاطر...... ج/13گلگروف را باشد. نفع او
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تا کند کافی احساس ..... به نفع ماست که شریعتمداری به قدر که بسیار م“ ببریم ـ ”یا پی ببرد باید ـگفت.....
به مبارزه بطلبد. که خمینی را نظریاتی به میدان بیاید با

جریان نگاهداشتن شریعتمداری ازحقیقت اوضاعی که در برای در آنگاه درباره تمایل ما ج/13 3ـ
اطالع از گلگروف گفت که ما سؤال کرد. تلگرام مرجع“ ”پاراـگراف 7 دارند تأثیر آمریکا مناسبات ایران و
کیف کار کم و خیلی مانده تا این حال هنوز ولی با به شریعتمداری خوشحال خواهیم شد٬ دادن خبرها
که دولت مطرح کرد گلگروف این امکان را ما٬ نظر اوضاع از جریان ارائه خالصه ای از در مشخص شود.
ضروریست که بهانه ای برای این کار٬ بسیار قطع کند. روابط دیپلماتیک را باشد عالقه مند ایران شایدجدًا
رساند. خواهد گفته که این پیام را ج/13 داده نشود. شریعتمداری به آنها مثل اتهام دست داشتن با

به ج/13گفتیم که سؤاالتی مدتی بیشترفعال نگاه داریم٬ به شریعتمداری را برای آنکه کانال ج/13 4ـ
شـریعتمداری بـرساند. خواهیم داشت که به مرتضی موسوی و درباره اوضاع سیاسی محلی برای او
ج/13 شده که تماس تلفنی بعدی با قرار هستیم. نظریات ستاد منتظر هنوز گفت که ما ـگلگروف به ج/13

خواهیم کرد. رد طی آن سؤاالت بیشتری را که در صورت پذیرد خرداد 26 در
فقدان با اما صبرمی کند٬ ایستاده و که وی....... می گوید او درباره وضع خودش سؤال شد. ج/13 از ـ 5
به کمک از و خوب اداره می کند را گفت خود ج/13 بازنمی گردد. خود کار تضمینهای قابل اطمینان به سر

احتیاج ندارد. جانب ما
کرد. جداـگانه ارائه خواهد به طور توصیه های بیشتری را قرارگاه توضیحات و 6ـ

7ـ پرونده: 149066 ـ 201؛ 960845 ـ 201. تا تاریخ 20 خرداد 78 در بایگانی ضبط شود.
سّری تمامًا
 سّری

شماره (19) سند
اعضاء سری ـ 58 خرداد 20
حق تقدم به رئیس با تهران 53398 به: از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
ولید دی. حساس اس.

رئیس 452647 ب ـ تهران 53376 الف ـ عطف به:
1 / ولید دی. اس. منزل وی مالقات کرد. حسن شریعتمداری در با تاریخ 20خرداد گلگروف در 1ـ
بهعنوان تا به درخواست حسن ماند و معرفی شد“ ”ـگلگروف به عنوان ”آقای فرانک“ انجام داد معرفی را
این مالقات مایل نیست به آن صحبت کند. اما کفایت می فهمد٬ به حد حسن انگلیسی را مترجم عمل کند.

شد. صمیمانه برگزار بسیار و دقیقه طول کشید 40
به عنوان نام گلگروف را که ”دوستان آمریکاییش“ به حسن توضیح داد و/1 مطابق توافق قبلی٬ 2ـ
سـیاسی سـفارتخانه است. گلگروف کارمند برای تماس داده بودند. مقام مناسب سفارتخانه آمریکا
حسن حفظ گردد. دو منافع هر تا شود معتدالنه برگزار که مالقات به نحوی بسیار ـگلگروف می خواهد
سیاسی وی درباره امور بحث با فرصت مالقات گلگروف و گفت که از او نکرد. این مورد سؤاالتی در
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او حسن اینک از و/٬1 رابطه با در ببینم.“ را خاتمه گفته که ”امیدوارم دوباره شما در و استقبال می کند
بین ایرانیان حزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان را تشکیل شعبه آمریکای ”واشنگتن“ کار دارد انتظار
صحبت کند. این باره بیشتر در آنجا طی اقامتش در و/1 که با بخواهد ستاد شاید شروع کند. آنجا

اهداف آن اندازهـگیری تمایل حسن به بحث صریح جواب بود. سؤال و شکل این مالقات عمدتًا 3ـ
جهت کلی این مقایسه محتوی و سنجش جذابیت وی به عنوان کاندیدای عملیاتی و درباره اوضاع٬
هیچ پیشرفت انتظار ما بود. می رسد به دست ما 13 جانوس / دی. اس. پیامی که جداـگانه از مالقات با

چنین چیزی هم نشد. اطالعاتی نداشتیم و
سه تهران برای فعالیتهای حزب جمهوری خلق مسلمان و در را روز هفته چهار حسن گفت که در 4ـ
یافت این حزب ”نامهای مهم“ که در حالت تدافعی می گوید قدری با او قم می گذارند. در باقیمانده را روز
این زمان تالش جهت که به طورجدی در می گوید و نام بردن سران آن خودداری ورزید“ از ”او نمی شوند٬
حال شکل گفت اـکنون خیلی احزاب در و مزاح کرد او احزاب سیاسی جریان ندارد. سایر همکاری با
زود بودن هنوز آنها به دنبال ائتالف با لذا جدی گرفته می شوند آنها خیلی کمی از تعداد و ـگرفتن هستند
حسن مشکالتی روبه روست فقط برای آنکه به حزب قدیمی آن شکل دهد. که جبهه ملی با است.او........
بر تمرکز با اما کند٬ ایران برپا بزرگی است که حزب یک تشکیالت سراسری در است که این انتظار معتقد
که برای این امر می کند فکر کرده و ایجاد یک حزب کارآمد آذربایجان می تواند بعضی نواحی خصوصًا
تصویب قانون اساسی هرگاه...... دست دولت است که پس از چون این در دارد یک مهلت زمانی وجود

انتخابات ”برای مجلس“ را اعالم کند.
5 ـ او شغل خود را آماده کردن حزب برای رقابت..... انتخابات مجلس می داند. حزب به مرحله
انجام اصلی است که باید کار تشکیالت فعًال معرفی نامزدهایی برای تصدی مقام نرسیده است٬ .........

ـگیرد.
سازمان دادن انقالب در سپاه ”پاسداران“ فداییان یا درباره نقش مجاهدین٬ نظر ابراز حسن از 6ـ
برای خودمختاری اقلیتهای کشور سایر شاید و خواستهای اـکراد رابطه با در انتخابات خودداری ورزید.
سیاست جهت خودمختاری عاملی در که دورنمای شورشهای مسلح در حسن توضیح داد منطقه ای٬
اـگر و وسیعی پشت این حرکات می باشند نیروهای خارجی به طور او به نظر بود. خارجی دولت خواهد

شد. مسئله رفع خواهد به توقف فعالیتهایشان تشویق کند٬ این حامیان خارجی را دولت بتواند
حسن پرسید بی جوابی جلسه شروع به نرم شدن نمود٬ خشک سؤال و هنگامی که ساخت نسبتًا 7ـ
با که ارتباط کاتلر اعالم شده بود گلگروف گفت که رسمًا چیست؟ داستان حقیقی پشت جریان کاتلر
که دولت برای ارتباطی استفاده شده بود او که از بردارد در برای دولت ایران این معنی را زئیر در موبوتو
از کاتلر این است که علت حقیقی مخالفت با حدس ما باشد. هم آن طور اینجا در موقت نمی خواهد
به که آیا حسن پرسید ناشی می شود. که ازایران خرده گرفته بود به قطعنامه سنای آمریکا عکس العمل......
تکان حسن سر گفتیم ”خمینی“؛ ما بودند. خمینی حامی این تصمیم درباره کاتلر یزدی یا حقیقتًا ما نظر
او ماپرسیدیم آیا می توان باحسن مبادله کرد٬ برای نشان دادن امکان اینکه بعضی خبرهای محرمانه را داد.

سؤال درباره آن نمود. دو حسن گفت که نشنیده و برود. شنیده که انتظام می خواهد
گفته رسمی ومقدماتی ”شاید“ به طور و دوستانه دست داده شد هنگامی که مالقات پایان پذیرفت٬ 8ـ
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آمریکاییها اینکه فرصت آینده برای تماس با مطمئنم که ازحسن هیچ عالمتی مبنی بر اما به امیددیدار. شد
برای مؤدبانه و و نظریات وی مجموعه ای خیلی سرد اظهارات و مشاهده نگردید. شمرد مغتنم خواهد را
اهـداف و برای مالقات اول طبیعی بـود که شاید می آمد محتاط به نظر حسن کامًال وقت گذرانی بود.
که حسن دارد مالقات دیگری با خرداد 22 در و/1 نداشت. دست یابد آشکاری برای اینکه وی به آنها
گفته ایم که گوش به زنگ به و/1 بکند. باید چه کار آمریکا برای حزب در برای بحث این است که و/1

باشد. کند اظهار خرداد آن موقع درباره مالقات 20 هرگونه نظری که حسن ممکن است در
بایگانی ضبط شود. در 1378 خرداد تاریخ 20 تا .201 ـ 959511 201؛ ـ 960845 پرونده: 9ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (20) سند
اطالعاتی سّری ـ 58 تیر 3

رئیس 482081 از:
تلآویو دهلی نو٬ ـکویت٬ کراچی٬ کابل٬ جده٬ اسالمآباد٬ قاهره٬ بیروت٬ تهران رونوشت برای امان٬ به:

اطالعاتی٬ شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
مطابق خط مربوط به پخش ازحوزه TDFIRDB است که باید ـ 315 /13092 ـ ـگزارش الحاقی 79

فعالیت پخش شود.
تاریخ پخش 2 مرداد 58

این یک گزارش اطالعاتی است که بررسی نهایی اطالعاتی نشده است.
غیرقابل رؤیت برای شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار طبقه بندی گزارش سری ـ
تحت نـظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا بیگانگان ـ

آمده است. پاراـگراف آخر به لیستی است که در پخش فقط محدود تهیهـکننده ـ

ایران ـکشور:
طرف شریعتمداری برنامه های گروه سیاسی که از فعالیتهای افراطیون و مورد ادعاهایی در موضوع:

.“58 مرداد ـ ”تاریخ اطالعات تیر پشتیبانی می شوند.
از این اطالعات را او تجاری ایرانی که قابلیت اطمینان به وی مشخص نشده است. مدیر منبع گزارش:

به دست آورده است. دسترسی خوبی دارد که امکانات و یک فرد
نظام بـازاری قـدیم بـا طرفدار وضع خوب و مهم به نام علی اسالمی با ”بازاری“ یک تاجر 1ـ
تظاهرات برنامه ریز محرم نزدیک و حال حاضر در مزرعه پرورش دام٬ کشاورزی و سرمایهـگذاریهایی در
اهالی جنوب شهر نفر سی هزار که او دارد اسالمی ادعا کاظم شریعتمداری می باشد٬ سید برای آیت اهلل
که قادر می کند اسالمی ادعا خمینی دارد. روح اهلل علیه آیت اهلل تظاهرات بر آماده راهپیمایی و تهران را
سه ماه از بعد کرد ادعا او بیاورد. به حرکت در ساعت تظاهرکنندگان را اعالم ظرف 2 یک اشاره و است با
نیم یک ماه و که تظاهرکنندگان را بیان کرد او کرده است. آزاد را رشوه داده وخود کمیتهها٬ زندانی شدن در
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زندانی شدن سازمان داده است. از بعد
که اولین آن حمله ای بود بیان کرد. که واحدهایش علیه خمینی عمل کرده بودند را مورد اسالمی دو 2ـ
هدف این حمله نارنجک دستی به محل اقامت خمینی صورت گرفت. استفاده از سه هفته پیش با حدود
خمینی باشند. به مخالفت با که قادر دارند که نیروهایی وجود کلی ثابت شود که به مردم به طور این بود
زن ایرانی به قم برای پس گرفتن جواهرات شخصیشان نفر 1000 دومین حادثه فرستادن تقریبًا 3ـ
این عمل ثابت کردن از منظور کرده بودند. بیرون کردن شاه به جنبش خمینی اهداء از که بالفاصله بعد بود

خمینی بوده است. عدم وفاداری به دولت فعلی آیت اهلل
سیاسی یا یک رهبر اما برای مبارزه علیه خمینی مناسب است٬ برطبق اظهارات اسالمی وقت کامًال 4ـ
بر حال حاضر گروه در موضوعی که افراد ندارد. پرکندوجود قدرت را خالء ودیکتاتوری که٬ مستبد فرد
مورد مطابق منافع و باید انتخاب کنند می خواهند قدرتمندی که آنها مرد این است که هر آن توافق دارند
بر عهده این کار شاه از از که هیچ فردی غیر این احساس می شود و هم شوروی باشد و قبول هم آمریکا
خالص دست خلخالی راحت و برنامه ریزی کرده که از داشت که گروه آنها اسالمی سپس اظهار نمی آید.

نمرده باشد. قبًال او البته اـگر شوند٬
شریعتمداری تلگرام شماره روابط اسالمی با مورد در برای آـگاهی بیشتر مرکزی: ”نظریه ستاد ـ 5

مالحظه فرمایید“. تهران فرستاده شده را در سفارت آمریکا که از 58 خرداد به تاریخ 11 1586
58 تیر تاریخ 28 به دست آمده در 6ـ

ـ  امان بیروت٬ قاهره٬ اسالمآباد٬ جده٬ کابل٬ کراچی٬ 7ـ پخش از حوزه فعالیت: فرستاده شده به تهران
ـکویت٬ دهلی نو٬ تلآویو ”فقط برای رؤسای هیئتهای نمایندگی“

واشنگتن: پخش از 8ـ
پژوهشها. برای رئیس اطالعات و منحصرًا به وزارت خارجه: فقط برای رئیس٬ می شود: قید

شیوه های اطالعاتی است غـیرقابل رؤیت بـرای شامل منابع و هشدار طبقه بندی گزارش سّری ـ
تهیهـکننده ـ اقتباس تحت نظر پخش و ـ مشاورین پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا بیگانگان ـ
می باشد. کل سند قیود تمام اجزای گزارش حاوی طبقه بندی و بایگانی ضبط شود٬ 78در تاریخ 2مرداد تا

شماره (21) سند
اعضاء سری ـ 1358 تیر 28
رئیس تهران 53713 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
بولستر آر. کیو. جانوس٬ دی. اس.

رئیس 439939 ج: رئیس ٬469470 ب: ٬“NTI ـ 10661” تهران 53696 الف: عطف به:
موسوی ”ـکه نام اولش و جانوس/13 دی. اس. با تیر 25 ساعته ای در رئیس قرارگاه مالقات دو 1ـ
در عدم تصمیم گیری دولت آمریکا به خاطر آنها که پیش بینی می شد٬ همان طور داشت. مشخص نیست“
سابقه ما دست ندهیم. از فرصت را ترغیب نمودند و سرزنش کردند را پشتیبانی ازشریعتمداری ما رابطه با
اینکه یک نماینده سیا مبنی بر توصیه خود ج/13 مطرح نمودیم و اولین درخواستشان برای پشتیبانی را
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جداـگـانه اطالعات این مالقات به طور داشت. دوباره اظهار را شریعتمداری صحبت کند با مستقیمًا
ـگزارش شد.

رابطه با کالم مثبتی در به سادگی توقع داشتند موسوی ـ خصوصًا ـ دو موسوی هر و ج/13 2ـ
کوششهای سازمان امنیت داخلی کامًالاز باید که ما می کرد فکر ج/13 پشتیبانی ازشریعتمداری بشنوندو
این که از این شد سعی بر به این ترتیب درجلسه ما مطلع باشیم. ـکه تحت نظرمصطفی چمران اداره می شود

به همکاری حفظ کنیم. را عین حال میل آنها در توقعات بکاهیم و
دادن قول تأمین پشتیبانی مادی ممکن است مانع شده از محسوب داشتن اینکه ناتوانی ما حتی با 3ـ
دریافتیم که حتی موسوی یعنی فرد این طور بازهم ما میان بگذارند٬ در که می دانند چه را هر آنها باشد
اهداف شریعتمداری را او برنامه شریعتمداری چندان اطالعی ندارد. هم درباره تشکیالت یا رابط حقیقی٬
حزبش گفت که شریعتمداری و واقع شد هنگامی که قدری تحت فشار بعد و ناسیونالیستی توصیف کرد
انتظام و یزدی٬ از او که برای اداره دولت بازگردانده شده بودندمعترض بودند. نسبت به تمام ”خارجیهایی“
گفت این نظر و کرد تکرار موسوی این حرف را نام برد.”مدتی بعد٬ قطب زاده به عنوان نمونه ”خارجیها“
تأمین اـگر ماخواستیم بدانیم که کمک ما دارد“. را می کندشریعتمداری هم همین نظر فکر خودش است و
عین آن موقع که آن چگونه استفاده ای به عمل خواهدآمدوجواب شنیدیم که نیازهای حزب دیگر از شود
که تشویق شریعتمداری نسبت به ابتدا به گفته موسوی در نمی باشند. اول مطرح شد موضوع برای بار
جهت آذربایجانی مقیم تهران را مسلح کردن 1000/000 تا واداشته بود را او خشونت خودسرانه کمیته ها
ساقط کردن حاـکمیت کمیته ها پیشنهاد کند٬ او ”شریعتمداری“ از پول ما برای خرید اسلحه الزم استفاده
چنین راه که شریعتمداری دیگر بگوید به ما موسوی می تواند غیرعادیست و اوضاع اـکنون کمتر می نمود.
که چه کاری انجام شود. می کند پیشنهاد واقع او نتوانستیم بفهمیم که در ما نمی کند٬ پیشنهاد حل افراطی را
موقعی که از مالی حزب کمتر گفته شده که نیاز این رابطه به ما که در بایگانی عنوان می شود برای ضبط در

مبرم است. اول درخواست کمک شد برای بار
هدف نبود قادر اما مقدم مراغه ای همکاری کامل باشریعتمداری ....... موسوی گفت که رحمت اهلل 4ـ
موسوی در بیان کند. تشکیل حزب جداـگانه ای برای خود در را این دو کدام از استراتژیکی هر تاـکتیکی یا
مذهبی گفت که روابطی بـا قومی و چهره های نظامی٬ جواب به سؤال درباره ائتالف شریعتمداری با
”در خواست برای به دست آوردن جزئیات نزدشریعتمداری برویم. ما از اما دارد٬ مجاهدین خلق وجود
به طرح چه شایدخبرهایی هم داشته که مجاز مانندسایرمواقع این طوردریافتیم که موسوی اـگر نیز اینجا

مطلعی نبود“. حقیقت فرد در آن نبود٬
جواب در ورزیدند. شریعتمداری اصرار مطلوبیت تماس مستقیم با همچنان بر ج/13 موسوی و ـ 5
آنها مقام رسمی آمریکایی متوجه شریعتمداری می شود درباره مخاطره ای که به واسطه تماس با سؤال ما
مشکالت احتمالی از جدا انجام دهد. این مالقات را که مأموری تحت پوشش روزنامه نگار کردند پیشنهاد
صورتی که در داشته باشد. ارزش بررسی را می کنیم که این فکر فکر پوششی ما پیرامون شیوه های کار
یک جلسه تحقیقی تک نوبتی اما موسوی درباره تمایل شریعتمداری به رابطه مستقیم درست گفته باشد٬
این از را آـگاهی ما مجری آن باشد٬ مجرب عملیاتی فارسی دان ”آدلیسک؟“ کمال که یک مأمور تمام و

برد. خواهد فوق العاده ای باال به طور ائتالفات وی را تشکیالت و کلیدی و رهبر
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گرفت ”یعنی“: بحث قرار مورد ستاد عزیمت پکوئین در مانع عمده احتمالی همان است که قبل از 6ـ
موضع از جانب شریعتمداری حرف بزنند از موسوی هنگامی که می خواهند نشده که زوج ج/13 محرز
یک ماه دلگرم کننده نیست. تیر مالقات 25 حاصل از قلت اطالعات مستند و قاطعیت سخن می گویند
بزرگ چنان برادر به دریافت عالمتی از آنها نیاز است ”یعنی“: مرض وابستگی ایرانیها اشکال بالقوه دیگر
به ممکن است موافقت ما نگوئیم خودشریعتمداری“ اـگر موسوی٬ و ”حداقل ج/13 مصرانه است که آنها
تکذیب بکنیم. که ما چند هر کنند به تأمین پشتیبانی تعبیر ضمنی ما به عنوان تعهد داشتن تماس مستقیم را
بیگانه ای که موسوی با و اولین مالقات ج/13 تأثیر ممکن است که ما وجه مثبت ”قضیه“ از 7ـ
بسط معنی ممکن است اعـتبار با و باشند مطلعتر ممکن است آنها دست کم گرفته باشیم٬ را خبر.....
عالقه شریعتمداری قطعًا می کنیم که اـگر همچنین فکر ما باشد. آنچه نشان داده اند نمایندگیشان بیش از
تقلیل می کند ایجاد که تماس مستقیم توقعات زیادی را را مامی توانیم باتمهیدات دقیق این خطر محقق شد
نظریات ستاد وی از با دیدار قبل از ما و مردادصورت پذیرد 6 ج/13در است مالقات بعدی با قرار دهیم.

استقبال می کنیم. نظریات خام باشند حتی اـگر
ارسال دارید. درباره موسوی را سوابق موجود لطفًا 8ـ

انتشاریافت. تیر 26 FBIS لندن دیده ایم که در در باشریعتمداری را به تازگی ترجمه مصاحبه........ 9ـ
به آن توجه کنید. توصیه می شود

بایگانی ضبط شود. در 78 تیر تاریخ 28 تا 201 ـ 960845 ٬201 ـ 514906 پرونده: 10ـ
تمامًا سّری
 سّری

شماره (22) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد ......
رئیس 53 به: ( ) تهران 59 از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
بولستر آر. کیو. جانوس. دی. اس.

53 ( ) ( ) 3 تهران به: عطف
این دو شده هیچ یک از برگزار مرداد موسوی در....... و جانوس ”ج/13“ دی. اس. مالقات با 1ـ
شریعتمداری تماس با مورد در آنها پیشنهاد کار اصلی دستور که بدهند....... اطالعات مایه داری نداشتند

بود.
شـریعتمداری تماس مستقیم بـا پیشنهاد مورد در عکس العمل ستاد می خواست بداند ج/13 2ـ
کردن کسی است که پیدا در اشکال کار اما به مزایای تماس مستقیم واقف است٬ گفتیم که ستاد ما چیست.
ج/13این را ساواـک مانع آمدن وی به اینجانشود. مباشرت وی با و “2” به روانی تکلم کند فارسی را “1”
زنجانی ”نام آیت اهلل می توانیم با ما نشد٬ پیدا کسی برای آمدن به اینجا داشت که اـگر اظهار و پذیرفت٬
و گفت زنجانی جنبه ثانی شخصیت شریعتمداری می باشد او تماس بگیریم. ـکوچکش مشخص نشد“
ولی گفت که زنجانی به انگلیسی تکلم نمی کند٬ ج/13 است. و...... واسطه بین ما که ج/13 می داند
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در فرید به گفته ج/٬13 به عنوان مترجم استفاده کرد. تهران است. در که معموًال وی فرید پسر می توان از
مأموران پیش از طی مذاـکرات اولیه درباره این موضوع آدرس وی به یکی از نیویورک زندگی می کند؛

پکوئین داده شد.
اطالعات ارسال دارند. سوابق و ازستاد....... ما و پرونده های قرارگاه چیزی درباره زنجانی ندارند 3ـ
را نتوانست این ادعا اما به عنوان یاردیرینه بازرگان می شناسد٬ سیاسی زنجانی را مشاور برای اطالع شما:

شریعتمداری رابطه صمیمی داشته است. با که او کند تأیید
به دریافت را بیشتر به هرصورت ترجیحدادیم.......... ما و وقت کفایت نکرد گفتگودرباره....... در 4ـ

ذیل آمده: جواب در سؤاالت ............ درباره این موضوع موکول کنیم. اطالعات ستاد
دارد؟ 13 به وسیله ج / رابطه با.......... زنجانی واقعًا آیا الف ـ

موسوی به و که نمی توانیم از........... تشکیالت وطرح.......... وی درباره.......... آیا دارد٬ اـگر ب ـ
داد؟ خواهد دست آوریم به ما...........

شریعتمداری مزایای امنیتی چشمگیری وجود زنجانی به جای تماس مستقیم با تماس با در آیا ج ـ
دارد؟

ننموده نظر تلگرام مرجع اظهار پاراـگراف....... شده در ذـکر ٬13 ج / پیشنهاد مورد در هنوز ستاد ـ 5
شـایان بـررسیاست٬.......................................................... معتقدیم که این پـیشنهاد هنوز ما است.

...........................................
......... درخواست می شود ستاد نظر خود را در مورد این ........... اعالم دارد. همچنین درخواست داریم

در رابطه با پاراـگراف چهار فوق اطالعات داده شود.
صورت گیرد. مرداد 16 در 13 ج / شده مالقات بعدی با قرار 6ـ

بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ ............ تا ٬201 ـ 149066 پرونده: 7ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (23) سند
اعضاء سری ـ 58 مرداد 23
تهران رئیس 494190 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
بولستر آر. کیو. جانوس. دی. اس.

تهران 53859 عطف به:
انتشاراتی در کار که در سوابق سعیدفرید مورخ 17اردیبهشت 58خواستار تلگرام تهران 52969 1ـ
به نام که یک نفر گزارش کرد مورخ 21اردیبهشت 58 تلگرام رئیس 436211 نیوجرسی است شده بود.
دارای پرونده شماره فعاالن توده و از دانشجوی دانشگاه نیویورک و سال 1344 در فرید سعید محمد
که فرید جواب گزارش کرد در اردیبهشت 1358 مورخ 21 تلگرام تهران 53859 بود. 201 ـ 778091
آیت اهلل مورد در کرده و مرور را 201 ـ پرونده 778091 ستاد است. سنجابی ”زنجانی“ آیت اهلل پسر
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مالحظه می شود. که نتایج آن ذیًال زنجانی ردگیریهایی به عمل آورد
گزارش شد 1344 تیر“ ”یا خرداد به طوری که در فرد سعید محمد 201 ـ شماره 778091 فرد 2ـ
”یـا 1315 مرداد 8 محل تولد: تاریخ و توده بود. فعال در دانشجوی نیمه وقت دانشگاه نیویورک و
آمد. نیوجرسی در علیا مونت کلر واقع در به استخدام شرکت البسه النا 1346 در ایران. زنجان٬ ٬“1311
سعید به نام م. یک فرد از نیوجرسی. ...... 1 ـ آپارتمان 14 جاده رودخانه علیا شماره 380 نشانی:
ـ مطابق تلگرام 19130 شده است. یاد 1345 تاشهریور بین المللISA آمریکا به عنوان معاون امور فرید
به عنوان دانشجوی نیمه وقت دانشگاه نیویورک ثبت نام فرید سعید م ـ 1344 NTTA مورخ 31خرداد

تاریخ 15 گزارش وزارت خارجه در ایران دارد. سابقه فعالیت توده ای در فرید پدرش آیت اهللسید ـکرده و
شد. آمریکا سال 1338وارد فوق در محل تولد همان تاریخ و با 46اعالم داشت که محمدسعیدفرید مهر
که فوقًا همان طور بوده مقیم پاسایک٬ استخدام شرکت البسه النا در PRA نمود. درخواست 44 مهر در
46 NITA مورخ 24شهریور ـ گزارش 1521 زنجانی اعالم شد. سعیدفرید نام کامل وی محمد ذـکرشد.
نقل SAN ”عینًا معاون فرید س. اعالم داشت که محمد ISA بود ـکه گزارش چهاردهمین کنگره ساالنه
تشکیل داده بود. پاسایک را SPLINE است که شعبه نیویورک در شعبه نیویورک گروه رهبر و شده“
شماره زنجانی فرد رضا به مالسید زنجانی مشهور به رضا زنجانی مشهور رضا حاج آقا آیت اهلل 3ـ
نزدیک دوست دیرینه و 1284 حدود تاریخ تولد هویت الف می باشد دارای نام رمز و 201 ـ 106054
دی. اس. مـی داد. جریان فعالیتهایش قرار در بود که قرارگاه را روپ/1 دی. اس. منبع ذخیره تهران٬
روپ/1 گاهی اوقات مایل نبود با زنجانی تماس بگیرد٬ چون ساواـک او ”زنجانی“ را تحت مراقبت قرار
سرشناسی که عضو افراد ایران منجمله سیاسیون ناراضی و سرتاسر وسیعی رابط در می داد. زنجانی تعداد
از بختیار کاظمی و باقر زنجانی همراه با دولتی بود٬ ضد وی قویًا داشت. جمله بازاریها از دستگاه نبودند
فعالیتهای جبهه بر تا مصدق جهت تشکیل یک شورای اجرایی سه نفره انتخاب شدند محمد جانب دکتر
نظارت داشته باشند. حال تشکیل بود که براساس دستورات مصدق توسط کاظمی در ملی سوم جدید
اعالم داشت که رابط قرارگاه به نام جالل یزدی ”دارای 1345 NITA مورخ 31خرداد ـ ـگزارش 19130
زنش ”یا به برادر قرارگاه مدنسکی را مأمور مهندس شرکت نفت“ 201 ـ 78012 هویت ب٬ نام رمز
که نامش س. شوهرخواهر“ زن یا ”برادر آن فرد زنجانی بودمعرفی کرد. که پسرآیت اهلل شوهرخواهرش“
داشت. فرزند چهار یک تبعه آمریکایی ازدواج کرده و با پذیرفته و تابعیت آمریکایی را بود رحیم فرید
مـتخصص ایـندیانا٬ برازین٬ صندوق پستی ٬108 نشانی: دانشگاه هال نیویورک داشته٬ مطالعاتی در
کوچکترش نامش م. برادر برای وی تعیین شد. 201 ـ شماره پرونده 778090 و جراحی عمومی بود
1311دانشجوی دانشگاه نیویورک که شماره پرونده 778091 محل تولدحدود تاریخ و بوده٬ سعیدفرید
که مقامات هیئت دیپلماتیک گزارش داد 35 مهر مورخ 7 تلگرام تهران 6263 برای وی تعیین شد. 201 ـ
نهضت مقاومت ملی نهضت مقاومت ملی بودند. تماس با زنجانی در رضا طریق سید تهران از سوریه در
قاهره پخش رادیو در تا می دادند به سوریها سوئز م“ ”ـکانال ـ مورد تلقی ایران در مطالبی مربوط به طرز

شود.
رد نیز البته امکان آن را اما نمی کند٬ تأیید ادعای نزدیکی زنجانی به شریعتمداری را پرونده٬ مرور 4ـ
طریق پسرش که از بود الزم خواهد و دارد زنجانی اختالف زبانی آشکاری وجود مورد چون در نمی کند.
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قرارگاه نسبت به مناسب نظر تهران و در به مدت اقامت فرید قسمت اعظم کار ارتباط گرفته شود٬ فرید
تمایلی به تعقیب این هدف ندارد. مجموع ستاد در داشت. قابلیت اطمینان به وی بستگی خواهد بودن یا

شد. جداـگانه ارسال خواهد به طور جهات کار درباره سایر اظهارنظر ـ 5
بایگانی در 78 مرداد تاریخ 22 تا 201 ـ 10654 ٬201 ـ 778091 ٬201 ـ 149066 پرونده: 6ـ

ضبط شود.
سّری تمامًا
 سّری

شماره (24) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 6
رئیس تهران 54050 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
“ NIT ـ 10/700” تهران 54051 عطف به:

داشت و حضور موسوی....... موسوی گرفت. از جانوس /13 دی. اس. گزارش مرجع را خبر 1ـ
دفعه اول انتقال مطلب مبهم بودند که در نکته را توانستیم چند ما و انجام می داد ترجمه را کار ج/13
چیزی ولی او کرده٬ شریعتمداری اخذ از مستقیمًا را این خبر موسوی پرسیدیم آیا از توضیح دهیم.........

از خود بروز نداد.
2ـ بدون پرونده. تا تاریخ 6 شهریور 78 در بایگانی ضبط شود.

سّری تمامًا
 سّری

شماره (25) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 15
تهران رئیس 508509 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
جانوس دی. اس.

رئیس 494190 ج ـ تهران 54057 ب ـ تهران 54115 الف ـ عطف به:
جمع آوری اطالعات درباره حزب خلق مسلمان و زنجانی به منظور کلی موافقیم که با به طور 1ـ
پسر به عهده داشته باشد. ترجمه را هم کار ”ج/13“ جانوس /13 دی. اس. و شریعتمداری مالقات شود
که این مالقات به منظور برای زنجانی روشن سازد پکوئین باید نکرد. به این صحنه وارد باید زنجانی را

شود. آن تعبیر از نباید دیگر چیز پشتیبانی یا هیچ معنای تعهد٬ است و جمع آوری خبر
سخنگوی وی تلقی را زنجانی خود آیا و این مالقات آـگاهی دارد مایلیم بدانیم آیاشریعتمداری از 2ـ
ارتقاء نیروهای شریعتمداری را رابطه با در این است که این مالقات موقعیت ج/13 پیش بینی ما می کند.
همچنین به او و کند بیشتر راجع به حزب خلق مسلمان را امیدواریم دسترسی وی به اخبار و داد خواهد
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ثمراتی داشته است. که کوششهایش برای ما داد نشان خواهد
ایفا قرارگاه می خواهد نقش پوشش که مأمور درباره ترتیبات مالقات و دریافت اطالعات بیشتر 3ـ
است. سیا به موسوی گفته شده که پکوئین مأمور آیا توضیح دهید لطفًا بود. موجب امتنان خواهد ـکند٬

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 15 تا 201 ـ 149066 پرونده: 4ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (26) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 22
تهران رئیس٬ 11926 به : فیالدلفیا بخش خارجه / : از

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
بیپ دی. اس. ردگیری.

”به تهران ارسال نشده“ رئیس 510725 عطف به:
که منبع ذخیره ”هویتش برای تهران داده می شود“ “1 بیپ ”ب / دی. اس. مالقات 20شهریور٬ در 1ـ
موضوع احتماًال بود نام مستعار با و سیا که به عنوان مأمور پایگاه فیالدلفیا است به رنسکله مأمور جدید

داد: عملیاتی ذیل را
نام: علی اـکبر شهال ”شخص مورد نظر“

تاریخ و محل تولد: حدود ٬1298 تبریز٬ ایران.
ایرانی تابعیت:

محل آن بخش رئیس شرکت فرعی شیشه آالت وارداتی که متعلق به دولت چکسلواـکی است و شغل:
تهران است. بازار

تهران. بازار٬ نشانی:
کـاظم آیت اهلل مـعتمد اقـوام درجـه اول و از و قدیمی ب/1 دوست شخصی و نظر مورد فرد 2ـ
وشریعتمداری نظر مورد فرد ایران بود زمانی که در به رنسکله گفت که می داند ب/1 شریعتمداری است.
٬1 به گفته ب / ترک کرد. بهمن 57“ 26” در ایران را ب/1 هم مالقات می کردند. جمعه با مرتب هر
ایـنکه رهـبران دیـنی ”و فـلسفه شـریعتمداری مـبنی بـر از مشارالیه هـمواره غـیرسیاسی بـوده تـا
این وجود با تبعیت کرده باشد. شوند حاضر حکومتی درمساجد به جای اداره امور باید خانواده هایشان“
ارج بوده است. برای شریعتمداری پر قاطبه آذربایجانی بازار در خود ”بی صدای“ وی به واسطه نفوذ
ایران تحصیل کرده وحداقل یک دختر در او ناسیونالیست دانست. قویًا مذهبی و فردی عمیقًا ب/1وی را
باری چند مذکور فرد ترکی تکلم می کند. وی به فارسی و تهران بود. در که منشی شخصی ب/1 دارد
روابـط داشتن دالیل قابل قـبول ”و با نیز هنوز چکسلواـکی داشته و مسافرتهای تجاری به آلمان و

ایران مسافرت نماید. آزادانه به خارج از می تواند شریعتمداری“ خانوادگیش با
طرف از استفاده کرده تا با........ کانال تلفنی مخفی خود است از به رنسکله گفت که حاضر 1 ب / 3ـ
این اواخر هنگامی که در تا داوطلب شد ب/1 ـ بدهد اروپا مشارالیه در آینده با در ترتیب مالقاتی را سیا
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طرحهای وی از تا نماید نظر مورد فرد اقدام به تماس با پاریس می رود به لندن و مترجم“ ـ ماه ”اوائل مهر
مالقات نمود مذکور فرد با اـگر تا همچنین داوطلب شد ب/1 این سال اطالع یابد. در اروپا از برای دیدار
داشت که این فرد اظهار مؤکدًا ب/1 معرفی نماید. دولت آمریکا“ مأمور ”به عنوان مستعار را سیا مأمور
وی عالی است. نفوذش در بنابراین دسترسیش به شریعتمداری و معتمدترین دوست شریعتمداری است و
خارج درخواست مالقاتی در این فرد از ”به نحوی مطمئن“ هنگامی که به رنسکله گفت که می تواند ب/1
گفت که 1 ب / به اندازه کالم قبلیش اصرارداشت. بدهد به این دعوت جواب مساعد نیز او ایران بنمایدو از
وشریعتمداری تأیید نمود باشریعتمداری مشورت خواهد قبل ازدعوت ب/1 مذکور مطمئن است که فرد

نمود. خواهد
آیت اهلل منابع مـالیش رابـطه دیـرینه ای بـا و خود بواسطه موقعیت خانوادگی ممتاز نیز ب/1 4ـ
در 1357 حدود شریعتمداری در گفت که آخرین مالقات حضوریش با ب/1 شریعتمداری داشته است.
شریعتمداری مخفیانه با آخرین تماس ب/1 ایران صورت پذیرفت. اولیه انقالب اسالمی در قم طی ادوار
متهم به داشتن فـعالیتهای ”ضـد ب/1 به صفحه روزنامه های ایرانی راه یافت. اردیبهشت 58 18 در
به تا استفاده نمود کانال تلفنی مخفی خود آن هنگام وی از گفت که در ب/1 لندن شده بود. در انقالبی“
پیام همان کانال به ب/1 استفاده از شریعتمداری با که آن اتهامات صحت ندارند. شریعتمداری بگوید
خواهم خواست که او از هرگاه مناسب بود و ادامه دهد آمریکا در را مداوای خود ”باید که او فرستاد
شریعتمداری و این تماسهای بین ب/1 در نظر مورد به رنسکله گفت که فرد ب/1 ”به ایران“. بازگردد“

نقش واسطه را داشت.
شریعتمداری دوستان نزدیکی با هم بوده اند. در سال 1352 ب/1 به رنسکله گفت که پدرش و ـ 5
به ثروت خانواده ب/1 اینک مبلغ معتنابهی از مبنی بر خود حال احتضار در عمل به وصیت پدر در ب/1
به دنبال مرگ سال 1354 در گفت که کمک قابل توجه دیگری نیز ب/1 بود. کوشا شریعتمداری داده شود
ب/1 نمود. اعطا به عنوان عشریه ”ده یک“ سانفرانسیسکو“ یک سانحه رانندگی خارج از پسرش ”در
او اـگرشریعتمداری از و ماند محکم خواهد نظر مورد فرد ـگفت به این دالیل دوستی وی باشریعتمداری و

کرد. نخواهد عمل به آن تردید در تضمین کند امنیت وی را و به ایران بازگردد بخواهد
تلگرامهای غیرفوری ارسال رنسکله با و بین ب/1 گزارشهای دیگری درباره مالقات 20شهریور 6ـ
بـرای ب/1 رابطه بـا تلگرام مرجع جهت استفاده در مندرج در احتیاجات ”اطالعاتی“ شد. خواهند
مسافرت بالفاصله قبل از مهر 2 است در به مالقات بعدی که قرار و آمدند خیلی دیر شهریور مالقات 20

موکول می شوند. گردد برگزار به اروپا 1 ب /
اتاق رنسکله در و ب/1 برای مالقات با مهر 2 در کامینسکی می تواند آیا تحقیق کنید برای ستاد: 7ـ

یابد. حضور رأس ساعت 12/00 هتل فیالدلفیا
بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 22 تا 201 ـ 961587 پرونده: 8ـ

سّری
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شماره (27) سند
58 سّری شهریور 22
تهران 11927 به: فیالدلفیا بخش خارجه / از:

ردگیری شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدار:
11926 فیالدلفیا بخش خارجه / عطف به:

بیپ است. دی. نام اصلی اس. نیک پور منوچهر 1ـ

نیک پور1 منوچهر هویت ـ 1ـ
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 شهریور تاریخ 22 تا 2ـ

شماره (28) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 28
رونوشت برای تهران فیالدلفیا بخش خارجه / رئیس 516332 به : : از

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
بیپ دی. اس.

11926 فیالدلفیا بخش خارجه / عطف به:
حال در شریعتمداری متشکریم. با ”ب/1“ بیپ/1 دی. بابت اطالع تلگرام مرجع درباره اس. 1ـ
چه ب/1 همچنان مایلیم به هر انجام ندهیم اما دوست ب/1 حاضرمی خواهیم هیچ اقدامی برای تماس با
می خواهد درباره شریعتمداری رد کند گوش فرا دهیم. برای اطالع شما عنوان می شود که قرارگاه تهران
شریعتمداری بوده اند چند ماهی با پیروان شریعتمداری که خواستار قراردادن سیا در تماس مستقیم با
او کانال مستقیم ارتباطی با سیاسی الینفک قضیه ما به واسطه اشکاالت امنیتی و هنوز تماس داشته است.
قرارگاه است. ما خواهان یک رابطه مستقیم با واقعًا درحقیقت کامًالمطمئن نیستیم که او نکرده ایم. برقرار

جهت مشخص کردن این مطلب فعالیت می کند. تهران در
تلگرام مرجع به تاریخ....... در برای مالقات مذکور مسافرت به فیالدلفیا دارد کامینسکی قصد 2ـ
کمی و واشنگتن حرکت می کند از وی ساعت 08/00 انجام دهد. طریق متروالینر از را مهر“ ”یا شهریور
ایستگاه خیابان سی ام به مالقات رنسکله در درخواست می شود شد. خواهد وارد ساعت 10/00 از بعد
طول قد ساعتی برای مذاـکره درباره قضیه دست دهد. تلگرام مرجع“ در مالقات ”مذکور پیش از تا بیاید
و موهای قهوه ای کمرنگ دارد می باشد. پوند وزنش 150 اینچ و فوت و............... ـکامینسکی ..........

داشت. لباس طرح شطرنجی به تن خواهد
نبود. اشاره تلگرام مرجع سابقه ای موجود مورد درباره فرد 3ـ

بایگانی ضبط شود. در 1378 شهریور تاریخ 27 تا 201 ـ 961587 پرونده: 4ـ
سّری تمامًا
سّری
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شماره (29) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 28
رئیس تهران 54251 به : : از

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
جانوس دی. اس. بولستر. آر. ـکیو.

رئیس 508509 عطف به:
برای مالقات با نتوانسته ایم روی تأییدیه ستاد جانوس/13 دی. دسترس نبودن اس. به علت در 1ـ
زنگ به منزل دوست فرانسه زبان او او برای تماس با وی٬ مطابق دستورالعمل خود زنجانی اقدام کنیم.
فکر در ج/13 می کند دوستش فقط گفته که فکر نبوده است و آنجا هرگاه که تماس گرفته ایم او اما زده ایم.

یک مسافرت است.
آن استفاده از او داده ایم٬ 13 به ج / شماره خط تلفن مستقیم قرارگاه را ما آخرین مالقاتمان٬ در 2ـ

نکرده است.
اطالع خواهیم داد. را ادامه خواهیم دادو.......... را 13 ج / برای تماس با تالش خود ما 3ـ

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 28 تا 201 ـ 149066 پرونده: 4ـ
سّری تمامًا
 سّری

سند شماره (30)
............ تهران........... به:.................٬ از:
به برگزاری یک مالقات را تمایل خود و منزل دوستش......... در 13 جانوس / دی. اس. 1ـ.........
که دخترش در گفت که غیبتش به علت این بود ج/13 دیدیم. موسوی را و او سپتامبر نشان دادیم.در.......
اجازه برای دیدن او تا دری می زد به هر او داشت و قسمت پشت قرار تحت یک جراحی مهم در پاسادنا
عین حال٬ در برساند. به نخست وزیر درخواست وی اینکه دردست چمران است تا بگیرد. کشور خروج از
به دست به اخباری که توسط............ او جویای احوال دخترش بشویم: که ما درخواست میکند ج/13
خواهیم متشکر شود. پرس وجو ج/13 طریق پسر از گفت که کامینسکی می تواند او آورده راضی نیست.

گردد. برگزار مهر 12 در ج/13 شده مالقات آینده با قرار شود. جویا این مورد در ستاد اـگر شد
..........

بین ترکهای آذربایجانی برخوردار در پایگاه محبوبیت خاص خود زنجانی از موسوی می گوید 3ـ
مدعی حمایت ٬1 پروب / دی. برای اس. به همین دلیل شریعتمداری ضمن توصیف.......... است ”شاید

فقط سه میلیون..........می شود.............
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شماره (31) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 17
رئیس تهران 54435 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
پروب دی. اس. جانوس. دی. اس.

524423 ب ـ تهران 54356 الف ـ عطف به:
طریق از زنجانی ندیده ایم٬ برای تدارک نهایی مالقات با را ”ج/13“ جانوس/13 دی. اس. هنوز 1ـ
برای پذیرایی این تأخیر به تأخیرانداختیم. روز دو را مهر 12 در مالقات مقرر دوست فرانسه زبان ج/٬13
نه موسوی هیچ کدام و نه ج/13 شغل پوششی رئیس قرارگاه است بود. ارتباط با یک دیدارکننده که در از
مخدوش نمود. را دستورالعملهای ما استنباط می کنیم که واسطه ”تماس“ ما نشدند٬ حاضر مقرر موعد در
هفته پیش به وی شماره تلفنی که چند هم از ج/13 و به تلفن خودجواب نداد مهر 16 و 15 موسوی در

استفاده نکرده است. داده شد
رابطه اش با محبوبیت فردی زنجانی و مورد در ما پروب/1”پ/1“ اس.دی. درآخرین مالقات با 2ـ
بین روشنفکران به مذهبی و سیاسی است تا گفت که زنجانی بیشتر پ/1 شریعتمداری ازوی سؤال کردیم.
گفت که پ/1 قابل چشم پوشی دانست. آذربایجان را زنجانی در نفوذ او دارد. اندازه متوسطی طرفدار
هم مالقاتی که باشریعتمداری داشت زنجانی را در او و دارد تماسهایی بین زنجانی وشریعتمداری وجود
دید. آن مالقات هنگامی صورت گرفته که شریعتمداری پس از رمضان در سر راهش از مشهد به قم در

تهران توقف نمود. پ/1 روابط آنها را به طور خاصی نزدیک به حساب نمی آورد.
امیدواریم زنجانی که هنوز شده هنگام تنظیم سؤاالت برای مصاحبه با ذـکر باال که در آنچه را ما 3ـ

خواهیم گرفت. نظر بتوانیم بدهیم در ترتیب آن را
اطالع نشان داد را خود ج/13 اـگر می کنیم. تشکر تلگرام مرجع ب مبذول داشتید کمکی که در از 4ـ

خواهیم داد.
بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 17 تا ٬201 ـ 237926 پرونده: ـ 5

سّری تمامًا
 سّری

شماره (32) سند
رئیس تهران 54490 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
جانوس دی. اس.

تهران 54435 عطف به:
تماس زن وی است“ برادر یا شوهرخواهر اـکنون می گوید جانوس/13 دی. آن واسطه ”ـکه اس. با 1ـ
گفت که موسوی مطابق توافقمان به او انجام گرفت. مهر 22 گذاشتیم که در را ج/13 قرارمالقات با ـگرفته و
زنجانی برده......... نزد این کالم را گرفته و زنجانی را شریعتمداری برای آن مالقات با تأیید قم رفته٬
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شماره (33) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 24
رئیس تهران 54501 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
اطالعاتی ولید. دی. اس.
تهران 54500 عطف به:

مهم افراد با ”و/1“ ولید/1 دی. به مناطق دریای خزراس. درخالل سفر مهر٬ تاریخ یکشنبه 23 در 1ـ
مخالف دولت اهالی این قبایل شدیدًا به بحث سیاسی نشست. بودند قبایل ترکمن که اهل ناحیه گناباد
که به هرحال گفتند آنها شروع کنند. مبارزه مسلحانه را که می خواهند می دارند اظهار و فعلی هستند
ازشنیدین ”و/1“ شروع نکنند رسانده که فعًالمقاومت مسلحانه را به آنها آیت اهللشریعتمداری این کالم را
سقم صحت و و جنگ بازداشته خیلی متعجب شد از را ترکمنها ممانعت شریعتمداری٬ این مطلب که تنها

کرد. حسن شریعتمداری سؤال خواهد از این موضوع را
سّری بایگانی حفظ شود. تمامًا در 78 مهر 24 تا .201 ـ 959511 پرونده: 2ـ

شماره (34) سند
فرازیان مورد متن بازجوئی اهرن در

اس. دی. جانوس / 13. آقای فرازیان. مقام عالیرتبه سابق ساواـک ”احتماًال سرتیپ یا سرلشکر“
یک ساختمان اداری که درست در سوم ”ستم چپ پلکان“ طبقه دوم یا دفتر: تحلیل اطالعاتی. تخصص:

دارد. نادرشاه سابق قرار شمال فروشگاه روسی واقع در
50 ـ 55 سن:

مشاوران که آقای فرازیان یکی از مأموریت ساواما درباره تشکیالت و خبر “1” تماس: غرض از
از کرد آقای فرازیان پیشنهاد سیاست ایران٬ درباره نقش روحانیون در خبر “2” آن بود بدون حقوق (؟)
واشنگتن بدهد. آیت اهللشریعتمداری را به نام آقای موسوی ترتیب یک مالقات با طریق یک آشنای خود
به ظاهرًا تصویب نکرد. آن را و این مالقات سوءتفاهم روی دهد مقاصد مورد که ممکن است در کرد فکر
هیچ حزب با مطلعی است اما زنجانی هم فرد که آیت اهلل آقای فرازیان اعالم کرد آقای موسوی٬ پیشنهاد
مشخص زنجانی خواسته شود که از بود قرار تصویب کرد. واشنگتن اصل قضیه را سیاسی همراه نیست.

نشد. آبان این مالقات برگزار تاریخ 13 تا برساند. که بخواهد شریعتمداری خبری دارد آیا نماید
جانوس /13 دی. اس.

ترتیب داده زن؟“ وی ”بردار منزل خویشاوند در دفترش یا آقای فرازیان در تماس با راه های تماس:
وی بودند. دفتر در محل مالقاتها می شد.

راجع به طرحهایی برای اسـتخدام مأمـوران سـابق سـاواـک کـه عـلیه فوق: 1 مورد رابطه با در
سـفارتخانه های رابـطه بـا در راجع به هدف گیری ساواما و کرده بودند سفارتخانه های خارجی کار

گرفته شد. خبر او ایاالت متحده از اروپای غربی و ـکمونیستی٬
هیچ پرداخت:
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یک بازرگان است ”نوع تجارت وی را و غیرنظامی“ عادی ”غیرروحانی٬ آقای موسوی یک فرد
او اینکه آیا شریعتمداری است اما طرفدار او شمال تهران دارد. دفتری در او 50 ـ 55 سن: نمی دانیم“.

نمی دانم. نه را مرتبط هست یا آیت اهلل با مستقیمًا

شماره (35)  سند
فرازیان مورد اظهارات اهرن در

٬13 جانوس / دی. اس.
آقای فرازیان

حفظ را تلفن تماس خود با پس ازانقالب او قرارگاه تماس رسمی داشت٬ پیش ازانقالب با آقای ف در
ساختمانی درست شمال سوپر دفترش واقع در در اواسط مرداد اوائل یا وی در اولین مالقات با ـکرد.
آقای ف آقای موسوی را مالقاتهای اولیه٬ یکی از در مارکت روسی خیابان نادرشاه سابق صورت گرفت.

یک بازرگان معرفی نمود. وی را و آورد خود با
انجام می گرفتند. هفته یک بار چهار سه یا متوسط هر یک اساس غیرمنظم به طور بر مالقاتها

مصطفی با زمینه تشکیالت ساواما در حقوق نگیر غیررسمی و آقای ف گفت که به عنوان یک مشاور
رابطه با در یا که او شرکت می کند؛ بعضی ازجلسات مقامات ساواما وی گفت که در تماس است. چمران در
تماس بود. مهدی چمران در با مالقاتهایی که خودش ترتیب می داد طریق قرار از چنین جلساتی یا

آقای ف درباره موضوع یک جلسه که در آن اولویتهای عملیاتی مورد بحث قرار گرفت گزارش داد.
برای فعالیتهای اطالعاتی که به سفارت شوروی نسبت اولویت اصلی را شرکت کنندگان می خواستند اـکثر
که اولویت آن بود یک شرکت کننده خواستار تعیین کنند. برای سفارت آمریکا اولویت دوم را و می دادند

ندارم. من به خاطر اما داد٬ آقای فرازیان نام این مقام را تعیین شود. اصلی برای سفارت آمریکا
کار در سابق ساواـک را مأمور 50 حدود اینکه ساواما پیشنهاد مورد آقای فرازیان در همین زمینه٬ در
ایـن پـروژه در به استخدام آورده شرح داد. ضداطالعاتی علیه سفارتخانه های بیگانه تجربه داشتند
که تمام شد سپس قرار نیمه وقت استخدام شوند؛ به دور که آنها شد قرار ابتدا٬ تغییرات گوناـگونی داده شد:
که حداقل تعدادی از شد سپس قرار گردد٬ تمام مقرریهای مأموران سابق ساواـک لغو گذارده و طرح کنار

تمام وقت استخدام شوند. به طور نفر آن 50
”آقای ف گفت که موسوی نه نماینده شریعتمداری معرفی شد. آقای موسوی به عنوان یک حامی امّا
مورد در نه موسوی ظاهرًا نه آقای ف و سفارتخانه می شناسد“. فقط به عنوان یک مأمور پکوئین را
کردند پیشنهاد و برنامه حزب سیاسی وی اطالع درستی نداشتند تشکیالت و دیدگاههای شریعتمداری یا
واشنگتن این را بدهند. را مأموران ترتیب یک مالقات براساس ”فقط خبری“٬ ـکه بین شریعتمداری و
کندوچون مسافرت به قم مقاصد٬سوءتعبیرپیدا به این دلیل که ممکن است شریعتمداری از تصویب نکرد٬
حزب مورد در زنجانی می تواند که آیت اهلل کردند نظر موسوی آن گاه اظهار آقای ف و سخت است٬
13 تا اختیارگذارد. در انتقال دهدخبر گاهی که شریعتمداری بخواهد همچنین هرگونه نظر شریعتمداری و

زنجانی است. آیت اهلل آبان می دانستیم که آقای موسوی مشغول تهیه مقدمات یک مالقات با
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شماره (36) سند
مورد متن اظهارات اهرن در

1 / ولید دی. اس. ٬1 / ولید دی. اس.
اطالعات مربوط اوائل ژوئن باحسن فرزندآیت اهللشریعتمداری مالقات نمود. ماه مه یا ـگلگروف در
ترتیب این مالقات را 1 / ولید دی. این است که اس. لیکن عقیده بر نمی باشد. تردید خالی از این مورد در
یک که گلگروف تنها به حسن گفته نشده بود این گویا عالوه بر آن عمل می کرد. به عنوان مترجم در داده و
دی. اس. می کنم خود چنانچه فکر است اـگر 1 / فوروارد دی. اس. (احتمالی دیگر مقام سفارتی نیست.

آن بازگشت). از شد چنانکه ذـکر و کرد سفری به آمریکا وی متعاقبًا بوده٬ 1 / ولید
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 بسمه تعالی
مقدم مراغه ای رحمت اهلل نام اصلی:

پروب دی. اس. نام رمز:
تأیـیدیه آبان 1340 از و تهران بوده٬ در دوست دیرینه قرارگاه سیا سال 1332 مقدم مراغه ای از
علیه مخالفان همچنین تبلیغات خصمانه مخفی ”بر دادن گزارشهای سیاسی و عملیاتی برای استفاده در
شماره 12“ پرونده شریعتمداری ”سند اسناد این مطلب در سند شده است. برای وی صادر آمریکا“
تصمیم آمریکاییها سوی دولت موقت٬ آذربایجان از انتصاب مراغه ای به سمت استاندار پس از می باشد.
تا صورت نمی گیرد این امر ظاهرًا کنند. برقرار را رابطه خود پرنک مجددًا دی. طریق اس. از می گیرند
یکی هاسه گاوا٬ آذربایجان به تهران بازگشت٬ به محض اینکه مقدم از می شود قرار ماه 58 مرداد اینکه در
تهران معرفی کند. در به رئیس قرارگاه سیا برای برقراری تماس مجدد سفارت ژاپن وی را در عوامل سیا از

صورت می گیرد. منزل هاسه گاوا هفته در هر مالقاتها معرفی٬ باالخره پس از
شورای جریانات کردستان٬ مقامات٬ تماسهای خویش گزارشات زیادی راجع به دولت٬ مراغه ای در
یکی از در شریعتمداری می دهد. وابستگیهای خویش به نهضت رادیکال و و مجلس خبرگان٬ انقالب٬
آمریکایی برای گشودن افراد که یکی از می کند ایران پیشنهاد با وی برای بهترشدن روابط آمریکا مالقاتها
مورد وی همچنین در امام مالقات کند. با قرارگاه به علمای دیگر٬ باب دسترسی هیئت نمایندگی یا
حزب جبهه ملی و نهضت رادیکال خودش٬ متشکل از طرحهایی برای تشکیل یک جبهه سیاسی متحد

جمهوری خلق مسلمان شریعتمداری با سیا صحبت می کند.
ارتباط داشته است. هم با بخش سیا مراغه ای هم با بخش سیاسی سفارت ”مدت زمانی طوالنی“ و
بخش سیاسی از شدن وی٬ انگشت نما برای جلوگیری از سیا ٬58 مهر برقراری تماس مجددش در از بعد
احتمال مشکوک شدن به وی را هرصورت تماسهای زیاد چون در قطع کند٬ وی را که ارتباط با می خواهد

بی اطالع است). ارتباطات سیا نسبت به مسائل و (بخش سیاسی ظاهرًا می نمود زیاد

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 10
رئیس رونوشت برای کپنهاـک تهران 53825 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
پوتی دی. اس. پرنک. دی. اس. پروپ. دی. اس. جانوس. دی. اس.

رئیس 484635 الف ـ عطف به:
الزم نبود“. / ”به کپنهاـک فرستاده نشد تهران 53670 ب ـ

در به تلگرام مرجع ب توجه نشده است. حین تهیه تلگرام مرجع الف احتماًال در نمی دانیم شاید ما 1ـ
مسافرت به به محض آنکه مقدم از دارد که قصد کرد هویت تلگرام مرجع ب دوباره تکرار مرداد٬ 10
برای پسرمقدم فعًالترتیب یک توصیه ویزا ما معرفی کند. به او آذربایجان غربی بازگشت رئیس قرارگاه را

باشد. یک رابطه مثمر زمینه ای جهت تالش برای ایجاد که این احتماًال می رسد به نظر دادهایم و را
این تالش ما مایل باشید می کنیم که شما تصور دنبال کند٬ بخواهد علیرغم هرجنبه دیگری که ستاد 2ـ
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ادامه دهیم. محلی را
به حساب می آورد. سیا یک رابطه همکاری با در را روشن است که هویت تلگرام مرجع ب خود 3ـ
می کنیم که بیوگرافی نسبتًا تصور برای وی مشخص گردد. نام رمز و پرونده 201 درخواست می شود

باشد. موجود ستاد ـکاملی در
تا 201 ـ 229725 ٬201 ـ 105906 ٬201 ـ 237926 پرونده: فهرست. بدون نام برای ثبت در 4ـ

بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 10
سّری تمامًا
 سّری

شماره (2) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 18
رئیس تهران 54167 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
اطالعاتی پروب. دی. اس.

“ NIT ـ 10/720” تهران 54166 عطف به:
منابع کردی پسرشریعتمداری گرفت. از پاراـگراف یک تلگرام مرجع را ”خبر“ 1 پروب / دی. اس. 1ـ
وی نام برده نشده اند؛ به نظر می رسد که آنها خبردهندگان اتفاقی باشند٬ اما ما هنوز دقیقًا مطمئن نیستیم که

او اخبار خود راجع به آن موضوع را از کجا می آورد.
بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 18 تا بدون پرونده: 2ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (3) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 30
رئیس تهران 54269 به: از:

اطالعاتی شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
فراهم کرد. 201 ـ 305 / درباره 34؟ خبرهای پراـکنده ذیل را 1 پروب / دی. اس. 1ـ

موقعیت قدرت جمعی خود تا این دارند سعی بر یکدیگر چمران وطباطبایی با صباغیان٬ یزدی٬ الف ـ
را دولت جدید در نفوذ مقامات با در خود قصدشان این است که حضور معلوم آنها قرار از بخشند. بهبود را
دست است که یک دلیل قطعی هم در اما داشته٬ درباره این تشریک مساعی شایعاتی وجود قطعی سازند.
که بفهمیم این دلیل چیست“. امکان ندارد برای ما ”توضیح: می نماید. تأیید که گفته شد آنچه را بخشی از
این صورت غیر در بوده باشد. هنگام مرگ خود رئیس شورای انقالب در واقعًا طالقانی باید ـ ب
مرگ طالقانی از اذعان داشت که پیش از 1 پروب / دی. اس. ممکن می بود”توضیح: اعالن رسمی آن غیر

شورای انقالب آـگاه نبود“. بر ریاست او
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اغلب سه جلسه در یا هفته دو٬ در ثابت باشند٬ اعضای آن نسبتًا می آید شورای انقالب که به نظر ج ـ
ثبات از پروب /1 دی. تلقی اس. توانستیم بفهمیم٬ که ما آنجا تا می کند”توضیح: ساختمان پارلمان برگزار
اینکه شورای انقالب به عنوان هفته قبل داده شده حاـکی از اساس اعالنی بوده که چند بر اعضای شورا
می یابند“. ارتقاء دولت موقت به عضویت شورا همزمان وزرای... به طور و انتصاب شده اند معاونین وزراء

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 30 تا بدون پرونده. 2ـ

شماره (4) سند
سّری شیوه های اطالعاتی است. طبقه بندی گزارش: شامل منابع و ـ هشدار
ایران مشاوران پیمانکار..... ـکشور: برای پیمانکاران یا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ
قـابلیت اطـمینان بـه محافل سیاسی دولتـی دارد. لیبرال که روابط خوبی در یک سیاستمدار منبع:
کرده است. دسترسی عالی اخذ یک مقام عالیرتبه دولتی با از را خبر او شده است. ـگزارشهای وی تأیید
و محاصره مهاباد مورد شریعتمداری درباره.......اولتیماتوم به دولت در اظهارات آیت اهلل موضوع:

(“58 ”مهر 79 اـکتبر ....... داخلی (تاریخ خبر: سیاسی مخالفین تبعیدی و امور
گفت که برای خاتمه دادن به “1358 1979”اوائل مهر اـکتبر اواخر کاظم شریعتمداری در آیت اهلل 1ـ
هاشم داشت که یک فرستاده ویژه نزد اظهار او آذربایجان غربی پادرمیانی کرده است. محاصره مهاباد
درخواست کرده آن محاصره برداشته شود.شریعتمداری گفت که فرستاده فرستاده و کشور صباغیان وزیر
خود را موظف کرده بگوید کا اـگر محاصره ادامه یابد٬ او ترکهای آذربایجان را بسیج خواهد کرد تا با زور
”توضیح حوزه داده بود.“٬ ”توضیح منبع:شریعتمداری نگفت که چه موقع این اولتیماتوم را بردارند. آن را
کردن راه حل برای پیدا شد مأمور یک کمیته دولتی است که اخیرًا سه عضو صباغیان یکی از فعالیت:
آبان 2 در اما آبان ادامه داشته٬ 1 تا گزارش داده که محاصره مهاباد تهران تایمز اقدام نماید. شورش کردها

آن برداشته شد“. بخشی از
نخست وزیر بختیار شاهپور داشتن هرگونه ارتباط با قویًا جواب به یک سؤال٬ شریعتمداری در 2ـ
که رابطه ای برقرار کرده بود پیشنهاد یک بار گفت که بختیار او داد. تکذیب قرار مورد پیشین تبعیدی را
بختیار که برای حمایت از تکذیب کرد شریعتمداری صریحًا ندارد. وجود ارتباطی بین آنها اما شود٬

چنین قصدی داشته باشد. یا تعهدی داده باشد
رودرویی با شریعتمداری گفت که مشغول توصیه به حزب جمهوری خلق مسلمان است که از 3ـ
”توضیح منبع:شریعتمداری درباره محکوم شدن رهبری مذهبی اجتناب ورزند. آیت اهللروح اهللخمینی و
این تجمع برای انحالل در حزب خلق مسلمان توسط خمینی صحبت می کرد. مهر تجمع عمومی 27
بـه کـاهش است و خـمینی رو وی اقـتدار شریعتمداری ..........ـکه بـه نـظر مجلس خبرگان..........“
آزادی بـیشتری یافت بـا سه ماه گروههای مخالف امکان خواهند یا ظرف دو او.............ـکه احتماًال

بیان کنند....... را انتقادهای خود
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شماره (5) سند
تهیهـکننده طبقه بندی گزارش سّری تحت نظر اقتباس خبر پخش و

ایران ـکشور:
غیرقابل رؤیت برای غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار

مشاوران پیمانکار پیمانکاران یا
قـابلیت اطـمینان بـه محافل سیاسی دولتـی دارد. لیبرال که روابط خوبی در یک سیاستمدار منبع:

کرد. دسترسی عالی اخذ یک منبع با از را خبر او شده است. ـگزارشهای وی تأیید
اظهارات مقدم مراغه ای درباره اوضاع سیاسی ایران موضوع:

مجلس خبرگان درباره مقدم مراغه ای عضو رحمت اهلل “1358 ”اواسط مهر 1979 اوائل اـکتبر در 1ـ
حـزب و جـبهه مـلی٬ نهضت رادیکال خودش٬ طرحهایی برای تشکیل یک جبهه سیاسی متشکل از
کریم سنجابی دارد مقدم گفت که خبر کاظم شریعتمداری صحبت کرد٬ جمهوری خلق مسلمان آیت اهلل
ممکن است تا گفت که تشکیل جبهه جدید او خواهدگشت. ایاالت متحده باز جبهه ملی به زودی از رهبر
شروع را تدارک برای انتخابات پارلمان جدید کار این سازمان جدید٬ آن روز در اعالن شود. مهر 21

کرد. خواهد
یعنی ماهیتًا گروههای سیاسی ایران است٬ سایر جنبش رادیکال مانند حال حاضر مقدم گفت که در 2ـ
فعالیت تشکیالتی رسمی وجود MEMBERSHIPROLL یا هیچ گسترش یک شخصیت است. ادامه و
ندارد. ”توضیح منبع: مقدم تلویحًا اظهار داشت که آمادگی برای انتخابات به یک برنامه سیستماتیک تر
گزارش ”توضیح حوزه فعالیت: نگفت که تصمیم گرفته این آمادگی به چه صورتی باشد“ او احتیاج دارد.
همین منبع حاوی اظهارات مشابهی است که مقدم درباره وضع تشکیالتی حزب خلق NIT از ـ 10/744

مسلمان داشته است“.
چـنان از این کاهش ابـتدا اما به کاهش می رود خمینی بتدریج رو آیت اهلل نفوذ به گفته مقدم٬ 3ـ
ماهی و داشت خمینی حداقل مدت چند که می توان انتظار چرایی شروع می شود بی چون و موقعیتبرتر
که آنها بعضی از این وجود با می کند مقدم گفت که فکر حفظ کند. دولت را بر کنترل خود بیشتر بسیار شاید
موجب شده عزم ساده لوحانه ای این امر است و خطر که انقالب در احساس می کنند دارند به خمینی وفا
پنج مقام دولتی که ابراهیم یزدی وزیر مقدم از آید. پدید آنها دولت در جامعه و بر برای تحکیم کنترل خود
که برای تحکیم رأس فعالیتی می باشند در وی اینها داشت که به نظر اظهار و نام برد بود آنها خارجه یکی از
فردی اساسًا را او انقالب هم می شناخته و پیش از مقدم گفت که یزدی را انقالب صورت می گیرد. اقتدار
ایجادیک که یزدی ودیگران به سیا می رسد وی گفت که اینک به نظر غرب دانست. میانه رووحتی طرفدار
مقدم می باشند. چون مشغول کشمکش برای تحکیم قدرت خود سیاست عمومی صحیح توجه ندارند٬
صادق طباطبایی دفاع٬ مصطفی چمران وزیر معرفی کرد: به این قرار گروه می باشند که در افرادی را سایر
و رادیـو صادق قطب زاده مدیر و کشور هاشم صباغیان وزیر سخنگوی دولت٬ و معاون نخست وزیر

تلویزیون ملی ایران.
.NIT ـ حوزه فعالیت 10/763 شماره گزارش از “1358 مهر تهران ”15 ایران٬ به دست آمده در: 4ـ
دهلینو٬ به منامه٬ فرستاده شد سفارتخانه تهران ”فقط برای کاردار“. حوزه فعالیت٬ از انتشار ـ 5
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تل آویو.
غیرقابل رؤیت برای شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش: 6ـ
تـحت نظر اقـتباس خـبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا بیگانگان ـ
تمام ثبت شده. گزارشگر طبقه بندی توسط مأمور بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 17 تا تهیهـکننده ـ

می باشند. کل سند قیود گزارش حاوی طبقه بندی و اجزاء

شماره (6) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 18
رئیس تهران 54438 به: از:

پروب دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
به کفیل کاردار پوتی/٬1 دی. مربوط به اس. امور خالل بحث در در کارکنان٬ مهر جلسه 14 در 1ـ
به عنوان منبع احتمالی پیرامون این قضیه تماس بگیرد. پروب/1 دی. اس. که با داد سیاسی دستور مشاور
مواقع دیگری در چون کاردار اوضاع آرام شود. کنیم تا صبر باشد بهتر که شاید سیاسی پاسخ داد مشاور
را او رسیده که تماسمان با به این نتیجه رسیدیم که موقع آن فرا عالقه کرده ما اظهار هم نسبت به پ/1
توجه به عکس العمل مشاور با و دخالت نکند امور راضی است به اینکه در آشکارا کاردار کنیم. برمال
را ارتباط ما خاتمه به بخش سیاسی که بیشتر قطع و پیش بینی می کنیم که لزومی به دادن دستور سیاسی ما

آشکار می کند نباشد.
به عنوان بدبینی تشدید ما“ ماخواست درباره آنچه که پ/1”و از که کاردار نتیجه آن بود 2ـخالصه و
به راههای صحبت کشیده شد این مورد٬ در پ/1 مذاـکره با در کنیم. تبادل نظر او شده ایرانیان می بینیم با
باخمینی که باید کرد ارن /1پیشنهاد دی. هم مثل اس. پ/1 وارده به روابط متقابلمان. کردن ضرر محدود
نگرانی در قبول انقالب و مورد که حتی یک عبارت موافق در می کند گفت که فکر او تماس گرفته شود.
که چنین این بود به آن اشاره نکرد ”موردی که پ/1 داشت. برخواهد روابطمان نتایج خوبی در مورد
قرارگاه به ممکن است باب دسترسی هیئت نمایندگی یا رفت٬ قابل قبولی خوب جلو به طور مالقاتی اـگر

کند“. باز را علمای دیگر
که توضیح داد خمینی است و که دیک کاتم انتخاب خوبی برای مالقات با کرد اول پیشنهاد 1 پ/ 3ـ
پ/1 آشنایی قبلی مقداری مزیت دارد. مالقات کرده و او با که کاتم قبًال این اساس می دهد برا را پیشنهاد
گفت که انتها در و به همان اندازه معتبرمی داند ایاالت متحده را یک مقام دیگر با ـگفت تماس توسط کاردار
باز ما برای قدرتهای دشمن با میدان را صرفًا حفظ کنیم٬ خمینی را با فاصله خود اـگر ما می کند فکر
واقع چه کسی بر که در بزند داشت که هیچ حدسی نمی تواند داوطلبانه اظهار او این رابطه٬ در می گذارد.

می گذارد. خمینی تأثیر افکار
میان گذاشته شده است. در کاردار سه فوق با و پاراـگرافهای دو مفاد 4ـ

بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 18 تا ٬201 ـ 237926 پرونده: ـ 5
سّری تمامًا
سّری
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شماره (7) سند
تلگرام غیرفوری سری ـ 58 مهر 20
تهران واشنگتن 531200 به: از:

نظریات برای گزارشها نمرات و شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار موضوع:
که NIT ماه سپتامبر ـ NIT الی 10/720 نظریات مربوط به گزارشهای 10/710ـ ذیل نمرات و در 1ـ

آمده است. اینجا که در مربوط به گزارشهای مراغه ای می شد فقط یک مورد این سند از -1

می آید.1 شدند٬ مرور 1358 مهر 18 در
5 S.l.B نمره: هدف:

٬OPACT NIT بدون ـ حوزه فعالیت 10/720 شماره گزارش از
٬1358 شهریور 17 ٬TDFIRDB ـ 315 / 15783 ـ 79 شماره انتشار:

تمام کنترلها٬ با ٬1 پروب / دی. منبع اس. یک جانبه٬
نداشتن دخـالت عـراق در وجود ـ رویدادهای کردستان 2 برابر موضع خمینی در ”1ـ موضوع:

به دست نیامده است. این گزارش مراغه ای هنوز 2ـ

ـکردستان“.2
زمان تصرف شهرهای کردنشین اوضاع کردستان در اینکه گزارشی درباره نحوه تلقی خمینی از نظریه:
اظهارنظرهای بی پایان درباره احتمال که قرارگاه می داند٬ همان طور همچنین٬ مفیدی بود. داشتیم چیز
خالصه مخصوص دسـتیار گزارش در از حرکتهای اقلیتهای قومی ایران ادامه دارد. دخالت عراق در

استفاده شد. اطالعاتی رئیس ستاد

سند شماره (8)
تلگرام غیرفوری سّری ـ 58 مهر 26
تهران واشنگتن 534861 به: از:

نظریات برای گزارشها نمرات و شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار موضوع:
NIT ماه سپتامبر ـ 10/733 NIT تا ـ نظریات مربوط به گزارشهای 10/721 ذیل نمرات و در 1ـ

بازنویسی می شود. توجه به تلگرام تهران 54460 با می آید.
5 S.l.B نمره: هدف:

TDFIRDB ـ 315 / 15777 ـ 79 OPACT NIT بدون ـ 10/721
1358 شهریور 18

تمام کنترلها٬ با 1 پروب / دی ـ اس ـ یک جانبه٬
”پیشرفت مجلس خبرگان“٬ موضوع:

به فرد یک موقعیت منحصر در 1 پروب / دی. احساس خوشوقتی می کنیم که اس. بسیار ما نظریه:
ادامه دریافت از آنها عالقه تحلیلگران است می دهد. مورد مجلس خبرگان که بسیار است که گزارشهایی از
اطالعاتی رئیس خالصه مخصوص دستیار گزارش در از درباره این موضوع استقبال می کنند. ـگزارشها

استفاده شد. ستاد
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5 S.l.E نمره: هدف:
TDFIRDB ـ 315 / 15782 ـ 79 OPACT NIT بدون ـ 10/722

.1358 شهریور 18
تمام کنترلها با 1 پروب / دی. اس. یک جانبه٬

مقدم مراغه ای درباره دورنماهایی برای یک ائتالف سیاسی جدید ”نظرگاه های رحمت اهلل موضوع:
ایرانی حول حزب جمهوری خلق مسلمان“.

عرصه درباره مقام احتمالی شریعتمداری در پروب/1 دی. اس. این گزارش تحلیل خوبی از نظریه:
کـه شـریعتمداری بگـوید سعی داشته به مـا جانوس/13 دی. اس. به گفته گلگروف٬ سیاست است.
اینک گزارش داده که بین نیز پیر/1 دی. اس. نکردیم. باور را حرف او ما و طرفدارانی بین مجاهدین دارد
اطالعاتی خالصه مخصوص دستیار گزارش در از دارد. مجاهدین یک دسته طرفدارشریعتمداری وجود

استفاده شد. رئیس ستاد

شماره (9) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 28
رئیس رونوشت برای تهران جده 81؟؟؟ به: : از

اطالعاتی شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار
“ NIT عطف به: جده 580؟؟؟ ”10780 ـ

1ـ اس. دی. پروب /1 خبر گزارش مرجع را مستقیمًا از انتظام و بهشتی اخذ کرد.
گفت که پ/1 هیچ پرت به حساب نیاورد. انتظام را فکر ظاهرًا تعجب کردیم وقتی دیدیم پ/1 ما 2ـ
انحالل مجلس خبرگان موافقت خمینی را بوده که خواسته بازرگان پیش از آن همین قدر وی از انتقاد
اـکثریت روحانی مجلس خبرگان کنیم که خمینی همین طوری کار مامی توانیم به آسانی تصور جلب نماید.
نباید نظرگاههای وی را و زیرک می باشد یک ناظر ما به نظر تجربه و با یک فرد پ/1 اما بزند٬ کنار را

سبک شمرد.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مهر تاریخ 28 تا بدون پرونده: 3ـ

 سّری

شماره (10) سند
شیوه های اطالعاتی است طبقه بندی گزارش سّری شامل منابع و هشدار
اوائل آبان 1358“ ایران ”تاریخ اطالعات: ـکشور:

پیمانکاران مشاور غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ
قـابلیت اطـمینان بـه محافل سیاسی دولتـی دارد. لیبرال که روابط خوبی در یک سیاستمدار منبع:
کرده است. دسترسی عالی اخذ یک مقام عالیرتبه دولتی با از را خبر او شده است. ـگزارشهای وی تأیید

انحالل مجلس خبرگان توسط خمینی“ ”پیشنهاد موضوع:
دولت موقت ایران درخواست عضو 22 از نفر 17 مهر٬ 29 یا یک اجالس کابینه به تاریخ 28 در 1ـ
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آن انحالل مجلس خبرگان که که در کردند امضاء مهدی بازرگان ارائه کرده بود که نخست وزیر نامه ای را
از پنج تن دیگر بازرگان و مهر 29 در شده بود. تقاضا مشغول تصحیح پیش نویس قانون اساسی می باشد٬
که مجلس با بازرگان عنوان کرد جلب کنند. خمینی را روح اهلل آیت اهلل تأیید تا وزرای کابینه به قم رفتند
مدت قانونی خود کرده واز تجاوز اختیارات خود حدود دوباره نویسی کامل پیش نویس قانون اساسی از

رفته است. فراتر
سایر بازرگان و او توبیخ کرد. برای ارائه آن شدیدًا بازرگان را و کرد رد را خمینی قاطعانه پیشنهاد 2ـ
کسان دیگری مقدم مراغه ای و رحمت اهلل خصوصًا مجلس٬ انتقادکنندگان از متهم به همدستی با را وزراء
آن دریک سخنرانی خمینی پیش از ”توضیح منبع: ـکه باحزب جمهوری اسالمی خلق مسلمان بودندنمود.
مهرحزب خلق مسلمان برای انحالل مجلس میتینگ عمومی 27 که در درخواستهایی را مهر به تاریخ 28
٬TDFIRDB ـ 315 / 18406 ـ گزارش 79 ”توضیح حوزه فعالیت: محکوم نموده بود.“ شده بود ابراز

برای ترغیب بازرگان به انحالل مجلس بود“. NIT درباره یک پیشنهاد ـ 10780
نهضت رادیکال و سران حزب خلق مسلمان٬ انحالل٬ خمینی نسبت به پیشنهاد عکس العمل تند 3ـ
سه گروه هم اتحاد ”توضیح منبع: به تعویق انداخته است. جبهه ملی اعالن رسمی ائتالف بین سه گروه را
می کنند“. سه گروه برگزار هر را مهر اجتماعات عمومی جمعه مثل جلسه 27 و دارد وجود اـکنون نیز

.NIT ـ 10/788 حوزه فعالیت: شماره از آبان 1358“ تهران ”2 ایران٬ به دست آمده در: 4ـ
قاهره٬ بیروت٬ فرستاده شده به امان٬ وابسته دفاعی تهران٬ سفارتخانه و حوزه فعالیت: از انتشار ـ 5

اسالمآباد٬ جده٬ کراچی٬ ـکویت....... دهلینو٬ تلآویو.
طبقه بندی گزارش سّری ـ هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است غیر قابل رؤیت برای
اقتباس خبرتحت نظرتهیهـکننده پخش و ـ مشاورین پیمانکار غیرقابل رؤیت برای مشاورین یا بیگانگان ـ
گزارش تمام اجزاء ثبت شده. گزارشگر طبقه بندی توسط مأمور بایگانی ضبط شود. در تاریخ........ تا

می باشند. کل سند قیود حاوی طبقه بندی و

شماره (11) سند
سّری
اطالعاتی ـ آبان 58 تهران 54597 4 از:
دهلی نـو٬ منامه٬ ـکویت٬ کراچی٬ قاهره.......٬ بیروت٬ حق تقدم به رئیس رونوشت برای امان ٬ با به:

تل آویو
شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

واهو آر. اطالعاتی زی.
خط انتشار که در به تلگرام تهران 54596 رئیس مراجعه کند ٬1 پروب / دی. اس. جزئیات تکمیلی:
فهرست بایگانی بدون بدون نام برای ثبت در داده نشود. به سازمان اطالعاتی همکار نیامده است٬

آمده است. “ NIT ـ 10/788” شماره 10 جزئیات فنی مربوط به سند این سند در ـ 1

NTI1 ـ حوزه فعالیت 10/788 شماره از پرونده به دست آمده توسط پکوئین.......



 خط میانه (5) 317

شماره (12) سند
اعضاء سّری ـ آبان 58 4
حق تقدم به رئیس با تهران 54596 به: از:

اطالعاتی شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
“ NIT ـ 10/789” تهران 54598 ب. ٬“NIT ـ 10/788” تهران 54597 الف. عطف به:

دادگستری به دست جوادی وزیر از تلگرام مرجع را دو پاراـگرافهای یک و 1 پروب / دی ـ اس ـ 1ـ
پاراـگراف سه شده در تصمیم ذـکر اخذ در ....... 1 پ / به قم همراهی کرد٬ سفر در که بازرگان را آورد

شرکت داشت.
کرد. آبان اخذ 1 در شریعتمداری ....... از مستقیمًا تلگرام مرجع ب را خبر 1 پ / 2ـ

بایگانی ضبط شود. در آبان 78 تاریخ 4 تا بدون پرونده. 3ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (13) سند
اعضاء٬ سّری ـ آبان 58 4
رئیس تهران 54599 به: از:

هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است. اس. دی. پروب
او آبان به نزدخمینی رفت. 1 به قم در سفرخود گفت که در 1 پروب / دی. اس. آبان٬ مالقات 3 در 1ـ
جمع گـروهی از در وی را برسد آنکه به حضور قبل از بیت خمینی٬ عرف معمول در بر ـگفت که بنا
وقتی بعد و امتناع ورزید مالقات با........ وی گفت که طی این جلسه خمینی از دیدارکنندگان جای دادند.

ببیند. را او که خمینی........ گفته شد به او درخواست مالقات خصوصی کرد٬ پ/1
که وی افزود به زحمتش می ارزد. این ژست احیانًا به هرحال مواجهه با می کند گفت که فکر 1 / پ  2ـ
که حسن نزیه شد. که باعث همان اقدام تنبیهی شود کاری نکند به وی توصیه کرد شریعتمداری همان روز

کردیم. تأیید مختارانه آن عمل را ما
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در آبان 78 تاریخ 4 تا .201 ـ 237926 پرونده: 3ـ

 سّری

شماره (14) سند
آبان 1358 محرمانه 7
بخش کنسولی ارجاع دهنده به: کارمند از:
کارمند طریق: ”نوع دوم“ از ارجاع درخواست کننده ویزا٬ تهران٬ سفارت آمریکا٬

اهرن توماس ل. تصویب کننده:
متقاضیان ذیل که به نظرم شایستگیهای الزم برای من توصیه ای درخواست می کنم برای متقاضی یا

است ”هستند“: واجد چنین توصیه ای را
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مراغه ای مقدم رحمت اهلل نام:
عکس درخواست ویزای غیرمهاجرتی و پاسپورت٬ مدارک ضمیمه:

مطابق مکالمه شفاهی. اثبات لزوم:

شماره (15) سند
اعضاء سّری ـ آبان 58 10
تهران رئیس 544541 به: از:

پروب دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
داده شد. پروب /1 دی. تأییدیه موقت عملیاتی به اس. آبان 1358 4 در 1ـ

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در آبان 78 تاریخ 10 تا 0201 ـ 237926 پرونده: 2ـ

شماره (16) سند
متن نوشته آهرن درباره مراغه ای.

سن: مجلس خبرگان. عضو سابق آذربایجان شرقی. استاندار آقای مقدم مراغه ای. پروب/1 دی. اس.
ایاالت متحده به متأهل است یک پسرش در نزدیک نفت. شمال خیابان میرداماد٬ آدرس: .55 ـ 60
ماه مرداد در دیپلمات ژاپنی آقای هاسه گاوا را معرفی به او کار انگلیسی. فرانسه٬ زبانها: مدرسه می رود.
در منزل مراغه ای انجام داد. مالقاتها هر هفته در همان محل صورت می گرفتند. غرض از تماس: 1ـ خبر
در خبر 3ـ اعضای احزاب سیاسی ایران ؛ تشکیالت و مورد در خبر پیشرفت مجلس خبرگان 2ـ مورد در

داشت. وجود آمریکا روابط ایران و مورد دیدگاههایی که در مسائل انقالب 4ـ پیشرفت و مورد
والیت فقیه. نقش مردم٬ یعنی نقش روحانیت٬ اصلی روی مسئله حاـکمیت بود تأـکید :“1” رابطه با در

.15 و 5 مواد مورد در خصوصًا همچنین توصیف رویدادهای مجلس ”خبرگان“
برنامه شریعتمداری و آذربایجان ؛ پایگاه قومی شریعتمداری در ساخت غیررسمی و :“2” رابطه با در

طریق انتخابات........ انقالب از آقای مراغه ای برای گسترش دادن پایگاه حمایت از

شماره (17) سند
مقدم مراغه ای مورد متن اظهارات اهرن در

مشکالت انقالب مسائل و 2ـ پیشرفت مجلس خبرگان٬ 1ـ گزارشاتی راجع به: رحمت مقدم مراغهای٬
مسائل کلی. بیشتر آینده و در

بلکه به عنوان مأمورسیاسی سفارت نگفته بودم که مأمورسیاهستم٬ منبع نبوده است وحتی من به او او
پول نمی گرفته خانه اش مالقات داشتم. وی در با ظهر از روزهای پنج شنبه بعد در هفته یک بار هر تقریبًا
1 پروب / دی. اس. ـ است. اسم رمز

توضیح دهید: درباره مقدم مراغه ای قدری بیشتر سؤال:
وی آشنا ماه اوت با در است. اسم وی هاسه گاوا می شناسد٬ سفارت ژاپن آقای مقدم را در یک فرد
تهران بوده در تابستان را و درس می خواند آمریکا وی به دنبال کسی می گشت که برای پسرش که در شدم.
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وی تماس بگیرم. بودم که با من عالقه مند زیرا به من معرفی کرد٬ ژاپنی وی را فرد لذا بگیرد. ویزا است٬
مـالقات بعدازظهر 3 یا ساعت 2/5 معموًال ظهرها از بعد خانه وی بوده است. محل مالقات در

می رفتم. روزهای پنج شنبه به آنجا معموًال نیم ”حدودًا“. می کردیم برای مدت یک ساعت و
به من هم نداد. و ولی خودش نخورد برای وی یک بطری اسکاچ به عنوان هدیه بردم٬ یک بار

خمینی بحث کردیم. رابطه بین شریعتمداری و رابطه با در
ولی شده است٬ که دیر چند هر خمینی برود به دیدار طرف دولت آمریکا کسی از که باید کرد پیشنهاد

رشـته ای نگـاهداری ضبط صوت همراه اصل اسـناد بازجوئی های شفاهی اهرن استخراج شده که اصل آن به صورت نوار از متن این سند 1ـ
می شود.

هم به نفع منافع آمریکاست که این مالقات صورت پذیرد.1 هنوز
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بسمه تعالی
پوتی دی. اس. نام رمز: حسن نزیه٬ نام اصلی:

حتی قبل از و 58 مرداد 11 که حسن نزیه قبل از این گونه استنباط می شود شماره 1 توجه به سند با
طریق رابط سابق وی از نزیه را با تمایل یافته که تماس خود مجددًا سیا ارتباط داشته و سیا انقالب با
رئیس قرارگاه سیا انقالب معاون رئیس و سالهای پیش از ”آدلسیک در کند آدلسیک برقرار جوزف دبلیو.
کند برنامه های مسافرت نزیه به خارج اطالع پیدا از تا سعی می کند این رابطه سیا در تهران بوده است“. در

ایران صورت بگیرد. خارج از این تماس در تا
آدلسیک به تهران به تعویق ورود تا که این طرح را به قرارگاه تهران اطالع داده می شود سیا مرکز از
تمایل وی ببیند٬ قرارگاه را اینکه نزیه مأمور قبل از آبان 58 یک جلسه توجیهی در آدلسیک در تا بیندازد

ارزیابی نماید. برای همکاری مجدد را

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 6
پاریس رونوشت برای تهران فوری به لندن٬ رئیس 487419 به: از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
پاریس 11196 ب. لندن 16438 عطف به:

1ـ موافقت می شود که ـکیلتایگر با مأموریت موقت به فرانسه برود تا با فتح اهلل مالقات کند. تأییدیه
موقت عملیاتی در دست تهیه است.

آینده برای مسافرت در طرحهای نزیه ”هویت“ از سعی کنید لطفًا فتح اهلل با گفتگوهای خود در 2ـ
رابط بین نزیه و ایران مجددًا خارج از اولین فرصت در مایل است در ستاد نزدیک اطالع حاصل کنید.

کند. آدلسیک رابطه برقرار جوزف دبلیو. سیا٬ سابق وی در
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 10 تا 201 ـ 25؟229 پرونده: 3ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (2) سند
اعضاء سّری ـ 57 مرداد 11
پاریس رونوشت برای تهران فوری به لندن٬ 48742 به: رئیس () از:

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 487419 عطف به:

است. پوتی /1 دی. هویت اس. 1ـ
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 10 تا ٬201 ـ 25؟299 پرونده: 2ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (3) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 24
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با ـکویت 30020 به: از:

کازمو دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
“ NQK ـ 2621” ـکویت 30021 عطف به:

یک مقام شرکت ملی نفت ایران دریافت داشت از تلگرام مرجع را “1 ”اس / 1 کازمو/ دی. اس. 1ـ
ـکویت ترتیب دیدارحسن نزیه رئیس شرکت نفت از تا تلفن کرد که به اس/1 معرفی نشد“ ”هویتش بیشتر
مذاـکره قرار مورد طی این دیدار بود جزئیات اموری که قرار ک/1اطالعی از بدهد. 1358 اوائل مهر در را

ندارد. بگیرد
اس/1روی موضع اس/1پرسیدعلت کاهش تولیدنفت ایران چه بودو به طورخصوصی از شوالر 2ـ
که آن مقام شرکت نفت داد. گزارش مرجع همانهایی بودند شده در که علل یاد ماند همچنان استوار خود
وی درباره تهران بازگشت٬ از جاری خود دیدار از وری/1 دی. گفت هنگامی که اس. اس/1 3ـ

کرد. اوضاع تهران سؤال خواهد
دفاتر به ایران مسافرت کرده بودندشنیده که٬ که اخیرًا که ازچندین نفر همچنین گزارش داد اس/1 4ـ
دولت به دستور و تهران به بهانه پیداـکردن تسهیالت بهتر دفتر تعطیل شده اند. اهواز تهران و فتح در ساف /
این دو 1 به گفته منابع اس/ مدنی استاندارخوزستان تعطیل شده بود. به دستوردریادار اهواز دفتر موقت و

مورد تعطیلی در سکوت و بدون اعالنهای عمومی صورت گرفته بودند.
5 ـ پرونده: 961000 ـ 201 تا تاریخ 24 شهریور 78 در بایگانی ضبط شود.

سّری تمامًا
 سّری

شماره (4) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 28
حق تقدم به ـکویت رونوشت برای تهران رئیس 516999 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
پوتی دی. اس. کازمو. دی. اس.

ـکویت 30020 عطف به:
دی. اس. پاراـگراف یک تلگرام مرجع به آن اشاره شده بود آن مقام شرکت ملی نفت ایران که در 1ـ

بدهیم. ایران را خارج از وی در خیلی عالقه مندیم ترتیب تماس با است که ما پوتی/1
در تهران را مرکزی و ستاد و بصیرت دنبال کنید با کازمو/1 دی. اس. با ـکویت را لطفًادیدارپ/1از 2ـ
بتوان اعزام موقت تا پیشاپیش بدهید٬ را حتی االمکان خبرها و دهید مسافرت وی قرار جریان مسیر

تدارک نمود. را مربوط سابق پ/1 مأمور
اعالم دارید اختیار در هرگونه اطالعاتی راجع به مسافرت پ/1 درخواست می شود برای تهران: 3ـ

نمایید.
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بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 28 تا 201 ـ 229725 پرونده: 4ـ
سّری تمامًا
 سّری

شماره (5) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 4
حق تقدم به تهران با رئیس 520874 به: از:

شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
پوتی دی. اس. حساس٬

استکهلم 26210 ب ـ تهران 54311 الف ـ عطف به:
آدلسیک به هنگام ورود تا را یک راه سوم این است که طرحها قرارگاه قدردانی می کنیم. ابتکار از 1ـ
برای اطالع شما برود. جلو پوتی/1 دی. اس. رابطه با در او همراه با قرارگاه بتواند تهران به تعویق اندازیم و
تلگرام مرجع ب ذـکرشده در اـکتبر٬ برای آدلسیک این است که برای جلسه توجیهی ما طرح آزمایشی ستاد
مشاهده کند٬ قرارگاه را مأمور آنکه پ/1 این است که پیش از مزیت کار موقت به تهران اعزام شود. به طور

به همکاری به دست آورد. 1 پوتی / دی. تمایل اس. یک شناخت فعلی از آدلسیک می تواند
موافقیم که بهترین راه تدارک از برود٬ هم اـکنون جلو که باید می کند قرارگاه فکر به هرصورت اـگر 2ـ
طریق اس. دی. پروب /1 می باشد. در چنین حالتی٬ ممکن است بعضی فواید پوششی در استفاده نکردن از

نام آدلسیک باشد.
بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 3 تا 201 ـ 237926 201؛ ـ 229725 پرونده: 3ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (6) سند
آبان 1358 11 توزیع سّری ـ ٬TDFIRDB ـ 315 / 19350 ـ 79
ایران تهیهـکننده می باشد ـکشور: اقتباس تحت نظر پخش و
مهرماه 1358 اواخر شیوه های اطالعاتی است تاریخ اطالعات: شامل منابع و ـ هشدار

نگرفته است سنجش نهایی اطالعاتی قرار این یک گزارش خبریست که مورد
مشاوران پیمانکاران غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیرقابل رؤیت برای بیگانگان ـ

که می شود تصور قابلیت اطمینان نامعلوم است. ارشدپیشین ارتش ایران که خبردهنده با یک افسر منبع:
شده دسترسی خوبی داشته است. ذـکر وی به خبری که ذیًال

شریعتمداری رئیس بازنشسته شرکت ملی نفت ایران حسن نزیه تحت الحمایه آیت اهلل موضوع:
به دستشان رسیده که رئیس پیشین اطرافیانش این خبر و بختیار پیشین شاهپور نخست وزیر 1ـ
به سر اختفاء کاظم شریعتمداری در سید منزل آیت اهلل تهران در شرکت ملی نفت ایران حسن نزیه در
به عنوان مقام خود از اواسط مهرماه 1358 که طی یک تحول دولتی در نزیه هنگامی مخفی شد می برد.
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تحقیق قرار سوی دادستانی انقالب مورد آن زمان نزیه از در رئیس شرکت ملی نفت ایران اخراج شد.
توانست ازحمایتی که موقعیت شریعتمداری نزیه ظاهرًا به صدورحکم دستگیری وی شد. ـگرفت که منجر

استفاده کند. محاـکمه خود جهت جلوگیری از در برایش فراهم کرد
برده که ثابت می کنند که نزیه اسنادی به محل اختفای خود می کنند فکر گروههای متعلق به بختیار 2ـ
ایـن داده شده است. درآمدهای نفتی ایران به سازمان آزادیبخش فلسطین ”ساف“ مبالغ معتنابهی از
حکومت که نشان دهند کمک می کنند به جنبش بختیار که این اسناد..............٬ می کنند فکر ـگروهها
که نشان می دهند است و صمیمانه تر تصورمی شود آنچه عمومًا کرده که از ساف برقرار خمینی روابطی با

به خارج فرستاده می شود. کشور اقتصادی پول ایران از این زمان بحران شدید در
آبان 1358“. 10” به دست آمده در: 3ـ

بیروت...... پاریس٬ لندن٬ به تهران٬ فرستاده شد حوزه فعالیت: از انتشار 4ـ





ـکتاب پنجاه وششم

خط میانه (6)





الرحمن الرحیم بسم اهلل

اینک کتاب خط میانه ٬5 حسن نزیه در مقدم مراغه ای و مربوط به شریعتمداری٬ چاپ اسناد پی در
بـهرام شده)٬ منتشر کتاب شماره 10 مدارکی است که در عالوه بر عباس امیرانتظام (این اسناد اسناد
این کتاب فریدون ناصری در تورج و فاطمی٬ علی سیفپور سام سنجابی٬ قشقایی٬ خسرو بهرامیان٬

آورده شده است.
توضیحات الزم جهت آشنایی بیشتر فرد٬ هر شروع متن اصلی اسناد پیش از کتاب قبلی٬ همانند
نـمودن پـایگاههای داخـلی جهت رسوا در که گامی دیگر این امید با خوانندگان ارائه گردیده است٬
امپریالیسم آشکار بوده باشد و موجب ناامیدی بیشتر آمریکا از رشد جریانات انحرافی در مقابل حرکت

انقالب اسالمی گردد.
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

زمستان 64



مربوط به امیرانتظام توضیح اسناد

 بسمه تعالی

انتظام عباس امیر نام اصلی :
1 / پالد دی. اس. : نام رمز

نهضت آزادی. عضو سخنگوی دولت موقت و و معاون نخست وزیر شغل :
این اسنادتشریح کننده به دست آمده است. یا رشته شده ای شده و انتظام اسناد درباره امیر حاضر اسناد
ادامه طرحهای عملیاتی سیا در ارتباط با تبادل اطالعات با دولت موقت به ریاست بازرگان است. دو نکته

دارد: اضافه بر آنچه در کتاب شماره 10 آمده در این اسناد وجود
ارتباط (آدلسیک) جرج کیو سیا سابقه دار مامور و سیا با اوائل دهه 1340 انتظام از اینکه امیر 1ـ

داشته است.
سوی گردانندگان هدف از دو استکهلم٬ ایران در انتظام به عنوان سفیرکبیر فرستادن امیر رابطه با در 2ـ
برقراری تماس سوی دولت موقت مامور یکی اینکه ایشان از دنبال می شده٬ نهضت آزادی (دولت موقت)

برای بازگشت به ایران. دیگری جذب ایرانیان مقیم اروپا تبادل اطالعات باشند٬ و سیا با مجدد
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شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 9
حق تقدم به استکهلم رونوشت برای تهران با رئیس 485969 به : : از

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
استکهلم 25929 عطف به :

جدید امیرانتظام سفیر با می خواهد آنها از و وزارتخانه تلگرامی به سفارتخانه استکهلم می فرستد 1ـ
یک مامور کند شده سفارتخانه به انتظام پیشنهاد قرار تماس بگیرند. سوئد ایران در

وی مالقات نماید. با تا به استکهلم بیاید خوب می شناسد سرویس خارجه که انتظام وی را
برگزاری انتظام با اـگر انجام می دهد. وزارتخانه به تحریک سیا این اقدام را فقط برای اطالع شما. 2ـ
همراه آن آدلسیک معاون سابق رئیس قرارگاه تهران را داریم ژوزف دبلیو. قصد این مالقات موافق بود٬
به می تواند خود رئیس قرارگاه به صالحدید انتظام مالقات کند. با سرویس خارجه بفرستیم تا مأمور
توسعه به منظور پایه دولت آمریکا انتظام بتوصیه مقامات بلند که جریان مالقات با اطالع دهد ـکاردار

دولت موقت ایران انجام می پذیرد. با تماسهای دولت آمریکا
شود. اجرا چه زودتر این مالقات هر این قضیه مایلند ذینفع در تمام افراد 3ـ

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 9 تا بدون پرونده. 4ـ

سند شماره (2)
سری 12 مرداد 58 ـ اعضاء
رونوشت برای تهران فوری به استکهلم٬ رئیس 488309 به : : از
حساس اقدام شبانه استکهلم شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ

رئیس 485969 عطف به :
مسافرت به استکهلم همراهی خواهد در سرویس خارجه را آدلسیک آقای جان استمپل مأمور 1ـ

شد. استکهلم خواهند خط هوایی نورث وست وارد شماره 30 پرواز یکشنبه با صبح روز و ـکرد
فرودگاه برای باجه نورث در کرده و هتل رزرو برای آدلسیک (هویت) می شود قرارگاه تقاضا از 2ـ
می کند. که سفارتخانه برای استمپل رزرو شود همان هتلی اتاق رزرو در ترجیحًا وست پیامی بگذارید.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 12 تا بدون پرونده٬ 3ـ

شماره (3) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 مرداد 19
تهران واشنگتن 492294 به : از:

ایران نزدیک / بخش خاور از:
استکهلم 25970 ب ـ استکهلم 25962 الف ـ عطف به:

پالد دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار موضوع :
مرداد٬ استکهلم به تاریخ 15 اشاره تلگرامهای مرجع در مورد فرد مالقات با در برای اطالع شما: 1ـ
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آدلسیک همکاری کرده با (دهه 1340) آدلسیک دریافت مشارالیه همان فردی است که دراوایل دهه 60
تعیین شده /1 پالد دی. اس. برای وی نام رمز و انجام داده بود نام مستعار با را حال وی این کار به هر بود.

(سالهای اوایل دهه 60 اینکه از دیگر ذـکر نکته مورد انتظام بوده است. گرفته نام سابق امیر اشاره قرار این نام مستعاری که مورد احتمال دارد 1ـ
انتظام تعیین شده بود. برای امیر سیا در پالد1/ دی. اس. نام رمز (1340

بود.1
این قضیه وفرصتهایی که اینک به دست تفصیل بیشتر نمی دانست. آدلسیک هیچ گاه اسم حقیقی وی را

شد. پیام جداـگانه ای مطرح خواهد در آمده٬
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 18 بدون پرونده تا 2ـ

سّری تمامًا
 سّری

شماره (4) سند
اعضاء سری ـ 58 مرداد 22

رئیس 493618 از:
رونوشت برای تهران فوری به استکهلم٬ به:

پالد حساس اس.دی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

به قائم مقام این پیام را به استکهلم داشت... مذاـکراتی که آدلسیک طی مأموریت موقت خود پیرو 1ـ
هیئت نمایندگی بدهید.

لطفًا با آقای امیرانتظام تماس بگیرید و به او بگویید ما آماده ایم مطالب توجیهی را در 19 شهریور
بدهیم.

تهران تماس در کاردار با بخواهد او از دکتریزدی تماس گرفته و که با آقای امیرانتظام بخواهید از لطفًا
معین نمایند“. جلسه توجیهی را قرار...... تا بگیرید

پس از مأموریت موقت به استکهلم برود. تعیین تاریخ......با پس از دارد نظر آدلسیک در :..... 2ـ
وزارت خارجه مذاـکره خواهیم کرد. با این را دریافت ......

جریان نگاه خواهیم داشت. در قرارگاه را
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 19 تا 962054ـ201 پرونده: 3ـ

سّری تمامًا
سّری
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الف به 5 شماره 5 سند و به 4 شماره 5 سند به ٬3 شماره 4 پس سند بنابراین حذف گردید. حاوی هیچ گونه مطلبی نبود٬ شماره 3 کتاب سند در -1
تبدیل گردید.

شماره (5)1 سند
اعضاء سری ـ 58 مرداد 31
حق تقدم به رئیس با تهران 43996 به: از:

پالد دی. حساس اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 498183 عطف به :

درباره اوضاع منطقه توجیه انتظام را یزدی و ساعت بازرگان٬ بیدن کوپف مدت دو مرداد 31 در 1ـ
و یک ساعت باشد بود طول مدت جلسه قرار داشتند. جلسه حضور در رایزن سیاسی نیز و کاردار نمود.

مقبول افتاده است. که ... مطرح شده نشان می دهد سؤاالت متعدد
ماه یک بار است جلساتی مشابه هردو بازرگان ازطریق انتظام اظهارداشت امیدوار پس ازتوجیه٬ 2ـ
به بازرگان گفته شدجواب به این درخواست پس از ارائه شوند. اـگرضرورت خاص پیش آمد٬ ... بیشتر با
روابط امیدواریم سازمان شما انتظام گفت: بعد به دست خواهدرسید. واشنگتن ازطریق کاردار مشورت با
ودکتریزدی روابط خود کوششهای کاردار که کشورهایمان با درست همان طور بخشد٬ بهبود ما با را خود
که انگلیسی می داند (بازرگان آن قدر بازرگان بود کنار ”انتظام ضمن ادای این گفته... بخشیده اند. بهبود را
بیدن کوپف طرف بازرگان بوده باشد. ولی دلیلی نیست که این گفته از فهمیده باشد). معنای این حرف را
گذاشتن حرف کنار بیدن کوپف با به این حرف پاسخ نداد. مستقیمًا و نکرد آشکار را سیا* با ارتباط خود
و درک می کند را انتظام گفت که وضع او و جانب آدلسیک معذرت خواست که نتوانسته بیاید انتظام از
مشتاق دیدار وی در استکهلم است. انتظام گفت اول شهریور از تهران به استکهلم عـزیمت مـی کند و
ممکن قم مالقات داشت و باخمینی در انتظام امروز کند. آدلسیک دیدار مراجعت با کمی پس از می خواهد

ارزش داشته باشد. با است ...
بایگانی ضبط شود. در 78 مرداد تاریخ 31 بدون پرونده تا 3ـ

سّری تمامًا
سّری
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شماره (6) سند
اعضاء سری ـ 58 شهریور 9
نوشت برای تهران حق تقدم به رئیس رو با استکهلم ؟2609؟ به : : از

پالد حساس اس.دی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
اولین سؤال این بود نمود. برگزار را بااس.دی.پالد آدلسیک اولین مالقات خود شب 8شهریور در 1ـ
استکهلم مدت در گفت که او پ/1 به استکهلم شده بود. مأمور پالد1/ دی. اس. همه چیز قبل از ـکه چرا
به عنوان سفیر٬ اواحتماًال مبادله کرد. ایاالت متحده سفیر آینده نزدیک با ایران در اـگر ماند. زیادی نخواهد
دولت شغل دیگری در گشت و خواهد به تهران باز او این عملی نشد اـگر شد. به واشنگتن خواهد مأمور

گرفت. خواهد
را سیا اول آنکه رابطه اطالعاتی با مأموریت دارد. استکهلم فقط دو در گفت که او پالد/1 دی. اس. 2ـ
تهران مذاـکره شود خارج از در درباره ترتیبات امر دولت تهران احساس کرده که اـگر کند. دوباره برقرار
گفت مسؤولیت عمده دیگروی پ/1 بود). است (.....مذاـکرات موضوع تلگرام جداـگانه ای خواهند آسانتر
اـکثر او به ایران است. به پذیرفتن جمهوری اسالمی و..... ایرانیها چه بیشتری از هر اقدام به تشویق تعداد

می کند. صرف مسافرت وضعیت برای گروههای بزرگ ایرانیها را اوقات خود
فعالیت وظایفش گزارش از گفت که یکی از او سؤال شد. بختیار درباره شاهپور ازاس.دی.پالد/1 3ـ
می کند فکر او نتوانسته منابع خوبی به دست آورد. هنوز او بختیار رابطه با در سیاسی تبعیدیان ایرانی است.
ـکه قضیه بختیار بیشتر حرف است. اـگر تشکیالتی در جریان باشد٬ وی اطمینان دارد که خبر آن به گوشش

می رسد (در یک پیام جداـگانه بیشتر راجع به بختیار گفته خواهد شد).
تصور یافت. وظیفه اطالعاتی وی خاتمه خواهد با..... گفت به محض برقراری تماس سیا پ/1 4ـ
این به صرفه است یا آیا کرد آدلسیک محاسبه خواهد و کرد استقبال خواهد سیا تماس با از که او می شود

نه.
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 شهریور تاریخ 9 تا تعیین شود. شماره پرونده بعدًا 5ـ

شماره (7) سند
فوری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 15 (به کفالت شیکلینگ ) سّری ـ لندن 17443 : از

استکهلم رونوشت برای تهران٬ واشنگتن٬ به :
ایران٬ نزدیک / SAO خاور نزدیک / رونوشت برای معاون رئیس خاور نزدیک٬ رئیس خاور برای :

رئیس قرارگاه استکهلم رئیس قرارگاه تهران٬
مالقات حساس / بیگانه٬ اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ موضوع :

عملیاتی .....
به عنوان پیرامون فعالیتهای .....به مذاـکره پرداختند. 9شهریور و 8 آدلسیک و و 1 پالد/ دی. اس. 1ـ
مالقات 8 پس از 1 پالد/ دی. اس. سرگیری رابطه اطالعاتی قائل هستند٬ برای از نشانه اندازه.....آنها
برای و گرفته شود سر از که......رابطه اطالعاتی هرچه زودتر کرد تأـکید 1 پالد/ دی. اس. شهریور......×
روی اظـهاراتش تأـکـید 1 پـالد/ دی. اس. به بررسی......این رابطه اطالعاتی اهمیت......× تمایل ما
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به سوی ایاالت برای کمک رو که اـگربخواهند......حرکت دوباره.......باید آـگاه هستند کامًال ـکرد.......آنها

خط کشیده شده است. اداره کند.) جمله (... آخر تا عبارت ”صادقانه مشتاق هستند“ زیر اصل سند در 1ـ

کند......بـتوانـد ایران موقعیتی اتخاذ صادقانه مشتاق هستند......ایاالت متحده در آنها1 متحده آورند.
هیچ اعمال نفوذ چنین ...... در و بروند سرعت خودشان جلو با اداره کند.×......می خواهند دولت ایران را
آیـنده در گفت که آخوندها ...... بالد/1) دی. (اس. ایاالت متحده بر......داخلی ایران را....× بی مورد
ایران سرسختانه مخالف هستند. بیگانگان در با.....نفوذ چون آنها کرد خواهند نزدیک (مشکل).....ایجاد
به بتواند تا این واقعیت اساسی را.....ـکه ایران احتیاج به کمک (خارجی)......دارد نیستند قادر به عالوه آنها
تشنج تا به آهستگی......انجام شود باید کاری که صورت می گیرد به این ترتیب هر عمران.....ادامه دهد.
روحانیون.... که.....لحظه کاهش نفوذ خاطرنشان کرد 1 / پالد دی. اس. نکند. ایجاد سیاسی بی مورد
که ممکن است خیلی......به این نکته موافق بود با اما که این کار.....ماه انجام شود٬ بود اوامیدوار بازرگان و
برای دولت بسـیار ببرند انتخابات......اـکثریت را روحانیون در که اـگر ......خاطرنشان کرد طول کشد.

خط کشیده شده است. سرگیری ترتیبات رابطه اطالعاتی“ عبارت ”از زیر اصل سند در 2ـ

از مثبت این است که.....2 گفت که یک امتیاز 1 پالد/ دی. را.......×اس. که خود کشید طول خواهد بیشتر
......احتیاج به کمک خارجی......× سرگیری ترتیبات رابطه اطالعاتی و

..... و داشته اند سروکار ما گذشته با در ازسرگیری.....چون آنها گفت که در (1 پالد/ دی. (اس. 2ـ
خاصی.....رابطه اطالعاتی که به طور طریق رابطی صورت گیرد از که.....دیگر امیدوارند مناسبات آنها
ایـده های......بـررسی مشکـالت و گفت که.......ایاالت متحده راهـنمائیها (1 پالد/ دی. (اس. ×......
...... به مـنظور گیرد سر از 1)ـگفت.....رابطه اطالعاتی را پالد/ دی. آدلسیک به (اس. ـگوناـگون......×
اطالعاتی......× (آدلسیک)...... از (اس. دی. پالد/ 1) خواست که این را با بازرگان مورد مذاـکره ....... که
این است دارد قرار ×.....معضلی که رودرروی دولت جدید شروع کنند کاردار با جلسات گفتگویی را آنها
برابرجمعیتی در اما خوبی دارند٬ (علی الخصوص سیا)......نظر و کلی نسبت به آمریکا ـکه........ـکه به طور

که سرخوش از......است. واقع شده اند
می توانیم 1......برقراری دوباره یک رابطه را...بعد پالد/ دی. واس. که او کرد آدلسیک پیشنهاد 3ـ
که هم اـکنون نیز افزود 1).......این را.......و پالد/ دی. (اس. را......× ......موافقت دولتهای متبوع خود
در نظر.....این رابـطه بـاید گفت از (1 پالد/ دی. آدلسیک به (اس. برقراری این رابطه را......ـکرده اند.
گفت که آنها........به نفعشان است کـه ایـن واقـعیت کـه...... (1 پالد/ دی. (اس. تهران.....علنی باشد.

خط کشیده شده است. کلمه ”مهدی“ زیر اصل سند در 3ـ

تهران برگزار در مستقیمًا رابطه را چمران گفته است پس از....... ×بازرگان تاـکنون به مهدی 3 سری.........
نتوانسته اما می باشد٬ جلسه توجیه (اطالعاتی) در چمران چهارمین ...... افزود 1 پالد/ دی. اس. ـکند.

× .......ـکردستان........
اینکه از راضی بودند آنها شروع خوبی به حساب آورده اند. را ...... گفت که آنها 1 پالد/ دی. اس. 4ـ
آن هنگام توجیه کرده مسائل مطرح شده در جواب داده بود...... ....... سؤاالتی که آنها این بعضی از ......
که توسط دکتریزدی به توجیه کننده داده شده بود.... که ماسؤاالتی را گفته شد 1 پالد/ دی. به این اس. بود.
اس.پی.هیاتوس نیز کرده ایم. پروژه آیبکس ....... ...... بودند خواستار زیادی اطالعات که آنها مقدار و
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گفت آبیکس 1 پالد/ دی. اس. ارزش بوده است. گذشته با جاسوسی مخابرات داشت که .......در .......
بـه او توجیه کلی پیرامون قـابلیتهای سـیستم آبـیکس....... ........ قابلیتهای ......آـگاه نمود از اما .....

می توانیم توجیهی پیرامون ما آیا سپس پرسید داد.........
افسران از پایه ......... اعضای بلند سایر و 1 پالد/ دی. داشت که اس. تهیهکنیم..........اظهار آبیکس......
به عنوان جدید سرتیپ آذر آدلسیک از توجیهی دریافت کنند. بوده اند .......... نیروی هوایی که درگیر
جریان ........ داشت که سرهنگ جاللی به خوبی در اظهار داشت نام برد.......... را فردی که ریاست ......
ممکن هرگونه سوءظن بازرگان ما به این ترتیب....... آدلسیک افزود است. .......... قابلیتهای (آبیکس)
گفت او نام جاللی را........ و نام آذرجدید به گمراهی بکشیم....... را آبیکس آنها رابطه با است بخواهیم در
(به باشد ارزشمند نیروی هوایی واقعًا مطمئن نیستند........ چون آنها بدانند را نظریات ما می خواهد .........
مذاـکـره ای برای هر گفت که ...... 1 پالد/ دی. اس. این یک اعتراف جالب بود). آدلسیک ........ نظر
زمینه که با هرچند نمی خواهند٬ چیزهایی که خیلی فنی باشند به تهران .......... سرگیری ....... پیرامون اسر
طریق رئیس از را که آدلسیک چنین..... کرد پیشنهاد او هم درک کند. فنی را می تواند....... او ..........
که توصیه می شود بفرستند. معرفی شده بود. پالد/1)...... دی. به (اس. جلسه ...... قرارگاه استکهلم که در
و ...... شـخصًا گفت کـه خـود او قابلیتهای آبیکس بفرستیم. ......1 پالد/ دی. توجیهی اس. ....... ما

جلب کرده بود. را او نظر ارتباطات ویژه ای که .......
برقراری مورد تهران به شرط توافق طرفین در در زمان بندی احتمالی برگزاری ....... رابطه با در ـ 5
مجدد....... بر سر اوایل ماه اـکتبر اتفاق نظر حاصل شد٬ ما ......... مذاـکرات را می توان به عنوان بخشی از
...... گـفت: کـه آنـها از یک جـلسه تـوجیهی در زمـینه یک جلسه توجیهی دیگر ..... برگزار کرد×
مذاـکرات پیرامون از که آدلسیک...... نمود اصرار او انجام شود. این می تواند کرد. .........استقبال خواهند
تهران به همه مدیران در آدلسیک نزد وی خاطرنشان ساخت....... اداره کند. سرگیری رابطه اطالعاتی را
سایتهای (مطلب آیبکس و یک آدم فنی که بتواند........ که ما کرد پیشنهاد خوبی شناخته شده است ........
حوزه فعال کردن آیبکس در براه انداختن و در کمک ما ........ چون آنها ...... بعدی رامالحظه کنید)
موافقت کردیم که در ما متخصص فنی صحبت کرد. یک ..... نفر٬ دو یک تیم سه یا از قابلیتهای خود......
دی. اس. ارتباط داشته باشیم. او طریق رئیس قرارگاه استکهلم با از رابطه اطالعاتی ........ ...... مورد
را زمان بندی ....... وی بتواند تا تهران به وی اطالع دهد در هفته پیش از....... بایدحداقل دو .......1 پالد/
زمان بندی جلسه انتخابات ممکن است با ...... او تدارک نماید. را ترتیبات الزم٬ تهران تا کند...... تأیید

تداخل کند.
گرفتند. مذاـکره قرار قابلیت جاسوسی الکترونیک مورد سایتهای تکزمن به عنوان بخشی از........ 6ـ
سایت کامیون آبیکس در دو ...... دست اندرکار سقوط شاه ما ...... آدلسیک خاطرنشان ساخت که در
رابطه با در ارزش فوق العاده ای دارند به عالوه اطالعات قابل مالحظه ای که برای ...... بودیم٬ شماره 1
سایتها جمع آوری اطالعات در 1نگوید...... پالد/ دی. به اس. اـگر آدلسیک ....... قابلیتهای شوروی ....
محافظت سایتها نیروی هوایی از که می داند داد....... نشان خواهد ساده لوحی خودش را قراردادیم واقعًا
1 پالد/ دی. اس. انجام شود. آنها مورد در یک ...... تا بداخل راه نداده بودند هیچ کس را آنها می کند.....
به سایتها موجبات دسترسی سیا خواهدبود..... دوستی که مایل به فعالیت به عنوان یک ...... ـگفت که .......
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تهران جلسات در که ........ هرگونه توجیه اطالعاتی پیرامون سایتها پیشنهادکرد........... او فراهم کند. را
دستیابی سیا رابطه با پیش بینی اینکه تصمیم دولت در این ....... گفت که در او بگذاریم٬ او اختیار در .........
ممکن است محلی لذا که سایتها........ وی بود براساس این تصور 1 پالد/ اس.دی. به سایتهای چه ”توجه:

برای مذاـکره باشد“.
این واقعیت که می رسد به نظر خیلی سالهای گذشته خاتمه یافت. خطرات خوش از....... مالقات با 7ـ
به سوی......... که دولت بازرگان رو ...... کمک کرده است و محفوظ داشته ایم به ما را آنها با تماسها خبر
راهروی هتل ......... در شهریورگذاشتیم...... مالقاتی برای صبح 10 موقت قرار به طور آورده است......
ایرانی دارد. یک محافظ ....... 1 پالد/ دی. ناشی شده که اس. آنجا از عالقه ای به وی اظهارداشت........

نشد. بنابراین مالقاتی برگزار
بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 15 تا ٬201 ـ 1 پالد/ دی. اس. پرونده: 8ـ
رونوشت برای تهران به استکهلم مخابره شد. پیرو........ پیامها: توضیح سیستم انتشار

سّری
موجب لذا رشته های الزم برای تکمیل به دست نیامده و مقداری از بعد سند و این سند در توضیح:
ترجمه نقطهچین که متن ناقص بوده در هرجا کاهش میزان صحت آن گردیده است. ناقص شدن ترجمه و
آن محل جمله ای پایان در ما که به نظر نقطه چین نشان می دهد چند از بعد عالمت × ـگذارده شده است.
آن است که به احتمال قوی نقطهچین آمده حاـکی از پیش ازچند ( عبارتی درون ( یافته وجایی که کلمه یا

آن کلمه یا عبارت به جای نقطهچین می بایست باشد.

شماره (8) سند
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 15
استکهلم رونوشت برای تهران٬ واشنگتن٬ (به کفالت شیکلینگ) به : لندن 17460 : از
ایران٬ نزدیک / SAO خاور نزدیک / رونوشت برای معاون رئیس خاور نزدیک٬ رئیس خاور برای :

رئیس قرارگاه استکهلم رئیس قرارگاه تهران٬
حساس مالقاتهای بیگانه٬ اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ موضوع :

1 پالد/ دی. اس. عملیاتی آدلسیک با
آدلسیک و 1 / مالقات بین اس.دی.پالد دو به آن اشاره کرد....... مهمترین نکته ای که باید شاید 1ـ
این واقعیت (ند). به دیده احترام می نگر(د) را سیا روشن است که ....... کامًال برقراری مناسبات است. ......
ساواـک نرسیده بدون شک کمک کرده است. این هیچ گاه به ......... داشته و سیا تماس پنهانی با ـکه ......
عین در ایاالت متحده ...... با ..... طریق سیا از مایلند تأـکیدکرد..........ـکه آنها دیگر بار پالد/1 اس.دی.
به اینکه هرچیزی را......× به اوضاع ......بود..........درباره توانایی سیا حال نگران چگونگی نگرش ما
به چیزی کـه اشتباهات خودشان ........ از اوضاع درهم بریزد...... که اـگر اطمینان داد آدلسیک به او

ما.........×.
(مقامات) ضعیف است. دولت ذاتًا چقدر نشان دهد تا مثالهای متعددی آورد 1 / اس.دی.پالد 2ـ
جلسه توجیهی فقط بیرون از و صرف طی مسافرت آخر پنج روز او می کنند. کار بلندپایه تهران شبانه روز
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است و (چند)ـگفت که امیدوار ضعف سیاسی دولت به اهمیت شخص خمینی افزوده است. یکساعت ×
به تا سال دیگر 5 که خمینی 3تا نتیجه می گیرند 1ـگفت که اینک آنها / هیچ چیز×اس.دی.پالد می کند دعا
مورد ×او یک خط مشی مشخص را وحمایت از صحنه شود کسی است که می تواندوارد تنها او بدهد٬ آنها
موردی که به هر در 1 / اس.دی.پالد کرد. برای نمونه ذـکر ارتش را دادن مراعات انضباطی در دستور و
کسی چـه اشاره ای صحبت می کرد. عبارات نسبتًا همچنین با اشاره می کرد٬ خمینی به عنوان ”امام“

مهدی بازگشته است. می داند
دارد٬ را به اندازه قابل توجهی خود او قم مشاورین ندارد. گفت که خمینی در 1/ پالد دی. اس. 3ـ
اثر او فکر روی طرز روحانیون است٬ با برخورد هفته در در مستمر به طور اینجاست که او اشکال در
نفوذ می توانند تهران آنها در قم به تهران نقل مکان کند. وقت زیادی صرف یافتن راه حل از او می گذارد٬

محبوبیت ملی وی استفاده مؤثری بنماید. دولت از روحانیون و
ایران به مذاـکره پیرامون حزب توده روی کارآمدن یک دولت مارکسیست در یک مرحله ما در 4ـ
گفت 1/ پالد دی. اس. به سختی جذب حزب مارکسیست می شوند. ایرانیها پالد/1 دی. اس. پرداختیم.
مارکسیستها اداره هشتم ساواـک گفت که حزب توده و در موجود حزب توده اخبار می کنند فکر ـکه آنها
به عنوان قضیه دستورخمینی او بهره برداری می کنند. کاری که توسط دیگران انجام می گیرد یک از فقط در
باحزب توده مارکسیستها رابطه با در به خودی خود راه انداختند به پوشیدن تظاهراتی که زنان علیه چادر
نگران که آنها پالد/1 دی. اس. تظاهرات یک لعاب مارکسیستی بدهند. سعی کرده بودند آنها اما نمود.
قابلیت فعلی توانایی توده و مارکسیستها با شورویها در (داخل شدن به) فعالیتهای نیستند بلکه توانایی
دشمنی خواهند نسبت به آنها می باشندشورویها گفت که آنها پالد/1 دی. آینده درچنین فعالیتهایی×اس.
بتوانیم درباره که ما مرزهایشان نگرانی دارند× کنار یک جمهوری اسالمی در نفوذ مورد در و ورزید

بگذاریم. اختیار ایران اطالعاتی در فعالیتهای شوروی در

خط کشیده شده است. دارد“ وجود عبارت ”امید زیر اصل سند در 1ـ

به رسمیت که ایاالت متحده مفهوم اسالمی را دارد1 وجود این امید گفت در پالد/1 دی. اس. 5ـ
مناسبات خوب راه ایجاد این مانعی در به رسمیت شناخته ایم و را که ما نشان کرد آدلسیک خاطر بشناسد٬
بـه نـحوی نـمایانگر سـفرا در که تأخیر طرف وی مقداری نگرانی به چشم می خورد از نبوده است.

مبادله کرد. را آینده نزدیک بتوان سفر ناخوشنودی آمریکا
گفت که به محض اطالع از پالد/1 دی. دیگران مطرح شدنداس. و پالد/1 دی. طی مذاـکرات اس. 6ـ

گرفت. تماس خواهد پالد/1 دی. اس. برنامه نهایی سفر
تماس حفظ باید که ما پالد/1موافق بود دی. وچیزی که اس. دوستانه بود موقع خداحافظی بسیار 7ـ
بررسی کنیم این را باید موافق بوده ما پالد/1 دی. تهران به خوبی تثبیت شده اس. ـکنیم رابطه اطالعاتی در
محافظان وی به رودرویی با مجبور مالقات کنیم تا اروپا جای دیگری در در او خوبی است که با فکر

حداقل محافظ ایرانی وی. نشویم یا
توضیح سیستم بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 15 تا 201 ـ پالد/1 دی. اس. پرونده: 8ـ

رونوشت برای تهران استکهلم مخابره شد. پیرو پیامها: انتشار
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شماره (9) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 22
تهران واشنگتن 512598 به : از:

ایران نزدیک / رئیس بخش خاور از:
حساس اس.دی.پالد شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ موضوع :

حتم به به طور می شوند اخذ پالد/1 که ازاس.دی. آن گزارشهای اطالعاتی را مستمر به طور لطفًا 1ـ
کیست. که از کنید ابراز ـکاردار

چون به توجیه کنید وی را آدلسیک پاپ/٬1 درباره نتایج مالقاتهای اخیر میل داریم که شما همچنین ما
دولت موقت مربوط می شوند. ـگسترش رابطه اطالعاتی با

به لینگن آدلسیک می خواهد آدلسیک به واشنگتن بازگشت. و آنکه لینگن عازم تهران شد پس از 2ـ
پیرامون مالقاتهای استکهلم توجیه کنیم. اینجا در وی را که متأسفیم که ممکن نشد ـگفته شود

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 21 تا بدون پرونده: 3ـ
سّری  تمامًا

شماره (10) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 30
از : استکهلم 26199 به : با حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران

هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است ـ حساس اطالعات کشور بیگانه اس.دی.پالد
لندن 17443 عطف به :

هنگامی که رئیس قرارگاه این تماس را رئیس قرارگاه تماس گرفت٬ با پالد/1(”ادوارد“) دی. اس. 1ـ
پرسید او می گردد. به استکهلم باز مهر 19 در و استکهلم عازم تهران می شود از مهر که 13 او جواب گفت٬

شروع شود. مهر 15 یا 14 از تلگرام مرجع) جلسه توجیهی (پاراـگراف 5 می شود آیا
پرس وجوخواهدکرد. و که هیچ حرفی راجع به زمان آن به وی گفته نشد رئیس قرارگاه جواب داد 2ـ

اطالع دهید. را خود نظر لطفًا بشنود. را هفته آینده پاسخ خود در دارد انتظار پالد/1 دی. اس.
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 شهریور تاریخ 30 تا 962054ـ201 پرونده: 3ـ

شماره (11) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 31
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با رئیس 519293 به : : از

بیگانه اس.دی.پالد حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ
استکهلم 26199 عطف به :

به واسطه که ما اطالع دهد به او تماس گرفته و اس.دی.پالد/1 رئیس قرارگاه با می شود تقاضا 1ـ
مطالب ما تلگرام مرجع معذوریم. شده در موعدپیشنهاد شدن در حاضر از مقداری اشکال که پیش می آید
از لطفًا آن آماده خواهیم کرد. حدود با مهر 22 آدلسیک به تهران در بموقع برای هنگام ورود توجیهی را
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خواهیم که ما کنید تأـکید و اندازد یک هفته به تأخیر در ISS را برنامه می تواند آیا بپرسید اس.دی.پالد/1
آماده شویم. خیلی بهتر این یک هفته اضافی که داده می شود توانست با

ما برگزارشود 15ـ14مهر که جلسه توجیهی در تأـکیدمی کند اـگراس.دی.پالد/1 برای اطالع شما: 2ـ
که تمام مطالب الزم برای جلسات توجیهی به آن زودی خاطرنشان سازید به او اما حاضریم بپذیریم٬
ایشان به تهران در که ورود تعهداتی هم دارند توجیه کننده دیگر به عالوه آدلسیک و بود. آماده نخواهند

مشکل می سازد. را مهر 12
قائل شدن اولویت برای آن تهیه کند. با را که جواب خود توصیه کنید به اس.دی.پالد/1 لطفًا 3ـ

بایگانی ضبط شود. در 78 شهریور تاریخ 31 تا 962054ـ201 پرونده: 4ـ
سّری  تمامًا

شماره (12) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 3
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با استکهلم 26210 به : : از

بیگانه اس.دی.پالد حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 519293 ب ـ استکهلم ٬26199 الف ـ عطف به:

در بیفتدتا به تأخیر 22مهر که جلسه توجیهی تا 1موافقت کرد پالد/ بعدازمقداری اصراراس.دی. 1ـ
ارائه بیشتری داده شود. رئیس قرارگاه به او گفت که ما.....
2ـ لطفًا هنگامی که تاریخ قطعی تعیین شد اطالع دهید.

بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 3 تا 962054ـ201 پرونده: 3ـ

شماره (13) سند
اعضاء سری 58ـ مهر 10
حق تقدم به رئیس رونوشت برای تهران با استکهلم 26264 به : : از

بیگانه اس.دی.پالد حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 520197 ب ـ استکهلم ٬524477 الف ـ عطف به:

از دهد تغییر خبری که این تصمیم را و هستند گفت که جلسات توجیهی هنوز 1 پالد/ دی. اس. 1ـ
مودب بود. تلفن و در طبق معمول او تهران نگرفته است.

طریق وی آسانتر از اینجا روشن است که در اما واشنگتن اشکالی ندارد٬ در وی گرفتن ویزا به نظر 2ـ
اطالع پیدا مهر وقت اداری 13 آغاز تا باید ما بگیرند ویزا اینجا از اسمیت قصددارند آدلسیک و اـگر است.
دستورالعملهایی راجع به باید و استکهلم عازم پاریس می شود از مهر در 1 پالد/ دی. ـکنیم چون اس.

وی مشورت کند. با اینجا مالقات تهران در آدلسیک پیش از وی الزم نبود به نظر بگذارد. ویزاها
جلسه وی می خواهد لذا پاریس عازم استکهلم می شود. از مهر 17 یا 16 در 1 پالد/ دی. اس. 3ـ

تهران جلوگیری شود. در ”اتالف وقتش“ از تا انجام می پذیرد. مهر 23 در توجیهی تهران حداـکثر
آن را باید آیا به استکهلم رسید مهر جمعه 13 محموله شماره 507785است روز مطلبی که در اـگر 4ـ
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معلوم یا قرار از 1 پالد/ دی. می کنیم چون اس. واـگذار به ستاد تشخیص مالحظات امنیتی آن را بدهیم؟
در باید که بدهیم آیا ترجیح می دهید اـگر به پاریس می برد. خود آنکه با یا می گذارد دفترخود در مطالب را

آن دستورالعمل امنیتی بدهیم؟ با رفتار مورد
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 مهر تاریخ 10 تا 962054ـ201 پرونده: 5ـ
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 بسمه تعالی
بهرام بهرامیان نام اصلی :
ارن /1 دی. اس. : نام رمز

دوست بازرگان بوده رهبری عالی نهضت آزادی و بهرامیان عضو نشان می دهد٬ سیا طبق آنچه اسناد
فعالیتهای به اصطالح مورد به عنوان منبع ذخیره یک جانبه برای گزارش در ژوئن 1977 وی در است.
بوده که این مبنا بر آغاز در سیا همکاری وی با می آید. در ایران به استخدام سیا مخالفین در تروریستی و
که دولت آمریکا به این امید برساند کانالی به دولت آمریکا از را نظریات گروه سیاسی میانه روی خود
مطلع البته وی از آن تحت حکومت شاه اقدامی نماید. حمایت از این گروه و با عاقبت برای تماس آشکار
یک سیستم سیاسی وقوع انقالب میل وی به ایجاد با منع شده بود. سیا تماسش با از ـکردن همکاران خود
نقش مهمی ایفا این زمینه می تواند در که دولت آمریکا احساس می کند و ایران افزایش می یابد در باز ـکامًال
یک یادداشت تعهدپرداخت 57 خرداد ولی از امتناع ورزیده بود٬ پذیرش دستمزد مدت زیادی از او ـکند.
دالر ساالنه 5000 و دالر معادل 100000 پول یک بیمه عمر پذیرفت که به موجب آن سیا حقوق را
مخصوص بیگانه دائـم االقـامه در وی دارای یک مجوز مستقیم بپردازد. یک حساب غیر در آمریکا
خارج فوق برای وی وخانواده درمدت زمانی که وی در که مجوز آمریکاست که به وی قول داده شده بود

حفظ شود. زندگی می کند
وی دارای رادیوی مخابراتی دیده است. امنیت را مخابرات مخفی و بهرامیان آموزش مخفی نویسی٬
MX-350 بوده که در جریان بهمن 58 و حمله به سفارت٬ مأمور قرارگاه سیا با وی تماس می گیرد.

رادیوی وی پس گرفته می شود. آن زمان به بعد از به یزدی اطالع می دهد. وی نیز کمک می خواهد٬ او از و
موفقیت گذرانده است. با وی آزمایش دروغ سنجی را

اهمیت روحانیت بوده که از شورای انقالب و رهبری دولت موقت٬ مورد عمده گزارشهای بهرامیان در
وی در نمرات عالی برای گزارشهای خویش گرفته است. اـکثرًا و بوده اند برخوردار باالیی برای سیا بسیار

گزارش بوده است. منبع 67 58 الی شهریور فاصل دی 57 حد
استفاده انگلستان به منظور تعیین یک آدرس عملیاتی در رابطه با در سند چند پرونده بهرامیان ابتدا در

دارد. بهرامیان قرار
شدن اوضاع ایران برای مالقاتهای بدتر که با می افتد به این فکر سیا نشان می دهند. به طوری که این اسناد
یکی از لذا بین نرود٬ این ارتباط از تا ایران چاره ای بیندیشد اطالعات وی در اخذ بهرامیان و حضوری با
نامه عادی ارسال ظاهر با برای دریافت گزارشهای بهرامیان که به صورت نامرئی و لندن را در عوامل خود

آمده است. اسناد آدرسش در که نام و تعیین می کنند شد خواهند
بدل می شود. رد نگهداری آنها بهرامیان بوده و اختیار وسائل فنی که در رابطه با سپس مطالبی هم در
ایران و که درباره طرح احتمالی خروج مخفیانه بهرامیان از انتهای پرونده می آیند آن اسنادی هم در بعد

برای تهیه مدارک شناسایی جعلی برای بهرامیان داشته بود. که سیا فعالیتهایی هستند
شرح نیز کتاب شماره 24 از شماره 9) مربوط به نهضت آزادی (سند اسناد است که در به تذکر الزم
مأمورین یکی از با این جاسوس (بهرام بهرامیان) نهضت آزادی همراه با توسلی از مالقاتی است که محمد
محمد این جاسوس همراه با بوده و 57 مهر که تاریخ آن 3 داشته اند بخش سیاسی النه جاسوسی آمریکا
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کرده اند. برگزار طرف نهضت آزادی این مالقات را توسلی به نمایندگی از

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ فروردین 58 6
حق تقدم به رئیس با (به کفالت پلنتینگا) به : تهران 52508 : از

ارن دی. اس. ال. حساس پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تحویل داد این درخواست به ما ریال همراه با 5فروردین 500/000 در (1 1(الف / ارن/ دی. 1ـاس.

شماره حساب هویت سپرده شود. در آمریکایی تبدیل و ـکه این مبلغ به دالر
هفته آینده برای جراحی به ظرف چند و بود که همسرش بیمار برای آن الزم دارد پول را 1 الف / 2ـ

کرد. ایاالت متحده مسافرت خواهد
شماره در درترتیبات سپردن دالرها تصویب نموده و را 3ـخواهشمندیم ستادتبدیل مبلغ فوق به دالر
آمریکا دالر نرخ هر با را که سفارتخانه تبدیل ریال به دالر به اطالع می رساند حساب هویت کمک نماید.
همین نرخ از می شود تقاضا تفاوت دارد. نرخ معامالتی سیا آنکه این نرخ با با ریال انجام می دهد. 74/5
صورت لزوم مبلغ زیان که در می شود پیشنهاد این مبادله تسهیالتی زیان می بیند در سیا اـگر استفاده شود.

تأمین گردد. ”می پردازیم“ 1 وجوهاتی که به الف / از
همچنین تاریخ ارسال چک نه و یا می گیرند تصویب قرار تسهیالت فوق مورد آیا اطالع دهید لطفًا 4ـ
به شماره حساب هویت را اطالع دهید٬ تا اس. دی. ارن/ 1 را با خبر کنیم که آن وجوهات در دسترس

می باشند.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در فروردین 78 تاریخ 6 تا تعیین شود. بعدًا پرونده: 5ـ

شماره (2) سند
اعضاء سّری ـ فروردین 58 6
حق تقدم به رئیس با (به کفالت پلنتینگا) به : تهران 52509 : از

بیگانه اس.دی.ارن حساس اطالعات کشور شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ
تهران 52508 عطف به :

دیتون٬ خیابان فارهیلز روستا و شهر فرست نشنال بانک دفتر شماره حساب 7ـ13301ـ09 هویت :
(حساب پس انداز) 45429 اوهایو

بایگانی ضبط شود. در فروردین 78 تاریخ 6 تا
سّری تمامًا
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شماره 3 سند
اعضاء سری فروردین 58ـ 15
دیرتک. آتتک٬ رئیس رونوشت برای تهران٬ تهران 13151 به : : از

پروژه به کار منبع یا منابع مهم جلوی نام رمز ارتباط با گزارشهای حساس در در & است و PERSCRIBED LIMITED اختصار ال. پی. 1ـ
کنترلهای اداری بررسی گزارش می باشد. و جمله قیود ترجمه به جای آن حساس نوشته ایم از RYBAT که در مانند و می رود

ارن 1 دی. اس. ال. پی. حساس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ
رئیس 405437 عطف به :

نزدیک خاور از لیبی توسط یک منبع دیگر از کرده ایم تا پیشنهاد یک آدرس عملیاتی را اخیرًا ما 1ـ
گیرد. استفاده قرار مورد مالحظه کنید) دیرتک را به رئیس و تلگرام لندن 12969 1 ویزارد/ (ا.سی.
فرصت خواهیم ما و کرد آزمایش خواهد هفته های آتی این آدرس عملیاتی را 1در / ویزارد ا.سی. 2ـ
این آدرس استفاده خواهد از مکرر منظم و به طور 1 / ویزارد سی. ا. است. یافت ببینیم کارایی آن چقدر
بنابرایـن آن فقط تحت بدترین شرایط استفاده می کند. از 1 ارن/ حالی که می دانیم اس.دی. در ـکرد٬
دست داشته باشد. این شرایط در با عامل را دو هر کار این است که آدرس عملیاتی می تواند قضاوت ما
این مطلب صندوق پستی بجای آدرس عملیاتی هستیم اما مشغول بررسی امکان استفاده از ما 3ـ
دی. داده شده به اس. 1 / ویزارد سی. همان آدرسی که به ا. می شود پیشنهاد نکرده است. تحقق پیدا هنوز

داده شود. نیز 1 ارن /
بایگانی ضبط شود. در فروردین 78 تاریخ 15 تا 949163ـ201 پرونده: 4ـ

سند شماره (4)
17 فروردین 58 ـ اعضاء سری
دیرتک. آتتک٬ لندن رونوشت برای تهران٬ رئیس 414499 به : : از

ال.اس.دی.ارن حساس .پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
لندن 13151 عطف به :

نامی که به ما به نظر 1نداریم. / ویزارد ا.سی. همان آدرس عملیاتی و اعتراضی نسبت به استفاده از 1ـ
آنکه با یا داده شده تفاوت داشته باشد٬ 1 / ویزارد سی. نامی که به ا. با باید داده می شود٬ ارن /1 دی. اس.

هجی دیگری باشد.
می کنیم. این مسئله تشکر در کمک شما از 2ـ

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در فروردین 78 تاریخ 16 تا 949163ـ201 پرونده: 3ـ



 خط میانه (6) 343

شماره (5) سند
اعضاء سّری ـ فروردین 58 20
دیرتک. آتتک٬ رئیس رونوشت برای تهران٬ لندن 13295 به : : از

پروژه به کار منبع یا منابع مهم جلوی نام رمز ارتباط با گزارشهای حساس در در PERSCRIBED است و & LIMITED اختصار ال. پی. -1
کنترلهای اداری بررسی گزارش می باشد. و جمله قیود ترجمه به جای آن حساس نوشته ایم از RYBAT که در مانند و می رود

اس.دی.ارن ال.1 حساس .پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 414499 عطف به :

یک اسم استفاده کنیم. ترجیح می دهیم از خود نظر از ما ٬IIN اصلی پیشنهاد علیرغم آـگاهی از 1ـ
روال توزیع و کند برای نامه رسان آشنایی پیدا توجیهش هم این است که فقط امیدواریم نام (داده شده)
بیشترتقویت نماید. شناخته شده مقیم آن آدرس را محلی نام به آن آدرس به جای رساندن نامه به نام فرد
و لیبی شود نامه های ارسالی از ایران موجب انحراف توجهات از امیدواریم که نامه های ارسالی از ما
زندگی آنجا نفر چند شود نامه رسان متحیر باعث شود نامهای متفاوت می تواند استفاده از بالعکس.
سایر از فرصتهایی که پیش می آیند پیش بینی می کنیم که در ندیده است. به حال ایشان را تا که او می کنند

کنیم). بیشتر را ابهام قضایا نامه های متناوبی بفرستیم تا کشورهای دیگر و نواحی بریتانیا
سی. همان نام ولی به جای حرف اختصاری که ا. 1 ارن / نام تعیینی برای اس.دی. می شود 2ـپیشنهاد
مرکزی امکان اینکه یک منبع ستاد به نظر مگر باشد٬ ”جیمز“ یا نامی مثل ”جان“ می برد به کار 1 / ویزارد
امنیت اضافی از لحاظ بیشتر از نشانی آدرس عملیاتی هم افشاـگری شود٬ به دنبال آن نام و و فاش شود

مطرح است. این پیشنهاد در ما که به نظر باشد
3ـ این مطلب بسته به انتخاب تهران / ستاد است. اتخاذ تصمیم نهایی را به شما واـگذار می کنیم. لطفًا

اطالع دهید.
بایگانی ضبط شود. سّری در فروردین 78 تاریخ 20 تا 949163ـ201 پرونده: 4ـ

شماره (6) سند
اعضاء سری ـ فروردین 58 23
دیرتک. آتتک٬ رئیس رونوشت برای تهران٬ لندن 13425 به : : از

ارن دی. اس. ال. حساس .پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 417068 عطف به :

به عنوان نام وسط ”اس“ حرف مختصر مخفی نویسی استفاده از می کنیم که نشانه وجود پیشنهاد 1ـ
باشد.

ارن داده به عنوان هویت ارائه می شود. دی. آدرسی که می توان به اس. تهران: 2ـ
بایگانی ضبط شود. در فروردین 78 تاریخ 23 تا 949163ـ201 پرونده: 3ـ
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شماره (7) سند
اعضاء سّری ـ فروردین 58 23
دیرتک. آتتک٬ رئیس رونوشت برای تهران٬ لندن 13426 به : : از

ارن دی. اس. ال. حساس .پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
لندن 13425 عطف به :

تکرار وایت لجز 35 می شود تکرار رافرتی شماره 35 می شود رافرتی تکرار آقای جیمز هویت: 1ـ
لجز. می شود

W ـ 13 می شود٬ W تکرار 1300000ـ
می شود..... 8JB تکرار لندن

بایگانی ضبط شود. سّری در اردیبهشت 78 تاریخ 1 تا 2ـ

شماره (8) سند
اعضاء سری ـ فروردین 58 25
رم رونوشت برای تهران رئیس 419468 به : : از

هاواـک سی. حساس .بی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 52649 عطف به :

ولی بـه عـلت به حال عادی برگرداند٬ را فعالیت خود می شود صدد تهران در در قرارگاه سیا بهمن 57 پیروزی انقالب اسالمی در پس از 1ـ
که در را کارکنان خود تن از چند مرکزی سیا ستاد لذا کارکنان مواجه می گردد٬ کمبود دوران اوج گیری انقالب با مأموران آن در ـگریختن اـکثر
این یکی از سرگیری این فعالیت به تهران بیایند. برای از می کند موقت مأمور به طور مشغول به فعالیت بودند٬ کشورها سایر واحدهای مختلفی در
خالصه مرکزی سیا ستاد این سند در قرارگاه رم بوده که مدتی برای جاسوسی به تهران می آید. در التش مستقر مأموران فردی به نام مستعار
این سند است که در الزم به تذکر ادامه دهد. تهران رابطه جاسوسی را در آنها شده با یاد مأمور تا معرفی می کند٬ جاسوس ایرانی را قضایای چند
همین در مناسبت دارند موضوع این کتاب (خط میانه) که با آنها هم بوده که قسمتهای مربوط به کسانی از جاسوس دیگر قضایای چند نام و

گردید. معرفی خواهند کتابهای دیگر مابقی به شرط توفیق الهی در مجموعه عنوان شده و

پیرو درخواست تلگرام مرجع٬ ذیًال خالصه هایی از قضایایی که می توان انتظار داشت در تهران التش 1
دانشجویان فعال علیه شاه بوده و از ساله سابقًا 39 (1 ارن (الف / اس.دی. ارائه می شوند: به دست بگیرد
به عنوان منبع ذخیره یک جانبه برای گزارش درباره ژوئن 1977 در بازرگان است. دانشگاه و استاد
رهبری عالی نهضت آزادی ایران بود٬ عضو او ایران استخدام شد. مخالفین در فعالیتهای تروریستی و
شدن میل وی به پدیدار 1 خراب شدن اوضاع ایران اـکنون انگیزه الف/ با فعلی است. دوست نخست وزیر
ایفا می تواند نقش مهمی را که دولت آمریکا احساس می کند ایران است و در باز یک سیستم سیاسی کامًال
مخصوص بیگانه دائم االقامه (در دارای مجوز به عالوه الف /1 کمونیست است. فوقالعاده ضد او ـکند
یک حساب غیر ما اما امتناع ورزیده٬ پذیرفتن دستمزد از او انگیزه وی است. جزو این نیز است و آمریکا)
بنابراین او برای وی حفظ کرده ایم٬ یک حساب تأمین بیمه عمر و می شود واریز مستقیم که توسط ستاد
همچنین برای وی همچنان داشته باشد. را بیگانه خود آمریکاست مجوز حالی که خارج از در می تواند
خانواده اش حفظ برای وی و بیگانه دائم االقامه را قول داده ایم مجوز یک برنامه دادن وام ترتیب داده ایم و
مخفی مالقات داشته تهران بوده به طور هنگامی که در طی کرده و امنیتی را آموزش قواعد الف /1 ـکنیم ـ
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لندن (جهت ارسال نامه های یک آدرس عملیاتی در طی کرده و نیز آموزش مخفی نویسی را او است.
این وجود وسایل مخابراتی مخفی مجوزتصویب شده با برای استفاده از برای وی تعیین شده است. مخفی)

نداشته است. اختیار هیچ وسیله رادیویی در مارس 78 م) ـ 22 یا 12 (یا تاریخ 2 تا

شماره (9) سند
اعضاء سّری ـ فروردین 58 28
دیرتک آتتک٬ رونوشت برای تهران٬ رئیس 417068 به : : از

ارن. دی. اس. ال. حساس .پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
لندن 13295 عطف به :

به اس. م) می پذیریم که همان نام (آدرس عملیاتی ـ IBI را پیشنهاد موافقیم و شما فکر طرز با ما 1ـ
بنویسد٬ تمامًا کند ذـکر فقط ”ج“ به جای آنکه اختصارًا را نام کوچک ”جیمز“ اما داده شود٬ ارن /1 دی.
یک چیزی که به آن توجه داریم این است که اـگر نام اختصاری استفاده می کند. از 1/ که ا.سی.ویزارد چرا
آشفتگی بین نامه های از یک منطقه نامه فرستادند منبع ذخیره از اینکه دو یا بودند عالئم پستی محو
نشانه هایی برای ویزارد/1 چون ا.سی. جلوگیری شود. ارن /1 دی. اس. و 1/ ویزارد ارسالی ا.سی.
داده شود. ارن /1 دی. نشانه های بیشتری به اس. باید احتماًال آدرس ندارد٬ مخفی نویسی جز (وجود)

بایگانی ضبط شود. در فروردین 78 تاریخ 21 تا پرونده: 949163ـ201 2ـ
 تمامًا سّری

شماره (10) سند
اعضاء سری ـ اردیبهشت 58 10
تهران رئیس 429008 به : : از

ارن. دی. اس. ال. پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 52718 عطف به :

براساس دوراندیشی به درخواست بهرامیان و این کار احتماًال فراهم کند. تابعیت بهرامیان را تالش بوده ترتیبات تغییر در معلوم سیا قرار از 1ـ
خودش صورت گرفته بود.

الزم نیست که دیگر درخواست حفظ محل سکونت برای کسب تابعیت ٬1 کار برای تسریع در 1ـ
امور یک یادداشت به دفتر با آن را دریافت فرم درخواست ما با کاری کنند. ارن /1 اس.دی. قرارگاه با
تابعیت در درخواست می کنیم برای کسب موافقت اداره مهاجرت و مرکزی می فرستیم و بیگانگان ستاد
به هنگامی که موافقت اداره مهاجرت را اقدام کنند. ارن /1 دادن امتیازات مناسب برای اس.دی. مورد

دست آوردیم اطالع خواهیم داد.
بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 78 تاریخ 10 تا 949163ـ201 پرونده: 2ـ

سّری تمامًا
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شماره (11) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 23
حق تقدم به رئیس با (به کفالت گلگروف) به : تهران 53436 : از

ارن. دی. اس. ال. پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
( NIT تهران 53434(10/643- عطف به :

را پاراـگراف چهار خبر بازرگان و از سه تلگرام مرجع را و خبرهای پارگرافهای دو 1ـاس.دی.ارن /1
مصطفی چمران گرفت. از

را موقع دیگری که او هر بیش از اس.دی.ارن/1 شد٬ مالقاتی که طی آن گزارش مرجع اخذ در 2ـ
ساعات او مایوس می باشد٬ بسیارخسته و شخصًا الف/1 دیده ایم نسبت به آینده انقالب ایران بدبین بود.
اختراع واقع بینانه می آیند صحیح و که به نظر جریانهای اقداماتی را و برنامه ها تا صرف می کند فراوانی را
یا طرف خمینی و از نشر یک اظهار حداقل با سختی انجام نگرفته (یا چنین کار عاقبت می بیند و ـکند
تمام این امور می شود٬ بدبین تر به روز روز دریافته ایم که الف/1 گذاشته شده است)٬ شورای انقالب کنار
به سوی این باور و بگذراند ما که با اـکنون وقت کمتری دارد چون او گذاشته است٬ تأثیر بازدهی او بر

چندان اهمیت حقیقی ندارد. آنچه روی می دهد متمایل است که اـکثر
و پائیز اوضاعی مثل آنچه در با بیشترین انطباق را است و یک آدم اهل ”صحنه های مهم“ الف/1 3ـ
دریافت از او بود. لحاظ اقدام سیاسی چشمگیر قرارگاه از همکاریش با و دارد زمستان گذشته جاری بود
شواهدی مبنی بر اینکه دولت آمریکا مایل نسبت ابتکار عمل داشته باشد تا مناسبات خود با ایران انقالبی
خمینی افسرده است. او خصوصًا بابت بی میلی ما به ارسال یک فرستاده مخصوص نزد را بهبود بخشد
مثمرثمر چقدر ما همکاریش با در بپرسد خود شروع کرده از می کنیم که اـکنون او فکر ما نگران می باشد.
و ببینید) پذیرفت (ـگزارش جداـگانه را خردادماه را در مربوطه جدید مأمور طرح مالقات با او معهذا است.

نمی دهد. بروز خود از عقب بکشد اینکه می خواهد هیچ نشانه ای از هنوز
بابت خشکی بعضی ایده آلیست از یک فرد ماهیتًا که او ازآنجا اما هوش است٬ فوق العاده با الف/1یک فرد

بی طاقت می شود. دارد بسیار کند کار آنها با باید متعصبینی که او
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 خرداد تاریخ 23 تا 201 ـ 949163 پرونده : 4ـ

شماره (12) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 24
رئیس (به کفالت گلگروف) به : تهران 53449 : از

ارن. دی. اس. ال. پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
می آید: ارن/1 دی. برای اس. طرح تماس مجدد ذیًال 1ـ

به وسیله شماره ارن /1 دی. اس. با پکوئین می تواند سوم تیر)٬ طی هفته اول ژوئیه (هفته دوم و الف ـ
از به عنوان ”دوست آقای ویلیامز“میتواند معرفی خود با او تلفنهای هویت الف یاهویت ب تماس بگیرد.
هرروزی که توافق در مالقات نماید. پیشنهاد و کند قراردادهایی راجع به بیمارستانهای محلی متحرک یاد
خیابان مهرشاه به طرف شمال بر عمود خیابان نزدیک رستوران پیتزای ونتو در پکوئین باید می شود٬
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فولکس سوار پکوئین را الف/1 جای دارد. پرونده اس.دی.ارن/1 نقشه محل مالقات در حرکت کند.
زمان مالقات ساعت 20/30 کرد. خواهد این نوع) اتومبیل معدود چند (یکی از واـگن سبزکمرنگ خود

می باشد.
خواهد را 1135 یا تلفن داخلی سفارت شماره 1106 اول تماس بگیرد٬ بخواهد الف /1 اـگر ـ ب
مابقی مشابه کرد. معرفی خواهد ”برایان“ خودش را او صحبت کند. ”تام“ با درخواست می کند ـگرفت و

ترتیبات پاراـگراف الف می باشد.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 خرداد تاریخ 19 تا 949163ـ201 پرونده: 2ـ

شماره (13) سند
اعضاء سّری ـ 58 خرداد 24
رئیس (به کفالت گلگروف ) به : تهران 53450 : از

ارن. دی. اس. ال. پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 53449 عطف به :

214ـ247. می شود تکرار هویت الف 214ـ247 1ـ
.841162 می شود تکرار هویت ب 841162

بایگانی ضبط شود. در 78 خرداد تاریخ 19 تا پرونده: 949163ـ201 2ـ

سند شماره (14)
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 تیر 23
واشنگتن تهران 53680 به : : از

ارن/1. دی. اس. تماس با شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 53670 عطف به :

علیرغم اینکه روزتعطیل باخبرشدیم. ارن /1 دی. تلفن عمومی ازاس. با اوائل شب 22خرداد در 1ـ
نوعی قـرارداد گفت هنوز فهمیدیم که الف /1 اما مکالمه تداخل می کرد٬ ولی صدای ترافیک در بود٬
مشغول به خودمی دارد. را که مسئله پیچیده او کرد وی ادعا مشغول به خودمی دارد. را بازرگانی پیچیده او
تماس ما با ”هفته آینده“ گفت که در و آن است که بتوان توضیح داد از که مسئله پیچیده تر کرد وی ادعا
را شماره تلفن ما اطمینان گرفتیم که هنوز هستیم و او به دیدار گفتیم که خیلی عالقه مند ما گرفت. خواهد
مقاصدش در دلیل غیبت اخیرش یا هیچ نکته ای از بود؛ بازرگانان ولی خوشایند مانند لحن الف /1 دارد.

نداد. آینده به ما تماس در رابطه با
خواهیم داد. قرار جریان امر در ستاد 2ـ

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 تاریخ تیر تا 949163ـ201 پرونده: 3ـ
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شماره (15) سند
اعضاء سّری 58ـ خرداد 10
تهران رونوشت برای آتتک رئیس دیرتک 52614 به: از:

گودز آـکواتیک ای.زی.رالی.ای.زی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و هشدارـ
تهران 53277 عطف به:

SECURE تـماس VOICE S مـخفف مشخص کننده نوع دستگاه ارتباط رادیویی صوتی به صورت مـخفی مـی باشند. اعداد این حروف و 1ـ
مطمئن است. صوتی مخفی یا

SV-8 شماره سّری ٬619 1 SV/A-8 توصیه می کنیم که قرارگاه تلگرام مرجع٬ پاراـگراف 3 رابطه با در
مـی شود تکـرار روی طـول مـوج 170/030 همگی را SV شماره سّری 341 و شماره سّری 429
کانالهای از را تمام ادوات دیگر نگاه دارد. ارن/1 دی. برای استفاده اضطراری اس. مگاهرتز 170/030
بایگانی ضبط شود. سری در 78 خرداد تاریخ 10 تا مرکزی بازگردانید. فست اـکت به ستاد

شماره (16) سند
اعضاء سری ـ 58 تیر 4
گریزینگ بی. تهران رونوشت برای آتتک رئیس اچ. دیرتک 53062 به : : از

ارن دی. اس. رالی. زی. آـکواتیک ای. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
(برای تمام رئیس 398574 ب : (برای تمام مخاطبین ارسال نشده). تهران 52313 الف. عطف به :

مخاطبین ارسال نشده).

هم به آن اشاره شده است. شماره 20 سند در و به بهرامیان داده بود 350ـMX یک نوع دستگاه تماس رادیویی بوده که سیا 2ـ

MX 2 اس.دی.ارن/1 بازپس گرفته شده و DVP 350ـ 1ـ در تلگرام مرجع الف اشاره شده بود که
پیدا کند که آیا باطری شارژ مخفی شده در نتوانسته جواب داده شده به سؤال تلگرام مرجع ب را ستاد

نه. احتیاج است یا مورد هنوز سانیو دستگاه استریو
بـاطری ایا اطالع دهید لطفًا SV/A-8 برای اس.دی.ارن/1 احتیاج احتمالی آتن به رابطه با در 2ـ

نه. یا احتیاج می باشد مورد تلگرام مرجع ب هنوز شده در 350ـMX ذـکر شارژر
بایگانی ضبط شود. در 78 خرداد تاریخ 31 تا

شماره (17) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 9
تهران واشنگتن 505692 به : : از

سنت بی. ارن جی. دی. اس. ال. پی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 54055 عطف به :

چنان شده است٬ دوباره برقرار (الف/1) اس.دی.ارن/1 با خوشحالیم که می بینیم تماس رودررو 1ـ
تلگرام مرجع اشاره شده است. ـکه در

مالیاتی وی سوابق بیمه و تا الزم دارند را امضای الف /1 اداری داریم که نهایتًا فقره (مدرک) دو ما 2ـ
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تکمیل شوند.
که اینکه الف /1می داند شده به اجمال حاـکی از امضاء یک تأییدیه (ـکه قرارگاه می تواندبنویسد) الف ـ
تأمین اجتماعی اغماض دولتی یا مالیاتهای فدرال یا هیچ یک از پرداختی به وی توسط سیا دستمزد از
این کرد. جمع نخواهد تأمین اجتماعی برای خود طی یک دوره استخدام هیچ اعتبار او و شد نخواهد
متابعت وی مورد درصورتی که مسئله ای در تا مرکزی ارسال شود به منظورنگهداری به ستاد تأئیدیه باید

آید. به کار مطرح شد سیا دستمزدش از رابطه با داخله در مقررات سرویس درآمد از
نامهای محتاج امضای وی و این کار ارن /1 اس.دی. بیمه نامه عمر استفاده کننده از تعیین فرد ب ـ

اضطراری به انتخاب وی می باشد. استفادهـکنندگان اصلی و
ما مدارک٬ خود اتهام آمیز ماهیت نسبتًا و توجه به ادامه مخاطرات مربوط به مالقات الف/1 با 3ـ
خواهان نظریات قرارگاه درباره امکان اقدام به گرفتن به تعویق انداخته ایم. به قرارگاه را ارسال فقره (ب)
تردیدی اـگر اما ارسال خواهیم کرد را فقره (ب) جواب مثبت بود٬ اـگر آینده نزدیک هستیم. در امضاها

بیندازیم. هم به تأخیر باز داشت می توانیم این مطلب را وجود
بایگانی ضبط شود. سری در 78 شهریور تاریخ 9 تا 201 ـ 949163 پرونده: 4ـ

شماره (18) سند
اعضاء سّری ـ 58 شهریور 14
از : فرانکفورت 72861 به : تهران رونوشت برای رئیس

هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است. اس. دی. ارن
تهران 54120 ج. تهران 51625 ب. تهران 51290 الف. عطف به :

با بهمن 1357 3 در تلگرام مرجع ج به آن اشاره شده قرارگاه شما PAPIDOPRINT که در فعال کننده
این اواخر این دستگاه تا ناحیه شما٬ به علت مشکالت پیشین توزیع در تلگرام مرجع الف سفارش داده بود.
FOTORITE مدل به عمل آورنده سریع این فعال کننده برای استفاده با تلگرام مرجع ب٬ بنابر حمل نشده٬

گذاریم . اختیار نمی توانیم سابقه دیگری در ما می باشد. 1494 D
بایگانی ضبط شود. سّری در 78 شهریور تاریخ 13 تا

شماره (19) سند
58 سّری شهریور 15

ارن /1 دی. یادداشت برای پرونده اس.
ترتیبات مالقات موضوع :

تماس 11 ؟ 6 یا شماره 1135 با 1 الف / طریق تلفن ترتیب داده شود. است از مالقات آینده قرار 1ـ
کاسته شود. عدد دو باید می گیرد توافق قرار موقعی که مورد تاریخ و از می گیرد. ـگرفته سراغ تام را

مربوط به طرف مأمور آن است. بر عمود و باالی خیابان آپادانا خیابان سیبویه٬ محل (مالقات) 2ـ
کرد. خواهد سوار را او اتومبیل به سمت شمال می رود که با 1 الف / و شمال پیاده می رود
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شماره (20) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 22
تهران واشنگتن 512806 به : : از
الی فاصل فروردین 57 حد جهت گزارشگری وی در برای اس دی ارن /1 متن ذیلFSAR پیشنهادی ما
اطالعات لطفا و به عمل آورید تصحیح که مناسب می دانید یا نظر گونه اظهار هر لطفا است. 58 مهر

FSAR تکمیل شود. تا تأمین نمایید درخواستی را
58 مهر ـ فروردین 57 مدت گزارشگری :

1 ارن / FSAR برای اس دی. شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار موضوع :
1 ارن / دی. اس. ال. پی. ب ـ ارن. دی. اس. الف ـ هویت: 1ـ

201 0949163 پرونده: ـ
334944 :FAN 2ـ

S هدف: 3ـ
جزئیات عملیاتی : 4ـ

تائیدیه موقت عملیاتی. الف.
مخصوص بیگانه دائم ایرانی مقیم تهران است که دارای مجوز یک شهروند 1 ارن / دی. اس. ال. پی.
اـکنون از و است که مخالفین دیرینه شاه بوده اند رهبران میانه رو اعتماد مورد او می باشد. آمریکا االقامه در
مقامات عالیرتبه دولت موقت می باشند و او عمومًا درباره نظرگاههای ایشان و تحوالت داخلی گزارش
نیزتأییدیه عملیاتی داده شد. 7فروردین 58 در به وی تأییدیه موقت عملیاتی و 56 در22خرداد می دهد.
این هدف از مورد به رهبران فعلی دولت موقت درخصوص فعالیت اطالعاتی در 1 دسترسی الف / ب.

است. اهمیت اساسی برخوردار
تعهدات : کنترل و ج.

کانالی به از را خود برای اینکه نظریات گروه سیاسی میانه رو همکاری می کرد٬ سیا با 1 الف / آغاز در
این گروه و با عاقبت برای تماس آشکار که دولت آمریکا به این امید برساند٬ ـکانالی به دولت آمریکا
و منع شد سیا تماسش با از مطلع کردن همکاران خود از او آن تحت حکومت شاه اقدامی نماید. حمایت از
بود. این رهنمود هماهنگی وی با که کاشف از موفقیت گذراند با یک آزمایش دروغ سنجی را آبان 56 در
1 الف / شده است. تمام عیار یک عامل مخفی حقوق بگیر امنیتی او درجریان بدترشدن اوضاع سیاسی و
17خرداد در دریافت هرگونه دستمزدخودداری می ورزد٬ عین حالی که طی مدت قابل مالحظه ای از در
پول یک بیمه نامه عمر اصالح شدپذیرفت که به موجب آن سیا 58 که دراسفند را یک یادداشت تعهد 57
واریز یک حساب امانی ستاد در آمریکا دالر ساالنه 5000 و می پردازد را آمریکا دالر معادل 100000

می نماید.
همچنین به الف/1 که به موجب آن سیا دارد را فروردین 58 تاریخ 9 آخرین اصالح یادداشت تعهد
و حفظ کند را حق مخصوص بیگانه دائم االقامه خود آمریکا خارج از که حین اقامتش در ـکمک میکند
ترتیب داده 1 برای الف / نرخ مساعد یک وام با فروردین 58 در مقامات ایرانی پوشیده ماند. این حق از

به عنوان پاداش ملغی گردید. پرداخت آن به سیا باز دالر که 1300 شد
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منزلش در او تماس تلفنی با پس از مأمور) به اتومبیل ( شدن او سوار با 1 الف / با مالقات ها تماس: د.
و شد باره برقرار دو 58 دراواخرشهریور اما تماس قطع گردید٬ 58 وشهریور مرداد در صورت می گیرند.
ترتیبات تماس حاصل شده تغییری که در هر مورد قرارگاه در (لطفًا می دهد را گزارشهای خود 1 الف /
وسایل تأییدیه برای استفاده از داده شده است و 1 لندن به الف / یک آدرس عملیاتی در توضیح دهد).
قرارگاه به مأمور 1 MX-350 الف / (رادیوی) جریان بحران بهمن 58 در گردید. مخفی صادر مخابراتی و
آن زمان آن از کمک بگیرد. آمده بود برای سفارتخانه که تحت اشغال در و تماس بگیرد او که با امکان داد

دستگاه پس گرفته شده است.
به دستورالعملهای 56 آذر در مراعات می کند. را آموزش امنیتی دیده است وقواعد 1 الف / امنیت: ـ ه
FSAR فروردین یادآور و ننمود مربوطه اعتنا کردن پیام ازطریق دوست مشترک به مامور تماس جهت رد
هرگونه مورد گاه در قرار (لطفًا به دقت تحت نظارت باشد. 1 زمینه امنیتی الزم است الف / در که شد
که احتیاج به به عنوان یک مورد آبان 57 ارن در دی. اس. نماید). نظر مشاهدات امنیتی جاری اظهار

.PLSDURN طبقه بندی شد سفارش دارد و دسترسی محدود
دیده است. مخابرات به عالوه امنیت را و کربنی) سیستم مدادی ( آموزش مخفی نویسی با 1 الف / ـ و

نماید). نظر اظهار طرح آموزشی که دارد هر مورد قرارگاه در (لطفًا
طرحها: و موفقیتها ـ 5

قابل مالحظه ای گزارش تعداد باره رهبری دولت موقت است و یک منبع اساسی گزارش در 1 الف /
ارزشمند تامین کرده است. طی حد فاصل دی ماه 57 الی شهریور 58 او منبع ( ؟) 6 گزارش بوده و قسمتی
فقره نمره ”1“ دو و فقره نمره ”؟“ 42 و نمره ”10“ فقره آنها 23 تامین نموده است. را یک گزارش دیگر از
وی مربوطه اش با هنگامی که مامور کمک مهمی بود. بهمن منشاء 25 طی تصرف سفارتخانه در ـگرفتند.
(لطفًا تشویق وی به اعزام پاسداران برای نجات کمک نمود در و یزدی تلفن کرد به دکتر تماس گرفت او

نماید). نظر اظهار طرحهایش برای تغییرات بیشتر مورد قرارگاه در
....6

سال. در آمریکا دالر بودجه 6000 الف ـ
نماید)٬ نظر اظهار هزینه های عملیاتی (قرارگاه لطفًا

قرارگاه تامین نماید). لطفًا ) ستادج٬....... پول به یک حساب امانی در واریز حق بیمه زندگانی و ب ـ
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 شهریور تاریخ 22 تا

شماره (21) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 شهریور 25
واشنگتن تهران 54222 به : : از

ارن /1 دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
واشنگتن 512806 عطف به :

تلگرام مرجع است: رابطه با متن ذیل در 1ـ
ازاتومبیل گذاشته می شود قبل قرار به طوری که از و دراتومبیل انجام می شود 1 الف / مالقات با د. .4
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جانب یکی از عالمت درخواست مالقات به وسیله تلفن از مربوطه استفاده می گردد. اتومبیل مامور وی یا
طرفین داده می شود.

هیچ مسئله امنیتی روی نداده است. 1358 مرداد ارتباط در موقع برقراری مجدد از ه. .4
دست نیست. طرحی برای آموزش آتی در حال حاضر در و. .4

ساخت قدرت متوازی تمایل ادغام دو ارتباط با در 1 الف / طرحهای قرارگاه برای استفاده از ـ 5
دولت جدید تعیین جهت دولت موقت و نقش آن در باره رهبری مذهبی و روی گزارشگری در ما می باشد٬

خواهیم کرد. تأـکید
آمریکا٬ (؟)دالر هزینه عملیات:.. الف. 6ـ

یک دهم. ج. 6ـ
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 شهریور تاریخ 25 تا 2010949163 پرونده: 2ـ

شماره (22) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سری ـ طبقهبندی گزارش :
تـحت نـظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای بیگانگان یا غیر بیگانگان ـ

تهیهـکننده.
ایران : ـکشور

موضوع : کوششهای گروهی شامل آیت اهلل طالقانی برای ادغام قدرت مذهبی
و غیر مذهبی در یک رژیم موقت جدید (تاریخ خبر: اوایل شهریور 1358).

نزدیک از و دارد یک سازمان سیاسی ایران قرار عضوعالیرتبه ای از اعتماد فردی است که مورد منبع :
گزارشهای گذشته وی عمومًا دولت ایران دارد. آشنایان عالیرتبه ای در ایران بوده و جریان انقالب در در

گرفته اند. قرار تأیید مورد
طرحی تشویق به صحه گذاردن بر مهدی بازرگان را دولتی سعی داشته نخست وزیر یک گروه غیر 1ـ
آیت اهلل قدرت مذهبی که در دولت موقت است و مذهبی که نمایندگی آن با آن قدرت غیر بر که بنا ـکند
طالقانی٬ محمود اعضای این گروه که شامل آیت اهللسید هم ترکیب می شوند. روح اهللخمینی مجسم شده با
مسائل با به برخورد که سیستم فعلی قدرت دوگانه قادر معتقدند عزت سحابی هستند؛ عبدل ابوالحسن و
یک در قدرت فردی خمینی باید و این مسائل حتی مواجه شود بازرگان مایل نیست با فوری نیست و
انتقال یک به نظارت بر محدود را که نقش خود بازرگان٬ یک دست ادغام شود. تشکیالت حاـکم موقتی و
آن مایل به تأیید گروه تهیهـکننده این پیشنهاد٬ اعضاء علیرغم روابط شخصی نزدیکش با می بیند٬ دولت....
دارد٬ وجود کمی به این کار امید عوض نکند٬.... شهریور هفته حول 4 در را خود نظر او اـگر نبوده است.

جلب کند. موافقت خمینی را رفت تا هفته به قم خواهد آخر طالقانی در
بود. حاـکمه خواهد خمینی رئیس ”هیئت“ گرفته٬ نظر بافت موقتی که گروه بانی قضیه در در 2ـ
تمام اعضای کابینه فعلی کنار فعالیت می کند. به عنوان ”دبیرکل“ و بود خواهد اعضاء بازرگان هم یکی از
هیئت حاـکمه به مناصب اجرایی نظر مقاماتی زیر و شورای انقالب هم منحل می شود ـگذاشته خواهندشدو
به دست نیامده) شد.... (ادامه سند گمارده خواهد مسکن... کشاورزی٬ دفاع٬ مثل.....
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شماره (23) سند
فوری سّری تلگرام غیر ـ 58 مهر 4
تهران واشنگتن 521568 به : : از
نظریات مربوط به گزارشها نمرات و شیوه های اطالعاتی است ـ منابع و ـ هشدار موضوع :

نظریات مربوط به گزارشهای ماه اوت می آید: ذیل نمرات و در 1ـ
مهر 3 NIT های که در 10ـ /700 و 10 /701 و 10/704 و 10 /707 و 10 /708 و 10 /709
نزدیک به خاور که بخش اقتصادی / مابقیNIT های ماه اوت گزارشهای نفتی هستند شدند. مرور 1358

فـقط یک مـورد داشـته٬ ماه اوت اظهار قرارگاه تهران در از نفتی) درباره گزارشهای ارسالی (غیر را خود نظر سیا این تلگرام که ستاد در 1ـ
در مورد هر قسمتهای آن خودداری شده تا آوردن سایر برای حفظ انسجام مطلب از آمده و اینجا می شده که در ارن/1 دی. مربوط به گزارش اس.

پرونده مربوط به خودش مطرح شود.

داد.1 نمره خواهد جداـگانه به آنها طور
5 S.1.B نمره: هدف:

TDFIRDB ـ 315 / 15168 ـ ارن 79 دی. NIT اس ـ ـ 10 /704
1358 شهریور 7

تمام کنترلها یک جانبه اس.دی.ارن با
یک مذهبی در غیر طالقانی برای ادغام قدرت مذهبی و کوششهای گروهی شامل آیت اهلل موضوع:

رژیم موقت جدید.
گزارشهای بعدی نشان داد شده باشد. مطبوعات تأیید که قدری در می رسد این گزارش به نظر نظریه:
که روحانیت به حرکاتی هستند تحلیلگران همچنان عالقه مند شده است. ـکه پیشنهادهای این گروه رد
دست آوردن یک موقعیت حکومتی فعاالنه تر ایفا می کند. عالقه وافری به هر گزارش در باره به برای
دارد. از گزارش در خالصه مخصوص دستیار نظرگاه های روحانیون ایران ـ هرکدام که باشند ـ وجود

استفاده شد. اطالعاتی رئیس ستاد

شماره (24) سند
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 مهر 5
واشنگتن تهران 54326 به : : از

شیوه های اطالعاتی است پی.ال.اس.دی.ارن شامل منابع و ـ هشدار
نسبت بین نیروهای محرکه از هیچ به آـگاهی ما اخیرا 1 ارن/ نمانده که اس دی. دور شما نظر از 1ـ
اینکه مبنی بر 1 به درخواست الف/ آخرین مالقات ما در دولتی من جمله ماجرای نزیه نیافزوده است.
گذشته طی سه روز خبری نشده و او از هنوز موافقت کردیم. شروع شود تماس تلفنی او مالقات بعدی با
اطالع خواهیم داد. نتایج حاصله را تماس بگیرد. ما دفتروی گذاشته وخواسته ایم که با منزل و پیامهایی در
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مهر تاریخ 5 تا 201 949163ـ پرونده: 2ـ
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شماره (25) سند
اعضاء سری ـ 58 مهر 12
رئیس فوری٬ تهران 54408 به : : از

حساس پی.ال.اس.دی.ارن شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 54326 عطف به :

تماس گرفتیم : (1 (الف / 1 اس.دی.ارن / با به وسیله تلفن.... مهر شب 11 1ـ
خبری آیا پرسید دولت موقت است. مناسباتش با و مشغول خاتمه دادن به تجارت خود او الف:

داشتیم (جواب منفی دادیم). درباره.....
این داده است. برای منزل وی تعیین شده که معلوم نیست چه کسی ترتیب آن را یک محافظ.... ب ـ

قرارگاه بوده است. با علت تماس نگرفتن او احتماًال امر.....
سعی خواهیم نمود رسیدگی نماید. به کاری که مشخص نشد تا به بلوچستان مسافرت کند باید او ج ـ

هفته آینده...... اواخر بازگشت در فرودگاه..... از
سؤال نماییم. درباره...... طوالنی کنیم یا میلی نداشتیم که مکالمه را باتوجه به وضع الف /1.......ما 2ـ
پیش از بوده و 1 ماجرای اس.دی.پوتی / ناشی از این است که تصمیم به قطع..... مطمئن ترین گمان ما

نشان می داد. افسرده و..... به نظر 1 الف / شده است. تعیین محافظ برای جلوی درب وی اتخاذ
همسر مونث که احتمال داده می شود ماصدای پسرش ویک فرد 1 منزل الف / با تماسهای اخیر در 3ـ

یا دخترش بوده باشند را شنیدیم.
این واقعیت که خانواده اش هنوز اینجا هستند.

توسط مـتخصصین اوایل سال 58 بوده که در منبع نفوذی سیا تروریستی ساواـک و کارشناس ضد عطارزاده ٬ نام رمز 1 ایگل / دی. اس. 1ـ
می کند. کار اینک برای سیا و خارج شد کشور از و صورت داد تغییر اعزامی سیا

دادستانی معذلک٬ بود. 1 1 نخواهد که این قضیه مثل قضیه اس.دی.ایگل / ممکن است خودش.....
امکان دارد و گرداند٬ مشمول..... تشخیص داده شده اند٬ که بزهکار خانواده های کسانی را انقالب ظاهرًا
باید ما باره اینکه آیا در به تنهایی اقدام به خروج مخفیانه نماید. که باید به این نتیجه برسد 1 ـکه الف /
خواست چنین صورتی چه طرحهای احتیاطی ابداع کنیم در در چنین خروجی تالش نمائیم و برای.....

به دست نیامده است. هنوز ادامه این سند -2

اعالم نماید2. را خود نظر داریم که ستاد

شماره (26) سند
اعضاء سری ـ 58 مهر 12
رونوشت برای تهران دیرتک٬ فرانتک٬ فوری٬ رئیس 526974 به : : از

پی.ال.اس.دی.ارن حساس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 526966 عطف به :
: هویت عبارتست از 1ـ

بهرام بهرامیان
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مذکر جنس: ایران٬ اردیبهشت ٬1319 2 محل تولد: تاریخ و
بیگانه دائم االقامه م) دارای ویزای ـ ) بهرامیان.... ایران. تابعیت:

بازرگان شغل:
اوصاف:

.... اینچ وزن: 70 قد:
رنگ... عـینک مـی زند٬ دمـاغ بـزرگ٬ با صورت.... خصوصیات چهره: گندمگون٬ رنگ پوست:

دندانها قهوه ای٬ رنگ چشم: سیاه٬
انگلیسی خوب زبان مادری فارسی٬ زبان:

بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 12 تا 949163ـ201 پرونده: 2ـ

شماره (27) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 13
فوری به رئیس رونوشت.... تهران 54412 به : : از

جی پستایم اف. حساس پی.ال.اس.دی.ارن. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 526974 ب ـ رئیس ٬526966 الف ـ عطف به :

به جای سیاه قهوه ای تیره..... درست است٬.... شده) توصیف جسمی (ذـکر 1ـ
2ـ پرونده: 949163ـ201. تا تاریخ 13 مهر 78 در بایگانی ضبط شود.

شماره (28) سند
اعضاء ـ 58 مهر 13 دیرتک 54895 سری ـ از:

رئیس فوری تهران رونوشت فوری برای فرانتک٬ به:
پستایم جی. اف. ارن ـ دی. اس. ال. پی. گامین ـ پی. ال. حساس.

تهران 54412 ب. رئیس ٬526966 الف. عطف به:
ارائه نظریات زیر الزم باشد 1 چون ممکن است مدارک جعلی جهت خروج مخفی اس.دی ارن / 1ـ

می گردد.
ملیت قابل توجیه برای اس رابطه با پاسپورت توسط اداره خدمات فنی در بررسی امکان صدور 2ـ
شرایط ویزایی برای داخل شدن به ایران و و آشنایی زبان٬ گرفتن جنبه های نژادی٬ نظر در با 1 دی ارن /
تمام پاسپورتهای آمریکای مناسب جلوه می دهد. بسیار را ماـکائو پاسپورت پرتغالی در صدور ادامه سفر٬
البته به دارند. نزدیک به ویزای ایرانی نیاز کشورهای خاور پاسپورتهای موجود دارند. نیاز التین به ویزا
دادن این پاسپورت مناسب نیست. فرانسوی نمی داند مذکور تونس که چون فرد پاسپورت کشور استثناء
ایران به ـکویت این از ادامه احتمالی سفر و ویزا لیکن شرایط اخذ گرفته شد٬ نظر در پاسپورت کویتی نیز

چندان مناسب جلوه نمی دهد. نیز انتخاب را
به وسفرهایی چند زندگی می کند ماـکائو داستان پوششی بازرگان پرتغالی که در 3ـپیشنهادمی کنیم از
مذکور فرد آمد. پاسپورت خواهد در این سفرها آثار اروپای غربی کرده است استفاده شود. هنگ کنگ و
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به و به انجام می رساند فرانکفورت را ـ ماـکائو سره فرانکفورت ـ دو مرحله بازگشت سفر حال حاضر در
شد. خواهد پاسپورت جعلی آغاز تهران استفاده واقعی از آمدن در محض فرود

دارد: الزم ذیل وجود اسناد امکان صدور 4ـ
هنگ کنگ. تیفوس از کارت واـکسیناسیون آبله و الف:

دسترس باشد٬ در مذکور فرد عکس قدیمیتری از که اـگر مقیم ماـکائو. کارت شناسایی برای افراد ب:
نشان داده شود. سال جلوتر ممکن است تاریخ آن چند

: از عبارتند تهران جهت صدورفرستاده شوند مدارکی که الزم است از ـ 5
در صورتی که نگـاتیوها در بودن. صورت موجود در مذکور فرد جدید عکسهای قدیمی و الف:
پرونده های در را مذکور است اولین سری چاپ عکسهای فرد مرکزی قادر ستاد چه بهتر. دسترس باشد

جای دهد. یوما ان. ال.
تا جعل کرده به تهران مخابره کند٬ شهرت فرضی را دو اسم فرضی و دفترخدمات فنی می توانددو ب:
گیرد. استفاده قرار مورد می دهد شخصًا مذکور فرد مشابه که خود جهت به دست آوردن شش نمونه امضاء
پاسپورت پرتغالی صادره در تناسب استفاده از مورد در را است قرارگاه نظریات خود خواهشمند 6ـ
استفاده قرارگاه در آیا اطالع دهید گیرد٬ استفاده قرار جعلی مورد درصورتی که اسناد ارسال دارد. ماـکائو

ضرورتی احساس می کند. مبدل نیز ظاهر از
که ای. خدمات فنی نشان نمی دهند سوابق دفتر هستیم. شما پیشنهاد نظریات و خواستار فرانتک: 7ـ
زی. نوا دارای ظرفیت صدور پاسپورت پرتغالی باشد. در صورت لزوم ارسال خواهد گردید. خواهشمند

است نظر خود را اعالم دارید.
صورت ضرورت که در چاره جویی مقدماتی برای خروج مخفی بود به قصد فوق صرفًا پیشنهاد 8ـ

گیرد. استفاده قرار مورد
بایگانی ضبط شود. سری در 78 مهر تاریخ 13 تا ـ201 949163 پرونده: 9ـ

شماره (29) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 14

فرانتک 39945 از:
رئیس فوری به دیرتک رونوشت فوری برای تهران٬ به:

اف.جی.پستایم. ـ پی.ال.اس.دی.ارن. حساس ـ شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار
(به تمام مخاطبین ارسال فرانتک 39926 ج. دیرتک ٬57895 ب. رئیس ٬526966 الف. عطف به :

نشده)
اسناد ایران با تلگرام مرجع ب برای خروج مخفی احتمالی اس.دی.ارن از سناریوی طرح شده در 1ـ
افتادن نظر موجب از نباید لزوم ویزای ورود می کنیم که مجرد معذالک فکر پرتغالی شایان توجه است.
در ما آخرین اخبار شود. الزم دارد که پاسپورتهایشان ویزا کشورها سایر پاسپورت آمریکای التین یا

پاریس اعزام داشته بود. خائن به تهران و بنی صدر برای تماس با که سیا ویژه ای بود همان مأمور فورد راتر 1ـ

آتن بدون در که او گزارش داد فورد1 (راتر می باشند لزوم داشتن ویزا مسافرت به ایران حاـکی از مورد
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رابطه با در خصوصا به ایران٬ مسافرت بدون ویزا مورد در اطالع ما گرفت). اشکالی ویزای ورود یا تأخیر
ناقص است. که هنگام خروج خواسته می شود به کشور پایین کارت ورود دست نوشته های وارده در
این نقیصه تکمیل شود. تا این حالت محتاج تالش برای جمع آوری اطالعات می باشد خروج مخفی در
حتی ممکن است ویزا دسترس باشد٬ گذشته در به ایران اـکنون بیش از ویزاهای ورود اـگر ما به نظر 2ـ
اینصورت نمونه هایی برای نسخه برداری و غیر در الیه جای داد٬ ـ پاسپورت مشار قانونی در به طور را
که به ویزاهای ورود ملیتها سایر پاسپورتهای آمریکای التینی یا استفاده از بود. خواهد جعل موجود

ما...خالی پرتغالی نداریم. جدی بررسی شود. به طور باید احتیاج داشته باشد٬
جریان کنترل پاسپورت چندین نقطه متفاوت در در به ایران٬ که هنگام ورود گزارش داد فورد راتر 3ـ
متوجه او سؤال نمود. او از دارد نظر مدت اقامتی که در بازرس گمرک راجع به علت مسافرتش به ایران و

نشد. ضمن عزیمت خود هیچ اقدام کنترلی فوق العاده ای در
معذالک پـیشنهاد چاره است٬ خروج تنها این مرحله تهیه اسناد می دانیم که در ما برای تهران٬ 4ـ
به اخیرًا همچنین بدون ویزا داشتن و مسافرینی که با کارتهای ورود می کنیم که برای بررسی پاسپورتها

تالشهایی صورت بگیرد. ایران رفته بودند
بایگانی ضبط شود. سری در 78 مهر تاریخ 14 تا 201 949163ـ پرونده: 5ـ

شماره (30) سند
20 مهر 58 ـ اعضاء سری
از : دیرتک 54980 به : با حق تقدم به فرانتک رونوشت برای تهران٬ رئیس

پستایم تکز. جی. اف. ارن ـ دی. اس. ال. پی. گامین ـ پی. ال. حساس ـ
فرانتک 39945 ب. دیرتک 54895 الف. عطف به :

مـحموله دی.ارن یا تهیه مدارک اس. برای استفاده احتمالی در را اداره خدمات فنی اقالم زیر 1ـ
می فرستد: نوا زی. به ای. 479190

دخترش ساخته و پسر همسر٬ 1 ارن / دی. کارتهای شناسایی اس. که از نگاتیو مجموعه چهار الف:
شده است.

مخصوص این ان. ال. پیشوند روشن نشده است. ولی معنای دقیق آن هنوز می باشد٬ واحدهای دولتی آمریکا یکی از نام رمز یوما ان. ال. 1ـ
می رود. فال به کار ال.ان. کلمه رمز برای اشاره به سفارتخانه های آمریکا بعضی اسناد چنان که برای مثال در تأسیسات می باشد٬

برداشته شده است و یوما1 ان. پرونده های ال. عکسهای اصلی از نیزضمیمه است. فیلم مثبت نگاتیوها
گرفته شده 1978 تا فاصل تقریبی 1976 حد در این عکسها گردانده شود. باز می بایست به جای خود
علنی عازم به طور صورت امکان آنها طرح فعلی برای اعضای خانواده مشارالیه این است که در بودند.

شویم به خانواده اش کمک کنیم. ناچار بعدًا شاید شوند.
نمونه کارتهای شناسائی ماـکائو. نسخه هایی از ب:

کارت شناسایی پاسپورت پرتغالی و اداره خدمات فنی مشغول گردآوری مجموعه لوازم صدور 2ـ
شد. ارسال خواهد نوا زی. مدت کوتاهی به ای. که در می باشد ماـکائو

از اداره خدمات فنی ترجیح می دهد نمود نام مستعار صورتی که مشارالیه تقاضای مدارک با در 3ـ
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همه از صورت انتخاب آمریکای التین بهتر پاسپورت برزیلی در ما به نظر پاسپورت پرتغالی استفاده کند.
مخاطره تهیه مدارک اسپانیولی زبان شاید پاسپورت به زبان پرتغالی است. که این تنها زیرا می باشد٬
که مقامات ایرانی به زبان اسپانیولی به احتمال بیشتری دارد زیرا داشته باشد٬ بر بیشتری برای مشارالیه در

جای پرتغالی بازخواست کنند.
دومین سری عکسهای نشان کنیم که این نگاتیوهای ارسالی به ای.زی.نوا مایلیم به تهران خاطر 4ـ

داشت. نسبت به عکسهای اصلی خواهند که حکم داخلی را داد به دست خواهد چاپی را
یا... بهتر تصاویر نگاتیوها/ که تهران نتواند شد صورتی داده خواهد شده فقط در نگاتیوهای یاد

به دست آورد. کارت شناسایی ماـکائو استفاده در
که... به شرطی تحویل می گردند ارسال می شوند نوا زی. اقالم فوق که برای ای. توضیحات و ـ 5

تهیه گردد. نام مستعار مدارک مسافرت با
بایگانی ضبط شود. در 78 مهر تاریخ 19 تا 201 949163ـ پرونده: 6ـ

شماره (31) سند
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 مهر 20
تهران واشنگتن 531200 به : : از

شیوه های اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار موضوع :
نمرات و نظریات برای گزارشها

مهر 18 که در NIT ماه سپتامبر ـ 10 /720 NIT تا 10ـ نظریات مربوط به گزارشهای 710/ نمرات و

شماره 25. به پاورقی سند رجوع شود 1ـ

شدند. 1 مرور 1358
S.1.E هدف:

.NIT ـ 10 /716 حوزه فعالیت: شماره گزارش از
ارن. دی. اس. نمره 5

.1358 شهریور 15 TDFIRDB 315ـ /15667 ـ 79 شماره انتشار:
تمام کنترلها. با ٬1 ارن / دی. منبع اس. یک جانبه٬

ساخت شورای انقالب. 1ـ موضوع:
دولتی ایران. روابط بین چهره های سیاسی و 2ـ

که بالقوه شخصیتهای برجسته ای هستند آنها همچنان به شناسایی چهره های برجسته دولتی و نظریه:
و اعضا خواهان گزارشهایی راجع به شورای انقالب٬ هنوز تحلیلهای خارجی کشور مرکز عالقه مندیم.

رژیم می باشد. مقام آن در
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شماره (32) سند
اعضاء سّری ـ 58 مهر 30
رئیس حق تقدم به فرانتک رونوشت برای تهران٬ با دیرتک 55158 به: : از
جی. ارن اف. دی. اس. ال. پی. گامین ٬ پی. حساس ال. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

پستایم
دیرتک 55004 ج ـ دیرتک ٬54980 ب ـ دیرتک ٬54895 الف ـ عطف به ـ

محموله با تلگرامهای مرجع قول داده شده بود٬ چنان که در ذیل نام برده شده اند٬ اقالمی که در 1ـ
قرار 1 استفاده احتمالی برای تهیه مدارک اس.دی.ارن / مورد تا TM فرستاده شدند شماره 510964

ـگیرند.
شده صادر ماـکائو مهرخشک فرضی برای استفاده روی عکس دارنده پاسپورت پرتغالی که در الف ـ
به هر نیستند. مهر دارای هیچ اثر...از نشان می دهند٬ را ماـکائو فیش هایی که پاسپورت صادره از است.
همچنین الـک نیستند. یا دارای مهر ظاهرًا جاهای دیگری صادرشده اند٬ پاسپورتهای پرتغالی که در حال٬
پاسپورت پرتغالی درج می شود. محل الصاق عکس در به پرتغالی بین دو مهرخشک)“ عبارت ”(الـک /

ثبت می شود. سال 1975 پاریس در فرضی روی الـک سرکنسولگری پرتغال در مهر
پاسپورت که الـکهای سال از صفحه باز نسخه های زیراـکس رنگی حاشیه نوشته دو و نگاتیوها ب ـ

نشان می دهند. هنگ کنگ را و ماـکائو 1979
2ـ پاسپورتی که نسخه های یاد شده در بند ب از آن بر داشته شده٬ به طور عادی از آن عکسبرداری

LTD جای داده شود. شد تا در سیستم
بایگانی ضبط شود. سری در 78 مهر تاریخ 27 .تا 201 ـ 949163 پرونده: 3ـ

شماره (33)  سند
بهرامیان مورد متن دست نویس اهرن در

1 ارن / دی. اس.
سال دارد 12 یک پسرش حدود دارد٬ حداقل یک فرزند متاهل بوده و شغل آزاد. ساختمانی با پیمانکار

سال داشت. 40 حدود 1 الف /
(به یاد بازرگان بود. رسمی توصیه ومشورت به نخست وزیر 1عضویک گروه غیر الف / ٬58 مرداد تا
فردی به نام آقای سحابی بین آنها می کنم انتظام و که فکر نام برد را دیگر سه عضو یا دو می آورم که او

فعالیتهای دولت گزارش می داد. و طرحها مورد در این موقعیت خود از او بودند)٬
که تمام آنها شد گزار بر 1 الف / مالقات با چهار هنگام اشغال سفارت سه یا تا فاصله بین اوایل تیر در
آن دوره حول یک طرح عمران روستایی دور در گزارشهای خبری او صورت گرفتند. شهریور و مرداد در
گرفته می شدند. بهداری به کار منابع وزارتخانه هایی مثل راه و و اجرای تکنیسینهای بیکار که با می زد
امام پاسخ مالقاتهای بازرگان با موضوعاتی مثل مفاد رابطه با به سؤاالت قرارگاه در نبود قادر 1 (الف /

دهد).
حاضر گذاشته شده بود قرار مالقاتی که قبًال دو در 1 آنکه الف / پس از ماه٬ اواسط مهر اوایل یا در
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عاقبت توانستند نیاورد نتیجه ای ببار که این کار تماس گرفته شود او تلفنی با سعی شد نگردیدچندین بار
یک مراقب) (احتماًال چون یک ”پاسدار“ است٬ گفت که نگران ایمنی خود او مالقات کنند. او منزل با در
توجه به با چه سازمانی است اما از این پاسدار گفت که نمی داند او جلوی منزل وی آمده بود. اخیرًا
بـا گفت که تصمیم گرفته مـباشرت خـود 1 الف / شود. که دستگیر می ترسد مشکالت آقای ”نزیه“
بالفاصله بعد دارد گفت که قصد او خارج شود. کشور از و خاتمه دهد را کارخود قطع کند٬ را نخست وزیر
ایران را آنجا برای خاتمه بخشیدن به یک کاری در چنان که به خاطرم می آید) مسافرت به بلوچستان ( از
آن از بعد و چنین کاری نکرد او مراجعت تلفنی تماس بگیرد. که پس از خواسته شد او از ترک گوید.

وی صورت نگرفت. ارتباطی با
که داد دستور وای.زی.ویوید نوا٬ زی. ای. الـک٬ او. به دبلیو. ستاد و گزارش کرد را قرارگاه این امر
به کمک احتیاج داشت کشور برای خروج از 1 صورتی که الف / در تا طرح اضطراری شوند دست به کار

استفاده واقع شود. مورد
می کنم که مشغول بررسی پاسپورتهای ماـکائو تصور اما نمی آورم٬ به خاطر جزئیات مکاتبات بعدی را

داده نشد. کمکی هم درخواست یا آنجایی که تماس دیگری صورت نگرفت٬ از لبنانی بودند. و

شماره (34)  سند
بهرامیان مورد متن اظهارات اهرن در
اسم. بهرامیان. اسم کوچک را نمی دانم

موقعیت: یک فرد تاجر است. یک مقاطعه کار ساختمانی است. بین 40 تا 45 سال دارد.
دولت است. در موجود فردی نزدیک به افراد نهضت آزادی است و عضو

به قبلی بوده است. منبع مأمور او رهبران مذهبی بودم. روابط بین دولت و مورد: به دنبال اطالعاتی در
گزارش داشتم. دو مالقات و دو مدت یک ماه منبع من بود.

وزارت خانه به جای انتقال دادن وسائل جاده سازی از قبیل نقل و باره مسائلی از در موضوع اول:
دیگری بوده که یک پروژه بوده است.

شکست مواجه شد. که این پروژه با گزارش داد موضوع دوم:
اما ترک کند٬ را که کشور دارد نظر در بسته و به من گفت که کارش را اوائل اـکتبر یا سپتامبر اواخر در
که یک بار زیرا بچه دارد متأهل است و ترک کند. ایران را چه تاریخی می خواهد در و نگفت که کدام کشور

برداشت . به منزل وی تلفن زدم یک بچه گوشی را
.1 اس.دی.ارن / ـ اسم رمز
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 بسمه تعالی
قشقایی خسرو نام اصلی :

4 / راتر دی. اس. : نام رمز
وزارت آن مربوط به اسناد قشقایی تنظیم شده که قسمتی از مربوط به خسرو این بخش اسناد در
مربوط به 1343 تا مربوط به سالهای 1330 است (اسناد سیا مربوط به اسناد بخش دیگر خارجه و

است). بقیه مربوط به سیا وزارت خارجه و
سال 1331) مأموران سفارت ( مالقاتهای وی با وزارت خارجه و محتوای اسناد توجه به تاریخ و با
وی علیرغم انگیزه های فردی ضد معلوم می شود. مشخص و میزان وابستگی وی به آمریکای جنایت کار
هرگز آنها کمک از اظهار این رابطه از در غرب است و و آمریکا شاهی دارای تمایالت طرفداری از

خودداری نمی کند.
مواضع و گزارشهای وی به مأمورین سیا و شامل مالقاتها قشقایی بیشتر خسرو رابطه با در سیا اسناد

دست نیست. چیزی در سیا سابقه وی با مورد در قبال جریانات جاری ایران است و وی در
احتماًالگرفتن قول سیا همکاری با انگیزه وی از دریافت نمی کرده٬ سیا باتوجه به اینکه وی حقوقی از

قبال جمهوری اسالمی بوده است. در آینده و اهدافش در جهت نیات و در آمریکا حمایت از
می زند: دور محور حول چند قشقایی بر دیدگاههای خسرو و عمده گزارشها

جمهوری اسالمی علیرغم حمایت ظاهری در مخالفت پنهانی با باتوجه به ضعیف شدن دولت موقت و
صدد بوده تا با سران مختلف سیاسی و نظامی در جنوب ایران دست به یک سّری اقدامات براندازی بزند.
علیه امام ودولت بازرگان که یک کودتای نظامی را ازوی می خواهد و مدنی تماس می گیرد این رابطه با در
قشقایی برطبق ادعاهای خودش درچنین زمانی زودتوصیف می کند. که وی چنین حرکتی را رهبری کند
درگیری مسلحانه علیه جمهوری مخالفت و استراتژی الزم برای ایجاد تسلیحاتی و طرحهای تدارکاتی و
حتی به قشقایی گفته شده که وی تماسهایی صورت گرفته و با نیز طرف بختیار از داشته است. اسالمی را
تماسش با مورد وی در مالقاتها یکی از در شد. به وی پرداخت خواهد نیز برای کودتا نیاز پول مورد
گاه وبیگاه به عنوان حمل کننده سالح به قبایل گفته که این مخالفین به طور مخالفین عرب صحبت کرده و

عمل می کنند. جنوب نیز عرب در غیر
در نیز سیا با این طرح را و نشریه ای بزند داشته که به همراه مدنی دست به انتشار نظر قشقایی در ـ ـ
ضد قبال جو بیان نظریاتش در تمایلی که به داشتن امکانات نشریه ای و به خاطر نیز سیا میان می گذارد.
تشویق کند٬ سعی نموده نه تنهاخسروقشقایی را باطنًا ایران داشته٬ در علیه آمریکا آمریکایی وحمالت بر
امکان انتخاب محتوی برای بوده٬ توزیع این نشریه خواستار برای چاپ و ازای کمکی که خسرو بلکه در

می شوند. وی جویا از نشریه را
بود: زیر موارد پی کسب اطالعات در در دیدارها و این مالقاتها از سیا

موارد آن در احتمال استفاده از جمهوری اسالمی و مقابله با امکانات این ایل در ایل قشقایی و ـ ـ
فعالیت مخالف می توانند کردها از که جدا ایلی هستند تنها توجه به باورشان که قشقاییها اضطراری با

کنند. چشمگیری ایجاد
فارس وضعیت امنیتی خوزستان و مورد اطالعاتی در ـ ـ
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مدنی تماسهای نزدیک داشته اند. توجه به اینکه قشقایی با برنامه های سیاسی مدنی با ـ ـ
این مورد در جمهوری اسالمی). هدایت اقدامات قشقایی برای تاثیرگذاری برجریانات مخالف (با ـ ـ
و آمریکا میانه روهای طرفدار جبهه ملی برای رشد در جمله نفوذ از توصیه هایی به قشقایی می شود؛
برای اطالع یافتن درباره کشور جوادی وزیر حاج سید صدر گزارش اطالعات مالقات با رساندن و
خاقانی برای امکان یک طرح ریزی٬ شریعتمداری و مالقات با طرحهای دولت موقت برای انتخابات٬
کلی هدف٬ به طور کند. ایفا نقشی را معین وی می تواند موعد که در جم به این امید تیمسار مالقات با
کلیه قشرهای از آمریکا هم آوردن میانه روهای طرفدار قشقایی بهعنوان کاتالیزوری برای گرد استفاده از

شریعتمداری است). ضمن اسناد مربوط به این بخش در جامعه بوده است (سند

بریده های خبری مخصوصی بایگانی بیوگرافیک سفارتخانه بوده است. این سند -*

شماره (1)* سند
مشاور هفدهمین دوره مجلس به عنوان نماینده شرکت داشت و شانزدهمین و قشقایی در خسرو
شده در ایران تبعید رسمی از برادرانش به طور تن از به همراه چند او قبیله ای بود. امور نزدیک مصدق در
مخالفت علیه دولت شاه بسیار در او می برد. به سر آمریکا در حال حاضر چه در گر زندگی می کند٬ ژنو
فقط برادرش محمدحسین ایران قطع شده است٬ در گروههای موجود اـکثر ولی رابطه اش با فعال است٬

است. مخدر به مواد به گزارشهای رسیده وی معتاد بنا تهران زندگی نماید. در اجازه دارد

نامه خسرو قشقایی به مصدق
قشقایی که در حال حاضر در اروپا به سر می برد نامه ای به دکتر محمد مصدق نخست وزیر خسرو
پاسخ در دکترمصدق نیز نارضایتی کرده است. وضع جبهه ملی اظهار از این نامه او در پیشین نوشته است.
اختیارمطبوعات در نامه را دو خسروقشقایی هر رهبران جبهه ملی اظهارناخشنودی کرده است. مورد در

داده است. اروپایی قرار

شماره (2) سند
ضمیمه 1 خیلی محرمانه ـ تهران 186

قشقایی خسرو سوابق بیوگرافیک:
مجرد صولتالدوله٬ جوانترین فرزند فیروزآباد٬ ٬1921 محل تولد تاریخ و اطالعات شخصی:

تهران کالج البرز٬ تحصیالت:
انگلیسی. فارسی٬ ترکی٬ زبان:

مسؤول برادر چهار قبیله قشقایی به عنوان یکی از به دوش گرفتن وظایف اداره امور ـ 1941 سوابق:
خود. مادر نزد

طرف کنسول انگلیس پیرامون سیاستهای کلی قبیله ای کنفرانسی که از شرکت در ـ 1942 نوامبر
گردید. برگزار

سرکوب برادرزاده فراری خود طرف دولت به تعقیب و تجهیزات از دریافت سالح و با ـ ژوئیه 1944
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چنگیزخان پرداخت.
پانزدهمین دوره مجلس در نماینده مردم فیروزآباد ـ 1947 ـ 49

کرد. سویس سفر و به آمریکا ـ 1947 نوامبر
گشت. به ایران باز ـ آوریل 1948

کـمسیون کشـاورزی عـضویت در شانزدهمین دوره مجلس٬ در نماینده مردم فیروزآباد 1950ـ
مجلس.

نکات قابل ذـکر:
خسروخان برخالف برادران دیگرش که اـکثر سال ٬1939 ترک ـکالج آمریکایی تهران در از ـکمی بعد
آن زمان قسمت اعظم اوقات از به اجرای وظایف قبیله ایش پرداخت و تهران می گذراندند٬ در اوقات را

استان مصروف نمود. در را خود
فقط برای سفرهایی گاه بهـگاه به پانزدهمین دوره مجلس٬ انتخاب شدن به عنوان نماینده در قبل از
به عنوان او سال 1943 در برادرانش تبلیغات می شد. دیگر از خیلی کمتر باره او در و تهران می آمد
تادیب رهبران جزءقبیله ای که جمله مهمترین وظایف او از و منصوب گردید انتخاب و فیروزآباد فرماندار
شرکت مقامات ارتش ایران برگزارمی گشت. که گاه به گاه با کنفرانسهایی بود شرکت در سرجنگ داشتندو
هواداری کرده بودند آلمانها چون قبًالاز لطف دولت مرکزی نبودند٬ مورد و آن زمان قشقایی هاطرفدار در

و از خلع سالح نمودن مردان قبیله خود امتناع می ورزیدند.
به تعقیب یاران خود به همراه پنجاه تن از مهمات دولتی و بادریافت اسلحه و ماه اوت 1944خسرو در

چنگیزخان مبادرت ورزید. سرکوب برادرزاده فراری خود و
این واقعه قبیله قشقایی تحت فرمان او در شد. درگیر مسئله (سمیرم) خسروخان در فوریه ٬1942 در
1946در در اعدام کردند. فرمانده آن پادگان را و کشتند را سرباز حمله برده حدودصد به پادگان (سمیرم)

مبارزه علیه دولت شرکت جست. جریان جنبش ملی فارس وی در
و آمریکا روادید قبیله به او خلع سالح نمودن افراد سر مشاجرات طوالنی بر پس از 1947 اـکتبر در
خشم شاه تا تن دادند به این کار قشقاییها اظهارات محلی درباره این مسافرت٬ بر بنا گردید. سویس اعطا

فروکش نماید....
مجلس است. دبیر چهار یکی از خسرو مجلس کنونی٬ در

شـبیه مشخصات درشت خـود با است٬ یک ورزشکار و بدنی تنومند وی دارای قدی متوسط و
ضد آمریکا٬ همیشه طرفدار خیلی محتاط است٬ دارد. لبخندی دلپذیر موهای سیاه تیره و ترکهاست٬

نسبت به انگلیس است. بی اعتماد شوروی و
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شماره (3) سند
1331 سّری مرداد 4 ـ ژوئیه 1952 26
اطالعات امنیتی سرویس خارجی آمریکا
ایران وابسته نیروی زمینی تهران٬ دفتر

سفارت آمریکا آقای کومو٬ یادداشت برای :
شامل مطالب زیرین است: نکات مهم گفته های خسرو

به ضرب گلوله ایرانیان را از نفر دو مشخصًا دوشنبه حضورداشت و ناآرامیهای روز پهلوی در علیرضا
ـکشت.

کرد. محکوم به اعدام خواهد شناسایی و مسوؤل کشتارهای دوشنبه را افراد ـکمیته تحقیق٬
شاه متنفرم . من از

شد. خواهند کمیته حاضر برابر در ارتش مجرم بوده و تمام اعضای رکن 2
اصول قانون اساسی است. با مغایر ارتش علیه ایرانیها استفاده از

بقیه جمله قابل تشخیص نبود). تومان پرداخت نمودم ( گارزان هفته پیش مبلغ 10000 به تیمسار
هستم. آمریکا من طرفدار

هینک جان ای.
وابسته نیروی زمینی  سرهنگ٬

یادداشت ـ دسترسی محدود
آقای کومو آقای نوردن به : : از

قشقایی خسرو با گفتگو موضوع :
ـکوکتل پارتی آقای ملبورن بین سرهنگ هینک وخسروقشقایی گفتگویی انجام شدکه شب گذشته در

گزارش می نمایم. برای شما آن را آن شرکت داشتم و در من نیز
عکسهای حتی یکی از گفت امروز باره شاه پرداخت و باره احساسات مردم در در قشقایی به گفتگو
که باید وی گفت حسابهایی دارد پاره کرده اند. را چون مردم آنها ببینید٬ مجامع عمومی نمی توانید در شاه را
فایده نیست. هم خالی از ولی شاه هنوز به قتل رسانده است٬ وی را شاه پدر چون پدر شاه تصفیه نماید٬ با
این باره گفت که قشقایی در گرفت: در گفتگو نیز نه٬ هست یا هم فرمانده کل قوا شاه هنوز درباره اینکه آیا

نه به ایران. به شاه می دهد کمکهای نظامیش را آمریکا
وی کمی ناراحتی از من به همین دلیل با و مواقع قشقایی بی شباهت به خط حزب توده نبود بعضی از
قبل از چون گفتگو وی گفت که عضوجبهه ملی می باشد. عضوجبهه ملی است یاخیر. او سؤال کردم که آیا

هینک دریافت نمایید. از می توانید اطالعات بیشتری را رسیدن من شروع شده بود٬
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شماره (4) سند
1331 خیلی محرمانه مهر 12 ـ 1952 اـکتبر 4
CBD سفارت که تاریخ نداشت گرافیک مکمل مکمل اطالعات بیو

خسروخان قشقایی٬
سوابق:

معاون رئیس مجلس شانزدهمین دوره مجلس٬ در نماینده فیروزآباد فوریه 1952: 1950ـ
هفدهمین دوره مجلس. در نماینده فیروزآباد آوریل 1952: 27

نکات مهم:
به عنوان نماینده مجلس چرا وی بی چون و طرف قبیله اش به وی داده شد٬ اساس آرائی که از بر
دولت از آشکارا و ولی دائما مصدق می کند٬ سیاستهای دکتر انتقادهایی که از وجود با انتخاب گردید.

می رود. ارزش جبهه ملی به شمار با افراد حمایت کرده یکی از
برای خرابکاریهایی که در به آمریکاییها و نمود مجلس سخنرانی خصمانه ای ایراد قشقایی در اخیرًا
تن از چند با دوستی او ولی در حمله کرد٬ هنگام نخست وزیری قوام انجام داده بودند دولت مصدق در
شده تا ایراد وی گفته که سخنان وی به این منظور تغییری حاصل نشده است. اعضای سفارت آمریکا
اعتراض خود مورد وی در دولت جبهه ملی پی ببرد. عدم حمایت فعاالنه از در به اشتباهات خود آمریکا
آموزش یافته توسط آنان افراد توضیح داده گفت که تجهیزات و بیشتر نیز نسبت به هیئتهای نظامی آمریکا
علیه منافع ایران به کار گرفته خواهند شد. ظاهرًا در شکافی که بین کاشانی و مصدق به وجود آمده و هر
به دسیسه پردازی درسطح وسیع ولی تمایل او مصدق بماند٬ تصمیم گرفته است با او می شود باز چه بیشتر
پریش آر. آیند. ام. ضعیف به شمار بهترین حالت٬ این قبیل در که استنتاجاتی از موجب می شود

شماره (5) سند
آبان 1333 خیلی محرمانه 6 ـ 1954 اـکتبر 28
اصفهان در کنسول آمریکا جناب برایانت باـکینگهام ـ ایران به : تهران ـ در سفارت آمریکا : از

رسمی غیر اداری ـ
آقای باـکینگهام عزیز:

انجام دادم برایتان ارسال شیراز خان در خسرو با مالقات اخیر که در همراه این نامه متن گفتگویی را
می دهم. آقای کورن قرار اختیار در نیز آن را از یک نسخه دیگر جلب نماید. توجهتان را شاید می دارم٬
یکشنبه برای دیدن روز کردم. پرواز شنبه به طرف شیراز صبح روز بود. دلپذیر من به فارس بسیار سفر
به تهران سه شنبه بعدازظهر روز ماندم و شیراز در سه شنبه را روزهای دوشنبه و رفتم و تخت جمشید آثار

بازگشتم.
است که آقای گیلفیلن گفت امیدوار خوش گذشته باشد. سفر خانم باـکینگهام در و امیدوارم که به شما

بیایید. به شیراز دیگر بار شما
خانم باـکینگهام مالقات نمایم. و شما با دیگر امیدوارم بار خوشحالم و بسیار شما مالقات با از من نیز
فونست رابرت ال. ارادتمند٬
نماینده کنسولی آمریکا
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آبان 1333 6 ـ 1954 اـکتبر 28 
اصفهان ـ کنسول آمریکا برایانت باـکینگهام٬

تبریز در ـ معاون کنسول آمریکا فونست٬ رابرت ال.
به شیراز اخیر سفر خان ـ خسرو

آقای بهمن بیگی رئیس برنامه کلی قبیله ای با امور مورد رسمی در غیر هنگام صحبت دوستانه و در
با اـکتبر یکشنبه 24 روز دریافتم که خسروخان در شیراز٬ در م) (ترومن ـ آموزشی قبیلهای اصل چهار
به سر فیروزآباد در حال حاضر خسروخان در طبق گفته بهمن بیگی٬ عزیزی مالقات نموده است. تیمسار

می برد.
قرار بعدازظهر به من گفت که امروز شیراز در استانی اصل چهار گیلفیلن مدیر آقای دونالد آن٬ پس از
لحن عادی به مالقات خسروخان به گیلفیلن گفتم که با اـکتبر). 25 نماید( وی دیدار است تیمسارعزیزی با
این اختیار عزیزی در تیمسار با گفتگو توسط آقای گیلفیلن پس از اطالعات زیر اشاره نماید. تیمسار با

داده شد. جانب قرار
وی تماس گرفته گفت که با یکشنبه٬ روز پیکهای خسروخان در عزیزی یکی از طبق گفته تیمسار
گفت تیمسار نماید. گفتگو تیمسار است ومی خواهدپس ازدریافت امان نامه با خارج شهر خسروخان در
به گیلفیلن گـفت کـه تیمسار به دفترش راهنمایی نماید. خسروخان را تا یک مالزم فرستاد ـکه فورًا
راه عزیزی به خسروخان گفت که به هیچ وجه نگرانی به خود می رسد. خسروخان خیلی عصبی به نظر

ندهد و دیگر اینکه خسرو می تواند آزادانه به هر کجا که می خواهد سفر نماید.
غیر در ترک نماید٬ را تاریخ معینی اینجا تا باید به خواسته دولت خسرو به وی گفت که بنا ولی تیمسار

شد. خواهد این صورت دستگیر
قرار قبایل روابط حسنه بر با که بتوانند فارس امیدوارند در فرماندهی او وی گفت که دولت وخصوصًا
دردسرهایی که سال وی به خاطر شد. نخواهد گفت که برای قبایل مشکلی ایجاد وی به خسرو نمایند.
کرده است به وی اخطار تیمسار به گفته گیلفیلن٬ ترک گوید. را ـگذشته فراهم کرده بود٬واجب است که اینجا
اخراج را ارتش واردشده او نکرده است) ذـکر (البته تاریخ را ترک ننماید را تاریخ تعیین شده اینجا تا ـکه اـگر

کرد. خواهد
در عزیزی به دست آورده بودم پایان می یابد. زمینه مکالمه گیلفیلن ـ به این ترتیب اطالعاتی که در
قبایل برخوردار حمایت قابل توجهی در از ـگفتگوهای قبلی بهمن بیگی به من گفت که خسروخان دیگر

وی شده است. ثروت اوست که موجب حمایت باقیمانده از تنها و نیست٬
بهمن بیگی: مورد سوابقی در

کوهستان به سر قبیله در پدرش به همراه بخشهایی از قبیله عماله است. عضو ساله و 40 وی حدودًا
وی گردانندگی برنامه دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. بهمن بیگی از می برد.
به کارش عالقه ظاهرًا او یک برنامه عالی است به عهده دارد. که ظاهرًا را آموزش قبیله ای اصل چهار

دارد. بسیار
بودجه این سفر اقامت نمود. آمریکا به مدت شش ماه در برای انجام یک سفرخصوصی درسال 1952
طرح می گفت چون با است. به زبان انگلیسی خوب آشنا او توسط خسروخان تأمین می شد. عمدتًا
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که در می دارد ولی اظهار چشم وی افتاده است٬ از او مخالف بود پارلمانی کاهش دهنده سال قبل خسرو
یک جبهه مخالف علیه طرح پارلمانی خسروخان است. حال ایجاد

آقای کورن رونوشت به:
تبریز در  ـکنسول آمریکا

شماره (6) سند
1336 تیر ـ آقای کومو ژوئیه 1957
قشقایی نمودم. لحظه گفتگو چند فرمانده پوالرد قشقایی و خسرو اقامتگاه آقای ملبورن با دیشب در
نیست. بی تقصیر این کشتار در نیز آمریکا کشته٬ می گفت که چون سالحهای آمریکایی مردم بیگناه را

نشان ساخت که همه کمکهای نظامی به دولت ایران داده شده است. خاطر پوالرد
یک دولت تنها و ندارد ایران یک دولت ایرانی واقعی وجود که چهل سال است که در قشقایی پاسخ داد
وی گفت آمریکا میدل تون است. و زننر دکتر جکسون٬ که دولت سرگرد دارد سرویس اطالعاتی وجود
وی گفت ”بین گذشته به شاه داده شده است. در حالی که سالحها در به دولت واقعی ایران کمک نماید٬ باید
وی گفت ایران خواستار حل خواهم کرد“. آن را من یک روز شاه یک مسئله هست که حل نشده و من و

ترک نمودم. این لحظه من گروه را در یک شاه دموکرات است و

سند شماره (7)
از: معاون ریاست بخش طرحها 29 دسامبر 57 ـ 8دی 36

پاپیچ جی. اس. آقای : یادداشت برای رئیس اداره تحقیق فدرال (اف.بی.آی)
سیا) سازمان مرکزی اطالعات (

سی. واشنگتن دی.
خسروخان قشقایی موضوع :

عبداهلل حساس گزارش کرده است که خواهرزاده خسروخان قشقایی یعنی امیر و یک منبع معتبر ـ 1
وی دعوت کرده از مین زندگی میکند چیشلوم٬ خیابان مین٬ شماره یک: در قشقایی که پزشک است و

نماید. سفر است که به آمریکا
رهبران وی یکی از ایران متولدگردید. شیراز٬ سال 1920در 2ـخسروخان قشقایی که ایرانی است در
مخالفت علیه رژیم کنونی ایران مداومت در رهبران قشقایی به خاطر شده قبیله قشقایی ایران است. تبعید
بحث در مورد فرد شدند. به فرار مجبور سال 1954 حدود در به شورش مسلحانه می شد٬ ـکه گاه منجر
ارتباط می باشد. رژیم مقیم خارج در ضد تمام عناصر با و می برد مونیخ آلمان به سر شهر در حال حاضر
این سازمان مایل است بپذیرد٬ آمریکا از برای دیدار صورتی که وی دعوت خواهرزاده اش را در 3ـ

روابط وی اطالعاتی داشته باشد. از داشته و نظر زیر فعالیتهای وی را
قشقایی از خسرو با گفتگوهای خود که در می شود تقاضا شما از منبع گزارشگر برای حفاظت از 4ـ

وی نام نبرید.
تابعیت وزارت خارجه. به اداره مهاجرت و رونوشت:
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شماره (8) سند
خارجی ممنوع انتشار سّری ـ 42 طبقه بندی: خرداد 16 ـ ژوئن 1963 6 تاریخ خبر:
ژوئن 1963 15 : تاریخ کسب خبر وزارت دفاع محل و اطالعاتی ـ ـگزارش خبر
ایران ژوئن 1963 ـکشور: 19 تاریخ گزارش:
ناظران برجسته آمریکایی یکی از وابسته نیروی زمینی ایاالت متحده ایران منبع: تهیهـکننده:

پوستون وابسته نیروی زمینی ایاالت متحده ام. سرهنگ سی. مقام تصویب کننده:
اساس این گزارش تهیه بر نبایدصرفًا سیاستها یا / و بررسی نشده است طرحها این گزارش حاوی اخبار

تعدیل شوند. جرح و یا
نقشه های خسروخان قشقایی می باشد. این گزارش حاوی مطالبی پیرامون وضع کنونی و خالصه مطلب:

قشقایی نقشه خسرو قیام ـ (خیلی محرمانه) موضوع:
چون پاسپورت ترک نمایند٬ آینده نزدیک آلمان را در دارند نظر مادرش در 1ـخسروخان قشقایی و
ولی طبق اظهارات منبع گزارش دهنده فاش نمی سازد٬ را نهایی خود وی مقصد ضبط گردیده است. آنها

نماید. به داخل ایران ”نفوذ“ وی سعی دارد
آینده در وی به سویس بازگشت و می برد. مونیخ به سر یکم ژوئن در حدود حسین در محمد 2ـ

گشت. خواهد نزدیک به آلمان باز
هنگام این است در قرار گردد. برگزار اروپا آینده نزدیک در است در تظاهرات دانشجویی قرار 3ـ

تظاهرات به سفارتهای ایران حمله شود.
وی در کمک کرده اند. به وی 25000دالر 4ـخسروخان مدعی است که دانشجویان ایرانی مقیم اروپا
تفنگهای (امـ3)٬ %45 وی مایل است تفنگهای کالیبر اسلحه استفاده کند. برای خرید این پول را دارد نظر
وی امیدوار منفجره پالستیکی خریداری نماید. مواد و 3/5 موشک اندازهای کالیبر اتوماتیک براونینگ٬
علیه خطوط ارتباطی به عملیات تروریستی مبادرت ورزد. آنجا در و به ایران ببرد را اینها است بتواند
نهضت مقاومت علیه دولت که در است که ترکهای بختیاری گروه بعدی قبیله ای هستند وی معتقد ـ 5

پیروان جوانرودی. البته به استثناء کرد٬ شرکت خواهند
در به دست بیاورد٬ تجهیزات فرستنده را و بلندگو٬ قبیل رادیو٬ وسایل تبلیغاتی الزم از بتواند اـگر 6ـ
علیه خطوط ارتباطی دولت دست بزند. حمالت خود همزمان با به یک مبارزه تبلیغاتی به طور دارد نظر
تفنگ گرفته اند. فارس 25000 ژاندارمری ایران در ارتش ایران و کنون از به گفته وی قبایل تا 7ـ
نوع تفنگهای جنگ جهانی از است٬ فارس موجود به گفته وی تفنگ ده گلوله ای انگلیسی که در 8ـ

دوم انگلیسی می باشد.
سنت) معادل 66 تقریبًا تومان ( اینک به مبلغ 5 را 1 خشاب فشنگ تفنگ ام ـ فارس هر در 9ـ

می فروشند.
نفوذ از آنهاامیدوارند کرده است و رابطه نزدیک برقرار بختیار تیمور 10ـخسروخان مدعی است که با

بین ببرند. از رژیم کنونی را میان افسران ارتش ایران استفاده کرده بتوانند وی در
اظهارنظر:

برای آن سرنگون ساختن اعلیحضرت است و و یک هدف دارد که خسروخان تنها منبع اظهارمی دارد
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بسـیاری از با منبع که اخیرًا عملیات چریکی شده است. وی یک طالب بیقرار رسیدن به این هدف٬
آنچه تـصور بیش از میان قشقاییها داشته به این نتیجه رسیده است که خسروخان در دیدار قشقاییها
دارد. اختیار وقایع ایران در مورد دقیق در وی خسروخان اطالع نسبتًا به اعتقاد بنا مقبولیت دارد٬ می شود
ممکن ولی غیر باشد٬ ژاندارمری باال ارتش و ممکن است رقم تخمین سالحهای به دست آمده از
تخمین همین حدود در دست داده شده به وسیله ارتش را سالحهای از منابع خارجی نظامی معتبر نیست.
کامیون حامل مسلسلهای کالیبر حداقل دو و 4/2 3خمپاره انداز ـ 4 که حدود می دارند اظهار و می زنند
قبایل ازطریق استقرار این٬ عالوه بر ربوده شده است. توسط آنها می باشند) 30عدد ـ 40 که (حدود 0/30

مهمات دریافت کرده اند. و زیادی غذا اردوگاههای قالبی مقدار
اظهارنظر:

نخواهد دالر 25000 با داده می شود٬ اروپا تخفیفهایی که در حتی با (مقام تهیه کننده این گزارش)
خرید این مقدار با تجهیزات مخابراتی خریداری نماید. و بازوکا زیادی تفنگ اتوماتیک٬ توانست تعداد
وی از خارج نیز که در نشان بدهد و برای مدتی گول بزند را افراد توانست تعدادی از خسروخان خواهد

حمایت می شود.
بخش سیاسی. وزارت خارجه / منابع کنترل شده آمریکایی (سیا)٬ حوزه فعالیت: هماهنگی در

شماره (9) سند
قشقایی٬ خسرو خیلی محرمانه

محل اقامت در آلمان
آمریکا روادید شاه به آمریکا هنگام سفر در که به شخص مذکور خارجه درخواست کرد وزارت امور
مزاحمت و دردسر وی ایجاد سفرهای گذشته شاه٬ که در سوابق گذشته وی نشان می دهد نشود. اعطا

می کرده است.
تلگرام تهران 1114.

.1343 خرداد 13 ـ ژوئن 1964 3

شماره (10) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش:
تهیه تحت نظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ

ـکننده.
رؤسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع:

قشقایی بوده است. خود معرفی منبع داشته اند٬ در منبع تمام گزارشهایی که این عبارت را 1ـ

قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است.1 می باشد. دولت ایران دارد عالیرتبه ای در
ایران ـ ـکشور

اواسط تیرماه 1358) ـ تدارک نظامی اضطراری (تاریخ خبر قشقایی و فعالیت سیاسی (ایل ) موضوع :
ولی به نظروی مهدی بازرگان حمایت می کند٬ دولت موقت نخست وزیر اـگرچه خسروقشقایی از 1ـ
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ظرف سه ماه آینده بی نظمی می کند فکر و حال تقلیل می باشند در هنوز و اختیارات این دولت محدود
سران مختلف تدارکاتی با وی بنابراین دست اندرکار گرفته شود. سر خشونت ممکن است از ـگسترده و
مردم از دولت٬ بیشتر بین رفتن اقتدار صورت از در تهران است تا جنوب ایران و نظامی در سیاسی و
قشقایی (ایل) مناطقی که افراد صد در که نود قشقایی تخمین می زند متحدانشان محافظت شود. قشقایی و
جنوب غرب ایران نیزطرفداری در آنها بخشهای مجاور در و حمایت می کنند او از دارند٬ کثرت قرار در
بالغ پنج میلیون نفر طرفدارانش اینک به حدود که تعداد می کند فکر او دارد. وجود او چشمگیری از
کـه در نمی رود انتظار و قشقایی موافقت دارد مقاصد با منبع کامًال (توضیح حوزه فعالیت: می شوند.
تصحیحی به عمل سیاسی ایل قشقایی داشته باشد٬ نفوذ قشقایی پیرامون قدرت کمی و مبالغاتی که خسرو

آورد).
تماسهای تهران می باشند. در محل و فرماندهی نظامی در تماسهایی با مشغول ایجاد قشقاییها 2ـ
ولی سرلشکر با تهران نیز در است و قرار اصفهان بر و پیاده شیراز فرماندهان واحدهای زرهی و نزدیکی با
منبع درباره محتوای این (توضیح حوزه فعالیت ـ دارد فالحی فرمانده نیروهای زمینی ایران تماس وجود

نداشت). چیزی اظهار تماسها
به واسطه عمدتًا اما نیروی هوایی صورت گرفته اند٬ تالشهایی برای فراهم کردن رابطهای مشابهی در

نبوده اند. مثمرثمر سازمان نیروی هوایی توسط تکنیسینهایی بنام همافر٬ اضمحالل فعالیت و
تـفنگ و آخرین حـمل 400.... بیشتری دریافت می دارند. ایل قشقایی سالحهای جدید افراد 3ـ
می باشد. اـکثر... قشقایی سالحهای انفرادی می باشند٬ اما چند... و تعداد مسلسل و خمپاره نیز وجود دارد.

4ـ به دست آمده در: ایران٬ تهران ( 18 تیر ماه 1358).... شماره گزارش از حوزه فعالیت....
قاهره٬ بیروت٬ به امان٬ فرستاده شد وابسته دفاعی تهران. سفارتخانه و حوزه فعالیت: از انتشار 5ـ

تلآویو. دهلینو٬ کراچی٬...٬ کابل٬ ـکویت٬ جده٬ اسالمآباد٬
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش:
تـحت نظر اقتباس خـبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ
تمام ثبت شده. گزارشگر طبقه بندی توسط مامور بایگانی ضبط شود. در 78 تیر تاریخ 18 تا تهیهـکننده٬

می باشند. کل سند قیود گزارش حاوی طبقه بندی و اجزاء

شماره (11) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار طبقه بندی گزارش سّری ـ
تـحت نظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ

تهیهـکننده.
ایران : ـکشور

رؤسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع :
قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است. می باشد. دولت موقت ایران دارد عالیرتبه ای در

باره اوضاع سیاسی ایران نظرگاههای رئیس ایل قشقایی در موضوع :
از ذیل را تفسیر قشقایی به یاران نزدیک خود رئیس ایل قشقایی خسرو اواسط تیرماه ٬1358 در 1ـ
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ایران ارائه کرد. اوضاع سیاسی در
سایر مقایسه با کمترین تمایالت ارتجاعی در فردی با هوشترین و خمینی با روح اهلل آیت اهلل الف ـ
به دولت موقت ایران قدرت واقعی را که او تکیه وی به اصول دینی مانع می شود اما مالهای مهم است٬
مالها کرد. آن جلوگیری خواهد مابقی دستگاه مذهبی از چنین کند٬ هم مایل باشد اـگر او تفویض کند.
از خمینی هنوز می باشند. نسبت به پیروان فردی خود حسود و ظنین به یکدیگر کوته فکر٬ نادان٬ عمومًا
سه ماه که در سرعتی کاهش می یابد این حمایت با اما ایرانیان برخورداراست. 70درصد حمایت احتماًال
آیاقشقایی مالهایی پرسیده شد (توضیح حوزه فعالیت: به نصف تقلیل دهد. پیروان را آینده می تواندتعداد

اشتباه نوشته اند. کاظم شریعتمداری بوده که اسمش را منظور *ـ

منبع گفت که قشقایی٬شریعتمداری را خمینی متکی به اصول میداند٬ بیش از را مثل حافظ شریعتمداری*
نه یک چهره مذهبی به حساب می آورد). یک سیاستمدار

عامل مهم دیگرفقدان دو ب ـضعف دولت بازرگان فقط تاحدی ناشی ازوابستگی آن به خمینی است.
که دولت موقت قدرتی را درگیریهای داخلی آن است که نتیجه اش این می شود دولت و تخصص سیاسی در
زمینه هایی را یا شرح نداد٬ قشقایی آن شکافهای داخلی را توضیح منبع: ) اعمال نمی کند دست دارد ـکه در

معرفی نکرد). مغتنم نمی شمرد خود ـکه دولت برای نشان دادن اقتدار
یکی تشنجات هم جمع شوند. عامل ممکن است با گرفته شدن بی نظمی گسترده دو سر برای از ج ـ
بیش بی توجه به ایدئولوژی مقصدش رسیدن به یک کم و آنها٬ یک از فزاینده بین گروه های سیاسی که هر
دولت همچنان تامین پروژه های اقتصادی می باشد. نمای مشکالت شدید دوم دور قدرت است. انحصار
خدمات عمومی را معلق گذارده٬ در حالی که به دنبال شواهدی از فسادهای مالی گذشته است و در نتیجه
موجب افزایش بیکاری شده است. این موضوع با تغییر شکل اقتصاد محلی تشدید می شود که در آن
این واردات دهات یک صحنه عادی شده بود. مشاهده فروش مرغهای یخزده وارداتی در مثًال اقتصاد
را نه اینکه تمام احتیاجات خود تامین کند را محلی نه آماده است که شهرها اقتصاد و اینک متوقف شده اند

تامین کند.
NITـ 10/659 حوزه فعالیت: شماره گزارش از (1358 تیر 18 تهران ( ایران٬ به دست آمده در: 2ـ
قاهره٬ بیروت٬ به امان٬ تهران فرستاده شد وابسته دفاعی در سفارتخانه و حوزه فعالیت: از انتشار 3ـ

تلآویو. دهلی نو٬ ـکویت٬ کراچی٬ کابل٬ جده٬ اسالمآباد٬
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار طبقه بندی گزارش سّری ـ
تـحت نظر اقـتباس خـبر پخش و مشاوران پیمانکار. قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ
کل سـند قیود حاوی طبقه بندی و تمام اجزاء بایگانی ضبط شود. در 78 تیر تاریخ 19 تا تهیهـکننده.

می باشند.
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آمده است. شماره 11) NIT (سند اداری مربوط به گزارش 10/659ـ جزئیات فنی و این سند در 1ـ

شماره (12)1 سند
اطالعاتی سّری ـ 58 تیر 19

53 () تهران 49 از:
جده٬ اسالمآباد٬ قاهره٬ بیروت٬ رونوشت برای امان٬ رئیس٬ به:

تلآویو. دهلینو٬ ـکویت٬ کراچی٬ ـکابل٬
راتر دی. اطالعاتی اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

بدون نام خاص داده نشود. به سازمان اطالعاتی همکار تیر. 18 در اس.دی.راتر/4 جزئیات تکمیلی:
که در مراجعه کند DIR به تلگرام تهران 53648 شده توسط پکوئین. اخذ فهرست بایگانی. برای ثبت در
بدون NIT طبقه بندی توسط 15356. ـ حوزه فعالیت 10/659 شماره گزارش از نیامده است. خط انتشار

پرونده.

شماره (13) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 10
تهران رئیس 486833 به : : از

عملیات روانی راتر اس.دی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
که این بود امید ایران به دست گرفت می گذرد. در موقعی که رژیم فعلی قدرت را اینک شش ماه از 1ـ
اـگر ایرانیها برای مدتی کم و بیش به خود واـگذاشته شوند یک دولت با ثبات٬ میانه رو و نسبتًا طرفدار
آمریکا شاید سر برآورد. واقعیت این طور نبوده و ما با عدم ثبات مستمر در ایران٬ مداخله روزافزون
براساس ایـن اوضـاع مـا هستیم. به رو یک بحران انرژی رو افغانستان و مجاور کشور شوروی در
سیاست علنی ماخواسته شد٬ درصورتی که از به کاراندازیم تا می خواهیم مکانیسمهای عملیات مخفی را

پشتیبانی کنیم. را
بررسی کنیم که بتوانیم یا به یک روزنامه را یک منفذ می خواهیم امکان ایجاد ما شروع٬ برای 2ـ
در باشد. دیکته خواهیم کرد٬ یاحداقل جوابگوی یک خط مشی مقاالت که ما کنترل کنیم و آن را مستقیمًا
به این و آن مقابله کند با و افشاء منطقه را دخالت شوروی در باشد امیدواریم که آن روزنامه حاضر آغاز
جهت آن به سوی سیاست تغییر شد هنگامی که ظرفیت روزنامه برقرار دارد. الزم را مجوز دلیل ستاد

ساده ای باشد. نسبتًا کار باید تحمیل شد٬ صورتی که چنین درخواستی به سیا محلی در
به 4 نام اس.دی.راتر/ فورًا برای چنین روزنامه ای چگونه شروع شود٬ اینکه جستجو مورد در 3ـ
از و کند یک نشریه هفتگی برپا دارد نظر که در گفته بود به ما 4 ر/ بهمن 57) ماه فوریه ( در ذهن می آید.
داریم چنین حالی که تردید در که اطالع داد این بود جواب ستاد استقبال می کند. ـکمک مخفی آمریکا
یکی در که گفت جزئیات را داده شد 4 به جزئیاتی که ر/ باید ما فکری به خودی خودچندان جالب باشد٬
چند داشتند نظر مدنی در دریادار و گفت که او 4 ر/ فروردین) آوریل ( در داد. جلسات آینده خواهد از
متکی به اصول میلیون ریال جمع آوری کرده بودند. 20 برای این منظور و کنند برپا نشریه هفتگی محلی را
یک ماه دیگر مدنی حدود و گفته او که ر/4 قرارگاه گزارش داد منبع گفت که قشقایی (اردیبهشت) می داند٬
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کرد. خواهند یک نشریه هفتگی برپا همین حدود یا
از سؤال کنند. باره وضع نشریات خود در ر/4 مالقات آینده از در قرارگاه خواسته می شود از 4ـ
علت مطرح کردن این مسئله صادق رابطه با در می کنیم که باید تصور هوشی است٬ با فرد آنجایی که ر/4
ما ایران تصویب نشده٬ تبلیغات در شدن در گیر خط مشی یی جهت در آنکه هنوز باشیم یعنی بگوییم با
اتخاذ باید صورتی که الزم بود چه اقدامی در بتوان قضاوت کرد تا تحقیق کنیم٬ کامًال می خواهیم قضیه را
تیراژ٬ ذیل عالقه داریم: موارد در آن هست٬ انتشار قصد یا می یابد انتشار نشریهای که دارد به هر ما شود.
شیوه تأمین مالی. دولتی و اندازه سانسور نوع و جهت گیری مقاالت٬ طرحهای انتشار٬ هدف ٬ ـگروه مورد
چه اینکه احتیاجات او تخمینهائی از لطفًا مطرح کرد٬ را٬ ما مسئله کمک مالی از 4 صورتی که ر/ در
شد انتخاب محتوی فراهم خواهد در جانب ما امکان چه مشارکتی از عوض تمایل او در و بود خواهند

ارائه کنید.
بپرسید. او از درخواست می شود شما همچنین از درباره روزنامه خودش٬ 4 ر/ به عالوه سؤال از ـ 5
در اطالع دارد. موافق باشند جانب ما نسبت به کمک مخفی از نشریاتی که امکان دارد سایر وجود از آیا
دارند که خوانندگان وسیعی بین ایرانیهای آنجا اروپا به چنین نشریاتی در عالقه مند ایران٬ جنب مورد

می باشیم.
نظریات قرارگاه استقبال می کنیم. از 6ـ

سری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 9 تا 201 063527 پرونده: ـ 7

سند شماره (14)
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 مرداد 27
تهران واشنگتن 497711 به : از:
این گزارشها شده اندمی آید. ذـکر اینجا درذیل نمرات ونظریات مربوط به گزارشهای ماه ژوئیه که در 1ـ

آمد. خواهند جاهای مناسب خود در بقیه موارد ارائه شده و قشقایی بودند که مربوط به خسرو مورد فقط دو این سند از 1ـ

شدند1. مرور 1358 مرداد 24 در
.TDFIRDB ـ OPACT 79ـ315/12271 NIT بدون S.1.B 10/658ـ (هدف)

تمام کنترلها با سری / 4 راتر/ دی. اس. (یک جانبه) 5 نمره:
1358 تیر 19 در انتشار

گزارشها شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار موضوع :

پرونده قشقایی. شماره 10 سند 2ـ

تدارک نظامی اضطراری“.2 قشقایی و ”فعالیت سیاسی (ایل)
دی. اینکه تخمین های اس. پاراـگراف یک درج کرده مبنی بر آن توضیحاتی که حوزه فعالیت در با نظریه:
گزارشگری راجع به ولی خود است موافقیم٬ مبالغه آمیز سیاسی احتماًال نفوذ باره قدرت کمی و در 4 راتر/
نیروی اطالعاتی رئیس ستاد خالصه مخصوص دستیار گزارش در از است. به فرد ایل قشقایی منحصر

زمینی استفاده شد.
٬S.1.B هدف) )
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٬TDFIRDB ـ OPACT 79ـ315/12267 NIT بدون ـ 10/659
٬1358 تیر 19 در انتشار تمام کنترلها با سری / 4/ اس.دی.راتر یک جانبه) ) 5 نمره:

پرونده قشقایی. شماره 11 سند -1

باره اوضاع سیاسی ایران“1. ”نظرگاه های رئیس ایل قشقایی در
صحنه سیاسی سیاسی واقع بینانه از 4سعی داشته یک تصویر که اس.دی.راتر/ ارزش این را ما نظریه:

همچنان خواهان نظرگاه های وی هستیم. و درک می کنیم٬ ایران ارائه دهد

شماره (15) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش :
تـحت نظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ

تهیهـکننده.
رؤسای بزرگ قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع :
قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است. می باشد. دولت موقت ایران دارد عالیرتبه ای در

ایران : ـکشور
خوزستان مدنی نگرانیهای امنیتی استاندار فعالیت سیاسی و موضوع :

(1358 اواسط شهریور (تاریخ خبر:
حسن الهوتی سعی داشته اند آیت اهلل محمدحسین بهشتی و آیت اهلل ٬1358 اواسط شهریور تا 1ـ
آیت اهلل روح اهلل خمینی را متقاعد کنند که می توان عدم کارایی دولت موقت ایران را با انتصاب دریادار
خمینی اـگرتصمیمی گرفته باشد (توضیح منبع: مدنی به جای نخست وزیرمهدی بازرگان عالج کرد محمد
کردن مهار موفقیت مدنی در اینکه خمینی از حاـکی از دارند ولی شواهدی وجود معلوم نشده٬ هنوز
15 یک منبع قابل اطمینان در توضیح حوزه فعالیت: ) خوزستان راضی می باشد)٬ نارضاییهای اعراب در

مدنی خصومت دارد). با که بهشتی شخصًا می شود تصور داشت که عمومًا اظهار شهریور
مدنی توصیه کرده است که یک کودتای نظامی علیه خسروقشقایی رئیس ایل قشقایی به دریادار 2ـ
این در است. این موقع زود که چنین حرکتی در مدنی جواب داد رهبری کند. دولت بازرگان را خمینی و

زمینه وی به ادامه ضعف نیروهای مسلح اشاره نمود.
هفته چه فعالیت ناراضیان عرب درچند اـگر نگران وضع امنیت استان خوزستان است. مدنی عمیقًا 3ـ
اینکه فعالیت تشکیالتی بین اعراب سرعت مبنی بر دست دارد ولی مدنی شواهدی در ـگذشته تقلیل یافته٬

باره این موضوع نداشت). منبع تفصیلی در فراوانی یافته است (توضیح حوزه فعالیت :
ـ حوزه فعالیت 10/715 شماره گزارش از (1358 شهریور تهران (14 ایران٬ دست آمده در: به 4ـ

.NIT

قاهره٬ بیروت٬ امان٬ به: فرستاده شد فقط برای کاردار) سفارتخانه تهران ( حوزه فعالیت: از انتشار ـ 5
(فقط برای کارمندان اصلی). تلآویو٬ دهلی نو٬.... ـکویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالمآباد٬

قـابل رویت بـرای غیر شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار سری ـ طبقه بندی گزارش:
تـحت نظر اقتباس خـبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ
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تمام اجزاء ثبت شده. گزارشگر طبقه بندی توسط مامور بایگانی ضبط شود. در تاریخ.... تا تهیهـکننده.
می باشند. کل سند قیود ـگزارش حاوی طبقه بندی و

شماره (16) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش :
تـحت نظر اقتباس خـبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا بیگانگان ـ

تهیهـکننده.
رؤسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع :

قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است. می باشد. دولت ایران دارد عالیرتبه ای در
ایران : ـکشور

(1358 اواسط شهریور سیاسی ایل قشقایی (تاریخ خبر: فعالیت تشکیالت نظامی و موضوع :
استانهای مجاور فارس و متحدانش در این ایل و قشقایی٬ به گفته رئیس ایل قشقایی خسرو 1ـ
نـوع تسـلیحات انـفرادی فقط از تقریبًا این سالحها دارند. اختیار سالح سبک در 20000 مجموعًا
(توضیح حوزه فعالیت: این میان یافت می شود در مسلسل سبک نیز خمپاره و که چند چند هر می باشند٬
باره فعالیت همین منبع در قبلی از برای داشتن اخبار سالحهای سبک مبالغه شده است. تعداد در احتماًال
- فـعالیت NIT TDFIRDB و 10/658 قشقایی مراجعه کنید بـه گـزارش 79ـ315/1227 ـ (ایل)
تشکیالتی برای تسهیل استفاده از این قوا بخوبی پیش رفته است و خسرو قشقایی معتقد است که می تواند
قبایل متحد را به تهران انتقال دهد. سازماندهی جوانب قشقایی و ظرف سه روز تا 20000 نفر از افراد
مقابل یک در شود ناچار که ایل قشقایی شاید ترابری چنین انتقالی به این بهانه اعمال می شود تدارکاتی و
تا آماده باشد قشقایی می خواهد (ایل) واقع٬ در برای آیت اهللروح اهللخمینی عکس العمل نشان دهد. خطر

گذارد. اختیار برای سرنگونی خمینی قوای نظامی در هنگامی که مناسب بود
در قشقایی خواهان همبستگی رابطهای خود به خسرو برنامه سیاسی نیروهای قشقایی وفادار 2ـ
مثل گروه دینی) غیر سیاستمداران دنیوی ( همچنین به دنبال برقراری اتحادی با آنها ارتش ایران است٬
فلسفه جوادی است و سید تحت تاثیر قشقایی بسیار خسرو توضیح منبع: ) جوان جبهه ملی می باشند
خط که در دارد خود نظر در رژیمی را ملت ایران می داند..... قبایل و منافع افراد منطبق با سیاسی وی را
اقدام به تماس با..... اخیرًا بختیار سابق.... نخست وزیر مصدق باشد.) مشابه رژیم نخست وزیر.... مشی٬

بختیار........ که صالح نیست با می کند فکر ـکرده است....
امکان نبوده که صحت... برای ما حامیان خسروقشقایی است. منبع یکی از (توضیح حوزه فعالیت: 3ـ

کنیم). تأیید را دارند وفا تمام ایل قشقایی به خسرو اینکه عمًال مبنی بر وی را
NIT حوزه فعالیت:...- شماره گزارش از (1358 شهریور تهران (14 ایران٬ به دست آمده در: 4ـ

قاهره٬ بیروت٬ به امان٬ فرستاده شد سفارتخانه تهران (فقط برای کاردار) حوزه فعالیت: از انتشار 5ـ
(فقط رؤسای هیئتهای نمایندگی) تلآویو٬ ـکویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالمآباد٬

قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار طبقه بندی گزارش سری ـ
تحت نـظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ
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تمام ثبت شده. گزارشگر طبقه بندی توسط مأمور بایگانی ضبط شود. در 78 تاریخ شهریور تهیهـکننده تا
می باشند. کل سند قیود گزارش حاوی طبقه بندی و اجزاء

شماره (17) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش :
تحت نـظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ

تهیهـکننده
ایران : ـکشور

رؤسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع :
قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است. می باشد. دولت موقت ایران دارد عالیرتبه ای در

ایران در برای جلب حمایت میانه روها کوششهای بختیار موضوع:
(1358 اواسط مهر تا شهریور (تاریخ خبرـ

دریافت داشته بختیار شاهپور شفاهی از قشقایی رئیس ایل قشقایی تعدادی پیام کتبی و خسرو 1ـ
رژیم جانشین رژیم اسالمی برای ایجاد کوشش بختیار جلب حمایت قشقایی از این پیامها از منظور است.
هفته در داشت که آخرین یادداشت بختیار قشقایی اظهار (توضیح منبع: خمینی می باشد. آیت اهللروح اهلل

به دستش رسید). ـ مهر الی 16 9 اول ماه اـکتبرـ
2ـ در ارتباطات بختیار با قشقایی ادعا شده که روحانیون میانه رو منجمله آیت اهلل کاظم شریعتمداری
حمایت از کرد همچنین ادعا بختیار تمام مراتب گروه افسران قول حمایت داده اند. ارتش از عناصری در و

است. اعراب ایران برخوردار مشخصًا تمام اقلیتهای قومی و
که تعهدی به برنامه آن می داند از لحاظ سیاسی زیرک تر از قشقایی گفت که شریعتمداری را (توضیح منبع:
و دارد ایران تردید وی در پیرامون حمایت از وی گفت که درباره صحت دعاوی بختیار داده باشد. بختیار
مبالغه کشور در خود) تمایل معمول تبعیدیان که پیرامون حمایت جزئی (از با که بختیار می کند فکر

زده است). این حرف را می نمایند
تضمین کرده فورًا او ایل قشقایی بگذارد. اختیار در کرده حمایت مالی ”نامحدود“ پیشنهاد بختیار 3ـ

تهیه کند. آزاد) بنرخ بازار میلیون دالر 4/5 میلیون ریال (حدودًا 500 تا
پیرامون حمایت از کمک مالی مثل دعاوی بختیار پیشنهاد مورد قشقایی گفته است که در (توضیح منبع:

به دست نیامده است. هنوز ادامه این سند 1ـ

ایران شک دارد.1 در خود

شماره (18) سند
فوری سری تلگرام غیر ـ 58 مهر 20
تهران واشنگتن 531200 به: از:
نظریات برای گزارشها. نمرات و ـ شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار موضوع :

که نظریات مربوط به گزارشهای NIT-10/710 الی 10/720ـNIT ماه سپتامبر ذیل نمرات و در 1ـ
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شماره 14. به پاورقی سند رجوع شود 1ـ

می آید.1 شدند مرور 1358 مهر 18 در
5 S.1.B نمره: (هدف):

راتر دی. OPACT اس. ٬NIT-10/713 حوزه فعالیت شماره گزارش از
.1358 شهریور 15 ٬TDFIRDB 315/15610 ـ 79 شماره انتشار:

تمام کنترلها با راتر/٬4 دی. منبع اس. یک جانبه:

پرونده قشقایی. شماره 16 سند 2ـ

سیاسی ایل قشقایی 2“ ”فعالیت تشکیالتی نظامی و موضوع:
رؤسـا٬ تشکـیالت دسـته بندیها٬ عالقه مداومی به گزارشـهای مـربوط بـه ایـل قشـقایی٬ نظریه:
ایلی تنها قشقاییها پپر/1 دی. به گفته اس. دارد. وجود فعالیت آنها دریافت تسلیحات و وفاداریهایشان٬
به حساب را بختیاریها او کردها): از (جدا کنند فعالیت مخالف چشمگیری ایجاد که می توانند هستند

استفاده شد. اطالعاتی رئیس ستاد خالصه مخصوص دستیار گزارش در از نمی آورد.
5 S.1.B نمره: هدف:

OPACT ٬NIT - 10/715 حوزه فعالیت: شماره گزارش از
TDFIRDB ـ 79ـ315/15595 شماره انتشار:

1358 شهریور 15
باتمام کنترلها راتر/٬4 منبع اس.دی. یک جانبه٬

پرونده قشقایی. شماره 15 سند 3ـ

خوزستان مدنی“. 3 نگرانیهای امنیتی استاندار ”فعالیت سیاسی و موضوع:
نظریه: عالقه مداومی به گزارشهای مربوط به مدنی ومواضع چهره های اصلی نسبت به وی وجود دارد. ما
عالقه مندیم گزارشهای تکمیلی درباره شواهدی که در دست مدنی قرار دارند٬ حاـکی از اینکه فعالیت
خالصه مخصوص گزارش در از داشته باشیم. فراوانی افزایش یافته است. تشکیالتی بین اعراب به مقدار

استفاده شد. اطالعاتی رئیس ستاد دستیار

شماره (19) سند
از:......... به:.........

پرونده قشقایی می باشد. شماره 17 NIT-10/768 سند 4ـ

تـهران ج. ٬4( NIT-10/768) تهران 54472 ب. ٬( NIT-10/767) تهران 54473 الف. عطف به :
54144

راتر دی. موضوع :...............اس.
این مخالفین عرب تماس دارند. گفت که افرادش با (ر/4) اس.دی.راتر/4 مهر٬ مالقات 21 در 1ـ
جنوب نیز عرب واقع در گاه وبیگاه به عنوان حمل کننده تسلیحات به قبایل غیر مخالفین حداقل به طور
شود. موقعیتی نیست که واسطه..... در اما کمک کند٬ به ما در... گفت که می خواهد او عمل می کنند٬

وابسته به (احتماالت این کار مالقات کند مصطفی چمران٬ این هفته با دارد همچنین انتظار ر/4 3ـ
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سازمان ارتش و رابطه با در خواسته های اطالعاتی خود ما کردستان می باشد). زمان بازگشت چمران از
تحمیل کردیم. شناخت فردی را اطالعاتی و

طبق معمول جواب دادیم که نواقص ما٬ بکنند افرادش چه باید و ر/4چنان که طبق معمول پرسیداو 4ـ
نداریم مشوق هرگونه فعالیتی باشیم که قصد ما باشد٬ چه می خواهد زندگی تحت حکومت خمینی هر

نقطه چین گذارده شده است. شده که بجای آنها آن نابود قسمتهایی از کن بوده و دستگاه پودر تکه های باقی مانده در از این سند 1ـ

نتیجه نهایی آن به خوبی ممکن است...1

شماره (20) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش :
تـحت نظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ

تهیهـکننده
ایران ـکشور:

روسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع:
قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است. می باشد. دولت موقت ایران دارد عالیرتبه ای در

قشقایی درباره مقامات عالیرتبه ایرانی و اظهارات خسرو موضوع:
(1358 مهر اواخر ـ درباره فعالیت سیاسی ایل قشقایی (تاریخ خبر

نفوذترین با از پنج نفر داشت که از اظهار 1358 مهر اواخر قشقایی در خسرو رئیس ایل قشقایی٬ 1ـ
افراد شخصی (غیر روحانی و نظامی) او فقط یکی از آنها را یک انقالبی قطعی به حساب می آورد٬ این فرد
قشقایی گفت که حدودًا ده سال می شود که چمران را (توضیح منبع: دفاع می باشد. مصطفی چمران وزیر
مانده است). ضمن این مدت برجا ایدئولوژیکی وی در که شور یقین داشته باشد نمی تواند ندیده است و
صادق قطب زاده مدیر و صادق طباطبایی معاون نخست وزیر خارجه٬ قشقایی گفت که ابراهیم یزدی وزیر
اعمال قدرت نگران دستیابی به قدرت و که بیشتر فرصت طلبهایی هستند رادیوتلویزیون ملی ایران ماهیتًا
قشقایی آنکه برای تحول جامعه براساس یک برنامه سیاسی منسجم نگرانی داشته باشند. تا می باشند٬
به هر را است خود فردی دانست که حاضر قطب زاده را او داشت. خاصی اظهار نسبت به قطب زاده تنفر

بفروشد. تهیه کند آرزوی وی را مداخل مورد ـکس که تجمالت و
یک ایدئولوگ مصمم است وقطعًا بسیار و قشقایی گفت که وی ازقطب زاده پیچیده تر درباره یزدی٬ 2ـ
طباطبایی فردی است که به اندازه دیگران انگیزه اش مـنفعت او گفت که به نظر خسرو انقالبی نیست.
دولت شخصی در نفوذترین افراد با از یکی دیگر هاشم صباغیان را کشور وی گفت که وزیر شخصی است٬
که تمام این پنج مقام را افزود خسرو باشد٬ ازیزدی انقالبی تر مثًال که او نمی کند فکر و به حساب می آورد
به عنوان افرادی که گفت که اینها و وابسته به آیت اهللروح اهللخمینی می داند کًال برای موقعیتهای ذی نفوذ

ایران ندارند. طرفداران شخصی در بوده اند تبعید مدتهای مدیدی در
ادامه بخشهای مختلف کشور قشقایی گفت که وی به فراهم کردن رابطهایی برای ایل قشقایی در 3ـ
شده اند. بازنشسته محترم رابطهای جدیدی پیدا که بین افسران مشغول به خدمت و کرد ادعا او می دهد.
این مناسبات آماده از منظور و نیروهای زمینی ولی فالحی ادامه دارند رئیس ستاد با وی گفت که تماسها
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قشقایی گفت که فالحی هیچ گاه صریحًا ناتوانی خمینی است. اضطراری مثل مرگ یا شدن برای موارد
اسلوب اسالمی حکومت نداشته است. خمینی و خصومت با اظهار

که برای خلع سالح رسمی دستورهایی را به طور اما وصدا٬ 4ـقشقایی گفت که دولت موقت بدون سر
نامه ای به قم نوشته و این دستور٬ انتشار گفت که پس از او کرده است. لغو قبیله قشقایی داده شده بودند
به گفته ایل بود. که بهترین راه تأمین امنیت منطقه قشقایی دادن اجازه داشته سالح به افراد بحث کرده بود
برای اقدام به اعالن شده خود قصد داد به دولت موقت دستور اواسط شهریور شورای انقالب در قشقایی٬
ایل افراد درصد 20 که بیش از قشقایی تخمین زد (توضیح منبع: دنبال نکند قشقایی را خلع سالح (ایل)
قشقایی شاید (توضیح حوزه فعالیت : کنند). رها را که بدون درگیری سالح خود قشقایی راضی نمی شدند
اشاره داشته است. توسط دادستان انقالب اسالمی اعالن شد مجاز به فعالیتی که برای اعاده سالحهای غیر
انجام ماه روی داد مرداد اواخر تعطیلی روزنامه لیبرال آیندگان در به دنبال خشونتی که پس از این افراد

ـگرفت).
.NIT-10/768 حوزه فعالیت شماره گزارش از 1358 مهر تهران (21 ایران٬ به دست آمده در: 5ـ
قاهره٬ بیروت٬ به امان٬ فرستاده شد تهران٬ وابسته دفاعی در سفارتخانه و حوزه فعالیت: از انتشار 6ـ

دهلی نو. ـکویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالمآباد٬
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش:
تهیهـکننده تحت نظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای مشاوران یا غیر بیگانگان ـ
تا تاریخ ثبت 22 مهر 78 در بایگانی ضبط شود. طبقه بندی توسط مأمور گزارشگر ثبت شده تمام اجزاء

ـگزارش حاوی طبقه بندی و قیود کل سند می باشند.

شماره (21) سند
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است ـ شامل منابع و ـ هشدار سّری ـ طبقه بندی گزارش:
تحت نـظر اقتباس خبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رویت برای پیمانکاران یا غیر بیگانگان ـ

تهیهـکننده.
رؤسای بزرگ ایل قشقایی که آشنایان یکی از اعتماد اعضای ایل قشقایی است که مورد یکی از منبع :
قابلیت اطمینان به گزارشهای وی مشخص نشده است. می باشد. دولت موقت ایران دارد عالیرتبه ای در

تحوالت خمینی... رئیس ایل قشقایی درباره مالقاتش با موضوع:...
اوایل آبان 1358) ـ (تاریخ خبر سیاسی اخیر

آبان٬ 3 رئیس ایل قشقایی خسروقشقایی دراوایل آبان 1358اظهارداشت که باپیشقدمی خوددر 1ـ
یک تلگرام به خمینی بـرای وی گفت که در خمینی داشت. روح اهلل آیت اهلل یک مالقات خصوصی با
طی این مالقات به این موضوع و روحانیون اشاره کرده بود بعضی از درخواست مالقات وی به رفتار
به شکایات جواب نداد. اما ضمن این مالقات صمیمی بود٬ و داد وی گفت که خمینی گوش فرا پرداخته بود.
خمینی به اوضاع به خمینی ارائه کرده بود. به خصوصی را قشقایی نگفت که چه موارد (توضیح منبع :
قشقایی خواست که قوای از او کرد. تمجید آنجا مدنی بابت کارش در دریادار از و خوزستان اشاره نمود
خمینی مدنی با (توضیح منبع : خوزستان نماید کنترل وضع امنیت در صرف کمک به مدنی در را ایل خود
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آبان مالقات کرده بود). 2 در
به آنجا در انزلی به دنبال ناآرامیهای اخیر بندر خارج کردن پاسداران انقالب از به گفته قشقایی٬ 2ـ
سختی قیود که قبًال مدنی را ناراحتی رهبری پاسداران از گفت که این رویداد او مدنی بوده است. دستور
که قشقایی می رسید به نظر (توضیح منبع: کرد. برای فعالیت پاسداران درخوزستان اعمال کرده بودتشدید
این تأیید شاهدی در اما مدنی خصومت دارد٬ با دفاع مصطفی چمران نیز که وزیر دارد تلقی را این طرز
پس ازدرگیریهایی بین ماهیگیران پهلوی سابق٬ بندر انزلی٬ بندر (توضیح حوزه فعالیت: ارائه نکرد). مدعا
مطبوعات گزارش خارج کردن پاسداران انقالب در مقامات انقالب تحت کنترل نیروی دریایی بود. و

به دست نیامده است. تمامی صفحه دوم آن هنوز صفحه اول و قسمتهایی از 1ـ

شد....1

شماره (22) سند
اطالعاتی سّری ـ آبان 58 8

تهران 54603 از:
تلآویو دهلی نو٬ ـکویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالمآباد٬ قاهره٬ بیروت٬ رئیس رونوشت برای امان٬ به:

اطالعاتی شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
به داده شد. برای اختفای منبع تاریخ دستیابی تغییر /4در....اـکتبر٬ راتر دی. اس. جزئیات تکمیلی :
شماره گزارش از بدون پرونده به دست آمده توسط پکوئین٬ داده نشود. رابطهای سازمان اطالعاتی همکار

شرح می دهد. را که جزئیات مربوط به همان سند قبلی چنین می نماید سند مقایسه آن با و رنگ نوشته این سند شکل برش و از 2ـ

2 NITحوزه فعالیت 10790ـ

شماره (23) سند
قشقایی خسرو مورد متن نوشته تام آهرن در

وضـعیت تأهـل را زندگی می کند. شیراز قبیله قشقایی در رهبر قشقایی٬ خسرو /4ـ راتر دی. اس.
اقامت داشت. آمریکا آلمان غربی و انقالب در قبل از سال است. 50 55ـ سنش حدود نمی دانم.

اینکه به وسیله یا هتلش و در یا وی مالقات می شد تهران با در هفته یک بار چهار سه یا هر تقریبًا
کنتینانتال استفاده می شد. هتل شرایتون واینتر می کردیم از خیابان سوار در را ماشین او

تماس: هدف از
تشکیالت و عربهای خوزستانی که شامل سازماندهی و مورد برای تهیه منابع خبرهایی در الف ـ

جانب عراق می باشد. حمایت از هرگونه دخالت و و رهبری آنها
خوزستان استانهای فارس و مورد وضعیت امنیتی در مورد اطالعاتی در ب ـ

مدنی. برنامه های سیاسی دریادار ج ـ
که حرفه شان عرب خوزستانی ـ دو مورد در قشقایی گفت که به او ماه مهر در قسمت الف ـ مورد در
قشقایی قرار داده شده است. خبر تهیه نمایند اطالعاتی خواسته شده را می توانند که احتماًال ـ قاچاق بود

مقاالت ماه آبان باطالع برساند. در مسائل مهم را سایر اسامی و بود
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هم و کوششهایش درحفظ انقالب ازخطرها مورد آقای قشقایی اطالعاتی هم در موردقسمت ب ـ در
وی تـهیه نـمود. میان مردم قشقایی بـرای مـا در کمیته ها پاسداران و استقرار نسبت به جلوگیری از
شخص میان افسران ارتش و به دست آوردن دوستان برای قبیله قشقایی در مورد در ـکوششهایش را

تشریح کرد. مدنی برای ما دریادار
شدن تحت قانون اساسی جدید برای رئیس جمهور آقای قشقایی عالقه مدنی را قسمت ج ـ مورد در

توصیف کرد. برای ما
توضیح کنند ایجاد می خواسته اند مدنی مشترکًا دریادار هفته نامه ای که وی و مورد آقای قشقایی در
در نبودن فرد وهله اول به خاطر که در هفته نامه بود انتشار در اغلب خبرهای مربوط به ادامه تأخیر داد.
در بود هفته نامه قرار نمی دانیم). (اسمش را ایران بود نامه در گرفته شده برای سردبیری هفته نامه در نظر
مطبوعاتی که دنبال توسعه حمایت بودیم که از کلی ماعالقه مند به طور چاپ شود 70000 تیراژ تهران در
تاریخ 13 تا اما حمایت نماییم٬ باشند آمریکا دنبال رفع اختالف بین ایران و ممکن باشد اـگر انقالب و از

نه درخواست شده بود. و این هدف نه پیشنهاد مورد آبان هیچ گونه حمایتی در
آقای قشقایی گرفته شد. برای خواهر یک ویزای آمریکا هیچ. حقوق پرداختی به نامبرده:

شماره (24) سند
قشقایی خسرو مورد  متن اظهارات اهرن در

اسم: خسرو قشقایی
اطالعات:

خوزستان که مخالف دولت هستند. مسائل گروههای عرب در راجع به موقعیت و 1ـ
ایلهای محلی موجود و راجع به موقعیت گروهها 2ـ

4/ راتر دی. اس. ـ اسم رمز
تبادل اطالعات می کرده است. سیا یک مأمور ولی می دانسته که با پول نمی گرفته است٬

آوردن به خاطر و کردن بیشتر فکر ارتباط با در جلسه قبل مطرح شد آخر که در مطالبی را آیا سؤال:
داری؟ مطالب بیشتری درباره منابع به خاطر

از: مطالب جدیدی به خاطرم آمده است که عبارتند یک مقدار جواب:
نمایم این است که در گوشزد این فرد ارتباط با در یک مسئله که یادم رفته بود راتر/4 دی. اس. 1ـ
سه یا دو در و یک روزنامه چاپ نماید دارد نظر که در مطرح کرد وی داشتم او جلسات گفتگویی که با
اینکه من به تهران بیایم در قبل از انجام بدهد. را که این کار امیدواری زیادی می کرد اظهار او جلسه گفتگو
نمودن به برخورد که تمامًا روزنامه های ایرانی به چاپ می رسد در نسبت به مطالبی که اـکثرًا سیا واشنگتن٬
سعی نگران بوده و این قبیل می باشد٬ مقوالتی از و نقش سیا و حمله نمودن به دولت آمریکا و آمریکا
انجام ومدرک بوده است٬ سند بدون دلیل و آمریکایی که اـکثرًا مقابل این حمالت ضد داشتیم که کاری در
طریق انتشار از این کار بود قرار کاری انجام پذیرد. این جهت سعی شود که در به من گفته بود مرکز دهیم و

انجام پذیرد: برداشته باشد در را یک روزنامه که اهداف زیر
روی این تأیید دولت دمکراتیک و داشتن یک حکومت و ارتباط با مردم در سعی درتشویق بیشتر 1ـ
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دمکراسی بیشتری هستیم. خواستار مسئله که ما
مقاله نویسان برای نوشتن مقاالت راجع به منافع مشترک و سردبیران و تشویق بیشتر سعی در 2ـ

بین مردم. عالقه مندی در ترویج نمودن این عقیده و و آمریکا درازمدت ایران و
وی آخرین جلسه ای که با در جواب : پیشرفت داشته است؟ به کجا این زمینه تا در شما کار سؤال :
است سردبیری روزنامه را که علت عقب افتادن این برنامه مسافرت فردی است که قرار داشتم توضیح داد
وی داشته است شنیده که تماس تلفنی که با طرف مقابل در که از هم چنین توضیح داد او به عهده بگیرد.

است به زودی به ایران بازگردد. قرار
به انجام ایشان عالقه مند خود جواب نه٬ که انجام بدهد؟ وی خواسته اید از شما این مطلب را آیا سؤال :

تشویق ایشان داشتیم. هم سعی در ما و چنین کاری بودند
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بسمه تعالی
ـکریم سنجابی

این مالقات وی اینکه پس از سنجابی بوده منوط بر با به گفتگو عالقه مند که سیا نشان می دهند اسناد
داشته وزارت خارجه قصد هماهنگی با با سیا نداشته باشد. کاخ سفید شورای امنیت / تقاضای مالقات با
وی ایران به مالقات با امور پایه اطالعاتی متخصص در تحت پوشش مقام بلند را مأموران خود ـکه یکی از
تاریخ تلگرام این مالقات صورت نگرفته بود. 20شهریور توجه به وضع مزاجی سنجابی تا با اما بفرستد.
صورت فوق به دست نیامده٬ مرجع سند توجه به اینکه اسناد با و آبان می باشد. سنجابی 8 مورد بعدی در
که سام سنجابی این بخش همچنین نشان می دهند اسناد نگرفتن این مالقات معلوم نشده است. ـگرفتن یا

بوده است. برخوردار سیا نزدیکی با رابطه بسیار از خود پدرش بوده و با کریم واسطه سیا پسر

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 9
رونوشت برای تهران سانفرانسیسکو فوری به بخش خارجه / رئیس 486014 به: از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
25077 سانفرانسیسکو بخش خارجه / عطف به :

جداـگانه ای آنکه سنجابی پیشنهاد کریم سنجابی است منوط بر با به گفتگو مرکزی عالقه مند ستاد 1ـ
برای مالقات با شورای امنیت کاخ سفید نداشته باشد٬ چون آن گاه دوباره کاری خواهد شد. وزارت
نموده ایم٬ او را برقرار مالقات با ورود سنجابی مطلع کرده و هماهنگی مقدماتی در رابطه با از خارجه را
طرحهای سنجابی برای مسافرت به ایاالت متحده جهت درمان پزشکی بی اطالع بود. وزارت خارجه از
(آن مأمور اطالع خواهیم داد. بعدًا کرد شرکت خواهد که در ستاد هویت آن مأمور رابطه با در 2ـ
زمان بندی محل و با بود. ایران خواهد مورد عنوان پوششی مقام بلندپایه اطالعاتی متخصص در اداری)

تلگرام مرجع موافقیم. پاراـگراف 2 شده در پیشنهاد
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 9 تا 961440ـ٬201 پرونده: 3ـ

الف ـ شماره (1) سند
اعضاء ـ 58 مرداد 18 تهران 53879 سّری ـ : از

حق تقدم برای رئیس. رونوشت با حق تقدم به بخش خارجی سانفرانسیسکو با به :
حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

25 سانفرانسیسکو.؟؟ بخش خارجی / عطف به :
اطالع راجع به تابعیت یزدی جهت بی حیثیت کـردن او از احتماًال هم معتقدیم که سنجابیها ما 1ـ
دولت موقت است رابطه با در اهداف ما هیئت نمایندگی از این خالف درک قرارگاه و استفاده خواهندکرد.

کسی گذاشته شود. اختیار آن در منشاء از شایسته نیست اطالع صرف نظر ما به نظر و
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 18 تا 201 ـ 096 پرونده:.... 2ـ
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شماره (2) سند
اعضاء سّری ـ 58 مرداد 19
رونوشت برای تهران سانفراسیسکو حق تقدم به بخش خارجه/ با به : رئیس 492906 : از

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
25140 سانفرانسیسکو بخش خارجه / ب ـ تهران 53879 الف ـ عطف به :

موافقیم. مصلحت نبودن تأمین درخواست سنجابی توسط سیا رابطه با تلگرام مرجع الف در با 1ـ
دهد. قرار این مورد مقام کمک به سنجابی در در را خود پایگاه نباید

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مرداد تاریخ 19 تا ـ201 961440 پرونده: 2ـ

شماره (3) سند
اعضاء سّری ـ 1358 شهریور 20
رئیس رونوشت برای تهران 25330 به : سانفرانسیسکو بخش خارجه / از:

حساس شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 53879 ب ـ ٬25140 سانفرانسیسکو بخش خارجه/ الف ـ عطف به:

یافتن است. حال بهبود در کالیفرنیا چیکو منزل پسرش سام سنجابی واقع در کریم سنجابی در 1ـ
هم روی آن اثر آنتی بیوتیکها که نوع آن مشخص نشده و دارد تب شدید متأسفانه وی عفونتی همراه با
نکرده است و به هیچ وجه در وضع مناسبی برای مصاحبه قرار ندارد. سام پیش بینی می کند برای اینکه
استراحت ضروری خواهد بود. الاقل یک هفته دیگر درمان و ـکریم حالش برای صحبت مناسب بشود٬

مطلع خواهیم کرد. را شما
به وی ما می ورزد. گرفتن اطالعات درباره تابعیت یزدی اصرار مبنی بر درخواست خود سام بر 2ـ
به موجب قانون حقوق خصوصی محفوظ هستند. نوع آنچه که وی درخواست می کند٬ ـگفتیم مدارکی از
محل تابعیت اصلی مربوط به تاریخ و آمار بلکه صرفًا که به تهیه مدرک احتیاجی ندارد. سام جواب داد
این اـگر گیرد. عموم قرار اختیار در اطالعاتی است که می تواند جزء که استدالل می کرد می خواهد یزدی را
به دست را آنها که ستاد می شود پیشنهاد بگیرد قرار همگان می تواند اختیار نوعی است که در اطالعات از

آسان شود. ستاد معرفی به مأمور گرفته و سام سنجابی قرار اختیار در آورده تا
سّری بایگانی حفظ شود. تمامًا در 1378 شهریور 20 تا 201 ـ پرونده 0961440 3ـ

شماره (4) سند
اعضاء ـ آبان 1358 8 25591 سری ـ سانفرانسیسکو بخش خارجه / از:

لس آنجلس تهران رونوشت برای بخش خارجه/ حق تقدم به رئیس٬ با به:
شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار

(به بخش خارجه سانفرانسیسکو25450 ب ـ سانفرانسیسکو٬25330 بخش خارجه/ الف ـ عطف به :
تهران فرستاده نشده)

عـلی اردالن پیش پیامی تلفنی از روز سام چند کریم سنجابی مطابق اظهارات پسرش٬ دکتر 1ـ



خط میانه (6) 385

به بازگشت سریع به تهران دعوت دارایی است)دریافت داشته که طی آن وی را کردش که وزیر (خویشاوند
تاریخ 6 کریم سنجابی در دکتر آنجا٬ جهت دیدن آشنایان ایرانی تبعیدی در به اروپا ادامه سفر قبل از ـکرد.
می رود انتظار دیگرش ترک کرد. برای مالقات پسر ایلی نویز یک توقف کوتاه در به قصد را آبان کالیفرنیا

به تهران بازگردد. همین حدود آبان یا 16 ـکه وی در
ممکن است عبارت باشنداز: که دالیل احضار می کند پدرش تصور با سام براساس صحبتهای خود 2ـ

ایل سنجابی٬ طریق نفوذش در حل مسئله کردستان از کمک به دولت در الف ـ
مقامی مثل ریاست کابینه کریم سنجابی گفت جانشین آن در دولت متزلزل بازرگان یا همکاری با ب ـ
عنوان آن شغل متناسب با آنکه اقتدار مگر کرد٬ پذیرفتن هرگونه شغلی کابینه خودداری خواهد ـکه وی از

شود. تکرار دیگر امورخارجه بود وزیر که دوره کوتاهی از نمی خواهد او تضمین گردد. نیز
وزنش کمی بر چیکو مدت استراحتش در در یافته و بهبود سنجابی بسیار وضع سالمتی دکتر 3ـ

افزوده شده است.
هرگونه تحول جدیدی مطلع سازد. از را که ما سام قول داد 4ـ

سّری بایگانی حفظ شود. تمامًا در آبان 1378 8 تا 201 ـ پرونده 0961440 5ـ

شماره (5)  سند
طبقه بندی گزارش سّری

غیر قابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیهـکننده.
منبع : یک مدیر تجاری که عمومًا قابل اطمینان می باشد ـکشور : ایران

شیوه های اطالعاتی است غیرقابل رؤیت برای بیگانگان شامل منابع و هشدار
(1358 مهر 7 کابینه (تاریخ خبر: درباره تغییر اظهارات داریوش فروهر موضوع :

پذیرفته است٬ ایران را کابینه جدید در مشاور گفت که مقام وزیر داریوش فروهر ٬1358 مهر 7 در 1ـ
مقام نمی خواست که در فروهر خود کابینه استفاده کند. در وجهه او چون شورای انقالب می خواست از
مدیرعامل پیشین شرکت ملی مثل حسن نزیه٬ چون می ترسید ادامه دهد٬ ریاست هیچ وزارتخانه ای به کار
کابینه فروهر تغییر پیش از (توضیح حوزه فعالیت: تحت تعقیب واقع گردد اتهام و نفت ایران زمانی مورد

بود). کار وزیر
لیست وزرایی که در آموزش عالی ابتدا علی شریعتمداری وزیرپیشین علوم و گفت که دکتر فروهر 2ـ
تغییراتی که در برای اعتراض علیه سایر مهر 5 شریعتمداری در اما نداشت٬ قرار می بایست عوض شوند
اقوام دور علی شریعتمداری از دکتر (توضیح منبع: تسلیم نمود را استعفای خود ـکابینه صورت گرفته بود

کاظم شریعتمداری معروف است). آیت اهلل
.NITحوزه فعالیت 10/753ـ شماره گزارش از (1358 مهر تهران (9 ایران٬ به دست آمده در: 3ـ
قاهره٬ بیروت٬ به امان٬ فرستاده شد تهران٬ وابسته دفاعی در سفارتخانه و حوزه فعالیت: از انتشار 4ـ

تلآویو. دهلینو٬ منامه٬ ـکویت٬ کراچی٬ جده٬ اسالمآباد٬
قابل رؤیت برای غیر شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار طبقه بندی گزارش سری ـ
تـحت نظر اقتباس خـبر پخش و ـ مشاوران پیمانکار قابل رؤیت برای پیمانکاران با غیر بیگانگان ـ
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تمام گزارشگرثبت شده. بایگانی ضبط شود.طبقه بندی توسط مأمور 1378در تاریخ 9مهر تا تهیهـکننده ـ
می باشند. سری کل سند قیود اجزای گزارش حاوی طبقه بندی و

شماره (6) سند
از:....... به:.......

همین پرونده. شماره 5 سند 1

1( NIT10/754ـ)......: عطف به
آن در نمود٬ اخذ مهر 7 در داریوش فروهر از مستقیمًا گزارش مرجع را (1/ (و ولید/1 دی. اس. 1ـ
چون آن دوستان قدیمی هستند؛ فروهر وطنی و وطنی مالقات کرد. منزل دوست خود٬ در را تاریخ وی او

زندان بودند. در یکدیگر زمان شاه با در دو
شد. ذیل به سمتهای دیپلماتیک منصوب خواهند داشت که افراد همچنین اظهار فروهر 2ـ

بنگالدش٬ در کاردار صراف یزدی ـ
سنگال٬ در کاردار علی رسولی ـ

شده است.“ نوشته شده ”تأیید خودکار این عبارت با کنار 2ـ

رم 2. در کاردار ـ شهزاد نادر
برزیل٬ در کاردار قاسم افتخاری ـ

برلن شرقی٬ مطبوعاتی در کارمند ـ حسینیفرد احمد
آیتاهلل قـطبزاده٬ بـنیصدر٬ شورای انقالب مـیباشند: ذیل عضو افراد افزود به گفته فروهر٬ 3ـ
خامنه ای و آیت اهلل رفسنجانی٬ اس. دی. ولید /1 از اظهارات فروهر توانست مطمئن شود که آیا منظورش

این بود که فقط این افراد در شورای انقالب هستند یا آنکه طور دیگر.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در 78 مهر 4ـ..............تا............

مارکت دی. اس.
رایت دی. اس.

57 آذر یک دانشگاه آمریکایی است که در در اقتصاد استاد فاطمی) مارکت (علی سیف پور دی. اس.
سیا همکاری با انگیزه وی از مسایل مربوط به سیاست ایران استخدام شده است. مورد به عنوان منبعی در
برای اوضاع سیاسی ایران بتوانند آنها تا ادامه دهد میانه روها از به حمایت خود باید این بوده که آمریکا
آموزش مرکز بوده که برای بررسی کارش در آمریکا وی یک بیگانه دائم االقامه در کنند. راه حلی پیدا

به ایران آمده بوده است. چندین بار بینالمللی ایران٬
اتهامات احتماًال گفته٬ سیا مارکت به مأمور دی. اس. مورد در توجه به آنچه جاسوسی دیگر با
توجه به احتمال با همین رابطه سیا در زاهدی متوجه وی بوده است. اردشیر رابطه با در فساد اختالس و

بگذارد. فشار در نداشته برای تماس وی را قصد خطراتی که متوجه وی می شد
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شماره (1) سند
اعضاء سّری فروردین 58 25
رم رونوشت برای تهران رئیس 419468 به: از:

حساس بی.سی.هاوک شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 55649 عطف به :

تهران داشت در قضایای که می توان انتظار خالصه هایی از ذیًال درخواست تلگرام مرجع٬ پیرو 1ـ
ارائه می گردند: التش به دست بگیرد

به دفعات به تهران یک دانشگاه آمریکایی٬ در اقتصاد استاد ساله٬ 43 (م/1)٬ مارکت /1 دی. اس. . ه
ایرانی است که در یک روشنفکر آموزش بین المللی ایران برسد. مرکز به کارش در تا مسافرت میکرد
ماه 57 آذر در ایران فعال بود. خارج از شاهی در کمونیست ضد گروههای غیر در دهه 1960 اواخر
محافل جبهه ملی و دولت٬ آشنایان فراوانی در درباره وضع سیاسی ایران استخدام شد. به عنوان منبع خبر
قوی انگیزه اش این اعتقاد می کند. درباره رویدادهای محلی دیدار برای کسب خبر آنها که با دارد میانه رو
تالش کنند همان حال میانه روها در تا ایران ادامه دهد از به حمایت خود باید اوست که دولت آمریکا
دی ماه 57 که در هرچند عواملی است که حقوق نمی گیرد یکی از او نمایند. راه حلی برای اوضاع پیدا
به مصرف تا آنکه همان مبلغ وام داده شود. یا ریال تسهیل گردد تبدیل ارزی 300/000 موافقت شد
شدن به انواع سوار در مالقاتها پرداخت حقوق کارمندان محلی مرکز آموزش بین المللی ایران برسد.
اتومبیل٬ مالقات در رستوران و غیره صورت می گیرند. استفاده از تجهیزات ارتباطی برای او تصویب شده
58 اسفند تاریخ 21 در نیست (به علت اوضاع امنیتی محل٬ او اختیار در معذالک آن وسیله دیگر است.
خوش بیان است و فردی باهوش و مارکت /1 دی. اس. اعاده آن توسط قرارگاه گذشته بود). مدتی از
بعضی موارد در دوستان وی زندانی یا چون بسیاری از گرفته اند. قرار تأیید ـگزارشهای پیشین وی مورد
به محض آنکه دولت خروج دارد که یک بیگانه دائم االقامه است قصد مارکت/1 دی. اس. اعدام شده اند٬

مالقات نمایند. سیا با آمریکا موافقت نموده در ترک کند. تهران را اجازه داد٬ مردان را
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در فروردین ماه 78 تاریخ 25 تا بدون پرونده: 2ـ

شماره (2) سند
اعضاء سّری فروردین 58 6
حق تقدم به رئیس با (به کفالت پلنتینگا) به : تهران 52514 از:

مارکت. دی. حساس اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
است تا امیدوار او ترک کند. ایران را چه زودتر هر دارد همچنان قصد (م/1) مارکت /1 دی. اس. 1ـ

شود. اواسط فروردین موفق به این کار
وی تماس گلگروف با دارد وی انتظار بود. اینجا در گلگروف هنوز ورود از بعد صورتی که م/1 در 2ـ
طریق همسرش در ترتیبی داده ایم که از ما خارج شود کشور آتیه نزدیک از توانست در م /1 اـگر بگیرد.
ورودش به به طورموقت موافقت کرده ایم که م/1مدت کوتاهی پس از ما وی تماس برقرارشود. با آمریکا

کامل تخلیه گردد. اطالعاتش به طور تا به واشنگتن برود آمریکا
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اداره و شماره جدید یافته است. که محل اداره وی تغییر پرونده اطالع داده می شود برای ثبت در 3ـ
است. محل ”هویت“

سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در فروردین 78 تاریخ 6 تا تعیین شود. بعدًا پرونده: 4ـ

شماره (3) سند
اعضاء سّری فروردین 58 6
حق تقدم به رئیس با (به کفالت پلنتینگا) به: تهران 52515 از:

حساس اس.دی.مارکت شیوه های اطالعای است. شامل منابع و ـ هشدار
آموزش بین المللی ایران مرکز هویت: 1ـ تهران ٬52514 عطف به :

625 ـ 534 625 ـ 0 (؟) 3 ـ تلفنها
عالئمی در طبقه دارد. 5 ساختمان مزبور شاه عباس٬ تقاطع تخت طاووس و گوشه شمالی٬ در دفتر

نوشته شده ”منزل 848127“. خودکار با پائین سند در 1ـ

طبقه همکف واقع است.) (یک بانک در می باشد1. درب ورودی جلو
بایگانی ضبط شود. سّری در فروردین 78 تاریخ 6 تا

شماره (4) سند
اعضاء سّری اردیبهشت 58 27
از : تهران 53114 (به کفالت گلگروف ) به : رئیس

هشدار ـ شامل منابع و شیوه های اطالعاتی است. اس.دی.رایت
به این دلیل عمدتًا مارکت/1 دی. که اس. شنید رایت /1 دی. اس. 17اردیبهشت از مورلوت در 1ـ
محل واهمه زاهدی در اردشیر با عواقب ارتباط گذشته خود که از تهران نشان می دهد کم در بسیار را خود
نیامدند در پروژه کشاورزی که هیچ گاه به اجراء که زاهدی مقداری پول بابت چند می کند ادعا ر/1 دارد.
می کند فکر ر/1 آن پول چه آمدسوءظنهایی وجوددارد. اینکه برسر رابطه با در به م/1پرداخت کرده بود.

بگریزد. به بریتانیا می خواهد ـکه م/1
ولی مطلوب است٬ ما به یک ارتباط گزارشگری با علیرغم آنکه تالش برای بازگرداندن م/1 2ـ
اتهامات دهیم. قرار تحت فشار را میلی نداریم به اینکه او و درک نماید را نگرانی م/1 قرارگاه می تواند
به گاهی اوقات منجر خطرناـک و خدمت برای سردمداران رژیم سابق واقعًا و ”فساد“ بر شده دایر ادعا
زیـاد احترام بگذاریم که اینک داشتن تماس برای او م/1 می خواهیم به نظر بیشتر ما مرگ می شوند.

گرفته شود. سر ارتباط از بیاوریم تا فشار به م/1 که باید کند فکر آنکه ستاد مگر مخاطره دارد.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در اردیبهشت 78 تاریخ 27 تا پرونده.201 3ـ
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شماره (5) سند
اعضاء سّری اردیبهشت 58 29
تهران رئیس 441927 به : : از

رایت. دی. اس. مارکت. دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 53114 عطف به :

معذلک٬ تالش ننماییم موافقت می شود. اس.دی.مارکت/1 اینکه برای تماس با مبنی بر شما بانظر 1ـ
دارد؟ امکان تماسهای تلفنی گاه بهـگاه وجود آیا

بایگانی ضبط شود. در اردیبهشت 78 تاریخ 28 تا 201 ـ 885163 ٬201 ـ 316617 پرونده. 2ـ
سّری تمامًا

1963 خیلی محرمانه سپتامبر 28
واشنگتن خارجه ـ وزارت امور تهران به : در سفارت آمریکا از:
فاطمی و علی سیف پور روی اخراج دانشجویان ایرانی٬ دیگر رسیده که بار زمان آن فرا ما به نظر
ایاالت متحده به سر ایرانی در ورزیم به این علت که بدون پاسپورتهای معتبر صادق قطب زاده اصرار
دولت ایران فعالیتهای سیاسی ضد در این دانشجویان عمیقًا که وزارتخانه اطالع داد همان طور می برند.

دارد. معلوم پرونده قضایی خوبی علیه شان وجود قرار از و دست دارند
آخرین باری که این امر در تلگرام مرجع مورد بحث قرار گرفت وزارتخانه از سفارت خواست از
تضمین بگیرد که در صورت مراجعت ایشان به ایران برای اعمال ارتکابی خود تا آن زمان نخست وزیر
چنین تضمینی آمد تلگرام سفارتی شماره 957 سفارت به شرحی که در متعاقبًا تحت تعقیب واقع نشوند.
شک کنیم و این تضمینیها ادامه اعتبار مورد در که ما دلیلی ندارد شاه گرفت. خود از تضمینی را خود از را

به دولت خاطرنشان کنیم. را صورت لزوم می توانیم آنها در
به تلگرام مرجع (ب) خارجه ایران به شرح مندرج در وزیر رابطه با در واقعه ای که آشوبگران دانشجو
مجددًا م) ـ وزارت دادگستری (آمریکا با و غنیمت شمرد فرصت را که باید نشان می دهد آوردند وجود
دریافت نکرده٬ این ناآرامی اخیر در دخالت شخص آنها چه سفارتخانه شواهدی حاـکی از اـگر اقدام کرد.
دانشجویان ایرانی سایر بر قطب زاده تأثیری مفید فاطمی و مورد احساس می کنیم که اقدام در قویًا ولی ما

مقیم ایاالت متحده دارد.
درباره موضع اداره مهاجرت نیز تلگرام مرجع (ج) مندرج در اخیر خبر ضرورت فرصت شناسی را
رسمی به وزارتخانه اطالع غیر به طور تابعیت) که اداره (مهاجرت و این جمله خبر می کندخصوصًا تأیید
”یعنی وقتی که پاسپورت کرد نخواهد تمدید دیگر این وضع را اقامت دانشجویی با مجوز داده احتماًال

نشده است“. ایرانیش تمدید
هولمز

بخش سیاسی ـ ام.اف.هرتز ـگزارشگر:
(پیش نویس) لوزتر پی. جی. تأیید:

بخش کنسولی
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1963 خیلی محرمانه دسامبر 26 تاریخ:
تهران در سفارت آمریکا وزارتخانه به: از:
به آنهاشدیدًا کمیسر و تابعیت خواسته شدند اداره مهاجرت و کمیسر به دفتر قطب زاده امروز فاطمی و
می شوند٬ به رو اقدام قانونی برای اخراج جبری رو وگرنه با دست بردارند دردسر ایجاد از کرد اخطار
شده اخطاریه به نام دادستان کل صادر معمول است. پاسپورتهای معتبر بیگانگان فاقد مورد چنان که در
این گذشته به درخواست وی مالیمت به عمل آمده و که در شده بود گفت دادستان ”دلسرد“ کمیسر بود.
این است با انتظار قطب زاده گفته شد به فاطمی و انجمن دانشجویان ایرانی نشده بود. به اصالح رفتار منجر
بفهمانند را این معنا و جلوگیری کنند دردسر ایجاد شرکت دیگران در آن انجمن از در خود نفوذ استفاده از
اقدام قانونی الزم مـواجـه با واال کنترل کنند٬ را خود رفتار باید پاسپورت معتبر ـکه دانشجویان فاقد

می شوند.
دخول کننده٬ توهین به شخصیتهای ایرانی بازدید و ایذا عبارت بودنداز: دردسرهایی که تصریح شدند

توزیع نشریات کمونیستی. و جبری به ساختمانهای دیپلماتیک ایران٬
حضور در امروز اخطار به دادستان کل صورت گرفت. وزیر دفتر نتیجه نامه ارسالی از اقدام فوق در
دعوت به آنجا تذکرات کمیسر که جهت تأـکید داده شد م) نزدیک (وزارت خارجه ـ نماینده بخش خاور
پست دیپلماتیک اسرع وقت با در صورت مذاـکرات بدون طبقه بندی وتصویب شده جلسه امروز شده بود.
مورد طرف آرام در کرده ایم چون وی به دفعات از خبر این مالقات با هم از فروغی را شد. ارسال خواهد

اقدام صورت گرفته از طرف ما جهت محدود ساختن فعالیتهای دانشجویان سؤال کرده است.
به عنوان جزئی فعالیتهای سیاسی را و ایرانی فوق الذکر با آنکه اظهار بی گناهی کردند دو جهت اطالع.
موضع دولت آمریکا مالحظه اینکه در و خورده بودند جلسه جا ولی از می ساختند وانمود حقوق خود از
تفاوتهایی بین مواضع ایشان سخت تالش کردند گذاشته بود. اثر آنها در رخ داده٬ تغییر نسبت به آنها
فاطمی براساس اینکه همسرش بعد ولی چیزی عایدشان نشد. کنند٬ دادگستری پیدا وزارتهای خارجه و
به بیگانه دائم االقامه تغییر درخواست کرده موقعیت (اقامتش) آمریکایی است٬ کسب تابعیت شهروند از
نتیجه تحقیق پیرامون توزیع نشریات ماامیدواریم در روی این قضیه انگشت نگذاشت. امروز اما داده شود٬
اندازیم. الاقل به تأخیر جلوگیری نشد اـگر موقعی را منبع مالی انجمن دانشجویان این تغییر ـکمونیستی و
پایان بخش جهت اطالع

راسک

1963 خیلی محرمانه دسامبر 28
خارجه وزارت امور تهران به: در سفارت آمریکا از:

دانشجویان ایرانی
و قدردانی کرد اظهار وی عمیقًا خارجه رساندم٬ به وزیر تلگرام مرجع را مشروحه در وقتی خبر امروز
مراتب مایل بود وی خصوصًا به وزارتخانه ابالغ کنم. وزارت خارجه را و من خواست که تشکرات خود از

این قضیه پیش گرفته ابالغ شود. چنین اقدام سازنده ای در بابت اینکه رأسًا وزیر امتنانش از
راـکول
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ژوئیه 1966 محرمانه 12
واشنگتن خارجه ـ اداری وزارت امور غیر رسمی ـ

هرتز جناب مارتین اف ـ
سیاسی امور سفارتخانه در مشاور

تهران ـ سفارتخانه آمریکا
مارتین عزیز:

موقعیت تغییر بر خواست فاطمی دائر اداره مهاجرت در که بگوید وکیل علی فاطمی زنگ زد دیروز
را این ادعا بعدًا اداره مهاجرت ارتباط دارد اجابت کرده است که با دائم االقامه را به وضع (بیگانه) خود
اتخاذتصمیماتی مثل این مطلع دادم که به دالیل سیاسی عالقه داریم پیشاپیش از وقتی من تذکر تأییدکرد.
شد هنگامی که تصمیم اتخاذ موقعیتی نیمه قضایی عمل می کند تحقیق ویژه که با که مأمور شویم جواب داد
گرفته نشده بود مبنای این ادعا خوشبختانه تصمیم بر به متقاضی اطالع می دهد. شرط نتیجه را بدون قیدو
به احتمال قوی علت این تصمیم مانند می گیرد. ـکه درصورت اخراج فاطمی به ایران وی تحت تعقیب قرار
واخراج فاطمی ممکن است موجب هستند فرزندفاطمی تبعه آمریکا و مشابهاش این بوده که همسر موارد

شود. سختی برای آنها
سال 1964 در که اولین بار موضوع خود وزارتخانه بر تصمیم٬ انتهای مراحل اداری اتخاذ تا ابتدا از
ایران خواهدگذاشت. روابطمان با وخیمی بر تأثیر موقعیت (اقامت فاطمی) که تغییر ماند پابرجا شد اظهار
اداره مهاجرت که به موجب قانون مسؤول اتخاذ تصمیماتی از این قبیل است نظر ما را قبول نکرد. با
وزارتخانه مایر دان و من و ولی به نظر لحاظ روابط خارجی امان مطمئنًااسف انگیزاست٬ از آنکه این ماجرا
ترتیبی تا منافع ملی مهمترتوسل شد سرحدادعای وجود به هروسیله اداری قانونی که دراختیارداشت تا
البـته آـگاه باشد. روابط خارجی کامًال این قضیه بر جوانب تأثیر از این امر سازمان مسؤول در دهد

تهران انجام می گیرند. عالقه مندیم بدانیم چه واـکنشهایی در
سالم با
ارادتمند

کرافورد فرانکلین ج.
ایران محرمانه امور

ژوئیه 66 سّری 19
سفیر

مارتین هرتز بخش سیاسی ـ
علی فاطمی مورد تابعیت در اقدام اداره مهاجرت و

اشاره نامه پیوست رئیس سازمانهای دانشجویان ایرانی در مورد فرد فاطمی٬ سیف پور علی محمد
که جهت گیری دانشجو نشریه دانشجویان ایرانی به نامهای ایران نامه و قدرت پشت دو ایاالت متحده و
می توان از آنها شاهی دست داشته است که از ضد فعالیتهای متعدد در او بوده است. ناسیونالیستی دارند
سازمان ملل در تظاهرات در و ژانویه 1963 واشنگتن در سفارت ایران در شاهی در اعتصاب نشسته ضد
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پاسپورت فاطمی به علت تجدید از سال 1961 سفارت ایران که در همان سال نام برد. اـکتبر و سپتامبر
نیز دانشجویی او مجوز ازتجدید 1963 در آمریکاخودداری کرده بود در شاهی او فعالیتهای سیاسی ضد

امتناع ورزید.
حسین دکتر مصدق٬ خارجه دکتر برادرزاده وزیر و آمد اصفهان به دنیا در مه 1935 15 فاطمی در
از اعضایش بسیار خانواده فاطمی که پس ازاعدام یکی از 1954اعدام شد. نوامبر 10 فاطمی است که در
تشکیل گروههای اصلی ایرانیان مخالف شاه را سرسخت ترین گروه از احتماًال میل انتقام انگیخته شده٬
آمریکا کسب تابعیت شهروند از ژاله امیرطهماسبی (یک ایرانی که بعد است با علی که ”دانشجو“ می دهند.

مقیم نیوجرسی است. ازدواج کرده و ـگردید)
برای تـغییر را منطقه نیوجرسی تقاضای او تابعیت در اداره مهاجرت و کمیسر 1964 سپتامبر در
ایاالت داوطلبانه از 1964 اـکتبر 11 قبل از اـگر اطالع داد به او و کرد دائم االقامه رد موقعیت به (بیگانه)
علی فاطمی با دریافت اطالعیه اداره مهاجرت٬ با شد. خروجش جبری خواهد متحده خارج نشود٬
مدیسون نیوجرسی است خواستار شهر دانشگاه فیرلی دیکنسن در فاطمی که استاد عمویش نصراهلل
دالیل ایشان اخراج اداره مهاجرت شود. مانع اجرای دستور تا نیوجرسی شدند. کیس از مساعدت سناتور
قاضی علی فاطمی که با گرفت. خواهد صورت مراجعت به ایران تحت تعقیب قرار که فاطمی در این بود
توانست سداقدامات اداره مهاجرت در دوست است ظاهرًا و رابرت کندی آشنا سناتور ویلیام دوگالس و

برای اخراجش شود. 1964
ـگزارشهایی حکایت می کنند که علی فاطمی در 1963 با احمد بن بال در سازمان ملل مالقات کرد و
خود را نزد رئیس جمهور سابق الجزایر خوب نشان داد و بن بال از او دعوت کرد به الجزایر برود. بنابر
به الجزایررفت٬ او درواشنگتن پاسپورتی الجزایری به علی داد این مالقات سفارت الجزایر از بعد ـگزارشها

دوره آموزش شبه نظامی طی کرد. آنجا در که او ـگفته می شود
سفرهایی به اروپا 1965 و سالهای 1964 اینکه در فاطمی گزارشهایی هم هست مبنی بر مورد در
چه مدارکی از با اینکه او اما مخالفین تماس گرفته است٬ سایر جبهه ملی و مختلفی از عناصر با داشته و

بازگشته معلوم نیست. ایاالت متحده خارج شده و
ال.و.سماـکیس ـگزارشگر

ژوئیه 66 19
سری
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 بسمه تعالی

تورج ناصری نام اصلی :
کاراوی /1 دی. اس. : نام رمز

----------------------
تورج ) فریدون ناصری (برادر نام اصلی :

اس.دی.پکن/1 : نام رمز
سه گزارش ارتباط داشته و سیا انقالب با قبل از دانشگاه صنعتی شریف بوده که از تورج ناصری استاد
وقفه سیا رابطه وی با در مسائل امنیتی٬ به دنبال انقالب و ارائه داده است. به سیا سقوط بختیار قبل از تا

وی می گیرد. با تصمیم به تماس مجدد انقالب سیا از ولی بعد حاصل می شود٬
که به وی می گوید تهران) در مأموران قرارگاه سیا یکی از گنجیان (نام رمز تماس تلفنی با ناصری در
به خاطرمسائل امنیتی نمی تواندمالقات حضوری داشته کمیته تصفیه دانشگاه صنعتی شریف است و عضو

مایل است که تماسهای تلفنی ادامه یابد. اما باشد٬
شرح فوریه ٬78 مورخ 12 سند بخش سیاسی النه جاسوسی آمریکا اسناد مجموعه خط میانه از در

مأموران بخش سیاسی می باشد. جان استمپل از تورج ناصری با مالقات دکتر
فریدون در است. سیا) به گنجیان (مأمور تورج ناصری عامل معرفی برادرخودفریدون (اس.دی.پکن /1)
تاریخ مرداد 1357 معاون وزیر کشور و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. در شهریور 1357 به
طرحهای مورد وی در به حساب امانی اوپرداخت می شده است. دالر درآمده و ماهانه 750 استخدام سیا
گروه های نظامی٬ ارتش و در آشنایان خود رویدادهای سیاسی و دولت ایران فعالیتهای کابینه٬ مقاصد و

تهیه می کرده است. اطالعاتی برای سیا

شماره (1) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 10
تهران 429010 به: از:

کاراوی دی. اس. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
دانشگاه که استاد را (هویت الف) (ـک/1) اس.دی.ـکاراوی/1 با تماس مجدد سند قرارگاه می تواند 1ـ
به را اوپ/1 اولین بار است و (پ /1) برادراس.دی.پکن /1 1 ک / گیرد. نظر است دوباره در (هویت ب)
نمی دانست که احتماًال اما گنجیان دارد. تماسهایی با می دانست که پ 19 ک/1 ـگنجیان معرفی نمود.

است. چه حد تا سیا با همکاری پ/1
پیش ازسقوط دولت نه دینی) مخالفین مستقل ”پناه (نه جبهه ملی٬ مورد منبع سه گزارش در ک /1 2ـ
محرمانه و را که رابطه خود موافقت کرده بود اطالع داشت. وابستگی گنجیان به سیا از او بود. بختیار
ک /1 آخرین تماس با پذیرفت (به پاراـگراف سه رجوع شود.) را طرح تماس مجدد و محتاطانه نگه دارد
افزود هویت ب است و ”ـکمیته“ عضو وپیش ازعزیمت گنجیان صورت گرفت.ک /1گفت که او تلفنی بود
به دلیل وضع هویت ب ارتباط داشته بودندک /1 که با مقامات دولتی پیشین هستند مشغول تحقیق از آنها
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ادامه تماس تلفنی را دارد داشت که قصد اظهار اما پذیرفتن مالقات حضوری خودداری نمود٬ امنیتی از
وقایع کلی اوضاع سیاسی ایران به قدر داشت به اینکه درباره تمایالت و تمایل ”روشنفکری“ ک /1 دهد.
به می داد. که دارای ارزش اطالعاتی بودند مستندی نیز عین حال اخبار در اما قابل توجهی صبحت کند٬
بر او عالئق سیاسی پردامنه نشان داده است. خوش بیان با هوش و فردی با را خود صورت ک /1 هر

بپذیرد. را سیا مأمور تماس با باشد ممکن است حاضر حسب شرایط فردی خود
استفاده کندجواب دهد. عبارت کلیدی ”سنگ گچ انگلیسی“ کس که از مشارالیه پذیرفت که به هر 3ـ
معرفی گنجیان (نام حقیقی) همکار دوست و را کس که خود به هر فراموش کرده باشد. را اسم رمز او اـگر
تاریخ تا 201 ـ 0958854 پرونده: 4ـ معین گردد. تماس او در محل مالقات باید ـکندجواب خواهدداد.
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در اردیبهشت 78 10

شماره (2) سند
اعضاء سّری ـ اردیبهشت 58 10
تهران رئیس 429028 به: از:

روشهای اطالعاتی است شامل منابع و ـ هشدار
رئیس 429010 عطف به :

ذیل هویات مرجع می آیند: در 1ـ
هویت الف ـ دکتر تورج ناصری

هویت ب ـ دانشگاه صنعتی آریامهر
فاز... قطعه ٬907 شهرک غرب٬ نشانی منزل: هویت ج ـ

918511 می شود تکرار 918511 689228 تلفن اداره: می شود تکرار 689228 تلفن منزل:
سّری بایگانی ضبط شود. تمامًا در اردیبهشت 78 تاریخ 8 تا 0958854ـ201 پرونده: 2ـ

شماره (3) سند
اعضاء سّری فروردین 58 25
رم رونوشت برای تهران رئیس 419468 به : از:

هاوک حساس بی.سی. شیوه های اطالعاتی است. شامل منابع و ـ هشدار
تهران 55649 عطف به :

ذیًالخالصه هایی ازقضایی که می توان انتظارداشت توسط التش به درخواست تلگرام مرجع٬ پیرو 1ـ
ارائه می گردند: دست گرفته شوند

الف ـ........
بودجه قائم مقام سازمان برنامه و و کشور معاون وزیر 1357 ساله درمرداد 44 پکن /٬1 دی. ب ـاس.
باید نموده و استعفاء مقام خود از او نامعلوم است. دولت موقت هنوز وضع فعلی وی در بودجه بود. امور در
درخواست مالقات ننموده است. هنوز فروردین 1358 وی تا لذا گیرد. قرار تحقیقات رژیم جدید مورد
حفظ کند٬ قرارگاه را با مایل است رابطه خود اردیبهشت صورت پذیرد. 7 است مالقات بعدی در قرار
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استخدام شد. شناسایی و 1357 درشهریور او به مالقاتهای مخفی نباشد. ناچار که ترجیح می دهد هرچند
فعالیتهای کابینه ورویدادهای سیاسی دولت ایران٬ مقاصد اطالعاتی درباره طرح و زمان استخدام خود از
او کرده است. گروه های نظامی اخذ ارتش و در آشنایان خود همچنین اطالعات مفیدی از تهیه کرده است.
طی نکرده است٬ آنکه آموزش رسمی فنون حرفه ای را با خوب می باشد. یک گزارشگر فردی باهوش و
یک در اخیرًا او کند. پیدا مالقاتهای مخفی را مالزم با ولی شرایط فعلی تهران باعث شده به سرعت رفتار
گفته به او مربوطه جدیدخودمالقاتهایی دراتومبیل داشته است. مأمور با طرح تماس مجددشرکت کرده و
شفاهی داشت تعهد اینک یاد پکن /1 دی. اس. نیست. شده که هم اینک داشتن ارتباط علنی امکان پذیر
به حساب یک دستمزد این پول را او پرداخت می شود. به حساب امانی او دالر ماهانه 750 و دارد
با به او خانواده اش در با که برای کمک به او نوعی پول احتیاطی می داند تقریبًا بلکه آن را نمی آورد
هم یک برادر او می برند. لندن به سر خانواده اش اینک در زمان احتیاج پرداخت می شود. خانواده اش در
ریال به دالر درخواست تسهیالت مبادله ارزی 1/500/000 بهمن ماه 1357 در ایاالت متحده دارد. در
97 ـ نرخ 5/91 این تسهیالت مبادله با نمود. آمریکا به حساب بانکی برادرش در کردن دالرها واریز و
نرخ آیاتصویب این مطلب یا نشان نمی دهند سوابق ستاد گرفت. موردتصویب قرار 8اسفند) (نرخ رایج در
قبل از ما انجام دهد٬ این مبادله را بخواهد هنوز درصورتی که او نه. یا پکن /1اعالم شد دی. مبادله به اس.
با رابطه خود (در پکن/1 دی. انگیزه اس. می رسد به نظر آن به اطالعات بانکی احتیاج خواهیم داشت٬
تصمیم گیرندگان سیاسی ایاالت متحده در اـگر می کند ناسیونالیستی است که فکر که او این باشد در سیا)

جریان اوضاع قرار داده شوند به نفع کشور وی تمام خواهد شد.

شماره (4) سند
1356 خرداد نیمه شب 31 12/00 محل: تاریخ و
قابل رؤیت برای بیگانگان غیر یادداشت مکالمه خیلی محرمانه /
کارمند اجتماعی میتوپ وارد٬ امور و فریدون ناصری معاون اول سابق وزارت کار دکتر شرکت کنندگان :

تهران. در سفارت آمریکا آمریکا٬ ـکمیسیون مشترک ایران در
آمریکا وضع کمیسیون مشترک ایران و ناصری٬ طرحهای آینده دکتر موضوعات :

ایران. در نیروی کار و
قصد آیا و بیرون بیاید وزارت کار تصمیم گرفته از چرا ناصری پرسید از وارد تعارفات اولیه٬ پس از
آزمون را منوچهر جدید کار نسبت به وزیر ناصری احترام خود همچنان شغلی دولتی داشته باشد. دارد
است. صالحیت الزم برای مقام برخوردار که وی به خوبی از کرد مرتبه تکرار چند و داد قرار تأـکید مورد
بعضی مسائل بنیادی در آزمون در دکتر و که او حال همچون شش ماه گذشته اشاره نمود به هر وی
اساسی آزمون یک.... و شخصیات خود رابطه با در و دارند خصوص تشکیالت وزارتخانه اختالف نظر
سه داشت که بیش از به عالوه ناصری اظهار بود. وزارتخانه اجتناب ناپذیر عزیمت وی از لذا دارد٬ وجود
به مسئله اینکه آیا آن خودش). (یعنی وزارتخانه ای از بهتری عالقه دارد به چیز سال وی معاون اول بوده و
ناصری بـه حل نشده است. هنوز می کند پیدا جای دیگر شغلی در یا دولت ادامه می دهد فعالیت در
وی برای وارد چشم داد. بالکل ترک کند٬ آنکه خدمت دولتی را پیش از هویدا٬ نخست وزیر ”الطاف“
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چون در ترک می کند. که خدمت دولت را اذهان به جای گذارد در این تلقی را که میل ندارد توضیح دارد
وی مقامات که به اعتقاد می کند ناصری ادعا نام برده نشده است. او انتصابات وزرای کابینه از آخرین دور
مدیران مـوفق بـخش و بخش خصوصی انتقال داده شوند به مشاغلی در منظمًا عالیرتبه دولتی باید
تجدیدشود. بخش مستمرًا دو هر به این ترتیب تخصصهای مدیریت در تا خصوصی به دولت آورده شوند
خدمت دولت در ورزد اصرار نخست وزیر ولی اـگر ترجیح می دهد٬ بخش خصوصی را ناصری شغلی در

ماند. باقی خواهد
کرده اند. به انتخاب خودش پیشنهاد را شیراز فاش ساخت که استانداری اصفهان یا ناصری برای وارد
زبرحفظ یک مرکزاداری با و زیر به گفته ناصری٬ ندارد. ”شهرستان“ که وی عالقه ای به زندگی در هرچند
دوست قدیمی ناصری هم٬ به سردرداست. شبیه ابتالء لندن بسیار در درتهران و استان٬ تمام کارکنانش در
خدمات اجتماعی خواسته مسؤولیت مدیریت بنیاد او بهداری از شجاع الدین شیخ االسالم زاده وزیر دکتر
مقام ایران و سرمایهـگذاری در بزرگترین بنیاد این بنیاد به عهده بگیرد. را دالر ساالنه یک میلیارد ایران با
مقام معاونت حقوق ناصری در برابر دو دالر٬ جنبی چندی شامل حقوق ماهانه 3000 عواید مدیریت٬
می کند ادعا او بالکل ترک کند. خدمت دولت را معذلک ناصری گفت که ترجیح می دهد دارد. وزارت کار
به او باحقوق ماهانه 10000دالر نگفت٬ که وی نامش را ـکه مقام مشاورت یک شرکت بزرگ چندملیتی٬

کرده اند. پیشنهاد

فعالیتهای دولت ایران
فعالیت دولت تشکیالت و در سه سال گذشته تغییراتی چه خوب چه بد در آیا ناصری پرسید از وارد

ایران به چشم خورده است.
و هیچ گاه عوض نمی شوند ایران بعضی چیزها که در کرد این مطلب آغاز ذـکر با را ناصری جواب خود
به قـلمرو همچنان بیشتر وزارتخانه ها هیچ گاه عوض نمی شوند. حکومتها مورد هم در بعضی چیزها
نیست چون هیچ اصًال یا دارد٬ سطح کاری هماهنگی کمی وجود در بین وزرا و می مانند خصوصی وزرا
در می کند حال فکر ناصری به هر کند. ”فضولی“ خود همکار اداره قلمرو در ایرانی واقعی سعی نمی کند
ناصری دارد. وجود خدمت دولت شد هنگامی که وارد بهتری از و سطوح باالی دولت هماهنگی قویتر
دولتی هر در این مورد دولت ایران به چشم می خورد٬ در کارایی هنوز آنکه عدم صداقت و با اشاره نمود
پـرسنل کـاری عـمومًا دارنـد. وجـود گذشته این مـوارد از کمتر که امروز احساس می کند هست و
وزارتخانه های اروپایی“ وزارتخانه های ایران به تدریج ”مانند اـکثر گذشته است و از تحصیالتشان بهتر
سـایر آنـچه در بـا خواست کارایی عمومی فعالیت بوروکراسـی ایـران را او از وارد فعالیت می کنند.

ناصری ـکشورهاست مقایسه کند.
به کارایی وی وزارت کار به نظر اما نیست٬ آشنا وزارتخانه ها فعالیتهای کاری سایر که با اعتراف کرد
مشابه آلمان وزارتخانه ها از کارایی کمتر با شاید اما انگلستان فعالیت می کند٬ وزارتخانه مشابه اش در

ایاالت متحده. فرانسه و غربی٬
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شماره (5) سند
اجتماعی امور و بررسی وزارت کار معاون طرح و فریدون ناصری ـ

آقای ناصری خطاب: طرز
وی قبًال شد. بررسی وزارت کار معاون طرح و 1353 1خرداد ساله در 39 حدودًا فریدون ناصری٬
و امورطرح ریزی برای نیروی کار درگیر این مقام وی عمدتًا در و کل استخدامی بود آن وزارتخانه مدیر در

مستقلی بود. و سرویس استخدامی جدا ایده ایجاد مشغول پیشبرد
از همین رشته ها در دکترا دانشگاه تهران و از اقتصاد علوم سیاسی و ناصری فوق لیسانس حقوق٬
مسائل اجتماعی یک برنامه آموزش تخصصی در شرکت در به منظور و فرانسه دارد دانشگاه تولوز
وزارت به عنوان وکیل در دانشگاه تهران حقوق تدریس کرده و وی در سیاسی به ایاالت متحده آمد.
مقام مشاور خدمت در پس از کرده است. بودجه کار سازمان برنامه و به عنوان کارشناس در دادگستری و
نیروی کار بررسی و مطالعات اجتماعی سیاسی و مدیردفتر واشنگتن به ایران بازگشت و سفارت ایران در

شد. وزارت کار در
به روانی تکلم می کند. فرانسه را وی انگلیس و ناصری به اروپای غربی مسافرت کرده است.

1353 اسفند 7





ـکتاب پنجاه وهفتم

صنعت بین المللی
نفت در

سال 1980





پیشگفتار
توانست که بشر قریب یک قرن قبل بود اما می گردد. به نفت خام به هزاران سال پیش باز دستیابی بشر
که این منبع آن پس بود از کند. آمریکای شمالی به میزان وسیع به نفت خام دسترسی پیدا چاه در حفر با
و کرد صنایع گسترش پیدا دیگر صنعت نفت همگام با کرد. صنعت باز به تدریج در انرژی جای خویش را
به بشر به دلیل نیاز بزرگ فراهم ساخت. مقیاسهای بسیار در پاالیش نفت را استخراج و امکان اـکتشاف و
توسعه صنایع با جریان نفت اـکنون به مثابه رگ حیات صنایع درآمده است. فراوان انرژی٬ یک منبع ارزان و
به عنوان مواد نیز مکانی را و اهمیت نقش نفت افزوده شد بر دهه اخیر٬ چند پتروشیمی در جنبی نفت نظیر

نمود. اولیه بعضی صنایع پیدا
فرآورده های این گونه صنایع که انواع پلمیرها و مواد پالستیک می باشند٬ به دلیل قیمت تمام شده پایین
دانش شیمی صنعت و طرفی سرعت رشد از کرده اند. استفاده فراوانی پیدا مورد صنعتی٬ سهولت کاربرد و
به این دالیل است فزونی می بخشد. اهمیت آنها ساخته و متنوع تر را این نوع مواد کاربرد روزبه روز پلیمر٬

می رود. آن به شمار بدترین انواع کاربرد یکی از ـکه مصرف نفت به عنوان سوخت٬
جهت یافتن سرمایهـگذاریهای فراوانی که تاـکنون توسط کشورهای صنعتی در علیرغم تالش وسیع و
موفقیت چشمگیری به دست نیامده این زمینه هنوز در برای انرژی صورت پذیرفته است٬ جانشینی دیگر

است.
در محدودیتهای بسیاری را تجهیزات سنگین٬ به سرمایه هنگفت و انرژی هسته ای به دلیل نیاز ـکاربرد
درصد 65/8 سال ٬1975 است که در قابل ذـکر اهمیت نیست. نقش این نوع انرژی آن چنان با و بردارد
حالی که سهم سایر در زغال سنگ تأمین می شد٬ از درصد 26/7 و گاز نفت و مصرف انرژی جهان از
به عنوان اولین نقش خویش را به هرصورت نفت٬ بود. درصد فقط 7/5 جمله انرژی هسته ای) (از انرژیها

نمود. حفظ خواهد یقینًا برای سالهای نه چندان نزدیک آینده هم٬ منبع انرژی حفظ نموده و
مسئله نفت با می کند. مسئله اهمیت بیشتری پیدا به موضوع نگاه کنیم٬ اقتصادی نیز نقطه نظر از اـگر
آن بر تغییرات بازار تأثیر و عجین می شود سرنوشت کشورها وضعیت اقتصادی و شتاب فزاینده ای با
یکـی از نـظر این زمینه معیاری به دست داده شود. برای آنکه در می گردد. عمیق تر کشورها اقتصاد
گشته٬ پیرامون مسئله افزایش قیمت نفت اظهار ماه اوت 1978 که در ـکارشناسان اقتصادی سازمان سیا

آورده می شود:
خواهد را سال 1973 افزایش قیمت در قیمت نفت تأثیری معادل %60 %10 افزایش درحد ما نظر ”از
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تقریبی است و (قیمتها رسید دالر به 12 دالر بشکه ای 3 از و کرد جهش بیسابقهًای پیدا بازارهای جهانی٬ قیمت نفت در سال ٬1973 در 1ـ
می کند). برحسب انواع مختلف نفت تغییر

هر زمان حال بوده است. از ناچیزتر فعالیتهای اقتصادی بسیار آن زمان نقش نفت در چون در داشت1٬
ناخالص ملی کشورهای عضو تولید رشد کاهش در افزایش قیمت نفت تأثیری معادل نیم درصد %10
نیم و بود باالخواهد نفر 500/000 میزان بیکاری را عمران اقتصادی خواهدداشت و سازمان همکاری و
کشورها درموازنه پرداختهای بسیاری از این مشکالتی نیز وعالوه بر کرد به تورم اضافه خواهد نیز درصد

النه جاسوسی. در موجود جزوه های تحلیلی سیا یکی از نقل از 2ـ

آورد2.“ خواهد پدید
کنترل به هراس می افکند٬ غارتگران جهان را به این حد نفت تا تغییرات کم دامنه بازار به راستی اـگر
که مردم چگونه برخواستهای به حق صاحبان اصلی درآمدهای نفت٬ نفت چگونه انجام می شود؟ بازار
را چگونه دولتمردان این کشورها سرپوش گذاشته می شود؟ محروم کشورهای صادرکننده می باشند٬
کشوری چگونه جناحهای مختلف حاـکمیت در مجرای سیاستهای خویش هدایت می کنند؟ نفتخوران در
بسـیاری جواب این سـؤاالت و می شوند؟ این مسئله تبدیل به سدی نفوذناپذیر سر بر آمریکا مانند
بسیاری مورد کجامی توان یافت؟واقعیت آن است که آـگاهی در درباره نفت از را پرسشهای اساسی دیگر
رسانه های گروهی به دست آورد. مطالب منتشره در و طریق بررسی اخبار نمی توان از این مسائل را از
اطالع از اینگونه موضوعات است٬ تحقیق در راهنمای خوبی برای بررسی و موارد بسیاری از آنچه که در

می باشد. این مورد به اصطالح طبقه بندی شده در پشت پرده و اخبار
که دارد النه جاسوسی وجود در دارای طبقه بندی باالیی هستند بسیاری که عمدتًا ارزشمند اسناد
تحت همین عنوان توسط گردانندگان سفارت اشغال نیز قبل از مسائل نفتی بوده و تمامی آنها محور
نگهداری می شده است. اهمیت این اسناد زمانی مشخص می شود که دریابیم این اولین موردی است که
همین روست که اهمیت بررسی و از و می شود خیلی محرمانه نفتی برای اطالع عموم منتشر سری و اخبار
به خواست مجموعه های مرتبط تنظیم گشته است و در این اسناد پیش روشن می گردد بیش از تحلیل آنها

شد. خواهد به تدریج منتشر خدا

سال 1980 صنعت بین المللی نفت در حاضر: سند
اهمیت با این منبع عظیم و از را اروپاییان که خود آمریکا٬ دستیابی به حوزه های وسیع نفتی در از بعد
خویش پرداختند. سرزمینهای تحت نفوذ مستعمرات و در به جستجو پی نفت٬ در انرژی بی بهره می دیدند٬
انگلیسها دارد٬ آن قرار بخصوص حوزه خلیج فارس که عظیم ترین میدانهای نفتی در خاورمیانه و در
اشتهای دست بی خبری فرمانروایان وقت این کشورها٬ ازسویی و طمع آنها حرص و به نفت دست یافتند.
تطمیع کرده و حکمفرمایان را برای غارت این منابع٬ آنها و پیش تحریک کرد بیش از یابندگان به نفت را
مظفرالدین شاه با انگلیسی و بارون ژولیوس دورویتر با قراردادهای ناصرالدین شاه قاجار و فریفتند
کلیه منابع معدنی را حق انحصار رویتر این زمره است. از انگلیسی بود نیز ویلیام ناـکس دارسی که او
لیره استرلینگ ازای پرداخت 40/000 سال در سنگهای قیمتی به مدت 70 نقره و و به استثنای معادن طال
انحصاری جهت سپس دارسی امتیازی خاص و لغوشد. ـگرفت که به دلیل مخالفت روسیه تزاری این امتیاز
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کرد شاه قبلی اخذ فرزند سال از قیروموم طبیعی به مدت 60 و گاز نفت و صدور استخراج و اـکتشاف و
حالی که سهام در 20/000سهم شرکت استخراج بود٬ لیره استرلینگ پول نقدو 20/000 بهای این امتیاز
”قراردادهای امـتیازی“ که اصطالحًا این قراردادها ره آورد سهم می گشت. 600/000 شرکت بالغ بر
به غارتگران یهود وابستگی روزافزون آنها رفتن ثروت ملی کشورهای محروم و به یغما نامیده می شود
منافع خاص شرکت نفت ایران و هجری شمسی) ـ1295 میالدی (96 سال 1917 به عنوان مثال در بود٬
درسال 1909توسط دولت برخورددارسی به مشکالت مالی وعدم توانایی ادامه کار٬ انگلیس (ـکه پس از
عوارض داخلی وحق االمتیاز بهره٬ کسراستهالـک٬ پس از دارسی تأسیس شد)٬ انگلیس برای ابقای امتیاز
که به مقامات ایران لیره بود آن سال حق االمتیازدولت 3829 در لیره استرلینگ بالغ می شد. به 344/109
آمده بود٬ قطع خط لوله توسط ایالت ایران به شرکت وارد اثر ازای خسارتی که بر در و پرداخت نگردید

ضبط گردید.
کشورهای تولیدکننده نفت (صاحب منابع) با که عامل اصلی تاراج نفت هستند٬ روابط شرکتهای نفتی٬
آن یاد لحن اعتراض آمیزی از با سالهای اخیر در یک جانبه است که دولتمردان آمریکایی نیز آن قدر

همین کتاب است بنگرید: که برگزیده از به مطلب زیر می کنند.
اـگر می آورندو به وجود که شرکتهای نفتی منبع را می رسید سال پیش این چنین به نظر حتی 20 ”60یا
در قلب زمین باقی می ماند. نفت همچنان در سرمایهـگذاری نفتی نبود٬ زمینه علمی و تالشهای آنان در
نیز این داده ها و باشند خشنود راضی و به آنان می دهند چه که کمپانیها نتیجه بومیان بایستی نسبت به هر
لزومًا نباید زیاد باشد. برخی وجود دارند که هنوز این نظر را گرامی مـی دارنـد٬ ولی اـکـثرًا مـواضـع
حقیقت امتیازات به هیچ طریق اسنادی خشک نبوده اند٬ بلکه مکررًا در نموده اند. روشنفکرانه تری اتخاذ
به صورت تغییرناپذیری به نفع دولتهای تولیدکننده تعدیل شده اند.“ تقریبًا سال گذشته و طول 30 در
که تـغییرات دارند افرادی وجود دانشگاههای کشورهای تولیدکننده٬ و دولتها در ”متأسفانه هنوز

حس نکرده اند.“ را ـکمپانیها
شده است و”تغییرات به نفع دولتهای آن بالحن مثبت یاد که از تحلیل عباراتی نظیر”تغییرات کمپانیها“
روابط آن است که امتیازات و بیانگر شده است٬ مثبت قلمداد که به عنوان یک اقدام الزم و تولیدکننده“
هرصورت سالهای متوالی این در یک جانبه بوده است. دولتهای تولیدکننده چقدر سابق شرکتهای نفتی با
به عمل عمومی کشورهای صاحب منابع توسط کمپانیها افکار تغییرات اندکی که تحت فشار با قراردادها
می شد. درآمدهای نفت نصیب صاحبان واقعی آنها سهم ناچیزی از و عامل تعیین کننده بود تنها می آمد٬
تا دولتها٬ وقوع تغییرات در و این کشورها بیداری نسبی توده های مردم در عمومی و افکار رشد
واـکنشهای شدیدی در و مختل می کردند شرایط گذشته را مانند نفت٬ که صدور حدودی موانعی بودند
ترفندهای با عمومًا این واـکنشها اما غارتگران به وقوع پیوست٬ از خلع ید جهت قطع این غارتگری و
ـ سالهای 1328 مردم ایران در مبارزات ریشه دار خنثی شد. کودتا نظیر اقدامات حادتر گاهًا سیاسی و
در بارز مثالهای جالب و از شد٬ بیرون راندن انگلیسیها و سال 1329 به ملی شدن نفت در که منجر 1332
پاسخهایی است که به این نوع مبارزات داده می شود. نمونه ای از مرداد کودتای 28 است و این مورد
که امکان پرده پوشی شد زیاد افکارعمومی آنقدر رشد گذشت زمان وضع به صورت دیگری درآمد. با
به انعکاس آنها مجبور به ناچار نیز سرپوش نهادن برخواستهای مردم صاحب نفت که دولتها موضوع و
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و می گیرد جوشش بیشتری به خود (1348 ـ 49) سالهای 1970 ملتهب در این جو نمی رفت. شده بودند٬
ّسری از این کتاب شامل یک سند تحلیل دقیق آن وامی دارد. به بررسی دوباره اوضاع و غارتگران را
که همان طور داده است. بررسی قرار مورد تحلیل و است که موضوع فوق را وزارت خارجه آمریکا
برای نفت وصنعت نفت به گونه ای است که اقدامی خاص را بازار اوضاع واحوال حاـکم بر توضیح داده شد٬
کشورهای اوپک دست به اعمالی زده و وضعیت به گونه ای است که امکان دارد ـکنترل آن می طلبد.
مصرف کنندگان نفتی به همراه داشته و و که ضایعات جبران ناپذیری برای شرکتها کنند اتخاذ تصمیماتی را
جهت هماهنگی بین در وزارت خارجه آمریکا این رو از دهد. مقابل عمل انجام شده قرار در آنان را
این محافل به دست به یک اقدام خاص می زند. تعیین می نماید٬ محافلی که سیاست نفتی ایاالت متحده را

زیرند: قرار
خـارجـه٬ بـازرگانی٬ وزارت کشـور٬ وزارتخانه های مختلف مانند دولتمردان ایاالت متحده در ـ

دادگستری و...
فرست نشنال سیتی بانک نیویورک و...٬ چیس مانهاتان٬ مهم آمریکایی نظیر بانکهای عمده و ـ
تشکیل می دهند: مدیریت شرکتهای عمده نفتی آمریکایی که اـکثریت اعضای هفت خواهران را ـ

رویال داچ شل هلندی انگلیسی می باشند. بریتیش پترولیوم انگلیسی و شرکت دیگر٬ دو 1ـ

موبیل 1 گلف و اویل نیوجرسی٬ استاندارد اویل کالیفرنیا٬ استاندارد تگزاـکو٬
استاندارد اـکسیدنتال و مارتون٬ کنتیننتال٬ آتالنتیک ریچفیلد٬ شرکتهای مستقل نفتی آمریکایی: ـ

ایندیانا.
محورهای عمده اقدام خاصی که وزارت خارجه عهده دار آن است به این ترتیب است:

تصمیمات محافل است. مشخص کننده تحلیل مسائل روز و طرح سؤاالت متعددی که جواب آنها ـ
قسمت (سؤاالت در آنها از کسب نظر به منظور ارسال این سؤاالت برای محافل خاص فوق الذکر ـ

به صورت یک ضمیمه آمده است). سند آخر
تحلیل همه جانبه مسائل جهت روشن نمودن وضعیت برای محافل تصمیم گیری. ـ

انجام اقداماتی برای حل مسئله روز. پیشنهاد ـ
زمینه نقش در همه آن چیزی است که باید بیانگر به خودی خود واضح است و بسیار مطالب سند
ورای یک طرفه است که فقط از این نقش آن چنان انحصارگرایانه و صنعت نفت گفت. و بازار در آمریکا
دارند وجود سند نکاتی در اما روشن می شود. مطالب اسنادی که سخنان صریح گردانندگان آمریکاست٬
بررسی دقیق این نکات شناخت عمیق تری نسبت به مسئله حیاتی نفت توجه عمده ای نمود. به آنها ـکه باید
اعضای برجسته به عنوان یکی از به عنوان یک تولیدکننده عمده نفت و تا می سازد قادر را ما کرده و ایجاد
صحیح تر و آسانتر را راه خود هیاهوی تبلیغاتی آنها مقابل سیاستهای نفتخواران بین المللی و اوپک در

تشخیص دهیم.

آمریکا اهمیت نفت برای اقتصاد
به این جهان٬ دارای باالترین مصرف انرژی در صنعتی و به عنوان یک کشور آنکه آمریکا ـگذشته از
سودهای زیادی برای آن قائل است. اهمیت بسیار اقتصادی نیز نقطه نظر از حیاتی دارد٬ منبع انرژی نیاز
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کافی به مراتب دارای اهمیت است. می شود آمریکا اقتصاد قبل تجارت نفت عاید کالنی که از هنگفت و
استخراج٬ در و پنج تای آن آمریکایی هستند جهانی٬ هفت شرکت عمده نفتخوار آوریم که از است به یاد
است به این این باره بهتر در دارند. بیشترین سهم را فروش نفت جهان غیرکمونیست٬ بازاریابی و پاالیش٬
وزارت خارجه می خوانیم: تحلیلگر این کتاب به نقل از در توجه شود. دیدگاه آمریکاییها مطلب از

در به اندازه مجموع تمام سرمایهـگذاریهای دیگر پرداختهای ما تراز ”سهم صنعت نفت بین المللی در
بـاقی ماندن مولد به سالم و همین دلیل دیگری است برای اثبات عالقه ما و می باشد کشور خارج از

شرکتهای نفتی مان.“
غصب حقوق مردم به عبارت دیگر منافعشان و از مایل نیستند به همین جهت است که آمریکاییها
وقتی مسئله مشارکت کشورهای صاحب منابع در محروم صاحب منابع حتی یک سنت گذشت نمایند.
طیف مطرح می شود٬ سوی آنها از راه کسب منافع بیشتر شرکتهای استخراج کننده نفت به عنوان گامی در
به آن را مقابل آن جبههـگیری کرده و در مسئله نفت دارند٬ اینکه چه ارتباطی با گذشته از حاـکمان آمریکا

می کنند: عنوان خطری که تهدیدکننده منافعشان است قلمداد
بشکه نفت تولیدی.“ هر در یک سنت منفعت کمتر است با مشارکت برابر ”یک درصد

و موضع کسب منافع بی حد از نیستند حاضر آمریکاییها صورت آخرین حرف این است که٬ هر در و
حتی گامی عقب نشینی کنند. حساب٬

به تبدیل ساختن شرکتها یا نشان بدهیم که ملی شدن نفت و انظار ”ولی به هیچ وجه نمی خواهیم در
خریداران برای ما قابل قبول است.“

راههای دیگر دستیابی به نفت خام برای کاهش وابستگی به منابع فعلی
منابع انرژی به عمل آمده تالشهای بسیاری برای یافتن دیگر آمد٬ اول این نوشتار که در همان طور
در اشکال مواجه می سازد. با را آنها سهولت استفاده از دستیابی و محدودیتهای بسیار٬ موانع و اما است٬

گرفته است. تحلیل قرار ارزیابی و اشکال نفت خام مورد راههای وصول به دیگر این سند
زیرند: به قرار اصولی ترین روشها

زغال سنگ٬ به دست آوردن نفت از ـ
٬(tar sands) ماسه سنگهای نفتی استحصال نفت از ـ

کم شده است٬ آنها چاههای نفتی که فشار ثالث از شیوه های بازیابی ثانویه و ـ
.(shale) شیل تهیه نفت از ـ

قیمت نفت خام به بردارد٬ بازیابی نفت خام به شیوه های فوق در به لحاظ مخارج زیادی که تهیه و
نیز این سند در راههای معمولی نیست و قیمت نفت تولیدی از این طرق قابل رقابت با دست آمده از

نگریسته می شود. ناامیدی به آنها با دیده می شود عبارات زیر همچنان که در
م). ـ ماسه سنگهای نفتی ” و“ زغال سنگ ” (شیل و منبع“ صورت تردیدی نیست که این دو هر ”در
طریق نفت تولیدی از می تواند به هیدروکربن نیز آمریکا نیاز وحداقل بخشی از میباشند مهمترین ذخایر
که تحت بررسی قرار پرهزینه ترین ذخایری هستند این دو این٬ عالوه بر منبع تأمین می گردد. این دو از

ـگرفته اند.“
مدت زیادی دوام تا ولی نمی توانند نفت کمتری خریداری نمایند٬ ”ـکشورهای مصرف کننده می توانند



النه جاسوسی آمریکا 406 اسناد

اشکال نه اینکه به دیگر و اوپک دریافت نمایند منابع غیر از این نفت الزم را چون نه می توانند بیاورند٬
انرژی دسترسی دارند.“

این تفاوت قیمت تمام شده نفت به دست آمده از این سند در داشت که تحلیلگر نظر در طرفی باید از
که مربوط به سیا یک جزوه دیگر در واقعی نشان داده است. حد از قیمت متداول نفت کمتر با را شیوه ها
بایداذعان داشت این رو از نتایج منفی تری ارائه می گردد٬ بررسی شده است٬ بوده وموضوع بادیدی فنی تر
به این منابع داده شده آنچه که باید٬ بهایی بیش از به موضوع خوشبینانه نگریسته شده و این مورد ـکه در

است.

مقابل نفتخواران قدرت تولیدکنندگان نفت در
سخنگویانی که درپی طرح بسیارمصطلح است. نفت به عنوان یک سالح سیاسی“ عبارت ”استفاده از
نفت سویی کاربرد از طرح می کنند. همواره آن را هستند٬ ”مسئله قدرت مستضعفین کشورهای نفت خیز“
آن را طرف کشورهای صاحب قدرت صنعتی محکوم شـده و به عنوان یک سالح سیاسی همواره از
ضوابط اخالقی و روی معیارها تبلیغات٬ که در چند هر به عنوان یک عمل غیرعادالنه تقبیح می نمایند.
درریشه یابی امرمی توان اما قراردادهای بین المللی قلمدادمی شود. با مغایر این امر و انسانی تکیه می شود
اتحاد کشورهای صنعتی همواره از واقعیت آن است که نفتخواران و دریافت که انگیزه مطلب دیگری است.
همواره درصدد آن هستند که مانع پـاـگـرفتن ـکشورهای صاحب منابع نفتی هراس بسیاری داشته و
موضوعی به عنوان محور همبستگی کشورهای تولیدکننده شوند. در این سند ضعف فراوان نفتخواران در
عبارت ”سالح“٬ بر حتی صرفًا که تکیه٬ ازاین رو و صاحبان منابع مشاهده می شود یک مواجهه اصولی با
کشورهای میان کشورهای تولیدکننده به نمایش گذارد٬ در توانمندی را و اقتدار نمونه ای از می تواند خود

پاـگرفتن آن می شوند. عمده مصرف کننده مانع طرح و
جبهه مدافع کشورهای صاحب منابع همواره به مثابه تنها سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
”سازمان یا و ”ـکارتل نفتی“ اطالق عباراتی مانند میان نفتخواران برانگیخته است. در هراس فراوانی را
در وحدت که باعث یکسان شدن سیاستهای نفتی و عنصر به این سازمان مبین آن است که هر عقابها“
بغض کشورهای معرض کینه و همواره در نتیجه حفظ منافع صاحبان اصلی درآمدهای نفتی می شود٬
باعث آن شده است که نفتخواران در (1971) تاریخ سند این سازمان تا عملکرد می گیرد. قرار غارتگر

دیده می شود: سند قسمتی از در مقابل آن احساس ضعف شدیدی بنمایند.
قابل مالحظه بوده است) سال گذشته این همکاری بسیار داخل اوپک (ـکه در حداقل همکاری در ”با

می توان افزایش نرخ این موافقتنامه را مهمترین مواد منتخب شرکتهای نفتی بسته شد. نفر کمیته 3 بین اوپک و سال 1971 تهران در قرارداد 1ـ
این قرارداد کرد. بشکه نفت خام حوزه خلیج فارس ذـکر سنت به قیمت هر افزایش 33 حوزه خلیج فارس و کشورهای نفت خیز در مالیات به قم %55

درآمد. به اجرا فوریه 1971 15 از

در و ببرند خیلی باالتر را قیمتها تهران1٬ پایان قرارداد در و سال 1976 توانست در خواهند این کشورها
زمینه مشارکت موافقت در تقاضاهای آنها که با سازند وادار شرکتهای نفتی را بود همان حال قادرخواهند
آورد.“ به دست خواهند آن زمان نیز قبل از را موافقت آنها شوند٬ دست به کار زودتر البته اـگر نمایند.
سوی شرکتهای عمده نفتی این چنین ارزیابی از نامناسب را خشن و عواقب برخورد سپس تحلیلگر
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می نماید:
زمینه که در بشوند ممکن است سبب ملی شدن کامل شرکتها مقاومت به خرج دهند٬ شرکتها ”ولی اـگر

داشت.“ عرضه نفت جهانی نتایج تأسف باری خواهد و منافع شرکتها
چه حدودی روی واـکنشهای کشورهای صاحب منابع حساب که تا دقت شود لحاظ سیاسی نیز از

می شده است:
خنثی سازنده تمام انحصاری می تواند و آشکار اسرائیل به طور موضع حمایت از ”مبادرت به اتخاذ

داشت.“ برای تأمین عرضه نفت برخواهد که آمریکا ـگامهایی باشد
فعلی تاز تاخت و و منابع نفتی عربستان سعودی توسط کمپانی آرامکو که دلیل انحصار دید حال باید
در برخوردهای وقیحانه آمریکا سوی دیگر از قیمت نفت و سر شرکتهای نفتی بر ـکشورهای صنعتی و
خـودفروشی و در جز تفرقه مسلمین و در علت آن جز آیا صهیونیزم بین المللی چیست؟ حمایت از

امرای کشورهای مرتجع عرب می باشد؟ وابستگی سران و
نفت شیخ زکی یمانی وزیر بشود. آمد خواهد متن سند موضوعی که در بی مناسبت نیست اشاره ای بر
این گونه را آرامکو اوائل سال ٬1967 در بیروت٬ اجتماع دانشجویان آمریکایی در عربستان سعودی در

توصیف می نماید:
که ممکن است آنجا دهقان سعودی تا تا نمود٬ آزار اذیت و آن را گاوی شیرده است که نباید ”آرامکو

بدوشد.“ آن را بتواند
برخوردی اینچنین ضعیف٬ آن هم برای توجیه عملکردهای خفت بار قبلی می نمایاند که اشکال قضیه
توان کشورهای تولیدکننده است تفاوت٬ آنچه که عبارت زیر که ارزیابی طرف مقابل از در در کجاست.

دریافته می شود: بهتر آنچه که ”هست“ با ”باید“
وحتی مقامات دولتهای مصرف کننده رؤیای روزهای گذشته مقامات شرکتها اینکه بعضی از وجود ”با

قدرت چندانی ندارند.“ دولتها با برخورد در اذعان داشت که دیگر ولی باید می پرورانند٬ سر در را
ماحصل کالم: و

دست کشورهای تولیدکننده بیست سال آینده شالق در حتی در و حال حاضر در ”خالصه اینکه و
بود.“ خواهد بوده و

که در دست دارند هم برگهای برنده ای در شرکتهای خودمان هنوز دولتهای مصرف کننده و و ”شرکتها
تا کرد٬ احتیاط تمام رو با باید را ولی این برگها خواهیم پرداخت٬ تشریح آنها به توضیح و بخش بعد
ایـن رابطه مطلوب در وضعیت و ترفندهای غرب برای ایجاد شکست نابودکننده ای نصیبمان نشود.“
ضایعات قطع محافل مختلف برای کاهش خطرات و و جانب سازمانها که از راه حلهای موجود نوشتار٬
ازطرفی میزان هنگفت می گیرد. بررسی قرار داده شده است مورد کم کردن امکان وقوع این خطر یا نفت و
اهداف یکی از گرفته است و توجه قرار مورد نفت می پردازند٬ ارزی که کشورهای صنعتی برای خرید
اساس این راه حلها آن بازگرداند. به مبداء را این ارز مقداری از راه حلهای ارائه شده آن بوده که بتواند
در گسترش روابط تـجاری است. نظامی و سیاسی و وابستگیهای اقتصادی٬ تشدید و ایجاد مبتنی بر

دیده می شود: قسمتی از
ودولتهای تولیدکننده خواهند افزایش روابط تجاری بین خود ”ـکشورهای بزرگ تولیدکننده صنایع با
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ماست. از توضیح داخل پرانتز 1ـ

پس بگیرند.“ این کشورها از نفت 1) پرداخت شده بابت خرید (ارز را این ارز زیادی از توانست مقدار
حال به و کننده پرداخته شد دولتهای تولید گسترش روابط تجاری با به هدف کشورهای صنعتی از
فرهنگی به کشورهای صاحب منابع دقت شود: اقتصادی و کمکهای فنی٬ از این کشورها مقصود و منظور
افزایش پیدا کمکهای فنی نیز به کاالهای خارجی و وابستگی آنها افزایش پیشرفت اوپک٬ ”ولی با
به سوی پیشرفت بنابراین به نفع کشورهای مصرف کننده است که کشورهای تولیدکننده را کرد. خواهد
پولی ساختن تمام جمعیت این منطقه به بازار وارد منطقه اوپک و یک طبقه متوسط در ایجاد سوق دهند.
اخـتیارشان در کاال که باید به کشورهای مصرف کننده می شود سبب گسترش وابستگی این کشورها

بگذارد.“
به به کشورهای جهان سوم نشان داده شده و مدرنیزاسیون“ پیشرفت و ”توسعه٬ باغ سبز وقتی در
آرزوی پرده پوشی اصل قضیه صورت می گیرد٬ تالش وسیع فرهنگی به منظور دنبال آن تبلیغات فراوان و
این میان طرف مقابل در و کشورهای تولیدکننده خلع سالح می شوند دیرین غارتگران برآورده می شود.

است: به صورت زیر تحلیل قضیه نیز است که تعیین تکلیف می نماید.
نوعی خواستار بروکسل تهیه شده٬ (EEC) در ”این طرح که وسیله مقامات جامعه اقتصادی اروپا
این صورت اـگر است که در معتقد تولیدکننده است و وابستگی اقتصادی بین کشورهای مصرف کننده و
کشورهای مصرف کننده به اندازه اقتصاد نیز آنها خود اقتصاد تولیدکنندگان به تحریم نفتی مبادرت ورزند

گردید.“ عرضه نفتی خواهید جانبه ضامن ثبات در بنابراین وابستگی دو دید. آسیب خواهد
ارسال سالحهای پیچیده و وابستگیهای نظامی نیز اهرم کنترل کشورهای تولیدکننده را تقویت کرده و
ـکارایی بیشتری بدان می بخشد. با دامن زدن با اختالفات قومی٬ مذهبی و ارضی در میان کشورهای
سالح به هدف برای خرید کشورهای مورد زمینه مساعدی در تا تنش می شود تشدید منطقه ای خاص٬
این طریق هم سودهای سرشاری نصیب سازندگان از تا سپس اقدام به فروش اسلحه می شود آید. وجود
این رابطه به عبارت در کشورخریدارتقویت نماید. با برخورد در ازسوی دیگرموضع سیاسی را و آن شود

دقت شود: زیر
برای به دست آوردن تجهیزات افزایش تمایل این کشور عربستان سعودی با در ”موضع رسمی آمریکا
ریتون هاوک نشان داده که توسط برنامه تسلیحاتی ـگروه مهندسین مشاور کمکهای فنی آمریکا نظامی و
مدرنیزه ساختن نیروهای هوایی عربستان سعودی٬ در بیشترشدن نقش رسمی وخصوصی آمریکا شده و

یافته است.“ بسیار ساحلی بهبود گارد نیروی دریایی و ملی٬ گارد ارتش٬ لجستیک٬
آنچه به نفع بیش از عنوان٬ تحت هر صورت و به هر نوع و هر وابستگی از حصل کالم آنکه٬ ما
دولتهای غارتگری است که برای نابودی بسود و آنها به ضرر ـکشورهای مستضعف صاحب منابع باشد

بسته اند. کمر منابع آنها
به شدت به طریق آن بتوان تولیدکنندگان اصلی را که از داشته باشد صورتی که این امکان وجود ”در

انجام داد.“ را این کار تالش بسیار با بدون درنگ و باید ـکشورهای مصرف کننده وابسته کرد٬
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دنیای سرمایه داری رقابت در
ارزان و خرید و طریق استخراج بی حساب آنها غارت منابع نفتی کشورهای مستضعف دارای نفت از
نکته جالب توجه گرفت. بحث قرار به روش وابستگی اقتصادی مورد بازگرداندن ارزمصرفی بابت خرید٬
دنـدان تـیزکردن کشـورهای دنـیای سـرمایه داری است٬ سـیری ناپذیر آز دیگری که مبین حرص و
تأمین قسمتی از به منظور صورت قضیه این است که آمریکا است. سرمایه داری غرب برای منابع یکدیگر
صورتی در می کند پیشنهاد تحلیلگر می باشد. کانادا قراردادی با نیازخویش مایل به انعقاد نفت خام مورد
به آن را ورود برداشت و روی نفت کانادا از نظارت را کنترل و باید نباشد٬ قرارداد مایل به عقد ـکه کانادا
نتیجه اـکتشاف ودر کانادا گاز نفت و نتیجه این اقدام باعث افزایش فشارهای تجاری بر و اعالم کرد آمریکا

استخراج منابع نفتی آن می شود. و

حرف آخر
ناحیه نفتخواران برای تضعیف جبهه وحدت همه جانبه ای از احوال کنونی تالش وسیع و اوضاع و در
به پشتوانه تولیدوسیع نفت و نسبی بازار که به دلیل رکود این تالشها به عمل می آید. ـکشورهای تولیدکننده٬
جهت در اوپک صورت گرفته٬ تولیدکنندگان غیر دیگر و نروژ دریای شمال توسط انگلیس و نفت خام از
بـه دست خـریداران بـه جـای نهایت سپردن بازار در بین تولیدکنندگان و یک ”جنگ قیمت“ ایجاد
کشورهای تولیدکننده که روزهای اقتدار می شود وانمود به موازات این تالشها فروشندگان فزونی مییابد.
سپری شده و ابتکار عمل در دست کشورهای مصرف کننده است. از سویی به دلیل اقدامات خودسرانه
شده است زمینه مناسبی ایجاد اوپک نیزدیده می شود٬ اعضاء میان آنها بعضی کشورهای تولیدکننده که در
ورای این آنچه از اما نزدیکی انحالل اوپک بنمایند. صحبت از بوقهای تبلیغاتی آنها ـکه نفتخواران و
قدرت بی مانند کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت و ترس پایان ناپذیر است٬ هویدا و آشکار جنجالها
مدافعه شگردهای متنوع جبهه مقابل٬ با ضعفها٬ و همه کاستیها تولیدکنندگان با اـگر تولیدکنندگان است.
داشته باور باید سالهای آینده قدرت افزونتری خواهندیافت. بدون تردید بمانند٬ آن پایدار برابر در ـکرده و

امام عزیزمان: به تعبیر باشیم که نفت یک سالح است و
رگ حیات احتیاج دارد٬ به سالح شما دنیا اوسالح نفت است. و ندارد دنیا ”این سالحی که شمادارید٬
او تعالی از برای خدای تبارک و گذاشته است٬ شما تعالی به اختیار این سالحی که خدای تبارک و دنیاست.

استفاده کنید.“
تمام قدرت عمل نکرده است. هیچ گاه با اما نشان داده است٬ برخی موارد در را این سالح کارایی خود
بدون کمال به دست آوریم٬ تمام و باپایداری وتحمل سختی به سمتی برویم که توان استفاده ازسالح را اـگر
خـواهـد خـودشان ”شکست نـابودکننده ای“ بـه تـعبیر دولتهای غـارتگر و شک سرنوشت شرکتها

زمستان 1364 بود.
والسالم

التوفیق وعلیه التکالن من اهلل
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو
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1971 سّری دسامبر
سال 1980 خارجه صنعت بین المللی نفت در وزارت امور

سال 1980  صنعت بین المللی نفت در
نتیجهـگیری خالصه مطلب و

و سال 1975 در ما زمینه نفت قراردادی است. در خود کوته عمر خرید بازار جهان کنونی شاهد
یک از حـالی کـه هـر در خواهـیم گـذاشت٬ دائمی فروشندگان پا آن به میدان بازار قبل از احتماًال
خود آورند. عرضه آن به وجود نفت بحرانی جدی در قطع صدور با بود خواهند تولیدکنندگان اصلی قادر
مجبور سال 1980 جایی که در نوعی زوال است تا راحت انرژی اش شاهد موقعیت نسبتًا در نیز آمریکا

نیمکره شرقی فراهم آورد. از را نفتی خود نیاز واردات مورد نیمی از شد خواهد
و فشارها ایجاد با و به نمایش گذاردن وحدت بین مصرف کنندگان٬ هم پیمانانش پس از و آمریکا
شده به وسیله این سازمان بدون بحران ایجاد از اوپک٬ عضو کشور چند متقاعدسازیهای دیپلماتیک در
بتوان به آن نائل آمد٬ حتی اـگر آینده موفقیت٬ بردند. جان سالم به در متحمل گردند اینکه خسارتی را
دولتهای تولیدکننده در با اینکه شرکتهای نفتی مایل باشند مگر رضایتبخش نیست٬ چندان طوالنی و

بپردازند. تبادل نظر به بحث و 1976 پس از روابطی جدید زمینه ایجاد
بتوان تولیدکنندگان بلکه باید سازند٬ به سازش وادار هم پیمانانش نخواهندتوانست اوپک را و آمریکا
در نتیجه ثبات است که آنها اینکه در دیگر منصفانه بوده و ما با آنها کرد که برخورد متقاعد نفت را

درازمدت نفع خواهند برد نه در نتیجه ایجاد بی ثباتی و سودجوییهای کوتاه مدت.
اقداماتی انجام درباره مشکالت انرژی پایان داده٬ خود پایان ناپذیر به ”مطالعات“ باید دولت آمریکا
زمینه انرژی در را دهه دیگرخود دو که براساس آن بتوانیم نیاز شود بایدتصمیماتی اتخاذ آمریکا در دهد.
سبب نیز بردن هزینه های گزاف را باال مصرف٬ زمینه کاهش میزان رشد تصمیم در اتخاذ تأمین نماییم.
در خارجه باید وزارت امور و دارد سیاسی بسیار احتیاج به تهور برآورده ساختن این نیازها٬ خواهدشد.

نماید. ایفاء نقش مهمی را آنها دفاع از و پیشنهاد
زمینه مسائل مربوط به انرژی همکاریهای اقتصادی در هماهنگ ساختن سیاستهای سازمان توسعه و
سیاستهایی که ساختن اوپک به اتخاذ متقاعد قبال کشورهای تولیدکننده و یک جبهه مشترک در اتخاذ و
فعالیتهای مهم دیپلماتیک آمریکا عرضه نفت کمک می کند٬ نتیجه قیمتهای قابل پیش بینی به ثبات در در

داد. تشکیل خواهد سال آینده را دو در
شرکتهای نفتی معتقدند بود. ”مشارکت“مسئله ای بسیارجدی خواهد دومین تقاضای اوپک به منظور
این برابر در آنها اـکثر هم عقیده ایم٬ آنها هم با ما و قراردادهای تهران مغایرت دارد مفاد با ـکه این تقاضا
فقط در ما به فکر پشتیبانی بنماییم و آنها دیپلماتیک از نظر از هم باید ما و کرد مقاومت خواهند تقاضا
که جلوگیری نمود گردد. به مصادره شدن اموال منجر اقدامات اوپک که می تواند صورتی می توان از
بین دولت وشرکت نفتی برای درباره روابط جدید هم اـکنون به بحث وتبادل نظر شرکتهای نفتی مایل باشند

بپردازند. سال 1976 از بعد
به ایجاد سال 1976 از بیندازیم باید مشارکت به تأخیر رابطه با در نتوانیم اقدامات کنونی را اـگر
حال حاضرمهمترین مسئله این است که در شرکت مصرف کننده بپردازیم. میان تولیدکننده ـ روابطی جدید
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به که مصرف کنندگان قادر یعنی شرایط طوری باشد شرایط منطقی عرضه کرد٬ یا ثابت و بطور بتوان نفت را
روی آن حساب کنند. مدت بتوانند دراز در پرداخت آن بوده و

سال 1980 صنعت بین المللی نفت در
فهرست مطالب

مقدمه 1ـ
اهداف کمپانی 2ـ

تقاضا و تولید منابع٬ 3ـ
مرسوم امتیازات قراردادی یا 4ـ

پائین آمدن ارزش دالر و پرداختها مسائل مربوط به تراز ـ 5
اوپک کشورهای عضو درآمد و پرداختها مالحظات مربوط به تراز 6ـ

شرکت ها مقابله با کننده در قدرت کشورهای تولید 7ـ
قدرت کمپانی 8ـ

مقابل اوپک ضعف های کشورهای مصرف کننده در 9ـ
1980 منابع جایگزین انرژی قبل از 10ـ

گاز 11ـ
12ـ روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و تولیدکننده
13ـ روابط جدید بین دولتهای مصرف کننده و کمپانی ها

تأمین عرضه نفت نقش به سزایی دارند. کننده ای که در روابط سیاسی کشورهای تولید 14ـ
نیازهای سرمایه ای دهه آتی 15ـ

نتیجهـگیری 16ـ
اقدامات پیشنهادی 17ـ

مقدمه 1ـ
با تقریبًا سال گذشته مقامات وزارت خارجه موضوع آینده صنعت بین المللی نفت را طول چهار در
به صورت این گفتگوها مذاـکره قرارداده اند. مورد خارج دارند٬ مقامات تمام شرکتهای نفتی که منافعی در
اوایل و 1970 در می زده اند. فوری دور و شدید قبیل نیاز اطراف مسائلی از در عمومًا و ویژه ای بوده اند
و نتیجه چندانی نبود و برنامه کار گرچه دارای بافت مشخص و شد٬ این مذاـکرات به دفعات تکرار 1971
جلب توجه به این مسئله٬ به منظور ژوئیه 1971 در به همراه نداشت. اقدامات پیشنهادی چندانی نیز
داشته باشند٬ نظر دستیابی به این اهداف در در صنعت می توانند اقداماتی که دولت و بخصوص اهداف و
که این نبود منظور تعدادی سؤال مطرح کرده برای دست یابی به این صنعت ارسال نمودیم (ضمیمه 1)٬
که طرح مشکالتی بود بلکه منظور براقدام مشخصی اشاره داشته باشند؛ یا باشند به فرد سؤاالت منحصر

پرداخته شود. فصل آنها به حل و تهیه یک برنامه جدی برای دهه آتی٬ قبل از باید
اویل کالیفرنیا٬ استاندارد موبیل٬ گلف٬ پنج کمپانی بزرگ آمریکایی یعنی با با ماه گذشته ما چهار در
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پنج شرکت بزرگ ”مستقل“ با نیز و بریتیش پترولیوم) شل (به استثناء تگزاـکو٬ اویل نیوجرسی و استاندارد
مـالقاتهایی ایـندیانا شرکت نفت استاندارد اـکسیدنتال و ماراتون٬ کنتیننتال٬ یعنی آتالنتیک ریچفیلد٬
هیچ جوابی لیکن هنوز و فرستاده شد نیز همچنین سؤاالت برای چندین شرکت مستقل دیگر داشته ایم.
با بانک فرست نشنال سیتی نیویورک و مقامات بانک چیس مانهاتان و سؤاالت با واصل نشده است.
با سئواالت ویژه و زمانهای مختلف دیگری موضوع به صورتی کلی ولی نه با در واترلوی مطرح گردید.
مقامات شرکتهای با نیز و آمد باال مقامات رده دوم شرکتهایی که نامشان در قابل مالحظه ای از تعداد
خصوص لیست سؤاالت ویژه ارائه در مجموع افرادی که نظراتشان را خارج مطرح گردید. در وابسته آنها
مقامات 100 خالل سال گذشته با همین موضوع در مورد مذاـکراتی در بودند٬ نفر 100 حدود ـکردند٬

صورت گرفت. نیز شرکت دیگر
و محدوده تولید دولت در روابط بین کمپانی و شرایط در موضوع تغییر مورد در شرکتها از برخی
مقابل وقایع عکس العمل نشان که در ترجیح می دادند دیگران ظاهرًا نمودند٬ زیادی ابراز مصرف عقاید
امکان آن نیست که بتوان راجع به یک استثنائاتی چند٬ حال با هر در پیش بینی نمایند. را نه اینکه آنها دهند٬
داخل اغلب شرکتها در برخوردها و برداشتها صحبت کرد. بدون نقص کمپانیها یک پارچه و ”موضع“
چندین در هستند. به صورت قابل مالحظه ای متغیر دولت فدرال که بگذریم) وزارت خارجه (از مانند
مایه چیزی که کمتر داشت. یک کمپانی وجود میان مقامات ارشد اختالفات وحشتناـک عقیدتی در مورد
سرانـجام و بود مغایر می شد یک شرکت ابراز که نظراتی که توسط مقامات ارشد این بود تعجب بود
اختالفات نسبتًا شناخته شده ای در روش و گرایشات مقامات باالی صنعت به طور کلی وجود دارد که
این در را. دیگران یک خط مصالحه جویانه تر و برگزیده اند برخی به صورتی سنتی یک خط سرسختانه را

شد. ویژه نمایان نخواهد کمپانی خاص به طور ـگزارش نظریات یک شخص یا
عمده مراـکز در پایتخت کشورهای عضواوپک و برای نمایندگیهایمان در همچنین لیست سؤاالت را ما
یکی از این گزارش آمده است. در پاسخهای آنان نیز شدیم. جویا نظرات آنان را مصرف ارسال داشتیم و
احتماًال و صداقت کامل نشان نداده اند پاسخهای خود داشته است که کمپانیهای نفتی در اظهار واحدها
به همین دلیل طرحهای دقیق برای و آمد خواهد صحنه بین المللی نفت تغییراتی به وجود که در می دانند
نشان دادن سرسختی خود در معتقداست که کمپانیها این واحد این تغییرات نیزپیش بینی کرده اند. مقابله با
حمایت کند. آنها کامل از به طور دولت آمریکا تولیدکنندگان٬ برخوردهای آتی شان با در تا مبالغه کرده اند
به دقت بصیرت بوده است و با کنیم که صنعت مال اندیش و باور اـگر بود خواهد به عبارتی راحت تر

شود. رویارو مشکالت جدی دهه 1970 با به نحوی تنظیم کرده است تا برنامه هایش را
درپیش بینی وقایع ازمقدارزیادی پیش آـگاهی و که صنعت نفت بتواند البته این موضوع باعث می شود

باشد. تمایل برخوردار هماهنگی و
حال ما به هر نبوده است. خصوصیات وزارت خارجه نیز فردی همیشه حتی از فکری و چنین رشد
صراحت وصداقت کامل بر فرض را مانورهای تعمدی صنعت نفت نداشته ایم و مورد هیچ گونه مدرکی در

آنان صحبت کرده ایم گذشته ایم. با جانب آنهایی که ما از
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دولت و اهداف شرکتها 2ـ
شرکتهای و اهداف دولت آمریکا منافع و که می گفتند داشتند صنعت وجود کسانی در اوان تحقیق٬ در
همکاری بین این موضوع حقیقت داشته باشد٬ اـگر نیزدارند. مغایرت بسیار یکدیگر با نفتی یکسان نبوده و
هـمیشه می خواهـند شرکتها به گفته آنها بنا ممکن). غیر شاید (و بود دولت مشکل خواهد صنعت و
بوده و عالقه مند حالی که دولت فقط به تداوم جریان نفت به کشور در تولیدکنندگان نفت خارجی باشند؛
که ادامه به نقل قول بیانات مقامات دولتی پرداختند در و که چه کسی مالک نفت باشد برایش فرق نمی کند
روسیه این یا که شرکتهای نفتی کنترل کننده نفت عربی باشند فرق ندارد که برای آمریکا آن بود حاـکی از
بنوشند؛ نفت را نمی توانند این آنها عالوه بر دیگری ندارند٬ غرب بازار بازار اعراب بجز نماید. ایفا نقش را
خطری نیز منافع آمریکا برای امنیت و و آمد نخواهد پدید تداوم جریان نفت هیچ گونه تغییر بنابراین در

آورد. نخواهد جدی به وجود
مشخص کنیم و صنعت سعی کردیم اول اهداف خودمان را با تبادل نظرهای خود و مشورتها در ما
اـکنون متوجه شده صنعت نیز و خالل تحقیق به نگرانیهای صنعت پاسخ گفته شده باشد امیدواریم که در
سرنوشت صنعت نفت برای اـگر یکسان می باشد. منافع دولت آمریکا کامل با است که منافعش به طور
که دولت اینکه الزم نبود دیگر و هیچ گونه احتیاجی برای چنین تحقیقی نبود دولت موضوع بی اهمیتی بود٬

صنعت اقدامات پیشنهادی ارائه نمایند. یا و
سازمان اوپک و به برخوردهای غیرقابل اجتنابشان با که شرکتها متانت اجازه خواهیم داد و صبر با ما
توسعه و همکاریهای اقتصادی بپردازند و نقش ناظرانی را که تقریبًا در این موضوع ذینفع هستند بازی
خواهیم کرد. کنترل منابع اصلی نفت دنیا موضوع بسیار پراهمیتی برای دولت آمریکا می باشد. دولت

همین طور. شرکتهای نفتی نیز و عدم قطع جریان نفت باشد مایل است شاهد آمریکا
حتی خاورمیانه ممکن است به یا که کنترل نفت اوپک و نگران این نباشند ممکن است اصًال بعضیها
خارجه به هیچ وجه ولی امکان چنین رخدادی برای وزارت امور بیفتد. آمریکا دست نیروهای متخاصم با

نگرانی نیست. خالی از
قادر می دانیم که این منابع آنان را کشورهای اوپک مطلع هستیم و منابع ارزی بزرگ خیلی از از ما
کوچک است می دانیم جمعیتهای آنهاچقدر ما نفت دوام بیاورند. فواصل طوالنی قطع تولید در تا می سازد
گفته شده) می دانیم که (همان گونه که توسط آنگلوساـکسونها و هستند. پولی به دور اقتصاد از چقدر و

نفع شخصی. تا جنبه احساساتی دارد بیشتر عکس العمل آنها
خاورمیانه چه اقدامی به عمل آمدو 1967در 1956و در درایران و سال 1950 به خاطرداریم در ما
به سرعت نیز آنها نفت اقتصاد نتیجه قطع صدور در بوده و محدود چقدر اروپا می دانیم منابع ژاپن و ما

جبران نماییم. نخواهیم توانست این خسارات وارده را آمریکا که در آنجا تا بحران می گردد٬ دچار
این وظیفه بوده است. سرمایهـگذاری آمریکا سنتی سرویس خارجی حمایت از وظایف مهم و یکی از
بـه انـدازه مـجموع تـمام پـرداخـتهای مـا تـراز سهم صنعت بین المـللی نـفت در نیافته است. تغییر
به همین دلیل دیگری است برای اثبات عالقه ما و می باشد کشور خارج از در سرمایهـگذاری های دیگر

باقی ماندن شرکتهای نفتی مان. مولد سالم و
به اندازه شرکتهای نفتی ذیعالقه است و نفت جدید تولید و اـکتشاف مستمر دولت ایاالت متحده در
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نفت کاسته تولید نقش آن در حتی از یا بماند نفت برکنار صحنه تولید چنانچه صنعت بین المللی نفت از
باشد. نفت امکان پذیر توسعه بیشتر نمی کنیم که اـکتشاف و فکر شود

درتولید نقش ویژه صنایع آمریکا شاهداستمرار خالصه کالم این است که دولت وصنعت مایلندهردو
یک جو که باید معتقدند دو صنعت هر دولت و بازاریابی آن باشند. پاالیش و نقل٬ حمل و نفت خارجی٬
عالوه بر نفتی بپردازندو به اـکتشاف وتوسعه ذخایرجدید آن بتوانند در شرکتها تا داشته باشد پایداروجود
تالش نفت باید زمینه تولید در رشد که برای دستیابی به اهداف ثبات و به این نتیجه رسیده اند دو این هر

زیادی به خرج دهند.
مقام 200 دارد. نحوه دستیابی به این اهداف تفاوت سلیقه هایی وجود مورد در این مطلب٬ ـگذشته از

می توان به پنج گروه تقسیم نمود: صحبت کردیم را آنها با دیگران که ما شرکت نفتی و
و نخواهدکرد بهتر تغییرات وضع را ایجاد و آنهایی که می گویندسیستم امتیازی فعلی خوب است... 1ـ
وظیفه دولتهای مصرف کننده و تغییرات مقاومت نمایند... برابر در تمام نیروی خود با شرکتهای نفتی باید
دولتهای تولیدکننده اوپک حمایت مقابله شان با در شرکتها که از بود این خواهد آمریکا نیز ژاپن و اروپا٬

نمایند.
مقابل آن مرحله در هر در ولی باید غیرقابل اجتناب است٬ احتماًال تغییر٬ آنهایی که می گویند 2ـ
این دست می رود. از به آسانی نیز بدون مقاومت به دست آید چون چیزی که به آسانی و مقاومت نمود.
صورتی که فقط زمانی در نمایند. طوالنی تر موفقیت امتیازاتشان را با می توانند است که آنها ـگروه معتقد

تسلیم شوند که کامًال مجبور به این کار شده باشند.
به یک افتخار کمال سربلندی و که در مایل هستند غیرقابل اجتناب است و آنهایی که معتقدندتغییر 3ـ
تن در زمینه قراردادها تغییرات در داوطلبانه به ایجاد ولی خودشان نمی خواهند شوند٬ وارد دوران جدید

دهند.
است که قبًال بنابراین بهتر و شد که این تغییرات باالخره به صنعت تحمیل خواهد آنهایی که معتقدند 4ـ
اوپک٬ کشورهای عضو بعضی از حداقل با روابطی جدید٬ ایجاد پیش بینی کرده در را تقاضاهای آنها
به توافقهای تا آید دوستانه تری به وجود که برای مذاـکرات جو این وضع سبب می شود پیشگام گردند.

محتمل است. غیر خصمانه امکان دست یابی به آنها یک جو که در بهتری دست یابند
شد. واقع خواهد خیلی زود احتماًال قابل اجتناب است و ملی شدن کامل غیر آنهایی که معتقدند ـ 5
شرکتهای بایستی شروع به برنامه ریزی نقش جدیدشان به عنوان خریداران نفت خام از بنابراین شرکتها

ملی نفت بنمایند.
این حال با و الزم نیست؟ به چیزی تسلیم شویم که فورًا چرا تمام پنج موضع می توان دفاع کرد. از
که حتی ملی کردن کامل باشد آورنده اقدام خصمانه و به وجود مشخص گردیده که عدم توافق می تواند
تمام پنج گروه دریک گروه به صورت صحیحی دید آینده را می شد اـگر مقابلش مقاومت نمود. نمی توان در
تا به اندازه کافی عقب می کشیدند شرکتها عملی می شد٬ آنکه تغییر درست پیش از خالصه میشدند.
صریحی نظر این مورد صنعت در دولت یا بدبختانه هیچ کس در راضی نگهدارند. دولتهای تولیدکننده را
سنجیدن آنهاست. برابر زیان مقاومت در از نابهنگام خیلی بیشتر به طور زیان تن دادن به خواستها و ندارد
براساس حقایقی ارائه طریقها ارائه اقدامات پیشنهادی دومین هدف این گزارش است. و این راه چارها
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بود. ذهنی خواهد این حقایق به ناچار ولی تفسیر اطالع داریم٬ آنها مورد در که ما بود خواهد

تقاضا و تولید منابع٬ 3ـ
منابع اولیه الف ـ

آفریقای کشورهای عرب٬ سه چهارم منابع نفتی شناخته شده جهان غیرکمونیست در سوم و بین دو
قبول صنعت واقع شده است. مورد عمومًا ارقام جدول زیر خاورمیانه می باشد. شمالی و

بشکه ارقام به میلیارد
 40ایاالت متحده

 10ـکانادا
 15ونزوئال

کشورهای آمریکای التین 15دیگر

مجموع نیمکره غربی 80

بـرخـی دارد. قـرار عمان) کشورهای بیطرف و ـکویت ٬ شبه جزیره عربستان (عربستان سعودی ٬ نصف مجموع نفت دنیای عرب در بیش از -1
نفت عربستان مورد (McNaughton) در مک ناتان (deGolyer) و بشکه ای دی گالیر میلیارد 130 که برآورد زمین شناسان مدعی هستند
رقم ارائه شده است. سه برابر یا دو منابع قابل استخراج این کشور اینهاست و از خیلی بیشتر این کشور میزان ذخایر سعودی درست نیست و

دنیای عرب 1 350
ایران 55
اندونزی 10
آفریقای غیر عرب 10
کشورها 5 دیگر
مجموع نیمکره شرقی 430
کمونیست 510 مجموع جهان غیر

منابع احتمالی قابل پایین است و رفته نیز بشکه که برای عراق به کار میلیارد 30 از کمتر برآورد
سال که تا دارد صنعت وجود همگانی در یک عقیده نسبتًا بشکه می باشد. میلیارد برداشت حداقل 100
شروع به و رسید خواهد عراق به انتها تمام کشورهای اوپک به استثنای عربستان سعودی و تولید 1985

آید. این زمینه به وجود اینکه روشهای برداشت ثانی در مگر کرد٬ ـکاهش خواهد
تمام شرکتهای نفتی که تقریبًا اهمیت برای مصرف کنندگان نفت و حائز موضوعی بسیار جدول باال
آفریقای شمالی اختصاص می دهند خاورمیانه و از به محدوده هایی غیر را هزینه های اـکتشافی خود
آمریکای در دریای شمال٬ در آالسکا٬ و مناطق شمال کانادا در جنوب شرقی آسیا٬ در آنها می باشد.
ولی به دنبال نفت هستند٬ دارد هرجایی که حوزه های جالب توجه رسوبی وجود درحقیقت در جنوبی و
که به شدت ناامن است دارد درمنطقه ای قرار نفت دنیا که میزان قابل توجهی از دارد وجود این حقیقت نیز

نسبت به ایاالت متحده متخاصم می باشد. واقعًا برخی موارد در و
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تقاضا عرضه و ب ـ
را مصرفی خود نیاز میلیون بشکه نفت مورد 15/5 میلیون بشکه از 12 ایاالت متحده اـکنون حدود
به وجود طرف دولت برای تغییردادن این روند چنانچه یک اقدام فوری از سال 1980 تا می نماید. تولید

نوسان است در (توسط چیس مانهاتان) روز میلیون بشکه در 26 و (توسط وزارت کشور) روز میلیون بشکه در مصرفی بین 22 تخمین نیاز -1
وضع اقتصادی این دهه می باشد. که مهمترین آنها به فرضیاتی بستگی دارد و

درصورتی که سطح تولیدداخلی روزمصرف خواهدنمود٬ ایاالت متحده 124میلیون بشکه نفت در نیاید٬
میلیون بودکه 3 این موضوع شامل این فرض خواهد بود. نخواهد سطح کنونی تولید آن چندان هم بیش از
یک میلیون بشکه در میلیون بشکه باقیمانده کمی بیش از 12 از تولیدخواهدشد. آالسکا بشکه روزانه در
زمینه انرژی در آمریکا و اینکه قراردادهای جدیدی بین کانادا مگر شد٬ خواهد وارد طریق کانادا از روز
آن هم میلیون بشکه دیگر این دو عالوه بر بشود٬ نفت کانادا رفتن میزان تولید که سبب باال گردد منعقد
که میلیون بشکه باقی می ماند مجموع 9 در شد. کشورهای نیمکره غربی تأمین خواهد دیگر از احتماًال

شود. آفریقای شمالی وارد خاورمیانه و از عمدتًا نیمکره شرقی و بایستی از
نمایش 1971مقایسه شده انددرجدول زیر که با ارقام احتمالی تولیدومصرف جهانی درسال 1980
جانب بیشتر داده شده که یک سیاست عدم مداخله اساسی از این فرض قرار بر این برآورد داده شده اند.
مناطق تولیدکننده و هیچ گونه اغتشاشی در داشت و خواهد مصرف کننده وجود ـکشورهای تولیدکننده و

داشت. نخواهد وجود هیچ گونه بحران اقتصادی حاد نیز
روز ارقام به میلیون بشکه در

(فقط برای کشورهای غیرکمونیست)
 مصرف

19711980(2) 
 15/6 24ایاالت متحده
 13/427اروپای غربی

 4/813ژاپن
کشورها  16(1)10/2دیگر

 4480جمع
تولید

19711980 
 12198013ایاالت متحده

 15/435مجموع دنیای عرب:
 (6)(4/8)(ـکشورهای عرب آفریقای شمالی)
 (29)(10/6)(ـکشورهای عرب خاورمیانه)

 4/312ایران
 3/84ونزوئال

کشورها  (4)16(3)7/5دیگر
4380جمع

کشـورهای از روز کردن یک میلیون بشکه در وارد کل با تولید اختالف بین ارقام مصرف و 1ـ
بین برده می شود. ـکمونیستی از

می شود نه نفتی صادر اساسًا و جماهیرشوروی متعادل هستند ومصرف اتحاد فرض می شودتولید 2ـ
که این دارند اشاره بر ناتو مطالعات انگلیس و صادرات معادل هستند. واردات با یا و می شود نه وارد و
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بـه دنـیای روز بشکه نـفت در 800٬000 به صادرکردن حدود 1980 در شوروی مثل امروز اتحاد
که مـیزان خـالص واردات نشان می دهد بررسیهای سازمان سیا یکی از غیرکمونیست ادامه می دهد.
اشتباهات و است و حال طرفین معادله برابر هر در است. معادل میزان صادرات آن کشور شوروی تقریبًا
که احتیاج شوروی به نفت یا می رسد به نظر حال بعید هر در قابل پیش بینی است. سال 1980 در خطاها
کشـورهای اهـمیت شـود. موضوعات حائز تولیدکنندگان نفت اوپک به زودی از رقابت شوروی با
از می کنند شوروی نفت وارد به همان اندازه ای که از سال 1980 ـکمونیست اروپای شرقی ممکن است تا
به بعید آن شروع کرده اند٬ مقداری که با نظرگرفتن پایه و در ولی با نمایند٬ وارد اوپک نیز ـکشورهای عضو

گردند. پدیدار صحنه بین المللی نفت دنیا آن هنگام عوامل مهمی در که تا می آید نظر
کشورهای آمریکای دیگر میلیون در 1/9 کانادا٬ در روز میلیون بشکه در این رقم شامل 1/6 3ـ

می باشد. جنوب شرقی آسیا میلیون در 1/5 آفریقای غربی و میلیون در 1/9 التین٬
کشورهای آمریکای دیگر میلیون بشکه در 2/5 کانادا٬ در روز میلیون بشکه در این رقم شامل 3 4ـ

آسیای جنوب شرقی می باشد. میلیون در 3 آفریقای غربی و میلیون در 4/5 التین٬
صورت این هر در قابل توجهی غیرقابل انعطاف است. لحاظ قیمت به طور که نفت از می رسد به نظر
زمانی که قیمت بنزین در قیمتهای نفت صحت داشته است. کوچک در لحاظ تغییرات نسبتًا موضوع از
نیامده هیچ کاهش قابل توجهی درمصرف بنزین به وجود ایاالت متحده گالنی 2سنت افزایش یافته است٬
تغییرات که ما بود قرار حال اـگر هر در وقوع یافته است. نیز اروپا در یک چنین موردی عمدتًا است.
عمده ای را در قیمتها شاهد باشیم برای مثال٬ اـگر قرار باشد که افزایشی در مالیات بنزین در ایاالت متحده
تغییری ویقینًا کاهشی درمصرف ایجادخواهدشد مطمئنًا آید٬ گالن به وجود هر 30سنت در یا 20 قرار از
نرخهای سابق مالیات در اـگر آمد. خواهد به وجود باصرفه تر و موتورهای کوچکتر جهت استفاده از در
چنانچه قیمت نفت خام حمل شده در و افزایش یابد ژاپن به چیزی نزدیک به نرخ داخلی آمریکا و اروپا
نتیجه در بشکه افزایش یابد٬ هر در دالر 3/50 فعلی به مثًال دالر 2/50 که از باشد ژاپن قرار و اروپا

جنگ 1967 مالیاتهای بنزین انگلستان به مدت کوتاهی پس از دارد. این موضوع وجود مورد اطالعات تجربی خیلی کمی در اروپا حتی در -*
به ماه تقریبًا عرض 6 در و کرد ولی به سرعت افزایش پیدا مصرف به میزان کمی کاهش یافت٬ گالن افزایش یافت. هر سنت در خاورمیانه معادل 10

برگشت. وضع مالیاتها سطح مصرفی قبل از

کاهش خواهدیافت؟* مسئله این است که چه مقدار کاهش خواهدیافت. نیز آنجا مصرف نفت احتماًالدر
توسعه اقتصادی درباره انعطاف پذیری تقاضای نفت در بررسی انجام شده توسط سازمان همکاری و

طرحی باارزش باشد. می تواند قیمتها افزایشهای اساسی در رابطه با

عربی منابع غیر نفت قراردادی از ج ـ
منابع جدید از را که ما چنانچه اـکنون اقدامی صورت گیرد جایی که به ایاالت متحده مربوط می شود٬ تا
برای بود. متفاوت خواهد کامًال دورنما سازد٬ برخوردار نفت موجود از صرفه تر نحوه استفاده با انرژی و
که چنان باشد ونزوئال در عمدتًا کشورهای آمریکای التین و اقتصادی در سیاسی و چنانچه جو مثال٬
به میزان می تواند آمریکا انجام بپذیرد٬ بتواند جدید توسعه ذخایر کردن و جهت پیدا سرمایهـگذاریهایی در
کانادا زمینه انرژی با قراردادی در به همین ترتیب انعقاد نماید. نفت وارد آن کشورها خیلی بیشتری از
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دریای کشف هیدروکربن در بیشتری به ایاالت متحده گردد. صادرات عمدتًا و به تولید منجر می تواند
در شده باشد. میزان اصلی برآورد از آن منبع ممکن است کمتر از تولید مهم بوده است و شمال شدیدًا
این رقم به 3 که می تواند (یک منبع تخمین می زند برسد روز میلیون بشکه در به 2 می تواند تولید 1980
روز میلیون بشکه در 26 آن زمان حدود ولی چون مصرف اروپای غربی در برسد)٬ میلیون بشکه نیز
اـکتشافات زیادی برای نفت در بود. کم خواهد واردات٬ مقایسه با دریای شمال در تولید بود٬ خواهد
این موضوع دورنماهای نکرده اند. تحقق پیدا ولی امیدهای بزرگ اولیه هنوز داشته است٬ اندونزی وجود

پیشگویی نمی کند. مربوط به مابقی مناطق ساحلی آسیای شرقی را
فالت خارجی قاره ایاالت زیادی نفت در حتم مقدار به طور و که تقریبًا موافقت داشتند تمام کمپانیها
اینکه آن سوی خط جغرافیایی هم عمق که قبل از بود به طورصریح غیرممکن خواهد دارد. متحده وجود
اجاره ندادن که همانا سیاست فعلی دولت آمریکا آن بتوان بهره برداری نمود. از به اجاره داده شود متر 200
راه توسعه تکنولوژی الزم برای سر آورنده مانعی بر به وجود این خط جغرافیایی است٬ از مناطق عمیق تر
را متر 200 عمق بیش از حال برای اینکه بتوان مناطق با هر در نفتی کنونی می باشد. برآورده ساختن نیاز
سرپیچی ننمود. نیز اقیانوسها مورد در مه 1970 23 در بیانیه رئیس جمهور عین حال از در و اجاره داد
سال 1973 در کنفرانس دریاها است توسط سازمان ملل در طریق رژیم بین المللی که قرار بایستی از
بستر چاههای نفتی در زمینه حفر کمپانی در چند معذلک کار نمود. اقدام به اجاره دادن آنها تشکیل شود

به اتمام است. رو اقیانوسها
هر زمان که این تحقیق به طور موفقیت آمیز پایان پـذیرد٬ مـحدودیت عـمق کـه اـکـنون تـوسط
امکان پذیر رفت و خواهد کنار شده است٬ طول پایه های سکوهای حفاری برقرار مورد محدودیتهایی در
حال سیاست اجاره دادن عمق هر در به حفاری پرداخت. حتی عمیق تر و متر 2000 که تا بود خواهد

شد. موجب خواهد توسعه این تکنولوژی را دریاها
کمتر ژاپن نسبتًا یا ولی برای اروپا برای ایاالت متحده آرامش بخش است٬ تمامی این موضوع نسبتًا
دو ماند. به وضع کنونی باقی خواهد ایران احتماًال وابستگی آنان به اعراب و و بود آرامش بخش خواهد
سال 1980 تا می آید. این کشورها دنیای غیرکمونیست اـکنون از یک سوم تولید سوم مصرف فعلی آنان و
بود. خواهد این کشورها مصرف دنیای غیرکمونیست از %60 تقریبًا ژاپن و و سه چهارم مصرف اروپا
وحتی چشمگیرترخواهد شد برابرخواهد آن دوران دو در افزایشهای خالص به گونه ای که مصرف تقریبًا

بود.
خوانده می شود اولیه“ ”ذخایر اینجا چیزی که در از فقط به تولید به حال ما که تا شد بایستی متذکر
پایین آن بسیار هزینه تولید و زمین بیرون می آید خودش از اشاره کرده ایم که نفتی است که تحت فشار
ثانی و روشهای بازیافت گرانتر بتوان با این حجم را سه برابر یا نفت بیشتری به میزان دو مقدار شاید است.

خاورمیانه کشف نمود. ثالث در

نفت غیرمرسوم ـ د
ثانویه“ که بایستی ”ذخایر دارد خاورمیانه وجود خارج از هیدروکربن در منابع اصلی دیگری از
ماسه و نفت سنگین ونزوئال این ذخایر اشتباه شود). ”بازیافت ثانویه“ با (این اصطالح نباید خوانده شوند
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تشکیل می دهند. منابع عظیم متعددی را و شامل می شوند را آمریکا و tar) ـکانادا sands) سنگهای نفتی
طریق منابع ماسه سنگهای نفتی از دارد. حوزه نفتی خود سه تریلیون بشکه در یک تا حدود ونزوئالقطعًا
تکنولوژی کنونی نمی توان بیش از گرچه با یک تریلیون بشکه نفت به دست آورد. نیزمی توان حدود ـکانادا
یک تریلیون بشکه معادل بازیافت (یک رقم معقول) ولی ده درصد استخراج نمود٬ این نفت را بخشی از

است. منابع کنونی آمریکا سه برابر یا نتیجه معادل دو بشکه است که در میلیارد 100
برای مثال از است. باالتر اولیه نفت“ هزینه ”ذخایر هزینه بازیافت این نفت به صورت قابل توجهی از
به فروش دنیا بازار در و شود تولید نمی تواند مالیاتهای فعلی ونزوئال با اقتصادی نفت سنگین ونزوئال نظر
به و نیزنمی تواندتولید منابع ماسه سنگهای نفتی آتاباسکای کانادا در به همین ترتیب نفت موجود و برسد.
تحت قیمتهای پشتیبانی شده اقتصادی چنانچه آزادانه و نظر از حال نفت ونزوئال هر در فروش برسد.
بود این جریان درصورتی امکان پذیرخواهد قابل تولیدبود. بشود٬ آمریکا ایاالت متحده می توانست وارد
قادر را کمپانیهای ما و سرمایهـگذاریهایمان حمایت نماید که از گردد منعقد ونزوئال ـکه یک موافقتنامه با
سال 1980حداقل دو ونزوئالدر واردات از انجام گردد٬ این امر اـگر توسعه دهند. نفت سنگین را تا سازد
آزادانه به ایاالت متحده این امر به همراه ورود احتماًال ارائه شد. باال که در باشد رقمی می تواند برابر
صـرفه تر بـا را که نفت آتاباسکا آورد خواهد قیمتهای ایاالت متحده به وجود افزایش مختصری در

می سازد.
اینجاست که در زغال سنگ تشکیل می شوند. (shale) و شیل که از دارند ثانویه وجود سرانجام ذخایر
ایاالت متحده بیشترین خوشبختی را دارا می باشد. ذخایر شیل در ایاالت متحده احتماًال در دنیا بیشترین
یک تریلیون بشکه نفت در که معادل بیش از ولی اغلب توافق دارند مختلف است٬ برآوردها ذخایرهستند.
تمام گرانتر نیز ثانویه“ ”ذخایر حتی از می شود زغال سنگ تولید شیل یا نفتی که از دارد. این مکان وجود
زغال شیل و که نفت حاصله از برخی معتقدند دارد. مختلفی وجود هزینه عقاید مورد ولی در می شود
ارائه به بازار دالر بشکه 4 هر یعنی حدود قیمت نفت خام کنونی٬ قیمتی کمی بیش از می توان با سنگ را
نفت یک جنبه از بود. بشکه خواهد هر در دالر به 5/5 این رقم خیلی نزدیکتر دیگران معتقدند نمود٬
که تولید این حقیقت می باشد برآوردهای هزینه به حساب گرفته نشده است. شیل که همیشه در حاصل از
شیل نفت از زیاد هزینه کمتری ازتولیدمقادیر ممکن است واقعًا آب کافی موجود شیل با کم نفت از مقادیر

برداشته باشد. در را
سنگ شیل از ابتدا زیاد نفت به مقادیر که آیا این مورد همچنین اختالف عقیده قابل مالحظه ای در
آنهایی که سنگ شیل را منافع شخصی است؛ ناشی از که ظاهرًا دارد زغال سنگ وجود از یا تولیدمی شود
زغال لیکن آنهایی که منابع چشمگیر شود؛ تولید حوزه آنها از باید که نفت ابتدا معقتدند دارند٬ اختیار در
هزینه نهایی آن نیز است و ساده تر زغال سنگ به نفت بسیار که تغییر معتقدند دارند. اختیار در سنگ را

هزینه نهایی تبدیل شیل به نفت می باشد. از خیلی پایین تر
مهمترین م) ماسه سنگهای نفتی ـ زغال سنگ و منبع (شیل و صورت تردیدی نیست که این دو هر در
طریق نفت تولیدی از از به هیدروکربن نیزمی تواند آمریکا نیاز جهانی می باشندوحداقل بخشی از ذخایر
گرفته اند. که تحت بررسی قرار هزینه ترین ذخایری هستند پر به عالوه این دو منبع تأمین گردد. این دو
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ترکیبات نفتی تعیین می شود قیمت نفت جهانی که توسط هزینه تولید ـ ه
نمی توان قیمت نفت دیگر منابع ترکیبی گرانقیمت تهیه شود٬ استفاده از با زیاد زمانی که نفت به مقدار
مانند صورتی که این قیمت نیز که در باشد امکان پذیر این کار حتی اـگر پایین نگاه داشت. قراردادی را
که کرد ولی نمی توان باور هم هست٬ امکان پذیر تحت کنترل هیئت قیمت گذاری فدرال باشد قیمت گاز
می توانیم عوارض گمرکی سنگینی ما کنترل نماییم. خواهیم توانست قیمتهای تعیین شده توسط اوپک را
این فرض ولی باورکردن این نکته مشکل است که تولیدکنندگان اصلی نفت (با روی نفت وارداتی بگذاریم٬
تفاوت که به دولت ایاالت متحده اجازه دهند به سادگی راضی گردند کم عرضه می شود) ـکه نفت به مقدار
از هزینه نفت وارداتی را و شیل معین می شود بین ارزش واقعی نفت که توسط هزینه تبدیل زغال سنگ و
روی تولیدات نفتی مالیاتهای غیرمستقیم بر که دولتهای اروپایی از درآمدی را اوپک مکررًا میان بردارند.
دولتهای مصرف افزایش قیمتهای اخیر٬ که حتی پس از می گویند آنها شده است. متذکر عایدشان می گردد٬
بحث دولتهای تولیدکننده. تا یک بشکه نفت اوپک به دست می آورند از زیادتر ـکننده درآمدی بسیار
برقرار سطحی که مایل هستند هر در را مالیات ها تا که آنان آزادند این مورد دولتهای مصرفکننده در
دولتهای تولیدکننده قانع کننده نیست. نظر از کامًال ندارند٬ مالیاتهای داخلی ارتباطی به قیمتها و نمایند
موضع تولیدکنندگان این است که ارزش حقیقی نفت ومشتقات آن توسط ارزش خرده فروشی تولیدات در
بپردازد را مصرف کننده مایل است که این قیمتها عوارض معین می شود. داشتن مالیات و نظر در با بازارها
ارزش منابع جایگزین عامل مربوطه دیگر تنها برای نفت معین کرده است. این ارزش را نتیجه او در و

انرژی است.
درتأثیرگذاردن بردولتهای تولیدکننده برای زغال سنگ می تواند عین حالی که هزینه تبدیل شیل و در
روی بر افزایشی را محدودیت بیشتر به احتمال زیاد ضمن و در افزایش قیمتهای نفت عاملی اصلی باشد٬
چنین تصور دارد زغال سنگی که وجود عظیم شیل و مقادیر می توان با داد. خواهد قیمت نفت عادی قرار
ترکیبات نفتی افزایش نفت از هزینه تولید از قیمتهای نفت بیشتر باشد مدت چنانچه قرار بلند که در نمود
این بدین مفهوم نیست که تمام دنیا این منابع روی بیاورند. مصرف کنندگان به نفت به دست آمده از یابد٬
ماسه سنگهای نفتی قاره آمریکای شمالی تأمین شیل یا که به وسیله زغال سنگ یا میخواهد یا می تواند
ترکیبات هزینه نفت حاصله از صورتی که قیمت نفت بیش از بلکه در دهه آینده). (حداقل نه درچند شود
این طریق تأمین گردد. از 1990 و سالهای 1980 در نیاز نفت مورد منطقی است که مقداری از نفتی شود٬
امروزه تکنولوژی بجایی رسیده نوع نفت امروزه به صورت کلی یک مسئله اقتصادی است. منبع یا
کم هم اـکنون تولید مقادیر (فی الواقع این نفت در ماسه سنگهای نفتی آتاباسکا می توان از است که نفت را
هزینه این نفت عمدتًا نمود. زغال سنگ ایاالت متحده تولید شیل و از نفت سنگین ونزوئالیا از و می شود)
در این منابع غیرمرسوم تولیدشود٬ که نفت از اـگرتصمیم گرفته شود تولیدش جلوگیری می کند. است که از
لحاظ تئوری حتی این از کاهش یابد. آن صورت وابستگی آمریکای شمالی به نفت نیمکره شرقی می تواند
ماسه سنگهای نفتی نفت از به جنبه های تولید به طوری که گزارش شده ژاپنیها شود. صادر نفت می تواند
مطمئن نیستیم که ژاپنیها ما ولی این موضوع دارای مشکالت اقتصادی است و نظری داشته اند٬ آتاباسکا

جدی بوده باشند. این مورد در
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امتیازات مرسوم 4ـ
قابل پیش بینی این یک سیستم آزمایش شده و سیستم امتیازی فعلی خیلی خوب عمل کرده است.
به میزان ساخته است و امکان پذیر بلوکهای بزرگ را میدانهای نفتی در این سیستم توسعه مؤثر است.
مدت درتولیداتشان مطمئن ثبات دراز از مصرف کنندگان را زیادی به عملیات انعطاف پذیری داده است و
ساخته است و به بازگشایی مناطق بزرگ برای توسعه قادر این سیستم دولتهای تولیدکننده را ساخته است.
این سیستم چنان سقفی برای سهم به سزایی داشته است. نیز پیشرفت اقتصادی آنها در موارد بسیاری از در
الزم غیر بازاریابی نفت را آورده است که درگیرشدن آنان در درآمدهای دولتهای تولیدکننده به وجود

نموده است.
زمین ولی دولتهای تولیدکننده جز می سازند٬ مهیا نفت را سرمایه وتکنولوژی الزم برای تولید ـکمپانیها
به عنوان هدیه ای که به مناطق کمپانیها برخی از نظر این موضوع از عرضه نمی دارند. منابع چیزدیگری را و
که می رسید سال پیش این چنین به نظر حتی 20 یا 60 تولیدکننده داده شده است نگریسته می شود.
نفت سرمایهـگذاری نبود٬ زمینه علمی٬ تالشهای آنان در اـگر و می آورند؛ به وجود شرکتهای نفتی منبع را
به آنان می دهند چه که کمپانی ها نتیجه بومیان بایستی نسبت به هر در قلب زمین باقی می ماند. همچنان در
گرامی را این نظر که هنوز دارند برخی وجود باشد. نبایدزیاد لزومًا نیز این داده ها و باشند راضی وخشنود
حقیقت امتیازات به هیچ طریقی اسنادی در نموده اند. ولی اغلب مواضع روشنفکرانه تری اتخاذ می دارند٬
به صورت تغییرناپذیری به نفع دولتهای تقریبًا طول 30سال گذشته و در بلکه متناوبًا خشک نبوده اند٬
تولیدکننده تعدیل شده اند. متأسفانه هنوز در دولتها و دانشگاههای کشورهای تولیدکننده افرادی وجود

دارند که تغییرات کمپانیها را حس نکرده اند.
آنجایی منابع تا فقط به هرچه سریعتراستفادهـکردن از که کمپانیها باشند آنان براین باور به نظرمی رسد
اندازه ای که ولی به هر هستند٬ عالقه مند مردم کشور به دولت و چه کمتر دادن هر و توان دارند ـکه در
این است که به استثنای شرکتهای بزرگ جدیدتر مال اندیش باشندحقیقت غیرقابل گریز مدیریت کمپانیها
آن شرکتهایی که مناطق تولیدی بیگانه هستند. با اوپک به دست دارند امروزه در ـکمپانیهایی که امتیازات را
خیلی امتیازاتشان را بوده اند٬ دارا جنبه های یک تشکیالت مستعمراتی را خیلی از و خیلی بزرگ هستند
همان لغت مرسوم فی الواقع لغت عربی امتیاز مستقرساختند. وتشکیالتشان را وقت پیش دریافت داشتند
دنیای عرب تفاوت خیلی کمی بین شرکتهای در خصوصًا خیلیها عثمانی برای کاپیتوالسیون است و

قائل می گردند. شدند امپراطوری عثمانی مستقر سال پیش در جوامع خارجی که صد امتیازی و
به دولتها می کنند٬ تولید نفت را می آیند٬ خارجیها که: ندارد این حقایق وجود مورد هیچ گونه بحثی در
قدردانی نسبت به شرکتهای نفتی برای بزرگ ولی به جای ابراز زیادی پول می دهند٬ عوض مقدار در
و که سیستم امتیازی خوار تأـکیدی فزاینده می گویند با ناسیونالیستهای جدید پیشقدمی آنان٬ منشی و
شعار سرنوشت اقتصادی خودش بزند مورد در اینکه دولت بایستی آخرین حرف را خفیف کننده است.
انجام دهد را این کار که زمانی دولت می تواند دارند باور ناسیونالیستها است و ناسیونالیستها حزبی جدید

تحت کنترل درآورد. را حوزه خود شرکتهای نفتی عمل کننده در ـکه ابتداء
استخراج که منافعی که از دارند این عقیده را بدون هیچ گونه استثنایی دولتهای تولیدکننده نیز احتماًال
به نفع 40 و تقسیم منافع به نسبت 60 حتی با دولتها گزاف است و می آید نفت کشورهایشان به وجود
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ارزش مـجموع و بـه مـنافع شـرکتها براسـاس قـیمتهای واقـعی) 20 یا 80 دولتهای تولیدکننده (یا
مـقایسه درصد 15 یا بازده معمولی تجاری 10 با آن را و کشورهایشان می نگرند سرمایهـگذاری در
فعالیتهای معمول تجارتی است. حدود خارج از تمامًا که منافع شرکتها نتیجهـگیری می کنند آنها می کنند.
که به دارد جای دیگر ایاالت متحده یا مقررات مالیاتی در یا این گناه بستگی به شرکتها البته مقداری از
در و اختصاص دهند به پایان تولید سودشان را قسمتی از که تمام یا می رساند این منفعت را شرکتها
پمپ تا چاهها این حقیقت که بازدهی صنعت نفت از نشان دهند. کمی را نسبتًا عملیات ابتدایی سود
کشورهای تولیدکننده تشخیص داده نشده در است٬ صنایع تولیدی کمتر بازدهی عمومی در از بنزین ها

نادیده گرفته می شود. مناطق مصرفی نیز بسیاری از فی الواقع این موضوع در است.
نیز منافع بسیاری به کشورهای تولیدکننده و جاهای دیگر خاورمیانه و کلی سیستم امتیازی در به طور
نبوده است و زیاد منافع شرکتها گرفته شوند٬ نظر در زمانی که عملیات ابتدایی نیز رسانیده است. ـکمپانیها
نظر صنعت نفت دریافت کنند از کشورهای تولیدکننده فقط به منافع اقتصادی که می توانستند بود قرار اـگر
پایان تعدیالت خیلی کمی تا با که سیستم امتیازی فعلی تنها دارد احتمال زیادی وجود داشته باشند٬

اواسط قرن آینده ادامه یابد. یا آغاز شرایط امتیازی در
ناسیونالیسم کم اهمیت تر احساسات یا که مالحظات اقتصادی از می رسد حال امروزه به نظر هر در
که سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) قطعی است) ما نظر از می آید(و باشدوخیلی محتمل به نظر
بر را احتماًالکنترل کامل) (و بشکه نفت تقاضای برخی کنترلها هر از درآمدی بیشتر دهه آینده عالوه بر در
ـکمپانیهای نفتی که در داخل مرزهایشان فعالیت دارند داشته باشد و به احتمال زیاد کنترلها را به دست
می آورند. موافقتنامه تهران که در فوریه 1971 به وسیله کمپانیهای نفتی امضاء شـد٬ شـرط افـزایش
تأمین می نمود. 1975 تا نتیجه آن مالیات وپرداختهای حق لیسانس افزایش یافته را در و تدریجی قیمتها
آنها شرایط این موافقتنامه تبعیت نمایند. برای یک دوره کامل از تا اوپک موافقت کرده اند ـکشورهای عضو
موافقتنامه های بایستی خارج از عنوان می کنند ”مشارکت“ مورد تقاضاهای جاری که آنان در می گویند

جانب آنان نیست. به هیچ طریقی تخلفی از و گرفته شود نظر تهران در
توانست منظور مفهوم آن به آسانی نخواهند و جنبه قانونی متن قرارداد استفاده از دولتهای اوپک با
بخصوص که طبق مطالعات و ورزید. مخالفت خواهند این تقاضاها با نیز کمپانیها و نمایند ابراز را خود

نخواهدگردید. بیانات اوپک خسارات وارده جبران نیز
عالوه بر فوریه ٬1971 کشورهای حوزه خلیج در منعقده بین شرکتهای نفتی و تهران٬ طبق قرارداد

که: موافقت گردید دیگر موارد
شرکتهای نفتی که این قرارداداصالحیه ای یک از هر بین دولتهای خلیج و موجود قرارداد ”توافق و (1

باقی می ماند.“ معتبر آن است طبق شرایط آنها بر
وظایف مالی کمپانیهای عمل کننده در شرایط مربوط به برداشت دولت و ”شرایط ذیل نمایانگر (2
تاریخ پانزدهم فوریه خلیج از نفت از صدور قطعنامه های اوپک و گرفتن مفاد نظر در ـکشورهای خلیج با

می باشد.“ 1975 دسامبر 31 تا 1971
شناخته معتبر دریافت داشته بودند دولتها از که شرکتها امتیازاتی را خالصه مطلب اینکه این قراردادها
تعهدات دیگر و مالیات دولتها حق االمتیاز٬ بیان داشته است که شرایط قرارداد به عبارت دیگر و است٬
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این مسئله نیزتصوری محال است. در عدم درگیری آمریکا سال مشخص کرده است و به مدت 5 مالی را
به وی آنها و ـکویت مالقات نمود عربستان سعودی و حکام ایران٬ ایروین با معاون وزیر ژانویه 1971 در
صورتی که در نمود. خواهند کامل اجرا به طور شرکتهای نفتی را و که قراردادهای بین خود اطمینان دادند
سطوح توسط نمایندگان دیپلماتیک در باید مسئله مشارکت پشتیبانی نمایند٬ به شدت از نیز سه آنها هر

اقدام نمود. باال
زمینه حق االمتیاز در مالیاتی و امور که در خوش بینی معتقدند با کمپانیها اینکه بسیاری از وجود با
آنها عین حال اـکثر در آمد٬ نخواهد تغییرات چندانی به وجود تهران تریپولی بغداد قرارداد توافق در مورد
بازار آن جهان وارد قبل از یافت و عمده ای افزایش خواهند به طور قیمتها سال 1976 که پس از معتقدند
دالر به 4/5 آمریکا موجودیت منابع جایگزین نفت در آن حال قیمت و در فروشندگان نفتی شده است و
بشکه نفت تحویلی از قیمت هر است و دالر حالی که قیمت کنونی آن 3/5 بشکه رسیده است (در هر در
قیمت نفت جهان ممکن سال 1976 اینکه در وجود با بشکه است). هر در دالر 2/5 حوزه خلیج حدود
چندان فاحش ولی نمی توان گفت که اختالف بین آنها نشده باشد٬ داخل امریکا است معادل قیمت نفت در
75سنت بشکه نفت ازحوزه به خلیج مکزیک و نقل هر درصورتی که مقدار25سنت جهت حمل و است.
تگزاس کم کنیم٬ در دالر قیمت 4/5 از خلیج مکزیک به خلیج فارس را نقل آن از جهت حمل و دیگر
این محاسبه قابل دفاع است٬ بود. خواهد دالر بشکه 3/5 قیمت فروش احتمالی خلیج فارس برای هر
ساحل شمالی خلیج مکزیک همان گونه که تا به عبارت دیگر باالنرود. این قدر ـگرچه ممکن است قیمتها

سال 1950 این گونه بود٬ می تواند تعیین کننده قیمت نفت باشد.
عامل محدودکننده شیل به نفت٬ هزینه تبدیل زغال سنگ یا همان گونه که در بخش پیشین اشاره شد
(طبق دارد: وجود ولی پیرامون رقم صحیح این قیمت اختالف نظر بود٬ خواهد امریکا قیمتهای نفتی در
دالر٬ به گفته دیگران 5/5 یا و بود 4دالرخواهد شرکتها این قیمت به گفته بعضی از آیا ارزش کنونی دالر)
دالر 5/5 البته اـگر بود. نیزخواهد آمریکا چه باشدمحدودکننده قیمت نفت قراردادی در ولی این قیمت هر
میزان واقعی نفتی مورد ولی در گشت؛ خواهد تولید نفت قراردادی بیشتری نیز بشکه تعیین شود برای هر
که معتقدند کمپانیها بعضی از دارد. اختالف نظرهای بسیاری وجود نیز شد خواهد این طریق تولید ـکه از
حفاری حفاری مناطق حاشیه ای٬ طریق اـکتشافات حاصله از که از شد باعث خواهد دالر قیمت 5/5
آنها بعضی از واقع٬ در نمود. تولید نفت داخلی را راههای بازیافتی ثالث بتوان میزان زیادی از و عمیق تر
دیگران درست افزایش دهد. سه برابر یا به دو را میزان منابع قابل بازیافت ما که این قیمت میتواند معتقدند
به آمریکا در نیست نفت زیادی را قادر دالر که 5/5 می دارند اظهار داشته٬ نقطه عکس این نظریه قرار در
یا همان و قیمت نفت قراردادی نیز پذیرفته باشیم٬ دالر 5/5 هزینه شیل را حال اـگر به هر آورد. وجود
دالربرسد. به این ترتیب می توان انتظارداشت که قیمت نفت خلیج فارس به 4/5 نزدیک به آن خواهدبود.
داشت. خواهد تفاوت بسیار امروز وضع با یعنی زمان خاتمه یافتن قراردادها ژانویه 1976 پس از
بخصوص بـه مشارکت این است که به کشورهای اوپک و راه ممکن برای جلوگیری از تنها احتماًال
مایل هستیم کـه شرکتها) (دولت و همان حال که ما ایران بفهمانیم که در ـکویت و عربستان سعودی٬
ایجاد را روابطی جدید خاتمه این قراردادها خواهان آن هستیم که در گذاشته نشود٬ پا زیر قراردادها
آینده خیلی در یا و همین حاال زمانی موفقیت به همراه خواهدداشت که شرکتها این روش برخورد نماییم.
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نوع رابطه به مشارکت به عنوان تنها البته نباید بپردازند. نزدیک به بحث پیرامون ماهیت این روابط جدید
نادیده وسرمایهـگذاری مشترک را قرارداد خدمات آمده در امتیازات٬ مثًالمی توان قسمتهایی از نگریست.
ادامه خواهد آنها بخشهایی از کاهشهای حاصله در امتیازات با صورت بگیرد این کار اـگر احتماًال ـگرفت.
ناشایستی به همراه چون مفاهیم ضمنی بسیار میان برداشته شود؛ از باید این کلمه ”امتیاز“ عالوه بر یافت.
می رساند. مساوی را عنصر چون مفهوم توافق بین دو است٬ قابل قبول تر بسیار کلمه ”قرارداد“ دارد.
زیر قبل از می گذارد پا زیر را دولتی که امتیاز یک سنت اسالمی است و این احترام به قراردادها عالوه بر

دلی می شود. دو و تردید دچار پای گذاردن قرارداد
2را بهتراست برای حفظ سالمت صنعت بین المللی نفت نظریات گروههای 1و ما به نظر خالصه اینکه٬
پایان سال 1976 یعنی مصرانه بخواهیم که تا پیش گیریم: توضیح داده شده در درباره آنها بخش 2 ـکه در
دهیم٬ قرار نظر مد را 4 و درازمدت نظریات گروههای 3 آن در پس از و تهران محترم شمرده شود قرارداد
ادامه خود به کار براساس روابط جدید ژانویه سال 1976 یعنی به کشورهای اوپک بفهمانیم که مایلیم از
که بدبین ترین البته گروه 5 19ذیل ارائه شده است. ٬8 بخشهای ٬7 دالیل این نتیجهـگیری بدبینانه در دهیم.
باشد٬ ملی شدن ممکن است اجتناب ناپذیر حق باشد؛ ممکن است بر گروههاست نیز میان دیگر در عضو
بـه تبدیل ساختن شرکتها یا نشان بدهیم که ملی شدن نفت و انظار ولی به هیچ وجه نمی خواهیم در
برای هم نمی کنیم که این کار فکر نخواهیم پذیرفت و آن را اصًال ما قابل قبول است. خریداران برای ما
قیمتهای باالی چون نمی توانیم بفهمیم که کارتل اوپک و تولیدکنندگان نفت فایده ای به همراه داشته باشد.
نفت چگونه میتوانند ادامه پیدا کنند٬ در حالی که بین مصرف کنندگان در زمینه قیمت ها جنگی صورت
قرار شویم که اـگر نمی توانیم متقاعد اصوًال داشت. و در برخواهد ناپایدار پذیرد٬ که منافعی بسیار گذرا و
چگونه خواهندتوانست در برخیزند خود به رقابت با و شرکتهای ملی نفت برای خودشان عمل کنند باشد

جهان سرمایهـگذاری نمایند. نیاز مورد تولیداتی جدید تسهیالت صادراتی و

کاهش ارزش دالر مسائل مربوط به مشارکت و ـ 5
می خواهند شاید دولتها شرکتهای نفتی است. اشتراـک در ناسیونالیزم دلیل اصلی تقاضای مبنی بر
درون مرزهای خودشان صنعت اصلی عمل کننده در در نیروی حکومتی خود با بتوانند تا باشند درگیر
الزم است. گفته است که مسئله اصلی ”ـکنترل“ دارایی ـکویت اخیرًا وزیر نشان دهند. نیز را قدرت خود
عراق که برخالف ـکویت با کشورهای دیگری چون ایران و نیست که شرکتهای نفتی پول بیشتری بپردازند.

هستند. نیز مدیریت خواهان افزایش پرداختها کنترل در عالوه بر هستند مالی روبه رو ـکمبود
شرکتهای نفتی در در که محدودیت مشارکت دولتها می کردند فکر اـگر نگرانی نداشتند شرکتها اصوًال
بیانات بسیاری از چون وضع آینده و نگران هستند شدیدًا ولی آنها ماند. باقی خواهد درصد سطح 20
تمام تسهیالت تولیدی را یا و درصد 51 دولتهامی خواهند است و اول کار این تنها اوپک که گفته اند اعضاء
البته ممکن است برای شرکتهایی که کرده است. تشدید را این نگرانی آنها داشته باشند٬ خود اختیار در
این موضوع چندان هم نگران کننده دارند اختیار در بازاریابی را پاالیش و نقل٬ خودشان تسهیالت حمل و
گذشته منافعشان هم حتی بیش از و سازند منعقد قراردادهای خرید دولتها با آینده آنهامی توانند در نباشد.
دسترسی آنها و خارج نیستند که دارای بازارهای خاصی در ولی شرکتهای کوچکتر باشد٬ حتی عظیم تر و
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رفت. بین خواهند از است به احتمال زیاد محدود نیز به آمریکا
دلیل اول این است که برای کرد. چنین تغییری مقاومت خواهند برابر دلیل در ـکمپانیهای بزرگ به دو
عایدشان زمان تولید که قسمت اعظم منافعشان در نشان می دهند آنها پرداخت مالیات٬ جلوگیری از
به عنوان اعتبار نامگذاری کرده آن را درآمد“ ”مالیات بر به دولت میزبان را پرداختهای خود و می گردد
نتیجه این است که کم می کنند. کشورهای مصرف کننده بپردازند که بایددر درآمدی“ ”مالیات بر مالیاتی از
که خواسته شود به اجبار آنها از اـگر مالیات درستی نمی پردازند. آمریکا شرکتهای بزرگ در بسیاری از
ولی نیمی از نشان خواهندداد٬ به دست می آورند که امروز البته منافعی را نشان دهند٬ را منافع حقیقی خود
نیزمی توان با به سرمایه را شرکتها نیازشدید شد. گرفته خواهد دست آنها از درآمد آن به عنوان مالیات بر
به همراه نیز لیکن این موضوع مقاومت جدی مصرف کننده را بردن قیمت تولیدات نفتی تأمین نمود٬ باال
که دولت های تولیدکننده با هم نیستیم) (ما مطمئن نیستند دلیل دوم این است که شرکتها داشت. خواهد
به سرمایهـگذاری بتوانند رود جنبه های مختلف مملکتی به کار در باید و دارند اختیار سرمایه هایی که در

برآورده سازند. دهه آینده را دو زمینه نفت پرداخته نیازهای یک یا در
زمان و قیمت دلخواه آنها اوپک و موردخواست اصلی دولتهای عضو زمانی که اطالعات دقیقی در تا
ولی نمی توان خرج برمی دارد٬ چقدر به دست نیاورده ایم نمی توانیم بگوئیم که این مشارکت برای شرکتها
صورتی که بشکه نفت تولیدی در هر در یک سنت منفعت کمتر است با مشارکت برابر ـگفت که یک درصد
عایدخودش نماید. بشکه سود هر در یک دالر سنت تا بین 80 (براساس قیمتهای گذشته) ـکمپانی مزبور
مثًال اـگر یکی از کشورها خواستار 20 درصد مشارکت باشد و آن دولت نیز دولت عربستان سعودی باشد٬
تقاضای لیبی برای تصاحب 51درصدسهام بشکه پرداخت شود. به این دولت برای هر 16سنت دیگر باید
البته این موضوع به این دولت داده شود. باید نیز بشکه 50سنت دیگر هر ازاء شرکت به معنی آن است که در
شرکت برای محاسبه سودهایی که عاید اـگر فرق می کند. گرفتن هزینه تولید نظر در با کشور هر مورد در
به کشور که باید میزان پول اضافی نیز قیمتهای حقیقی به جای قیمت تعیین شده استفاده شود شده از

خـلیج مشارکت در تقاضای %20 چون٬ قیمتهای واقعی استفاده شود. است از که برای احتساب هزینه های اضافی بهتر معتقدند انگلیسیها -*
که اجازه می دهد به شرکتها دولت نیز سنت افزوده می شود. نفت 6 بشکه٬ استخراج هر مورد فارس به معنی این است که به هزینه خالص شرکت در
بنابراین می آید. مخارج به این ترتیب کاهش پدید سنت افزایش هزینه یا 6 مقدار نتیجه در که در به فروش برسانند ”بازار“ در نیز را سهم نفت آنها
ولی فکر هزینه ای اضافی به حساب نمی آید٬ حقیقت اصًال بشکه است که در هر سنت هزینه اضافی در 3 یا مشارکت به معنی 2 تقاضای %20
تقاضای رابطه با بنابراین در چه ممکن است نتیجه نهایی همان باشد. گر نمی کنیم که کشورهای اوپک براساس قیمتهای واقعی مذاـکره نمایند٬

باشد). جدا مخالفت شرکتها (ـکه از کرد نخواهد طرف مصرف کنندگان مخالفتی بروز مشارکت کشورهای اوپک از

بود.* خواهد کمتر مشارکت پرداخت شود خواستار
براساس ارزش شرکتها جبران خسارات وارده بر اوپک به دست آورده ایم٬ مورد طبق اطالعاتی که در

در ارزش سرمایهـگذاریهای آمریکا مورد در ارقامی که وسیله وزارت بازرگانی آمریکا از محاسبات خود کشورهای اوپک در احتماًال -**
کرد. استفاده خواهند می گردد٬ خارج ساالنه منتشر

محل منافع آن سهامی از بنابراین پرداختها بود.** که مبلغ ناچیزی خواهد دفتری اموال احتساب می گردد
مدت حداقل در و دولت کاهشی رخ ندهد) عواید در (تا صورت می پذیرد شرکت که مصادره می شود از
طول مدتی که ”خسارات جبران“ شرکت در بنابراین درآمد پرداخت آن به پایان برسد. پنج سال باید
کمپانیها حال٬ به هر برداشتهای دولتی کاهش می یابد. اینکه با یا و دست نخورده باقی می ماند یا می شود
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که این شرکتها چون امکان ندارد طریق مصرف کنندگان به دست می آورند٬ از این هزینه اضافی را نیز
گفته همان گونه که قبًال متحمل بشوند. را آمد به وجود ژانویه 1971 آنچه در افزایشهایی بیش از بتوانند

تهران اعتراض نماید. پایان قرارداد مشارکت اوپک قبل از مورد در باید نیز دولت آمریکا شد٬
پیچیده بسیار ارزش دالر افزایش مؤثر رابطه با در پرداختها تغییرات در درخواست اوپک برای ایجاد
قرار گفتگو اتوماتیک مورد به طور که به دلیل ضرورت این قراردادها نماید اوپک ممکن است اظهار است.
دارد رفتن تورم مفادی وجود زمینه باال تهران در قرارداد که در استدالل می کنند نیز ولی شرکتها ـگرفته اند٬
به آسانی نخواهدتوانست آمریکا حال٬ به هر کاسته شدن ارزش پولی اقدامی انجام می دهد. مورد ـکه در
نتیجه اقدامات در مشکالت ارزی کنونی جهان نیز نباشد. بیشتر که به دنبال درآمد سازد متقاعد اوپک را
اقداماتی انجام خود جهت بقاء اوپک خواست که در بنابراین به آسانی نمی توان از آمده٬ به وجود آمریکا
اـگر صادق است. نیز افزایش داد به دالر خارجی را مواردی که قیمت مواد در این موضوع خصوصًا ندهد.
افزایش کشورها کاالهای بعضی از مایل هستیم که قیمت کاالهای ساخته شده یا بخواهیم بگوییم که ما
داشت. کشورهای اوپک خریداری نخواهد در حرف ما ولی قیمت نفت به صورت قبلی باقی بماند٬ یابد٬
یاری را این زمینه آنها دیپلماتیک نمی توانیم در نظر اطالع داده ایم که از به شرکتهای نفتی خود ما
مقاالت بررسی تجارت تهیه شده نیز ما ولی بیندیشند. نیستند٬ حمایت ما که خواستار گفته اند آنها دهیم.
این مورد در انجام دهند. را خود کار بتوانند نیز آنها تا ایشان ارسال داشته ایم٬ بر وزارت دادگستری را
نیز آنها فراهم شود موجبات نگرانی آنها داشتیم که اـگر اظهار کردیم و گفتگو نیز اروپاییها موضوع با
می توانند با دولتهای اوپک این موضوع را در میان بگذارند٬ ولی اـکثر آنها ظاهرًا مایل نیستند این کار را

انجام دهند.

پرداختها مالحظات مربوط به تراز آتی دولتهای اوپک و درآمد 6ـ
اوپک: درآمد الف:

آفریقای شمالی در تقریبی درآمدهای نفتی دولتهای خاورمیانه و جدول ضمیمه این بخش نمایشگر
سال چند در تولید میزان رشد از است که خیلی پایین تر درصد پایین 10 میزان رشد است. سال 1975

ـگذشته است.
موفق به باالبردن سال 1975 اوپک تا آفریقای شمالی عضو صورتی که دولتهای خاورمیانه ای و در
میلیارد به 27 دالر میلیارد 14/6 از شده و برابر دو می شود عوایدی که نصیب آنها بشوند به دالر قیمتها
اضافهـکردن و بشکه به هنگام تولید برای هر دالر 3/60 تا دالر نظرگرفتن 3/30 در با دالرخواهدرسید.
برای دالر رقم 4/50 منطقه صادراتی٬ و بشکه به پاالیشگاه ساحلی آمریکا هزینه حمل هر ضریب تورم و
درآمدهایی که نصیب عوارض و برده شده است. به کار به دست آمدن رقم باال در سال 1975 بشکه در هر
هزینه تولیدنفت در به خلیج فارس٬ آمریکا نقل از کم کردن هزینه حمل و با درخلیج فارس می شود دولتها
بشکه 2/80 هر که میزان این عایدات در دالرتعیین می گردد 4/50 از می رسد مبلغی که به شرکتها خلیج و
نقل از چون هزینه حمل و و انجام شد همین کار دولتهای آفریقای شمالی نیز مورد در می باشد. دالر
است٬ خیلی کمتر خلیج فارس به آمریکا نقل از هزینه حمل و مقایسه با در آفریقای شمالی به آمریکا
دالر بشکه 3/35 هر در اساس قیمت گذاری آمریکا حاصله برای دولتهای آفریقای شمالی بر عواید
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می باشد.
نقل همیشه ثابت و البته فرض می کنیم که هزینه حمل و تقریبی هستند. البته این ارقام همه حدودی و
میزان عایدات نقل ارزان در هزینه حمل و (مقیاس جهانی 100). نیست) است (ـکه همیشه این طور زیاد

می آورد. افزایشی پدید دولتی نیز
با این جدول آورده نشده است. تولیدکنندگان در دیگر اندونزی و ونزوئال٬ ارقام مربوط به نیجریه٬ از
ولی مشکل٬ کاری است بسیار تولیدات این کشورها مورد اینکه به دست آوردن ارقام صحیح در وجود
جدول حاصله معادل یک سوم ارقامی است که در عواید فرض کنیم که میزان تولیدات و منطقی است اـگر
میلیون بشکه گروه اوپک به 34 تولید تهران عمل شود٬ اساس قرارداد بر بنابراین اـگر نشان داده شده است.
سال 1975قیمت نفت هم سطح قیمت آن تا ولی اـگر شد؛ دالرخواهد میلیارد حاصله 20 وعواید روز در

گردید. خواهد دالر میلیارد 35 حاصله بالغ بر عواید افزایش یابد امریکا در

روز) بشکه در (ارقام به هزار سال 1975 میزان تقریبی آن در و سال 1970 نفت در میزان تولید
سال) در دالر عایدات دولتی (به میزان میلیارد  و

خاورمیانه

1971ــــــــــــــــــــــــــــتولیدـــــعوایدـــــــتولیدـــــ براساس قرارداد صورتی که قیمت نفت هم سطح قیمت نفت درعواید در عواید

تعیین شودــــــــــــــــــ  آمریکا

ایران  138481/165003/46/6ـ
عربستان  237981/265003/56/6ـ
ـکویت  329890/940002/14/1ـ
 415580/526001/42/8ـ عراق

 56910/210000/51 ـ ابوظبی
قطر  63600/13610/20/4ـ
عمان  73330/14000/20/4ـ
دوبی  8860/031500/10/2ـ
بحرین  9770/03770/040/1ـ

 137414/22158811/422/2ـکل خاورمیانه
آفریقای شمالی :

 33211/325002/13/1لیبی
 9900/414301/11/7الجزیره

 43111/739303/24/8ـکل آفریقای شمالی
ـکل خاورمیانه و

آفریقای شمالی

180525/92551814/627

باالرفتن قیمت با رفت و خواهد فزاینده ای باال کننده به طرز کشورهای تولید درآمد سال 1980 در
تبدیل شیل و آن از نتیجه تغییراتی که در در و داخل آمریکا قیمت نفت در برابرشدن آن با نفت جهانی و
بشکه معادل 3دالرخواهدبود٬ برای هر آمدپرداخت خالص به دولتها زغال سنگ به نفت به وجودخواهد
برابر 10 حدود این درآمد رسید. سال خواهد در دالر میلیارد 80 دولتهای تولیدکننده به حدود درآمد و
این البته درصورتی که در بود٬ درسال 1975خواهد آنها درآمد برابر 4 سال 1971وحدود در آنها درآمد

شود. کامل اجرا تهران به طور مدت قرارداد
گردید تبادل نظر صحبت و انرژی صندوق بین المللی پول نیز رئیس بخش جدید این نتایج با مورد در
این صندوق به زودی زمینه قیمتهای آتی نفت وحجم تولیدجهانی نفت پذیرفته اند. در وایشان فرضیات ما
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آن مقداری از و تجارت برگردانده شود به بازار می رود اوپک که انتظار زمینه حجم درآمد در مطالعه ای را
کرد. خواهد ثبات سرمایه ای بین المللی آغاز آن بر تأثیر و ارزی ذخیره گردند به عنوان ذخایر نیز

پرداختها تراز مالحظات مربوط به موازنه یا ب:
آن زمان به در قیمت نفت نیز و نماید میلیون بشکه نفت وارد 12 روز هر آمریکا سال 1980 در اـگر
هزینه خالص مـوازنـه نیاید٬ تغییری به وجود نیز دریافت پولی شرکتها در و میزان کنونی باقی بماند
اـگرقیمت نفت لیکن٬ سال خواهدبود. دالردر میلیارد 6/5 یا دالر بشکه 1/5 برای هر پرداختهای آمریکا
آن بر تغییرتبدیل شیل نیز نیز است و که احتمال این فرض بیشتر بشود آمریکا جهانی معادل قیمت نفت در
دالر خالص 3 بشکه به طور برای هر باید آمریکا درباره آن صحبت شد)٬ (همان گونه که قبًال بگذارد تأثیر
این در بود. خواهد دالر 3/5 بشکه به آمریکا کردن هر هزینه خالص وارد و به دولت تولیدکننده بپردازد

گردید. سال خواهد در دالر میلیارد معادل 25 صورت موازنه پرداختهای آمریکا
به به عملیات انتفاعی خود یعنی بتوانند لیکن درصورتی که شرکتهای نفتی به وضع کنونی باقی بمانند٬
ولی برای مصرف کنندگان جلوگیری می کند٬ ارز فرار از می شود آنها سودی که عاید نحوی ادامه دهند٬
در گردید. خواهد هزینه مصروف توسط آمریکا از بشکه بیشتر ژاپنی هزینه مصروف برای هر اروپایی و
هزینه خالص برای هلند) انگلیس و (بجز برای اروپاییها برود٬ صورتی که قیمت نفت به طرزفاحشی باالتر
میلیون بشکه نفت 26 روز هر سال 1980 در صورتی که اروپا در و شد. خواهد دالر بشکه معادل 4 هر
مصرف نماید٬ کل هزینه ای که اروپا باید در هر سال متحمل شود معادل 38 میلیارد دالر می شود. ولی اـگر
هم میزان مصرف کم حدس است (شاید که احتمال آن زیاد میلیون بشکه مصرف نماید 12 روز هر ژاپن در

بود. خواهد دالر میلیارد 17 بپردازد سال باید هر هزینه کلی که ژاپن در زده باشد)٬
توانست دولتهای تولیدکننده خواهند و افزایش روابط تجاری بین خود ـکشورهای بزرگ صنعتی با
با نتواند کشور گرچه ممکن است که مخارج هر پس بگیرند٬ این کشورها از را این ارز زیادی از مقدار
بود. خواهد برای ملل توسعه نیافته افزایش این گونه ای فاجعه آمیز جبران گردد. و فروش اضافی آن برابر

شرکتها: با برخورد توان کشورهای تولیدکننده در قدرت و 7ـ
ایران٬ ایرانی کشور ملی شدن شرکت انگلیسی ـ یعنی همزمان با سال 1951 جهان در مصرف نفت در
لیکن پس از توقف گردید٬ ایران دچار نفت در تولید جهان بود. یک چهارم مصرف کنونی نفت در حدود
عربستان سـعودی و قبیل عراق٬ به وسیله کشورهای حوزه خلیج از مدت کوتاهی این کاهش تولید
به آمریکا رفت. جهان باال نفت در افزایش تولید استعداد سال بعد 15 در بخصوص ـکویت جبران گردید.
بسیاری از در می نمود. مخازن خود میلیون بشکه وارد 2 حدود روز هر شده بود زیادی خودکفا مقدار
که شرکتهای نفتی از این ظرفیت اضافی سبب شد همین وضع حاـکم بود. ـکشورهای مهم تولیدکننده نیز
و سال 1958 سلطنت عراق در سرنگونی خشونت بار با شوند. برخوردار انعطاف پذیری بسیار امنیت و
ولی عراق بی فایده ماند٬ در طرحهای توسعه طلبانه شرکتها حمالتی که علیه شرکتهای نفتی انجام گرفت٬
ناسیونالیست رژیمهای بعد عبدالکریم قاسم و رژیم تندرو ننمود. نفت کاهشی ایجاد تولید دولت عراق در
عملی را ولی تاـکنون تهدیدهای خود کرد٬ ملی خواهند که شرکت نفت عراق را کردند بعثی تهدید عربی و
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در که شرکتهای نفتی کاهش نفت عراق را آن دارند حداقل ترس از یا و چون می دانند ساخته نساخته اند٬
به خود نتوانسته است همکاری دیگرتولیدکنندگان را چون عراق هرگز این کشورجبران نمایندو خارج از
نداشته باشد. نتیجه درآمدی نیز در و بیابد بازاری برای نفت خود که نتواند آن دارد ترس از جلب نماید٬
یک چهارم درآمد به همین دلیل نمی توانست حتی از و دائمی مالی بود نوعی کمبود دولت عراق دچار

چشم پوشی نماید. نفت نیز حاصله از
ظرفیت تولیدی قابل خلیج فارس٬ در نیز بسته شدن کانال سوئز همزمان باجنگ 1967خاورمیانه و
توقف تانکرهای نفت کش وسیله دیگری برای واردکردن این نفت به بازار ولی با مالحظه ای وجودداشت٬
به نفت این کشور میزان تولید کرد؛ ایفاء را سال 1951 آن حال لیبی نقش ـکویت در در و نداشت٬ وجود
سپتامبر سرنگونی سلطنت لیبی در از کمی بعد شد. وابستگی جهان به نفت لیبی بیشتر رفت و سرعت باال
شرکتهای نفتی بر که شرایط جدیدی را دارد لیبی دریافت که قدرت آن را تندرو دولت جدید ٬1969
متوقف نفت را تولید برآورده نشود که اـگرخواستهای این کشور نمود به همین جهت تهدید و تحمیل نماید
چون جمعیت لیبی بود. خود به عملی ساختن تهدید قادر دیگر کشور هر بیش از این کشور و کرد خواهد
داشت که اختیار خارجی در ارز دالر میلیارد 2 حدود این دولت آن کشور عالوه بر و کوچک بود بسیار
معلوم نبود این٬ عالوه بر ادامه دهد. به حیات خود نفت نیز صورت عدم تولید می توانست به وسیله آن در
به نظر و عربی قطع گردید٬ خط لوله نفتی ترانس ـ داشته باشد. تحمل فقدان نفت لیبی را بتواند ـکه اروپا
به ملی کردن شرکت نفت وی نیز شرکتها٬ مورد به محض اقدام لیبی در است تا منتظر که عراق نیز می رسید
عراق مبادرت ورزد و به این ترتیب خریداران نفت و شرکتهای نفتی در وضع کامًال جدیدی قرار گرفتند.
نمی خواستند و یا قادر نبودند به منظور گرفتن امتیازات اقتصادی از در گذشته هیچ یک از این کشورها
دیگر و کرد را ولی لیبی این کار قطع نمایند٬ نفت را به تنهایی صدور آنجا شرکتهای نفتی عمل کننده در
قبال شرکتهای نفتی معادل در ولی تقاضاهای آنها وی دنباله روی کردند٬ از اوپک نیز ـکشورهای عضو

تقاضاهای لیبی نبود.
چون قیمتهای کاهش یافت و نرخ نفتکشها وضع آرامش بیشتری یافته است. ماههای اخیر ولی در
آفریقای غربی و قیمت نفت مدیترانه٬ اساس مرغوبیت نفت تعیین گردید٬ تعیین شده به وسیله اوپک بر
به وسیله خلیج فارس نیز این کاهش تولید و سه منطقه کم شد هر در ولی تولید افزایش یافت٬ ونزوئال
خونسردی نشان خواهیم داد. سال گذشته مالیمت و بیش از لیبی ما با آتی ما برخورد در و جبران گردید
در و می کرد. تولید روز میلیون بشکه در 2/5 از کمتر (1971 (نوامبر حال حاضر نفت آن در چون تولید
به احتمال زیاد قطع گردد٬ نفت لیبی کامًال تولید حتی اـگر و اقدامی انجام دهد صورتی که علیه شرکتها
عربی خط لوله ترانس ـ طریق خط لوله نفتی عراق و از افزایش تولید با را خواهیم توانست تمام این کمبود
جبران ونزوئال طریق نیجریه و از نیز و ظرفیت آن بهره برداری می شود) %50 فقط از حال حاضر (ـکه در

نماییم.
از کشورهای ”حوزه خلیج“ یکی از اـگر کلی برطرف نمی نماید. به طور را نگرانیها ولی این راه حل نیز
هم باز عربی نیزقطع شود٬ ملی نمایدوخط لوله ترانس ـ را یعنی عراق شرکت نفت خود لیبی حمایت کند٬
خسارات وارده و بود سال قبل نخواهد که البته شدت این بحران مانند خواهیم شد بحرانی روبه رو با ما

بود. به همان میزان نخواهد نفتی نیز
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به وجودآوردن روحـیه آسـوده دربرداشته باشد٬ لیبی می تواند خطراتی که جبران کمبود یکی از
که در است٬ خیلی سودآورتر خریداران“ ”بازار شرکتها نیز برای مصرف کنندگان نفت و خاطری است.
احتماًال کوتاه است و نظرداشت که عمراین بازار در ولی باید قرارداریم. همین نوع بازار در ما حال حاضر

نفت خیلی تعریف کنونی بازار در داشت که ما دولت انگلیس اظهار داشتیم٬ اوایل نوامبر و پایان اـکتبر دولت انگلیس در گفتگویی که با در -*
که می کنند فکر حالی که انگلیسیها در نامیدیم٬ خریداران“ ”آخرین لحظات بازار آن را تعریف خود در چون ما بدبین هستیم. آمریکاییها از بیشتر

نرمش به خرج داده است.“ موقتًا کرد٬ تجربه خواهد سال 1976 در دائمی فروشندگان که جهان آن را ”بازار آنها به نظر

آن خواهیم بود.* شاهد این گونه ای است که ما آخرین بازار
خاورمیانه و در جهانی نفت آن قدر تولید رفته و باال مصرف جهانی نفت آن قدر سال 1975 تا

داد: رخ خواهد واقعه زیر دو یکی از که احتماًال گردید خواهد آفریقای شمالی متمرکز
یک از که قطع عرضه نفت توسط هر شد کم خواهد اضافی وذخیره ای جهانی آنقدر ظرفیت تولید (1
که شد سبب خواهد عربستان سعودی٬ ـکویت و ایران٬ لیبی٬ اصلی عرضهـکننده یعنی ونزوئال٬ پنج کشور
سال 1970 موقعیت لیبی در در را خود یعنی پنج کشور آید؛ ژاپن بحرانی پدید و عرضه نفت به اروپا
درآمدهای خود کمبود برابر در بتوانند نیست که آنها آنقدر ونزوئال ارزی ایران و گرچه ذخایر خواهنددید٬

مقاومت نمایند.
آن نیز که میزان رشد حساب می کرده اند اضافی خود روی تولید کشورهای اوپک که دائمًا اـکثر (2
سقوط شدیدی پیدا کاهش یافته و که تولید دید آینده نزدیکی خواهند در به افزایش بوده است ـ رو دائمًا
طالب افزایش قیمت هربشکه داشت که دائمًا انتظار اوپک به عنوان یک گروه باید بنابراین از کرد. خواهد
برای آینده حفظ نفت را بتواند تا نماید نمودن تولید اوپک ممکن است اقدام به محدود این رو از باشد؛
به سال 1990تولیدخواهدشدصفراست٬ نفتی که در رابطه با این استدالل که ارزش نفت کنونی در نماید.
مذاق بسیاری از اعضاء اوپک چندان خوشایند نمی آید. ارزش تئوریک این استدالل هر چه باشد٬ تنها
نه در گیرد٬ استفاده قرار زمینه های تولیدی مورد نفت در حاصله از که درآمد اهمیت می گردد زمانی حائز

تسلیحاتی. اجناس تجملی و زمینه خرید
به ”اوج“ اندونزی احتماًال ـکویت و لیبی٬ الجزایر٬ نیجریه٬ نفت ونزوئال٬ تولید 1985 یا سال 1980 تا
و جهان اـکتشافات جدید نقاط دیگر در سال ٬1980 تا اـگر داد. نشان خواهد رسیده درجه نهایی را خود
تولیدات نفتی خود ایران در احتماًال عراق و عربستان سعودی و مطمئنًا غیرمنتظره دیگری رخ ندهد٬

آورد. خواهند افزایش پدید
دهه آتی و چند در احتماًال این افزایش تولید استفاده شود. ثالث نیز روشهای بازیافت ثانی و از اـگر
و بود سنگین خواهد این زمینه بسیار ولی هزینه مصروف در یافت٬ ادامه خواهد قرن آینده نیز حتی در
بشکه نفت پول کمتری مقابل هر در نیز که دولتها بتوان کاری کرد برای استفاده ازچنین منابع بازیافتی باید

دریافت نمایند.
ازعوایدی باشد کمتر بلکه باید هست باشد٬ آنچه امروز از کمتر این نیست که عایدات آنها البته منظور
فرض کنیم که تبدیل آن موقع حتی اـگر در زمان توسل به روشهای بازیافت ثانی دریافت می گردد. ـکه در
هم میزان عایداتی که نصیب دولتهای باز نفتی تعیین کننده قیمت نفت جهانی باشد٬ یا شیل و زغال سنگ٬
بشکه عایدات خیلی بیشتری به قبال هر یعنی در بود٬ خواهد امروز از خیلی بیشتر تولیدکننده می شود
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شد. خواهد سرازیر جیب آنها
قابل مالحظه بوده است) سال گذشته این همکاری بسیار داخل اوپک (ـکه در حداقل همکاری در با
در و ببرند خیلی باالتر را پایان قراردادهای تهران قیمتها در و سال 1976 این کشورهاخواهندتوانست در
زمینه ”مشارکت“ در تقاضاهای آنها که با سازند وادار شرکتهای نفتی را بود خواهند همان حال قادر
به دست خواهندآورد. آن زمان نیز قبل از را البته اـگرزودتردست به کارشوندموافقت آنها موافقت نمایند.
دست کشورهای تولیدکننده بوده و بیست سال آینده شالق در وحتی در حال حاضر در خالصه اینکه٬
دست دارند هم برگهای برنده ای در شرکتهای خودمان هنوز ودولتهای مصرف کننده و شرکتها بود. خواهد
تا کرد احتیاط تمام رو با باید را ولی این برگها خواهیم پرداخت٬ تشریح آنها به توضیح و بخش بعد ـکه در

شکست نابودکننده ای نصیب مان نشود.

قدرت شرکتها 8ـ
که گویی آنها می کردند دولتهای تولیدکننده طوری رفتار رابطه با در گذشته شرکتهای نفتی بزرگ٬ در
از نیرومندتر را آنها عظمت شرکتها و تکنولوژی درآمد موارد٬ بسیاری از در و ملل حاـکم هستند (شرکت)
می دادند قرار تهدید مورد را دولتها خود مناطق تحت امتیاز در این شرکتها نشان می داد. دولتها بسیاری از
نتیجه این روش جسورانه کرد. متوقف کرده به مناطق بهتری کوچ خواهند را که تولید می داشتند اظهار و
این که وجود لیکن با نشان داده می شود. شرکتها رابطه با خصومتی است که امروزه در دولتها با برخورد در
بعضی از مقامات شرکتها و حتی مقامات دولتهای مصرف کننده رؤیای روزهای گذشته را هنوز هم در سر
مدت کوتاهی در و چندان قدرتی ندارند دولتها با برخورد در اذعان داشت که دیگر ولی باید می پرورانند٬

شد. خواهد آشکار حتمًا تاـکنون روشن نشده٬ تولیدکنندگان اوپک اـگر یک از این مطلب برای هر
انجام آن در که باید سه وظیفه مهم دارند آنها ضعیف نشده اند. هم آنقدر هنوز شرکتها این وصف٬ با

بکوشند:

تضمین سرمایه است. تأمین و مهمترین وظیفه آنها (1)
ده سال آینده به بیش از دنیای کمونیستی در خارج از این صنعت در بانک چیس مانهاتان٬ طبق برآورد
دیگر کاری و نیاز آن برای برآورد این مبلغ 180میلیارد که از سرمایه نیزخواهدداشت. میلیارددالر 500
زمینه مخارج است. در نیاز سرمایه مورد دیگر میلیارد 360 و نیازهای عمومی شامل اوراق قرضه است٬
برای مخارج حدود نیاز سرمایه مورد از بحث خواهدشد). همین مقاله درموضوعی دیگر (دراین مورددر
کشورهای بعضی از رفت. خواهد به کار تولید) توسعه و اـکتشاف٬ تسهیالت آتی (یعنی٬ یک سوم دیگر
به هرحال٬ تن درنخواهندداد. به این کار آنها ولی اـکثر ذخیره خواهندکرد٬ اوپک احتماًالسرمایه زیادی را
دولتها اـگر یافت. زمینه نفت ارجحیت خواهد در به سرمایهـگذاری بیشتر نیاز محلی به سرمایه بر نیاز
که حداقل امکان دارد به دست گیرند٬ را حداقل کنترل آنها یا و ملی نمایند را که شرکتها تصمیم بگیرند
آن صورت خالف اوضاع کنونی که تمام دولتهای تولیدکننده در در و میان برود؛ وحدت میان اوپک از
کاهش دهد. قیمت نفت را که رقابت میان این دولتها دارد این امکان کامًالوجود گرفته اند٬ برابرصنعت قرار
مبادرت با ابتدا چون آنها بود خواهد حتی شرکتها کوتاه مدت به نفع مصرف کنندگان و این موضوع در
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آن (دالیل بسیاری حاـکی از به عهده می گیرند نیز بازاریابی آن را پاالیش و نقل٬ حمل و نفت کرده٬ خرید
حدی در تا که شرکتها داد به همین دلیل اجازه خواهند و شناخته اند را است که کشورهای اوپک این خطر
در و شد مصرف نخواهد زمینه تولید می توان گفت که سرمایه الزم در بنابراین٬ نقش داشته باشند). تولید
مصرف راه فرار در کاهش شدید که بجز کرد زمینه عرضه تجربه خواهد در مدت کوتاهی جهان بحرانی را

داشت. آن نخواهد دیگری از
درآمد زیادی از که مقدار بالغ شده اند که دولتهای تولیدکننده آن قدر استدالل بشود ممکن است اینطور
را ایـن کـار نـیز کشـورها که بعضی از امکان دارد و برند تسهیالت تولیدی بکار برای ایجاد را خود
در را تولیدخود قابل درک نیست که یکی ازکشورهای اوپک پول و واصوًال ولی امکان ندارد انجام بدهند٬
وجود شرکتهای نفتی نیز مانند دست رفتن سرمایه آنها از بخصوص که خطر گیرد٬ به کار ـکشوری دیگر

دارد.
به برای توسعه منابع جدید که کشورهای مصرف کننده سرمایه الزم را دارد وجود البته این امکان نیز
دارند اختیار در این زمینه را شرکتهای نفتی که تجربه الزم در ولی مشکل بتوان بدون استفاده از گیرند٬ ـکار
بین رفتن نمی تواندسبب از خارج نیز در زمینه تولید ERAP در ٬ CFP ٬ ENIتجارب به این هدف چ آمد.
زمینه مسئله عرضه نفت راه حلی در می کنندشرکتهای نفتی دولتی قادرهستند که فکر نگرانی کسانی شود

ارائه دهند.

(2) دومین قدرت صنعت مهارتی است که در زمینه تکنولوژی دارد و نیز در پیچیدگی بسیار توزیع و
بازار نفت نهفته است.

دست در را حوزه های نفتی خود توانست امور خواهند آنها اـکثر همه کشورهای اوپک نتوانند٬ اـگر
شد٬ طریق چاههای نفت کنونی تولیدخواهد از مطمئنًا استخراج شده است و حال حاضر نفت در بگیرند.
تکنیسینهای کشورهای اـکثر داشت و به همراه خواهد نیز مشکالت جدیدی را چاههای جدید ولی حفر
نیز پیچیده تر و میان کشورهای اوپک خیلی پیشرفته تر تکنولوژی در نظر که از ونزوئال اوپک حتی در
پیچیدگی دهند. بهره برداری قرار مورد کشف و نفتی را که حوزه های جدید بود نخواهند قادر هست٬
چندان اضافه شدن مشکل بازاریابی نفت دوصد با زمینه بهره برداری حوزه های نفتی جدید مشکالت در
تقاضای اوپک در نیزدریافته اند. ولی شک نیست که کشورهای اوپک اهمیت این موضوع را شد٬ خواهد
به احتمال عرضه کنند٬ به بازار مستقیمًا نفت را باید کمپانیها آمده است که خود صریحًا برای ”مشارکت“
توانست به تنهایی بـازار هیچ یک نخواهند نه دولتها و نه شرکتها معمولی شرکتها٬ طرح بازار قوی در

کنند. کشورهای اوپک پیدا شده در نفت تولید جدیدی برای %20

به عنوان مانعی میان دولتهای تولیدکننده ومصرف کننده. سومین نکته عبارت است ازوظیفه شرکتها (3)
و تهدید مورد را شرکتها دولتهای تولیدکننده می توانند اهمیت است. حائز دو این موضوع برای هر
سر دولتهای مصرف کننده مستقیمًا با یا دیگرشرکتهای ملی نفت و درصورتی که با قراردهند. آزار اذیت و
حتی اـگر نمی بود. مصالحه اصوًالامکان پذیر سازش و موضوع حیثیت ملی به میان می آمدو کارداشتند و
نیمه اول 1971 در بغداد تریپولی / شک نیست که قراردادهای تهران / میان نباشد٬ این موضوع هم در
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ژانویه در اـگر شرف ملی اجتناب ورزیده شود. به میان کشیده شدن حیثیت و که از گردید طوری اجرا
که نتیجه حاصله به کرد مشکل بتوان تصور می داشتند٬ تهران حضور در به جای شرکتها دولتها 1971

اندازه نتایج حاصله کنونی رضایتبخش می بود.
شامل: طریق نمایندگی ایروین به خلیج فارس صرفًا از اقدامات دولت آمریکا

نتیجه که در قطع نماید دوستانش را و نفت به آمریکا که صدور نسبت به کشوری بود اعالم اخطار الف)
بخشید. خواهد تأثیر شدیدًا نیز امریکا و روابط بین آن کشور بر

شده بود. زمان مذاـکره برای شرکتها تمدید خواستار ب)
همکاری کشورهای عضوسازمان توسعه و دیگر اوپک شده بود. در پ)خواستارتوقف جهش قیمتها

پرداختند. تالشهای آمریکا و شرکتها به حمایت از اقتصادی صرفًا
ما فایده نیست. آن هم خالی از ولی ذـکر آن تکیه نمود٬ بر نکته دیگری نیزهست که نبایدزیاد اینجا در
اخـالقیات راهزنان بی وجدانی می نامیم که برای قوانین بین المـللی و کشورهای تولیدکننده را معموًال
پیش بگیرند در همین رویه را دولت خودمان نیز ودولتهای مصرف کننده و شرکتها اـگر احترام قائل نیستند.
امیر اوپک مردانی چون شاه فیصل٬ اعتراف کنیم که در ولی باید به همان نام خوانده خواهیم شد٬ نیز ما
بگیریم نظر در اـگرواقعیت را که به شرف وتمامیت ارضی احترام می گذارند. دارند دیگران...وجود ـکویت و
بعضی از منصفانه عمل نمایند. به طور داشته باشیم که برای حفظ منافع خود انتظار آنها از می بینیم که باید
ولی هیچ منطقی مطابقت نمی کند٬ که با قبیل دولت عراق گاهی اقداماتی انجام داده اند دولتهای اوپک از
اـکثر آنها رفاه اقتصادی خودشان را نیز در نظر دارند. برای شرکتها و یا دولتهای مصرف کننده چندان هم
مشکل نیست اـگر بخواهند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و یا سفیران ویژه تولیدکنندگان را متقاعد
منابع تا گردیده احترام بگذارند تفاهم منعقد جانبه و دو به قراردادی که براساس اعتماد که باید سازند
باید و گردد٬ توزیع آن ایجاد نقل و حمل و پاالیش٬ تسهیالت الزم برای تولید٬ و نفتی کشف شود جدید

نفت بهره می برند. بازار ثبات در از دو مصرف کنندگان هر که تولیدکنندگان و روشن شود

کامل در بتوان به طور شده است تا قسمت جدا به این دلیل از این بخش را نامگذاری کرد. می توان نقاط قوت تولیدکنندگان نیز این فصل را -*
بحث شود٬ طرف مصرف کنندگان علیه تولیدکنندگان نفت ممکن است اتخاذ زمینه اقدامات تالفی جویانه ای که از پیشنهادات ارائه شده در مورد

نمود.

اوپک* برابر نقاط ضعف کشورهای مصرف کننده در 9ـ
بخصوص اروپای غربی و همکاری اقتصادی٬ سازمان توسعه و وابستگی روزافزون کشورهای عضو
باید انجام دهند کاری که بخواهند هر و محدود را توسط آنها ژاپن به نفت اوپک امکان انجام اقدامات مؤثر
حالی در تأثیری فوری داشته باشد٬ گرفته نشده است) نظر در این مورد اینجا بدون مداخله نظامی (ـکه در
ایدئولوژیک تفرقه اقتصادی و این٬ عالوه بر زمان الزم است. سیاستها ـکه برای به اجراـگذاشتن بسیاری از
خارج توسعه یافته در ملل کشورهای کمتر که ائتالفی از بود به این معنی خواهد جهان احتماًال حاد
که اقدامات انجام چین سبب شود شاید کشورهای اروپای شرقی و همکاری اقتصادی و سازمان توسعه و

شده توسط این سازمان خنثی گردد.
زمانی که قیمتها نفت تا قطع صدور یا قیمت نفت و افزایش نامحدود رابطه باخواست اوپک مبنی بر در
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مدت تا ولی نمی توانند نفت کمتری خریداری نمایند٬ کشورهای مصرف کننده می توانند افزایش یابد٬
نه اینکه به دیگر و منابع غیراوپک دریافت نمایند از این نفت الزم را زیادی دوام بیاورندچون نه می توانند

اشکال انرژی دسترسی دارند.
قبال افزایش قیمت نفت به عنوان اقدامات تالفی جویانه ای که کشورهای مصرف کننده ممکن است در
تحریم از: شده است که عبارتند زمانهای مختلف سه پیشنهاد در علیه کشورهای اوپک انجام دهند٬
و کشورهای مصرف کننده نگاهداری می شود منابع مالی اوپک که در مسدودساختن آن بخش از تجارتی٬

نمی باشد: عملی نیز عامل مشوق نبوده٬ آنها حذف کمک به اوپک ولی هیچ یک از

تحریم تجاری (1)
اـکـثریت ابتدایی هسـتند. اجتماعی نسبتًا کشورهای اوپک دارای نظامهای اقتصادی و بسیاری از
ممانعت به عبارت دیگر٬ پولی عمل می کنند. اقتصاد خارج از جمعیتهای آنان به کشاورزی اشغال داشته٬
برنامه های ولی بدون شک در جوامع پیشرفته آسیب می رساند٬ دیگر از کمتر جریان واردات به آنها از
کاالهای بعضی از از شوند ممکن است مجبور آمد. خواهد آنان وقفه عمده ای پدید میزان رشد عمرانی و
که برای تداوم حداقل سرمایه ای را غذایی و قبیل مواد ولی واردات عمده از تجملی چشم پوشی بنمایند٬
بلوک شوروی تأمین یا آسیا آفریقا٬ طریق کشورهای دیگری در از قطعًا فعالیت اقتصادی احتیاج دارند٬
این زمینه تحریمی که در مثبت هستند. عملکرد فاقد تحریمهای تجاری غالبًا این٬ عالوه بر نمود. خواهند
تحت حمایت بسیاری از کشورهای جهان علیه رودزیا صورت گرفت نیز فاقد تأثیر الزم بود٬ و تحریم

ـکشورهای اوپک نیز از حمایت مشابه آن چنانی برخوردار نخواهد بود.
بوده است: زیر به قرار پایان سال 1970 بزرگ اوپک در ارزی بین المللی پنج کشور ذخایر

دالر عراق 390/000/000
دالر عربستان سعودی 946/000/000
دالر ـکویت 223/000/000
دالر ایران 315/000/000

دالر لیبی 2/331/000/000
میزان کل واردات می توان گفت که ایران آسیب پذیرترین این کشورها ذخیره ارزی و مقایسه با در
سال در معادل صورت حساب واردات سه ماهه این کشور تقریبًا ارزی این کشور چون ذخایر می باشد.

است.
واقع صورت حساب وارداتی در ماه دوام بیاورد. 41 حدود می تواند ارزی خود ذخایر لیبی با ولی٬
همان حال در و این زمان حذف می گردد چون واردات غیرضروری نفتی در بهنگام تحریم کاهش می یابد٬
چون بـاید بتوان نامید٬ واردات ”بحرانی“ که آن را شد صورت حساب وارداتی به قدری کم نخواهد
می تواند ضعیف ایران نیز حتی کشور صورت تعادل٬ لیکن در بشود. واردات گران قیمت تری جایگزین آنها
مالی کمک نظر از عربستان سعودی هم به این کشور صورتی که لیبی و در و سه ماه دوام بیاورد از بیشتر

بایستد. روی پای خود توانست بیشتر خواهد نمایند٬
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شدن منابع مالی مسدود (2)
به عنوان یا توام باتحریم تجاری و یا منابع مالی کشورهای اوپک را٬ ـکشورهای مصرف کننده می توانند
انگلیس در یا سویس و در قسمت اعظم منابع مالی کشورهای اوپک یا نمایند. سیاستی مستقل مسدود
طریق کشـورهای موجودیت اعتبارهای کوتاه مدت از گذاشتن و مشکل به اجرا نگاهداری می شود.
که به عنوان مرکز ممکن است که انگلیس نیز شدن منابع مالی اوپک می کاهد. مسدود تأثیر ـکمونیستی از
موافقت نماید٬ خود کشور شدن منابع مالی اوپک در مسدود با پولی بین المللی عمل می کند٬ بانکداری و
دارد٬ بسیاری وجود تردید نیز تمایل سویس به این کار در نیست. ـگرچه این احتمال چندان هم امکان پذیر
درصورت بروز چون مسئله این است که آیا انجام دهد؛ ممکن است نتواندچنین کاری را نیز حتی امریکا
بنابراین مسدود خیر. به انجام چنین کاری هستیم یا قانونی قادر نظر از یک موقعیت اضطراری ملی ما

بود. نخواهد چندان مؤثر هم باشد اـگر شدن منابع مالی چندان هم واقعگرایانه نیست و

قطع کمکها (3)
کمک با نیز می باشدوحتی این کشور دریافت کننده کمکهای خارجی چشمگیر این زمینه ایران تنها در

مدت زیادی دوام بیاورد. توانست تا بلوک شرق خواهد لیبی و عربستان سعودی٬
منطقه اوپک مواضع چین در که شوروی و شد سبب خواهد اقدامات باال یک از البته مبادرت به هر
از پایان مرافعه کشورهای مصرف کننده مواضعشان ضعیفتر به این ترتیب در و مستحکم نمایند را خود

آغاز این برخورد شده است.

سال 1980 منابع جایگزین انرژی قبل از 10ـ
یک تا 100/000 طریق شیل می توان حدود از سال 1980 که در برآوردهای حاصله نشان می دهد
بشکه 300/000 تولید حالی که خوش بینانه ترین این برآوردها در نمود٬ نفت تولید روز میلیون بشکه در
داشته که با مشغول است اظهار زمینه شیل به کار در شرکتهایی که شدیدًا یکی از ممکن میدانند. را روز در
3 حدود روز آن زمان می توان هر تا تولید٬ اعمال نظارتهای زمان جنگ بر با صنعت و تالش دولت و

نیست. امکان پذیر که این کار ولی دیگران معتقدند نمود. این طریق تولید میلیون بشکه نفت از
منطقه کشورهای در چندان رضایتبخش نیست. زغال سنگ نیز نفت از کوتاه مدت آینده تولید در
امـید انرژی هیدروالکتریک چشم انداز آینده استفاده از همکاری اقتصادی نیز سازمان توسعه و عضو
نخواهد این چهارچوب زمانی مبادرت ورزیدن به یک برنامه ضربتی انرژی اتمی نیز در و بخشی ندارد
ترکیب غیرعادی ترین انواع انرژی تبدیل انرژی خورشیدی یا کاهش دهد. به نفت را توانست وابستگی ما
پایان این قرن امکانپذیر تا آنها ولی هیچ یک از می آیند٬ به شمار مهمترین منابع نیرو هیدروژنی است که از
این مقداری از می تواند کشف نشده است نیز MHD که هنوز به کمک انرژی٬ از استفاده مؤثرتر نمی باشد.

نیست. مقدور حال حاضر لیکن در بین ببرد٬ از وابستگی را
زمینه انرژی در حل مشکالت ما در اختراعات جدید به این ترتیب نمی توان چندان هم به کشفیات یا
فکرکنیم که قبل ازسال 1980ماشینی به کمک اـگر بود مسئوالنه نخواهد یکم امیدواربود. درقرن بیست و
بگیریم که در نظر در کنیم یعنی این واقعیت را کار زمینه پیشنهادات کمی بیشتر در بلکه باید آمد. خواهد ما
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هیچ کدام نخواهند آمریکا احتماًال ژاپن و اروپای غربی٬ واقع شود٬ ثمر مثمر نیز صورتی که بهترین تالشها
وابستگی کامل به اوپک برهانند. قید از را خود (1980 آیندهای قابل پیش بینی (یعنی قبل از توانست در

گاز 11ـ
کلمه ای هم درباره گاز چند اینجا نیست در ولی بد این رساله نفت است٬ بحث در هدف اصلی مورد
وتولیدات آن دی اـکسید بدون آلودگی می سوزد گاز نامگذاری کرده اند. ”سوخت ایده آل“ را گاز ـگفته شود.
نیروگاههای آشپزخانه و در به آسانی می توان آن را و نمی کند سولفور کثافت و تولید آب است. ـکربن و
بسیار نیز آمریکا مصرفی در قیمت گاز سیاست قیمت گذاری کمسیون فدرال نیرو٬ با برد. عظیم به کار
کشف جدیدًا گاز و فوت مکعب فروخته می شود هزار سنت برای هر کنونی به قیمت 20 گاز ارزان است.
قیمت از خیلی کمتر حال حاضر در قیمت گاز می فروشند. سنت برای همین مقدار 25 حدود نیز شده را
نظر 5800فوت مکعب آن از حالی که هر در هزارفوت مکعب گاز٬ قیمت 25سنت برای هر با نفت است.
قیمت آمریکا در باشد. دالر 1/45 بشکه نفت باید قیمت هر یک بشکه نفت است٬ محتوای حرارتی برابر
تمام بشکه نفت درخلیج نزدیک به 2دالر قیمت هر دالراست؛ 3/75 3/5تا بشکه نفت حدود ـکنونی هر
حدود آن رقابت کند٬ با کامًالمی تواند لیبی که گاز نیجریه و بشکه نفت خام کم سولفور قیمت هر و می شود

تمام می شود. دالر 3
به نسبت 22 را گاز اـکنون آمریکا به کاهش است و قابل مالحظه ای رو به طرز گازی آمریکا ذخایر
تریلیون فوت مکعب در سال مصرف می کند و منابع بازیافتی جدید گاز فقط نیمی از آن را می توانند تأمین
این با بین رفتن است و حال از تریلیون فوت مکعب در 12 تا به میزان 10 ما به عبارت دیگرذخایر نمایند.
گفت که وضع چندان نیز باید تریلیون فوت مکعب می شود 200 بالغ بر گازی ما وصف که کل ذخایر
محدودیت این زمینه دچار در مصرف ما سال 1975 واقع به عقیده صنعت تا در امیدوارکننده نیست.
شایدرقم مصرفی نفت درجاهای می باشد٬ معادل واقعی گاز خواهدگردیدوچون درسال 1980نفت تنها

پایین نشان داده شده است. دیگر
دلیل مستقیم برای کشف نشدن تنها آمریکا در است پایین بودن مصنوعی قیمت گاز معتقد صنعت گاز
که می کنند چون فکر این نظریه چندان هم موافق نیستند؛ البته دیگران با گازی است. حوزه های جدید
بنابراین الزم افزایش یابد. ناچیز به مقدار که میزان عرضه گاز سبب می شود تنها گاز افزایش قیمت تولید
در چه نقشی را آمریکا در به هنگام تولید که افزایش قیمت گاز صنعت مشخص نمایند است که دولت و
صنعت نفت و خارجه به صنعت گاز٬ طرف وزارت امور البته این مسئله از کرد. خواهد ایفا عرضه گاز
این زمینه به زودی در را مجالت مهم تجاری کارخود یکی از ـکمیسیون نیروی فدرال توصیه گردیده است.

کرد. خواهد آغاز
گاز کشورهای تولیدکننده نفت حوزه خلیج فارس کشف گردید٬ همان زمانی که نفت در از

به شوروی را طبیعی خود گاز اـکنون ایران مقداری از بی هدف سوزانده می شد. و شد به موازات آن پیدا
شده در تولید سه چهارم گاز کلی حدود ولی به طور می نماید٬ کپسولها وارد آن را مقداری از و می فروشد
و تولید همراه با یک منبع نیست و که این نوع گاز شرکتهای نفتی معتقدند می رود. خلیج فارس به هدر
میلیارد 10 حدود حال حاضر در آن بهره برداری کرد. بنابراین نمی توان از می گردد٬ استخراج نفت تولید
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لیکن نداشته است٬ برای آن بازاری وجود درست است که قبًال و می رود به هدر روز در فوت مکعب گاز
قبیل کشورهای آفریقای شمالی از حال حاضرتعدادی از در کرد. خواهد به زودی تغییر این موضوع نیز
است قرار نیز الجزایر می فروشند. آنجا در مایع را گاز که به بازارهای اروپایی نزدیکترند٬ الجزایر لیبی و
باال بسیار آمریکا در نرخ گاز مقایسه با در البته نرخ این گاز بفروشد. گاز طبق یک پروژه عظیم به آمریکا
سنت در فوت مکعب 80 هزار به قیمت هر را الجزایر گاز اینکه باید از بسیاری ازخریداران آتی گاز است.
هزارفوت به قیمت هر گازی که امریکا مقایسه با البته این قیمت در تعجب کرده اند. بسیار بفروشند آمریکا
گران می بینیم که اصًال قیمت نفت مقایسه شود با ولی اـگر گران است٬ بسیار سنت می فروشد مکعب 40
بشکه نفت٬ برای هر دالر قیمت 4/64 است با هزارفوت مکعب برابر چون قیمت 80سنت برای هر نیست.
نیویورک به قیمت 4/40 در نیست و گاز از که چندان هم مفیدتر حالی که نفت نامرغوب کم سولفور در

بشکه به فروش می رسد. برای هر دالر

(م.) برج تقطیر نفت خام در بخشی از -*

البته قیمت آن امروزه بستگی به قیمت ارزان نفت دارد. این کار اما کرد٬ تولید نیز نفتا* می توان از را ـگاز
قیمت آن باال حال نیز به هر و قیمت آن افزایش خواهدیافت. ولی اـگرتبدیل به گازشود خیلی پایین است٬
پروژه های احتماًال و استفاده می کند٬ به عنوان منبع تغذیه خود نفتا رفت چون صنعت پتروشیمی از خواهد
فوت مکعب هزار قیمت هر اینجا لیکن در می رسد. به نظر منطقی تر نفت خام به گاز تبدیل زغال سنگ یا
وجود با تمام بشود. دالر 7 بشکه نفت باید این قیمت هر که با است. دالر 1/20 ترکیبی حدود ـگاز
چنین قیمت گزافی بتوانند منازل) استفادهـکنندگان (بجز که بسیاری از گمان نمی رود گاز٬ امتیازات بسیار

را برای آن بپردازند.
آن بسیار صدور و تولید هزینه الزم برای سرمایهـگذاری و مقایسه با در مایع به هنگام تولید قیمت گاز
ممکن است این سنت تمام می شود. 10 فوت مکعب آن حدود هزار هر الجزایر در ظاهرًا است. ناچیز
اصلی نیست یک منبع درآمد نفت برای این کشورها مانند نیز ولی چون گاز کند٬ افزایش پیدا قیمت نیز

امکان افزایش آن خیلی کم است.
آینده٬ در عملی نمود. بتوان آن را باالست که گمان نمی رود خلیج فارس آنقدر نقل گازاز هزینه حمل و
خلیج فارس عالوه برعمده ترین بازبشود نیز برودودرصورتی که کانال سوئز باالتر درصورتی که قیمتها

آمد. به حساب خواهد نیز منبع نفت مهمترین منبع گاز

تولیدکننده بین دولتهای مصرف کننده و رابطه جدید 12ـ
عرضه نفت ناشی ازخصومت اعراب علیه که عدم ثبات در کشورهای مصرف کننده معتقدند بعضی از
مـخالفت منافع آنـها اسرائیل با حمایت از با که آمریکا اعراب معتقدند چون بسیاری از آمریکاست٬
ثبات که برای ایجاد معتقدند اسپانیا) فرانسه و قبیل ایتالیا٬ کشورهای مصرفکننده (از تعدادی از می ورزد.
شده توسط روابط ایجاد از که فراتر کرد کشورهای تولیدکننده برقرار با روابط جدید این زمینه باید در
گردید. به این ترتیب بتوان مانع اقدامات بعدی اعراب علیه امریکا و باشد شرکتهای نفتی ”آنگلوساـکسون“
نوعی وابستگی بروکسل تهیه شده خواستار در این طرح که به وسیله مقامات جامعه اقتصادی اروپا
این صورت اـگرتولیدکنندگان معتقداست که در تولیدکننده است و اقتصادی بین کشورهای مصرف کننده و



النه جاسوسی آمریکا 438 اسناد

کشورهای مصرف کننده آسیب خواهد به اندازه اقتصاد نیز آنها خود اقتصاد به تحریم نفتی مبادرت ورزند
گردید. عرضه نفت خواهد جانبه ضامن ثبات در بنابراین وابستگی دو دید.

آنها یاحتی بخشی از همکاری اقتصادی و ولی معلوم نیست که تمام کشورهای عضوسازمان توسعه و
این چون در خاورمیانه مقاومت نمایند. در نتایج سیاسی داخلی علیه موضع آمریکا برابر در بتوانند
دانمارک٬ هلند٬ آلمان٬ عمل نمایند. سیاستهای سنتی خود برخالف بسیاری از بود صورت مجبورخواهند
مردم سال ٬1967 علیرغم موضع دولت فرانسه از دارند. اسرائیل همبستگی بسیار انگلیس با و نروژ
ممکن است بخواهند ژاپن نیز و ایتالیا سیاست وابستگی کلی به اعراب تمایل نشان نمی دهند. فرانسه با
نتایج چنین و نشوند مخالفت داخلی سیاسی قابل توجهی روبه رو با و نمایند اتخاذ چنین سیاستی را
دیگران انگلیس و ما٬ با رابطه آنها در اسرائیل کمکی ننموده٬ حرکتی به هیچ وجه به حل مسئله اعراب و

نمود. اشکال خواهد ایجاد
همه حال آنها لیکن در دارند٬ وابستگی بسیار واردات صنایع مادر رابطه با ـکشورهای اوپک در
توانست خواهند مدتی که اروپاییها از یعنی خیلی طوالنی تر زندگی کنند٬ نیز توانست بدون آنها خواهند
قبیل اقتصاد ابتدایی از پیشرفته اروپایی به اقتصادهای اصوًال وابسته نمودن اقتصاد کنند. بدون نفت سر
بنابراین مشکل به داشته باشند٬ کنترل شدید اقدامات مشتریان خود بر که لیبیاییها شد سبب خواهد لیبی٬
پرحرارت ترین هواداران عربی دولتهای مصرف کننده بتوانند که چگونه ضدآمریکایی ترین یا می رسد نظر
کمکهای به کاالهای خارجی و افزایش پیشرفت اوپک وابستگی آنها ولی با این نظریه بپردازند٬ به دفاع از
فنی خارجی نیز افزایش پیدا خواهد کرد٬ بنابراین به نفع کشورهای مصرف کننده است که کشورهای
واردساختن تمام منطقه اوپک و یک طبقه متوسط در تولیدکننده را به سوی پیشرفت سوق دهند. ایجاد
به کشورهای مصرف کننده می شود پولی سبب گسترش وابستگی این کشورها جمعیت این منطقه به بازار
هر لیکن این برنامه به زمانی طوالنی نیازمنداست ودراین مدت ایجاد کاالدراختیارشان بگذارند. ـکه باید
آن شرکتهای نفتی به عنوان نظام کنونی که در ـگونه رابطه یکجانبه برای کشورهای مصرف کننده بیش از

داشت. برخواهد در خطر عرضه نفت عمل می کنند٬ میانجی واسطه در
یا کمکهای نظامی٬ کمک٬ همکاری اقتصادی ممکن است باپیشنهاد ـکشورهای عضوسازمان توسعه و
لیکن آینده این روابط نمایند٬ ایجاد کشورهای تولیدکننده بهبود با رابطه خود روابط تجاری یک جانبه در
شدن روابط بهتر اذعان داشت که با باید همه اینها٬ گذشته از دلگرم کننده نیست. بخش و چندان امید نیز
آمد٬ بهبودپدیدخواهد وضع کشورهای مصرف کننده نیز تولیدکننده در سیاسی کشورهای مصرف کننده و
شرکتهای آمریکا٬ بین برود٬ از کاهش یافته یا عدم توافق سیاسی اعراب نسبت به ما معلوم است که اـگر و

شد. خواهند موضع بهتری برخوردار مصرف کنندگان از نفتی آنگلوساـکسون و
به شدت به طریق آن بتوان تولیدکنندگان اصلی را که از داشته باشد صورتی که این امکان وجود در و
انجام داد. را این کار تالش بسیار با و تردید بدون درنگ و باید ـکشورهای مصرف کننده وابسته کرد٬

شرکتهای نفتی بین دولتهای مصرف کننده و روابط جدید 13ـ
تعدادی از همکاری اقتصادی در سازمان توسعه و کشورهای عضو آزادی تجاری شرکتهای نفتی در
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لوکزامبورگ (م) و هلند اتحادیه اقتصادی کشورهای بلژیک ـ -*

در بوده و صنایع) (برخالف دیگر نامحدود بنلوکس٬* آلمان و امریکا٬ انگلیس٬ قبیل٬ از این کشورها
شرکتهای شرکتهای خارجی خواسته شده است که با ژاپن از در و نظارت می باشد ژاپن توأم با فرانسه و

شریک بشوند. خود کار ژاپنی در
قبول واقع مورد به وسیله بعضیها و شد نظریه ای پیشنهاد جامعه اقتصادی اروپا قبل توسط دبیر مدتها
آن است که در از که نفت مهمتر این بود این نظریه مبنی بر نپذیرفتند. گرچه مقامات ایتالیایی آن را ـگردید٬
همکاری سازمان توسعه و کشورهای عضو یک از هر اقتصاد و گیرد شرکتهای خصوصی قرار اختیار
را همه کسانی که این پیشنهاد نفت وارداتی دارد. زیاد بستگی به مقدار کانادا) و آمریکا اقتصادی (بجز
مقامات ایتالیایی لیکن به گفته یکی از گذشته خیلی خوب عمل کرده اند٬ در که شرکتها معتقدند پذیرفتند
داشت که اظهار (لیبی) کشورها یعنی زمانی که یکی از سال 1970“ پائیز در ”انعطاف پذیری مبالغه آمیز
برای جلوگیری نتوانستند پایان یافت چون شرکتها کرد٬ خواهد عرضه نفت روبه رو بحرانی در با جهان را

آن کاری انجام دهند. از
در یعنی دولتها گردند. ”مؤسسات عمومی تنظیم“ ماننددیگر نیز آنست که شرکتها این نظریه خواستار
نـفت را شـرکتها و تعیین نمایند نیز را قیمتها و سازند منعقد دولتهای تولیدکننده قرارداد زمینه نفت با
بـرای و تـعیین نـماید٬ را هم دولت قیمت مـواد لیکن باز منتقل نمایند٬ به بازار پاالیش و استخراج٬

تعیین نماید. سودی ”منصفانه“ نیز سرمایهـگذاری شرکتها
مسئله دست داده اندچندان هم منصفانه نیست. از را دیگرانعطاف پذیری خود ولی این اتهام که شرکتها
مهم بسته شدن کانال سوئز شرکتها را تحت تأثیر قرار نداد٬ آنها خسارات وارده در نتیجه قطع نفت خط لوله
نیز روز نفت لیبی به میزان سه چهارم میلیون بشکه در حتی کاهش تولید و جبران کردند عربی را ترانس ـ
و نبود٬ یک عامل نامحدود لیکن انعطاف پذیری نیز آورد. مسئله عرضه نفت بحرانی به وجود نتوانست در
کامل قطع به طور را نفت خود صدور که اصوًال نمود زمانی این انعطاف پذیری پایان یافت که لیبی تهدید

نبوده است. چندان هم بد بنابراین این سابقه انعطاف پذیری آنها نمود. خواهد
البته برد٬ باال تریپولی قیمت نفت کوتاه مسافت را و بغداد قرارداد ولی امروزه اوضاع فرق کرده است.
کمتر لیکن به خاطر قابل توجیه می نمود٬ بود باال نیز نقل نفتکشها زمانی که نرخ حمل و تا این مسئله نیز
کشتیهای حمل کننده کلوخه صنعتی اقتصادی ژاپن که سبب شد بحران ناچیز مصرف و شدن سرعت رشد
نقل تانکرهای پایین آمدن نرخ حمل و با بین رفت. از این مسئله نیز آیند٬ به صورت کشتیهای نفت کش در
افزایش ونزوئال نیجریه و لیبی٬ عراق٬ در دست رفتن تولید به قیمت از خلیج فارس نیز تولید نفت کش٬
هم باز اـگر امروز افتاده است. به کار به میزان نصف ظرفیت خود عربی نیز خط لوله ترانس ـ یافته است و
عرضه نفت به ولی بحرانی در شد٬ خواهد ایجاد سر قدری درد متوقف سازد٬ را خود تولید لیبی بخواهد
قطع را تولیدخود تولیدکنندگان اصلی کم مسافت نیز از البته به این شرط که یکی دیگر ـ آمد نخواهد وجود

بازگشته است. دوباره به جای خود بنابراین ”انعطاف پذیری مبالغه آمیز“ ننماید.
تحت کنترل گرفتن تقاضاهای اروپاییان مبنی بر زمانی که این انعطاف پذیری ادامه داشته باشد٬ تا و
حتی یا گفت این انعطاف پذیری برای همیشه و ولی متأسفانه باید ماند٬ مدتی مسکوت خواهد تا شرکتها
میزان آن به شدت کاسته از یا تمام و یا 1975 قبل از یقینًا و قطعًا یافت و برای مدت زیادی ادامه نخواهد
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به وسیله این انعطاف پذیری را کشورهای مصرف کننده می توانند مسئله بعدی این است که آیا شده است.
به جواب این است که آنان قادر تنظیم شرکتهای مهم بین المللی؟ با یا بازگردانند شرکتهای ملی نفتی خود
این زمینه کسب در سابقه خوبی را وحداقل می توان گفت که تاـکنون نتوانسته اند بود نخواهند انجام این کار
با نفت موفقیتی بدست آورند. تولید زمینه اـکتشاف و در قبیلENI نیزنتوانسته اند شرکتهای ملی از نمایند.
شرکتهای نفتی اصلی حدی به رقابت با این آژانس خواهدتوانست تا ENI می شود٬ کمکهایی که به وجود
عرضه نفت به بحران جدیدی در اـگر معذالک٬ آورد. لیکن سودی به دست نخواهد بین المللی بپردازد٬
می شود نصیب آنها ”مشارکت“ خساراتی که از یا برابرقیمتهای سنگین و در نتوانند شرکتها یا و آید٬ وجود
ومحدودیتی که جامعه اعمال کرد مطرح خواهند این مسئله را دیگر احتماًالاروپاییان بار مقاومت نمایند٬

داشت. میزان افزایش قیمت نفت رابطه مستقیم خواهد با احتماًال کرد خواهد
که وضع ”روابط“ گفتگوکرده ایم اظهارداشته اند آنها با مدیران شرکتهای نفتی آمریکایی که ما بعضی از
سودی ”منصفانه“ به سرمایهـگذاری آنها اـگر کرد. نخواهد چندان مشکلی ایجاد اروپا در برای آنها جدید
در و شرکتهای ملی اروپایی رقابت نمایند بسیاری از با این صورت می توانند چون در تعلق گیردخوبست٬

کاهش دهند. را بازاریابی مشکالت خود و زمینه تولید
آن برخواستند. به مخالفت با شدیدًا متعجب شده٬ برخورد این نحو از مقامات شرکتها ولی بسیاری از
ثبات را که این عمل امنیت و ثابت نمایند اینکه بتواند مگر مخالفت نماید آن قویًا با باید نیز دولت آمریکا
نفتی به کار جدید توسعه ذخایر که سرمایه های جدیدی برای بازیافت و شد سبب خواهد افزایش داده و
خواهد رفت. اـکثر دولتهای اروپایی نیز با نگرانیهای مشابه دست به گریبان بوده درباره افزایش قیمت نیز
این جهت عملی انجام اینکه جامعه یا سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در نگران هستند٬ ولی قبل از
اجازه نداده است که خودشان به شرکتها که چرا شد پایان پشیمان نخواهند که در مطمئن بشود باید دهد٬

فصل نمایند. حل و این مسئله را
اوپک برخالف گذشته چندان هم خالف واقع به نظر همکاری اقتصادی با مذاـکرات سازمان توسعه و
می خواهیم بـه دست نتیجه این عمل چه چیزی را مطمئن بشویم که می دانیم در لیکن باید نمی رسد٬
عـلیه است و اوپک چـقدر بـرابـر نـیرویمان در به دست بـیاوریم٬ می خواهیم آن را چطور بیاوریم٬
سازمان توسعه و حال حاضر در بیاوریم. خواهیم توانست به وجود تولیدکنندگان چه نوع محدودیتهایی را

همکاری اقتصادی به این درجه نرسیده است.

باشد ثبات عرضه نفت مؤثر دولتهای تولیدکننده خاورمیانه به نحوی که در روابط سیاسی با ایجاد 14ـ
بنابراین٬ انجام می شود. دوستانه بهتر جو تجارت در و مربوط به کار امور خاورمیانه٬ بخصوص در
آن که در می آورد به وجود دولتهای تولیدکننده محیطی گرم را با حفظ روابط دوستانه سیاسی آمریکا
در باید دهه 1970 مذاـکراتی که در نیز شرکتهای نفتی آمریکایی و برخوردهای بین دولتهای میزبان و
روابط مهمترین نمونه منفی این تغییر صمیمیت به وقوع پیوندد. سهولت و با روابط انجام گیرد زمینه تغییر
قبیل عراق و از مشغول بوده اند٬ به کار آنجاها که شرکتهای نفتی در محیطهایی دید می توان در خصمانه را
هیئت سفر در مربوط به آن را و نمونه مثبت تر به وقوع پیوست. این کشورها انقالبهایی که در لیبی پس از
سال در تهران“ ”قرارداد ـکویت به هنگام بحران نفتی قبل از عربستان سعودی و نمایندگی ایروین به ایران٬
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وی از این کشورها٬ و روابط سیاسی دوستانه بین آمریکا بهره برداری از با می توان مشاهده کرد. 1971
قطع شده جلوگیری به عمل آورده جریان نفت خلیج را که ازتهدیدی که علیه شرکتها آنان درخواست نمود
همان حال ولی لیبی در مذاـکره شوند٬ نه سیاسی وارد براساس تجاری و قیمتها درمورد شرکتها با ننمایندو
به شرکتهای نفتی که برای مذاـکره به این کشور نخست وزیر عکس این قضیه شده بود. پیروی از خواستار
را آنها شرکت افزایش داده٬ رابطه با در را خواستهای خود دارد نظر گفت که دولت وی در رفته بودند آنجا
نمایند وادار را آمریکا هم پیمانان آمریکا٬ مصرف کنندگان نفت و تا ببرند باال آنقدر را که قیمتها نماید وادار

نمایند. خاورمیانه تغییراتی ایجاد اسرائیل در سیاست حمایت از ـکه در
نفت خاورمیانه سیاست خارجی ما در گرفتن منافع آمریکا نظر که برای در این تجارب نشان می دهند
آنجایی که به دولتهای تولیدکننده عربی مربوط تا است. اهمیت ویژه ای برخوردار قبال این منطقه از در
نشان داده شد٬ سال 1967 در مختصر همان گونه که به طور افزایش توانایی آنها٬ نمی توانیم از ما می شود٬
مؤکد به طور ما گذشته نیز٬ در علیه غرب بی توجه باشیم٬ نفت به عنوان یک ”سالح سیاسی“ استفاده از در
مـقاصد مـا نـاتو٬ در تداوم جریان نفت خاورمیانه به هم پیمانان خـود حفظ و داشته ایم که در اظهار
نشان داده ایم. ادامه جریان آن نیز در را تواناییهای مثبت آمریکا دنبال می کنیم و را استراتژیک خود

را بایدجلویک سری عکس العملهای منفی علیه سیاستهای خاورمیانه ای خود حقیقت این است که ما
آنها آورده٬ وارد مصرف کنندگان اروپایی فشار بر یعنی بایداقداماتی انجام دهیم که اعراب نتوانند بگیریم٬
نفتی آمریکا نادیدهـگرفتن دارندگان امتیاز و سیاست خاورمیانه ای آمریکا وادار به عدم حمایت از را

بنمایند تا بتوانند عرضه نفت خام ضروری خود را حفظ نمایند.
تولیدکنندگان نفتی خاورمیانه٬ گذشته از اتخاذ یک سیاست عربی ما برای حفظ روابط دو جانبه با
در موضع رسمی آمریکا ادامه دهیم. را روش کنونی خود باید قابل تحمل باشد٬ اسرائیلی که برای آنها
کمکهای فنی آمریکا برای به دست آوردن تجهیزات نظامی و افزایش تمایل این کشور عربستان سعودی با
بیشترشدن نقش رسمی و ـکه توسط برنامه تسلیحاتی ـگروه مهندسین مشاورریتون هاوک نشان داده شده٬
نیروی دریایی ملی٬ گارد لجستیک ارتش٬ مدرنیزه ساختن نیروی هوایی سعودی٬ در وخصوصی آمریکا
مقابل در آنها از حمایت تاریخی ما ایران ناشی از در ما نفوذ یافته است. بسیار بهبود ساحلی٬ گارد و
مشاورین نظامی به این کشور بسته به ارسال کمکهای مالی تجهیزات و امروز فشارهای شوروی است و
انگلیس توسعه دهیم بیش از را زمینه امنیتی وپیشرفت اقتصادی نقش خود در برآنیم تا ـکویت ما در است.
شد٬ که به زودی ازتحت الحمایگی انگلیس خارج خواهند شیخ نشینهای خلیج نیز در را این مقصدخود و
یک سری نیازهای تکنولوژیکی آورد بر به منظور این٬ عالوه بر این اقدامات آمریکا دنبال خواهیم کرد.
بود. بی فایده نخواهند بیاید٬ روی کار عربستان سعودی یک رژیم ناسیونالیست نیز در است که حتی اـگر
زمینه روابط روانی دوستانه در که یک جو کشورهای تولیدکننده سبب می شود با این همکاری امریکا
به عنوان اهرمی زمینه مسائل نفتی این کشورها به هیچ وجه نخواهدتوانست در ولی این جو نفتی پدیدآید٬
توانائی روابط سیاسی برمحدودیتهای وارده در بنابراین به حکم ضرورت باید باشد. دردست امریکا مؤثر
کشورهای تولیدکننده از اعتراف نماییم. حفظ منافع نفتی خود کشورهای تولیدکننده به منظور با خود
طریق نفت نصیب که از افزایش یافتن عایداتی هستند خواستار انگیزه اقتصادی سودجویانه٬ قبل با مدتها
را بیروت آرامکو نفت سعودی یعنی یمانی برای دانشجویان عربی در وزیر اوایل ٬1967 در می گردد. آنها



النه جاسوسی آمریکا 442 اسناد

دهقان سعودی تا نمود آزار اذیت و آن را ”ـکه این شرکت گاوی شیرده است که نباید تعریف کرد اینطور
دوباره به را 1970 ـ هیئت نمایندگی ایروین بحران نفتی 71 بدوشد.“ که ممکن است آن را آنجا تا بتواند
چانه زدنـها چک و مشخص کردن صورت حساب ناشی از از ولی مستقیمًا ـکانال تجاری انداخت٬
امیدواریم که به جنبه دوجانبگی منافع اقـتصادی بـین دولتـهای ما تحلیل نهایی٬ در خودداری کرد.
روابط سیاسی با بیش از حوزه تولیدکنندگان عربی٬ بخصوص در شرکتهای نفتی امریکایی٬ تولیدکننده و

توجه شود. و تأـکید آمریکا
سکـوی کـه در کشورهای تولیدکننده دارای انگیزه های اقتصادی ناسیونالیستی هستند متأسفانه٬
این ناسیونالیزم اقتصادی غلبه می کند. گاهی هم احساسات سیاسی بر و اوپک به نمایش گذشته می شود
امسال)٬ و 1964 ـ سالهای 66 (مانند انتخاب گردید آزاد ـکویت مجلس شورای ملی به طور که در بار هر
این بوده است که به منظور نیز بهانه این کار و اعالم گردید دولت مسدود قراردادهای بین شرکت و فورًا
مروری دیگرشود. قراردادهای امتیازات نفتی مطالعه و اعتبار منافع مادی ـکویت الزم است در حفاظت از
حمله تیغ تیز 1970 ـ سالهای 71 در خاورمیانه نیز در سیاسی آمریکا یعنی مهمترین منطقه نفوذ ایران٬
این واقعیت است که سیاست ”مشارکت“ این وضع نشانگر نمود. آنجا متوجه شرکت آمریکایی در را خود
دولت میزبان روابط سیاسی دوستانه امریکایی انگلیسی با تحت تأثیر ـکشورهای تولیدکننده نمی تواند

نماید. نحوه مذاـکرات بهبودی ایجاد ولی این روابط ممکن است در گیرد٬ قرار
یک گام تندروانه نمی پندارند. را ”مشارکت“ میانه روها بایدخاطرنشان ساخت که بسیاری از اینجا در
یمانی در چند سال گذشته به کرات به آرامکو گفته است که این شرکت باید به دولت عربستان سعودی در
همیشه گفته است که وی به عنوان یک میانه رو و به عنوان اداره صنعت نفت کشورش اختیاراتی بدهد و
این باره قدری انعطاف پذیری در شرکتها اـگر ادامه می گوید وی در می زند. این حرف را دوست شرکتها
یمانی یکی ازجلسات پایان ماه نوامبر٬ در به ملی کردن شرکتهاخواهندنمود. وادار را نشان ندهندتندروها
چشم چطور“ متکی نیست بلکه به ”چه وقت و کلمه ”اـگر“ بر گفت که مسئله مشارکت دیگر به آرامکو
پذیرفته درباره نحوه اجرای آن پیشنهاداتی بنمایند. شرکت خواسته است که این اصل را از او دوخته است.

نیازهای سرمایه ای دهه آینده 15ـ
دهه آینده بانک چیس مانهاتان صنعت بین المللی نفت در طبق برآورد اشاره شد٬ که قبًال همان طور
البته سرمایه کاری احتیاج خواهدداشت. دالر میلیارد 180 زمینه مخارج و دالرسرمایه در میلیارد 360
به حال مصرف نموده است٬ تا تاریخ خود کل سرمایه ای که این صنعت در سرمایه معادل است با این مقدار
هزینه اـکتشاف و و بود آنچه تاـکنون مصرف شده است خواهد دهه آتی بیش از در لیکن مصرف نفت نیز
به است برای این کار چون صنعت مجبور رفت٬ نفتی به میزان فاحشی باالخواهد حوزه های جدید ایجاد

ساحل پناه ببرد. از آبهای ژرف دور نیز و محدودتر و حوزه های عمیقتر
سال نفت 30 که به راحتی می تواند دارد بشکه نفت وجود میلیارد 500 منابع کنونی جهان حدود در
نظرمهندسی وفنی این یک موضع از بیانات درست استفاده نمی گردد. از این مورد تأمین نماید(در آینده را
گرفته خاورمیانه قرار این است که بخش اعظم این منابع در مورد در لیکن نگرانی ما آرامش بخش است٬
20 پایان این دهه برای حدود در فرض کنیم که مقداری هم ذخیره وصرفه جویی خواهیم کرد٬ اـگر است).
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که به بود بشکه خواهد میلیارد سال 30 آن هنگام نفت در در سال دیگرخواهیم توانست نفت تولیدنماییم.
منابع کنونی مقدار بشکه بیش از میلیارد یعنی 100 بشکه٬ میلیارد 600 حدود باید این ترتیب کل ذخایر
350 حدود یعنی باید شد٬ بشکه نفت مصرف خواهد میلیارد 250 پایان همین دهه حدود ولی تا باشد٬
می بینیم که خلیج گرفتن این کمیتها٬ نظر در با همین دوره کشف شده باشد. در نیز بشکه نفت دیگر میلیارد
سالهای اخیرنتوانسته ایم هریک از در بشکه نفت دارند. میلیارد 70 ـکویت نیز بشکه و میلیارد 10 پرودهو
بنابراین آینده کشفیات عمده نفتی چندان هم امیدوارکننده کشف نماییم٬ خلیج پرودهو سه نقطه مانند

نیست.
برای مطالعه یافت. افزایش خواهد روز میلیون بشکه در سال مصرف به میزان 40 دهه آینده هر در
و روز میلیون بشکه در مصرف آلمان 2/7 روز٬ میلیون بشکه در گفت که مصرف فرانسه 2 باید مصرف٬
خواهد کجا اـکنون سؤال این است که سرمایه الزم از می باشد. روز میلیون بشکه در مصرف انگلیس 2/1
میلیون این صنعت 900 سال 1960 در کرده است. تولید گفت که صنعت خودش این سرمایه را باید آمد؟
میزان این وام به 3/1 درسال 1970 وام گرفت. را دالر میلیارد 5/5 از 16درصدسرمایه الزم خود یا دالر
اویل مدت استاندارد بدهی دراز الزم رسیده بود. دالر میلیارد 11/4 از درصد 27/2 یا دالر میلیارد
که درسال 1970معادل 2/44میلیارددالرگردید. بود نیوجرسی درسال 1961معادل 800میلیون دالر
شرکتهای نفتی ”ـگروه“ نیست. به نسبت سرمایهـگذاری آن زیاد صنعت می شود ولی منافعی که عاید
شرکتهای مهم مستقل کنترل کننده تولید همه شرکتهای مهم بین المللی و بانک چیس مانهاتان که متشکل از
نفت جهان در خارج از آمریکا می باشد٬ در سال 1970 معادل 10/3 درصد کل سرمایه سود برد که البته
این میزان سود حدود یک درصد کمتر از سودی است که نصیب کارخانه های سازنده وسایل صنعتی

شده است. آمریکا
سرمایه بود نخواهد صنعت به هیچ وجه قادر به همین نسبت باقی بماند٬ سود میزان منافع و واقع اـگر در
سرپرست شرکت نفت شل گفته بارن٬ دیوید تهیه نماید. را سالهای 1970 در نیاز الزم برای گسترش مورد
در آنها سود حال حاضر (ـکه در باشد دالر معادل 0/4 بشکه باید شرکتهای نفتی برای هر است که سود
است). بشکه نفت نیمکره غربی کمی بیشتر ازای هر در و دالر بشکه نفت نیمکره شرقی 0/33 ازای هر
کل آنها سود بشکه نفت هم مصرف شود میلیارد دهه آینده 250 در و تحقق یابد این خواسته نیز حتی اـگر
طریق استهالـک از احتماًال را دیگر نیاز مورد دالر میلیارد 200 بود. خواهد دالر میلیارد معادل 100
احتماًال آنرا دالر میلیارد که 20 باقی می ماند میلیارددیگر 200 لیکن هنوز وسایل به دست خواهندآورد.
3 معادل هفت برابر که این مبلغ آخر ده سال آتی به دست آورند. طریق رهنی در توانست از خواهند
یا طریق وام و از ممکن است بتوان این مبالغ را آیا وام گرفته اند. سال 1970 دالری است که در میلیارد
و امور در را منابع مالی خود بانکها و بردارد در زیادی را خطر البته این کار فروش سهام تهیه نمود؟
ارقام ارائه شده توسط بانک چیس مانهاتان اـگر کرد. زمینه های سودآورتری سرمایهـگذاری خواهند
متوجه می شویم که سود قابل پذیرش باشد٬ ارقام تهیه شده به وسیله سیتی بانک نیز اـگر و درست باشد
یک گالن در یک سنت کمتر معادل حدود این سود بشکه کم است. قبال هر دالری آقای بارن در 0/40
گالن در سنت برای هر مالیات دریافتی 12 با آن را اـگر آمریکایی است که این رقم خیلی پایین است٬

کشورهای اروپایی مقایسه کنیم. آن در برابر چهار حدود و آمریکا
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سرمایه خود یک دورنمای جالب توجه این است که کشورهای تولیدکننده می توانندمقداری ازذخایر
سهام زمانی که بازار در سهام شرکتها حتی برای خرید یا سهام ارائه شده و دهه آینده برای خرید در را
صـنعت بـین المـللی نـفت در کـوتاه٬ مدتی نسبتًا به این ترتیب در ببرند. به کار می شود رکود دچار
تحت کنترل شرکت مهم را چند می توانند بخواهند اـگر و می شوند تولیدکنندگان دارای موضعی نیرومند

درآورند. خود

نتیجهـگیریها 16ـ
نرخ حمل ارزشهای سهام باالرفته است و سال قبل است. امروزه وضع کشورهای مصرف کننده بهتراز
به همین جهت ظرفیت ذخایر پایین آمده است و نفت کوتاه مسافت نیز تولید پایین٬ نقل وسیله نفتکشها و

افزایش یافته است. نیز ونزوئال نیجریه و لیبی٬
ساخت. مطرح خواهد را تقاضا دو شرکتها برابر اوپک در شده است٬ مذاـکراتی که هم اـکنون آغاز در
با سعی کرده اند شرکتها است. کاهش ارزش دالر برابر به تولیدکنندگان در تقاضای اول تطبیق پرداختها
ولی فکر آن مقاومت نمایند٬ برابر در تهران مغایرت دارد٬ قرارداد مفاد اعالم این حقیقت که این خواست با
معلوم است البته باپیشنهاداتی که برای دولتهای تولیدکننده می نمایند نمی کنیم که موفقیتی به دست آورند.
هنگام کاهش ارزش نتیجه به این ترتیب که دولت تولیدکننده در احتماًال و این راه موفق نشده اند. ـکه در
آن است سعی بر بلکه ظاهرًا بود نخواهد مارک آلمان پول بیشتری دریافت می کند٬ (مثًال) رابطه با در دالر
ـکه فرمولی تهیه شود تا براساس افزایش هزینه تجاری استوار باشد٬ یعنی کل افزایش پرداخت به دولت

میزبان به عنوان دالر معادل سه یا چهار درصد باشد.
بخصوص که معلوم است که این موضوع به مشارکت تقاضای مربوط به مشارکت خیلی جدی تراست٬
مشارکت به درصد حتی 100 و درصد موضوع 51 و شد خلیج فارس ختم نخواهد در درصد معادل 20
شرکتها به این ترتیب٬ تهران است. قرارداد مفاد مغایر این مسئله کامًال ما به نظر شد. پیش کشیده خواهد
ب کشورهای اوپک حمایت نماییم. مذاـکراتشان با در آنها از هم راهی نداریم مگر ما و اعتراض نمایند باید
پیرامون بشوند حاضر اینکه شرکتها مگر بین برد٬ از را نمیتوان امکان برخوردهای دیگر دیگر ما نظر
لیکن نمایند. تهران گفتگو یعنی پایان قرارداد سال 1976 از دولتهای تولیدکننده برای بعد با روابطی جدید
که بخواهند آنها از باید آمریکا پافشاری نمایند٬ حال حاضر اـگردولتهای اوپک درباره تقاضاهای خوددر
در پاسخ ندهند به این خواست ما اـگر و بپردازند به طورکامل) و سریعًا را کمپانیها (خسارات وارده بر
این گرفته ایم کـه بر فرض را (ما ایران نمی توانیم کاری انجام دهیم. کشورهای اوپک بجز بسیاری از
به زودی نیز سال 1983 هم اـکنون تا قراردادهای ونزوئالاز کرد٬ این خط اوپک پیروی نخواهد اندونزی از
کنسرسیوم قراردادی نخواهد با سال 1979 اعالم کرده است که پس از ایران نیز و گردید خواهد منعقد
ما کشورهای تولیدکننده از اـکثر نباشد). مشارکت نیز درصد 20 بنابراین ممکن است خواستار بست و
جنبه قانونی به خود تقاضای مشارکت نیز اـگر به نفت احتیاج دارد. جهان نیز و ـکمک دریافت نمی کنند
را اساس تعیین منافع شرکتها می توانند البته آنها آن نخواهندداشت. چاره ای جزموافقت با شرکتها بگیرد.
مقداری فوق العاده بازاری بشوند خواستار می توانند نیز نه قیمتهای تعیین شده و و قیمتهای واقعی بدانند
دوش شرکت مالی که بر به این صورت بار برای شرکتهای ملی بفروشند. که نفت را اجازه دهد ـکه به آنها
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بود. خواهد ناچیز می گیرد قرار
مدت حرکت دراز گفت که در تقاضای ناسیونالیسم باید گرفتن قدرت دولتهای تولیدکننده و نظر در با
مقاومت به خرج دهند٬ شرکتها ولی اـگر عدم مسئولیت است٬ جهت مشارکت یافتن عملی حاـکی از در
عرضه نفت جهانی نتایج و زمینه منافع شرکتها که در بشوند ممکن است سبب ملی شدن کامل شرکتها
اقدام به ارائه پیشنهادات خود شرکتها حال حاضر است که در بنابراین بهتر داشت. تأسف باری خواهد
این روابط می تواند بنمایند. سال 1976 تولیدکنندگان برای دوران پس از با روابطی جدید ایجاد مبنی بر
حالی که سهم ارائه شده در باشد٬ 50 ـ 50 نوعی قرارداد می شود اعطا حال حاضر امتیازاتی که در مانند
این ساخت. برآورده خواهد سرمایه ای آتی را نیاز درصد 50 دولت نیز و جبران می شود توسط شرکتها
لیکن نداده اند٬ اغلب به این شرط تن در شرکتها برگیرد٬ در نیز را هنگام تولید مشارکت در مسئله می تواند
زمینه که در کشورهای اوپک مایل باشند اـگر و نشان می دهند پایان تولید همیشه در را خود میزان سود
داد. مطالعه قرار مورد آن را دقت بیشتر با گذشته و پیش از باید سرمایهـگذاری نمایند٬ نیز بازار پاالیش و

ذخیره بنمایند. را سرمایه خود مقداری از بود خواهند قادر این صورت هم آنها چون در
حوزه امتیازاتی خودشان بخش عظیمی از از شامل خروج داوطلبانه شرکتها می تواند روابط جدید
شاید این شرکتها پس از و انجام شد) این کار توسل به زور با سال 1960 عراق در که در (همانطور باشد
شرکتهای کشورهای مصرف کننده دیگر با احتماًال دولتهای تولیدکننده و با روابط جدید ایجاد با بتوانند
میزان نفت بیش از تولید در می توانند همان ابتدا از نیز بنابراین دولتها مناطق اخراجی بشوند. هم وارد باز

ـکنونی دخالت مستقیم داشته باشند.
جدیدی اوضاعی که این رساله به تشریح آن پرداخته است چندان هم دلگرم کننده نیست٬ ولی کار
اوضاع بـین المـللی مورد در قبًال سازمان توسعه همکاری اقتصادی نیز و چون سازمان ناتو نیست٬
شورای علمی رئیس جمهور٬ مشاور شورای نفتی ملی٬ وزارت دفاع٬ وزارت کشور٬ بررسیهایی داشتهاند.
مطالعه و مورد وابستگی به نفت وارداتی را خطر اوضاع داخلی و کمیته سیاست نفتی نیز داخلی و امور

داده اند. قرار ـگوشزد
تصمیم که ما بود ناخوشایند این نتایج آن قدر ترسناـک بوده است. بسیار مشابه و نتیجهـگیری همه آنها
سناتورجکسون معاون ریاست کمیته مطالعات بیشترحل نماییم. با مسئله را نادیده گرفته و را ـگرفتیم آنها
با و سنا به اهتمام کنگره و کرده است که احتماًال آغاز مطالعه وسیعی را مجلس سنا در وزارت کشور
این رساله مورد بودیم که توصیه های ارائه شده در امیدوار ما دولت درحال انجام است. شرکت قوه مجریه٬
سال طول چند این کار البته نگران هم بودیم که نکند و انجام گیرد قبال آنها اقداماتی در قبول واقع شده٬
کنگره برخوردار و حمایت کامل مجلس سنا از و مشکالتی مواجه شده بود با آغاز این مطالعه در بکشد.
نماینده کنگره آسپینال که معتقد این زمینه به بررسی پرداخته است و به تنهایی در پراـکسمایر سناتور نبود.
انتخابات ریاست جمهوری به این بررسی پرداخته در است جکسون برای به دست آوردن حمایت بیشتر
بررسیها مامعتقدیم که این مطالعات و منابع تشکیل داده است. زمینه انرژی و یک نیروی ویژه در نیز است٬
بدون وقفه نتیجه های خیلی سریع و که بتواند بشود اینکه فردی پیدا مگر خاتمه یابد٬ باید چه زودتر هر
چه در داخل و چون زمان آن رسیده است که چه در نماید٬ به درستی رد مطالعات قبلی را ـگرفته شده در
بخش بعدی پـیشنهاد در خارجه را اقدامات ویژه وزارت امور ما خارج اقدامات مناسب انجام شود.
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می کنیم:

اقدامات پیشنهادی 17ـ
انجام شود به وسیله شرکتها اقداماتی که باید الف ـ

گردد منعقد سال 1976 از برای بعد زمینه تولید اوپک قراردادهای جدیدی در با (1)
می باشند٬ به حفظ امتیازات خود قادر که آنها پایان مدتی خواهدبود که سال 1976 بدانند باید شرکتها
قیمت نفت به وجودخواهد تهران جنبشهای غول آسایی در پایان قرارداد اینکه تغییری صورت پذیرد. مگر
تاـکنون این اـگر شد شرکت خواهند بین دولت و روابط جدید ایجاد دولتهای اوپک خواستار و آورد
تقاضای مشارکت این است که افزایش قیمت و برابر راه مقاومت در تنها و مطرح نکرده باشند را تقاضاها
این به و گردد منعقد زمینه روابط جدید دادی در کننده قرار کشورهای تولید با سال 1976 از برای بعد
مـدیریت بلکه به این معنی است که به دولتهای تولیدکننده در باشد٬ نباید معنی کاهش منافع شرکتها

مرزهایشان اختیاراتی داده شود. در حال کار شرکتهای در

افزایش دهید. کننده نفت را ترکیب شرکتهای تولید (2)
که پنج شرکت هفت شرکت عظیم اصلی نفت است٬ اختیار نفت در بخش اعظم تولید حال حاضر در
نفت تولید در نیز فرانسویها هلندی می باشد. دیگری انگلیسی ـ انگلیسی و آنها یکی از آمریکایی٬ آنها
نیمکره شرقی نقش دارند٬ ولی این نقش نمی تواند نیازهای نفتی خودشان را نیز به تنهایی برآورده سازد.
خودشان کنترل تولید مربوط به خود را ایتالیا سعی کرده اند مصرف کنندگان مهم نفت یعنی ژاپن٬ آلمان و
مثًال گیرد. قرار شرکتهای این سه کشور اختیار امتیازاتشان در که قدری از کاری کنند باید شرکتها بگیرند٬
بهترین برای شرکتها عربستان سعودی همت ورزید. در آرامکو ایران یا می توان به گسترش کنسرسیوم در
خوب این مورد مثال بسیار مبادرت ورزند. مناطق جدید این است که به سرمایهـگذاری مشترک در ـکار

ایران می باشد. عملیات موبیل ژاپنی در

خارجه انجام شود توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (1) .........
خوانده٬ فرا مقامات مهم اجرایی شرکتهای نفتی بزرگ ومستقل را باید معاون وزیر خارجه و امور وزیر
ممکن است به که ما میان گذاشته واقداماتی را در آنها درباره وقایع احتمالی درجهان نفت با را نظریات ما
که آنهاخواسته شود از و مطرح نمایند ذیل تشریح شده) (همان گونه که در انجام دهیم برای آنها آنها خاطر
که مایل هستند اوپک نشان ندهند به اعضاء آنها که اـگر گفته شود به آنها نیز و انجام دهند را اقدامات باال
زمینه دیپلماتیک بسیار در نیز شانس موفقیت ما نمایند٬ برقرار روابط جدیدی را سال 1976 از برای بعد

بود. خواهد ناچیز

انجام دهد. شرکتها به خاطر داخل کشور در باید اقداماتی که دولت آمریکا ب ـ
نفتی بین المللی تشکیل یک گروه مشاور (1

این گروه وزیر باشد. همکاری می نماید٬ کشور وزیر مشابه شورای نفت ملی که با این گروه میتواند
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فوریت تشکیل به قید و داده جلسات آن طبق برنامه یا نفتی بین المللی قرار جریان امور در امورخارجه را
مجله بررسیهای تجاری و ممکن است به یک نشریه مانند این گروه بسته به نحوه عملکردخود خواهدشد.

داشته باشد. نیاز آن که به تصویب وزارت دادگستری برسد شکل دیگری از یا

خارجه انجام گیرد توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (2) .......
پیرامون آینده صنعت نفت بحث و تا می آیند واشنگتن گرد در هنگامی که سرپرستان اجرائی شرکتها
تعدادی با حال حاضر در میان بگذارد. در آنها با این موضوع را باید معاون وزیر یا وزیر نمایند٬ تبادل نظر
اجالس یک کمیته ویژه برگزیده در آن حمایت کرده اند. همه از شده و گفتگو این مورد در مقامات نیز از

شد. خواهد

همکاری نمایند. برای رسیدن به اهداف محدود که مشترکًا اجازه داده شود به شرکتها (2
بـدون ایـنکه از عـمل نـمایند٬ اوپک متحدًا برابر که در اجازه دهد به شرکتها باید دولت آمریکا
ژاپنی تحت حمایت کامل شرکتهای اروپایی و ترس داشته باشند. آمریکا تراستی در مجازاتهای ضد
البته باشند. برخوردار همین امتیاز از الزم است که شرکتهای آمریکایی نیز و دولتهای خودعمل می کنند
شرکتها است از حاضر که امریکا می کنند دولتهای تولیدکننده فکر بعضی از و نبوده است٬ همیشه این طور

سیاست خارجی استفاده نماید. در به عنوان مهره های خود
اقدامات الزم درباره شرکتها در ژانویه 1971 و 22 اـکتبر 1971 انجام شد و وزارت دادگستری به

شرکتها اجازه داد که در برابر اوپک یک جبهه مشترک و متحد را تشکیل دهند.

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (3) ......
اـکتبر 22 و ژانویه 1971 در وزارت دادگستری به شرکتها خارجه٬ به درخواست وزارت امور بنا
با دائمًا این وزارتخانه باید تشکیل دهند. را متحد اوپک یک جبهه مشترک و برابر که در اجازه داد 1971
دالیل مربوط به این اقدامات و به آنها و نمایندگان مهم کنگره تماس داشته باشد وزارت دادگستری و
انجام این کار حال حاضر در تفهیم نماید. گرفته شده را نظر در مصرف کننده ها و منافعی که برای شرکتها

می شود.

شرکتها روشهای دیپلماتیک به خاطر پ:
هیئت نمایندگی ایروین نتیجه سفر در خلیج فارس ـ در (1

از باید نیز آمریکا پافشاری نماید٬ و مشارکت اصرار مبنی بر تقاضاهای خود صورتی که اوپک بر در
زمینه دیپلماتیک حمایت کافی بنماید. در شرکتها

توسط وزارت خارجه انجام گیرد. که باید اقدام ویژه (4) ......
خاطرنشان به حکام این کشورها و ـکویت یادداشتهایی ارسال دارد جده و به تهران٬ این وزارتخانه باید
این نگذارند. پا زیر آن را پایان قرارداد که تا قول داده اند آمریکا به نماینده رئیس جمهور که آنها سازد
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نتیجه اوپک در باالخره خود مصرف کنندگان و دیگر که متوجه ما٬ مشکالتی را خطرات و وزارتخانه باید
فوریه 1971 تهران در قرارداد پس از می کرد آنکه جهان فکر آن هم پس از می شود٬ تقاضای ”مشارکت“
این وزارتخانه بایدحکام این باالخره٬ یادآورشود. آمده است٬ عرضه نفت یک ثبات پنج ساله به وجود در
احساس اطمینان کرد این قراردادها مورد در آمریکا آقای ایروین٬ سفر که پس از متوجه سازد را ـکشورها
طرف رئیس به دنبال آن می توان نامه ای از منتقل نموده است و این احساس را نیز به هم پیمانان خود و

هم به این مناطق روانه نمود. باز ریاست جمهوری را سفیر یا و ارسال نمود جمهور

و ده سال آتی مرور درباره نیازهای سرمایه صنعت در همکاری اقتصادی نیز سازمان توسعه و در (2
بررسی انجام گیرد.

خارجه انجام گیرد. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (5) ......
مورد در شده٬ جویا همکاری اقتصادی را سازمان توسعه و نظریات تمام اعضاء این وزارتخانه باید

تفاهم نماید. ایجاد شود شرکتها دهه آینده عاید در که باید تعریف ”نفع منطقی“ تعیین و

نفت جهانی بازار به ثبات در بحث درباره نیاز (3
آن دفاع کند: از نباید لزومًا اما به بحث بگذارد٬ را نظریه زیر وزارتخانه باید

بعضی کشورهای اوپک OECD با کشورهای جمعی برگزیده از OECD یا نظریه تماس کشورهای
EEC و ایتالیایی ها مطرح برای برقراری روابط جدید بین تولیدکننده و مصرف کننده همان گونه قبًال بوسیله

شده است.

قراردادی زمینه نفت غیر سرمایهـگذاری در (4
زمینه شیل آمریکا٬ در را ژاپنیها امکان سرمایهـگذاری اروپاییان و دیگر بار این وزارتخانه می تواند
و باموافقت دولتهای کانادا این کار البته باید نفت سنگین ونزوئالمطرح نماید. یا ماسه سنگهای نفتی کانادا
سال ثبات این نفت بیش از از ژاپن اـگر کمیته تخصصی انرژی و صورت گیرد. کنگره آمریکا و ونزوئال

پرداخت. خواهند برای آن قیمت بیشتری نیز احتماًال ـگذشته مطمئن بشوند

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (7) ......
ونزوئالو و دولتهای کانادا با این امکان را مطلع ساختن شورای امنیت ملی باید این وزارتخانه پس از
برنامه کار در درصورت دریافت جواب مثبت آن را میان بگذارد. در کنگره امریکا و ـکمیته های داخلی سنا

دهد. همکاری اقتصادی قرار ـکمیته نفتی سازمان توسعه و

نفتی افزایش ذخایر (5
همکاری کمیته نفتی سازمان توسعه و در نماینده آمریکا سال ٬1967 بحران خاورمیانه ای در پس از
این آن هنگام اـکثر در نماید. تمدید روز 180 را این سازمان خواست که قدرت مصرف ذخایر اقتصادی از
مدت کمتری برای آن قائل شده نیز کشورها بسیاری از و روزه بودند دارای برنامه مصرفی 60 ذخایر



صنعت بین المللی نفت در... 449

درست که آمـریکا ناراحتی اعتراف می کنند این سازمان با کشورهای عضو اـکنون بسیاری از بودند.
اضـافه خود به زمان تعیین شده مصرف ذخایر روز 180 ژاپن نیز و اروپا اـگر و پیش بینی کرده بود٬
طبق اظهارات این سازمان زمان مصرف می شد. باج خواهی لیبی بیشتر برابر امکان مقاومت در می کردند٬

افزایش داده شده است. روز به 90 ذخایر

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (8) ......
مدت مصرف تمدید خواستار و مطرح نماید هم این موضوع را باز کمیته نفت باید در نماینده آمریکا
همان 90 صورتی که امکان آن هم نبود ولی در هم مانعی ندارد٬ روز ولی 120 بشود٬ روز به 180 ذخایر
نمی توان نفت باقیمانده و باشد مؤثر ذخایر مصرف آتی و در باید لیکن اساس این ذخایر کافی است. روز

ذخیره نامید. نیز خط لوله را و ذخیرهـگاهها در

ژاپن. و همکاری اروپا انرژی هسته ای با ایجاد تسریع در (6
امنیتی که موانع مالی و ولی کافی نیست. حال انجام است. این زمینه هم اـکنون کارهایی در البته در
داده مربوطه قرار موارد ملیتی برای غنی ساختن اورانیوم و راه همکاریهای چند سر ـکمیته مشترک بر
زمینه همکاری به موقع به نـتیجه رسـید نتوان در اـگر ممکن می سازد. غیر همکاری واقعی را است٬
بهره برداری نمایند این انرژی برای برآورده ساختن نیازهای خود توانست به موقع از هم پیمانان نخواهند
و در دراز مدت هم این کار ممکن است سبب شود که بازار اورانیوم غنی شده و سرمایه تجهیزاتی مربوط به
ژاپن و اروپا به یک همکاری مشترک میان آمریکا٬ باید بسته شود. صنعت انرژی هسته ای به روی آمریکا
درصورتی که آمریکا INTELSAT پرداخت٬ کنسرسیومی مشابه طریق ایجاد زمینه انرژی هسته ای از در

جهان به دست آورد. سر تا سر اورانیوم غنی شده در تولید سهم بیشتری در

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (9) ......
الزم هم نیست است و نیازمند تصویب کنگره آمریکا خارجه ونیز به رهبری مهم وزارت امور این امر
تحویل اورانیوم غنی شده به بخش خصوصی مغایرت داشته باشد. مبنی بر سیاست کنونی آمریکا ـکه با
کمیته کمیسیون انرژی اتمی و شورای امنیت ملی و با نیز این مسئله را سریعًا خارجه باید وزارت امور

میان بگذارد. انرژی اتمی در امور مشترک کنگره در

کشورهای تولیدکننده روابط دوستانه با ایجاد (7
خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (10) ......

پیش ایران در عربستان سعودی و مورد همین رساله تشریح شده در بخش 14 که در برنامه ای را
مبادرت به همه کشورهای خاورمیانه ادامه دهید. درحفظ تعادل روابط با سیاست کنونی دولت را بگیرید.
که خنثی سازنده تمام گامهایی باشد انحصاری می تواند و آشکار اسرائیل به طور موضع حمایت از اتخاذ

داشت. برای تأمین عرضه نفت برخواهد آمریکا
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کشورهای با برخورد در را انعطاف پذیری خود ثبات و تا انجام دهد باید اقداماتی که دولت امریکا ت.
تولیدکننده افزایش دهد.

افزایش بخشیدن به عرضه نفت داخلی (1
می توان به طرق مختلف انجام داد: را این کار
اجاره دادن فوری بخش خارجی قاره. (الف)

مغایرت اقیانوسها مورد در بابیانیه رئیس جمهور متر 200 برای اینکه اجاره دادن اعماق بیش از
پیش در دریا کنفرانس امور روش بین المللی که سازمان ملل در گونه رژیم و هر از باید نداشته باشد٬
چون به این ترتیب براساس پرداخت پاداش صورت گیرد٬ هم باید این کار و گرفت پیروی نمود خواهد
قراردادهای مالیاتی جدیدو این زمینه خواهندشد. به شرکت در قادر شرکتها انگشت شماری از فقط تعداد

باشد). شروط مناقصه می تواند گرفت (ـکه یکی از نظر می توان در برقراری ظرفیت مکمل را یا

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (11)
همان حال که امیدواریم بتوانیم به یک که در اطالع دهد کشور کتبی به وزیر خارجه به طور وزیر
مـتر 200 اجاره دادن اعماق بـیش از با زمینه بخش خارجی قاره دست یابیم٬ بینالمللی در قرارداد
نقض بیانیه رئیس برای اینکه این اجاره دادنها معترض نیستیم. حوزه های نفتی توسط آن وزارتخانه نیز
رژیم بین المللی که توسط سازمان تبعیت از با را این کار به همراه نداشته باشد٬ را اقیانوسها مورد در جمهور

ملل در کنفرانس دریاها تعیین خواهد شد٬ انجام خواهیم داد.
(ب) اجاره دادن ذخایر دریایی نفتی شماره 4 آالسکا با شرایطی از قبیل برقراری ظرفیت مکمل.
مناطق اداری شیل این هم بدین معنی است که باید شیل وتبدیل زغال سنگ٬ بهره برداری سریع از (پ)
که به همان فوق العاده استخراجی را که به نفت ترکیبی نیز بود الزم خواهد احتماًال اجاره داد فورًا نیز را

بدهیم. نفت مرسوم داده می شود٬
کشف زمینه نفتهای جدیدًا وضع فوق العاده های مالیاتی در با گاز نفت قراردادی و تشویق تولید (ت)

می گردد. طریق روشهای بازیافت ثالث تولید نفتی که از مورد در یا شده٬
قیمت که اـگرقیمت گازجدیدًاکشف شده به هنگام تولید10سنت بیشتراز به دقت تعیین می گردد (ث)
کمیته هماهنگ کننده قیمتهای فدرال٬ اـگر شد. تولیدخواهد دیگر گاز چه مقدار آمریکا در مایع باشد٬ ـگاز
قیمت را حتمًا باید شد٬ خواهد بیشتری تولید گاز که تحت این قیمتها صنعت نشان دهند و وزارت کشور
از مایع وارداتی قیمت بیشتری بـپردازیـم٬ که برای گاز خواهیم شد آینده مجبور چون در و برد باال
مبادرت ورزیم. امریکا خود در گاز امکان به تولید حد است که تا بهتر موازنه پرداختها نظرامنیتی و

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (12) ......
در را نگرانی ما کمیته سیاست نفتی باید کمیته فرعی شورای داخلی انرژی و نماینده این وزارتخانه در
وی نشان گردد. خاطر را (ث) و (ت) (پ)٬ نکات (ب)٬ نشان دهد سال 1980 انرژی در کمبود مورد
را خود کار خطوط لوله نفتی آالسکا مورد که تاـکنون این وزارتخانه در نشان سازد خاطر همچنین باید
مقامات این مطرح نمایند. همین موضوع را کشور وزیر با باید نیز وزارتخانه ها دیگر انجام داده است و
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مطرح کنگره نیز و داخله مجلس سنا خارجه و کمیته های امور در همه موضوعات را وزارتخانه باید
نمایند.

انرژی اشکال جدید زمینه ایجاد تشویق در (2
این است که دولت بود 4ژوئن 1971مشهود انرژی در بیانیه رئیس جمهوردرمورد آنچه به وضوح در
منظور شنیده اند همه کسانی که این پیام را لیکن گویا زمینه انرژی اولویت خواهدداد. به تحقیق در آمریکا

دریافت نکرده اند. آن را

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (13)
با عرضه انرژی منعکس ساخته٬ مورد در را نگرانیهای ما برنامه ای به رئیس جمهور در باید وزیر
یک بیانیه عمومی اعالم که در علمیش بخواهد مشاور از یا او ماه ژوئن از در اشاره به پیام رئیس جمهور
در و آید٬ به وجود انرژی باید کرده است که براساس آن اشکال جدید اتخاذ که دولت سیاستی را نماید
دولت این منابع مالی را نیازدارد٬ اـکتشافات خود که به سرمایه برای تحقیقات و صورتی که علم نشان بدهد
پول عامل محدودکننده درکشفیات مربوط به اشکال جدید به عبارت دیگر وی قرارخواهدداد٬ اختیار در

بود. انرژی نخواهد

3) اقداماتی انجام شود تا از طریق آنها میزان رشد مصرف انرژی در آمریکا کاهش یابد
این موضوع عالوه بر موارد دیگر شامل:

صندوق ترمیم شاهراهها عوارض بنزین از باالبردن میزان مالیات بنزین وجداساختن مالیات و (الف)
وسائط نقلیه عمومی استفاده شود. همین عوارض برای ایجاد آن از پس از و

مـصرف حذف قیمتهای ویژه برای کسانی که برق زیـاد افزایش مصرف برق با جلوگیری از (ب)
می کنند.

وضع نرخهای ویژه با این کار (پ)تشویق به مصرف برق درساعتی که مصرف برق دراوج خودنیست.
ساخته شود. باید کنتورهای جدیدی نیز ساعت 6صبح مصرف می گرددامکان پذیراست. برای برقی که از

انجام شده است. اروپا در حال حاضر در ـکه این کار
تولید آن صرفه جویی کنند. استفاده از در یا و نریزند دور تشویق کردن مردم به اینکه آلومینیم را (ت)
آهن مصرف می شود. انرژی است که برای همان مقدار برابر که معادل 15 الزم دارد آلومینیم انرژی بسیار

آمد. خواهد کاهشی پدید مصرف آلومینیم نیز باالرفتن قیمت انرژی در با حال٬ به هر
نگاه درجه خنک تر 5 تابستان و نگاه داشتن منازل در درجه گرمتر به 5 تشویق آمریکاییها با (ث)
این رابطه و گردد آغاز زمستان یک برنامه ملی تحت عنوان ”یک وات صرفه جویی کنید“ در داشتن آنها

است گرفت. که هدفشان افزایش استفاده انرژی (بخصوص گاز) تمام تبلیغاتی را جلو باید

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (14) ......
این کمیته سیاست نفتی مطرح نماید. شورای داخلی و در این مسائل را نماینده این وزارتخانه باید
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که این اهداف را ارائه نمایند که قوانینی را نمایندگان کنگره بخواهد و سناتورها از وزارتخانه همچنین باید
دنبال کند.

ما گردید. به زودی وضع خواهید صندوق ترمیم شاهراهها قانونی برای جداسازی عوارض بنزین از
این قانون برخالف گذشته مخالف با آنان نیز میان گذاشته ایم و شرکتهای عمده نفتی در با این موضوع را

نیستند.

سیاست انرژی هماهنگی در (4
هم این وصف هنوز با زمینه انرژی است٬ به یک بحران در حال ورود در که آمریکا همه می دانند
است که یک گروه مسئولیت همه بهتر ما به نظر ندارد. زمینه انرژی هماهنگی وجود در دردولت آمریکا
اشکال انرژی اتمی و زغال سنگ٬ گاز٬ نفت٬ از: که عبارتند به عهده بگیرد مسائل مربوط به انرژی را
وزارت منابع طبیعی تمرکز مربوط به انرژی در که امور اعالم نمود رئیس جمهور غیرمرسوم انرژی ـ
انرژی الزم نیست امور هماهنگی در ولی معتقدیم که برای ایجاد تأییدمی کنیم. هم آن را ما یافت و خواهد
باشد. می تواند کشور مهمترین عامل هماهنگ کننده وزیر ما به نظر تشکیل این وزارتخانه بشویم. منتظر

خارجه انجام گیرد. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (15) ......
وی تقاضا از باید رابطه بااقدام پیشنهادی شماره 13می نویسد در نامه ای که به رئیس جمهور در وزیر
نماید که یک کمیسیون انرژی تشکیل دهد که مشکالت و مسائل انرژی دهه هفتاد را شناخته برای آنها راه
حل پیشنهاد نماید٬ البته وقتی که وزارت منابع طبیعی تشکیل شد این کمیسیون نیز می تواند جذب آن

ـگردد.

کانادا انرژی با قرارداد انعقاد (5
درصورتی منعقدگردد. شده بود براساس پیشنهاداتی که سال گذشته به کانادا البته این قراردادمی تواند
نظارت و یک جانبه اعالم نماییم که دیگر می توانیم بطور ما نباشد٬ این قرارداد مایل به انعقاد ـکه کانادا
اینکه نفت کانادا دیگر و است) واقع هم همین طور ساقط است (البته در درجه اعتبار از ـکنترل کاناداییها
خط مرزی غرب دره اوتاوا از اینکه نفت وارداتی کانادا البته مشروط بر است٬ آزاد به آمریکا برای ورود
آمریکا گذشته وارد مرز وخطوط لوله ای که از است) سیاستهای کانادا این یکی از حال حاضر (در نگذرد
کانادا گاز نفت و این فشارهای تجاری بر به این ترتیب با همیشه دارای ظرفیت مکمل باشند. می شوند نیز
همین اقدام انجام گیرد. باید مکزیک نیز مورد داشت در را آنها توسعه بیشتر کشف و می توان انتظار

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (16) ......
میان در مکزیک هم این موضوع را با و قطع ننمایید کانادا با قرارداد برای انعقاد تالشهای کنونی را

بگذارید.
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التین. آمریکا تولیدکنندگان واقع در دیگر و ونزوئال زمینه انرژی با در یک قرارداد انعقاد (6
زمینه نفت سنگین سرمایهـگذاریهایی که در مورد تضمین در (1) بخش است: این موضوع شامل دو
و اـکوادور به همین ترتیب می توان قراردادهایی با این نفت به آمریکا آزاد اجازه ورود و می شود ونزوئال

وضع کرد. ـکلمبیا

خارجه انجام شود. توسط وزارت امور که باید اقدام ویژه (17) ......
در و مطرح نماید کلمبیا و اـکوادور ونزوئال٬ با به چنین قراردادهایی را امکان ورود آن وزارتخانه باید

نماید. آغاز شدن این قراردادها منعقد به منظور صورت ممکن مذاـکرات را

آخرین حرف
موضعی کامًالمتفاوت سال 1980 در این رساله آمریکا صورت انجام اقدامات پیشنهادی آمده در در
(به بود خواهد روز میلیون بشکه در مصرف 22 داشت. نشان داده شده خواهد بخشها دیگر آنچه در از
وواردات میلیون) (به جای 12 بود میلیون بشکه خواهد تولیدداخلی معادل 15 میلیون بشکه). جای 24
باقیمانده واردات بود. خواهد روز میلیون بشکه در 6 تا 5 میلیون بالغ بر نیمکره غربی به جای چهار از

نیمکره شرقی به دست آورد. می توان از نیز را میلیون بشکه دیگر 1 ـ نفت یعنی 2 نیاز مورد
سؤاالت ضمیمه شده است.

رابطه تولیدکننده و شرکتها
فواید و مضرات نظام امتیازاتی سنتی چیست؟ 1ـ

این صورت فکر غیر در ده سال آینده نیزدوام داشته باشد؟ که این نظام امتیازاتی تا می کنید فکر آیا 2ـ
چه نظام دیگری جایگزین آن بشود؟ می کنید

جواب اـگر شده اند؟ مراحل تصمیم گیری شرکتهای نفتی وارد دولتهای اوپک در هیچ یک از آیا 3ـ
چطور؟ مثبت است شرح دهید

مطرح کشورهای تولیدکننده چه تقاضاهایی را سال آینده٬ 10 امتیازات در در تغییر برای ایجاد 4ـ
کرد؟ خواهند

دولتهای تولیدکننده چه مصرف کنندگان و شرکتهایمان٬ مضرات این تغییرات برای ما٬ و فواید ـ 5
می باشد؟

کشورهای مصرف کننده دیگر مناطق تولیدکننده دارد؟ در چه امکاناتی برای نفوذ دولت آمریکا 6ـ
چطور؟

دولتهای تولیدکننده مذاـکراتشان با در شرکتها از فرانسه) و هلند انگلیس٬ احتماًال (و دولت آمریکا 7ـ
بنمایند؟ شاید) (و چه نوع حمایت باید

مضرات این و فواید دست زد٬ این امکان هست که بتوان به تشکیل یک ”ـکارتل مصرف کننده“ آیا 8ـ
سازمان چیست؟

ـ یک جانبه قابل فسخ نباشد به طور ENI یعنی ”تنظیم عرضه نفت باید منفی بیانیه نکات مثبت و 9ـ
یک آن نفع می برند٬ از دو هر مصرف کننده) طرفین (تولیدکننده و روابط پیچیده سیاسی اقتصادی که از
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چیست؟ اصل ضروری باشد“٬
دولتهای با کنترل رابطه خود دیگر ENI که شرکتهای بین المللی نفتی٬ برای این استدالل آیا 10ـ
به عنوان عرضهـکنندگان نفت به قیمت قابل بنابراین نمی توان به این شرکتها و دست داده اند از تولیدکننده را

قائل شد؟ می توان اعتبار قبول نگریست٬

تولیدکننده رابطه مصرف کننده و ـ
به دست گرفتن کنترل صنعت رابطه با در دهه آینده دولتهای مصرف کننده چه تقاضاهایی را در 11ـ

نمود؟ نفت ارائه خواهند
باشد؟ مصرف کنندگان چه می تواند و مضرات چنین تغییرات برای دولتها و فواید 12ـ

نافذ عکس العمل کشورهای مصرف کننده علیه شرکتها در بتواند که دولت آمریکا امکان دارد آیا 13ـ
واقع شود؟

کشورهای جامعه دیگر بود؟ آینده نزدیک خواهد در آیا ENI سخنگوی دولت ایتالیاست؟ آیا 14ـ
چطور؟ داد؟ تغییر را می توان آنها آیا مصمم است؟ نظریات خود ENI بر آیا چطور؟ اقتصادی اروپا

ممکن آیا کنترل اعمال می گردد؟ عملیات شرکتها بر چه حد تا جامعه اقتصادی اروپا خارج از در 15ـ
شایع شود؟ مصرف کنندگان نیز میان دیگر ENI در است که نظریات

شرکتهای خودی ”بپردازد ”شرکتهای“ بر یک نظام استوار به اتخاذ جامعه اقتصادی اروپا اـگر 16ـ
آمریکایی چه خواهند کرد؟ آیا به شرکتهای آمریکایی اجازه خواهند داد که از طریق اروپاییان واجد

شرایط گردند.

اوپک با برخورد انعطاف پذیری مصرف کنندگان در ـ
چـه کـاری افزایش بی رویه قـیمتها برابر دولتهای مصرف کننده در معنی این جمله چیست؟ 17ـ

انجام دهند؟ می توانند
بکند؟ می تواند چه کار آمریکا دهد٬ ”ـکمکی انجام“ یک بحران جدید هنگام بروز برای اینکه در 18ـ
رفت؟ خواهد باال چه حد تا منابع جایگزینی انرژی انعطاف پذیری ما عرضه نفت ترکیبی و با 19ـ
هریک در و سال 1980؟ در کرد؟ نفت تولیدخواهند کشورهای اوپک چه مقدار سال 1975 در 20ـ

کجاست؟ در و است؟ ظرفیت مکمل چقدر این سالها از
نمود؟ حوزه اوپک تولید خارج از می توان در نفت را چه مقدار سال 1980 تا 21ـ

1990؟ 1985؟ کرد؟ نزول خواهد سال 1980 کشورهای اوپک قبل از یک از هر در تولید آیا 22ـ
جواب مثبت است به چه میزان؟ اـگر

چطور؟ کرد٬ تشدید را آنها باید آیا اوپک کدامند؟ در نیروهای تفرقه انداز 23ـ

نیازهای سرمایه ای ـ
سرمایه الزم برای به دست آورن منابع شود٬ برابر مصرف نفت دو سال 1980 فرض کنیم که در 24ـ
این نظام شرایطی که تغییراتی در چه در امتیازی و شرایط موجود می آیدچه در به وجود کجا نفت از جدید
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شده باشد؟ ایجاد
1980؟ سرمایهـگذاری کرد؟ چه مقدار اوپک باید در سال 1975 در 25ـ

زمینه تسهیالت تولیدی چه در آمریکا هزینه سرمایهـگذاری اروپای غربی ژاپن و سال 1980 تا 26ـ
بود؟ خواهد مقدار

کامًال ژاپن فعالیت شرکتها و اروپا حالی که در تسهیالت تولیدی در و تولید سرمایهـگذاری در 27ـ
شد؟ چگونه خواهد حال ملی شدن است٬ کشورهای تولیدکننده در در و محدود

نتیجهـگیری
می توان آیا سال 1980می پسندید؟ دولت تولیدکننده در برای شرکت و چه نوع رابطه جدیدی را 28ـ
چیزی شبیه به آن چه یا برای به وجودآمدن این رابطه جدید شرکتها و دولت آمریکا به آن دست یافت؟

بکنند؟ ـکاری می توانند

تذکر
رایزن تهران و در اظهارنظرهای وابسته نفتی سفارت آمریکا می آید٬ صفحات بعد سندی که در دو
سال 1980“ ”صنعت بین المللی نفت در مطالعه پیش نویس سند اقتصادی این سفارت است که پس از

برای نویسنده آن ارسال شده است.
دفتر سوخت و انرژی وزارت امور خارجه آمریکا قبل از انتشار وسیع این تحلیل٬ پیش نویس آن را
که تهران ارسال می دارد در محافل چندی از جمله سفارت آمریکا برای سفارتخانه ها و جهت کسب نظر

بعدی مشاهده می گردد. مقامات سفارت طی اسناد تن از دو نظر اظهار
اصلی اشاره شده است که این شماره ها سند به شماره صفحاتی از سند این دو است که در تذکر به الزم
می شود پیشنهاد این کتاب مطابقت ندارد. چاپ شده در صفحات سند با بوده و مربوط به پیش نویس سند

شود. اصلی جستجو متن سند توجه به موضوع آن در با برای پیگیری مطالب٬

1971 سّری نوامبر 29
ایران غیررسمی تهران٬ اداری ـ
انرژی سوخت و خارجه دفتر وزارت امور

سی 20520 واشنگتن دی ـ
آـکینز ئی ـ آقای جمیز٬

جیم عزیز:
بسیار صنعت نفت بود مورد در شما که شامل پیش نویس نوشتار شما اـکتبر دریافت نامه مورخ 27 از
اظهارات شما مورد در اظهارات آژانس انرژی ملی را نیز که کاردار آنجا از شدم. سپاسگذار خوشحال و
چون به برسد٬ به دست شما ازطریق بیل لهفلد است نامه حاوی اظهارات ما کردم بهتر فکر دریافت داشته٬
واقع مفید برای شما اداری بیشتر نظر از احتماًال صحه گذاشته و اظهارات شما بر این ترتیب سفارت نیز

شد. خواهد
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آن رابطه با اما نوشته شماست٬ ثغور و واقع خارج حدود بیان دارم که در مطلبی را اینجا میل دارم در
37 پاراـگراف دوم صفحات 36و آنچه که در من خیلی قبل ازسال 1980ایران باشدتی بیش از به نظر دارد
نگران کننده با مصاحبه ای بسیار اخیرًا آمد. برخواهد تولید روند مشارکت در درصدد مطرح شود شما
آن موارد شرکت ملی نفت ایران (ـکه یکی از بحار آقای هادی انتخابی رئیس گروه پروژه های ویژه ماوراء
می دانند٬ متکبر صالحیت و فردی فاقد همکارانش انتخابی را داشتم. شامل پاالیشگاه بلژیک می شود)
تحمل کنند. او را وجود مجبورند دارد اقبال یعنی حامیش وجود و صمیمیتی که بین او ولی به خاطر
با داشته و اقتصادی قرار نیز عاطفی و علل ناسیونالیستی ـ بیان این مطلب که ایران تحت تأثیر انتخابی در
ایران خصومتی نشان نمی دهند که با مبادی دسترسی به نفت ایران کمپانیهایی را افزایش کنترل خویش بر
زمـینه فـرآورده هـای کـمپانیهایی کـه در آن دسته از لیکن با داد٬ خواهد مرحمت قرار لطف و مورد
برخـورد شدیدًا خواسته اند کشورهای مصرف کننده به رقابت ایران بر بازاریابی در پاالیشگاهی ونیز
جانب اقبال سخن که به نمایندگی از تصریح نمود بست٬ خواهد به روی آنها نفت را شیر و نمود خواهد
مبالغهـگویی بلوف زده شده و تولید روند سرعت سرمایهـگذاریهای ایران در میزان و مورد البته در می گوید.
آن را من به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار موضوع اصلی به وضوح نشان داده شده و اما شده است٬
نگران کننده مسئله ای است بسیار می بینم که خود مطلب مشارکت را از من فراتر به همین دلیل٬ می پذیرم.
زمینه صنعت نفت کسب در که پیشرفت روزافزونی را کشورهای تولیدکننده ثروتمند اینکه با مورد در
به نقاط دیگر به دنبال جریان نفتشان در باید که پرچم کشورشان نیز جزم کرده اند را عزم خود و می کنند

اهتزاز درآید چگونه باید برخورد نمود.
ارادتمند

جان واشبرن
نفتی وابسته امور

1971 سّری نوامبر 29
ایران غیررسمی تهران ـ اداری ـ
انرژی سوخت و خارجه دفتر وزارت امور

سی 20520 واشنگتن دی ـ
ئی آـکینز آقای جمیز٬

جیم عزیز:
آینده مورد در به جان واشبرن یعنی پیش نویس رساله شما اـکتبر پاسخ به نامه مورخ 27 در این نوشتار
میان گذاشته که در شما با این موضع را جان احساس طبق برداشت من حتمًا صنعت بین المللی نفت است.
این عقیده با من کامًال کمک خواهدشد. به شما نظراداری کمی بیشتر از من برسد اـگراین اظهارات به امضاء
امکان درتالش مهم سرحد تن دردادم چون هردوی مامی خواهیم تا ولی باالخره به این کار موافق نیستم٬
بنابراین در دریافت داشته ایم٬ نیز اظهارنظرهای آژانس ملی انرژی را این٬ عالوه بر واقع شویم. مفید شما
مربوط به روابط بـین دولت بخش جدید از نکته خواهم پرداخت. چند این موضوعات به ذـکر مورد
بـعضی از بـا برقراری یک رابطه جدید معتقدیم که پیشنهاد ما کمپانی بدمان نمی آید. مصرف کننده و
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ما این سؤال که آیا مورد در ازطرف دیگر٬ مؤثرواقع نخواهدشد. ـکشورهای حوزه خلیج به احتمال بسیار
ارائه پس از ما به نظر آژانس ملی انرژی. شماموافقم نه با ارزان به آخرخط رسیده ایم با بازارخرید در نیز
”به و صفحه ٬29 در قطع“ کلماتی چون ”به طور استفاده از بخش اول رساله تان٬ براهین مستدل در
انجام پیش بینی هاست که مورد رعایت کافی احتیاط در نشانگر صفحه 30 همان صفحه و در احتمالی“

می باشد. نیز موافقت ما
پارگراف آغازین آژانس ملی انرژی هم عقیده هستیم که در با نیز ما موافقت نامه تهران٬ تأثیر مورد در
ولی به نبوده٬ نظر سال آینده مورد برای 5 امتیازی موجود رعایت تمام جنبه های قرارداد موافقت نامه٬
بروز این قراردادهای موافقت نامه تهران بدون ممانعت از محدودسازی تأثیرات اصالحی بر تعریف و
میزان منعکس گردیده مانندتوافقهای مالی و موافقت نامه مذکور آنچه که در مسائلی بجز تغییرات آتی بر
استدالل حقوقی نیز فوریه گذشته و توضیحات نمایندگان کمپانی در پرداخته شده است. برداشت دولتی٬
نظر مربوط به تجدید بند ممنوعیت خاص مندرج در با مغایر مشارکت را شرکت که سهیم شدن یا خود
موجب افزایش میزان اطمینانمان نسبت به این نکته شـده است. تهران می داند٬ توافقهای مالی قرارداد
کمپانیها٬ از نحوه وچگونگی حمایت دولت آمریکا مورد ترجیح می دهیم که در همین رابطه ما بنابراین در
به می تواند تولید روند تقاضای دولت تولیدکننده برای سهیم شدن در زیرا نگاهداریم٬ باز خود بر راه را
به افزایش میزان برداشت اینکه منجر یا و نباشد یا باتوافقهای مالی باشدو مغایر که خود صورتی ابرازشود

دولت بشود.
در بررسی مستقیم نوشتار شما٬ از آخرین سطر صفحه 21 و مفهوم آن مبنی بر اینکه در تقاضای اوپک
بحث نمی آوریم. در امکانات جبران سازی به میان نیامده سر هیچ سخنی از تولید روند برای مشارکت در
اوپک این است که پیشنهاد شما که منظور چنین می نمایاند 33 و صفحات 32 در این مورد در شما بیشتر
اینکه روش پرداخت پیشنهادی هیچ گونه اقدام یا است و خنده دار ارزش دفتری٬ حد یعنی جبران در
در است این مطلب را این صورت بهتر در داشت. به دنبال نخواهد برای این شرکتها جبران کننده واقعی را
پایین در تحلیل کامل را بیان نموده واین تجزیه و صریحًا مشارکت وجبران سازی٬ از تحلیل خود تجزیه و
ارائه مطالب صفحه ٬33 در گمان نمی کنیم که طبق گفته شما این موضوع٬ گذشته از بگنجانید. صفحه 21
وزارت بازرگانی بیان که به نقل از کشور خارج از ارزش سرمایه های آمریکایی در مورد توسط اوپک در
خلیج به در تولید روند موضوع تقاضای مشارکت در اـگر دهد. قرار وضع ناهنجار در را کمپانیها شده٬
برتمام آماروسوابق مربوطه خواهند مرور قطع کمپانیهاخواستارتجدیدنظرو به طور ـکرسی نشانده شود٬
مذاـکرات وین جریان ارزش ارزی در تعیین مجدد بررسی مشابه آن چیزی است که در و که این مرور شد

دارد.
منابع مالی خویش استفاده از بگویم که ایران با باید شما 37 و پاراـگراف دوم صفحات 36 رابطه با در
آغاز توسعه به جای کمپانیهای نفتی را نیازجهت دستیابی به برنامه های اـکتشاف و می تواندتخصص مورد
اـکـثر مـتخصصین ابـزارآالت نـفتی٬ بـه جـز شـد. هیچ مشکلی مواجه نخواهـد این راه با در و ـکند
صورت بنابراین در ایرانی هستند٬ درصد ایران اـکنون صد در ـکارکنان دستگاههای حفاری مشغول کار
کار از م) دیگران (شرکتهای حفاری ـ ریدینگ اندبیتس و دلیلی نمی بینیم که سدکو٬ ما خروج کمپانیها٬
دولت ایران ما بگویم که به نظر باید صفحه ٬56 در اشاره به پاراـگراف الف شما با برای ایران خودداری کنند.



النه جاسوسی آمریکا 458 اسناد

سال 1979اختتام در 1964 اصلی قرارداد مفاد تا آورد کنسرسیوم به عمل نخواهد مورد هیچ اقدامی در
سـال آیـنده کنسرسیوم به تقاضای دولت ایران یعنی گسترش ظـرفیت طـی چـند البته اـگر کند٬ پیدا
حال همچنان که در بود٬ به واقعیت نزدیک خواهد این موضوع بیشتر نشان دهد٬ عکس العمل مساعد
آن نشان پس از و سال 1979 مذاـکره پیرامون نحوه طرح مشارکت در برای آغاز تمایل خویش را حاضر

داده است.
تز از پشتیبانی ما موافقت قبلی و ولی به هیچ وجه مانع از تشکیل می دهد٬ همینها را اظهارنظرهای ما
که صنعت بین المللی این مورد در عقیده شما با ما نمی شود. به خوبی مطرح شده٬ نوشتار که در اساسی شما
مشارکت و موافقیم٬ توسعه است٬ و تولید که نهایت آن کنترل ملی روند می دارد راهی گام بر نفت در
جهت نیل به همین هدف می باشند. قدمهایی در قراردادهای خدماتی نیز انعقاد سرمایهـگذاری مشترک و
تجارت که پس ازتکمیل این روند٬ این است که تضمین شود کمپانیها دراختیار مهمترین برگ برنده موجود
باز طبق گفته شما جذب سرمایه٬ در توان آنها مهارتهای بازاریابی و پاالیش و منفعتی مانند بین المللی پر
به دولت این است که اطمینان حاصل کنیم که کمپانیها در وظیفه اساسی ما باقی بماند. آنها انحصار هم در
در آن است٬ که بخشی از شما ابتکار و نوشتار شوند. پذیرا آغوش باز با را آنها پی برده و ماهیت رویدادها

شد. واقع خواهد مؤثر نیل به این اهتمام تفاهم بسیار
آرزوهای صمیمانه با

ارادتمند
ویلیام. دبلیو٬ لهفلد

اقتصادی امور سفارت در  مشاور

متن کتاب: توضیح اختصارات آمده در
شرکت نفت دولتی فرانسه

جامعه اقتصادی اروپا
آژانس ملی سوخت ایتالیا

تحقیقات نفتی شرکت فرانسوی توسعه و
سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای

دینامیک هیدرو ماـگنتو
سیاست اقتصادی نیکسون (احتماًال)
همکاری اقتصادی سازمان توسعه و

CFP

EEC

ENI

ERAP

INTELSAT

MHD

N.E.P

OECD
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مقدمه
زمینه نفت می باشد٬ النه جاسوسی در مجموعه اسناد که دومین کتاب از این اسناد انتشار هدف از
فعالیتهای گسترده سازمان جاسوسی مهم از عین حال بسیار در ناشناخته و ابعاد افشای یکی از معرفی و
تعقیب دیگر براندازی و بعد در مذموم سیا عملکرد منتشره هرکدام گواهی بر تاـکنون اسناد است. سیا
این سازمان در مورد این اعمال باتوجه به آنچه که در بوده است. اهداف سیاسی هیئت حاـکمه آمریکا
می رسد٬ شایدبدیهی به نظر نموده وطبیعی و پیدا را سیا حکم مصادیق عملکرد داشته ودارد٬ اذهان وجود
چهارچوب اول در گسترده درنظر یک سطح وسیع و لیکن جاسوسی پیرامون مسائل اقتصادی آن هم در

نمی گیرد. قرار فعالیت سیا
آن گونه که اسناد به دست آمده در النه جاسوسی نشـان مـی دهد٬ دقـیقًا بـه مـوازات فـعالیتهای
بانکهای مهم شرکتهای نفتی و نهادهای خصوصی نظیر خارجه و کشور بازرگانی٬ وزارتخانه های انرژی٬
در وچشم بینای دولت آمریکا به عنوان مکمل آنها آشکار به کارگیری ابزارهای پنهان و با نیز سیا آمریکا٬

عمل می کند. به اطالعات غیرقابل دسترسی جهت تصمیم گیری است٬ جایی که نیاز
مشخص لیکن به طور برمی گیرد٬ در لحاظ موضوعی طیف وسیعی را از جاسوسی اقتصادی سیا ابعاد
متمایز کامًال مشهودی صورت گرفته که این وجه را سرمایهـگذاری عمده و انرژی٬ نفت و رابطه با در
برنامه ریزی کلی انرژی در اهمیت نقشی که منابع نفت و واقع تأـکیدی است بر این نکته در می سازد.
و کسی است که اطالعات بیشتر اختیار نفت در اینکه کنترل بازار و می باشد سیاستگذاران آمریکایی دارا

کشورهای صاحب نفت داشته باشد. سطوح مختلف تصمیم گیری در بیشتری در صدالبته نفوذ
به عنوان نیاز شاید جمع آوری اطالعات باقی می ماند٬ حد در خاتمه می یافت و به همین جا اـگر ـکار
اطـالع از پس از لیکن سیا مناسب تلقی می گردید٬ تصمیم صحیح و حکومتی برای اتخاذ طبیعی هر
شروع به اهداف حاـکمیت آمریکا و برنامه ها جزئی ترین مسائل انرژی کشورهای جهان سوم متناسب با
افزایش روشن است که نتیجه کار و می کند رده های مختلف تصمیم گیری آن کشورها در اعمال نفوذ
افـزایش فـقر حیاتی صاحبان منابع انرژی و طرف مقابل کاهش ذخایر در سرمایه های آمریکایی و
به عنوان امین مردم محروم صاحب منابع نفتی عمل این بین واسطه های غارت که باید البته در آنهاست.

انصارشان به نوایی می رسند. اعوان و و خود ـکنند
می آید در کشورهای صاحب انرژی به اجرا بدیهی است اساس طرحهای اقتصادی سیاسی که در
گرفته وقیمت گذاری وتوزیع انرژی درجهان درنظر روندی است که برای جریان استخراج وتولید از متأثر
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داشتن نفت برای ماشین عظیم صنعت غرب امری حـیاتی است. اختیار در سوی دیگر از شده است.
فنای حکومتهای دست نشانده برای غارتگران غربی یا که اهمیت بقاء مجموعه این شرایط نشان می دهد٬

قابل توجیه می باشد. این راستا در سرمایهـگذاریهای سیا مسئله نفت است و گرو در
را که پوشش فعالیتهای جاسوسی سیا تهران را در سفارت آمریکا به دست آمده در بخواهیم اسناد اـگر
سطح در انرژی را مسئله نفت و اسنادی که جنبه عام داشته و از تأمین می کرده تیتربندی کنیم به غیر نیز
قابل توجه می باشد: کشورمان عناوین زیر رابطه با در تنها می گیرد. تحلیل قرار تجزیه و جهانی مورد

میزان ذخیره آنها و سطح کشور شناخت منابع نفتی در ـ
نیازمندیهای مربوطه نقاط مختلف و شناخت نحوه استخراج نفت در ـ
تجهیزات به لحاظ کیفیت نیروی انسانی و تواناییهای فنی موجود ـ

جزئیات کامل با وضعیت پاالیشگاهها ـ
حوزه های مختلف به صورت روزمره استخراج از و میزان تولید ـ

بهای فروش به صورت روزانه میزان فروش و ـ
صدور ترمینالهای بارگیری و اطالع دقیق از به لحاظ فنی و توانایی برای صدور ـ

رده های مختلف در نفوذ با شناخت عناصر چارت سازمانی تشکیالت صنعت نفت و ـ
صنعت نفت صنفی طبقات مختلف شاغل در وضعیت رفاهی و ـ

صنعت نفت و.. مسائل کارگری در گرایشهای سیاسی و ـ
اسنادی که تاـکنون در رابطه با چند کشور نفت خیز منتشر شده٬ حاـکی از عملکرد مشابه دستگاه

جاسوسی آمریکا در این کشورهاست.
که اختصاص به درونمای هفت می باشد تحلیلهای سیا این کتاب چاپ شده است یکی از سندی که در
میزان وابستگی که تقاضای جهانی برای نفت اوپک و آن دارد نهایت قصد در جهانی نفت داشته٬ ساله بازار
بین سالهای می دهد مطالعه قرار مورد دوره زمانی که این تحلیل آن را نماید. برآورد به این سازمان را

می توان برشمرد: به ترتیب زیر خالصه مراحل این مطالعه را به طور دارد قرار 1985 و 1978
ازطریق بررسی وضعیت تولیدی کشورهای مهم پایان سال 1985 میزان عرضه نفت اوپک تا برآورد ـ

سازمان. عضو
عمران اقتصادی برای نفت سازمان همکاری و تقاضای کشورهای عضو از سناریو تشکیل چند ـ

انرژی این کشورها. کمبود اوپک و
بقیه نقاط جهان. کشورهای کمونیستی و به رشد٬ تقاضای نفت کشورهای رو برآورد ـ

تقاضا. مقایسه سناریوهای مختلف عرضه و ـ
حتی درصورت طی شدن نوع پیش بینی می باشند٬ از ذاتًا این مطالعه٬ که نتایج گرفته شده در آنجا از
به مقایسه ارقام و داشت و آنها در دقت چندانی را انتظار نمی باید آن نیز٬ گرفته شده در روندهای درنظر
علی الخصوص که این رساله پیش بینی شده است پرداخت. آنچه در دوره های مختلف با در مستند آمار
تغییرات اساسی بخشیده و روندهای نفتی واقتصادی را گذر و اتفاقات غیرمنتظره چندانی سیر جریانات و

به کلی عوض نموده است. را آنها مسیر
ولی دراین نوشتار این تحلیل به وقوع پیوسته است٬ انتشار شش ماه پس از یکی ازاین اتفاقات که تنها
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پای گیری انقالب اسالمی و رشد گرفته نشده است٬ نظر در نتیجه ها آن در ـکوچکترین احتمالی برای تأثیر
بسیاری اجتماعی واقتصادی گذاشت و کلیه روندهای سیاسی٬ این انقالب اثرات عمیقی بر ایران است. در
تشکـیل بـا دارند نظر در این تحلیل می بینیم که اقتصاددانان سیا در داد. تغییر معادالت جهانی را از
هماهنگ نموده و یکدیگر با تقاضای جهانی نفت را عرضه و نفت اوپک٬ تولید سناریوهایی برای عرضه و
غرب اقتصاد اثرات تخریبی بر قیمتهای نفت که به گمان آنها این طریق مانع افزایشهای ناـگهانی در از
قابل تأمل است وقتی پس بسیار رشداقتصادی متناسب نمایند. با را قیمتها بالنتیجه رشد شده و می گذارد٬
دو از قیمت نفت درظرف کمتر کرد٬ نفت وارد نتیجه شوک نفتی که وقوع انقالب اسالمی به بازار دریابیم در

طی نمود. درصدی را سیصد رشد یک مسیر و رسید دالر به 38 دالر بشکه ای 13 سال از
سوی مصرف کنندگان عمده نفت در نتیجه انجام اقدامات بسیاری از در طرفی وقوع این اتفاق و از
افـزایش تـولید سوی دیگر از و جمله صرفه جوییهای بسیار جهت کاهش وابستگی به نفت اوپک از
میلیون بشکه در الی 18 برای نفت اوپک بین 16 سال 1985 در تقاضا باعث شد ـکشورهای غیراوپک٬
گرفته شده درنظر روز میلیون بشکه در الی 40 این تحلیل برای آن رقمی بین 33 حالی که در در باشد روز

است.
برای آن مثال نیز این دو حوصله این کالم نیست. این روندهای در تحلیلی پیرامون سیر بحث مفصل و
ارقام پیش بینی شده برای دوره های زمانی و آمار ذهن خود حین مطالعه مطالب در خواننده در تا زده شد
گیرد٬ قرار امعان نظر مورد بلکه آنچه که باید مقایسه ننماید. داشته است٬ واقع وجود آنچه در با متفاوت را
روش کار٬ طریقه تنظیم و ارائه اطالعات٬ میزان بهادادن به پارامترهای مختلف و در حالت کلی متدولوژی

حاـکم بر این تحلیل است.
ما بر باتوجه به حجم کار را تنظیم سند ترجمه و در امیدوارم خوانندگان محترم لغزشهای موجود
برای را است پیشنهادات خود خواهشمند بی نصیب نگذارند. را ما ارشادات خود و راهنماییها از و ببخشند

جاسوسی ارسال نمایند. النها اسناد نشر به آدرس مرکز چاپهای بعدی٬ استفاده در

التوفیق وعلیه التکالن من ا...
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

65  پاییز

توضیح:
اشاره شده است به متن انگلیسی کتاب به آنها ترجمه سند اشکالی که در جداول و برای استفاده از
از بوده اند٬ شامل اعداد عمدتاً نمودارها به لحاظ اینکه جداول و C.D ضمیمه کتاب مراجعه شود. در ٬(58)

خودداری شده است. ترجمه آنها
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فهرست
خالصه
پیشگفتار

پایان سال 1985 عرضه نفت اوپک تا 1ـ
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پایان سال 1985 نفت تا بازار
ملی ارزیابی خارجی م) مرکز ـ آژانس اطالعات مرکزی (سیا
خالصه اوت 1978

محدودیتها و دامنه (مطالعات)

بـا را آوریـل 1977) دورنگری به سـال ٬1985 10240-77 (وضعیت بین المللی انرژی٬ ER نشریه٬ این مطالعات تحلیلهای انجام شده در 1ـ
گسترش می بخشد. را آنها تطبیق داده و شرایط روز

به می دهد.1 بررسی قرار هفت سال آینده مورد در بین المللی نفت را این مطالعات دورنمای بازار
نفت ممکن سبب عرضه موجود بر تقاضا فشار تشخیص شرایطی طرح ریزی شده که براساس آنها منظور
ولی راه حلهایی برای ارزیابی می کند٬ نیز این احتمال وقوع این شرایط را عالوه بر و گردد افزایش قیمتها

نمی کند. حل یک مشکل بالقوه پیشنهاد
که مهم بستگی دارد تداخل پیش بینی های سه متغیر چون بر پیچیده است٬ تحلیل بسیار این تجزیه و
انرژی و میزان کارایی اقدامات مربوط به صرفه جویی در کشورهای صنعتی٬ رشداقتصادی در از عبارتند
متکی به سوابق تاریخی هستند آنها واجدعدم قطعیت می باشند. ذاتًا پیش بینی ها عالوه براین٬ تولیدنفت.
نمی توان آنها مورد که در آن به وقایع آتی متکی می باشند٬ گذشته از و آنان می شود مختلفی از ـکه تعابیر

پیش بینی نمود.
عرضه نفت مورد سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نقش بحرانی کشورهای مرتبط با به خاطر
توانایی کشورهای اوپک به تمایل و برای نفت اوپک و اساس تقاضا تحلیل بر این تجزیه و جهانی٬ نیاز
سه راه از تحلیل را کردن مسئله این تجزیه و برای آسانتر ما تدوین شده است٬ برآورده ساختن این تقاضا

محدود ساخته ایم:
ـ قیمتهای اوپک براساس شرایط واقعی ثابت تلقی شده است.

نگرفته ایم. درنظر تغییرات احتمالی سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی را تأثیر ـ
کافی کوتاه است چون این مدت به قدر مطالعه قرارداده ایم. مورد را پایان 1985 فقط تا زمان٬ نظر از ـ
راه افزایش و سر اجرای پروژه های بزرگ موانع مهمی بر برنامه های زمانی الزم جهت طرحریزی و و

نفت می باشند.ب توسعه ظرفیت تولید
قیمتهای واقعی نفت افزایش آورد٬ وارد عرضه نفت فشار برای انرژی بر تقاضا عمل اـگر البته در
به و مستقیمًا افزایش قیمتها آمد. خواهد تغییراتی پدید سیاستهای دولت نیز در احتماًال یافت و خواهد
دولتها برای نفت خواهدشد. رشداقتصادی سبب کاهش تقاضا منفی آن بر طورغیرمستقیم درنتیجه تأثیر

نمود. افزایش عرضه خواهند صرفه جویی انرژی و جدی تری سعی در به نحو نیز
به عنوان پارامترهای محتمل برای متغیرهای اصلی در را دامنه های زیر ما این چهارچوب تحلیلی٬ در

گرفته ایم: نظر
سازمان همکاری اقتصادی و کشورهای عضو درطول سالهای 85-1978رشدواقعی اقتصادی در ـ

یافت. افزایش خواهد درصد به سطح 4/2 درصد میانگین ساالنه 3/7 عمران از
رشـد دولتـها٬ سیاستهای موجود پاسخ به افزایش قیمتهای گذشته و در انرژی٬ صرفه جویی در ـ
مـیزان رشـد درصد 80 تا بین 70 عمران را تقاضای انرژی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و
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داشت. اقتصادی نگاه خواهد
میلیون بشکه 40 به سطحی بین 33تا روزدرسال 1977 میلیون بشکه در 31/7 نفت اوپک از ـتولید

می کند. افزایش پیدا سال 1985 در روز در

پایان سال 1985 تقاضای نفت تا عرضه و
میزان صرفه جویی انرژی صورتی که در ”در چنین بود: آوریل 1977 مطالعات در نتایج حاصله از
خـواهـد معادل ظرفیت تولید اوائل سالهای 1980 تقاضای جهانی برای نفت در نیاید٬ افزایش پدید
سال لیکن در جیره بندی شود.“ که میزان نفت موجود کرد خواهند افزایش پیدا آنقدر قیمتها و ـگشت...
به این است که ظرفیت تولیدی اوپک و مهمترین آنها گشته است. دستخوش تغییر فاـکتور ـگذشته چند
این است که دالیل آن نیز یکی از و خصوص عربستان سعودی به سطح پیش بینی شده قبلی نخواهدرسید٬
اهداف صاحبان شرکتهای اهدافی متفاوت با تصمیمات نقش عمده ای دارند٬ اخذ دولتهای اوپک که در
سالهای 1977-78 رشداقتصادی کشورهای پیشرفته در می رسد به نظر تقاضا٬ رابطه با در پیشین دارند.
نوعی اعتدال پدید تقاضای آتی نفتی٬ پیش بینی ماه آوریل گذشته بوده که در از کمتر معادل نیم درصد
واردات خالص نفتی کشـورهای حداـکثر رابطه با در را پیش بینی های خود این ما عالوه بر می آورد.
کشورهای اروپای به خصوص نشان دهیم که شوروی و تا پایین آورده ایم٬ سال 1985 ـکمونیستی در

دارند. معتبر مبرمی به ارز شرقی نیاز
با در نظر گرفتن تمام این تغییرات٬ خطر کاهش تولید نفت در نیمه اول سالهای 1980 که می تواند منجر
پیش بینی های سه ترکیبهای دیگر است. زیاد صعودی قیمت واقعی نفت اوپک گردد هنوز بسیار به سیر

آید. چنین مشکلی پدید تا که چندین سال طول می کشد اصلی نشان می دهد متغیر
میانگین میزان رشداقتصادی و برسد درصورتی که عرضه نفت اوپک فقط به 33میلیون بشکه درروز
حتی درصورتی آمد. سال 1980یک مشکل نفتی به وجودخواهد تا باشد٬ ساالنه معادل 4/2درصد نیز
خوش بینانه بسیار که به عقیده ما برسد٬ روز میلیون بشکه در اوپک به 40 نفت کشورهای عضو ـکه تولید
صورتیکه البته در کرد٬ میزان عرضه نفت تطبیق خواهد با سال 1985 برای نفت اوپک قبل از تقاضا است٬
نفت اوپک٬ افزایش تولید ترکیبی از اقتصادی به باالترین سطحی که پیش بینی کردیم برسد. میزان رشد
این مسئله جلوگیری بروز از پایان سال 1985 نفتی حداقل تا وصرفه جویی شدید ـکاهش رشداقتصادی٬

کرد. خواهد
لیکـن اـکـثر درباره اهمیت مسئله موافق نـیستند. نحوه قضاوت ما البته همه صاحبنظران نفتی با
تولیدداخلی انرژی کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای انرژی و تقاضا مورد پیش بینی هایی که در
این صاحب نظران امکان اینکه کشورهای کمی از تعداد می باشند. توسعه شده مشابه پیش بینی های ما و
مقایسه با ولی این اختالف در گرفته اند٬ درنظر را ـکمونیستی تبدیل به واردکنندگان خالص نفتی بشوند
زمره واردکـنندگان تـقاضای در انحا کشورهای کمونیستی به نحوی از اـگر بحرانی نیست. برآوردها٬
نفت اوپک متمرکز تولید تفاوت اصلی بر نفتی فقط یک سال به تعویق می افتد. پیش بینی شده برذخایر
به خصوص که ظرفیت تولیدی اوپک و داده اند آن قرار بر خوش بین ترین صاحب نظران فرض را است.
سـال گـذشته در آنـها البته بعضی از می باشد. نتایج پیش بینی های ما خیلی بیش از عربستان سعودی
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پیش بینی مشابه ما نیز بعضی دیگر ظرفیت تولیدی اوپک تقلیل داده و مورد در را پیش بینی های خود
ـکرده اند.

نقش اوپک
فزاینده ای است. تردید تأمین نیازهای نفتی جهان توام با تمایل وتوانایی کشورهای اوپک در ما به نظر
گسترش افزایش و مالحظات فنی کشورهای اصلی تولیدکننده بر نیز سیاسی و سیاستهای اقتصادی و
را کشورهای صادرکننده نفت که کنترل منابع خود بعضی از بخشید. خواهد ظرفیت تولیدی اوپک تأثیر
آنهایی که پول دارند. مدنظر نسبت به کمپانیهای بین المللی نفتی افقهای دورتری را دست دارند٬ در خود
تأسیس ظرفیتهای از یا و پایین می آورند را ظرفیت تولید یا نفت نصیبشان می شود٬ درآمد بیشتری از
نگرانیهای تـوام بـا ناشی از می تواند انگیزه این محدودیت تولید تولیدی خودداری می ورزند. جدید
قبیل سیاست خارجی نیزمی تواند دالیلی از فرآورده های نفتی باشد. بردن سود صرف جویی درجهت باال

واقع شود. افتادن برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی مؤثر به تأخیر یا تسریع و در
نمودن محدود نفت و زمینه کاهش تولید اقداماتی در اوپک درحال حاضر چندین دولت مهم عضو
مورد ابوظبی در عربستان سعودی و جهت گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند. سرمایهـگذاری در
عملیات معین کرده و سقف تولیدی خاصی را انواع نفت خام خود بعضی از حوزه های نفتی و بعضی از

نموده اند. محدود ـکمپانیهای نفتی را

عربستان سعودی ـ عامل مهم
اصلی کلید دهه گذشته٬ مهمترین تولیدکننده بخش اعظم نفت بازارهای جهان در عربستان سعودی٬
دورنـمای دست دارد. در را سالهای 1980 توانایی اوپک برای تأمین تقاضای فزاینده نفتی جهان در
کمپانی آرامکو٬ به وخامت نهاده است. سال گذشته رو ـگسترش ظرفیت تولیدی نفت عربستان سعودی در
سال 1985 اوائل سال گذشته تصمیم گرفت که تا در ـکه تولیدکننده تمام نفت عربستان سعودی می باشد٬
تصویب هرگز این برنامه را لیکن سعودیها برساند. روز میلیون بشکه در به 16 ظرفیت تولیدی را حداـکثر

نمی باشد. مقدور دستیابی به این هدف دیگر و ننمودند
تعیین کرده٬ سقف تولیدی خاصی را انواع نفت خام خود حوزه های نفتی و بعضی از مورد در سعودیها
اختیار منابع مالی که برای سرمایهـگذاری در و محدودیتهایی قائل شده اند عملیات کمپانیهای نفتی٬ بر
سال 1983 اعالم کرده است که تا آخرین برنامه خود در آرامکو نموده اند. محدود را می دهند قرار آرامکو

رساند. خواهد روز میلیون بشکه در به 11/5 ظرفیت تولیدی را
میلیون بشکه در به 12/5 سال 1985 می توان تا معتقدیم که ظرفیت تولیدی عربستان سعودی را ما
آنکه سرمایهـگذاریهای البته مشروط بر رساند ظرفیت تولیدی اوپک) حداـکثر مورد در (پیش بینی ما روز
میان برداشته از محدودیت تولیدی تحمیل شده به وسیله عربستان سعودی نیز بخشی از و بشود جدید
حوزه های نفتی ولی برای دست یافتن به این ظرفیت تولیدی الزم است که ظرفیت تولیدی بعضی از شود.
حالی در این زمینه انجام گیرد. در وسرمایهـگذاریهای درازمدتی نیز برده شود سعودی به میزان معقولی باال
روز میلیون بشکه در سطح کنونی 8/8 از که ظرفیت تولید رعایت مقررات کنونی سبب می گردد ـکه٬
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حداقل ظرفیت تولیدی اوپک). مورد در (پیش بینی ما بیاید پایین تر
که با ممکن است به این نتیجه رسیده باشند سعودیها سودجویی اقتصادی کوته بینانه٬ نقطه نظر از
هست فایده زیـادی خطراتی نیز که توأم با برنامه های گسترش ظرفیت تولیدی گران قیمت٬ پیروی از
تولید کردن نه تنها محدود نفتی عربستان سعودی طرفدار سیاستمداران ارشد اـکثر شد. عایدشان نخواهد
بهترین نوع زمین بماند٬ اعمقا نفت در که اـگر معتقدند آنها هستند. نفت بلکه ظرفیت تولیدی آینده نیز
بیش از را خود سطح تولید تحت فشارهای خارجی٬ نمی خواهند و می رود به شمار برای آنها پس انداز
این نظریه شدت گرفته است که محاسبه غلط در عالقه به صرفه جویی با ببرند. باال آنچه که مایل هستند

گردد. نفتی منجر دست رفتن دائمی ذخایر به از سطح تولیدی مناسب می تواند مورد
که این معتقدند لیکن سعودیها می آورد٬ ـگرچه افزایش عمده ظرفیت اهرمی علیه تصمیماتاوپک پدید
بنابراین باید گردید. خواهد افزایش تقاضای جهانی بی اثر تحت فشار افزایش عمده ظرفیت تولیدی٬
یک سّری تصمیمات که باید شوند متقاعد سعودیها تا زمینه سیاست خارجی انجام داد٬ مالحظاتی در
به برسانند. روز میلیون بشکه در به سطح 12/5 ظرفیت تولیدی را سال 1985 در تا نمایند٬ مثبت اتخاذ
وسط (حد روز میلیون بشکه در سطح 10/5 نفت عربستان سعودی در معتقدیم که تولید ما حال٬ هر

بود. خواهد امکان پذیر بیشتر سال 1985 تا ظرفیت تولیدی اوپک) مورد در پیش بینی ما

کشورهای اوپک دیگر
در رابطه با دیگر کشورهای اوپک٬ احتمال افزایش ظرفیت تولیدی نفت بسیار ناچیز است. در حالی
ظرفیت تولیدی 6/5 میلیون بشکه ای ایران دچار وقفه گشته است٬ در ـکه نصب تجهیزات تولیدی جدید
بتواند عراق باید یافت. کاهش خواهد روز میلیون بشکه در 6 تا به سطح 5 اواسط 1980 تا نیز این کشور
سال آینده از نفت در تولید رابطه با در لیکن برنامه های بغداد ببرد حدی باال تا را ظرفیت تولیدی خود
ابوظبی ـکویت و نظریات مربوط به صرفه جویی در کاهش همراه شده است. با به حال چندین بار تا 1973
توانست سطح تولید خواهند اندونزی نیز و ونزوئال نیجریه٬ افزایش ظرفیت تولیدی می گردد. مانع از نیز

حفظ نمایند. را ـکنونی خود

ـکشورهای کمونیستی
نکرده تغییر هنوز زمان به پایان رسیدن آخرین تحقیق ما دورنمای تولیدی کشورهای کمونیستی از
میلیون ظرفیت تولیدی شوروی به سطح 10 سالهای 1981-85 پیش بینی کرده بودیم که در ما است.
لیکن برآورده خواهدساخت. داخلی شوروی را نیاز تولید این مقدار یافت و کاهش خواهد روز بشکه در
به را نفت خود کمی از مقدار آنجایی که چین تنها از و مازادی باقی نخواهدگذارد آن به خارج٬ برای صدور
فزاینده نفتی خواهند و زیاد کمبود دچار نیز کشورهای کمونیستی دیگر اـکثر و کرد خواهد خارج صادر

به واردکردن نفت می پردازند. پیش بینی کرده ایم که کشورهای کمونیستی به جای صدور ما شد.
به پتانسیل تقاضای آنها بود. خواهد میزان واردات نفتی آنهاچقدر سال 1985 ولی معلوم نیست که تا
بین را معتبرخود ارز محدود مجبورندذخایر آنها این٬ عالوه بر رشداقتصادی بستگی دارد. صرفه جویی و
بگیرند٬ درنظر اقتصادی را رشد تنها اـگر آنها واردات دارای اولویت تقسیم نمایند. دیگر واردات نفتی و
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به صورت یک گروه در کشورهای کمونیستی کًال واردنمایند. را نیازخود نخواهندتوانست تمام نفت مورد
گرفتن دورنمای اقتصادی درنظر با کرده بودند. صادر روز میلیون بشکه نفت در معادل 1/1 سال 1977
این بر معتبر٬ تحصیل ارز در محدودیت آنها منابع انرژی و جایگزینی دیگر صرفه جویی انرژی و آنها٬
کشورهای دیگر و ـکوبا اروپای شرقی٬ شوروی٬ صورت ثابت ماندن قیمتهای واقعی نفت٬ باوریم که در
کرد. خواهند نفت وارد روز معادل سه میلیون بشکه در سال 1985 تا دور خاور نفت شوروی در خریدار
به این ترتیب میزان واردات نفتی کشورهای و کرد خواهد بشکه نفت صادر 500/000 احتماًال چین نیز

حداقل نیاز و روز میلیون بشکه در معادل 10 سال 1985 ظرفیت تولیدی شوروی در پیش بینی کردیم که حداـکثر ما تحقیق آوریل ٬1977 در 1ـ
پیش بینی ما تحقیق حاضر در بود. خواهد ناچیز صادرات نفتی چین نیز و روز میلیون بشکه در اروپای شرقی معادل 3/5 وارداتی نفتی شوروی و
روز میلیون بشکه در به رقمی معادل 2/7 اروپای شرقی نیز واردات خالص نفتی شوروی و نکرده است. وضع تولیدی شوروی تغییر مورد در
در روز بشکه در معادل 700/000 شوروی احتماًال است که در این امر از انتظارات ما نشانگر روز بشکه در 800/000 تغییر ـکاهش داده شد٬
روز بشکه در 100/000 اروپای شرقی نیز میزان صرفه جویی در برآورد اقتصادی و تغییرات رشد و گردید مصرف نفت صرفه جویی خواهد
عالوه بر کرد. خواهد نفت صادر روز٬ بشکه در معادل 500/000 سال 1985 این است که چین تا پیش بینی کنونی ما می گیرد. دربر باقیمانده را
گرفته شده تا نظر در روز بشکه در سیصدهزار سال 1985 کشورهای کمونیستی تا دیگر و تحقیق کنونی میزان واردات خالص نفتی ـکوبا در این٬
تحقیق قبل این است که در این تحقیقها اختالفات دیگر از یکی از بشود. روز میلیون بشکه در ـکل واردات همه کشورهای کمونیستی معادل 2/5
کشورهای کمونیستی به میزان دیگر میزان واردات شوروی و بشود روز میلیون بشکه در 10 از ظرفیت تولیدی شوروی کمتر که اـگر پیش بینی بود
اروپای شرقی واردات نفتی شوروی و به این نتیجه رسیده ایم که حداـکثر حال حاضر لین در یافت. افزایش خواهد روز میلیون بشکه در 4/5
از نفت شوروی به کمتر تولید این اـگر عالوه بر و محدودیتهایی هستند دچار معتبر زمینه ارز چون در بود خواهد روز میلیون بشکه در معادل 2/7
شوروی کاهش اقتصادی اروپای شرقی و رشد بلکه در شد متوسل نخواهند به واردات بیشتر برای جبران کمبود برسد روز میلیون بشکه در 10

آورد. خواهند پدید

رساند.1 خواهد روز میلیون بشکه در به سطح 2/5 ـکمونیستی را
تأمین در باید نیز ولی مسکو می باشد ـکوبا ـگرچه بخش اعظم این واردات نفتی برای اروپای شرقی و
ـکوبانمی توانندبدون متحمل شدن مشکالت کمک نماید٬چون اروپای شرقی و به آنها نیاز منابع مالی مورد
خواهند اروپای شرقی مجبور بنابراین شوروی و به تنهایی بپردازند. اقتصادی هزینههای مربوطه را حاد
مـعتبر ارز بتوانند تا بکاهند٬ می باشند معتبر کشورهایی که دارای ارز از واردات غیرنفتی خود از بود

زمینه واردات نفتی مصرف نمایند. در را خود موجود
سیاستهای در باید است که به سختی قابل حل است و یک مشکل نفتی روبرو با مسکو به همین دلیل٬
واردات از چه مقدار تصمیم بگیرد: این راهها یکی از مورد در یعنی باید تصمیمات دردناـکی بگیرد٬ خود
برای یا و واردات نفتی مصرف نماید٬ مورد در را خود معتبر ارز بتواند تا بکاهد غرب را از غیرنفتی خود
رشداقتصادی شوروی و از چه مقدار و متحمل شود را هزینه ها از واروپای شرقی چه مقدار ـکمک به ـکوبا

بشود٬ روز میلیون بشکه در 10 از ظرفیت تولیدی شوروی کمتر که اـگر تحقیق قبل پیش بینی بود٬ این است که در این تحقیقها اختالفات دیگر -2
به این نتیجه لیکن درحال حاضر یافت. افزایش خواهد روز میلیون بشکه در کشورهای کمونیستی به میزان 4/5 دیگر میزان واردات شوروی و
دچـار مـعتبر زمـینه ارز چـون در بود خواهد روز میلیون بشکه در اروپای شرقی معادل 2/7 واردات نفتی شوروی و رسیده ایم که حداـکثر
متوسل به واردات بیشتر برای جبران کمبود برسد روز میلیون بشکه در 10 از نفت شوروی به کمتر تولید این اـگر عالوه بر و محدودیتهایی هستند

آورد. خواهند شوروی کاهش پدید اقتصادی اروپای شرقی و رشد بلکه در شد٬ نخواهند

اروپای شرقی را کاهش دهد تا بتواند در میزان مصرف انرژی و میزان واردات نیز کاهشی پدید آورد. 2
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تولیدکنندگان نفت دیگر
اوپک نیز نفتی قابل دسترس خارج از ذخایر رشد در طول مدت این ارزیابی٬ که در می رود انتظار
یعنی معادل 2/9 سه برابر سالهای 80-1978تقریبًا نفت دریای شمال که در تولید آید. نوعی کندی پدید
میلیون بشکه درروز افزایشی معادل فقط 1/4 سال 1985 تا گردیده بود٬ (پیش بینی) میلیون بشکه درروز
اولین پس از بود. ثابت خواهد احتماًال دوره 1980-5 ایاالت متحده در نفت در تولید داشت. خواهد
توانست کاهش تولید نفت شیبهای شمال به سختی خواهد مازاد جریان نفتی آالسکا٬ افزایش سریع در
صورت تداوم برنامه های در و بود٬ خواهد یک منبع نفتی جدید مکزیک نیز جبران نماید. را نقاط دیگر
سال گذشته به سطح روزانه در روز میلیون بشکه در 1/1 آن را سطح تولید توسعه دولت کنونی این کشور٬
درجستجوی نفت بوده اند٬ نیز کشورهای روبه رشد اـکثر سال 1985خواهدرسید. میلیون بشکه در 3/9

رفت. خواهد بازهم باال ولی میزان واردات نفتی آنها

چاره مأیوس کننده منابع انرژی جایگزین ـ
هنوز گرچه و جبران نماید. کاهش عرضه نفتی را منابع انرژی غیرنفتی نمی تواند استفاده از ـگسترش و
این ارزیابی افزایش طبیعی چه چیزی می توان به دست آورد. گاز زغال سنگ و مشخص نشده است که از
گرفته که درنظر 1985 و بین سالهای 1977 درصد معادل 25 زغال سنگ کشورهای صنعتی را تولید
اسـتفاده روزافـزون از ایاالت متحده مـی باشد. افزایش در عمده منعکس کننده %40 به طور و تقریبًا
زغال سنگ در کشورهای پیشرفته به وسیله (الف) هزینه سنگین تولید در بعضی از کشورها٬ (ب) زیربنای
زغال سنگ و مصارف عمومی به استفاده از ترغیب صنایع و انگیزه کافی در عدم وجود (ج) و غیرکافی٬

می گردد. محدود به جای نفت٬ ـگاز
سازمان همکاری و انرژی کشورهای عضو انرژی هسته ای سهم تولید سالهای ٬1978-1985 در
افزایش ساله و برنامه های درازمدت چند رساند. خواهد درصد به 11 کرده و دوبرابر عمران اقتصادی را
طول این در این انرژی را از استفاده بیشتر کشورهای صنعتی٬ بسیاری از قانونی در فشارهای سیاسی و
یافت٬ حدی کاهش خواهد کشورهای پیشرفته تا طبیعی در گاز تولید کرده است. مدت زمانی محدود
کشورهای در را مصرف گاز کشورهای اوپک٬ مایع از گاز لیکن افزایش قابل مالحظه واردات گازطبیعی و
منابع حرارتی قبیل نیروی هیدروالکتریک و منابع انرژی از دیگر رابطه با در برد. خواهد صنعتی باال
هزینه های و برنامه های درازمدت زمانی٬ قابل بهره برداری٬ گفت که محدودیت منابع موجود زمینی باید
مقرون نظرهزینه بسیار که از فنون انرژی خورشیدی موجود کرده است. موانعی ایجاد این مورد سنگین در
در انرژی خورشیدی را و خورشید نور استفاده از حداـکثر ساختمانهائی که بتوانند ایجاد به صرفه است٬

کرد. خواهد باز به کندی جایی برای خود احتماًال زمینه گرم کردن آب بنمایند٬

اقتصادی رشد میزان تأثیرات بر
مشکالتی هستند به نفت دچار یک دوران انتقال به سوی کاهش اتکاء کشورهای پیشرفته در اـکثر
ناخالص ملی کشورهای عضو تولید انرژی و رابطه بین استفاده از که در حتی اـگرصرفه جویی سبب شود
برای تقاضا اـگر آید. نزولی پدید سیر 1977 ـ طول سالهای 85 عمران اقتصادی در سازمان همکاری و
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حتی یک رشد کند٬ افزایش پیدا سطح 80درصد ناخالص ملی تا سرعت تولید انرژی به سرعتی همانند
کاهش خطر عمران اقتصادی نیز سازمان همکاری و کشورهای عضو در درصد اقتصادی به میزان 3/7
رفتن این وضع سبب باال مراجعه شود) (به جدول 1 آورد سال 1985پدیدخواهد قبل از تا عرضه نفت را

گشت. اقتصادی خواهد کاهش رشد متعاقبًا قیمتهای نفتی و
ترکیبات عرضه و تحت اـکثر فقط مدت کوتاهی به تعویق خواهدافکند. افزایش صرفه جویی مشکل را
به عمران اقتصادی را سازمان همکاری و کشورهای عضو برای انرژی در هرگونه تغییری که تقاضا تقاضا٬

تصویب کنگره به سر انتظار انرژی وضع شده و مورد تقریبی قانونی است که باتوجه به تخمینهای وزارت انرژی در این تأثیر برای مثال٬ 1ـ
می برد.

رشد درصد معادل 70 تقاضای انرژی را میزان رشد کاهش دهد.1 سال 1985 تا درصد 2/5 مقدار
اندازد. اندی به تأخیر فقط یک سال و نفت را بازار توانست کاهش عرضه در خواهد اقتصادی نگهدارد٬
آنکه آورده مگر نفت کمبودپدیدخواهد عرضه بازار قبل ازسال 1985در حتی این مقدارصرفه جویی نیز

باشد. نفت اوپک معادل باالترین میزان پیش بینی ما تولید
بـا بسیاری موارد اجتماعی کشورهای مصرف کننده نفت در فشارهای سیاسی و می رسد به نظر
می باشند. تضاد در شد٬ خواهند سال 1985 نفت تا عرضه بازار بین رفتن کمبود توسعه هایی که سبب از
می باشد٬ میلیون نفر آخرین بحران اقتصادی معادل 16 بیکاران سه سال پس از حالی که تعداد در
اقتصادی را رشد تا می شود عمران اقتصادی وارد سازمان همکاری و فشارهای زیادی به دولتهای عضو
تمایل به افزایش 1981 یک سری انتخابات ملی برنامه ریزی شده برای سالهای ٬1980 افزایش دهند.
به تحمل قادر چه حد گرچه معلوم نیست که عموم تا نمود. تشدیدخواهد را یک دوره رکود پس از قیمتها
بیکاری باشند٬ ولی گمان نمی رود که رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند٬ تا از

سیر نزولی اقتصاد متکی به نفت در یک سال آینده اجتناب ورزند.
یک مشکل وجود نتوانند دولتها بعضی موارد در که مردم و عامل سبب می گردد چند همین حال٬ در
و درحال حاضر آالسکا همه اینکه به خاطرجریان یافتن نفت دریای شمال و از مهمتر شوند. پذیرا نفتی را
مجموع صنایع زغال سنگ در شده است. نفت حالت اشباع ایجاد بازار پایین است در حالی که تقاضا در
البته اـگر دارای افزایش ظرفیت واقعی هستند. به علت کاهش تقاضای جهانی فوالد نیز اروپا و آمریکا
میان خواهد از این شرایط نیز سال آتی ادامه دهد٬ دو در را رشداقتصادی همین سیرصعودی اعتدالی خود
به تأخیرخواهد نیز سبک زندگی را تغییر زمینه صرفه جویی انرژی و اتخاذتصمیمات شدیدتری در رفت و
به سبب به تعویق افتادن و کشورها بسیاری از در سرمایهـگذاری نیز بودن سرعت رشد کند انداخت.

گردید. انرژی خواهد در صرفه جویی بیشتر ماشین آالت تولیدی با و ـکارگیری روشها

راههای تطابق ممکن
1974 سالهای ٬1973 مانند سریع قیمتها مشکل آتی نفتی ممکن است به صورت افزایش عظیم و
کشورهای صنعتی بار تورم در بیکاری و اقتصادی٬ رشد بر شود به این ترتیب ظاهر اـگر و ننماید٬ بروز
تأثیر قیمت نفت درحال حاضر در 10درصد حد افزایش در ما نظر از زد. ضربه ای کشنده خواهد دیگر
فعالیتهای آن زمان نقش نفت در چون در داشت٬ خواهد را سال 1973 افزایش در درصد معادل 60
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افزایش قیمت نفت خام تأثیری معادل نیم درصد 10 هر زمان حال بوده است. از ناچیزتر اقتصادی بسیار
داشت عمران اقتصادی خواهد سازمان همکاری و ناخالص ملی کشورهای عضو تولید کاهش در درصد
این عالوه بر و کرد به تورم اضافه خواهد نیز نیم درصد و برد باالخواهد نفر 500/000 میزان بیکاری را و

افزود. ملل خواهد پرداختهای بسیاری از تراز فعلی در به مشکالت حاد
حال هر در تعدیل نیزتدریجًاصورت خواهدگرفت. انجام گیرد٬ معتدلتر سیرصعودی قیمتها لیکن اـگر
که به چون کشورهای اوپک می خواهند بود٬ افزایش خواهد سال آینده قیمتهای نفت مستعد چند در
با بهبودی بخشند. وخیم شده بود کاهش ارزش دالر تورم جهانی و نتیجه تأثیر که در شرایط تجاری خود

رفت. خواهد باال نفت قیمتهای نفت نیز وسعت گرفتن مشکل احتمالی عرضه٬ پیدایش و

پاورقی مربوط به جدول صفحه قبل
پیش بینی نـرخـهای براساس پیش بینی های روندهای سنی ویژه جمعیت و این نرخهای رشد 1ـ
گرفتن رابطه درنظر با محاسبه شده این نرخها اشتغال٬ ناخالص ملی با رابطه تولید کاربرد مشارکت و
کشورهای عضو تلویحی در به طور بیکاری مداوم را ناخالص ملی٬ تولید و تاریخی بین اشتغال رشد
برای سازمان همکاریهای اقتصادی و (میانگین %4/2 توسعه می رساند. سازمان همکاریهای اقتصادی و
تولید رابطه تاریخی کارآیی تولیدی به رشد گرفتن کاهش در درنظر با و به گونه ای دیگر یا و توسعه)
سازمان همکاریهای اقتصادی و میانگین برای کشورهای عضو %3/7) بیان می دارد. ناخالص ملی آن را

توسعه)
تقاضای انرژی سازمان همکاریهای اقتصادی و در تقاضای جهانی برای انرژی یا کاهش %2/5 2ـ
به این سطح سال 1985 به صورت خطی در به طوریکه مقادیر تعدیل شده است٬ سال 1985 توسعه در
انتظارتصویب که توسط وزارت انرژی تهیه شده ودر این اثرتقریبی قانون مربوط به انرژی است٬ می رسد.

* * ـکنگره است. *

جدول 1
برای نفت اوپک شکل (1) سناریوهای تقاضای جهاین

شرایط قیمت ثابت نفت اوپک) (در

است + بیشتر تقاضا عرضه از
است ـ عرضه بیشتر از تقاضا

1%3/7 ٬ OECD ناخالص ملی کشورهای  تولید
 19781979198019811982198319841981سناریوهای عرضه

توسط اوپک  ـ+++++++عرضه باال
 ــــ++++عرضه متوسط توسط اوپک

 ـــــ+++عرضه پائین توسط اوپک
1% 4/2 ٬ OECD ناخالص ملی کشورهای  تولید

توسط اوپک  ـــــ+++عرضه باال
 ــــ++++عرضه متوسط توسط اوپک
ــــــ++عرضه پائین توسط اوپک
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تقاضای جهانی برای نفت اوپک یا
(2) کردن صرفه جوئی بیشتر منظور

است + بیشتر تقاضا عرضه از
است ـ عرضه بیشتر از تقاضا

1% 3/7 ٬ OECD ناخالص ملی کشورهای  تولید

 19781979198019811982198319841985سناریوهای عرضه

توسط اوپک  ++++++++عرضه باال

 ــ++++++عرضه پائین توسط اوپک

توسط اوپک  ــ++++++عرضه باال

 ــــ++++عرضه متوسط توسط اوپک

 ــــــ++عرضه پائین توسط اوپک

1% 4/2 ٬ OECD ناخالص ملی کشورهای  تولید

توسط اوپک  ــ++++++عرضه باال

 ــــ++++عرضه متوسط توسط اوپک

ــــــ++عرضه پایین توسط اوپک
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پیشگفتار
چـون هفت سال آینده می پردازد. بین المللی نفت در این مطالعه به تحلیل پیرامون دورنمای بازار
این دوره نفتی در اصلی بازار عناصر می نمایند٬ تولید نفت جهانی را درصد که 85 ـکشورهای اوپک٬
برآورد توانایی کشورهای اوپک در تمایل و برای نفت اوپک و براساس تقاضا این تحلیل نیز بود٬ خواهند

این تقاضای نفتی تدوین شده است.
با آن را بوده و سال 1985 و دورانی مابین حال حاضر بررسی این متن پیرامون عرضه نفت اوپک در
نمود. مقایسه خواهد شد٬ تقاضای جهانی برای نفت اوپک خواهد مورد پیش بینیهای مختلفی که در
نیزمی پردازد. تقاضا نتیجهـگیری پیرامون عوامل اصلی تعیین کننده نتایج عرضه و این به بررسی و عالوه بر
مانندتمام تالشهای دیگری که در بوده و آوریل 1977 درتحقیق ارائه شده در این مطالعه نوعی تجدیدنظر
دستخوش جدیدتر اخبار اطالعات و ظهور با تقاضای جهانی شده٬ زمینه ارزیابی موازنه های عرضه و
نیست که مبتنی برپیش بینی است عاری ازخطا آنجا تحلیل از این تجزیه و دگرگونی خواهدگشت. و تغییر

گیرد. قرار تجدیدنظر مورد باید کسب اطالعات جدیدتر با و
درنظرگرفته ایم و نفت را امکانات تولید کشورهای مهم دامنه ای از در ما عرضه نفت اوپک٬ رابطه با در
سال 1985 نفت اوپک تا نیزسعی درتعیین یک حداـکثرظرفیت تولید ما نفتی٬ تحلیلگران بازار ماننددیگر
قبیل میزان از عوامل فنی دیگر و بردن ظرفیت٬ گرفتن برنامه های دولتی برای باال درنظر البته با ـکردیم٬
نـظر در نیز البته درنتیجه قضاوتهای خودمان عوامل دیگری را میزان اـکتشاف نفت. و ذخایر و تولید
ـگرفته ایم که با عرضه در ارتباط بوده و با سیاستهای مدیریت منابع نفت و تعدادی از وقایع سیاسی و نهادی

ـکشورهای اوپک بستگی پیدا می کنند.
ناخالص ملی کشورهای عضو تولید فرضیه رشد سناریوهای مربوط به تقاضای نفت براساس دو

و استرالیا این سازمان به استثناء عمران اقتصادی همه کشورهای عضو سازمان همکاری و کشورهای عضو از منظور این نوشتار٬ سرتاسر در 1ـ
گردد. ذـکر اینکه خالف این موضوع دقیقًا مگر می باشد٬ زالندنو

بر تحت فرضیه های مختلف روندهای کارآیی تولید بوده و استوار عمران اقتصادی 1 سازمان همکاری و
بازار که قیمت واقعی نفت در داده اند آن قرار بر فرض را صریحًا این سناریوها بیکاری مداوم داللت دارد.
یعنی افزایش قیمت نفت اوپک معادل افزایش قیمت صادرات بود٬ هشت سال آتی ثابت خواهد جهانی در

بود. ـکشورهای غیراوپک خواهد
براساس الیحه قانونی نیز قیمت واقعی انرژی آمریکا افزایش ساالنه در درصد این فرضیات 2/5 در
و قیمتها با وچون ما گرفته شده است٬ که مشابه الیحه صرفه جویی انرژی سال 1976می باشددرنظر اخیر
سناریوهای تقاضا می باشد٬ نمودن عرضه امکان پذیر تکاپو با داریم که تنها سروکار تولید) حجمهایی (از
برای نفت اوپک زمانیکه پیش بینی تقاضا نه پیش بینی. گرفت و به عنوان یک وسیله سنجش درنظر باید را
رفتن قیمتهای درنتیجه باال نمی توان دست یافت و مقرر به میزان تقاضا عرضه نفت اوپک فزونی یابد٬ بر
افزایش سیاستهای متعادل کننده دولتی در عدم وجود به خاطر ماند. خواهد افزایش باز جهانی نفت از
و اقـتصادی کشـورهای مـصرف کننده نـفت٬ تقاضای نفت اوپک به وسیله پایین آوردن رشد قیمتها٬
سـازمان هـمکاریهای عضو افزایش بازده انرژی کشورهای غیر و وادارسازی به صرفه جوئی بیشتر

عرضه نفت اوپک معادل می شود. توسعه با اقتصادی و
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اول آنکه میزان عرضه نفت اوپک تا بخش اصلی می باشد. تحلیلی آن شامل چهار روند ـگزارش و
سـازمان تقاضای کشورهای عـضو مورد در سناریو چند ثانیًا٬ شده است. برآورد پایان سال 1985
تقاضای انرژی کشورهای عضو نتیجه برآورد نفت اوپک در رابطه با توسعه در همکاریهای اقتصادی و
مورد در ثالثًا٬ تشکیل یافته است. انرژی این کشورها کمبود توسعه و سازمان همکاریهای اقتصادی و
تقاضای کشورهای کمونیستی و کردن نفت و زمینه وارد اوپک در غیر شد به رو تقاضای کشورهای رو
یکدیگر با عرضه مختلف نیز و سناریوهای تقاضا رابعًا٬ برآوردهایی شده است. بقیه نقاط جهان نیز

مقایسه گشته اند.
* * *  

پایان سال 1985 نفت تا بازار
پایان سال 1985 عرضه نفت اوپک تا 1ـ

هشت سال آینده در قابلیت دسترسی به نفت اوپک را سیاسی احتماًال نهادی و اقتصادی٬ عوامل فنی٬
زیر بایدعواملی چون پایه منابع و نه تنها آتی می شود٬ تولید مورد برآوردهایی که در نمود. محدودخواهد
نحوه مورد در نیز دولتهای تولیدکننده را تفکر طرز بلکه باید بگیرد٬ درنظر تحویل نفت را و بنای تولید

دهد. بررسی قرار مالحظه و این منابع مورد بهره برداری از
جهت تأمین نیازهای نفتی معیارهای کمپانیهای نفتی در برنامه های تولیدی اوپک بر همین اواخر٬ تا
بازار استوار بود. با ملی شدن صنعت نفت٬ این 9 میعارها نیز دچار دگرگونی و تغییر خواهند شد. برنامه
زمانی دولتهای بسیار طوالنی تر از برنامه زمانی کمپانیهای نفتی است (و معنی آن این است که میزان
ارزش های آمده با آتی پدید تولید مورد ارزشهای نسبی که در بود). خواهد خیلی پایین تر ـکاهش تولید
صـالحیت مـورد به هـمین تـرتیب در دارند تفاوت بسیار زمان حاضر در تولید رابطه با در موجود
افزایش اـکتشاف درازمدت نفت نیزاختالف نظرهایی به وجود در عملیات مٔوثر سرمایهـگذاریهای کنونی و

آمده است.
کـردن مـحدود نـفتی و جهت کـاهش تـولید هم اـکنون اقداماتی در دولتهای اوپک از تعدادی از
مورد ابوظبی در عربستان سعودی و سرمایهـگذاریهای مربوط به گسترش ظرفیت تولیدی انجام داده اند.
زمینه عملیات در تعیین کرده و به خصوصی را سقف تولید انواع ویژه نفت خام خود حوزه های خاص و
زمانی اتخاذ این سیاستها زیرظرفیت نگاه دارند. را تولید تا آورده اند محدودیتهایی به وجود تولیدی نیز
تبدیل به بحران خواهدگردید. شدن کاهش عرضه این ضعف نیز ظاهر با دچارضعف است و شده که بازار
کردن حوزه عملیاتی شرکتهای نفتی خواهند محدود آینده سعی در در پافشاری کرده و این وصف آنها با

نمود.
انگیزه ای برای سرمایهـگذاری که نه تنها سبب می شود کاهش تولید در تالش این دولتها اینکه٬ مهمتر
سرمایهـگذاری امتناع شود. از ظرفیت کنونی نیز بلکه برای ابقاء گسترش ظرفیت باقی نماند٬ رابطه با در
به علت احساسات صرفه جویانه درآمدوسیع و به علت مازاد بارزی است. این رابطه مثال بسیار ـکویت در
تعیین موجود ظرفیت تولید از روزانه یک میلیون بشکه کمتر را ساالنه خود سقف تولید این کشور قوی٬
برای اقدام به به کارمشغول هستند٬ حوزه های این کشور پیمانکارانی که در و بنابراین کویتی ها ـکرده است.
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بیش از چاهها مورد در قبیل انجام کار نگهداری روزانه از و انجام کارهای تعمیر و حفاریهای جدید٬
بشکه معادل 500/000 سال 1973 روزانه از به همین دلیل ظرفیت تولید و نیازشان انگیزه ای نمی بینند
یعنی بزرگترین حوزه نفتی دنیا کاهش تولید مبنی بر تصمیم سعودیها به همین ترتیب٬ شده است. ـکمتر
غیاب این در گردند. که سفارشات مربوط به نصب تجهیزات نمک زدایی لغو سبب شده است٬ حوزه الغوار
ظرفیت افزایش یافته و هجوم آب بسته شده اند٬ اثر در حوزه الغوار چاههایی که در تعداد نمک زدایی ها٬

می آید. پایین تر نیز تولید
در سه نوع فرضیه را ما پایان سال ٬1985 نفت اوپک تا جهت تعیین دامنه ای برای میزان احتمال تولید

گرفته ایم. ظرفیت تولیدی اوپک درنظر مورد
عبارت است ازحداـکثرظرفیت چاهها٬ نیزخوانده می شود٬ که ”ظرفیت تأسیساتی“ *ظرفیت ثابت٬
قبیل زمان الزم این فرضیه محدودیتهای عادی عملیاتی از در بقیه نظام انتقال نفت. و خطوط لوله نفتی٬

گرفته نشده است. درنظر هوا آب و نگهداری و و برای تعمیر
یا قبیل چندماه و برای یک مدت طوالنی از که می تواند٬ سطح تولیدی می باشد *ظرفیت قابل ابقاء٬
این مضمون ظرفیت یک حوزه٬ برای هر گردد. بدون اینکه به حوزه نفتی خساراتی وارد ادامه یابد بیشتر
میزان تولیدی حداـکثر مورد مطلع در مهندسین نفتی بسیار شامل می شود. نتیجهـگیری را قضاوت و عنصر

ندارند. نداشته و یک حوزه موافقت نظر
شناخته شده است. قوانین دولتی مجاز که به وسیله مقررات و گویند میزان تولیدی را *ظرفیت مجاز٬
پیش بینیهای ما در مورد تولید اوپک هر سه فرضیه را در بر می گیرد. ما طرحهای موجود هر کشور را
تثبیت شده٬ و احتمالی و ظرفیت ثابت براساس سرمایهـگذاریها٬ زمان الزم جهت توسعه ذخایر مورد در
مطالعات و براساس تجارب تاریخی تولید نیز ظرفیت قابل ابقاء بررسی قرارداده ایم. سیاست دولتی مورد
در درصدظرفیت ثابت می باشد. 95 تا معادل 90 اغلب موارد در پیش بینی شده است و مهندسی موجود
ابوظبی تعیین ـکویت و عربستان سعودی٬ مانند مجاز ظرفیت تولید مورد موردی که سقف تولیدی در هر
نشان داده باشیم. سیاستهای مختلف دولتی را گرفته ایم تا درنظر میزانهای بازده ممکن را ما شده باشد

1  تصویر

عربستان سعودی
اختیار در سالهای 1980 در نیازهای روزافزون نفتی جهان را اصلی برآورد عربستان سعودی کلید
که یک بشکه نفت است٬ میلیارد تثبیت شده عربستان سعودی دربرگیرنده 150 احتمالی و ذخایر دارد.
یک دهه است که به عنوان حدود و شامل می شود نفتی شناخته شده جهان غیرکمونیست را چهارم ذخایر
کلی تولید درصد 29/6 سال 1977سعودیها تا فزاینده نفتی جهان عمل می کند. مهمترین منبع تأمین نیاز
بین سالهای 1970 بود. درصد معادل 15/1 سال 1960 در درحالیکه این تولید می کردند٬ تولید اوپک را
بوده درصد کلی جهانی 15 تولید در که سهم آنها افزودند درصد نفت جهانی 40 تولید بر آنها 1977 و
پایین است. بسیار میزان ذخایر مقایسه با هم در هنوز لیکن سطح تولید نگاه کنید) 2 (به تصویر است.
سال گذشته وخیم تر نفتی عربستان سعودی در دورنمای گسترش سریع ظرفیت تولید این وصف٬ با
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میلیون بشکه به سطح 16 سال 1985 تا بردن ظرفیت قابل ابقاء برای باال برنامه اولیه آرامکو شده است.
به 12/4 برنامه های سرمایهـگذاری برای رسانیدن ظرفیت قابل ابقاء گذاشته شده است. کنار روز در
اوائل سال 1977در در سال 1987 تا روز میلیون بشکه در 12/7 سال 1983و در روز میلیون بشکه در
لیکن آرامکومعتقداست که شرایط سرمایهـگذاری تحمیلی گرفت٬ اصول موردتصویب دولت سعودی قرار
تحت برنامه کنونی سرمایهـگذاری غیرممکن می سازد. نیل به این سطح پیشنهادی را توسط سعودیها
میلیون بشکه 11/5 بیش از نخواهدتوانست ظرفیت تولیدی را سال 1983 که تا آرامکوپیش بینی می کند

ـکویت سهیم است بازده آن با عربستان سعودی در است و حیطه عملیاتی آرامکو که خارج از ظرفیت تولیدی منطقه بی طرف را این برنامه ها 1ـ
می باشد. روز بشکه در منطقه بی طرف معادل 300/000 ظرفیت تولیدی کنونی عربستان سعودی در این قاعده مستثنی ساخته است. از
مراجعه نمایید. 58 جلد C.D ضمیمه این کتاب٬ به لطفًا اشاره شده است٬ این بحث به آنها تصاویری که در برای مراجعه به جداول و 2ـ

نگاه کنید).2 (به جدول 1 ببرد1 باال روز در
بـعضی از در مشکـالت فـنی مـوجود برنامه های سرمایهـگذاری منعکس کننده مالحظات مالی و
سیاستهای توأم با نسبت به اتخاذ گرایش عربستان سعودی را عامل نیز دو این هر حوزه های نفتی است.
سبب به نوبه خود نیز برخوردها این طرز می نمایند. گسترش منابع نفتی تشدید رابطه با صرفه جویی در
بنابراین اـگردالیل اجباری سیاست خارجی وجود گشته است. کاهش سرمایهـگذاریها نفت و ـکاهش تولید

گردد. جهت افزایش عمده ظرفیت تولیدی اتخاذ که تصمیمی در نمی رود انتظار نداشته باشند٬
قبیل نظریه صـرفه جویی رفت از به تفصیل خواهد ذیل شرح آنها گرفتن عواملی که در درنظر با
مـورد سـعودی در تصمیمات اخیر زمان الزم برای مرتفع ساختن مشکالت فنی و هزینه و سعودیها
سعودی اضافه خواهد به ظرفیت قابل ابقاء روز میلیون بشکه در 2 تا 1 حدود احتماًال سرمایهـگذاریها٬
واقع در می گرداند. روز میلیون بشکه در معادل 10/4 پایان سال 1985 تا ـگشت که ظرفیت تولیدی آن را
بسته به تصمیمات سعودیها ظرفیت تولیدی یا ثابت خواهد ماند و یا حتی سیر نزولی در بیش خواهد

ـگرفت.

2  تصویر

مالحظات فنی
جریان کامل شـدن تـوسعه کرده که حاـکی از عربستان سعودی ظهور تعدادی مشکالت فنی در

تازگی دارد. نسبتًا ولی برای سعودیها حوزه های نفتی است٬
را گاز یا کافی آب و جایی که مقدار تا طبیعی کاهش می یابد٬ فشار یک حوزه نفتی٬ ادامه تولید با *
به هدر بازیافتی نیز بخشی ازذخایر و تاسطح تولیدحفظ گردد به طورمصنوعی درحوزه تزریق نمود٬ باید

نرود.
نصب تجهیزات نمک زدائی آب با یا باید نفتی مشاهده شود ذخایر در آب شور هنگامی که وجود *

نمود. مسدود چاه را یا نموده و نفت جدا از را شور
سیاست تولیدی می باشد. ظرفیت آتی نفتی و مورد در مالحظات فنی تابع تصمیمات کلی سعودیها
اهمیت هزینه الزم برای رسیدن به یک ظرفیت تولیدی موردنظر٬ تعیین مدت و مسائل فنی در معذالک٬
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نشود٬ مشکالت فنی تصمیماتی اتخاذ با نحوه برخورد مورد زمانی که در این تا عالوه بر دارند. بسیار
داشت. نزولی خواهد سیر نیز ظرفیت قابل ابقاء

درصد 9 حوزه های غول آسای نفتی سعودی است و که یکی از حوزه الغوار مشکالت فنی در بروز
هم همین مشکالت درحوزه های دیگرسعودی که آنها بروز به دست می آیدو آنجا تولیدنفتخام جهان از
(به آورده است. پدید پیچیده ای را و به فرد مشکالت منحصر بزرگ هستند توجه به معیارهای جهانی٬ با
بسیار بین برود میزان ذخایری که ممکن است درنتیجه محاسبات نادرست از نگاه کنید) شماره 3 تصویر
یک حوزه نفتی سبب شده است که در پیش بینی نحوه رفتار عدم اطمینان معمول در درنتیجه٬ عظیم است.
ایـن٬ عالوه بر قضاوتهای بسیاری بشود. نتیجهـگیری و مقرون به صرفه٬ احتمالی و میزان تولید مورد
خواهد چه مقدار تا گیرد قرار تحت فشار که این نظام اـگر حدی بستگی به این دارد ارزیابی متخصصین تا

نماید. تولید چه مقداری باید حداقل خطر اینکه با یا و نماید توانست تولید
آرامکو مورد وزارت نفت در نهائی منابع نفتی٬ رساندن تولید نشان دادن تمایل سعودی به حداـکثر با
سـال که در روز میلیون بشکه در مقررات محدودکننده عملیاتی وضع کرده است سقف تولیدی 8/5
ولی در تعیین شده بود تحریم نفتی اعراب برای آرامکو قبل از نتیجه اقدامات صرفه جویانه و در ٬1973
مسئله قیمتهای نفتی از کشورهای اوپک به خاطر دیگر به علت جدایی عربستان سعودی از سال 1977
بازهم این سقف تولید دارند درنظر سعودیها و درآمد٬ به مرحله اجرا سال 1978 در دیگر بار بین رفته بود٬
تحمیل رفته و پایین شرح آنها مقرراتی که در دیگر نیاید٬ پایین تر سقف تولید حتی اـگر بیاورند پایین تر را
شده است و یا توسط سعودیها تحت بررسی و مطالعه است امکان دارد میزان بازده را به مدت دو سال و

اندی کمتر از 8 میلیون بشکه در روز تعیین نماید.
65 بیش از نفت خام سبک عربی نباید که تولید اطالع داد ماه فوریه به آرامکو عربستان سعودی در
است روز میلیون بشکه در 8/5 حالی که سقف تولید در تشکیل دهد. را بازده کلی نفت این کشور درصد
سهم و نماید نفت خام تولید روز میلیون بشکه در 5 که بیش از اجازه نمی دهد به آرامکو درصد قانون 65
نفت نفت فوق العاده سبک حوزه البری و ظرفیت قابل ابقاء روزمی باشد. بشکه در 500/000 پترومین نیز
به سختی به سطح را آرامکو تولید این مقدار٬ است و روز میلیون بشکه در 3 سنگین حدود خام متوسط و

می رساند. روز میلیون بشکه در 8/5
سال در آورده و پایین تر نفت خام سبک عربی را مجاز تولید دارند تکنیسینهای وزارت نفت درنظر
میزان تولید انواع نفت خام با تولید تا بازده کل تعیین نمایند٬ درصد 60 آن را تولید مقدار 1980 یا 1979
مجاز تولید روز٬ میلیون بشکه در سقف تولیدی 8/5 که در این گام سبب می شود متناسب گردد. ذخایر
ظرفیت تولیدی نفت اـگر این وصف٬ با نباشد. روز میلیون بشکه در 5/1 نفت خام سبک عربی بیش از
افزایش روز میلیون بشکه در 3 به سطح بیش از سنگین را نفت متوسط و فوق العاده سبک حوزه البری و
حال به هر باشد. روز میلیون بکشه در 8/1 از توانست فراتر نخواهد نیز کل بازده نفتی این کشور ندهند٬
حوزه خواهد هر مورد سقفهای تولیدی معین در جای آن را رفت و بین خواهد کلی از این سقف تولید

بود. خواهد محدود مراحل اولیه بسیار در که احتماًال ـگرفت٬
بازارهای هنگام رکود در یک وسیله مناسب جهت هدایت آشفتگی تولید کردن میزان تولید محدود
نـقطه نظر از حفظ مـی نماید. افزایش تقاضا با دربرخورد همان حال انعطاف پذیری را در نفتی بوده و
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امکان نفت حد تا و افزایش دهند نفت سنگین خام را فروش نفت متوسط و می خواهند سعودیها خط مشی٬
بدون اینکه به سازند محدود را خود تولید می توانند٬ درحال حاضر آنها ذخیره نمایند. را سبک خود
کشورهای اوپک ظرفیت تولیدی استفاده نشده چون دیگر نمایند٬ ـکشورهای مصرف کننده ضربه ای وارد
سـالهای 1980 در شدن بازار بحرانی تر یا و جبران نمایند نفت را بازار کمبود می توانند دارند. بسیار
و افزایش قیمتها به اعتدال در منجر تا بین ببرند٬ از را توانست قوانین محدودکننده تولید خواهند سعودیها

نفتی شود. بازار جبران کمبود

3 تصویر

مناطقی که فشار در تولید که از داده شده بود دستور به آرامکو درصد٬ وضع قانون 65 حتی قبل از
ذخیره نفتی خودبخود محلول در آن نقطه گاز یعنی در رسیده است٬ ”نقطه جوش“ از آن به پایین تر ذخایر
تزریق با اوائل سالهای 1970 نفتی سعودی در افزایش شدیدتولید اجتناب ورزند. نفت تجزیه می گردد٬ از
نفتی به خصوص درحوزه به همین دلیل فشارذخایر همراه نبوده است٬ ذخایر آب کافی جهت حفظ فشار
میزان تزریق شده به داخل چاهها سال 1974 از کرد. نزول پیدا ”نقطه جوش“ از به سطح پائین تر الغوار
که حاوی حوزه الغوار لیکن مناطق وسیعی از گردید٬ به اعاده نسبی فشار منجر کرده و پیدا افزایش بسیار

می باشد. ”نقطه جوش“ از دارای فشاری پایین تر هنوز می باشد٬ پربار چاههای نفتی بسیار
متخصصین امر در مورد اینکه تا چه مدت می توان به یک چاه نفتی اجازه داد که فشار آن پایین تر از
تداوم سیر نزولی فشار٬ سرانجام فشار چاه مزبور به نقطه ای به دارند. با ”نقطه جوش“ بمانداختالف نظر
محل و شده به سرعت از جدا نفت همراه خود که از گاز این حال٬ در می رسد. نام ”اشباع بحرانی گاز“
نفتی که از وارد را گاز ولی نمی تواند به اعاده فشارهست٬ تزریق آب قادر فرارمی کند. موقعیت اصلی خود
بین دائمی از نفت بازیافتی به طور زیادی از مقدار گاز صورت فرار در و آن خارج شده است بنماید٬

می رود.
حوزه در فرار میزان گاز مصنوعی٬ فشار به وزارت نفت اطالع داده است که علیرغم ایجاد آرامکو
این وصف این وزارتخانه تمایل به اتخاذیک سیر با سال گذشته افزایش یافته است٬ دو خیلی بیش از الغوار
نمودارهای امان بماند. آتی در دست دادن تولید از خطر از نشان داده است تا تولیدی محافظهـکارانه را
بازده گردد٬ قوانین مربوط به نقطه جوش اجرا که اـگر نفتی نشان می دهد٬ ذخایر فشار مورد در آرامکو
میلیون بشکه کمتر یافت که روزانه 2 تنزل خواهد روز میلیون بشکه در به سطح 3/5 سال 1978 در الغوار
روز میلیون بشکه در به سطح 7 بازده کلی نفت عربستان سعودی را و می باشد سال 1977 بازده آن در از

داد. ـکاهش خواهد

برنامه های سرمایهـگذاری تغییر
لیکن سعودیها شد٬ میان برداشته خواهد برای نفت سعودی از افزایش تقاضا محدودیتهای عملیاتی با
نگهداری و و کارهای مربوط به تعمیر در تأخیر محدودیتهایی قائل شده اند. نیز سرمایهـگذاریها مورد در
در هرگونه تأخیر رفتن وقت گردیده است. سبب به هدر ماههای اخیر سفارشات مربوط به تجهیزات در
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چون برنامه های زمانی به تعویق می اندازد٬ تولیدی را انجام سرمایهـگذاری موجودیت ظرفیتهای جدید
بود نخواهد قادر آینده نزدیک نیز خط مشی سعودی در بنابراین حتی تغییر نیستند٬ اغلب انعطاف پذیر

بین ببرد. از ظرفیت تولیدی اوائل سالهای 1980 بر را سیاستهای اخیر تأثیر
میلیون به سطح 16 اواسط سالهای 1980 در را خود داشت که تولید درنظر یک سال قبل آرامکو
این برنامه ها در تصویب دولت سعودی واقع نشده است. لیکن این برنامه مورد برساند. روز بشکه در
خود است که ظرفیت ثابت سال 1978 معتقد این شرکت درحال حاضر آمده است. ـکاهش اساسی پدید
روز میلیون بشکه در به سطح 13/1 سال 1983 توانست در خواهد را روز میلیون بشکه در یعنی 12/5
روز میلیون بشکه در همان مدت به 11/5 روزدر میلیون بشکه در 10/1 از را رسانده وظرفیت قابل ابقاء

آن سهیم ـکویت در منطقه بی طرف که عربستان سعودی و در آرامکو گیرنده برنامه های گسترش ظرفیت حوزه های غیر دربر این برنامه ها 1ـ
نمی باشد. هستند٬

برساند.1
که شامل آخرین برنامه سرمایهـگذاری را دولت سعودی ظاهراً تردید٬ یک سال شک و پس از تقریبًا
تمایل مورد در سهامداران آرامکو تصویب کرده است. پروژه های مهم می باشد٬ میزان تأمین منابع مالی و
1985 و سال 1984 گسترش عمده ظرفیت در یا سال 1983 صعودی برنامه در به تجدیدنظر سعودیها

دارند. تردید
تا منطقه آرامکو روز میلیون بشکه در تصویب برنامه 11/5 که تأثیر احساس می کنند بنابراین آنها
پایان سال تا روز میلیون بشکه در به 12 کشور شدن ظرفیت قابل ابقاء به معنی محدود پایان سال 1983

می باشد. 1985
از نظر آرامکو سرمایهـگذاری تنها عامل محدودکننده به شمار می آید. به این شرکت در ماه نوامبر
نیز همان مقدار سالهای 1980 در خود را سطح تولید تا برای اهداف برنامه ریزی درآمد٬ داده شد دستور
فروش حاصله از قبال درآمد در حالی که سرمایهـگذاری مجاز در تعیین نماید. روز میلیون بشکه در 8/5
دالر میلیارد 1/6 ساالنه حاصل شده بالغ بر درآمد سنت می باشد٬ 50 بشکه نفت توسط سعودیها هر

مالی تأمین نظر جداـگانه از گذاشته شده به طور که به عهده آرامکو آن٬ برق از تولید و گاز دالری بهره برداری از میلیارد طرحهای بزرگ چند 2ـ
می گردند.

پـاینه بـر تـوسط سـعودیها برنامه آرامکو تأیید اما افزایش یابد. می تواند البته سقف تولید می گردد2.
ثـابت درحالیکه سقف تولید باعث می شود. محدودیت سقف سرمایهـگذاری عکس این خط مشی را
برای گسترش ظرفیت سرمایه کمی را ظرفیت موجود٬ مالی عظیم پروژه های مربوط به ابقاء نیاز می ماند٬

باقی می گذارد.

تداوم ظرفیت
رعایت تداوم ظرفیت و تحت شرایط حاضر٬ هزینه پروژه های تزریق آب است. مهمترین مسئله٬
ایجاب می نماید. را داخل چاهها افزایش حجم آب تزریق در نفتی٬ ذخایر مقررات مربوط به تأمین فشار
تـمام در گـرفته نشـده است. درنـظر برنامه ای جهت افزایش تزریق آب به داخل چاهها هنوز لیکن٬

گرفته شده است. به جای آبهای زیرزمینی درنظر جانشینی آب دریا تزریق و برنامه های مربوطه٬
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لیکن نگرانیهای مربوط آبهای سفره های زیرزمینی جهت تزریق استفاده شده است٬ از به حال٬ البته تا
جهت تزریق در آب دریا که از ورزند اصرار به خشک شدن منابع آب زیرزمینی باعث شده که سعودیها

چاههای استفاده گردد.
که حوزه الغوار بخش شمال العثمانیه در در پایان یافتن تأسیسات آب دریا سال جاری پس از در
این در گشت. خواهد آغاز آب دریا استفاده از منتقل نماید٬ میلیون بشکه آب را روزانه 4/3 می تواند
تزریق گردد٬ بشکه آب به داخل چاهها 1/7 برای استخراج یک بشکه نفت باید حوزه الغوار بخش از
را بتوان ظرفیت قابل ابقاء تا بخش شمال العثمانیه ضرورت دارد بنابراین احداث این سیستم آبرسانی در
نصب تأسـیسات قبل از ولی تا برد. باال روز میلیون بشکه در به 2/6 روز میلیون بشکه در 1/8 از

ظرفیت کامل این بخش استفاده نمود. نمک زدایی نمی توان از
به ظرفیت 4/3 که یک پروژه دیگر توصیه نمود وزارت نفت سعودی به آرامکو اوائل سال 1978 در
این پروژه طرحریزی نماید. قم حوزه الغوار شد و جهت تزریق آب به مناطق عین دار روز میلیون بشکه در
تأسیس پمپ وتأسیسات و شامل اتصال خط لوله آبی موجود به پایان رسد٬ ژوئن 1982 است در ـکه قرار
این زمینه مصرف نشود٬ است که اـگردر دالر هزینه الزم برای آن معادل یک میلیارد و آبی اضافی می باشد٬
مطابق این یک میلیون بشکه بیفزاید. آن به ظرفیت تولیدی نفت روزانه حدود استفاده از با آرامکومی تواند
این این وجود با آمد. شدقم فراهم خواهد ـ مناطق عین دار از روز میلیون بشکه نفت در 2/6 مقدار طرح٬
اندازه ای تا نفت را که تولید دارد نظر در وزارت نفت ظاهرًا زیرا ممکن است کاهش داده شود٬ مقدار
محدود کند. به هر صورت طرح استفاده از آب دریا به جای آبهای زیرزمینی اجرا خواهد شد٬ ولی کامًال

واضح است که افزایشی در ظرفیت تولید به وجود نخواهد آورد.
محدودیتهای سرمایهـگـذاری تـحمیلی اثر در تأمین منابع مالی تأسیسات عظیم تزریق آب٬ نیاز
بدوًا آرامکو برنامه سال 1977 برنامه نمک زدائی تأخیرهای رخ دهد. سبب شده است که در سعودیها٬
و کارخانه های تجزیه گاز در دالر نصب تجهیزات نمک زدائی به ارزش یک میلیارد تأسیس و خواستار
سال از دستگاه نمک زدایی به بعد 25 دستگاه از لیکن تهیه 22 بود٬ سال 1981 قبل از بقیق تا و نفت الغوار
را آب) میلیون بشکه مایع (حاوی نفت و این تجهیزات می بایست روزانه 6 موکول گشته است. 1981
حفظ را ظرفیت قابل ابقای حوزه الغوار نیستند نمک زدایی خریداری شده قادر سه واحد تجزیه نماید.
زمانی که بقیه واحدهای تا و گشته اند حلقه چاه به علت هجوم آب مسدود 200 هم اـکنون تعداد و نمایند.

شد. خواهند مسدود هجوم آب شور اثر چاههای بیشتری در نمک زدایی تهیه شوند٬

امکانات گسترش
تأمین هزینه پروژه های الزم برای حفظ ظرفیت که پس از چنین فرض می کند برنامه کنونی آرامکو
به میزان یک میلیون بردن ظرفیت جدید برای باال پایان سال 1983 می توان تا ـکنونی سرمایه باقیمانده را
قبیل خشکی از حوزه های خارج از مورد بخش اعظم این افزایش ظرفیت در مصرف نمود. روز بشکه در
نصب خطوط لوله تازه و به حفاریهای جدید این نقاط باید در گرفت و الظلوف صورت خواهد مرجان و

مبادرت ورزید.
ظرفیت برسد٬ روز میلیون بشکه نفت در به ظرفیت 11/5 پایان سال 1983 تا فرض اینکه آرامکو با
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میلیون بشکه به سطح روزانه 12/5 می تواند پایان سال 1985 تا کلی عربستان سعودی نیز قابل ابقاء
همین مدت روزانـه مـعادل در نفت منطقه بی طرف نیز تولید سهم عربستان سعودی در افزایش یابد.
راه دیگر چند نمود تولید بشکه دیگر برای اینکه بتوان روزانه 500/000 بود. بشکه خواهد 500/000

می پردازیم: آنها مثال به ذـکر که به طور دارد وجود نیز
مورد حوزه شناخته شده سعودی است هنوز تثبیت شده 22 ذخایر منطقه الشیبه که حاوی نیمی از
امـر در به علت مـحدودیتهای مـوجود آرامکو گسترش یافته است. تقریباً نگرفته و بهره برداری قرار
می توان روزانه پایان سال 1985 است که تا ولی معتقد متوقف کرده است٬ را آنجا در سرمایهـگذاری کار

الشیبه استخراج نمود. بشکه نفت از 500/000
طبق برنامه آوریل بود قرار می کرد٬ بشکه نفت تولید روزانه 45/000 سال 1977 که در منیفه٬ *
سنگین و ولی چون نفت خام منیفه بسیار بشکه برسد. روزانه آن به 475/000 سطح تولید آرامکو٬ 1977
پاالیشی فقط درحداـکثرظرفیت تولیدی مقرون به صرفه است٬ نظر از و حاوی ناخالصیهای فلزی می باشد
ولی لغوگردید؛ که هنگام کاهش برنامه های تولیدی توسط آرامکو اولین برنامه هایی بود توسعه آن یکی از

سرگرفت. می توان دوباره از پیرامون آن را ـکار
و موجب افتتاح دوباره چاهها می تواند منطقه آرامکو نصب واحدهای نمک زدایی در این٬ عالوه بر

بشود. روز میلیون بشکه در به سطح 12/5 بردن ظرفیت تولیدی کلی کشور باال
اواسط سالهای 1980 تا روز میلیون بشکه در 12/5 از به سطحی باالتر افزایش ظرفیت قابل ابقاء
متضمن تغییرات عمده ای در اولویت پروژه ها و تعهدات عمده و جدید در زمینه سرمایهـگذاری است.
دارای توانی الغوار است. این قابل تغییر بر بنا خط مشکی و محدودیت سرمایهـگذاری موضوعی مرتبط با
پایان سال نمی توان تا را برنامه ها لیکن بعضی از درازمدت می باشد. قابل توجه برای افزایش ظرفیت در

به مرحله اتمام رسانید. 1985
مستلزم روز٬ میلیون بشکه نفت در سطوح تولیدی باالی 12/5 به میزان الزم در ذخایر حفظ فشار
شرح آن رفت باال در برنامه های جاری پیش بینی شده و آنچه که در آب از بالقوه بیشتر تزریق مقادیر
زمانی که برنامه تصویب شده فعلی تا دو عالوه بر لیکن یک برنامه جامع تزریق آب دریا بود. خواهد
مدت یک اـگر طرحریزی شود. نمی تواند ارزیابی نشده٬ اولین پروژه برای شمال العثمانیه کامًال عملکرد
دومین فرصت برای تصویب این پروژه بگیریم٬ یک سال هم برای طرح ریزی درنظر سال برای ارزیابی و
نصب اقالم عمده تجهیزات ضروری الزم پنج سال وقت برای ساختن و حدودًا بود. خواهد سال 1980
بنابراین تکمیل شدن داشته باشند. این فرض که تولیدکنندگان عمده ظرفیت تولیدی الزم را البته با است.
دو Bechtel ـکه مهمترین پیمانکار لیکن بکتل بود. خواهد امکان پذیر سال 1985 برنامه تزریق آب در
است که این مدت زمان برای مدیریت خوب پروژه مناسب معتقد تزریق آب می باشد٬ پروژه موجود
خیلی محتمل به تصمیم به گسترش ظرفیت بگیرند. موعد از زودتر فرض اینکه سعودیها حتی با نیست.
کـه در وقفه های معمولی کار خریداران تجهیزات و رقابت دیگر که مالحظات مدیریتی٬ می رسد نظر
بتعویق افکند. 1987 یا و سال 1986 تا را شده تکمیل آنها آن برخورد پروژه های بزرگ مهندسی با
نیز ولی این امر افزایش یابد می تواند البته ظرفیت تولیدی نفت بدون ظرفیت اضافی تزریق آب نیز
تزریق گردد. نه اطراف آنها که آب به داخل حوزه های نفتی و اجازه دهند مستلزم آن است که سعودیها



النه جاسوسی آمریکا 484 اسناد

به این کار با و نماید اتخاذ موضع مالیم تری را این مورد عربستان سعودی خواسته است که در ـکمپانی از
نصب گسترده دستگاههای این عمل توام با باسرعت بیشتری حفظ نماید. را که فشار اجازه دهد آرامکو

مٔوثرترین روش برای افزایش عمده ظرفیت تولیدی عربستان سعودی است. نمک زدایی٬
دست رفتن ذخایر موجب از حوزه الغوار که تزریق آب در این حال مقامات سعودی معتقدند با
به علت و مقاومت نشان داده اند مقابل ارائه تمام راههای دیگر به حال در تا و شد بازیافتی زیادی خواهد
بخش محیطی آن مانع حفظ تزریق آب فقط در مرکز٬ فاصله پیرامون حوزه از و وسعت عظیم حوزه الغوار
میزان به دقت انجام گیرد تزریق آب به داخل حوزه الغوار اـگر حوزه می شود. نزدیکی مرکز در فشار
که به دارد نیزوجود این وصف همیشه این خطر با بود ناچیزخواهد نفت بازیافتی بسیار خسارات وارده بر
ذخیره قبیل دو از بعضی موارد در آید. خسارات بسیارجدی به بار لحاظ عدم پیش بینی خصایص ذخایر٬
زیادی نفت از تزریق آب سبب شده است که مقدار می باشد. نفتی مهم ابوظبی که دارای الیه های نفوذپذیر
زیادی نفت است٬ معادل حجم بسیار بازیافت نهائی حوزه الغوار نفت در وچون هدررفتن ناچیز بین برود.
آن نمی بینند٬ تصمیم گیریهای خطرناـک که لزومی بر و این زمینه دست به کارها در میل ندارند سعودیها

بزنند.
هزینه کمی می توان با میان بردارند٬ از آبهای زیرزمینی را محدودیت استفاده از درصورتی که سعودیها
در افتادن تأسیسات تزریق آب دریا به محض به کار به سرعت افزایش داد. نفتی را ظرفیت قابل ابقاء
سال می توان تأسیسات برای تـزریق تکـمیلی آب شمال العثمانیه به فاصله دو در شدقم و و عین دار
زیرزمینی را نیز نصب نمود. به عنوان یک خط مشی٬ سعودیها میل دارند سفره های آب زیرزمینی خود را به
منظور استفاده های آتی در کشاورزی حفظ نمایند. و این یکی از مـالحظاتی است کـه در رابـطه بـا

واقع می گردد. تصمیم گیری نهائی موثر

نظریه سعودیها
مورد این است که در آن دست به گریبان است٬ با حال حاضر مسئله ای که سلسله مراتب سعودی در
نسبتًا آینده نزدیک می شود در علیه افزایش ظرفیت تولید استداللهایی که بر ظرفیت آتی چه می توان کرد.

بی پرده هستند: صریح و
ادامه درآمدی که عربستان سعودی با قیمتهای کنونی اوپک٬ با نیازی ندارند. بیشتر درآمد *سعودیها
مالی برنامه های عمرانی و نیاز بدست آورد٬ سرمایهـگذاریهای خارجی خودمی تواند کنونی و سطح تولید

تأمین می نماید. سیاست خارجی آن را
محل افزایش مخارج از سال گذشته تجربه کرده ناشی از چهار تورمی که عربستان سعودی در *
نمی خواهند تحت کنترل درآورند٬ این تورم را توانسته اند اـکنون که سعودیها عایدات نفتی بوده است.

سازند. شعله ور دوباره آن را
سرمایهـگذاری در نرود٬ توجیه افزایش ظرفیت باال چندسال آینده در تقاضای خارجی در اـگر *

بود. افزایش قیمت موجب به هدردادن منابع مالی خواهد
تحت فشارهای وارده سعودیها افزایش یابد تقاضا و باقی بماند همین حد ظرفیت تولیدی در اـگر *

شد. خواهند نفتی خود٬ تخلیه موجودی ذخایر و به افزایش تولید مجبور
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جلوهـگر بهترین نوع پس انداز منابع را نفت باقیمانده در درازمدت٬ افزایش عمده ارزش نفت در *
می سازد.

بـرگیرنده در بسـیاری پـیچیده است و می شود افزایش تولید که به طرفدارای از استداللهایی نیز
وابستگی زیادی به آینده جهان غرب سعودیها ثبات سیاسی می باشد. جهانی و محاسباتی درباره اقتصاد
به منافع عظیم مالی آمریکا و اروپا بحرانهای اقتصادی در درصورت بروز آن واقفند. بر نیز خود و دارند
نابسامانیهای اقتصادی که اـگر همچنین معتقدند آنها آمد. این نقاط جهان لطمه شدیدی واردخواهد در آنها
این نقاط بگشاید. برای سلطه دولتهای کمونیستی در ممکن است راه را آید بوجود آمریکا و اروپا در
رفاه اقتصادی جهانی زمینه برقراری ثبات سیاسی و در میل دارند ژئوپلتیک آنها نقطهنظر بنابراین از
عربستان سعودی درحفظ نظم جهانی که افزایش تولید باشند آنهامعتقد اـگر این٬ عالوه بر همکاری نمایند.
که به باشد نصب تأسیسات برای ظرفیت باالتر می تواند بهترین حافظ ذخایر برعهده دارد٬ نقش عظیمی را
می توان به عنوان یک اوپک نیز در افزایش ظرفیت تولید٬ از طرح می ریزد. فنی را حداقل رساندن خطر

استفاده کرد. اهرم مؤثر
روند و ظرفیت تولید مورد رابطه بین تصمیم گیری در سعودیها٬ تفکر طرز در عوامل مؤثر یکی از
کشورهای عضو می خواهند سعودیها عمران اقتصادی است. سازمان همکاری و مصرف کشورهای عضو
برای نفت بیشتر و تقاضای بیشتر تا به صرفه جویی کنند وادار عمران اقتصادی را سازمان همکاری و
اجازه دهد قیمت نفت اوپک به صورتی که شرایط بازار افزودن بر با مستقیمًا می توانند آنها ـکاهش یابد.
صرفه جویی را تشویق نمایند. لیکن نمی خواهند با این عمل تورم را در کشورهای عضو سازمان همکاری
عمران اقتصادی را کشورهای عضو سازمان همکاری و می توانند نمایند. آنها عمران اقتصادی شعله ور و
در اقدامات مربوط به صرفه جویی را صورتی که این کشورها در و نمایند. به صرفه جویی شدیدتر ”وادار“

ببرند. باال را توانست ظرفیت تولیدی خود خواهند نیز آنها پیش گیرند.
قبال ظـرفیت در نیز که عکس العملهای سیاسی داخلی را هستند تصمیمگیرندگان سعودی مجبور
منابع نفتی سعودی باید این عقیده که برای منفعت نسلهای بعدی در دهند. مالحظه قرار مورد تولیدی خود
دست یافته اند عربستان سعودی به این اعتقاد بسیاری در است. همهـگیر گسترده و بسیار صرفه جویی شود
از آنچه دریافت کند٬ به طوراخص بیش از آمریکا اعم و باغرب به طور رابطه خود ـکه عربستان سعودی در
هیچ یک از از که منافع عربستان سعودی فدای منافع غرب می شود٬ مسلم شود بنابراین اـگر دست می دهد.

شد. سیاسی حمایت نخواهد نظر خط مشی های قیمت گذاری تولیدات نفتی از
ظرفیت تولیدی آتی عربستان نفت و شدن تولید محدود اعضای شورای عالی نفتی طرفدار بسیاری از
اشباع فعلی بازار می باشد. بهترین نوع پس انداز زمین باقی بماند٬ نفت در که اـگر معتقدند و سعودی هستند
این دوران عدم عالوه بر بررسی نمایند. بیشتر را داده که انتخابهای خود این فرصت را نفت جهانی به آنها
که براساس مصالحه٬ کندی روندتصمیم گیری سعودیها٬ موردسطوح ظرفیت آتی همراه با تصمیم گیری در
یا جایی که عدم قاطعیت و در شده است. طوالنی تر می باشد٬ هنرظریف به تأخیراندازی استوار و آشتی٬
ایجاد مورد موقعی که در است و به دفع الوقت گذراندن قاعده روز داشته باشد٬ تغییرات وجود مخالفت با
اینکه مگر سستی حاـکم می گردد٬ نوعی رخوت و نداشته باشد٬ وجود مسائل مهم توافق نظر در تغییر

داشته باشد. مالحظات غالب دیگری وجود
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ـکشمکشی که درسلسله مراتب سعودی جهت کنترل تولیدنفت سیاست وسرمایهـگذاری آغازشده بود
تشدید تمایل به تعویق انداختن تصمیمات مربوط به گسترش ظرفیت را حل شده است٬ هم اـکنون ظاهرًا و
یک مٔوسسله مستقل دولتی به ریاست یکی ازطرفداران خود ایجاد نفت خواستار یمانی وزیر نموده است.

تعیین نماید. شورای عالی نفتی مشخص و از جدا نیازهای سرمایهـگذاری نفتی سعودی را تا بود
که این اشتیاق داشتند دو هر وی مخالفت کرده و با برنامه ریزی نظیر وزیر دارایی اباالخیل و وزیر
گردد. اتخاذ مطرح و جمله اعضای آن هستند از شورای عالی نفتی که خودشان نیز در باید تصمیم گیریها

بوده است. نفوذ مبارزه کلی برای به دست آوردن قدرت و مالی و مهمترین مسئله کنترل امور
به آرامکو که به دنبال ملی شدن (فعًالمعلق) را ولیعهدفهدتصمیم گرفته است که شرکت ملی نفت جدید
به دست گرفتن قدرت سر به هرحال مبارزه بر دهد. شورای عالی نفت قرار آمدتحت اختیار خواهد وجود
عربستان طرف مبارزه در رهبران دو اـکثر آینده. در تعیین سطح تولید سر نه بر تصمیم گیری بوده است و
روز میلیون بشکه در به 12 محدود نفت آتی عربستان سعودی باید که تولید سعودی وخودیمانی معتقدند

شود. کمتر یا
نفت چهارچوبی ملی برای تولید مورد در رهبران سعودی ظاهرًا برنامه ریزیهای درازمدت٬ به منظور
براساس ذخایر ثابت می ماندائتالف کرده اند. تااواسط سالهای 1980 ـکه تاسطح 12میلیون بشکه درروز
حفظ 30سال این درصداـکتشافی را ـکنونی سعودی وپیش بینی درصداـکتشافات آتی می توان حدود25تا
مطلوبیت کمتری را سعودیها پیش گیرد. نزولی در سیر سطح تولید تا کشید دهه طول خواهد چند نموده و
در سطح تولیدی باالتر تشخیص می دهند (برای مثال 14 میلیون بشکه در روز) چون آن ظرفیت 15 تا 20
نسبت بین تولید مقایسه با در رسید. خواهد فرا مقرر از موعد سال دوام خواهد آورد و سیرنزولی زودتر
چـندان سعودیها نظر لیکن از است. امکان پذیر تولید سطوح باالتر جهان٬ نقاط دیگر ذخایر عادی و

مطلوب نمی باشد.

نتیجهـگیری و دورنما
به پایان سال 1985 که عربستان سعودی تا دارد ضعیفی وجود معتقدیم که احتمال بسیار ما باالخره٬
حتی اضافه کردن 2میلیون بشکه درروز 12/5میلیون بشکه درروزدست یابد. بیش از ظرفیت قابل ابقاء
به نظر دشوار بسیار نیز روز میلیون بشکه در به 12/5 رساندن سطح تولید کنونی و به ظرفیت قابل ابقاء
نه اینکه به میزان افزایش دهند٬ این است که میزان نهائی نفت بازیافتی را بر سیاست سعودیها می رسد.
حتی ظرفیت کنونی مایل نبوده اند که سعودیها می رسد چنین به نظر آینده نزدیک بیفزایند. در خود درآمد
اـگر و افزایش دهند. روز میلیون بشکه در به سطح 11/5 را میلیون بشکه ای منطقه آرامکو روزانه 10/1
بایستی متکی به دالیل سیاست خارجی قاطع تری باشد. این افزایش دهند٬ بیش از این ظرفیت را بخواهند
سرمایهـگذاریهای کرد سعی خواهد احتماًال گسترش ظرفیت قابل ابقاء٬ عربستان سعودی همگام با
این موضوع نیز درازمدت مغایرت نداشته باشد. اـکتشاف نفت در حداـکثر که با طوری شکل بدهد را جدید
میزان خسارات از تا بود خواهد جمله محدودیت تولید به معنی تداوم محدودیتهای عملیاتی از احتماًال
خواهد حمایت سیاسی کافی برخوردار از این استراتژی نیز وارده احتمالی به حوزه های جلوگیری شود.
با برای تقاضاهای اضطراری بازده را بتوانند تا داد خواهد این روش نوعی انعطاف پذیری به سعودیها بود.
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افزایش دهند. بین بردن محدودیتهای عملیاتی به عنوان آخرین راه چاره٬ از

ایران
عامل قاطع تعیین کننده است. روز میلیون بشکه در 6/5 ظرفیت نفت قابل ابقای ایران درحال حاضر
و گـاز اجرای بـرنامه های وسـیع تـزریق مـجدد میزان موفقیت در زمان بندی و ظرفیت آینده ایران٬
کنسرسیوم شرکت های نفتی خـارجـی یا اسکو حوزه های تحت عملکرد سرمایهـگذاریهای عظیم در

تولیدکننده نفت ایران می باشد.
میلیون روزانه 2 و حوزه نفتی عظیم این کنسرسیوم می باشد که دو اهواز مارون و ذخایر حفظ فشار
طبیعی آن به شوروی صادر بخش اعظم گاز (و برداشت می شود٬ آن حوزه ها تولیدات نفتی از بشکه از
مارون به ظرفیت ثانویه گاز توجه خاص شرکت ملی نفت ایران می باشد. اهم مسائل مورد از می گردد)
گاز سال 1981تولید داده است که تا دستور شرکت ملی نفت ایران به اسکو به گسترش است و سرعت رو
حوزه پارس جهت تزریق به مارون آورده شود است گاز عین حال قرار در کاهش دهد. مارون را و اهواز
آغاز گچساران که سومین حوزه بزرگ نفتی است عملیات تزریق گاز در سال 1981شروع می شود. ـکه از
کرنج دردست مطالعه است.حوزه نفتی آغاجاری که به شده ویک برنامه احداث تونل فرعی تزریق گازدر

دارد. قرار وضعیت کاهش تولید در انجام گرفته و آن تولید وسیعی در طور
روز میلیون بشکه در به 6/2 پایان سال 1980 آن تا که ظرفیت قابل ابقاء پیش بینی می کند اسکو
خواهد رسید و از آن پس کاهش یافته و تا پایان سال 1983 به سطح 5/8 میلیون بشکه در روز خواهد
مستلزم حصول به یک زمانبندی پیچیده نیز روز میلیون بشکه در 5/8 ولی حتی ادامه یافتن تولید رسید.
معادل 11 سالهای 1978-84 (در برنامه پرخرج تزریق گاز اـکتشاف ثانویه می باشد. سرمایهـگذاری و
بازیافت که عمدتًا بیشترین افزایش در بلکه به منظور تولید در نه برای رسیدن به مرتبه باالتر دالر) میلیارد
این ساالنه معادل 500 عالوه بر طرح ریزی شده است٬ انجام می گیرد٬ حوزه ها بردن عمر به وسیله باال
و چاههای موجود مورد در انجام کار زمینه تهیه تجهیزات نمک زدایی٬ در الزم است تا میلیون دالر
میلیون بشکه در متوسط معادل 500 به طور باید نیز اـکتشافات جدید و مصرف گردد. حفاریهای جدید
به طورجدی لیکن برنامه تزریق گاز حفظ نماید. سطح ظرفیت تولیدی برنامه ریزی شده را تا سال باشد٬
ممکن است شروع به کاهش نموده درحال حاضر نیز این ظرفیت اسکو عالوه بر وقفه گشته است. دچار
5/9میلیون بشکه کمتراز آوریل 1978 در که ظرفیت قابل ابقاء نشان داد ارزیابی اخیرحوزه اسکو باشد.
سال در و روز میلیون بشکه در معادل 6/1 سال 1977 همین ظرفیت در مقایسه٬ در بوده است و روز در
درنظر با احتمال موفقیت برنامه های حفاری اـکتشافی نیز بود. روز میلیون بشکه در معادل 6/3 1976
نمی کنیم که اسکو فکر ما باتوجه به کلیه جهات٬ ـگرفتن نتایج ناراحتکننده گذشته اخیرچندان زیادنیست.

دست یابد. به هدف تولیدی خود بتواند
معادل 600/000 سال 1977 در اسکو حوزه عملکرد خارج از در ایران نیز شرکت مشترک با چهار
معتدل افزایش خواهد به طور اواسط سالهای 1980 تا میزان بازده آنها و کرده اند نفت تولید روز بشکه در
امکـان بـوده و ناچیز بسیار حوزه های این شرکتها ذخایر معیارهای خاورمیانه٬ مقایسه با در یافت.
کشف شده اواسط سالهای 1960 اوایل و در نیز این حوزه ها اـکثر نیست. نیزچندان زیاد اـکتشافات دیگر
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این شرکت همچنین نخواهد افزایش تولید گرفته است. منطقه تحت عملیات اـکتشافی وسیع قرار و بودند
این شرکتهای براساس خوشبینانه ترین فرضیات تولید جبران نماید. را منطقه اسکو توانست کاهش تولید
ولی نتیجه محتمل الوقوع تر برسد٬ روز میلیون بشکه در به 1 پایان سال 1985می تواند ایران تا مشترک با
افزایش و حوزه های اسکو به کاهش در ترکیب ظرفیت رو ما به نظر است. روز بشکه در 700/000
در که ظرفیت قابل ابقای این کشور ایران سبب می گردد حوزه های شرکت های مشترک با در محدود

باشد. سال 1985 در روز میلیون بشکه در 6 تا چیزی بین 5 میلیون بشکه امروز 6/5 مقایسه با

عراق
اواسط تا روز میلیون بشکه در 3 از را خود ظرفیت قابل ابقای سال 1978 دارد دولت عراق درنظر
این گسترش برنامه ریزی شده مورد در افزایش دهد. روز میلیون بشکه در به سطح 4 سالهای 1980

دست نیست. اطالعات چندانی در
بازده آتی نیز مورد در برنامه های بغداد و بوده است٬ انتظار مورد ازحد نفت عراق کمتر ـگسترش تولید
رومیله به نقطه اوج مهمترین حوزه های نفتی یعنی کرکوک و کاهش یافته است. سال 1973چندین بار از
باید افزایش تولید وسیع بهره گرفت. راههای چاره بسیار از تولید برای ابقاء باید و رسیده اند تولیدی خود

تأمین گردد. اـکتشافات اخیر از
به بغداد با دو اراپ فرانسوی که هر الف ـ نفت دولتی برزیل و شاخه خارجی انحصار براس پترو٬
صورت پیمانکار همکاری می نمایند٬ اعالم کرده اند که از سال 1974 اـکتشافات نفتی صورت گرفته 3
دارندحفاریهای بیشتری انجام درنظر این شرکتها بازیافتی اضافه کرده است. بشکه نفت به ذخایر میلیارد
گسترش برنامه ریزی شده حوزه های ثابت بماند٬ صورتی که وضع تولیدی حوزه های قدیمی تر در دهند.
پایان سال 1985 تا روز میلیون بشکه در 4 تا کلی نفت خام عراق به 3/5 که تولید جدیدسبب خواهدشد

برسد.

ونزوئال
ظرفیت قابل از بشکه پایین تر 400/000 میلیون بشکه تقریبًا نفت روزانه 2/2 تولید سال 1977 در
ظرفیت تولیدی برای اینکه بتواند ونزوئال سطوح برنامه ریزی شده صرفه جویی بود. با ولی برابر ابقاء
دریاچه آبهای کارائیب و در افزایش داده و را فعالیتهای اـکتشافی خود باید حفظ نماید را ـکنونی خود
مانده است. بی ثمر زمان ملی شدن صنعت نفت این تالشها لیکن از بیشتری کشف نماید. ذخایر ماراـکائیبو
آخرین سال عملیات پایین حفاریهای انجام شده در نزدیک به حدود سال 1976 فعالیتهای اـکتشافی در
کمی فعالیت فقط مقدار برای حفاری صرف گردید٬ سال 1977 مخارجی که در شرکتهای خصوصی بوده و
حدودی کاهش پیش بینی می کنیم که ظرفیت تا ما درصدهای توسعه فعلی٬ با به دنبال داشت. را بیشتر
و سال 1980 در روز میلیون بشکه در به 2/4 روز میلیون بشکه در سطح کنونی 2/6 از یافت و خواهد

کرد. تنزل خواهد پایان سال 1985 تا روز میلیون بشکه در 2/3
سـالهای حـفظ ظـرفیت تـولیدی در اهمیت زیادی برای تسریع اـکتشافات و دارد نظر دولت در
ولی واقع در حوزه های نفتی امیدوارکننده٬ بر را تالشهای خود سعی خواده کرد و قائل شود. 85ـ1978
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دوران است کـه در امیدوار ونزوئال نماید. گسترش دادن اورینوکوتاربلت متمرکز خشکی و خارج از
سطوح فعلی ادامه یابد٬ در این بین تولید چنانچه در و بشکه نفت دست یابد میلیارد به 6 1976-80

بود. تثبیت یافته خواهد به ذخایر سال 1980 بشکه نفت تا میلیارد حاصل آن افزایش خالص دو
بدون کمک آنها مستلزم مشارکت روزافزون شرکتهای خارجی می باشد. توسعه ذخایرجدید ـکشف و
حوزه های نفتی خارج از نخواده توانست تکنولوژی پیچیده الزم برای بهره برداری از مستقًال ونزوئال
بازیافتی بستگی به موفقیت در افزایش عمده ذخایر درازمدت نیز در فراهم آورد. را اورینوکو خشکی و
لیکن با جای داده است. خود در بشکه نفت را میلیارد که معادل 700 اورینوکوتاربلت دارد بهره برداری از

می توان بهره برداری کرد. این ذخایر جزئی از از قیمتهای کنونی تنها

نیجریه
اـگـر درنتیجه کاهش میزان اـکتشافات سـیرنزولی یـافته است. سال 1975 نفتی نیجریه از ذخایر
میلیون نیجریه به سختی خواهدتوانست درسطوح باالی تولیدی گذشته که 2 روندهای کنونی ادامه یابد٬
به تولید مؤثر به طور اواسط سالهای 1970حاصل می شد٬ اوائل و در بوده و روز میلیون بشکه در 2/3 تا
درنتیجه فقط برای حفظ تولیدی کوتاهی هستند. دارای عمر حوزه های نفتی نیجریه کوچک و بپردازد.
زمانی که منافع توسعه جدیدشروع به تا و می باشد نیاز ظرفیت تولیدکنونی یک برنامه اـکتشافی فعال مورد
اندکی کاهش پیدا روز میلیون بشکه در سطح کنونی تولیدی 2/3 ظرفیت از نمایند٬ تولید گذاردن بر تأثیر

خواهد کرد.
با این وصف نیجریه برخالف دیگر کشورهای تولیدکننده اقدامات مثبتی در راه افزایش اـکتشافات
کًال سال گذشته ارائه شد پاسخ شرکت نفت به انگیزه های اخیرسرمایهـگذاری که دراواخر انجام داده است.
کرد نفتی اضافه خواهد به میزان ذخایر فعالیتهای گسترشی احتماًال افزایش اـکتشافات و مثبت بوده است.
پایان سال 1985مقداری افزایش نیز تا اوائل سالهای 1980ادامه یافته و تا تولیددرسطح کنونی بتواند تا

آید. آن پدید در
اواسط که برای نیجریه در پیش بینی می کنند نیز انگیزه های جدید حتی با شرکتهای مشغول به کار
خشکی و انگیزه برای انجام اـکتشافات در گرچه شرایط و آمد. خواهد مشکالتی به وجود سالهای 1980
و آبهای عمیق تر جالب توجه است ولی برای افزایش اـکتشاف در متر 90 از اعماق کمتر داخل آب تا در
از سالهای بعد در را کنونی خود سطح تولید نیجریه بخواهد اـگر نمی رسد. انگیزه های کافی به نظر ـگرانتر

بود. خواهد فعالیت بیشتری موردنیاز حفظ نماید٬ نیز 1980

ـکویت
حالی که ظرفیت در می کرده است. میلیون بشکه نفت تولید سه سال گذشته روزانه معادل 2 ـکویت در
دولت ـکویت برای شرکت می باشد. (شامل منطقه بی طرف) میلیون بشکه درروز آن 2/3 تولیدی قابل ابقاء
روز میلیون بشکه در یک سقف تولیدی 2 تولیدمی کند٬ را بخش اعظم نفت این کشور نفتی ـکویت که تقریبًا
به سطح 1/5 باید که ظرفیت تولید دولت ـکویت معتقدند حامیان نظریه صرفه جویی در تعیین کرده است.
همین سطح اغلب به این میراث ملی برای نسلهای آینده محفوظ بماند. تا کاهش یابد روز میلیون بشکه در
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کافی برای برآوردن نیازهای به مقدار آن را طبیعی مرتبط با که گاز می گردد عنوان حجم تولیدی ذـکر
داخلی ـکویت فراهم سازد.

مورد در ما مطالعات اخیر یکی از افزایش داد. سرمایهـگذاریهای عظیم می توان ظرفیت تولیدی را با
میلیون به سطح 4/28 می تواند پایان سال 1985 که بازده نفتی ـکویت تا به دست داد اوپک این نتیجه را
که مستلزم یک برنامه برسد٬ روز میلیون بشکه در به سطح 6/5 نیز 1990 پس از و روز بشکه در
گسترش ظرفیت مورد در مهمترین محدودیتهای موجود دالری می باشد. میلیارد سرمایهـگذاری چند
با کافی جهت پاالیش نفت خام. شیرین غیر (ب) نفت و فقدان تجهیزات جداـکننده آب و (الف) از: عبارتند
کردن سیاست اقتصادی تر نفتی و مستمر عظیم و درآمد مازاد نظر گرفتن موقعیت کنونی ـکویت از نظر در
را روز میلیون بشکه در 2 که مقامات دولتی اجازه تولیدمتوسطه بیش از گمان نمی رود امکان٬ حد تا تولید

مهم. و به تقلیل یک برنامه سرمایهـگذاری جدید چه رسد تا بدهند

ابوظبی
را سال 1978 ابوظبی برای شرکتهای نفتی خارجی محدودیتهای عملیاتی تعیین کرده است که تولید
محدود ظرفیت تولیدی قابل ابقاء از بشکه کمتر یعنی روزانه 400/000 روز میلیون بشکه در به 1/5
امر تصمیمات آتی ابوظبی در در دولت تصریح کرده است که صرفه جویی نقش عظیمی را کرد. خواهد
بعضی مجاز که سقف تولید اعالم کرد سال 1977 اواخر نفت ابوظبی در عتیبه وزیر کرد. خواهد ایفا تولید
از حوزه ها کاهش یافته است٬ چون دولت فکر می کند که بهره برداری از حوزه های نفتی خیلی سریع انجام
می گیرد. وی گفت با درنظر گرفتن اینکه به ذخایر افزوده نمی شود٬ تولید آتی نیز ممکن است دچـار

محدودیت گردد.
میلیارد معادل 4/5 1984 تا سال 1978 از تولید سرمایهـگذاری الزم جهت انجام اـکتشاف و مقدار
این سرمایهـگذاری برای گسترش ساختمان قسمت فوقانی درصد 40 حدود پیش بینی شده است. دالر
میلیون بشکه در 1/3 بشکه و توان تولیدی بین 500/000 خشکی زاـکوم که ظاهرًا حوزه نفتی خارج از
حوزه نفتی استفاده نشده خارج از آن برای ساختمان دو دیگر درصد 12 شد٬ مصرف خواهد دارد را روز
ولی شد. گرفته خواهد به کار بود بشکه نفت خواهند روزانه 200/000 به تولید قادر خشکی که مشترکًا

بود. قابل دستیابی خواهد پایان سال 1985 نفت تا تولید در این افزایشها بخشی از تنها

اندونزی
سال 1985 تا احتماًال و رسید روز میلیون بشکه در به سطح 1/7 سال 1977 نفت اندونزی در تولید
دولت و نـتیجه وخـامت روابـط صـنعت نـفت و عملیات اـکتشافی در یافت. افزایش زیادی نخواهد
بدون انجام قراردادهای پیمانکاران خارجی فعلی عمًالمتوقف گشته است. تجدیدنظرهای متعاقب آن در
معدودی حوزه های داشت که به بیش از خشکی نمی توان انتظار خارج از عملیات اـکتشافی جدی در
برای اقتصادی داشته و نظر نفتی خارج ازخشکی اندونزی عمری کوتاه از ذخایر دست یافته شود. جدید
شرکت های گسترش می باشد. زمینه اـکتشاف و به سرمایهـگذاری عظیمی در جبران این تخلیه سریع نیاز
حفاریهای بتوانند تا وضع قوانین مالیاتی مطلوبتری شده اند خواستار اندونزی فعالیت دارند٬ نفتی که در
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قبل ازسال 1980تولیدنفت کاهش خواهدیافت. غیراین صورت تا که در بگیرند٬ ازسر را اـکتشافی خود
به طوری که است٬ محدود جدید ژئولوژیکی آن برای ذخایر ساختار به خاطر این کشور استعداد
حوزه نـفتی مـیناس در است. شدید بسیار میزان تخلیه آنها و می شود کوچکی ایجاد ذخایر معموًال
بزرگترین حوزه نفتی اندونزی می نماید٬ بشکه نفت تولید سوماترای مرکزی که روزانه معادل 360/000
اـکتشافات شود. اندونزی پیدا که حوزه دیگری به بزرگی حوزه میناس در گمان نمی رود به حساب می آید.
به هزینه های سرمایه ای نیاز که برای گسترش٬ بود خیلی کوچکی خواهند به ذخایر محدود آتی نیز

سنگین دارند.

الجزایر
سال گرچه بازده نفت خام درحدود کمی افزایش یابد. باید پایان سال 1985 تا کلی نفت الجزایر تولید
طول سـالهای مایع طبیعی در که میزان بازده گاز یافت ولی پیش بینی می شود کاهش خواهد 1980
طبیعی مایع گاز تولید جبران نماید. که کاهش نفت خام را کند به میزان کافی افزایش پیدا 1980-85
طبیعی مایع طبیعی برای برآوردن نیازهای مربوط به فروش گاز گاز شد٬ به رو بازده رو (NGL) همراه با

12 در و امیدوارکننده نبوده است٬ الجزایر اـکتشافات نفتی انجام شده در یافت. (LNG) افزایش خواهد

سال گذشته اـکتشافات نفتی پیاپی صورت نپذیرفته است.

لیبی
کاهش سالهای اخیر نفت لیبی در تولید به علت اینکه سرمایهـگذاری درسطح حداقل نگاه داشته شده٬
در روز میلیون بشکه در سطح 3 است که از روز میلیون بشکه در 2/3 ظرفیت کنونی حدود یافته است.
پیش بردن بازده در برای باال طرابلس پروژه های متعددی را آمده است. پایینتر سالهای اولیه دهه 1970
وقفه دچار پیرامون این پروژه ها مشکالت فنی کار ولی به علت سرمایهـگذاریهای ناـکافی و ـگرفته است.
کلی٬ به طور جبران نمایند. را به کاهش حوزه های نفتی قدیمی تر رو نخواهندتوانست تولید ـگشته است و

رفت. نخواهد فراتر روز میلیون بشکه در 2 مرز از پایان سال 1985 بازده نفتی لیبی تا

دیگران
آنها هریک از شده اند به همین سرنوشت دچار نیز اـکوادر گابن و قبیل قطر٬ اعضای اوپک از دیگر
عمده دیگری دست پیدا به ذخایر که بتوانند نمی رود انتظار داشته و اختیار در کوچکی را بسیار ذخایر

ماند. ثابت خواهد شده احتماًال یاد سه کشور هریک از تولید پایان سال 1985 تا ـکنند.

اوپک سناریوهای تولید 2ـ
آورده ایم که راههای مختلفی که کشـورهای اوپک به وجود تصویرگر سه سناریوی نمایش یا ما
به معرض دید را بپردازند خالل سالهای 1978-85 آن طریق به گسترش تولیدشان در از می توانند
نتایج ممکن برای کل تولید سطح پایین حدود و سناریوهای سطح باال نگاه کنید) (به جدول 2 می گذارند.
می کنیم محتمل ترین فکر که ما تخمینی آنچه را سناریوی سطح متوسط به طور نشان می دهند. اوپک را
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به نمایش می گذارد. را می باشد سالهای 1978-85 اوپک در سطح تولید
ابوظبی ـکویت و کشورهای عربستان سعودی٬ دامنه های پیش بینی شده برای تولید این سناریوها در
عراق قبیل ایران و از کشورها دیگر در اختیارات برای تعیین خط مشی تعمدی می باشد. وجود نشانگر
دیگـر در نشان دهنده مالحظات فـنی مـی باشد. سال 1985 دامنه های وسیع پیش بینی های بازده تا

است. محدود نسبتًا انتظار آتی مورد دامنه تولید ـکشورهای اوپک٬
نیست که براساس امکانات فنی کشورهای مهم اوپک سطح باالترین سناریوی تولیدی اوپک حداـکثر
این مدت دربر در احتماالت منطقی را نهائی دامنه ای است که نتایج فراـگیر برگیرنده حد بلکه در باشد٬

داده است که: این قرار بر فرض را مخصوصًا و می گیرد
آن کمی پیش از خالل سال آینده یا در بین برده و از عربستان سعودی محدودیتهای تولیدی را *
رسانیدن آن به سطح مداوم و گرفت سرمایهـگذاریهای الزم جهت افزایش ظرفیت تولید تصمیم خواهد

انجام دهد. سال 1985 تا را روز میلیون بشکه در 12/5
افزایش نمی دهد. را لیکن ظرفیت خود بین می برد از سال 1985 تا ـکویت محدودیتهای تولیدی را *
در تا می افزاید به میزان تولیدتدریجًا و بین می برد از سال 1979محدودیتهای تولیدی را *ابوظبی در

برسد. روز میلیون بشکه در به سطح 2/5 سال 1985
میلیون به سطح 6 سال 1985 تا یافت و کمی کاهش خواهد سال 1980 نفت ایران پس از تولید *

رسید. خواهد روز بشکه در
* تولید نفت عراق مداومًا افزایش یافته و در سال 1985 به سطح 4 میلیون بشکه در روز خواهد

رسید.
است: استوار فرضیات زیر سناریوی سطح متوسط بر

از برخی محدودیتهای تولیدی را به تدریج انجام داده و *عربستان سعودی سرمایهـگذاریهای الزم را
نماید. تولید روز میلیون بشکه در به میزان مداوم 10/5 خالل سالهای 1982-85 در تا برد بین خواهد
بشکه روزانه 300/000 و حفظ می کند ساالنه جاری را *ـکویت برای شرکت نفت اوپک سقف تولید

بازده منطقه بی طرف دریافت می نماید. از نفت به عنوان سهم خود
روز میلیون بشکه در به سطح 2/3 سال 1985 تا افزایش داده و تدریجًا را *ابوظبی میزان تولیدخود

می رساند.
خواهدشد. روز میلیون بشکه در 5/5 از به کمتر کاهش سطح تولید ایران مانع از برنامه تزریق گاز *
باال روز میلیون بشکه در معادل 4 سال 1985 تا را مانندسناریوی سطح باالسطح تولیدخود *عراق

می برد.
است: استوار فرضیات زیر بر سناریوی سطح پایین تر

میلیون بشکه سطح 8/8 در را مجاز محدودیت سطح تولید پایان سال 1985 عربستان سعودی تا *
بشکه آن مربوط به بازده 300/000 و میلیون بشکه آن مربوط به آرامکو که 8/5 حفظ می کند روز در

بود. خواهد آن سهیم است٬ ـکویت در منطقه بی طرف که با
آن پس نیز از و کرد حفظ خواهد سال 1980 تا را روز میلیون بشکه در 1/6 ابوظبی سقف تولید *

افزوده گردد. به تولید جدید ذخایر برداشت از با تا داد اجازه خواهد
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به تدریج به میلیون بشکه درروزخواهدرسیدو 6 *ظرفیت تولیدی ایران درسال 1980به پایین تراز
یافت. کاهش خواهد روز میلیون بشکه در سطح 5

داد. افزایش خواهد روز میلیون بشکه در فقط به 3/5 را عراق ظرفیت تولیدی خود *
حفظ می کند. را ـکویت سقف تولیدی کنونی خود *

جدول 2

عمران اقتصادی برای نفت اوپک تقاضای کشورهای سازمان همکاری و 3ـ
نفت وارداتـی نیاز کشورهای اوپک شاخص اصلی عرضه نفت جهانی است٬ همان گونه که تولید
شاخص تقاضای جهانی برای نـفت اوپک عمران اقتصادی نیز سازمان همکاری و ـکشورهای عضو
عمران اقتصادی برای نفت اوپک در همکاری و برای تعیین دامنه ارقام تقاضای کشورهای عضو می باشد.
زمینه همه اشکال انرژی پرداخته و در تقاضا تحلیل به بررسی عرضه و این تجزیه و سالهای ٬1978-85
سازمان منطقه عضو چهار تقاضای انرژی در می گیرد. تعادل درنظر به عنوان یک وزنه ایجاد نفت اوپک را

یونان ٬ فنالند٬ دانمارک ٬ لوکزامبورگ٬ بلژیک ٬ اتریش ٬ آلمان غربی ٬ انگلیس ٬ ایتالیا٬ این ارزیابی اروپای غربی شامل فرانسه ٬ سرتاسر در 1ـ
ترکیه می باشد. و سوئد سویس ٬ اسپانیا٬ پرتغال ٬ نروژ٬ هلند٬ ایرلند٬ ایسلند٬

اساس فرضیه های مختلف رشد بر کانادا و اروپای غربی 1 ژاپن٬ عمران اقتصادی یعنی آمریکا٬ همکاری و
نگاه کنید) (به جدول 3 شده است. ناخالص ملی برآورد تولید

برای انرژی است تقاضا قوانین گذشته بر برگیرنده تأثیر در پیش بینی های پایه ای ما تمام موارد در
لیکن شرایط حاصله از قوانین پیشنهادی را درنظر نمی گیرد.

جدول 3

ثابت انگاشته شده کانادا ژاپن و اروپای غربی٬ در کاالها قیمت دیگر رابطه با قیمت انرژی داخلی در
سال سطوح بین المللی تا افزایش قمیت نفت داخلی دربرابر خواستار سیاست انرژی کنونی کانادا است.
ولی افزایشهایی که نفت می باشد. طبیعی داخلی به سطح رقابتی مناسب با افزایش قیمت گاز و 1990
قیمتهای نسبی انرژی خواهد ناچیزی بر تأثیر دوران 1978-85 سرتاسر در تاـکنون برنامه ریزی شده اند
فرض کرده ایم که ما جهانی آن است٬ ازسطوح بازار که قیمت داخلی انرژی خیلی کمتر آمریکا٬ در ـگذارد.
این یافت. افزایش خواهد درصد قیمت نسبی انرژی ساالنه 2/5 پایان سال 1985 تا این دوره و در

کرده اند. برآورد صورت عدم تعادل قیمتها تحلیلگران در باالترین میزان افزایشی است که دیگر
کشورهای میزان تقاضای انرژی هریک از نفت داخلی از تولید عرضه انرژی غیرنفتی قابل حصول و
برای واردات نفتی برآورد میزان تقاضا عمران اقتصادی کم شده است تا سازمان همکاری و منطقه عضو

عـمران اقـتصادی در سـازمان هـمکاری و ناخالص ملی کشورهای عضو واقعی تولید فرضیات مربوط به رشد براساس هریک از چون ما 2ـ
در افزون انـرژی را تقاضای روز که واردات نفتی می تواند نشان می دهد متدولوژی ما نیاوردیم ٬ به وجود تولیدات داخلی انرژی آنان تغییر

آنچه امکان پذیراست عمومًاقضاوتهای رابطه با در ما پیش بینی های مربوط به عرضه داخلی به نظر شود.2
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که سوخت فسیل نشان می دهد استفاده از برق با بافت آتی ظرفیت تولید پیش بینی های مربوط به میزان و اقتصادی تأمین نماید. رشد سطوح باالتر
داشت. خواهند را نفت پیش بینی شده توسط ما مقادیر عمران اقتصادی ظرفیت کافی برای کاربرد سازمان همکاری و ـکشورهای عضو

غـیاب عـدم حـتی در را مقداری افزایش قیمتها آمریکا٬ مورد در این قضاوتها خوش بینانه میباشد.
بر اقدامات مٔوثر دیگر یا و قیمتها در هرگونه افزایش بیشتر می گیرند. نظر در قیمتها در تعادالت بیشتر

داشت. نخواهند بسیار تأثیر تولید بر نیمه دوم سالهای 1980 تا احتماًال افزایش قیمتها٬
طبیعی گاز قبیل نفت خام٬ منابع اصلی انرژی از رابطه با مصرف انرژی در و محاسبات مربوط به تولید

متدولوژی مراجعه نمایید. رابطه با به ضمیمه الف در 1ـ

تمام ژئوحرارتی انجام گرفته است.1 انرژی هیدروالکتریک و انرژی اتمی و طبیعی٬ گاز زغال سنگ٬ مایع٬
تبدیل شده است. روز یعنی یک میلیون بشکه نفت در منابع انرژی به معادل آنها

4 تصویر

عمران اقتصادی سازمان همکاری و تقاضای انرژی کشورهای عضو نگرشی بر
عمران اقتصادی سریعتر سازمان همکاری و تقاضای انرژی کشورهای عضو سالهای 1961-70 در
کرده بودند. کاهش پیدا نسبی انرژی مداومًا درحالیکه قیمتها واقعی ناخالص ملی افزایش یافت٬ تولید از
سرعت کمتری از برای انرژی با افزایش تقاضا سال 1971-73 نزولی قیمتهای نسبی در شدن سیر کند با
عمران اقتصادی افزایش پیدا چهارمنطقه سازمان همکاری و سه منطقه از واقعی ناخالص ملی در تولید
تـولید رشد و آمد قیمتهای نسبی پدید افزایش شدیدتری در سالهای 1974-76 آن در پس از ـکرد.
روابط نگاه کنید). (به شکل 4 تقاضای انرژی فزونی یافت. ناخالص ملی به میزان قابل مالحظه ای بر
تاریخش مشاهده شده بین تقاضا برای انرژی٬ تولید واقعی ناخالص ملی٬ و قیمتهای نسبی انرژی در
سالهای 76-1961 از طریق مدلهای معادالت ساده (تک مجهولی) تقاضای انرژی در هریک از چهار
درنتیجه هریک کلی٬ به طور کمی تبدیل شدند. عمران اقتصادی به مقادیر منطقه سازمان همکاری و
افزایش درصد 1/1 تا درصد برای انرژی 0/96 تقاضا واقعی ناخالص ملی٬ تولید افزایش در درصد
برای انرژی 0/20 تقاضا در قیمتهای نسبی انرژی٬ افزایش در هریک درصد برابر حالی که در می یافت در
نظر گرچه این نتایج از می آمد. کاهش پدید گذشت زمان بسته به منطقه موردنظر با درصد 0/27 تا درصد
که دیگر شد یادآور ولی باید اطالعات تاریخی به خوبی مطابقت می کنند٬ با و تئوریک منطقی می باشند
درآمد کششهای قیمت و دوره های زمانی نمونه٬ مشخصات متفاوت و معادله هایی با استفاده از محققین با
اساسًا به تخمین درآمد آمریکا در بررسیها مطالعات و بعضی از مثال در به طور متفاوتی به دست آورده اند.
ساله (بلند چون بیش بینیهای چند نتیجه٬ در دست یافته شده است. ما کشش قیمت باالتری از و پایین تر
مورد در پیش بینی ما نشان می دهد٬ بزرگتر را حادث می شوند اختالف بین پارامترها تغییراتی که از مدت)
درآمددست دیگرمحققیننی که به کششهای پایین تر مقایسه با در برای سال 1985 تقاضای انرژی آمریکا

مشاهده کنید. نیز را ضمیمه ”الف“ 2ـ

می باشد.2 کمی بیشتر یافته اند٬
ما انرژی٬ پیش بینی صرفه جویی اخیر مراحل برآوردهایمان در و برای آزمایش تقریبی صحت روشها
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به وسیله متدولوژی خـودتان پیش بینی شده بود که برای سال 1977 را مصرف انرژی آمریکا تغییر
که نشان داد معادله ما مقایسه کرده ایم. اطالعات اولیه 1977 تغییرات نشان داده شده در با محاسبه کرده و
حالی که افزایش واقعی در به این مصرف افزوده می شود٬ روز میلیون بشکه در معادل 1/7 سال 1977 در
در اطالعات مربوط به تقاضای انرژی اولیه سال 1977 بوده است. روز میلیون بشکه در مقدماتی 1/5
دسترس نمی باشد. در عمران اقتصادی هنوز سازمان همکاری و مناطق کشورهای عضو دیگر رابطه با
قیمتهای انرژی به لحاظ افزایش زیاد منطقه برای میزان ذخیره سازی در معادالت مربوط به چهار
مقایسه تقاضای گرفته است. استفاده قرار مورد نسبی انرژی که به دنبال تحریم نفتی به وقوع پیوسته بود٬
می آمد٬ به وجود قیمتهای سال 1973 درحد فرض باقی ماندن قیمتها تقاضایی که با واقعی انرژی با
میلیون بشکه در معادل 3/9 سال 1976 نشان دهنده این است که کشورهای پیشرفته درمصرف انرژی در
به دنبال افزایش میزان صرفه جویی درسال 1974 پس از نگاه کنید) 5 (به تصویر روزصرفه جویی کرده اند
سالهای آن در بهبود زمینه مصرف انرژی٬ روشهای کم هزینه در اتخاذ و پایین آوردن درجه ترموستات ها
فرانسه هیچ گونه صرفه جویی نکرده سال 1976 مثال در به طور انجام گرفت. کندتر بسیار 1976 1975و

بود.

5 تصویر

تاـکنون بخش اعظم صرفه جویی در بخشهای تجاری و مسکونی کشورهای پیشرفته انجام گرفته است.
بازگشت نامحسوس تحقق یافته است٬ بخشهای صنعتی به کندی و کشورها٬صرفه جویی در بسیاری از در
بوده کند بسیار سال 1973 برای سرمایهـگذاری از تقاضای ناچیز سهام به خاطر طریق سود سرمایه از
یکدیگر متفاوتی از الگوی تقریبًا عمران اقتصادی هریک نشانگر منطقه سازمان همکاری و چهار است.

زمینه صرفه جویی هستند: در
مصرف) میلیون بشکه (4درصد میزان صرفه جویی انرژی روزانه 1/6 سال 1976 در آمریکا در *
استفاده کاهش یافت و بسیار سالهای 1974-76 استفاده سوخت توسط وسایط نقلیه در بوده است٬
دوران قبل از میزان استفاده انرژی در از شده کمتر کاالی تولید واحد واحدهای صنعتی برای هر انرژی در

تحریم نفتی بوده است.
برآورد مصرف) درصد 12) روز بشکه در 800/000 سال ٬1976 میزان صرفه جویی در ژاپن٬ *در
خدمات عمومی وکشاورزی تجارت٬ به بخشهای مسکن٬ که این میزان صرفه جویی نیزمحدود شده است٬
نقل به بخش حمل و در بوده اند. درجه حرارت داخلی کمتری برخوردار و عایق بندی بهتر که از می شود
استفاده از و ترافیک٬ تراـکم شدیدتر وسایط نقلیه دودزا٬ مورد در وشدیدتر علت برقراری ضوابط جدی تر
شده است. بیشتر سال 1973 وسیله نقلیه از فی الواقع میزان مصرف انرژی برای هر اتومبیلهای بزرگتر٬
مقررات وضع شده تأثیر بوده است. همه موفقتر فرانسه از اروپای غربی٬ میان کشورهای بزرگتر *در
اواسـط 1974 مصرف حرارتـی از به خصوص اینکه نفت مورد افزایش داده است٬ را قیمتهای باالتر
بوده بخشها دیگر از بخشهای غیرصنعتی خیلی بیشتر صرفه جویی در گرچه مقدار جیره بندی شده بود.
انرژی برق کارآیی تولید و حاصل شده٬ نقل نیزمقداری بهبود حمل و کارایی بخشهای صنعتی و در است٬
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و نقل به صرفه جویی قابل مالحظه ای دست یـافته٬ بخش حمل و در نیز ایتالیا شده است. بیشتر نیز
آلمان غربی خیلی صرفه جویی در درصد بوده است. اروپا منعکس کننده گران ترین قیمت برای بنزین در
از انگلیس صرفه جویی کمتر چون در انگلیس بوده است٬ از بوده ولی بیشتر ایتالیا فرانسه و از ـکمتر

ـگسترش منابع داخلی اولویت دارد.
افزایش قیمت داخلی انرژی کانادا زمینه مصرف انرژی نداشته است. صرفهجویی آنچنانی در کانادا *
افزایش قیمت نسبی برای مثال معادل نیمی از کشورهای صنعتی بوده و دیگر از سال 1976خیلی کمتر در

ژاپن بوده است. انرژی در

سالهای آتی عمران اقتصادی در سازمان همکاری و تقاضای انرژی کشورهای عضو
ما پایان سال 1985 عمران اقتصادی تا سازمان همکاری و پیش بینی تقاضای کشورهای عضو برای
مناطق را قیمتهای نسبی انرژی هریک از واقعی ناخالص ملی و تولید روابط تخمینی بین تقاضای انرژی٬
به خاطر تقاضای انرژی را در اـکثرصرفه جوییها معادالت ما ترکیب کرده ایم. ازطریق پیش بینی آن تغییرها
با تغییرات پیش بینی شده به دست می دهند. به خاطر آمریکا مورد در قیمتهای نسبی و تغییرات قبلی در
این معادالت ممکن است نمی گیرند. بر در جمعیتی را تغییرات آمار یا دولتی و این وصف مقررات جدید
کاالهای دیگر و ساختمانها کارایی تجهیزات انرژی٬ مورد تمامی تأثیرات افزایش قیمتهای گذشته در
تعیین کمیت این صرفه جوییهای اضافی برنگیرد. در را شد معرفی خواهند و آینده تولید بادوامی که در
بسیار دشوار بوده و تا حد زیادی به قضات شخصی بستگی دارد. باید تأـکید نماییم که روی هم رفته دامنه
وسیع باشد. صرفه جویی می تواند مورد در تردیدهای موجود روشهای تخمینی و به دلیل استفاده از خطا
چند عمران اقتصادی در سازمان همکاری و کشورهای عضو در احتماًال بدون توجه به شرایط بازار٬

گرفت. زمینه انرژی صرفه جوییهای بیشتری صورت خواهد سال آینده در
بنزین مصرفی توسط اتومبیلها میانگین جدید سال 1985 داشته است که در مقرر کنگره آمریکا *
این مقررات بر تأثیر برسد. م) ـ کیلومتر به ازاری یکصد لیتر مایل (8/8 27/5 هر بایستی به یک گالن در
رشدجمعیت کاهش شدید تقاضای انرژی است با درصد برگیرنده 20 در مصرف بنزین که درحال حاضر
که این منابع صنعتی معتقدند بعضی از نگاه کنید). 6 (به تصویر یافت. افزایش خواهد دهه بعد راننده در
انتظار برای انرژی بکاهد. میزان تقاضا از روز میلیون بشکه در 2/5 تا تحوالت خواهدتوانست معادل 2
کمی به این صرفه جویی اضافه مقدار پیش گرفته شده٬ در آمریکا این زمینه در دیگراقداماتی که در می رود

نماید.
مهمترین اقدام صرفه جویانه زیادی انجام نداده است. بردن میزان صرفه جویی کار ژاپن برای باال *
تجهیزات زمینه تأسیسات و بانک عمران ژاپن به صنایعی که در است. بخش صنعتی متمرکز بر توکیو
وامهای تجاری مـی دهد. نرخ بهره کمتری از طرحهایی با صرفه جویی انرژی سرمایهـگذاری می کنند٬
بوده است. میلیون دالر فقط 70 بودجه سال 1977-78 در تخصیص منابع مالی برای این برنامه ها
سال اول اجازه می افزاینددر به کوره های موجود متوسطی که مبدلهای حرارتی را ـکارخانه های کوچک و

مستهلک نمایند. یک چهارم این سرمایهـگذاری را دارند
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6 تصویر

بخش مقررات آلمان غربی بر تیره است. اروپای غربی بسیار در دورنمای صرفه جویی بیشتر *
کـرده است کـه تکـنولوژی بـرآورد پیمانکاران وزارت تـحقیقات و یکی از می باشد. مسکن متمرکز
روزانه تا تأمین گرمای منازل به تدریج باعث می شود٬ رابطه با در مقررات جدید و خانه سازی جدید
کشـورهای اروپـایی بـر دیگـر فرانسه بـیش از بشکه صرفه جویی گردد. 640/000 تا 540/000
به هدف صرفه جویی روزانه 900/000 سال 1985 که تا شانس خوبی دارد ورزیده و صرفه جویی تأـکید
انگیزه ایجاد برای کمک به دست یابی به این هدف ازصرفه جویی غیرمرتبط با مجموع دست یابد. بشکه در
ساختمانهای مورد اقداماتی برای تنظیم معیارهایی در که منتج از استفاده شده است٬ به وسیله قیمتها
اختصاص 200 و نمی باشد انگیزه های مالی برای ترغیب به ساخت تجهیزاتی که فعًالموجود ایجاد جدید٬
زمینه صرفه جویی در بودجه جاری برای کمک به تأمین سرمایهـگذاریهای صنعتی در در میلیون دالر
انگلیس و که در می رسد انگیزه های قیمتی به نظر توانایی برای صرفه جویی غیرمرتبط با می باشد. انرژی٬
گرچه نصب عایقهای بسیارنداشته است٬ کلی درزمینه صرفه جویی تأـکید لندن به طور باشد. محدود ایتالیا
این تجهیزات سرمایه ای که عالوه بر اعالم کرده است. آزاد مالیاتی 100درصد نظر از صنایع را حرارتی در
تـالش بـرای ایـتالیا در شامل تجهیزات صرفه جویی انرژی شده اند. داده می شد به مناطق روبه رشد
رابطه برای اروپای غربی با معادالت ما آن در که تأثیر بوده است٬ متمرکز قیمتها مالیات و صرفه جویی بر

قیمت به دست داده می شود.
گشته آغاز 1977 سپتامبر بوجده برنامه عایق بندی منازل مسکونی که از که با می کند برآورد کانادا *
میلیارد هفت سال آینده 1/4 بودجه این برنامه در بشکه صرفه جویی نماید. روزانه 140/000 می تواند
میزان دوسوم آن برای هزینه سرمایهـگذاری ساخت تجهیزات عایق بندی منازل برای که تا می باشد دالر

شد. خواهد به صورت وام اعطاء واحدهای مسکونی موجود تجهیز
روی قضاوت برآورد از ما باتوجه به شناسایی مشکالت تعیین کمیت تأثیرات صرفه جوییهای اضافی٬
پس بدست آوریم. زمینه تقاضا در را پایه پیش بینی خود کاهش دادیم تا تقاضای انرژی را از ابتدایی خود
عمران مناطق سازمان همکاری و تقاضای انرژی هریک از ما بررسی دقیق مقررات کنونی انرژی٬ از
مـیزان این مـقدار٬ رابطه با فرض کردیم که در کاهش دادیم و درصد 5 سال ٬1985 در اقتصادی را
دهیم که هم هشدار باید دیگر بار رفت. به صورت خطی باالخواهد سالهای 1977-85 صرفه جویی در
دامنه قابل احتماًال صرفه جوییهای اضافی٬ کاهش در درصد 5 هم در معادالت و نتایج حاصله از در
تقاضای آتی به میزان صرفه جویی بیفزاید٬ مقررات پیشنهادی هرچقدر دارد. وجود خطا مالحظه ای از
برآورد وزارت انرژی آمریکا مثال٬ به طور بود. خواهد کمتر پیش بینی ما به همان نسبت از انرژی نیز
میزان تقاضای انـرژی توانست در به اندازه کافی خواهد سال 1985 که مقررات پیشنهادی تا می کند
خواهد کل تقاضا) درصد تقاضای بالقوه (4 میلیون بشکه از روزانه 2 وحدودًا نماید کاهش ایجاد آمریکا
مـورد در صرفه جویی است که درنتیجه الیحه قانونی مـصوبه 1976 این معادل همان مقدار ـکاست.

اتومبیلرانی پیش بینی می شود. معیارهای سرعت در
میزان شدت که ساالنه از نشان می دهد و می کند برآورد زیاد بسیار میزان صرفه جویی را متدولوژی ما
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کاسته درصد متوسط 0/7 عمران اقتصادی به طور سازمان همکاری و مصرف انرژی کشورهای عضو
سالهای 1977-85 ناخالص ملی در برای تولیدیک واحدتولید نیاز که این میزان انرژی مورد خواهدشد
7 (به تصویر می باشد. سالهای 1974-76 نرخ کاهش به دست آمده در معادل نیمی از این مقدار است.
تحلیلگران که توسط دیگر یک درصد تا 0/2درصد کاهشهای ساالنه از بادامنه ای از این مقدار نگاه کنید)

ببینید. را پیش بینی مقایسه ای تقاضای انرژی ضمیمه ”د“ مورد برای بحثی در 1ـ

کـه نـرخـهای می دهد آن قرار بر همچنین فرض را متدولوژی ما پیش بینی شده قابل مقایسه است.1
واقعی ناخالص نسبتهای تولید منطقه کاهش خواهدیافت: چهار تقاضای انرژی هریک از صرفه جویی در

مقایسه شده است. روندهای دوره 1974-76 طول نه سال با ملی در
سالهای در درصد ناخالص ملی به میزان ساالنه 0/8 نسبت تقاضای انرژی به تولید آمریکا در *
سالهای 76-1974این میزان کاهش 1 85-1977پیش بینی شده که کاهش خواهدیافت درحالی که در

سال بوده است. در درصد
سالهای کاهش ساالنه در درصد 0/9 ناخالص ملی نشانگر ژاپن نسبت تقاضای انرژی به تولید *در
سال بوده سه درصددر سالهای 1974-76 مقایسه این میزان کاهش در حالی که در 85-1977است در

است.
کاهش ساالنه 1/3درصد *دراروپای غربی میزان کاهش پیش بینی شده آتی 0/6درصداست که از

است. پایین تر سالهای 1974-76 در
پیش بینی شده که نسبت به میزان 0/2 که صرفه جویی موضوع یک خط مشی عمده نیست٬ کانادا *در

درصد در سال که اساسًا کمتر از سالهای 76-1974 خواهد بود٬ کاهش می پذیرد.
سناریوهای تقاضای انرژی عرضه نفت اوپک٬ مورد درک مفاهیم وسیع برآوردهایمان در به منظور ما
کرده ایم که مالزم با اقتصادی واقعی ایجاد نرخ رشد دو مرتبط با عمران اقتصادی را سازمان همکاری و
سناریوی پایه٬ در براساس فرضیه های بهره وری جایگزینی مختلف هستند. و بیکاری ثابت این کشورها
سطوح کنونی نگهدارد٬ در بیکاری را به میزانی که بتواند منطقه را ناخالص ملی هر تولید میزان رشد ما
سالهای عمران اقتصادی در سازمان همکاری و مورد میانگین ساالنه به دست آمده در کرده ایم. برآورد

بود. درصد 4/2 حدود 1978-85

7 تصویر

پیش بینی نرخـهای به کار٬ جمعیت قادر قبیل رشد از میزان بیکاری آتی٬ در عامل مؤثر چند ما
ناخالص ملی واقعی و تولید بین تغییرات در سالهای 1970 روابط مشاهده شده در مشارکت نیروی کار٬

نگاه کنید) (به جدول 4 دخالت داده ایم. این برآوردها در اشتغال را تغییرات در
زمان عمران اقتصادی از سه منطقه سازمان همکاری و به کار جمعیت قادر چون تغییرات عمده ای در
نرخ بیکاری ثابت داده ایم تا تغییر آنقدر را نرخهای رشد ما داد٬ رخ خواهد اوائل سالهای 1980 حال تا
دورههای زمانی پنجساله در این ارقام را (سازمان ملل)٬ جمعیتها مورد در منبع پیش بینیهای ما بماند.
گسیختگی عدم تداوم و 1982 و برای سالهای 1981 پیش بینی های ما در که باعث می شود ارائه میدهد
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تغییرات مالیمتری الزمه با ارقام سال به سال منتج به نرخهای رشد استفاده از آید. قابل مالحظه ای پدید
به میزان بیکاری ثابت٬ از یک نسبت کوچکتر بیانگر به کار٬ رشدجمعیت قادر در تغییرات مزبور می شود.
کشورهای نسبت بزرگتری در کمترو پس ازسال 1981 آمریکا و کانادا ناخالص ملی در میزان رشدتولید

اروپای غربی می باشد.
برای درصدرشد میانگین ساالنه محاسبه شده 4/2 روابط تاریخی٬ و روندها در به بعلت امکان تغییر
رشد نشانگر صرفًا باید را سالهای 1978-85 عمران اقتصادی در سازمان همکاری و ـکشورهای عضو
یک پیش بینی دقیق آن را نباید دانست و ناخالص ملی که برای ثابت ماندن بیکاری الزم می باشد تولید
از بیکاری مداوم کمتر که نرخهای رشد ناظران معتقدند بسیاری از آمریکا مورد در مثال٬ به طور انگاشت.
این نظریات ظاهرًا داده ایم. استفاده قرار مور سالهای 81ـ1978 آن چیزی است که علی الخصوص در
که به لحاظ این اعتقاد (ب) و نیروی کار پیش بینی مشارکت کمتر (الف) ربط دارند: زیر مختلف به موارد
ناخالص ملی ممکن تولید افزایشهای فرض شده در ضرایب٬ دیگر نرخهای کاهش یافته تشکیل سرمایه و
گرفتن این برای درنظر کارایی تولیدی بشاد. اشتغال به جای افزایش در است مستلزم تغییرات باالتری در
یک ما برود٬ گذشته باال ناخالص ملی آتی بیش از تولید رابطه با امکان که میزان اشتغال ممکن است در
نظر سناریوی پایه در از کمتر درصد ناخالص ملی به میزان 0/5 تولید سّری فرضیات مختلف برای رشد
سالهای 1978-85 عمران اقتصادی در سازمان همکاری و ـگرفتیم (نرخ میانگین برای کشورهای عضو

می باشد). درصد معادل 3/7

جدول 4

ناخالص ملی ساالنه برای کشورهای تولید میزان رشد نرخهایی از ما سطح پایین ترین سناریوی رشد٬
دربر درصد میانگینی معادل 3/7 با را سالهای 1978-85 عمران اقتصادی در سازمان همکاری و عضو
گرچه پیشگویان اقتصادی است٬ مشابه پیش بینی های بسیاری از نرخها موارد بسیاری از در می گیرد.
قـرار کوچکتر قسمت مقادیر در سالهای 1982-85 در کانادا و ناخالص ملی آمریکا افزایش تولید
دورنمای تیره (الف) اقتصادی آتی ناشی از بدبینی مربوط به رشد مسئله انرژی٬ گذشته از ـگرفته اند.
سیاستهای اقتصادی محتاطانه (ب) زمینه تجارت و در تردید و منافع ناچیز رابطه با سرمایهـگذاری در
تقاضای انرژی کشورهای این سناریو٬ در می باشد. پرداختهای عظیم٬ کسری بودجه و برابر دولتی در
سال 1985 یافت که در افزایش خواهد سالهای 1978-85 در درصد پیشرفته به میزان ساالنه 2/9

می باشد. روز میلیون بشکه در معادل 94/6
عمران اقتصادی برای سازمان همکاری و تقاضای کشورهای عضو سناریوی سطح باالی رشد٬ در
افزایش سال 1985 در روز میلیون بشکه در به 98 سال 1977 در روز میلیون بشکه در 75/4 انرژی از

مقایسه تقاضاهای پیش بینی شده انرژی نگاه کنید. مورد در به ضمیمه د 1ـ

رابطه استفاده واقع شده است کًالدر مورد این سناریوها ناخالص ملی که در تولید نرخهای رشد می یابد.1
عمران اقتصادی در سازمان همکاری و کشورهای عضو مورد میزان حداـکثری که پیش بینی کنندگان در با
میزان رشد و سال می گردد میانگین آن 4/2درصد ناچیزاست و بسیار می دارند٬ ابراز سالهای 1978-85
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می باشد. درصد معادل 3/3 مصرف انرژی نیز

عمران اقتصادی سازمان همکاری و عرضه انرژی کشورهای عضو
سالهای عمران اقتصادی در سازمان همکاری و عرضه انرژی کشورهای عضو مورد در ما برآورد
منطقه سازمان چهار منابع انرژی در هریک از مورد در پیش بینی ها و تحلیل مفصل طرحها بر 1978-85
و سیاستهای عمرانی دولتها (الف) مخصوصاً این رابطه ما در است. عمران اقتصادی استوار همکاری و
برنامه (د) و قابل اجرای تجاری٬ کامًال و قراردادهای موجود (ج) پایه منابع٬ برآورد (ب) مدیریت منابع٬
در را ”بهترین برآوردها“ ما اصوًال٬ داده ایم. بررسی قرار مورد را زمانی الزم برای راهاندازی پروژه ها
تحت قوانین جاری آنچه که می تواند از برنامه های زمانی ساختمانی٬ وقفه طوالنی در صورت عدم ایجاد

تهیه کرده ایم. حاصل شود٬
میانگین بیش از به طور سالهای 1978-81 عمران اقتصادی در انرژی سازمان همکاری و رشدتولید
(به بود. همراه خواهد درصد کاهش شدیدی معادل 2 با سالهای 1981-85 در و بود درصدخواهد 3/9
عـمران نفت سازمان همکاری و تولید کاهش سرعت رشد این کاهش نمایانگر نگاه کنید) 8 تصویر
کاهش خواهد شیب شمالی آالسکا نفت دریای شمال و آن تولید سال 1980است که در اقتصادی پس از
خواهد زیاد هشت سال آتی بسیار آن در جمله منابع انرژی غیرنفتی که پیش بینی شده استفاده از از یافت.
دچار سال 1980 پس از طبیعی احتماًال گاز تولید زغال سنگ نام برد. انرژی هسته ای و می توان از شد٬
رکود خواهد گشت. انتظار می رود تا سال 1985 واردات زغال سنگ و گاز طبیعی که معادل 3 تا 4 میلیون
بشکه نفت است جایگزین تولید داخلی انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی

نگاه کنید) 6 و (به جداول 5 بشود.

8 تصویر

از سال 1985 عمران اقتصادی بین زمان حال و نفت سازمان همکاری و بخش اعظم افزایش تولید
نزولی سیر سال 1980 پس از که این افزایش نیز این می رود که گمان بر آمد خواهد دریای شمال پدید
هشت سال در بود٬ روز بشکه در سال گذشته معادل 800/000 بازده نفتی انگلیس که در داشته باشد.
سال آتی روزانه 500/000 امسال و نفتی انگلیس در تولید می رود انتظار شد. خواهد برابر آینده چهار
نیز نفت نروژ تولید گشت. نزولی خواهد سیر دچار آن این افزایش تولید لیکن پس از بشکه افزایش یابد٬
در یافت و آن افزایش خواهد پس از و شد خواهد روز بشکه در یعنی 600/000 برابر سال جاری دو در
دریای مهمترین حوزه نفتی کشف شده در رسید. خواهد روز میلیون بشکه در به سطح 1/3 سال 1985
حوزه تولید شد٬ خواهد بهره برداری آن آغاز و تولید سال 1980 که در شمال به نام استات افجورد
ایـن سـطوح تـولیدی است که می تواند زیاد آنقدر نیز میزان ذخایر داد. افزایش خواهد اـکوفیسک را
بشکه نفت میلیارد آبهای انگلیس معادل 20 کشف شده در مجموع ذخایر تأمین نماید. پیش بینی شده را
بشکه نفت میلیارد رویهم رفته به 8 نیز اـکوفیسک نروژ و مجتمع استات افجورد مجموع ذخایر است.
دارد. باشد٬ حیث استوار هر بستگی به برنامه ریزی توسعه که از پایان سال 1985 تا میزان تولید می رسد.
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داشته باشد. فقط افزایشات کوچکی وجود آمریکا و نفت کانادا تولید در می رود انتظار
البته خواهدرسید. روز میلیون بشکه در به سطح 10/3 احتماًال سال 1985 در نفت آمریکا تولید *
پیش بینی شده توسط اـکثر روز میلیون بشکه در 10/5 و بین 9/5 پیش بینی ها دامنه ای از این میزان با
بازده شیب می گیرد. مقایسه قرار بخش خدمات تحقیقاتی کنگره مورد و وزارت انرژی٬ شرکتهای نفتی٬
سال روزدر به 2میلیون بشکه در سال 1977 روزدر بشکه در 300/000 که قراراست از شمالی آالسکا
چون بخش اعظم تالشهای جبران نماید. را منابع دیگر توانست کاهش مداوم تولید خواهد برسد٬ 1985
منجر میزان حفاریها افزایش در کشف شده قبلی صورت گرفته است. مناطق قدیمی و در اـکتشافی آمریکا
خارج در تولید ولی ادامه این عملیات سبب شده است که نرخ کاهش در نشده است٬ ذخایر به افزایش در
ولی عرضه نفتی بسیاردارد٬ درخارج ازخشکی ذخایر اینکه آمریکا وجود با ازشیبهای شمالی کندشود.

بود. عمده نخواهد سال 1985 نفت این منابع تا
سال گذشته به سطح اولیه بازگشت سالهای 76-1974در نزولی آن در پس ازسیر *بازده نفتی کانادا
سبب شده تا آلبرتا مخازن کم عمق در افزایش حفاری در ممکن است قدری افزایش یابد. سال 1985 تا و

ممانعت به عمل آید. سال گذشته٬ در حوزه های قدیمیتر کاهش در از

6 و جدول 5

هنوز ذخایر مهمی کشف نشده است٬ لیکن اـکتشافات در بخش پمبینای غربی آلبرتا امیدوارکننده به
نظر می رسد. نتایج حاصله از بخش پمبینا باید در سالهای 85-1982 روزانـه بـین 200/000 تـا
سطح از شنهای نفتی نیز نفت مصنوعی از تولید به تولیدات بیفزاید. بشکه نفت تولیدی جدید 300/000
افزایش می یابد. سال 1985 در روز بشکه در به سطح 300/000 سال 1977 در روز بشکه در 50/000
نخواهدشدچون هزینه های مربوط به گسترش آغاز دوران ماقبل 1985 در قطبی کانادا نفت ذخایر تولید

سنگین می باشد. بسیار توزیع این ذخایر و
در یافت و کاهش خواهد عمران اقتصادی نیز سازمان همکاری و طبیعی کشورهای عضو گاز تولید
بازده گاز مورد در ما برآورد رسید. خواهد روز میلیون بشکه در به معادل نفتی آن یعنی 14 سال 1985
و کاهش مداوم خواهدبود توأم با سال 1985 تا روز میلیون بشکه نفت در طبیعی آمریکایعنی معادل 8/4
قبل از تا و میزان اـکتشاف افزایش حاصل نمی شود. در و فزونی می یابد ذخایر در اضافات جدید بر تولید
بسـیاری از گـرفت. نـخواهـد دسـترس قـرار گـازی در حوزه شیب شمالی آالسکا٬ از سال 1985
میلیون 9 تا یعنی 7 نفتی آن٬ معادل مقدار سال 1985 تا آمریکا گاز که تولید پیش بینی کنندگان معتقدند

می باشد. روز بشکه در
که 45 هلند٬ عرضه گاز گرچه از گازطبیعی دراروپای غربی نیز15درصدافزایش خواهدیافت. تولید
ولی شروع شد٬ به دالیل صرفه جویانه کاسته خواهد تشکیل می دهد٬ مصرف اروپای غربی را درصد
به مـیزان بازده دریای شمال را حوزه فریگ٬ به اضافه استفاده کامل از حوزه برنت و بهره برداری از
معادل است از دریای شمال قرار در توسط نروژ گاز تولید افزایش خواهدداد. سال 1985 یک پنجم آن تا
سالهای 1980برسد. روزدر سال گذشته به 500/000بشکه در نفتی آن یعنی 28/000بشکه درروزدر
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انگیزه های تشویقی که با اـکتشافات اخیر آید. است افزایشی پدید قرار نیز طبیعی کانادا گاز میزان تولید در
تولید بتواند٬ استان همراه است باید سطح فدرال و امتیازات بهره برداری در و مالیات کم٬ اـکتشافاتی فدرال٬
حوزه های طبیعی از زیادی گاز است مقدار قادر ژاپن نیز ببرد. باال اوائل سالهای 1980 در را کانادا ـگاز
چین گسترش به لحاظ ادعاهای حل نشده ژاپن٬ لیکن تالشهای اـکتشافی و نماید٬ خارج ازخشکی تولید

وقفه گشته است. آن دچار مورد کره در و
میلیون بشکه در معادل نفتی آن یعنی 12/3 عمران اقتصادی از زغال سنگ سازمان همکاری و تولید
ما مقررات کنونی آمریکا٬ با بالغ خواهدگردید. سال 1985 میلیون بشکه در به 15/4 سال 1977 در روز
سال در روز میلیون بشکه در معادل نفتی آن یعنی 7/5 از پیش بینی می کنیم که بازده زغال سنگ آمریکا
حالی که بخش اعظم مصرف انرژی آمریکا در میلیون بشکه درسال 1985خواهدرسید٬ به 10/4 1977
بخش خدمات تحقیقاتی مشابه مطالعات اخیر این پیش بینی تقریبًا بود. برق خواهد مختص به تولید
می باشد. فشارهای نامحدود اختیارات محدود٬ آمریکا٬ تقاضای انرژی در تحت عنوان عرضه و ـکنگره٬
خدمات عمومی برای شرکتهای صنعتی و جهت فراهم آوردن انگیزه های بیشتر تصویب مقررات جدید
مشکالت مربوط به حفاظت محیاط البته اـگر زمینه زغال سنگ بشود٬ در سبب مصرف بیشتر می تواند

زغال سنگ حل گردد. تولید رابطه با نقل در حمل و و کار زیست٬
یافت. ژاپن به میزان کمی افزایش خواهد و کانادا بازده زغال سنگ اروپای غربی٬

در زغال سنگ اروپای غربی به علت اینکه رگه های زغال سنگ باریک بوده و *هزینه بهره برداری از
1اعماق معادن جای دارد٬ بسیار سنگین است و در بعضی از کشورها قیمت زغال سنگ وارداتی برابر ــ
قیمت زغال سنگ تولید شده در داخل است. افزایش در تولید زغال سنگ انگلیسی قادر خواهد بـود3
روی هم رفته این کشورها و جبران نماید٬ فرانسه را زغال سنگ آلمان غربی و تولید ـکاهشهای مداوم در
نقاط دیگر زغال سنگ در تولید می رود انتظار می نمایند. تولید زغال سنگ اروپای غربی را درصد 90

ترکیه حاصل کمی دربرداشته باشد. و اسپانیا یونان٬ به خصوص٬ اروپا
گسترش این منبع انرژی به وسیله داشت. افزایش چشمگیری نخواهد نیز زغال سنگ کانادا تولید *
در تأخیر (ب) شرق٬ نقل الزم جهت تحویل زغال سنگ غرب به بازار فقدان تسهیالت حمل و (الف)
تطبیق دادن اهداف در عدم توانایی اتاوا (ج) و گسترش حمایت می کردند٬ از پیمانهای صادراتی که قبًال

وقفه گشته است. دچار جمعیت٬ رابطه با در زمینه انرژی و در خود
بافتهای عمیق واقع شده است. در کوهستانی و مناطق دورافتاده و زغال سنگ ژاپن در ذخایر *
قدرت از نیز کارگران ماهر حاد کمبود و است٬ بازار قیمت زغال سنگ در از خیلی بیشتر هزینه های تولید

زغال سنگ می کاهد. رابطه با تولیدی ژاپن در
بحث و دارد. قرار قانونی بسیار کشورهای پیشرفته تحت فشارهای سیاسی و انرژی هسته ای در
کاهش تقاضای مربوط به الکتریسیته و کارایی انرژی هسته ای که با مناظره فزاینده پیرامون مطلوبیت و
انتظارات مربوط به دستیابی به انرژی یابنده تأسیسات هسته ای دوچندان گردیده٬ رشد هزینه های سریعًا
برآورد نگاه کنید) (به جدول 7 قابل مالحظه ای کاهش داده است. به مقدار را سال 1985 هسته ای تا
اـکنون چنین به کاهش می یابد. طوالنی ترشدن برنامه های ساخت تأسیسات هسته ای دائمًا ظرفیت آتی با
ساخت یا طوالنی در قبیل یک تأخیر صنایع هسته ای از یک اختالل مهم در ایجاد که حتی با می رسد نظر
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به این ترتیب تا ظرفیت پیش بینی شده غیرمحتمل می باشند. در کاهشهای بیشتر مهم٬ یک کشور اداره در
انرژی به تولید روز میلیون بشکه در برق تولیدی توسط انرژی هسته ای معادل نفتی 6/6 سال 1985
سال 1977 آن در مقدار که سه برابر افزود عمران اقتصادی خواهد سازمان همکاری و ـکشورهای عضو

می باشد.

جدول 7

گذشت برق 100/000مگاوات خواهد مرز دراواسط سالهای 1980از ظرفیت تولیدی ثابت آمریکا
که مساوی 10 می شود میلیون بشکه نفت درروز معادل 3 تولیدشده توسط انرژی هسته ای درسال 1985
برگیرنده سه چهارم افزایش در گسترش انرژی هسته ای نیز بود. خواهد تولیدات انرژی آمریکا درصد
23/000 تا ژاپن ظرفیت ثابت 22/000 در بود. خواهد سالهای 1977-85 عرضه انرژی ژاپن در
برقی معادل توانست تولید خواهد پیش بینی های دولتی است٬ از که خیلی پایین تر سال 1985 مگاوات تا
پیرامون مشکالت که به ظرفیت هسته ای کنونی البته اـگر تضمین نماید٬ بشکه نفت را روزانه 600/000
زمینه انرژی افزایش فعالیت دولت مرکزی در کانادا در راه حلی اندیشیده شود. می سازد٬ ژاپن آسیب وارد
5000مگاوات به ظرفیت انرژی هسته ای منطقه اونتاریو هشت سال آینده در هسته ای خواهدتوانست در

اضافه نماید. این کشور
در اروپای غربی٬ فرانسه نمونه ای برای گسترش انرژی هسته ای می باشد.

* کنترل مستقیم دولت بر بازار داخلی انرژی٬ پاریس را قادر خواهد ساخت تا ظـرفیت انـرژی
ظرفیت انرژی سال ٬1985 تا ببرد. اروپای غربی باال دیگری در کشور هر بیش از را هستهای خود
این ظرفیت معادل 4600 سال 1977 مقابل در که در رسید هسته ای فرانسه به 31/000مگاوات خواهد

مگاوات بوده است.
ظرفیت انرژی هسته ای از فرانسه عمل می کند٬ از انرژی آزادانه تر آلمان غربی جایی که بازار در *
این میزان رسید. مگاوات خواهد به 2/000 سال 1985 در و مگاوات افزایش می یابد میزان 1/400
دعاوی قانونی گروههای ریخته بود. برنامه ای است که دولت چندسال قبل طرح آن را از خیلی کمتر
سـاختمان بسـیاری از هسـته ای٬ زائد شرایط سخت دولتی جهت دفن مواد حفاظت محیط زیست و

به تعویق انداخته است. نیز بسیاری را کار آغاز انداخته و به تأخیر را ـکارخانه ها
انرژی هسته ای افزایش ناچیزی تولید در صنعت انرژی هسته ای بوده است٬ انگلیس که پیشگام در *
به انرژی هسته ای را نیاز داخل٬ طبیعی در گاز نفت و فراوان زغال سنگ٬ تولید برنامه ریزی کرده است. را

بین برده است. کوتاه مدت از در
چندسال آینده افزایش معتدلی خواهند عمران اقتصادی در منابع انرژی سازمان همکاری و دیگر
بـرق بـرنامه تـولید در دارنـد٬ عمران اقـتصادی درنـظر کلیه مناطق مهم سازمان همکاری و یافت.
سال این منابع در از سازمان را میزان تولید و آورده٬ گسترشی به وجود ژئوحرارتی خود هیدروالکتریک و
منابع دیگر و باد انرژی خورشیدی٬ میزان افزایش استفاده از برسانند. روز میلیون بشکه در به 6/3 1985
روز بشکه در معادل نفتی آن یعنی 50/000 احتماًال و ناچیز بسیار سال 1985 انرژی غیرمرسوم در
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هزینه مقرون به نظر قیمتهای فعلی از انرژی خورشیدی که با استفاده از تکنیکهای موجود بود. خواهد
نیز و بنمایند را گرمای خورشید استفاده از حداـکثر ساختمانهائی که بتوانند قبیل ایجاد صرفه است از

گرفت. خواهند معرض استفاده قرار به کندی در احتماًال گرم کردن آب٬ این انرژی در استفاده از
روز میلیون بشکه در معادل نفتی آن یعنی 3/7 گازطبیعی به میزانی برابر واردات خالص زغال سنگ و
سال گذشته میزان این حالی که در در مکملی برای منابع داخلی انرژی سازمان خواهدشد٬ درسال ٬1985
این دوره بخش ژاپن در اروپای غربی و آمریکا٬ بوده است. روز میلیون بشکه نفت در واردات معادل 1/7
است ژاپن امیدوار نمود. خواهند اوپک وارد طریق کشورهای عضو از را خود طبیعی موردنیاز اعظم گاز
روز بشکه نفت در یعنی معادل 500/000 دوبرابر را مایع طبیعی خود سال 1985واردات گاز تا ـکه بتواند
به برآورده سازد. سوخت بدون دود استفاده از منابع انرژی و زمینه تغییر در را خود نیاز بتواند تا بنماید٬
گاز برنامه های تولید محدودی از ژاپن فقط به تعداد تکنولوژی پیچیده الزم٬ و دلیل هزینه های سرسام آور
میزانی که بر نقل نیز کردن وحمل و مشکالت مربوط به انبار کشورپرداخته است. خارج از مایع طبیعی در
طبیعی اروپای واردات گاز تأثیرخواهدگذارد. افزایش دهد را طبیعی مایع خود ژاپن می تواندواردات گاز
فروش گاز تشکیل می گردد. طبیعی مایع الجزایر گاز از که بیشتر شد خواهد دوبرابر سال 1985 غربی در
معادل نفتی آن یعنی 850/000 یافت (از افزایش خواهد احتماًال طبیعی شوروی به اروپای غربی نیز
نیاز درصد شوروی 50 سال 1985 به این ترتیب تا و روز) ر میلیون بشکهد به 1/85 روز بشکه در

ساخت. طبیعی برآورده خواهد گاز نظر از وارداتی اروپای غربی را
انتظار می رود واردات خالص زغال سنگ سازمان همکاری و عمران اقتصادی در سال 1985 معادل
واردات زغال سنگ اروپای غربی که از طریق افریقای جنوبی٬ 1/4 میلیون بشکه نفت در روز بشود.
ولی افزایش عمده ای در داشت٬ افزایش معتدلی خواهد نیز تأمین می گردد٬ آمریکا نیز و استرالیا لهستان٬
به خـود مصرف زغال سنگ را چون صنعت فوالدسازی که چهل درصد آمد٬ نخواهد این رابطه پدید
زغال سنگ به استفاده از در انرژی برق یا درزمینه تولید اختصاص داده است رشدسریعی نخواهدداشت و
به دالیل مشابه واردات زغال سنگ ژاپن بنا گردید. حاصل نخواهد افزایش چشمگیر عنوان سوخت نیز

یافت. افزایش چندانی نخواهد نیز

عمران اقتصادی تقاضای خالص واردات نفتی سازمان همکاری و
واردات خالص غیرنفتی از نیز عمران اقتصادی و داخلی انرژی سازمان همکاری و کردن تولید ـکسر
که تقاضای وارداتی انرژی این می باشد نشان دهنده این امر سناریوهای ما٬ در تقاضای انرژی مذکور
وبستگی به رشد خواهدداشت٬ را 34/9میلیون بشکه درروز 31/5تا سال 1985دامنه ای از سازمان در
تقاضای واردات نفتی سازمان رشد دوسناریو٬ هر در نگاه کنید) (به جدول 8 ناخالص ملی نیزدارد. تولید
انرژی داخلی می باشد. تولید شدن رشد کند که منعکس کننده٬ سرعت می یابد٬ سالهای 1980-82 در
ناخالص ملی که نزدیک بدان فرضیاتی است که توسط رشدتولید گرفتن فرضیات پایین تر درنظر با *
تقاضای خالص واردات نفتی گرفته است٬ استفاده قرار پیش بینی کنندگان انرژی صنعتی مورد بسیاری از
که از بود سال 1985خواهد در روز میلیون بشکه در 31/5 با عمران اقتصادی برابر سازمان همکاری و

می گردد. وارد میلیون بشکه آن روزانه توسط آمریکا 12/5 این مقدار
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میلیون 34/9 مشتمل بر سال 1985 واردات خالص نفتی در بیشتر٬ گرفتن سناریوی رشد درنظر با
مناسب خواهد تقاضا این فرض که میزان عرضه برای تکافوی این مقدار با گردید٬ خواهد روز بشکه در
که رسید٬ خواهد روز میلیون بشکه در به 14/2 تقاضای خالص وارداتی آمریکا این سناریو در بود٬

داد. خواهد قرار تحت فشار را موجود ظرفیت بنادر

تقاضای کشورهای غیرکمونیستی خارج ازکشورهای عضوسازمان همکاری وعمران اقتصادی برای 4ـ
نفت اوپک

چند تقاضای کشورهای درحال توسعه غیراوپک و به برآورد ما تحلیل٬ مرحله بعدی تجزیه و در
بـرای عمران اقتصادی برای نفت اوپک پرداختیم. حوزه سازمان همکاری و صنعتی خارج از ـکشور
تصمیم گرفتیم کشورهای پیشرفته٬ سیاستهای موازنه ای در شدن آن بر متمرکز شدن تحلیل و ساده تر
به علت عدم نفت اوپک به دست آوریم. مورد در تقاضای این کشورها مورد در را محتمل ترین برآورد
کشورهای پیشرفته در نمی توان با غیرکمونیستی را بقیه کشورهای غیراوپک و ـکفایت اطالعات موجود٬
ناخالص داخلی که به وسیله تولید رابطه تاریخی بین فعالیت اقتصادی را عوض٬ در داد. قرار یک ترازو
بقیه کشورهای در مصرف کننده بزرگ درحال توسعه و مصرف نفتی یازده کشور و اندازهـگیری می شود

داده ایم. بررسی قرار مورد پیشرفته را کشور چهار حال توسعه غیراوپک و

تقاضای خالص وارداتی نفتی کشورهای درحال توسعه غیراوپک
نظر ما کشورهای درحال توسعه غیراوپک به طور گروهی در سال 1985 کمتر از امروز به نفت از
روزخواهد میلیون بشکه در 2/3 برابر تقاضای وارداتی آنها سال مزبور وارداتی نیازخواهندداشت که در
این وصف این تولید با بوده است. روز معادل 3میلیون بشکه در این تقاضا سال 1977 حالی که در در بود٬
کشورهای درحال توسعه غیراوپک یابنده نفت مکزیک است که وابستگی وارداتی بسیاری از رشد سریعًا
میلیون سال گذشته به 2/7 در روز بشکه در 250/000 صادرات نفتی مکزیک از مخفی نگاه می دارد. را

نگاه کنید) (به جدول 9 یافت. افزایش خواهد سال 1985 بشکه در
حال توسعه غیراوپک افزایش کشورهای در مصرف نفت در طول سالهای 1978-85 در ما به نظر
کاهش استفاده از و به افزایش است٬ بازده ملی رو سهم صنعت در این کشورها بسیاری از در خواهدیافت.
که تقاضای نفتی کشورهای درحال توسعه نشان می دهد ما برآورد کلی٬ به طور مشکل می سازد. نفت را
بالغ سال 1985 11میلیون بشکه در سال گذشته به بیش از در روز میلیون بشکه در 7/2 غیراوپک از
به طور داده است که این کشورها آن قرار بر فرض را این برآوردهای مربوط به تقاضا٬ گردید. خواهد
سال دست خواهند در درصد ناخالص داخلی معادل 4/5 تولید به رشد سالهای 85ـ1977 ـگروهی در
میان کشورهای گرچه در تاریخی است. برابرچهارپنجم میزان رشد اقتصادی تقریبًا این میزان رشد یافت.
در رشد کند نرخ نسبتًا ولی این میزان با آمد٬ خواهد این زمینه به وجود در حال توسعه تفاوتهایی نیز در

داشت. ـکشورهای پیشرفته همراهی خواهد
به سال 1977 در روز میلیون بشکه در 4/2 حال توسعه غیراوپک از نفت داخلی کشورهای در تولید
یافت. افزایش خواهد سال 1985 در روز میلیون بشکه در 9 و سال 1980 در روز میلیون بشکه در 6/3
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آن از بخش کـمتر و مصر کشورهای مکزیک و بخش اعظم این افزایش در نگاه کنید) 9 (به تصویر
مکزیک از طبیعی مایع در گاز نفت و تولید مالزی تأمین خواهدگردید. برونئی و برزیل و ـکشورهای هند٬
3/9میلیون بشکه میلیون بشکه درسال 1980و سال گذشته به 2/3 در بیش ازیک میلیون بشکه درروز
سال در روز بشکه در به 700/000 احتماًال بازده نفتی مصر گردید. بالغ خواهد سال 1985 در روز در

گردید. بالغ خواهد سال 1983-84 در روز یک میلیون بشکه در و 1980
سال 1972 جنوب شرقی مکزیک در در تاباسکو و ایاالت چیاپاز نفتی وسیع در ـکشف ذخایر
برای کمپانی دولتی نفتی یک برنامه ضربتی را پمکس٬ دگرگون ساخت. دورنمای وخیم عرضه نفت را
یعنی بشکه صادرکننده مکزیک دوباره عنوان قبلی خود و ترتیب داد نفتی جدید ـگسترش دادن ذخائر؛
نفت مکزیک به بیش از تولید سال 1977 اواخر در به دست آورد. 1974 سپتامبر در خالص نفت خام را

بالغ گردید. روز یک میلیون بشکه در
جنوب شرقی نشان در خشکی حوزه رفورما نفتی واقع در مربوط به ذخایر برآوردهای اخیر *
حوزه نفتی کشف این بخش 20 در دارد. این منابع وجود بشکه نفت در میلیارد 60 تا که بین 20 می دهد
حلقه چاه حداقل 130 شش حوزه نفتی با آن کشف نشده باقی مانده است. حوزه دیگر شده وحداقل 65
منطقه کمپانی پمکس در خشکی٬ خارج از در می نماید. بشکه نفت تولید فعال روزانه معادل 750/000
دارد دل کارمن قرار کیلومتری شمال کویداد 75 که در دست یافته است٬ به چهارحوزه نفتی دیگر ”چاـک“

باقی مانده است. بکر آن هنوز بیشتر حوزه یا 60 ـکه حدود
قدرت نفتی مصر خیلی بیشتر از اـکثر کشورهای در حال توسعه غیراوپک مـی باشد. کـمپانیهای
متمرکز منطقه کانال سوئز در بیشتر که این امید آنها دارند٬ بسیار امید مصر بین المللی نفتی به توان ذخایر
به آرامی نفت مصر تولید ما به نظر چشمگیردست یافته شده است. اـکتشاف مهم و آن به چهار است که در
کانال سوئز امتیازات مربوط به اـکتشافات نفت در چون به لحاظ ادعاهای اسرائیل٬ ـگسترش خواهدیافت٬
سال تا بازده نفتی مصر وضعیت سیاسی٬ مورد توجه به عدم اطمینان در با ماند. باقی خواهد تردید توأم با
به سال 1980 در روز میلیون بشکه در 1 تولید مورد پیش بینی قاهره در مقایسه با در و 1984 یا 1983

رسید. نخواهد روز سطح یک میلیون بشکه در

کشورهای پیشرفته دیگر
آفریقای جـنوبی و نیوزیلند اسرائیل٬ قبیل استرالیا٬ کشورهای پیشرفته از دورنمای تولیدی دیگر
انتظار می آید٬ که مهمترین تولیدکننده نفت این گروه به شمار استرالیا در کننده نمی باشد. چندان امیدوار
واردات نفتی کلی٬ به طور کاهش یابد. روز بشکه در به سطح 500/000 تولید 1978-85 که در می رود
افزایش خواهد سال 1985 میلیون بشکه در به روزانه 1/3 سال 1977 بشکه در 700/000 این گروه از

یافت.

نفت بازار کشورهای کمونیست در 5ـ
به سطحی یافت و کاهش خواهد سالهای 1981-85 نفت شوروی در پیش بینی می کنیم که تولید ما
به خارج باقی مازادی برای صدور و برآورده سازد توانست نیازهای داخلی را خواهد که تنها می رسد
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کرهشمالی ومغولستان مناطق ویتنام٬ ـکوبا٬ انتظارداریم به این لحاظ که اروپای شرقی٬ ما نخواهدگذاشت.
که موضع کشورهای کمونیستی به عنوان شد تغییرات شوروی سبب خواهد روند هستند٬ کمبود مواجه با
نفت وارد سال 1985چه مقدار تا اینکه آنها یابد. کننده خالص نفتی تغییر صادرکننده خالص نفتی به وارد
نامشخص بودن اطالعات مربوط به تولیدو تحت تأثیر نه تنها پیش بینی های ما نامعلوم است. کرد خواهند
نـفتی بـاتوجه بـه کـه واردات حـتی نـاچیز می شود متأثر این واقعیت نیز بلکه از دارد٬ مصرف قرار
تـوسط خـارجـی کسب شـده٬ ارز استانداردهای جهانی موجب مصرف سنگین درآمدهای مـحدود
فرض اینکه با تقاضای نفتی و گرفتن شرایط احتمالی عرضه و درنظر با ـکشورهای کمونیستی می گردد.
پـرداخـتهای کشـورهای تـراز می توان گفت که مضیقه های مالی مرتبط با قیمتهای نفت ثابت بمانند.
کرد. خواهد محدود روز میلیون بشکه در به 2/5 سال 1985 در واردات خالص نفتی آنان را ـکمونیستی٬
کردن نفت اجتناب ورزند٬ وارد کشورهای کمونیستی از حتی اـگر این٬ عالوه بر نگاه کنید). 10 (به تصویر
یک سال به تعویق خواهد تنها را تقاضا وارده بر هجوم فشار عرضه نفت جهانی٬ بر این اقدام آنها تأثیر

افکند.

مشکل نفتی شوروی
سال میلیون بشکه در کننده نفتی روزانه 10/9 به عنوان مهمترین تولید را ـگرچه شوروی موضع خود
نفت تولید در شده است. قابل توجهی کندتر بازده نفتی به طرز لیکن میزان رشد حفظ کرده است٬ 1977
شوروی در سال 1977 تنها 500/000 بشکه در روز افزایش وجود داشت. این مقدار از سال 1972
به شمارمی رود. ازجنگ کمترین میزان رشدتولید دوران بعد مقایسه با در و ـکوچکترین افزایش واقعی بود
غرب سیبری که اـکنون به به کاهش است بجز رو حال حاضر میزان بازده تمام مناطق نفتی شوروی در
که می رسد به نظر بازده تولید رسیده است٬ خود به اوج تولید لحاظ اینکه حوزه نفتی غول آسای ساموتلر

نگاه کنید). 11 (به تصویر مشکالت بیشتری شود. دچار
شش سال گذشته پنج تا نفت شوروی در تولید رشد در به تنهائی بیشترین سهم را حوزه نفتی ساموتلر
در برنامه خیلی عـقب است. غرب سیبری از حوزه های دیگر بهره برداری از گسترش و داشته است.
تا گردد٬ می بایست بهره برداری تجاری آغاز هشت حوزه جدید شش تا حداقل از سالهای 1976-80
ساالنه فقط پنج حوزه نفتی کشف گردید 1977 سال 1976و ولی در ساموتلرجبران گردد. ـکاهش تولید

کارهای زیربنایی بوده است. نیازهای مربوط به حفاری و عدم توانایی برآورد ـکه علت آن نیز
در و گذارد به کاهش خواهد رو سال 1980 در احتماًال بازده حوزه ساموتلر همه اینکه٬ از مهمتر
در مناطق دیگر حالی که کاهشی که هم اـکنون در در بود٬ کاهش آن عمده خواهد سالهای 1982-85
سال نتیجه مامعتقدیم که بازده نفتی شوروی در در افزایش می یابد. تخلیه ذخایرسریعًا اثر جریان است در
بنابراین خواهدکرد. نزولی سریعتری پیدا سیر دراوایل سالهای 1980 و رسید به اوج خودخواهد 1980
خواهد روز میلیون بشکه در معادل 10 سال 1985 در پیش بینی می کنیم بازده نفتی این کشور ما برآورد
صورتی که اـکتشافات موفقیت آمیز در است و باالترین دامنه امکان تولید داریم این مقدار البته اعتقاد بود.
نماید٬ وارد را نیازخود تجهیزات وتکنولوژی مورد شوروی بتواند و به خوبی انجام گیرد وحفاریها باشند
روز میلیون بشکه در میزان بازده حداقل 8 نتیجه این اقدامات چندان مثبت نباشد٬ اـگر بدان نائل می شود.
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بود. خواهد
گازطبیعی کاهش بازده نفت را قبیل زغال سنگ و تولیدسوختهای جایگزین از کوتاه مدت حداـکثر در
گذشته و چشمگیر مرحله رشد طبیعی شوروی از صنعت گاز توانست جبران نماید. نسبی خواهد به طور
برای تأمین نیاز کم و بسیار زغال سنگ شوروی نیز تولید گشته است. یک مرحله کاهش رشد وارد

برنامه های کافی نمی باشد.
بود٬ موردنیاز حد بیش از 1977 و ساالنه سالهای 1976 تولید بزرگ و بسیار گازخیز ـگرچه ذخایر

گشت. نقصان خواهد آینده این میزان توأم با ولی در
از را سریع خود شوروی رشد وقتی که صنعت گاز زمان از هر هم اـکنون بیش از پتانسیل مهم رشد *
مهمترین منطقه درحال حاضر شده است. متمرکز یک منطقه منفرد بر بیشتر کرد٬ آغاز اواسط دهه 1960
قیمت تمام شده مربوط به مشکالت فیزیکی و غرب سیبری می باشد. ـگازخیزتویمان اوبالست شمالی در
برای خط لوله جهت انتقال گاز احداث هزاران کیلومتر قلمروهای غیرقابل سکونت و در ـگسترش ذخایر
شرایط زیربنای نه چندان خوب و آورده است. به وجود مشکالت جدیدی را صادرات٬ استفاده داخلی و
که شد آن خواهد مانع از و کرد کندی خواهد توأم با واحداث خطوط لوله را تولید حفاری٬ سخت قطبی٬

عظیم بهره برداری نمایند. این ذخایر از بتوانند شوروی ها
به اوج خود سال 1976 ازبکستان در و شمالی٬ قفقاز اوکراین٬ در کشور مهم دیگر ذخایر تولید *
سیر سال آینده نیز چند کاهش یافت وحتی برنامه ریزی شده که در سال 1977 در برای اولین بار و رسید

نزولی بیشتری را طی نماید.
شوروی دارای ذخایر عظیم زغال سنگ است٬ لیکن بسیاری از این ذخایر که در بخش اروپـایی
مشکل بسیار آنها بوده وبهره برداری از درحال رسیدن به انتها گاز منابع نفت و مانند نیز دارند شوروی قرار
قرار بخش اروپایی کشور صنعتی و شرق مراـکز در نیز جدید بخش اعظم ذخایر گران قیمت می باشد. و
دهه گذشته دو در کیفیت نامرغوب هستند. نظر از قابل دسترس شرق نیز ذخایر از بسیاری دیگر و دارند
افزایش ساالنه سالهای 1976-80 درصد 3 بوده است و درصد میزان افزایش ساالنه زغال سنگ دو
نیروی استفاده نادرست از نقل زغال سنگ٬ واـگنهای راه آهن جهت حمل و کمبود تأمین نشده است. هنوز
با می آیند. جمله موانع مهم به شمار از معادن جدید کاهشهای اضافه شده برظرفیت بهره برداری از و ـکار

شد. به افزایش خواهد نقل یک مشکل غامض رو مسئله حمل و سیبری٬ در افتتاح معادن جدید

شوروی رجوع شود. مصرف انرژی در جهت مشاهده بحث مفصل پیرامون عرضه و به ضمیمه ”ه“ 1ـ

نحوه بود.1 مشکل خواهد بسیار اقتصاد بر شدید شوروی بدون تأثیر مصرف انرژی در ـکاهش رشد
مشکلی متفاوت است و کشورهای صنعتی غرب بسیار الگوی مصرف آن در مصرف انرژی شوروی با
فوالد پرمصرف انرژی آهن و صنایع شدیدًا می سازد. دشوارتر بسیار انرژی را است که صرفه جویی در
آمریکا حالی که این صنایع در در اختصاص داده اند. به خود مصرف انرژی شوروی را درصد 13 حدود
مسکن بخش اعظم نقل و کشورهای غربی حمل و در شامل می شوند. مصرف انرژی را درصد 3 تنها
امیدوارکننده است. این نقاط بسیار دورنمای صرفه جویی در و اختصاص داده اند٬ به خود مصرف انرژی را
غرب مورد منازل که اـکنون در صنایع و درشوروی بسیاری ازتکنیکهای مربوط به صرفه جویی انرژی در
نیز مناطق شهری و درشوروی حرارت بسیاری از شوروی به خدمت گرفته شده اند. در گرفته٬ بحث قرار
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بسیار این سیستمها غرب تعداد حالی که در در مشترک تأمین می گردد. طریق سیستمهای مولد صنعتی از
در ولی شوروی هزاران سیستم اینگونه ای را واقع شده اند). سوئد آلمان غربی و در آنها ـکم است (ـکه اـکثر
در شوروی توسط خطوط راه آهن انجام می گردد٬ در نقل بار بخش اعظم حمل و کرده است. مستقر خود
اتومبیلهای سواری٬ رابطه با در کامیون استفاده می شود. اروپای غربی به جای آن از و آمریکا حالی که در
نفر دو هر کانادا و آمریکا حالی که در در یک اتومبیل دارد٬ ساـکنین خود از نفر 50 تا 40 شوروی برای هر

یک اتومبیل سواری دارند. پنج نفر تا چهار اروپای غربی هر در یک ماشین سواری و بیش از
از تولید تغییر یا طریق ارتقای تکنولوژی صنعتی و از باید صرفه جویی یا مصرف٬ ساختار به خاطر
ارتقای آسان نیست. این کارها ولی هیچ کدام از خدمات سبک تأمین گردد. صنایع سنگین به صنایع و
نظریات با نیز فوالد آهن و صنایع سنگین مانند روش از تغییر الزم دارد. هزینه بسیار تکنولوژی زمان و

ـگروههای حاـکم ذی نفع شوروی مغایرت دارد.
توأم با نیز سالهای 1980 در می رود انتظار به کاهش است و تولیدواقعی ناخالص ملی درشوروی رو
سالهای 1976-80 واقعی ناخالص ملی در پیش بینی می کنیم که افزایش تولید ما باشد. ـکاهش بیشتر

نیروی کار٬ میزان رشد در کاهش شدید به خاطر مسئله انرژی٬ گذشته از شد. خواهد مشکل اقتصادی حادی روبرو دهه آتی شوروی با در 1ـ
جـهت واردات مـعتبر توانـایی کسب ارز محدودیت در و غیرقابل اعتماد٬ کارایی و کشاورزی فاقد و به کاهش بازدهی سرمایه٬ نرخهای رو
مشکالت و بحث مفصل مربوط به دورنماها می رود. پایین آمدن نرخ رشد بر انتظار متناوب گندم٬ خریدهای وسیع و و تکنولوژی موردنیاز

آورده شده است. ژوئیه 1977 ٬77 ـ نشریه 10436 اقتصادی شوروی در

سال باشد.1 در درصد 3/5 تا معادل 3 سالهای 1981-85 در سال و در درصد معادل 4
سالهای 1960 و سالهای اخیر ناخالص ملی در تولید از مصرف انرژی شوروی دارای رشدی سریعتر
برای انـرژی زمینه صرفه جویی انرژی مجموع تقاضا در گرفتن محدودیت موجود درنظر با می باشد.

رجوع گردد. به ضمیمه ”ه“ 2ـ

یافت. 2 افزایش خواهد سالهای 1981-85 ناخالص ملی در تولید نرخی مشابه به نرخ رشد٬ با احتماًال
ـکاهش قریبالوقوع در تولید نفت همراه با رشد تولید ناخالص ملی سبب خواهد شد که شوروی نتواند
به را همان حال موضع خود در و نماید نفت تولید کفایت نیازهای داخلی٬ به قدر سالهای 1981-85 در
تقاضا نیمی از حدود انرژی٬ برای تولید داریم که نرخ رشد انتظار ما عنوان صادرکننده عمده حفظ نماید.
سال 1976 در قابل مالحظه ای بکاهد. به مقدار صادرات انرژی خود مقدار از بنابراین شوروی باید باشد.
تداوم سال 1985 ولی تا بود٬ روز میلیون بشکه نفت در معادل 3/3 میزان صادرات انرژی این کشور
سال 1985 می کنیم که تا فکر ما بود. خواهد کاری بس دشوار نیز٬ روز میلیون بشکه نفت در حداقل 1
مصرف نفت و بین تولید آن زمان٬ در طبیعی تشکیل دهد. گاز را بخش اعظم انرژی صادراتی این کشور
کشورهای نفت شوروی به دیگر مستمر بنابراین صدور گشت٬ خواهد شوروی به سختی توازن برقرار

شد. غرب تأمین خواهد ـکمونیستی به وسیله واردات حاصله از

انرژی اروپای شرقی فقر
طریق واردات انرژی مصرفی اروپای شرقی از درصد 80 حدود به دلیل قلت منابع انرژی داخلی٬
میلیون بشکه آن 1/6 حدود سال 1976مصرف شد٬ میلیون بشکه نفتی که روزانه در 2 از تأمین می شود.
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تمام نفت تولیدی تقریبًا آن ازطریق شوروی تأمین می گردید. که 85درصد واردات نفتی تشکیل می داد را
یوگسالوی تولید در آن نیز مقداری از و خودکفاست به دست می آید رومانی که تقریبًا اروپای شرقی از
معتبر ازای ارز در بقیه آن را تأمین کرده و را خود نیاز درصد 30 می تواند نیز که این کشور می گردد
رکامل به به طو آلمان شرقی تقریبًا لهستان و مجارستان٬ چکسلواـکی٬ بلغارستان٬ خریداری می نماید.
اتحادشوروی تأمین از معتبر پرداخت ارز با منحصرًا و تقریباً که درحال حاضر واردات متکی هستند

می نمایند.
معادل 3/5 1977 و سال 1976 یعنی در شده است. کندی روبرو اقتصادی اروپای شرقی با رشد
می کنیم فکر ما بوده و 4/5درصد با برابر میزان رشد سالهای 1971-75 حالی که در بوده است در درصد
سال در درصد 4 تا معادل 3/5 سالهای 1981-85 در داشت و همچنان ادامه خواهد ـکه این کندی رشد
بر تأـکید علیرغم افزایش واردات گاز٬ سیرنزولی شده است. دچار تقاضای انرژی نیز رشد بود. خواهد
بتواند زمینه انرژی هسته ای واردات فزاینده نفتی باید یک برنامه جاه طلبانه در آغاز زغال سنگ و تولید
بشدت واردات نفتی نیز میانگین ساالنه رشد ما به نظر آورده نماید. بر بخش اعظم تقاضای انرژی را
تقلیل سالهای 1977-85 در درصد به 5 سالهای 1971-76 در درصد 12 از یافت و ـکاهش خواهد

داشت. مبرمی به واردات نفتی روزافزون خواهد کلی اروپای شرقی نیاز به طور یافت. خواهد
نیاز بپردازند. معتبر ارز خود نیاز ازای نفت مورد توانست در یوگسالوی خواهند رومانی و احتماًال
در یوگسالوی نیز باشد. روز بشکه در 100/000 بیش از نباید سال 1985 رومانی به نفت وارداتی در
حال حاضر روزانه 180/000 بشکه نفت وارد می کند که احتماًال نیمی از آن از طریق شوروی و در ازاء
یوگسالوی روزانه به 250/000 بشکه نفت وارداتی نیاز معتبر به دست می آید. ولی تا سال 1985 ارز

بپردازد. معتبر ازای همه آن ارز در باید داشت که تقریبًا خواهد
و آورد٬ خواهد نفت شوروی مشکالت زیادی برای اروپای شرقی به وجود ـکاهش احتمالی تولید
نفتی شوروی شریک باشند. سنگین کمبود تحمل بار در شد خواهند مجبور نیز این کشورها احتماًال
نفت شوروی به اروپای شرقی میزان صدور در به احتمال زیاد سال 1980 بهترین وضع این است که پس از
اـگـر متوقف گردد. بدترین وضع این است که این صادرات ممکن است٬ و آمد نخواهد افزایشی پدید
ازطریق غرب را نفت خود شوند مجبور سال 1985 مجارستان تا آلمان شرقی و بلغارستان٬چکسلواـکی٬
این و بپردازند دالر میلیارد معادل 13 سال 1977خواهدداشت باید قیمتهایی که نفت در با تأمین نمایند٬
ولی واضح است هیچ راهی سال گذشته به دست آورده بودند. در معتبری است که جمعًا کل ارز رقم برابر
شوروی به تحت چنین شرایطی احتماًال متحمل شوند. چنین مخارجی را بتوانند که آنها ندارد وجود
از معتبر ازای ارز در متعاقبًا و اد به اروپای شرقی ادامه خواهد سطحی پایین تر در صادرات نفتی خود

نمود. خریداری خواهد نیز نفت اوپک را مقداری از طرف آنها

کشورهای کمونیستی دیگر
می کنند. شوروی وارد از را خود نیاز نفت مورد چین٬ کشورهای کمونیستی بجز دیگر حال حاضر در
ـکوبا یافت. افزایش خواهد میزان واردات نفتی آنها احتماًال و منابع انرژی جایگزین معدودی دارند آنها
اختصاص داده به خود سال 1977 در شوروی را روز بشکه در بخش اعظم صادرات نفتی 330/000
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درسال 1976روزانه ـکوبا انرژی آتی هاوانااولویت خاصی قائل شده است. برای تأمین نیاز است ومسکو
یا و روز بشکه در معادل 250/000 سال 1985احتماًال در و بشکه نفت مصرف نمود معادل 180/000
بیش از یا میلیون دالر 900 حدود هزینه کل واردات نفتی ـکوبا سال 1976 در استفاده خواهدکرد. بیشتر
گفت که در مغولستان باید و ویتنام٬ کره شمالی٬ رابطه با در گردید. اـکتسابی توسط این کشور معتبر ـکل ارز
که فقط به احتمال دارد و 50/000بشکه نفت می باشد فقط حدود مجموع واردات روزانه آنها حال حاضر
آید. منبع جایگزین انرژی به شمار آینده برای آنها در احتماًال چین می تواند میزان کمی افزایش یابد.

تداوم صادرات چین
جهانی درآید. زمره عرضهـکنندگان اصلی نفت به بازار توانست در چین نخواهد دهه آتی احتماًال در
داده که با زمره تولیدکنندگان نفتی مهم جهان قرار در چین را سال ٬1977 روز میلیون بشکه در بازده 1/8
درحال به افزایش است و لیکن تقاضای داخلی به سرعت رو ابوظبی قابل قیاس می باشد. اندونزی و

مصرف می نماید. خود را تولیدات نفتی خود درصد 90 این کشور حاضر
کاهش به 8درصددرسال 1977 دراوائل سالهای 1970 بیشتر یا 20درصدو نفت خام از رشدتولید
باال کردن مشکالت فنی در سرعت پیدا به دلیل ناآرامیهای سیاسی و ظاهرًا این کاهش نیز کرده است. پیدا
بیشتر یا مهمترین حوزه های تولیدی اـکنون ده سال و آمده است. بردن بازده حوزه های نفتی بزرگ به وجود
این وصف چهارحوزه با درحال تخلیه کامل است. وبخشهای کم عمق آنها سپری ساخته اند را عمرخود از
ـکم عمق جدید دیگر نیز وجود دارد که چینیها خواهند توانست با توانـاییهای کـنونی حـفاری خـود
نمایند. و در همین حال پکن درحال وارد کردن تکنولوژی حفاری عمیق از بهره برداری از آنها را آغاز
مته های وارده ازسنگاپور٬ استفاده از با کرده و آغاز خلیج پوهای را بهره برداری از این کشور آمریکاست.

اـکتشافی مبادرت ورزیده است. به حفاریها نروژ ژاپن و
و نماید. اقتصادی داخلی نفت تولید نیاز چین خواهدتوانست بیش از احتمااًل اوائل سالهای 1980 در
ژاپن نیز خواهدگردید. روز بشکه در 600/000 تا 500/000 با نفت برابر میزان صدور سال 1982 در
تجاری درازمدت بین چون براساس یک قرارداد نمود٬ جذب خواهد بخش اعظم این صادرات را احتماًال
برای افزایش صادرات نفت تکنولوژی ژاپن معاوضه خواهدگردید. زغال سنگ چین با ژاپن نفت و چین و
بزرگ که به آسانی شانس قابل مالحظه ای برای یافتن ذخایر چین نیازمند سال ٬1982 از به سطحی فراتر
مبنی برصرفه جویی اقتصاد میزان مصرف داخلی نفت٬ در اینکه باید یا و می باشد قابل بهره برداری هستند٬

تقویت نماید. را

موازنه تجارت نفتی کمونیستی
گرفتن درنظر با و کرد چه زمانی شروع به کاهش یافتن خواهد نفت شوروی در بسته به اینکه تولید
واردات خالص نفتی اـکتسابی آنان٬ معتبر ارز رشد و اقتصادی کشورهای کمونیستی مختلف٬ میزان رشد
این رقم در نگاه کنید) (به جدول 10 بود. خواهد روز میلیون بشکه در معادل 2/5 سال 1985 در آنها
روز میلیون بشکـه در واردات 2/7 صادرات قابل پیش بینی چین٬ روز بشکه در برگیرنده 500000
برای دیگـر روز بشکه در واردات خالص 300/000 موقعیت تعادلی برای شوروی٬ اروپای شرقی٬
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می باشد. ـکشورهای کمونیستی به خصوص ـکوبا
البته جای اعمال می نماید٬ صادرات نفتی خود تخصیص واردات و در روشی که شوروی مشخصاً
به عمدتًا طریق صادرات نفتی خود٬ از دالر میلیارد 5 حدود حال حاضر در مسکو بررسی دارد. تعمق و

به دست می آورد. معتبر اروپای غربی ارز

جدول 10

اوپک خریداری از مقداری نفت نیز و ادامه دهد این صادرات را البته ممکن است شوروی بخشی از
و به اروپای شرقی ادامه خواهدداد نفت خود به همین ترتیب به صدور و برآورده سازد را نیازخود تا نماید
کشورهای اوپک ولی چون هیچ یک از کرد. خواهد اوپک وارد از نیز برای جبران را موردنیاز مقدار
آن برتر بنابراین تأثیر به فروش برسانند٬ را نفت خود معتبر ارز چیزدیگری به جز ازاء که در نیستند حاضر
زمانی که شوروی تا بود. نفت شوروی خواهد حداقل مشابه توقف صدور پرداختهای ارزی شوروی٬ از
ارز ازاء در ـکوبا یا به اروپای شرقی و به صادرات نفتی خود بتواند تا نماید وارد معتبر ارز ازاء در نفت را

کرد. خواهد پرداختهای ارزی آن وضع وخیمتری پیدا تراز ادامه دهد٬ غیرمعتبر
کشورهای کمونیستی احتماًالقادر درصورتی که قیمت نفت معادل قیمت زمان حال آن باقی می ماند٬
سال در تأمین نمایند. به میزانی که پیش بینی شده بود٬ را وجوه الزم برای واردات نفتی خود تا می بودند
1977 مجموع واردات در مقابل ارز و دریافتیهای ارزی شوروی٬ اروپای شرقی و ـکوبا به طور گروهی
تقریبًا موازنه داشت٬ و در هر طرف تراز معادل 33 میلیارد دالر می گردید. میزان ارز معتبری که این
واردات نفتی بود. دالر میلیارد معادل 5 به دست آوردند سال 1977 نفت در نتیجه صدور در ـکشورها

به استثنای صادرات پیش بینی و می باشد روز بشکه در معادل 500/000 و می گردد به استثنای پیش بینی نفتی که به صورت پایاپای وارد 1ـ
شده چین.

سال قیمتهای نفت در که اـگر بود خواهد روز میلیون بشکه در 2/5 با برابر 1985 سال 1 در آنها نیاز مورد
ارز نیمی از الزم٬ ارز دالر میلیارد بنابراین 17 گردید. خواهد دالر میلیارد 12 بالغ بر ثابت بماند 1977
دریافتی معتبر فرض کنیم که ارز بنابراین منطقی است اـگر داد. تشکیل خواهد دریافتی آنان را معتبر
میلیارد بایدحداقل به سطح 10 پایان سال 1985 اعتبارات خالص تا و طال٬ صادرات غیرنفتی٬ حاصله از
که می رسد ولی به نظر آید٬ که درواردات غیرنفتی کاهش پدید درنتیجه گرچه الزم خواهدشد برسد. دالر

به این ترتیب برآورده شود. ارجحیت آنها تمام واردات واجد
میلیون معادل 10 سال 1985 نفت شوروی در داده است که تولید آن قرار بر این پیش بینی فرض را
نفت درحد تولید ولی اـگر بود. خواهد می دهیم٬ احتمال آن را باالی دامنه ای که ما حد یا و روز بشکه در
مربوط را کمبود نمی کنیم که بتوانند فکر باشد٬ روز میلیون بشکه در یعنی 8 پیش بینی ما پایین دامنه مورد
تراز لزوم بر واردات به میزان مورد جبران نمایند. معتبر ارز ازاء در نیاز کردن نفت اضافی مورد وارد با
به همین دلیل مـا گذاشت. غیرقابل تحملی خواهد اروپای شرقی تأثیر پرداختهای تلفیقی شوروی و
اقتصادشوروی در نفت شوروی ازطریق رشداقتصادی کندتر تولید در معتقدیم که پیدایش هرگونه کمبود
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شوروی به دست اقتصادی سریعتر براساس رشد ارائه شده بود گزارش آوریل 1977 که در روز میلیون بشکه در 4/5 میلیون تا ارقام 3/5 1ـ
نگرفته بود. نظر در را پرداختها مشکالت تراز میزان صرفه جویی و و آمده بود

گرچه حجم واردات نفتی جهانی منعکس نخواهدگردید.1 بازار در گشت و اروپای شرقی جذب خواهد و
مشکل عظیمی در اروپای شرقی با لیکن شک نداریم که شوروی و معلوم نیست٬ ـکمونیستی مشخص و

می شوند. سیاستهای دردناـک روبرو اتخاذ زمینه انرژی و

پایان سال 1985 تقاضای جهانی برای نفت اوپک تا 6ـ
می کنیم که تقاضای جهان برای نفت فکر ما باالشرح آن رفت٬ براساس پیش بینی های متعددی که در
البته درصورتی که عرضه نفت جهت تأمین این خواهدرسید٬ روز میلیون بشکه در 45 تا اوپک به 41/6
ساالنه در رشد درصد 3/7 همراه با سطح تقاضای پایین تر نگاه کنید) (به جدول 11 کافی باشد. تقاضاها
ولی سطح باالی سالهای 85-1978خواهدبود. عمران اقتصادی در سازمان همکاری و ـکشورهای عضو
فرض سناریو دو هر در ساالنه کشورهای پیشرفته می باشد. رشد درصد منعکس کننده 4/2 دامنه تقاضا
معادل 4 و دوبرابر 1985 و داده شده که تقاضای اوپک برای نفت خودش بین سالهای 1977 این قرار بر

گردید. خواهد روز میلیون بشکه در

تأثیرات نفتی: تقاضا موازنه عرضه و
لیکن واضح است که وسیع است٬ می گیرد دربر تقاضای انرژی را ـگرچه دامنه عدم اطمینان که عرضه و
چندانی برای برآوردن مازاد نیمه اول سالهای 1980 غیراوپک در کشورهای مهم اوپک و عرضه نفت در
تقاضای بیشتر و احتمالی باقی نخواهد گذاشت مگر اینکه شرایط بسیار مناسب باشد. این موضوع الزامًا به
رشد اـگر باشد. این تحول زیاد حتی اـگرخطر افزایش خواهدیافت٬ معنی آن نیست که قیمتهای نفت بسیار
به جای آن میزان بیکاری احتماًال بشود٬ قیمتها مانع افزایش مهم در که بتواند پایین باشد اقتصادی آنقدر

رفت. خواهد کشورهای پیشرفته باال در
در بجز نگاه کنید) 12 (به تصویر می شود. زیاد نفت نیز احتمال کمبود نزدیک شدن به سال 1985 با
نسبتًا سال 1982 تا تقاضا احتمال برابری عرضه با هستند اقتصادی خیلی باال مواردی که نرخهای رشد
که میزان بیکاری را باشد باال عمران اقتصادی آنقدر اقتصادی سازمان همکاری و رشد اـگر پایین است.
نفت بازار بر عرضه می تواند براساس تمام فرضیات٬ باشد) درصد 4/2 (یعنی ساالنه بیش از تخفیف دهد

سازد. فشارهایی وارد سال 1982 در

جدول 11 و 12 تصویر

میلیون بشکه در به 12/5 رسانیدن سطح تولید عربستان سعودی مبنی بر 1984تعهد سالهای 1983و در
3/5درصد از رشداقتصادی کمتر کشورهای اوپک توأم با دیگر کننده همزمان در تحوالت امیدوار و روز
مورد در سناریوهای پایه ما کلیه تلفیقات در سال 1985 تا نفت باشد. بین برنده مشکالت بازار از می تواند
واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی مورد در پیش بینی ما قابل دفاع نیستند. دیگر تقاضا عرضه و
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ولی اـگر نفتی بینجامد. بازار در کمبود مورد به نتیجهـگیری همه جانبه در بحرانی نیست که بتواند آنقدر
تقاضای پیش بینی شـده بـر فشار کردن نفت خودداری نمایند٬ وارد از ـکشورهای کمونیستی بتوانند
عمران اقتصادی تقاضای سازمان همکاری و ترکیبات عرضه اوپک و هریک از مورد تولیدات نفت در

افتاد. مدت یک سال به تعویق خواهد
برای به آزمایش گذاشتن حساسیت این نتایج نسبت به تحوالت مربوط به عرضه انرژی غیرنفتی و
سال 1985 در عمران اقتصادی را سناریوهای پایه ای تقاضای انرژی سازمان همکاری و ما صرفه جویی٬
به صورت خطی سالهای 1978-85 کاهش دادیم (ـکه در درصد 10 و درصد 5 درصد٬ معادل 2/5

برای بین می روند. از بگذارند عرضه نفت اوپک تأثیر احتمال کمبود تقاضای انرژی بدون اینکه بر پیش بینی عرضه و خطاهای مستقل در 1ـ
گرفتن پنج شرط محاسبه کردیم. درنظر با را سال 1985 نفت اوپک در احتمال کمبود ما بین رفتن این خطاها٬ ارزیابی از

منابع انرژی نفت و تولید تقاضای انرژی٬ از که عبارتند مختلف بستگی دارد متغیر تقاضای اوپک به 11 شکاف بین عرضه و (الف) یعنی:
کشـورهای غـیراوپک٬ کشـورهای روبـه رشد کشورهای پیشرفته٬ تقاضای نفتی دیگر عرصه و عمران اقتصادی ٬ نفتی سازمان همکاری و غیر
است٬ تابع نوعی خطا برآورد هر (ج) وسط٬ حد برآورد رابطه با در متغیر 11 هریک از مورد بهترین حدس در (ب) کشورهای اوپک٬ ـکمونیست و
خطا 11 حدود (ه) و می باشد٬ برآورد انحراف معیاری معادل %10 و میانه صفر توزیع نرمال با تصادفی در یک متغیر برآورد خطای هر حد (د)
وجود درصد به میزان 74 سال 1985 نفت اوپک در کمبود احتمال بروز گرفتن چنین وسعتی برای خطای برآوردها٬ درنظر حتی با مستقل هستند.

دارد.

افزایش یابند).1
میلیون 2 کردن نفت به مقدار وارد مورد در میزان تقاضای آمریکا که در اولین کاهش سبب می شود
یا مقررات پیشنهادی آمریکا به دنبال قانون و وزارت انرژی نیز را که این امر شود کاهش پیدا روز بشکه در
عمران اقتصادی محتمل نقاط سازمان همکاری و تمامی دیگر مساوی در تأثیر برنامه هایی با به خاطر
پیش بینی در سومین کاهش خطاهای بزرگتری را به دست می دهد. نتیجه را دو کاهش دوم هر می داند.
میزان می توان گفت که از کاهش شدید٬ درصد گرفتن 10 درنظر با می آورد. نفت پدید تقاضای انرژی و
تقاضای جهان برای و میلیون بشکه کم می شود 10/7 تا روزانه 10 سال 1985 تقاضای نفتی سازمان در
براساس فرضیات مربوط به تولید روز میلیون بشکه در 34/3 تا فقط به میزان 31/6 نفت اوپک را

ناخالص کاهش می دهد.
اـگر کاهش 2/5 درصد درنظر گرفته شود٬ دوران پرخطر مشکل نفتی تا سال 85-1983 مدت یک
سال به تأخیر خواهد افتاد. در واقع٬ براساس این فرضیه صرفه جویی جایگزینی یـعنی تـرکیب رشـد
ولی موکول می گردد. نفت به سال 1986 کمبودهای بازار بروز اوپک٬ عرضه بیشتر و اقتصادی کمتر
به سال 1985 برای نفت تا فشارهای تقاضا حتی اـگر می نماید٬ ایجاد بیشتری را کاهش تأخیر درصد
ترکیب تولید بجز ازتولیدات نفتی تحت کلیه ترکیبات سناریوهای ما روز یک میلیون بشکه نفت در حدود
سبب کاهش نیز درصد 10 نزدیک شود٬ عمران اقتصادی٬ پایین سازمان همکاری و رشد باالی اوپک و
سطح پایین و نفت اوپک در آنکه تولید مگر نشده٬ مشکل نفتی روبرو با سال 1985 که جهان تا می شود

باشد. سطح باالی دامنه پشنهادی ما در میزان رشد
از: که عبارتند میان بردارد٬ از نیمه اول سالهای 1980 در مشکل نفتی را خطر عامل می تواند چند
سازمان همکاری و ناخالص ملی کشورهای عضو تولید میانگین رشد سالهای 1978-85 در *

یا؛ سال باشد٬ در درصد 3/7 از کمتر عمران اقتصادی باید
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بـاید عربستان سـعودی نـیز بین ببرند٬ از محدودیتهای تولیدی فعلی را ابوظبی باید ـکویت و *
برنامه ایران در سنگینی بنماید٬ اقدام به سرمایهـگذاریهای جدید و میان بردارد از محدودیت عملیاتی را

یا؛ نماید٬ تولید را پیش بینی ما مورد بیشترین مقدار عراق نیز و موفق شود تزریق کار
کشورهای مصرف کننده نفت بایستی انگیزه های جدیدی برای ساخت تجهیزات صرفه جویی کننده *
سرمایه بازگشت سریعتر به صورت مفیدتری مصرف نمایند٬ ساخت ماشین آالتی که انرژی را انرژی٬
بایستی این صرفه جوییها ابداع نمایند. انرژی غیرنفتی٬ استفاده از افزایش در ـکارخانجات اتومبیل سازی و
به همان و سال٬ در درصد ناخالص ملی کاهش معادل 1/5 تولید رابطه مصرف انرژی و که در سبب شود

آید. بوجود آمد٬ پدید سالهای 1974-76 سرعتی که در
پیش بینی که اـکثر آن چیزی باشد از صرفه جویی انرژی خیلی بیشتر و اقتصادی کندتر رشد یا و *

کنند. گسترش بیشتری پیدا سیاستهای نفتی اوپک نیز و می دارند ـکنندگان اظهار

ضدفشارها
جهت عکس در موارد خیلی از کشورهای مصرف کننده در ر اجتماعی موجود فشارهای سیاسی و
آخرین بحران حالی که سه سال پس از مثًالدر کاهش می دهند. نفت را تحوالتی است که کمبودهای بازار
عمران اقتصادی فشار سازمان همکاری و به دولتهای عضو است٬ میلیون نفر اقتصادی میزان بیکاری 16
و انتخابات ملی که برای سالهای 1980 مجموعه ای از ببرند. باال میزان رشداقتصادی را تا می شود٬ وارد
1981 در نظر گرفته شده اند تمایل به افزایش قیمتها تا سطح مطلوب را تقویت می نمایند. گرچه میزان
تحمل عموم در رابطه با بیکاری چندان مشخص نیست٬ ولی بدون شک معلوم نیست که بسیاری از
متکی به نفت در اقتصاد کاهش روند از تا بپذیرند٬ کوتاه مدت را در رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر

بمانند. دور اواسط سالهای 1980
زمانی که ودریای شمال در نفت آالسکا نتیجه جریانهای جدید عرضه اضافی نفت در همین حال٬ در
این بیش از کاهش تقاضای جهانی فوالد به خاطر صنعت زغال سنگ نیز پایین است و میزان تقاضا
باور فرارسیدن مشکل نفتی را دولتها بعضی موارد سبب شده است که مردم وحتی در نماید٬ نمی تواندتولید
سبک زندگی و نگردد انرژی سیاست های بهتری اتخاذ مورد که در همین مسائل سبب می گردد ننمایند.
به تعویق انداختن عرضه با و سرعت کند نحوه سرمایهـگذاری با کشورها بسیاری از در و نیزتغییری نیابد.
صرفه جویی مصرف انرژی برخالف منافع حاصله از نظر از صرفه تر ماشین آالت تولیدی با و روشها

اساسی عمل می نماید.

افزایش احتمالی قیمت تأثیر
عرضه نفت٬ موقع کندی رشد که در کشورهای پیشرفته سبب شود درصورتی که سیاستهای دولتی در
کوتاه مدت بار در رفت. خواهد اشکال انرژی بشدت باال دیگر تدریجًا قیمت نفت و برود٬ باال تقاضا
افزایش واقـعی آورد. خواهد فشار گذاشته و اقتصادی تأثیر رشد بر قیمتهای باالتر سنگین تطابق با
افزایش خواهد میزان بیکاری را کاهش و ناخالص ملی را تولید رشد طریق زیر٬ قیمتهای انرژی به چند

داد.
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برای آن مصرف کنندگان تقاضا عرضه نفت اوپک و از که درآمد افزایش قیمت انرژی سبب می شود *
مصرف نخواهند فورًا را دسترس خود منابع مالی در احتماًال نیز که آنها به تولیدکنندگان انرژی انتقال یابد
دادن رشد در چون کشورها امری بحرانی به حساب می آید٬ نیز کشور هر درآمد کاهش حاصله در ـکرد.

به واردات دیگران متکی هستند. خود اقتصاد
جهانی نیروی تولیدی اقتصاد کرده٬ محدود را ضرایب تولیدی (نفت) افزایش قیمتهای نفت یکی از *
قیمتهای باالتر به خاطر تأثیرات کاهش تقاضا تا تالش کنند دولتها بنابراین حتی اـگر کاهش می بخشد. را
که درصورت رشد آنی خواهدشد از تورم بیشتر و همچنان کمتر ناخالص ملی٬ تولید خنثی نمایند٬ نفت را

تولیدات نفتی به وقوع می پیوست. سریعتر
کسـری کـه در به این منظور سیاستهای تحدیدی اقتصادی پیروی می کنند از دولتها بعضی از *
گرچه تصمیم گیرندگان نمایند. افزایش قیمت انرژی تقلیل ایجاد تورم حاصله از پرداختهای خارجی و
نـزولی فـعالیتهای سـیر سالهای 1973-74 در که این گونه اقدامات به دنبال افزایش قیمتها آـگاهند
چون بسیاری از بود٬ چندان متفاوت نخواهد نیز آنها ولی عکس العمل امروز کرد٬ وخیم تر اقتصادی را
نفت بازاری که کمبود در به هرحال٬ می باشند. دارا ـکشورهای صنعتی اـکنون بدهیهای خارجی عظیمی را
برای افزایش راه را ناخالص ملی٬ تولید افزایش قیمت بر بین بردن تأثیر تالش برای از است٬ شدید بسیار

می سازد. هموار بعدی قیمتها
جنگ عمیق ترین بحران پس از جهان پیشرفته از سالهای 1973-74 به دنبال افزایش قیمت نفت در
لطمه دید. کاهش رشد با تورم دو رقمی و وخیم تر شدن موضع تجاری بین المللی کشورهای صنعتی همراه
درصد عمران اقتصادی 8 ناخالص ملی سازمان همکاری و تولید رشد ٬1975 و بین سالهای 1973 بود.
شدن قیمت نفت به گرچه چهاربرابر افزایش یافت. درصد ولی قیمت کاالهای مصرفی 30 ـکاهش یافت.
زیاد منفی اقتصادی بسیار نحوه عملکرد متعاقب آن بر ولی تأثیر نبود٬ عامل مؤثر دنبال تحریم نفتی تنها
نرخ از قیمت نفت خام معادل نیم درصد افزایش در درصد 10 هر حال حاضر در طبق محاسبات ما بود.
به نرخ تورم آن (0/5درصد) کمی بیش از و عمران اقتصادی می کاهد اقتصادی سازمان همکاری و رشد
زمان تحریم افزایش قیمت نفت اوپک در درصد 60 زمان حال با به این میزان در افرایش قمیتها می افزاید.
قیمت تمام ساختار علی الخصوص در فعالیتهای اقتصادی و نفت در حال حاضر چون در است٬ نفتی برابر

عهده دارد. بر شده مصنوعات کارخانجات نقش مهمتری را

تصمیمات اوپک پیرامون قیمت گذاری
داده است: آن قرار بر فرض را تحلیل اساسی ما تجزیه و گفتیم٬ که قبًال همان طور

ثابت کانادا ژاپن و کشورهای اروپای غربی٬ نهائی انرژی در سالهای 85-1977قیمت واقعی و *در
ماند. خواهد

افـزایش درصد ساالنه 2/5 آمریکا نهائی انرژی در قیمتهای واقعی و سالهای 1977-85 در *
یافت. خواهد

ماند. ثابت خواهد سالهای 1979-85 قیمت واقعی صادرات نفتی اوپک در *
تعیین کننده تقاضا ناخالص ملی واقعی٬ تولید نهائی انرژی و قیمتهای واقعی و پیش بینی های ما در
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نهائی انرژی را قیمتهای واقعی و به نوبه خود قیمت واقعی نفت اوپک نیز برای نفت اوپک می باشند.
موجود ولی اطالعات ناچیز کاهش یافته اند٬ به بعد سال 1976 قیمتهای واقعی نفت از مشخص می نماید.
نـتیجه افـزایش مـالیات کشورهای مـصرف کننده در آن است که قیمتهای نهائی انرژی در حاـکی از
مورد در بنابراین فرضیات ما افزایش می یابد. یا قیمت انرژی غیرنفتی ثابت مانده و محصوالت انرژی و
خالل مدتیکه قیمت واقعی نفت اوپک کشورهای صنعتی در نهائی برای انرژی در قیمتهای واقعی ثابت و
که بتواند باشد آنقدر افزایش رسمی قیمت نفت اوپک اـگر درنتیجه٬ منطقی به نظرمی رسد. ـکاهش می یابد٬
قیمت نـهائی انـرژی در اعاده نماید٬ به سطح سال 1976 شده را بشکه نفت صادر هر قدرت خرید
یا پایین آورده و را میزان مالیاتها آنکه این کشورها مگر افزایش خواهدداد٬ نیز ـکشورهای مصرف کننده را

اقدامات جبران کننده دیگری انجام دهند.
مازاد آمده است. داخل اوپک فشارهای زیادی برای افزایش دادن قیمت واقعی نفت به وجود در
نگاه کنید) (به جدول 12 حال کاهش می باشد. در حساب جاری تلفیقی کوچک (برای تمام اعضاء)
یا افزایش ناچیز (الف) سالهای 1976-78 که علت کاهش قیمتهای نفت در اعضای اوپک دریافته اند
و (ج) طرف تولیدکنندگان اوپک٬ افزایش قیمتهای صادراتی از (ب) قیمتهای رسمی نفت٬ عدم افزایش در
میانگین قیمت واقعی نفت حدس می زنیم که در ما سال 1978 در بوده است. ارزش دالر ـکاهش اخیر
تـعدادی از همان حـال٬ در آمد. خواهد کاهش پدید درصد معادل 8 نسبت به قیمتهای سال 1976
نیاز بتوانند تا دارند بیشتری نیاز به درآمد ونزوئال و الجزائر اـکوادور٬ نیجریه٬ ـکشورهای اوپک مانند

وارداتی خود را در مورد برنامه های عمرانی جاه طلبانه برآورده سازند.

جدول 12

این کارتل نفتی و ببرد٬ باال را قیمت نفت خود نفت٬ کسادی بازار وجود با بنابراین اوپک می تواند
قیمتهای افزایش یافته حمایت به صورت سهمیه ای از تولید در کاهش مشترک اعضاء توانست با خواهد
نرخ از نرخی بیشتر که با اوپک تصمیم بگیرد اـگر بیفزاید. عین حال به میزان درآمدهای خود در و نماید
که شد قیمتهای واقعی نفت موجب خواهد افزایش در افزایش دهد٬ را تورم جهانی قیمتهای نفت خود
هزینه های فزاینده انرژی بر تأثیر مانع از نتوانند دولتها اـگر پیش گرفته شود. صرفه جویی شدیدتری در
جهانی موجب اقتصاد کاهش دادن رشد افزایش قیمت واقعی نفت اوپک با ناخالص ملی شوند٬ تولید
به نفتی را بازار در مدت پیدایش بحران شدید نیز کاهش تقاضا گردید. پایین آمدن تقاضای نفتی خواهد
داد. نشان نخواهد به صورت آشکار را خود اقتصادی هرگز رشد نفت بر فشار انداخت و تعویق خواهد

دیگری. مورد تا بود بیکاری فزاینده خواهد سال آینده احتماًال چند البته یک خسارت در
قیمت به پیش بینی افزایشهایی در سال آینده منجر چند در می تواند نفت نیز پیش بینی پیدایش کمبود
ممکن است تصمیم پیش روی ببیند٬ را کمبود مواجه با وخیم و اوپک یک بازار اـگر واقعی اوپک گردد.
یک سری افزایش قیمت واقعی جهان تدریجی باشد. براقتصاد آنها تأثیر تا ببرد باال را قیمتها که قباًل بگیرد
جهان خواهدگذاشت. اقتصاد تدریجی ولیکن متراـکم ضدتورمی بر تأثیر پیش بینی شده٬ معتدل پی درپی و
مسائل محتمل الوقوع گسترش یابدفشارهای ناشی ازاحتکار آـگاهی جهان درمورد اـگر به ترتیب دیگری٬
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اوائل صورتی که تا در شوند. بردن قیمتها سال آینده ممکن است باعث باال چند در به خودی خود نیز
عرضه نفت٬ و تولید بر شروع پیشی گرفتن تقاضا با قیمت واقعی نفت اوپک ثابت بماند٬ سالهای 1980

آید. به وجود قیمتهای نفت می تواند ناـگهانی در یک ترقی سریع و

نتیجهـگیری پایانی
انتقال به جوامع غیرمتکی به نفت دچار در کشورها اـکثر صورتی که اعمال گردد٬ نفتی به هر فشار
و میزان سرمایه٬ کوتاه مدت برنامه های زمانی برای پروژه های عمرانی٬ در مشکالت فراوانی خواهندشد.
مـی کنند. مـحدودیتهایی ایـجاد وسعت تصمیم گیریها نحوه و سبک زندگی بر و حتی فرامین دادگاهها
و بیشتر کار ایجاد سیاستهایی که هدف آنها با احتماًال کاهش دهند تقاضای نفتی را سیاستهایی که قادرند
چون برقراری می باشند. تضاد نگرانیهای مربوط به حفاظت محیط زیست در با نیز ـکاهش تورم است و
تـصمیماتی کـه است. شـدید سخت و اقتصادی بسیار سیاسی و مختلف اجتماعی٬ عناصر تعادل در
دربـر خطرات را جدیدی از ابعاد آن می باشند به اتخاذ سال آتی مجبور خالل چند سیاستمداران در

داشت. خواهند
سؤاالت و نقطه نظرها از یاری داده اند. را تهیه این رساله ما تحقیقات اقتصادی در دفتر افراد بسیاری از

بفرستید. برای شعبه انرژی بین المللی شماره 351-5804 را آنها لطفًا و استقبال می شود

ضمیمه الف
متدولوژی (روشها٬ قوانین٬ فرضیات و نظامات حاـکم بر این تحقیق علمی ـ م)

عمران اقتصادی اطالعات پایه مربوط به انرژی سازمان همکاری و
جایی که امکان داشته از در ما کانادا٬ اروپای غربی و ژاپن٬ تدوین سری تقاضاهای انرژی آمریکا٬ در
اطالعات اولیه به صورت واحدهای اصلی انرژی موارد اـکثر در منابع اصلی اطالعات استفاده کرده ایم.
به یک واحدیکسان یعنی معادل نفتی یک میلیون بشکه در را آنها که ما مربوطه) ـگزارش شده است (واحد
که سبب می گردد روز به میلیون بشکه در این تبدیل واحد نگاه کنید) 1 (به جدول الف ـ تبدیل کردیم. روز
محاسبه بدون توسل به تبدیل٬ محسوب می گردد٬ تقاضای انرژی آمریکا تقاضای نفتی که مهمترین عنصر

شود.
تحقیق کنندگان اطالعات مشابه جمع آوری شده توسط دیگر تقاضای انرژی با مورد در اطالعات ما

می باشند: این اختالفات به ترتیب کاهش میزان اهمیت به شرح زیر تفاوت دارد.
انرژی توسط هریک از استفاده نهائی از مورد به جای مجموع اطالعات در سّری تقاضاهای ما *
سوخت به طور مبادله مربوط به هر و کل اطالعات تولید مجموعه ای از بخشهای مصرف کننده انرژی٬

می باشد. منفرد
گرفته ایم. درنظر نیز انبارهای ذخیره نفت واحدهای دریایی را مصرف نفت٬ برآورد در *

نفت پاالیش) (با شامل محصوالت حاصله ازجریان تولید مصرف نفت آمریکا مورد در ما برآورد *
نمی گردد.
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میانگین یک واحد از هیدرو هسته ای و برای اندازهـگیری برق تولیدی توسط منابع ژئوحرارتی٬ *
می باشد). روز حرارتی استفاده کرده ایم (ـکه معادل میلیون بشکه نفت در

تولیدی گاز مورد در تعریف آمریکا اطالعاتی استفاده کرده ایم که با از طبیعی کانادا گاز مورد در *
منافات نداشته باشد. بازار قابل فروش در

(1 (جدول الف ـ

یک سری اطالعات در ناقص موجود یا اطالعات تشریح نشده و در *جهت جلوگیری ازتجدیدنظر
به منابع اطالعاتی اولیه تکیه کرده ایم. زمانهای مختلف٬ برای انرژی در منتشره مربوط به تقاضا

اطالعات انرژی ژاپن براساس سال تقویمی به جای سال مالی استفاده کرده ایم. از ما *
گزارش نموده ایم. ناخالص آن را خالص برق تولید به جای تولید *

تقاضای انرژی را کشورهای مختلف استفاده کرده ایم تا و ضرایب تبدیلی متفاوت برای سوختها از *
تبدیل نماییم. روز به معادل نفتی آن یعنی میلیون بشکه در

منطقه چهار برای هریک از کانادا٬ اروپای غربی و ژاپن٬ قیمتهای نسبی انرژی آمریکا٬ برای برآورد
استفاده از با را آن این قیمتها پس از آوردیم و یک سری قیمتهای مصرف کننده نهائی انرژی به وجود
سری قیمتهای ثابت تبدیل کرده ایم. نرخ تسعیر با ناخالص ملی به دالر تولید رشد عوامل جلوگیری از
مصرف کننده نهائی میانگینهای محاسبه شده قیمت انواع مهم انرژی از قبیل سـوختهای جـامد٬ نـفت
تولیدی٬ گاز طبیعی٬ و برق به شمار می آیند. این میانگین ها سهمی از مصرف کلی انرژی مـی باشند.
میانگین قیمتهایی است که توسط مصرف کنندگان انرژی پرداخت می گردد. قیمتهای مهمترین انواع انرژی٬

نگاه کنید) 2 (به جدول الف ـ
کشش قیمتها باالتری از درازمدت به برآورد کوتاه مدت و تقاضای انرژی در مورد در مطالعات دیگر
اختالفات نشان و پیرامون علتهای احتمالی این تفاوتها تحلیل ما دست یافته اند. نسبت به تحقیقات ما
اـکثر می باشد. انتخاب زمان تاریخی خاص به عنوان پایه برآوردها اختالف٬ که منبع مهم تولید می دهد
ارائه برآوردهای در حالی که ما در انجام گرفته٬ سال 1973 تا زمانهای قبل و مورد در برآوردهای دیگر
در دوره زمانی انتخابی تفاوت زیادی را استفاده کرده ایم. اطالعات مربوط به سالهای 1974-76 از خود
کشش قیمت برای تقاضای انرژی مورد در مثال برآوردهای ما به طور می آورد. زمینه نتایج حاصله پدید
به ترتیب عبارت اطالعات مربوط به سالهای 1961-76 استفاده از با درازمدت آمریکا ـکوتاه مدت و
برآوردهای مربوط به سالهای 1961-73 معادالت مشابه٬ استفاده از با -0/020 ٬ -0/075 است از
مربوط به ولی برآورد نشان می دهد٬ را -0/268 مدت معادل 0/095-و دراز ـکشش قیمت کوتاه مدت و

به دست می دهد. را 0/11 و درازمدت 0/334- کشش قیمت کوتاه مدت و سالهای 1961-72

2 جدول الف ـ
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عمران اقتصادی پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی سازمان همکاری و
قرار مدنظر در مرحله را چهار پایان سال 1985 برای پیش بینی تقاضای انرژی ساالنه این سازمان تا

داده ایم:
این در گرفته ایم. درنظر سناریوهای آتی را قیمتهای انرژی٬ ناخالص ملی واقعی و تولید مورد در *
اطالعات تاریخی مربوط ناخالص ملی استفاده کرده ایم. سناریوی قابل جایگزینی برای تولید دو رابطه از
5 الف ـ و 4 سناریوهای مربوط به آینده درجداول الف ـ و ٬3 ناخالص ملی درجدول الف ـ به رشدتولید
سال داده ایم که پس از آن قرار بر فرض را ما قیمتهای نسبی انرژی٬ رابطه با در نشان داده شده است.
قیمتهای واقعی انرژی آمد. افزایش به وجودخواهد ساالنه 2/5درصد درقیمتهایی انرژی آمریکا ٬1977
قـیمتهای انـرژی ناخالص ملی و سناریوهای مربوط به تولید ثابت فرض شده است. نقاط دیگر در
به رفتن قیمت نفت اوپک می شود سبب باال زمانی که عوامل بازار بلکه برای برآورد پیش بینی نمی باشند٬

رفت. خواهند ـکار
تهیه زمینه تقاضای انرژی آنها معادالتی در نیز کانادا اروپای غربی و ژاپن٬ آمریکا٬ مورد در *
معادالت جهت پیش بینی استفاده از در ذیل به شرح مفصل این معادالت پرداخته خواهدشد. در ـکرده ایم.
گرفته ایم؛ نظر در نیز فعالیت کلی اقتصادی را روندهای مفروض قیمتهای انرژی و تأثیر ما تقاضای انرژی٬
تغییر بر که کامًال سیاستهای انرژی ملی را دیگر و الیحه سیاست انرژی وصرفه جویی آمریکا لیکن تأثیر

حذف کرده ایم. قیمت انرژی متکی نیستند٬
* برای دخالت دادن تأثیر آتی الیحه سیاست انرژی و صرفه جویی آمریکا و دیگر تأثیرات غیرمرتبط
با قیمت بر تقاضای انرژی٬ ما پیش بینی های حاصله از معادالت تقاضا را کاهش دادیم. درصد کاهش
کاهش یافته این برآورد افزایش می یابد. سال 1985 در به 5درصد سال 1977 در صفر مستقیم از به طور

عمران اقتصادی می باشد. تقاضای انرژی سازمان همکاری و مورد در پایه پیش بینی سیا

5 الف ـ و 4 الف ـ ٬3 جدول الف ـ

صرفه جویی الیحه سیاست انرژی و رابطه با در تعدیل پیش بینی های مربوط به تقاضا جرح و با *
پیش بینی های هریک از در ارتباط نمی باشند٬ قیمت در اقدامات توأم باصرفه جویی که با دیگر و آمریکا
اضـطراری بـاز ذخایر مورد جایی برای تقاضای نفتی الزم جهت تأمین برنامه های دولت در ساالنه٬

ـکرده ایم.
نشان داده شده است) 6 جدول الف ـ تقاضای نهایی انرژی در مورد در پیش بینی ها این اضافات و

است: فرضیه استوار دو تقاضای انرژی بر مورد در معادالت ما
قیمتهای می نماییم٬ برآورد تقاضای انرژی آن را منطقه ای که ما چهار هریک از صورتی که در در *
تغییری است که در متناسب با ناخالص ملی منطقه تقریبًا تولید در تغییر بنابراین درصد انرژی ثابت بماند٬
که اغلب آن راحساسیت تقاضای انرژی باتوجه این ضریب تناسب٬ تقاضای انرژی آن منطقه پدیدمی آید.

منطقه متفاوت است. هر رابطه با در ناخالص ملی می خوانند به تولید
کاهش تقاضای درصد منطقه نشانگر هر یک سال در قیمتهای انرژی در در تغییر ناچیز درصد *
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ضریب متناسب سال اول به عنوان کشش قیمت کوتاه مدت تقاضای انرژی همان سال آن منطقه است.
که تقاضای سال موجب می گردد افزایش قیمت انرژی هر این٬ عالوه بر انرژی آن منطقه به حساب می آید.
درازمدت به وسیله کشش قیمت در تقاضا کلی افزایش قیمت بر تأثیر سالهای بعدی کاهش یابد. انرژی در

اندازهـگیری می شود.
تولید با ED(t) است٬ سال که هر منطقه در فرض می کنیم که تقاضای کلی انرژی هر ریاضی ما نظر از
٬P(t-1) ٬P(t) حال یعنی گذشته و قیمت های انرژی در GNP(t) و منطقه یعنی ناخالص ملی واقعی هر
تقاضای ٬AOتقریبی یعنی عامل ثابت پارامتر چند ED(t) بر تقاضای انرژی نیز و بستگی دارد. ...٬P(t-2)

تغییرهای با و بستگی داشته٬ B2 و... ٬B1 ٬BO یعنی کشش ها A1 و ناخالص ملی نوسان تولید انرژی/
نزولی طول این مدت یک سیر در فرضاً کشش قیمتها P(t-2) تطابق می نماید. ٬P(t-1) ٬P(t) قیمت یعنی
Bازحرف یک و تا ازحرفL برای نشان دادن ارزش صفر ما اینکه٬ خصوصًا پیش می گیرد. در هندسی را
L به توان صفر B در BO نتیجه حاصل ضرب یعنی استفاده کرده ایم٬ منفی برآورد برای نشان دادن پارامتر

والخ. ٬B2=B.(L 2) ٬B1=B.(L 1) و است٬
نوشت: می توان به صورت زیر (InED(t)) را بنابراین لگاریتم طبیعی تقاضای انرژی

1nED(t) = 1nAO + Al.LnGNP(t) + BL1nP(t) + BL11InP(t-1) + BL21nP(t-2) + ....

بنابراین
(L)1nED (t-1) = (L) 1nAO = (L) (A1LnGNP(t-1)) + BL1nP(t-1) + BL21nP(t-2) +

BL31nP(t-3) +...

6 جدول الف ـ

معادله وترتیب عنوانی آنها٬می توانیم شکل کلی معادالت تقاضای گرفتن اختالف بین این دو درنظر با
به دست آوریم: را انرژی خود

1nED(t) = (1-L)InAO + A1LnGNP(t) -(L) (A1LnGNP (t-1) + B1nP(t) + (L)1nED(t-1).

نشان داده شده است. 7 جدول الف ـ در پارامترهای معادله تقاضا مورد در برآوردهای ما
صحیح پیش بینی ها گذشته استفاده می کردیم٬ برای پیش بینی تقاضای انرژی در این برآوردها از اـگر
بـرای کـل و درصد عمران اقتصادی 4+ منطقه سازمان همکاری و چهار برای هریک از و می بودند

نگاه کنید). 12 الف ـ تا 8 (به جدول الف ـ می بود. درصد ـکشورهای این سازمان معادل 3+

عمران اقتصادی پیش بینی های جایگزین تقاضای انرژی سازمان همکاری و
پـیش بینی اختالفات بزرگ در موجب بروز می تواند پارامترهای معادله تقاضا تغییرات جزئی در
مورد در ما برآورد است. این مورد مثال خوبی در معادله تقاضای انرژی آمریکا تقاضای انرژی بشود.
رقم 1/0 از به جای آن تنها حال اـگر می باشد. معادل 1/1 ناخالص ملی آمریکا تولید نوسان انرژی و
حدودی افزایش دهیم (یعنی نقش تولید تا نیز مدت را دراز کوتاه مدت و کشش قیمت در استفاده کنیم و
منتج به یک معادله تجدیدنظر پراهمیت بدانیم) تعیین تقاضا در نقش قیمت را کماهمیت و ناخالص ملی را
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ساله (1962-76) آزمایشات تاریخی یعنی طی یک دوران 15 یافته در اندکی کارایی بهبود با شده تقاضا
بافت و به کاهش بود رو یعنی زمانی که قیمت انرژی دائمًا به سالهای 1960 ولی این بهبود می شود.
سالهای 76-1974یعنی در می گردد. بافت امروزی نداشت٬ هم با اقتصادی وتکنولوژی کمترین تشابه را
افزایشهای تدریجی بعدی تجربه و سالهای 1973-74 زمانی که تأثیرات افزایش فاحش قیمت نفت در
پـیش بینی واقع شده در نظر تجدید معادله مورد افزایشهای تدریجی بعدی تجربه می شد٬ و می باشد٬
معادله مـزبور این٬ عالوه بر انتخاب کرده ایم دقت کمتری دارد. آن معادله ای که ما تقاضای انرژی از
حالی که در (منحنی)٬ که انحرافی دائمی به سمت پایین داشته باشد می رسد براساس سه سال تجربه به نظر

نگاه کنید). 13 (به جدول الف ـ نشان می دهد. نتایج واقعی را معادله منتخب ما

عمران اقتصادی سازمان همکاری و خارج از پیش بینی های مربوط به کشورهای غیرکمونیستی٬
ناخالص داخلی ومصرف نفت اندازهـگیری تولید استفاده از با رابطه تاریخی بین فعالیت اقتصادی را ما
نیوزیلند٬ اسرائیل٬ استرالیا٬ از: کردهایم که عبارتند مصرفکننده نفت برآورد روبه رشد شده برای ده کشور
نگاه کنید). 14 (به جدول الف ـ گروهی. غیراوپک به طور به رشد کشورهای رو دیگر افریقای جنوبی و
محاسبه شده است سالهای 1960-73 در گروهها هریک از ناخالص داخلی در تولید نوسانات نفت بر
آتی تولید رشد سطوح و مورد فرضیات در براساس نوسانات تاریخی و سال 1977 مصرف نفت از
پنجم تاریخی آن چهار با برابر تقریبًا نرخهای رشد موارد٬ اـکثر در ناخالص ملی پیش بینی شده است.

می باشد. در مورد مکزیک از برآوردهای کمپانی پمکس در مورد مصرف نفت استفاده کرده ایم.

ضمیمه ج
نگرشی جزوه ”اوضاع انرژی بین المللی: مقایسه با در پایان سال 1985“ نفت تا جزوه ”بازار

سال 1985“ بر
درباره این موضوع دست شده ما آخرین گزارش منتشر به یک نتیجهـگیری مشابه با این ارزیابی اساسًا
آوریل1977). طبقه بندی نشده٬ سال ٬1985 نگرشی بر اوضاع انرژی بین المللی: ـ 10240) می یابد.
این است که ارزیابی مهمترین این تفاوتها یکی از دارد. تفاوت وجود گزارش چند معذلک بین این دو
نمی کند. برخورد تأمین نماید را عربستان سعودی به عنوان یک تولیدکننده اضافی که کمبودها با ـکنونی٬
اوپک جهت تأمین تقاضای نفتی غیرکمونیستی بروشی مشابه سطح تولید مطالعه آوریل ٬1977 در
داده شده بود این قرار فرض بر آنجا در گرفت پیش بینی شد. استفاده قرار ارزیابی کنونی مورد آنچه که در
برای نفت را که تقاضا کرد خواهند ظرفیتی تولید عربستان سعودی با ـکه همه کشورهای اوپک به استثناء
نفتی تعادل بازار در تا نماید تولید نفت باقیمانده را تا عربستان سعودی خواسته شد٬ از و برآورده سازند
شده بود٬ برآورد مطالعه آوریل 1977 در روز میلیون بشکه در 23 تا این میزان نفت که بین 19 پدیدآورد.
چنین سطوحی در که تولید آن بود حاـکی از مطالعات پیشین نیز و نبود٬ تولید مورد نوعی پیش بینی در

غیرمحتمل می باشد. شدیدًا
معادالت پایه تقاضای انرژی ارزیابی کنونی به طور گزارش این است که در تفاوت دوم بین این دو
تمام صرفه جوییهایی که انگیزه گزارش قبلی٬ لیکن در گرفته شده است. درنظر ساده یک شرط قیمت نیز
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این خـصوص کـه چگـونه بـه جزئیات تطبیقی در شده بود. براساس قضاوت برآورد قیمت بود آنها
می توان عمران اقتصادی دست یافته شده را پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی سازمان همکاری و

رؤیت نمود. گزارش آوریل 1977 5 و صفحات 4 ضمیمه الف و در
عرضه و البته تفاوتهای بسیاری بین پیش بینی های مربوط به ارزش ضرایب متعدد اینکه٬ نکته آخر
قابل اغماض می باشند. موارد بعضی از در جزئی و بسیار این تفاوتها لیکن اـکثر دارد. تقاضای نفتی وجود

(به جدول نگاه کنید).
از: عبارتند زمان گزارش آوریل 1977 این پیش بینی از در مهمترین تجدیدنظرهای ما

پایین آمدن انتظارات در عمران اقتصادی به خاطر کاهش میزان تقاضای انرژی سازمان همکاری و *
سالهای 1978-85 ناخالص ملی واقعی در تولید رشد مورد

نتیجه دورنمای مأیوس کننده عمران اقتصادی در کاهش عرضه زغال سنگ سازمان همکاری و *
صنعت زغال سنگ آمریکا

واردات خالص نفتی کشورهای کمونیستی کاهش رشد *
عربستان سعودی کاهش پیش بینی های مربوط به ظرفیت تولیدی اوپک و *

ضمیمه د
فرضیات تطبیقی و تقاضای جهان برای نفت اوپک پیش بینی ها

ما پیشبینی های خود را در رابطه با تقاضا برای نفت اوپک با پیش بینی های دیگر محققین مورد
تغییر قابل مالحظه ای در تقاضا الف نگاه کنید) نشانگر (به جدول د ـ این مقایسه ها داده ایم. مقایسه قرار
پیش بینی شده توسط روز میلیون بشکه در 38/3 از دامنه آن را و می باشد سال 1985 برای نفت اوپک در
یعنی باالترین پیش بینی توسط آژانس بین المللی انرژی روز میلیون بشکه در 46/3 D تا ـکمپانی نفتی
سازمان همکاری و سناریوهای رشد برای نفت اوپک در تقاضا مورد در پیش بینی های ما ادامه می یابد.
پیش بینی تقاضا مورد در بخش اعظم تغییرات موجود واقع می شوند. همین حدود در عمران اقتصادی نیز
معذالک مهمترین عامل مشکل کننده مقایسه این فرضیات مبنائی است. در اختالفات موجود ناشی از
است که واحدهای اندازهـگیری مختلف تقاضای انرژی توسط گروههای پیش بینی کننده مختلف مورد
واحدهای فیزیکی مـورد زمانی در تنها پیش بینی های تقاضای انرژی را ما گرفته است. استفاده قرار
که مثال مربوط به اندازهـگیری وتبدیل درحداقل باشند مقایسه قرارداده ایم که مشکالت مربوط به تعریف٬
صورتی که این مشکالت در تقاضای جهان برای نفتاوپک می باشد. تقاضای وارداتی نفت و این مورد٬
پیش بینی استفاده در افزایشهای مورد درصد ما تعیین کل تقاضای انرژی٬ اندازهـگیری و مانند مهم باشند٬

نشان داده ایم. را تقاضا
(الف) تحلیل نمود: می توان به شرح زیر برای نفت اوپک را پیش بینی های مربوط به تقاضا تغییر
فرضیات مربوط به عرضه (ج) فرضیات مربوط به صرفه جویی٬ (ب) فرضیات مربوط به رشداقتصادی٬

مبادله نفتی خالص کشورهای کمونیستی. برآورد (د) و غیرنفتی٬
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صرفه جویی اقتصادی و رشد
دو در عمران اقتصادی موجود اقتصادی سازمان همکاری و پیش بینی کنندگان نرخهای رشد اـکثر
باالترین حد در یا نزدیک به٬ سازمان اطالعات انرژی را سازمان بین المللی انرژی و و سناریوی ما
در است٬ عمران اقتصادی ناچیز صرفه جویی سازمان همکاری و مورد در اختالفات موجود برگزیده اند.
جـانب دیگـر برخالف آنچه که از صرفه جویی امیدوارکننده می باشد. مورد در حالی که پیش بینی ما
حـال هـر در گرفته ایـم. خیلی کم درنظر را میزان صرفه جویی آمریکا پیش بینی کنندگان ارائه شده ما
عمران اقتصادی پیش نقاط سازمان همکاری و دیگر در حاصل صرفه جویی مستمر مورد در فرضیات ما
نـظر در خیلی ناچیز یا کم و این نقاط که میزان صرفه جویی را مورد فرضیات دیگران در اینکه با از

واقع می شوند. یکدیگر با شدید تضاد در انحراف داشته باشد٬ ـگرفته ایم٬

عمران اقتصادی تقاضای واردات نفتی سازمان همکاری و
دامنه در عمران اقتصادی نیز پیش بینی های مربوط به تقاضای واردات نفتی سازمان همکاری و دیگر
این مسئله نه تنها رابطه نزدیکتری دارند. بیشتر سناریوی رشد دو لیکن با واقع می گردند. پیش بینی های ما
بلکه تشابه پیش بینی های مربوط به پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی می باشد٬ تشابه در نشانگر
اختالف مربوط به منابع انرژی خاص و می رساند نیز عمران اقتصادی را انرژی سازمان همکاری و تولید
که نشان می دهد نه تنها تقاضای وارداتی آمریکا مورد در ما پیش بینی حداـکثر حالت متعادل کننده دارند.
میزان صرفه جویی در آمریکا کم برآورد شده بلکه میزان تولید زغال سنگ آمریکا نیز در مقایسه با دیگر

پیش بینی کنندگان کمتر برآورد شده است.

مبادالت نفتی کمونیستی
منابع قـابل ذـکـر فرضیات مختلف مربوط به تجارت خالص نفتی کشورهای کمونیستی یکی از
سازمان بین المللی انرژی برآورد و ما تغییردهنده پیش بینی تقاضای جهان برای نفت اوپک می باشد.
میلیون بشکه خواهد نفت معادل 2/5 نظر سال 1985واردات خالص منطقه کمونیستی از ـکرده ایم که در
لیکن به میزان کمتری پیش بینی کرده است٬ را وارداتی این کشورها نیاز سازمان بین المللی انرژی نیز بود.
تجارت نفتی کشورهای کمونیستی موازنه آن است که در ولی پیش بینی های شرکت های نفتی حاـکی از

یافت. ادامه خواهد نیز صادرات خالص آنها با داشت و خواهد وجود

تأثیرات این اختالفات
در اختالفات موجود برای نفت اوپک٬ تقاضا مورد در گرفتن تشابه پیش بینی های متعدد درنظر با
حول پیش بینی های مـربوط بـه تقاضا توازن آتی عرضه و مورد نتیجهـگیریهای مطالعات مختلف در
پیش بینی های ندارد. چندانی وجود اتفاق نظر این مورد در می زند. نفت اوپک دور دورنمای عرضه و
سال 1985) تا روز میلیون بشکه در 39 میلیون تا 37) سازمان بین المللی انرژی مشابه پیش بینی های ما
میلیون 48 تا 44) باالتری هستند حدود در اوپک عمومًا تولید پیش بینیهای شرکتهای نفتی از می باشد.
ماهیت سٔواالتی است که مطرح می شود ناشی از این اختالفات احتمااًل سال 1985) در روز بشکه در
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و آمد)٬ سیاستهای دولت میزبان چه نتایجی حاصل خواهد از فنی ممکن است و نظر (یعنی آنچه که از
رابطه با اختالفات مربوط به نقش کشورهای کمونیستی در ناشی ازجوابهای مختلف به آن مسئله نیست.
مسئله بر جواب دیگر یک جواب یا چون تأثیر تحلیل های مختلف چندان مهم نیست٬ نتیجه تجزیه و

اندی به تعویق اندازد. یک سال و را است مسئله کمبود قادر تنها ـکمونیستها

ضمیمه ه
شوروی مصرف انرژی در عرضه و

مصرف انرژی
3/5درصد تا 3 سالهای 80-1976و ناخالص ملی فرضی 4درصددر میزان رشدتولید استفاده از با
در پیش بینی کرده ایم. 1985 و برای سال 1980 میزان مصرف انرژی شوروی را سالهای 1981-85 در
علت آن نیز ناخالص ملی افزایش یافته است و تولید سرعتی بیش از مصرف انرژی با شوروی عموماً
نسبت مصرف انرژی و این افزایش در گسترش صنایع سنگین متکی به انرژی می شود. تأـکیدی است که بر
ناشی شده است گاز استفاده زغال سنگ به نفت و ناخالص ملی واقعی علیرغم تغییرسریع شوروی از تولید
علیرغم سرمایهـگذاری همه جانبه در و می باشد. زغال سنگ مؤثرتر مقایسه با در چون نحوه سوخت آنها
این رفتن کارایی انرژی شده است٬ جهت برقی شدن راه آهن که سبب باال سیستمهای ارتقایی در ایجاد
سال 1973 انرژی از صنایع بر که تأـکید اقتصادهای غربی٬ مقایسه با در رفته است. مصرف همچنان باال
ـکاهش یافته است٬ در شوروی مصرف انرژی پس از سال 1973 با سرعتی بیش از سرعت رشد تولید

ناخالص ملی افزایش یافته است.

شوروی صرفه جویی انرژی در
مبادالت ارزی تراز د که میزان صادرات انرژی شوروی برای کمک به بهبود سال 1975 به خصوص از
در بردن میزان کارآیی انرژی گشته است. باال فزاینده ای نیازمند شوروی به طور افزایش یافت٬ این کشور
موجودی در کردن اختصاص سهمیه سوخت انجام گرفته و زمینه محدود در سال گذشته اقداماتی چند دو
کمبود اواسط سال 1976 آمده که از موقعیتهایی به وجود آمده است و کاهش پدید منابع سوخت نیز
کاهش سریع مصرف انرژی به نشانگر اطالعات اولیه 1977 مناطق گزارش شده است. سوخت بعضی از
سال 1977 در شورویها می باشد. بوده است.) درصد 3/3 ناخالص ملی نیز تولید (رشد درصد 3/3
زمینه کارایی در توانسته اند معتقدیم که آنها ما و زمینه صرفه جویی انجام داده اند اقدامات شدیدی در

ندارد. آن وجود آینده امکان تکرار که در انرژی به موفقیتهایی مقطعی نائل آیند
طریق کاهش اختصاص سهمیه سوخت زمینه سوخت از این صرفه جویی در واقع مقداری از در
این سال 1978اقداماتی در تاـکنون در مدتی به تعویق اندازد. مشکل را زمان ظهور احتماًالتوانسته است٬
آغاز و کردن قیمت بنزین (ـکه اصوًالیک اقدام سمبولیک می باشد) زمینه انجام شده است که شامل دوبرابر

می باشد. بخشیدن به راندمان طراحی موتور یک برنامه برای بهبود
بهبودیهای آینده در باشد٬ روی صنایع سنگین پرمصرف (انرژی) زمانی که اولویتهای صنعتی بر تا
قبیل ان.وی.مالنیکف (یکی از متخصصین انرژی شوروی از بود. خواهد زمینه راندمان سوخت ناچیز
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پایان سالهای 1980 که تا پیش بینی کرده اند سال 1976 فیلنسکی در آ. ام. و اعضای آـکادمی علوم)
در سال ٬1977 ماه دسامبر در بود. ناخالص ملی خواهد درصدتولید مصرف انرژی شوروی ساالنه 4/5
برنامه های پنجساله 80-1976و که در به مقامات آمریکایی گفته شد وشوروی٬ ـکنفرانس انرژی آمریکا

یافت. افزایش خواهد درصد 6 تا مصرف انرژی ساالنه 4 1981-85
ناخالص ملی تولید انرژی و براساس روابط گذشته (تاریخی) شوروی را مصرف انرژی ی تی (؟؟) ما
درصد 2/5 را به صورت نفت باشد میزان صرفه جویی انرژی که تمامًا سال 1985 تا پیش بینی کرده ایم و
ولی برای دست یافتن به این امکان باید دارد. وجود البته امکان صرفه جویی بیشتر گرفته ایم. نظر در
برنامه پنجساله 80-1976اینگونه تغییر نیز و برنامه سال 1978 لیکن در اولویتهای صنعتی نیزتغییریابد.
سالهای 1976-80 مصرف انرژی در پیش بینی می کنیم که رشد نتیجه ما در اولویت مشاهده نشده است.
از کمتر سالهای 1981-85 در و نرخ میانگین ساالنه) درصد ناخالص ملی (4/1 تولید از ـکمی بیشتر
ناخالص ملی برای تولید درصد 3/5 تا 3 مقایسه با برای انرژی در درصد ناخالص ملی (یعنی 3/2 تولید
(معادل روز میلیون بشکه در 21/2 داخلی شوروی به انرژی از نیاز نتیجه این است که در بود. خواهد
28/9میلیون بشکه در درسال 1980و (معادل نفتی) میلیون بشکه درروز به 24/7 سال 1976 در نفتی)

شود. افزایش پیدا سال 1985 در روز
2 ـ جدول ه در 1985 و سالهای 1980 رابطه با موازنه انرژی شوروی در مورد در پیش بینی های ما

نشان داده شده است).
مانند تمام ترازهای پیش بینی شده دیگر٬ اینها نیز باید حکم شاخص را داشته باشند. روندها مشخص
میلیون بشکه کاهش 10 تا به سطح 8 سال 1985 مطمئن هستیم که بازده نفتی شوروی تا کاماًل ما است و
برنامه های اولویت اقتصادی٬ اقتصادی٬ قبیل رشد از متغیرها نتیجه دقیق بسیاری از لیکن٬ یافت. خواهد
به شدت پیش بینی های مربوط به مبادله خالص نفتی را منابع انرژی جایگزین٬ تولید و صرفه جویی٬
نتیجه قطعی موازنه انرژی شوروی براساس مفروضات پیش بینی کرده ایم٬ آنچه ما نامطئمن می گرداند.
دامنه نتایج احـتمالی باالترین حد باالترین میزان بازده نفتی شوروی در ناخالص ملی و تولید رشد
مصرف به کاهش در منجر و خورد ضربه خواهد قطعًا اقتصادی نیز رشد کاهش بازده نفت٬ با می باشد.

شد. انرژی خواهد
متفاوت نظر دو دورنمای اقتصادی شوروی از پیش بینی های ارائه شده درمشکالت و این پیش بینی با
لیکن میزان بازده انرژی اقتصادی مشابه هستند٬ رشد پیش بینی های مربوط به تقاضای انرژی و دارد.
نفت بجای حد ازحداـکثرپیش بینی میزان تولید آنها در کم است و جایگزین به خصوص زغال سنگ بسیار

استفاده شده است. سال 1985 وسط در
نادرست صنعت زغال سنگ شوروی در نحوه عملکرد بر پایین آوردن پیش بینی زغال سنگ اصواًل
داده بود آن قرار بر ومشکالت شوروی فرض را دورنما نیمه اول برنامه پنجساله 80ــ1976استواراست.
زغال سنگ خام معادل یعنی تولید برنامه 1980 در خود توانست به هدف موردنظر ـکه شوروی خواهد
فصل در میلیون تن بوده است. معادل 701 سال 1975 در که میزان این تولید میلیون تن دست یابد٬ 9/5
پیش بینی می کنیم که به همین دلیل ما سال بوده است و میلیون تن در میزان بازده 725 اول سال 1978
میلیون تن کمتر 40 میزان تولید و دست یابد سال 1980 توانست به هدف موردنظر شوروی نخواهد
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شد. خواهد میلیون تن کمتر معادل 100 سال 1985 تا میزان تولید طبق پیش بینی های ما و بود خواهد
زغال سنگ شوروی است که بیانات وزیر زغال سنگ شوروی ناشی از تولید مورد این منفی گرایی در
در عمده ای پایین آورده است. این منبع انرژی به طرز تولید مورد در را ماه گذشته پیش بینی خود چند در
سال تن در به سطح یک میلیارد سال 1990 تا که میزان تولید وی به کرات گفته بود سال 1975-76
تنی تولید میلیارد به هدف 1 پایان قرن“ ماههای گذشته وی گفته است که ”تا ولی در رسید. خواهد

شد. خواهد دسترسی پیدا
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ـکشورهای کمونیستی





توضیحات
نظامی کشورهای داشته گزارشاتی راجع به وضعیت کمکهای اقتصادی تکنیکی و نظر در سازمان سیا
این بر جهان سوم تهیه نماید. حال توسعه غیرکمونیست و به ویژه شوروی به کشورهای در ـکمونیست و
درسراسرجهان میان سفارتخانه های آمریکا در به صورت سئوالهایی تدوین و نظرسیا اساس نکات مورد
جواب داده شده جمع آوری سئواالت که توسط بخشهای مختلف سفارتخانه ها از بعد توزیع میگردید.
گزارش منتشره پایان هرسال چهار در به صورت گزارشات سه ماهه منتشرمی گردید. تنظیم و جوابها بود٬
به صورت گزارش واحدی تخت عـنوان ”فـعالیتهای کـمکی کـمونیستی در آن سال جمع بندی و در

ـکشورهای غیرکمونیست روبه رو شد در سال...“ درمی آمد.
جمع بندی می باشد که پس از ه.ش.) مجموعه حاضر گزارش ساالنه مربوط به سال 1978 (1375
این جزوات این مجموعه فقط مقدمه یکی از ضمن در در گزارش سه ماهه مربوطه تهیه گردیده است. چهار
ولی اصل سند چین به واسطه اهمیت موضوع ترجمه گردیده٬ مورد در سه ماهه (فصل سوم سال 1978)
که وارقام وزمینه های ارتباط سعی دارد آمار ذـکر با این مجموعه به تفصیل و کامل چاپ شده است. به طور
چند هر و جهان سوم رانشان دهد ارتباطات برون مرزی دنیای کمونیست و سیاست خارجی و بخشی از
به واسـطه سرمایه داری آمریکاست٬ و دنیای استکبار سردمدار رقیب و کشور عملکرد ـکه نمایشگر
می تواند ما به اعتقاد گرفتن بهره برداریهای تبلیغاتی٬ نظر تنظیم آن بدون در تحقیقاتی بودن این رساله و

اندیشمندان جهان سوم باشد. و راهنمای خوبی جهت اهل نظر

مواضع آمریکا انگیزه و
به غارت بردن سرمایه های ابرقدرت در اشتراـک اهداف دو همسانی و سوی ملتهای تحت سلطه٬ از
اصل پذیرفته شده ای است که براساس آن می توان پی به اهداف تمام انسانی کشورهای جهان٬ مالی و
نه توجیه های ایدئولوژیک فریب می دهد مردم را زیرا اصطالح کمکهای اقتصادی نظامی این شیاطین برد
سردمداران استکبار از قرن اخیر به ویژه در طی قرون متمادی و در نه دغلبازیهای سیاسی که آنچه آنها و
دو ”قدرت طلبی“ و یعنی ”نفع طلبی“ اشتراـک خصلتها عمران. نه رفاه و فریب بوده و و تجاوز دیده اند
سرخوان نعمت بر و جوالنگاه خاص خویش بدانند عرصه و کدام جهان را که هر ابرقدرت ایجاب می کند
اصل رقابت ابرقدرت در جنگ دو غارت شریکی نداشته باشند. ثروت حاصله از در و بنشینند تنها دنیا
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نیست. رقیب بردار اساسًا که استکبار این امر تظاهر است و
برابر سیاست مقابله در کشورهای جهان و برابر سیاستهای دول استکباری در و روشها جدای از
کـمیت گسـتردگی و جلب می کند خواننده را مرحله اول نظر این مجموعه در نکته ای که در همدیگر
کسب در را توان فوق العاده آنها میزان فعالیت و سوی آمریکاییهاست و اطالعات جمع آوری شده از
نیست بلکه غرض نگرش به نظر مد بررسی توان آمریکاییها اینجا در رقیب می رساند. کشور اطالعات از
نیروی انسانی زیادی که جهت از و اختصاص می یابد اختصاص بودجه های کالنی است که برای این امر
گرفته می شود. بردن رقیب باسرمایه حاصل ازغارت کشورهای روبه رشدوجهان سوم به کار میدان به در
مقابله با که در می دهد به آمریکا ضمن این امکان را جهان در در سیاستهای روسها ـکنترل حرکات و
دست در عمل را ابتکار تحریک می شود سوی روسها جهان سوم که از واـکنشهای احتمالی در حوادث و

رقیب برباید. از گوی سبقت را عکس العمل مناسب بتواند با و داشته باشد

شوروی
سیاستهای خارجی:

که هرکدام فرازهای خاص خود دوره تقسیم کرد مجموع به دو می توان در سیاست خارجی شوروی را
سیاست نوین اقتصادی بدرازا آغاز پایان جنگهای داخلی و تا 1917 اـکتبر دوره اول که از در دارد. را
از یافته باشد٬ متعلق به یک جامعه سیاسی تثبیت شده را روند تحریکات خارجی بدون اینکه نظم و ـکشید٬

الهامات و تعالیم مارکسیستی بهره بیشتری داشت.
دوره دوم که حکومت مرکزی بلشویکها می رفت تا ماندگاری خود را پس از نبردهای سختی با از
(سال خارجی تثبیت کند طراحی سیاستهای پایدارترداخلی و مخالفین بلشویسم با دیگر و روسهای سفید
آنچه که برخوردهای ایدئولوژیکی و تاـکنون سیاست خارجی روسیه شوروی آمیخته ای از ٬(1921
شرایط روشن شدن موضوع و با ارجحیت یکی بردیگری قاعدتًا بوده است. ”منافع ملی“خوانده می شود٬

مشخص می شود. زمانی اعمال سیاست مذکور
به جنگ جهانی دوم برمی گردد. مرگ لنین٬ سیات خارجی شوروی پس از در مهمترین فراز بی تردید
همکاری کمونیستهای داخلی که با موفق شد طی این جنگ ارتش سرخ که یکی ازپیروزمندان جنگ بود٬

مرزهای شوروی بکشاند. به بیرون از سلطه کمونیسم را کشورهای اروپایی٬ تعدادی از
تحت عنوان ”منافع زمینه رقابت وقدرت طلبی موجود و یک سو افزایش کشورهای اردوگاه شرق از
یا کشورهای جهان سوم و که می توان با همراه شد پذیرش این مسئله ازسوی روسها با ازسوی دیگر٬ ملی“
این همکاریهای گسترده داشت. دمکراتیک“ - تحت عنوان حکومتهای ”بورژوا روبه رشد دیگر به تعبیر
افتادن وقوع جدال میان دنیای سرمایه داری و انتظار از زمانی است که روسیه شوروی ناامید مقارن با امر
پوسته از سعی کرد پیش بافته مارکسیستی٬ به دامان کمونیسم علیرغم تحلیلهای از ـکشورهای سرمایه دار
به و بیرون بیاید شرایط داخلی٬ برخی از سوی دنیای سرمایه داری و انزوای تحمیل شده از دفاعی و
این تحول امر چند هر شد همان گونه که ذـکر دست یازد. کشورها دیگر در حضور با آزمایش قدرت خود
در جهت تأمین ”منافع ملی“ در تداوم سیاست بلشویکها نبود٬ سیاستهای خارجی کمونیستها جدیدی در
جنگ جهانی دوم برای این مهم با مساعد واقع شرایط مناسب و ولی در بود٬ جرگه آنها دنیای بیرون از
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بی سابقه ای فراهم گشت. به طور
ریشه های واقعی ازسوی حکومت خروشچف که باز پذیرش رسمی سیاست همزیستی مسالمت آمیز
توجیهی ایدئولوژیکی و که با برای شوروی فراهم کرد این فرصت را کرد٬ زمان لنین بایدجستجو در آن را
توجیه این در طراحی نماید. نزدیک به تمامی کشورهای دنیا با فراغت بال همکاریهای گسترده ای را با
فنی - اقتصادی و شوروی به شکل همکاریهای فنی - که دخالت مؤثر سیاست این گونه استدالل می شد
ساختارحتی به شکل تغییر به ظاهر آمد. خواهد کمونیست به کار کشورهای غیر ساختار تغییر در نظامی٬
درحقیقت ”منافع و کمونیسم تلقی می شد بطئی آن گامی به سوی پیش راندن جهان به سمت سوسیالیسم و

حال توسعه تأمین می گردید. کشورهای در در حضور پرتو شوروی در ملی“

مشخصه های کمکهای شوروی
رقابتی تنگاتنگ با در و مقتدر یک کشور صحنه های بین المللی همانند در حال حاضر شوروی در
اصل که در توسعه گسترده ای به ”منافع ملی“ استکباری٬ خصلت مشترک ابرقدرتی و و دارد قرار آمریکا
بـخش پروژه هایی است که به کـار مشارکت شوروی عمدتًا کمک و می دهد. نمی باشد٬ تعریف پذیر
بهره برداری تبلیغاتی جهت انسانی نشان دادن این اعمال در این پروژه ها بر بیشتر تأـکید و خصوصی می آید
مـنافع و ممالک انجام داده است که افزون بر پاره ای از سرمایه گذاریهای هنگفتی در بعضًا پی دارد.
بر نسبت به رقبای غربی در عظیم را مالی“ تبلیغاتی نوعی رقابت ”فنی و اقتصادی و امتیازات سیاسی٬

داشته است.
بر طبق اسناد موجود٬ در سال 1978 شوروی معادل 3/7 میلیارد دالر جهت کمکهای اقتصادی
کمترین فاصله معادل سرمایهـگذاری نسبت به آمریکا نظر از خویش اختصاص داده است که برای اولین بار
بخش قابل توجهی بوده است). دالر این سال معادل 5-4میلیارد در (ـکمکهای اقتصادی آمریکا می یابد را
تـوجیهات و شـده است. سرازیـر جهت گیری غربی داشته اند به کشورهایی که آشکارا این کمکها از
لنـینیسم فریبهـکاریهای ایدئولوژیک بدون کوچکترین گوشه چشمی به اصول بـنیادین مـارکسیسم ـ
انقالب) ایران (قبل از مراـکش و ترکیه٬ کشورهایی نظیر برای همکاری گسترده با زمینه های مناسبی را
به سیاستهای ”حسـن بتوان به دالیل ”همجواری“ شاید ترکیه را ایران و روابط با فراهم ساخته بود.
ولی ارجاع داد٬ لنینیسم چندان مشخص نیست٬ متون مارکسیسم - که جایگاه اولیه آن در همجواری“
به چیز روسها حس ”نفع طلبی“ به تشدید نمی توان جز را مراـکش (معادن فسفات) سرمایهـگذاری در

کرد. دیگری تعبیر

به رشد موقعیت کشورهای رو مواضع و
و اختصاص داده بود به خود حال توسعه مهمترین پروژه شوروی را میان کشورهای در مراـکش در
برای را قرن“ سال ”قرارداد به مدت 30 دالری و میلیارد دو یک قرارداد معادن فسفات با شرکت در
با شوروی روابط احتمالی خود توصیف تلخی و زمانی رهبران کرملین در به ارمغان آورده بود. روسها
ولی چنین نمک بخورند٬ کیلو چند که ”حاضرند می گفتند کشورهای عربی نفتی خلیج فارس٬ از برخی
افزون این عالقه روز تالش و شاهد یک دهه٬ گذشتن چیزی بیش از با ولی امروز روابطی نداشته باشند“٬
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این میباشیم. ـکویت و... عربستان٬ کشورهای مراـکش٬ اقتصادی با به داشتن روابط سیاسی و ـکشور
ماهیت ساختاری همسانی اهداف و غرب است و اردوگاه شرق و نزدیکی دو مواضع به وضوح تفسیر

می رساند. یکسانشان را
برای دیپلماسی نظامی نیمه اول سال 1978زمینه را حال توسعه در در تغییرسریع دولتهای چندکشور
به دولت وابسته به شوروی را افغانستان یک کودتا در جهان سوم فراهم می سازد. اقتصادی شوروی در و
تحکیم قدرت خودیاری دهد٬ در را شوروی به این بهانه که رژیم بی تجربه جدید و قدرت می رساند
مارکسیستهای شبه جزیره عربی٬ همین اوان در از افزایش می دهد. را اقتصادی خود نظامی و حضور
برای افزایش راه را و به دست میگیرند کنترل یمن جنوبی را کودتای ماه ژوئن٬ پس از مسکو٬ طرفدار

می کنند. بازتر حمایتهای روسها
حال توسعه در کشور چند کشورهای فوق و اقتصادی با معامله بزرگ تسلیحاتی - علیرغم چند
به 1978 تا طی سالهای 1975 در کشورهای روبه رشد قراردادهای نظامی کمونیستی منعقده با دیگر٬
به باید را آنها که بیشتر برای این کاهش دالیل متعددی ارائه می شود نزول می کند. پایین ترین سطح خود
جمله این دالیل می توان از کرد. رقبای غربیشان قلمداد برابر اقمارش در عنوان باختهای کشورشوروی و
دست رفتن از سالهای ٬1976-77 برای جذب سالحهای خریداری شده در کشورهای خریدار نیاز
به عنوان عوامل از سوی آمریکا سه عامل عمده از نام برد. تسلیحاتی شوروی را تنزل نفوذ و مشتریها
مشکالت و عامل اول به روسها می شود. تسلیحاتی شوروی قلمداد تنزل نفوذ دست رفتن مشتری و
مربوطه برمی گردد از قبیل فقدان آمادگی شوروی برای واـگذاری تخفیفهای قابل توجه به خاطر مسائل
لوازم ارسالی. عامل دوم کیفیت پایین تسلیحات و تجهیزات یدکی٬ اقتصادی٬ عدم امکان ارائه قطعات و
به درون پایگاههای نفوذ که با مطرح می کند غرب را خدمات جذابتر بازاریابی و تکنولوژیکی٬ برتریها
سومین عامل به کشورهای خریدار گرفتهاند. دست روسها از را بازار سوریه) و هند (عراق٬ سنتی روسها
کـه مـنابع داشته انـد موضع گیریهای خویش قصد که به واسطه تحوالت سیاسی جهانی و برمی گردد
بـرتری تـفوق و چیزی جـز این دالیل برمی آید نهایت آنچه از در متنوع گردانند. را تسلیحاتی خود
بـرمبنای روسها مدت با یک رقابت بلند در انگلستان را فرانسه و ـکشورهای غربی به ویژه آمریکا٬

نمی رساند. ”قدرت طلبی“ و خصلتهای مشترک ”نفع طلبی“
مثال عراق به طور شروع می شود. به غرب هواداران سنتی روسها سال 1978عظیم ترین حرکتهای رو
حتی مقامات و میان اعراب بگیرد در ناصری را که جای مصر شد موفق خواهد می شد ـکه زمانی تصور
غرب به تسلیحاتی با مبادالت گسترده تجاری٬ کرده بودند٬ صادر را بودن آنها روسی فتوای ”مترقی تر“
به واسطه اتکای به کمکهای کشورهای ثروتمندعربی وابسته به غرب و سوریه نیز کرد. ویژه فرانسه برقرار
برای متنوع ساختن سـیستم گرایشاتی را غرب طبیعتًا به خریدهای تسلیحاتی از تمایل این کشورها
سیستمهای نظامی - تنوع در یعنی ایجاد مبنای تمایل مذکور بر نیز هند داد. بروز سالحهای نظامی خود

کرد. صنعتی وضعیتی مشابه سوریه پیدا
مـبادالت و تأمـین کنندگان عـمده ارزهـای نـاشی از که جزء الجزایر لیبی و گذشته از آفریقا در
کشورهایی مـانند کشورهای کمونیست هستند. دیگر و تسلیحاتی برای روسها همکاریهای تجارتی٬
به واسطه حکومتهای مارکسیست و این کشورها داد. قرار نظر مد باید را شاخ آفریقا اتیوپی در و آنگوال
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و درگیریها و اقتصادی شوروی همچنین جنگها به کمکهای نظامی -مستشاری و وابستگی این حکومتها
وضعیت هستند. کمکهای آنها منبع جذب عمده سالحهای روسی و خارجی آنها٬ ـکشمکشهای داخلی و
مشابه وضعیت تقریبًا آنجا کشورهای کمونیست در دیگر شوروی و چگونگی حضور و آفریقا در آنها

می باشد. آسیا افغانستان در

کشورهای کمونیست دیگر
هماهنگ پایگاههای به شکلی منسجم و و همکاری همپیمانان غربی خود با همان گونه که آمریکا
همکاری کشورهای بلوک با حال توسعه مستحکم می کندشوروی نیز کشورهای در در نفوذی خویش را
همسان رقیب شیوه اعمال روشهای روسها تحریکات و فراهم می آورد. خویش را زمینه نفوذ ـکوبا شرق و
مرحله اول مستشاران نظامی در برای مثال ـکوبا حاـکی ازیک نوع تقسیم اولیه اقدامات وفعالیتهاست. خود
پروژه های ساختمانی بعضی از درصورت لزوم در گسیل می داردو موردنظر به کشورهای آشفته و را خود
اقالم ماشینی و توجه به بافت صنعتی خود٬ آلمان شرقی وچکسلواـکی با شرکت می جوید. برای کسب ارز
کشورهای یک از هر و... قراردادهای خویش می گنجانند و همکاریها در نیازمندیهای تکنولوژیکی را
نظامی و همکاریهای اقتصادی٬ با رأسًااقدام و نیازهای ارزی خویش نیز بلوک شرق جهت تأمین منافع و

می نمایند. ایفا تحقق این اهداف سهم به سزایی را ارائه خدمات در
دوران استالین برای روسیه حق چین که تا میان کشورهای کمونیست چین جایگاه ویژه ای دارد. در
پیشگامی و اولویت قائل بود٬ از زمان خروشچف با طرح این مسئله که ”همزیستی مسالمت آمیز“ یک
انحراف بزرگ از اصول مارکسیسم - لنینیسم است٬ خطی متمایز از روسها برای خود در پیش گرفت.
که چین برای شوروی گناهی نابخشودنی می دانست٬ گذشت نزدیک به سی سال آنچه را پس از امروز
حال توسعه سعی دارد میان کشورهای در حال چین در به هر یک ”سیاست اصولی“می پندارد. برای خود
یا شوروی و تالش برای رقابت با و فقیرترین کشورها ارتباط با کند. آن خود از هدایت را ـکه رهبری و
چینیها نزد در حرکات گستردهای را سومالی)٬ سودان و مثال در (به طور پرکردن جای خالی این کشور
با سالهای 1970 جامعه بین المللی در انگیزه چین برای به رسمیت شناخته شدن در موجب شده است.
به عنوان یکی محتوای ایدئولوژیک٬ جدایی برنامه های اقتصادی از با و ارائه کمکهای بی سابقه همراه بود
حال توسعه به کار رهبریت کشورهای در مبارزه برای ابقاء وسائل اصلی سیاست خارجی در اسباب و از
کمکهای میانه روها٬ و مسائل ودرگیریهای قدرت میان تندروها به خاطر درسال 1974 ـگرفته شده است.
سیاستهای (هواـکوفنگ) حاـکمیت میانه روها حال با به هر پیش گرفت. نزولی در اقتصادی پکن سیر
اعالم علنی آمادگی برای کمک به کشورهایی که با و کرد ادامه پیدا قبال کشورهای فقیر در خارجی مائو
میان کشورهای در به تحکیم موقعیت خویش در نمایند٬ سیاستهای شوروی اتخاذ با سیاستهایی مغایر

حال توسعه پرداخت.
به ماهیت کمکهای نـظامی و قسمت مربوط به چین اعتراف ضمنی آمریکا نکته جالب توجه در
میان ملل آمده است که ”چین در سند درقسمتی از حال توسعه است. به کشورهای در اقتصادی ابرقدرتها
شرایط است. خاصی برخوردار اعتبار شهرت و ارائه دهنده کمکهای اقتصادی از به عنوان یک کشور فقیر
سبب شده است باالمی برد اجتماعی را مؤثری پیشرفتهای اقتصادی و متعادل برنامه های کمکی که به طور
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واقع انتقاد نگرفتن نیازهای بشری مورد نظر کمونیستی برای در ـکه چین برخالف برنامه های غربی و
میزان تولید رفتن رفاه و برنامه های کمک چین سبب باال باشد٬ ناچیز آنها مقدار میزان و حتی اـگر نگردد.
فنون و می داده است. حمله قرار مورد کشاورزی را بنایی و ریشه ای زیر نقصانهای اساسی و بوده و
کمکهای چین حال توسعه تطابق داشته است. شرایط فقیرترین کشورهای در همیشه با تکنولوژی چینیها
نکات مورد گرفته شده اند. کشاورزی به کار و صنایع مادر همیشه درجهت گسترش برنامه های زیربنایی٬
تطابق با و برروی جنبه های انسانی این کمکها تأـکید نسبت به کمکهای چین و تحلیل آمریکاییها توجه در
آن نمی بینند. کمکهای خویش نشانه ای از شرایط فقیرترین کشورهای جهان همان ویژگیهایی است که در
برای امتیازات را مجموعه ای از می شود٬ آن یاد فرهنگ این مستکبرین از در آنچه تحت عنوان ”ـکمک“
به اصطالح تجارت کشور و بالتبع رونق اقتصاد بنجل و فروش کاالهای تجارتی و به ارمغان می آورد. آنها
نظامی ساختار در نفوذ نتیجه کسب امتیازات نظامی و در فروش کاالهای تسلیحاتی و ـکمک دهنده٬
به پایگاههای نظامی جهت تبدیل کشورهای خریدار توسعه صنایع تسسلیحات٬ ـکشورهای مربوطه و
کمکهای کاالهای مصرفی و صدور ترویج فرهنگ مادیگرایی همراه با نظر٬ مورد دستیابی به مقاصد
مجامع بـین المـللی تـوسط کشـورهای گرفتن رأی کشورهای پذیرای کمک در اختیار در اقتصادی٬
یک وابستگی تمام کشورهای پذیرنده کمک می شود٬ آنچه عاید نهایتًا این جمله است. از ـکمک دهنده و...
ماهیت آن کسب یک هویت بیگانه با بر مزید سیاسی و نظامی و تمامی زمینه های اقتصادی٬ در عیار

است. اهداف کشورهای مستکبر منطبق بر فرهنگی خویش و انسانی و
”دانشجویان مسلمان پیرو خط امام“

1365 بهار
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قابل رؤیت برای بیگانگان غیر ملی اطالعات خارجی سری - مرکز
سال 1978 حال توسعه در کمونیست در کشورهای غیر فعالیتهای کمکی کمونیستی در

یک رساله تحقیقی
گرفته شده است. طرق اطالعاتی به کار منابع و ـ هشدار

اطالعات مربوط به امنیت کشور
بردارد جرائم جنائی در افشای بدون مجوز٬
این سند اختصارات مربوط به کنترل انتشار

قابل رؤیت برای بیگانگان NOFORN(NF) غیر

مشاوران قابل رویت برای پیمانکاران یا NOCONTRACT(NC) غیر

گرفته شده است. اطالعات اختصاصی به کار - PROPIN(PP) هشدار

NFIBONLY(NO) فقط ادارات هیئت خبرگیری خارجی کشور

تهیهـکننده کنترل می شود. اطالعات تحت نظر ORCON(OC) انتشارات واحد

گرفته تصویب قرار مورد ....REL ارائه به...

FGI اطالعات دولت بیگانه

نسخه های چاپی CR/BSD قابل دسترسی است؛ ازطریق (351-7177) نسخه میکروفیش این سند
بـه سنجش خارجی کشور دریافت منظم گزارشهای مرکز PPG-RBD تهیه گردد. (351-5203) از

صورت اشتقاقی طبقه بندی به موجب 015319 صورت می گیرد.
6 سال بعد از این روز مورد تجدید نظر قرار گیرد. مأخوذ از منابع مختلف.

سال 1978 حال توسعه در کمونیست در کشورهای غیر فعالیتهای کمکی کمونیستی در
یک رساله تحقیقی

تهیه در مارس 1979 15 اطالعات رسیده تا
گرفته است. استفاده قرار این گزارش مورد

نقطه نظرهای سئواالت و تحقیقات اقتصادی تهیه شده است. دفتر این رساله توسط کارول فوگارتی از
ارائه نمائید. طریق تلفن 351-5291 به خانم فوگارتی از را خود

سال 1978 در شد کمونیست روبه رو کشورهای غیر فعالیتهای کمکی کمونیستی در
نگرش کلی

طول یک ربع در سالهای 1977-78 نظامی کمونیستی به جهان سوم در فعالیتهای کمکی اقتصادی و
به سطح 5/7 کمکهای نظامی که درسال 1977 نوسانات وسیعی بوده است. تاریخ این برنامه شاهد قرن از
کمک سال 1978 ولی در نزول کرد٬ دالر میلیارد به سطح 2/3 سال 1978 در رسیده بود٬ دالر میلیارد
یک مراجعه (به تصویر رفته است. تمام رکوردهای پیشین فراتر از دالر میلیارد اقتصادی معادل 5/4
همچنان به سال 1978 اقتصادی در معذلک به علت تعهدهای پیشین ارائه محموله های نظامی و نمایید).
قـبیل انـتخاب تمام جنبه های برنامه کـمک کـمونیستی از شوروی همچنان در باقی بود. قوت خود
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(طبقه بندی نشده). حفظ کرده بود را خود نقش برتر تسلط و نیاز تدارک منابع مورد دریافت کننده و

کشورهای کمونیستی: .1 تصویر
به رشد کشورهای رو نظامی با قراردادهای اقتصادی و

(الف) علت آن نیز: نزولی وصعودی داشت و روندخودسیر تعهدهای ساالنه کشورهای کمونیستی در
دریافت دارنده روحیه کمک دهنده و تغییرات سریع اوضاع سیاسی کشورهای دریافت کننده کمک که بر
حیاتی پـیرامـون عـملیات به شرایط بسیار کمکهای نظامی منجر رابطه با در و میگذارد ـکمک تأثیر
جذب مدت زمان درازی چه جهت اجرای کمکهای اقتصادی و (ب) عرضه دوباره می گردد؛ اضطراری و
مدت مذاـکرات دراز (ج) حال توسعه الزم است؛ فهرست موجودیهای کشورهای در تجهیزات نظامی در
اضافه این فقدان هماهنگی ساالنه بعدی در نظامی و جهت تکمیل قراردادهای اقتصادی و نیاز مورد
نحوه توزیع میزان و سیاسی درونی کشورهای کمونیستی که بر فشارهای اقتصادی و (د) و قراردادها

می بخشد.(خیلی محرمانه). تأثیر تحویل کمکها تعهدات و
ولی کاهشهای کنونی ـگرچه افتهای پیشین فروشهای تسلیحاتی شوروی موقتی به حساب می آمد٬
این مطلب اـگر مدتی داشته باشد. دراز عظیم و تأثیر اقتصادی بوده و عوامل سیاسی و ممکن است ناشی از
نظر از و کشورها بعضی از در نظامی خود سیاسی و نفوذ نظر آینده شوروی از در مصداق داشته باشد٬
افت ناـگهانی فروشهای شوروی به مشتریان معتبردچارمشکالتی خواهدشد. تحصیل ارز توانایی خوددر

گردید. سال 1978 کاهش فروش در درصد خاورمیانه موجب 65 در مهم خود
سـالهای در دالر میلیارد معادل 1/5 تقریبًا سوریه که جمع خریدهای ساالنه آنها عراق و ایران٬
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بـه فروشهای این کشـور سازند٬ منعقد جدیدی را قرارداد نتوانستند سال 1978 در بود٬ 1973-77
که جمعًا افغانستان نیز خریدهای تسلیحاتی عظیم اتیوپی و قبل بود. از لیبی نیزخیلی کمتر و هند الجزیره٬

(سّری) جبران نماید. نتوانست خسارات وارده را شده بود دالر یک میلیارد بالغ بر
بردن این میزان باال در عدم موفقیت آنها و سال 1978 نزولی فروش تسلیحاتی شوروی در سیر
دسترسی روزافزون مشتریان مهم سالحهای شوروی به به (الف) شش ماهه اول سال 1979 فروش در
غرب از را خود نیاز بسیاری از می توانند طریق آنها منابع مالی سازمان کشورهای صادرکننده نفت که از
چون قابلیت اعتماد تجهیزات غربی خریداری نمایند (این مشتریان اغلب ترجیح می دهند تأمین نماید
گرایش روزافزون مشتریان تسلیحاتی مهم (ب) است). بسیار تأمین قطعات یدکی آنها و امکان تعمیر
سفارشات همین اواخر در سوریه نیز عراق و آن چنان که هند٬ منابع خریدهای خود٬ شوروی به تغییر
به دالیل سیاسی که مشتریان بنا دست رفتن بعضی از از (ج) و به غرب داده اند تسلیحاتی چشمگیری را
اواسط سال ٬1977 سال پس از طول دو بنابراین در بستگی دارد. آن جمله می باشند٬ ایران از و مصر
به سازندگان غربی روی سالحهای خود دالر میلیارد 4 حال توسعه جهت تأمین حدود ـکشورهای در

(سّری) می توانست نصیب شوروی بشود. قبًال حالی که همین مقدار در آورده اند٬
فروش کلی نظامی درصد برای دومین سال فروشهای نظامی شوروی به اتیوپی 40 نیز سال 1978 در
یازده درصـد و الجزیره گردید و هند نصیب افغانستان٬ دیگر درصد 40 تشکیل می داد. را این کشور

لیبی گردید.(سّری). نصیب یمن جنوبی و باقیمانده نیز
با احتساب درخواست خریدهای عظیم اتیوپی از مسکو٬ میزان تحویل تسلیحات نظامی شوروی به
کشورهای که بخش اعظم کسری تجارت شوروی با این فروشها سال 1978رسید. در دالر میلیارد 3/8
اـکتسابی شوروی به حساب می آمد. معتبر ارز از درصد معادل 10 تقریبًا جبران می کرد٬ حال توسعه را در
هواپیمای لیبی٬ و به الجزایر 25 حال توسعه شامل جتهای جنگنده میگ - به کشورهای در اولین فروشها

(سّری). سوریه بود. عراق و به الجزایر٬ 24 هلیکوپترهای می - و ٬IL - باری 76
به افزایش و درصد حال توسعه 60 کشورهای در پرسنل نظامی کمونیستی در تعداد سال 1978 در
در ـکوبایی به پرسنل موجود نفر اضافه شدن 16000 که بخش اعظم آن ناشی از رسید نفر سطح 52000

(طبقه بندی نشده) می باشد. ـکشورهای آفریقایی مادون صحرا
میلیارد 1/3 به مراـکش و دالر میلیارد عظیم شوروی که شامل 2 اعتبار دو برخالف برنامه نظامی٬
دالر میلیارد به سطح بی سابقه 3/7 را سال 1978 تعهدات اقتصادی شوروی در به ترکیه است٬ دالر
که رسید دالر میلیارد طرف کشورهای اروپای شرقی به سطح 1/5 کمک اقتصادی ارائه شده از رسانید.
و دنبال کردند را الگوی کمک اقتصادی اخیرخود نیز چینیها به دست آورده است. آلمان شرقی رتبه اول را
این که در شدند روی پروژه های کارگری متمرکز بر بیشتر و کمک ارائه نمودند میلیون دالر 200 از ـکمتر

(سّری) به دست آورده اند. بیسابقه ای را زمینه رکورد
بسیاربه سال 1978 برنامه های کمک اقتصادی شوروی واروپای شرقی در مالحظات سودجویانه در
طرف شوروی جهت گسترش معادن فسفات فاحشترین نمونه آن اعتبارهای صادره از چشم می خورد.
این میلیون تن فسفات از ساالنه 10 سال٬ به مدت 30 ازای این اعتبار در شوروی بتواند مراـکش است تا
پردردسرتر و گرانتر معادن خودشوروی بسیار زمانی است که بهره برداری از این در و ـکشوردریافت دارد
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آلومینیوم و و گسترش کارخانه های فوالد به منظور دالری شوروی به ترکیه نیز میلیارد کمک 1/3 است.
براساس ”چهار عظیم مزبور اعتبار دو هر ارائه شده است. یک پاالیشگاه جدید و احداث نیروگاهها
شده که نمونه کمکهای اعطا نیاز) به دریافت قروض اضافی مورد مجاز موردتوافق (غیراجباری و چوب“
مربوط به گسترش فسفات نیز قرارداد حال توسعه می باشد. سال گذشته شوروی به کشورهای در چند
سنگ آهن گاز٬ نفت٬ آلومینیوم٬ قبیل بوکسیت٬ تکمیل تولیدات داخلی از نشانگرحرکت اخیرشوروی در

(سّری) قلع می باشد. و
سالهای 1980 آن برای شوروی خدمات غیرنظامی فنی در از کمتر حدود تا برای اروپای شرقی و
108000 حدود تقریبًا سال 1978 در به حساب آید. معتبر تحصیل ارز توانست منبع خوبی در نخواهد
نفر 24000 درسال 1970حدود آنها تکنیسین کمونیست درجهان سوم به سرمی بردنددرحالی که تعداد
مناطق تکنیسینهای کمونیست در متعلق به کشورهای اروپای شرقی است. این تکنیسینها درصد 40 بود٬
پزشک و براساس پیمانهای تجاری به عنوان مدیر٬ نیز آنها تعدادی از و شده بودند متمرکز نفت خیز
نصیب میلیون دالر 500 این تکنیسینها سال 1978 در مشغول گردیده بودند. ـکارگران ساختمانی به کار

(طبقه بندی نشده) نصیب شوروی کردند. میلیون دالر 150 تقریبًا اروپای شرقی و

فهرست مطالب
نگرش کلی

مقدمه
برنامه کمکهای نظامی: کاهش فروش٬ افزایش محموله ها

ارزش سالحهای کمونیستی
سال 1978 در الگوها
بازرگانی برنامه عواید

سطح جدید خدمات فنی نظامی در
نقطه اوج در برنامه کمکهای اقتصادی:
ارائه کمکها سال در رکورد شوروی:

به دنبال سودهای بازرگانی اروپای شرقی:
منابع حاصله برای شوروی برنامه کمکها:

وسیله جذب ارز خدمات فنی:
تالشی روزافزون آموزش فنی:

سرمایهـگذاری کم خرج دانشجویان آـکادمیک:
ضمیمه

بخشهای کشوری
آفریقای شمالی

آفریقای مادون صحرا
آسیای شرقی
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آمریکای التین
اروپا

خاورمیانه
آسیای جنوبی

جداول
سال 1978 حال توسعه در کشورهای در معامالت نظامی کمونیستی با 1ـ

هزینه حال توسعه به قیمت صادراتی شوروی و تحویل سالح به کشورهای در فروش و 2-شوروی:
آمریکا تولید

سال 1978 حال توسعه در کشورهای در پرسنل نظامی کمونیستی در 3ـ
مشغول سال 1978 کشورهای کمونیستی در حال توسعه که در پرسنل نظامی کشورهای در -4

آموزش هستند.
سال 1978 حال توسعه در کمک اقتصادی کمونیستی به کشورهای در -5

سال 1978 حال توسعه در کشورهای در تکنیسینهای اقتصادی کمونیستی در -6
1978 دسامبر کشورهای کمونیستی از حال توسعه که در دانشجویان آـکادمیک کشورهای در -7

مشغول آموزش می باشند.
تصاویر

1ـ کشورهای کمونیستی: قراردادهای نظامی و اقتصادی با کشورهای در حال توسعه.
2ـ قراردادهای نظامی کمونیستی و تحویل آنها به کشورهای در حال توسعه.
حال توسعه. کل فروش نظامی به کشورهای در در معتبر سهم ارز شوروی: 3ـ
حال توسعه. به کشورهای در تحویل آنها قراردادهای اقتصادی کمونیستی و 4ـ

کمک کلی حال توسعه به صورت بخشی از معدنی کشورهای در کمک به صنایع فلزی و 5ـشوروی:
سال 1978 حال توسعه٬ کشورهای در قراردادهای کمونیستی با آفریقا: 6ـ

سال 1978 حال توسعه٬ کشورهای در قراردادهای کمونیستی با آسیای شرقی: 7ـ
سال 1978 حال توسعه٬ کشورهای در قراردادهای کمونیستی با التین: آمریکا 8ـ
سال 1978 حال توسعه٬ کشورهای در قراردادهای کمونیستی با خاورمیانه: 9ـ

سال 1978 حال توسعه٬ کشورهای در قراردادهای کمونیستی با آسیای جنوبی: 10ـ

مقدمه
دنباله و سال 1978 حال توسعه در این بررسی مربوط به کمکهای کمونیستی به کشورهای در
زنجیره گزارشهای 14- در سال 1974 بررسی این موضوع تا است. سال 1956 شده در مطالعات آغاز
در حال توسعه جهان آزاد کشورهای در کمکی کشورهای کمونیستی در تحت عنوان فعالیتهای تجاری و
بررسی گردیده اطالعاتی آمریکا دفتر کمکی٬ تجاری و نتیجه تالش کمیته فرعی اطالعاتی اقتصادی -
گزارش ساالنه توسط دفتر حال حاضر در منحل گردید٬ 1974 تاریخ اول اـکتبر این کمیته فرعی در است.

(خیلی محرمانه) تهیه می گردد. ملی ارزیابی خارجی سازمان سیا تحقیقات اقتصادی مرکز
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مرور تفسیرهای تحلیلی را ارائه اطالعات مفصل درباره رویدادهای ٬1978 این گزارش عالوه بر
و ارزش قراردادهـا می دهد. قرار نظر تجدید مورد نیز اطالعات گزارشهای پیشین ساالنه را نموده و
که همان قیمتی است که طبق قیمت تجاری شوروی سنجیده شده. با محموله های نظامی کمونیستی نیز
اطالعات آماری مربوط نظرگرفته اند. حال توسعه در کشورهای کمونیستی برای کشورهای در ما برآورد
یک جلدجداـگانه کمک مرجع بنام سال 1978در به کمکهای نظامی واقتصادی کشورهای کمونیستی در
مارس 1979و - تاریخ 1978 ER79-10160 باعنوان کمک کمونیستی به کشورهای درحال توسعه٬
این کتابچه حاوی اطالعات تجاری گردیده بود. قابل رؤیت برای بیگانگان منتشر غیر طبقه بندی سّری و
این گونه اطالعات به محض آماده شدن به عنوان حال توسعه نمی باشد. در بین کشورهای کمونیستی و
حال توسعه انتشار کشورهای در کمکی کمونیستی در مکمل گزارشهای مربوط به فعالیتهای تجاری و

(خیلی محرمانه) یافت. خواهد
کشورهای اروپـای شـرقی یـعنی و جمهوری خلق چین٬ شوروی٬ عنوان کشورهای کمونیستی٬
این نشریه آنچه در برمی گیرد. در رومانی را و لهستان٬ مجارستان٬ آلمان شرقی٬ چکسلواـکی٬ بلغارستان٬
وکمکهای یوگسالوی وتعدادپرسنل این کره شمالی٬ ضمیمه شده عبارت است ازاطالعات مربوط به ـکوبا٬

(طبقه بندی شده). حال توسعه به سرمی بردند. کشورهای در که در ـکشور
تمام (1) شامل می شود: را حال توسعه جهان غیرکمونیستی کشورهای زیر عنوان کشورهای در
تمام کشورهای آسیای شرقی به استثنای (2) ـکشورهای آفریقایی به استثنای جمهوری آفریقای جنوبی ؛
هنگ کنگ و ژاپن ؛ (3) مالت٬ پرتغال٬ و اسپانیا در اروپا؛ (4) تمام کشورهای آمریکای التین به استثنای
الئوس کامبوج٬ خاورمیانه؛ آسیای جنوبی به استثنای اسرائیل در تمام کشورهای خاورمیانه و (5) ـکوبا؛
سال قبل بنابه دالیل تاریخی درچند و آمدند زمره کشورهای کمونیستی در سال 1975در وویتنام که در

(طبقه بندی نشده) رفته است. شرح آنها
یا یاخدماتی به صورت بالعوض و کاالو باشد که قرار برده می شود ـکلمهExtention درصورتی به کار
در یک بیانیه رسمی را ارائه شده و امضای قراردادها پس از این گونه کمکها پرداخت آتی ارائه شود.

(طبقه بندی نشده) خدمات است. استفاده از یا و Drawing تحویل کاال کلمه از منظور برمی گیرد.
به معنی آن است که کلمه ”هیچ“ است و دالر 500000 از اشاره به ارزشهای کمتر با ـکلمه ”ناچیز“
به معنی آن است که معلوم یا سه نقطه (...) لیکن ارزش مالی آن معلوم نمی باشد. گردیده٬ قراردادی منعقد
نمی باشد. ثانی مشغول به کار کشور مربوطه پرسنلی در کشور از یا و شده باشد نیست قراردادی منعقد

(طبقه بندی نشده).
آژانس اطالعاتی خارجه٬ تحقیقات وزارت امور اطالعات و هماهنگی دفتر محتوای این گزارش با

(طبقه بندی نشده). آژانس رویدادهای بین المللی تهیه شده است. و دفاعی٬
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کمونیستی حال توسعه غیر کشورهای در فعالیتهای کمکی کمونیستی در
(طبقه بندی نشده) سال 1978 در

برنامه کمکهای نظامی:
افزایش محموله ها ـکاهش فروش٬

مطالب قبلی و توجه به شکل 2 (این رقم با آن یعنی 5/2 سطح حداـکثر قراردادهای نظامی شوروی از
در دالر میلیارد میانگین ساالنه 3 و سال 1977 در دالر میلیارد مترجم) - باشد دالر میلیارد 5/7 باید
میزان همان حال٬ در کرد. تقلیل پیدا دالر میلیارد به سطح 1/8 سال 1978 در سالهای ٬1973-76
افزایش یافت و دالر میلیارد به سطح 3/8 سال 1977 در دالر میلیارد 3/5 محموله های ارائه شده از
مهمترین میزان صادرات شامل ارائه محموله های تشکیل داد. به جهان سوم را مهمترین صادرات مسکو
حال توسعه دالری به اتیوپی است که باالترین میزان تحویل سالحهای روسی به یک کشوردر یک میلیارد

(سّری) نشان می دهد. زمان صلح را در
و میلیون دالر) بی سابقه چین (91 قراردادهای تقریبًا شوروی و به علت کاهش قراردادهای جدید
کمکهای تسلیحاتی کمونیستی به شوروی نتوانست در میلیون دالر)٬ فروشهای اروپای شرقی (463
مهمات و قبیل کامیون٬ (از تجهیزات بفروش رفته آنها حالی که ــ 2ـکشورهای کمونیستی اروپای شرقی در

بـرنامه های3 سوریه تعلق می گرفت٬ لیبی و عراق٬ الجزایر٬ به مشتریان اصلی شوروی مانند پشتیبانی)
تکمیل می کرد. شوروی را

ارسال تجهیزات به قراردادهای نظامی کمونیستی و :2 تصویر
به رشد ـکشورهای رو

انگلیس و و دست داد به عنوان دومین فروشنده تسلیحات جهانی از را این شوروی مقام خود عالوه بر
(سّری) به دست آوردند. مقامهای بعدی را آمریکا از فرانسه بعد
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جدول 1
آمریکا سال 1978 میلیون دالر حال توسعه در کشورهای در معامالت نظامی کمونیستی با

قراردادهاــــــــــــــــــــــــــــ
شوروی اروپای شرقی چین

مراسالتــــــــــــــــــــــــــــ
 شوروی اروپای شرقی چین

جمع
افغانستان
الجزایر
آنگوال
مصر

اتیوپی
هند
ایران
عراق
لیبی

یمن جنوبی
سوریه

کشورها سایر

1767
275
236
26
13
750
215
000
1
81
75
9
86

463
18
100
48
9
10
000
50
33
54
2

111
28

91
000
000
000
52
000
000
000
000
000
000
000
39

30825
45
385
85
5

1000
215
هیچ
610
785
135
310
250

325
000
50
30
5
15
000

قابل اغماض
45
100

قابل اغماض
35
45

55
000
000
000
10
000
000
000
000
000
000
000
45

صورت گرفت. شاخ آفریقا در سال 1977 مانند قاطع ترین فعالیتهای این گونه ای مسکو٬ مهمترین و
اتیوپی که هنوز در مراحل ابتدایی تکامل تجهیزاتی خود به سر می برد٬ بیش از 40 درصد فروشهای
شوروی را به خود اختصاص داده و آن در حالی است که آدیس آبابا دومین اسکادران جنگنده های
مهمات و عظیمی از تناژ و توپخانه سنگین٬ برهای زرهی٬ نفر دستگاه تانک٬ صدها پیشرفته میگ ٬23
میلیون دالری 750 منعقده جدید داد قرار شوروی خریداری می نماید. از را تجهیزات پشتیبانی الزم خود
ارزش یعنی شش برابر دالر٬ میلیارد به 2 اتیوپی را اتیوپی ارزش کلی برنامه سه ساله نظامیشوروی در با
می رساند. این کشور با ساله مسکو طول روابط 16 آن سومالی در همجوار ـکمکهای ارائه شده به کشور
در نگهداری را و تعمیر تکنیسین ـکوبائی وظایف آموزشی و 16500 تکنیسین روسی و 1300 حدود
آدیس و اتیوپی به سهولت انجام گیرد دالری در جذب تسلیحات یک میلیارد تا اتیوپی انجام می دهند٬
دریافت آموزشهای الزم را به شوروی فرستاده است تا را پرسنل نظامی خود از نفر هزار حدود نیز آبابا

(S NF) دارند.
در تعلق گرفت٬ هند و الجزایر به افغانستان٬ سال 1978 فروشهای شوروی در از دیگر درصد 40
اخـتصاص نـمی دادنـد. به خـود فروشهای شوروی را درصد 20 بیش از قبًال حالی که این کشورها
رژیم اختیار هواپیماهایی پیچیده در میلیون دالر که 275 قراردادهای مربوط به افغانستان سبب شد
کابل سهل و قراردادهای شوروی با دیگر مانند نیز شرایط اعتبار و گیرد قرار نوپای مارکسیستی این کشور
میلیون دالری آن با 215 قرارداد و الجزایر با میلیون دالری این کشور 235 قرارداد آسان بوده است.
قراردادهـای تکمیل نمود. سال گذشته را چند در کشور ارائه تجهیزات الزم به این دو هندوستان نیز
به دست را جنگنده پیشرفته میگ 21 تولید و اجازه مونتاژ بتواند که هند شد سبب خواهد هند شوروی و
منعقدساخته و را مربوط به اـکتساب میگ 25 دومین کشوری است که قرارداد درجهان سوم الجزایر آورد.
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هلیکوپتر فروند عراق چند همراه با این الجزایر عالوه بر دریافت داشته است. را آنها از فروند تاـکنون چند
صورت گرفته دریافت داشت که ارسال این هلیکوپترهای رزمی به جهان سوم برای اولین بار را 24 می-
تحویل هواپیماهای عبارت است از به جهان سوم ارسال گردید دیگرهواپیماهایی که برای اولین بار است.

.(S NF) عراق به  IL - باری 76
تسلیحات شوروی را میلیون دالر معادل 290 سال 1978 باقیمانده ای که در کشور میان 11 در
معادل همین مقداردریافت نمودند یمن جنوبی نیزتقریبًا میلیون دالرسالح و لیبی 80 خریداری کرده اند٬
ارائه تسهیالت می باشد. دولتهای مارکسیست رادیکال نوپا حمایت از در حرکت تازه مسکو ـکه نشانگر
مقداری از ٬62 تانکهای تی - و ازای دریافت جنگنده های میگ 21 دریایی توسط عدن در هوایی و
میلیون 55 یک قرارداد کرد. دست دادن سومالی جبران خواهد نتیجه از در خسارات وارده به شوروی را
فنی مهمترین 21وکمکهای آموزشی و ماداـگاسکارجهت دریافت جنگنده های شکاری میگ - دالری با
ساخته است. یک عرضهـکننده تسلیحات خارجی منعقد کوچک با بزرگی است که این کشور قرارداد

(NFS)

ارزش سالحهای کمونیستی
گرفتن قیمت صادراتی نظر در محموله های فروخته شده با تمام این رساله ارزش تسلیحات و در
برای کشورهای در که این کشور گرفتن قیمت تبدیل ارز) نظر در با شوروی یعنی روبل (تبدیل آن به دالر
حال توسعه تعیین کرده٬ مشخص می شود. این قیمتها در تمام انتشارات تجاری و کمکی استفاده خواهد
کل رابطه با تسلیحات در مقایسه صدور (ب) مقایسه ساالنه فروش نظامی کمونیستی٬ در شدچون (الف)
حال توسعه به کشورهای کمونیستی و میزان قروض کشورهای در براورد (ج) و صادرات کمونیستی 7
ارزشهایی که واقع می شود. مفید حال توسعه٬ موازنه پرداختهای کشورهای در آن بر نشان دادن تأثیر
منابع مختلف به دست فهرست قیمتهای شوروی (ـکه از از می رود جهت محاسبه قیمتهای صادرات به کار
به تعدیل می گردد٬ معامالت تجاری خارجی جرح و ارزش دالری روبل در تغییر به خاطر دائمًا و آمده)
براوردهای آتی هزینه پشتیبانیهای نظامی (به خصوص اردنانس حال انجام بر تحقیقات در دست می آید.
سیستمهای مربوط به تعمیر ابزار تجهیزات و کاالها٬ قطعات یدکی٬ نگهداری پشتیبانی شامل: و تعمیر و
تغییرات گذاشت. خواهد تأثیر فروشنده) کشور در تعمیر پیاده کردن و کشورهای خریدار٬ تسلیحاتی در
افزایش درصد شده مربوط به فروشهای کمونیستی ساالنه 15-20 ارقام براورد در میتواند این براوردها

(خیلی محرمانه) آورد. پدید
محموله های ارسالی و فروشها براورد این رساله در ـگرچه قیمتهای صادراتی کمونیستی مناسب منظور
و ولی مقیاس خوبی برای مقایسه معامالت تسلیحات بین کمونیستها حال توسعه است٬ به کشورهای در
چون قیمت دیگرصادرکنندگان غربی نمی باشد٬ یا و آمریکا معامالت انجام شده با شد؛ ـکشورهای روبرو
ما انجام این گونه مقایسات٬ به منظور دارد. قیمتهای غربی تجهیزات مشابه تفاوت بسیار رابطه با در آنها
این سیستم می کنیم. براورد هزینه های الزم را آمریکا٬ تجهیزات مشابه از گرفتن امکان خرید نظر بادر
که همان طور (براساس قیمتهای صادراتی) محموله های کمونیستی را و هزینه یابی ارزش دالری فروشها
(طبقه بندی نشده). شوروی نشان داده شده معادل یک چهارم افزایش می دهد. مورد در جدول زیر در
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حال توسعه فروش تسلیحات به کشورهای در بازار سهم شوروی در آمریکا٬ هزینه تولید استفاده از با
سالهای 1974-76 در و درصد معادل 25 سال 1977 که در گردید٬ درصد معادل 10 سال 1978 در
سال در جهان را تسلیحات ارسالی در درصد ولی ارسال محموله های شوروی 30 بود. درصد معادل 20

(سّری). همین سطح باقیمانده است. در تقریبًا سال 1975 که از ـگذشته تشکیل می داد٬

سال 1978 در الگوها
اغلب پس از به نوسانات ساالنه فروشهای تسلیحاتی شوروی اهمیت بسیاری نمی دهیم٬ معموًال ما
حـال تـوسعه این است که کشـورهای در علت نیز و می آید فروشهای ساالنه سنگین کاهشی پدید
زمان نیاز به وقت و سیستم خود برای جذب تسلیحات مدرن در و کم می کنند را قراردادهای پیشین خود
رسیدن به سطح پیشین در در عدم توانایی این فروشها و سال 1978 در کاهش شدیدفروشها می کنند. پیدا
تـعدادی از مسکـو چون (الف) ممکن است دارای اهمیت بیشتری باشد٬ ماهه اول سال 1979 شش
غرب قراردادهایی همین رابطه با مشتریان مهم شوروی در (ب) و دست داده؛ از را مشتریان بزرگ خود

(سّری) کرده اند. امضاء

جدول 2
احتساب حال توسعه با ارسال تسلیحات به کشورهای در فروش و شوروی:
قیمت صادراتی شوروی و هزینه تولید در آمریکا میلیون دالر کنونی آمریکا

به ارز به ارزشفروش٬  مراسالت٬
آمریکاقیمت صادراتی شوروی در آمریکاقیمت صادراتی شورویهزینه تولید در  هزینه تولید

1974

1975

1976

1977

1978

4227

2036

3374

5216

1767

4695

2672

4232

6167

2299

2310

1845

2576

3515

3827

2567

2422

3229

4157

4982 

طبقه بندی است این جدول فاقد

که یک قرارداد پرو داشت. سال آتی تقاضاهای عمدهای نخواهند چند ایران در یا مصر پرو٬ ما به نظر
روش تعمیر به علت ناراضی بودن از شوروی منعقدساخته بود. زمینه تسلیحات با میلیون دالری در 655
همین رابطه در نیز مصر افزود؛ نخواهد آینده نزدیک چیزی به قراردادهای خود در نگهداری روسی٬ و
طول یک دهه خواستار دالری در میلیارد 1/4 یک قرارداد ایران که با ساخته و پیشه خود اجتناب را
فروشهای اضافی عکس العمل چندانی نشان نداده رابطه با در دریافت تجهیزات نیروی زمینی شده بود٬

.(S NF) است.
این واقعیت است که تعدادی ازمشتریان بزرگ به بازارهای دیگر نشانگر احتماًال فروشها ـکاهش اخیر
زمان گرچه هنوز بگذارد. سطح آتی فروشهای شوروی تأثیر بر که این می تواند تسلیحاتی روی آورده اند
حال توسعه نرسیده ولی کشورهای در این خریداران تسلیحات در بازار ارزیابی تأثیرات درازمدت تغییر
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به همراه را دالر میلیارد سال گذشته کاهش فروشی معادل 4 دو به غرب برای شوروی در ـگرایش آنها
فروش رابطه با در نشان داده اند٬ مسکو فرار کشورهای غربی که اشتیاق زیادی به جذب بازار داشته است.
به فعالیت بسیار تشکیل می داد٬ را سالهای 1974-78 فروش تسلیحاتی شوروی در که نیمی از هواپیماها
الکترونیک)٬ و هلیکوپتر جتهای جنگنده٬ رابطه با پیشرفتهای فنی غربی (به خصوص در خرج داده اند.
ارائه خدمات و در برتری آنها و حال توسعه٬ به فروش تکنولوژی پیشرفته به کشورهای در تمایل آنها
سبب زمانی که مشتریان احتمالی دسترسی زیادی به دالرهای نفتی دارند٬ قطعات یدکی به خصوص در
شرایط فروش و قیمتها رابطه با شوروی در امتیاز رفتن میزان رقابت عرضهـکنندگان غربی شده است. باال
قیمت رابطه با در شوروی دیگر ٬1974 و سالهای 1973 زمان افزایش قیمت نفت در از بین رفته است. از
قیمت تسلیحات روسی معادل بعضی موارد در و تخفیف عمده ای قائل نمی شود تسلیحات مدرن خود

(سّری). جهانی شده است. بازار در قیمت آنها
به وابستگی خود عراقمهمترین نمونه مشتریان شوروی است که سعی کرده است منبع تأمین سالح و
و غرب انجام داد٬ در را بزرگ خود اولین خرید سال 1978 در نیز هند دهد. تغییر تسلیحات شوروی را
قراردادهای انعقاد عدم توانایی عراق در همان طریق گام برداشته است. شدت کمتری در با سوریه نیز
و مسکو تشنجات سیاسی وی با تاحدودی ناشی از سالهای 1977-78 شوروی در جدیدتسلیحاتی با
طرف دیگر از می باشد دالری سال 1976 میلیارد جهت جذب تسلیحات 1/5 به زمان بیشتر بغداد نیاز
غرب از هواپیماهای فرانسوی تشکیل می داد) سالح (ـکه بخش اعظم آن را دالر میلیارد معادل 2 بغداد
خریداری نمود که در گذشته این رقم نیز نصیب شوروی می شد. قراردادهای دیگری (به ارزش 1/5-3
میلیارد دالر) جهت دریافت هواپیماها و تجهیزات دریایی با فرانسه منعقد خواهد شد که بازار فروش
این است آمد حداقل وضعی که پیش خواهد فرسایش بیشتری روبه روخواهدکرد. با عراق را شوروی در
انتظار ما شد. کشورهای کمونیستی خواهد دالری عراق از میلیارد 5 ـکه تجهیزات غربی جایگزین خرید
به تسلیحات تسلیحات مدرن روسی دیگری را و دریافت دارد داریم که عراق تجهیزات روسی بیشتری را
به خصوصًااینکه عراق میل داردتحویل سالحها دهه گذشته بیفزاید٬ دو در ـکمونیستی خریداری شده خود
بار سیاست تسلیحاتی شوروی است٬ مشخصات بارز این سرعت ارسال که از سرعت صورت پذیرد.
براساس منعکس شده است. سال 1978 میلیون دالری توسط عراق در بادریافت یک محموله 600 دیگر
(سّری). تحویل داده شود. به این کشور باید سالح دیگر میلیون دالر 200 قراردادهای پیشین حدود
ساله این که وابستگی 17 سیاسیش سبب شد گرایشات وسیعتر و تقویت شده هند موضع مالی اخیرًا
جنگنده های جاـگـوار سال 1978 در دهلی نو به همین دلیل٬ به تسلیحات شوروی قطع شود. ـکشور
این 20روسی انتخاب کرد. به جای میگ 23وسوخو دالر میلیارد به ارزش 1/7 فرانسوی را انگلیسی -
سفارش مربوط به ممکن است چند می آید٬ غرب به شمار در تسلیحاتی هند معامله که مهمترین خرید
پیرامون این موضوع در هندیها حال حاضر چون در به دنبال داشته باشد٬ نیز تجهیزات نیروی دریایی را
به صنعت هند افزایش اتکاء ارائه این سفارشات وسیع به غرب و آغازکرده اند. غربی مذاـکره را چندکشور
این ما گرچه حداقل انتظار کاهش یابد٬ که فروشهای شوروی به هند شد سبب خواهد تسلیحاتی خود
رابطه با در این هند عالوه بر شوروی ادامه دهد. از خود نیاز تجهیزات اصلی مورد به خرید است که هند
داشت ارسال سریع خواهد بحرانی شوروی وابستگی بسیار عناصر و به طرحها صنعت تسلیحاتی خود
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بدین جهت که فروش میگ 23 در ولی تأخیر بود٬ تجهیزات شوروی انگیزه ای برای تداوم خریدهاخواهد
انگیزه دیگری در شرایطی چون بازپرداخت به روپیه نیز سرگرم بماند. تحویل جنگنده های جاـگوار تا هند

(سّری). بود. این رابطه خواهد
علیرغم کاهش یـافتن سال 1978 در جدید یک قرارداد انعقاد سوریه در و عدم موفقیت مسکو
تسلیحات به عنوان یک از بهره برداری مسکو معذالک٬ می رود؛ سیاسی به شمار قراردادهای مهم یک امر
به دنبال کمک منابع تسلیحاتی شده است. اسلحه سیاسی علیه سوریه سبب روی آوردن دمشق به دیگر
در آمده است. این امکان به وجود دالری اوپک به سوریه نیز میلیارد کمک نظامی مستقیم 6 اقتصادی و
جهت میلیون دالر (ـکه شامل 300 غرب انجام داد مهم در خرید چند سوریه برای اولین بار سال ٬1978
این توافق سیاسی اخیر تانک حرارتی بود). موشکهای ضد دریافت سیستمهای موشکی میالن فرانسوی و
عرضه از جهت خرید احتماًالتوانایی مالی سوریه را یک فرماندهی نظامی متمرکز ایجاد عراق و با ـکشور
بزرگترین دالر میلیارد 4/5 فروشهای شوروی به سوریه (ـکه با و برد کمونیستی باالخواهد ـکنندگان غیر

(سّری). شد. خواهد محدود می رفت) مشتری آن به شمار
دیگرمشتریان مسکو لیبی هیچ یک از به استثناء این رابطه هم سطح شوند٬ در هند و سوریه٬ عراق٬ اـگر
تسلیحات شوروی جبران رابطه با در حال توسعه را توانست این کاهش تقاضای کشورهای در نخواهد
دالر میلیارد پنج سال گذشته 3 در عرضهـکنندگان غربی٬ از خریدهای بزرگ خود لیبی که همراه با نماید.
مشتریان داشت. ادامه خواهد ما داده که به نظر سفارشاتی را به مسکو شوروی خریداری کرده٬ سالح از
قدیمی شوروی نیز در روابط با تجهیزات مهم به شوروی وابسته خواهند بود. در میان اینها تنها الجزایر یک
افغانستان تجهیزات شده است؛ دالر میلیارد دریافت 2 کنون خواستار که تا می رود٬ مشتری مهم به شمار
یمن جنوبی نیزسهمی و می گیرد رده بعدی قرار در دالر یک میلیارد از کمتر سال گذشته با طول 25 در نیز
بـه عـلت (به خصوص آفـریقای مـادون صـحرا) مناطق جدید دارد. نیم میلیون دالر از معادل کمتر
(خـیلی فروشهای شوروی اهمیت چندانـی نـدارنـد. رابطه با ظرفیت جذب در محدودیتهای مالی و

محرمانه).

این برنامه ها بازرگانی حاصله از عواید
فروشهای نظامی به عنوان استفاده از در تصمیم مسکو شوروی مؤید اینکه ابتکارات اخیر وجود با
به منافع اقتصادی حاصله از مسکو است٬ منطقه اقیانوس هند میانه و خاور در دستاویزی برای حضور
کرده و کار روی دولتهای عربی متنفذ بر دائمًا مثال این کشور به طور واقف است؛ معامالت تسلیحاتی نیز
کسری بودجه این صادرات بخش عظیمی از دریافت می دارد. معتبر ارز آنها از قابل سالحهای خود در
در را توانایی مسکو بین برده و از حال توسعه را کشورهای در نظامی شوروی با ساالنه تجارت غیر
قبال کاال تمام قراردادهایی که براساس تبادل سالح در تقریبًا افزایش می دهد. معتبر به دست آوردن ارز
چون مشتریان صاحب داده است٬ معتبر ازای دریافت ارز به سالح در را اـکنون جای خود میشد منعقد
به پرداخت قادر کشورهای فقیرتر نیز ازای سالحهای خریداری شده توسط خودشان و نفت شوروی در
کشور ـکویت پرداخت هزینه مالی خریدهای تسلیحاتی چند عربستان سعودی و خارجی شده اند. ارز
امتیاز آسیا و آفریقا کوچک در چندخریدار و هند افغانستان٬ تنها تقبل کرده اند. جمله سوریه را عربی از
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سالهای 1974-77 در ما طبق برآورد حفظ نموده اند. کاالی محلی را یا و پرداخت به صورت ارز باز
در بوده است؛ (یعنی سه چهارم کل فروش) دالر میلیارد 12 معتبر ازای ارز فروش تسلیحاتی شوروی در
نگاه کنید) 3 به تصویر نشده است. کل فروش نیز 60درصد یا دالر این میزان معادل 1میلیارد سال ٬1978

(سّری).
معتبر ازای ارز شوروی فروشهایی که در .3 تصویر

حال توسعه انجام می شود فروش کلی نظامی به کشورهای در به صورت سهمی از

سطح جدید خدمات فنی نظامی در
حال توسعه کشورهای در پرسنل نظامی کمونیستی در برای دومین سال متوالی تعداد سال 1978 در
نـظامی را تکـنیسین و مستشار٬ مدرس٬ سه چهارم 52000 تقریبًا افزایش یافت. درصد 50 بیش از
شرکت رزم نیز در آنها که بسیاری از تشکیل می دادند آفریقای مادون صحرا در ـکوباییهای مشغول به کار

(طبقه بندی نشده). نگاه کنید). (به جدول 3 می جستند
اوگادن٬ نیروهای سومالی در مقابله با به منظور اوائل سال 1978 ـکوبایی به اتیوپی در اعزام 15500
به آنگوال این نظامیان از بسیاری از طول سال می باشد. نظامی کمونیستی در شامل کل افزایش حضور
تأمین ـکوبایی جایگزین به این کشور 19000 ورود با نیز آنگوال در ـکوبا حضور اتیوپی آورده شده بودند٬
نظامیان از نفر صد چند ماه اـکتبر چون در بالغ گردیده٬ نفر) (به 800 موزامبیک نیز در نیروی ـکوبا شد.
حمالت مرزی مخرب برابر جهت تقویت بنیه دفاعی موزابیک در آنگوال اتیوپی و در ـکوبایی مستقر
علیرغم تانزانیا و کاست٬ کشورخود در ـکوباییها گینه ازتعداد این اثناء٬ در به این کشورواردشدند. رودزیا

(سری) بین برد. از کامًال را ـکوباییها پایان سال حضور زیادی تجهیزات روسی تا دریافت مقادیر
حال توسعه آموزش پـرسنل مـحلی را تسلیحات پیشرفته شوروی به کشورهای در شدید ورود
پایان سال 1978 در بدوش شوروی گذاشته است. تجهیزات٬ استفاده از نگهداری و و تعمیر دررابطه با
شوروی دوره های آموزشی تخصصی را حال توسعه در پرسنل کشورهای در از نفر 1900 حدود تقریبًا
1800 حدود همین حال٬ در نگاه کنید). (به جدول 4 اهل اتیوپی بوده اند) آنها (ـکه نیمی از می گذراندند
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کشورهای درحال توسعه در سال 1977) بیش ازتعداد روسی و1300پرسنل اروپای شرقی (20درصد
اروپای این نیروهای شوروی و یعنی زمانی که بخش عظیمی از سالهای اخیر مقایسه با در می برند. به سر
در خاورمیانه و آفریقای شمالی و رابطه با بخش اعظم افزایش در می بردند٬ آفریقای سیاه به سر شرقی در
ارسال توپ ضد لیبی و و به الجزایر وهلیکوپترهای می -24 ارسال اولیه جنگنده های میگ -25 رابطه با

ZSU به یمن جنوبی صورت گرفته بود.(سّری) کششی 23-4 هوایی خود

جدول 3
سال 1978 حال توسعه در کشورهای در پرسنل نظامی کمونیستی در

افراد تعداد

کشورها جمع شوروی اروپای شرقی ـکوبا چین دیگر
جمع 51935 10770 1300 38650 680 535
شمال آفریقا 3045 2310 450 215 000 70
آفریقای مادون صحرا 42085 3300 515 37275 590 405
آمریکای التین 160 150 000 10 000 000
خاورمیانه 5705 4160 335 1150 000 60
جنوب آسیا 940 850 000 000 90 000

طبقه بندی است این جدول فاقد

جدول 4
سال 1978 کشورهای کمونیستی در حال توسعه که در پرسنل نظامی کشورهای در تعداد

به طی دوره های آموزشی مشغولند
افراد تعداد
جمع شوروی اروپای شرقی چین
50 845 1925 جمع 2820
شمال آفریقا 45 5 40 000
25 155 1440 1620 آفریقای مادون صحرا
000 000 100 آمریکای التین 100
000 650 380 خاورمیانه 1030
هیچ هیچ 25 جنوب آسیا 25

کمونیستی از مستشار اخراج 1500 (الف) از آفریقای مادون صحرا ارتباط با در ـکاهش موجود
روسی گردید 60مستشار قرارداد گینه که سبب لغو کاهش کمتردر (ب) ماه نوامبرسال 1977؛ سومالی در
ناشی شده است لیکن تعداد به تدریج کم می کرد٬ شوروی را که حضور تانزانیا در کاهشهای بیشتر (ج) و
امور رابطه با پرسنل اروپای شرقی در شده است؛ برابر دو از بیشتر اتیوپی تقریبًا و آنگوال در این افراد

داشته اند.(سری). اطالعاتی فعالیت بسیار امنیتی و

نقطه اوج در برنامه کمک اقتصادی:
اختیار به صورت کمک اقتصادی در دالر میلیارد 5/4 تقریبًا سال 1978 ـکشورهای کمونیستی در
به این سال 1954 که به این ترتیب کل کمکهای این گونه ای کشورهای کمونیستی از دادند جهان سوم قرار
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اوج در قبال این برنامه ها میزان تعهدات شوروی واروپای شرقی در شده است٬ میلیارددالر 31 بالغ بر سو
سال مقایسه با حال توسعه در در کشور میلیون دالری چین به 16 حالی که کمکهای 185 در بود خود

(طبقه بندی نشده). نکرده بود. تغییر 1977
با برابر برنامه ساالنه آن را برای اولین بار سال 1978 در دالری مسکو میلیارد ـکمکهای بیسابقه 3/7
کمکهای عظیم برخالف کمکهای آمریکایی که توأم با نمود. دالر) میلیارد 4 ـ 5) ـکمکهای ساالنه آمریکا
کـامل مـربوط بـه کمکهای شوروی به طور جهت عمران زیربنایی است٬ نیاز سرمایه مورد غذایی و
طرف سیاستمداران شوروی نسبت به فشارهای اعمال شده از پروژههای صنعتی بخش عمومی می شد.
برنامه های عمرانی بی اعتنایی رابطه با در پیچیده تر و یک روش جدید جهت اتخاذ اقتصاددانان جوانتر
خواستار اعضای جامعه کمک بین المللی حمایت می شود٬ طرف بعضی از این روش که از نشان دادهاند.
شوروی به تقاضاهای کشورهای ـکمک به عمران روستایی جهت برآوردن نیازهای اصلی انسانی است.
شدن نرمتر نشانه ای دال بر هنوز کمکهای امتیازی بی اعتنایی نشان داده و رابطه با حال توسعه در در
شرایط بهتری گرچه کمکهای شوروی به مراـکش از شرایط کمکهای کمونیستی به دست نیامده است.
نظرگرفته شده نرخ بهره 3/5درصددر یعنی مدت بازپرداخت 15سال وسه سال پاداش با بود٬ برخوردار
بوده درصد نرخ بهره 4/5 ساله و پرداخت 10 لیکن بخش اعظم قراردادهای ترکیه دارای مدت باز بود٬
نرخ بهره سال با 15 تا بین 8 مدت بازپرداخت آنها به همین ترتیب و قراردادهای اروپای شرقی نیز است.
نرخ بهره 4/5 ساله و مدت بازپرداخت 10 از اـکثرطرفهای قرارداد بوده است که احتماًال درصد 6 تا 2/5

درصد که شاخص معمول کمکهای اروپای شرقی است استفاده می کنند.(خیلی محرمانه).
نسبت به کمکهای سالهای قبل چون 1977 سال 1978 دالری اروپای شرقی در میلیارد ـکمک 1/5
نقش عمده ای میلیون دالر اعتباری معادل 965 آلمان شرقی با و افزایش یافته بود نیم میلیون دالر بیش از

.(SNF) کرده است. این گروه ایفا در را
:4 تصویر

حال توسعه به کشورهای در ارسال آنها قراردادهای اقتصادی کمونیستی و
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ارائه کمکها سال در رکورد شوروی:
درصد معادل 90 نسبت به سال 1975 سال 1978 دالری شوروی در میلیارد ـکمک اقتصادی 3/7
نگاه کنید). (به جدول 5 رساند دالر میلیارد به سطح 17 ساله شوروی را کل کمکهای 24 افزایش داشت و

(طبقه بندی نشده).
درصد که 90 مراـکش ( دارای تمایالت غربی یعنی ترکیه و کشور اعتبارهای عظیم داده شده به دو
رفتن میزان کمکهای سبب باال اختصاص داده اند)٬ به خود را سال 1978 ـکمک اقتصادی شوروی در

داشت گردید. سطح کمتری قرار در سال 1977 ده سال قبل از شوروی که در
گردیده اند: مراـکش براساس چهارچوب توافقهای انجام شده صادر اعتبارهای داده شده به ترکیه و
ادامه قرارداد لیکن کمکهای مربوط به ترکیه در گردید٬ منعقد سال 1978 مربوط به مراـکش در قرارداد
فـنی را نقاط همکاریهای اقتصادی و این قراردادها اصوًال شده است. اعطا به این کشور سال 1975
کامل شدن مطالعات تک تک پس از تعیین نمی کند٬ برنامه را کمک مختص هر ولی مقدار مشخص کرده٬
جنبه اعتبارهای بازرگانی تاتوافقهای از که شرایط مالی نیز می شود قراردادهای جدیدی امضاء پروژه ها٬
محدودیت زمانی این گونه قراردادهای فاقد سال گذشته شوروی بارها چند در می نماید. امتیازاتی تغییر

(خیلی محرمانه) کرده است. امضاء را ادامه می یابد اختصاص کمک مدتهای مدید آنها ـکه در

جدول 5
ـکمک اقتصادی کمونیستی به کشورهای در حال توسعه در سال 1978 میلیون دالر آمریکا

اروپای شرقیشورویجمع
رومانی لهستان٬ مجارستان٬ آلمان شرقی٬ چکسلواـکی٬ (ـکل بلغارستان٬

 چین

جمع
آفریقا

شمال آفریقا
مراـکش
تونس

آفریقای مادون صحرا
آنگوال
اتیوپی
غنا

سومالی
سودان
تانزانیا
اوگاندا

کشورها سایر
شرق آسیا

برمه
فیلیپین
تایلند

آمریکای التین
برزیل

جامائیکا
کشورها سایر
خاورمیانه
یمن شمالی
یمن جنوبی

سوریه
ترکیه

جنوب آسیا
پاـکستان
سریالنکا

5394
2708
2130
2109
21
578
77
306
42
18
25
30
49
31
170
140
30
هیچ
261
200
30
31
1867
60
101
350
1355
288
250
138

3707
2011
2000
2000
...
11
1

قابل اغماض
...
...
...
...
...
10
...
...
...
...
15
...
...
15
1399
38
90
...

1270
283
225
58

1502
627
110
89
21
517
76
306
42
...
24
30
22
17
170
140
30
...
244
200
28
16
441
...
6
350
85
20
...
20

56
21
...
...
...
21
...
21
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
35
...
...
...
35
...
...
...

245
105
25
25
...
80
هیچ
45
...
...
24
...
...
11
140
140
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

963
307
21
...
21
286

قابل اغماض
206
42
...

قابل اغماض
12
22
4
30
...
30
...

206
200
...
6

400
...

هیچ
350
50
20
...
20

53
19
...
...
...
19
...
9
...
...
...
10
...
...
...
...
...
...
28
...
28
...
6
...
6
...
...
...
...
...

23
23
14
14
...
9
1

قابل اغماض
...
...
...
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

162
152
50
50
...

102
75
26
...
...
...
...
...
1
...
...
...
...
10
...
...
10
...
...
...
...
...
...
...
...

184
71
20
20
...
51
...
...
...
18
قابل اغماض
...
26
7

هیچ
...
...

هیچ
2
...
2
...
27
22
5
...
...
85
25
60 

غیرقابل رؤیت برای بیگانگان است. این جدول سری و
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آهن و به ترکیه جهت توسعه کارخانه های روسی آلومینیم و دالری این کشور میلیارد ـکمک 1/3
پاسخ که در کرده٬ برابر دو را میزان کمکهای شوروی به این کشور یک پاالیشگاه جدید٬ احداث نیروگاه و

نبود. موجود اصل سند صفحات جزوه انگلیسی در از (10 و صفحه (صفحات 9 دو -*

انجام شده است.* این کار به بحران مالی آنکارا
گسترش حوزه عـملیات مـاهیگیری حال توسعه در کشورهای در برنامه ماهیگیری شوروی در
صنعت ماهیگیری جهان میلیون دالری به 40 ازای کمک 260 در بوده است. موفق آمیز شوروی بسیار
به دست آورده است وسبب شده است که ماهیگیری را شوروی امتیازاستفاده ازتسهیالت خشکی و سوم٬
در دریاهای آزاد در به صورت مدرن ترین وعظیم ترین ناوگانهای موجود ناوگانهای ماهیگیری آن کشور
تمام صید با آبهای غرب آفریقا از (1/3میلیون تن) سال 1976 شوروی در میزان صید مثال٬ به طور آید.
تن ماهی به ارزش همان سال شوروی 470000 در ـکشورهای آفریقای غربی به تنهایی برابری می کرد.

(طبقه بندی نشده). نمود. به خارج صادر میلیون دالر 130
تولیدکنندگان مهم (ـکه یکی از عدم ثبات زئیر کبالت٬ رابطه با در مسکو علیرغم خودکفایی بسیار
گردد. تولیدکنندگان آفریقایی کبالت منعقد مدت با دراز خرید سبب شده که چند میآید) ـکبالت بشمار
فوالدعالقه نشان نیزمحصوالت آهن و و ومنگنزجهت استفاده درصنعت فوالد به نیوبیوم آهن دار مسکو
وقفه شده کیفیت آن دچار گسترش استخراج سنگ آهن به خاطر رابطه با طرحهای شوروی در داده است.
به اروپای شرقی اطالع داده که مسکو کمبودهای پیش آمده٬ تأمین نیازهای داخلی و رابطه با در است.
ایـنکه شـوروی مـهمترین وجود را به سنگ آهن براورده سازد. با نمی تواند نیازهای روزافزون آنها
صادرکننده سنگ آهن است٬ ولی در هند به مبادله نفت و سنگ آهن پرداخته و براساس یک قرارداد
از کارخانه ذوب آهن ساخت شوروی در فوالد تن آهن خام و شده است که ساالنه 27000 منعقده قرار
هند است در میلیون تنی ذوب آهنی که قرار مجتمع 3 این مسکو عالوه بر ـکراچی پاـکستان دریافت دارد.
با نیزوارداتی خواهدداشت. هند کارخانه های ساخت شوروی در دیگر از و کرد واردخواهد فوالد بسازد
گسترش همراه است شوروی دیگر افزایش هزینه عملیاتی و شوروی که با ظرفیت فوالد ـکاهش رشد
میزان واردات فوالد مسکو ٬1976 و بین سالهای 1970 نمی باشد. صادرکننده خالص فوالد دارای امتیاز
چون در افزایش می یابد٬ به فوالدهای دارای مقاومت بسیار این کشور نیاز کرد. برابر دو را شده خود نورد

(خیلی محرمانه). می باشند. نیاز پروژه های عظیم سیبری مورد رابطه با
برنامه های عمرانی پرخرج عمومی با سرمایهـگذاری در رابطه با شوروی در پیشنهاد کلی٬ به طور
حال کشورهای در بوده است. روبه رو استقبال گرم کشورهای جهان سوم که مایل به پیشرفت هستند
بدین ترتیب انگیزه تا مدت به شوروی اختصاص داده اند دراز منابعی را ازای این برنامه ها در توسعه نیز

(طبقه بندی نشده). فراهم آورده باشند. را الزم برای پیشرفت پروژه ها

وسیله جذب ارز خدمات فنی:
ارسال 108000 شاخه های سودبخش برنامه کمکی است با برنامه خدمات فنی کمونیستی که یکی از
در سال 1977است٬ در آنها تعداد بیش از نفر حال توسعه که 2000 تکنیسین کمونیستی به کشورهای در

نگاه کنید). (به جدول 6 همچنان ادامه داده است. صعودی خود به سیر سال 1978



النه جاسوسی آمریکا 554 اسناد

کشور 77 اختیار طریق قراردادهای بازرگانی در هم از طریق برنامه های کمکی و این خدمات هم از
چهار بوده که در نفر) بخش عمده افزایش مربوط به پرسنل اروپای شرقی (9000 داده شده است٬ قرار
بیش و برابر به دو ـکوبا حضور ارائه کمکهای فنی کمونیستی داشته است؛ سهم عمده ای در سال گذشته نیز
اضافه کرد؛ دیگر نفر این نقاط 5000 در تکنیسینهای خود به تعداد شوروی نیز و رسید؛ نفر 12500 از
هفت در برای اولین بار سودان بوده است٬ و چین که مشغول احداث مهمترین پروژه های راهسازی روآندا
این کاهش داد. نفر 20000 از به کمتر آفریقای مادون صحرا در خود پرسنل موجود سال گذشته تعداد

(طبقه بندی نشده). می گیرد. بر در کاهش کلی برنامه های چین را درصد مسئله 10
پرسنل اروپای 32500 حضور با کشورهای نفت خیز اروپای شرقی در پرسنل شوروی و تمرکز
شده پیش چشمگیرتر ـکویت بیش از عراق و ایران٬ لیبی٬ الجزایر٬ پرسنل شوروی در 14000 شرقی و
الجزایر و می برند لیبی به سر خارج در در مستقر نفر) پرسنل اروپای شرقی (22000 نیمی از تقریبًا است.
هزینه مالی موارد بعضی از در بوده اند٬ دارا دریافت این خدمات مقامهای بعدی را رابطه با در سوریه نیز و
مورد به خصوص در دیگر موارد در طریق برنامه های کمکی تأمین می گردد؛ مربوط به این خدمات از
این از سال 1978 شوروی در دریافت می دارد. معتبر ارز ازای آنها شوروی در پروژه ای٬ خدمات غیر
تکنیسینهای اروپای شرقی زیادی از تعداد به دست آورده است. میلیون دالر معادل 150 طریق احتماًال
معادل سال 1978 که در استخدام شده اند معتبر ازای پرداخت ارز در براساس قراردادهای بازرگانی٬
خدمات بلغارستان به لیبی معادل 115 مثال٬ به طور نصیب اروپای شرقی نمودند. میلیون دالر 500
میلیون دالر برآورد شده بود که از کل صادرات بلغارستان به لیبی که معادل 10 میلیون دالر در سال 1977
به جهان سوم ساالنه طریق برنامه خدمات خود از نیز طبق گزارش مجارستان این کشور رفت. بوده فراتر

به دست می آورد.(سّری). میلیون دالر 50

جدول 6

باشند. نزدیکتر 5 به عدد تا اعشارند ارقام فاقد بیشتر٬ مربوط به یک ماه یا حداقل برآورد -1
غیرقابل رؤیت برای بیگانگان است. این جدول سّری و

افراد سال 11978 تعداد حال توسعه در کشورهای در تکنیسینهای اقتصادی کمونیستی در

جمع شوروی اروپای شرقی چین ـکوبا ـکره شمالی
810 12525 22005 45035 27620 جمع 107995
شمال آفریقا 38030 6680 29485 715 450 700
95 10970 18615 2745 4895 آفریقای مادون صحرا 37320
شرق آسیا 220 35 50 135 000 000
000 000 اروپا 155 00 30 125
000 190 160 350 350 آمریکای التین 1050
15 915 1075 12005 11885 خاورمیانه 25895
000 000 1180 370 3775 جنوب آسیا 5325
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نموده سودهای سرشار توأم با سه سال گذشته خدمات فنی را به افزایش در رو و میزان حقوقهای باال
دریافت داشـته ولی را دالر) لهستان بیشترین حقوق (ماهانه 2500 حرفه ایهای چکسلواـکی و است.
پرسنل هر دستمزد حقوق و دریافت می کنند. دالر 1000 تا 800 پرسنل بلغارستان ماهانه فقط حدود
رابطه علیرغم امتیازاتی که شوروی در حال توسعه فرق می کند. کشورهای در یک از هر رابطه با روسی در
تحمیل تکنیسینهای شوروی خطر آفریقایی از کشور چند قائل می شود٬ پرسنل خود پرداخت دستمزد با
افراطی بودن میزان حقوق پرسنل روسی شواهدی دال بر گرچه ما شکوه نموده اند. روی اقتصادی خود بر
تکنیسینهای قراردادهای بعضی از تجدید از یک مشاجره مربوط به هزینه ها گینه در و ولی چاد نداریم٬

(سّری) روسی امتناع ورزیده اند.
تـعداد گرفته اند به کار را نفر) تکنیسینهای روسی (11885 ـکشورهای خاورمیانه بیشترین تعداد
نیروی حاضر حال توسعه می باشد. کشورهای در در این کشور پرسنل موجود درصد افرادکه شامل 45
آفریقا در این گونه پرسنل مستقر درصد 70 آن بوده است؛ از ناچیزی کمتر به مقدار آفریقا شوروی در
در این گونه افراد حالی که تعداد در به انجام خدمات حرفه ای مشغول بوده اند٬ پروژه ها بجای اشتغال در
1600 از درصد 85 تقریبًا معنی آن این است که آفریقا نبوده است. درصد 10 - 15 خاورمیانه بیش از
تقریبًا سال 1978جذب کرده و در حال توسعه را کشورهای در در معلم روسی مستقر 4500 پزشک و
طرف از گرفته است. نقاط مختلف به کار در جهان سوم را در زمین شناس روسی مستقر 2100 نیمی از
در پرسنل مشغول به کـار آسیای جنوبی شوروی سه چهارم 18200 مشتریان خاورمیانه ای و دیگر
پروژههای عمرانی همچنین 225 پزشک٬ 750 معلم و 1200 زمین شناس را پذیرفته اند. تمام 350
(خیلی پروژه های عمرانی مشغول به کار می باشند. در آمریکای التین در رابطه با پرسنل روسی مستقر

محرمانه)
در را تالشهای فنی خود و جهان سوم ادامه داد ابتکارات شوروی در از به حمایت خود نیز ـکوبا
افزایش نیز سال 1978 در را جنوب آفریقا در خود همان حال حضور در گسترش و معتبر بازارهای ارز
جهت کار پزشک ـکوبایی را 900 طول همین سال حدود عراق در لیبی و الجزایر٬ مثال٬ به طور داد.
آفریقای مادون در مضاعف شدن پرسنل مستقر همراه با خدمات ارائه شده به مناطق جدید٬ پذیرفتند.
نفر 2000 پزشک و نفر این تعدادحداقل 3000 از رسانید. نفر به 12500 را حضوراقتصادی ـکوبا صحرا
نصیب این کشور ارز میلیون دالر معادل 50 سال 1978 گفته مقامات ـکوبایی در که بنابر آنان معلم بودند
بنایی تشکیل می داده اند. پروژه های زیر در کارگران ساختمان مشغول به کار بقیه این پرسنل را نمودند.

(خیلی محرمانه).
نظامی نیروهای غیر استفاده از گرایش آنگوالدر نتیجه تغییر ـکوبایی در پرسنل جدید بیشتری از تعداد
سال در گسترش کارهای ساختمانی موزانبیک براساس قراردادهای منعقد با به جای نیروهای نظامی و
پایان سال به سطح در افزایش و سال 1979 این پرسنل در تعداد موزامبیک روانه شدند. به آنگوالو مزبور
درمورد بعضًا کیفیت و مورد در کشور دو علیرغم شکوه های هر گردید. بالغ خواهد نفر 10000 بیش از
(ـکـه ایـن دستمزدها افزایش اخیر ادامه می یابد. آنها افزایش تعداد ـکوبائی٬ امانتداری کادر درستی و
ماه در دالر 3000 حدود الجزایر پزشکان در دستمزد است و دالر 850 تا دستمزدهای ماهانه بین 250
به عنوان یک اقدام اقتصادی جذابیت به این معنی است که استخدام ـکوباییها ظاهرًا ـگزارش شده است)٬
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سالهای اولیه این برنامه بسیاری ازخدمات را در ـکوبا به گزارشهای رسیده٬ بنا ازدست خواهدداد. را خود
کشورهای دریافت کننده فقط هزینه های محلی وپرداخت یک هزینه مختصر و مجانی ارائه می کرد به طور

(سّری) به عهده می گرفتند. را ماه) در دالر 50 تا 30)
لیبی تن داده و عراق و به قراردادهای ساختمانی در منابع نیروی انسانی داخلی٬ علیرغم کمبود ـکوبا
کشورهای تولیدکننده نفت به دست از میلیون دالر این طریق 150 از سال 1979 است که در امیدوار

(طبقه بندی نشده). آورد.
اولین مسکونی٬ واحد ـکویت جهت احداث 4000 با منعقد براساس این قرارداد سال 1978 چین در
تأمین کویتی موافق چشمداشت چین در صورتی که این قرارداد در ارائه نمود. را خدمات بازرگانی خود
سطح جهان در را این گونه خدمات خود ارائه شرایط رقابت آمیز با کرد پکن سعی خواهد باشد٬ معتبر ارز
دالر 100 تا 30 ازای حقوقهای ناچیز در را خدمات خود پکن بسیاری از همین حال٬ در ـگسترش دهد.
سال در تکنیسین براساس قراردادهای کمکی دریافت نموده است. ماه به اضافه مخارج محل هر در
تکنیسینهای چینی به سطح چند تعداد جاده سازی ماداـگاسکار به دنبال پروژه بندری موریتانی و 1979

.(S NF).رسید خواهد نفر هزار

تالشی روزافزون آموزش فنی:
مبادرت بخشی از برنامه خدمات فنی به آموزش افراد محلی کشورها ـکشورهای کمونیسیت در
ورزیده اند تا مدیریت پروژه های عمرانی را به دست آنها بسپارند. با بیشتر شدن کارایی و کمتر شدن هزینه
تعداد پرسنلی که جهت آموزش به شوروی گسیل می شدند آموزش درون کشوری٬ مسکو به تدریج از
آسیای مهمترین مشترکان کمونیستی کشورهای عربی و دانشجوی فنی از 3300 حدود تنها ـکاسته است.
ابتدای برنامه به وجمع کل آموزش یافتگان از به کشورهای کمونیستی روانه شدند سال 1978 جنوبی در
که 550000 همین حال٬شوروی به یک برنامه آموزش درحین کارمبادرت ورزید در نفررسید. 48000

(طبقه بندی نشده). می گیرد. بر در افغانستانی را نفر 60000 تبعه مختلف و
کودک 1200 اتیوپی و کودک دبستانی از پذیرش 1500 با را برنامه آموزشی وسیع خود نیز ـکوبا
خواهد را دانشجو که ظرفیت پذیرش 20000 جزیره پاینز محل جدیدی در موزامبیک در دبستانی از

(طبقه بندی نشده). کرده است. آغاز داشت٬

یک سرمایهـگذاری کم خرج دانشجویان آـکادمیک:
آموزش دانشجویی جهان سوم در مورد در دالر میلیارد معادل 1 دهه گذشته احتماًال دو در مسکو
حال رشد دانشجویان کشورهای در یک از آموزش هر حمایت و به منظور شوروی مصرف کرده است و
سـال بـرای یک هـر کمک هزینه های اروپای شرقی در خرج می کند. دالر 5000 تا ساالنه 3000

(سّری). می باشد. دالر برای رشته های مهندسی 4500 و دالر دانشجوی آـکادمیک معادل 6000
اروپای شرقی به بیش ازروسی شوروی و حال توسعه در ملیتهای کشورهای در سال 1978تعداد در
جهت انجام تحصیل به دانشجوی جدید چون 8700 رسید٬ نفر گرفته اند45000 به کار را نفر) 11885)
کرسیهای نیمی از دانشجوی جهان سوم تقریبًا 26500 نگاه کنید). (به جدول 7 شده اند وارد این کشورها
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براساس برنامه شوروی جـهت افـزایش ثـبت نـام و اشغال کرده اند مربوط به دانشجویان خارجی را
یافت. به میزان یک سوم افزایش خواهد این تعداد سال ٬1980 حال توسعه در دانشجویان کشورهای در
یعنی نفر 23500 بالغ بر تشکیل می دهند٬ شوروی واروپای شرقی اـکثریت را دانشجویان آفریقایی که در
(خیلی محرمانه). نهادهای کمونیستی می باشند. حال توسعه در دانشجویان کشورهای در معادل نیمی از

جدول 7
کشورهای در 1978 دسامبر که تا ب رشد دانشجویان کشورهای رو تعداد

افراد ـکمونیستی مشغول گذراندن دوره های آموزشی بوده اند. تعداد

جمع شوروی اروپای شرقی چین

جمع 45265 26445 18560 260

شمال آفریقا 3575 2035 1520 20

آفریقای مادون صحرا 19975 11600 8235 140

شرق آسیا 35 25 10 000

اروپا 20 10 5 5

آمریکای التین 4650 2760 1890 000

خاورمیانه 12155 6615 5525 15

جنوب آسیا 4855 3400 1375 80

قابل رویت برای بیگانگان است. غیر این جدول سّری و
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آفریقا :6 تصویر
1978 ـ به رشد کشورهای رو  قراردادهای کمونیستی با

ضمیمه
ـکشورهای منتخب
آفریقای شمالی

ـکلی
سال کشورهای آفریقای شمالی در کمک اقتصادی کمونیستی با قراردادهای جدید و انتقال سالحها
نـظامی زمره مشتریان کمکهای اقتصادی و در این منطقه برای اولین بار و رسید به اوج خود 1978
حال کشورهای در یکی از با مسکو عظیمترین قرارداد (الف) از: این برنامه عبارتند ـکمونیستی درآمد.
قراردادهای مربوط به ارسال (ج) و اقتصادی٬ نقطه اوج کمکهای فنی نظامی و (ب) توسعه (مراـکش٬
اختیار که در که اولین هواپیماهای پیشرفته می باشند لیبی٬ و به الجزایر جنگنده های پیشرفته میگ 25
عدم موفقیت در و کمپ دیوید قرارداد ناشی از تشنجهای جدید گرفته اند. حال توسعه قرار ـکشورهای در
متقاضی دریافت سالحهای لیبی نیز و که الجزایر صحرای غربی سبب گردید دستیابی به یک راه حل در

(خیلی محرمانه). مدرن شدند.
تحویل سالح به آفریقای شمالی افزایش سال ٬1978 در علیرغم کاهش ارزش قراردادهای جدید
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لیبی که چهارمین بخش اعظم افزایش در گردید. برابر دو مشاورین فنی کمونیستی تقریبًا تعداد و یافت٬
است٬ فنی شوروی دومین کشور حضور نظر اتیوپی از از بعد مشتری بزرگ سالحهای شوروی است و
میلیارد 2 قرارداد آفریقای شمالی نشانگر به گسترش روابط تجاری با عالقه مسکو صورت گرفته است.

(طبقه بندی نشده). مراـکش است. دالری فسفات با

الجزایر
شوروی جهت دریافت پیشرفته ترین جت جنگنده مسکو با میلیون دالری این کشور 235 قرارداد
که الجزایر رهبریت جدید سال 1978است. جهان کمونیستی در یعنی میگ 25شاخص روابط الجزیره با
امور رابطه با در را به دست گرفت مواضع پیشین رادیکال خود بومدین قدرت را فقید رئیس جمهور پس از
Mersel-Kebir توسط الکبیر مرز بندر اجازه استفاده از صدور با و نمود خاورمیانه تأیید آفریقای شمالی و
میزان سالحهای تحویلی گردید. به شوروی نزدیکتر مدیترانه گامی دیگر اسکادران شوروی در و ـکشتیها
سر موریتانی بر مراـکش و با اختالفات این کشور مورد در الجزایر با چرای مسکو نشانگرتوافق بی چون و
شامل رسیده و میلیون دالر به 390 سال 1978 میزان این تسلیحات تحویلی در صحرای غربی است.
موشکهای توپهای خودکششی٬ نفربرهای زرهی٬ هلیکوپترهای می-٬24 اولین فروندهای میگ ٬25

.(S NF NC) می باشد. ناوچه های رزمی اوزا-2 و زمین به هوا٬
تجهیزات نیروی سیستم های دفاع هوایی٬ هلیکوپتر٬ میگ ٬23 و انتقال جتهای جنگنده میگ 21
زمینی٬ و اسکورتهای نیروی دریایی ادامه یافت و 400 نظامی دیگر شوروی در سال 1978 به الجزایر
روانه شدند که تعداد کل آنها در این کشور به 1000 نفر رسیده است. علی رغم افزایش یافتن پرسنل
پیش بینی داشته و تردید این سالحها از استفاده مؤثر در توانایی الجزایر مورد ناظران غربی در مستشاری٬
کرد. خواهد زمینه این گونه خدمات یک وابستگی درازمدت به شوروی پیدا در که این کشور می کنند

.(S NF NC)
جمله که از کرد٬ مهمات امضاء 100میلیون دالری جهت خرید یک قرارداد بلغارستان نیز با الجزایر

.(S NF NC).می آید جهان سوم به شمار یک کشور مهمترین قراردادهای نظامی صوفیه با
نفوذ قبول وامهای عمرانی غربی مقداری از تکنولوژی غربی و به آموزش و توجه روزافزون الجزایر
هم فعاالنه برنامه های این وصف شوروی هنوز با کاهش داده است. اقتصادی این کشور امور در را مسکو
مطالعات خود سال 1977 میلیون دالری صادره در 290 اساس اعتبار بر این کشور دنبال می کند. را خود
یک کارخانه ایجاد احتماال فلزشناسی و یک مجتمع معدنی و جهت احداث یک مجتمع آلومینیم و را
اقدام به احداث کارخانه حال حاضر در حالی که شوروی میل ندارد در کرده است٬ آغاز ذوب آهن دیگر
الجـزیره٬ خانه مسکونی در شوروی همچنین توافق کرده است که 22500 ذوب آهن جدیدی بنماید.
در احداث نماید. خانه های پیش ساخته نیز یک کارخانه تولید سال 1981 در ساخته و اوران واسکیدا
یک مـجتمع بـود که قـرار ژانویه 1976 اساس چهارچوبه قرارداد گفتگوهای به عمل آمده بر مورد
اقدامات یک پاالیشگاه احداث وانجام شود٬ یک پروژه آبیاری٬ و یک سد ماشین آالت سنگین برقی٬

جدیدی تاـکنون صورت نگرفته است.(طبقه بندی نشده).
که (Annaba) کارخانه ذوب آهن عنابه مربوط به نصب دومین کوره محترقه در کار همین حال٬ در
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ادامه دارد. تشکیل می دهد٬ را الجزایر میلیون دالری شوروی در برنامه کمک 715 صید در قریب به 45
گفته کمکهای شوروی دارای اهمیت بوده و همانند میلیون دالری اروپای شرقی نیز ـکمک عمرانی 525
به تکنولوژی شوروی ترجیح می دهد. تکنولوژی اروپای شرقی را الجزایر بسیاری موارد که در می شود
این باره در که الجزایر ساختن منازل مسکونی شده اند٬ کارهایی مانند وارد ـکشورهای اروپای شرقی نیز
مثال مجارستان توافق کرده است که محل سکونت به طور داده است. قرار نظر مد در یک برنامه ضربتی را
لهستان و ساخت طرح ریزی نماید عنابه خواهد خانه در که 500 یک کارخانه ساختمان سازی عمومی را
مسکونی واحد ساالنه 100000 تشکیل کنسرسیومی براساس برنامه های دولت الجزایر با الجزایر و
اختیار در خدمات مهندسی الزم را و تجهیزات٬ مصالح ساختمانی٬ این رابطه ورشو در کرد. خواهند ایجاد
یک کارخانه تولیداسیدسولفویک و از لهستان عبارتند مهمترین پروژه های دیگر خواهدداد. قرار الجزایر
میلیون دالری 750 قرارداد مورد شرکتهای لهستانی در به گزارشها بنا تنی سیمان٬ یک کارخانه 500000
ایجاد در یک کارخانه کشتی سازی ما هم اـکنون این کشور بوده و مشغول به کار الکبیر ـکشتی سازی مرز
روی کارخانه های آلمان شرقی بر چکسلواـکی و شده است. مرحله تولید سال قبل وارد ـکرده که دو
(طبقه بندی نشده). بوده اند پروژه های آبیاری مشغول به کار و ساختن سد بلغارستان در فوالدسازی و
مهمترین روسی و آنها نفر که 6000 رسید نفر به 11750 الجزایر پرسنل اقتصادی کمونیستی در تعداد
و الجزایر پرسنل اروپای شرقی در 5500 حدود می آیند. جهان سوم به شمار نیروی پرسنلی شوروی در
به دیگر برای اولین بار نیز ـکوباییها بودند. پزشک مشغول به کار سمتهای اداری به صورت معلم و در
تکنیسینهای کمونیستی پیوسته و 50 پرسنل پزشکی ـکوبایی براساس قرارداد منعقده در اواسط سال وارد
این کشور گردیدند. حدود 300 نفر پرسنل چینی در بخش کشاورزی کار می کردند. با آموزش دیدن
آموزش کشورهای کمونیستی نقش مؤثری در کارخانه های ساخت کمونیستی٬ الجزایری در 50000
نتیجه خروج فرانسه در که در درخدمات فنی را شکاف موجود کرده و ایفا فاقدمهارت الجزایر نیروی کار

(طبقه بندی نشده). پرکردند آمده بود به وجود سالهای 1960

لیبی
بین رفته است چون واقعیتهای سیاسی -اقتصادی همکاریهای اختالف پیشین میان لیبی وشوروی از
دالری منعقده با میلیارد قراردادهای تسلیحاتی 3/6 این رابطه تاـکنون به (الف) ایجاب می کند. بیشتری را
و اختیارتریپولی نهاده٬ در پیمان ورشو خارج از در که گسترده ترین نیروی آتش را ـکشورهای کمونیستی٬
که لیبی برای مناقصه های اروپای شرقی قراردادهای تجاری٬ اجزاء خدمات فنی اروپای شرقی در (ب)

(S NF NC) بستگی دارد. ارجحیت بیشتری قائل است٬
دارای یک شاخص مهم یعنی افـزایش معتبر ازای ارز تسلیحات کمونیستی توسط لیبی در خرید
میلیون دالر به سطح 81 سال 1981 گرچه فروش شوروی در پیچیدگی تسلیحاتی وقیمتهای گزاف است.
800 با انتقاالت واقعی برابر ولی نقل و تنزل نمود٬ (IL - هواپیمای باری 76 فروند (قیمت حداقل 5
از عبارت بود به نمایش گذاشته شد ملی ماه سپتامبر رژه روز تجهیزات جدیدی که در بود. میلیون دالر
موشکهای فراـگ -7وجت آموزشی ٬9 سیستمهای موشکی دفاع هوایی سام - جتهای جنگنده میگ٬25
دریایی اف - زیر شامل دو سال 1978 تجهیزات تحویل داده شده در دیگر ساخت چکسلواـکی. 39- ال 
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و هواپیما٬ انواع موشک٬ و یک وسیله زمین نشین لهستانی به نام پکنکنی ال اس تی٬ ـکالس روسی٬
قراردادهایی با یوگسالوی نیز رومانی و لهستان٬ ـکره شمالی٬ تریپولی با بود. تجهیزات نیروی زمینی٬
به سال 1978 پرسنل فنی شوروی در تعداد (S NF NC) منعقدساخته است. میلیون دالر ارزش کلی 169
تاـکتیکی و زمینه های آموزشی٬ گروه مستشاری نظامی شوروی در در آنها که اـکثر رسید نفر سطح 1300

(S NF NC) مشغول بوده اند نگهداری به کار و ـکارهای تعمیر
گروه مستشاری در آنها که اـکثر رسید نفر به سطح 1300 سال 1978 پرسنل فنی شوروی در تعداد
مشغول بوده اند. نگهداری به کار و کارهای تعمیر زمینه های آموزشی تاـکتیکی و نظامی شوروی در

(S NF NC)
سال 1978 در مشغول بودند زمینه قراردادهای عمرانی لیبی به کار پرسنل اروپای شرقی که در تعداد
10درصد خارج و در پرسنل اروپای شرقی مستقر این رقم دربرگیرنده نیمی از گردید. نفر معادل 22000
پاسخگوی یافت چون آژانسهای لیبی مجبورند البته این رقم افزایش بیشتری خواهد لیبی بود. نیروی کار

اعطای قراردادهای عمرانی به کشورهای کمونیستی باشند. دستورات قذافی در
ساختند: لیبی منعقد با را دولتهای اروپای شرقی قراردادهای زیر سال ٬1978 در

یک قرارداد نیز شش بیمارستان و میلیون دالری جهت نصب تسهیالت در بلغاری 80 *یک قرارداد
پروژه های صنعتی و نقل٬ حمل و زمینه کشاورزی٬ در هفت ساله دیگرجهت برقراری همکاری فنی بیشتر

رسیده است. نفر به سطح 10000 سال 1978 فنی که در شدن حضور برابر دو
* یک معاهده 10 ساله با آلمان شرقی پیرامون همکاریهای سیاسی٬ اقتصادی و علمی که شرایط آنها

مشخص نشده است.
مزرعه ای که 130 عالوه بر لیبی٬ مزرعه در 440 لهستان جهت ایجاد یک پروتکل فنی با انعقاد *
اجرای طراحی و برنامه ریزی٬ جهت افزایش مشارکت لهستان در و کرده اند به حال ایجاد تا لهستانیها

(طبقه بندی نشده) طرحهای شهرسازی.
است قرار سال ٬1976 شوروی در توافق اقتصادی لیبی و دالری مطروحه در قراردادهای میلیارد
یک برنامه عمرانی برای (ب) مگاواتی؛ احداث یک نیروگاه هسته ای 300 (الف) برگیرد؛ در را زیر موارد
میلیون تحقیقاتی 400 احداث یک رآـکتور (د) اورانیوم؛ استخراج نفت و (ج) سال 2000؛ تا صنعت گاز
فوالد یک کارخانه آهن و (و) کیلومتری و (ه)احداث یک خط لوله گازی 650 (Tajura) دالری درتجورا

(طبقه بندی نشده). میلیون تنی. 5
مربوط به احداث خط لوله گازی نیز قرارداد کرده و آغاز را مربوط به رآـکتور هم اـکنون شوروی کار
که بود قرار و کرده اند آغاز تکنیسینهای شوروی تحقیقات مربوط به استخراج اورانیوم را شده است. منعقد
شوند. این کشور انجام اـکتشافات نفتی وارد رابطه با تکنیسین روسی در 100 پایان سال حدود قبل از

.(S NF NC)
به دنبال اولین این امر لیبی به توافق رسید. برقراری روابط دیپلماتیک با مورد چین در سال ٬1978 در
نفر که 300 منعقده توافق کرد براساس یک قرارداد نیز ـکوبا آمد. فنی پدید همکاری اقتصادی و قرارداد
نقل ساالنه یک میلیون دالر احتساب هزینه های حمل و ازای آن با که لیبی در پزشک به لیبی ارسال دارد
تنی توسط 200000 پیرامون احداث یک کارخانه قند طرف مزبور دو کرد. پرداخت خواهد معتبر ارز
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این کارخانه بگذارد. اختیار در خام را شکر ـکوبا است پس ازاحداث٬ که قرار لیبی مذاـکره کردند در ـکوبا
.(S NF NC)

ساله اواسط سالهای دوره دو به استثناء بوده است. توجه کمونیستها نفتی لیبی همیشه مورد ذخائر
بر اختالف موجود می آمد٬ مهمترین صادرکنندگان نفت به اروپای شرقی به شمار که لیبی یکی از 1970
که در بلغارستان توافق کرد سال 1978 ولی در بزرگ وجدیدمی شد٬ یک قرارداد انعقاد مانع از قیمتها سر
ازای کاالهای که در توافق کرد چکسلواـکی نیز به گزارشها بنا و ازای دریافت نفت خدمات ارائه کند
بـراسـاس یکـی از و به گـزارشـها بنا لیبی خریداری نماید٬ میلیون بشکه نفت از صنعتی ساالنه 20
یک ساله میلیون بشکه نفت خام را معادل 60 سال 1978 لیبی در سال ٬1976 شده در قراردادهای امضاء
سال که شوروی در منابع گزارش داده اند دیگر به شوروی فروخت. دالر 10 تا بشکه بین 8 به قیمت هر
سال در به جای پرداخت ارزش تجهیزات نظامی تقبل کرده و را روز بشکه نفت در 20000 1977خرید
نفت لیبی در کرد. خریداری خواهد این کشور بشکه نفت از روزانه 4000 معتبر ازای ارز در نیز 1978

.(S NF NC).تصفیه میگردد برای ـکوبا احتماًال پاالیشگاههای کارائیب٬

موریتانی
دولت جدید با را توانست روابط خود جمهوری خلق چین به عنوان مهمترین کمک دهنده موریتانی٬
نیز این کشور موقعیت شوروی در بخشد. بهبود به قدرت رسید کودتای ژوئیه 1978 موریتانی که پس از
احتماًال به خاطر مسئله صحرای غربی و فعالیتهای ماهیگیری شوروی ضعیف شده است. رومانی که
تنهاـکشور اروپای شرقی دارای منافع در موریتانی اـگرکمک 500میلیون دالری غربی وکمکهای عمده
بگوئیم باید نگیریم٬ نظر در می سازد کوچک جلوهـگر میلیون دالری چین را که کمکهای 85 فرانسوی را
وصدای سر با احداث و نیروگاه نوآـکچوت را چینی ها ـکه چین محبوب ترین کمک دهنده موریتانی است.
مانع قطع برق چون برطرف کرده و شهری را نیاز درصد 25 که می تواند افتتاح کردند ماه نوامبر در زیاد
آبهای عمیق موریتانی به ارزش 55 نوآـکچوت در احداث بندر با این کشور چین در کار ـگذشته بشود.

(طبقه بندی نشده). طبی ادامه یافته است. پروژه کشاورزی و چند با و آغاز میلیون دالر
آنهااقداماتی آنچنانی مورد لیکن در برخوردی مؤدبانه مواجه بوده٬ اقدامات کمکی شوروی همیشه با
چون کرد. لغو شوروی را قبیل قرارداد تمام قراردادهای ماهیگیری از دولت جدید به عمل نمی آمده است.
پروژه های کـمکی مشغول بوده اند. حد آبهای موریتانی به ماهیگیری بیش از ـکشورهای خارجی در
معدنی انجام تحقیقات زمین شناسی و کارخانه شیالت و شامل ارائه کشتیهای ماهیگیری و عمرانی مسکو
امتیازات دیگر است که بار امیدوار مسکو اورانیوم می باشد. قبیل نفت و برای منابع طبیعی از جستجو و

.(S NF NC).به دست آورد صنعت ماهیگیری موریتانی را سودآور
NOUADHIBOU جهت تحقیقاتی اقیانوس شناسی مرکز موریتانی نگران این است که شوروی از
شده بـود٬ دولت پیشین منعقد با براساس قراردادی که قبًال استفاده کند. خرابه کاری علیه این کشور
در مطالعات فراهم سازد. جهت انجام تحقیقات و را شوروی می بایست نیروی انسانی الزم برای این مرکز
.(S NF NC).روی آورده است موریتانی برای راه اندازی این پروژه به کشورهای دیگر حال حاضر

درجنوب (Meskala گسترش منابع فسفات مثقاله ( رابطه با ساله شوروی در دالری 30 میلیارد 2 قرارداد
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مهمترین شده بود٬ منعقد قرن“ مراـکش که توسط شاه حسن دوم پادشاه مراـکش تحت عنوان ”قرارداد
زمینه وارد شوروی در اولین قرارداد جهان سوم بوده و یک پروژه خاص در رابطه با در مسکو قرارداد
طراحی جنبه های میلیون دالری اولیه جهت مطالعه امکانات و 20 یک قرارداد ـکردن فسفات می باشد.
انـبارسازی و تسهیالت بندری و شبکه جاده ای و مختلف پروژه اختصاص یافته که احداث راه آهن٬
پرسنل روسی جهت انجام مطالعات مربوطه به 100 بیش از شامل می گردد. عملیات استخراج معادن را
درصد 20 که بیش از داشته اند خوش بینانه ای اظهار ناظران غربی به نحو شده اند. محل پروژه وارد
وامهای قابل کرد سعی خواهد نیز مسکو و معتبرخریداری گردد بازارهای ارز در باید نیاز تجهیزات مورد

دهد.(سّری). قرار این کشور اختیار در را معتبر تبدیل به ارز
دالری مـیلیارد وام 2 تـا شد٬ خواهد میلیون تنی مثقاله به شوروی صادر بخش اعظم بازده 10
این خواهدشد. ازای کاالهای روسی صادر در آن نیز این مقداری از عالوه بر تأسیساتی پرداخت شده و
مقام اول قرار کشورهای آفریقایی در با فهرست تجاری این کشور در مراـکش را شوروی و معامله تجاری٬
پایاپای نـفت و به وسیله قرارداد مراـکش که تنها متعادل کنونی شوروی و تجارت تقریبًا داد. خواهد
(طبقه بندی به عنوان اصلی ترین منبع نفتی رباط درآورده است. شوروی را مرکبات پشتیبانی می گردد٬

نشده).
ازای یک که شوروی در ماه آوریل یک شرکت ماهیگیری مشترک افتتاح کردند مراـکش در شوروی و
شوروی معامله نظامی بزرگ مراـکش با تنها فراهم آورد. تجهیزات الزم را اـکثر درصدی فنون و سهم 49
یک قرارداد 25 میلیون دالری در سال 1974 مربوط به دفاع هوایی و نیروی زمینی بود که هرگز به طور

ـکامل به مرحله اجرا در نیامده است (سّری).
گسترش فروش تجیهزات رومانی به منظور لهستان و 90میلیون دالری مراـکش ازچکسلواـکی٬ اعتبار
ادامه خریدهای کسری تجاری ناشی از طریق آن بر از تا گردیده بود این کشورهای اروپای شرقی صادر
میلیون دالری لهستان به یک پروژه خاص یعنی گسترش ظرفیت فقط وام 14 عظیم فسفات فائق آیند.

تن اختصاص یافته است. به 500000 (Safi) صافی ـکارخانه فسفات در
مراـکش است٬ که چهارمین کارخانه اینگونه ای ساخته شده توسط لهستان در ـگسترش این کارخانه٬
کار داد. سال افزایش خواهد میلیون تن در به 2 سطح بازده اسیدسولفوریک این کارخانه های لهستانی را
ازای آن فسفات دریافت خواهد لهستان در و رسید به پایان خواهد سال 1982 احداث این کارخانه در
این به پایان رساند. را (Agadir) آقادیر نصب جرثقیلهای بندری در مجارستان کار سال ٬1978 در نمود.
خدمات فنی اروپای مراـکش از آغازگشته بود. کنیترا بندر آالت در به دنبال نصب همین اسباب و ـکار
ثابت باقی نفر سطح 1500 مراـکش در پرسنل اروپای شرقی در تعداد راضی است و این کشور شرقی در

(طبقه بندی نشده). مانده است.

تونس
که کرد. امضاء سال 1978 کشورهای کمونیستی در نظامی جدیدی با تونس قراردادهای اقتصادی و
میلیون دالری نظامی 12 قرارداد ننمود. دستخوش تغییر به خصوص آمریکا به غرب و وابستگی تونس را
9 اقالم سررشته داری به قرارداد و نارنجک٬ مسلسل دستی٬ ارائه تفنگهای اتوماتیک٬ رابطه با چین در
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تجهیزات نیروی زمینی و 2 قایق گشتی نوع شانگهای - اعطای دو مورد میلیون دالری پیشین چین در
.(S NF NC) اضافه شد.

پروژه های عمرانی آبی که هزینه های مربوطه از در شوروی به کمکهای خود چین و همین حال٬ در
متخصصین شوروی طرحهای اواسط سال٬ در ادامه داده اند. تأمین می گردد طریق اعتبارهای پیشین٬
55 براساس اعتبار رودخانه جومین را در سال 1976احداث یک سد میلیون دالری اعتبار مهندسی 55
تااحداث به این کشورفرستاد را چین نیزتکنیسینهای خود به پایان رسانیدندو میلیون دالری سال 1976
میلیون دالری چین قراردادهای 90 براساس یکی از را (Medjerda - Cap Bon) کاپ بن - ـکانال مجردا

(طبقه بندی نشده). نمایند. آغاز
که شامل ارائه نمودند سال 1978 کمکهای جدیدی در و بودند فعالتر ـکشورهای اروپای شرقی بسیار
(الف) عبارت است از آنها تالشهای جدید می گردد. پزشک بودند٬ معلم و آنها تکنیسین که اـکثر 525
مـیلیون دالری 22 یک قـرارداد (ب) میلیون دالری آلمان شرقی جهت احداث راه آهـن؛ 20 اعتبار
میلیون دالری صادره در 35 اعتبار قطارهای دیزلی که هزینه مالی آن از ورود رابطه با مجارستانی در

.(S NF NC).گشت تأمین خواهد سال 1977

آفریقای مادون صحرا
ـکلی

برنامه تسلیحاتی شوروی در آفریقا در سال 1978 توجه جهانی را به خود جلب نموده بود٬ و مسکو با
قراردادهای جدید تسلیحاتی 845 میلیون دالری مقام خود را به عنوان مهمترین تأمین کننده سـالح
که آفریقا مارکسیستی در دولتهای جدید نتیجه بذل حمایت از در مستحکم نمود. آفریقای مادون صحرا
نیمی از آفریقای مادون صحرا گردید٬ اتیوپی آغاز موزامبیک و در بعدها و سال 1975 در آنگوال در
بـه خـود را یک چهارم فروش سال 1977 سالحهای فروخته شده توسط شوروی به جهان سوم و

بود.(خیلی محرمانه). درصد 5 از میزان آن کمتر سال 1975 حالی که قبل از در اختصاص داد.
این با اتیوپی میزان قراردادهای نظامی کلی مسکو با میلیون دالری سال 1978 750 جدید قرارداد
دالری به اتیوپی میلیارد تحویل سالحهای 1 برد. باال دالر میلیارد 2 به سطحی بیش از را هم پیمان جدید
برابر در این تسلیحات مدرن اتیوپی را بوده است. جنگ 1973 مشابه تحویل سالح به سوریه پس از تنها
میلیون دالر) 85) ادامه تحویل سالح به آنگوال کرد. تجزیه طلبان اریتره برای مدت طوالنی مجهزخواهد
دیگر تقویت این دولتهای مارکسیستی صورت گرفته است. به منظور میلیون دالر) موزامبیک (50 و
حفاظت از سالحهایی جهت تحویل به نیروهای شورشی و زامبیا و قبیل تانزانیا ـکشورهای خط مقدم از
سال آفریقای سیاه در تکنیسینهای کمونیسیتی در تعداد همین حال٬ در به دست آورده اند. مرزهای خود
مبارزات این پرسنل در افزایش یافت. درصد به اتیوپی 60 ـکوبایی دیگر 15000 ورود به خاطر 1978
آمـوزش مخابرات نـظامی را هدایت لجستیک و تسلیحات مدرن و اوگادن نحوه استفاده از اریتره و
به این کشور در کل آنها تعداد و به موزامبیک فرستاده شدند سال 1978 در ـکوبائی دیگر 700 می دادند.

(سّری) رسید. نفر 800
سقوط دولت مالوم در تسلیحات روسی که به وسیله لیبی به شورشیان فرولینات تحویل داده می شد٬
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که سبب شد (2 (شبا تحت حمایت کمونیستی به زئیر حمله شورشیان کاتانگا به دنبال داشت و را چاد
(سّری) این قاره بداند. مسئول مداخله در شوروی را و ـکوبا آفریقا

به طور همین حال بعضی ازمشتریان قدیمی اقداماتی درجهت کاهش حضورشوروی انجام دادند. در
که اجازه نمود تهدید اخراج کرده و ـکوبایی را مستشاران روسی و اـکثر سال 1978 اواخر گینه در مثال٬
استفاده از این موضوع به دنبال لغوحقوق شوروی در لغوخواهدکرد. کوناـکری را بندر استفاده شوروی از
دست رفتن تسهیالت گینه و از شد. پدیدار برد حوزه هوایی کوناـکری جهت پروازهای شناسایی دور
ازای کمکهای نظامی بیشتر که در دولت اتیوپی بخواهد که شوروی از سبب شد سال 1977 سومالی در

.(S NF) به شوروی بدهد. منحصرًا را ( Assab) تأسیسات بندری جنوب آساب استفاده از
علیرغم درخواستهای مداوم افزایش سال 1978 در آفریقای مادون صحرا در برنامه اقتصادی مسکو
بوده (به هفت کشور) میلیون دالر معادل 10 تنها کمکهای جدید نبوده است. ـکمکهای چندان چشمگیر
پروژه کمک جدیدی به اتیوپی ننموده و 1959 قرارداد اعتبارهای باقیمانده از استفاده از شوروی با است.
دالری داده شده به میلیارد 2-3 گزارشهایی درباره کمک جدید نداد. قرار گفتگو مورد نیز جدیدی را

.(S NF).نیست ما تأیید رسیده که مورد فنی سپتامبر اتیوپی براساس توافق اقتصادی و
به کمکهای کلی میلیون دالری جدید٬ قراردادهای 515 کشورهای اروپای شرقی با طرف دیگر٬ از
کشورهای برنامه های عمرانی زیربنایی از رابطه با اتیوپی در افزودند. درصد 50 به این کشورها خود
میلیون عالوه براین کشورهای اروپای شرقی 75 کمک دریافت نمود. میلیون دالر اروپای شرقی 300
S).دالر به آنگوال٬ 45 میلیون دالر به غنا و مقادیر کمتری به چند کشور دیگر آفریقایی کمک کردهاند

.(NF

به چین که دراوائل سالهای 1970یکی ازمحبوب ترین کمک دهندگان کشورهای آفریقایی شده بود٬
به کمک اقتصادی جدید میلیون دالر 50 تنها سال 1978 در طرحهای عمرانی خود٬ پکن بر تمرکز خاطر
22000 درصد 85 و آورد سرعتی به وجود حال انجام خود برنامه های در پکن در داد. این کشورها
پروژه های عمرانی مورد در را آفریقای مادون صحرا حال توسعه در کشورهای در در تکنیسین خود

(طبقه بندی نشده) گرفت. پروژه های راه آهن به کار و شاهراهها٬ ـکشاورزی٬
کشورهای آفریقایی دریافت کننده مهمترین کمکهای کمونیستی به ترتیب الفبا ابتدا مباحث ذیل٬ در
(طبقه بندی مطرح گردیده اند. به ترتیب حروف الفبا نیز سپس کشورهای دارای اهمیت کمتر مطرح شده و

نشده).

آنگوال
نیروی انسانی به بنیه دفاعی نهضت آزادی ارائه تجهیزات و علیرغم تالشهای عمده کمونیستی در
کردند٬ تلفات سنگینی به نیروهای دولتی وارد سال 1978 دولتی در چریکهای ضد بخش خلق آنگوال٬
با نارضایتی نموده اند. اعاده نظم اقتصادی اظهار کنترل شورش و در عدم توانایی کمونیستها از آنگوالییها
با فنی مجدد فرصت برای برقراری روابط اقتصادی و درصدد م) - (پایتخت آنگوال اینکه لوآندا وجود
(طبقه بندی سازند. برقرار روابط اقتصادی صمیمانه تری را ملل اروپای شرقی سعی می کردند غرب بود.

نشده).



النه جاسوسی آمریکا 566 اسناد

به زمان بیشتری چون آنگوال کاهش یافت٬ سال 1978 تسلیحاتی کمونیستی در قراردادهای جدید
سوم کمکهای 75 دو داشته است. میلیون دالر جهت جذب تجهیزات دریافتی کمونیستی به ارزش 480
قبیل از مرگبار تجهیزات غیر رابطه با طرف کشورهای اروپای شرقی در از میلیون دالری سال 1978
مجارستان ارائه شده بود. تجهیزات مخابراتی از رومانی و یونیفورم از لهستان٬ آلمان شرقی و ـکامیون از
تجهیزات نظامی فروخته تنها میلیون دالر AN به ارزش 26 -26 ارسال هواپیماهای باری YAK-40 و
سال 1978 میلیون دالری در ارسال تسلیحات 115 به حساب می آید. توسط مسکو شده به آنگوال
کامیونهای اروپای شرقی را و هلیکوپترها و تجهیزات نیروی دریایی روسی٬ رزمی٬ هواپیماهای باری و

(سّری). می گرفت. بر در
در نفر معادل 1000 زمان جنگ و در آنها تعداد برابر دو آنگوال مستشاران نظامی شوروی در تعداد
ساخت کنترل آنگوال فرماندهی نظامی و در هم موقعیتهای مهمی را افسران شوروی هنوز بود. سال 1978
است عملیات امنیتی و نفر 300 بیش از حال حاضر مستشاران آلمان شرقی که در تعداد اشغال دارند. در
ـکوبایی حفظ شده 20000 با این کشور در نیز نظامی ـکوبا حضور بخشیده اند. بهبود را اطالعاتی آنگوال

(سّری). است.
درسال 1978ازطریق آنگوالرا در ـکوباحضوراقتصادی خود ـکشورهای کمونیست اروپای شرقی و
قرارداد به عقد طول سال منجر در حالی که افزایش این فعالیتها در برنامه های خدمات فنی افزایش دادند٬
جهت پروژه های عمرانی) میلیون دالر خاص (75 توانست یک قرارداد رومانی تنها بزرگ نگردید. نسبتًا
منعقد سازد و دیگر قراردادها در مراحل مذاـکراتی باقیمانده است. حدود 10000 تکنیسین کمونیستی
درپاسخ به نیاز شدید دولت آنگوال برای اشغال 100000 موقعیت شغلی بدون سرپرست در نـتیجه

(خیلی محرمانه). مشغول شده اند. به کار سلطه پرتغال٬ از استقالل این کشور
چه گر فزونی گرفت. سال 1978 در شدن اوضاع اقتصادی میزان شکایات علیه کمونیستها وخیمتر با
(ماننده قهوه) به مدیریت نادرست درتجارت خارجی وسرقت کاالها را ـکوبا پرسنل شوروی و آنگوالییها
این عالوه بر همه سطوح اتفاق افتاده باشد. دست نداریم که این مسئله در شواهدی در ما متهم می کنند٬
پرسنل شوروی و برای ارائه خدمات فنی تعیین کرده باشند. شرایط سختی را نمی دانیم که کمونیستها
آن به صورت که حداقل نیمی از دریافت می کنند دالر 800 ـکوباییها و دالر اروپای شرقی ماهانه 1200
این کشور در ـکوبا حضور 1978 دسامبر براساس قراردادهای منعقده در پرداخت می گردد. معتبر ارز

.(S NF).یافت ـگسترش بیشتری خواهد
با تجهیزات روابط بازرگانی خود ارائه اعتبارات تجاری جهت خرید ـکشورهای اروپای شرقی با
هفت پنج تا ماشین آالت کامل یک اعتبار و کارخانه ها رابطه با آلمان شرقی در گسترش دادند. را آنگوال
قائل ازای فروش وسائط نقلیه شرایط مشابهی را در لهستان نیز بلغارستان٬چکسلواـکی و و کرد ساله صادر

.(S NF).شده اند
مدرنیزه سازی پروتکل بلغارستان جهت کمک به کشاورزی و (الف) از: عبارتند قراردادهای دیگر
تحویل شش کشتی (ج) ـکوبا٬ تکنیسین آنگوالئی در برای آموزش دادن 2500 ـکوبا تعهد (ب) شهری٬
هکتاری به احداث یک مزرعه غله 400 شوروی مبنی بر تعهد (د) و ماهیگیری روسی به صورت هدیه؛

صورت هدیه (طبقه بندی نشده).
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دیگر بی تفاوتی شوروی در مشابه تالشهای توأم با آنگوال برنامه اقتصادی بی اهمیت شوروی در
ندارد. عالقه به عمران صنایع حیاتی بخش عمومی وجود آن نشانه ای از ـکشورهای آفریقایی است که در
و می دهد٬ را آبهای آنگوال در که به کشتیهای روسی اجازه صید صنعت ماهیگیری آنگوال٬ رابطه با در تنها

(طبقه بندی نشده) کمک هایی داده شده است. ارائه تجهیزات مدارس آموزشی٬

اتیوپی
هم مهمترین عامل موجود هنوز یک سال واندی بعدتغییرجهت حمایت شوروی ازسومالی به اتیوپی٬
افزایش وابستگی اتیوپی به کشورهای کمونیستی و اتیوپی برنامه کمک نظامی مسکو روابط شوروی و در
کمک آدیس آبابا قراردادهای عظیم اقتصادی٬ برخالف شایعات مربوط به انعقاد حمایت فنی است. نظر از
به این کمک جدید میلیون دالر گرچه اروپای شرقی 300 شوروی دریافت نکرده٬ اقتصادی جدیدی از
سال میلیون دالری صادره در 100 اعتبار هم از هنوز برنامه اقتصادی مسکو نموده است. پیشنهاد ـکشور

.(S NF NC).ناشی می گردد 1959
طول 13 میزان سالحهایی است که شوروی در برای اتیوپی سه برابر تأمین تسلیحاتی سه ساله مسکو
دالر میلیارد اتیوپی 2 پایان سال ٬1978 تا اتیوپی قرارداده بود. همجوار سومالی کشور اختیار سال در
اتیوپی ازای این کمک٬ در اروپای شرقی دریافت کرده بود. از میلیون دالر 66 شوروی و ـکمک نظامی از
به شوروی حق انحصاری و کرد امضاء ماه نوامبر در مسکو جانبه دوستی بیست ساله با دو یک قرارداد

.(S NF NC).استفاده از بنادری را که قرار است در شمال آساب بسازد اعطا نمود
تقریبًا تمام کمکهای نظامی شوروی قبل و در طول حمالت موفقیت آمیز اتیوپی در بیرون رانـدن
بـرآوردهـایمان در اینکه ما وجود با ارائه گردید. اوائل سال مزبور در اوگادن و نیروهای سومالی از
نیمه دوم می کنیم که در ولی فکر ننموده ایم٬ وارد را آوریل 1978 قراردادهای جدیدتسلیحاتی شوروی از
بـه تجهیزات غربی چشـم پـوشیده و از اتیوپی بتواند تا شده است٬ سال قراردادهای جدیدی امضاء
سقوط حتمی نجات داد٬ از را قراردادهای قبلی رژیم منگیستو تاـکتیکهای روسی دست یابد. تسلیحات و
شده تـوسط تجهیز یک نیروی مبارز که بتواند کافی نبود لجستیکی آنقدر لیکن میزان حمایت فنی و
بین شوروی و غیاب قراردادهای موجود حتی در نگهدارد. روی پای خود برای مدتی دراز شوروی را
الگوی تداوم تأمین نکرد. قبال اتیوپی تغییر سیاست شوروی در نیز آوریل سال 1979 اتیوپی پس از
انجام شده٬ مشتریان خاورمیانه ای مسکو بعضی از رابطه با سالح بدون شک مشابه کارهایی است که در
تسلیحات مدرن تری به زرادخانه آموزش فنی بیشتری ارائه شده و یعنی تجهیزات بیشتری روانه شده٬

.(S NF).شد خواهد اتیوپی اضافه شده و
به اتیوپی انجام گرفت٬ ماهه اول سال 1978 چهار که در راه هوا وچه از ارسال سالح چه ازطریق دریا
آفریقایی مادون اتیوپی اولین کشور می گیرد. بر در این سال را سالح ارسالی در دالر ـکل یک میلیارد
را تجهیزات زیر و این سالحها عالوه بر و دریافت می کرد را سال گذشته جنگنده میگ 23 که در بود صحرا
3 سام- و 2 پایگاههای موشکی هدایت شونده دفاع هوایی سام - (الف) از: که عبارتند دریافت نمود نیز
یک (ج) 24؛ می - هلیکوپتر فروند 20 (ب) گردید٬ مستقر آدیس آبابا اطراف آساب و ـکه به سرعت در
نقل روسی جهت حمایت هزاران وسیله حمل و (د) و AN (به صورت وام) دوجین هواپیمای باری 12-



النه جاسوسی آمریکا 568 اسناد

تحویل تسلیحات سنگین زمینی متناسب تیپهای مکانیزه جبهه ای. یک جنگ دو عظیم لجستیکی در
دستگاه تانک متوسط٬ 250 از این تجهیزات عبارت بودند به صورت همه جانبه انجام گرفت. ـکوبایی نیز
سالحهای ضد از دوجین دیگر چند بزرگ و دستگاه توپ کالیبر 360 زرهی٬ دستگاه نفربر 500 بیش از

.(NF).(S ZSU)-23/4 هوایی کنترل شونده توسط راداری به نام
تسلیحات سنگین مکانیزه زمینی دیگری نـیز تجهیزات نیروی دریایی و تحویل جتهای جنگنده٬
سالحهای روسی بیشتر گرفت. صورت خواهد میلیون دالری به این کشور 800 براساس یک قرارداد
ولی بررسی مقدماتی حاـکی داده می شود٬ قیمت معمول به این کشور از کمتر ارائه شده به اتیوپی 50درصد
مشتریان شـوروی در به دیگر قیمت فروش آنها از اقالم خیلی بیشتر آن است که قیمت بعضی از از
پرداخت پول نقد تجهیزات باید ازای بعضی از گرچه در است. سالهای اخیر حال توسعه در ـکشورهای در
(ـکه لیبی نیز ساله پرداخت خواهدشد دراقساط 10 و به صورت ارزمعتبر ولی بخش اعظم پرداختها شود.

.(S NF).(تقبل کرده است آن را پرداخت مقادیری از
مدرنیزه کردن تسهیالت نظامی اتیوپی و قراردادهایی برای توسعه و شورویها ارسال سالح٬ عالوه بر
پرسنل 16500 حدود اوائل سال ٬1978 در منعقدساخته اند. تسریع آموزش نیروهای مسلح این کشور
هدایت لجستیکی و سالحهای مدرن و کاربرد در پرسنل روسی به آموزش اتیوپیاییها 1600 ـکوبایی و
مشمول به شوروی افراد و افسر نفر 900 این٬ عالوه بر اریتره مشغول بودند٬ اوگادن و مخابراتی نظامی در
ناوهای سیستمهای دفاع هوایی٬ نگهداری هواپیماها٬ و تعمیر دوره های تعلیم عملیات و تا روانه شدند
دریایی٬ و تجهیزات پشتیبانی مربوطه را فرا گیرند. افسران اتیوپیائی در مدارس فرماندهی شوروی نیز در

.(S NF).حال طی دوره های آموزشی هستند
به پایگاههای دارای سیستم فرودگاههای قدیمی را تکنیسینهای روسی تعدادی از همین حال٬ در
توسعه تسهیالت بندری گسترش و در نیز آنها تعدادی از دفاعی خوب جتهای جنگنده تبدیل نموده و
ساختمان یک نظارت می کردند. (Kholette) خولت ساختمان پایگاههای آموزشی نظامی در آساب و
گرچه این شد. خواهد آینده نزدیک آغاز آساب جهت استفاده انحصاری شوروی در دریایی در مرکز
در حیثیت شوروی را و ولی حضور عملیات ناوگان شوروی ضرورت چندانی ندارد٬ رابطه با در مرکز
نیز میزان کارایی عملیات دریایی شوروی را و داد مناطق استراتژیک تنگه دریای سرخ افزایش خواهد
آن پس از آبهای سومالی و در (ـکه ابتدا را کشتیهای یدک کش شوروی یک اسکله شناور برد. باالخواهد

.(S NF).نمودند به آبهای اتیوپی وارد شده بود) آبهای یمن جنوبی مستقر در
میلیارد 2-3 حدود 1978 سپتامبر اقتصادی منعقده در کمک فنی و اینکه قرارداد شایعات مبتنی بر
محتوای اصلی مشابه قراردادهای نظر از این توافق نیز است. اعتبار خالی از برمیگرفته٬ در را اعتبار دالر
تنها اقتصادی سپتامبر قرارداد گردیده است. منعقد سال گذشته توسط مسکو چند دیگری است که در
بررسی شوروی و فعالیتهای اقتصادی موجود تشکیل یک کمیسیون مشترک جهت نظارت بر خواستار
80 بود. پروژه مطالعه شده جداـگانه خواهد میزان کمک هر شده است. مناطق جدید امکانات گسترش در
آنکه شوروی قراردادهای جدید قبل از نیز میلیونی سال 1959 100 اعتبار باقیمانده از میلیون دالر
درباره پروژه های کمکی جـدید همین حال مسکو در شد. استفاده خواهد سازد منعقد سنگین تری را
پروژه های پاسخ به درخواست اتیوپی جهت تأسیس یک کارخانه ذوب آهن و از پیشنهاداتی ننموده و
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اجتناب ورزیده است. نیز صنایع سنگین دیگر
نماید. کشاورزی متمرکز امور در را مقابل آن شوروی به اتیوپی توصیه کرده است که فعالیتهای خود در
اعتبارسال 1959را به اتیوپی اجازه استفاده از ـکمکهای شوروی هم اـکنون براساس پروتکل ماه مه 1977
آن جهت گسترش پاالیشگاه روسی در دیگری از مقدار کاال٬ جهت ورود میلیون دالر که 15 میدهد
تعهدات جدید رفت. خواهد به کار مناطق مجاور مخازن نفتی در نصب خط لوله و و درصد 75 آساب تا
میلیون دالر بررسی است٬حداقل به 300 دره آواش مورد کشاورزی که در پروژه های آبیاری و به منظور

.(S NF NC).داشت خواهد نیاز اعتبار
آلمان شرقی 200 (الف) ـکشورهای اروپای شرقی به تقاضای اتیوپی برای دریافت کمک پاسخ دادند:
این اختیار احتماًالیک راه آهن در احداث یک خط لوله نفتی و آساب٬ توسعه بندر به منظور میلیون دالر
مجارستان و بلغارستان٬ (ج) و داد؛ کمک به این کشور میلیون دالر چکسلواـکی 45 (ب) داد: قرار ـکشور

(S NF NC).داده اند اتیوپی قرار اختیار در میلیون دالر مجموع 55 در رومانی نیز
حمالت اتیوپی که به به خاطر می رفت. فعالترین کمک دهندگان اتیوپی به شمار یکی از چین که قبًال
را این کشور در جهان سوم صورت می گرفت فعالیتهای خود علیه سیاستهای چین در تحریک شوروی٬

.(S NF NC).نمود رها
شدن پرسنل اقـتصادی اروپـای برابر سبب دو سال 1978 به اتیوپی در افزایش توجه کمونیستها
نفر 300 پرسنل اداری روسی٬ معلمین و را آنها نفر 400 1400تکنیسین٬ از شد. این کشور ـکمونیستی در
را پرسنل آلمان شرقی و 500 ـکوبایی در بخش خدمات پزشکی تشکیل می دادند. (طبقه بندی نشده).
عالوه بر این اتیوپی در سال 1978 حدود 700 دانشجوی سال اول خود را به مراـکـز آمـوزشی
تن رساند. به 1500 دانشگاههای شوروی را که جمع دانشجویان اتیوپی در آـکادمیک شوروی فرستاد
متوسطه اتیوپی جهت به دانش آموزان مدارس ابتدایی و بورس تحصیلی جدید ارائه 1260 با نیز ـکوبا

تکمیل نمود.(طبقه بندی نشده). برنامه شوروی را (PINES) پانیز جزایر تحصیل در

ـگینه
به توره سعی دارد چون رئیس جمهور گینه احتماًالسپری شده است. روزهای پرجنجال روابط شوروی و
سال 1978 این وضع سیاسی جدیددر غرب دریافت دارد. کمک بیشتری از و بپیوندد متعهدها نهضت غیر

گذاشت: بسیار نظامی تأثیر برنامه های اقتصادی و بر
گردید. لغو این کشور حق پرواز TU شوروی و - سوخت گیری هواپیماهای 95 امتیاز 0

گشت. دسترسی شوروی به اسکله کوناـکری محدود 0
شد. رد احداث یک اسکله شناور شوروی به منظور پیشنهاد 0

.(S NF) اقتصادی شوروی اخراج گردیدند. پرسنل نظامی و تعدادی از 0
شگفت زده شده ماه نوامبر در این کشور از مستشاران نظامی خود تن از اخراج 60 شوروی از ظاهرًا
نیز کرده بودند تعمیر را میگهای آنها آموزش داده و پرسنل ـکوبایی که شبه نظامیان گینه را تن از 100 بود.
که کرده بود شوروی امضاء 10میلیون دالری نظامی با کوناـکری یک قرارداد دراوائل سال٬ اخراج گشتند.
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قایق گشتی دست دو اسکورت و ماه ژوئن جهت تحویل یک ناو مهمترین بخش آن دربرگیرنده قرارداد
چند اینکه مسکو وجود با دریافت ننموده بود). را آن این نوع قایقها (ـکه گینه قبل از نوع شرشن بود دوم از
میلیون توافق کرده است که یک اردوگاه نظامی 6 ارسال داشته و به این کشور 17 جت میگ - فروند
ودر ولی روابط آتی گینه وشوروی مشکوک به نظرمی رسد بسازد٬ دالری برای گردانهای تانک این کشور

.(S NF NC).روی آورده است کوناـکری به فروشندگان تسلیحاتی دیگر حال حاضر
ارائه کمکهای نارضایتی کوناـکری از15سال کمک غیرمؤثرشوروی وعدم توانایی مسکودر اظهار با
تعدادی تکنیسین 10 به وخامت نهاده بود. رو به اتمام برنامه های اقتصادی نیز برنامه های رو ازا در جدید
مـعلم در قـراردادهـای 55 تـجدید که نشان دهنده امتناع گینه از رسید نفر به 450 کاهش و درصد
عدم تسلط این علت آن نیز و بود سال تحصیلی 1978-79 مدارس فنی گینه در و دبیرستانها دانشگاهها٬
متهم به فعالیتهای آنان نیز تن از چند فنون تدریس قدیمی شمرده شده است. معلمین به زبان فرانسه و

(S NF NC).سیاه شده بودند عملیات بازار سیاسی و
توسط گینه به معتبر سیاست ارز اتخاذ پس از روابط اروپای شرقی که هیچ گاه مستحکم نبوده است٬
در سال 1978 است در که حاضر کرد رومانی پیشنهاد تنها گشت. متشنج تر رسیدبازپرداخت٬ عنوان تنها
از که منابع مالی آن نیز استخراج بوکسیت کمک عمرانی بدهد کوناـکری و یک پاالیشگاه نفت در رابطه با
ارائه کمک به گینه دارد. چین که تاریخی طوالنی در ناشناس اوپک پرداخت خواهدشد. طریق چندکشور
در کمک داده شده به این کشور میلیون دالر 83 حالی که از در اعالم نکرده است. ارائه کمک جدیدی را

(S NF NC).ـگذشته مابه التفاوت چندانی (حدود 3 میلیون دالر) باقی نمانده است

مالی
ماـکو(پایتخت مالی -م) گرچه با ـکمک نظامی مهمترین عامل درروابط بین مالی وشوروی بوده است.
سال اـکتبر دفاع مالی در اعالم وزیر تمایل به کاهش وابستگی به تسلیحات شوروی نشان داده است.
کشور روابط بین دو بر مهمترین حامیان تسلیحات نظامی شوروی به حساب می آمد٬ که یکی از 1978

(سّری). گذاشت. منفی به جای خواهد تأثیر
شوروی اختیار در توسط شوروی ساخته شده است) (ـکه اـکثرًا را هم فرودگاههای خود مالی هنوز
عوض تجهیزات نظامی در و ادامه دهد جنوب آفریقا در به عملیات خود بتواند این کشور تا می گذارد٬
سـام٬ دستگاه مـوشک جـدید مالی 38 ماه سپتامبر٬ استقالل در رژه سنتی روز در دریافت می کند.
به را سال 1977 براساس قرارداد نفربرهای زرهی تحویلی به این کشور و تانک٬ هواپیماهای میگ٬

(سّری). نمایش گذاشت.
میلیون دالر ولی ارسال 800 ترسانیده است٬ اینکه تجهیزات مدرن مالی همسایگان آن را وجود با
نبرده است. باال توسط شوروی میزان کارایی رزمی مالی را سالهای 1974-78 تسلیحات نظامی در
فقدان دفاع مناسب نمی باشند. برای شناسایی و شده و انبار مرز از نقاط دور بخش اعظم این تجهیزات در
کـرده و آمـادگی پـرواز فاقد را هواپیماها قطعات یدکی بسیاری از جهت خرید نیاز منبع مالی مورد

کرد.(سّری). قابل تحریک خواهد غیر نیز را هواپیماهای دیگر
به نیز تالش مسکو نارضایتی کرده اند. نسبت به کافی نبودن کمک اقتصادی شوروی اظهار مالی ها
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درمقایسه آنها معلم به این کشورمعطوف شده که بسیاری از ارسال پزشک و و ـگسترش معدن طالی کاالنا
(طبقه بندی نشده). کارایی الزم به حساب می آیند. فرانسوی فاقد پرسنل چینی و با

پروژه های صنعتی برق مالی کشاورزی و رابطه با در را میلیون دالری خود چین که تمام تعهدات 100
(طبقه بندی دهه آتی پی ریزی می کند. در جهت اجرای برنامه های خود طرحهای جدیدی را انجام داده٬

نشده).

موزامبیک
دستیابی بـه زمان ارائه حمایت نظامی قبل از وابستگی موزامبیک به کشورهای کمونیستی که از
به تسـلیحات کـمونیستی در اتکای روزافزون این کشور با شده بود. آغاز سلطه پرتقالیها استقالل از
کمک اقتصادی کشورهای کمونیستی که در افزایش بیشتری یافته است. برپاداشتن تأسیسات نظامی خود

(طبقه بندی نشده). بوده چندان رضایتبخش نبوده است. بخش خدمات فنی متمرکز
میلیون معادل 84 سال 1978 کشورهای اروپای شرقی به موزامبیک در شوروی و ارسال سالح از
شوروی اولین موشک اندازهای زمین ارزش دارد. میلیون دالر 11 تنها لیکن قراردادهای جدید بود٬ دالر
زرادخانه کمونیستی داد. قرار این کشور اختیار در تجهیزات مربوط به دفاع مرزی را و 3 به هوای سام -
به برقراری امنیت در قادر موزامبیک را تشکیل گردید٬ سال 1975 میلیون دالری موزامبیک که از 100
به حمله علیه اردوگاههای چریکی در نیروهای رودزیایی هرگاه بخواهند نساخته است. مرزهای خود
موزامبیک دست می زنند. اـگر سیستمهای موشکی سام-3 وارد عمل شود جای توپ های ضد هوایی و
برابرحمالت رودزیا حفاظت فرودگاههای موزامبیک در در گرفت و خواهد را 7 موشکهای دستی سام -
موشکهای مدتها تکنیسینهای روسی تا به علت عدم آشنایی موزامبیکیها٬ آورد. خواهد بهبودی پدید
بود. نفر معادل 230 سال 1978 موزامبیک در تعدادتکنیسینهای روسی در برد. به کارخواهند را 3 سام-
انواع سالحهای و توپخانه٬ تانک٬ اروپای شرقی هلیکوپتر٬ شوروی و از (پایتخت موزامبیک -م) ماپوتو

.(S NF NC) سبک دریافت کرده است.
مـؤثری موزامبیک نقش بسـیار نگهداری شوروی در و تعمیر برنامه های آموزش و در ـکوباییها
ماه در این کشور در ـکوبا اتیوپی به موزامبیکحضور و آنگوال نظامی ـکوبایی از 400 ورود با داشته اند.
در ـکوبایی دیگر 400 حدود هستند. به سالحهای ضدهوایی مجهز به شدت افزایش گسیل شده اند٬ اـکتبر

(سّری). می کردند. ایفا تکنیسین را و موزامبیک نقش مستشار
داده اند٬ اقتصادی به این کشور اعتبار میلیون دالر 160 بیش از سال 1975 ـکشورهای کمونیستی از
1300 تقریبًا است٬ متمرکز مواد کمک فنی به جای تحویل تجهیزات و هم این برنامه بر لیکن هنوز
به موزامبیک وارد سال 1978 در دریافت می دارند٬ معتبر ارز آنها که اـکثر تکنیسین اقتصادی کمونیستی٬
میلیون دالر 60 حدود چین با سال بوده است. در میلیون دالر 10 میانگین بازپرداخت حدود ـگردیدند.
اعتباری سال 1975 لیکن براساس قرارداد مهمترین کمک دهندگان موزامبیک بوده است٬ یکی از اعتبار٬

(خیلی محرمانه). نشده است. پروژه ای پیشنهاد
بلغارستان و شده است. کشاورزی درخشان این کشور فعالیتهای کمونیستی سبب نقصان در بعضی از
نظر بلغارستان در برروی پروژه عمرانی حوضچه لیمپوپوپرداخته اند. سال جاری به کار هم در شوروی با
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روی سد مگاواتی بر یک نیروگاه 40 به پایان رسانیده و ماپایی را و احداث سدهای ماسینگر دارد
- بلغارستان شاهراه بین ماپوتو سال 1977 براساس قرارداد بسازد. حوضچه لیمپوپو در و ماسینگر
تجهیزات مدارس فنی ادامه داد. به تحقیقات زمین شناسی و نیز مسکو کرد. احداث خواهد را ـکابودلگادو
اـکـتشاف مـعادن٬ قبیل عـمران کشـاورزی٬ روی پروژه هایی از بر را مطالعات خود آلمان شرقی نیز
کامیون که کارخانه مونتاژ و احداث یک کارخانه نساجی٬ قوی٬ خطوط نیروی فشار ایجاد ماهیگیری٬
احتماال مجارستان نیز کرده است. آغاز پیش گرفته شود٬ در سال 1977 اساس قرارداد است بر قرار
(طبقه بندی تحویل داده است. دستگاه اتوبوس به ماپوتو 50 حدود سال 1977 براساس همین قرارداد

نشده).

نیجریه
گرمتر سال 1978 همکاری در منعقده جدید دولتهای اروپای شرقی به دنبال قرارداد روابط نیجریه با
شده است.(طبقه بندی سردتر ـکوبا شوروی و با روابط این کشور 2 - واقعه شبا حالی که پس از در شد٬

نشده).
سال 1967 در طول شورش بیافرائیها در حمایت مسکو نیجریه که ناشی از روابط نظامی شوروی با
سیاستهای شوروی در درمورد نگرانی الـگوس (پایتخت نیجریه -م) به خاطر سالهای اخیر در بوده است٬
میلیون دالری هواپیماهای شوروی که بزرگترین خرید زمان فروش 75 از به سردی نهاده است. رو آفریقا
نیجریه به حساب می آمد٬ شوروی تنها توانسته است موشکهای سام - 7 و قطعات یدکی مورد نیاز
اینکه پایگاههای نظامی نیجریه غرب زده است٬ وجود با بفروشد. به این کشور نیروهای مسلح نیجریه را
با گفتگوهای این کشور همچنان به تسلیحات نظامی کمونیستی عالقه نشان می دهد. ولی این کشور
دریافت آمریکا از که قبال ارسال تانک بنمایند پیشنهاد که این کشورها یوگسالوی سبب شد لهستان و

.(S NF) می گردید.
را آنها که اـکثر رسید نفر نظامی آن به 1100 غیر حضور نظامی شوروی٬ علیرغم کاهش حضور
این خط بود قرار میلیون دالری خط لوله نفتی تشکیل می دهند. پروژه 137 در تکنیسینهای مشغول به کار
ماه 10 تا 8 شوروی حدود به گزارشها لیکن بنا احداث گردد٬ پایان سال 1978 کیلومتری تا لوله 800
.(NF) (S) تحویل دهد. سال 1978 در بخش اول این خط لوله را توانسته است که تنها داشته و تأخیر
که مهمترین پروژه شوروی در برنامه های مربوط به احداث کارخانه ذوب آهن آجائوکوتا٬ و طرحها
چون هزینه احداث به توافق نرسیده اند٬ مورد در دوطرف مزبور به پایان رسید. ماه نوامبر در نیجریه است٬
میلیون دالر 600 ولی نیجریه گفته است که حاضرنیست بیش از نظردارد٬ در را میلیون دالر شوروی 900

(سّری). بپردازد.
نیجریه افزایش در را حیثیت خود قرارداد چند امضاء ـکشورهای اروپای شرق برخالف شوروی با

داده اند:
که براساس آن یک کمیسیون مشترک جهت کرد امضاء همکاری اقتصادی را بلغارستان یک قرارداد  

مسکن تشکیل گردید. غذایی و تهیه مواد بررسی پروژه های کشاورزی٬ مطالعه و
در متخصصین را دیگر که معلم و ماه سپتامبرچکسلواـکی توافق کرد منعقده در براساس یک قرارداد  
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دهد. قرار این کشور اختیار
تجهیزات بیمارستانی رابطه با در را میلیون دالری سال 1974خود 26 اعتبار مجارستان طول عمر  

افزایش داد. شده٬ آن قراردادهایی امضاء درصد 25 مورد ـکه در
در دانشـجوی نـیجریه ای را سـاالنه 300 و فـرستاد متخصص به نیجریه خواهد لهستان 300  
خـواهـد ماه مارس٬ ساله منعقده در دو براساس یک قرارداد آموزشگاههای فنی خود و دانشگاهها

پذیرفت.
ازای نفت نیجریه در خدمات خود و رومانی قراردادهایی برای معامله پایاپای کاالها لهستان و  

(طبقه بندی نشده). آن نشان نداده است. تمایل چندانی به اجراء که نیجریه دیگر کردند امضاء
نیجریه یعنی کشاورزی با معادن و عمران بنادر٬ کشتی سازی٬ رابطه با همکاری در مورد در ورشو
یک کمیسیون مشترک جهت بررسی و مذاـکره نمود آفریقای مادون صحرا در بزرگترین مشتری خود
ماهیگیری مشترک متمرکز یک خط کشتیرانی و برنامه ایجاد رومانی بر تشکیل گردید. امکانات پروژه ها
(ج) کارخانه های پتروشیمی٬ (ب) یک پاالیشگاه نفت٬ قبیل (الف) پروژه از چند مشارکت در شده و
مهمترین نمود. پیشنهاد را برق رسانی به روستاها (ه) و کارخانه سیمان سازی٬ (د) پروژه های کشاورزی٬
معادن رابطه با ولی لهستان در میلیون دالری بود٬ به حال احداث یک کارخانه چوب 35 رومانی تا ـکار

(خیلی محرمانه). بوده است. زغال سنگ مشغول به کار

سومالی
باره -م)جهت (زیاد زیاد تالش رئیس جمهور سومالی٬ پیمان دوستی شوروی و لغو یکسال پس از
که به داشتند عرضهـکنندگان غربی اظهار تعدادی از به جایی نرسید. دستیابی به منابع تسلیحاتی دیگر
کمکهای همین حال٬ در به سومالی خواهندفروخت. تجهیزات الزم را محض عادی شدن اوضاع اوگادن٬
فروشندگان مهمات از میلیون دالرسالح سبک و که معادل 15 عربستان سعودی٬ ـکوچکی ازطرف (الف)
قطعات یدکی مورد و(ب)مصر٬ سال گذشته برای سومالی خریداری نمود؛ لهستان در تجاری مجارستان و
صورت نیروی زمینی سومالی ارسال داشت. تجهیز برای دفاع هوایی و انبارهای روسی خود از را نیاز
ارائه برای این اقالم خریداری شده را نیاز شیخ نشینهای خاورمیانه هزینه مورد دیگر و سعودیها ـگرفت.
ایـن کشـور اختیار به صورت کانال انتقال سالح به سومالی در را فرودگاههای خود و بنادر ـکرده و
(خیلی نمی باشد. به پرواز این وصف نیروی هوایی سومالی به علت کمبودقطعات یدکی قادر با قراردادند٬

محرمانه).
درخواست دریافت کمک اضطراری شخصًا تا کرد به پکن سفر زیاد رئیس جمهور آوریل ٬1978 در
زیاد رئیس جمهور سفر پس از تنها و فنی دادند کمک آموزشی و پیشنهاد چینیها نظامی بنماید. اقتصادی و
نوع وسیله نـقلیه تجهیزات ارسالی شامل چند ارسال داشتند. مقادیری تجهیزات نظامی به موگادیشو
قابل توجهی مهمات وقطعات یدکی سالحهای سبک مقادیر توپهای ضدهوایی٬ توپخانه٬ نظامی ناشناس٬
ماه های هیئت عالیرتبه چینی به سومالی در دو احتماًالهنگام سفر نفربرهای زرهی روسی بود. نیاز مورد
(سّری). شده است. نظامی چین منعقد قراردادهای دیگری جهت ارسال کمکهای دیگر نیز نوامبر ژوئیه و
گرچه نمی تواندجای خالی 1000تکنیسین روسی ادامه داده است٬ نفری خود 3000 چین به حضور
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میلیون دالری توافق کـرده است کـه ارائه یک کمک 18 لیکن با بگیرد٬ اروپای شرقی اخراجی را و
میلیون دالری سال 109 همچنین براساس یک قرارداد به پایان برساند. پروژه های ناتمام شوروی را
این شاهراه وجیبوتی احداث نماید. میلیون دالری بین بوراما 1971توافق کرده است که یک شاهراه 20
شد. ساخته شده متصل خواهد بوراما و (Hargaisa ) جاده هایی که توسط اعراب بین هارگی سا به یکی از
به این نقطه ماه اوت تکمیل گردیده بود که در بورائو پروژه جاده بلت اوئن - از ـکارگران جاده سازی نیز
طی امضای یک پروتکل است٬ این کشور اروپای شرقی فعال در کشور رومانی که تنها منتقل گشته اند.
100 سومالی همکاری نماید. ماهیگیری با و جنگلداری٬ کشاورزی٬ رابطه با توافق کرده است که در
کمکی که درصد 60 است با طرف اعراب به سومالی داده شده برابر کمک جدیدی که از میلیون دالر

.(S NF NC).داده است سال به این کشور طول 15 اقتصادی در نظر شوروی از
بلکه سومالی 370دانشجوی متوقف گشت٬ میلیون دالری نه تنها ـکارشوروی برروی پروژه های 60
قطع کرده را که شوروی هزینه زندگی آنها کرد ادعا و دانشگاههای شوروی فراخواند از را این کشور

.(S NF).است

تانزانیا
به حساب تانزانیا روابط شوروی و میلیون دالری مهمترین عامل در قراردادهای تسلیحاتی 275
منبع تأمین کننده سالحهای تنها مسکو علیرغم سوءظن دارالسالم نسبت به انگیزه های شوروی٬ می آید.
مورد نیاز تانزانیا در مقابله با اوگاندا و حمایت از موزامبیک در برابر حمالت رودزیا بوده است. (خیلی

محرمانه).
قراردادهایی در اساس توافق 1977 ولی بر نشده٬ امضاء نظامی جدید قرارداد سال 1978 ـگرچه در
در به این کشور تنها که مسکو ٬6 متوسط سام - هوایی برد دریافت 20سیستم موشک ضد (الف) رابطه با
موشکهای زمین به هوای BM (ج) -21 دستگاه موشک انداز 18 (ب) داده است؛ آفریقای مادون صحرا

.(S NF NC).گردیده است منعقد تجهیزات مخابراتی٬ (ه) و توپخانه؛ (د) :7 سام -
4 پکن نیز و اروپای شرقی خریداری نمود کشور چند از مقداری سالح سبک وقایق نفربر تانزانیا
این توافق کرده است که چین عالوه بر داده است. به این کشور تجهیزات دیگر سالح سبک و میلیون دالر

.(S NF NC).احداث نماید تانزانیا در را یک کارخانه مخصوص ساختن این سالحها
قراردادهایی سال 1977 براساس اعتبار فعالیت چندانی نداشت٬ عمران تانزانیا در شوروی که هرگز
زمینه احداث یک سد ودر کرد امضاء مورگورو و ( Ruvumu) جهت احداث چندمزرعه دولتی درروویومو
چین ساله شوروی٬ نزولی برنامه اقتصادی 15 سیر با است. حال انجام کار به کندی در یک نیروگاه نیز و
علیرغم سردی روابط مشغول است. زام به کار راه آهن تان - ایجاد در شهرت خود استفاده از هم با هنوز
تکنیسینهای از نفر یک هزار حدود طول حمله شبا در مردمی مویوتو رژیم غیر حمایت چین از ناشی از
رابطه با پروتکلی در ماه سپتامبر در مشغول بودند. معادن به کار زمینه پروژه های کشاورزی و چینی در
نیروگاه تنی زغال سنگ و یک معدن 300000 تا شد چین امضاء میلیون دالری سال 1974 توافق 75
چین ازاحداث یک این وصف٬ با گردد. بنا یک ساختمان محل تجمع حزبی نیز مربوط به آن توسعه یافته و

.(NF) (S) امتناع ورزیده است. موسوما و خط آهن بین آروشا
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سال در اعتبار ارائه 30میلیون دالر با و شده بودند بخش اقتصادی کشورهای اروپای شرقی فعالتر در
پروژه لهستان در مشترک آلمان شرقی و اعتبار رسانیدند. میلیون دالر به 50 را کل تعهدات خود 1978
تجهیزات و جهت خرید میلیون دالر ولی مجارستان فقط 10 بود٬ میلیون دالر 20 ( Mbeya) نساجی ام بیا
تانزانیا در پنج سال است که به حضورخود که حدود ـکوبا قرارداده است. این کشور ماشین آالت دراختیار
بهداشت کشاورزی و زمینه ماهیگیری٬ که در توافق کرد سال 1974 پروتکلی در امضاء با ادامه می دهد.
که می کردند کار پروژه های تانزانیا ـکوبایی در 200 بیش از سال 1978 در یاری دهد. را عمومی تانزانیا

.(S NF NC).اروپای شرقی می باشد کارمندان شوروی و تعداد معادل یک پنجم بیش از

زئیر
روابط در رخ داده بود) ـکوبائیها آلمان شرقی و به تحریک شوروی٬ زئیر (ـکه به نظر شبا افزایش تضاد

(طبقه بندی نشده). بخشید. تأثیر سال 1978 قدرتهای کمونیستی در و بین کینشازا
کشـور تـنها اروپای شرقی بهره برداری کند٬ و به مسکو زئیر عدم اعتماد چین که سعی داشت از
طول این حمله معادل در بود. برابرجدایی طلبان کاتانگا در موبوتو ـکمونیستی حامی دولت رئیس جمهور
دستگاه تانک 20 شانگهای و قایق توپدار که دو داده شد به زئیر کمکها دیگر میلیون دالرسالح سبک و 6
قطعات یدکی کامیون و مهمات٬ توپخانه٬ که 18 این توافق کرد چین عالوه بر می گرفت. دربر متوسط را
عملیات قایقهای توپخانه٬ مورد چین در در را پرسنل زئیر و بدهد قایقهای گشتی چینی به زئیر نیاز مورد

.(S NF).ـگشتی٬ و فنون ضد شورشی آموزش دهد
مربوط به احداث یک کارخانه میلیون دالری کار چین در بخش اقتصادی براساس یک اعتبار 100
مذاـکراتی انجام داده ساختمان مجتمعهای ورزشی نیز مورد در و سرعت بخشید تصفیه خانه آن را و قند
ماه اوت ولی رومانی در به شرکتهای تجاری مشترک بوده است. فعالیتهای کمونیستی محدود دیگر است٬
رابـطه بـا در پاسخگوی تقاضای کمک زئـیر اساس آن باید که بر کرد اقتصادی امضاء یک قرارداد
برنامه در میلیون دالر به ارزش 150 داروسازی٬ معادن و جنگلداری٬ ماهیگیری٬ پروژه های کشاورزی٬

.(S NF NC).(1981-85) باشد پنج ساله بعدی آن کشور

زامبیا
ولی در مظنون است٬ جنوب آفریقا تسلیحات شوروی در رابطه با هم در هنوز کوآندا رئیس جمهور
برابر در بردن بنیه دفاعی زامبیا برای باال را مسکو شده است پیشنهاد مجبور او غیاب حمایت غرب٬
به کمکهای شوروی کمکهای چین را اینکه زامبیا وجود با دهد. بررسی قرار مورد حمالت رودزیاییها
قرار این کشور اختیار در کوتاه مدت انواع مختلف سالحهای مدرن را در پکن نمی تواند ترجیح می دهد٬
از میگ 19) (یا اف-6 فروند توانست 12 تنها سال 1977 منعقده در براساس یک قرارداد زامبیا دهد.
200 قرارداد به عنوان قسمتی از اوائل نوامبر به گزارشهای رسیده شوروی در بنا چین تحویل بگیرد.
ارائه جتهای طبق مدل نیروهای شوروی٬ مشابه و میلیون دالری جهت بازسازی نیروهای دفاعی زامبیا
وجود حتی با زامبیا کرده است. پیشنهاد به این کشور تانک را موشکهای ضدهوایی و جنگنده میگ٬
تا نیز کوآندا ورئیس جمهور بازپرداخت نماید نخواهدتوانست قیمت این تجهیزات را اعتبارات صادره نیز
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نهایت ولی در این وضع پیش نیاید. پرسنل شوروی امتناع ورزیده است تا زیادی از پذیرش تعداد ـکنون از
حمالت مرزی برابر در وضع دفاعی زامبیا تجهیزات روسی جهت بهبود به پذیرش بعضی از مجبور زامبیا

(S NF NC) شد. خواهد رودزیا
براساس نفربرهای زرهی را سالح شامل توپخانه و میلیون دالر 2 حدود مسکو همین حال٬ در
شورشیان با زامبیا ـکوبایی در نفر 100 حدود حال حاضر در تحویل داد. قراردادهای گذشته به زامبیا
برای آموزش به زامیبیا آنگوال از ـکوباییها زیادی از انتقال تعداد نامیبیایی همکاری می کنند. با زیمابوه و
.(S NF).نمی کند تأیید این مسئله را نیز کوآندا شرایط کنونی رئیس جمهور در نشده و هنوزتأیید دادن زاپو
بازگردانده شدند٬ پرسنل چین به زامبیا سال 1978 به درخواست مقامات راه آهن تان-زام در بنا
این راه آهن (ـکه بزرگترین پروژه چین ادامه دهند. موفقیت به کارخود با چون پرسنل محلی نتوانسته بودند
که بود لیکن قرار سپرده شده بود٬ زامبیا و به تانزانیا سال 1976 در رسمًا درجهان سوم به حساب می آید)
پایان یافتن دورهای با اما مشغول باشند٬ این راه آهن به کار سال در تکنیسین چینی به مدت دو 1000
میلیون 51 براساس یک اعتبار و سال 1978 در بازگشتند. خود چینی به کشور افراد آموزشی پرسنل٬

(طبقه بندی نشده). داد. معادن کمکهایی به زامبیا کشاورزی و رابطه با دالری چین در
و تحویل داد به این کشور تجهیزات سفارش شده را اـکثر میلیون دالری خود٬ 6 طبق اعتبار مسکو
میلیون 50 براساس یک اعتبار رومانی نیز شده اند. فعالتر عمران زامبیا در ـکشورهای اروپای شرقی نیز
تراـکتور٬ کارخانه مونتاژ جهت احداث یک سردخانه٬ را برنامه های خود سال 1972 دالری صادره در
ـکارخانه نساجی٬ کارخانه سرامیک٬ و یا کارخانه کفش سازی اعالم کرده است. چکسلواـکی در رابطه با

عمران صنعتی 12 میلیون دالر وام به زامبیا داده است. (طبقه بندی نشده).

کشورهای آفریقای مادون صحرا دیگر
اسـتحکام که شهرت مـارکسیست را بنین تالش نمود در رئیس جمهوری کرکو رژیم تندرو بنین.
فرودگاههای خود و بنادر حق استفاده از از و تقویت نموده٬ قدرت نظامی بنین را سال 1978 در بخشیده٬
غرب جهت گسترش یافتن فعالیتهای شوروی در داده شده بود٬ به مسکو اواسط سالهای 1970 ـکه از
جایگزین ساختن ناوهای تقاضای بنین مبنی بر گرچه شوروی ممکن است با بهره برداری نماید. آفریقا
تسلیحاتی ولی قرارداد اژدرافکن به جای ناوهای نامرغوب روسی ساخت ـکره شمالی موافقت نماید٬
به میلیون دالر AN به ارزش 3 -2 AN و شوروی یک هواپیمای باری 26- نشده است. جدیدی منعقد

.(S NF).بنین ارسال داشته است
چینی بر 225 حدود و می آید فعالترین کمک دهندگان اقتصادی بنین به شمار هم یکی از چین هنوز
گرچه قراردادهای اقتصادی جدیدی بوده اند٬ یک استادیوم مشغول به کار روی پروژه های کشاورزی و
لهستان امضاءگردید٬ مجارستان و بلغارستان٬چکسلواـکی٬ با ماه سپتامبر آلمان شرقی ودر ماه ژوئن با در
که تجهیزات مربوط به یک شوروی توافق کرد به همراه نداشته است. پروژه خاصی را لیکن این قراردادها
صنعت پیرامون کمک به کشاورزی٬ رومانی نیز بدهد٬ به این کشور براساس توافق 1974 مزرعه نمونه را

مذاـکره کرده است.(طبقه بندی نشده). این کشور نفت با معادن و برق٬
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اعطای تجهیزات کوچک نظامی بر سال 1978 که تا چین٬ با ساله بوتسوانا روابط کمکی دو بوتسوانا.
چـون پکـن شد٬ زیادی سالح محکمتر دریافت مقدار با بود٬ استوار برای نیروهای دفاعی بوتسوانا
پایان سال٬ در اختصاص داد. به این کشور اعتبار دالر میلیارد معادل 16/6 1976 براساس قرارداد
ارسال که به پیشنهاد نمی رود لیکن انتظار ارسال پزشکان چینی توجه نشان داد٬ به پیشنهاد بوتسوانا

(طبقه بندی نشده). عالقه ای نشان دهد. معلمین شوروی به بوتسوانا
الگوی کـمک کمونیستی جهت گسترش معادن بوروندی٬ جدید پیشنهاد علیرغم چند بوروندی.
مهمترین کمونیست کمک دهنده به چین٬ تغییری نکرده است. سال 1978 ـکمونیستی به بوروندی در
لیکن نیروگاه آبی ادامه داده است٬ روی پروژه مجتمع نساجی و بر را تکنیسینهای خود کار بوروندی٬
(Rutovo) به علت اختالفات مربوط به خدمات روتو - عملیات مربوط به احداث جاده بین بوجومبورا

(خیلی محرمانه) فنی معوق مانده است.
گسترش معادن و صنعتی٬ زمینه پروژه های اضافی کشاورزی٬ پروتکلی در ماه نوامبر رومانی در
که عملیات آن در یک عملیات معدنی٬ (الف) بود: که مکمل عملیات مشترک موجود کرد امضاء نیروگاهها
سال 1978 در هکتار زمینی به مساحت 10000 یک شرکت کشاورزی که در (ب) شد٬ آغاز ماه سپتامبر

(طبقه بندی نشده). پنبه کشت نمود. غالت و
سـرب٬ نحوه پرداخت جهت پی جویی روی٬ مورد در به علت اختالفات موجود همین حال٬ در
بوروندی پایان سال٬ در گرفت. خواهد یک تیم روسی جای تیم رومانی را قلع٬ و مولیبدن٬ مس٬ تنگستن٬
یکی از پیشنهادات ـکوبا را مورد بررسی قرار داده است که احتماًال براساس قرارداد همکاری اقتصادی
مطرح شده وسیع است٬ به اظهارات سازمان ملل بسیار گسترش منابع نیکل که بنا رابطه با در سال 1976و

.(C NF) بود.
رابطه باخطوط انتقال ارائه شده توسط چین در اعتبار میلیون دالر 100 کامرون به استفاده از ـکامرون.

برای پروژه برق رسانی روستایی ادامه داده است.(طبقه بندی نشده). الـگدو نیروی سد
با تأسیسات نظامی کیپ ورد جهت ایجاد (Pereira ) پریرا تصمیم رئیس جمهور به خاطر ـکیپ ورد.
سـال 1978 در کیپ ورد در مسکو حضور ارتش گینه بیسائو. از آموزشهای روسی جدا تجهیزات و
مسکـو تجهیزات نظامی از میلیون دالر 2 حدود کیپ ورد سال 1978 در افزایش چشمگیری یافت.
سالحهای به صورت (ـکامیون٬ این مبلغ را نیمی از حدود براساس توافق سال 1976 و خریداری نمود
ماه مارس شوروی اولین این است که در اهمیت دیگر مسئله با دریافت نمود. مسکو از مهمات) و سبک٬
در به این جزیره ارسال نمود. نگهداری هواپیماها و تعمیر برای آموزش و را ـگروه مستشاران نظامی خود
پرسنل کیپ وردجهت گذراندن نفراز 250 نفررسیدوحدود به 50 مستشاران این کشور ماه سپتامبرتعداد
کیپ ورد در اروپای شرقی نیز پرسنل ـکوبایی و 15 حدود شوروی شدند. دوره های آموزشی رهسپار
این جزیره به دست در ماهیگیری را و بنادر استفاده از امتیاز بود شوروی که امیدوار بوده اند. مشغول به کار
یک به دنبال صدور است)٬ میلیون دالر (ـکه ساالنه 2/5 را که نیازهای نفتی کیپ ورد توافق کرد آورد.
به دلیل این وصف کیپ ورد با برآورده سازد. ماه سپتامبر٬ محصوالت نفتی در رابطه با ساله در 16 اعتبار
کیلوواتی در احداث یک نیروگاه برق 530 رابطه با در را مسکو پیشنهاد ونگهداری٬ تعمیر عدم توانایی در
احـداث یک رابطه با در طرف چین را اولین کمک پیشنهادی ارائه شده از کیپ ورد نپذیرفت. میندلو
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آغاز مارس 1979 آن در کار و بود این کشور نیاز مورد ساختمان به عنوان محل اجتماع دولت که بسیار
سـال ٬1977 مـنعقده در براساس یک قـرارداد احتماًال دارد نظر پکن در پذیرفته است. شد٬ خواهد

.(S NF).بدهد وام کشاورزی به این کشور دالر 500000
و امپراطوری آفریقای مرکزی به دنبال حمله شبا و روابط بین مسکو امپراطوری آفریقای مرکزی.
شده است. تیره تر این حمالت٬ نقش کشورهای کمونیستی در مورد در بوکاسا سوءظن رئیس جمهور
یک تیم هلیکوپتر سال 1977 در بوکاسا آن که رئیس جمهور پس از میلیون دالری نظامی نیز برنامه 8
مهمترین منبع وتعویق روبه روشده است. تأخیر با به علت اختالفات پرداخت حقوق اخراج کرد. روسی را
چین نیز شوروی و و فنی امپراطوری آفریقای مرکزی فرانسه به حساب می آید ـکمکهای اقتصادی و
80 پرسنل روسی و 225 حدود سال 1978 در ساخته اند. خدمات فنی متمرکز بر را برنامه های خود

(S NF).مشغول بودند امپراطوری آفریقای مرکزی به کار پرسنل چینی در
سالحهای روسی ارسالی لیبی توسط به علت استفاده از سال 1978 در چاد روابط شوروی و چاد.
مهمات توسط شوروی برای عدم ارسالی قطعات یدکی و شمالی و حمله به چاد مسلمانان شورشی در
ولی چاد نگردید٬ شوروی منعقد و تسلیحاتی بین چاد جدید قرارداد نیروهای دولتی روبه وخامت نهاد.
همین حال بیست نفر در دریافت نمود. این کشور ناچیزی سالح از مقادیر سال 1976 براساس قرارداد
به غرب چاد تقلیل یافت. ماه اـکتبر در به پنج نفر اوائل سال 1978 در چاد در پرسنل نظامی روسی موجود
متکی شده است.(سّری). فعال داشته٬ عملیات ضدچریکی نقش بسیار به خصوص فرانسه که در و

در سال گذشته هنگامی که مسکو هزینه پرسنل خود را باال برد. چاد اظهار ناراحتی نمود٬ و عالوه بر
ارائه برنامه در معلم روسی امتناع ورزید٬ پزشک و پرداخت هزینه های محلی 50 از این هنگامی که چاد
تکنیسین نفر 30 پایان سال حدود در آمد؛ اصطکاـکمایی پدید این کشور شوروی در ـکمک فنی ناچیز
موردتوجه ترین کمک دهنده چاد٬ چین٬ بودند. مشغول به کار چاد غیرنظامی روسی به خرج شوروی در
که برنامه احداث کارخانه برنج پاـک قول داد و به این کشورداد مجانًا کاالهای پزشکی را دالر 360000
مربوط به کار دهد٬ بررسی قرار مورد چاههای آب را حفر احداث یک بیمارستان 150تختخوابی و ـکنی٬
آغاز سال 1979 می باشددر سال 1973 که پروژه های مربوط به قرارداد یک سد احداث یک استادیوم و

(خیلی محرمانه). گردید. خواهد
(Hahaya) در فرودگاه هاهایا ازای استفاده از در کمک شوروی را ـکوموروس.ـکوموروس پیشنهاد

(خیلی محرمانه). کرد. رد دماغه آنجوان را یک لنگرگاه در استفاده از و کومور جزیره گراند
رابطه با برق رسانی روستایی وشوروی در و بوئنرا برروی پروژه های مهم خودیعنی سد چینیها ـکنگو.
کنگو در اولین دامداری نمونه را سال 1978 دراواخر ـکوبا مشغول هستند. اـکتشافات زمین شناسی به کار
دامهای محلی استوار یافتن وضع نژاد بهبود بر فعالیتها بسازد. دامداری دیگر 14 دارد نظر در و کرد ایجاد
اجالس کمیسیون در به این پروژه هدیه کرده است. شیرده را نوع دام گوشتی و هم اـکنون چند ـکوبا است و
از کنگو نمود. همکاری اقتصادی جامع امضاء رومانی یک قرارداد مشترک اقتصادی اوائل سال ٬1978
مورد همچنین در این کشور محصول ناراضی بوده است. فعالیتهای کشاورزی رومانی به علت بازده ناچیز
کرده تجهیزات وارد میلیون دالر ساختمان کارخانه الیاف ترکیبی که رومانی برای آن 20 پیشرفت ناچیز

(خیلی محرمانه). نارضایتی نموده است. اظهار
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کردند. سطح سفارت روابط دیپلماتیک برقرار در آوریل 1978 3 جیبوتی در شوروی و جیبوتی.
(طبقه بندی نشده).

یک فـروند میلیون دالری خـود 9 گینه استوایی براساس قرارداد سال ٬1978 در ـگینه استوایی.
پرسنل تعداد کاهش تجهیزات ارسالی شوروی٬ با روسیه تحویل گرفت. YAK از - هواپیمای باری 40
سال 1978 در نفر به 40 سال 1977) در نفر 260 برنامه های شوروی (از ـکوبایی درحمایت از مستشار
مشغول هستند. به کار این کشور در مستشاران اقتصادی کمونیستی هنوز طرف دیگر از کرد. تقلیل پیدا
مشغول لوبا بندر خارج از در برنامه ماهیگیری وسیع مسکو رابطه با پرسنل روسی در نفر 500 حدود
گینه به سـر در ساختمانی ـکوبایی نیز پزشکی و پرسنل آموزشی٬ از نفر 100 حدود فعالیت بودهاند.
کمک) 24میلیون دالر کرده است (با کمونیستی که کمکهای بزرگی به این کشور کشور چین تنها می بردند.

گماشته است. به کار این کشور پروژه های زیربنایی در رابطه با در را پرسنل خود از نفر 2000
.(S NF NC)

کار سر بر غنا ماه ژوئیه در در کودتای بدون خونریزی که یک دولت دارای گرایشات غربی را غنا.
کنار لیکن معامالت نظامی کمونیستی ظاهرًا نگذاشت٬ برنامه های اقتصادی کمونیستی تأثیر بر آورد٬
آلمان میلیون دالری با 42 سال 1978یک اعتبار در کمونیستی آـکرا قرارداد مهمترین٬ ـگذاشته شده است.
اروپای شرقی به با این کشور که مهمترین قرارداد تجهیزات بود دریافت ماشین آالت و رابطه با شرقی در
و داد صنعت برق اعتبارهایی خـواهـد ماهیگیری و کشاورزی٬ رابطه با بلغارستان در می رود. شمار
مجارستان نیز قراردادهایی جهت وارد کردن جرثقیلهای بندری با این کشور منعقد ساخته است. چین که
برروی پروژه آبیاری 13 به کارخود به حساب می آید٬ غنا کشورهای کمونیست فعال در هم یکی از هنوز
پیرامون احداث یک تا آمده اند به غنا تکنیسینهای چینی نیز (Afife) ادامه داده و میلیون دالری عفیفه
داد میلیون دالری قرار 22 اعتبار استفاده از با احتماًال پاالیشگاه٬ و مزرعه نیشکر ـکارخانه شیشه سازی٬
کارخانه تولید پیرامون احداث یک آسیای برنج کوبی٬ پکن٬ بررسی بپردازند. به مطالعه و سال 1964
به نیز برای یک شرکت خصوصی غنا کمک داده است واحداث یک کارخانه نخ ریسی را سرامیک پیشنهاد
را برنامه های خود روسها پانلهای بتنی٬ کارخانه تولید مورد در ادامه کار گذشته از پایان رسانده است٬
قبال خدمات فنی شوروی برای بازسازی پروژه های مستقیم در پرداخت ارز از چون غنا توسعه ندادند٬

.(S NF NC).زمان نکرومه امتناع ورزیده است
به این اولین هیئت نمایندگی ـکوبایی را سرنگونی نکرومه٬ پس از سال 1978 در برای اولین بار غنا
ارسال ـکوبا چوب مذاـکراتی انجام گرفت و و این مالقات پیرامون تجارت نیشکر در پذیرفت. ـکشور
چکسلواـکی مورد ساخت لهستان و بردن ظرفیت تولیدی کارخانه های شکر برای باال را متخصصین خود

(طبقه بندی نشده). داد. خواهد بررسی قرار
رهبریت متمایل به غرب این کشورهای کمونیستی٬ دیگر روابط غیرخصمانه گابن با وجود با ـگابن.
زده است. سرباز فعالیتهایشان علیه ثبات آفریقا به خاطر ـکوبا شوروی و با برقراری روابط خود از ـکشور
گابن در کمکی خود کمونیستی است که توانسته حضور کشور میلیون دالری تنها 25 یک قرارداد چین با
پیرامون مشارکت چین دراحداث خط آهن گابن مذاـکره به گزارشهای رسیده این کشور بنا حفظ نماید. را
راه آهن میلیون دالری رومانی جهت احداث بخشی از 290 اعتبار مورد به حال در ولی تا ـکرده است.
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مدت بیست صادره اش در رومانی قبول کرده است که اعتبار سرتاسری گابن اقدامی به عمل نیاورده است.
(خیلی محرمانه). فلزات بازپرداخت شود. دیگر سنگ آهن و نفتی٬ قبیل مواد کاالهایی از سال با

در به خصوص شوروی را کشورهای کمونیستی و افزایش کمک اقتصادی غربی نفوذ ـگینه بیسائو.
(طبقه بندی نشده). باقی مانده است. ولی روابط نظامی همچنان به قوت خود کاهش داده٬ ـگینه بیسائو
که 3 شوروی دریافت کرد٬ تجهیزات نظامی از میلیون دالر 2 حدود سال 1978 در ـگینه بیسائو
یک قرارداد رابطه با شوروی در اقتصادی منعقده با قرارداد تنها برمی گیرد. در نیز را 4 میگ - هلیکوپتر
مسکو این کشور٬ بنابه گفته رئیس جمهور فراهم نمود. را که موجبات نارضایتی این کشور ماهیگیری بود
و آموزش نداد نیز بلکه ماهیگیران محلی را نکرد٬ وارد ماهی کافی به بازارهای محلی این کشور نه تنها

(سّری). به دست بیاورد. را سرمایهـگذاری خود که منافع حاصله از اجازه نداد حتی به بیسائو
235 از مـی رفت. به شمار آموزشهای آـکادمیک کمونیستی مهمترین برنامه آنها سال 1978 در
کشورهای کمونیستی آموزش دیده اند بقیه در آنها از نفر 30 به استثناء بازگشته اند دانشجویی که به بیسائو
(خیلی می برند. نهادهای کمونیستی بسر خارج از در دوسوم دانشجویان مشغول به تحصیل این کشور و

محرمانه).
کشورهای رابطه با در کنیا تردید روحیه توأم با ماه اوت در در رهبردیرین کنیا مرگ جوموکنیاتا ـکنیا.
اوگادن حمایت مورد اختالفات اتیوپی در از رسمًا اینکه کنیا وجود با نیاورد. ـکمونیستی تغییری پدید
مداخله ولی نایروبی درگیری و کنیاست٬ قلمرو مورد ادعای مشابه سومالی در علت آن نیز و می کند
شوروی در ایتوپی را محکوم کرده است. کنیا به پیشنهاد کمک 6/7 میلیون دالری مسکو جهت بازسازی
نایروبی پاسخ مثبت نداده است. گسترش بیمارستان ساخت شوروی در یا (Mathare) و بیمارستان ماثار
طرف شوروی مطرح که از دره کریورا کمک گسترش فلوریت در سرانجام پیشنهاد کنیا سال 1978 در
برنج مورد پروژه تولید احداث یک استادیوم و مورد در چین را نایروبی پیشنهاد کرد. رد را شده بود

(خیلی محرمانه). داده است. بررسی قرار
اواسط سال مزبور در یک هیئت نمایندگی ـکوبا به دنبال بازدید و پایان سال 1978 در لسوتو لسوتو.

(طبقه بندی نشده). شده بود. آماده به رسمیت شناختن ـکوبا
باال کشورهای کمونیستی و با روابط خود برای بهبود لیبریا ابتکار در چین مهمترین عامل خیر لیبریا.
ملی روی پروژه قبلی قند بر لیبریا پرسنل چینی در 200 حدود بوده است. لیبریا عدم تعهد بردن اعتبار
چین ماه ژوئن٬ تولبرت به چین در رئیس جمهور طول سفر در هستند. مشغول به کار این کشور چین در
احـداث یک محصوالت کشـاورزی و برای سه ایستگاه رادیو٬ اعتبار میلیون دالر که 23 توافق کرد
کارخانه قندی که پکن در چین همچنین توافق کرده است که در دهد. قرار این کشور اختیار استادیوم در
قراردادهای برخالف دیگر یک کارخانه الکل سازی احداث نماید. تایوان تحویل گرفت٬ از سال 1977
مـصالح بـعضی از تجهیزات و طرحها٬ چین نیز و کرد تأمین خواهد هزینه های محلی را لیبریا چین٬

(خیلی محرمانه). داد. خواهد به این کشور ساختمانی را
روسیه میلیون دالری با نظامی 55 یک قرارداد امضاء با سال 1978 شرقی گرایی در ماداـگاسکار.
عرضه کننده تجهیزات نظامی به حساب یک کشور با این کشور که بزرگترین قرارداد مشخص گردید
دریافت خواهد کمک فنی درون کشوری را و آموزش٬ ٬21 جت میگ - 12 طی همین قرارداد و می آید٬
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ازای دسترسی یک جـانبه شـوروی بـه بـندر در مشابهی را قرارداد سال 1977 در آنتاناناریو ـکرد.
شوروی لغو افزایش حضور به علت ترس از لیکن این قرارداد کرد. Diego) امضاء Suarez) دیگوسوآرز
برای پایگاه و به ماداـگاسکار کمونیستی) تأمین کننده دیگر ـکره شمالی (تنها سال 1978 در ـگردید.
دستگاه توپ قبیل 18 تجهیزات از یک میلیون دالر حدود و قرض داد 17 میگ - چهار دیگوسوآرز

.(S NF) تحویل داد. ضدهوایی به این کشور
آن که نیمی از قرارداد این کشور اختیار در کمک اقتصادی جدید میلیون دالر 6 این مسکو عالوه بر
به این سال مزبور اواخر در بوده و دستگاه تراـکتور 200 YAK و - مربوط به ارسال هواپیمای باری 40
پیرامون احداث یک سال 1974 صادره در تکنیسینهای شوروی براساس اعتبار تحویل گردید. ـکشور
کرده اند. آغاز را بررسیهای خود ایستگاه پخش رادیویی مطالعات و و آرد تولید ـکارخانه سیمان سازی٬

(طبقه بندی نشده).
پروژه های بزرگ مورد در به حساب می آید٬ هم مهمترین کمک دهنده ماداـگاسکار چین که هنوز
شوروی نشان داده با برقراری نزدیک روابط این کشور از را خود عدم تأیید تا کرد کمتر را فعالیت خود
که مهمترین پروژه این مورامانگا چین به ارسال تجهیزات برای بازسازی جاده تاماتاوه - معذلک٬ باشد.
یک تیم پزشکی چینی نیز ادامه داده است. می باشد٬ میلیون دالری سال 1975 55 براساس اعتبار ـکشور
(طبقه بندی واتوماندری گردید. پزشکی ساخته شده توسط چین وارد مرکز در اواسط سال برای کار در

نشده).
رومانی پیرامون پروژه هایی مذاـکرات خود را آغاز کرد که اـگر به منصه اجرا درآید٬ این کشور را در
برگیرنده گسترش پاالیشگاه این مذاـکرات در آورد. خواهد در زمره مهمترین کمک دهندگان ماداـگاسکار
یک ایجاد ٬(Soalala) منبع سنگ آهن سوآالال بهره برداری از بازده٬ تنوع در نفت تاماتاوه جهت ایجاد
یک کارخانه ذوب آهن در یک کارخانه مونتاژوسیله نقلیه٬ هکتاری٬ 10000 مجتمع کشاورزی 5000تا

.(S NF).نیروگاههای حرارتی میباشد ایجاد و وضع جادهها بهبود مورامانگا٬
موریس نتوانست روابط بهتری با سال 1978 در روابط٬ عالئم بهبود و شوروی علیرغم آثار موریس.
کشتیهای ماهیگیری شوروی شرکت خصوصی موریس جهت تعمیر قراردادهای شوروی با سازد. برقرار
با سال گذشته قراردادهای ماهیگیری خود موریس در دارای کارایی عملیاتی نبود؛ معتبر) ازای ارز (در
نیازهای آموزشی ملغی اعالم کردچون شوروی ماهی کافی به بازارهای محلی عرضه نکرده و شوروی را
Sayhade -) مالها و متهم به غارت وچپاول درسواحل صیهاد موریس شوروی را تأمین نساخته بود. نیز را
لیکن کشتیهای موریس بشمارمی آیدمتهم کرده است. آبهای این کشور که طبق ادعای موریس از (Malha

(خیلی محرمانه). کشتیهای تجاری روسی ادامه داده اند. با به معامالت تجاری خود
مربوط به احداث یک فرودگاه براساس کار شدن هزینه های برآورده شده٬ چین به علت سه برابر
تورم میلیون دالری چین مطرح شده بود٬ 30 زمانی که پیشنهاد از نکرده است. آغاز را توافق سال 1977
هزینه با افزایش داده که امکان ساخت این فرودگاه را میلیون دالر 100 تا به 70 شده را هزینه های برآورد

ممکن می سازد.(خیلی محرمانه). اولیه پیشنهادی غیر
نموده وخواستار فنی جدیدامضاء ژوئن سال 1978یک قرارداداقتصادی و چین در و روآندا روآندا.
یک کـارخـانه یک استادیوم ورزشـی٬ بررسیهای پیرامون احداث یک بیمارستان٬ انجام مطالعات و
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خواهدداشت٬ به منابع مالی بیشتری نیاز این پروژه ها یک کارخانه تولیدکننده سرامیک شدند. آردسازی٬
ماه ژوئـیه یک چین در چیزی باقی نمانده است. تقریبًا سال 1972 اعتبار میلیون دالر 22 چون از
به روآندا شده در که اولین نمایشگاه خارجی برگزار کرد گیگالی برپا اقتصادی در نمایشگاه تجاری و

(طبقه بندی نشده) حساب می آید.
دارای ساحل شرقی آفریقا گرفتن در قرار که به خاطر سی شلز در چین وشوروی جهت نفوذ سی شلز.
اولین محموله های تسلیحاتی سی شلز سال ٬1978 در به رقابت پرداخته اند. موقعیت استراتژیک است٬
وسایل مخابراتی و وسیله نقلیه٬ مهمات٬ سالح سبک٬ 200/000دالر (الف) به دست آورد: ـکمونیستی را
قایق فروند 3 ٬BRDM زرهی 2- دستگاه نفربر قبیل 6 تجهیزات روسی از میلیون دالر 2 (ب) و چین؛ از
اینکه مستشاران نظامی وجود با .7 قابل حمل آرپی جی - تعدادی موشک انداز و ـگشتی نیروی دریایی٬
نگهداری و تعمیر جهت آموزش عملیاتی و آنها ولی وجود نشده اند٬ به این جزیره وارد ـکمونیستی هنوز

.(S NF).بود ضروری خواهد تجهیزات مدرن تر
روابط آفریقا٬ فعالیتهای شوروی در با (Singhor) سینگهور علیرغم مخالفت رئیس جمهور سنگال.
نظامی شوروی و سنگال علیه حضور صمیمانه بود. گرم و سال 1978 سنگال در اروپای شرقی با چین و
زمـان طرف چین در از گندم را دالر لیکن اعطای 120000 نمود٬ آغاز مبارزاتی را آفریقا در ـکوبا
ارتباط در پروتکلی را سال 1976 براساس قرارداد لهستان نیز با این کشور خشکسالی بی وقفه قبول کرد.
ورشو نمود. انرژی وصنعت برق امضاء تهیه موادغذایی٬ فسفاته)٬ موادشیمیایی (به خصوص کود تولید با
شرکت محلی جهت افزایش تجارت در رابطه با تجهیزات صنعت شیمیایی و مواد خام با سنگال یک با
شریک شده است. در ماه اـکتبر بلغارستان نیز توافق کرد که در رابطه با کشاورزی٬ معادن و تحقیقات
زمـینه هـمکاری در ارتباط بـا در پروتکلی را رومانی نیز و کمک نماید٬ زمین شناسی به این کشور

(طبقه بندی نشده). نمود. معادن امضاء صنایع و نیروی برق٬ ـکشاورزی٬
اعتباری 40 قرارداد هم مهمترین کمک دهنده کمونیست به سیرالئون بوده و چین هنوز سیرالئون.
ایستگاه کشاورزی گردیده است. 13 دوپل و موجب احداث یک استادیوم٬ میلیون دالری این کشور
کاالهای مردمی ارزان گسترش یافته و اخیرًا واردکننده کاالهای چینی٬ یعنی تنها شرکت ملی تجاری٬
سیئرالئون یک شرکت ماهیگیری پروژه بزرگ چین در تنها کرد. خواهد چین خریدار قیمت بیشتری از
ماهیگیری ده ساله یک قرارداد آورده است تا وارد به فری تاون فشار دیگر بار مسکو مشترک است و

(طبقه بندی نشده). نماید. امضاء تأسیسات ساحلی را شامل احداث یک اسکله و
ازطرف چین ارائه می گردد) پرنسیب (ـکه بیشتر کمک کمونیستی به سائوتومه و سائوتومه وپرنسیپ.
چین سال ٬1978 در زیاداست. بسیار نیز آنجا در کمونیستها نفوذ و بوده٬ کمک منابع دیگر از خیلی بیشتر
کشت برنج٬ رابطه با در 1975 دسامبر قرارداد تا داد کمک عمرانی به این کشور میلیون دالر 17/6
140 نیز برنامه کمک فنی ـکوبا درآید. کمکهای پزشکی به مرحله اجرا و ـگسترش نیروگاههای آبی٬
براساس همین برنامه به سائوتومه ارسال داشته است. طرف مسکو ساختمانی از کارگر معلم و پزشک٬

(طبقه بندی نشده). به پایان رسانید. سال 1978 در ساختمان آپارتمانی را احداث دو ـکوبا
سال در این کشور سودان که به دنبال اخراج مستشاران نظامی روسی از روابط شوروی و سودان.
شوروی در نفوذ نشده است. بهبود دچار برقراری روابط دیپلماتیک نیز حتی پس از تیره شده بود٬ 1977
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کشورهای دیگر از حال حاضرسودان ظاهرًا در میلیون دالری بود؛ یک برنامه نظامی 87 سودان ناشی از
ارائه معادل سال 1978 لهستان در خریداری می نماید. خود را خود نیاز ـکمونیستی قطعات یدکی مورد
به سودان پیشنهاد را نیروگاههای مخصوص تانک تی -55 هلیکوپترهای طرح روسی و یک میلیون دالر
همکاری شوروی در هم از نمیری هنوز پذیرفته باشد. را لیکن معلوم نیست که سودان این پیشنهاد ـکرد؛

(S NF).می کند انزجار و تنفر کمک نظامی لیبی به مخالفین سودان ابراز اتیوپی و
میلیون 24 طرف چکسلواـکی براساس یک اعتبار از سال 1978عمدتًا کمونیستی در ـکمکهای جدید
کمی کمک به آلمان شرقی مقدار چین و تجهیزات مطرح گردید. دیگر مسکن و رابطه با در دالری جدید
میلیون دالر معادل 12 سال 1977 صادره در که براساس اعتبار لهستان توافق کرد و ارائه کردند این کشور
میلیون دالری در تجاری یک تعمیرگاه کشتی 3 براساس یک قرارداد داده و تجهیزات برقی به این کشور

(خیلی محرمانه). نماید. خارطوم بنا
مـؤثرترین هـم یکـی از چـین هـنوز اروپـای شـرقی٬ میلیون دالری اخیر 160 علیرغم اعتبار
تکنیسینهای چین دومین مرحله احداث کـارخـانه نسـاجی هـاساهیسا ـکمک دهندگان سودان است.
تدارکات مربوط به ساختن یک کارخانه پارچه بافی ماه ژوئن به پایان رسانیده و در را ( Hasahaisa )
An) نوبا پروژه های گسترش ماهیگیری چینی دردریاچه ان - آغازکرده اند. مربوط به کارخانه نساجی را
کمکهای ارائه حال اتمام است. در میلیون دالری انجام می شود٬ 40 که براساس یک قرارداد (- Nubah

(طبقه بندی نشده). سردخانه می باشد. دو قایق ماهیگیری و این زمینه شامل 40 شده در
توگو. علیرغم ترس از اقدامات خرابه کارانه شوروی در آفریقا٬ توگو دانشجویان خود را به شوروی
توگو که به پروژه های عمرانی شوروی در نمود اقتصادی امضاء یک قرارداد در ماه ژوئن نیز و می فرستد٬
رابطه با مجارستان در گذشته فعالیت داشتند؛ بیش از کشورهای اروپای شرقی نیز گشت. خواهد منجر
مشارکت داشت با نظر در لهستان نیز و کرد میلیون دالری امضاء 10 تجهیزات معادن فسفات یک قرارداد
چین نهد. بنا توگو در میلیون دالر فسفاته به ارزش 250-300 کود غربی یک کارخانه تولید کشور چند
میلیون دالری مجتمع آبیاری 6 و احداث سد میلیون دالری سال 1972 45 قرارداد استفاده از با نیز

کرد. آغاز را رودخانه سیو
پروژه آبیاری نماید. را شالیزار هکتار خواهدتوانست 660 سال 1980 این پروژه به محض اتمام در
موفقیت روبه رو فصول خشک با آب در به علت کمبود نیز روی رودخانه مونز مشابه ـکره شمالی بر

(طبقه بندی نشده) نمی باشد.
سه و 21 میگ - پنج فروند سال 1978 در اوگاندا شرایط٬ خلبانان واجد علیرغم کمبود اوگاندا.
شوروی تحویل گرفت. از سال 1977 براساس قرارداد و میلیون دالر به ارزش 14 میگ 17- فروند
حالی در ارسال کرد. اوائل سال جاری مقادیری تجهیزات فنی به کامپاال در طریق هوا همچنین از مسکو
در نپذیرفته بود. مبارزه علیه تانزانیا در 21 خلبانان میگ- دریافت سالح و رابطه با در ـکه تقاضای امین را
میلیون دالری 35 قرارداد از اـکتشافات معدنی خیلی کمتر رابطه با در مسکو قرارداد بخش اقتصادی نیز
شرایط نیز و نمی گیرد بر در هزینه نصب را ارزش قرارداد٬ چین جهت احداث یک کارخانه نساجی بود.
بقیه آن در و پرداخت شود آن اول باید درصد یعنی 25 سخت است٬ اعتبارات چین بسیار برخالف دیگر

.(S NF NC).بازپرداخت گردد درصد نرخ بهره 5 با سال و طول 9
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مهمترین کـمک گشت٬ صادر سال 1973 میلیون دالری چین که در 48 یک اعتبار ولتای علیا.
به این را بانفورا در سال 1978دومین پروژه برنج خود چین در به حساب می آید. ـکمونیستی به ولتای علیا
قرارداد. این کشور اختیار مبارزه علیه خشکسالی در کمک در دالر 200000 حدود و تحویل٬ ـکشور
تنی به شش دستگاه کامیون 5 و مقداری دارو نمی کرد٬ شوروی که هیچ گاه کمک آنچنانی به ولتای علیا

(طبقه بندی نشده). به قربانیان خشکسالی برساند. سال 1978 در الزم را مواد تا داد ولتای علیا
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آسیای شرقی :7 تصویر
1978 ـ به رشد کشورهای رو  قراردادهای کشورهای کمونیستی با

آسیای شرقی
ـکلی

یک منطقه دارای اهمیت تجاری برای بزرگترین کمک دهندگان کمونیستی دیرباز آسیای شرقی که از
طرف کشورهای اروپای شرقی دریافت کمک اقتصادی از میلیون دالر معادل 170 سال 1978 در بود٬
جهت فرسایش تالش اروپای شرقی در فلیپین تعلق گرفت که این بخشی از به برمه و که تمام آن نیز ـکرد

می رود.(طبقه بندی نشده) بازارهای آسیایی به شمار ژاپن در سلطه غرب و
میلیون 140 یک اعتبار کمونیستی دریافت نمود٬ یک کشور مهمترین اعتباری که رانگون از برمه.
نرخ بهره 2/5درصدازطرف چکسلواـکی برای توسعه کارخانه تراـکتورسازی مالون که ساله با دالری 16
روابط معذلک٬ می باشد. تایر احداث کارخانه پمپهای دیزلی و نیز و توسط چکسلواـکی ساخته شده بود
اینکه چین وجود با است. اهمیت بیشتری برخوردار از کشور مشترک بین این دو برمه به علت مرز چین و
57 میلیون دالری براساس قرارداد که یک استادیوم 10 ولی توافق کرد ـکمک جدیدی ارائه نکرده است٬
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(طبقه بندی نشده). بسازد. این کشور در میلیون دالری سال 1971
کارهای زمینه تولید که شامل کمک در میلیون دالری را یک تیم چینی بررسی یک کمک 20 فیجی .
نموده است.(خیلی محرمانه) آغاز می شود وضع روستاها بهبود کشت برنج و نیروی برق آبی٬ دستی٬
زمین شناس روسی به اندونزی فرستاده مهندس و 10 شدن روابط سیاسی٬ علیرغم سرد اندونزی.
میلیون پیرامون احداث یک نیروگاه 100 میلیون دالری مارس 1978 2/3 براساس قرارداد تا شده بودند
نیاز تأمین هزینه مورد مسکو بررسی بپردازند. جاده مرکزی به مطالعه و و (Mrica) آمریکا دالری در
بررسی است.(سّری). مورد نیز احداث یک نیروگاه دیگر به عهده گرفته و مگاواتی را نیروگاه 800

پرداخت آن برای گسترش صنعت نفت که باز رومانی را اعتبار میلیون دالر 50 اندونزی پیشنهاد
(پایتخت جاـکارتا نپذیرفت. را مدت 10سال انجام شود نرخ بهره 6درصدودر با می بایست بصورت طالو
شکل مرکز احداث ریختهـگری٬ رابطه با در میلیون دالری مجارستان را 100 پیشنهاد م) اندونزی -
لیکن نسبت به پیشنهاد نپذیرفت٬ ماشین را قالبسازی مربوط به مجتمع موتور و ( Forging) بخشی فلزات
.(S NF NC).عالقه نمود ماهیگیری اظهار و پتروشیمی٬ ارائه تکنولوژی زغال سنگ٬ رابطه با لهستان در
برقراری روابط تجاری اندونزی از اروپای شرقی٬ با گسترش روابط خود در تالش جاـکارتا وجود با
اندونزی و حمایت می کند تبعیدشدگان کمونیست این کشور چون پکن از چین امتناع ورزید٬ مستقیم با
اندونزی به احتماًال جامعه چینی اندونزی بشود. این طریق وارد از پکن بخواهد نگران آن است که مبادا
ادامه خواهد طریق واسطه های آسیایی خود است از میلیون دالر برنج چینی که ساالنه معادل 150 خرید

داد. (خیلی محرمانه).
در می دهد. جاـکارتا اندونزی قرار اختیار کمونیستی است که کمک نظامی در کشور یوگسالوی تنها
احداث یک کارخانه مورد در و بلگرادخریداری نمود مهمات از جنگی آموزشی و یک ناو سال 1978

(سّری). عالقه نمود. اسلحه سازی به کمک یوگسالوی اظهار
خـرید بـخشید. چـین بـهبود با را اختالف برطرف نشده روابط خود مالزی علیرغم چند مالزی.
ولی کرد٬ ایجاد کشور روابط تجاری بین دو در محصوالت کشاورزی مالزی توسط چین تعادل بیشتری را
خام مالزی عدم موازنه بسیاری به مواد آنها اروپای شرقی به علت وابستگی شدید روابط بین مالزی و در

(طبقه بندی نشده) قابل رؤیت است.
علیه سرمایهـگذاری را ساله خود تصمیم دو م) (پایتخت مالزی - کوااللمپور طول سال مزبور در
عوامل محیطی تنها گرچه مطبوعات دلیل آن را اعالم نمود. زمینه سدتمبلینگTembing علنًا شوروی در
نگرانی کرده است. افتاده اظهار مناطق دور یک نیروی عظیم روسی در ولی دولت ازحضور کرده اند٬ ذـکر

(طبقه بندی نشده).
تن مس کنستانتره که ساالنه 20000 شد سه ساله متعهد یک قرارداد امضاء چین با گینه جدید. پاپوآ
سالهای ساالنه چین در خرید برابر که دو گینه جدیدخریداری نماید پاپوآ از میلیون دالر به ارزش 22

(خیلی محرمانه). می باشد. 77ـ1975
کشورهای کمونیستی به دنبال با عالقه فلیپین به افزایش تنوع بخشیدن به روابط تجاری خود فیلیپین.
مانیل گردید٬ تجارت بین شوروی و میلیون دالری در که موجب کسری موازنه 100 ـکاهش قیمت شکر
چین پنج ساله بین فیلیپین و این روابط تجاری قرارداد درخشانترین نقطه در بشدت ضعیف شده است.
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میلیون بشکه نفت خام شنگلی ازای 44 در خواهدفروخت. به این کشور را آن چین نفت خود است که در
محصوالت شیمیایی و کنستانتره و مس٬ چین شکر٬ قیمتهای سال 1978) با میلیون دالر (به ارزش 500

کرد.(خیلی محرمانه). دریافت خواهد این کشور ـکشاورزی از
کاالی میلیون دالر ازای دریافت 20 در تا کرد امضاء پروتکلی را برای سال 1979 آلمان شرقی نیز
برای تأمین هزینه کاالهای مصرفی به فیلیپین بفروشد. و کود شیمیایی٬ مواد میلیون دالر 26 فیلیپینی٬
که مانیل توافق کرد داد. به این کشور اعتبار میلیون دالر آلمان شرقی 30 واردات فیلیپین٬ نیاز مالی مورد
برای کشتیهای ماهیگیری لهستان را که بتواند آورد لهستان به وجود یک شرکت ماهیگیری مشترک با
پشتیبانی الزم مذاـکراتی به عمل آمده مراـکز ایجاد نیز و مراحل دیگر مورد در مدتی طوالنی اجاره نماید.
شوروی جهت تشکیل یک عملیات مشترک سال مذاـکره فیلیپین و چهار به دنبال بیش از این امر است.

ماهیگیری مشابه صورت گرفته است.
(طبقه بندی نشده).

نیامد. شوروی واروپای شرقی تغییری پدید روابط تجاری بین سنگاپور٬ سال 1978در در سنگاپور.
یک کارخانه ایجاد نیز جهت تعمیرات و لنگرگاههای سنگاپور تقاضای لهستان برای استفاده از سنگاپور
میان کشتیهای در ناوهای نیروی دریایی شوروی برای اولین بار داده است. بررسی قرار مورد مشترک را
کشتی سـازی دولتـی کـپل کشتی در میلیون دالری تعمیر 17 براساس یک قرارداد شوروی و دیگر
چون می گردید٬ تعمیر سنگاپور نظامی در کشتیهای غیر اواسط سالهای 1960 از دیده شد. (Keppel)
براساس یکی از قوانین این کشور نیمی از محموله این کشتیها می بایست در سنگاپور به فروش رسد.
کشتی سازیهای محلی را گسترش داد. میلیون دالری چین برای دو دکل نفتی روابط چین با قرارداد 46
در شـرکتهای هـنگ کـنگ فـروخت تـا به یکـی از را (Shengli) نفت خام شنگلی پکن مقداری از
برای تصفیه نفت یک شرکت جدید است بتواند این شرکت امیدوار و تصفیه گردد پاالیشگاههای سنگاپور

.(S NF).آورد به وجود پاالیشگاه سنگاپور خام چین در
پیمان و سال 1978 در تایلند همکاری اقتصادی بین چین و تجاری و قراردادهای جدید تایلند.
که به دنـبال بخشید خواهد بهبود را کشور روابط دو احتماًال کشور مبادله وابسته های نظامی بین دو
شده رکود دچار سال 1975 به رسمیت شناختن دیپلماتیک در قراردادهای تجاری این گونه ای پس از
ازای در مـحصوالت کشـاورزی را دیگر گندم و تایلند ماه دسامبر٬ منعقده در نتیجه قرارداد در بود.
پکن نیزتکنیسینهای خود و تن نفت خام به چین صادرخواهدکرد 600/000 240/000تن نفت دیزل و
به دنبال تصمیم دولت کرد. روانه خواهد کشاورزی تایلندی به این کشور برای مطالعه فنون صنعتی و را
مجارستان و چکسلواـکی٬ بانکوک با کشورهای کمونیستی٬ گسترش روابط تجاری با در تایلند جدید

(خیلی محرمانه). ساخت. قراردادهای تجاری منعقد رومانی نیز
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آسیای شرقی :8 تصویر
1978 ـ به رشد کشورهای رو  قراردادهای کشورهای کمونیستی با

آمریکای التین
ـکلی

آمریکای التین سبب شده است معدنی به کشورهای کمونیست اروپایی از کاالهای کشاورزی و ورود
سال 1973 در تورم قیمتها پس از منطقه به مدت یک دهه نامتعادل بماند. ـکه موازنه تجاری بین این دو
تالش کردند کشورهای کمونیستی نیز گردید. دالر یک میلیارد کسری ساالنه بیش از و وضع وخیم تر
طرفین مهم آمریکای التین گامی که اـگر نمودند تهدید ضمنًا فروخته و را تجهیزات خود ماشین آالت و
خواستار آنها آورد. به بازارهای دیگری روی خواهند به ناچار آنها برقراری تعادل برندارند٬ مثبت در
کشورهای متنفذ غذایی از مواد خام و قبال مواد در اعتبار صدور و افزایش خریدهای اعتباری مهم شدند

(طبقه بندی نشده). شدند. پذیرا برزیل را قبیل آرژانتین و از دیگر
به آمریکای التین انجام کاال صدور رابطه با در سال 1978مهمترین سرمایهـگذاری را آلمان شرقی در
دالر میلیارد کمک به 2 که این مقدار به این امید تجهیزاتی به برزیل داده شد٬ اعتبار میلیون دالر 200 داد.
کشورهای آمریکای التین اضافه نگردد. آمریکای التین٬ استفاده واقع نشده در ـکمک کمونیستی مورد
تجهیزات کمونیستی را کًال و غرب خریداری نمایند از را خود نیاز که تجهیزات مورد ترجیح می دهند

(طبقه بندی نشده). نادیده گرفته اند.
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وضع از زمینه تجهیزات نیرو در مسکو ولی ظاهرًا دربرمی گیرد٬ سال را مدت چند ـگرچه قراردادها
دالری پروژه های نیرو میلیارد شوروی پیرامون قراردادهای چند سال 1978 در است. بهتری برخوردار
آمریکای التین اعطای دو آن به یک کشور کمک جدید لیکن تنها برزیل به مذاـکره پرداخت٬ آرژانتین و در
اوروگوئه ساخته که توسط آرژانتین و بود گراند به نیروگاه آبی سالتو میلیون دالر توربین به ارزش 15
به و آورد تعادلی به وجود این کشور با تجارت خود ارسال نفت به برزیل در با مسکوتالش نمود می شود.
مقدار نیز جانبه ونزوئال چهار براساس یک قرارداد تا اروپای شرقی نفت ارسال نمود در مشتریان ونزوئال
نفت به عنوان عامل از اولین نفت ارسالی به نیمکره غربی٬ چین با تأمین نماید. را ـکوبا نیاز نفت مورد
ارسال پیشنهاد منطقه نیز کوچکتر کشور چند پکن با برزیل بهره برداری نمود. برقراری تعادل تجاری با

.(S NF).مطرح نموده است نفت را
پاناما و جامائیکا٬ ٬(Guyana) گویان جمهوری دومینیکن٬ دومینیکا٬ ارائه کمک به باربادوس٬ با ـکوبا
کارائیب جزایر در طریق شرکتهای خصوصی تحت کنترل ـکوبا از سعی کرد و گردید بازار فعاالنه وارد

(خیلی محرمانه). فراهم آورد. بیشتری را مقدمات نفوذ
کسری موازنه تجاری تا نمود٬ تجدید به آرژانتین را فروشهای خود سال 1978 شوروی در آرژانتین.
وخامت از سعی دارد صنایع نیرو بر تمرکز با دیگر که بار مسکو کاهش دهد. را دالری خود نیم میلیارد
قراردادهایی در تالش می کند بهره برداری نماید٬ مسائل حقوق بشر سر آرژانتین بر و روابط بین آمریکا
که را مدیو طرح پروژه پارانا قرارداد مسکو مدیومنعقدسازد. توربین های پارانا و سیرتا پروژه آبی یا مورد
یک پروژه نیرورسانی و آبیاری 2/5 میلیارد دالری است به دست آورد و در ماه اـکتبر قراردادی را در
مورد دو ژنراتور 310 مگاواتی نیروگاه حرارتی بوئنوس آیرس امضاء نمود. اعـطای 2 تـوربین بـه
میلیون دالری شوروی به پروژه مشترک شدن کمک 80 شیرین جلوهـگر به منظور تأسیسات سالتوگراند
میلیون دالری 120 اساس یک قرارداد همین حال شوروی بر در اوروگوئه انجام شده بود. آرژانتین و

.(S NF NC).به پایان رسانید را نیروگاه لوجان دوکویو نصب توربین در مربوط به سه نیروگاه٬
کاهش دهند آرژانتین را و مانندشوروی نتوانسته اندکسری تجاری خود ـکشورهای اروپای شرقی نیز
عقیم مانده دست نخورده توسط آرژانتین نیز اعتبار میلیون دالر 250 تالشهای مربوط به استفاده از و
کردن کاالهای به وارد این کشور تا به لهستان داد اعتبار میلیون دالر به جای آن آرژانتین 30 است.

آرژانتین بپردازد. ـکشاورزی از
سال آلمان شرقی در از اعتبار میلیون دالر یعنی 200 برزیل بزرگترین کمک کمونیستی خود برزیل.
اجتناب کشور جهت گسترش روابط بین دو تالش شوروی در همان حال از ولی در پذیرفت٬ 1978
این است در قرار تجاری سه ساله بین برزیل وآلمان شرقی ارائه شده٬ قرارداد این کمک همگام با ورزید.
در برزیل نیز آن دست به گریبان هستند. شرکای کمونیستی برزیل با که اـکثر آورد رابطه موازنه ای پدید
اعتبارهایی داده است. کاالهای کشاورزی خود ورود رابطه با همین حال به کشورهای اروپای شرقی در

(سّری).
لیکن دولت نظامی نسبت به فعالیتهایی که باعث شود نیست٬ فروش شوروی محدود ـگرچه ارتقاء
دولت باشدمعترض است. نفرتکنیسینهای این کشور 25 برزیل بیش از سال 1978در حضورشوروی در
250 که باعث حضور پریماورا میلیون دالری شوروی جهت پروژه نیروی پورتو 500 اعتبار رابطه با در



النه جاسوسی آمریکا 590 اسناد

برای تأمین 40 مسکو علیرغم پیشنهاد مخالفت کرده است. شدیدًا برزیل می شد تکنیسین روسی در
درصد٬ نرخ بهره 4/5 ساله با 10 تا پرداخت 8 شرایط باز دالری با میلیارد 1/3 نیاز هزینه مورد درصد
پروژه نیروی آبی مورد در مشابه شوروی را برزیل پیشنهاد برزیل به دنبال سرمایهـگذاریهای غربی است.
نصب اولین توربین پروژه آبی سوبرادینهو در تأخیر همان حال شوروی به خاطر در و کرد رد اتیاپو

.(S NF NC).گرفت مالمت قرار مورد سال 1975 براساس اعتبار
به گرمی پذیرفته دالر بشکه 13 قیمت هر بشکه نفت خام شوروی با فروش 30/000 همان حال٬ در
سال 1978 در میلیون دالر 400 نیزپیشنهادات این گونه ای سبب پایین آمدن کسری تجاری از قبًال شد.

.(S NF NC) شده بود. سال 1977 در میلیون دالر به 110
است که حاضر کرد پیشنهاد همین گونه مشکالت تجاری دست به گریبان است. که با مجارستان نیز
برزیل کارخانه های داروسازی و در سال 1977 در میلیون دالری خود برای جبران کسری تجاری 180
سال میلیون دالری در سه ساله 300 است که قرارداد بوداپست امیدوار آلومینیم سازی احداث نماید.
تجارت ازای تجهیزات مجارستانی بتواند خام برزیل در مواد کردن مصنوعات و وارد رابطه با در 1978
میلیون دالری که سه ساله 500 یک قرارداد سعی کرده است با لهستان نیز متعادل ترسازد. را کشور بین دو
میلیون دالری خود می گیردکسری تجاری 100 بر در تجارت پایاپای ساالنه زغال سنگ وسنگ آهن را

(طبقه بندی نشده). جبران نماید. را
علت آن نیز است و میلیون دالر معادل 250 آن تقریبًا چین که کسری تجاری سالهای 1974-77
معامالت این جمهوری با شرکتهای خصوصی برزیل بوده است٬ پس از برقراری روابط با برزیل با انعقاد
یک قرارداد بین دولتین سعی کرده است این کسری را جبران نماید. این قرارداد که ارز معتبر را به عنوان
میلیون ازای 2/5 مبادله یک میلیون تن سنگ آهن در گنجانیده است به دنبال قرارداد شرایط خود یکی از
سه سال آتی در در نیز بیشتری را مقادیر و آمد پدید سال 1979 سال از تن نفت خام چین به مدت دو
(طبقه بندی نشده). نیمکره غربی به حساب می آید. این اولین فروش نفتی چین در گرفت. برخواهد

روابط بین شوروی وپرودرسال 1978تأثیر گرچه برنامه نظامی 655میلیون دالری شوروی بر پرو.
شده سبب ادامه این همکاریها برنامه ریزی دوباره فروش نظامی لیما بر لیکن توافق مسکو منفی داشت٬
بـا لیـما تجهیزات نظامی سفارشات جدیدی ارائه نشده است. رابطه با در حال حاضر ولی در است٬
روابطی سمبل عدم تعهدخود غرب و به عنوان عامل برهم زننده تعادل نفوذ پیمان ورشو ـکشورهای عضو

(سّری). ساخته است. برقرار
اولین سالی است که سال 1978 سال ٬1973 شوروی در از خریدهای تسلیحاتی پرو زمان آغاز از
فشارصندوق بین المللی پول جهت محدود علت آن نیز شوروی معامله تسلیحاتی انجام نداده است. با پرو
آموزش و کیفیت حمایت شوروی٬ و مقدار رابطه با در نارضایتی پرو و شدن خریدهای تسلیحاتی لیما
به را تمام تجهیزات مهم درخواستی پرو معذالک مسکو نگهداری بوده است. و اقدامات مربوط به تعمیر
درصـد کـه 20 سال 1978 تجهیزات در میلیون دالر ارسال داشته که نتیجه آن ارائه 77 این کشور

(سّری). بوده است. تشکیل می دهد٬ را محموله های سال 1977
فـروند دو از که عبارتند شامل می شد را مسکو سوم تجهیزات ارسالی 1978 دو ارسال هواپیما
دستگاه دو ٬MI-6 سه هلیکوپتر AN و هواپیمای باری 26- فروند 12 ٬SU هواپیمای آموزشی 22-
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گزارشات مربوط به این ارتش تعلق گرفت. به پرو برای اولین بار BRDM نیز وسیله نقلیه شناسائی آبی 2-
.(S NF).واقع نشده است تأیید مورد تحویل گرفته است٬ نیز را 62 تانکهای متوسط تی - این کشور
که به 3 سام - سیستمهای موشکی زمین به هوا٬ پرسنل نظامی شوروی به استقرار کمک 150 با پرو
SU و -22 -ZSU و 23 - توپ ضدهوایی 4 و اضافه شده بود 7 سام - و 6 سیستمهای موشکی سام -
تفوق خود دشمنان هم مرز بر را فرانسوی پرو جنگنده میراژ فروند چند این تجهیزات و MI-6 پرداخت.

.(S NF).بخشید خواهد
که در برنامه ریزی دوباره پرداخت قروض نظامی لیما مورد که در بهارسال 1980توافق کرد مسکودر
که موعد میلیون دالری را پذیرفت که 98 مسکو نماید. نظر تجدید شد خواهد آغاز سالهای 1978-80
سال تا سال 1980پرداخت شود در که باید میلیون دالری را 51 پرداخت آن سالهای 89-1978است و
(طبقه بندی پرداخت. خواهد میلیون دالر ازای این مبالغ ساالنه 8 در ولی لیما به تعویق بیندازد. 1985

نشده).
بحران اقتصادی 1976یعنی زمانی که بررژیم این کشورهای کمونیستی پس از با روابط اقتصادی پرو
بهبودچندانی نیافته است. جامعه بانکی بین المللی یک برنامه انزواطلبی تحمیل گردید٬ به اصرار بنا ـکشور
ولی بیش از اختصاص داده بودند٬ به خود را صادرات پرو درصد 15 ـگرچه کشورهای کمونیستی خرید
پروژه های عمرانی بسیاری از و نکردند کمک ارائه شده کمک جدیدی به این کشور میلیون دالر 285

(خیلی محرمانه). مرحله فعالیت نشده اند. وارد نیز اوائل سالهای 1970
ـگرچه شوروی مطالعات اولیه پروژه نیروی آب و آبیاری اولموس را که یک پروژه یک میلیارد دالری
است و تکمیل آن 10 تا 15 سال به طول خواهد انجامید به پایان رسانیده است. ولی در رابطه با آغاز

(طبقه بندی نشده). ساختمان پروژه اقداماتی به عمل نیاورده است.
گـذارده انـد. پشت سـر جبهه کمک اقـتصادی سـال آرامـی را در کشورهای کمونیستی نیر دیگر
براساس یک مجارستان نیز و به نیروگاه ایکویتوس اختصاص داد اعتبار میلیون دالر چکسلواـکی 10
رومانی که ساالنه 450000 داد٬ قرار این کشور اختیار میلیون دالری تجهیزات آموزشی در 1/2 قرارداد
مواد دیگر روی و سرب٬ نقره٬ مس٬ رابطه با که در کرد پیشنهاد خریداری می کند پرو تن سنگ آهن از
رابطه با میلیون دالری در 6 بخارست یک قرارداد سال ٬1978 در گسترش بخشد. را معدنی روابط خود
تنی کربنات سدیم و است یک کارخانه 100000 که حاضر اعالم کرد ساخت و تجهیزات راه آهن منعقد
روی پروژه معدن مس بررسی های رومانی بر بفروشد. به این کشور را تجهیزات ضروری صنایع فوالد
(طبقه بندی دیگری نشد. قرارداد به انعقاد پایان سال منجر در به پایان رسید. سال 1978 که در آنتامینا

نشده).

التین کشورهای آمریکا دیگر
عامل پوتوسی احداث می گردد٬ قلع جهان که توسط شوروی در بزرگترین کارخانه تبخیر بولیوی.
برنامه های مربوط به کمک شوروی کشورهای کمونیست بوده است. اصلی روابط اقتصادی بولیوی و
را قلع خود همچنین خرید مسکو به پیشرفت است. رو مارچامارکا در پیرامون احداث یک کارخانه دیگر
انگلیس سومین مشتری بزرگ قلع و آمریکا پس از و داد است افزایش خواهد میلیون دالر ـکه ساالنه 40
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نقره در ساختن یک کارخانه ذوب سرب و مورد آلمان غربی در است شوروی و قرار بولیوی خواهدشد.
مـیلیون دالری تـجهیزاتـی 10 یک قرارداد تکنولوژی شوروی به توافق برسند. استفاده از بولیوی با
رسانید. میلیون دالر به 70 کل معامالت انجام شده براساس این توافق را براساس توافق سال 1976

(طبقه بندی نشده).
صادره به پایان رسانید٬ اساس اعتبار بر میلیون دالری را لهستان احداث یک کارخانه شیشه سازی 5
میلیون تنی یک کارخانه ذوب 10 سیکلت و موتور که یک کارخانه مونتاژ کرد چکسلواـکی پیشنهاد و

(طبقه بندی نشده). احداث نماید. این کشور قراضه فلزات در و فوالد
چین تقاضای طریق یک واسطه سوئیسی از از جزایر این گروه از آنتیل هلند. باهاماس و ـکارائیب.
اولین محموله نفت بفروش رسیده زمینه برای انعقاد که به دنبال تجارب حاصله از نفت خام کردند خرید

.(S NF).گردید قراردادهای طویل المدت فراهم خواهد
احتماًال ماهیگیری٬ دامداری و لبنیات٬ شکر٬ درزمینه تولید کمک ـکوبا به دنبال پیشنهاد باربادوس.
طول سفریک در چین نیز خواهدداد. بریج تاون را بازرگانی در اجاره افتتاح یک دفتر باربادوس به ـکوبا

(خیلی محرمانه). پروژه های کمکی داد. پیشنهاد نفره به این کشور هیئت چهار
چاپخانه٬ احداث یک کارخانه سیمان سازی٬ رابطه با در را کمک ـکوبا پیشنهاد این کشور دومینیکا.

کشاورزی نپذیرفت. زمینه ماهیگیری و آموزش پرسنل در ارائه بورس تحصیلی و پزشکی٬ مراـکز
.(S NF NC)

جمهوری دومینیکن. ـکوبا به این کشور پیشنهاد کرده است که حاضر است در تبدیل تفاله نیشکر به
پدید این تنوع را خود صنعت شکر دارد در نظر در جمهوری دومینیکن نیز غذای دام کمک کند که خود

(طبقه بندی نشده). آورد.
چین کمک اقتصادی دریـافت کـرده است. ازای برقراری روابط دیپلماتیک از هائیتی در هائیتی.

(S NF NC).دارد پرینس پورت حضور در میان کشورهای کمونیستی٬ لهستان در
اولدهاربور میلیون دالری کارخانه نساجی الیاف پلی استرچینی در برروی پروژه 8/5 کار جامائیکا.
150 پیشنهاد خود به علت وضع مادی نامساعد سال قبل جامائیکا دو حال انجام است. در جامائیکا
ولی تنی نپذیرفت. تأسیس یک کارخانه آلومینیم 600000 رابطه با در مجارستان را اعتبار میلیون دالر
آن به پروژه های عمرانی که نیمی از اضافه شود تجاری سال 1977 به اعتبار میلیون دالر پذیرفت که 28
نساجی اختصاص داروسازی و تجهیزات پزشکی٬ به کاالهای مصرفی٬ بقیه آن نیز اختصاص یافته است و
یک تـیم می گیرد. دربر را درصد 8 تا نرخ بهره 7 ساله بوده و شرایط بازپرداخت 8 داده شده است.
رابطه بـا پیرامون سرمایهـگذاری های مشترک در تا شد وارد اواسط سال به جامائیکا مجارستانی در
کشت سبزیجات بررسی پرورش ماهی و کارخانه تهیه محصوالت کشاورزی٬ ـکارخانه دوچرخه سازی٬
پزشک٬ 40 عالوه بر کرد. کمک خواهد به این کشور میلیون دالر مدرسه 14 برای ساختن 6 ـکوبا نماید.
کارخانه تهیه پروژه های تأمین آب و رابطه با ودر کرد برروی این پروژه کارخواهند نیز کوبائی دیگر 600
سال اواخر در داشت. ارسال خواهد لزوم را پرسنل فنی مورد هاوانا جامائیکا٬ قطعات پیش ساخته در
چون قیمت پیشنهادی کرد٬ رد تن آلومینیوم توسط شوروی را 200000 خرید پیشنهاد جامائیکا ٬1978

(خیلی محرمانه). نازل بوده است. بسیار مسکو
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آمریکای مرکزی
طرح رومانی را و نمود لغو پروژه اتوبوس شوروی را بخش استفاده نشده اعتبار این کشور ـکاستاریکا.
پروتکلی را کاستاریکا این وصف رومانی و با استخراج بوکسیت براساس توافق 1977نپذیرفت. مورد در
تجهیزات چکسلواـکی ارائه٬ کرده اند؛ مبادالت بازرگانی امضاء زمینه همکاری اـکتشافات معدنی و در
نتوانست در ولی ـکوبا مطرح کرده؛ مصالح ساختمانی را کارخانه نساجی و آالت ماشین٬ ابزار نیروگاه٬
کرد. به جای آن یک یادداشت تجاری امضاء و سازد تجاری منعقد داد قرار این کشور با سال 1978

(طبقه بندی نشده).
را که یک سوم پنبه صادراتی گواتماال سال 1978 200000عدل پنبه توسط چین در خرید ـگواتماال.
مشابهی پنبه چین مقدار آورده. در این کشور پنبه از به صورت بزرگترین خریدار چین را تشکیل می دهد.
که یک دفتر داد به چین اجازه خواهند مقامات گواتماالاحتماًال برای سال 1979خریداری کرده است و

(طبقه بندی نشده). افتتاح نماید. این کشور بازرگانی در
تن سیمان هندوراس 2000 سال گذشته٬ طول 17 در ـکوبا با تجاری خود اولین قرارداد با هندوراس.
ارائه کرده بود.(طبقه بندی بهترین شرایط تحویل را بهترین قیمت و چون ـکوبا این کشورخریداری کرد٬ از

نشده).
این عدل پنبه که معادل یک سوم کل محصول پنبه نیکاراـگوئه است از چین 150000 نیکاراـگوئه.

خریداری کرد.(خیلی محرمانه). ـکشور
پاناما. یک کمیسیون اقتصادی پانامایی در چکسلواـکی٬ آلمان شرقی٬ لهستان و شوروی قراردادهای
تجاری منعقد نمود و کشورهای مزبور پیشنهاد ارائه کمکهای عمرانـی را مـطرح کـردند. کشـورهای
همکاری فنی چکسلواـکی یک قرارداد سال شدند؛ در موز میلیون دالر 10 ـکمونیستی متقاضی خرید
در میلیون دالر مگاواتی به ارزش 800 که یک نیروگاه آبی 300 گردید شوروی متعهد و ساخت؛ منعقد
بررسی شده مطالعه و سال 1977 توسط تکنیسینهای روسی در که طرح آن قبًال بسازد بوکاسـدلـتورو

بود.
دانشجویان این اختیار در بورس تحصیلی برای سال 1978-79 ـکشورهای اروپای شرقی 100
ساختن یک مورد در و کرد امضاء فرهنگی پنجساله مبادله دانشجو لهستان یک قرارداد و گذاشتند ـکشور
عالقه دست ساختمان است اظهار واـکامونت در ماهیگیری جدیدی که در بند ـکارخانه کشتی سازی در
(خیلی پیرامون گسترش همکاریهای کشاورزی مذاـکراتی به عمل آورد. پاناما یک هیئت ـکوبایی در نمود.

محرمانه)
سال کشورهای کمونیستی در قروض دوران آلنده به اـکثر رابطه با شیلی در مذاـکرات مجدد شیلی.
بدین گردید. سال 1978 تمام کشورهای کمونیستی در با به افزایش تجارت این کشور منجر 1977
کـمی زمینه فروش مقادیر شوروی در با را خود اولین قرارداد زمان کودتای 1973 شیلی از ترتیب٬
محصوالت شـیلی کمی از مقادیر رومانی جهت خرید لهستان و چکسلواـکی٬ ساخت٬ مولبیدن منعقد
ازقروض میلیون دالر بانک بین المللی همکاری اقتصادی نیزبازپرداخت 50 و کردند قراردادهایی امضاء
به میلیون دالر 5 به شوروی و میلیون دالر 20 بدین ترتیب این کشور به عهده گرفت و شش ساله شیلی را
روابط کمونیستی پیشین شیلی گرفت. مذاـکراتی انجام خواهد نیز است که پیرامون آنها بلغارستان بدهکار
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رومانی بود.(خیلی محرمانه). چین و با به روابط آن کشور محدود قبًال
کشور چین که تنها با به دنبال برقراری روابط بیشتر م) (پایتخت شیلی - سانتیاـگو درطول سال مزبور
چین تجهیزات نظامی دریافت نظرداشت از در و برآمد کودتاست٬ پس از ادامه دهنده برنامه کمکهای خود
تن مس به ارزش ساالنه 90/000 یک قراردادخواستارخرید امضاء چین با سال ٬1978 دراواخر دارد.
پیرامون تا به پکن سفرکرد وزیرخارجه شیلی درسال 1978 46میلیون دالردرطول سه سال آتی گشت.

NFNC) .(S سنگ آهن شیلی به مذاـکره بپردازد. نیترات و مس٬ مبادله نفت چین با
نزدیکی در کمونیستها با گسترش روابط این کشور مبنی بر علیرغم بیانیه عمومی دولت جدید ـکلمبیا.
طـرحـهای احـداث پـروژه نـیامده است. تغییری پـدید سال 1978 در این کشورها با روابط کلمبیا
که بزرگترین پروژه نیروی ساخت شوروی در روی رودخانه آلتوسینو بر ( Urra) را هیدروالکتریک او
ساخته خواهد میلیون دالری سال 1975 200 براساس اعتبار و به پایان رسید آمریکای التین می باشد٬

(خیلی محرمانه). شد.
لیکن همیشه سعی جانبه اقتصادی نخواهدپیوست٬ به شورای کمک دو (بنابه توصیه رومانی) بوگوتا.
احداث یک مورد در دارد نظر که در اعالم کرد کلمبیا گسترش بخشد. جانبه را داشته است روابط دو
مورداحداث یک کارخانه ماشین آالت در بلغارستان و ـکارخانه کنسروسبزیجات یک قراردادمشترک با
ازای در فروش قهوه به کشورهای اروپای شـرقی را و سازد لهستان منعقد با ـکشاورزی یک قرارداد
سال در میلیون دالر تجارت 150 تجهیزات نیروگاهی افزایش دهد. دریافت ماشین آالت جاده سازی و
ـکلمبیا با کشورهای کمونیستی (ـکه معموًال به نفع کلمبیا است) به صورت تهاتری و ارز معتبر انجام می گیرد.

(خیلی محرمانه).
یک میلیون دالری منعقده در قرارداد بخشیده اند٬ بهبود دولت جدید با را روابط خود چین نیز و ـکوبا
قراردادهای جدید و شوند تعمیر کارتاجنا که کشتیهای ـکوبایی در اجازه می دهد اواسط سال 1978
اواسط سال 1979روابط در کلمبیا است چین و قرار نساجی نیزدردست مطالعه است. فرهنگی و تجاری٬

سازند. دیپلماتیک برقرار
ـکوبا با لیکن روابط خود برقراری روابط باشوروی دوری می جوید٬ از دولت نظامی اـکوادور اـکوادور.
سال تکنیسین روسی است که در نفر به دو شوروی محدود حضور گسترش می دهد. اروپای شرقی را و
همین حال رومانی در شده اند. این کشور وارد جهت آموزش فنون ماهیگیری به پرسنل اـکوادور 1978
همکاری فنی یک قرارداد ساخت و منعقد اـکوادور با را پرداخت تجاری خود باز پنجساله و اولین قرارداد
به میلیون دالری را لهستان یک محموله 12 گرفت. خواهد را 1973 دارد جای قرار نیز اقتصادی دیگر و
سال از ماهیگیری قابل اجراء براساس قرارداد است بتواند امیدوار و شرکت کشتی رانی دولتی تحویل داد
تجارت یک قرارداد اـکوادور و همین حال ـکوبا در بفروشد. 1979تعدادی قایق ماهی گیری به این کشور
مبادله قهوه اـکوادور ازطریق آن 20000تن سیمان ـکوبایی با تا منعقدساختند٬ کانادا ازای دالر مستقیم در

(خیلی محرمانه) ـگردد.
کشورهای کمونیستی دریافت کمک اقتصادی از میلیون دالر 70 حدود گرچه گویان تنها ـگویان.
سال ٬1978 در روابط فیمابین نیست. کاهش در ولی گرایش سیاسی آن به جهان کمونیستی نشانگر ـکرده٬
(ب) میلیون دالرتعهدات پیشین خودافزود. کوتاه مدت به 30 اعتبار میلیون دالر 6/5 آلمان شرقی (الف)
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به ارسال تکنیسینهای خودجهت (ج) و سرعت بخشد مربوط به کارخانه روغن نباتی را که کار توافق کرد
به گردید شوروی امضاء با پروتکلی که به دنبال توافق 1977 بررسی پروژه بوکسیت تمایل نشان داد.
ماشین آالت مورد تجهیزات و درصد نرخ بهره 4/5 با ساله و 10 طریق یک اعتبار که از ـگویان اجازه داد
به ماهیگیری ماهیگیری شوروی مشترکًا این گویان و عالوه بر شوروی خریداری نماید. از را خود نیاز
گرچه شوروی در ریخت. یک طرح 10ساله برای صنعت گویان خواهد شوروی نیز پرداخت و خواهند
ولی یک تیم روسی مطالعات کمکی ارائه نکرده٬ پروژه هیدروالکتریک رودخانه مارارونی علیا رابطه با
کرده اند. آغاز نیروگاه وابسته آن را تنی و مربوط به احداث یک کارخانه آلومینیم سازی 600/000
خـریداری نـماید. بـازده آن را تکمیل این کارخانه نیمی از قبول کرده است که پس از ظاهرًا مسکو
میلیون دالری مربوط به پروژه 36 چون پیمانکاران محلی کار مشکالتی شده اند پروژه های چینی دچار
یک اعتبار میلیون دالر که 10 توافق کرد تجاری 1977خود مجارستان براساس قرارداد کرده اند کندتر را
گویان و کاالهای سرمایه ای به گویان بفروشد را ساله خود 7 تا اعتبارهای 5 کاالی مصرفی و را ساله خود
ـکوبا میان کشورهای کمونیست کوچکتر٬ در بوکسیت به این کشوربفروشد. دام و شکر٬ برنج٬ نیزسعی کرد
وتسهیالت خبرپراـکنی زمینه صنعت شکر ودر کند پزشکی دردانشگاه ـکوبان ایجاد که یک مرکز کرد تعهد
سـرامـیک٬ و فیبر تولید شش پروتکل کشاورزی٬ ـکره شمالی نیز و کمک فنی ارائه کند رادیوئی نیز
کمی گویان مقادیر کرد. بازسازی صنعت کشتی سازی چوبی گویان امضاء کمک در ماهیگیری مشترک و

(S NF NC).آلمان شرقی دریافت نمود و ـکره شمالی٬ ـکوبا٬ ـکمک نظامی از
مکزیک. مکزیک سفر رئیس جمهور لویز پورتیلو به مسکو در ماه آوریل 1978 را که در آن شوروی
پروتکل دوم معاهده تالتلولکو (Tlatelolco) جهت ایجاد یک منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در
این وصف مکزیک با سیاست خارجی تلقی کرده است. یک گام بزرگ در کرد٬ امضاء را آمریکای التین)
(تا آورد سال گذشته به مکزیک فشار اینکه شوروی در وجود با دارای گرایشات بازرگانی غربی است و
ولی شوروی خریداری نماید٬ تجهیزات از ماشین آالت و سال 1976) اعتباری نامحدود براساس قرارداد
شوروی نیز و ـکوبا اسپانیا٬ چهارجانبه نفتی بین این کشور٬ قرارداد نگردید. این رابطه امضاء قراردادی در
پایان سال مکزیک خواستار ولی در ساخته بود٬ ونزوئالمنعقد با را چون شوروی این قرارداد نشد امضاء
ماشین آالت حفاری نفتی روسی افتاده و مناطق دور YAK برای استفاده در هواپیمای باری 40- خرید

پیشرفت چشمگیری داشتند: روابط خود کشورهای اروپایی شرقی در ـگردید.
مکزیک براساس یک مدیریت یک مجتمع کشاورزی در و ساختمان٬ طرح٬ رابطه با بلغارستان در *

کرده است. ساله قراردادهایی امضاء برنامه دو
چکسلواـکی به توافقهایی دست یافته شد. لوبوس با بندر احداث یک نیروگاه حرارتی در مورد در *
کارهای ماشین آالت سبک و یک شرکت مکزیکی مجارستانی برای تولید ایجاد مورد مجارستان در *

صنعتی به مذاـکره پرداخت.
همکاری با ماشین آالت به مکزیک و شیمیایی و طریق افزایش صادرات مواد که از رومانی توافق کرد *

.(S NF NC).افزایش دهد را همکاری اقتصادی خود بخش صنعت نفت٬ در
در پاراماریبو در چین اولین نمایشگاه تجاری کمونیستی را علیرغم فقدان اشتیاق سورینام٬ سورینام.
موردپیشنهادات کمک شوروی به سورینام جهت احداث یک نیروگاه آبی در در کرد. برگزار 1978 پاییز
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.(S NF).گزارش جدیدی نرسیده است سال 1977
میلیون دالری شوروی به پروژه هیدروالکـتریک توربین 15 اعطای دو در این کشور اوروگوئه.
کرد؛ خواهد به کار آغاز ماه مارس 1979 اولین توربین در آرژانتین سهیم است. اوروگوئه و سالتوگراند
81 از این توربینها افتاد. جمعی به کارخواهند به طور سال 1981 دسامبر توربین این پروژه در تمام 14
از دالری ناشی می شود. میلیارد این پروژه 1/3 رابطه با صادره توسط شوروی در اعتبار میلیون دالر
اواخر در مونته ویدئو بازرگانی مجارستان از معاون وزیر بازدید سال 1978 عملیات کمونیستی در دیگر
افزوده میلیون دالر اوروگوئه 10 که به اعتبارتجاری مجارستان در کرد که طی آن پیشنهاد سال جاری بود

.(S NF NC).ـگردد
آغازنمود. را جانبه ونزوئالارسال نفت به ـکوبا براساس یک قراردادچهار سال مذاـکره. پس ازدو ونزوئال.
نفت توسط ازای ارسال همین مقدار در را به ـکوبا ارسال روزانه 10000بشکه نفت خام ونزوئال این قرارداد
ازای نفت شوروی ارز در به ونزوئال یک ساله اسپانیا طبق این قرارداد شامل می گردد. شوروی به اسپانیا
(خیلی به شوروی خواهدپرداخت. ازای دریافت نفت ونزوئالهزینه الزم را در نیز ـکوبا و داد معتبرخواهد

محرمانه).

اروپا
غیر لیکن به علت ورود باچین واروپای شرقی گسترش داد٬ را مالت درسال 1978روابط خود مالت.
مجاز ناوهای شوروی به آبهای مالت در گراند هاربور روابط این کشور با شوروی رو به وخامت نهاده
روابط بازرگانی نیز ناراضی است. به دنبال سفر عدم تمایل مسکو به گسترش کمکهای و است. مالت از
که Marsaxlokk وتأسیسات ساحلی را مربوط به موج شکن بندر چین کار معاون وزیرچینی٬ ـکنگ پیائو
میلیون دالری ساخته می گردد 45 براساس اعتبار جهان سوم بوده و پروژه های بزرگ چین در یکی از
37000دالری مشاورتی سازمان ملل شرکت دارد. اعطای امتیاز با پروژه مزبور لهستان نیزدر کرد. آغاز
تکمیل کارخانه سـازنده لوازم مـیکروسکوپی و مورد چکسلواـکی در با عملیات مشترک این کشور
مالت پیرامون احداث یک کارخانه ریختهـگری فوالد چکسلواـکی و تجهیزات هیدرولیک ادامه یافته است.

(طبقه بندی نشده). یک کارخانه کفش سازی مذاـکره کرده اند و
به ازای تحویل شکر در کشتی این کشور تأسیسات تعمیر که از اجازه داد پرتغال به ـکوبا پرتغال غ.

پرتغال استفاده نماید.(طبقه بندی نشده).
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خاورمیانه :9 تصویر
1978 ـ به رشد کشورهای رو  قراردادهای کمونیستی با

خاورمیانه
ـکلی

سال 1978 شورویهای در خاورمیانه٬ در به برقراری حضوری نیرومند علیرغم عالقه دیرین مسکو
یعنی کمکهای نظامی٬ ملل اصلی منطقه به عمل نیاوردند. با اقدامات چندان مثبتی برای تحکیم روابط خود
از سال گذشته به کمتر 13 به کشورهای خاورمیانه ای در جهان سوم٬ شوروی در مهمترین وسیله نفوذ
تمام کمکهای تقریبًا ترکیه توانست کمکهای اقتصادی زیادی به دست آورد. تنها و رسید میلیون دالر 100
موشک به و تانک٬ ارسال جتهای جنگنده٬ با چون مسکو به یمن جنوبی اختصاص داده شد٬ نظامی جدید
کمک فنی روسها پرداخت؛ به قدرت رسیده بود ژوئن 1978 رژیم مارکسیستی جدیدی که در حمایت از
در تا اعزام گردیدند 1000پرسنل ـکوبایی ازاتیوپی به این کشور نفرپرسنل رسانیدوحدود به 150 را خود
نظامی اعزامی به یمن جنوبی غیر ـکوبایی دیگر نفر 500 یاری دهند. عدن آن را تحکیم قدرت رژیم جدید
در که مستقیمًا نظامی ـکوبایی هستند پزشک ـکوبایی اعزامی به عراق اولین گروه پرسنل غیر 400 و
یمن دریایی در پایگاه هوایی و شوروی چند رسیده٬ به گزارشهای متعدد بنا شده اند. خاورمیانه مستقر

تأمین نماید.(سّری). را نیازهای خود ساخت تا جنوبی خواهد
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دالری آن در که معادل سطح ارسالی یک میلیارد سال ٬1978 سالحهای ارسالی به این منطقه در
سوریه ارسال تسلیحات به عراق و نموده است. را تعهدات جدید جبران کمبود بود٬ سالهای 1975-77
سـفارشات سـالهای از البته این کشورها بود؛ زیاد بسیار یعنی بزرگترین مشتریان سالحهای روسی٬
قراردادهای جدید عدم امضاء استفاده می کردند. نشده بود تکرار سال 1978 که در خود 1976-77
جهت جذب سالحهای سوریه به زمان بیشتر عراق و نیاز (الف) از: عامل است که عبارتند چند ناشی از
ارسال شامل تأمل شوروی قبل از سیاسی٬ دالیل استراتژیکی - (ب) نیروهای عملیاتی خود٬ مدرن در
توانایی بر آن را تأثیر ترک خصومت بین عراق وسوریه و تأثیر بتواند مسکو تا زیادی سالح جدید مقادیر
بـازارهـای در اروپای غربی (به خصوص فرانسه) راهیابی اخیر (ج) و نظامی سوریه ارزیابی نماید؛
به عنوان این ثروت بی انتهای نفتی ملل خاورمیانه موقعیت شوروی را عالوه بر سوریه٬ تسلیحاتی عراق و
را چون خریداران خواهندتوانست نیازهای خود عرضهـکننده اصلی سالح به منطقه به مخاطره می افکند٬

(سّری). طریق غرب تأمین نمایند. از
بسیاری عراق مقادیر کمکهای اقتصادی صادق نیست. مورد در ـکاهش معامالت تسلیحاتی جدید
شوروی بـه دست آورد. با دادهای عمران نفتی خود قرار دالری و تجهیزات براساس قدرت میلیارد
برنامه های عمرانی به خصوص رابطه با شوروی در دادهای جدیدی با قرار نیز سال 1978 در عراقیها
ساله نیروگاه روسی 800مگاواتی درسوریه ساختمان 10 عمران منابع آبی امضاءکرده اند. عمران مدنی و
رابطه با لیکن آلمان شرقی در نشد٬ جدیدی امضاء گرچه قرارداد و به پایان رسید سال 1978 فرات در

.(S NF NC).برنامه های صنعتی بیشترین مقدار اعتبار (350 میلیون دالر) را به سوریه داد
تکنیسینهای در روابط بین ایران و شوروی خاتمه داد. سقوط شاه در ماه دسامبر به یک سال تردید
با حالی که (الف) در روی پروژه های روسی مشغول بودند٬ بر تمام طول سال به کار در اقتصادی مسکو
به مرز ایران را خط لوله ای که گاز (ب) و کاهش یافته بود؛ ناحیه مرزی فعالیتها در شدن کاالها انبار
سه جانبه خط داد قرار دست نخورده باقیمانده و کارخانه ها طرح اـکثر بسته شده بود. شوروی می رساند
میلیون دالری سالح جدیدی به ایران طریق قراردادهای 600 از نیاورد.. نتیجه ای به بار نیز لوله 1975
و شدند کمبود نفت دچار بازار در نتیجه قطع صادرات ایران٬ خریداران کمونیست در تحویل داده نشد.
ایران حالی که واردات آن از در فروشندگان روی آورد٬ بخارست به دیگر خورد. رومانی بیشترین ضربه را

تشکیل می داد.(سّری). یک سوم واردات نفتی آن را
به عادی سازند٬ کشورهای کمونیستی را با روابط خود تا شد وارد به دولتهای میانه روی عربی فشار
اولین مذاـکرات مسکو با نیز سعودیها و کردند٬ چین روابط دیپلماتیک برقرار عمان با دنبال آن ابوظبی و
پذیرش تکنیسینهای روسی جهت تجهیزات دفاع هوایی ـکویت از طرف دیگر از انجام دادند. را خود

(سّری). امتناع ورزید. سال 1977) روسیه (در خریداری شده از
پذیرفتن مقادیر قاهره با سال 1978 اروپای شرقی در شوروی و با تیره شدن روابط مصر با مصر.
خارجی رفتن میزان ارز همین حال باال در مستحکم نمود. چین را با زیادی کمک نظامی روابط خود
همکاری نزدیک سیاسی بـا قبال نفت پولهای ارسالی توسط کارگران کمکهای اعراب و دریافتی در

(سّری). سرعت بخشید. به سوی غرب سهولت و را گرایش دوباره روابط اقتصادی مصر آمریکا٬
میلیون سال گذشته چند در تنها کاسته شد. زرادخانه های مصر میزان اهمیت سالحهای شوروی در از
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تحت مصر همین حین٬ در ارسال گردید. طرف شوروی برای مصر وسیله نقلیه از قطعات یدکی و دالر
جـهت دالر مـیلیارد فروشندگان اصلی غربی قراردادهایی به ارزش 4 با حمایت سرمایه های عربی٬
این سفارشات بود. دالر این میان یک میلیارد در ساخت که سهم آمریکا دریافت سالحهای مدرن منعقد
میلیون 100 (ب) آمریکا از 5 برای دریافت جنگنده های اف - میلیون دالر 525 (الف) عبارت بوده انداز:
(د) آمریکا؛ از 130 هواپیمای سی - فروند 20 شرکتهای آمریکایی (ج) تریلی از و کامیون٬ جیپ٬ دالر
هلیکوپتر Swingfire و تانک سوئینگ فایر موشکهای ضد (ه) فرانسه٬ جت از جنگنده آلفا فروند 120
میلیون دالر Ramadan به ارزش 300 قایق موشکی نوع رمضان فروند 6 (و) انگلیس ؛ از (Lynx) لینکس
تجهیزات میلیون دالر 50 (ح) آلمان غربی؛ تجهیزات پشتیبانی زمینی از میلیون دالر 150 (ز) انگلیس ؛ از

ایتالیا.(سّری) الکترونیکی از
لیکن امضاء تأمین نمایند. که هزینه مربوط به تمام این سفارشات را ـکشورهای عربی توافق کرده بودند
تردید توأم با را وموقعیت این قراردادها مشارکت آنها ماه مارس 1979 اسرائیل در و پیمان صلح بین مصر
می برد٬ دوره انتقالی به سر در و دریافت تجهیزات جدید همان حال که به انتظار در قاهره نیز ـکرده است.
دارای نیز را به سالحهای روسی خود ارتش مجهز تسلیحات کمونیستی٬ دیگر استفاده از با سعی دارد
برای اولیـن بـار ارسال می داشت. قطعات یدکی به این کشور چین که بعضًا آمادگی عملیاتی بنماید.
این از پایان سال شش فروند در قرارداد. مصر اختیار در را روسی) (میگ 19 6 هواپیمای جنگنده اف -
یکی این هواپیماها از فروند 100 تا مربوط به دریافت 50 قرارداد تحویل داده شده بود. به مصر هواپیماها
از دو قراردادی را تشکیل می دهد که در سال 1978 بین چین و این کشور امضاء شده است. قرارداد دیگر
مورد در گرچه ما است. مصر مالی برای احداث یک کارخانه سازنده قطعات یدکی در شامل کمک فنی و
به صورت اعطایی در را کمک نظامی خود ولی چین معموًال دست نداریم٬ شرایط بازپرداخت اطالعی در

.(S NF NC).می دهد کشورهای قرار اختیار
قرارداد براساس دو سال 1978 در بوده است. منابع مهم قطعات یدکی برای مصر یکی از رومانی نیز

.(S NF NC).بدهد AKM به مصر تفنگ تهاجمی که 5000 جداـگانه رومانی توافق کرد
درگذشته مصر روابط درخشان شوروی و باقیمانده از چیز اندک تنها تجاری بسیار برنامه کمکی و
شامل تجهیزات نظامی را دالر میلیارد 4 بخش عمومی و کمک اقتصادی در دالر میلیارد است که 1/1
خاورمیانه به مصر زمان جنگ 1973 که از دالری اعراب (به صورت نقد) میلیارد کمک 6 می گشت.
سبب شده ساخته و انعطاف پذیر تصمیم گیری پیرامون سرنوشت اقتصادی خود در را مصر انتقال یافت٬
پیرامون اینکه سادات می خواهد علیرغم شایعات سال مزبور به غرب روی آورد. است که این کشور
در برق رسانی روستایی)٬ پروژه های نفتی و (به خصوص از پروژه های عمرانی اخراج کند از را روسها
کـارخـانه و کارخانه ذوب آهن حـلوان٬ به خصوص در و مصر تکنیسین روسی در پایان سال 750
برای توسعه دادی را یک هیئت مصری قرار ماه مه٬ (در مشغول بودند آلومینیم سازی حمادی به کار

(S NF).(ساخت حلوان منعقد نسوز ـکارخانه مواد
مصر با صلح قاهره بهترین روابط را ابتکار حمایت از میان کشورهای اروپای شرقی رومانی با در
(Hamrawein) مجتمع فسفات حمراوین تکنیسینهای رومانی نصب نیروگاه حرارتی در کرده است. برقرار
قرارداد باقیمانده از اعتبار میلیون دالر بخارست یک سوم 90 اوایل سال مزبور در به پایان رسانیده و را
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معادل 95 سال 1977 آلمان شرقی که در اختصاص داد. مصر به پروژه های برق رسانی در را 1971
به 80 کاهش و درصد 10 مصر روابط تجاریش با سال 1978 در داده بود به مصر اعتبار میلیون دالر
بلغارستان قطع با را یک مسئله کم اهمیت روابط خود به خاطر همین حال مصر در و رسید میلیون دالر

(طبقه بندی نشده). ـکرد.
چکسلواـکی در پنبه خام به شوروی و که عدم صدور پایان سال مطبوعات مصری اعالم داشتند در
در درسطح پیشین ادامه یافت. دیگرخریدهای شوروی نیز بود؛ باقی خواهد به قوت خود نیز سال 1979
که شده بود٬ کمتر میلیون دالر معادل 215 شوروی نسبت به سال 1977 و تجارت بین مصر سال ٬1978
طریق توانست از همین حال مصر در واردات شوروی بود. کاهش در میلیون دالر 135 علت آن نیز
تحریم زغال سنگ٬ با گرچه مسکو میلیون دالرصرفه جویی نماید. شوروی 150 با تجارت پایاپای خود
به به امر بنا بخواهد مصر که اـگر کرد ولی تهدید پاسخ نداد٬ کاالهای استراتژیک به مصر دیگر چوب و
نیز مسکو کند٬ موازنه تجاری ایجاد سرویس قروض اقتصادی٬ میلیون دالر 20 با سادات تنها 1977

کرد.(خیلی محرمانه). قطع خواهد به مصر استراتژیک را مواد دیگر ارسال زغال کک شوو
کمک به صنایع نساجی و پیشنهاد سیاست ضدروسی سادات بهره برداری کند٬ چین که سعی داشت از

(طبقه بندی نشده). قاهره بسازد. کنفرانس در که یک مرکز شد متعهد و مطرح کرد را معدنی مصر
مسکو سال ٬1978 اواخر ارسال محموله های بازرگانی به ایران در و کمکها علیرغم کاهش در ایران.
حفظ این کشور در فنی شدیدی را حضور سعی کرد و قراردادهای عمرانی ادامه داد مورد در خود به کار
ـکند. ظاهرًا شوروی امیدوار است که به دنبال ارزیابی مجدد تهران از اولویتهای عمرانی و روابط خود با

پیمانکاران خارجی٬ روابط 15 ساله شوروی و ایران حیاتی شود. (طبقه بندی نشده).
4000تکنیسین روسی به کار مرزایران حدود در نتیجه انباشته شدن کاالها باوجودقطع برنامهـکاردر
اجازه داده شده است که کوره های به این تکنیسینها ایران ادامه داده اند. روی پروژه های مهم شوروی در بر
چون حتی یک آمادگی عملیاتی نگاه دارند٬ حد در کارخانه اصفهان را کوره های کک سازی در ذوب و
طول خواهد بیشتر یا سال و آن دو این کارخانه فوالدسازی ضربه زده وشروع مجدد بر تعطیلی موقت نیز
هرسوی رود که در ارس٬ ثانویه برروی رود یک سد (الف) روسی عبارتنداز: پروژه های دیگر کار ـکشید.
(ب) افزود؛ مگاوات خواهد 100 کشور به نیروی برق هر و کرد آبیاری خواهد زمین را هکتار 48600
کارخانه ابزارآالت ماشین سازی اراـک که (ج) و اهواز؛ مگاواتی در احداث یک نیروگاه حرارتی 1200

(سری). یافت. تن افزایش خواهد تن به 50000 30000 ظریف ساالنه آن از
بسته شوروی می رساند به مرز ایران را که گاز خط لوله ایگات - به دنبال چندین ماه عملیات منقطع٬
این خط ولی میزان واردات آن به علت تعطیل کار رسید٬ میلیون دالر میزان صادرات شوروی به 635 شد.
اطالعی دردست سال 1978 وضع ارسال سالحهای روسی به ایران در مورد در کاهش یافت. لوله شدیدًا

نیست.(خیلی محرمانه) چندان زیاد آینده نزدیک نیز در امکان فروشهای بیشتر نیست٬
ظاهرًا مسکو عدم قطعیت کرده است. توأم با را این کشور شوروی در حضور نابسامانیهای ایران٬
پا به قوت خود نیز قراردادهای موجود و داد به شوروی ادامه خواهد است که ایران به فروش گاز معتقد
آبادانی دو برای عمران و دالری سال 1975 میلیارد توافق 3 این قراردادها که یکی از بود. خواهند برجا
قراردادهای تجاری دالر یک میلیارد بیش از پایان سال ٬1978 در شوروی می باشد. ایران و طرف مرز
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از: عبارتند طرحها و این قراردادها به صورت طرح باقیمانده بود٬ تنها نیز پروژه ها دیگر و بود اجرا منتظر
(ب) طبق توافق سال 1976؛ دالر کرمان به ارزش یک میلیارد اصفهان و کارخانه های صنعتی در (الف)
2؛ خط لوله ایگات - میلیون دالری از یک بخش 250 (ج) اصفهان؛ میلیون دالری در یک نیروگاه 450
میلیون یک کارخانه آلومینیوم سازی 500 (ه) شوروی طبق توافق سال 1976؛ یک رابط راه آهن با (د)
(خیلی کردن ظرفیت کارخانه ذوب آهن اصفهان. سه برابر (و) و هم تحت بررسی می باشد؛ دالری که هنوز

محرمانه).
آن است که ایران برنامه ساختمان یک خط لوله براساس توافق سه جانبه اطالعات مقدماتی حاـکی از
براساس این گذاشته است. کنار به اروپای شرقی را فروش گاز شوروی و با سال 1975 ساله در 20
ساالنه 475 تا بسازد را (2 کیلومتری (ایگات - خط لوله 1500 می بایست بخشی از توافقنامه مسکو
می بایست ازای دریافت این گاز٬ شوروی در برساند. آستارا به مرزشوروی در را فوت مکعب گاز میلیارد
ازای آن ارز در که ایران نیز فرانسه بدهد آلمان غربی و به اطریش٬ را خود فوت مکعب گاز میلیارد 390
به عنوان هزینه احداث خط لوله دریافت را فوت مکعب گاز میلیارد 85 نیز مسکو دریافت کند. معتبر
گرچه ایران نیزبه چکسلواـکی ارسال می گردید. گاز از فوت مکعب دیگر میلیارد ساالنه 130 می کرد.
میزان موردوضع این خط لوله و در ولی ما برروی بخشی ازخط لوله آغازکرده اند٬ را ـکشورهای ثالث کار

(طبقه بندی نشده). آن اطالعی نداریم. مشارکت شوروی در
جانبه نیز طریق منافع اقتصادی دو مشترک تکامل یافته از نتیجه مرز شوروی که در رابطه بین ایران و
مستحکم شده است. توافق سال 1966 شوروی برای احداث یک خط لولهـگاز طبیعی از حوزه های جنوب
غربی ایران تا آستارا در مرز شوروی٬ مبادالت بازرگانی این دو کشور را تا سال 1978 به یک رابطه
(یعنی گازی که را محصول بی مصرف پیشین خود که تهران بتواند سبب شد و دالری تبدیل کرد میلیارد
فوت میلیارد جریان ساالنه 350 ارزی بسازد. درآمد میلیون دالر ساالنه منبع 200 آتش زده می شد)
عظیمی برای پرداخت قروض 1/4 توانسته است منبع بسیار سال 1970 ایران به شوروی از مکعب گاز

(طبقه بندی نشده). اقتصادی شوروی باشد. بابت کمکهای نظامی و دالری تهران٬ میلیارد
احداث یک خط لوله طـویل از از شوروی را قفقاز ارزان قیمت ایران به مناطق ماوراء انتقال گاز
ایران به شوروی سبب شده است که مقداری از ارسال این گاز به این منطقه معاف ساخت. حوزه های خود
(طبقه گردد. صادر معتبر مشتریان دارای ارز دیگر اروپای شرقی و شوروی به همپیمانان آن در گاز از

بندی نشده).
فروش برده اند. که مرهون برنامه کمک شوروی است نفع بسیار روابط تجاری خود ایران از شوروی و
رسید به دنبال راه یافتن به بازارخریدهای ایران به اوج خود و سال 1973 به ایران پس از تجهیزات مسکو
عالوه بر جهان سوم درآمده بود. کاالهای روسی در ایران به صورت بزرگترین بازار سال 1977 در و
پروژه های ایران نیز50 آن سال مسکوازطریق خدمات فنی در میلیون دالری شوروی در فروشهای 575
درصد 5 از کمتر نفت) کل تجارت ایران (شامل صدور گرچه سهم شوروی از به دست آورد. میلیون دالر
(طبقه بندی داشت. عمران این کشور شوروی به ایران سهم عمده ای در ماشین آالت از ولی ورود بود٬

نشده).
چون بـخارست روابـط رومانی گذاشت٬ بر را ناآرامیهای ایران مهمترین تأثیر اروپای شرقی٬ در
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به آن را سوم واردات خود دو واردات نفتی نیز نظر از و کرده بود تهران برقرار فنی با ـگسترده تجاری و
بشکه 600000 تا عرضه کنندگان نفت روی آورده بود پایان سال رومانی به دیگر متکی بود.در ـکشور
لهستان توافق مجارستان و اوائل سال ٬1978 در جبران نماید. ایران خریداری می کرد از که قبًال نفتی را
ایران نیزتوافق کرد و بسازند میلیون دالری اصفهان را همکاری شوروی نیروگاه حرارتی 400 که با ـکردند
که شده بود متعهد یک قرارداد امضاء با تهران (الف) گسترش دهد. اروپای شرقی را با تجارت نفتی خود تا
یک براساس امضاء (ب) و برساند٬ دالر به یک میلیارد رومانی را با میزان تجارت خود سال 1980 تا
تأمـین نـماید.(خـیلی نفت مـجارستان را درصد که 35 شده بود میلیون دالری متعهد پروتکل 215

محرمانه).
مورد در سوءظن بغداد سوریه٬ آشتی عراق و کمونیستهای عراق توسط بغداد٬ آزار اذیت و عراق.
دست به اتیوپی٬ شورشیان اریتره در عراق از وحمایت شدید شبه جزیره عربی٬ در ـکوبا مقاصدشوروی و
شوروی به عنوان این وصف٬ با آورد. سال 1978پدید در عراق را بحران روابط شوروی و و دست هم داد
ادامه داد. به تالشهای خود سال 1978 کمک فنی عراق در تجهیزات پشتیبانی و منبع اصلی تسلیحات٬

(خیلی محرمانه).
ولی شایعاتی پراـکنده شده نکرده اند. امضاء جدیدی را قرارداد سال 1978 در کشور این دو ظاهرًا
معامالت تسلیحاتی انجام داده است. مسکو با ماه نوامبر است که یک هیئت عالیرتبه نظامی عراق در

(S NF NC)

بغداد بیشتر سالحهای مدرن و به خصوص هواپیماهای مورد نیاز خود را از غرب خریداری می کند.
یعنی 2 برابر کل میلیارد دالر این خریدها (ـکه اغلب از فرانسه انجام شده) به 2 در سالهای 1977-78
تجهیزات تجهیزات غربی نه تنها بیست ساله گذشته رسیده است. سفارشات تسلیحاتی آن به غرب در
انحصاری شوروی و به این بازار تولیدکنندگان سالح را بلکه فرصت راه یابی دیگر کامل میکند٬ روسی را
سفارشات دالر میلیارد 5 دهه گذشته حدود دو کشورهای کمونیستی در می نماید. اروپای شرقی ایجاد
ارسال شده بود. سالهای 1974-78 آن در که نیمی از طرف عراق دریافت کرده بودند٬ تسلیحاتی از
عراق که به رسید. میلیون دالر یعنی 610 به اوج خود سال 1978تقریبًا تحویل سالح توسط شوروی در
قبل از پیشرفته ترین تجهیزات را می رفت٬ مشتریان ارجح به شمار یکی از معتبر ارز نظر علت غنای آن از
تشکیل تجهیزات ارسالی توسط شوروی را درصد 60 هواپیما شوروی دریافت می کرد. مشتری دیگر هر
IL (ـکه - 76 برد جت باری دور شش فروند که شامل آخرین مدل هواپیمای شوروی می گردید. می داد
به نیمه دوم سال 1978 در 1977 اساس قرارداد بر اولین هواپیماهای صادراتی شوروی ازاین نوع است)٬
که هلیکوپترهای بود پیمان ورشو خارج از دومین کشور الجزایر عراق پس از عراق تحویل داده شد.

دریافت می کرد. MI را - رزمی 24
MI-8 بزرگترین یگان هلیکوپتررزمی درجهان 60فروندهلیکوپتر 10فروندهلیکوپترMI-24 و
نوع سوخو از فروندجت جنگنده سوخو(احتماًال 30 بغداد این٬ عالوه بر نصیب عراق کرده است. عرب را
.(S NF NC).شوروی دریافت کرده است از نیز 21 میگ - فروند 8 و جت جنگنده بمب افکن) ٬20/22
که توانست موشک زمین به حال توسعه درآمد کشورهای در زمره تنها لیبی وسوریه در مانند عراق نیز
تعداد دریافت دارد. جنگنده های پیشرفته است٬ برابر در 7 سام - از که سالحی مؤثرتر را 9 هوای سام -
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برنامه توسعه نیروهای تا قطعات توپخانه به عراق ارسال گردید توپ و نفربرهای زرهی٬ زیادی تانک٬
(سّری). درآید. توپخانه نیروی زمینی به مرحله اجرا زرهی و

25 یک قرارداد (الف) از عبارت بودند سال 1978 اروپای شرقی در با معامالت تسلیحاتی این کشور
آلمان کامیون از 8میلیون دالر حدود (ب) مجارستان برای دریافت تجهیزات نامعلوم؛ میلیون دالری با
بر نیرو چکسلواـکی ارسالیه های اروپای شرقی سومین ناو کمی اقالم سررشته دارای از مقادیر (ج) شرقی؛
زیادی سالحهای مقادیر و میلی متری اس-60 توپ ضدهوایی 57 150 و نصیب عراق نمود٬ لهستانی را

.(S NF).کرد نصیب این کشور ارزش داشتند که رویهم رفته 50میلیون دالر سبک مجارستانی را
تجهیزات دفاع هوایی و ورود تا نفررسید افزایش کمی به 1100 عراق با مستشاران نظامی شوروی در
ارتش عراق به پرسنل شوروی در نفر 550 حدود به سهولت انجام شود. هواپیماهای پیچیده به این کشور
می بردند. نیروی دریایی به سر آنان در تن از 50 نیروی هوایی و آنان در تن از که 500 مشغول بودند ـکار
تکنیسین مورد و پرسنل نظامی اروپای شرقی به عنوان مستشار 100 ـکوبایی و 150 حدود عالوه براین٬
150 پرسنل نظامی عراق برای طی دوره های آموزشی به شوروی و تن از 100 حدود استفاده واقع شدند.
بوده است. سال 1977 روانه شده در معادل تعداد آنها که تعداد آنان به اروپای شرقی روانه شدند تن از

(سّری).
از که به انتخاب خود اجازه می دهد دالری عراق به بغداد میلیارد نفتی 11 اینکه عواید وجود با
جانبه اقتصادی شورای کمک دو هم به کشورهای عضو ولی عراق باز تخصص خارجی بهره برداری کند٬
در رابطه با کارهای عمرانی٬ به خصوص عمران منابع آب و نیرو متکی است. عالوه بر مالحظات ژئو
سیاسی٬ کمونیستها رابطه نفتی و اـکتساب ارز معتبر را با اشتیاق تمام دنبال می کنند. تقریبًا تمام نـفت
ازای ارز چه به صورت پایاپای در چه به صورت بازپرداخت قروض گذشته و ارسالی عراق به شوروی٬

(طبقه بندی نشده) به فروش می رسد. دیگر بار معتبر
که برنامه تزریق آب به حوزه کرد میلیون دالری تعهد 140 انعقادیک قرارداد با مسکو سال ٬1978 در
که ظرفیت تولیدی این حوزه را مشکالت مربوط به کاهش فشار تا دنبال کند را (Rumaylah) نفتی رومیله
آب زدایی نفتی نیز توافق کرده است که یک کارخانه نمک و و میان برداشته شود از پایین آورده است٬
مهمترین دومین و کمک شوروی به صنعت نفت ملی عراق٬ احداث نماید. سال 1976 براساس اعتبار
در و Luhais که توسط روسیه توسعه یافته بود حوزه در تولید آغاز با هدف کمکهای شوروی به عراق٬
تمام بازده این حوزه افزایش بیشتری یافته است. روز) بشکه در جنوب عراق واقع شده (به میزان 50000
پایان در می گردد. به خارج صادر میلیون دالری شوروی توسعه یافته است٬ 22 ـکه براساس یک قرارداد
مدت عالقه بیشتری نشان دادند. به عرضه نفتی دراز نفت ایران کمونیستها قطع صدور یعنی با سال 1978

(طبقه بندی نشده).
یک (الف) تجاری پرمنفعت شامل: قرارداد چند مورد سازمانهای شوروی فعاالنه در سال ٬1978 در
میلیون دالری یک نیروگاه حرارتی 350 (ب) (Zab)بزرگ زاب روی رود مگاواتی بر نیروگاه آبی 600
2 کرده است که حدود تعهد مسکو به مناقصه پرداختند. یک پروژه انتقال نیرو٬ (ج) بجیل (Bajil )؛ در
آنها کمکی که نیمی از آبیاری عراق براساس قراردادهای تجاری و و کمک به پروژه های نیرو دالر میلیارد

.(S NF).برساند شده بود٬ امضاء سال 1976 در
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روی پروژه های عمرانی عراق اروپای شرقی بر پرسنل روسی و از نفر 6500 حدود سال 1978 در
اواسط سال به شده در براساس پروتکل امضاء عراق 400پزشک ـکوبایی را برای اولین بار می کردندو ـکار
تعداد سال 1978 در مسکن اعطایی به هاوانا به دنبال اعطای قراردادهای جاده سازی و گرفت. ـکار
نیز پرسنل پزشکی دیگر 300 ـکوبا از این بغداد عالوه بر و آمد٬ به عراق خواهند ـکوباییها بیشتری از

(سّری) خواسته است.
به علت حمایت شوروی ازیمن جنوبی که رابطه بین یمن شمالی وشوروی درسال 1978 یمن شمالی.
همان حال برنامه های گسترده در روبه وخامت نهاد. یمن شمالی پرداخته بود به خرابه کاری وتروریسم در
فرانسه سبب سوق و حمایت تجهیزاتی آمریکا حمایت مالی عربستان سعودی و با مدرن سازی ارتش٬
نقش سنتی مستشاری نظامی شوروی معذلک٬ (خیلی محرمانه). دادن یمن شمالی به سوی غرب گردید.
سال 1978 در دائمی می سازد. آن را برای آن فراهم آورده است که حضور موقعیتی را سطح واحدها) (تا
لهستان 50 تحویل داد. قایقهای گشتیZhuk به این کشور و 17 میگ - هواپیمای باری٬ تانک٬ مسکو٬
سفارش قشمی فقید دستگاه آن توسط رئیس جمهور 50 که هر داد به این کشور 54 دستگاه تانک تی -
ظرفیت جدید اعتبار میلیون دالر ارائه 38 که با بخش اقتصادی شوروی توافق کرد در .(S NF).شده بود
این ببرد. باال سه برابر تا ساخته شده توسط روسیه را (Bajil) تنی بجیل ـکارخانه سیمان سازی 100000
(طبقه بندی نشده). رسانید. میلیون دالر به 140 کل کمکهای اختصاص یافته روسی را جدید قرارداد
به ولی بنا کرد. امضاء صنعا چین قراردادی برای ساختن یک سالن کنفرانس در سال 1978 اواخر در
یک گزارش٬ چین به علت مشکالت تولیدی از پروژه کارخانه نساجی که توسط خودشان در صنعا ساخته

شده و از بزرگترین کارخانه های صنعتی یمن می باشد اخراج خواهد شد. (خیلی محرمانه).
دریایی تأسیسات هوایی و اعطای اجازه استفاده از سیاستهای رادیکال یمن جنوبی و یمن جنوبی.
برای دیپلماسی تسلیحاتی شوروی ساخته مفید یک وسیله بسیار را یمن جنوبی به شوروی این کشور
طبق گزارش٬ می رفت. مهمترین منبع عرضه تجهیزات نظامی عدن به شمار سال 1978 شوروی در است.
را نیازهای خود احتماًال تا یمن بسازد هوایی چندی در که پایگاههای دریایی و شوروی توافق کرده بود
و 62 تانک تی - ٬21 اسکادران میگ - دو میلیون دالری و 75 جدید یک قرارداد برآورده سازد.
میلیون دالری محموله 135 در مهمترین اقالم موجود کرد. نصیب عدن خواهد موشکهای زمین به زمین را
اولین هواپیمای جنگنده بمب افکن مین یاب عدن٬ اولین ناو از عبارت بودند سال 1978 شوروی در
قبال کمک یمن در تجهیزات جدید٬ ZSU بخشی از - هوایی 23/4 اولین توپ ضد و 20/22 - سوخو
و شاخ آفریقا ازحفاظت منافع شوروی توسط یمن جنوبی در ارزیابی مسکو اوگادن و جنوبی به اتیوپی در

.(S NF) هدیه داده شده است. شبه جزیره عربی به این کشور
متکی بود. کشورهای کمونیستی نیز یمن جنوبی به دیگر در فعالیتهای خود حمایت از در مسکو
جمهوری دموکراتیک خلق یمن مهماتی کوچکی با مجارستان قراردادهای تسلیحاتی و بلغارستان و
تکمیل نفری شوروی را 500 آلمان شرقی حضور پرسنل ـکوبایی و از نفر 1000 حدود و ساختند منعقد
اطالعاتی ارائه کردند. آموزشهای سیاسی و کمک کرده و به تحکیم قدرت دولت جدید این کادر نمودند.

(سّری).
اغراق به دنبال تحریم اعراب خالی از یمن جنوبی توسط کمونیستها ـگزارش مربوط به نجات اقتصاد
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دست رفته علیرغم درخواست عدن برای دریافت کمک ازدولتهای کمونیستی به جای کمکهای از نیست.
به این ترتیب که آلمان شرقی کمکهایی ارائه کرده اند٬ مجارستان و کشورهای اروپای شرقی تنها از اعراب٬
کاالهایی مصرفی و رابطه با وامهایی در آلمان شرقی نیز کمک کشاورزی و میلیون دالر مجارستان 5/9
میلیون دالری برای برنامه فقط یک کمک 85 داده اند. قرار این کشور اختیار ـگسترش ماهیگیری در
طرف شوروی ارائه از سال 1978 در کمکهای دیگر کمک غذایی و میلیون دالر 5 پنجساله دوم عدن و
در به یمن جنوبی را که میزان کمکهای خود سال 1976اعالم کرده بود درحالی که قبًالشوروی در ـگردید.
ممکن است از کمک اعالم شده نیز مقداری از رسانید. گذشته خواهد برابر به چهار سالهای 1976-80
که این کسری به دنبال برابرکسری تجاری عدن ارائه شود طریق هزینههای تأمین شده توسط شوروی در
بدون افزایش قابل قیاس واردات پدید 1976 ـ سالهای 77 افزایشی صادرات شوروی به یمن جنوبی در
قرارداده نظر تجدید مورد همچنین توافق کرده است که مدت بازپرداخت قروض عدن را مسکو آمده بود.
نرخ بهره نیزمالحظاتی 2/5درصدنرخ بهره پرداخت خواهدشد)ودرمورد (ـکه اـکنون درمدت 12سال با

صورت بگیرد.(سّری).
میلیون ارائه 5 که عالوه بر سال 1978توافق کرد عدن در در چین درتالش برای برقراری حضورخود
Sayhut ادامه داشت افزایش آنچه که بینShihr و بیش از را کمک نقدی فعالیتهای جاده سازی خود دالر
به یمن جنوبی آغاز براساس کمکهای ماهیگیری خود Mukalla را چین ساختمان پنج سردخانه در دهد.
سخت فعالیت چون آنها هستند٬ محبوبیت خاصی برخوردار یمن جنوبی از پرسنل چین در ـکرده است.

(S NF).می کنند و از سیاستهای داخلی نیز اجتناب می ورزند
پیدایش منابع مالی جدید و سال 1978 سوریه در علیرغم وخامت روابط سیاسی شوروی و سوریه.
شوروی با سوریه مایل نیست رابطه تسلیحاتی خود کمونیستی٬ منابع غیر جهت تأمین تجهیزات نظامی از
سالحهای روسی در و اعتراض نمود ـکوبا معذالک دمشق نسبت به فعالیتهای شوروی و قطع نماید. را

.(S NF).داد انقالبیون اریتره قرار اختیار
سوریه نظامی با قراردادهای جدید عدم تمایل شوروی به انعقاد عوامل سیاسی نقش چندان مهمی در
ظرفیت جذب و سوریه انعکاس ارزیابی نیازها سیاست تسلیحاتی شوروی در نداشت. سال 1978 در
سوریه نشانگر مطالعات اخیرشوروی در نیروهای مسلح دمشق ازطرف شوروی می باشد٬ تسلیحاتی در
ارتش سوریه به خوبی جذب شـود در محموله های عظیم اخیر است تا قراردادهای جدید در تأخیر
تـجهیزات میلیون دالری خدمات و 9 شامل یک قرارداد سال 1978 تقاضای تسلیحاتی سوریه در
دو در میزان آنها از یعنی کمتر میلیون دالر 310 تجهیزات ارسالی شوروی بالغ بر پشتیبانی روسی گردید.
دالری میلیارد نظامی 4/6 براساس قرارداد تجهیزات دیگر میلیون دالر 275 حدود سال گذشته بود.
نیز را جنگنده های میگ 25 و 72 تانکهای تی - که احتماًال شد ارسال خواهد به این کشور دمشق بعدًا

.(S NF) گرفت. دربرخواهد
ولی کاهش بود٬ توام با میلیون دالر) به ارزش تقریبی 100 ) سال 1978 در ـگرچه ارسال هواپیماها
موشکهای جدید از آتشبار حداقل 14 بود. 21 اسکادران آخرین مدل میگ - شامل دو این هواپیماها
سال 1977دراین کشورمستقرگردید٬ بیش از یعنی 4آتشبار وسام -6) سام -٬3 (سام -٬2 زمین به هوا
دریافت نمود. را 2 - قایق گشتی دارای موشکهای هدایت شونده اوزا فروند دو سوریه برای اولین بار
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زرهی پی ام دستگاه نفربر 54 ٬62 شش تانک تی- و بود سال 1977 از کمتر ارسال تجهیزات زمینی نیز
به تغییر سوریه اخیرًا می گرفت. بر در -ZSU را هوایی 23/4 توپ ضد 14 APCS و دستگاه 33 پی ٬54

.(S NF NC).عالقه نشان داده است منابع تأمین سالح خود
آن از که نیمی از میلیون دالررسید قراردادهای تسلیحاتی اروپای شرقی به سطح 111 سال 1978 در
به یکی بزرگترین کمکی است که این کشور اعتبار میلیون دالر 50 و طریق آلمان شرقی تأمین شده است٬
35 رابطه با میلیون دالری در 43 یک قرارداد چکسلواـکی با جهان کرده است. به رشد کشورهای رو از
گرفت. تجهیزات رادیویی درردیف بعدی قرار و -میگ -15 40فروندجت آموزشی یو ال -39و فروند
کمک به نیروهای و 21 تعمیراتی جنگنده میگ - اجزاء آلمان شرقی تجهیزات ویژه الکترونیک٬ قرارداد
مـیلیون دالر 10 که حـدود توافق توافق کرد مجارستان نیز شامل می گردد. امنیت داخلی سوریه را
تجهیزات نظامی میلیون دالر کشورهای اروپای شرقی معادل 40 بدهد. تجهیزات مخابراتی به این کشور
موشک 10 ٬55 یافته تی - تانک تغییر چکسلواـکی 160 ارسال کردند. ساخت چکسلواـکی به این کشور
هواپـیمای فروند 2 و 29 هواپیمای آموزشی ال - چهار کامیونهای تاترا٬ بر مستقر 2 فراـگ - انداز

.(S NF).تحویل داد به این کشور 15 میگ - - آموزشی یو
که احتماًال افزود سال 1977 سوریه در در نظامی خود مستشار به 2200 200تکنیسین دیگر مسکو
برده کیفیت آموزشی شوروی باال به دنبال نارضایتی سوریه از این افزایش میزان کارایی پرسنلی آن را

بوده اند: سوریه مشغول به کار در پرسنل اروپای شرقی نیز از نفر 180 حدود است.
* 60 نفر از پرسنل آلمان شرقی در رابطه با تعمیر و نگهداری هواپیماها و تعداد کمی از آنها در رابطه با

امنیت داخلی کار می کردند.
آموزشهای مخابراتی به و 550 پیاده کردن تانکهای تی- رابطه با پرسنل چکسلواـکی در از نفر 60 *

گرفته شده بودند. ـکار
بودند. Aleppo مشغول به کار آـکادمی فنی نظامی فنی در پرسنل آموزش مهندسی و از نفر 50 *
یک با این ـکره شمالی نیز عالوه بر می کردند. تعمیر را هلیکوپترها پرسنل بلغاری نیز از نفر 10 *

.(S NF NC) یاری می داد. مهمات به این کشور تولید نفره در نیروی 30
جهت گذراندن دوره های آموزشی سال 1978 در را پرسنل نیروی هوایی خود تن از سوریه 500
پرسنل سوری تن از 100 تنها سال 1978 در ونگهداری به چکسلواـکی اعزام کرد. تعمیر و 39 ال - پرواز
افراد که تعداد آن بود سال گذشته بر چند چون سوریه در به شوروی جهت طی دوره های آموزشی رفتند٬

(S NF NC).کاهش دهد دائمًا بود نفر معادل 700 سال 1973 که در به شوروی را اعزامی خود
نیروگاه 800 و احداث سد پایان کار سال 1978 روابط اقتصادی شوروی در در مهمترین رویداد
که ریاست کمیته دولتی روابط اقتصادی خارجی مهم بود آن قدر این رویداد و ساله فرات بود مگاواتی 10
دالری که شوروی 185 این پروژه نیم میلیارد نمود. این جشن به سوریه سفر شوروی برای شرکت در
میزان زمینهای قابل کشت سوریه را و کرد برابر دو بازده برق سوریه را تأمین کرده بود٬ آن را میلیون دالر

.(S NF NC).داد افزایش خواهد هکتار ساالنه 700000
زمینه همکاری در یک پروتکل متعهد امضاء ولی با ـگرچه شوروی کمک جدیدی به سوریه نداد٬
که قرار به پایان رسانید٬ را (Homs) حمص راه آهن دمشق - از کیلومتر 100 حدود و صنعت نفت گردید
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درباره پروژه های عظیم درخواستی سوریه مرحله عملیاتی گردد. کامل وارد به طور سال 1978 است در
یک کارخانه ذوب آهن و یک نیروگاه هسته ای٬ ) میلیون دالری سال 1976 براساس توافقنامه 300

اقدامی به عمل نیامده است.(طبقه بندی نشده) هنوز آبیاری وسیع)
تجهیزات به سوریه داد جهت خرید اعتبار میلیون دالر معادل 350 سال 1978 آلمان شرقی در
این کمک جدید کشورهای جهان سوم به حساب می آید. ـکهبزرگترین کمک آلمان شرقی به یکی از
یک میلیون دالری٬ یک نیروگاه 30 میلیون دالر)٬ کارخانه سیمان سازی (130 دو مورد در احتماًال

(خیلی محرمانه). شد. المپ های برقی مصرف خواهد یک کارخانه تولید و ـکارخانه نساجی٬
به صورت فعالترین را این کشور گردید دهه گذشته آغاز میلیون دالری رومانی که در برنامه 400
بزرگترین پروژه رومانی درجهان سوم یعنی پاالیشگاه نفت بانیاس به آورده است. ـکمک دهنده سوریه در
عملیات آزمایشی گردید پایان سال وارد در میلیون دالر به ارزش 400 روز بشکه در ظرفیت 120000
برای صادرات نیز محصوالت٬ دیگر و نفت سوختی٬ گاز٬ رابطه با نیازهای سوریه در براورد ـکه پس از
صرف یک چهارم دیگر کمکهای رومانی صرف این پروژه شده است.؛ نیمی از کرد. خواهد مازادی تولید
رومانی ساختمان آن به پایان خواهدرسید. سال 1979 که در اجرای یک پروژه فسفات درحمص گردید
میلیون دالری 50 طی یک قرارداد و یک کارخانه ذوب آهن اقدام به مناقصه کرد مورد در سال 1978 در

(سّری). به عهده گرفت. سوریه را تجاری گسترش پروژه صنعت گاز
درصـد گسترش پایگاه صنعتی بخش عمومی کـه 85 تالش سوریه در ـکشورهای کمونیستی از
سرمایهـگذاریهای درون کشوری را تشکیل می دهد٬ سود سرشاری می برند. در این خصوص اروپای
پرداخت سخاوتمندانه به رقابت پرداخته است. کشورهای کمونیستی از طریق این شرقی با شرایط باز
در اختصاص داده اند به خود تجهیزات سوریه را ماشین آالت و بازار قراردادهای عمرانی سهم عظیمی از
همین نیز سال 1978 در احتماًال و تأمین می کردند کل واردات سوریه را از درصد 20 آنها سال 1977

(طبقه بندی نشده). تأمین می کنند. واردات را مقدار
که سیاسی“ ”سند صحه گذاردن وی بر و اواسط سال به مسکو اجویت در نخست وزیر سفر ترکیه.
کشورهای کمونیستی روابط ترکیه و در مرحله جدیدی را تالش برای آن بود شوروی چندین سال در
عمیق ترشدن بحران اقتصادی ترکیه کمکهای اقتصادی عظیمی به این کشورپیشنهاد با این کشورها ـگشود.
کمک به ترکیه داده است٬ دالر میلیارد معادل 1/2 ساله 1975 10 شوروی براساس قرارداد و ـکردند
نیروگاه چند Seydesehir و کارخانه آلومینیم سازی کارخانه ذوب آهن اسکندرون و رابطه با شوروی در

ارائه کرده است. را ترکیه کمکهای خود نیاز مورد شدیدًا
شوروی اعتبار دالر میلیارد پایان سال پروژه هایی که به 4 در شد٬ ذیل گفته خواهد همان گونه که در

(خیلی محرمانه). گرفته بود. بحث قرار مورد دارد نیاز
شرایط با (Orhaneli) اعتبارهای الزم برای کارخانه اورهانلی آماده است تا ـگرچه شوروی ظاهرًا
که شوروی حداقل دارند ولی مقامات ترکیه امید تأمین کند٬ درصد نرخ بهره 4/5 ساله و بازپرداخت 10
اختصاص دهد. فهرست برنامه 1981-85 به پروژه های مطرح شده در نیز دیگر میلیون دالر 450

.(S NF)

پایان سال تا نیرو گندم برای جبران کمبود ترکیه به انجام معامالت پایاپای نفت و علیرغم اصرار



النه جاسوسی آمریکا 608 اسناد

که شوروی بود طبق این درخواست قرار نساخته است. منعقد این رابطه قراردادی را شوروی در ٬1978
ازای گندم و در ترکیه) نیاز بیست درصد (حدود سال 1979 از را بشکه نفت روزانه خود 60000 حدود
نفتی سطح داد این قرار می شد. برقرار معتبر طریق ارز از موازنه تجاری نیز تنگستن به ترکیه بفروشد.
دو تعیین شده بود ماه سپتامبر شده در امضاء اساس قرارداد که بر تجارت ساالنه 400میلیون دالری را
کیلووات ساعت شوروی ساالنه 1200 بلغارستان و کاهش بحران انرژی ترکیه٬ به منظور می کرد. برابر
طریق خط انتقال نیروی این طرف شوروی از که نیروی برق فروخته شده از برق به ترکیه می فروشند٬

(طبقه بندی نشده). ترکیه تأمین می گردد. به مرز ـکشور
ترکیه به عمل آوردند: کاالحمایت بی نظیری از رابطه با در سال 1978 ـکشورهای اروپای شرقی در
آبیاری بر که یک سد کرد پیشنهاد و داد خام صنعتی به این کشور مواد میلیون دالر *بلغارستان 35

بسازد. تونکا روی رود
کاالهای آلمانی به ترکیه مدت جهت ورود دراز اعتبار میلیون دالر که 50 *آلمان شرقی قول داد

بدهد.
که ارزش آن کند٬ به ترکیه صادر کاال میلیون دالر طول سه سال آتی 240 که در *رومانی توافق کرد

(طبقه بندی نشده) قابل پرداخت باشد. درصد نرخ بهره 7 با هفت سال و یک تا از نیز
(ب) سرعت بخشد٬ ساختمان پاالیشگاه نفتی آناتولی را کار که (الف) بخارست همچنین توافق کرد
کند٬ آغاز هرچه زودتر متری مربوط به همین پاالیشگاه را کیلو مربوط به احداث یک خط لوله 400 ـکار
(ج) یک کارخانه فسفات احداث نماید٬ و (د) در رابطه با اـکتشاف و تولید مواد معدنی و نفت این کشور را
میلیون دالری 200 طریق اعتبار تجهیزات اـکتشاف نفتی از هزینه مالی مربوط به پاالیشگاه و یاری دهد.
(طبقه بندی نشده). پروژه هاچیزی گفته نشده است. هزینه دیگر مورد لیکن در تامین می گردد٬ سال 1976

نیاز تقریبی مورد ظرفیت ساالنه اعتبار
آمریکا) (میلیون دالر

مگاوات 154 نیروگاه حرارتی اورهانلی 200
مگاوات 430 نیروگاه حرارتی کان 600
سهیر 93 توسعه کارخانه آلومینیم سید
میلیون تن 2000 توسعه کارخانه ذوب آهن اسکندرون 6
میلیون تن 333 معدن لیگنیت 1/5
مگاوات 400 نیروگاه کاوساـک -کاتاران 590 و سد
تن 40 ریختهـگری 30000
نسوز 90000تن 33 ـکارخانه آجر
تن هیچ نیروگاه هسته ای 890
صنعت تجهیزات برق 87
خانه های پیش ساخته 13
ساختن تجهیزات صنایع سنگین 133

قابل رؤیت برای بیگانگان است. غیر این جدول سّری و
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کشورهای خاورمیانه دیگر
که کرده است٬ تجهیزات چکسلواـکی امضاء کردن ماشین آالت و جهت وارد قبرس پروتکلی را قبرس.
(طبقه بندی نشده) به حساب می آید. میلیون دالری سال 1976 5 براساس اعتبار اولین معامله این کشور
مسکوتوافق کرده است که امکان (الف) گسترش داده اند. یونان را با چین وشوروی روابط خود یونان.
که بازده آن به شوروی صادر یونان را تأمین هزینه مالی مربوط به احداث یک کارخانه آلومینیم سازی در
ارائه کمک (ج) ساخت ناوهای روسی؛ و کشتی سازیهای یونان جهت تعمیر استفاده از (ب) شد؛ خواهد
مطالعه بررسی و مورد گازطبیعی به یونان را فروش برق و (د) یک کارخانه نیروی هسته ای و مورد فنی در
یک این کشور اوائل سال٬ مگاواتی در نصب یک نیروگاه 200 علیرغم نارضایتی یونان از دهد. قرار
شوروی امضاء با کرد دیگرجهت احداث یک نیروگاه 300مگاواتی که باسوخت نفت کارخواهد قرارداد
بهره برداری بوکسیت رابطه با که به سرمایهـگذاری مشترک در لهستان توافق کردند یونان و ـکرده است.
اوائل سال براساس قراردادی که در مبادرت ورزند. سالونیکا احداث یک کارخانه نخ ریسی در یونان و
اولین محموله شده بود٬ محصوالت یونان منعقد پکن جهت مبادله پایاپای نفت با بین یونان و 1978

(خیلی محرمانه). افتتاح نمود. چین را با تنباـکوی یونان تجارت این کشور
دراز قرارداد افزایش داد. کشورهای کمونیستی را با سال گذشته روابط اقتصادی خود اردن در اردن.
نظامی کشورهای کمونیستی ماه ژوئن فعالیتهای اقتصادی٬ همکاری اقتصادی منعقده در مدت تجارت و
سرامیک و کارخانه های چرمسازی در تولید احداث نیروگاه ها٬ کارخانه های سیمان سازی٬ پراـگ در
اردن خواهد شد. لهستان در اواخر ماه سپتامبر یک قرارداد همکار پزشکی با اردن امضاء کرد تا از طریق
یک قرارداد رومانی با پزشکی آموزش دهد٬ نظر از نیز را کمک فنی به اردن پرسنل این کشور آن عالوه بر
پـیمانکاران٬ با مشکالت موجود اثر Zarqa که در میلیون دالری مربوط به گسترش پاالیشگاه 170
چین اولین قرارداد به دست آورده است. این کشور در ساختمان آن به پایان نرسیده بیشترین منافع را
ازای سنگ در یک منطقه جدید گسترش فسفات در مورد امان در و کرد اردن امضاء با را تجاری خود

.(S NF NC) فسفات به شوروی امتیازاتی داده است.
برای راهیابی به بازارهای ـکویت ادامه به تالشهای خود صدا و کشورهای کمونیستی بی سر ـکویت.
51 که یک قرارداد کمونیستها تسلیحاتی بزرگ ـکویت با قرارداد تنها استفاده از با شوروی نیز و داده اند
به این کشور را نیاز سالحهای مورد شوروی جهت دریافت تجهیزات دفاع هوایی است٬ میلیون دالری با
موشک اندازهای ٬7 موشکهای فراـگ - سال 1978 ـکویت در براساس همین قرارداد ارسال داشته است.
به مسکو ماه نوامبر یک هیئت نظامی کویتی در شوروی دریافت نمود. از را 7 موشکهای سالم - و فراـگ٬
این اعالم کرده عالوه بر و نماید گفتگو نگهداری موشکها و تعمیر پیرامون مشکالت آموزشی و رفت تا
چین ارسال نماید. که مستشاران نظامی دیگری به این کشور اجازه نخواهدداد به مسکو است که این کشور
پیرامون یک پروژه مسکن 4000واحدی تا به ـکویت بفرستد را کارگرخود کرده است که 4500 پیشنهاد
را کارخود ـکویت احداث خواهدشد٬ بازرگانی در ارزان قیمت واحداث یک استادیوم که براساس قرارداد
قبال دریافت هزینه پروژه٬ جهان سوم است که در این اولین تالش عمرانی بازرگانی چین در نمایند. آغاز
دریای سیاه از Navodari در پروژه پتروشیمی در مشارکت ـکویت را امید رومانی نیز شد. انجام خواهد
براساس توافـق اولیـه ـکـویت این زمینه است. جستجوی جلب سرمایه های لیبی در در دست داده و
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بشکه نفت خام به رومانی بفروشد. سرمایه الزم روزانه 160000 درصد تأمین 49 می بایست عالوه بر
است چون شرکت سرمایهـگذاری بین المللی ـکویت اولیـن وام وضع بهتری برخوردار آلمان شرقی از
فراهم کرده است. نرخ روز غرب با علیق از غله و ورود رابطه با در سندیکای تمام عربی آلمان شرقی را
(سّری). لهستان فراهم آورد. رابطه با در وام مشابه را میلیون دالر 50 کویتی سال گذشته حدود این نهاد
کردند. سطح سفارت آغاز در را روابط دپیلماتیک خود ماه مارس 1978 چین در عمان و عمان.

(طبقه بندی نشده).
عربستان شوروی به برقراری روابط دپیلماتیک با و رومانی٬ چین٬ سال ٬1978 در عربستان سعودی.

(طبقه بندی نشده). تمایل نمودند. سعودی اظهار
کمونیستی ابوظبی تغییری سیاستهای ضد در میان امارات متحده عربی٬ در امارات متحده عربی.
دوبی افتتاح رومانی در مانند را تجاری خود گرچه آلمان شرقی اجازه یافت که اولین دفتر حاصل نشد٬
روانه این امارت آلمان شرقی توافق کرده است که پزشکان الزم برای بیمارستانهای ابوظبی را نماید.
طرف چکسلواـکی میزبان اولین نمایشگاه تجاری اروپای شرقی از اوائل سال 1978 شارجه در نماید.
امارات شمالی دارای گرایشهای یک نمایندگی تجاری دائمی در است بتواند چکسلواـکی امیدوار بود.

(خیلی محرمانه). بازرگانی افتتاح نماید.
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آسیای جنوبی :10 تصویر
1978 ـ به رشد کشورهای رو  قراردادهای کشورهای کمونیستی با

آسیای جنوبی
ـکلی

مرزی که این کشور در را خود که نفوذ فرصت داد ـکودتای مارکسیستی ماه آوریل افغانستان به مسکو
افغانستان یک پیمان پایان سال٬ در افزایش دهد. دریافت کنندگان دیرین کمکهای شوروی بوده است٬ از
تمام واحدهای 3000تکنیسین اقتصادی نظامی روسی در وحدود شوروی بسته بود مدت با دوستی دراز
هدایت می کردند. بی تجربه منصوب توسط دولت انقالبی را افراد مشغول شده و اقتصادی به کار نظامی و
این کشور اختیار هواپیمای مدرن در میلیون دالر که 275 نظامی توافق کرد یک قرارداد امضاء با مسکو
علیرغم شایعات مبنی بر نمود. امضاء نیز قراردادهای کمک مذاـکره شده توسط دولت قبلی را و دهد قرار
کشورهای کمونیستی کمکهای جدید خواهدرسید٬ دالر اینکه کمکهای جدیدشوروی به سطح میلیاردها

.(S NF NC) بگیرد. جای کمکهای عربی را تا اقتصادی به افغانستان نداده اند
ساختند٬ منعقد سال 1978 شوروی در قراردادهای جدیدی با کشورهای آسیای جنوبی نیز دیگر
نگرانی بسیاری این کودتا نقش شوروی در هم زننده انقالب افغانستان و ثبات بر تاثیر مورد ـگرچه در
احتمال ضربه زدن آن به منافع چین و و که نگران تمایل دوستی روزافزون بین هند مسکو بود. مشهود
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روبل و یک قرارداد و اشتیاق بیشتری نشان می داد هند با مذاـکرات خود در بود٬ قاره آسیا شوروی در
.(S NF NC) کرده است. امضاء را این کشور میلیون دالری با نظامی 215 یک قرارداد روپیه و

میلیون 225 نیاز٬ جهت تامین مخارج اضافی مورد کارخانه ذوب آهن کراچی و رابطه با پاـکستان در
برای دریافت شوروی را با میلیون دالری خود 19 بزرگترین قرارداد اسالم آباد و دریافت نمود اعتبار دالر
(Mahaweli) کمک برای پروژه آبیاری ماهاولی میلیون دالر شوروی همچنین 58 نمود. امضاء هلیکوپتر

.(S NF) داده است به سریالنکا
پـاـکسـتان کـه بـزرگترین چـین در نفوذ اوج می گیرد. کاهش فعالیتهای چین فعالیتهای مسکو با
به علت روی آوردن پاـکستان به غرب درجهت دریافت کننده کمکهای نظامی واقتصادی چین بوده است٬
کشورهای آسیای اـکثر کاهش یافته است. تسلیحات هند قابل رقابت با و اـکتساب سالحهای پیچیده تر
سال در منطقه می دانند. شوروی در و توسعه طلبی هند برابر ارزش در یک هم پیمان با جنوبی چین را
85 سریالنکا کمک اقتصادی آن به پاـکستان و و میلیون دالر 16 چین تنها کمک نظامی جدید ٬1978

(S NF) بود میلیون دالر
که موجب به زمان کودتای آوریل 1978 اقتصادی شوروی از مستشاران نظامی و تعداد افغانستان.
3000 حـدود شده است. برابر دو ترکی گردید٬ نورمحمد قدرت رسیدن دولت چپگرای نخست وزیر
سالحهای مدرن مورد آموزش نظامیان افغانی در (الف) مشغول هستند: روسی به کارهای زیر مستشار
عملیات ساختمان و مدیریتی از پشتیبانی مهندسی و (ج) نظامی٬ مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی و (ب)
چند پروژه عمرانی و (د) انطباق سیستم آموزشی با مارکسیسم. سرعت ارسال کمکهای شوروی معادل
به خودجذب را نیست کمکهای بیشتر چون افغانستان قادر سرعت افزایش مستشاران روسی نبوده است٬

(S NF NC) نماید.
برای دریافت شوروی را نظامی افغانستان با به قدرت رسیدن بزرگترین قرارداد از رژیم ترکی کمی بعد
پرداخت دوران باز درصد٬ تخفیف 75 شرایط قرارداد ساخت. هواپیمای مدرن منعقد میلیون دالر 275
- جنگنده های سوخو (الف) از عبارتند هواپیماها برمی گیرد. در را درصد نرخ بهره 2 ساله و 25 تا 12
عراق تعلق به الجزایرو که قبالدرجهان سوم تنها 24 - MI (ج) و ٬21 جت جنگنده میگ - (ب) ٬20/22
پایگاه هوایی بگرام کـه 21 وضع تعمیرگاه میگ - شوروی همچنین توافق کرده است که در داشت.
.(SNF NC) آورد بهبودی پدید فراهم می آورد بالهای این جت را قاب و تجهیزات الزم برای تعمیر

دفاع شورشی و براساس توافقهای پیشین ارسال تجهیزات نظامی شوروی به افغانستان علیه عناصر
سال 1978 میلیون دالری ارسالی در جمله تجهیزات 46 از ادامه داشته است. ـکلی مرزهای این کشور
جریان ارسال تجهیزات نام برد. 21آموزشی را میگ - و توپخانه٬ ٬62 دستگاه تانک تی - 70 می توان:
حمایت کامل نظامی به شوروی تکمیل نمود. نظر از وابستگی کابل را بین برده و از را فنی افغانیها استعداد
کنترل دسته جمعی افسران جوان توسط حزب دموکراتیک خلق به رتبه های مهم بافت نظارت و ارتقاء
عملیات سالحهای مدرن نگهداری و تعمیر٬ آموزش٬ در به کمک فنی شوروی را نیاز تضعیف و نظامی را
سه برابر اوائل سال 1979 تعدادتکنیسینهای روسی در افزایش داده است. به افغانها این کشور در موجود
براساس یک برنامه آموزشی به ماه ژانویه و خلبان آموزشی در نفر 100 حدود نفرگردید. معادل 1000 و
رشته های مختلف نـظامی پرسنل نظامی افغانستان در طریق همین برنامه 3700 از و شوروی رفتند
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S) افغانستان آموزش می دهند. در نیز را تعلیم دهندگان روسی هزاران تن دیگر فارغ التحصیل گشته اند.
.(NF NC

آن زمان که در برمی گردد نهادهای نظامی افغانستان به سال 1956 در نقش سلطه جویانه مسکو
چکسـلواـکـی تـنها شوروی و آن٬ پس از کمک نظامی به کابل داده بود. میلیون دالر شوروی 100
سالح به افغانستان میلیون دالر 700 شوروی حدود افغانستان شدند. نیاز تأمین کنندگان سالحهای مورد
دستگاه تانک 930 (الف) از عبارتند و تشکیل می دهد را تسلیحات این کشور درصد ارسال داشته که 95
سه گردان سام -2وسام -3 (ج) زرهی؛ بر نفر 645 تی -62هستند)(ب) متوسط (ـکه 115دستگاه آنها
390 (و) موشک انداز؛ توپ و 3000 بیش از ( (ه 640سالح دفاعی هوایی؛ (د) 7؛ کمی سام - تعداد و
.(S NF NC) می باشند). 7 آن سوخوی - فروند 25 و 21 آن میگ - فروند (ـکه 44 هواپیما فروند
استعدادهای نظامی مستشاران نظامی روسی نیز افزایش تعداد زیادی اسلحه و ارسال مقادیر حتی با
آموزش به علت رهبریت و یافته است. کاهش نیز زمان کودتای 1978 از احتماال و افغانستان محدود
یکی برابر قطعات یدکی ارتش نخواهدتوانست در کمبود مکفی و نقل غیر وسایل حمل و نظامی نادرست٬
وسایل ابتدایی مخابراتی٬ رهبریت ناشایست٬ با نیروی هوایی نیز خارجی ایستادگی کند. ازحمالت مؤثر
پایگاههای هوایی دست به گریبان است. کمبود و آموزش کافی٬ نگهداری فاقد و تعمیر پرسنل عملیاتی و

.(S NF NC)
حمایت از شوروی در که دارای اهمیتی حیاتی برای کابل است٬ برخالف برنامه کمک نظامی شدید
اقتصاد افغانستان کمک چندانی به کابل نکرده است. مهمترین کمک اقتصادی آموزش و خدمات فنی بوده
است. با ورود طراحان دیگر شوروی در سال 1978 جهت اشغال پستهای مدیریت در وزارتخانه های
به و برابر پرسنل اقتصادی شوروی دو تعداد طرح برنامه های جدید٬ بررسی و اقتصادی افغانستان و
بردن وابستگی سیاسی این کشور باال انطباق سیستم آموزشی و تالش به منظور در رسید. نفر 2000
سیستم آموزشی افغانستان در زبان روسی را مارکیستی و شوروی یک برنامه درسی جدید همجوار٬
بـورسیه مـعادل 2000 سـال 1978 کشورهای اروپای شـرقی در مانند شوروی نیز ـگنجانده است.

.(S NF NC) کرده است دانشجویی به دانشجویان افغانستان اعطا
نیفزوده سال گذشته خود دالری 24 میلیارد شوروی کمک چندانی به برنامه 1/3 زمان کودتا٬ از
محدودیت توانایی جذب تحویل داده شود. به این کشور باید دیگر میلیون دالر 500 این برنامه٬ از است.
با گشته است. ادامه ارسال این کمکها مانع از مناطق اجرای پروژه ها فعالیتهای شورشیان در افغانستان و
مذاـکره شده توسط دولت قرارداد دولت ترکی 60 سال گذشته٬ در قراردادهای جدید عدم انعقاد وجود
طـریق حداقل سه چـهارم آن از ارزش دارند؛ میلیون دالر این قراردادها200 نمود. امضاء پیشین را
از: شده عبارتند قراردادهای امضاء تجاری است. احتماال بقیه آن نیز اعتبارات شوروی تأمین هزینه و
حیرتان به در آمودریا روی رود میلیون دالری بر وسیله نقلیه 50 عبور *احداث یک پل راه آهن و

شوروی. عنوان اولین خط ارتباطی مستقیم بین افغانستان و
.1980 و سالهای 1979 تجهیزات نفتی جهت ارسال در میلیون دالر 30 *

احداث یک Ainak و میلیون دالری طرحهای مربوط به کارخانه ذوب مس 600 مطالعات و *
شریف. مزار نزدیکی کارخانه ساخته شده توسط شوروی در در تنی کود ـکارخانه 300000
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شمال افغانستان. میلیون دالری برای نقشه برداری از ساله 22 یک پروژه 7 *
سال را در تن بار ظرفیت بارگیری 2500 بتواند شرخان تا رود میلیون دالری بندر بازسازی 5 *

(خیلی محرمانه). داشته باشد.
برای که راه را اعالم کرد شمال افغانستان را نفتی شوروی در افغانستان اـکتشافات جدید ماه نوامبر٬ در
صنعت نفت می سازد. هموار را برنامه آن تهیه شده بود احداث یک پاالیشگاه نفتی 500000تنی که سالها
برای کمی نیز تأمین نیازهای نفتی داخلی افغانستان مقدار ـگسترش یافته توسط شوروی سرانجام عالوه بر
به گسترش نفت و را میلیون دالر 235 شوروی بیش از اواسط سالهای ٬1960 از کرد. ارائه خواهد صدور
طـبیعی از فوت مکعب گاز میلیارد شوروی هم اـکنون ساالنه 3 اختصاص داده است. این کشور ـگاز
بخش اعظم توسط همین گاز و طریق خط لوله ساخته شده توسط روسیه) (از افغانستان دریافت می دارد
قبال گاز که در توافق کرد مسکو به شوروی پرداخت می گردد. نظامی این کشور قروض اقتصادی و
(خیلی نماید. سه سال تمدید تا دو مدت بازپرداخت را و بپردازد یک سوم بیشتر سال 1978 افغانستان در

محرمانه).
برنامه پنجساله چهار در پروژه های کابل را نیاز واردات مورد نیمی از برنامه کمک شوروی حدود
دوسوم ظرفیت نیروی برق افغانستان به کمک شوروی و دوسوم جاده ها تأمین کرده است. (1956-75)
بیش از ساخته و را شبکه وسیع انتقال نیروی این کشور شوروی فرودگاههای اصلی و ساخته شده است.

(خیلی محرمانه). کشت برده است. به زیر زمین را هکتار 40000
نقش مسکو به عنوان مهمترین کمک دهنده به افغانستان وی را به صورت مهمترین شریک تجاری این
تجهیزات٬ ماشین آالت و شوروی (اـکثرًا واردات افغانستان از سال ٬1978 در آورده است. در نیز ـکشور
به شوروی حالی که صادرات این کشور در رسید میلیون دالر به 205 افزایش و درصد 25 غذا) و نفت و
به علت باقیمانده است. میلیون دالر سطح 100 در محصوالت کشاورزی بود) طبیعی و آن گاز (ـکه اـکثر
کاهش یافته است. حجم صادرات نیز بوده و افزایش واردات معادل بیست درصد تورم احتماال وجود

(طبقه بندی نشده).
به سال 1978 کشورهای اروپای شرقی در اعتبار٬ میلیون دالر صدها علیرغم شایعات مبنی برصدور
میلیون دالری پیمان های دادهای قدیمی 40 براساس قرار تنها آنها افغانستان کمک جدیدی نداده اند.
رابطه بـا در دارد نظر پکن در عادی بوده است. کمک چین نیز روند بسته اند. این کشور ـکوچکی با
تصمیم گرفته و ارسال دارد٬ به این کشور دارو تجهیزات و قندهار در بیمارستان ساخته شده توسط خود
یک کارخانه سیگارسازی سال 1972 براساس اعتبار میلیون دالری خود است به لیست پروژه های 45
پیش در یک پروژه آبیاری را احداث یک مجتمع نساجی و براساس همین اعتبار چینیها اضافه نماید. نیز

(طبقه بندی نشده). ـگرفته اند.
سال 1978 کمکهای نظامی در رابطه با بنگالدش برای کاهش قدرت شوروی درمنطقه در بنگالدش .
چهار و توپخانه٬ زرهی٬ نفربر جهت دریافت تانک٬ گرچه پکن به تقاضای داـکا به چین نزدیک ترگردید.
در 6 هواپیمای اف - میلیون دالر لیکن توافق کرده است که 11 قایق گشتی شانگهای پاسخ نداده است٬
ارسال از سال 1976 امتناع شوروی در اثر به چین در گرایش این کشور دهد. قرار این کشور اختیار
گرچه آمده است. میلیون دالری نظامی شوروی به بنگالدش به وجود قطعات یدکی برای تجهیزات 45
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این تجهیزات در ارسال بیشتر مورد در ولی ما گردیده بود٬ آغاز سال 1977 ارسال تجهیزات شوروی در
.(S NF NC) دست نداریم. اطالعی در سال 1978

کارخـانه رابطه با در و زمینه اقتصادی ادامه داده بود در را فعالیت خود سال 1978 شوروی در
رنگ در و ابزار میلیون دالر معادل 4 سال 1972 براساس اعتبار تجهیزات برق احداث شده توسط خود
پیرامون گسترش کرده و حفر چاه نیز دو این کشور خیز حوزه گاز دو در مسکو داد. قرار این کشور اختیار
مورد در هم داـکا معذلک هنوز GHOROSAL به 230مگاوات اقدام به مناقصه کرده است. نیروگاه روسی
معتبر ازای ارز در میلیون دالری گندم آمریکا 6/2 خرید نارضایتی می کند. هزینه کمکهای شوروی اظهار
موجبات رنجش شوروی٬ از سال 1973 جهت بازپرداخت گندم قرض گرفته شده در سال 1978 در

فراهم ساخت.(خیلی محرمانه). بنگالدش را بیشتر خاطر
قطعات یدکی کارخانه اردنانس تونگی و تجهیزات برقی٬ ماشین آالت جدید٬ با سال 1978 چین در
ادامه عملیات این تکنیسین خود ارائه خدمات 125 خام و ارسال مواد با و بازسازی کرد را ( Tongi)
به پیش 1977 میلیون دالری چین که براساس قرارداد برنامه کمک 60 ساخت. امکان پذیر ـکارخانه را
نیتراته واحداث پروژه کود چین یک کارخانه تولید انتخاب پروژه هاست. نشانگراحتیاط چین در می رود
در چین توافق کرده است که درخواست بنگالدش را انتخاب شده بود. نیز که محل آنها کرد آغاز را سیل بند
دهد. مالحظه قرار گسترش زغال سنگ مورد روغن کشی و آسیای برنج کوبی و تصفیه خانه شکر٬ مورد

(طبقه بندی نشده)
هند . وابستگی تاریخی هند به شوروی در رابطه با تسلیحات نیروی هوایی و زمینی در سال 1978 با
انگلیس کاهش یافته است. از فروندجت جنگنده جاـگوار 200 یک معامله 2میلیارددالری خرید170تا
بـه عـلت 20 - بمب افکن سـوخو جت جنگنده و و 23 برای ارسال میگ - را مسکو پیشنهاد هند
هند نپذیرفت. خود نیاز منابع تأمین تسلیحات مورد تنوع در به ایجاد تمایل دهلی نو و محدودیتهای برد
مایل است زیردریاییهای جدیدی از و انگلیس خریداری کرد از نیز هواپیمای دریایی هاریر فروند 20
غرب تجهیزات روسی خود تجهیزات کمی از خرید با سالهای 1960 از گرچه هند غرب خریداری نماید.
قراردادهای منعقده و خریدها ساخته است٬ تانک ویجایانتای انگلیسی را کسب جواز٬ با تکمیل کرده و را
حاـکی موجب ارسال تجهیزات بسیاری ازغرب به این کشورشده و اخیراین کشوردرغرب برای اولین بار

(سّری). گسترش دهد. را منابع تأمین سالح خود می خواهد آن است که هند از
رابطه با لیکن در بود٬ تجهیزات خواهد خرید پیش خواستار از بازارهای غربی فعالتر در ـگرچه هند
داخـلی اجـازه تـولید بـود. سال آتی به شوروی متکی خواهد چند نیازهای اصلی تجهیزاتی اش در
خـواهـد تأثیر میزان فروش تسلیحاتی شوروی به هند بر تجهیزات روسی دیگر هواپیماهای میگ و
مشاهده میلیون دالر) افزایش (226 سال 1978 در سالحهای روسی به این کشور ورود در بخشید.
پیرامون شوروی حفظ نماید٬ با را دالری تسلیحاتی خود میلیارد رابطه 3 که سعی دارد دهلی نو ـگردید.
روسی برای رسیدن به خودکفایی مذاـکراتی انجام داده است. تسلیحات دیگر مونتاژ و تولید ـکسب امتیاز

(سّری).
طرحهای بخشهای اصلی وقطعات یدکی سالحهای روسی تولیدی توسط خود٬ رابطه با در دهلی نو
توانست نیروی الزم موتورهای ساخت روسیه خواهد مثال٬ به طور هم به شوروی متکی می باشد. هنوز
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به راه اندازد. 1981 یا سالهای 1980 از را هند خطوط مونتاژ فراهم کرده و را میگ 21 صد برای چند
کسب اجازه ازشوروی با یا و ازشوروی واردمی شود یا نیمی ازجتهای جنگنده نیروی هوایی هند بیش از

(سری) می گردد. داخل تولید در
را ( Nanuchka) یک قایق گشتی موشکی نـانوچکا و (Natya) نوع ناتیا دومین جمع کن از مسکو
موشک زمین به این قایق گشتی به نوع جدیدی از تحویل داده است. به هند سال 1975 براساس قرارداد
ازشوروی دریافت نیز 55 دستگاه تانک تی - این 120 عالوه بر دهلی نو٬ زمین SS- N-2 مجهزاست.

.(S NF NC) نمود.
و رابطه هند در ساله موجود اختالف چند ماه نوامبر روپیه در پیرامون نرخ مبادله روبل و تجدیدنظر
لیکن داده اند٬ طرف برای رسیدن به یک توافق امتیازاتی به یکدیگر گرچه دو میان برداشت. از شوروی را
روپیه در 10 نرخ جدید گردیده بود. شدن موضع مسکو به نرمتر چین منجر و ـگرم شدن روابط بین هند
روبل توسط شوروی روپیه برای هر درخواست 12 نرخ پیشین 8/3روپیه و روبل قابل مقایسه با ازای هر
قروض مهم مورد لیکن در برده نشود٬ به کار پرداختها باز مورد در توافق شده است که نرخ جدید است.
شد. برده خواهد به کار سال پرداخت گردد مدت 45 بدون بهره در منابع اعتباری که باید استفاده شده از
تا به خرج داد هندتالش بسیار به شوروی خواهدافزود. به قروض پرداخت نشده هند این وضع 20درصد
سال آینده میزان باز چهار در به اظهارات هند٬ بنا و این قراردادجدیدمستثنی گردد تأثیر از قروض موجود
ولی تمدیدمدت بازپرداخت بی سابقه توسط شوروی به 45 پرداخت ساالنه 250میلیون دالرخواهدبود.

.(S NF NC) .سال تأثیر این افزایش را بر باز پرداختهای ساالنه از میان می برد
است چون شوروی توافق کرده است که تشنج مشهود کاهش بحران و نیز کشور روابط اقتصادی دو در
هند کارخانه های ساخت شوروی در از نیجریه را ایران و برای پروژه های الجزایر٬ نیاز تجهیزات مورد
فرصتهای از کرده و جانبه اقتصادی دیدار شورای همکاری دو داشت با نظر در دهلی نو خریداری نماید.

(S NF NC) پیمانکاریهای اروپای شرقی استفاده کند. پیش آمده در
شوروی که اهداف و کمیسیون مشترک اقتصادی عالیرتبه هند با ساله هند رابطه کمک اقتصادی 20
ماه مارس حیات تازه یافته است. در مشخص کرده٬ سال بعدی را 15 تا فنی 10 همکاریهای اقتصادی و
مخابرات داده شده بود. نقل و حمل و تصفیه نفت٬ و تولید ماشین سازی٬ و بیشترین توجه به صنایع فوالد

از: عبارتند این پروژه ها
با میلیون دالر ارزش 500-550 تن و *احداث یک کارخانه آلومینیم سازی به ظرفیت 600000
شد. ازای آن به شوروی آلومینیم داده خواهد که در میلیون دالری سال 1977 340 اعتبار استفاده از

تن آلومینیم دریافت دارد). (شوروی توافق کرده است که ساالنه 300000
(vishnalaptnam) ویشناـکاپتنام میلیون تنی در 3 احداث یک مجتمع کوره محترقه ذوب فلز *

(Bolaro) بوکارو Bhilai و آهن کارخانه های ذوب آهن ساخت شوروی در بردن ظرفیت تولید باال *
میلیون تن. به 10/5

ایالت در ـکوبا توسط شوروی و میلیون دالر *احداث یک کارخانه استخراج نیکل به ارزش 100
این کارخانه در هند سنگ نیکل مشابه ـکوبایی آن در از شده و که مطالعات مربوط به آن آغاز اوریسا

شد. استفاده خواهد
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غرب بنگال. در گاز گسترش نفت و پی جویی و *
(خیلی محرمانه). سنگ آهن نامرغوب. و منابع منگنز بهره برداری از *

شدیدتر فشار پروژه های شوروی حیات جدیدی یافت. سال 1978 در یک دهه وقفه کاری٬ پس از
تکمیل کارخانه صنایع سنگین بخش عمومی توأم با توافق به گسترش بیشتر شوروی برای همکاری و
کارخانه ذوب گردید. منجر اولین مرحله کارخانه ذوب آهن بوکارو و (Korba) کوربا ذوب آلومینیم در
ارسال تجهیزات به پاالیشگاه 250 روسها کرده بود. تن آلومینیم تولید پایان سال 60000 در ـکوربا
توسعه شوروی به منظور و کرده اند دست ساختمان است آغاز که در را (Mathura) میلیون دالری ماثورا
مذاـکراتی انجام داده این کشور میلیون تن کنونی با 2/25 میلیون تن از به 8 ظرفیت ماهیگیری ساالنه هند

(طبقه بندی نشده). است.
که طرحهای عمرانی قراردادهای جدیدی بود انعقاد کشورهای اروپای شرقی توأم با با روابط هند

می گیرد. بر در اقتصادی جاه طلبانه ای را
برای کارناـکاتا و مجتمع های مهم کشاورزی بهار رابطه با در تا کرد امضاء بلغارستان پروتکلی را *
بلغارستان همچنین توافق کرده یاری دهد. را گوشت این کشور و غله٬ سبزیجات٬ میوه٬ تولید پرورش و
الکترونیک٬ کاالهای چرمی٬ رابطه با در تشکیل داده و هند است که یک کمپانی ماهیگیری مشترک با

همکاری نماید. این کشور داروسازی با شیمیایی و مواد
حال توسعه مطالعاتی انجام کشورهای در دیگر مجارستان پیرامون سرمایهـگذاریهای مشترک در *
داده و کمپانی ابزار ماشین آالت هندوستان نیز بخشی از تجهیزات مربوطه را فراهم خواهد آورد. دیگر
Kerala و پروژه های جاه طلبانه مورد بحث عبارتند از کارخانه آلومینیم گجرات٬ کارخانه تـیتانیم در
مجارستان توافق کرده است که .(Ragastan راجستان ( تأسیسات مربوط به استخراج معادن تنگستن در
دارد نظر در جنوب هندوستان ساخته و میوه در کنسرو و داروسازی٬ کفش٬ چرم و ـکارخانه های تولید

مجارستان احداث کند. یک کوره کک مشابه آنچه به بلغارستان داده در
یک مگاواتی و احداث یک نیروگاه 330 برنامه وسیع اقتصادی خود رومانی به عنوان بخشی از *
گاز٬ این برنامه کمکهای مربوط به توسعه نفت و کرده است. پیشنهاد را روز تن در ـکارخانه سیمان 1500
برخواهد در نیز گسترش صنعت الکترونیک را و چرمی٬ کاالهای شیمیایی و تولید وسیله نقلیه٬ مونتاژ

(طبقه بندی نشده). ـگرفت.
تـجارت بـین فرصتهای تجاری جدید٬ بهره برداری از علیرغم تالشهای پراـکنده جهت دستیابی و
رسید. میلیون دالر به سطح 450 کاهش و میلیون دالر معادل 65 سال 1978 در هند اروپای شرقی و

(طبقه بندی نشده).
تغییر ترس از افغانستان و شوروی در افزایش حضور مورد علیرغم نگرانی پاـکستان در پاـکستان .
برای تأمین هزینه کارخانه ذوب آهن کراچی از اعتبار میلیون دالر پاـکستان 225 منطقه٬ موازنه قدرت در
هم محبوبترین کمک دهنده پاـکستان چین هنوز علیرغم کاهش برنامه های کمکی٬ شوروی دریافت کرد.

(طبقه بندی نشده) به حساب می آید.
کاهش داده است. به چین به عنوان مهمترین منبع تسلیحاتی خود را پاـکستان به تدریج وابستگی خود
اـکنون پاـکستان منبع اصلی سالح برای پاـکستان به حساب می آمد٬ و یک دهه پس ازجنگ هند چین که تا



النه جاسوسی آمریکا 618 اسناد

به پاـکستان سالحهای مدرنتری هند برابر در به فروشندگان تسلیحاتی غربی که می توانند را جای خود
ساخت پکن منعقد میلیون دالری نظامی با 5 یک قرارداد پاـکستان تنها سال 1978 در داده است. بدهند٬
سه چهارم تسلیحات بوده و میلیون دالر 525 بالغ بر این گونه قراردادها زمان جنگ 1965 حالی که از در
ساخت و تأسیسات تعمیر (Taxila) مجتمع مکانیکی تاـکسیال چین در گردیده بود. چین وارد از این کشور
سال 1978 ودر (ـکه مهمترین کارخانه صنعتی چین درجهان سوم به حساب می آید) کرده بود بنا اسلحه را

.(SNF NC) به پاـکستان تحویل داد. میلیون دالر به ارزش 25 6 جت اف - فروند 16 تعداد
میلیون دالری جهت دریافت 12 19 یک قرارداد اسالم آباد علیرغم نگرانی پاـکستان ازخطرشوروی٬
مشخصات شرایط اعتباری مناسب از و ساخت که قیمت ارزان٬ شوروی منعقد با 8 می- هیلکوپتر فروند

.(S NF NC) می باشد. این قرارداد
پاـکستان برای به پایان رسانیدن ساختمان کارخـانه برخالف توصیههای جامعه مالی بین المللی٬
میلیون که قبالشوروی برای آن 430 شوروی دریافت کرد از اعتبار میلیون دالر ذوب آهن کراچی 225
قبال اعتبارهای جدید در برمی گرفت. در نیز استفاده نشده را اعتبار میلیون دالر که 45 ارائه کرده بود دالر
پی بردن به محدودیتهای مالی شوروی ساالنه 270/000تن آهن وفوالددریافت خواهدکرد.شوروی با
بازپرداخت نماید. را عمل شدن کارخانه هزینه ها که یک سال پس ازوارد اجازه داد پاـکستان به این کشور
حالی که در قرارداده اند٬ انتقاد به کارخانه ذوب آهن مورد ـکمک دهندگان غربی اختصاص منابع کمیاب را
(طبقه بندی نشده). داشته است. برنامه ریزی دوباره قروض را پاـکستان فقط تقاضای بودجه حمایتی و
در میان کشورهای اروپای شرقی٬ مجارستان 100 میلیون دالر اعتبار 12 ساله با نرخ بهره 5 درصد
ارسال سال 1980 لهستان از و پاـکستان اختصاص داد اتوبوس برقی در زیرزمینی و جهت احداث قطار
که میلیون دالری کراچی را رومانی پاالیشگاه نفت 60 کرد. خواهد آغاز به این کشور کشتی را فروند 16
که ساختمان کارخانه بخارست توافق کرد افتتاح کرد. ساخته شده بود میلیون دالری خود 16 اعتبار با
پیرامون احداث مجتمع تجهیزات برقی کرده و آغاز که هزینه آن سال قبل اعالم شده بود سیمان سازی را
بزرگترین و کرد آغاز را (Skardu) اسکاردو چین ساختمان یک فرودگاه در نماید. آغاز را بررسیهای خود
به چین را است و (Karakoram میلیون دالری کارکورام ( که شاهراه 200 پاـکستان را پروژه چین در
بدون هزینه برای پاـکستان ساخته شده این شاهراه توسط چین و به پایان رساند٬ پاـکستان متصل می کند
روی یک پروژه شاهراه سازی دیگری که اسکـاردوی بر سریعًا کارگران جاده سازی را چینیها است.

شرایط شاهراه قبلی منتقل کردند. با کرد٬ Yarkand متصل خواهد به پاـکستان را

غیره
ارج بسیارمی نهد. داده است٬ کمک به این کشور میلیون دالر چین که 185 با نپال به روابط خود نپال.
یک کارخانه کاغذسازی به ارزش و که پیرامون احداث یک کارخانه قند چین توافق کرد سال 1978 در
به سال 1972 براساس قرارداد Hitaura را چین کارخانه نساجی بررسیهایی انجام دهد. میلیون دالر 40
نپال سرانـجام سرعت بخشید. Gurka-Narayanghat را متری کیلو احداث جاده 60 و پایان رسانید
میلیون دالری 4/3 براساس قرارداد شوروی و از را خود نیاز تریبانتین مورد راتیانه و ـکارخانه تولید
لیکن ناراضی هستند٬ شرایط قرارداد از گرچه نپالیها کرد. دریافت خواهد اواسط سال 1978 منعقده در
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جالب است. بسیار روسها نظر از درصد نرخ بهره 2/5 ساله با پرداخت 12 این شرایط یعنی مدت باز
(طبقه بندی نشده).

20 شوروی برای گسترش منابع آب و چین و از کمک جدید میلیون دالر 120 سری النکا سریالنکا.
به دست واـگن قطار 500 خرید آسیای برنج کوبی و طرف آلمان شرقی جهت احداث 25 از میلیون دالر
شرق ماهاولی در دالری رود کمک چین وشوروی برای کمک به طرح عمرانی یک میلیارد پیشنهاد آورد.
آن مشارکت خواهد در دولت غربی نیز که چند یعنی هسته اصلی طرح عمران کشاورزی کلمبو سیالن٬
نیز مدارس وساختمانهای عمومی را مسکن٬ موردساختن جاده٬ میلیون دالری چین در کمک 60 داشت٬
پروژه آبیاری اختصاص یافته که است به دو میلیون دالر 60 که حدود کمک شوروی نیز شامل میشود.
ساخته میلیون دالری سال 1975 57 براساس اعتبار (Samanalawewa ) پروژه سامانالویوا عالوه بر
45 مؤسسه کشتیرانی سیالن براساس قرارداد اختیار این شوروی پنج کشتی در گذشته از شد. خواهند

(طبقه بندی نشده) داد. خواهد میلیون دالری قرار

کشورهای تجاری کمونیستی در فعالیتهای کمکی و
فصل سوم سال 1978 در به رشد٬ رو

محتوا
ارزیابی خارجی ملی آژانس اطالعات مرکزی مرکز
نکات اصلی دسامبر 1978

مقاله
واقعیتهای اقتصادی است برنامه های کمک چین نشانگر

جهان سوم می پردازد. برنامه های کمک چین در این بخش به بحث پیرامون روند
پیشرفتهای فصل سوم

حال توسعه کشورهای در فعالیتهای اقتصادی کمونیستی در
حال توسعه کشورهای در قراردادهای نظامی کمونیستی با

قابل رؤیت برای پیمانکاران غیر غیری قابل رؤیت برای بیگانگان - سّری -
نکات اصلی

تجهیزات و نیروگاهها بتواند تا داد٬ اعتبار میلیون دالر به مراـکش 50 یک قرارداد انعقاد چکسلواـکی با
خریداری نماید. سبک صنعتی را

با و ساخت٬ منعقد ماه سپتامبر بلغارستان در لهستان و با را بنین اولین قراردادهای اقتصادی خود
کرده است. آغاز مذاـکراتی را رومانی نیز چکسلواـکی و

محصوالت نفتی داده است. ساله برای خرید 16 اعتبار شوروی به کیپ ورد
لیکن اعتبار اقتصادی فنی جدیدشوروی اتیوپی به فعالیتهای شوروی رسمیت می بخشد٬ یک قرارداد

نداده است. قرار این کشور اختیار جدیدی در
مرز و سومالی بین بوداما کیلومتری در چین تقبل کرده است که یک شاهراه 385 بنابه گزارشها

بسازد. میلیون دالر جیبوتی به ارزش 20
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به پروژه نـیروگاه آبـی آرژانـتین اوروگـوئه ای مجانًا توربین را شوروی توافق کرده است که دو
آرژانتین فراهم آورد. با روابط خود در را بدین وسیله موجبات بهبود تا بدهد٬ سالتوگراند

لهستان مجارستان و آلمان شرقی٬ با دالر میلیارد سه ساله تجاری به ارزش کلی 2 برزیل یک قرارداد
میلیون دالری پیشنهادی شوروی برای تأسـیس پـروژه نـیروی 500 پیرامون اعتبار ساخت و منعقد

به مطالعه پرداخت. پورتوپیریماورا
دالری آبیاری ماهاولی کمک پروژه یک میلیارد مورد در به سری النکا دارند نظر شوروی در چین و

نمایند.
یک کارخانه آلومینیم سازی و است به مطالعه امکانات ایجاد کرده است که حاضر شوروی پیشنهاد

یونان بپردازد. نیروگاه هسته ای در
نـیروگاه های رابطه بـا میلیون دالری در 410 لهستان یک قرارداد مجارستان و شوروی٬ ایران با

ساخته است. حرارتی منعقد
ازای در و دریافت نماید٬ اسکادران میگ 25 شوروی 2 از کرده است تا قراردادی امضاء نیز الجزایر

داد. خواهد را خود به بنادر آن به شوروی حق ورود
تجهیزات پشتیبانی زمینی بـا و میلیون دالری جهت دریافت هواپیما 250 افغانستان یک قرارداد

کرده است. شوروی امضاء

مقاله
برنامه کمکهای چین منعکس سازنده واقعیتهای اقتصادی

برنامه کمکهای اقتصادی چین به جهان سوم پکن برحل مشکالت داخلی سبب شده است که در تأـکید
بود میلیون دالر 200 از سال 1977کمتر کمکهای جدیداقتصادی در دوسال گذشته کاهشی پدیدآید. در
نیم سال میزان حالی که که در در می گردید. میلیون دالر معادل 500 سالهای 1970-75 حالی که در در
باقی بمانند٬ است همچنان درسطح پایین سال 1978 قرار کمکها رسیده٬ میلیون دالر این کمکهای به 50
آهن و زغال سنگ٬ افزایش ظرفیت در قبیل (الف) مشکالت داخلی از حال مبارزه با در چون دولت هوا
با بهبودسطح زندگی می باشد. و (ج) بردن تولید؛ ارائه انگیزه برای باال (ب) شاخه های صنایع اصلی٬ دیگر
ارائه نظر جمهوری خلق چین که از عمل می کند. نیز این وصف پکن به تعهدات سنگین گذشته خود
به جهان سوم کمکهای خود برنامه های اقتصادی در بر ندارد٬ موقعیت ممتازی قرار ـکمکهای نظامی در

دارد. بسیار تأـکید

ـکمکهای اقتصادی
ارائه کمکهای با سالهای 1970 جامعه بین المللی در انگیزه چین برای به رسمیت شناخته شدن در
به عنوان یکی از و گردیدند جدا محتوای ایدئولوژیک خود برنامه های اقتصادی از بی سابقه همراه بود.
حال توسعه به کار رهبریت کشورهای در مبارزه برای ابقاء وسایل اصلی سیاست خارجی در اسباب و
که گردید دالر میلیارد 2/8 کمکهای اقتصادی بالغ بر دوره پنج ساله سالهای 1970/74 در ـگرفته شد.
(به جدول می باشد 1969 تا سالهای 1956 کمک ارائه شده در دالر یک میلیارد معادل سه برابر تقریبًا
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نصیب ملل آفریقایی گردید. کمکهای جدید شصت درصد یک مراجعه شود).

جدول 1
آمریکا حال توسعه میلیون دالر کمکهای اقتصادی ارائه شده به کشورهای در چین:

11978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 جمع 1970
47 158 137 348 282 574 607 563 781 جمع 2 3496
42 106 106 257 242 357 245 359 473 آفریقا 2188
000 57 000 35 57 2 41 61 000 شمال آفریقا 253
42 49 106 222 185 355 205 298 437 آفریقای مادون صحرا 1935
000 000 000 1 25 000 000 81 000 آسیای شرقی 107
000 000 000 000 000 000 45 000 000 اروپا 45
000 000 1 10 8 000 89 44 000 آمریکای التین 152
خاورمیانه 247 43 45 88 37 2 000 27 000 5
آسیای جنوبی 757 265 34 139 180 5 80 3 51 000

سی ام ژوئن است. این اطالعات مربوط به دوره یکم ژانویه تا .1
نشوند. صفر جمع برابر به همین علت است در شده اند ارقام گرد .2

گرفته بود در میانه روها و قدرت میان رادیکالها سر به علت مبارزه ای که بر فرارسیدن سال ٬1974 با
برنامه کمکهای اقتصادی پکن سیر نزولی در پیش گرفت.

که سیاست به جهان سوم اطمینان داد که سرانجام به رهبری هواـکوفنگ به قدرت رسید جناح میانهرو
لیکن خاطرنشان ساخت که به علت وضع کمک به کشورهای فقیرادامه خواهدداد٬ مائودر رئیس جمهور
محدودیتی ایجاد میزان این کمکها حال توسعه در در و فقیر جمهوری خلق چین به عنوان یک کشور
برنامه های داخلی عمران منابعی که پس از مقدار که هر این مقامات چینی گفتند عالوه بر گردید. خواهد
سیاستهای چین بـه خـصوص از علنًا باشند گرفت که حاضر به کشورهایی تعلق خواهد باقی بماند
سال در و به مصر سال 1976 چین در مثال٬ به طور سیاست شوروی حمایت نمایند. با سیاستهای مغایر
قطع رابطه مسکو با چون آنها داد٬ را برنامه های عمرانی آنها سودان قول حمایت از به سومالی و 1977
مجموع در بود؛ متمرکز آفریقا بر سالهای 1976-77 بخش اعظم کمکهای اقتصادی چین در ـکرده بودند.
محدودیت وسعت قراردادهای کنونی با میزان و بودند. میلیون دالر 50 برنامه دارای ارزش بیش از دو تنها
پیروی از با قراردادهای اخیر اوائل دهه جاه طلبانه نیستند. مانند ظرفیت اقتصادی چین متناسب بوده و
کمکهای فنی ارائه شده نیز و دارد. کارگری تأـکید صنایع سبک و پروژه های کشاورزی٬ سنت چین بر
زام بسیار تأسیس راه آهن تان - چین در گرچه کار حال توسعه می باشد. کشورهای در نیاز متناسب با
پروژه های دیگر راه آهن و ایجاد برای کمک در را تقاضاهای آفریقاییها این کشور لیکن اخیرًا عالی بود.
برنامه کمکهای خارجی پروژه های بزرگی که از مایل است از دولت جدید ظاهرًا کرده است؛ زیربنایی رد
انجام تعهدات مربوط لیکن پرداخت و شده٬ گرچه روندتعهدات کندتر استفاده ننماید. چین بهره ای ندارند٬
یک پنجم عمل می نماید. هم به تعهدات گذشته خود چون پکن هنوز ادامه دارد. به وامهای پیشین هنوز
1977پرداخت گردید حال توسعه درسال 1976و دالرکمکهای ارائه شده به کشورهای در 2/3میلیارد
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نیاز برآورد از عبارت بود حالی که مهمترین کمکهای سالهای 1971-74 در نگاه کنید). (به جدول 2
بزرگترین پروژه هایی گسترش توزیعی بیشتری یافته است. لیکن کمکهای اخیر زام٬ پروژه راه آهن تان -
آبهای در میلیون دالری تأسیس یک بندر پروژه 55 از عبارتند می گردد آغاز سال 1976-77 ـکه در
احـداث راه در تونس٬ میلیون دالری در مطالعات مربوط به احداث یک کانال 90 عمیق موریتانی٬
سری النکا٬ میلیون دالری آبیاری در پروژه 30 و پاـکستان٬ توسعه مجتمع ماشین سازی در ماداـگاسکار٬
به یمن رو کشور دو سودان و سومالی٬ رواندا٬ پاـکستان٬ میلیون دالری اتیوپی٬ پروژه های راهسازی 400

اتمام بود.
که این باالترین بودند جهان سوم مشغول به کار تکنیسین چینی در 24000 سال گذشته بیش از در
منطقه احداث راه آهن تان زام تکنیسین از مراجعت 10000 بوده است. ابتدای برنامه ها از میزان این افراد
درصد 85 حدود آفریقای مادون صحرا به پروژه های آفریقایی جبران گردید. این افراد جریان ورود با نیز

می گیرد. بر در خارج را پرسنل کمکهای چینی در
چین خدمات فنی ارزان چین ارزشمندترین جنبه تالشهای عمرانی جمهوری خلق چین بوده است.
حال کشورهای در دریافت نمی دارد؛ معتبر حال توسعه ارز کشورهای در از خدمات فنی خود برابر در
درداخل کشور نقل را تغذیه وحمل و برای مسکن٬ نیاز قبیل مخارج مورد مخارج از مقداری از توسعه تنها
به خصوص بعضی موارد در و کم توقع هستند. سخت کوش و بسیار پرسنل چینی نیز و میپردازند؛ خود

می گرداند. باز چین تمام مخارج متحمل شده را باشد٬ نیاز خدمات بهداشتی مورد اـگر

جدول 2
آمریکا حال توسعه میلیون دالر کمکهای اقتصادی ارائه شده به کشورهای در چین:

جمع 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
جمع 1672 72 189 259 238 252 181 283 198
آفریقا 1030 37 116 148 164 137 118 195 115
6 5 5 5 4 3 10 5 43 شمالی  آفریقا
109 190 113 132 160 145 آفریقای مادون صحرا 987 32 106
1 3 8 12 8 8 000 آسیای شرقی 40 000
2 1 1 2 000 4 000 000 10 اروپا 
3 3 1 1 1 14 2 000 25 آمریکای التین 
23 23 17 30 39 9 10 6 خاورمیانه 157
54 58 36 70 26 76 61 29 آسیای جنوبی 410

خاصی اعتبار شهرت و ارائه دهنده کمکهای اقتصادی از به عنوان یک کشور میان ملل فقیر چین در
اجتماعی را مؤثری پیشرفتهای اقتصادی و شرایط متعادل برنامه های کمکی که به طرز است. برخوردار
نگرفتن نیازهای کمونیستی برای درنظر سبب شده است که چین برخالف برنامه های غربی و می برد باال
برنامه های کمک چین سبب باال باشد ناچیز آنها مقدار میزان و حتی اـگر واقع نگردد. انتقاد بشری مورد
حمله قرار مورد کشاورزی را ریشه ای زیربنایی و نقصانهای اساسی و بوده و میزان تولید رفتن رفاه و

می داده است.
حال توسعه تطابق داشته است. شرایط فقیرترین کشورهای در همیشه با تکنولوژی چینیها فنون و
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از کمکهای چین را نیمی از بوده همیشه بیش از دالر 200 از کمتر سرانه ساالنه آنها ـکشورهایی که درآمد
اختصاص داده اند. به خود آغاز

گرفته کشاورزی به کار و صنایع مادر٬ جهت گسترش برنامه های زیربنایی٬ ـکمکهای چین همیشه در
ارائه شده است (35 در واحداث بنا سد جاده٬ زمینه احداث راه آهن٬ هم در هنوز مهمترین کمکها شده اند.
کمک به و کاره شامل 20درصدمی گردد پروژه های چند آبیاری و کمکهای مربوط به کشاورزی٬ درصد)
به صنایع کل این کمکها درصد 5 تنها اختصاص می دهد. به خود را دیگر درصد 20 صنایع سبک نیز
تحقیقات به عمران شهری٬ باقیمانده این کمکها پاـکستان اختصاص داده شده است. سنگین آن هم در
پزشکی اختصاص یافته است. فرهنگی و آموزشی٬ بندری٬ تأسیسات توریسیتی٬ ایجاد زمین شناسی و
پیشرفت به وجود در نقل چینی مرحله جدیدی را پروژه های حمل و دیگر راههای احداث شده و
یمن جنوبی چین در مثًال برطرف ساخته است. پرسنل را و نقل کاال حمل و در مشکالت موجود آورده٬
زام راه آهن تان - احداث نموده است. این شبکه را درصد سودان 10 سومالی و در و شبکه راهها نیمی از
سرعت ایجاد به زامبیا به بخشهای داخلی و حمل کاالها در مشغول است٬ خود ظرفیت نسبی به کار ـکه با
هریک نیاز کشاورزی با پروژه های صنعتی و کاهش داده است. دارالسالم را بندر در تراـکم موجود ـکرده و
دوران بعدازجنگ در تجارب خود استفاده از چین با حال توسعه مطابقت داده شده است. کشورهای در از
اغلب تأسیساتی این پروژه ها دارد تأـکید واردات بکاهند آسانی که از کم خرج و پروژه ها جهانی دوم بر
فیبرسازی٬ قبیل کارخانه های نساجی٬ تأسیسات صنعتی از می آورند. خام به وجود برای پروراندن مواد
ـکاغذسازی٬ تهیه غذا٬ و کشاورزی با قیمت ارزان تأسیس و به سرعت راه اندازی می شوند. آنها از منابع
نگهداری آنها نیز مهارت بسیاری الزم نیست. انسانی و مصالح بهره برداری می کنند و برای راه اندازی و
نیم چین حدود سالهای 1970 در است. امتیازات خاصی برخوردار ـکمکهای چین به جهان سوم از
میلیون دالر 800 بیش از میزان این کمکها ابتدای این برنامه ها از کمک ارائه کرده است و دالر میلیارد
پیش گرفته است. اعتدال در نوعی میانه روی و شرایط اعتبارهای خود پکن در سالهای اخیر٬ است در
ده معموًالمدت بازپرداخت آنها و نرخ بهره بود خالی از سالهای 1960 قراردادهای عمرانی چین در
سال نیز 30 تا به 20 گذشته و لیکن دوره های تمدیدی اـکنون بیش از بود. قابل تمدید نیز سال دیگر
پاداش آن سال نیز 9 سال است و میانگین دوره بازپرداخت وامهای غربی که 33 مقایسه با در می رسد.
کمکهای کمونیستی که بیش از دیگر مقایسه با در و می باشد درصد 2/6 نرخ بهره نیز و محسوب می گردد
جالب توجه است. می باشد٬ درصد 3 تا 2/5 نیز نرخ بهره آنها سال دوره بازپرداخت آن نیست و 12

ـکمکهای نظامی
عدم توانایی چین در ناشی از میلیون دالر) 845 کمکهای نظامی چین (مجموعًا ناچیز میزان نسبتًا
گرچه مسلح کردن تأسیسات نظامی جهان سوم می باشد. غربی در کشورهای کمونیستی و دیگر رقابت با
درصد گفت که 75 ولی باید آفریقایی می باشند٬ تای آنها که 26 ارائه می شود کشور به 38 این کمکها
ناچیزی مقدار مجموع کمکهای نظامی سال 1977 داده شده است. تانزانیا به پاـکستان و این گونه کمکها
اختصاص یافته آن به آفریقای مادون صحرا که نیمی از نگاه شود) بوده (به جدول 3 معادل 50میلیون دالر
ازغرب وشوروی سال عقب تر تولیدات نظامی چین 20 به همان میزان ارائه می گردد. نیز سال 1978 در و
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ندارد. حال توسعه را کشورهای در نیاز کمیت تسلیحاتی مورد چین کیفیت و بوده و
به علت رقابت کشورهای مهم می کردند چین وارد از را کشورهایی که عمدتًاسالحهای خود حتی در
که دومین مشتری بزرگ سالحهای تانزانیا مثال٬ به طور آمده است و گرایشی پدید تغییر سالح نیز تولید
کرده تجهیزات چین پیدا که وابستگی عمیق به آموزش و کشورجهان سوم بود تنها پکن به شمارمی رفت و
روی آورده است٬ به مسکو تعمدًا تانزانیا دهد. استفاده قرار مورد مایل نیست تجهیزات چینی را دیگر بود٬
یک دهه دولت جدید موزامبیک نیز٬ در دهد. وی قرار اختیار نیست سالحهای مدرن در چون چین قادر
گروههای چریکی نیاز آموزش مورد زمینه دریافت سالحهای کوچک و در چین را همکاری نظامی با

به شوروی روی آورده است. برای تهیه سالحهای مدرن تر پایان بخشیده و
همه در حمایت ظاهری نظمی داده است. سومالی تنها سودان و چین به مصر٬ نیز سالهای اخیر در
نیاز پکن که بر می کند. ثبات یاد به عنوان وسیله ایجادصلح و چین به برنامه کمکهای اقتصادی خود موارد٬
پـیشرفت در کـمکهای خـود مـقایسه بـا در فروش تسلیحاتی قدرتهای بزرگ را دارد٬ بسیار تأـکید

می خواند. تأسف بار اقتصادی٬ مسالمت آمیز

جدول 3
آمریکا حال توسعه میلیون دالر کشورهای در قراردادهای نظامی با چین:

جمع 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1
جمع 2 593 63 81 79 27 86 42 143 51 21
آفریقا 187 23 15 12 7 19 34 32 29 16
شمال آفریقا 21 000 000 000 000 000 9 000 000 12
آفریقای مادون صحرا 166 23 15 12 7 19 25 32 29 4
قابل اغماض 000 000 000 000 000 آسیای شرقی قابل اغماض 000 000 000
آمریکای التین 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
قابل اغماض 000 000 000 6 11 000 000 خاورمیانه 17 000
آسیای جنوبی 388 40 66 67 20 67 2 100 21 5

سی ام ژوئن است. این اطالعات مربوط به دوره یکم ژانویه تا .1
نشوند. صفر جمع برابر به همین علت است در شده اند ارقام گرد .2
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الرحمن الرحیم  بسم اهلل
معرفی کتاب

غیردولتی آمریکا سازمانهای مختلف دولتی و بررسی تحلیلهایی که توسط تحلیلگران آمریکایی در
تاـکنون تحت عنوان تهران به دست آمده است٬ در سفارت آمریکا در ایران صورت گرفته و مورد در
این مجموعه نکته اساسی که برای انتشار به چاپ رسیده است. مجلد 8 در ایران“ در ”دخالتهای آمریکا
کشور است که بررسی جنبه های گوناـگون جامعه و بوده محتوای تحلیلی این اسناد تحت یک عنوان مدنظر
تنظیم این اسناد زمانهای مختلف پرداخته است. نظامی در اجتماعی و اقتصادی٬ سیاسی٬ ابعاد ایران در
مقاطع که در مجموعه عواملی را اسناد٬ مطالب مندرج در حد در تحلیل٬ برحسب تاریخ تهیه گزارش یا
مختلف زمانی و نقاط عطف آن٬ زمینه ساز تحوالت بوده اند و نهایتًا به پیدایش انقالب در این کشور منجر

شده اند را تصویر می کند.
تحت عنوان شرایط ایران و زمینه تحلیل اوضاع و اسناددیگری در افزایش حجم کار گذشت زمان و با
و جلد چهار که در آماده چاپ گردیده اند٬ ترجمه و ایران“ در منتشره قبلی یعنی ”دخالتهای آمریکا اسناد

ارائه می گردد. به روال سابق یعنی تنظیم برحسب تاریخ سند٬
تا فاصله زمانی سالهای 1341/1965 است که در هشت سند مشتمل بر اول یعنی کتاب حاضر جلد
اجتماعی و شرایط سیاسی٬ موضوع کلی یعنی امنیت ؛ چهار در این اسناد تهیه شده است. 1353 /1974
مورد در به توضیحی مختصر سازمان دفاعی قابل تقسیم است که ذیًال و انقالب سفید اقتصادی ایران؛

موضوعات بسنده می شود: هرکدام از

امنیت
به واسطه ایران. سیستم امنیتی در بر مروری دارد حکومت ایران“ موضوع ”امنیت در با اولین سند
ایاالت متحده نیاز تجهیزات نظامی پیشرفته و زمینه فروش تسلیحات و در آمریکا ـگسترش روابط ایران و
همچنین تصمیم آمریکا کشورهای طرف معامله و تسلیحاتی خویش در نظامی و به حفظ اسرار آمریکا
”ـکـمیته کـنترل وزارت دفاع آمـریکا ٬“BIULLPUP” و ایران به موشکهای ”هاوک“ تجهیز مبنی بر
سوی مقامات اطالعاتی که از براساس مشاهدات گروه و و میباشد اطالعات نظامی دفاع کشوری“

تهیه گردیده است. آنان نهاده شده٬ اختیار ایرانی در آمریکایی و
مسئله امنیت ارتباط با دیدگاه عمومی در نقش حکمرانی استبدادی شاه و مبادی قانونی٬ سند آغاز در
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توضیحاتی در ذـکر با کشور سپس به تشریح سازمانهای تشکیل شده برای تأمین امنیت در مطرح شده و
تشکیالت وظایف مربوطه می پردازد. سازمان و مسئولین هر تاریخچه تشکیل و موقعیت سازمانی٬ مورد
”پلیس کشوری“٬ اطالعات“٬ ”ضد مشترک“٬ ستاد ”رکن دو ”ساواـک“ ”شورای امنیت ملی“٬ مذکور

شامل می شود. را ”اداره اطالعات ویژه“ و ”ژاندارمری“
و به شاه ارائه می دادند مستقیمًا را ژاندارمری همگی گزارش کارخود پلیس و رکن ٬2 رؤسای ساواـک٬
هماهنگی بدین ترتیب میزانی از و شاه ارائه می دادند نظر مطلوب از حد هماهنگی تا بدین ترتیب میزانی از
”سرلشگر این هماهنگی توسط افرادی نظیر و توسط وی اعمال می گردید٬ شاه٬ نظر مطلوب از حد تا
تعمیم می یافت. بین سازمانهای مختلف٬ روزانه در هفتگی و تشکیل جلسات ماهانه٬ با و فردوست “
وزارتخانه ها جنبه های غیرنظامی حکومت مانند ادامه گزارش به بررسی امنیت در ـگروه تحقیقات در
غیرنظامی و پایگاههای نظامی٬ طبقه بندی شده در سیستمهای حفاظت اسناد ادارات دولتی پرداخته و و

می دهد. بحث قرار مورد ادارات تابعه هرکدام را
این برنامه روشی هرچند گرفته و بحث گروه قرار نیزمورد دارد ایران وجود برنامه امنیت پرسنلی که در
می رفته ولی روشی بوده است که عوامل تشکیل دهنده به شمار نیز برای سنجش میزان وفاداری (به شاه)
بدین ترتیب مراحلی که یک متقاضی عضویت در تعیین کننده بوده و اسرار حفاظت از امنیت و آن در
این رابطه مرعی می شد٬ مالحظات امنیتی که در و واحدهای تابعه بایستی طی می کرد نیروهای مسلح یا

گرفته است. بررسی قرار توسط گروه مورد

شرایط سیاسی٬ اجتماعی و اقتصادی ایران
اوضاع اقتصادی٬ باب شرایط و مطالبی در کلی مشتمل بر هفت به طور پنج و سه٬ شماره دو٬ اسناد
ثبات سیاسی٬ موقعیت شاه به عنوان رئیس بی چون چرای خانه خود٬ سیاسی ایران هستند. اجتماعی٬
بحث قرار به تفصیل مورد شماره 3 سند 1348در سال 1969/ رشداقتصادی وسیاست خارجی ایران در
این گونه شاه ومواضعش را این ارزیابی شش ماهه به تحلیل کلیه ابعادحکومت شاه پرداخته و ـگرفته است.
کامل بااعتماد را سیاست خارجی کشور صحنه جهانی٬ ”دولتمردی مجرب که در توصیف نموده است:
میان دوستان آمریکا در آمریکا نظر به صورتی غیرعلنی به ترویج مواضع مورد هدایت کرده است و
طریق آن به گسترش جاه طلبیهای کرده که از ایفا عموم آن چنان نقش متعادلی را انظار ولی در پرداخته٬
کشورهای بلوک کمونیست نائل جهان سوم و غرب٬ با روابط خود بهره برداری از خلیج فارس و ایران در
سر لبنان بر قطع روابط دیپلماتیک با وی بر اصرار مذاـکرات نفتی٬ به واسطه سرسختی در وی را و آید.“
انتقاد درشط العرب مورد کشور بین دو مرز قبال عراق به خاطر موضع تهاجمی در بختیار٬ موضوع تیمور

داده است. قرار
گردیده است: ذـکر است که فهرست وار عمده شامل مطالب زیر به طور شماره 3 سند

آن در نتایج مترتب بر بررسی برنامه عمرانی چهارساله و و سال 1348 اوضاع اقتصادی ایران در ـ
پروژه های صنعتی عمده ارزی٬ میزان ذخایر تورم٬ کنترل پول٬ بازرگانی٬ صنعتی٬ زمینه های کشاورزی٬

و... مجتمع پتروشیمی شاهپور خط لوله نفت و مانند
شرکت وزیرخارجه وقت آمریکا نیکسون٬ مالقات شاه با آمریکا٬ محتوای روابط ایران و ماهیت و ـ
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آن در روابط با و نقش آمریکا ایرانیان٬ بر آپولوی 11 پرواز تأثیر تهران٬ در کنفرانس سنتو در ”راجرز“
استخدام تکنیسینهای ٬4 فروش تسلیحات به ویژه هواپیماهای اف ـ ایرانی٬ ”متن ناسیونالیزم مستقل“
سر بر آمریکا بین ایران و اختالفات موجود جتهای نیروی هوایی ایران و برای تعمیر نیروی هوایی آمریکا
زمینه جانبه در همکاری دو کنسرسیوم٬ مذاـکرات ساالنه نفتی بین دولت ایران و روند موضوع آخر٬ دو

آمریکا. وضعیت تجارت ایران و اهداف غیرنظامی٬ مورد انرژی اتمی در ـکاربرد
دارد خلیج فارس قصد خروج انگلستان از اعالم اینکه ایران پس از خلیج فارس و نقش ایران در ـ
شیوخ خلیج فارس٬ سایر و به انگلیسها تفهیم این امر سعی در و به عهده بگیرد نقش ژاندارمی منطقه را
کشورهای حوزه خلیج فارس. دیگر همکاری عربستان و منطقه با طرح یک سیاست دفاعی مشترک در
اصل دعوا اختالف و موارد ذـکر درشط العرب٬ کشور مشترک دو مرز مورد عراق در درگیری ایران و ـ
گرفته شیوه های به کار و نحوه برخوردها مرزی٬حوادث اتفاق افتاده درخالل دوران درگیری٬ نقطه نظر از

کشور. سوی دو شده از
لبنان برسرمسئله به ویژه همسایگان ازجمله قطع روابط دیپلماتیک با و کشورها سایر روابط ایران با ـ
اختالف پاـکستان٬ روابط با سقوط ایوب خان و ٬(1348 رئیس قبلی ساواـک (قبل از بختیار تیمور استرداد
نقش اردن و اسرائیل و هند٬ روابط با این کشور٬ روابط با و هیرمند رود سر افغانستان بر مرزی ایران و

عراق. درگیری بین ایران و میانجیگرانه شاه حسین اردنی در
تماسهای آنان٬ روابط با ایجاد انگیزه شاه از کشورهای بلوک کمونیست٬ شوروی و روابط ایران با ـ
تجاری٬ اقتصادی و فرهنگی بین ایران و شوروی٬ مذاـکرات بر سر کارخانه ذوب آهن و خط لوله گاز٬
نخست وزیر چکسلواـکی و رومانی و سفر رؤسای جمهور یوگسالوی و چکسلواـکی و رومانی٬ روابط با

یوگسالوی به تهران.
وضعیت گروههای مخالف شاه٬ انتصابات مهم دولتی٬ تغییرات و احزاب٬ پارلمان و وضعیت دولت٬ ـ

ایران. امنیت در با مغایر حوادث اتفاق افتاده و
میزان و دیدگاهها توصیف اعتقادات٬ ایران و تحلیلی است راجع به وضعیت جوانان در شماره 5 سند
شهری تحصیل کرده و قشر تحلیلها البته این اطالعات و رژیم شاه٬ همکاری با مقابله یا در مشارکت آنها
طبقه متوسط شهری منجر به تحلیل جامعه بوروکرات و نهایتًا و شامل می شود را جمعیت جوان کشور

می گردد.
بـررسی اطـالعات مـلی جزوات واحـد یکی از ایران“ موضوع ”بررسی کلی ـ با شماره 7 سند

است : شامل مطالب زیر فهرست وار تهیه گردیده و 1352 / سال 1973 آمریکاست که در
تأثیروقایع وحوادثی که وقایع دوران مصدق٬ به قدرت رسیدن شاه و رابطه با تاریخچه مختصری در ـ
نظراتی که مدرنیزه کردن ایران و مورد دیدگاههای وی در تفکرات شاه٬ بر گردید به کودتای 28مرداد منجر

گردید. منجر به طرح ”انقالب سفید“
تاریخی کشورشان (خـود شرایط جغرافیایی و تأثیرپذیری ایرانیان از تحلیل شخصیت ایرانی و ـ
اعتراضات علیه اهمیت روحانیون و نقش مذهب٬ ؛ نوآوری) تحول و مخالفت با فردگرایی و بزرگ بینی٬
ایران. سلسله های حاـکم بر از تاریخچه ای مختصر ایران و پادشاهی در سوی مذهبیون؛ حاـکمیت از

درآوردن مجلس توسط شاه ؛ به اختیار نحوه کنترل و مجلس وجایگاه آن درسیستم حکومتی شاه ؛ ـ
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تصدی شغلهای حساس و انتصابات و انتخابات٬ در طریق اعمال نفوذ انحصاری کردن قدرت سیاسی از
انحصارگرایی قـدرت و سرکوب هرگونه مخالفت با نقش نیروهای امنیتی و غیرحساس توسط شاه ؛

شاه. استبداد
صنایع و موقعیت بخش خصوصی٬ این روند؛ نقش نفت در صنعتی کردن ایران و مدرنیزاسیون و ـ
سیاستهای مربوط آن ؛ منابع در دیگر نقش نفت و ایران و بررسی اقتصاد سیستم اقتصادی ایران ؛ در بانکها

نفتی ایران. وضعیت ذخایر فروش نفت و و به تولید
روابط موردروابط ایران باشوروی٬ تاریخچه مختصری در آمریکا٬ روابط با سیاست خارجی ایران ؛ ـ
عراق کشورهای حوزه خلیج فارس٬ نحوه روابط با سیاست ایران درخلیج فارس و فعلی ایران باشوروی٬

ایران. مسئله درگیری با و
رونـد اقـتصادی و به رژیم به واسطه رشد مشکالت مبتال دوران زمامداری٬ موفقیتهای شاه در ـ
وضعیت پیش بینی موقعیت آتی شاه و اقتصادی رژیم شاه٬ چشم انداز و پیش بینی ثبات کشور نوآوری٬

سیاسی کشور.
اقتصاد٬ حکومت٬ مردم٬ آب٬ شامل وسعت٬ 1351 / سال 1972 مشخصات کلی کشوری ایران در ـ

ارقام. و آمار ذـکر نیروهای دفاعی با ارتباطات و ـکمکها٬

سازمان دفاعی
سند شماره 8 در آغاز به بررسی منافع آمریکا در ایران و سپس به ارزیابی تأثیرات موقعیت جغرافیایی
ایران در خاورمیانه بر نیازهای دفاعی و موضع دفاعی آن می پردازد. مردم٬ مذهب٬ آداب و رسوم و
بیان خـطر ضرایب مهم فرهنگی جامعه ایرانی به عنوان مقدمه ای بر اقتصادی و پیشرفتهای عمرانی و
می گیرد. بحث قرار مورد مزبور استراتژی شاه برای خنثی کردن خطر نیز و خارجی که ایرانیان می پندارند
طرحهای و تسلیحات موجود سپس قدرت و دفاعی ایران و امور تحلیل دستگاه تصمیم گیرنده در تجزیه و
نهایت به در تشکیل می دهد. مطالب بعدی را مختصر و مجزا به طور مربوط به گسترش نیروهای سهـگانه٬
فروشهای مورد در و نیروهای نظامی ایران می پردازد حمایت از در برنامه های کمک امنیتی آمریکا مرور
تیمهای کمک فنی حوزه ای (تافت)٬ ایران (آرمیش مگ)٬ در هیئت مستشاری نظامی آمریکا نظامی٬
خطرات حاصله ازتسلیح بیش نیروهای نظامی ایران٬ کشور آتی خارج از برنامه آموزشی نظامی جاری و

اندکی بحث می کند. ایران برای آمریکا٬ حد از

اصالحات اجتماعی و انقالب سفید
بررسی و شیوه های اجرا اهداف٬ ایران به تحلیل انگیزه ها٬ عنوان اصالحات در با 5 و شماره 4 اسناد
/ سال 1969 در شماره 4 سند اجرای اصول انقالب سفیدمی پردازد. موفقیتهای رژیم شاه در و شکستها
عنوان قسمتی با نیز شماره 7 سند در تهیه شده است. 1351 / سال 1972 در شماره 5 سند و 1348

این رفرم پرداخته است. مورد به بحث در انقالب سفید
جداـگانه هرکدام از مفصل و است که به طور شماره 4 سند باب انقالب سفید٬ در جامع ترین این اسناد
اصول اجرای هرکدام از مراحل طی شده در ذـکر پس از داده است. بحث قرار مورد اصول دوازدهـگانه آن را
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سپس طراحان این اصول مطرح گشته٬ اهداف شاه و و خالل مطالب انگیزه ها در ضمنی و فوق به طور
این بر عوامل مؤثر و شکستها موفقیتها٬ اجرای این اصول صورت گرفته است. نتایج حاصله از مروری بر
بـیانات و سند٬ توجه به عوامل مختلف (شیوه های اجرائی مطروحه در با نتایج بررسی شده است و
تحلیل به نحوی صورت گرفته که اساس نتایج حاصله) تبلیغات رژیم و موضع گیریهای مسئولین اجرائی٬
سوی از نهایت کلیه آنها در هرچند می گیرد٬ سؤال قرار اساس انگیزه های طراحان آن مورد این اصول و
آینده سیاسی ایران در پویایی اجتماعی و اقتصادی و رشد نویدبخش ثبات٬ و موفقیت آمیز تحلیل گر

می گردد. قلمداد
واقع بینانه برای موشکافانه و به گزارشاتی دقیق٬ این نکته ضروری است که علیرغم نیاز ذـکر اینجا در
شده و حقایق آن گونه تصویر و که واقعیتها نشان می دهد اسناد اوضاع٬ شرایط و تحلیل مناسب وصحیح از
شاه و مورد آرزوهایشان در آمال و تحلیلگردوست داشته ببیند. یا که گزارشگر درآمده اند به رشته تحریر
زودباوری ونظریه پردازیهای عجوالنه کشانده بدان ساده اندیشی٬ به سطحی نگری٬ ایران آنان را منافع در
طوفان انقالب درمانده گشته و سالهای بعد پیش بینی حوادث ایران در تحلیل اوضاع و از که نهایتًا حد
بر کشورهای مشابه ایران را ثروت ایران و شده از کاخهای بنا ویران و اسالمی ایران خیمههای آمالشان را

سرشان خراب نموده است.
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

1366 بهار
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شماره (1) سند
سّری
ایاالت متحده آمریکا ـکمیته کنترل اطالعات نظامی
A سریهای می باشد٬ رونوشت موجود 49 از رونوشت شماره 46 صفحه بوده و شامل 37 این سند

حکومت ایران“  ”امنیت در
یادداشت منشی:

تهیه ثبت مشاهدات ”ـگروه کمیته کنترل اطالعات نظامی ایاالت متحده“ گزارش ضمیمه به منظور 1ـ
داده است. بررسی قرار مورد حکومت ایران را برنامه امنیتی در ٬1975 نوامبر الی 3 اـکتبر 25 شده که از
1965 دسامبر طی جلسه مورخه 15 این گزارش را ”ـکمیته کنترل اطالعات نظامی ایاالت متحده“ 2ـ

نموده است. تأیید
قابل واـگذاری به اتباع بیگانه“می باشد. ”غیر بوده و مستلزم ”استفاده خاص“ این سند 3ـ

مسئولیت اداری و رسمی به آن دارند( به اشخاصی است که نیاز منحصر پخش وواـگذاری این سند 4ـ
می کند). اقتضا آن را رسمی آنان استفاده از

هرلیس اس. دونالد
 منشی

ـگروه 1
تنزل طبقه به صورت اتوماتیک مستثنی بوده و نمی بایست از طبقه بندی (محرمانه) خارج شود. از
قابل واـگذاری به اتباع بیگانه است. سّری غیر مستلزم استفاده خاص بوده و

سیستم امنیتی ایران مروری بر
مقدمه الف.

ایران به سیستمهای پـرتاب مـوشک تجهیز مبنی بر ”وزارت دفاع ایاالت متحده“ به پیشنهاد نظر
که سیستم امنیتی ایران آخرین بارتوسط یک گروه کمیته کنترل آنجا نیزاز و ٬“ BWKKPUP” و “HAWK”
رسمی به طور نمود٬ ایران بازدید از 1960 سپتامبر که طی ماههای اوت و اطالعات نظامی دفاع کشوری٬
تا آن شد (USMICC) بر ”ـکمیته کنترل اطالعات نظامی ایاالت متحده“ گرفته است٬ ارزیابی قرار مورد
این گروه اعزام نماید. به این کشور ایران٬ سیستم امنیتی در یک گروه تحقیقات امنیتی برای بررسی مجدد
جلسات بحث و به انجام رسانید. 1965 نوامبر 4 در و آغاز اـکتبر 23 از ایران را در تحقیقات خود
هیئت مسـتشاری نـظامی نمایندگان سفارت آمریکا٬ نیز مقامات رسمی ایران و حضور مذاـکره ای با

گردید. برگزار “ GENMISH” ژاندارمری هیئت مستشاری در ARMISH) و MAAG)

فوریه ٬1961 مورخه 8 “ MIC تحت شماره ”206/129 آن گذشت٬ که ذـکر ارزیابی امنیتی (قبلی)
گزارش شـماره در آن است که اطالعات موجود گزارش فعلی عمدتًا هدف از بایگانی گردیده است.
برمشاهدات گروه واطالعاتی این گزارش اساسًا در اظهارات موجود تکمیل نماید. را “ MIC 206/129”

مبتنی است. گروه نهاده شد٬ اختیار آمریکایی در سوی مقامات ایرانی و ـکه از
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گروه است. صورت اسامی اعضاء :A ضمیمه
ایشان مذاـکره نموده است. لیست اسامی عمده مقامات رسمی ایرانی است که گروه با :B ضمیمه

مذاـکره برگزار آنان جلسات بحث و شامل اسامی عمده مقامات آمریکایی است که گروه با :C ضمیمه
ـکرده است.

حاوی برنامه مالقاتهای گروه می باشد. :D ضمیمه

مسئله امنیت ارتباط با مبادی قانونی در ب ـ
اصول قانونگذاری امنیتی در شده است. ذـکر “ MIC گزارش شماره ”206/129 که در همان طور
٬(1304) 1925 و (1286) 1907 (1285) قانونی مـورخـه 1906 مواد ایران تغییری نکرده است.
تشکیل قضائیه را مقننه و هم مجریه٬ از تقسیم آن به قوایی مجزا همچنان شالوده قانونی حکومت ایران و
راستای سـنت قـدیمی در شاه ـ اما دموکراتیک می باشد٬ وجودی که حکومت ایران اسمًا با می دهد.
پیش نقش یک حکمران بیش از ـ ایران به چشم می خورد ابتدای ثبت تاریخ در پادشاهی مطلقه که از
بایستی به عنوان ثبات موقعیت وی٬ دیدگاه شاه نسبت به مسئله امنیت و بنابراین٬ می نماید. ایفا را مستبد

نظام امنیتی ایران ملحوظ گردد. هرگونه ارزیابی از عامل مهمی در
”قانون کیفری عمومی ایران“ از 79ـ60 مواد بر تغییری نداشته و نیز قوانین امنیتی مدنی (غیرنظامی)
”قانون نیز و ش) ـ ه میالدی مطابق 1324 نظرات سال 1945 (حاوی اصالحات وتجدید مورخه 1925
مخالفین امنیت و استقالل کشور“ مورخه 1931 (1310)٬ مبتنی می باشد. فعالیتهای نظامی همچنان تحت
ش (ـکه به نام ـ ه میالدی مطابق 1315 مورخه 1936 قانون کیفری ارتش“ نظارت ”قوانین خط مشی و
قانون الزم به توضیح است که بنابر دارند. قرار است) مشهور نیز قانون کیفری ایران“ ”عدالت نظامی و
موارد در اعضای نیروهای مسلح٬ غیرنظامی و شده است که افراد ترتیبی اتخاذ فوق الذکر ـکیفری 1925
دادگاههای نظامی غیرنظامی در محاـکمه افراد شد. توسط دادگاههای نظامی محاـکمه خواهند جاسوسی٬
قانون طی فصول مختلف ”عدالت نظامی و نیز ولیعهد به جان شاه یا دیگری چون سوءقصد موارد در
یک دادگاه نظامی محاـکمه می برد٬ ایران به سر مدتی که گروه در در پیش بینی شده است. ـکیفری ایران“
ش) ـ ه میالدی مطابق 1344 1965) مرمر قصر به جان شاه در قصد سوء که در تعدادی غیرنظامی را
به نفر 9 و به حبس ابد یک نفر به مرگ٬ نفر دو میان احکام صادره٬ در به پایان رسانید. شرکت داشتند٬

سال محکوم شدند. الی 8 حبس 3
شاهنشاهی انجام گرفت که گارد وظیفه عضو توسط یک سرباز به جان شاه عمًال قصد سوء : (تذکر

کشته شد.) شد٬ به رو شکست رو حین مبادرت به قتل شاه که با در خود
مرگ فوق الذکر که مجازاتشان طبق قوانین متعدد جرایمی نیستند تنها ولیعهد به جان شاه یا قصد سوء
آن از و ممکن است به مرگ محکوم شوند٬ که مرتکبین آنها دارند وجود جرایم فراوان دیگری نیز است.
آن است که اعمال می گردد جاسوسی نیز مورد که مجازات مرگ در گواه این مدعا جمله جاسوسی است.
به جرم یک دادگاه نظامی٬ اثبات محکومیت در ایرانی پس از سه افسر ٬(1344) اوائل سال 1965 در
محکوم به ارتکاب آن مذکور جاسوسی که سه افسر مورد (تذکر: اعدام شدند. جاسوسی برای روسها
کشـف (IICIC) اطالعات شاهنشاهی ایران“ توسط ”ـگروه ضد این مورد تازه ای نیست. مورد شدند٬
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ـگردیده است.)

مسئله امنیت ارتباط با دیدگاه عمومی در ج :
سال زمانی که ارزیابی امنیتی قبلی در که ملت ایران اـکنون بیش از ندارد وجود این اعتقاد دلیلی بر
جامعه به تحوالتی در چند هر درک می کند. ضرورت امینت استحفاظی را انجام گرفت٬ (1349) 1960
اما بیسوادی ـ درصد کاهش ناچیز نیز و تدریجی یک طبقه متوسط و رشد برای مثال : ـ چشم میخورد
سطح پایین دارد)٬ میان ملل غربی وجود آن نوع که در این تحوالت برای جبران فقدان هوشیاری ملی (از
عقب ماندگی و ایرانیان بیسوادند) %80 بیش از فقدان آموزش رسمی (هنوز متوسط٬ زندگی بین اقشار
به فرض آنکه تالش شاه برای ارتقای سطح زندگی٬ کافی نیست. نقاط کشور٬ اـکثر عمومی شایع در
ترویج هوشیاری ملی باموفقیت قرین گردد٬می توان انتظار ارتباطات و بهبود ریشهـکن ساختن بی سوادی٬

یابد. بهبود داشت که شرایط برای نسل بعد

تشکیالت کشوری برای تأمین امنیت : د
اـکثر گرفته آست و بحث قرار مورد “ MIC گزارش شماره ”206/129 چون این مسئله به تفصیل در
و نظر به تجدید عمدتًا گزارش فعًال این قسمت از می باشد٬ آن گزارش همچنان معتبر مطالب مندرج در
خواهدپرداخت.عامل مهمی که طی هرگونه به اصالح داشته است٬ گزارش قبلی که نیاز اصالح مواردی از
ارزیابی در مورد مسئله امنیت در ایران بایستی مد نظر قرار گیرد٬ موقعیت و مقام شاه می باشد٬ از زمان تهیه
علی االطالق بودن مرکزیت و تاـکنون٬ هیچ گونه نقصانی در سال 1960 (1339) ـگزارش امنیتی قبلی در
نظارت وی بر بلکه دلبستگی شاه نسبت به مسئله امنیت و حکومت ایران به چشم نمی خورد: نقش شاه در
حقیقت به عنوان در ایران٬ انواع گوناـگون سازمانهای امنیتی در به مراتب افزایش یافته است. این امر
دگرباره سقوط ”مصدق“ که شاه با ٬(1332) سال 1953 از ضمائم حکومت مطلقه شاه فعالیت میکنند.
امنیتی مختلف عالقه روزانه سازمانهای اطالعاتی و وی نسبت به عملکرد به دست گرفت٬ قدرت را
این زمینه بر بسیاری ازتصمیم گیریهای جزئی در تمامی تصمیمات مهم و کرده است. شخصی عمیقی پیدا
(آوریل کاخ مرمر به جان وی در قصد سوء به ویژه پس از دلبستگی شاه نسبت به امنیت٬ عهده شاه است.
پادشاهی ابقا حفظ و افزوده گشته است. موفقیت فاصله چندانی نداشت٬ که با ـاردیبهشت 1344) 1965
خطر ایران شامل مقابله با اصلی امنیتی در مقاصد دیگر تشکیل می دهد. ایران را مهمترین اهداف امنیتی در
٬(UAR) جمهوری متحده عربی یعنی عراق و کشورهای منطقه٬ تهدیدات دیگر رویارویی با روسیه و
برای ایران دهه اخیر بزرگترین خطر آن است٬ مظهر که ”ناصر“ جمهوری متحده عربی را شاه٬ می باشد.
بیشتری آرامش خاطر از ایران نسبت به روسها ٬(1339) سال 1960 مقایسه با در برعکس٬ می داند.

است. بهره مند
دیدگاه ایاالت ایران حداقل از امنیت در ارتباط با شاه در نفوذ رویهم رفته می توان گفت که قدرت و
که در برمی انگیزد این پرسش را شاه ناـگزیر به فرد این همه نقش منحصر با نتایج مثبتی داشته است. متحده٬
که نمی رسد به نظر حال حاضر در داد؟ وی چه روی خواهد انتقال ناـگهانی قدرت از صورت مرگ یا
که چنین چرا داشته باشد٬ سازمان یافته ای وجود ازطریق مقابله تشکیالتی و احتمال خلع شاه ازسلطنت٬
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ـ همانگونه که ”هلمز“ بنابراین٬ احتمال قتل شاه همواره هست٬ اما ندارد. مؤثری وجود و تشکیالت کارا
صورت در شکننده می باشد. عین ثبات٬ موقعیت ایران در گفته است٬ ـ ایران ) در پیشین (آمریکا سفیر
گرفتن این مسئله که مخالفت سازمان یافته ای علیه رژیم فعلی وجود نظر در با وقوع چنین حادثه ای٬
خط که اهداف سیاست گذاری آن با را تداوم نوعی حکومت پایدار بود خواهد قادر ارتش احتماًال ندارد٬

تضمین نماید. منطقه هماهنگ باشد٬ در سیاستهای آمریکا مشی و

”شورای امنیت ملی“ 1ـ
عالی ترین هیئت سیاست گذاری جامعه اطالعاتی ایران تئوری٬ حداقل در ٬(NSC) شورای امنیت ملی
به وقوع نپیوسته است. که مشخص است٬هیچ تغییری درتشکیالت این شورا آن جا تا تشکیل می دهد. را
به وجود ش ) ـ ه میالدی مطابق 1335 سال 1956 (یعنی در “ NSC” ـکمیته های فرعی که همزمان با
(ICC) ”ـکمیته هماهنگ کننده اطالعات“ و (IPCC) ”ـکمیته هماهنگ کننده حفاظت داخلی“ یعنی: آمدند٬

ادامه می دهند. “ NSC” کنار در را فعالیت خود
گروه را (رئیس امنیتی ساواـک) ”سرتیپ ماهوتیان“ ٬(SAVAK) نمایندگان ساواـک مالقات گروه با در
ماه تشکیل جلسه در گاه دوبار “ IPCC” و ماهانه مالقات می کنند کمیته فرعی به طور مطلع ساخت که دو
مأمـورین امـنیتی وزارتـخانه های عمدتًا را “ ICC” اعضای اظهارات سرتیپ ماهوتیان٬ بنابر می دهد.
با انتصاب ایشان توسط وزرای مربوطه و بوده و وزارتخانه ها آنان مقامات ارشد مختلف تشکیل می دهند.
ICC معموًال به ریاست سرتیپ ماهوتیان برگزار می شود. مشورت ساواـک صورت می گیرد. جلسات
نسبت به است٬ رئیس ساواـک عهده دار که سرپرستی آن را ٬“ IPCC” که ماهوتیان توضیح داد سرتیپ٬
کلیه وزارتخانه ها٬ وی گفت که عالوه بر دارای اهمیت بیشتری است. (ICC (یعنی ـکمیته فرعی دیگر
این کمیته نماینده در نیز ”شهرداری تهران“ و ملی“ ”سازمان برنامه (ریزی) ”شرکت ملی نفت ایران“٬
ساالنه گزارشی اعضای آن موظفند یک از توجه این کمیته آن است که هر امنیتی حائز ابعاد یکی از دارند.
به کمیته تسلیم نمایند. پیرامون آن مشکالت را نظرات خود خویش و حاوی مشکالت امنیتی محیط کار
“ IPCC” و “ICC” است که الزم به تذکر یعنی رئیس ساواـک ارائه می گردد. این گزارش به سرپرست کمیته٬
داده و بـحث قـرار مورد مسائل امنیتی مربوط به وزارتخانه های مختلف را منظم مشکالت و به طور

عهده می گیرد. بر به رفع آن نبوده است را قادر “ ICC” که حل مشکالتی را “ IPCC”

(ساواـک) امنیت کشور سازمان اطالعات و 2ـ
بود بختیار“عهده دار کفایت ”تیمور با و سرلشکرقدرتمند ریاست ساواـک را هنگام تهیه گزارش قبلی٬
توسط شاه برکنار ـ حدصاحب قدرت شده بود به دلیل آن که بیش از ظاهرًا ـ (1340) سال 1961 ـکه در
کشته هم مدت کوتاهی پس از او اما گردید٬ بختیار“ جانشین ”سرلشکر آن گاه ”سرتیپ پاـکروان“ شد.
گردید. کنار این منصب بر از بهمن 1344)٬ 1) ژانویه 1965 21 در شدن نخست وزیر”حسنعلی منصور“
توطئه قتل هیچ گونه اطالع قبلی از که تشکیالت تحت سرپرستی وی٬ مایه تأسف بود برای ”پاـکروان“
کفایت با بی رحم اما به عنوان یک افسر سپهبدنعمت اهللنصیری٬ رئیس کنونی ساواـک٬ نخست وزیرنداشت.
قائم و “ NSC” رئیس ساواـک سمت مشاور نسبت به اوست شهرت دارد. وفادار شاه و ـکه سخت هوادار
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می باشد. عهده دار نیز را مقام نخست وزیر
همه مسئولیت تام و از زمینه مسائل امنیتی کشور در بوده و ساواـک همچنان یک سازمان قدرتمند

شامل می گردد: را زیر وظایف ساواـک امور است. جانبه برخوردار
خـرابکـاری٬ رسیدگی به جاسوسی٬ کشور٬ ـکنترل فعالیتهای سیاسی دانشجویان ایرانی خارج از
نظارت بر جمع آوری اطالعات پیرامون مخالفین سیاسی٬ اقدامات براندازی٬ دیگر شورش و خیانت٬
اقدامات خارجی عملیات و بیگانگان مقیم کشور٬ هیئتهای رسمی بیگانه و سفارتخانههای خارجی٬
سرویسهای اطالعاتی کشورهای خارجی دوست ارتباط رسمی با اطالعات٬ ضد اطالعات و مرتبط با
وابسته به گفته ”رنسم هیگ“٬ وزارتخانه های غیرنظامی٬ حفظ امنیت در و ایران (به ویژه اسرائیلی ها)
که ساواـک فعالیتهای شبه پلیسی را عالقه نموده بود ابراز یک بار شاه طی شش ماه گذشته٬ سفارت آمریکا٬
تاـکنون هیگ می افزاید٬ اما٬ دهد. قرار فعالیت خود محور ضدجاسوسی را جاسوسی و گذاشته و ـکنار

این زمینه مشاهده نشده است. تحول چندانی در
گردید. وزارتخانه های غیرنظامی عالقه مند اخص نسبت به وظایف امنیتی ساواـک در ـگروه به طور
امنیتی وزارتخانه دارای یک مأمور هر وهله اول٬ در کنترل می نماید. را ساواـک به چندطریق وزارتخانه ها
مشورت با و این شخص توسط وزیر آن انجام وظیفه می کند. مقامات ارشد است که به عنوان یکی از
صحه می گذارد. کاردانی او کفایت و بر نموده و تأیید ساواـک صالحیت وی را ساواـک انتخاب می شود٬
آموزش اولیه ایـن که این مقامات امنیتی نمی بایستی به سادگی تعویض گردند. می کند ساواـک تأـکید
مقامات توسط ساواـک انجام می گیرد. (آقای هیگ متذکر شد که پرسنل وزارتخانه های مختلف عمومًا این
مأمورین را مزدوران ساواـک دانسته و بدین جهت از ایشان اجتناب می ورزند.) به هر ترتیب مأمورین
به به ساواـک گزارش کنند. وزارتخانه های مربوطه را در مشکالت امنیتی موجود مسائل و امنیتی موظفند
شرکت مطرح می شوند٬ که طی آن مشکالت امنیتی مرتبًا “ ICC” جلسات مداوم این مقامات در عالوه٬
شده٬ پیش مقرر طبق یک برنامه منظم از نظرامنیتی را از بنابراین ساواـک بازرسی وزارتخانه ها می جویند.
برای این زمانی که ساواـک الزم بداند هرشرایط و در حق بازرسی کلیه وزارتخانه ها٬ اما ضروری نمی داند٬

سازمان محفوظ است.
مقایسه با در اما پیشرفت قابل مالحظه ای نموده است. خود کار که ساواـک در بود معتقد آقای ”هیگ“
آـگاهی نقاط مثبت ساواـک در به عقیده وی٬ پیش دارد. راه زیادی در استانداردهای ایاالت متحده هنوز
شئون سیاسی نهفته است. شایستگی اش در کارایی و شوروی و زیرکانه این سازمان نسبت به خطر

عالی فرماندهی ستاد مشترک)٬ (اداره دوم ستاد “ J بخش ”2ـ 3ـ
به ” انجام می گرفت٬ “ G بسیاری ازوظایفی که قبًالتوسط ”2ـ به فرمان شاه٬ ٬(1337) سال 1958 در
هماهنگ کرده و هدایت و فعالیت اطالعاتی نظامی ایران را “ J ”2ـ حال حاضر٬ در منتقل گردید. “ J2ـ
ازمسئولیت تام زیر موارد ارتباط با ابن بخش در می نماید. منتشر تنظیم و جمع آوری٬ اطالعات نظامی را
نظارت بر عملیات ضدجاسوسی نظامی٬ کارکنان نیروهای مسلح٬ امنیت تأسیسات و می باشد: برخوردار
که تحقیقات آنجا (تا نظارت برفعالیتهای ”سازمان مقاومت ملی“ کشور٬ وابستگان نظامی ایرانی خارج از
بهار از “ J رأس ”2ـ در نرفته است.) مرحله طرح فراتر از فعالیت این سازمان هرگز ـگروه نشان می دهد٬
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ریاست حاج علی کیا“ پیش ازاو”سپهبد قرارداشتهاست. کمال“ ”سپهبدعزیزاهلل تاـکنون٬ (1340) 1961
گرید. توسط شاه برکنار صاحب قدرت شده بود آنچه باید چون پیش از اما عهده داشت٬ بر را “J ”2ـ
می رود) خدمت به شمار جمله علل متداول انفصال اشخاص از ایران از در حد (ـکسب قدرت بیش از
که وی روباه پیر دارند این باره اتفاق نظر همه در اما نیست٬ چندان چشمگیر کمال“ ـکارایی فنی ”سپهبد
همچنین به نظر جلوه دهد. امور مسلط بر را خود شرایطی٬ تحت هر چگونه٬ حیلهـگری است که می داند
آـگاهی که اقدامات ایمنی و این عقیده اند بر اـکثرًا ارتباط رسمی دارند٬ “ J ”2ـ آمریکاییانی که با می رسد
فوق العاده طول شش ماه اخیر٬ به ویژه در طی سال گذشته و نیروهای مسلح)٬ در لذا (و “ J ”2ـ امنیتی در
علل فراوانی است کـه ”امکـان دریـافت تسلیحات حسـاسی نـظیر ناشی از این امر یافته است. بهبود
روانی بازدید ”تأثیر و عملیات امنیتی“ ”تمایل شاه به بهبود و توسط ایران٬ “ BULLPUP” و “HAWK”
به شمار جمله مهمترین آنها از ـ مرتبط می باشد علل دوگانه مسبوق الذکر که با ـ “ USMICC ـگروه“

می رود.
همکاری “ J ”2ـ امنیتی با برای اصالح شئون اطالعاتی و ایران“ در ”هیئت مستشاری نظامی آمریکا
شایسته قدردانی نیروی زمینی ایاالت متحده٬ از رابرت هند“ ”سرگرد این رابطه٬ در نزدیکی داشته است.
ارتقای هوشیاری امنیتی این و خط مشی ها اصالح بهبود در “ J ”2ـ با او که همکاری مؤثر ویژه است چرا

بخش نقش عمده ای داشته است.

G “ از ستاد ارتش 4ـ بخش ”2ـ
توجه خاص مورد لذا بوده٬ امنیتی برخوردار امور یک نقش فرعی در از تنها حال حاضر در “ G ”2ـ

تنظیم اطالعات رزمی است. نگرفته است وظیفه اصلی این بخش گردآوری و ـگروه قرار

(CIC) اطالعات گروه ضد 5ـ
برگزیده سازمانهای نخبه و “ CIC” که بودند معتقد مذاـکره نمود و ایشان گفتگو ناظرانی که گروه با اـکثر
”CIC“تشکیالت نسـبتًا این واقعیت بود. مؤید مشاهدات گروه نیز ایران است. اطالعاتی در امنیتی و
کارایی باالیی نظم و قابلیت تحرک٬ از اما بود)٬ عضو گروه دارای 611 ـکوچکی است (ـکه هنگام بازید
“ J اـکنون تحت نظارت ”2ـ اما می آمد٬ به شمار “ G ”2ـ بخشی از “ CIC” گذشته در می باشد بهره مند
“ CIC” که می رسد چنین به نظر عین حال٬ در هست٬ نیز “ J قائم مقام ”2ـ “ CIC” رئیس و فعالیت می کند
تضمین وفاداری نیروهای مسلح مهمترین تأمین و است. استقالل قابل مالحظه ای برخوردار از عمًال
فعالیتهای اطالعاتی بوده٬ عهده دار تصفیه پرسنل نظامی را پاـکسازی و “CIC” است. “ CIC” مسئولیت
رسیدگی به فعالیت نیروهای مخالف رژیم و دارد. تحت نظر تأسیسات نظامی ایران را ارتباط با بیگانه در
از است. “ CIC” عهده نیروهای مسلح بر در مدارک موجود و امنیت اسناد و ایمنی فیزیکی (محیطی) نیز
ایمنی ضمنی با صورتی که به طور عادی (در افراد حق بازداشت پرسنل ارتش و “CIC” جمله اختیارات
استیضاح نماید. را “ CIC” است شاه قادر تنها این گونه موارد٬ در می توان برشمرد٬ را ارتش مرتبط باشد)
به این رسمًا (1342 (مهر 1963 اـکتبر وی در عهده دارد. بر را “ CIC” تاجبخش ریاست ”سرتیپ اردشیر
به عنوان سرپرست این سازمان فعالیت داشته است. (1337) عمًالازسال 1958 اما سمت منصوب گردید٬
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اطالعاتی ایرانی است. فعالترین مقام ارشد کفایت ترین و که تاجبخش با این عقیده اند بر عمومًا
یعنی “ CIC” تشکیالت در ) تجدیدنظر The Country Team) به گزارش ”ـگروه مسائل کشوری“ بنا
هوایی عمل دریایی و اجزایی که تحت فرماندهی جداـگانه نیروی زمینی٬ و تفکیک آن به عناصر تقسیم و
و “CIC” که تفکیک عملکرد گردید متذکر “ USMICC” گروه بحث بوده است. حدودی مورد تا نمایند٬
یک کودتای برابر برای محافظت ازرژیم در “ CIC” توانائی قابلیت و تبعیت آن ازسرویسهای نظامی منفرد

سلب می کند. این نهاد از نظامی را

پلیس کشوری ایران 6ـ
مسائل امنیتی ایران با اطالعات خود٬ طریق دفتر به خصوص از پلیس کشوری ایران مدتهاست که٬
5000 شهرهایی که بیش از حفظ نظم عمومی در پلیس کشوری عمدتًا تماس نزدیک داشته است. معاصر
اطالعاتی مسئولیتی ضد عهده دار اطالعات منحصرًا حالی که دفتر در عهده داشته٬ بر را سکنه دارند نفر
تحت نظر شهرستانها و شهرها در ساواـک موظف است فعالیت بیگانگان را پلیس کشوری همگام با است.
این رقم افسران پـلیس٬ است. نفر 24000 حدود بالغ بر نیروی پلیس کشوری مجموعًا داشته باشد.
از مـحسن مـبصر“ ”سرلشکر برمیگیرد. در را شخصی (غیرنظامی) افراد پلیس وظیفه و درجه داران٬
از و وی به ریاست پلیس کشوری انتخاب شد پس از (رئیس ساواـک)٬ نصیری“ دوستان نزدیک ”سپهبد

عهده داشته است. بر این سمت را بهمن 1344) 10) ژانویه 1965 30
سرپرستی دفتر اطالعات را ”سرتیپ صمد صمدیانپور“ عهدهدار است. مهمترین وظایف این دفتر
اینکه گروههایی که به فعالیتهای خرابکارانه پرداخته و با از: انجام تحقیقات پیرامون اشخاص و عبارتند
مؤسسات در پلیس کشوری بدین منظور بیگانگان مقیم ایران. نظارت بر نیز و دارند سوءظن قرار مورد
حقیقت در در گروههای مذهبی و اتحادیه های تجاری٬ غیرقانونی)٬ احزاب سیاسی (قانونی یا دولتی٬
دیگر اطالعات کسب شده توسط این عوامل نفوذی و حیات اجتماعی ایرانیان راه یافته است. تمامی ابعاد
ارزیابی و آن اطالعات را این دفتر که به نوبه خود منظم به دفتراطالعات ارجاع داده می شود به طور منابع٬
بنا اخیر٬ دفتر در میان اقالم موجود در بایگانی می نمایند. خود ”ثبت مرکزی“ دفتر در طبقه بندی نموده و
(به استثنای موارد این دفتر دارد. انگشت یک پنجم جمعیت ایران وجود اثر به گفته ”سرتیپ صمدیانپور“
”سرتیپ ضبط نموده است. گردآوری و را نفر هزار شش صد اطالعات مربوط به یک میلیون و جنایی)
اطالعات مربوط به کلیه ساـکنین انگشت و سرانجام اثر که این دفتر امیدواری نمود اظهار صمدیانپور“
جمله اطالعات از قانونی ) شرح حال تمامی اعضای احزاب سیاسی (اعم از کرد. فراهم خواهد ایران را

است. این دفتر بایگانی شده در

ژاندارمری شاهنشاهی ایران 7ـ
به خـود را معمول کمترین امتیاز به طور ایران٬ میان سازمانهای گوناـگون امنیتی در ژاندارمری در
این قسمت بود٬ فرمانده فعلی ژاندارمری عهده دار که پیش از ”سرتیپ ملک (مالک ) اختصاص می دهد.
که وی گفته میشود به جانشینی وی انتخاب شد. گردید) برکنار (ـکه به جرم فساد پس از”سرتیپ عزیزی“
به وظایف روزمره ژاندارمری درصد %5 تنها اختصاص داده و فساد به مبارزه با را اوقات خود از %95
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افسران وضع وخیمی تعداد نظر از اما است٬ نفر 36000 این تشکیالت دارای نیرویی بالغ بر می پردازد.
پائین است. بسیار سطح دستمزد هستند. بی سواد ژاندارم وظیفه ها از درصد 60 تا چیزی بین 40 دارد.

می باشند. ایران مستقر سراسر پاسگاه ژاندارمری در 2000 بیش از
نفر 5000 شهرستانهایی که زیر و شهرها اعمال قوانین در (1) مهمترین وظایف ژاندارمری عبارتنداز:
5600 ژاندارمری حدود سال ٬1963 در ) مرزها مراقبت از (2) کشور)٬ الی %80 (یعنی 75 جمعیت دارند
(3) تشکیل می دادند)٬ نیروی زمینی را آن زمان قسمتی از تا که این افراد جذب نمود نگهبان مرزی را
داوری احقاق حقوق و (6) نواحی مرزی٬ تأمین پوشش اطالعاتی در (5) کنترل قاچاق٬ (4) سربازگیری٬
و اعالن فوری تجاوزات (مرزی) (7) اصالحات ارضی٬ مشاجرات میان روستاییان و میانجیگیری در
شهرستانهای حوزه فعالیت خود. و شهرها بر ساواـک) نظارت (همگام با (8) آن و رویارویی مقدماتی با
کارایی ژاندارمری بهبود در آن که احتماًال حاـکی از عالئم امیدوارکننده ای به چشم می خورند و آثار
(1344 شهریور ) 1965 سپتامبر که از اویسی“ ”سرلشگر ژاندارمری٬ فرمانده جدید شد. حاصل خواهد
به تعلیم و بود٬ عهده دار مخصوص را آن فرماندهی نیروهای گارد پیش از به این قسمت برگزیده شده و
شبیه دستمزد٬ یک مقیاس جدید داشته است٬ ستادهای ژاندارمری عالقه زیادی ابراز سازماندهی مجدد
پی ایاالت متحده در تأمین نشده است. بودجه آن هنوز اما تصویب گردیده٬ نیروی زمینی هست٬ آنچه در

تأسیس نماید. آن است که یک ”مدرسه آموزش افسری“
است که ژاندارمری٬ (GENMISH) معتقد ژاندارمری سرپرست هیئت مستشاری ایاالت متحده در
علیرغم ضعف و سستی حاـکم بر آن٬ تشکیالت مؤثری بوده و نقش مهمی در حفظ ثبات در مناطق
روستایی ایفا می کند. (مسئولیت مستشاری ”GENMISH “ در قبال ژاندارمری طبق قراردادی تأمـین
به ممنوع اعالم شده است. جانب دول دیگر اعمال این مسئولیت از تقبل و طبق این قرارداد٬ ـگردیده است٬
به عنوان مثال به منظور دلیل ـ به هر پیرامون این قرارداد مذاـکرات مجدد ٬“GENMISH) عقیده سرپرست

به مخاطره می افکند.“ انحصاری را این امتیاز دادن ـ قرار “ ARMISH” تابع را “ GENMISH”

اداره اطالعات ویژه 8ـ
”اداره اطالعات ویژه“ ایران بدون ذـکری از امنیتی در هیچ گزارشی پیرامون تشکیالت اطالعاتی و
که توسط شاه درسال 1959 کارمند 40افسرو این اداره واحدکوچکی است متشکل از ـکامل نخواهدبود.
در مستمر به طور تأسیس این اداره آن است که شاه را هدف از کاخ سلطنتی تأسیس شد. در ٬(1338)
دهد٬ قرار منابع گزارش می شود٬ دیگر که توسط اعضای جامعه اطالعاتی و جریان تمامی تحوالت مهم٬
سرپرست این به انجام رساند. پژوهشهای ویژه ای را که تحقیقات و دارد توانایی آن را این اداره اختیارات و
نایب (1341) سال 1962 وی از یک مقام اطالعاتی حرفه ای است. ”سرلشگرحسین فردوست“٬ اداره٬

وفاداری کامل نسبت به شاه شهرت دارد. به کفایت و رئیس ساواـک بوده است و

هماهنگی درون سازمانی روابط و : ه
که می رسد چنین به نظر اما می باشد٬ دشوار عینی فراوان برای اثبات این مدعا چه ارائه شواهد اـگر
چند هر نسبی یافته است و زمان تهیه گزارش قبلی بهبود مقایسه با هماهنگی درون سازمانی در روابط و
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ایـران کـفایت کـرده و در بـرای مـقاصد شـاید استانداردهای ایده ال آمریکایی فاصله دارد٬ با هنوز
همگی گزارش کار ژاندارمری٬ پلیس کشوری و ٬“ J آنجایی که رؤسای ساواـک ”2ـ از رضایتبخش باشد.
ـ مقتضی بداند که شاه مطلوب و آن حد هماهنگی تا میزانی از ظاهرًا به شاه ارائه می دهند٬ مستقیمًا را خود
طرف شخص رسمی از کنترل غیر هماهنگی و سوی دیگر٬ از بایستی توسط وی اعمال گردد. ضرورتًا
مقام در نیز نایب رئیس ساواـک و که بهعنوان دوست نزدیک شاه٬ فردوست“صورت میپذیرد ”سرلشکر
می بایست برخی وظایف الزامًا اطالعاتی به شاه می باشد٬ تحوالت امنیتی و فردی که مسئول انتقال مستمر
(میان تشکیالت نیز غیررسمی دیگر یک رابطه نزدیک و انجام دهد٬ گشته و عهده دار نیز هماهنگ کننده را
به او مرهون این واقعیت است که دوست نزدیک رئیس ساواـک پس از را موجودیت خود مختلف امنیتی)
بدیهی است هیچ مترجم). است ـ مبصر“ ”سرلشکر ریاست پلیس کشوری منصوب گشتهاست (مقصود

اشغال نمی نمودند. پستهای کنونی را شاه٬ بدون کسب اعتماد مذکور٬ افراد یک از
جلسات گردهم می آورد. را مأمورین امنیتی وزارتخانه ها به صورتی رسمی٬ ٬“ CIC” جلسات ماهانه
این جلسات٬ در کلیه وزارتخانه ها می شود. برگزار درسطح مقامات باالتر “ IPCC” ماه در دوبار ماهانه یا
در باز و عهده رئیس ساواـک می باشد. سرپرستی جلسات بر و دارند حضور طریق نمایندگان خود٬ از
ورؤسای که ریاست عالی ستاد به سرپرستی نخست وزیرتشکیل می شود “ NSC” جلسات سطحی باالتر٬
گروه رامطلع ”سرتیپ تاجبخش“ آن شرکت میکنند. ژاندارمری در ساواـک و پلیس کشوری٬ “J ”2ـ
در و ساواـک روزانه برای انجام هماهنگی تشکیل جلسه می دهند و “ CIC” سطوح پایین تر٬ ساخت که در
مرحله ای نسبتًا باالتر٬ نمایندگان ”CIC “ ساواـک و پلیس کشوری به همین منظور در جلسات هفتگی
پلیس کشوری (دفتر ساواـک و “ CIC” شرکت می نمایند وی با بی شائبگی اضافه کرد که همکاری میان
وی افسرانی است که فرماندهی مقصود ـ سطح مقامات ارشد در اما نیست٬ به رو مشکلی رو با اطالعات)
پرسنل وجود تخصص پول و سر رقابتهایی بر مشکالت خصلتی و مسائل و ـ عهده دارند را این سازمانها

دارد.

ادارات دولتی امنیت در : و
به جزدرزمینه امنیت پرسنل (ـکه بعددراین باره بحث غیرنظامی حکومت ملی٬ ابعاد ـگروه درارتباط با
گزارش قـبلی پیشرفت چندانی نسبت به آنچه در امنیت٬ مقررات حاـکم بر همین طور و شد) خواهد
بررسی قبلی نه چندان پس از زمانی نامشخص (ظاهرًا در مشاهده ننمود. آمده است٬ “ MIC 206/129
سوی ساواـک مشروحی برای تمام وزارتخانه های غیرنظامی از آیین نامه امنیتی نسبتًا ٬( “USMICC”
مزایای بسیاری به عنوان یک خط مشی امنیتی از ماده جداـگانه است٬ این آیین نامه حاوی 97 اعالم گردید.

می باشد. برخوردار
مفصل امنیتی طی شش ماه گـذشته اعـالم و یک آیین نامه جدید نیروهای مسلح نیز رابطه با در
آیین نامه بوده است. “ USMICC” گروه بازدید از متأثر ملهم و آن ظاهرًا شده است که مقررات مندرج در
اقتباس و اخذ ”آییننامه امنیتی نیروی هوایی ایاالت متحده“ از “ ARMISH-MAAG” توسط مذکور
این عقیده است که تالشهای جدی در گروه بر برابری می کند. نظر نتیجه بااستانداردهای مورد ـگردیده ودر
200 حـدود ابتدا در سوی نیروهای مسلح صورت می پذیرد٬ از این آیین نامه٬ اجرا جهت مراعات و
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پخش این حال توزیع است که با در نیز نسخه دیگر اـکنون 300 و این آیین نامه توزیع گردید رونوشت از
به اطالع افسر گروه آن را مسئله ای که مایه دلگرمی است و بود سطح گردان خواهد میزان توزیع در تعداد٬
(در طبقه بندی نشده اند “ IIAF” آن است که مقررات امنیتی جدید رسانده است٬ نیز “ IIAF/CIC” فرمانده
به سهولت آنها استفاده از به سهولت وسیع و آنها استفاده از وسیع و انتشار لذا ـگذشته طبقه بندی شده بودند٬

می باشد.) امکان پذیر

تجهیزات) امنیت فیزیکی (محیط و ز:
وزارتخانه های غیرنظامی 1ـ

آیـین نامه امـنیتی این ارتـباط صـدور مسئله قابل اشاره در تنها اشاره شد٬ باال همان گونه که در
این اما می سازد. مشروح میسر نسبتًا به طور است که اعمال روشهای امنیت فیزیکی را مسبوق الذکر
با مسئله ای است که برای گروه قابل مشاهده نبود. گذاشته می شوند٬ اجرا عمل چگونه به مورد در روشها
اقدامات مربوط به امنیت فیزیکی در ناظران صاحب صالحیت٬ این همه می توان گفت که به عقیده اـکثر

نازلی است. سطح بسیار نیروهای مسلح در مقایسه با وزارتخانه های غیرنظامی مختلف در

نیروهای مسلح 2ـ
”ستاد نیروی هوایی“٬ ”ستاد ٬“ J ”2ـ ستاد روشهای امنیت فیزیکی در ـگروه برای بررسی اقدامات و
CIC “ و پایگاه هوایی مهرآباد از فرصت قابل مالحظه ای برخوردار بود. برنامه گروه برای بازدید از پایگاه

به علت شرایط نامطلوب جوی برای پرواز٬ ناـگزیرحذف پایگاه نیروی دریایی خرمشهر هوایی دزفول و
روشهای حفظ امنیت ـ پایگاه هوایی مهرآباد به ویژه در گرفت ـ قرار بازدید اماـکنی که مورد در شد.
مـوتوریزه و گشت پیاده و نگهبانی تمام وقت٬ از: عبارت بودند این روشها عالی بود. فیزیکی بسیار
نیز و محیط) روشنایی (در ایجاد و روشهای کنترل اسناد مناسب٬ حصار خروج٬ و روشهای کنترل ورود

میان کارکنان تأسیسات فوق الذکر آمادگی در هوشیاری و میزان باالیی از

طبقه بندی شده حفاظت اسناد ح ـ
نماید٬ وزارتخانه های غیرنظامی بازدید مؤسسات و در روشهای حفظ اسناد ـگروه فرصت نیافت از
اما نکرده باشد. زمان تهیه گزارش قبلی چندان تغییر از که فرض کنیم این روشها بود احتماًالمنطقی خواهد
که آن بود مؤید متفقًا صحنه٬ در ناظران آمریکایی حاضر مشاهدات گروه و نیروهای مسلح٬ ارتباط با در
نیروی هوایی و ستاد ”J 2ـ“٬ ستاد در این روشها پیشرفت شایان توجهی نموده است. روشهای کنترل اسناد
طبقه بندی شده ناچیزی اسناد نسبتًا مقدار مهرآباد (در گرفتند٬ بررسی قرار مورد پایگاه هوایی مهرآباد
روشهای مورد٬ دو هر در عالی بود. بسیار ستادهای مذکور در روشهای کنترل اسناد است.) موجود
علت پیشرفت این ستادها٬ افزایش آـگاهی امنیتی در به جز گرفته اند. استفاده قرار پیشرفته به تازگی مورد
که به نگارش بـرخـی کرد جستجو مطالعه مقررات امنیتی جدید در بایستی عمدتًا را روشها بهبود و
برنامه توسعه توزیع گاوصندوقهای بهبودی است که در علت دیگر انجامیده است. ”SOP “های جدید
80 بیش از سفارش داده شده و این گاوصندوقها از عدد 300 حاصل شده است. ترکیب جدید فوالدی با
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کل نیروهای مسلح صندوق در گاو 29 تنها سال پیش٬ چهار (تذکر: تاـکنون توزیع گردیده است. نیز عدد
فوق سری می بایست سری و است که تمامی اسناد حفاظت اسناد دارای یک مرکز ستاد هر بود.) موجود
پایان بایستی پیش از اما می گردد٬ واـگذار مجاز به پرسنل کامًال این اسناد نگاه داشته شوند. این مرکز در
طی ساعته توسط نگهبانان مسلح محافظت می شوند 24 این مراـکز گردانده شود. باز به مرکز ساعت کار
اعاده ثبت دقیق تحویل و جمله وظایف وی٬ از دارد حضور کنترل اسناد مرکز مأمور افسر ساعات کار٬
تحویل داده پیگیری کامل جهت بازپس گرفتن اسنادی است که به پرسنل مجاز طبقه بندی شده و اسناد
تهیه و می باشند٬ مختلف مجاز اسناد استفاده از که در وی همچنین صورت اسامی کسانی را شده اند.
فوق سری به شخصی که سّری و که دسترسی به اسناد این رابطه گروه متوجه شد در بایگانی می نماید.
زباله (اسناد این ستادها٬ در می باشد. منحصر یک معاون او محتوای آن است و محتاج به آـگاهی از
پایان ساعت کار روزانه در (TRASH) طبقه بندی شده وطبقه بندی نشده٬ رده خارج شده از بالاستفاده یا

سوزانده می شد. جمع آوری و
دفتر و که بین این مرکز دارد ساختمان کوچکی قرار در پایگاه هوایی مهرآباد اسناد حافظت از مرکز
طول 24 در و شده اند توسط میله های فلزی مسدود پنجره های این مرکز محلی مشترک می باشد. “ CIC”
گاوصندوقهای سابق الذکر صاحب یکی از این مرکز آن محافظت می نمایند. ساعت نگهبانان مسلح از
بحث قرار مورد ستادهایی که قبًال به مراـکز این مرکز استفاده در مورد روشهای (استحفاظی) می باشد.
فوق سری سری و اسناد برای مثال٬ دارد. برخی تفاوتهایی خاص محلی وجود تنها ـگرفت شباهت داشته و
ـکه در این مرکز نگاهداری می شوند٬ فقط در مرکز کنترل اسناد قابل مطالعه می باشند٬ مگر آنکه این اسناد

تحت حفاظت شخصی افسر امنیتی پایگاه قرار داشته باشند.
امنیت مربوط به حفاظت آشنایی دارند٬ این امور این اماـکن که با در به عقیده ناظران آمریکایی مستقر
علل این یکی از است. حال بهبود در اـکنون نیز ایران به پیشرفتهای قابل مالحظه ای نائل شده و در اسناد
روشهای دقیق امنیتی آنها است که برای حفاظت از “ CENTO” طبقه بندی شده سنتو اسناد ورود مسئله٬

ادامه دارد. این روشها استفاده از اـکنون نیز و اعمال گردید (برای نخستین بار)

امنیت پرسنلی ط :
عین حالی محتمًالدر یک آمریکایی٬ دید از دارد٬ ایران وجود برنامه امنیت پرسنلی به صورتی که در
یک خواهدرفت. به شمار وفاداری نیز روشی برای (سنجش میزان) ـکه برنامه ای امنیتی محسوب می گردد
اصول و منطبق بر عمدتًا ایران را برنامه امنیتی نیروهای مسلح در صالحیت٬ با آمریکایی بسیار ناظر
ایران روشی این تفاوت که در با نیروهای مسلح ایاالت متحده توصیف نمود٬ استفاده در روشهای مورد
روشی که عوامل تشکیل دهنده آن برنامه مذکورتطبیق داده شده است٬ (جهت سنجش وحفظ)وفاداری بر
گذشته اجرا به مورد “ CIC” کل برنامه امنیتی نیروهای مسلح به وسیله تعیین کننده می باشند. احتماًال
به درک مطلب گذارد نیروهای مسلح بایستی پشت سر مراحلی که یک متقاضی عضویت در ذـکر می شود.
سرگذشت است: کردن تقاضانامه مفصلی حاوی اطالعات زیر جمله مراحل پذیرش پر از ـکمک میکند:
این قسمت کروکی محل محل اقامت (در سه٬ و دو آدرس خویشاوندان درجه یک٬ نام و شخصی داوطلب:
تابعیت فعلی و نیروهای مسلح٬ گونه اشتغال قبلی در هر مشاغل قبلی٬ اقامت هم بایستی ترسیم شود)٬
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نام اقوام مقیم نام همکالسی ها٬ بوده باشد٬ گذشته دارا داوطلب در تابعیتهای دیگری که ممکن است فرد
مذهبی یا خیریه٬ ورزشی٬ هرگونه سازمان سیاسی٬ عضویت در اسامی شش معرف٬ کشور٬ خارج از
ارائه اطالعات در کند. پر مقاصدی٬داوطلب می بایست ظرف پانزده دقیقه این قسمت را اجتماعی (بنابر
داوطلب نظر گروه سیاسی فعالیت دارند٬اظهار یک حزب یا در اقوام داوطلب که احتماًال یک از هر مورد
هرگونه اشتغال در ذـکر بود؟ خواهند به حال کشور وی منتخبین کدام حزب مفید درباره این که به نظر
درصورت اشتغال داوطلب در ارائه اطالعات درباره اشخاصی که٬ مؤسسات وابسته به کشورهای خارج٬
احزاب مخالف حکومت هست یا هیچ یک از طرفدار او اینکه آیا و معرف وی بوده اند چنین مؤسساتی٬
متقاضی نسبت به صحت اطالعات انجام گرفته و “ CIC” افراد حضور بایستی با کردن این سند پر خیر؟
که عکس (چرا این عکسها نگاتیو عکس همراه با شش عدد باید او کند. یاد سوگند ارائه شده توسط خود
کارتی که در (این کارت با ارائه نماید را کارت شناسایی خود نیز و چاپ شده قابل دست کاری است)
برگ روی دو انگشت متقاضی نیز اثر تطبیق داده می شود). است مقایسه و پرونده مخصوص اتباع موجود
ساواـک ژاندارمری و یعنی اداره پلیس٬ کشوری٬ آن گاه به سوابق وی درمؤسسات محلی و ثبت می گردد٬
ماه به طول انجامد٬ الی 7 5 طی این مراحل تحقیق ممکن است از دادگاههای غیرنظامی رسیدگی می شود.
به نیروهای شایسته ورود نیز جهات دیگر متقاضی از و نهاده شود موفقیت پشت سر این مراحل با اـگر
”خیلی اسناد که مطالب و بود خواهد مجاز صورت لزوم ) (در آن گاه او مسلح تشخیص داده شود٬
”فوق سّری“ و ”سّری“ اسناد به استفاده از مذکور صورتی که فرد در دهد. استفاده قرار مورد را محرمانه“
نیز احتیاج داشته باشد٬ درباره او تحقیقات مفصلتری باید انجام پذیرد. افراد غیرنظامی که مـایل بـه

استخدام در نیروهای مسلح می باشند٬ بایستی مراحل مشابهی را پشت سرنهند.
مصوبه امنیت کارکنان وزارتخانه های غیرنظامی آن است که بنابر ارتباط با جمله اقدامات مهم در از
استخدام برای انجام تحقیقات سوءپیشینه به ساواـک ارجاع داده کارمندان بالقوه پیش از نخست وزیری٬
سابقه سیاسی این گونه دارد٬ ساواـک قرار نظر مد چیز هر آنچه بیش از چنین مواردی٬ در می شوند.
دارای پرونده هایی است که هریک نفر هزار صد ارتباط باحدود ساواـک مدعی است که در اشخاص است.
مسئله ای است که مورد جامع هستند کامل و بسیار اینکه این پرونده ها شامل اطالعات موهن می باشد.

اذعان عمومی است. تصدیق و
مهم و (3) حساس و (2) عادی٬ (1) به سه دسته تقسیم می شوند: تمامی وزارتخانه ها ـکلیه مشاغل در

حساس.
غـیره. و نظافتچیها دربانها٬ کارمندان جزء٬ پایین رتبه می باشند: مشاغل دسته اول غیرحساس و
مشاغل دسته دارند. کار و قوانین سر مقررات و شامل اشخاصی است که با برای مثال٬ مشاغل دسته دوم٬
سـوی ساواـک برای مـتقاضیان مشـاغل دسـته اول کـه از برمی گیرد. در مدیران کل را و سوم وزراء
برای متقاضیان مشاغل دسته دوم و فرم جداـگانه و برای انجام تحقیقات معرفی می شوند٬ وزارتخانه ها
این فـرمها ملزم به استفاده از تمامی وزارتخانه ها فرم اول است. از که مفصلتر سوم فرم خاصی دارد
آن استفاده از با فرم مشاغل دسته اول فقط شامل اطالعاتی است که مأمورین ساواـک بتوانند می باشند.
سوم اطالعات فرم مشاغل دسته دوم و بررسی کنند. پرونده های مربوط به سوابق سیاسی متقاضیان را
فرم دو هر می دهد. ساواـک قرار اختیار در باره سوابق متقاضی را در ـکافی برای انجام تحقیقات بیشتر
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که تحقیقات آنجا تا مشخص می کنند. می گیرد٬ ارزیابی قرار آن مورد که متقاضی برای احراز سمتی را
سوم فوق العاده سوابق متقاضیان مشاغل دسته دوم و ارتباط با تحقیقات انجام شده در ـگروه نشان می داد٬

مفصل می باشند. ـکامل و

امنیت صنعتی ی :
به چـنین که نیاز چرا ندارد٬ وجود یک برنامه صنعتی نامید بتوان آن را ایران چیزی که واقعًا در
البته مقدمات چنین برنامه ای بـرای پـذیرش کـارکنان برنامه ای تاـکنون چندان محسوس نبوده است.
است. موجود کارگرانی که برای بنای پایگاههای دفاعی استخدام می شوند٬ مهمات و ـکارخانه های توپ و

نتایج حاصله ـک :
در اعمال مجازاتهای شدید کافی دال بر شواهد و برنامه امنیتی ایران پایگاه قانونی مناسبی دارد 1ـ

است. موجود می گیرد٬ قرار معرض تهدید مواردی که امنیت دولت در
”ـگروه اطالعاتی ویژه دربار مؤسسات امنیتی (یعنی : آن که گاه به گاه دروظایف وعملکرد باوجود 2ـ
تداخـل صـورت اطالعات) (شامل دفتر ”پلیس کشوری“ و ”ساواـک“ “ CIC” ”J 2ـ“٬ شاهنشاهی“٬
کنترل مستقیم شاه به نحومؤثری تحت نظارت و جایگاه حکومتی مقتضی خود٬ این مؤسسات در می گیرد٬
ابقای رژیم فعلی حفظ و غیرنظامی را٬ نظامی و سرلوحه اهداف مؤسسات (امنیتی) هرچند عمل می کنند.
تشکیل می دهد٬ این سازمانها خطر محور چین ـ روسیه را به خوبی درک می کنند. با وجود رقابت مستمر
همکاری این مؤسسات درسطوح اجرائی هماهنگی و بر که این امر نمی رسد به نظر میان مؤسسات امنیتی٬

نامطلوبی بگذارد. اثر
گـزارش قـبلی مـدت کـوتاهی پس از شخصی شاه ابالغ گردید٬ تأیید آیین نامه امنیتی که با 3ـ
بیانگر این آیین نامه که اساسًا باقی است. به قوت خود تاـکنون نیز و گذاشته شد اجرا به مورد “ USMICC”
به صورت مفصل و مؤسسات امنیتی٬ نیروهای مسلح و ارتباط با در جز است٬ یک سری اصول (ـکلی)

مشروح بسط نیافته است.
کلی یافته و مشخص بهبود به طور “ USMICC” زمان تهیه گزارش قبلی برنامه امنیتی ایران از 4ـ

می باشد. این کشور ارتقای هوشیاری امنیتی در و رشد حاـکی از
نیروهای تجهیزات امنیتی٬ کمبود امنیت فیزیکی و ارتباط با علیرغم فقدان مقررات مشروح در 5ـ
امنیت فیزیکی دست یافته به مراتب باالیی از پرسنل حفاظتی٬ طریق استفاده فراوان از مسلح به ویژه از
یک برنامه امنیت فیزیکی خارج هیچ گونه شواهدی دال بروجود مؤسسات امنیتی٬ مورد در به جز است.

نیروهای مسلح مشاهده نشده است. از
1965 بـهار در یک برنامه کنترل اسناد ٬“ ARMISH - MAAG” همیاری با به درخواست و 6ـ
گذارده اجرا به مورد “ USAF AFR 205 - مبنای ”1 آیین نامه امنیتی نیروهای مسلح بر صدور با ٬(1344)
این اعمال مؤثر آیین نامه فوق مطابقت دارد. با عمل پیاده می شود آنچه در طبق مشاهدات گروه٬ شد.
مـورد در به جز داشت٬ (SCS) بستگی خواهد “ J ”2ـ فرماندهان و به تالش مستمر برنامه مستقیمًا
نیروهای مسلح ارائه خارج از یک برنامه کنترل اسناد وجود هیچ گونه مدرکی دال بر مؤسسات امنیتی٬
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نگردید.
(عدم وفاداری“ ”حول کانون“ برنامه امنیتی مربوط به پرسنل مؤسسات امنیتی غیرنظامی عمدتًا 7ـ
نیروهای مسلح دارای برنامه امنیتی مثمرثمرتری است که عناصر است. متمرکز رژیم کنونی) مخالفت با

دارد. نظر هم مد کنار در را ”امنیت“ و ”وفاداری“
شده محتاج به توسعه بیشتری آغاز برنامه کارآموزی امنیتی مربوط به نیروهای مسلح که اخیرًا 8ـ

است.
تحریک طریق جلب توجه و از چیز هر ایران بیش از مطلوب برنامه امنیتی در و اجرای مؤثر 9ـ

شد. احساس مسئولیت شاه تأمین خواهد
بررسی سوابق و نیست. ایران موجود هیچ نوع برنامه امنیت صنعتی در به علت فقدان شرایط٬ 10ـ
ـاستخدام که حائزاهمیت دفاعی هستند پروژه های ساختمانی وصنعتی ـ پذیرش پرسنل غیرنظامی که در

توسط نیروهای مسلح انجام می پذیرد. عمًال می شوند٬

پیشنهادات ل ـ
که: می شود پیشنهاد

به تأمین تمایل خود فرمانی٬ طی صدور که وی (شاه) به شاه توصیه نماید ایران) در (آمریکا سفیر 1ـ
اعالم تمامی سطوح را در مربوط به ایاالت متحده٬ اطالعات طبقه بندی شده متعلق و حفاظت تجهیزات و
نماید. در این ارتباط٬ بایستی توجه داشت که روش استفاده از عالئم ویژه احتماًال مفید خواهد بود.

ARMISH “ بایستی به تشویق و حمایت از توسعه بیشتر کلیه ابعاد و جوانب برنامه - MAAG” 2ـ
امنیتی نیروهای مسلح ادامه دهد.

برنامه جهت اجرای مؤثر به عنوان گامی اساسی در نیروهای مسلح باید آموزش مسائل امنیتی در 3ـ
شدت پیگیری شود. امنیتی با

“ HAWK مـنتخب جـهت ”بـرنامه که افـراد نماید ترتیبی اتخاذ باید “ARMISH - MAAG” 4ـ
هرگونه تـجهیزات ارتباط با در فراـگیرند. این سیستم تسلیحاتی را آموزشهای امنیتی ویژه حفاظت از

صورت پذیرد. اقدام مشابهی باید گردد٬ واـگذار طبقه بندی شده دیگری که ممکن است (به ایران)
ایران به گزارش شش ماهه ازپیشرفت برنامه امنیتی در “ ARMISH - MAAG” سال آینده٬ طی دو 5ـ

ارائه نماید. “ USMICC”

نتیجه م :
تجهیزات طبقه بندی شده اطالعات و برنامه امنیتی نیروهای مسلح ایران برای حفاظت از چند هر

پیشنهادات فوق انجام پذیرد. مقتضی است اقدام الزم جهت اجرا ایاالت متحده کفایت می کند٬
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ضمیمه ”الف“
ـکمیته کنترل اطالعات نظامی ایاالت متحده

(1344) 1965 ایران ـ
رئیس. وزارت امورخارجه٬ اداره کنترل مهمات٬ مدیر٬ ٬USMICC رئیس٬ ـ مارگریو آقای رابرت ان.

(CIA) سازمان اطالعات مرکزی ـ وینترز ام. آقای یوجین (اوژن)
USMICC نیروی دریایی٬ عضو USN ـ آ.ـگواناف٬ سروان جیمز

USMICC علی البدل نیروی زمینی٬ عضو بوس ـ آر. آقای هوارد
USMICC علی البدل نیروی هوایی عضو USAF ـ گان٬ سرهنگ دوم توماس اچ.

منشی خارجه٬ وزارت امور ٬USMICC منشی٬ هریس ـ اس. آقای دونالد

ضمیمه ”ب“
مشورت نمود: آنان مذاـکره و با “ USMICC” عمده افسران ایرانی که گروه

A-2 IIAF و CIC و IIAF فرمانده برنجیان٬ سرهنگ ح (ه)
ساواـک اداره 4 ٬(HASKEM) آقای هسکم

J ـ 2 رئیس٬ کمال٬ عزیراهلل سپهبد
ساواـک امنیت (اداره 4)٬ رئیس٬ سرتیپ ماهوتیان٬

سرهنگ مقدم٬ اداره ٬3 ساواـک
سرلشکر محسن مبصر٬ رئیس٬ پلیس کشوری

پایگاه هوایی مهرآباد قائممقام فرمانده پایگاه٬ مطهری٬ سرهنگ م.
ساواـک اطالعات خارجی٬ رئیس٬ معتضد٬ سرلشکر

پلیس کشوری اطالعات٬ رئیس دفتر صمدیانپور٬ سرتیپ صمد
“ CIC” رئیس٬ تاجبخش٬ سرتیپ اردشیر

ضمیمه ”ج“
مشورت نمود: ایشان مذاـکره و با “ USMICC” عمده مأمورین آمریکایی که گروه

آمریکا سفیر عالیجناب ”آرمین میر“
“ MAAG” بخش نیروی زمینی٬ رئیس٬ اش“٬ ال. سرتیپ ”هیوز

“ GENMISH” رئیس٬ کندی“ سرهنگ ”پرستون ب.
وابسته سفارتی نیروی زمینی دفاع و وابسته سفارتی (وزارت) کونس“٬ سرهنگ ”ویلیام د.

وابسته سفارت کانوی“٬ ”آلن سی.
اقتصادی امور) (متخصص در مأمور دان“ ”لالندام.

وابسته سفارت هیگ“٬ ”رنسم اس٬
“ ARMISH - MAAG” “J ”2ـ هند“٬ ”رابرت د. سرگرد

اقتصادی امور مشاور ”رابرت هرلن“٬
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سیاسی مأمور هلسث“٬ ”ویلیام آ.
سیاسی امور مشاور هرتز“٬ ”مارتین اف.

“ ARMISH - MAAG” رئیس٬ جبلنسکی“٬ ”هاروی آ. سرلشکر
“ MAAG” قسمت مشاورت نیروی هوایی٬ رئیس٬ سرتیپ ”الـک“٬

ویژه سفیر دستیار کلیتون ماد“٬ ”آر.
امنیت منطقه ای مأمور اولسون“٬ ال. ”ریچارد

هوایی وابسته سفارتی (نیروی) دستیار پریم“٬ ”بیی آر. سرگرد
“ MAAG” دریایی٬ قسمت (نیروی) رئیس٬ والیس“٬ اچ. سروان ”اف.

وابسته سفارتی (نیروی )هوایی یورک“٬ ام. سرهنگ دوم ”ب.

ضمیمه ”د“
“ USMICC” برنامه مالقاتهای

(1344) ایران 1965
44/8/3 ـ 1965 اـکتبر٬ 25 دوشنبه٬

میر سفیر 10 مالقات با ـ 11
MAAG رئیس جبلنسکی٬ سرلشکر 3/30ـ13 مالقات با

ARMISH - MAAG 15/15 ـ 13/30 مالقات با سرگرد هند:
17 ـ 15/30 مالقات با آقای آلن کانوی٬ وابسته سفارت

44/8/4 ـ 1965 اـکتبر٬ 26 سه شنبه٬
وابسته سفارت آقای رنسم اس.هیگ٬ 10 مالقات با
قسمت سیاسی هلسث٬ آقای ویلیام آ. 11 مالقات با

44/8/5 ـ 1965 اـکتبر٬ 27 چهارشنبه٬
سرتیپ و “ SCS”J ـ 2 کمال٬ سپهبد 9/30 مالقات با ـ 12/30

IICIC رئیس٬ تاجبخش٬
IICIC رئیس مالقات با و صرف ناهار 12/45 ـ 16/30

44/8/6 ـ 1965 اـکتبر٬ 28 پنجشنبه٬
رئیس سرهنگ برنجیان٬ 9/30 ـ 12/30
IIAF CIC ستاد - IIAF

ایاالت متحده آمریکا٬ سرهنگ کندی٬ 14/15 ـ 15/30
ENMISH رئیس

سرگرد سرهنگ یورک٬ 15/30 ـ 16/30
وابسته سفارتی (نیروی) پریم٬

وی دستیار هوایی و
سیاسی امور مشاور آقای هرتز٬ 16/30 ـ 17/30
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44/8/7 ـ 1965 اـکتبر٬ 29 جمعه٬
ایران امنیت منطقهای٬ مأمور 10ـ9 آقای اولسون٬

دفاع 11ـ10 (وزارت)
مأمور آقای دان٬ اقتصادی و امور مشاور 12ـ11 آقای هرلن٬

اقتصادی) امور (متخصص در
44/8/8 ـ 1965 اـکتبر٬ 30 شنبه٬

مقامات ساواـک مالقات با 9/30 ـ 12/30
٬ (WING FIGHTER [O] ST)صدویکمین بال جنگنده از بازدید 14/15 ـ 16/30
قائم مقام مطهری. سرهنگ م. با گفتگو تهران. پایگاه هوایی مهرآباد٬

فرمانده پایگاه
سرتیپ رئیس پلیس کشوری و مبصر٬ سرلشکر با 17 ـگفتگو ـ 18/30

اطالعات پلیس کشوری رئیس دفتر صمدیانپور٬
44/8/10 ـ 1965 اول نوامبر٬ دوشنبه٬

روزه دو برنامه سفر ارتباط با در 8 سفری به پایگاه هوایی مهرآباد
خرمشهر آبادان و به دزفول٬

وابسته سفارت 16/30 آقای رنسم هیگ٬ ـ 17/30
سه شنبه٬ 2 نوامبر٬ 1965 ـ 44/8/11
11/30 ـ 9/30 سرگرد هند٬

“ ARMISH - MAGG”
44/8/12 ـ 1965 نوامبر٬ 3 چهارشنبه٬
10 سرتیپ اش٬

“ MAAG” رئیس قسمت نیروی زمینی٬
کمال٬ سپهبد 14 مالقات با

جهت خداحافظی ٬“ J ـ 2”
جبلنسکی 15/30 اعالم خروج سرلشکر

میر سفیر 18/30 اعالم خروج٬
نوامبر 4 پنجشنبه٬

8/30 عزیمت به سوی رم
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شماره (2) سند
خیلی محرمانه یادداشت مکالمه طبقه بندی :
دوم سفارت دبیر سماـکیس٬ الری دبلیو٬ خرمشهر٬ کنسول فرانسه در ـ راورا دومنیکو شرکت کنندگان:

آمریکا
فوریه 1968 20 ـ 1346 اسفند محل اقامت راورا زمان 1 مکان:

خوزستان
برای ساـکنین عرب این زمینه عمران خوزستان پیشرفتهای مهمی رخ داده است. در سالهای اخیر در
کلی به طور وضع اقتصادی خوزستان نیز مدارس افزایش یافته و و بیمارستانها تعداد منطقه میزان کار٬
نشان ساخت که چند خاطر می کند سفر که اغلب به نقاط ساحلی جهت شکار ”راورا“ یافته است. بهبود
البته اعراب کند. اعراب ساـکن روستاهای خوزستان گفتگو سال قبل وی نمیتوانست به زبان فارسی با
هم به شیوخ هنوز آنها کرد. بسیار آن تأـکید بر ولی نباید جهان عرب می دانند. جزئی از را خوزستان خود
اسرائیل حین جنگ اعراب و در راورا وفادارند. هستند وضع خوبی برخوردار رژیم کنونی از محلی که در
آزمایش جالبی آرمان عربی حمایت می کردند از اعراب خوزستانی که عمیقًا رابطه با در سال 1967 در
آرمان اعراب وی به عنوان حمایت فرانسه از به خاطر آنان گفته بود تن از به چند راورا انجام داده بود.
نظر از به نیروهای عربی بپیوندند خارج شده و کشور از که می خواهند است آنهایی را ـکنسول فرانسه قادر

پاسخ مثبت نداد. هیچ کس به او مالی تأمین کند.

سیاستهای داخلی
باورهای یکی از حزب ایران نوین را آنها به احزاب سیاسی عالقه ای نشان نمی دهند. مردم اصوًال
مـعموًال طرفداران چندانی نداشـته و حزب پان ایرانیست نیز بوروکراسی دولتی به حساب می آورند.
ولی ایرانیها گذشته است. بیش از محبوبیت او احترام و شاه مورد به حساب می آید. ”سازمان مضحک“

می شود. دستخوش تغییر هوا“ ”تغییر با محبوبیت شاه نیز و بی ثبات هستند

خلیج فارس
این با شیخ نشین ها دیگر عربستان سعودی و اـگر و شد٬ ایران مهمترین قدرت خلیج فارس خواهد
می گوید کرده است٬ سفر که به بحرین نیز راورا وضع خوبی برخوردارخواهندشد. از همکاری کنند ـکشور
ایران قلمرو که بحرین جزو کشید طولی نخواهد تشکیل داده و بخش اعظم جمعیت بحرین را ایرانیها

شد. خواهد

اقبال شرکتهای نفتی فرانسه و
اقبال گفت منوچهر می کند٬ جزیره الوان کار برای یک شرکت نفتی فرانسه در حال حاضر که در راورا
قرار شدید انتقاد اقبال مورد امینی٬ زمان نخست وزیر در ایران است. حامی فعالیتهای نفتی فرانسه در
اقبال بادوگل تماس گرفت نیز٬ دراروپا برد. محاـکمه جان سالم به در از تا به ترک ایران شد٬ مجبور ـگرفت و
دوگل به فرانسه خدمت خواهدکرد. وی نیز که به وی سمت مهمی بدهد٬ سازد متقاعد گفت اـگروی شاه را و
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آن زمان به از نماید مساعدی برخورد نظر که نسبت به اقبال با کرد متقاعد به ایران شاه را خود سفر در نیز
تضمین منافع مالی وی را سعی کرده است با فرانسه نیز و منافع فرانسه ـکمکهای بسیاری کرده٬ اقبال نیز بعد
تجارت پرسودی است که سبب جذب اقبال مهمترین شخصیت در به گفته راورا٬ بنا راضی نگاهدارد.

سرمایهـگذاران خارجی به ایران شده است.

شماره (3) سند
سّری 1348 طبقه بندی: شهریور 13 ـ 1969 سپتامبر 4 تاریخ :
وزارت خارجه آمریکا تهران به : در سفارت آمریکا : از

فوریه 1969 مورخ 20 068 تهران الف ـ عطف به :
ارزیابی شش ماهه اوضاع سیاسی ایران  موضوع :

فهرست مطالب
خالصه 1ـ

شاه 2ـ
وضع اقتصادی 3ـ

آمریکا روابط ایران و 4ـ
خلیج فارس ایران و 5ـ

6ـ ایران و عراق: درگیری شط
7ـ ایران و کشورهای دیگر

کشورهای کمونیستی روابط آن با ایران و 8ـ
احزاب پارلمان و دولت٬ 9ـ
امنیت داخلی مخالفت و 10ـ

ارزیابی شش ماهه اوضاع سیاسی ایران
خالصه: 1ـ

رشد باقی بود. به قوت خود و موضع شاه بدون تغییر آرامش غیرعادی بود. این شش ماه دورانی توأم با
مالی کشور نظر از تضمین می نمود. را گسترش کامیابیهای اقتصادی ثبات درونی کشور سریع اقتصادی و
داشتند. اختیار در شایسته کنترل اوضاع را و لیکن برنامه ریزان صالحیت دار دستخوش مشکالتی بود٬
اعضای دولت انجامیده بود قبال دیگر به تقویت موضع وی در ظاهرًا هویدا تغییرات کابینه نخست وزیر
بدون اینکه تغییری کرده پارلمان کشور شاه مانده بودند٬ اعضای کابینه همچنان دراختیار دیگر ولی او
کل خسروانی٬ اخراج دبیر پس از قانونگذاری ادامه می داد. در نقش خود بدون مطالعه دقیق به ایفا باشد
پرسنل آن در ساختار در تغییر ایجاد عالوه بر تا شد٬ تشکیل خواهد سپتامبر ـکنگره حزب ایران نوین در
اقتصادی سرعت تغییرات اجتماعی و نیز و سازمان امنیت کشور در نفوذ گردد. تغییراتی ایجاد حزب نیز
پیش سازمان بیش از به کارگیری کردهای عراق به تعهد هم زده بود. بر مخالف را سازمان روحیه عناصر
دانشجویان و دولت بود. اختیار در این حال کنترل اوضاع مشخصًا با داشت٬ کردستان نیاز امنیت ایران در
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می زدند. فقط گاه دست به اعتصابات مختصر و ـکارگران آرام بودند
در آمریکا رابطه بین ایران و پیش گرفته بود. در مستقل را و سیاست خارجی راهی نیرومند ایران در
آپولوی 11درسطحی بسیار موضعی پرواز تأثیر نیز نتیجه تماسهای شخصی بین شاه ورئیس جمهوری و
مشکالت درآمدهای شرکتهای نفتی توأم با فروشهای نظامی و مورد مذاـکرات ساالنه در عالی قرارداشت.
حدودی اروپای شرقی تا شوروی و سیاست مراوده شاه با لیکن نتیجه ای رضایتبخش داشت. بود٬ بسیار
ایران موضع به دنبال داشت. رومانی وچکسلواـکی را همکاری به خصوص با موجبات گسترش تجارت و
ولی عراق تمایل به مذاـکره براساس شرایط پیش کشید٬ طبق معاهده 1937 شط العرب را در خود مرز
کرد. موضوع به صورت جنگ لفظی ادامه پیدا دندان نشان دادن٬ چنگ و بار چند پس از نداشت و ایران را
سال خروج انگلیس در که پس از شاه اعالم کرده بود . خلیج فارس نهفته بود مهمترین منافع ایران در
که اعالم کرد دیگر بار و شد٬ خلیج فارس استقبال نخواهد هیچ نیروی بیگانه ای در حضور از 1971
تالش برای هماهنگ سازی روابط این سازد. رها بحرین را در تسهیالت بندری خود باید نیز آمریکا
توسل به ولی شاه از جلب حمایت شیخ نشینهای خلیج به آرامی ادامه داشت. عربستان سعودی و با ـکشور
در آن مستثنی باشد. که بحرین از به پذیرش فدراسیونی شد حاضر و بحرین اجتناب ورزید مورد در زور
که به رئیس ساواـک را بختیار لبنان به قطع روابط دیپلماتیک دست زدچون این کشور٬ ایران با نقاط دیگر٬
پیش در جمهوری متحده عربی جانب اعتدال را با برخورد لیکن در ننمود. مسترد پناهنده شده بود٬ آنجا
یعنی عذرخواهی جمهوری به عنوان شرط اول عادی شدن روابط چشم پوشید. ازخواسته پیشین٬ ـگرفت و
ایران به پاـکستان توجه خاصی داشت٬ و به خاطر نگرانی در مورد امنیت مرزهای شرقی خود به سرعت

دولت یحیی خان را به رسمیت شناخت و از روابط نزدیک بین دو کشور بهره برداری نمود.
مورد لیکن در ثبات سیاسی ایران رؤیت نشد٬ تغییر شواهدی دال بر پایان دوره گزارش حاضر٬ با
که آن بود امیدوارکننده حاـکی از شواهد دالیل و نگرانی می شد. اقتصادی ابراز ـکاهش سرعت رشد
برای ایجاد راه را آورده و پدید راه حلی را بحرین می تواند مورد در پیگیری سیاست آرام٬ خودداری و
نظامی قبیل فروش اعتبار مشکالت ساالنه از آمریکا٬ روابط ایران و در سازد. خلیج هموار در روابط بهتر
رسمی شاه به لیکن سفر آوردن مسائل جدیدی بود. حال پدید مذاـکرات مربوط به درآمدهای نفتی در و
که اطمینان یافتند دیگر طرفین بار و روابطمان گردید چه بیشتر موجب تقویت هر ماه اـکتبر در آمریکا

فصل نمایند. گرفتن منافع دوجانبه حل و نظر در با مسائل را قادرند

شاه 2ـ
ثبات سیاسی یکنواخت و بود چرای خانه خود طی شش ماه گذشته شاه همچنان رئیس بی چون و
هیچ خطری به حال ایران را مفید سیاست خارجی مستقل و یا و انقالب سفید٬ اقتصادی٬ رشد ـکشور٬
هشتمین سال سلطنت بیست و مجرب در احساس یک دولتمرد وی با او٬ به گفته خود بنا نمینمود. تهدید
به صورت غیرعلنی به و کامل هدایت کرده است٬ اعتماد با را درصحنه جهانی سیاست خارجی کشور خود
عموم آن چنان نقش انظار لیکن در میان دوستان ایران پرداخته٬ در آمریکا نظر ترویج مواضع مورد
روابط خود بهره برداری از خلیج و طریق آن به گسترش جاه طلبی های ایران در کرده که از ایفا متعادلی را
اصراروی در مذاـکرات نفتی٬ سرسختی شاه در کشورهای بلوک کمونیست نائل آید. جهان سوم و غرب٬ با
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بین مرز قبال عراق به خاطر موضع تهاجمی وی در و سرموضوع بختیار٬ لبنان بر قطع روابط دیپلماتیک با
ساخته است. وجهه وی به عنوان سیاستمداری منطقی لطمه وارد شط العرب بر در کشور دو

شاه برای تسریع پیشرفت اقتصادی داخل کشور در بحرانهای اقتصادی٬ علیرغم نشانه های حاـکی از
مـورد عراق در رویارویی با خلیج و نزدیک شدن زمان خروج انگلستان از با می نمود. اعمال فشار
عالقه وی به کسب و به آمادگی نظامی ایران معطوف داشت٬ را شاه بخش اعظم توجه خود شط العرب٬
عالی رتبه٬ افسر 50 طی یک خانه تکانی نظامی بیش از کرد. پیش افزایش پیدا سیستمهای دفاعی بیش از
هشت فرمانده نیروی دریایی از هفت نفر فرمانده نیروی زمینی و فرماندهی کل٬ جمله رئیس ستاد از
فرماندهی کل یعنی ژنرال فریدون ریاست جدید افسران جدیدی به جای آنان منصوب شدند. بازنشسته و
موضع لیکن ژنرال خاتمی فرمانده نیروی هوایی از شاه منصوب گردید. به سمت عالیرتبه ترین مشاور جم٬
تاریخ اخیر در صالحیت مناسب برای اولین بار با انتصاب ریاست ستاد بود. برخوردار قبلی خود نیرومند

می باشد. بقای موضع خود شاه نسبت به امنیت و میزان اعتماد ایران نشانگر
گسترش منافع و با صنعتی سازی ایران به جای مشاغل سیاسی٬ افزایش مشارکت گروه نخبگان در با
توسط انقالب سفید نیک به روستاها و شاه به عنوان فردی خیر تصاویر صدور با و ـکامیابیهای اقتصادی٬
تبلیغ پیرامون فعالیتهای با تا تالش وسیعی صورت گرفته بود٬ شده بود. بیشتر و شانس بقای شاه بیشتر
صـمیمیت مـلکه بـه خـاطر به سلطنت وجهه انسانی بیشتری داده شود٬ داخلی دیگر امور خیریه و
برابر مبارزات وی در که پس از می رسد چنین به نظر و شده بود برخوردار محبوبیت بسیار بی شائبه اش از
چاپلوسیهای درباری و سخنرانیهایش در مورد حراست از موروثات فرهنگی کشور به وی اجازه داده
ادامه امور مملکت به عهده گیرد تا بتواند برای ایفای نقش احتمالی خود به شود تا نقش بیشتری را در

عنوان نایب السلطنه آماده شود.
و شاه برای ابقای سلطنت گردد٬ نیست جانشین اقتدار قادر لیکن محبوبیت خاندان سلطنتی هنوز

الینحل باقیمانده است. هنوز صحنه نیز صورت برکناری شاه از در آن٬ مسئله حراست در

اوضاع اقتصادی 3ـ
آن است که حاـکی از موجود تأـکید لیکن حرارت و سریع اقتصادی ایران بدون وقفه ادامه دارد٬ رشد
آماده شده فشارهای موجود برنامه ریزان اقتصادی برای مقابله با شد. خواهد صادر بیانیه دیگر اعالمیه یا

تشکیل دهد. را بنای ثبات اقتصادی کشور که پیشرفت مداوم اقتصادی زیر می رود انتظار و
ساله اولین سال برنامه عمرانی چهار یافت و مارس خاتمه خواهد تاریخ 31 طی سال ایرانی که در
میلیونی ایران درآمد برای جمعیت 28 افزایش یافت و ناخالص ملی به %10/3 تولید رشد می باشد٬
پروژه های صادرات نفتی٬ شش ماهه اول سال ٬1969 در به همراه داشت. را دالر سرانه ای معادل 300
میزان برداشت محصول بود. همچنان باال میزان سرمایهـگذاریها و سطح اشتغال٬ داخلی٬ تولید ساختمانی٬
برداشت در مقایسه با نقدینگی به استثنای پنبه در محصوالت مولد ولی میزان برداشت در نسبتًاخوب بود٬
قبیل زمینه پروژه های صنعتی از ولی در بود٬ کندتر بعضی موارد پیشرفت گرچه در پایین بود. سال 1969
کارخانه های تولیدتراـکتور و کارخانه ذوب آهن٬ مجتمع پتروشیمی که به مرحله تولیدرسیده خط لوله گاز٬
زمینه کشاورزی ـ موجبات افزایش در برنامه های تهیه شده می تواند ماشین آالت ادامه داشته است. و
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فراهم آورد. صنعتی را
تورم نبوده است. ناشی از به کاهش فشار قادر نکته نگران کننده این است که کنترل پولی سال 1968
افزایش قیمت %3/2 غریب بود عجیب و کلی بسیار نظر از نیز هنگامی که شاخص هزینه زندگی که خود
بانک نشان می داد سال گذشته را همان دوره از مقایسه با در ژوئن 1969 21 مارس تا دوره بین 21 در
نیاز مورد ذخایر افزایش میزان بهره٬ جهت محدودسازی نقدینگی با در اقداماتی را دیگر مرکزی بار

انجام داد. پس انداز و بهره برداری سپرده های مدت دار حداـکثر بازرگانی٬ بانکیها
میلیون معادل 15 مارس 1969 که در به کاهش بود ارزی خارجی رو نکته نگران کننده میزان ذخایر
میلیون دالر٬ ماه ژوئن به سطح 45 ارزی در رسیدن سطح ذخایر با نشان می داد. خارجی را آزاد ارز دالر
که سازمان برنامه به بدهی های خارجی توجه بیشتری آن بود نشانگر و شده بود حدودی بهتر وضع تا
برای دولت داخلی پول نیز کمبود عمل می کند. احتیاط بیشتر با زمینه دریافت وامها در معطوف داشته و
به تأمین اسکناسهای مورد قادر چون دولت علیرغم میزان قروض داخلی تورم زا کرده بود٬ مشکل ایجاد
% سال قبل 10/5 مقایسه با چون بودجه سال جاری در قابل کنترل نبود٬ هزینه های جاری نیز نبود. نیاز

افزایش یافته بود.
قبیل پروژه خط لوله نفتی پروژه های صنعتی مهمی از این مشکالت ومشکالت عمده ناشی از وجود با
تأمین را عمرانی کشور نیاز امکان اینکه درآمدهای نفتی سال آتی نتواند و مجتمع پتروشیمی شاهپور و
به تأمین قادر پیش گرفته چون دریافته است که منابع مالی موجود در را سازمان برنامه راه تجدیدنظر ـکند.
نیاز تمام پروژه های مندرج در برنامه های عمرانی چهارم نیست. بنابراین احتمال تأخیر در مورد بعضی از

دارد. پروژه های مهم وجود
آنچه قابل هضم است دست به بیش از رسیدن به اهداف کوتاه مدت عمرانی خود ایران در لیکن اـگر
برابر اینکه حفظ موازنه اقتصادی در وجود با ندارد. برابرش وجود آنچنانی در یافته می توان گفت که خطر
خریدهای نظامی دشوار افزایش سرعت پیشرفت اقتصادی و رابطه با طرف شاه در فشارهای عالی از
اقداماتی نیز است و که میزان پیشرفت قابل تحقق محدود است ولی رده های باالی مقامات نیزدریافته اند
سبب کاهش میزان چه این امر گر تحقق یابد. امکانات کشور پیشرفت اقتصادی همگام با تا به عمل آمده٬

بود. سالم خواهد ولی نتیجه آن پیشرفتی منظم و شد٬ غیرعادی خواهد رشد

آمریکا روابط ایران و 4ـ
علیرغم مشکالت موجود و نکرد شش ماه گذشته تغییر ایران در و محتوای روابط آمریکا ماهیت و
شاه تا آورد٬ فرصتی پدید تشییع جنازه آیزنهاور شاه در حضور باقی ماند. اساس این روابط به قوت خود
خارجه مشارکت وزیر گردد. آشنا آمریکا رهبران دولت جدید دیگر نیکسون و رئیس جمهور با شخصًا
دولت را صمیمت بـین رهـبران دو دوستی و ماه می جّو تهران در در سنتو کنفرانس وزراء در راجرز
گرفت و توجه خاص ایرانیان قرار مورد نیز ماه پیمای آپولوی 11 موفقیت بی نظیر ساخت. مستحکم تر
از برتری آمریکا و دوچندان کرد را شهرت آمریکا این امر برانگیخت. احساسات تمام طبقات ایرانی را
رسمی شاه به واشنگتن که قرار سفر ساخت. توجه جلوهـگر مورد بسیار آنها نظر در مدیریت را فنی و نظر

افزود. خواهد کشور اهمیت روابط بین دو بر نیز صورت گیرد ماه اـکتبر است در
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که گردید اولویت خاص برخوردار ایران از متن ”ناسیونالیزم مستقل“ ایران حتی در با رابطه آمریکا
ایران است که شاه برای آن ارزش بسیاری قائل با همکاری نظامی ما بخش اعظم این اولویت ناشی از
علیرغم این واقعیت و شد آغاز دیگر بار برنامه فروش نظامی خارجی (بخش هفته) مذاـکره درمورد است.
این زمینه در برنامه بود٬ حد بیش از 4 زمینه دریافت هواپیماهای اف ـ شاه به خصوص در ـکه نیاز
درک دوجانبه مشکالت سبب پیدایش یک راه حل رضایتبخش گردید.ـکه گردید. موافقتنامه ای امضا
طرف از ارائه اعتبار با قابل اتکا“ طریق یک ”تعهد 4می توانست از براساس آن تحویل هواپیماهای اف ـ
الینحل که هنوز آمد یک نکته اختالف بالقوه پدید توسط پرداختهای آتی صورت گیرد. دولت آمریکا
جت های نیروی هوایی ایران بود برای تعمیر آن مسئله استخدام تکنیسینهای نیروی هوایی آمریکا مانده و
مجدد مسئله کاربرد گیرد. بهره برداری قرار مورد عراق می توانست٬ اختالف با صورت تشدید ـکه در
که این این امر از مطلع ساختن ایرانیها پس از و رسمی مطرح شد٬ غیر پرسنل آمریکایی درجنوب به طور
موضع به یاد شاه را این واقعه شاید پس گرفته شد. آورد برای واشنگتن مشکالتی جدی پدید می تواند ـکار
به واشنگتن آتی خود سفر شاه در شاید پاـکستان انداخته و و قبال پاـکستان آن هم درجنگ هند در آمریکا

مطرح سازد. دیگر بار این مسئله را
گاهی به بـن بست پیش بود. از کنسرسیوم شدیدتر مذاـکرات ساالنه نفتی بین دولت ایران و روند
فوریه مبنی بر اعالمیه صریح کنسرسیوم به شاه در نهایت طرفین به توافق رسیدند. ولی در ـکشانیده می شد٬
دالری ایران یک میلیارد به نیاز که بتواند ببرد باال آنقدر را سطح تولید توانست٬ اینکه کنسرسیوم نخواهد
در سال آتی پاسخ دهد٬ موجب بروز عکس العمل تند شاه گردید. مذاـکرات از آن پس با وقفه ادامه یافت و
افزایش درکنسرسیوم را که سهم مشارکت خود اعالم کرد برنداشته و تقاضاهای خود دولت ایران دست از
به تقاضاهای بزرگتر باید نیز سال بعد مصالحه نماید٬ آن داشت که اـگر ترس از /کنسرسیوم نیز خواهدداد
ترکیب افزایش برداشت و یافت که با نهایت کنسرسیوم فرمول جدیدی را لیکن در ایران پاسخ مثبت دهد٬
نفتی طریق عواید از تنها ولی این کار تأمین نماید٬ ایران را نیاز پایان سال بتواند پیش پرداخت در تجدید

ممکن نبود.
غیرنظامی مانند امور انرژی اتمی در زمینه کاربرد در کشور همکاری دوجانبه دو قرارداد طبق معمول٬
نهایت متن در به روشد. رو تأخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران و امنیتی سه جانبه آمریکا٬ قرارداد
به مجلس توسط کابینه تصویب و زمینه تضمین سرمایهـگذاریهای مربوط تهیه و قابل قبول طرفین در
مـورد در گـفتگو نقل هوایی دوجانبه بود٬ حمل و چون ایران مایل به اصالح قرارداد ـ فرستاده شد
در کنسولگری آمریکا چهار کنسولگری از تعطیل دو لیکن تغییری ننمود. شد٬ هواپیمایی غیرنظامی آغاز
تجارت کلی ایران با همگام با تجارت آمریکا قبول واقع گردید. نهایت مورد BALPA در رابطه با ایران در
خریداران آمریکایی و تشکیل می داد خریدهای خارجی ایران را % 18 ادامه داشت و صادرات آمریکا
صادرات آمریکا شش ماهه اول 1969 در اختصاص داده بودند. به خود صادرات غیرنفتی ایرانی را %10
میلیون معادل 50 ایران (شامل فرآورده های نفتی) از خریدهای آمریکا و به ایران معادل 160میلیون دالر
زمینه کارخانه شیمیایی شاهپور٬ دولت ایران اختالفات مهمی در بین شرکتهای آمریکایی و بود. دالر
قراردادهای مربوطه به فسخ هیچ یک از ولی منجر آمد پدید پشم کاشمر و ـکارخانه لوله سازی اهواز
سرشط العرب وحمایت نه چندان شدید عراق آن هم بر مناقشه با ایران در از عدم حمایت آمریکا نگردید.
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لیکن اعتراضات چندانی را آورد٬ ایران پدید در طرح لژیون رفاه بین المللی شاه نارضایتیهایی را از ما
برنینگیخت.

به مرحله دیگر بار را آمریکا روابط ایران و و آغاز دیگر فروش نظامی بار مذاـکرات آتی نفت و
پرداختهای پیش بینی شده ایران و نیاز نفتی مورد بین عواید شکاف موجود گذاشت. آزمایش خواهد
آن حاـکی از موجود ولی شواهد سال گذشته باشد. از سال آتی ایرانی ممکن است وسیعتر ـکنسرسیوم در
بنابراین پاسخگوی نیازهای ایران باشد٬ بازارهای جهان نمی تواند است که شاه دریافته که شرایط متغیر
برنامه بعدی مذاـکرات مربوط به فروش نظامی در به روخواهیم بود. رو ایرانی منطقی تر با سال 1969 در
تمایل وی به مدرنیزه ساختن سریع شاه به خاطر ”فهرست نیازمندیهای“ بود. نخواهد دردسر خالی از نیز
خلیج فارس گسـترش نزدیک شدن زمان خروج نیروهای انگلستان از با نیروهای مسلح این کشور
بین بردن تمایل به همکاری جهت از متقابل و اعتماد این مشکالت منافع دوجانبه٬ وجود لیکن با می یابد.

دارد. تفاهم بین طرفین وجود ایجاد اختالفات و

خلیج فارس ایران و ـ 5
دیـپلماسی ممانعت از اعتدال و موضعی توام با خلیج فارس از ایران در بررسی٬ طی دوره مورد
رجوع (به بخش 6 شط العرب گردید مورد عراق در به رویارویی با که منجر بود٬ قدرت نمایی برخوردار
به و کند منطقه ایفاد در پس ازخروج انگلستان نقش مهمی را نظردارد که ایران در شاه به همه فهماند شود)
ـکرات اعالم نمود که پس از سال 1971 از هیچ قدرت بزرگی در خلیج فارس استقبال به عمل نخواهد آمد.
که درصورت پیروزی محافظهـکاران انگلستان اعالم نمود هیث رهبرحزب محافظهـکار هنگامی که ادوارد
که دولت ایران از شاه مؤدبانه لیکن قاطعانه اعالم کرد کرد٬ خواهد انتخابات آتی سیاست حزب تغییر در
کشورهای دیگر شاه به عربستان سعودی و کرد. خلیج فارس استقبال نخواهد در بریتانیا مجدد حضور
منطقه به وی که برای طرح یک سیاست دفاعی مشترک در اعالم داشتند (1968 بهار حوزه خلیج (از
براساس طرح این بنادر سازیم تا بحرین رها در را خواست که تسهیالت بندری خود نیز ما از و بپیوندند

گیرد. استفاده قرار دفاعی مشترک منطقه مورد
بحرین به زور رابطه با در قبال سیاست خود اعالم داشت که در دهلی نو در اشاره به بیانیه خود شاه با
”نفی فدراسیون دربرگیرنده بحرین به قبال فدراسیون عربی از عکس العمل ایرانیان در متوسل خواهدشد.
دولت ایـران بـه یـافت. تـغییر اختالف“ زمان حل مسئله مورد ”نفی فدراسیون دربرگیرنده بحرین تا
لیکن جلسات ورویدادهای که بحرین نمی تواندضمیمه فدراسیون عربی گردد می شد یادآور شیخ نشین ها
خصوصی ایران به همراه طرف محافل مطبوعاتی و از مربوط به تشکیل فدراسیون عکس العمل چندانی را
مسئله غامض بحرین مورد در که سیاست آرام ثمربخش بوده و پایان این دوره همه دریافتند در نداشت.
که شیخ عیسی به لندن وواشنگتن برابراین خبر دولت ایران در می توان به راهحل رضایتبخش دست یافت.

اعتنایی ننمود. کرد خواهد سفر
(Saqqaf) سقاف عربستان سعودی ادامه داد. با جهت هماهنگ سازی روابط خود ایران به تالش در
نتایج چندانی عین حال که این سفر در و به عمل آورد ایران دیدار ماه آوریل از در وزیرخارجه این کشور
سفر مورد در کشور این دو عالوه بر کند. ادامه پیدا کشور روابط بین دو که بهبود ولی سبب شد نداشت٬
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قطع رابطه ایران جنبه منفی قضیه این است که٬ عربستان سعودی به توافق دست یافتند. زایرین بین ایران و
ملک فیصل مشکوک جلوهـگر نظر در ایران را مقاصد شط العرب به احتمال زیاد رود درگیری در لبنان و با
پایان با مشاهده نکرده ایم. کشور روابط بین دو اثبات این موضوع در ولی تاـکنون شواهدی دال بر ساخته٬
نگران ازاین شخص سقاف نیز به ایران سفرکند. ماه اـکتبر که ملک فیصل در نمی رود ـگرفتن این دوره انتظار
مرعوب اعراب را دیگر احتماًال و عراقیها توسل به زور با می توانند داشتند٬ که باور بود ایرانیها اعتقاد

سازند.
در بود شیخ شارجه که قرار نشان داده است. خود از ایران موضع معتدلتری را خلیج سفلی٬ مورد در
در برداشت. این سفر دست از بنشیند٬ جزیره ابوموسی به گفتگو مورد در اوایل این دوره به تهران رفته و
دولت ایران ننمود. تأیید مربوط را چون شیخ رأس الخیمه قرارداد نیامد تنب نیزپیشرفتی پدید جزایر مورد
مورد ادامه مذاـکرات در جایی که می دانیم٬ تا نشان نداد. خود هیچ گونه نگرانی از این رویدادها رابطه با در
قرار به توافق دست یافته و این مورد در قطر ولی ایران با ـکویت حاصلی نداشته٬ خط فاصل بین ایران و

گردد. ماه جاری قراردادی منعقد است در
دبی طی برنامه دولت برای ولیعهدهای ابوظبی و ایران به جلب دوستی شیخ نشینهای خلیج ادامه داد.
یک ولی هیچ یک موفقیتی به دست نیاوردند. کردند٬ تهران دیدار از نزدیک ساختن شیوخ به یکدیگر
و برای ایرانیهای مقیم این منطقه پاسپورت صادر و کرد منطقه سفر هیئت کنسولی ایرانی به مدت سه ماه در
سناتور سفر اینها از بهتر لیکن شاید عالقه منداست. که ایران نسبت به آنها اطمینان داد به آنها و کرد تمدید
عباس مسعودی ناشر روزنامه اطالعات به این منطقه باشد که با اجازه شاه صورت گرفت. مسعودی با
که ظرف اولین مقام ایرانی بود همه این که او از مهمتر جمله حاـکم بحرین مالقات نمود. مقامات منطقه از
مراجعت به تهران مسعودی مقاالت متعددی در در می کرد. حکام بحرین دیدار یکی از سال گذشته با چند
که ساـکنین حوزه جنوبی خلیج به مقاصد به ایرانیان فهماند شیخ نشینهای خلیج نوشت و بحرین و مورد

سوءظن می نگرند. و ایران به دیده تردید

رویارویی شط عراق ـ ایران و 6ـ
مسائل اختالف که یکی از ماه مارس سال جاری دولت ایران تصمیم گرفت موضوع شط العرب را در
اقدامات ایذائی مشخص نیست. کامًال هنوز علت این امر عراق مطرح سازد. با دیگر است بار برانگیز
کرده بودند سفر یک هیئت ایرانی که برای انجام مذاـکرات به بغداد با عراقیها متعددی صورت گرفت و
گرفتن خط تالواـگ به نظر در شط (با جدید مرز مورد ولیکن امکان مذاـکره در درستی نداشتند٬ برخورد
اعالم این مطلب که و می رسد به نظر دولت متزلزل عراق بعید با ایرانیان) تأیید جای خط مرزی مورد
خصومتهای مداوم بروز مانع از به دریانوردی بپردازند٬ آنجا پرچم ایران در با ـکشتیهای ایرانی حق دارند
که مهمترین قدرت را عراقیها این است که دولت ایران دریافته است که می تواند نتیجهـگیری ما نگردید.
منطقه قدرت نظامی اعراب تندرو این به دیگر عالوه بر و دهد قرار خلیج هستندتحت تأثیر نظام عربی در
زمانی که از شود. عهده دار رهبری خلیج را که ایران مایل است٬ بقبوالند به آنها نشان داده و ایران را

چندانی متوجه ایران نبوده است. خطر شده اند٬ کردها اسرائیل و با نبرد نظامیان عراقی متعهد
دفاع عراق ژنرال حردان التکریتی به وزیر و گذشته نخست وزیر دسامبر سفر در ریشه های تضاد شاید
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جلب حمایت صدد عراق در به گزارشات واصله برای رسیدن به قدرت در تکریتی که بنا تهران نهفته باشد.
طرف دولت ایران مورد از دست داشت٬ در را امور کنترل بسیاری از آن زمان نیز در گویا و ایران بود
عراق افـزایش یـابد. که چشمداشتهای دولت ایران از وی به ایران سبب شد سفر گرفت. استقبال قرار
خلعتبری به ماه ژانویه٬ اواخر آژانسهای دولتی در سرویسهای اطالعاتی ایران و علیرغم اختالف نظر
ترک ناراحتی عراق را ولی هیئت ایرانی با بنشیند. به گفتگو دیگر موارد پیرامون مسئله شط و عراق رفت تا
این هیئت رفتاری ناشایست داشتند. با شط عالقه ای نشان نداده و مورد به بحث در چون عراقیها ـگفت٬
پس و گرفتند قرار آزار شط مورداذیت و ماهیگیران ایرانی در ابتدا اتفاقات بسیاری به سرعت رخ داد.
در کشور مناقشات دیپلماتیک بین دو قایق رودپیمای ایرانی کردند. تفتیش دو آن عراق اقدام به توقف و از
قوانـین با مغایر را 1937 خارجه وقت قرارداد جانشین وزیر افشار و رسید آوریل به اوج خود 19
نمایش تمایل به با افشار نمود. شرایط خاص این قرارداد متهم به سرپیچی از عراق را و بین المللی خواند
به ایران نیز گفت. آتش خواهد با مسئله شط پاسخ هرگونه آتش را مورد که ایران در مذاـکره اعالم نمود
اقدامـات تأسیسات دفاعی کشور دیگر در منطقه شط مبادرت ورزیده و تسلیحات در و قوا تمرکز

گذاشته بود. اجرا به مورد احتیاطی الزم را
ناخدای ایرانی دارای پرچم و کشتی عازم ایران باید علیرغم اعالم این مطلب توسط دولت ایران که هر
به علل (ـکشتیهای خارجی بنا کشتیهای ایرانی رعایت می گردد. مورد در تنها که این امر معلوم شد باشد٬
شط به ناخداهای ایرانی در را که کشتیهای خود امنیت کشتیرانی مایل نبودند جمله مسئله بیمه و از بسیار
بسپارند.) پس از آنکه دو کشتی در مسیر شط از پرچم و ناخداهای ایرانی استفاده کردند (ـکـه البـته
اواخر ماه آوریل دولت ایران اعالم کرد که در شط به در اسکورت دریایی نیز آنان را همراهی می نمود)
کشتیهای رابطه با در نتیجه این درگیری تنها این است که در ولی واقعیت امر دست یافته است٬ اهداف خود

شط مقررات جدیدی وضع شده بود. مسیر ایران در خارج شونده از و ایرانی وارد
که امیدوارند چون ایرانیها اهمیت است٬ حائز می رسد نگاه اول به نظر آنچه که در بیش از این امر
علیرغم بنمایند. این مورد به مذاـکره در وادار را عراقیها نفی کرده و کامًال آینده این معاهده را در بتوانند
به حال نشان داده که براساس شرایط عراق تا میانجیگریهای اردن٬ ونیز کشورها حسن نیت بسیاری از
این مسئله منحرف شده و وتوجه عموم ایرانیان از به مذاـکره نمی باشد سخت پیشنهادی توسط ایران حاضر

این منطقه به عقب بازگردانده شده اند. از نیز نیروها مقداری از
فعالیتهای عراق در ژنرال بختیار٬ یعنی همکاری عراق با کشور٬ بین دو عامل مهم اختالف برانگیز دو
باقی به قوت خود اخراج ایرانیهای مقیم عراق هنوز بدرفتاری و و تبلیغات ضدایرانی بغداد خلیج فارس و
نفر 18600 عراق به ایران رانده شده اند ایرانیهایی که از دولت ایران اعالم کرده است که شمار اخیرًا است.
تبلیغات مطبوعات و سیلی پاسخ گفته است. با سیلی را هر عکس العمل نشان داده و ایران نیز می رسد.
عراق انتظار از که دور به کردها کمک ایرانیها گهگاه ادامه داشته است. وقفه هایی٬ ایران علیه عراق با رادیو
در درآید. دولت عراق به زانو بیشتر٬ اعمال فشار با طول بحران شط افزایش یافت تا در و آشکارا نبود٬
پر حاـکی از لیکن هیچ نشانه ای٬ جلوگیری به عمل آمده بود. کشور درگیری مستقیم دو پایان این دوره از

نداشت. وجود باشد٬ کشور شدن شکاف بین دو
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کشورهای دیگر ایران و 7ـ
به میان نیامده٬ آنها ذـکری از باال کشورهایی که در تقویت روابط با در کلی ایران به تالش خود به طور

ادامه داده است.
رئیس ژنرال بختیار استرداد مورد مذاـکرات تلخ در مدتها لبنان که ایران پس از و بخش 6) عراق (در
غرض ورزی شخصی شاه این موضوع این قاعده مستثنی می باشند. از قطع رابطه کرد٬ آنها قبلی ساواـک با
معمولی نمودار شعور به عنوان پیروزی یک عقیده شخصی بر اما به صورت امری خاص درآورده بود٬ را

ـگردید.
ایران به حفظ کند. پاـکستان را و رابطه صمیمانه بین خود تا دولت ایران تالش کرد پس ازسقوط ایوب٬
ماه می و که در اولین شخصیت خارجی بود وهویدا دولت یحیی خان اعالم کرد از را سرعت حمایت خود
موضع پاـکستان در از را بیانیه ای ایران حمایت خود در نمود. وضع حکومت نظامی به پاـکستان سفر پس از
هند٬ خصومت با صورت بروز محافل خصوصی اعالم داشت که در در هویدا و اعالم کرد قبال کشمیر
قبال شط موضع ایران در از به نوبه خود پاـکستان نیز و روی حمایت ایران حساب کند پاـکستان می تواند
رحمان استاندار قبیل نورخان فرمانده نیروی هوایی و پاـکستان از شخصیتهای دیگری از حمایت کرد.
بین ایران وهم پیمان دیگرش درسنتویعنی ترکیه در کردند. اواسط تابستان به ایران سفر در پاـکستان غربی٬
سیاست کشت خشخاش ترکیه مطلبی اظهار مورد در ایران نیز و این دوره انتقادهای مطبوعاتی رخ نداد
گرچه دورنمای احداث خط لوله نفتی خلیج رجوع شود.) 1968 نوامبر مورخ 23 917 (به الف ـ ننمود
فارس به اسکندرون که در مورد آن در سفر ماه ژوئن نخست وزیر هویدا به ترکیه تبلیغ شده بود٬ چندان
روابط جنبه آورده و بین طرفین به وجود تفاهم بسیاری را حسن نیت و امیدوارکننده نیست ولی این دیدار٬
به دنبال تهاجم شوروی به نیز سنتو مورد اجالس ماه می شورای وزیران در گرفته است. عادی به خود
این سازمان صحه گذارد٬ از برضرورت حمایت آمریکا و بردباری بسیاری نشان داد چکسلواـکی ازخود

نبود. نسبت به آینده سنتو حد خوش بینی زیاده از هواداری و ناشی از ولی شواهد
اوائل دوره در افغانستان بود. و بین این کشور مهمترین مسئله موجود موضوع رودخانه هیرمند٬
لیکن دراوایل تابستان و مذکورپیشرفت قابل مالحظه ای درجهت دستیابی به یک راه حل صورت گرفت٬
مذاـکرات به بن بست شده٬ ذـکر قرارداد آنچه که در اعالم تمایل افغانستان به فروش آب به ایران بیش از
ولی ایران قبل بود. از بهتر گاهی نیز و بود کلی برخوردار یک بهبود از کشور کلی روابط دو به طور رسید.
نگرانی افغانستان ابراز اختالفات بین پاـکستان و نیز کابل و چین در همیشه نسبت به نقش شوروی و

می کرد.
ماه ژانویه عالقه در شاه به این کشور پی سفر در هند دولت ایران نسبت به توسعه روابط دوستانه با
پیرامـون مسـائل و کرد هیئتی به ایران سفر رانش سینگ همراه با خارجه هند وزیر نشان داد. بسیار
فروش وسیع کشورهای حوزه مدیترانه و قبیل ترانزیت کاالهای هندی به اروپای غربی و بازرگانی از
نـیز و شـیمیایی بـه هـند فرآورده های پتروشیمیایی ایـران بـه خصوص آمـونیاـک بـرای تـهیه کـود

نمود. سرمایهـگذاریهای مشترک تبادل نظر
شاه حسین ونخست وزیرش کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیزادامه داشت. بهبودروابط بادیگر
پـاسخ بـه در ظاهرًا به نمایش گذاردند. را نقش فعال دیپلماتیک خود کرده و جداـگانه به تهران سفر
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یعنی دریافت نامه عذرخواهی به تقاضای پیشین خود٬ چشم پوشی از با شاه نیز پافشاریهای شاه حسین٬
تبادل دیپلماتیک از امارات متحده عربی آشتی کرد. با عنوان شرط اصلی برقراری روابط دیپلماتیک٬
آمیز امارات مطالب انتقاد مورد لیکن مطبوعات ایران در طریق کشورهای ثالث پیشرفت چندانی نداشت٬
خاموش عنوان نکرده و مسئله شط مطلبی را مورد در به نوبه خود امارات نیز چندانی درج نکرده و
ایران تالش روابط اردن و به عنوان نشانه ای از و حفظ منافع خود به خاطر شاه حسین نیز مانده است.
چندان موفق این کار ولی در مذاـکره بکشاند میز سر مسئله شط بر مورد در عراق را ایران و ـکرده است تا

نبوده است.
آوریل ملکه در شاه و اما کشورهای عربی پیشرفت چندانی حاصل نشد٬ زمینه گسترش روابط با در
نفت به مذاـکره فروش فسفات و قرارداد مورد در ایران نیز مراـکش و و سفرموفقیت آمیزی به تونس داشتند
که ازجمله نخست وزیرهویدا سفرهیئتهای حسن نیت وزیران متعدد با کشور بین دو موجود جّو پرداخته و

شد. گرمتر گذاشته بود٬ تنها اواسط اوت همسرش را به عنوان میهمان شاه حسن در
خواستار کسب امتیازات ارضی ادامه داده٬ در مخالفت نسبت به توسل به زور ابراز دولت ایران در
از حمایت خود تأیید و اعاده وضعیت قبلی اورشلیم٬ سرزمینهای اشغالی و خروج نیروهای اسرائیل از
جنگ ژوئن سرسختی بسیار از دوره بعد نشان ساخته است که اسرائیل در شاه خاطر ملت فلسطین گردید.
ریـختن به دریا مبنی بر تهدید به رسمیت شناخته و همان حال ایران اسرائیل را در نشان داده است.

واقع گرایانه می داند. غیر را اسرائیلیها
در خارج از منطقه٬ سفر وزیر دریایی آلمان غربی اشتراوس به تهران در ماه آوریل و سفر هویدا به
سفر شاه و ملکه آلمان در همان ماه٬ اساس تمایل طرفین به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی گردید.
پی نداشت. در هیچ نتیجه خاص وچشمگیری را مزبور سفر جنبه تشریفاتی داشته و مالزی به تهران تنها

کمونیستها روابط ایران با 8ـ
همکاریهای کشورهای اروپایی شرقی سبب افزایش سطح بازرگانی و شوروی و مراوده مداوم ایران با
کلی این دوره یک دوره تجاری معمولی به حساب می آید. به طور اما گردید٬ دوره مزبور اقتصادی در
بازارهای بزرگ برای جلب منافع اقتصادی حاصل از این روابط عبارت است از انگیزه اصلی شاه در
جلب برای هزینه های عمرانی و بیشتر دریافت اعتبار صادرات کشور٬ دیگر فروش منابع نفتی ایران و
کشورهایی که از آن دسته از است که حمایت ایران از هم معتقد شاه هنوز نیاز. مورد ـکمک فنی بسیار
کشورهای روابط ایران با به تحقق کامل استقالل آنان بینجامد. می تواند اندیشه ای مستقل برخوردارند
داخل در و نمود به کشوری دارای سیاست خارجی مستقل مشهور صفحه بین المللی ایران را در بلوک٬

معرفی کرده است. معماری خستگی ناپذیر و فردی روشنفکر شاه را ـکشور
ولی نتایج سال افزایش یافت٬ شش ماهه آخر شوروی در اقتصادی بین ایران و تماسهای تجاری و
ماه آوریل و بیاـکف به تهران در شوروی با معاون نخست وزیر سفر در ملموس بسیاری به همراه نداشت.
ماه ژوئن مذاـکرات راه در وزیر سفر ماه می و در هیئتی بزرگ به مسکو ایران همراه با اقتصاد وزیر سفیر
ایران کند. شوروی به ایران سفر است که یک هیئت بازرگانی از قرار ماه آینده نیز اقتصادی صورت گرفت.
نمایندگان جمهوریهای جنوبی و بود که نتایج حاصله مفید کرد٬ برپا مسکو یک نمایشگاه تجاری در
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که بخش مرزی را تجارت مستقیم بین دو تا کردند سفر به این کشور می باشند٬ ایران هم مرز شوروی که با
فعالیتهای مـربوط بـه کـارخـانه ذوب آهـن روسـیه در گسترش دهند. است. محدود هم اـکنون بسیار
و بود تأخیر توأم با لیکن ادامه کار دنبال شد٬ لوله گاز پروژه خطر پیشرفتهای چشمگیری حاصل شد٬
به به کمک شوروی نیز برنامه احداث سیلو برای تمدید و برآوردهای اولیه می باشد. بیش از هزینه ها
خطوط بهبود (Juroft) و جوروفت و زمینه برقی سازی خط آهن بین تبریز در توافقهایی دست یافته شد.
گذشته٬ بحث در برنامه های همکاری مورد مورد در موافقت اصولی حاصل شد. شوروی نیز ارتباطی با
آغاز مبنی بر شوروی را ایران پیشنهاد نیامد. ولی پیشرفتی پدید ـگرچه مطبوعات مقاالتی درج می کردند٬
شاه موضوع احداث نپذیرفت. را امکانات نفتی دریای خزر بهره برداری از یک پروژه مشترک حفاری و
سر در حوزه خلیج به شوروی انتقال داد٬ از طریق آن بتوان نفت عربی را که از ایران را ـ خط لوله ترانز
رسمًاتسلیم (ـکه هنوز بریتانیا و آمریکا اعتراضات شدید و لیکن مشکالت الینفک این پروژه٬ می پروراند٬
که شوروی یک کارخانه توافق کرده اند کشور دو می نماید. بعید تحقق این مسئله را دولت ایران نشده)
با ایران احداث کند. نگهداری وسایط نقلیه نظامی روسی در و بازسازی هشت میلیون دالری برای تعمیر
شوروی براساس قراردادهای اعتباری قبلی ادامه تجهیزات نظامی غیرپیشرفته از این حال ایران به خرید
تبادل پرسنل فنی افزایش گرفت. صورت نخواهد این قراردادها روند هیچ گونه تغییرچشمگیری در و داد.
تکنیسین روسی در 1200 حدود اوت 1969 تا لیکن ایران به خوبی مراقب اوضاع ایران است و یافت٬
شوروی به آموزش مشـغول در ایرانی نیز حدود 230 و خانواده هایشان) شده (همراه با ایران مستقر

هستند.
ـگسترش فعالیتهای شوروی در ایران اعتماد دولت ایران را نسبت به کنترل حضور شوروی متزلزل
تماسهای غیر درازمدت مظنون است و شوروی در هم نسبت به مقاصد هنوز این کشور نساخته است.
رشت داده شد٬ اصفهان و کنسولگریهای شوروی در اجازه ایجاد ساخته است. محدود شدیدًا اقتصادی را
سیرکهای و عباس داشته باشند بندر ماه ژوئن توقف کوتاهی در که در به کشتیهای شوروی اجازه داده شد
آموزش کاهش یافت و تالش برای تبادل دانشجو اما گرفتند٬ استقبال قرار مورد و روسی به تهران آمدند
روسی برگزاری کنفرانس تجارت پیشنهاد گرفتند. قرار شوروی تحت کنترل شدید بینندگان ایرانی در
نوعی شوروی برای ایجاد لیکن پیشنهاد گرفت٬ استقبال دولت ایران قرار کابل مورد ترانزیت منطقه ای در
حزب توده که به پخش برنامه های حمایت شوروی از گردید. به رو سردی رو ترتیبات امنیتی منطقه ای با
ماه مارس در کنگره بین المللی حزب کمونیست شرکت کرده و در و ادامه می داد رادیوی مخفی خود
که کرد برگزار ایران٬ محاـکمه دانشجویان در مخالفت با در مسکو سفارت ایران در برابر در تظاهراتی را
محافل خصوصی شاه در نمی گیرد. نظر در منافع شوروی است که به هیچ وجه منافع ایران را همه نشانگر
ایران یعنی عراق وسوریه درموردتحویل سالحهای روسی به کشورهای عرب متخاصم با نه به روسها) (و
تحت رهبری عراق به صورت یک مشکل عمده احتمالی این دو داشت که اتحاد اظهار و نگرانی کرد ابراز
این جانب سیاست خطری که از گسترش نیروی دریایی و مورد وی همچنین در کرد٬ خودنمایی خواهد
برای نمایش این اختالفات بزرگ بـا نگرانی نمود. اظهار می کند٬ قبال خلیج فارس تهدید در ایران را
استالین و و پیمان بین هیتلر انعقاد سالگرد مقاالتی انتقادی در تا شوروی به مطبوعات ایران اجازه داده شد

حمله شوروی به چکسلواـکی درج نمایند.
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جمله از می باشند٬ فکری مستقل تر نظر کشورهایی که از میان کشورهای اروپایی شرقی ایران با در
تجارت خارجـی وزیر سفر در ساخت. برقرار یوگسالوی ارتباط نزدیکی را و چکسلواـکی٬ رومانی٬
گسترش تجارت پایاپای منعقد٬ مورد یک موافقتنامه اصولی در ژوئیه به ایران٬ ماههای ژوئن و رومانی در
رئیس که چائوشسکو اعالم شد بعدها گرفت. بحث قرار همکاریهای اقتصادی مورد بهبود گسترش و و
به همراه نیز یک هیئت عالیرتبه اقتصادی را و کرد خواهد به ایران سفر ماه سپتامبر در رومانی نیز جمهور
طی آن 200 ساخت و ایران منعقد چکسلواـکی قراردادهای جدیدی با آورد. خواهد به این کشور خود
را کشـور تجارت پایاپای بین دو ایران گذاشت و اختیار کاالهای سرمایه ای در خرید میلیون اعتبار
به ایران خواهد ماه نوامبر در (SVOBODA) نیز چکسلواـکی سووبودا رئیس جمهور و ـگسترش بخشید٬
مورد یوگسالوی در می کند. ماه آوریل به ایران سفر در یوگسالوی پزدراـک نیز معاون نخست وزیر آمد.
ایران نسبت به احداث یک خط لوله و جنوب ایران به توافق رسید٬ اداره یک پروژه کشاورزی صنعتی در
مورد ولی در مجارستان عالقه نشان داد٬ یوگسالوی جهت انتقال نفت به چکسلواـکی و نفتی بین ایران و
این کمک اساس روابط ایران با گرچه تجارت و به توافق نرسیده اند. هنوز مسائل مربوطه دیگر مالی و امور
بدون شک بود٬ نیزچشمگیر تالش برای کسب استقالل آنها حمایت از عنصر تشکیل می دهد را ـکشورها
انتخاب سووبودا٬ و مساعدی ندارد حالی که شوروی نسبت به رومانی نظر به ایران در چائوشسکو سفر
این واقعیت است که تهاجم شوروی به عنوان نماینده چکسلواـکی نشانگر آخرین بازمانده دوران قبل از

واقع گردد. مفید چه اندازه می تواند بلوک تا تمایالت لیبرالی کشورهای عضو حمایت ایران از
نکته قابل توجه دیگر سفر وزیر اقتصاد علیخانی به مجارستان و لهستان در ماه می است٬ که سبب
انعقاد یک قرارداد درازمدت تجارتی پایاپای با مجارستان گردید. حمایت آلمان شرقی از عـراق در
تالش آلمان از ساخته و محدود آلمان شرقی را که ایران تجارت بین ایران و مناقشه شطالعرب سبب شد
رویداد تنها در سازمان بهداشت جهانی حمایت نماید. در عضویت آلمان شرقی٬ جلوگیری از غربی در
ـکره به پنج روزنامه نگار دیپلماتیک به رسمیت شناخته شده اند٬ نظر مربوط به کشورهای کمونیستی که از

بپردازند. به بررسی انقالب سفید ایران شده و به مدت یک هفته وارد تا شمالی اجازه داده شد

احزاب پارلمان و دولت٬ 9ـ
این دوره همچنان رئیس دولت در هویدا نخست وزیر برکناری وی٬ مورد شایعات در علیرغم وجود
موقعیت وی از ادارات دولتی٬ دیگر کابینه و نتیجه تغییرات شخصی در این است که در واقعیت امر بود.
کـابینه سـبب ژوئیه در مرحله ای ماههای اوت و تغییرات دو ایجاد شده است. نیرومندتری برخوردار
این تغییر در عمران نیک پی گردید. مسکن و کشورخسروانی ووزیر وزیر علیخانی٬ برکناری وزیراقتصاد
یعنی هوشنگ انصاری به عنوان سه چهره جدید و شد٬ کشور کشاورزی حسن زاهدی وزیر داخلی وزیر
عمران وارد مسکن و یگانه به عنوان وزیر محمد کشاورزی و ایرج وحیدی به عنوان وزیر اقتصاد٬ وزیر
برکناری سخت کوش به دولت ایران افزوده شدند. به عنوان مدیرانی الیق و سه آنها هر ـکابینه شده و
سبب وزارت کشور از سال 1968 انصاری در بازنشستگی اجباری عبدالرضا نیز علیخانی وخسروانی و
می آمدند٬ به شمار نیز رقبای بالقوه نخست وزیر فکری که احتماًال نظر مستقل از و برجسته٬ که افراد شد
مهارتهای بیشتری در از و سال 1968جوانتر افراد مانند کابینه شده اند افرادجدیدی که وارد شوند. برکنار
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حرفه ای افراد به عنوان گروهی متشکل از وجهه کابینه را این امر و مدیریت برخوردارند زمینه های فنی و
می برد. باال همکاری کنند٬ نخست وزیر با ـکه می توانند

همین تغییرات داخلی دولتی به شمار مهمترین رویداد آرام است٬ زمانی که اوضاع داخلی کشور در
پایان سال تغییرات مهم پرسنلی در کابینه صورت گرفت. در نفر شامل 16 فقره تغییر سال قبل 22 می آیند.
دوی این نهادهای هر بانک مرکزی گردید. به سازمان برنامه و شدن چهره های جدید سبب وارد 1968
با نیز که وزارتخانه ها مسئولیتهایی شده اند تغییر یا آن زمان دستخوش تحوالت و از اقتصادی چشمگیر
سبب کلی می توان گفت که تغییرات مزبور به طور این قاعده مستثنی نمی باشند. از وزیران جدید وجود
حداـکثر مسئولیتها و استعدادها برخالف گذشته از نقاط حساس شده و روی کارآمدن مدیران امروزی در

بهره برداری صورت می گیرد.
مقامات مـنطقه ای به آرامی صورت می گیرد نیز توزیع آن میان استانها قدرت و عدم تمرکز روند
به خوبی تحت کنترل گرفته و هزینه های محلی را اصالحات ارضی توانسته اند٬ وزارتخانه های بهداری و

نظارت نمایند. پرسنل خود بر
آینده ای نه چـندان دور در افزایش اختیارات استانداران نیز و مرزی استانها تقسیم مجدد و تغییر
نشست دوم برای اصالح آموزش دانشگاهی در (غیرمستقیم) انگیزه های جدید گرفت. صورت خواهد
انتصاب علیخانی به عنوان رئـیس شاه و حضور مقامات عالیرتبه آموزشی در و رؤسای دانشگاهها
نتیجه بررسیهای سازمان بازرسی شاهنشاهی که مقامات عالیرتبه دولتی در شد. دانشگاه تهران ایجاد
منجر به پرده برداری از اختالس در شرکت واحد اتوبوسرانی شد متقاعد شده اند که دولت در مبارزه خود با

فساد بسیار جدی است٬ لیکن مجازاتهای ناچیز مسئولین تأثیر این تالش را از بین برد.
روند در به نفس بود. اعتماد و ولی فاقداعتقاد کرد٬ ایفا را گذشته نقش قانونگذاری خود پارلمان مانند
مسائلی که امکان ایجاد مورد در و مناظره آن چنانی صورت نمی گرفت٬ تصویب لوایح هیچ گونه بحث و
درباره اجازه اختصاص بودجه اضطراری نظامی) قبیل کشت خشخاش٬ (از می آورد پدید اختالف را
گفتارهای از عبارت بود مجلس به گوش می رسید نمی داد.سروصدایی که از مناظره ای را هیچ گونه بحث و

عراق. شرکتهای نفتی و دشمنان ملی مانند٬ مورد عوامفریبانه در
وجود از حزب را دارد٬ نظر که در اعالم کرد اوایل سال مزبور کل حزب ایران در خسروانی دبیر
اقدام به ایجاد نفره حزب تنها ولی کمیته مرکزی 200 پاـکسازی کند٬ فردگرا“ فرصت طلب و ”عناصر
هـیئت اختالف درون حزبی بین گروه سنت گرایان خسروانـی و کمیته اجرائی کرد. تغییرات جزئی در
حامیان شخصی و سعی دارد پست وزارت خود٬ استفاده از که با دبیرکل متهم شد نخبگان ادامه یافت و
کابینه واستعفای وی ازحزب برکناری خسروانی از لیکن این اختالفات با به قدرت برساند٬ را حزبی خود
پرسنلی را تغییرات عمده حزبی و ماه سپتامبرحتمًا اجالس ویژه کنگره حزبی در ماه اوت خاتمه یافت. در

داشت. به دنبال خواهد
حزب مردم علیرغم اعالم حمایت شاه از مهمی به وقوع نپیوست. هیچ رویداد میان مخالفین وفادار در
حزب پان ایرانیست نبود. خود میزان حمایت از هیچ گونه افزایشی در شاهد سال 1968 حزبی در نظام دو
شرکت با جلسات دیگری نیز و کرد برگزار یک ”ـکنگره حزبی“ ناسیونالیزم سخن می گفت و همچنان از
نداشت که براساس آن بتوان گفت که شاه در ولی هیچ گونه شواهدی وجود دانشجویان ایرانی تشکیل داد.
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زمینه تحریک احساسات که در به آن اجازه دهد افزایش داده و پان ایرانیسم را از حمایت خود دارد نظر
این فعالیت نماید. بیش از

امنیت داخلی مخالفت و 10ـ
فعالیتهای خرابکارانه مؤثری اعمال می شد. به طرز دوره مزبور اوضاع سیاسی در ـکنترل دولت بر
چند گروه اندکی مرکب از کوچک٬ یک رویداد در نتایج قابل رؤیتی به دنبال نداشت. و بود علنی محدود
به اتهام طی دوره های چریکی جناح چیکون حزب توده بودند٬ عضو مردان بی تجربه که گویا جوان و
دو مخالفین هر می باشد. به توزیع گهگاه نشریه ها ایران محدود ولی فعالیت کمونیستی در شدند٬ دستگیر
ناچیزی به دست فرصتهای عملی موفقیتهای بسیار و میزان نفوذ نظر غیرکمونیست از جبهه کمونیست و
که پـیشرفتهای اقـتصادی و مخالفین غیرقانونی دریافتند نتیجه رسوخ نیروهای امنیتی٬ در آورده اند.

بهانه ای برای مبارزه باقی نگذاشته است. برای آنها اصالحات اجتماعی دیگر
بـرنامه های داخل نفوذی نداشـتند. خارج فعالیت داشته ولی در ناراضیان در دیگر حزب توده و
ولی پیشرفتهای کاهش نیافت٬ طریق اروپای شرقی به ایران می رسد رادیویی روزانه حزب توده که از
برای دستیابی را تالش خود دولت ایران نیز آن کرد. تحقیر توجیه و سعی در به رسمیت شناخت و ایران را
به رهبران پان ایرانیست را و گسترش داد می برند خارج به سر افرادی که در دیگر به دانشجویان ایرانی و
بـازگشت داوطـلبانه خواستار به گروههای دانشجویی رسانده و را پیام انقالب سفید تا فرستاد اروپا
منتقدین سازنده دولت گردند (به پائین رجوع شود) در نتیجه تحریم سازمان دانشجویی ایرانی در اطریش
شکست فاحشی اوایل سال مزبور ناراضیان تبعیدی با فعالیتهای سیاسی غیرمجاز علیه شاه در به خاطر
نظر زیر اعراب ایرانی علیه رژیم کامًالتحت کنترل و و تالش عراق برای به کارگیری کردها شدند. روبه رو
نـظر در که آنها ماه می نشان داد پیروان جالل طباطبائی در دستگیری گروهی از داشت. دولت قرار
کردهایی که به جرم اـکثر ولی این توطئه ریشه کن شد. کردهای ایرانی تماس بگیرند٬ که با داشته اند
هـیچ گاه نسـبت بـه جمعیت عرب ایرانی نـیز گردیدند. آزاد شده بودند٬ فعالیتهای ضددولتی دستگیر
ایران عکس العمل از (خوزستان) قیام برای آزادسازی ”عربستان“ درخواستهای رادیویی عراق مبنی بر

مثبت نشان نمی دادند.
آن از مخفی کـتابی کـه در گسترده و انتشار و درج مقاالت٬ دسایس خارجی با داخل کشور در
این افراد و سرگرفته شد شده از سخنگوی پارلمان به عنوان اعضای فرقه فراماسونری یاد و نخست وزیر
فهرستی از این عمل٬ برای خنثی سازی تأثیر که بازیچه سرویس اطالعاتی انگلستان می باشند. متهم شدند
به عنوان آمریکاتحصیل کرده بودند آن دسته ازاعضای کابینه که در آن از یافت که در اسامی افرادی انتشار
ولی اقدامات تالفی جویانه دشمنان می شد٬ سبب بروز گرچه این امر شده بود. یاد عمال سازمان سیا
تشنج التهاب و کاهش می داد. عده ای را میزان نفوذ فقط احتماًال هیچ گونه بحران جدی به دنبال نداشت و
به سیاستهای داخلی را نداشته تا که موضوع دیگری وجود آن فهرست نشان می داد این کتاب و ناشی از

سرگرم کند. خود
کنترل مطبوعات و حساس بود. مخالفتها دولت همچنان نسبت به ابراز علیرغم موضع قوی خود٬
عقاید فرصت ابراز شبکه تلویزیونی کشور نتیجه ملی شدن تنها در شدت بیشتری دنبال می شد. با سانسور



النه جاسوسی آمریکا 664 اسناد

کاهش نشریات مطبوعاتی را گرفته است که تعداد نظر در دولت گویا و میان رفت٬ از مستقل نیز به نحو
حـمایت از در کـالسها به شکـل تـحریم مـحدود و نبود٬ ناآرامیهای دانشجویی چندان زیاد بخشد.
شکوائیه های مـحلی دست بـه حمایت از گهگاه در کارگران نیز شکوائیههای محلی تجلی می یافت.
عمل دولت به سرعت وارد نیز این موارد ولی در می زدند٬ کاهش سرعت کار یا و اعتصابهای محدود
به خدمت سربازی یا کرده و دستگیر را افراد درصورت لزوم بعضی از و به اعتصابات خاتمه دهد تا می شد
هیچ گونه مخالفت متشکل رؤیت رهبران مسلمان نیز و میان بازاریها در سازش درآیند٬ در از تا می فرستاد
سبب مقبول واقع شدن تغییرات اجتماعی و رهبران جوانترشیعه ظاهرًا برنامه حمایت دولت از نشده و

گردیده است. آنها مدرن سازی نزد روند
در سیاسی تقریبی صورت گرفت. فضای آزاد جهت ایجاد تالش محدودسازی مداوم چنداقدام در در
اجازه به دانشجویان نیز شمرده شد. میان کارگران صنعتی تشکیل سازمانهای کارگری تحت کنترل مجاز
امور ولی میزان فعالیت دانشجویان در تشکیالت دانشجویی بزرگ تشکیل دهند٬ که برای خود داده شد
خارج از که در مخالفین خود طی برنامه ای دولت به آن دسته از می باشد. هم محدود فوق درسی هنوز
سمتهای اشتغال در آنکه با مشروط بر داد را اجازه بازگشت به کشور می برند به سر تبعید در ـکشور
نیز مسائل گذرا و شهرداریها دولت مانند گروههایی از از انتقاد کمک نمایند. غیرحساس به عمران کشور
آنها حقیقت بعضی از در و آن چنانی نبود جامعه آزاد این اقدامات ایجاد گرچه هدف از شمرده شد. مجاز
به وجود کشور در ولی نوعی سوپاپ اطمینان را سبب تحت کنترل درآمدن تغییرات اجتماعی می شد٬
آورده بود. با این وصف٬ تا زمانی که حجم این فشارها به میزان قابل مالحظه ای افزایش نیافته٬ نمی توان
انتظار تغییرات عمده ای را در نحوه کنترل اعمالی در داخل کشور داشت. تاچر

شماره (4) سند
خیلی محرمانه 1348 طبقه بندی : شهریور 6 ـ اوت 1969 28 تاریخ:
سی. واشنگتن دی. وزارت خارجه در ایران به : در سفارت آمریکا : از

اصالحات ایران  موضوع:
فهرست مطالب

مقدمه خالصه و
اصالحات ارضی 1ـ
ملی شدن جنگلها 2ـ

فروش سهام کارخانجات دولتی 3ـ
کارخانه ها سود سهیم شدن کارگران در 4ـ

اصالح قانون انتخابات 5ـ
سپاه دانش 6ـ

سپاه بهداشت 7ـ
عمران سپاه ترویج و 8ـ

شوراهای داوری خانه های اصناف و 9ـ



ایران 665 در  دخالتهای آمریکا

ملی شدن منابع آب 10ـ
بازسازی کشور 11ـ

آموزشی انقالب اداری و 12ـ
اقدامات دیگر 13ـ

مقدمه خالصه و
به تالشهای خویش شاه نیز ثبات بی سابقه٬ از برخورداری کشور ایران و پیشرفت اقتصاد همزمان با
هم هنوز او ایجادکننده اصالحات حفظ نماید. و نوگرا به عنوان یک فرد شهرت خویش را ادامه داده تا
عمران اقتصادی ایران است. به سرعت روند شبیه مردی عجول است که خواهان شتاب بخشیدن بیشتر
است که او برای به کرسی نشاندن این نظریه استوار تمایل وخواست او بخش اعظم شهرت عمومی وی بر

برای پیشرفت ملتش تالش می کند. و به رفاه مردمش می باشد عالقه مند سلطانی امروزی و
پیگیری اصالحات به صورت مهمترین سال ٬1963 شش ماده ای در زمان اعالم انقالب سفید از
دوازده بعدها ماده و شامل 9 سال 1965 این برنامه اولیه در آمده است. حیات ایران در مسئله روزمره در
و این نظریه که شاه حامی تغییر انجام شده تا انقالب سفید کار در اقدامات اصالحی دیگری نیز ماده شد.

پیش تقویت گردد. پیشرفت ایران است بیش از
زمینه اصالحات تأثیراتی کلی در آنها ولی اـکثر نه. بعضی دیگر پرمعنی بوده و این برنامه ها بعضی از
برجای مینهند. از نظر یک ایرانی عامی٬ نیمی از یک قرص نان از هیچ بهتر است و به همین دلیل بخش
پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور مقدار عظیم تبلیغات دولتی همراه با برنامه های جدید را به خاطر
سرانه نقش چندانی نداشته باشد٬ زمینه افزایش میانگین درآمد در او ممکن است که خود تحمل می کند.
البته وضع بهتری برخوردارشوند. نوه هایش از یا به این دلخوش که شایدفرزندانش و است و ولی امیدوار
این با دارد. وجود توقعات نیز و تحریک افزایش چشمداشتها شدن و بیدار همیشه خطر مزبور روند در
پیشرفت ایران است٬ و که خواهان تغییر نشان دهد تا که شاه همچنان تالش کند این باشد بر قرار حال اـگر

مقدمه) (پایان خالصه و داشت. خواهد قرار کار دستور ضرورت اصالحات همیشه در

اصالحات ارضی 1ـ
اولین در مرحله گذشته است. چند از تشکیل می دهد٬ شاه را اصالحات ارضی که قلب انقالب سفید
میان تا به دولت بفروشند. به استثنای یک روستا را مرحله زمینداران بزرگ می بایست تمام زمینهای خود
یا براساس مرحله دوم مالکین یک روستامی توانستند می کنندتقسیم شود. روی زمین کار دهقانانی که بر
میان دهقانان تقسیم کرده وقسمتی در امالـک خویش را یا به دهقانان بفروشند٬ باقیمانده امالـک خویش را
209708 حدود ٬1969 بهار تا سی ساله اجاره دهند. به طور را زمینهای خود یا و نگاهدارند برای خود را
مزرعه و 19020 روستای کشور٬ (62000 (از نتیجه 54183 که در اجاره دادند را مالک زمینهای خود

شدند. مواهب اصالحات ارضی بهره مند شرایط و از زارع مستقیمًا 2414447
و بـذر الزم٬ اعتبار تا شد تعاونیهای روستایی ایجاد مرحله اول اصالحات ارضی٬ دو همزمان با
در کشاورزی را خدمات سپاه ترویج وزارتخانه های اصالحات ارضی و دیگر سوخت ارزان قیمت و
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در نفر مجموع اعضایی مساوی 1278389 با تعاونی و تاـکنون 68000 اعضای تعاونی قراردهند. اختیار
تأسیس تعاونی) برای هر دالر 2200 (حدود میلیون دالر کل سرمایه ای معادل 19 با و روستا 23697

ـگردیده است.
میانگین افزایش یافت. مرحله اول اصالحات ارضی وضع بخش کشاورزی بهبود اجرای دو اثر در
مطرح شده٬ اثبات کارایی برنامه مزبور به عنوان دلیلی در پنج ساله گذشته نیز کشاورزی در تولید %3/4
بانک کشاورزی یعنی نادیده گرفت. هم نباید را به عنوان یک عامل مؤثر هوا وضع آب و ولی بهبود
ریال میلیارد میلیون وام به ارزش کلی 15/6 1/6 حدود مهمترین منبع وامهای کوچک برای کشاورزان٬
ارائه تعاونیها سپاهیان ترویج و طی پنج سال گذشته ارائه کرده است. میلیون دالر) 200 (ـکمی بیش از
همکاری شرکت ملی نفت ایران سوخت با تعاونیها کرده اند. آغاز بذرهای اصالح شده به کشاورزان را
از بازاری برای اینکه دهقانان بتوانند مراـکز بعضی از ایجاد می دهند. زارعین قرار اختیار در ارزان قیمت را
شدن وضع کنترل بر بهتر برای زارعین و نویدبخش درآمدهای بیشتر می تواند خالص شوند٬ واسطه ها شر
ساـکنین زیرا افزایش داده اند٬ را روستاها امور میزان مشارکت در طریق تعاونیها دهقانان از باشد. بازار
طریق خرید مکانیزه شدن کشاورزی از میان خودشان انتخاب می کنند. از هیئت مدیره تعاونی را روستاها
به وسیله اعضای وزارت فنون مدرن کشاورزی نیز تسریع شده است. تعاونیها٬ ماشین آالت کشاورزی از
زمـینه در مشاورین تعاونیهای وزارت اصالحات ارضی به دهقانان آموخته مـی شود٬ سپاه ترویج و
شده است. ولی حرکت به خوبی آغاز انجام شود٬ اقدامات بسیاری باید و فعالیتها ـگسترش تعاونیها

روستاییان عمومًا به تالشهایی که دولت به خاطر آنها انجام می دهد٬ واقفند. به طور مثال٬ روستاهای
سربازگیری یا برای دریافت مالیات و نمایندگان آن تنها و دسترس دولت مرکزی نبود افتاده که قبًالدر دور
این با فنون پیشرفته زراعی برخوردارند. نعماتی چون تعاونیهای زراعی و اـکنون از به آن نقاط می رفتند٬
به صورت گفت که اـکثرروستاییان هنوز زمینه اصالحات ارضی باید حال علیرغم پیشرفتهای حاصله در
کشت نیز حاصل از درآمد محصول سهیم نبوده و گذشته در مانند آنها گرچه اـکثر رعیت زندگی می کنند٬
سومین مرحله اصالحات ارضی در این وضع٬ در بیشتر بهبود ایجاد به منظور افزایش چندانی نیافته است.

گردید. بخش آغاز دو
الیحه شرکتهای سهامی زراعی است. اولین الیحه قانونی مهم مربوط به مرحله سوم اصالحات ارضی٬
تأسیس می شود به عنوان شرکتهای زراعی یاد آنها از براساس این قانون پانزده شرکت سهامی که معموًال

شود. ایجاد شرکت دیگر است 110 قرار طی برنامه چهارم عمرانی نیز ـگردیده و
یا و یک روستا مالکین در و رعایا زارعین٬ از که %15 تأسیس شود چنین شرکتی زمانی می تواند
صورت در بخواهند. دولت اجازه تأسیس یک شرکت زراعی را هم از روستاهای مجاور ـگروهی از
یک سپس کلیه اعضا شرکت باقی بمانند. عضو سال حتمًا برای مدت 5 تمام زارعین باید دریافت جواز٬
مدیرکل شرکت که برمی گزینند. عضوعلی البدل را دو سه عضودائم و ـگروه پنج نفره هیئت مدیره مرکب از
اجرای تصمیمات آن مهندسی است که به شرکت در به وسیله وزارت اصالحات ارضی انتخاب می شود٬

یاری می دهد.
عین حال که در ایران است. سراسر شرکتهای سهامی زراعی انجام کشتهای وسیع در ایجاد هدف از
معلوم نیست وقتی که زارعین کوچک آرزوی همگان است٬ افزایش سطح تولیدات کشاورزی خواست و
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برنامه اصالحات ارضی است چه عکس العملی شرکتهای سهامی زراعی تغییر ایجاد که هدف از دریابند
تحت کنترل خویش می گیرد. ولی شرکت زراعی آن را آن زارع است٬ مالکیت مزرعه از نشان خواهندداد.
که زارعین بفهمند یا و مشخص کنند نوع کشت زارعین را که شرکتها شد این موضوع زمانی روشن خواهد
که مالکیت سهام یک این باشد بر قرار اـگر ندارند. بدون اجازه شرکت حق فروش زمینهای خویش را
برداشته در برای شرکا نیز منافعی را باید کند٬ ارضاء روانی مالک یک قطعه زمین را نظر شرکت زراعی از

باشد.
به عنوان دومین صاحب زمین شوند٬ الیحه قانونی دیگری که براساس آن رعایای زارع می توانند
براساس این قانون زارعین پس از وضع گردید. دراوایل سال 1969 بخش مرحله سوم اصالحات ارضی٬
(رقم دوازده سال به عنوان ارزش تقریبی به مدت دوازده سال صاحب زمین می شوند. پرداخت اجاره بها
که در دولت اعالم نمود برای اینکه پرداخت اجاره بهابه مالکین تضمین شده باشد٬ زمین انتخاب شده بود)٬
آنها داد. خواهد مالکین قرار اختیار دولت اوراق قرضه صنعتی در نظر صورت عدم پرداخت وجوه مورد
پروژه های صنعتی سرمایهـگذاری در یا صنایع کوچک و ایجاد این اوراق در استفاده از با نیزمی توانستند
این قانون که کشت نشده ای راخریداری کنند. یا و زمینهای بایر یا دولت شرکت کرده و تأیید عمرانی مورد
به صورت سهیم یا روی زارعین که به صورت رعیت و بر افق جدیدی را درآمد٬ به سرعت به مرحله اجرا
به صورت نیز که باالخره آنها تضمین می نمود و گشود می کردند روی زمین کار بر محصوالت٬ شدن در

مالکین زمینهای کوچک خویش درمی آیند.

2ـ ملی شدن جنگلها
ملی اعالم کـرد زمینهای قابل کشت را جنگل و میلیون هکتار دولت 1/1 سال گذشته٬ طی چند
صرف کارچندین پس از که به صورت غیرقانونی تصرف شده و (قسمت دوم زمینهای جنگلی دولتی بود
میان به خصوص در این زمینها٬ عین حال که مقداری از در ساله به زمینهای قابل کشت تبدیل شده بود).
ولی بخش اعظم زمینهای جنگلی توسعه شد٬ برای توسعه کشاورزی به زارعین فروخته خواهد دشتها٬
جنگلهای تجدید همزمان با را الوار قابل توجهی چوب و مقدار که ایران بتواند به این امید یافت٬ خواهد

نماید. خویش تولید
کاشت درختان متنوع و کمک سازمان ملل ازطریق جنگل کاری و به این منظوروزارت منابع طبیعی با
و این وزارتخانه برای افراد دارد. وضع جنگلها بهبود منطقه سعی در خاـکی هر شرایط جوی و مناسب با
زمینه مدیریت کمکهایی ارائه می کند. در برنامه جنگل کاری وزارتخانه شرکت می جویند٬ شرکتهایی که در
مـحصوالت جـنگلی است. این وزارتخانه سرگرم سه پروژه برای بهره برداری از حال حاضر٬ در
زمین جنگلی هکتار شامل 14/000 (ـکه مدیریت آن به خوبی انجام می شود) ـکوچکترین این پروژه ها
هکتار برگیرنده 80/000 در سومین آنها و برمی گیرد٬ در زمین را هکتار دومین پروژه 50/000 است٬
شرکتی که برای انجام پروژه نخست تأسیس شده به خاطرفقدان تجهیزات سنگین زمین جنگلی می باشد.
یک شرکت متعلق به وزارتخانه مزبور٬ قراردادی با و انعقاد پس از یک سوم ظرفیت خویش کارمی کند. با
رومانی کشور یک هیئت از کرد. خواهد وارد را اجرای پروژه سوم تجهیزات سنگین موردنیاز رومانی با
مطبوعات نیز و این پروژه بپردازد مورد در تبادل نظر به بحث و تا کرد یک سال قبل به ایران سفر حدود
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می دادند. قرار جریان این مالقاتها در مردم را

فروش سهام کارخانجات دولتی 3ـ
اوراق قرضه دولتی 6 قبال زمین یا در مالکین می توانستند اول اصالحات ارضی٬ فاز براساس دو
به همین دریافت نمایند. تضمینی ساالنه بود سود درصد سهام کارخانجات دولتی که دارای 6 یا و درصد

ثبت گردید. ریال براساس قانون مزبور میلیارد کارخانه دولتی به ارزش 2/7 55 منظور
یک کارخانه کنسروسازی و روغن نباتی٬ کارخانه تولید دو کارخانه قند٬ هشت کارخانه (دو تاـکنون٬
سه در دولتی فروخته شده است. غیر کامل به افراد به طور گلیسرین) کارخانه تولید یک کارخانه صابون و
مالکین اختیار در کنترل کامًال سهام٬ %50 طریق فروش بیش از از یعنی کارخانه های قند٬ دیگر مورد
کارخانه های که اـکثرًا بقیه کارخانه ها راه خرید سر در موانع موجود داده شده است. بخش خصوصی قرار
و برای باالبردن کارایی کارخانه ها نیاز میزان سرمایهـگذاری هنگفت مورد عبارت است از نساجی هستند٬
چه برای صاحب چه برای دولت و مشکل دوم دردسرهایی را کارگران غیرضروری. مشکل کاهش شمار
نبوده است٬ به رو موفقیت رو حال فروش کارخانجات دولتی هیچ گاه با به هر آورد. ـکارخانه پدیدخواهد
سهام این کارخانه ها که ”مردم به خرید شده است اعتراف کند مجبور نشریات دولتی نیز حتی یکی از و

عالقه چندانی نشان نداده اند.“

4ـ سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
قانون و مقررات مربوط به سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات تصریح می دارد٬ که کارگران
کـارگر 128/000 طی پنج سال گذشته حدود دریافت کنند. را شرکتها و منافع کارخانه ها باید%20

کرده اند. امضاء مدیریت آنها با را کارخانه ها سود قراردادهای سهیم شدن در
شده در قید %20 از کارگران کارخانه سودی کمتر که بسیاری از نشان می دهد ولی بررسیهای اخیر
گفته شده که به ما است. کارگران خیلی کمتر درآمد صنایع سودآورتر در دریافت می نمایند. قانون را
چون دولت نیز است٬ این امر بار زیر شانه خالی کردن از حال طفره رفتن و دولت در تأیید مدیریت با
دست از کشور اقتصاد رابطه با در عوامل تورم را ایران مهار بردن هزینه کارگری در باال با نمی خواهد
کارگران ایرانی و حقوق قانونی کارگران می پردازند مورد به دالیل سیاسی به تبلیغ در ولی دولت بنا بدهد.
بیش از تهران نشان داده شد) کارخانجات در سود ساالنه سهیم شدن کارگران در سمینار که در (همان طور

رجوع شود). 115 (به الف ـ واقف شده اند پیش به حقوق خود
است ایران دشوار در سود قانون سهیم شدن در می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای شدیدتر اینجا در
دوموردصورت حسابها هر بازارسهام است.چون در مشارکت در علت آن نیزدرست همان علت کمبود و
و به دولت پرداخته شود مبلغی که باید قبیل مالیات٬ آن مسائل جالبی از که پیامد باشد٬ آشکار بایددقیق و

مطرح می شوند. مسائل دیگر
نمایندگان نمایندگان کارگران و که صاحبان کارخانه ها٬ فرض شود بنابراین بی انصافی نیست اـگر
مورد در چانه می زنند٬ چک و کارگر یک گردهمایی پیرامون مبلغ قابل پرداخت به هر که در وزارت کار
هزینه٬ داشته باشیم که سود٬ نمایندگان کارگری انتظار که از موقع آن نرسید هنوز توافق می کنند٬ مزبور
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علیرغم حسـن و سؤال بکشند به زیر را مربوط به صاحبان کارخانه ها مسائل دیگر خالص و درآمد
بازیچه دست صاحب کارخانه و که خود می داند ایرانی احتماًال کارگر اولیه٬ پیشنهاد تفاهمات نهفته در

دولت شده است.

اصالح قانون انتخابات 5ـ
قـانون در تغییرات موجود بهره برداری از انصاری با اسبق عبدالرضا زمان وزیر در وزارت کشور
ماه اوت ایران توانست در نتیجه٬ در انتخابات پرداخت. مکانیزم روند و انتخابات به مشخص کردن روشها
در را انتخابات انجمن شهر آن نیز پس از و نماید برگزار سراسری را یک انتخابات پارلمانی آرام و 1967
دستورالعملهای گذاشت. به اجرا شهرکها شهرهای بزرگ و در 864رجوع گردد) (به الف ـ 1968 ماه اـکتبر
مدت یک به این ترتیب رأی گیری در و به سرعت اعالم شد جمع آوری آرا مربوط به انتخابات وصندوقها
که تهران باعث می شد در متمرکز مؤثر یک شبکه ارتباطاتی بسیار انجام گرفت. کشور سرتاسر در و روز
برنامه اصالح انتخابات نشانگرپیشرفت سریع ناشی از ساعت اعالم شده و عرض چند نتیجه انتخابات در
اجرای برنامه اصالح قانون انتخابات شاه تفاوت بسیار انتخابات دوران قبل از این انتخابات با شاه باشد.
نداشت. وجود تقلب نیز امکان جلوگیری از و طول می کشید روز آن زمان رأی گیری چند در زیرا داشت٬
آشکار و معیارهای غربی به صورت آزاد نظر انتخابات از صمیمانه دولت٬ و علیرغم کارایی جدید
که قبل از نداشت٬ وجود هیچ گونه اختالف انتخاباتی نیز و تعیین شده بود نتایج قبًال نشده بود. برگزار
رأی گیری حل نشده باشد. اصالح انتخابات در فوت و فن انتخابات بهبودهایی را پدید آورده و می تواند
برگزاری انتخابات واقعی به اصالحات سیاسی اساسی اما برای مبارزات سیاسی آینده مقدمه خوبی باشد٬

بستگی دارد.

سپاه دانش 6ـ
به سپاه دانش شرکت جسته و در 52/000جوان سرباز این برنامه یعنی شش سال قبل٬ زمان آغاز از
زمینه احداث سپاهیان دانش در داده اند. یاد نوشتن را خواندن و روستا 17/000 میلیون ایرانی در 1/5
میلیون 3 کرده وحدود ایفا نقش مؤثری را جاده های هزاران روستا و مساجد حمامهای عمومی٬ مدارس٬
زمان از هستند٬ مشغول کار روستای کشور 7000 سپاهی در 9000 حال حاضر در درخت کاشته اند.
یک ایجاد پس از روستایی است که تحت پوشش سپاه دانش درآمده است. برنامه این بیشترین تعداد آغاز
پرورش جهت معلمین وزارت آموزش و توسط سپاه دانش٬ روستاها مناسب در برنامه آموزشی صحیح و

شد. اعزام خواهند به نقاط مزبور ادامه کار
هم اـکنون دو به عنوان سپاه دانش اعالم نمود. زنان را دولت ایران اولین اعزام گروه از سال جاری٬ در
است که دولت امیدوار مناطق روستایی به خدمت مشغولند. سال در 28 تا سنین بین 19 زن جوان در هزار
به آنها به حال هیچ یک از جذب کنندچون تا به کالسها دختران روستایی را زنان و سپاهیان مؤنث بتوانند
مقام بازدید روستاهایی که مورد (در تمایلی نشان نداده اند. کالسهای دارای معلمین مذکر در حضور
بوده به 10 کالسهای سپاهیان دانش 1 در پسران حاضر مقایسه با دختران در گرفته درصد سفارت قرار

است.)
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شدن میزان با برابر دو عامل مهمی در برنامه سوادآموزی یکی ازموفقترین برنامه های اصالحی شاه و
اتمام این است که سپاهیان پس از منابع جنبی برنامه نیز یکی از کنون بوده است. تا سال 1956 سوادی از

تعلم جذب می شوند. دوره خدمت سربازی به حرفه تعلیم و
به عنوان معلم تصمیم گرفتند٬ برنامه های شش سال اول شرکت داشتند. آنهایی که در از نفر بیست هزار

پرورش بپیوندند. به وزارت آموزش و
به حرفه معلمی مواجه مشکل جذب آنها وزارتخانه به صورت فزاینده ای با سال گذشته٬ خالل دو در
شهرها در صنایعی که جدیدًا در شرایط شغلی بهتر پیشنهاداتی برای دریافت پول و آنها اـکثر زیرا بوده٬
به ادامه است زنان سپاه ترویج احتماًال معذالک وزارتخانه امیدوار دریافت نموده اند٬ تأسیس می شوند٬

تقویت نمایند. نتیجه منابع انسانی وزارتخانه را در و تدریس بپردازند
آن که یک پس از مربوط به عدم پیگیری برنامه است. این برنامه به عمل می آید مهمترین انتقادی که از
درصورت عدم وی انجام نمی شود. مورد دیگری در هیچ کار نوشتن می شود٬ به خواندن و روستایی قادر
آماری به صف باسوادها نظر شدن از دولت یک روستایی به محض باسواد نظر تقویت برنامه های بعدی از

اهمیت نیست. حائز قطع باسوادی وی نیز ادامه یا و همان حال می ماند در پیوسته و

سپاه بهداشت 7ـ
تیم مختلف 500 کمک پزشک در 3729 و داروساز دندانپزشک و پزشک٬ 1741 حال حاضر در
مشغول انتقال تسهیالت عادی بهداشتی به روستاهایی از کشور هستند که هرگز از موهبتهای درمانی

برخوردار نبوده اند. (در برنامه عمرانی چهارم باید 606 تیم به وجود آید.)
بهداشت محیط و چاه٬ حفر احداث لوله های آب٬ کار بر انجام کارهای پزشکی٬ اعضای تیم عالوه بر

فعالیتهای مربوطه نظارت می کنند.
اـکثر ازخدمات سپاهیان بهداشت هیچ گونه آماری ارائه نشده است. روستاهای بهره مند شمار مورد در
سپاهیان برای کسانی که ولی بدون شک حضور نشده اند٬ این گونه خدمات بهره مند از هنوز روستاها

می باشد. ارزشمند محسوس و تاـکنون به دست فراموشی سپرده شده بودند٬
سپاهیان دولت ایران برای افزودن به شمار است٬ مایل به خدمت دشوار که استخدام افراد آنجا از
چهره ها مخالفت بسیاری از این امر استانهاست. اعزام دانشجویان رشته پزشکی به دیگر بهداشت درصدد
که بتوانند نیستند چنان صالحیتی برخوردار که دانشجویان از برانگیخته چون معتقدند پزشکی را اساتید و
گردید٬ برگزار شیراز کنفرانس انقالب آموزشی که در در پزشکی عمل کنند. مشاور یا به عنوان پزشک و

شرکت نمایند. برنامه مزبور که در شاه به دانشجویان پزشکی توصیه نمود
اینکه دانشجویان دارای درجه پزشکی گذشته از سپاهیان ترویج٬ حضور سپاهیان بهداشت مانند حضور
چشم که دولت به رفاه آنها به صورت یک عامل روانی به روستاییان نشان دهد می تواند نباشند یا باشند

دوخته است.

عمران سپاه ترویج و 8ـ
سپاهی به عنوان کارآموز 8500 عمران می گذرد٬ پیدایش سپاه ترویج و درطول مدت پنج سالی که از
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بلکه به تدریس روشهای کشاورزی امروزی مشغول بوده اند٬ نه تنها فعالیت پرداخته و و به کار استانها در
روستاهایشان بپردازند. که به انجام پروژه های خودیاری در تشویق کرده اند روستاییان را

برای تدریس روشهای کشاورزی واقع شده که افرادصالحیت داری را انتقاد مورد این نظر این سپاه از
که اداره ترویج کشاورزی انتقادات می گویند رد در که مقامات سپاه ترویج نیز اعزام نمیدارد. به روستاها
هیچ است. از سپاهیان ترویج بهتر وجود و به نقاط دورافتاده اعزام نماید مروج عادی را نیست افراد قادر
میان که از کسانی هستند ولی همه آنها اعضای سپاه دانش متخصصین مجرب کشاورزی نمی باشند٬
دبیرستان فرا در نیز مسائل مربوط به کشاورزی را و فارغ التحصیالن دوره دبیرستان انتخاب می شوند
می کنند. پیدا نظر برنامه مورد با اعزام به محل مأموریت مقداری آشنایی نیز این قبل از عالوه بر ـگرفته اند.
بالعکس عمل می کنند. و روستاها به عنوان یک کانال ارتباطی بین دولت و این است که آنها نکته مهم دیگر
محل مأموریت خویش نیست. به غیبت از خدمت مجاز در آنها حضور روانشناسی نیز نقطه نظر از

اعزام به محل مأموریت باید سپاهی پس از یک عضو عالقه دولت به روستاییان است. نشانگر روستاها
محل مأموریت خویش به غیبت از پایان مدت خدمت مجاز تا و آنجاخدمت کند برای مدت هیجده ماه در

نیست.
نـوعی ذوق از اعـزام مـی شوند٬ کسانی که به استانها بسیاری از به گفته مقامات سپاه ترویج٬ بنا
پایان دوره پس از نیز آنها شماری از شده و خاص محوله برخوردار عالقه به انجام کار میسیونری و
به به صورت کارآموز سپاهیان ابتدا دولت٬ نظر بدین ترتیب از خدمتشان به وزارت کشاورزی می پیوندند٬
ـکار پرداخته و در نقاطی که از نظر عاملین ترویج وزارت کشاورزی مناسب فعالیت نیست٬ جای آنها را

می گیرند.

شوراهای داوری خانه های انصاف و 9ـ
مـناطق در خانه انصاف دیگر دولت 1573 ٬1963 دسامبر اولین خانه انصاف در زمان ایجاد از
گفته شده که 1/5 به ما برمی گیرد. در را توابع آنها و روستا 2000 آورده که حدود روستایی ایران به وجود
طبق دسترسی دارند. میلیون روستانشین که به این مراـکز جمعیت 15 میلیون روستایی یعنی معادل %10
پایان سال ایرانی جاری ایجاد قبل از تا خانه انصاف دیگر 1000 تا 800 حدود باید برنامه های موجود
تأمین قول داده که منابع الزم برای تأمین هزینه این سیستم کم خرج را دولت نیز و مارس 1970) 21) شود
برای دالر) ریال بودجه (270 طبق گزارش وزارت دادگستری هرخانه انصاف ساالنه به 20000 بر نماید.
طبق برآوردهای انجام دارد. ضروریات نیاز دیگر و لوازم التحریر صندلی٬ و تأمین هزینه مربوط به میز
کلی جمعیت روستانشین کشور نیاز تا شود خانه انصاف ایجاد 12000 تا 11000 حدود باید شده٬

شد. مدت ده سال تکمیل خواهد این برنامه در طبق پیش بینی های موجود و برآورده گردد٬
به موفق بوده است. بسیار (معتمدین روستا) نظام ”ریش سفیدان“ یاری گرفتن از خانه های انصاف در
حل مسائل مدنی روستایی روستایی در متعهد مسن و افراد این برنامه به نظام دیرین وجود عبارت دیگر
جنبه حقوقی برخوردار از این صورت جلسات تهیه شده توسط این نظام را عالوه بر رسمیت داده است.
حال این است که در این امر مهمترین امتیاز باالبرده است. نیز را کارایی آنها و سطح تأثیر ساخته که خود
به خانه برای این کار و اقدام کنند سریعًا برای حل اختالفات جزئی خود روستاییان می توانند حاضر
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بین از به مسافرت به نزدیکترین شهر نیاز و مراجعه می کنند نزدیکی روستاهای خود در انصاف مستقر
می رود.

شهرهای ایران به جمعیت شهری کشور و شهرکها شده که در شورای داوری ایجاد 49 حال حاضر در
برای تهران سی شورای این و یک شورای داوری دارند بیش از بعضی ازشهرکهای بزرگتر خدمت می کنند.

گرفته شده است. نظر ـگونه ای در
این عالوه بر و انتخاب می شوند است که به وسیله اهالی منطقه تابع شورا دارای پنج عضو شورا هر
در منصوب می گردد. طرف وزارت دادگستری به عضویت شورا که از حقوقی می باشد دارای یک مشاور
این به دادگاه ارجاع دهد. پرونده را می تواند غیرمنصفانه بداند٬ را نتیجهـگیری شورا صورتی که این مشاور
خانه های انصاف به اختالفات مانند نیز شورا صادق است. پرونده ها درصد دو یک تا مورد موضوع در
رسیدگی نباشند٬ دالر 15 جرایمی که مدعی مطالبه بیش از و دالر 130 مدنی که مدعی مطالبه بیش از
ماهانه به 800 شهرهای بزرگتر در مستقر شوراهای فعالتر و موفق بوده اند تاـکنون بسیار شوراها می کند.
مجلس خواسته است که به شوراهای محل٬ از حال حاضر وزارت دادگستری در پرونده رسیدگی می کنند.

تفویض کند. را اجازه رسیدگی به پرونده های بزرگتر
موقعیت شهری خویش بیش از دریافت کننده حقوق و عضویت افراد و میزان کارمند به خاطر شوراها
هزینه ساالنه اداره یک شورای داوری تقریبًا است. خانه های اصناف به هزینه های بودجه ای نیازمند
شورای سال جاری 40 در دارد نظر وزارت دادگستری در است. ( دالر ریال (8/000 معادل 600/000
دیگر ایجاد کند. به ما گفته شده که دولت ایران در سال جاری مبلغ 30/000/000 ریال (400/000
برای اداره شوراهای داوری دالر) ریال (530000 برای اداره خانه های اصناف و 40/000/000 دالر)
بـرنامه های دو شوراهای داوری هر خانه های انصاف و داده است. وزارت دادگستری قرار اختیار در

رجوع شود.) اوت 1968 19 ٬775 (به الف ـ مردمی می باشند محبوب و

ملی شدن منابع آب 10ـ
نظر از ملی اعالم شد. مورخ ژوئیه 1968 تصویب الیحه ملی سازی آبها منابع آبی ایران پس از
اعمال کنترل بیشتری را منابع کشور بر نیرو طریق وزارت آب و تئوریکی این عمل باعث شده که دولت از
به حال نتایج ملی سازی تا شد این منابع حیاتی خواهند از به بهره برداری سازنده تر منجر که خود نماید
انجام بهره برداری علمی از آنها حفاظت از عالوه بر ملی ساختن آنها هدف از چندان ملموس نبوده است.
نقشه برداری کشاورزی را نظر مناطق مهم از مدت دولت باید به عنوان یک هدف دراز بود. منابع طبیعی نیز
آب هر زمینه استفاده از در را محدودیتها و مشخص نماید میزان آبدهی آن را و میزان آب موجود و ـکرده٬
به می تواند فنون بهره برداری بهتری توأم باشد٬ این برنامه صرفه جویی درصورتی که با منطقه تعیین نماید.
زارعین با توسط مالکین و جنگلها مقایسه با منابع آب در گردد. آب منجر مؤثرتر و استفاده منسجم تر
روش آبیاری قنات (آب به میزان ثابت استفاده از ولی به خاطر گرفته است. استفاده قرار مورد ـکارایی بهتر
مصرف٬ زیاده روی در جهالت زارعین و کانالهای زیرزمینی جریان می یابد) در گرفتن نیاز نظر بدون در و

رفته است. این منبع باارزش طی سالهای متمادی به هدر بخش قابل مالحظه ای از
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بازسازی کشور 11ـ
برگیرنده قوانین وپیشنهادات در زیرا بی مسماترین برنامه اصالحاتی خواند٬ بتوان این برنامه را شاید
نیز برنامه های اصالحی را دیگر نکاتی از بی ارتباطی است که هیچ گاه جنبه قانونی نیافته و به ظاهر
بهره برداری ابتدای امر هدف این برنامه در کلی٬ به طور شامل می گردد. تحت عنوان بازسازی کشور
این ثغور و ولی حدود روستاییان بوده است. آب به سود به خصوص خاـک و منابع طبیعی کشور صحیح از
تهیه نقشه زلزله و برابر قبیل احداث خانه های مقاوم در برنامه های متنوع دیگری از برنامه توسعه یافته و

داده است. قرار نظر اصالحات مد به عنوان بخشی از را جامع شهرها
وزارت عمران ایجاد اولین آنها داشت٬ سه بخش اصلی اصالحاتی وجود زمان اعالم این برنامه٬ در
تقدیم بخش سوم٬ درآمد. که به مرحله اجرا سپاه ترویج بود برنامه دوم شامل توسعه کاربرد روستایی بود.
فنون کشاورزی تا بود واحدهای زراعی تحت کنترل وزارت آب نیرو الیحه ای به مجلس برای ایجاد
باالخره همین الیحه به الیحه شرکتهای سهامی زراعی تبدیل کند. راه پیدا آن طریق به روستاها مدرن از

ساخت. پدیدار که شرکتهای زراعی تحت کنترل وزارت اصالحات ارضی را شد
تهیه نقشه از عبارتند معرفی شده بود٬ برنامه دیگری که زمانی به عنوان ماده یازدهم انقالب سفید دو
قبیل تهران و شهرهای ایران از نقشه جامع تعدادی از زلزله٬ برابر واحداث خانه های مقاوم در جامع شهرها
طرفین ذی نفع و وزارتخانه ها برنامه ریزی بین شوراهای شهری٬ ولی جلب همکاری و اصفهان تهیه شده٬
پس ازوقوع زلزله سال گذشته بوده وهست. تاـکنون امری بسیاردشوار برای تحقق بخشیدن به این نقشه ها
در خراسان٬ احداث خانه های مقاوم در برابر زلزله از اهمیت بیشتری برخوردار شد. ولی عالقه چندانی
نسبت به این برنامه وجود ندارد و روستاییان نیز نمی خواهند برای ساختن این گونه محلهای سکونت

متحمل هزینه های اضافی بشوند. خاص بدون کمک مالی قابل مالحظه دولت٬
وضع اصل منعکس کننده برنامه های شاه برای بهبود در گویا بخش بازسازی کشوری انقالب سفید
جنبه برنامه ها بعضی از بوده است. طریق کاهش بودجه برنامه های مختلف وزارتخانه ها روستاییان از
دست داده از مفهوم اصلی خویش را به حال٬ لیکن میزان اصالحات گسترش یافته تا کرده اند٬ قانونی پیدا

است.

آموزشی انقالب اداری و 12ـ
پاـکسازی یک یا بهبود دولتی به منظور تمام فعالیتها تقریبًا برمی گیرد. در انقالب اداری حوزه وسیعی را
تماشایی ترین اـکتشاف این بـرنامه سازمان خاص تحت پوشش این برنامه واقع می شود. عملیات یا
داشته وجود دیگری نیز پرمعنی تر حالی که موارد شرکت اتوبوسرانی بوده در اختالس در پرده برداری از

است.
برای شنیدن به سرپرستی مستقیم شاه٬ و اواسط سال 1968 بازرسی شاهنشاهی در مجدد استقرار
تحرک از حرکت اصالحات اداری را انجام اقدامات سریع٬ بوروکراسی و مورد شکوائیههای مردم در
درگـیر شـاه را ستیز پر این مشکل دیرین که مستقیمًا چنین برخوردی با ساخت. بیشتری برخوردار
امیدچندانی به ظاهرًا آنها اما جلب کند٬ به سوی او روانی اذهان ایرانیان را نظر می توانست از می ساخت٬
کاخ سلطنتی٬ در کسانی که برای اخراج شدن برگزیده شده اند بسیاری از موفقیت این گونه اقدامات ندارند.
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آغاز قبل از این برنامه را حمایت این گونه حامیان سرشناس می تواند٬ و مجلس حامیانی دارند ـکابینه یا
سازد. فعالیت نابود

اجرای مجموعه قوانین سنگهای زیربنایی اصالح اداری است. یکی از اصالحات خدمات مدنی نیز
یک نظام پرسنلی سازماندهی دولتی در کارمند طریق آن 300/000 که از 1966 مصوبه پارلمان در
استخدامی امور سازمان اداری و همان حال٬ در کشید. طول خواهد پنج سال دیگر حدود می شوند٬
که مجموعه قوانین جدیداستخدامی به ضرر به کارمندان دولت بقبوالند تالش کرده است تا ـکشوری بارها
ولی نمی سازد. آنها متوجه سطح درآمد نیز آسیبی را و نمی کند برکنار کار از چون هیچ کس را نیست٬ آنها
خارجه تحت پوشش برنامه وزارت امور سازمان طرح و به پیدایش است. شکافهایی رو این برنامه نیز در
داشـته بـاشند. را که سیستم کارگزینی مختص خـود اجازه داده شد به آنها نگرفته و این الیحه قرار
شرایط این برنامه اصالحی معافیت از تقدیم عریضه هایی به مجلس خواستار با نیز وزارتخانه های دیگر
تـمام شـاه نـیست و نویدبخش ترین برنامه های انـقالب سـفید اصالحات اداری یکی امتیاز شده اند.
به جذب امواج قادر دیرباز بوروکراسی ایران از اتفاقی بوده است. حاشیه ای و پیشرفتهای مربوطه نیز
هنگامی که بازرسین نهایت ادامه روال قبلی بوده است. در انتقادات خشمگینانه شهروندان و اصالحی و
نقطه از ولی به محض خروج آنها می شود٬ مثبت ایجاد نوعی تغییرات کوچک و شهری می شوند٬ وارد

وضع به صورت سابق برمی گردد. نظر مورد
یکی گردید. به ریاست شاه آغاز رامسر برگزاری کنفرانس مشهور با اوت 1968 انقالب آموزشی در
از اهداف این برنامه در اوان امر نوسازی دانشگاههای قدیمی ایران و تأمین پرسنل فنی مورد نیاز و هدف
ایران و یا انجام اقداماتی بر علیه آنها بود. با وجود دیگر آن ریشهـکن ساختن مشکالت دانشجویی در
ولی واقعیت این است آریامهرصورت گرفته٬ دانشگاه پهلوی و این زمینه به خصوص در پیشرفتهایی که در
مسئله پیچیدگی مشکل و وسعت و نبوده و رامسر به هیچ وجه مشابه وعده های مطروحه در ـکه موفقیتها
نیز می گیرند. این برنامه قرار تحت تأثیر دانشجویان که مستقیمًا بین می برد. از هرگونه خوش بینی را
رؤسای پیشه کرده اند. را خط مشی ببینیم چه می شود گویا نگرفته و قرار اعالمیه رامسر تفقد مورد ظاهرًا
خارج برگشته ایرانیهای از که اـکثرًا جوانتر اساتید و عوض شده اند به استثنای یک مورد تمام دانشگاهها
واحدهای دنبال شده و شدت بیشتر با واحدهای درسی قدیمی تر بعضی از به استخدام درآمده و می باشند
در تغییرات دیگری نیزصورت گرفته است. اضافه شده و دانشگاهها به برنامه بعضی از نیز درسی جدیدتر
آموزشی انجام شده نوسازی روند و زمینه تجدید پیشرفتهای واقعی در آریامهر دانشگاههای پهلوی و
دستیارانی بسیار که برای خود پرتحرک می باشند دانشگاه دارای رؤسایی جوان و ولی این دو است.
فنون در مشمول تغییر تأسیس شده و دانشگاه اخیرًا این دو کرده اند. پا شایسته دست و و صالحیت دار
نباید این واقعیت نیز جمله دانشگاه تهران نبوده اند. از تسهیالت آموزشی دانشگاههای دیگر تدریس و
به زیرا می باشند٬ دارا صحنه آموزشی کشور در دانشگاه جایگاه ویژه ای را که این دو نادیده گرفته شود
رشد پویایی و که آیا داد آینده نشان خواهد به شاه معطوف می دارند. میزان قابل مالحظه ای توجه مردم را
شـرایـط اینکه تحت تأثـیر یا یافت٬ پهلوی جنبه نهادی خواهد و امیدوارکننده دانشگاههای آریامهر
شکوائیه بسیار این حال به دو با شد. آینده دستخوش تغییرات حادی خواهد در ضروری صورت گرفته و
به مفهوم دیگری مشارکت دانشجویی٬ است و دانشگاه تهران) (منظور مهم که یکی اصالح دانشگاهها
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انقالب سفید شده در که علیرغم تحرک ایجاد چنین نتیجه گیری کرد باید به ناچار واقعی پرداخته نشده و
انقالب آموزشی نتوانسته است بین رفتن مسائل جزئی توسط همین انقالب٬ از ازطریق انقالب آموزشی و

میان بردارد. از را راه اصالح برنامه آموزشی کشور در موانع موجود از بسیار

اقدامات دیگر 13ـ
انقالب سفید منعکس سازنده حس تحرک در ماه گذشته اقدامات دیگری نیزصورت گرفته تا طی چند
برخورد صنعت فرش بافی٬ مورد در شرایط کاری بهتر وعده ایجاد کارمندان دولت٬ حمایت مالی از باشد.
تشکیل شورای و تخلیص زبان فارسی٬ به منظور یک ”فرهنگستان“ ایجاد خدمتکاران منازل٬ با بهتر
بعضی از مطبوعات با نمونه دیگری ازتالشهای دولت می باشد. عالی انجمن ملی خانه فرهنگ روستایی٬
که گرچه نشان می دهند و می کنند رها ولی به تدریج دنباله آن را می کند٬ روزی برخورد چند این موارد
که حرکت وپیشروی به این خاطرصورت می گیرد ولی اشاعه آنها توجه دارد٬ دولت به این اقدامات شدیدًا

برنامه اصالحی حفظ شود.
انجام کشور سراسر مداوم در به طور تبلیغاتی صورت نمی گیرد آنها مورد پیشرفتهایی که در واقع٬ در
زیاددیگری برای کشور جاده های بسیار دست احداث است (ـگرچه وجود جاده های بسیاری در می شود٬
حمامهای سیستمهای آبیاری و به روستاهای بیشتری رسانیده می شود٬ روز برق هر ضروری است)٬
گفته همان گونه که قبًال گشایش می یابد٬ خانه های فرهنگ روستایی نیز دست احداث است و عمومی در
شد سطح افراد باسواد کشور دو برابر شده٬ شمار دانش آموزان فارغ التحصیل دوره دبیرستان از 77 هزار به
کلی دانش آموزان در همان مدت از 499069 شمار مدت ده سال گذشته افزایش یافته٬ در نفر هزار 359
به فعالیت کشور هفت ایستگاه تلویزیونی در ایستگاه فرستنده رادیویی و 19 رسیده٬ نفر به 1336300
14 اختیاردارد٬ سیارسینمایی در 300واحد دولت نیز و دارد سینماوجود ایران 325 در و مشغول است٬
رو نیز زندگی روستاییان وشهروندان فقیر بازسازی است و دست احداث و در کشور سرتاسر فرودگاه در
ریال در ساعت به 60 ریال در الی 40 30 مثال از به طور رفته٬ باال سطح حداقل دستمزد است. به بهبود
دوچرخه در موتورسیکلت و رادیوهای ترانزیستوری و خوزستان افزایش یافته است. تهران و ساعت در
نگران تأمین معیشت روزمره کارگران دیگر روستاییان و خالصه اینکه٬ قابل رؤیت است. همه نقاط کشور

یافت. دست خواهند نیز ”تجمالت“ به مقداری از زود یا که دیر می دانند و خویش نیستند

اظهارنظر
ولی نکته مهم می شود٬ به رو وقفه هایی رو با گاهی نیز پیشروی حرکت اصالحی گرچه ادامه داشته و
بـرنامه های معدودی از دست نداده است. کامل از به هیچ وجه به طور این است که پویایی خویش را
یکباره خویش حیات تازه ای به آن چند از تحرک هر با مفهوم بهتری به جنبش اصالحی داده و برجسته تر
که آخرین مرحله آن زمان پیدایش قانون آن ادامه داشته٬ از انحاء اصالحات ارضی به نحوی از می بخشد.
به سپاه عمران همگی قادر سپاه بهداشت و سپاه دانش٬ آورده است. برای نهضت پدید انگیزه جدیدی را
به رو نیز میزان فعالیت آنها رعیتی بوده و روابط ارباب و محیط روستایی عاری از در مؤثرتر انجام کار
انـقالب گشـایش مـی یابد. روز هـر شوراهای داوری جدیدی نیز خانه های اصناف و افزایش است.
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قبال مشکالت فعاالنه به پاسخگویی در آن سپری شده٬ عمر یک سال از از که هنوزچیزی کمتر آموزشی٬
بوده است. اینکه نتایج حاصله محدود بگذریم از دانشگاهی ایران پرداخته٬

و ملی ساختن جنگلها به همراه نداشته اند. ماده ای نتایج چندان درخشانی را بخشهای برنامه 12 دیگر
کمک چندانی به نبوده و موردچندان چشمگیر دو هر در درآمده و به کندی به مرحله اجرا منابع آبی کشور
نبوده و هواداری چندانی برخوردار از فروش سهام کارخانه های دولتی نیز پیشرفت ایران ننموده است.
کارخانه هایی که مقرون به صرفه نیستند٬ علیرغم ادامه تالشهای دولت برای به فروش رساندن بعضی از
هنوز نیز کارخانه ها برنامه سهیم شدن کارگران درسود نبوده است. به رو موفقیت چندانی رو با این ماده نیز
کند. دست پیدا نظر به اهداف عالیه مورد به علل مختلف بعدی است که بتواند بنا جنبه تئوریک داشته و
نتوانسته است اما کرده٬ ایجاد مکانیزم برگزاری انتخابات ایران بهبودهایی را در اصالح قانون انتخابات٬
از کامل مفهوم خویش را به طور مانده و راـکد بازسازی کشور پدیدآورنده رقابتهای سیاسی واقعی باشد٬
برنامه اصالحات تاـکنون بیشترین تأثیر بدبینانه نگریسته می شود. به اصالحات اداری نیز دست داده است.
صاحب یا شده اند رعیتی آزاد که ازقیدسیستم ارباب و روستاییان امروز بخش روستایی داشته است. بر را
آنها یافته است. بهبود بسیار نیز وضع زندگی شخصی وروستای آنها یاخواهندشد٬ و زمین خویش هستند
زمین ترقی و در راه برای اشتراـک مساعی آنها شده و بهره مند منافع جنبی انقالب سفید بسیاری از از

شده است. هموار پیشرفت کشور
کامل به طور مورداستثنایی می تواندتقریبًا شده به جزچند منافعی که نصیب جمعیت شهرنشین کشور
به پیشرفت عمومی اقتصاد کشور ربط داده شود و نه به برنامه خاص اصالحی٬ طبقه سرمایه دار روبرو شد٬
از نیروی کار آن سهیم است. تحرک ناشی از کامیابی و ولی در برنامه های اصالحی نقش ندارد٬ ـگرچه در
البته دانشجویان تنها شده است. این رابطه آغاز در برنامه های فوق بهره چندانی نبرده ولی حرکتهایی نیز
اینکه اـگر مهمتر شد. خواهند بهره مند انقالب سفید پیشرفتهای حاصل از از که مستقیمًا ـکسانی هستند
آنها خود می شوند٬ شده و بهره مند این برنامه ها که بخش اعظم جمعیت از روشنفکران جامعه اذعان نمایند

شد. تخطئه خواهند زیادی خلع سالح و حدود تا
که همه این تغییرات ناشی از شده است٬ سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار شهرت شاه طی چند

برنامه های اصالحی وی بوده است.
چند احساس همدردی هر نوعی احترام و جای آن را بین رفته و ترس پیشین روستاییان به تدریج از
ولی بدون شک میزان گرچه همه ایرانیان دارای چنین حس هواداری نیستند٬ گرفته است. احتیاط آمیز
اعتراف و کلی معتقدند چون ایرانیان به طور سال گذشته افزایش یافته است. وی درچند از تمجید احترام و
مدتی این چنین کوتاه به مرحله اجـرا در بوده است چنین برنامه هایی را قادر او خود که تنها می کنند
خنثی سازی نقش منتقدینش مؤثر ولی در بوده٬ زمینه اصالحات محدود موفقیت وی گرچه در درآورد.

بوده است.
سال گذشته ثبات سیاسی که درچند اطمینان گفت که برنامه اصالحی شاه به ایجاد بنابراین میتوان با
پیشرفت به مشارکت در وادار را این برنامه جمعیت روستایی کشور کمک کرده است. ایران حاـکم بوده٬ بر
این برنامه برای مناطق روستایی گردد. بین رفتن ناآرامی در موجب از می تواند کرده و کشور هیجان انگیز
عده های ادامه اصالحات مـیزان و به همراه داشته است. نویدهایی را بخشهای جمعیت ایران نیز دیگر
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آن را ناشی از گونه فشار هر پیشرفت اقتصادی مداوم کشور برد. باالخواهد نیز توقعات را چشمداشت و
اـگر شده و زیادتر به روز دسترس روز از آـگاهی نسبت به ضرورت اصالحات دور اما کرد٬ خنثی خواهد
نظر کشوری کامیاب از ایجاد ایران و یعنی ادامه اصالحات در نشان دادن این امر هم درصدد شاه باز

داشته باشد. این مسئله برخوردی جدی تر به دفعات با باید اقتصادی باشد٬

شماره (5) سند
اردیبهشت 1351 ـ خیلی محرمانه می 1972 طبقه بندی:

جوانان
خالصه

تشکیل می دهند. را کل جمعیت جوان کشور بخش کوچکی از فعال ایران تنها ”جوانان تحصیلکرده و
نکته این شد. میان همین گروه برگزیده خواهند از این است که مدیران آینده کشور بر این وصف اعتقاد با
ولی نقطه نظرات سال تشکیل می دهند 24 از جوانتر افراد جمعیت ایران را این که %54 وجود است که با
مخالفت خود فعاالن شهری که همیشه آماج حمالت ساواـک واقع می شوند٬ اهمیت بسیاراست. حائز آنها
اعـتصابات مـحدود هـواداری از و خشونت بار به تظاهرات غیر را فعالیتهای خود پنهان ساخته و را

ـکرده اند“.
شهری محدود به گروه فعال تحصیلکرده و جوانان ایرانی تنها مورد اطالعات سفارت در و تماسها
است٬ این گروه تنها بخش کوچکی از جمعیت جوان ایران است (54% کل جمعیت ایران را افراد زیر 24
سال تشکیل می دهند). اما نظرات دهقانان و کارگران جوان به خوبی مطرح نشده و حتی در زمینه آنها
از مسن تر افراد این است که این جوانان همیشه به روش کار بر ولی اتفاق آرا به میان نمی آید. حرفی نیز
اقلیت فعال شهری مورد این حال در با اهمیتی باشند. با گروه قابل توجه و نمی توانند بوده و پایبند خود
به سال قبل که عکس العمل وحشیانه پلیس را مطالب بسیاری می توان گفت تظاهرات دانشگاهی چند
خشونت و برای برگزاری تظاهرات عاری از راه را دهه 1970 در موجب خونریزی شد دنبال داشت و
که تظاهرات دانشجویی قدرت وشدت خود می رسد چنین به نظر نمود٬ اعتصابات توأم باهواداری هموار
تاحدودی موجب سال ٬1971 پنجمین قرن شاهنشاهی دراواخر دست داده است.جشنهای بیست و از را
خشونت بسیار و شدند دستگیر آنها کمی از ولی تعداد برانگیخته شدن اعتراضات دانشجویی گردید٬
لیکن نمود٬ تشدید اضطراب دانشجویی را نگرانی و نیز تروریستها خرابکاران و محاـکمه اخیر بود. ناچیز

انعطاف پذیری بود. نرمش و برخالف گذشته توأم با عکس العمل آنها
کلی اصـالحات به طور فرهنگیان جوان ـ و بوروکراتها تکنوکراتها٬ جوانان تحصیل کرده ایران ـ
مناقشات مـربوط بـه تـعیین اخـتیارات٬ مداخله خارجی٬ ناموفق می دانند. را آموزشی انقالب سفید
مدیران و اساتید گرچه گاهی نیز باقی است. هم به قوت خود هنوز نحوه تدریس غیراستاندارد تجهیزات و
ساواـک حضور دانشجویان٬ به اعتقاد ولی بنا تحصیلکرده غرب پای به صحنه می گذارند٬ معموًال فعال و
کم طبق گزارشات فعالیتهای ساواـک نیز زمان اعتراض کاهش یافته٬ هر می گردد. سبب کاهش کارایی آنها
مطرح کنند را اعتراضات خود برخالف گذشته مایل نیستند٬ امروز جوانان دیگر٬ دانشجویان و شده است.
تمام در رخنه مؤثر و یک سازمان چندان جدی به حساب نمی آمد) آنها آن زمان ساواـک به نظر (چون در
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کـه دانشـجویان دریـافته انـد ظـاهرًا ـگروههای مخالف سبب سرکوب هرگونه نارضایتی شـده است.
این خشن به دنبال دارد. عکس العمل سرکوبگرانه و نارضایتی آـکادمیک معموًال از فراتر اعتراضات٬
رسانه های دولتی علیه دانشجویان شدت علنی مطبوعات و عکس العمل توسط اعتراضات مطروحه و
به سـرکوب به بهبود٬ تکنولوژی رو بر بنابراین می توان گفت که اعمال کنترل بیشتر بیشتری می یابد.

مخالفین کمک کرده است.
مخفی را روحیه عصیانگرخود نظام موجود در کار با مسن ترمی توانند ایرانیهای جوان برخالف افراد
لیکن به راه یابند٬ به دانشگاهها تا ایرانی تالش می کنند 15/000 این واقعیت که ساالنه حدود نمایند.
گواهی است برجذابیت تحصیالت نیستندخود به این کار قادر مکان٬ کمبود یا مالی و دالیلی چون کمبود
ایران در به زندگی بهتر گذرنامه ورود مدرک تحصیلی٬ مردم دانشگاه و ایران برای بسیاری از عالیه در
کرد خواهد وارد را تحصیالت عالیه خسارات خود مورد محدودیتهای اعمالی در این وصف٬ با است.
دستگاه دولتی ایران بوده و با همراهی بیشتر محتاج به تطابق و که آنها چون جوانان ایرانی درمییابند
اتحادیه های دانشجویی و برای آنان ممنوع است. بین تمام دانشجویان دنیا) مباحثات سازنده (معمول در
این مشغول دارند به خود ذهن دانشجویان را شده تا زیادی جایگزین مشارکتهای دیگر حدود ورزشی تا
سالهای کنترل محیط دانشگاهی در در به جای مشارکت دانشجویی نیز جایگزینسازی چیزهای دیگر
تجربه کافی به فاقد نتیجه مستقیم آن ارائه روشنفکرانی جوان و احتماًال اما موفق بوده است٬ نسبتًا اخیر
گاه قابل گاه قابل احترام و میان ایرانیهای جوان گاهی وحشت انگیز دولت در شاه و بود. اجتماع خواهد
انزجار جلوهـگر می شود. بدون شک افسران جوان نظامی به شاه و ایران وفادارند٬ و بخش اعظم جوانان
عضو سپاهیان دانش٬ بهداشت و عمران و ترویج نیز از آن جمله اند. این گروهها دارای چنان احساس
روشن نشده ـ به دالیلی که هنوز بنا آن هستند. فاقد که جوانان ایرانی عمومًا نخبگی هستند سرسپردگی و
داشته ارزش مبارزه را اینکه هیچ چیزی نیست که واقعًا مبنی بر آنها این تصور نیز و فردگرایی ایرانیها شاید

نیست. هیچ گاه نفع عمومی مدنظر میان آنها در مرتبط است ـ باشد
امروز دستگاههای دولتی هیچ گاه مانند که تجهیزات و جوانان ایرانی معتقدند نادرست٬ درست یا
برقرار کشور سراسر امنیتی که در اقدامات احتیاط آمیز برگزاری جشنها پس از کننده نبوده است. محدود
در سرکوب نماید. تروریست را که گروههای چریکی و ادامه یافت چون دولت مصمم شده بود شده بود٬
میان این گرفته مباحثات سیاسی در گذشته تحت کنترل قرار گردهمایی دانشجوی وجوانان بیش از نتیجه٬

شده است. گذشته نادر دانشجویان بیش از
هـیچ یک کار وضع بازار نه بهبود نه اصالحات پرجنجال و تحصیلکرده٬ برای جوانان شهری و
اقتصادی نظر جوانان محروم از بی شماری از پذیرش تعداد زیادی با حدود تا دانشگاهها جذابیتی ندارند٬
دانشگاه شباهت بسیاری به روش تحصیل مضحک است و آنها برای بعضی از اما دموکراسی همراه شده٬ با
میان سطح پایین در اشتغال در بیکاری واقعی و اما فعال شده٬ کشور اقتصاد کرده است. یک سیرک پیدا

افزایش یافته است. ارائه مدرک دانشگاهی ایران ندارند٬ جوانانی که چیزی به جز
هستند٬ بانفوذ افراد منافع ثروتمندان و خواستار آنها ناراحت هستند. جوانان تحصیلکرده ناراضی و

هستند. متنفر حیات سیاسی ملی اعمال می شود٬ در مشارکت آنها محدودیتی که بر از اما
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شماره (6) سند
اردیبهشت 1351 ـ خیلی محرمانه می 1972 طبقه بندی :

برنامه اصالحی
خالصه

دست داده از را پویایی خود قدری از سالهای اخیر در شد آغاز سال 1962 ایران که در انقالب سفید
زمینه هایی چون در قرن بیستم بنماید٬ وارد ملت ایران را بود ماده ای که قرار برنامه اصالحی 13 است.
قبیل اصالح امور از زمینه های دیگر لیکن در داشته٬ سوادآموزی موفقیت بسیار اصالحات ارضی و
وجهه کل برنامه اصالحی سبب تغییر تأثیر برنداشته است. انقالب آموزشی موفقیت چندانی در اداری و
لیکن فقدان حس به حکومت شده٬ قادر و به کشور به فردی عالقه مند حس اعتماد فردی فاقد شاه از

کرد. خواهد ایجاد آینده مسائلی را اصالحات سیاسی کافی در
قدرت اجرایی تکنوکراتهای ذی صالح ایرانی برنامه اصالحی به پویایی وجهه شخصی شاه و اثر در
سال ماده ای در زمان اعالم برنامه اصالحی 6 از حیات جامعه ایرانی درآمده است٬ صورت بخشی از
هرگونه قانونی هرچند تا تالشهای بسیاری صرف می شود عام گشته و خاص و 1962اصالحات زبانزد

برنامه اصالحی مربوط گردد. بی ربط با
پس لیکن طی سال آتی یا دست داده٬ از را سال گذشته تحرک خود طول دو در برنامه اصالحی ظاهرًا
برنامه های خیالی انقالب سفید واقعیت این است که بعضی از یافت. تحرک بیشتری خواهد آن مجددًا از
ـکمک زیادی به پیشرفت ایران در سالهای اخیر کرده و شاه اغلب اوقات با غرور بسیار از موفقیتهای
کشورهای برنامه های اصالحی ایران سرمشق برای دیگر واقعیت این است که بعضی از خویش دم میزند.

توسعه یافته شده است. ـکمتر
است: شامل برنامه های زیر انقالب سفید

اصالحات ارضی 1ـ
ملی شدن جنگلها 2ـ

فروش سهام کارخانجات دولتی 3ـ
کارخانه ها سود سهیم شدن کارگران در 4ـ

اصالح قانون انتخابات 5ـ
سپاه دانش 6ـ

سپاه بهداشت 7ـ
آبادانی سپاه ترویج و 8ـ

شوراهای داوری محلی خانه های انصاف و 9ـ
ملی شدن منابع آب 10ـ
بازسازی کشور ـ 11

آموزشی انقالب اداری و ـ 12
سپاه دین 13ـ

اصالحات ارضی زیربنای کرده است. ترقی ایران هموار برای پیشرفت و راه را این برنامه ها نیمی از
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چنگال سیستم سبب آزادی دهقانان از بوده است و نیز موفقترین آنها تمام برنامه های اصالحی است و
نتیجه فعالیت جوانان مشمول در کرده است. شدن آنان باز برای زمیندار راه را فئودالیته غالب شده و
شده و برابر دو سال 1956 از سطح سواد مناطق استانی به عنوان سپاه دانش٬ نظام وظیفه در خدمت در
در اعالم کرده است که کشور برنامه عمرانی سازمان ملل که مشغول اجرای برنامه های سوادآموزی است٬
افتاده کشور نقاط دور در سپاه بهداشت که تسهیالت طبی را بزرگ بی سوادی است. حال شکستن سد
هم نتایج خوبی ارائه می کند افتاده همین کشور نقاط دور در سپاه عمران که خدماتی را و فراهم می کند
به روستاها تاریخ کشور در برای اولین بار خانه های انصاف عدالت را حال گسترش است. هم در داشته و

برده است.
منابع آب به تدریج اجرا و ملی شدن جنگلها به سادگی قابل رؤیت نیست. دیگرجنبههای انقالب سفید
به همراه درازمدت منافعی برای کشور در لیکن ظاهرًا پیشرفت ایران نداشته اند٬ نقش چندانی در شده و
طرف تالشی است از ظاهرًا برنینگیخته و فروش کارخانجات دولتی هواداری چندانی را داشت. خواهند
سـود سهیم شـدن کـارگران در سود. سرمایهـگذاریهای فاقد بار زیر دولت برای شانه خالی کردن از
اصالح قانون انتخابات وضع مبارزات سیاسی کشوررا نرسیده و نظر به مرحله مورد هنوز ـکارخانه ها
برای نیست و باوجودسیستم سیاسی موجودتحقق پذیر نبخشیده است (واقعیت این است که این کار بهبود
اصالحات اداری هنوز ثمری نداشته و بازسازی کشور یک اصالحات واقعی). شاه جنبه تبلیغاتی داشته تا
کمک به عدم تمرکزگرایی عدم موفقیت در به خاطر و می گیرد٬ قرار برخورد مورد تردید بدبینی و هم با
بوروکراسی حجیم ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. اصالح آموزشی که در تابستان 1968 با جنجال
بسیار بازگشایی شد (ـکه ما فکر می کردیم شاید نوعی تعادل در این نهضت اصالح طلبانه ایجاد کند)٬
به همین دلیل همه این و حل کند ایرانی را اساتید دانشجویان و و نتوانسته است مشکالت دانشگاهها
طرف فشارهای اعمالی از سپاه دین به خاطر نسبت به اصالحات آموزشی بی تفاوت می باشند. عناصر
راـکد میان مردم به حساب می آوردند٬ در طرحی دولتی درجهت کاهش نفوذخود مالهایی که این برنامه را

مانده است.
دهقانان صاحب حال حاضر در گذاشته است: بخش روستایی به جا در را انقالب سفیدمهمترین تأثیر
منافع جنبی بسیاری برخوردارند از آنها یافته است. روستاهایشان بهبود وضع زندگی در بوده و زمین خود
کامیابی جمعیت روستایی در شده است. قابل توجهی باز به طرز ترقی کشور در راه مشارکت آنها و
اجرای برنامه های اصالحی روشنفکران در لیکن دانشجویان و اصالحات سهیم است٬ اقتصادی ناشی از
به جای اصالحات واقـعی عمران اقتصادی را که نباید می گویند این کار امتناع از در شرکت نکرده و

سیاسی پذیرفت. اجتماعی و
سال گذشته شده چند در بسیار همین برنامه های اصالحی دستخوش تغییر به خاطر وجهه شاه نیز
بـه کـمک گرفته است. احترام جدیدی جای آن را بین رفته و ترس سالهای پیشین دهقانان از است.
به دست داده و از زن باز به عنوان یک فرد را شهرت خود شاه دیگر فعالیتهای انسان دوستانه ملکه فرح٬
عین حالی که همه در ومردمش چشم دوخته است. صورت یک فرمانروای جدی درآمده که به رفاه کشور
شاه است که این تنها کلی دریافته اند به طور ولی ایرانیها ندارند٬ را این گونه احساس هواداری نسبت به او
افزایش یافته وی احترام او به لحاظ عملکرد و مدتی کوتاه دارد٬ در برنامه های اصالحی را ـکه توان پیشبرد
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است.
اینکه برنامه های اصالحی به قوت مبنی بر موجود شواهد شاه نسبت به برنامه های اصالحی و تعهد
اعمال اصالحات وارده بر فشار افزایش یابد. نیز سبب شده که میزان چشمداشتها ماند٬ باقی خواهند خود
به پایان است. رو چون ماه عسل سیاسی شاه نیز زمینه سیاسی افزایش خواهدیافت٬ به خصوص در بیشتر
دولت در آنها که مشارکت بیشتر آماده رسیدن روزی باشند معترف است که مردمش باید وی شخصًا
اینکه او اجازه مشارکت دهد. به آنها وی میل ندارد طرف دیگر ولی از بود. متبوعشان الزامی خواهد
معلوم نیست. وفق دهد متغیر اوضاع دائمًا با را خود و منطبق می سازد یکدیگر با موضع را چگونه این دو
و سالهای آتی بارها مشخص است که در زیرا اصلی آینده سیاسی ایران است٬ کلید ولی پاسخ به این سؤالها

نمود. مشکالت اصالحی برخورد با باید بارها

شماره (7) سند
اردیبهشت 1352 ـ بررسی کلی می 1973

ایران
بررسی اطالعات ملی

هشدار
جزوه حاضر حاوی بررسی اطالعات ملی است و نباید منتشر و یا در اختیار نمایندگان هیچ دولت
خارجی و یا هیئت بین المللی قرار گیرد٬ مگر با کسب مجوز از رئیس سازمان اطالعات٬ بر طبق مفاد

شورای اطالعات امنیت ملی. بخشنامه شماره 1 مندرج در
اختیار جهت نیل به اهداف رسمی در در ولی مطالب طبقه بندی نشده بررسی اطالعات ملی می تواند
اشاره ای به اطالعات ملی و آنها اینکه در مشروط بر گیرد٬ دولتی قرار پرسنل غیر یا اتباع خارجی و

مرجع نشده باشد. و بررسی اطالعاتی ملی به عنوان مأخذ
از: عناوین کنترلی عبارتند برحسب موضوع طبقه بندی شده است / جداـگانه و گرافها مطالب فرعی و

فقط برای استفاده شخصی طبقه بندی نشده / (U/OU) ـ

خیلی محرمانه ) ـ C)

سّری (S) ـ

فصول بررسی کلی
مطالب مربوط به کشور. مختصر تاریخ کشور٬ نظر: مورد نگرشی جامع به کشور

خالصه نقشه
پرورش٬ آموزش و مذهب٬ مسائل اجتماعی٬ شرایط زندگی٬ بهداشت٬ جمعیت٬ ساختاراجتماعی٬ جامعه:

اطالعات عمومی. فعالیتهای هنری.
نیرو٬ سوخت و جنگلداری٬ شیالت٬ کشاورزی٬ آن ـ ساختار کشور. تکامل اقتصاد سیاست: دولت و
نیروی انسانی٬ عمران٬ خط مشی اقتصادی و تجارت داخلی٬ ساختمان سازی. صنایع و کانیها٬ فلزات و
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روابط اقتصادی بین المللی.
خطوط آبهای داخلی٬ خط آهن شاهراهها٬ تحرک استراتژیک٬ ارزیابی سیستمها٬ مخابرات: نقل و حمل و

سیستم مخابراتی. فرودگاهها٬ هواپیمایی داخلی٬ کشتیهای بازرگانی٬ بنادر٬ لوله٬
راههای داخلی. مناطق استراتژیک٬ مناطق جغرافیایی نظامی٬ هوا٬ آب و توپوگرافی و جغرافیای نظامی:

هوایی. دریایی٬ زمینی٬ مبادی ورودی:
شبه نیروهای هوایی٬ نیروهای دریایی٬ نیروهای زمینی٬ فعالیتهای مشترک٬ دفاعی٬ نهاد نیروهای مسلح:

نظامی.
و مسـئولیتها اطـالعات خـارجـی٬ امنیت داخلی و سازمانهای مرتبط با ساختار امنیت: اطالعات و
کارایی وروشهای عملیاتی هریک٬ عملکرد٬ سازمان٬ مأموریت٬ معیارهای حرفه ای وتداخل روابط آنها٬

بیوگرافی مقامات عالیرتبه.

می شود گردد٬ نابود که نسخ آن باید 1969 مورخ نوامبر این بررسی کلی جایگزین مجلد
ایران : نمای کشور

باال: از تغییر
نفت و انقالب سفید٬ انحصاری سازی قدرت سیاسی٬ سنت تفوق طلبی٬ تغییر٬ برابر در موانع موجود

می رود. باد رفتن شاه ایران بر با به خاورمیانه٬ شرق و نگاهی به غرب٬ چه؟ دیگر

تاریخ کشور
مطالب مربوط به کشور مختصر

خالصه نقشه
ژانویه تحقیقات در برای بررسی اطالعاتی ملی تهیه شده است. این نمای کشوری توسط سازمان سیا

به پایان رسید. 1973

باال از تغییر
ایران جریان کشور برای مدرنیزه شدن در مهمترین کوششها توسعه یافته٬ میان کشورهای کمتر در
جهت ایران در به خصوص کشورهای خاورمیانه٬ آفریقایی٬ کشورهای آسیایی و برخالف سایر دارد.
نظام اجتماعی نبوده بلکه از واژگونی خشونت بار انقالب یا مدرنیزه شدن گامهایی برداشته که ناشی از

(U/OU) شاه پهلوی سرچشمه می گیرد. محمدرضا ابتکارات فرمانروای این کشور٬
هنگامی که پدرش به سال ٬1941 در او نبوده است. حرکت نوگرایی کشور همیشه پیشتاز محمدرضا
اشغال نموده که ایران را ـ انگلیسیها و توسط روسها نازیها زمینه همکاری با مشکوک واقع شدن در خاطر
به حکومت شد٬ به کناره گیری از مجبور ـ نیروهای خط مقدم جلوگیری نمایند نفوذ و رشد از تا بودند
در را خود عمر سال داشت مدتی از 22 تخت سلطنت تنها زمان نزول بر شاه جوان که در تخت نشست.
به گذراند. اوضاع٬ مسلط بر و چهره ای نیرومند و که مؤسس دودمان بود زیرک خود و سایه پدرقدرتمند
ظاهرًا کند٬ اداره کشورش ایفا نقشی که می بایست در از محمدرضا سال اول حکومت خود٬ 10 عالوه در
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داشت٬ سنتهای دموکراتیک غربی قرار تحت تأثیر سوئیس تحصیل کرده و که در او آـگاهی کافی داشت.
خط مشی های ملی را یک دولت منتخب اهداف و آنها مانندسالطین اروپایی که در که باید می کرد تصور

(U/OU) انجام وظیفه کند. تعیین می کند٬
تحول نقطه عطفی در 1953 تا سال 1951 مصدق یعنی از دوران پرجنجال نخست وزیری محمد در
مصدق هنگامی به قدرت روش حکومتی کنونی وی گردید. به اتخاذ گشت که منجر سیاسی شاه پدیدار
به ملی منجر افزایش حق االمتیاز سر شرکت نفت انگلیس بر منازعه میان دولت ایران و که تخاصم و رسید
ایران نفت این شرکت٬ قطع تولید اقدامات اقتصادی متقابل انگلیس و اثر در شدن این شرکت شده بود.

(U/OU) تجربه نمود. مشکالت اقتصادی فزاینده ای را
فرونشاندن منتقدین برای خاموش کردن و به اصالح خرابی اوضاع اقتصادی نبود مصدق که قادر
دست از را خود حامیان محافظه کار بسیاری از نتیجه او در به اقدامات سرکوبگرانه متوسل شد. خویش٬
آن سپس مصدق بر باقی ماند. حامی او حزب کمونیست توده به عنوان تنها کنارهـگیری آنها٬ پس از و داد
وی از کند برکنار را هنگامی که شاه خواست او تحکیم بخشد. را انحالل مجلس موقعیت خود با تا شد
یک شورای سلطنت خلع نموده و از شاه را و تظاهرات کنند به نفع او ریختن به خیابانها مردم خواست که با
حمایت سپس ارتشیان ایران با آن به رم گریخت و پس از و شاه به بغداد تشکیل داد. نیابت سلطنت را
تخت سلطنت دوباره بر شاه را گذارده و اجرا به مورد علیه مصدق را بر اوت 1953طرح کودتا در آمریکا

نشاندند.
شاه که دریافته بود که در حکومت یا باید اقتدار بیشتری از خود نشان دهد و یا خطر از دست دادن
پس ازحل مسئله تحکیم مقام وموقعیت خویش برآمد. درصدد به جان خریدارشود٬ تاج وتخت را مجدد
به ویژه در و کشور سراسر در صرف تقویت حکومت خود را بقیه سالهای دهه 1950 او انگلیس٬ نفت با
به مدرنیزه کردن کشورمعطوف را تالش خود انجام این کاراو پس از بوروکراسی دولت نمود. نظام ارتش و

(U/OU) تهیه نمود. اقتصادی کشور نظام اجتماعی و در تغییر برای ایجاد برنامه وسیعی را داشت و
که پدرش نیز دنبال می کرد همان هدفی را جنبه های تالش شاه برای مدرنیزه کردن کشور یکی از
رقابتها سرزمینی با برای کنترل اوضاع داخلی در ارتشی نیرومند ایجاد تحقق بخشیدن به آن بود: درصدد
نیروهای ولی مدرنیزه شدن ارتش و خاورمیانه. در کشور گسترش نفوذ کهنسال و وخصومتهای دیرین و
نیز اقتصادی کشور ساختارهای اجتماعی و باید برای این کار و نبود امکان پذیر مسلح به خودی خود
سالحهای مـدرن زمینه کاربرد تأمین نیروی انسانی برای یک نیروی مسلح که در داده می شد. تغییر
در این تنها و بود٬ سالمتر و مستلزم وجودسربازانی آموزش دیده تر باشد٬ به آنها مجهز آموزش دیده و
عملکرد باشند. برخوردار بهداشت بهتر آموزش وپرورش و است که عموم مردم از صورتی امکان پذیر

(U/OU) بود. محتاج یک دستگاه اداری پیچیده خواهد یک سیستم نظامی نیز
ثروت مستحکم نماید. را طریق برنامه اصالحات ارضی موقعیت خود از شاه همچنین سعی داشت تا
قادر می شود) ذـکر تایی است که معموًال 1000 از کمتر ایران (احتماًال٬ در را خانواده ها تعدادی از زیاد
ایران از در آن به مبارزه برخیزند. با گاه گاهی نیز که به قدرت سلطنتی دست درازی نموده و ساخته بود
برنامه جدیدخود اراضی در گنجاندن تقسیم مجدد شاه با بوده است. مالکیت زمین استوار ثروت بر دیرباز
درهم شکستن قدرت سیاسی زمینداران به وسیله تقسیم امالـکشان که منبع دنبال می کرد: هدف را دو
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این توجه وحق شناسی که از بود شاه امیدوار عین حال جلب توجه وعطوفت رعایا. در بوده و آنها درآمد
اواسط دهه 1950 بقایای سالطین که در جهت مقابله با آنها یک هم پیمانی سیاسی با برای ایجاد رعایا

(U/OU) استفاده نماید. کنترل داشتند٬ در مجلس را هنوز
آشکارا او داشتند. کوششهای شاه برای نوسازی کشور سهم عمده ای در ملی گرایی نیز نوعدوستی و
را که تمام تالش خود وعده داد نطق تاجگذاری خود در آورد. پدید شده است که اصالحاتی را متعهد
خوشبخت ترین جوامع هم سطح پیشرفته ترین و ساخت تا وضع ملت ایران خواهد مستمر ”صرف بهبود
کتاب خود در بدین ترتیب او نموده است. تأـکید نظام ملوک الطوایفی موجود اهمیت تغییر بر او گردد“. دنیا
اعالم داشته است که: برنامه اصالحات نگاشته٬ مورد در سال 1967 که در تحت عنوان ”فلسفه انقالب“
بیش در برتریهای طبقاتی کم و آن امتیازات و در ایران رواج داشت و در ”نظام اجتماعی سابق که قرنها
که در می خواهد ملت ما اـگر متعاقبًا قابل قبول نیست. دیگر گرفته می شد نظر طبیعت مسائل در اصل و
اصالح کامل نظام اجتماعی و تغییر هیچ راهی جز باقی بماند دنیا ملل آزاد جزء پیشرفت و حرکت و مسیر

ندارد.“ نگرش روز و نیازها با سازگار و یک نظام جدید در ساختن آینده خود قدیمی و ـکهنه و
شروع به فروش امالـک شخصی وسیعش نمود. برای نشان دادن حقانیت کالمش٬ سال 1952 شاه در
می کردندفروخت وتقسیم نهایی در مدت به روستاییانی که روی آن کار به صورت دراز را اوزمینهای خود
امالـک که جزء را که اراضی مازادخود نمود وادار شاه همچنین مؤسسات دولتی را انجام شد. ژانویه 1963
شاه اقدام به سال 1961 در سال 1958شروع شد. حرکتی که در بین مردم تقسیم نمایند٬ عمومی می باشد
تشکیل بنیاد پهلوی نمود که سود سهام مؤسسات تجاری شاهی را دریافت کرده و آن را در جهت حمایت
سال پس از سال 1967یعنی 26 تا را شاه تاجگذاری خود ازخدمات اجتماعی گوناـگون صرف می نماید
زمانی که ولی تا چه این تاج میراث اوست٬ اـگر بود که معتقد چرا انداخت٬ به قدرت رسیدن به تأخیر

(U/OU) بگذارد. سر بر آن را به دست نیاورده نمی تواند را شایستگی کافی برای این کار

(C) تغییر برابر در موانع موجود
میزان و بر مشکالت زیادی که مستقیمًا با بود شاه مجبور ایران آسان نبوده و دستیابی به تحول در
یک ارتش مدرن به به نیاز نظر مقابله کند. می گذارند٬ تأثیر جهت فعالیتهای مربوط به نوآوری کشور
پنجه مشکالت محیط دست و خام می بایست با دسترسی یک اقتصادصنعتی مدرن به بازارومواد تحرک و

نرم می شد.
این میان کوهها٬ در یک فالت مرتفع مثلث شکل محصور ایران سرزمین صعب العبوری است مرکب از
رشته جنوبی٬ کوههای غربی و منطقه تقسیم می شود. لحاظ شرایط طبیعی به چهار سرزمین گوناـگون از
مناطق مرتفع شرقی٬ لم یزرع مرکزی٬ فالت خشک و سرزمینهای کم ارتفاع اطراف دریای خزر٬ و ـکوهها
منطقه میزان متوسط بارش باران در هوای مخالف می شود. به پیدایش آب و منجر محیط طبیعی کشور
غربی کوههای شمالی و کمی تفاوت در با این مقدار سال بالغ می شود. اینچ در به 50 تحتانی دریای خزر
مناطق مرکزی پیش رویم این میزان کاهش بیشتری چه به طرف جنوب شرقی و دیده می شود.ولی هر نیز
در را نیمی ازکشور بزرگی است وتقریبًا به منطقه مرکزی که کویر مانع ازرسیدن ابرها کوهها نشان می دهد.
الگوی موقعیت و اندازه و مشخص کردن٬ عمده در آب یک عامل اساسی و وجود می شوند. می گیرد. بر
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میلیونی ایران غربی که بیشترجمعیت 30/8 مناطق شمالی و خارج از در ایران می باشد. سکونت انسان در
منابع آب آن قدر برخی مکانها در شده اند. اطراف منابع آب متمرکز در روستاها آن زندگی می کنند در
که به خصوصیات زندگی بادیه ادامه دهند به زندگی خود صورتی می توانند اندک است که مردم فقط در
راههایی کوچ کنند. مناطق مرتفع تر صحراهای کم ارتفاع به علفزارهای واقع در از نشینی عادت نموده و
اطراف کرده پس ازچرخش در عبور میان صحرا متصل می کنداز به یکدیگر را ـکه قسمتهای مختلف کشور
که دارد٬ یک جاده وجود تنها قسمت مرکزی کشور در ختم می شود. ـگذرگاههای کوهستانی به دره ها
سیستم راه آهن غرب به شرق می رود. که از دارد جاده وجود دو تنها و به جنوب وصل می کند شمال را
مراـکز و خزر به بحر مایل خطوط آهن است که خلیج فارس را شامل 3000 تنها اندکی توسعه یافته و
نقل هوایی ازحمل و شهرهای بزرگتر به تهران وصل می کند. شمال شرق را ـکشاورزی عمده شمال غرب و
وسایط نقلیه مشکلتری استفاده از باید پایتخت به استانها از ولی مسافران معمولی برای سفر برخوردارند٬
نوادگان و آنان اوالد بسیاری از باعث تفرق مردم شده است. این تنوع قسمتهای مختلف کشور ـکنند.
که اـکنون به صورت اقلیتهایی باقی مانده اند پیش به این سرزمین حمله کرده و که قرنها ـکسانی هستند
به زبان فارسی به جمعیت کشور از درصد 50 حدود در تنها اعراب هستند. و اـکراد ترکها٬ بزرگترین آنها
مدرسه فـرامـی گیرند. در زیادتری این زبان را گرچه عده بسیار تکلم می کنند. عنوان زبان ملی خود
شده ولی استانگرایی (تمایل به سکونت انسجام بیشتر ایجاد بین رفتن موانع زبانی و شهرنشینی باعث از
تحت حاـکمیت ملت و تاریخی به فرضیه کشور نظر از هم صفت مشخصه جامعه است. هنوز م) ـ استانها در
برنامه هایی که کل کشور را تحت تأثیر قرار می دهد توجه چندانی نشده است. حتی امروز هم تنها جزء
ـکوچکی از مردم ایران که در شهرها زندگی می کنند خود را بخشی از این ملت می دانند. بیشتر مردم در
حتی به آنها وابسته است. سپس به روستا درجه اول به خانواده و در زندگی آنها و زندگی می کنند روستاها
این از قبایل چادرنشین حتی بیشتر ملت. و به بقیه کشور چه رسد تا کمک نمی کنند خود روستای مجاور
موفقیت همراه بوده و با تالشهای دولت برای اسکان عشایر حیات ملی کناره گرفته اند. شرکت در از حد
عشایر بسیاری از نشان داده است. احتمال اندکی بیشتر و 500/000 را آنها سرشماری سال 1966تعداد
به عنوان یک قدرت جز کشور به دولت و همچنان حفظ نموده و مسائل قبیله ای را اسکان یافته شرکت در
حتی سوای مسائل استانگرایی شاه وحکومت نمی نگرند. تغییرشیوه زندگی آنان دارد٬ مرکزی که سعی در
در بود. به روخواهند مشکالتی رو با برای جلب حمایت توده های روستایی ازبرنامه های اصالحی خود او
مجاز را آماده قبول تغییراتی که آنها می باشند محافظهـکار روستاییان نوعًا نتیجه شیوه خاص زندگی خود٬
وضع قبیل بهبود ولی تمایل به قبول تغییراتی از هستند. افزودن امالـکشان می کنند٬ یا به تملک اراضیشان و
می برند فقروبی سوادی به سر در نقاط آنها بیشتر در گذارده ندارند. زنان که برروی امورشخصیشان تأثیر
مسئله ادامه درجه اول نگرانی آنها در و زندگی توقع چندانی ندارند از راضی بوده و شرایط زندگی خود از و

تشکیل می دهد. بقا زندگی و
البته می باشند. افزایش ثروت خود موقعیت و بهبود فکر در افراد بیشتر جامعه ایران٬ سطوح باالتر در
یک فضیلت بزرگ بین را سنتی خود ولی جامعه ایرانی به طور تازه ای نیست٬ خودبینی امر خودپسندی و
تحسین و تمجید این جامعه مورد در می پیماید توسل به طرق مختلف راه ترقی را شخصی که با می داند.
تحت عنوان را خود موریس انگلیسی کتاب طنز به همین دلیل هنگامی که جیمز بنابراین و واقع می شود.
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نسبت به موازین اخالقی شخصیت اول بی قید و حقه باز آن یک فرد حاجی بابای اصفهانی نوشت که در
این کتاب به عنوان داستان یک قهرمان ملی در قابل قبول٬ به جای تقبیح یک خصوصیت غیر داستان بود.
یافت که مایل به به ندرت می توان فردی را رایج بسیار نتیجه همین کردار در میان ایرانیان محبوبیت یافت.
درصورتی که مگر چه به عنوان شرکت کننده٬ حال چه به عنوان مجری و برنامه های ملی باشد٬ شرکت در

این مسئله بیابد. در را نفع شخصی خود
شاه می گردد.موجودیت مقبول واقع شدن برنامه های آینده نگر مانع از تاریخ کشور بخشی از ازسویی٬
جنبه تحمیلی آن که این تغییر تغییرسریع شده مگر برابر مقاومت عمومی در ساله ایران باعث بروز 2500
که خطرجدی چرا می رفته٬ تاریخ ایران این تمایل نوعی فضیلت به شمار بخش عظیمی از در داشته باشد.
مطرح افغانها و تاتارها مغولها٬ ترکها٬ اشغال اعراب٬ حمله و اثر بین رفتن هویت فرهنگی ملت در از
هـمچنین گسستن پیوستگی فـرهنگی و به خاطر جمعیت ایران شاه را اـکنون بخشهایی از بوده است.

می دهند. قرار انتقاد سیاستهای وی نهفته است مورد در آنها مذهب که به نظر مقابله اش با
قدیم االیام جانب مذهبیون که از نسبت به برنامه های اصالحی شاه به خصوص از اعتراضات شدید
برای پی بردن به اهمیت رهبران مذهبی و سرچشمه می گیرند. ایران بوده اند٬ در قدرتمندترین گروه موجود
اقتصادی٬ اسالم یک نظام مذهبی٬ یک مذهب نیست. که اسالم تنها ایران کافی است بدانیم٬ روحانیون در
و قوانین ارشاد عبادت گرفته تا و نماز از معنوی است که کلیه جنبه های زندگی را اجتماعی و حقوقی٬
خواستار باز دیر قوانین اسالمی از قدرت تفسیر علم و مذهبیون به خاطر می گیرد. بر در روابط بین افراد

برخورداری از حق وتو در مورد هرگونه فعالیت دولت که متناقض با اسالم است٬ بوده اند.
مذهبیون از یک قرن پیش تاـکنون نسبت به دخالت دولت در مسائلی از قبیل آموزش و پرورش٬
رهبران مذهبی به درستی مخالفت نشان داده اند٬ و وضع زنان اعتراض نمود الگوهای مالکیت زمین و
پـرستی و دنـیا صورت عدم کنترل توسط آنان چیزی جز که نتیجه نهایی رویه دولت در می دانستند
قوانین نه با دادگاههای دولتی اداره خواهندشد٬ مسائل شخصی توسط قوانین دولتی و مادی گرایی نبوده و
به صورت قانون درآمد٬ ژانویه 1963 بنابراین هنگامی که برنامه اصالحاتی شاه در مقررات اسالم. و
هـمچنین آنها آن برخاستند. به مخالفت با که علنًا چهره های ارتجاعی مذهبیون اولین کسانی بودند
دولت چه بعدًا اـگر رهبری می کردند. رخ داد ژوئن 1963 شهری در مراـکز برخی از که در شورشهایی را
مناطق روستایی همچنان تأثیر ولی رهبران مذهبی در نمود شهرهای ایران محدود در مذهبیون را نفوذ
شاه برای آرام حفظ کردند. داشتند٬ مذهب قرار تحت تأثیر روی روستاییان که عمیق؛ بر را عمده خود
در را خود و اسالم رابطه نزدیکی دارد که ملت با می کند ساـکت نمودن مخالفت مذهبیون تأـکید ـکردن و

می نمایاند. لحاظ عمل به وظایف مذهبی مقید مردم از انظار

(U/OU) سنت پادشاهی
تاریخ این کشور اندازه ای به لحاظ جنبه دیگری از ایران تا امور در نیروهای مؤثر مرکز از ماهیت گریز
ملت بر رأس یک حکومت مقتدر٬ است که در یک حکمران نیرومند که سنت وجود می شود٬ محدود
همواره عاملی نیرومند یک رهبر وجود پیروزیها٬ جریان حمالت و طول تاریخ در در حکومت میکند.
تحت حتی قرنها برخی ادوار حفظ فرهنگ آن سرزمین ایران در عامل مهمی در احتماًال ضروری بوده و
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بلکه در کامل نپذیرفته٬ به طور را شیوه های زندگی فاتحان خود ولی هرگز گرفته٬ تسلط بیگانگان قرار
فرمانروایان ایرانی نیرومندی شده اند. گاهی اوقات اعقاب همین فاتحان خود عوض٬

از واالتر و برتر بسیار و حکومتی پایدار مردم تجسم عینی قدرتی مهربان و نظر شاه شاهان در شاهنشاه ـ
می شناسند٬ ولی حکمران آن را اوضاع مملکت آـگاه نباشند اـگرچه روستاییان ممکن است از آنان است.
چه از سابقه تاریخ این کشور شعرای گذشته و شکوه وعظمت تاریخی کشورشان ازطریق اشعار که از چرا

آریـایی را خـود نژاد و پارسا را قبیله خود هخامنش٬ را که آنان طایفه خود زمان هخامنشیان برجای مانده نشان می دهد حکاـکیهایی که از 1ـ
لغت پارسا از اعالم شد. به عنوان نام کشور سال 1935 در این نام رسمًا مشتق شد. لغت آریا ایران به عنوان یک اسم جغرافیایی از می نامیدند.
این لغت وقتی که داخل زبان عربی شده چون زبان عربی گرفته شده است. تبدیل شده٬ زبانهای اروپایی به پرشیا سایر لغت یونانی پارسی که در

هست. نام یک استان نیز و می دهند استفاده قرار مورد که ایرانیان همین را تبدیل به فارسی شد ندارد (پ)

و شکست مادها با کورش کبیر1 چه ازطریق نقل داستانهای سینه به سینه آشناشده اند. طریق نوشتجات و
آسیای مرکزی در (OXUS) در اـکسوس رود سرزمین بین ساحل مدیترانه ای سوریه و پادشاهان در سایر
قلمرو به 20 داریوش این امپراطوری را نوه او نهاده و بنا اولین امپراطوری ایرانی را میالد قرن ششم قبل از
پیروزی پس از تقسیم نمود. متصل می شدند٬ راههای شاهی به یکدیگر استان که توسط شبکه های از یا
که ایرانیان سپس نوبت به سامانیان رسید و آمد روی کار سلسله پارتها سلطه یونانیان٬ قرنها و اسکندر
قرن که از سال سلطنت خود خالل 400 ساسانیان در هخامنشیان می دانند. از بالفاصله بعد آن را امروز
دست به آنها تقویت نمودند. قدرت دولت مرکزی را اواسط قرن هفتم میالدی به طول انجامید٬ سوم تا
باشکست تهیه کردند. نقشه آن را و زدند٬ اقدامات اصالحی درسرزمینی که هم اـکنون ایران نامیده می شود
قرن به که 9 میالدی ایران پای به دوره ای نهاد سال 651 آخرین پادشاه ساسانی توسط اعراب مهاجم در
سال 1501میالدی بار به قدرت رسیدن صفویان در حال با به هر شاهدتسلط بیگانگان بود. و کشید درازا
پادشاهی شاه عباس بزرگترین حکمران صفویان٬ به دست گرفت. یک سلسله ایرانی حکومت را دیگر
بی نظیر بود و در زمان حکومت وی (1569) امپراطوری ایران مجددًا تحت کنترل یک حکومت مرکزی
همسایگی ایران قرار افغانستان که در قرن سلسله صفویه توسط پادشاه کشور دو پس از گرفت. قرار مقتدر

منقرض گردید. داشت٬
نادرشاه آخرین سرنگون شدند. قبایل ترک زبان بودند توسط نادرشاه که از به نوبه خود نیز افغانها
گنجینه وسیعی شامل و به هندوستان حمله برد بود که شاهی مستبد او فاتح بزرگ آسیایی به شمارمی رود.
بود آخرین سلسله خاندان ترک قاجار به ارمغان آورد. خود با را الماس کوه نور تخت طاووس معروف و
انگلیس علی الخصوص روس و اقتصادی اجانب و دخالت سیاسی و حکومتش نمایانگر ـکه دوران دراز

بود.
یک حاـکم که مجددًا شاه فعلی باعث شد پدر توسط رضاشاه٬ سال 1921 انقراض قاجاریان در
توانست شود به استعفا انگلیس مجبور روس و شاه توسط و اینکه رضا قبل از تخت نشیند. بر نیرومند
متمرکز قدرت تمام حکومت را رضاشاه با اصالح نماید. شده بود٬ ایجاد دوران قاجار که در ـکمبودهایی را
برای درهم را اولین گامها قالب ارتشی یکپارچه درآورد٬ در پراـکنده ارتش را و ارگانهای جدا و نمود

شکستن قدرت مذهبیون برداشت.
قابل مردم کشورش نسبت به عظمت پادشاهی ایران قدیم و تحریک غرور با شاه فعلی سعی کرده تا
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تاریخیش تأـکید به اجداد وابستگی خود روابط و بر یک پادشاهی نیرومند استقرار و قبول بودن وجود
نمایش مضحک جشن بزرگداشت دو دادن به این سنت٬ بها نماید.جدیدترین ومعروفترین کوشش وی در
رؤسای که پادشاهان٬ بود سال 1971 در تخت جمشید پانصدمین سال شاهنشاهی ایران در و هزار

داشتند. آن حضور در کشور 60 سران بیش از و جمهور

(S) آوردن قدرت سیاسی در به انحصار
آنجایی که از نشده است و آن روبرو با برنامه های شاه تنهاچیزی بوده که وی هرگز مخالفت مجلس با
مشکل مجلس با بودجه های الزم از اخذ و برای تصویب برنامه ها به دست دارد کنترل مجلس را وی
دارای سیستم انتخابی می باشد٬ مشروطه سلطنتی است و چه ایران یک کشور اـگر نیست. به رو چندانی رو
به عاملی برای دمکراتیک جلوه دادن سیستم و مجلس را تطمیع٬ و توسل به تهدید لیکن شاه توانسته با

تبدیل نماید. رژیم خود
احزاب قانونی جهت تصدی پستهایی در کاندیداها هرگونه مخالفتی٬ عدم مواجهه با برای اطمینان از
توسط شاه مشخصًا به دقت دستچین شده و پارلمان (مجلس) سطح پایین تر کرسی در اخذ یا سیاسی و
سیاسی روند دخالت شاه در از کوچک جامعه که آـگاهی سیاسی دارند٬ آن بخش نسبتًا می شوند٬ تأیید
اوضاع موجود٬ رابطه با جلب توجه مردم به این مسائل در که جز ولی به خوبی می دانند ناراضی هستند٬
صحنه سیاسی را برای اینکه کنترل کامل خویش بر به نوبه خود شاه نیز ـکاردیگری ازدستشان برنمی آید.
نشان دهد به آنها تا اندازه ای آزادی داده که ناراحتیهای خود را شفاهًا بروز دهند٬ به همین دلیل چند سال
یکی از روزنامه های تهران به چاپ رسید: یک نماینده فرضی پارلمان در پیش این مصاحبه ساختگی با

است؟ نفر چند جمعیت حوزه انتخابیه شما سؤال :
نفر 10/000 جواب :

رأی آورده اید؟ چند شما س :
150/000 ج :

دارد؟ اختالفی وجود اینجا که در نمی کنید فکر آیا س :
ولی به من گفته شده که حرفی نزنم. چرا ج :

رأی آورد؟ شما از بیشتر آنها هیچ یک از آیا کاندیدای رقیب داشتید؟ چند س :
رأی آوردند. من بیشتر از همه آنها خیلی بودند. ج :

انتخاب شدید؟ چطور پس شما س :
این معجزه صندوق رأی گیری است. ج :

چه بودند؟ رخ داد طول دوران نمایندگی شما سه حادثه مهم که در س :
کنم که رادیو می کردم چه کاری پیدا فکر خانه نشسته بودم و که من در اولی هنگامی اتفاق افتاد ج :
به 1000 را که پارلمان حقوق ما دومی روزی بود پارلمان انتخاب شده ام٬ من برای نمایندگی در اعالم کرد

یک حق مسکن کالن دادند. که به ما سومی وقتی بود و ماه افزایش داد در دالر
کیفیت موردجهت و به تنهایی در انحصاری کردن قدرت سیاسی درواقع همان حکومت است و شاه با
را هم مسلکان خود شاه برای اجرای جنبه های عملی حکومت عده ای از سیاستهای ملی تصمیم می گیرد.
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رهـبران پـارلمانی٬ پـایه٬ مقامات نـظامی بـلند کارمندان غیرنظامی سطح باال٬ کابینه٬ قالب افراد در
جمع نموده است. خود گرد اعتماد٬ مورد افراد درباریان و اعضای خانواده سلطنتی٬ و تجار متخصصین٬
قالب سطح دومی از در استانها به عنوان عوامل سیاسی اش در برای خدمت به خود نیز را شاه عده ای دیگر
شاه برای گماشته است. به کار دارند درجات پایین تری قرار مقامات محلی که در ـکارمندان دولتی و
یا به هیچ فرد کرد علیه وی قیام نخواهد اینکه هیچ کس بر اطمینان از و ادامه سلطنت خود اطمینان از
معموًالکسی که مظنون به داشتن چنین تمایلی است پایگاه قدرت مستقلی نمی دهد. ـگروهی فرصت ایجاد

به حوزه نامربوطی انتقال داده می شود. موقعیت خود از
هم کوبیده ولی در توسط شاه را گرایی قدتر انحصار گونه مخالفت با هر چه نیروی امنیتی کشور اـگر
به مخالفانی که قادر هنوز کشور که در نشان داده شود به دنیا داشته تا ناامنی وجود اغتشاش و مواردی از
هنگام دیدار ماه می 1972 این قبیل حوادث در یکی از دارند. وجود عجوالنه هستند٬ اقدامات سریع و
درخالل همان منفجرشد. این شهر که طی آن چندین بمب در تهران به وقوع پیوست٬ پرزیدنت نیکسون از
و ترور نیروهای امنیتی و اقداماتی چون حمله به پلیس و رابطه با که در سال مقامات ایرانی اعالم کردند

زندانی کرده اند. را تن دیگر آدم ربایی 28
طبقه متوسط جوان تحصیلکرده از می باشد٬ نفر صد حداقل چند آنها افراطیون سیاسی که تعداد بیشتر

جدی متوجه حکومت نیست. هیچ گونه خطر جانب اینها از جامعه ایرانی می باشند.
معرض تهدید در اندازه ای اقدامات سیاسی واقتصادی کنونی شاه را تا حال می توان گفت که آنها به هر
قرار می دهند٬ چون که تنها عده قلیلی از آنها ممکن است از طریق اقدامات انتحاری اقدام به ترور شاه
وی ادامه ترور است٬ کشور توسعه اقتصاد حرکتهای اصالحی و پیشتاز و آنجایی که شاه معمار از بنمایند.

ساخت. غیرممکن خواهد را این حرکتها
همچنین تنزل این خطرو به کاهش و قادر دستگاه امنیتی به واسطه نفوذی که توسط شاه کنترل می شود
می باشند. کند٬ تهدید به میزان بیشتر آرامش عمومی را هرگونه قدرتی که نظم و سرپوش گذاردن بر

(خیلی محرمانه) انقالب سفید
بدون خونریزی به به ایران دارد در انجام آن را که قصد شاه برای نشان دادن این مطلب که تغییراتی را
همچنین گفته است که اصالحات ارضی هسته این او نامید. انقالب سفید این انقالب را آمد٬ دست خواهد
اقتصادی ایران٬ به وقوع پیوست اقتصاد سال 1963 در زمانی که این انقالب رسمًا تغییرات میباشد.
ناخالص ملی را تولید از درصد 16 حدود در اـگرچه هم اـکنون محصوالت کشاورزی تنها ـکشاورزی بود.
مواد شدو به رو نیازجمعیت رو این محصوالت همچنان برای تهیه غذای مورد ولی وجود تشکیل می دهد٬
به همین دلیل طرحهای شاه درجهت به توسعه این کشوریک مسئله حیاتی به شمارمی آید. خام صنعت رو
سیستم سنتی مالکیت زمین به این مسئله در مزارع صورت گرفته است. تولید افزایش محصول دهی و
قبیل خرید مسائلی از به فکرسرمایهـگذاری در مالـکین تنها طبقات صاحب زمین و توجه چندانی نمی شد.
برای مدرنیزه کردن کشاورزی نداشـتند. توجهی به تکنیکهای جدید و فروش اراضی شهری بودند٬ و
ترک کرده را که زمینهای اجاره ای خود بودند درحقیقت حاضر و زمین نداشتند روستاییان هیچ سهمی در
سهیم کردن روستاییان آن می رفت که با امید به مراـکزشهری مهاجرت کنند. درجستجوی کارپردرآمدتر و
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نمود. آنان کم کم ایجاد در را بیشتر می توان عالقه به تولید زمینها در
مالـکین غایب آنها که بیشتر مردم ـ از یک درصد درآمدن قانون اصالحات اراضی تنها به اجرا قبل از
که کرد مجبور این قانون آنان را اختیارداشتند. در را نصف زمینهای زراعی کشور مالکیت بیش از ـ بودند
که بتوانند برای روستاییان شرایطی فراهم کرد و بفروشند را به استثنای مقداری خاص کلیه امالـک خود
اختیار در را زمینها دیگر درصد 25 تا اداره اوقاف مذهبی که 15 سال بپردازند. مدت 15 در پول زمین را
دولت اعالم سال 1971 در اجاره دهد. ساله به مستأجرین خود 99 را که این زمینها داشت موظف شد٬
مالـکینی که مشمول این مقدار مورد دقیقی در چه آمار اـگر تقسیم اراضی پایان یافته است. داشت که کار
ایران تحت در روستای موجود که کلیه 52818 می کند ولی دولت ادعا دست نیست٬ در قانون شده بودند
حال منافع اقتصادی به هر دارد. مالک جدیدوجود هم اـکنون 1850000 و گرفتند پوشش این قانون قرار

نبوده است. انتظار حاصله به میزان مورد
قوت الیموتی برای ادامه زندگی به شدت می آوردند سیستم گذشته زمینداری تنها روستاییانی که در
مالی برای پرداخت پول زمینها فشار به عالوه حاال و محتاج پولند مایحتاج هنوز سایر و بذر برای خرید

شده است. آنها دامنگیر نیز
روستاییان همچنین سرمایه افزایش نیافته است. نظر دولت بازدهی کشاورزی به میزان مورد نظر از
اختیار در ببرد باال بازدهی را و تولید کودهای شیمیایی که می تواند تجهیزات مکانیزه و الزم جهت خرید
است که خرده مالکین صورتی امکان پذیر در است که مکانیزهـکردن کشاورزی تنها دولت معتقد ندارند.
شرکت تعاونی تشکیل دهند٬ و هم اـکنون سرگرم ترویج تشکیل چنین تعاونهایی در این مرحله از برنامه
نیروی انسانی تعلیم تشکیل شده اند ایران برای اداره شرکتهای تعاونی هم که قبًال اصالحات ارضی است.
عدم سرمایه و کمبود از هم آمده اند آنهایی که برای تشکیل شرکت تعاونی گرد ندارد. اختیار دیده کافی در
بیماری جهالت٬ پول نیست. کمبود اثر در مسائل روستاییان تنها مشکالت و ـکارایی مدیریت رنج می برند.
مسائلی است که گریبانگیر دیگر از نیز زراعتی که کارایی بیشتری دارند روشهای دیگر عدم آـگاهی از و
از مشکالت برای بازداشتن کشاورز تقویت سایر که در می رسد این نقایص به نظر یک از هر آنان است.
توسعه آموزش درجهت تعلیم سواد انقالب سفیددرصدد می باشد٬ مؤثر آن یافته٬ در را ادامه راهی که خود
این زمینه شامل تشکیل گروههای اقدام دولت در پیشرفت جامعه است. بهداشت و نوشتن٬ خواندن و
تشکیل این سربازان وظیفه به نام سپاهی است که براساس خط مشی های نظامی سازماندهی می شوند.
عوض خدمت که در می دهد این فرصت را دانشگاهها به فارغ التحصیالن مدارس متوسطه و سپاهها
موفقترین این گروه به مردم این مناطق خدمت کنند. رفته و به روستاها زمینه آموزش خود سربازی در
آمار فعالیت دارند. هیچ مدرسه رسمی تشکیل نشده٬ آنها روستاهایی که در که در سپاهیان دانش بوده اند
نوشتن زمینه خواندن و در را میلیون نفر سپاهیان بهداشت 1/4 سال 1971 که تا دولتی نشان می دهد
در به عهده داشت. سپاه بهداشت را روشن شدن موقعیت سپاه دانش٬ کمی پس از مقدماتی تعلیم داده اند.
خانه های بهداشت و و کلینیکها پرسنل بهداشتی در و میان اطباء سپاهی از جریان اجرای این برنامه 6600
به گفته شاه تعدادروستاییانی که به خدمات این بنا به کارگماشته شدند. سرتاسرکشور در 500واحدسیار
جمعیت درصد 50 میلیون یعنی تقریبًا به 8 سال 1962 یک میلیون در از سپاهیان دسترسی داشتند٬
پرسنل ورزیده در این میان سپاهیان ترویج به دلیل کمبود در افزایش یافته است. سال 1971 روستایی در
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موانع سایر بوده اند. این جمع دارا در مهندسی کمترین موفقیت را دامپزشکی و زمینه های کشاورزی٬
است تحت روستاهایی که قرار منابع در کمبود سرمایه و کمبود راه فعالیت ایشان عبارت از سر بر موجود
کردن جای خالی گـردانـندگان به پر این سپاهیان قادر برخی از بوده است. گیرند٬ پوشش کمک قرار
به استفاده از کشاورزان را برخی از برنامه اصالحات ارضی بوده و این مرحله از شرکتهای تعاونی در
شده حرکت خوبی آغاز برای رسیدن به اهداف انقالب سفید تکنیکهای مدرن کشاورزی تشویق می کنند.
مبرم ترین داده که واضحترین و قرار تحت تأثیر برنامه را مشکالت کلیه ابعاد برخی از این وجود با است.
شروع آغاز از پروژه ها سرمایه برای تأمین اعتبار این کمبود پس از پرسنل متخصص می باشد. کمبود آنها
در رو این مشکالت را پیشرفت بیشتر بر اصرار اندازه ای می توان گفت که دولت با تا نمود. ذـکر باید را آنها
به توسعه عجوالنه پروژه ها این که به تقویت هدفهای نایل آمده بپردازد ولی پیش از داده٬ قرار روی خود

دست زده است.

(سری) چه ؟ دیگر نفت و
آنجایی از درجهت صنعتی کردن ایران بشدت به نفت متکی بوده است. چه سریعتر شاه برای حرکت هر
شاه درنظر بود کافی خواهد سال دیگر برای استفاده 42 میزان استخراج فعلی تنها نفتی حتی با ـکه ذخایر
صنایع به دلیل هزینه کالنی که ایجاد صنایع به عنوان عاملی برای عدم اتکای به نفت استفاده کند. از دارد
به را نیاز عمده این هزینه های مورد بوده که بار دولت مجبور دارد بر مراحل ابتدایی در مختلف مدرن در
دوش خود گیرد. بخش خصوصی عمدتًا فعالیتهای مجتمع مانند را در بر می گیرد که سود سریع و زیادی را
شرکتهای از درصد دولت ایران 91 به آمار چندان بزرگ نیستند: بنا این شرکتها بیشتر داشته باشد. در بر
اـگرچه دولت مایل است که صنایع فرعی که توسط دراستخدام خوددارند. عده کمتری را یا نفر 9 ایران تنها
کند٬ پتروشیمی است رشد کارخانه ذوب آهن و نظیر وابسته به صنایع مادر بخش خصوصی اداره می شود
برنامه های اصالحی دولت راه مدرنیزه شدن صنایع و سر همان موانعی که در با لیکن بخشی خصوصی نیز
برای رفع مدیر پرسنل متخصص و کمبود بخش دولتی وخصوصی دچار دو هر به روست. رو دارد وجود
دولت برای حل مشکل سرمایه به چشم می خورد. سرمایه نیز عین حال کمبود در بوده و نیازهای خود
برای حل مشکل نیروی بانکهای سرمایهـگذاری نموده و اختیار در دادن منابع مالی بیشتر اقدام به قرار
حداقل شرکتهای گذارده است. اجرا به مورد را حین کار طرح تعلیم در نیز کاهش این کمبود متخصص و
دولت علیرغم این حقیقت که صنایع بخش خصوصی برخالف انتظار می برند. این اقدامات سود از بزرگتر
میان در بوده وسریعترین رشد به رشد رو بخش صنایع (دولتی) مانند ولی آنها ننموده٬ چندان سریع رشد
روی معادن بر طرحهای دولت برای کار مانند پیشرفتهای جدید٬ می باشند. دارا کشور اقتصاد اجزا دیگر
ایران صنایع در توسعه مستمر همچنین سنگ آهن که به تازگی کشف شده باعث تقویت و عظیم مس و
را اجتماعی خود شاه توانسته است که برنامه مدرنیزه کردن اقتصادی و به امروز حال تا به هر می شوند.
تولید نفت بوده است. اثروجود در بیشتر واینها نماید به عالوه توانسته یک ارتش مدرن ایجاد نموده و اجرا
میزان تولید برابر دو از بوده و کلیه کشورهای خاورمیانه بیشتر ایران از در حال حاضر ناخالص ملی در
را درصد متوسط ساالنه 11 رشد سال گذشته این تولید٬ 7 در است. اسرائیل زیادتر و ناخالص ملی مصر
عامل افزایش روزافزون تنها ناخالص ملی داشته و تولید در صنعت نفت بزرگترین سهم را نشان داده است.
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ارز دالر میلیارد پایان پذیرفت 2/2 مارس 1972 سال مالی که در نفت در ایران از درآمد آن می باشد.
تا دهه 1961 در رسید. خواهد دالر میلیارد سال مالی جاری به 2/7 میزان این درآمد خارجی بوده و
همین مدت میزان افزایش افزایش یافت در درصد متوسط ساالنه نفت ایران 14/5 میزان تولید 1971
امروزه ایران پس از درصدبوده است. بقیه کشورهای خاورمیانه 10 افزایش تولید و درصد جهانی 8 تولید
جهان عربستان سعودی چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در شوروی و جماهیر اتحاد ایاالت متحده٬
تشکیل کل جهان را تولید بشکه بوده که ده درصد میلیارد 1/7 سال ٬1971 آن در میزان تولید می باشد.
تشکـیل را نفتی دنیا ذخایر درصد بشکه که 10 میلیارد 70 نفتی معادل حدود ذخایر وجود می دهد.
نفت ایران افزایش درآمد کننده بین المللی نفت نشان می دهد. به عنوان یک تولید اهمیت ایران را می دهد٬
شرکتهای زیرکی با نمایندگان وی با یا که گاهی اوقات شاه و چرا نبوده است٬ افزایش تولید به خاطر تنها
به صادرات نفت ایران کسب می کند٬ از سودی که این شرکتها نفتی خارجی درباره افزایش سهم ایران از
یک قیمت ثابت مصنوعی که ایران برای نفت دریافت به وسیله ایجاد میزان واقعی سود مذاـکره نشسته اند.
هم قیمت ثابت به نفع ایران و سود هم درصد اولیه٬ ابتدای امضای قرارداد از مشخص می شود. می دارد٬
که ایران بتواند می رود انتظار رسیده است٬ براساس قراردادهای جدیدی که به امضا افزایش یافته است.
دراواسط ازطریق نفت کسب نماید.به عالوه٬ 1975/76 میلیارددالردرسالهای 1971/72تا 14 حدود
در زیادتر نمودن شرکت ملی نفت ایران به صدور جهت مجاز ایران برای تهیه ترتیبات بیشتر سال 1972
اعمال کنترل تهران همچنین خواستار مذاـکراتی شد. جهانی وارد بازار در چهارچوب فروش نامحدود
عملیاتی بر روی تأسیسات پاالیشگاهی و همچنین سرمایهـگذاری بیشتر از جانب شرکتهای خارجی در
زمینه مسائل پاالیشگاهی و سایر فعالیتها شده است. شاه برای وادار کردن شرکتهای نفت بـه قـبول
که حالی بود این در و به فسخ قراردادهای جاری نمود ژانویه 1973تهدید تاریخ 23 طرحهای خویش در
به دست آوردن ترتیب ایران همچنان خواستار به هر جریان بود. این زمینه در کنسرسیوم در مذاـکرات با
ایران همچنین سرگرم توسعه سایر برای طرحهای شاه می باشد. نفت جهت تأمین اعتبار از بیشتر درآمد
میزان این ذخایر بوده و دنیا طبیعی سومین کشور گاز لحاظ حجم ذخایر ایران از میباشد. منابع درآمد
ایران اتحاد گاز بزرگترین خریدار حال حاضر در شده است. تریلیون فوت مکعب برآورد معادل 200
ایران از میلیون دالر به ارزش 37 فوت مکعب گاز میلیارد 200 حدود سال 1971 شوروی است که در
نموده منعقد فوت مکعب گاز میلیارد قراردادی برای فروش 5000 مسکو ایران با خریداری کرده است.
طرح کارخانه های شروع سال 1973 با جریان است. مایع در گاز همچنین مذاـکراتی جهت تولید است.
شرکتهای خارجی جهت سایر مشارکت شرکتهای ژاپنی و با و دالر سرمایهـگذاری سه میلیارد جدیدی با
برای تمامی اصالحات نبوده است که راه را نفت به تنهایی قادر حاصل از البته درآمد احداث آماده شد.
حال اعتبارات خارجی به هر نماید. هموار صنعتی کردن کشور برنامه های مدرنیزه کردن و شاه و موردنظر
نمود. ساله جاری تأمین خواهند برنامه 5 در بودجه الزم برای طرحهای ایران را یک چهارم از حدود
قالب وامهای بالعوض و در دالر میلیارد 1/1 دادن حدود قرار اختیار در با سال 1946 ایاالت متحده از
سایر می باشد منابع اصلی این کمکها برای ارتش ایران یکی از دالر میلیارد 1/7 و اعتبارات برای اقتصاد
کشـورهای و ژاپن ارائه شـده٬ و ایتالیا انگلیس٬ فرانسه٬ اعتبارات بزرگ عمرانی توسط آلمان غربی٬
که قرارداده اند این کشور اختیار اعتباراقتصادی در دالر یک میلیارد بیش از سال 1958 از ـکمونیستی نیز
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اعتبار میلیون دالر 325 نیزحدود 1971 و آن شوروی بوده که بین سالهای 1967 نیمی از منبع بیش از
ایران گذاشته است. اختیار برای مصارف نظامی در

به خاورمیانه (خیلی محرمانه) غرب و به شرق٬ نظر
نظر شاه از زمان مصدق به بعد از اوضاع داخلی آن دارد٬ سیاست خارجی ایران رابطه نزدیکی با
وی هم پیمانی نزدیکی همین راستا در تسلیحاتی بشدت به ایاالت متحده متکی شد. ـکمکهای اقتصادی و
یک موافقتنامه دو 1959 در پیوست و بغداد ایران به پیمان ضدشوروی٬ سال 1955 در کرد. غرب پیدا با
اوایل دهه 1970 و دهه 1960 اواخر ایران در وقتی که اقتصاد رسانید. ایاالت متحده به امضاء جانبه با
کلی با به طور و آمریکا رابطه نزدیک با از کشیدن خود شاه خواهان کنار شد٬ افزونی قویتر روز به طور
غرب شرق و روابطش با میدان عمل بیشتری در که خواستار می رسد هم اـکنون به نظر او غرب شد.

می باشد.
آنکه شاه پیش از مدتها گسترش یافت. مستمر به طور سال 1963 شوروی از اتحاد روابط تهران با
هـمسایه روابط ایران بـا خشمگین شود٬ دهه 1950 مصدق در حمایت از شوروی به خاطر ازاتحاد
بوده و بیشترسالهای قرن 19ایران شاهدتعدیات اتحادشوروی به خاـک خود در بود. تار شمالی اش تیره و
این حال سربازان روسی دوبار با اعالم کرد مردود ـگرچه دولت بلشویک سیاستهای امپراطوری تزاری را
”جمهوری سوسیالیستی برای حمایت از روسها سال 1920 در درآوردند. به اشغال خود خاـک ایران را
ـگیالن“ که در کناره جنوب غربی دریای خزر برپا شده بود وارد این کشور شدند. روسها زمانی که پدر شاه
ایران عقب نشینی کردند. آن خطه به سرزمین ایران بازگشت از و امتناع نمود مسکو امضای قراردادی با از
روسها تصرف خویش داشتند٬ در ایران را انگلیس٬ جنگ جهانی دوم هنگامی که سربازان روس و پس از
دوجمهوری مستقل درقسمتهایی آنان باعث ایجاد این کشورخودداری نموده وحضور خارج شدن از از
سازمان ولی سرانجام به دلیل فشار شد٬ زندگی می کردند آنها ترکهای آذربایجان در و که کردها کشور از

ایران خارج نمود. از را شوروی نیروهای خود اتحاد ملل٬
شوروی به صورت یک منبع مهم کمکهای اقتصادی برای ایران اتحاد اواسط دهه 1960 حال از هر به 
اختیار اقمارش در شوروی و کارخانجات صنایعی سنگین ایران توسط اتحاد بسیاری از درآمده است.
میان سران دو طبیعی ایران بوده است. عمده گاز همچنین خریدار مسکو گرفته اند. قرار دولت این کشور
را گذشته نه چندان دورخود مواضع خصومت آمیز کشور کلی دو به طور دیدارهایی به عمل آمده و ـکشور

داده اند. تغییر
اخیر تأـکید خاورمیانه نشان داده است. طبیعی شاه نگرانی خاصی نسبت به موقعیت ایران در به طور
سال منطقه در خروج نیروهای نظامی انگلیس از که وی تصمیم گرفت پس از نمود وی هنگامی بروز
به سرعت موجود کردن خالء برای پر او خلیج فارس درآورد. به صورت قدرت حاـکم بر ایران را 1971
دو حل مناقشات دیرینه ایران با برای پایان دادن و سال 1971 دست یافت.در به هدف خود و شد کار وارد
شاه اقدام داشتند٬ مدخل خلیج فارس قرار استراتژیکی که در مالکیت جزایر تصاحب و سر شیخ نشین بر
تحمیل شرایط ایران به و دست گرفتن کنترل این جزایر نیروهایی برای در او به یک نمایش قدرت نمود.
مناقشاتی دارد. غرب آن واقع است٬ عراق که در همسایه عرب خود ایران همچنان با گسیل داشت. آنجا
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زمینه مرزمشترک خود کشمکش عراق در و مربوط به ادعا کشور مناقشات دو در مهمترین مسئله موجود
می سازد امکان پذیر آبادان را که یک آبراه بین المللی است که دسترسی به بندر طول شط العرب٬ ایران در با
عراق همچنین ایران خط میانی این آبراه. نه در دارد ساحل ایران قرار در این مرز میکند عراق ادعا بوده و
نشین شمال عراق که درخالل 10سال گذشته شورشهای متناوبی متهم به حمایت ازشورشیان مناطق کرد
شهرهای اخراج متناوب ایرانیان از از به نوبه خود ایران نیز نموده است. کرده اند٬ برپا علیه دولت بغداد بر
یک رژیم تندرو مذهبی عراق خشمگین است ادامه این کشمکش بین یک رژیم پادشاهی غیرعرب و
تبدیل آن به بحران نظامی موضوع ولی بزرگ کردن این اختالفات و نیست. عرب چندان شگفت آور
طرف حاضر دو هیچ یک از آن می باشند. به اجتناب از طرف به دالیلی مجبور دو دیگری است که هر
چرا نیست٬ به این کار الاقل عراق حاضر دست به مبارزه بزند٬ نیست که برای دست یافتن به مقاصدخود

ـکه نیروی نظامی ضعیفتری دارد.

(خیلی محرمانه) ایران هم می رود شاه برود٬ اـگر
موفقیتهایی به دست آورده است. نمود٬ آغاز را مدت ده سالی که شاه برنامه های اصالحی خود در
را رشد میزان سالمی از می رسد آن به نظر به رشد صنعت رو واقعی بوده و یک رشد ملت شاهد اقتصاد
در آنان گرفته و از را امالـک فراوان مالـکین ثروتمند انقالب سفید٬ مناطق روستایی٬ در کرد. دنبال خواهد
داشتند. بـرنامه های اختیار قطعه کوچکی زمین در تنها یا داده که زمینی نداشته و کسانی قرار اختیار
سوادآموزی شاه به روستاییان بـی بضاعت امکـان بـیشتری بـرای دسـترسی بـه آمـوزش داده است.
بسیاری از آنان برای اداره برنامه های اصالحی برده اند٬ این میان سود در فارغ التحصیالن دانشگاهها نیز
مـخالفان برده اند. آن سود از و شرکت داشتند اقتصاد رشد ثروتمندان در مختلف تکنوکرات شده اند٬
مطابق با که ندای سیاسی آنها تحصیل کرده های طبقه متوسط می باشند از عمدتًا پیشرفتهای دهه اخیر
دراز در ولد و به عنوان مثال مسئله افزایش میزان زاد ایران بدون ضعف نیست٬ چشمداشتهایشان نیست.
یک میلیون نفر میزان رشدجمعیت بیش از به حساب می آید. مدت تهدیدی نسبت به موفقیت انقالب سفید
به پنجاه میلیون نفر سال 1989 در بود یک میلیون نفر سی و سال 1973 جمعیت ایران در سال است. در
پنجاه و درحدود حال حاضر در بود. نظراقتصادی تولیدکننده نخواهند این جمعیت از بیشتر خواهدرسید
میانگین سنی نیز همچنان که جمعیت افزایش می یابد و سال هستند 20 جمعیت ایران زیر هفت درصد

ـکاهش می یابد.
ایران علیرغم بزرگترین بیش ازحدتوانایی جذب اقتصاداست. چون میزان ورودجوانان به نیروی کار
مناطق روستایی برای از که افراد شهرها در به روست. افزون رو بیکاری روز با خود توسعه اقتصاد و رشد
اثرتوسعه اقتصاد٬ در بالغ می شود. نیروی کار میزان بیکاری به 12درصد هجوم می آورند به آنها یافتن کار
شدن شکاف میان کمتر ولی هیچ نشانی از به افزایش است. تواناییهای عده ای برای تحرک اجتماعی رو
حدود در ناخالص ملی سرانه آن ( تولید به خاطر ایران ضرورتًا به چشم نمی خورد. فقیر و طبقه ثروتمند

گرفته شود. نظر جرگه کشورهای توسعه نیافته در در هنوز باید سال) در دالر 400
آینده آن را خوب و را اقتصادی آن دورنمای کلی این کشور چشم انداز و این وصف ثبات کشور با
اسرائیل قبال مسئله اعراب و غرب مستحکم است به عالوه در با روابط کشور اطمینانبخش می سازد.
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شوروی تمایل نشان داده جماهیر اتخاذ به ترک مخاصمه با طرف دیگر از موضع تشنج آفرینی نداشته و
است.

او ایران حکومت می کند. بر او موقعیت وی امن است. و نمی کند تهدید هیچ خطری موقعیت شاه را
ضعف عمده سیستم شاه آورده است. رده های باالی جامعه به وجود در مسالمت آمیزی را تغییرات مهیج و
به باقی است این است که این سیستم هنوز به قوت خود که هنوز اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی٬ نظر از
به او تنها نظرها و جهت ها انگیزه ها٬ رابطه با که در می رسد چنین به نظر و نیامده است. صورت نهادی در
ولی فقط جزء است٬ طرحهای وی دستگاه اجرائی دست اندرکار و پروژه ها اـگرچه برای اجرا وابسته است.

دخالت دارند. آنها اتخاذ شاه در که اشخاص دیگری جز دارد تصمیمات وجود ـکوچکی از
برای خودش پویاییهایی را و گذرانده ممکن است وفاداری ها برای مدرنیزه کردن کشور دهه ای که او
همچنین سالمتی وی به او و شد) سالگی خواهد 54 وارد 1973 اـکتبر سن شاه (ـکه در کرده باشدو ایجاد
برای آنان سپری ریشه های عمیقتر ایجاد و برای تقویت سیاستهای خود سالهای دیگری را اجازه می دهد٬
دردست یک نفر ابزارهای سیاسی تنها آنجایی که سیستم فعلی به این صورت تک قطبی شده و ولی از ـکند.
بین رفتن وی از منتظر برای آزمایش کامل قدرت دوام ایران باید می باشد٬ دارد رأس سیاست قرار ـکه در

باشیم.

(U/OU) وقایع نگار
330 ـ 559 قبل از میالد مسیح

اولین امپراطوری پارس توسط کورش بزرگ و دودمان هخامنشی تأسـیس شـد و در بـرگیرنده
غرب بود. دریای اژه در مدیترانه و شرق و افغانستان کنونی در

مسیح میالد قبل از 330
آغازگرحکومت می نهدو پس ازشکست نیروهای پارسی به عنوان شاه پارس تاج برسر کبیر اسکندر

می کند. مسیح دوام پیدا میالد سال قبل از 250 که تا این خطه می گردد یونان بر
مسیح میالد قبل از 250

که پنج قرن حیات آن ادامه به پیدایش دودمان پارت می شود٬ شورش علیه حکومت یونانیان منجر
می یابد.

میالدی 651
و تفرقه٬ موجب پیدایش سقوط سیاسی٬ و ساسانیان تحت کنترل اعراب مسلمان درمی آید تمام قلمرو

می شود. مغولها و ترکها ساله تحت حکومت اعراب٬ بی نظمی 900
میالدی 1501 ـ 1736

شیعه اسالمی مذهب رسمی کشور بازگشته و وحدت داخلی به کشور تحت حکومت صفویان نظم و
اعالم می گردد.
میالدی 1795

می شود. حکومت طوالنی قاجاریان ترک آغاز
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دسامبر ـ 1906
به تصویب پارلمان ایران می رسد. زمان سلطنت دودمان قاجار در قوانین بنیادین (قانون اساسی ملی)

اـکتبر ـ 1907
تصویب می گردد. بخش متمم قانون اساسی نیز

فوریه ـ 1921
بـا شد نخست وزیر ضیاءالدین طباطبائی که بعدًا سید رضاخان سرکرده تیپ قزاق ارتش ایران و
جمهوری سوسیالیستی فدرال پیمان دوستی بین ایران و می کنند. موفقیت علیه خاندان قاجاریه کودتا

می گردد. روسیه شوروی منعقد
دسامبر ـ 1925

می گردد. این پس به رضاشاه پهلوی مشهور تاجگذاری رضاخان که از
اوت ـ 1941

آلمان شوند. مانع گسترش نفوذ تا شوروی به ایران حمله می آورند انگلستان و
سپتامبر

سلطنت کناره می گیرد. شاه از رضاشاه به نفع پسرش محمدرضا
می ـ 1946

شورای امنیت سازمان ملل مبنی برعدم خروج پس ازطرح شکوائیه ایران در را شوروی نظامیان خود
شوروی از ایران پس از پایان جنگ جهانی دوم٬ خارج می سازد.

1949 ـ فوریه
علیه شـاه قصد طرح سوء دست داشتن در به خاطر حزب سیاسی کمونیست ایران٬ حزب توده٬

غیرقانونی اعالم می شود.
مارس ـ 1951

در را امنیت ملی کشـور تظاهرات خیابانی ضدانگلیس٬ صنعت نفت انگلیس ملی اعالم می شود٬
می دهند. قرار معرض تهدید

آوریل
می شود. مصدق نخست وزیر محمد

اوت ـ 1953
آن قبل از شاه که پس ازتالشی ناموفق علیه مصدق چندروز برکنارو کار از مصدق به دنبال یک کودتا

به ایران بازمی گردد. گریخته بود به اروپا
نوامبر ـ 1955

می پیوندد. یافت٬ را عنوان سازمان پیمان مرکزی (سنتو) سال 1959 که در ایران به پیمان بغداد
ژوئیه ـ 1959

می سازد. منعقد آمریکا با دفاعی دوجانبه را قرارداد
ژوئیه ـ 1960

قطع جمهوری عربی متحده به دنبال مناقشه مربوط به اسرائیل روابط دیپلماتیک خویش را ایران و
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می کند.
اـکتبر

کورش علی نام می گیرد. رضا و شاه متولد وارث ذـکور
می ـ 1961

اقتصادی و انجام اصالحات وسیع سیاسی٬ طرف شاه مأمور از و می شود علی امینی نخست وزیر
اجتماعی می گردد.
سپتامبر ـ 1962

قدرتهای ایران به پایگاه هیچ یک از اینکه قلمرو اعالمیه یک جانبه ایران به نفع شوروی مبنی بر
شد. خارجی تبدیل نخواهد

ژانویه ـ 1963
که همگان به این برنامه رأی برنامه اصالحی شش ماده ای شاه سبب می شود مورد رفراندوم ملی در

مثبت بدهند.
سپتامبر

می شود. یکم برگزار انتخابات پارلمانی مجلس بیست و
ژوئیه ـ 1964

تشکیل می دهند. ترکیه سازمان همکاریهای عمران منطقه ای را پاـکستان و ایران٬
1965 ـ ژانویه

نخست وزیر حسن علی منصور توسط یکی از اعضای گروه متعصب مسـلمان بـه قـتل مـی رسد٬
به نخست وزیری می رسد. امیرعباس هویدا

آوریل
می کند. سلطنتی به جان شاه سوءقصد سربازان وظیفه گارد یکی از

ژوئن
می کند. به شوروی سفر شاه رسمًا

ژانویه ـ 1966
احداث یک زغال سنگ و توسعه معادن آهن و احداث کارخانه ذوب آهن٬ مورد شوروی در ایران و

توافق می کنند. طبیعی ایران به شوروی٬ لوله جهت انتقال گاز
ژانویه ـ 1967

می دهد. ایران قرار اختیار میلیون دالری در نظامی 110 شوروی یک اعتبار
اوت

می شود. دوم برگزار انتخابات پارلمانی مجلس بیست و
سپتامبر

عـنوان ملکه نیز جانشین شاه مشخص شود٬ تا اصالح می کند مجلس مؤسسان قانون اساسی را
نائب السلطنه می گیرد.
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اـکتبر
شاه . تاجگذاری محمدرضا

نوامبر
پایان می یابد. به ایران رسمًا ـکمک اقتصادی آمریکا

ژانویه ـ 1968
خلیج فارس خارج خواهـد از را نیروهای خود پایان سال 1971 که در انگلستان اعالم می کند

ساخت.
فوریه ـ 1968

رقابت موجوددر لغومی کندزیرا موردوضعیت بحرین را به عربستان سعودی جهت گفتگودر شاه سفر
خلیج فارس افزایش می یابد.

سپتامبر
می کند. شاه به شوروی سفر

اـکتبر
می شود. برگزار شهرکها شهرهای بزرگ و انتخابات شوراهای شهری در

نوامبر
می کند. ـکویت سفر شاه به عربستان سعودی و

1969 ـ آوریل
ایران محاـکمه در چون باید تیمور بختیار به ایران امتناع می ورزد٬ سپهبد استرداد از آنجا که لبنان از

قطع می کنند. را لبنان روابط دیپلماتیک خود ایران با شود٬
است که عراق معتقد زیرا می گذارد٬ پا مرزشط العرب زیر مورد در عراق را با 1937خود ایران قرارداد

آن سرپیچی کرده است. از
اـکتبر

می کند. سفر شاه به آمریکا
ژوئیه ـ 1970

عراق به قتل می رسد. توسط عوامل ایرانی در بختیار تیمور سپهبد
ژوئیه ـ 1971

می گردد. سوم برگزار انتخابات پارلمانی مجلس بیست و
اـکتبر

سال شاهنشاهی ایران مراسم بزرگداشت 2500
نوامبر

اشغال می کند. خلیج فارس را بزرگ در تنب کوچک و ابوموسی و نیروهای ایران جزایر
اـکتبر ـ 1972

می کنند ملکه به شوروی سفر شاه و
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برای استفاده اداری است مگـر مطالب فوق طبقه بندی نشده و اقتباس شده است٬ کتاب وقایع نامه نیمساله اطالعاتی 1973 این مطالب از 1ـ
آن بیان شود. از آنکه غیر

مشخصات کشور1
زمین:

%51 دارای آب کافی٬ قابل کشاورزی و %16 جنگلی٬ %11 کشاورزی٬ %14 مایل مربع٬ 636000
غیره مراتع مهاجرتی و %8 شهری٬ یا لم یزرع٬ ـکویری٬

مایل 3305 مرزهای خشکی:
آب:

مایل دریایی 12 :( ادعا آبی (مورد محدوده قلمرو
دورافتاده) شامل جزایر مایل ( 1560 خط ساحلی:

مردم:
مایل هر در نفر 48 پراـکندگی جمعیت٬ یکم ژانویه ٬1973 طبق برآورد نفر جمعیت 30/805/000

روستایی. %57 شهری٬ %43 مربع٬
جمله کردها از دیگر حالی که %22 در می توان فارس نامید٬ جمعیت را %50 بیش از ترکیب نژادی:

می باشند. %1 نژادها دیگر و اعراب %5 مردم ترک زبان ٬%22 ایرانی هستند. نژاد (%6)
غیره. زردشتی و یهودی٬ 2%مسیحی٬ مسلمان سنی٬ %8 مسلمان شیعه می باشند٬ رسمًا %90 مذهب :

عربی کردی٬ ترکی٬ پارسی (فارسی)٬ زبانها:
(1972 (آمار ساله به باال جمعیت 10 % 33 حدود سطح سواد٬

نیروی کار: 8/3 میلیون نفر شامل: 37% در بخش کشاورزی٬ 27% در بخش صنعت و 25% در بخش
خدمات.

پایین. بهزیستی: تغذیه و سطح بهداشت٬
حکومت:

امپراطوری ایران نام حقوقی:
سلطنت مشروطه تحت کنترل شاه نوع:

تهران پایتخت:
روسـتا بـخش و حومه٬ نه فرمانداری مستقل که به حوزه٬ استان و 14 تقسیمات فرعی سیاسی:
(خیلی محرمانه) انجام شود. این کشور است تقسیمات استانی جدیدی در قرار تقسیم بندی شده اند.

قانون مجموعه قوانین جهانی و عناصری از مجموعه قوانین فرانسه همراه با بر استوار نظام حقوقی:
منبع است٬ دیوان عالی برترین مرجع قضایی کشور به تصویب رسید٬ سال 1906 قانون اساسی در اسالم:

نپذیرفته است. حیطه قضایی دادگاه بین المللی قضات را تحصیالت حقوقی دانشگاه تهران است٬
توسط مجلس تأیید باید توسط شاه منصوب و نخست وزیر اختیاردارد٬ در شاه قوه مجریه را شعبات:
اعمال نفوذشدیدی را انتخاب وزراء شاه در حیطه مسئولیتهای نخست وزیری است و ولی کابینه در شود٬
خلیج فارس در کرسی خالی برای جزایر کرسی است (ـکه دو مجلس دارای 268 قوه مقننه دوگانه٬ می کند٬
اعضای مجلس نیمی از که نمایندگان آن برای یک دوره چهارساله برگزیده می شوند گرفته شدهاست) نظر
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انتخابی هستند. نیمی دیگر و شاه منصوب می کند را سنا
گرفته نشده است. نظر برای بررسی قضایی لوایح قانونگذاری هیچ شرطی در

شاه پهلوی محمدرضا دولت: رهبر
است. آزاد ساله به باال 20 برای تمام افراد حق رأی:

ژوئیه آخرین انتخابات ملی در سال یک بار٬ چهار هر سنا سال یک بار: چهار مجلس هر انتخابات :
گردید. برگزار 1972 اـکتبر انتخابات محلی در و ٬1971

حزب ایرانیان٬ حزب مردم٬ حزب ایران نوین٬ احزاب سیاسی :
کرسی٬ حزب ایرانیان 1 37کرسی٬ حزب مردم٬ کرسی٬ 230 مجلس ـحزب ایران نوین٬ قدرت رأی :
برای نمایندگان کرسی موجود ب اضافه 38 کرسی٬ 2 حزب مردم٬ کرسی٬ 28 حزب ایران نوین٬ ـ سنا

دولت باشند. تأیید مورد تمام نامزدهای مجلسین باید انتصابی توسط شاه٬
روشنفکران میان کارگران و دارای هوادارانی در تقریبی)٬ (هسته اصلی٬ الی 4500 500 ـکمونیستها:
دیگر (سّری) به گسترش است. رو چین نیز ولی جناح طرفدار شوروی هستند٬ طرفدار اـکثرًا می باشند٬
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی قانونی) غیر حزب توده (ـکمونیست٬ صاحب نفوذ: ـگروههای سیاسی یا

(غیرقانونی).
بانک سازمان انرژی اتمی بینالمللی٬ کشاورزی٬ سازمان خواروبارو طرح کلمبو٬ سنتو٬ : عضویت در
IHB,IDA ٬ سـازمان کـار بینالمللی بازسازی و عمران٬ سازمان هوانوردی غیرنظامی بـینالمـللی٬
٬OPED سازمان همکاری عمران ٬IMCO صندوق بینالمللی پول٬ اتحادیه تجاری بینالمللی بینالمللی٬

٬UPU سازمان بهداشت جهانی. منطقهای٬ سازمان ملل٬ یونسکو٬
اقتصاد:

رشد سرانه٬ دالر 400 ایرانی)٬ سال مالی 72ـ1971 دالر(تقریبی در میلیارد 12 ناخالص ملی : تولید
ایرانی. سال مالی 72ـ1971 در ناخالص ملی %14 واقعی تولید

و پرورش گوسفند تنباـکو٬ چای٬ کشمش٬ خرما٬ پنبه٬ چغندر٬ برنج٬ جو٬ گندم٬  ـکشاورزی ودامداری:
بز.

سیمان و منسوجات٬ پاالیش٬ و سال 1971) میلیون بشکه در نفت خام (1655 تولید صنایع مهم :
مصنوعات فلزی (خیلی روغن نباتی) تولید و غذایی (به خصوص قند تهیه مواد مصالح ساختمانی٬ دیگر

محرمانه)
وات ساعت سطح تولید کیلو میلیارد 8/3 وات ظرفیت (1972)٬ کیلو 2/800/000 نیروی برق:

.(1971)
پنبه خام٬ فرش٬ نفتی٬ %89 سال مالی ایرانی 72ـ1971)٬ (غیرنفتی در میلیون دالر 356 صادرات :
%31 کشورهای کمونیست (به خصوص شوروی) سنگهای معدنی٬ اقالم چرمی٬ پوست و خشکبار٬ میوه٬

دریافت داشته اند. را صادرات غیرنفتی کشور
محصوالت فوالدی٬ آهن و ماشین آالت٬ سال مالی ایرانی (72ـ1971)٬ میلیون دالر 1872 واردات:
کاالهای وارداتی این کشور از کشورهای کمونیست منبع تأمین %13 تجهیزات برقی٬ دارویی٬ شیمیایی٬

می باشند.
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کشورهای کمونیست٬ دیگر ژاپن شوروی و آمریکا٬ آلمان غربی٬ صادرات ـ مهمترین طرفین تجاری:
شوروی. ژاپن٬ انگلستان٬ آلمان غربی٬ آمریکا٬ واردات ـ

ـکمک:
1971 تا سال 1958 اقتصادی توسط کشورهای کمونیست از اعتبار میلیون دالر 1029 اقتصادی:
میلیون دالر٬ 1131 (سالهای مالی 71ـ46) کل کمکهای آمریکا توسط شوروی)٬ میلیون دالر 601)
خاتمه یافت. 1967 نوامبر در بود سالهای مالی 71ـ46) (در میلیون دالر که معادل 603 برنامه کمک٬

(سالهای مالی 71ـ49). بود میلیون دالر سازمانهای بین المللی معادل 682/1 دریافت کمک از
سالهای در کل کمکهای نظامی آمریکا 71ـ)٬ کمک توسط شوروی (1967 میلیون دالر 325 نظامی:

(سّری) بود. میلیون دالر معادل 1700 71ـ1946
(1972) آمریکا دالر 1 ریال = 75/75 نرخ تبدیل پول ایران:

مارس مارس الی 20 21 از سال مالی:
ارتباطات:

اینچ 6 فوت و اندازه 5 مایل با 57 اینچ٬ 8/5 فوت و اندازه 4 مایل با 2875 راه آهن:
مایل خاـکی. 6500 ایل شوسه و 12900 مایل آسفالته٬ 7100 مایل٬ 26500 شاهراهها:

دریاچه ارومیه. شطالعرب و مایل به استثنای دریای خزر٬ 565 راههای آبی:
مایل. طبیعی 1760 مایل گاز 2785 فرآورده های پاالیشگاهی٬ مایل٬ 3300 نفت خام٬ خط لوله:

بنادر: 7 بندر بزرگ٬ 6 بندر کوچک
ظرفیت کامل٬ تن٬ تن یا 219075 معادل 150399 ( بیشتر تنی و کشتی (1000 15 ناوگان تجاری :

تانکر. 4 کشتی باری و شامل 11
هواپیمای بزرگ ترابری 18 هواپیمایی کشوری:

تا 15 12000فوت٬ بالغ بر باندفرود که شش تای آنها پایگاه قابل استفاده٬ 148 پایگاههای هوایی:
49 الی 7999فوت دارندو بین 4000 باندهای فرود تا 49 الی 11/999فوت٬ بین 8000 باندهای فرود

دست احداث است. در نیز پایگاه هوایی دیگر 82 و دارای باندهای دائمی می باشند پایگاه دیگر
رابطهای ماهواره و کابلی٬ سیم٬ خطوط با سیستم پیشرفته رابطهای رله رادیویی٬ مخابرات راه دور:
تلفن 307/500 تبریز٬ و مشهد اصفهان٬ از ثانوی عبارتند مراـکز آن است٬ تهران مهمترین مرکز زمینی٬
ام٬ ـ موج 1 24 گیرنده تلویزیونی (1972)٬ 700/000 و میلیون گیرنده رادیویی (1970) 3 ٬(1971)

ایستگاه ماهواره های زمینی. ایستگاه تلویزیونی (ژانویه 1973)٬ 18 ام و امواج اف ـ
نیروهای دفاعی:

مناسب برای خـدمات %59 حدود نفر٬ 7255000 ساله٬ 49ـ15 ذـکور نیروهای انسانی نظامی:
سـالگی) به خدمت نظام وظـیفه (21 ساالنه به سن مناسب برای ورود نفر 317000 حدود نظامی٬

می رسند.
(شامل نفر نیروی دریایی13000٬ نفر٬ نیروهای زمینی 165000 به شرح زیر: نفر 298300 پرسنل:
نـفر 70300 ژاندارمری٬ خلبان)٬ 461) نفر نیروی هوایی 50000 نیروی پیاده دریایی)٬ نفر 3000

(سّری).
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تیپ مستقل 4 فرماندهی هوایی ارتش٬ یک ستاد زرهی)٬ 3 پیاده٬ 2) لشکر 5 واحدهای مهم زمینی:
تیپ نیروهای ویژه (سّری) 1 پیاده٬ تیپ هوابرد 1 تیپ پیاده٬ 2)

اسکورت حامل موشکهای هدایت شونده٬ ناو 2 یک ناوشکن حامل موشکهای هدایت شونده٬ ناوها:
هاورکرافت فروند 10 قایق٬ 2 خدماتی٬ ناو 21 خاـکی٬ قایق آبی ـ 4 مین جمع کن٬ 6 قایق گشتی٬ 12

(سّری).
هواپـیمای مـلخی در 52 نیروی هوایی٬ در جت) 212) فروند شامل 320 فروند 508: هواپیما
نیروی دریایی (سّری) هواپیمای ملخی در 19 نیروهای زمینی و ملخی در فروند 117 ژاندارمری٬

می کند٬ تولید میلی متری را مهمان 105 مهمات سالحهای کوچک و بخش کوچکی از تدارکات :
بـخشی از تـانک فـرانسـوی است٬ موشکهای ضد قسمتی از بخش اعظم تجهیزات آمریکایی است٬
سال 1967 هلیکوپترهای آن ایتالیایی است از و ناوهای دریایی انگلیسی است٬ و موشکهای زمین به هوا
وسایط نقلیه و کششی ضدهوایی) جمله توپهای خود توپخانه (از زرهی٬ زیادی وسایط نقلیه٬ مقادیر
سوئیس و از رادارهای مربوط را هوایی و توپهای ضد نیز اخیرًا شوروی دریافت کرده است٬ ترابری از

انگلستان دریافت کرده است (سّری) از خویش را نیاز تانکهای مورد
میلیون دالر 1470/2 حدود خاتمه می یابد مارس 1973 20 برای سال مالی که در بودجه نظامی:

تشکیل می دهد. را کل بودجه کشور %20 گرفته شده که حدود درنظر

 سند شماره (8)
قابل توجه برای پرسنل نیمه وقت

ایران در که مدت اقامت شما آنجا از هستم. من... آقایان. بخیر صبح (بعدازظهر) (طبقه بندی نشده)
نسبت به را بینش شما و حوزه دید طرح ریزی کرده ایم تا یک جلسه توجیهی برای شما بود. ـکوتاه خواهد

واقع گردد. مؤثر اجرای مأموریت شما که در به این امید گسترش دهد٬ وضعیت اینجا

مقدمه: (خیلی محرمانه)
ارزیابی ادامه به سنجش و در ایران می پردازند٬ در به بررسی منافع ملی آمریکا آغاز در این نوشتار
چون بررسی جنبه های فیزیکی اصلی کشورمی پردازد٬ خاورمیانه و تأثیرات موقعیت جغرافیایی ایران در
این به عالوه بر واقع شود. موضع دفاعی ایران مفید تشریح نیازهای دفاعی ایران و در این عمل می تواند
در مختصر به طور نگاهی خواهیم داشت و نیز مذاهب آنها مردم آن و صنعتی ایران٬ عمران اجتماعی و
بیان خطر آنچه گفته شدمقدمه ای است بر مطرح خواهیم کرد. چندضریب مهم فرهنگی اظهاراتی را مورد
تحلیل تجزیه و مزبور٬ استراتژیی شاه برای خنثی ساختن خطر نیز است و متصور خارجی که ایران آن را
قـدرت٬ آن از پس از و مـی گیرد قرار مرحله بعد در دفاعی ایران نیز امور دستگاه تصمیم گیرنده در
سخن مختصر به طور گسترش نیروهای نظامی سه گانه٬ طرحهای مربوط به توسعه و و تسلیحات موجود
نیروهای ایرانی حمایت از در بررسی برنامه کمک امنیتی آمریکا و سپس به مرور آمد. به میان خواهد
هیئت مستشاری نظامی از مهم آن صحبت می کنیم که عبارتند عنصر دو مورد مفصل در به طور پرداخته و

تافت یعنی تیمهای کمک فنی حوزه ای. و
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تجهیزات نظامی آمریکایی خریداری کرده که به این دالر میلیارد 2/5 ایران حدود ژانویه ٬1972 از
آمده است. در مصالح تولیدی توسط صناعی دفاعی آمریکا به صورت مهمترین خریدار ترتیب این کشور
فروشهای مهمی که قرار فهرستی از نیز به حال انجام گرفته و فروشهای خارجی نظامی که تا جدولی از
این خریدهای مـهم نـظامی گـرچـه بسـیار شد. ارائه خواهد اینجا در آینده صورت پذیرد. است در
اـکتساب تسلیحات تا یک برنامه آموزشی جاه طلبانه باشند توأم با ولی باید میباشند٬ مؤثر و حیرت انگیز
آتی خارج ازکشور بنابراین٬تشریح برنامه آموزشی نظامی جاری و کند. به صورت توان رزمی تحقق پیدا
به این نوشتار٬ باالخره در به آن پرداخته می شود. اینجا در برای نیروهای نظامی ایران نیزضرورت داشته و
نوسازی گسترش و رابطه با شاه در خارجی به تعهد خطر بررسی فشرده عواملی می پردازیم که عالوه بر

نیروهای مسلح ایران شکل می بخشند.

منافع آمریکا: (طبقه بندی نشده)
زمان جنگ از آمریکا که چرا نشان می دهد زیرا مفیدی است٬ بسیار نقطه آغاز بررسی منافع آمریکا
سال گذشته افزایشی چنین چشمگیر میزان این حمایت طی دو ایران حمایت کرده چرا از جهانی دوم دائمًا
شرق آن خصومت پایدار در اسرائیل و اعراب و به انفجار رو سمت غربی آن تضاد ایران که در داشته است.
بخشی ازجهان است که این شرایط بسیار ثبات ترقی در مانندجزیره ای از دارد٬ هندوجود بین پاـکستان و

ـکمیاب می باشد.
(خیلی محرمانه) ثانیًا٬ موافقت نامه امنیتی دو جانبه منعقده در سال 1959 عامل برقراری رابطه بین
که هم پیمان می باشند سازمان پیمان مرکزی (سنتو) ایران در و آمریکا این٬ عالوه بر ایران است. و آمریکا
هم سال گذشته ارزش ساختار طی چند وابسته به آن٬ عضو آمریکا کامل آن سازمان است و ایران عضو
نزولی طی کرده سیر سرعت کاهش ارزش دالر جهان درست مانند بخشهایی از در پیمانی نظامی آمریکا

است.
شوروی به آبهای خلیج فارس و جماهیر راه دستیابی اتحاد ایران به عنوان مانعی در وجود معذالک٬

دلگرم کننده می باشد. برای آمریکا اقیانوس هند
موانـع تکـنولوژیک از ناپذیرتر زمانی که موانع سیاسی سدی نفوذ هر در ثالثًا٬ (خیلی محرمانه)
در بـا فـراهـم آورده است. بی نظیر یک فضای پرواز ایران برای هواپیماهای نظامی آمریکا می باشند٬
الجزیره تا کمانی از فضای ساحل جنوبی مدیترانه در بر پرواز از نظرگرفتن این مطلب که هواپیماهای ما
مقصد چند و عملی بین اروپا رابطه معقول و ایران تنها ترکیه و در موجود پرواز مسیر سوریه منع شده اند٬
نظامی از طریق ایران فرماندهی هوابرد از به عنوان مثال٬ آورده است. پدید را منطقه اقیانوس هند مهم در
برنامه کمک و نیروی خاورمیانه٬ فرمانده نیروی دریای آمریکا٬ اتیوپی٬ در ارتباطی به ایستگاه ما نظر

عربستان سعودی خدمات ارزنده ای می نماید. امنیتی در
آمـریکا اقتصاد در حاد به صورت یک مسئله مزمن و موازنه پرداختها رابعًا٬ (طبقه بندی نشده)
پـررونق بـرای به صورت بازاری بسـیار ایران٬ فروش تجهیزات نظامی٬ عالوه بر خودنمایی میکند.
شرکت آمریکایی 200 بیش از حال حاضر٬ در آمده است. در کاالهای بازرگانی آمریکا و سرمایهها
ایران حتی برای کاالهای همین جمله است. از 20شرکت نفتی آمریکایی نیز دفاتر تهران دارند. دفاتری در
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دو به بیش از سال گذشته میزان فروش این گونه کاالها خوبی است که در بازار نیز ـکشاورزی آمریکا
رسید. میلیون دالر

مشغول داشته است. به خود همگان را نفت موضوعی است که امروزه افکار خامسًا٬ (خیلی محرمانه )
به انرژی روی به افزایش ما نیاز مصرف می کند. نفت تولیدی جهان را درصد 40 حال حاضر در آمریکا
بود خواهد مجبور بدون شک آمریکا به کاهش است. داخلی مان رو حالی که میزان تولید در می باشد
نفت صادراتی 5درصد از کمتر حال حاضر در کند. وارد بیشتری نفت را پایان دهه 1980مقادیر حداقل تا
آسیا در هم پیمان مهم ما بیشتری به کشور بسیار ولی مقادیر فرستاده می شود. به آمریکا ایران مستقیمًا
بحرانی صورت بروز در می گردد. دراروپای غربی صادر سازمان ناتو در به هم پیمانان ما نیز و یعنی ژاپن٬
نفت به عنوان سالحی برای ایجاد استفاده از تهدیدهای اعراب مبنی بر صورت اجرا در زمینه انرژی و در
ایران به صورت یک منبع مهم نفت وارداتی مطمئن عمل می کند. اسرائیل٬ از حمایت آمریکا اعتدال در
موقعیت جغرافیایی خویش محل مناسبی برای فـعالیت ایران به خاطر باالخره٬ (خیلی محرمانه)

امنیت ملی آمریکا. مساعدتی است حیاتی در که به نوبه خود آمریکایی می باشد تأسیسات متعدد

مشخصات فیزیکی: (طبقه بندی نشده)
داشته باشیم که ایران کشوری است وسیع الزم است به یاد یک چهارچوب مرجع صحیح٬ برای ایجاد
نشان داده شودمی توان گفت برای اینکه وسعت آن بهتر ـکه مساحت آن معادل 636/000مایل مربع است.
ـکه اـگر می توانستیم ایران را روی نقشه ای از آمریکا قرار دهیم می دیدیم که بخش اعظم کشور را در شرق
می بینیم انجام شود روی نقشه اروپا همین عمل بر این اـگر عالوه بر می گیرد. بر رودخانه می سی سی پی در
می پوشاند. اسپانیا مرز دریای بالتیک تا از رم و گرفته تا اسکاتلند از ـکه بخش اعظم اروپای غربی را
شمال که در دریای خزر گرفته است. مهم قرار منبع آبی بسیار سوی ایران دو دو در (طبقه بندی نشده)
برگیرنده بزرگترین جنوب که در خلیج فارس در و تأمین می کند جهان را آن بخش اعظم خاویار آبها

نفتی جهان است. ذخایر
این است. شرق هم مرز پاـکستان در افغانستان و غرب و ترکیه در عراق و ایران با (طبقه بندی نشده)
بخش قابل توجهی کویرلم یزرع تشکیل شده است. سلسله کوههای رفیع و یا ازفالتی نیمه خشک و ـکشور
خلیج فارس بسیار حالی که منطقه مجاور در حاصلخیز٬ بسیار نیمه استوایی است و منطقه دریای خزر

خشک است. ـگرم و
جنوب شرقی از سلسله جبال البرز ایران دارای سه بخش جغرافیایی مهم است٬ (طبقه بندی نشده)
سطح ارتفاع این افغانستان ادامه می یابد. مرز شوروی تا مایلی ایران و 1200 تمام طول مرز ترکیه در
کوه دماوندتغییر در ازسطح دریا 19000فوت باالتر حدود تا دردریای خزر دریا 86فوت زیر منطقه از

می کند. پیدا
علم به صورت مانع طبیعی قد بوده و صعب العبور بسیار منطقه سلسله جبال البرز (طبقه بندی نشده)
و میان شیبهای شمالی کوههای البرز منطقه واقع در به سمت شمال است. معبر فقط دارای چند ـکرده و
رودهای و نهرها هوایی معتدل می باشد. آب و تمام طول سال دارای میزان بارش بسیار در دریای خزر
کشاورزی و حاصلخیز غنی٬ زیبا٬ به صورت منطقه ای بسیار را منطقه دریای خزر پرپیچ وخم کوهستانی٬
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وچای به عمل تنباـکو پنبه٬ نیشکر٬ذرت... قبیل برنج٬ ثانی منطقه محصوالت بسیاری از در درآورده است.
نزدیکی این منطقه واقع در تبریز شهر می باشد. دارای اهمیت بسیار محصول مرکبات این منطقه نیز می آید٬
مهمترین محصوالت این شهر گلستان خویش شهرت یافته است. باغهای زیبای شاه و به خاطر شده و

عالی. نقره جات بسیار و پتو فرش٬ از عبارتند
کردستان کوهها دومین منطقه جغرافیایی مهم ایران سلسله جبال زاـگرس است که از (طبقه بندی نشده)
این سلسله جبال پاـکستان متصل می گردد. به کوههای بلوچستان و عراق ادامه یافته و طول مرز ترکیه در
بعضی نقاط عرض در و عمق بیشتری برخوردار از بوده و صعب العبور کوههای البرز نقاطی مانند در نیز

است. مایل متغیر 250 تا بین 200 آنها
ایران می باشد. شاعرانه ترین شهر و دارد سلسله جبال زاـگرس قرار در شیراز شهر (طبقه بندی نشده)
شهری بسیار نزدیکی این شهر٬ در دارند. قرار این شهر حافظ در مقبره های شعرای شهیری چون سعدی و
همان که در پایتخت سابق امپراطوری پارس می باشد٬ که همان تخت جمشید دارد تاریخی قرار قدیمی و
دو بین او گردید. برگزار سال 1971 پانصدمین سال شاهنشاهی در و هزار جشنهای بزرگداشت دو جا
هرگونه حیات نباتی٬ گرفته که عاری از وسیع قرار یک دشت خشک بسیار سلسله جبال صعب العبور

انسانی است. حیوانی و
از دارد مرکزی ایران قرار بخش شرقی و لم یزرع که در این سرزمین خشک و (طبقه بندی نشده)
پاـکستان هم مرزمی باشد. افغانستان و با است و برخوردار 8000فوت ازسطح دریا ارتفاعی بین 1000تا
فالت عظیم کشور در برگیرنده دشت کویر و دشت لوط می باشد. شهر اصفهان درست در لبه این فالت واقع
شده و شامل مجموعه ای از مساجد زیبای ایران و بزرگترین کارخانه های نساجی کشور است. بخش
توریستی نقطه نظر از می شود. بزرگ اصفهان تولید کار بازار در زیبا بسیار اعظم کارهای دستی برنجی و

دارد. آن جذابیت بسیار غیر مناظر سدهای تاریخی و زیبا٬ مساجد اصفهان به خاطر
ولی نکته بوده است. موانعی دفاعی برای این کشور کوهها باز٬ دیر از سنتی و نظر از (طبقه بندی نشده)
پاالیش و مضحک جالب توجه این است که مهمترین اهداف استراتژیک ایران یعنی تأسیسات تولید٬
سلسله جبال دفاعی ایران واقع شده اند. خارج از در و دشتی باز در جنوب غربی٬ در نفت کشور صدور
صـدور خـلیج فـارس مـهمترین مـناطق ذخـیره و خـارک در الوان و جزایر (طبقه بندی نشده)
پدیده هایی نوچون خط لوله شکوه وجالل تاریخی ایران به سرعت با می باشند. فرآورده های نفتی کشور

شوروی جایگزین می گردد. خلیج فارس تا از ـگاز

فرهنگ: مذهب٬ مردم٬ (طبقه بندی نشده)
مسلمانان ایران اسالم می باشند. مسلمان یعنی پیرو آنها است که اـکثر میلیون نفر جمعیت ایران 30
پاـکستانی افغان و ترک٬ ایران مسلمانان عرب٬ در مذهب تسنن اسالمی. تا مذهب تشیع هستند پیرو بیشتر
80000 ایران معاصر در زردشتیها. یهودیان و مسیحیان٬ از اقلیتهای مذهبی عبارتند زندگی می کنند. نیز

تشکیل می دهند. قدیمی ترین جمعیتهای یهودی جهان را یکی از و یهودی زندگی می کنند
درگذشت که پس از تسنن اسالمی مناقشه ای بود اختالف بین مذاهب تشیع و منشأ (طبقهبندی نشده)
دامادش علی محمد که پس از شیعیان معتقدند گرفت. تعیین جانشینی وی در مورد اسالم در پیامبر محمد
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پنهان شده نظرها امام غایب است که از ودوازدهمین امام٬ امامان جانشین وی می شوند سپس گروهی از و
گشت. خواهد روزی باز و

سمت عهده دار است که خلفای منتخب باید معتقد فرقه تسنن که تمام اعراب متعلق به آن هستند٬
در به همین دلیل است که مثًال نمی سازد٬ چندان مقید که قرآن آنان را شیعیان معتقدند جانشینی شوند.

اهل تسنن می باشند. از مشروبات الکلی انعطاف پذیرتر رابطه با
از بوده است. غربیها حیات اـکثر نقش آن در از حیات ایرانیان بهتر نقش مذهب در (طبقه بندی نشده)
قابل محیطی مادی اغلب به صورت مذهبی فرمول بندی که عکسالعملهای عاطفی وروشنفکرانه در آنجا

سیاسی بوده است. اجتماع و شدید تمام حرکتهای مذهبی ایران دارای تأثیرات بسیار تقریبًا شده٬
برنامه اصالحاتی با آنها ایران معاصراست. در نیرویی محافظهـکار روحانیت اساسًا (طبقه بندی نشده)
حتی قوانین مدنی چون آزادی زنان مخالفت ورزیده اند. برنامه اصالحات ارضی و به خصوص با شاه و

است. مفاهیم قرانی استوار وضع شده بر قوانین طالق که اخیرًا
که شاه به عنوان نماینده یا این فرضیه نشأت می گیرد مشروعیت دودمان حاـکمه از (طبقه بندی نشده)
مستقر عدالت را صلح و تاحقیقت٬ آخرین روزهای عمرجهان به زمین بازمی گردد نایب امام غایب که در

مردم حکومت می کند. بر سازد٬
که تا بیابانگردی تشکیل می دهند مردم قبایل و را کل جمعیت کشور 3درصد (طبقه بندی نشده)حدود
به چراـگاههای کرده و اشتران بار و قاطرها شترها٬ سال بر در دوبار تمام متعلقات خویش را همین اواخر
بهتر کوچ می کرده اند. به عنوان بخشی از اصالحات اخیر٬ دولت در جهت اسکان این قبایل در روستاها و
کشاورزی و یا خرده اقداماتی را به عمل آورده است تا بتوانند در آن نقاط به کار پرورش دام٬ شهرکها

بازرگانی مشغول شوند.
می باشند. مهمترین قبایل مهم کشور ترکمنها بلوچها قشقاییها٬ بختیاریها٬ کردها٬ (طبقه بندی نشده)
این در عناصرقبیله ای کوچک نیز دیگر و افشاریها شاهسونها٬ همچنین قبایل کوچک دیگری چون لرها٬
به ترتیب شامل دو بزرگترین قبایل بوده و بختیاریها و کردها میان نامبردگان٬ در می برند. به سر ـکشور
تالشی که پس ازجنگ جهانی دوم صورت گرفت به استثناء یک میلیون عضوقبیله ای می باشند. میلیون و
سال است که این گروه به ولی 3000 علم نکرده اند قد هیچ گاه به صورت ملتی جدا کردها خنثی شد٬ و
منطقه مرزی شمال غربی کشور کردهای ایران در صورت نژادی خاص به حیات خویش ادامه داده است.

زندگی می کند.
مذهب ماست. تفاوت میان مذهب آن و مانند فرهنگ ما تفاوت فرهنگ ایران و (طبقه بندی نشده)
و زیبا آن بسیار جنبه های دیگر است ولی بعضی از وشگفت انگیز جنبه های آن حیرت آور ـگرچه بعضی از

نماییم. بحثی جامع پرهیز از نکته پرداخته و به طرح چند تنها اجازه دهید باب طبع است.
به تنهایی و عالقه مند بی تفاوت و و افرادی خونسرد غربیها ایرانیها٬ اـکثر نظر از (طبقه بندی نشده)
افـرادی را ولی خود به وفاداریهای شخصی توجهی ندارند٬ و رعایت قوانین می باشند ـگوشهـگیری و

مهربان می دانند. و سخاوتمند صمیمی٬
این جامعه مشغول می دارد به خود همه اذهان آمریکاییان را ولی آنچه که بیش از (طبقه بندی نشده)
این افراد درون این حصارها در می نماید. دشوار رخنه به درون آن بسیار و که نفوذ حصارکشی شده است٬
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اعتماد به افرادی که می شناسند تنها و اقوام زندگی می کنند میان دوستان و در واحدهایی امن محصور در
می خوانند. خودمان“ ”یکی از یا ”خودی“ را آنها و دارند

است که برای خانواده و همان ارزشی برخوردار رعایت احترام از برای ایرانیها (طبقه بندی نشده)
برابر به کسی در اـگر اهمیت دارد. چقدر ”آبرو“ می دانند شرق خدمت کرده اند که در آنها دوستان قائلند.
می آزارد. را او شود وارد به او شما ضربه ای که از هر که کلماتتان بیش از بدانید بگوئید٬ دیگران ناسزا
حتی به زبان انگلیسی در بعضی ازکلماتی که ممکن است شما می آزارد. شخص را واقعًا اینجا اهانت در
بنابراین به سادگی نمی توان دریافت که بود. خواهد برخوردار همین تأثیر از حتمًا ببرید٬ وی به کار مورد

برانگیزد. نفرت آنان را عبارات ممکن است خشم و ـکدام یک از
حتی می باشد. معانی جدید از مملو اینجا در اشارات نیز و اینکه اسماء نکته دیگر و (طبقه بندی نشده)
اسـتفاده از با ایرانیها می باشد. توهین آمیز دارای مفهومی بسیار نشان دادن عالمت انگشت شست نیز

فراـگیرید. زبان را دستهای خویش کاربرد استفاده از است قبل از بهتر دستهایشان سخن می گویند.
مردم طبقات دارد. برای اهانت به دیگران وجود راههای دیگری نیز انتقاد عالوه بر (طبقه بندی نشده)
پاسخ به آنها گفتن ”سالم“ با باید حتمًا نیز ولی شما سالم می گویند٬ به شما پایین اجتماع همیشه ابتدا
عملی مؤدبانه می شود٬ که به اتاق وارد واالمقامتر یا و همتا یک فرد برابر برخواستن در ایران٬ در دهید.
هنگامی که میهمانی خانه مردان مسن ازجای برمی خیزند. یا زنان و برابردیگر در زنان نیز بعضی از است.
این صورت چنین غیر در راه مشایعت نمایید٬ قسمتی از یا خیابان و تا را او حتمًا ترک میگوید٬ را شما

تلقی می شود که او را تحقیر کرده اید.
که غربیها به پیدایش خصیصه دیگری می شود به رعایت احترام منجر توجه ایرانیها (طبقه بندی نشده)
ندارد. وجود ”نه“ از زبان فارسی کلمه ای شدیداللحن تر که در می دانستید آیا شگفت زده می کند. بیشتر را
شنیدن آن از می کنند که فکر زبان می رانند بر بنابراین آن چیزی را ناراحت کنند. را شما نمی خواهند آنها
حتی یک پاسخ و نمی کند انتقاد شما اینکه هیچ کس از از ممکن است ناراحت شوید خوشحال می شوید.
حفظ کنند. را آبروی شما این کار با می خواهند که آنها ولی بدانید نمی دهند٬ مؤدبانه به شما ”منفی“
عبارات بعضی از شد. مواجه خواهید ظریفی بنام ”تعارف“ نظام بسیار ایران با در (طبقه بندی نشده)
کارهای دستی ایرانی یا فراـگیری موسیقی و همان گونه که از و مؤدبانه به مذاق تازه واردین خوش می آید
حالی که در متوجه شوید مثال اـگر بطور برد. لذت خواهید فراـگرفتن این عبارات نیز از خوشحال می شوید
گفت که ”ـگل پشت و پاسخ خواهد در نیز او معذرت بخواهید٬ او از و به فردی پشت کرده اید ـکه ایستاده اید
نظم اتاق شود. این است که چه کسی اول بایدوارد نظرتعارف درمورد مواردمورد یکی دیگراز ندارد“. رو
این از معموًال مهمترین یاارشدترین فرد آن پیروی می کنند. به تدریج همگان از دقیق است و تعارف بسیار
آن را سعی کنید اما دارای چنین رتبه ای است٬ همکاری خارجی نیز معموًال و می شود برخوردار امتیاز
اولویت دارند. این کارها در زنان معموًال نوعی بی ادبی تلقی می شود. معموًال این کار سرسری نگیرید.
قدری تفریح و این کار در و جنبه چانه زدن دارد بیشتر ”تعارف“ برای خارجیها (طبقه بندی نشده)
بنابراین عمیق نهفته است. میهمان نوازی واقعی و سخاوت و ”تعارفات“ ورا لیکن در شیطنت مانعی ندارد.

بی فایده نیست. است و ارزش خاصی برخوردار فراـگرفتن آن از
از بیگانه ای که به ایران می آید هر و ”میهمان حبیب خداست“ می گویند ایرانیها (طبقه بندی نشده)
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می گردد. بهره مند می شود٬ مواهب این میهمان نوازی که به صورت هنری ملی جلوهـگر
نقشهایی یکی از که خود میزبان می شود٬ کننده یک نفر پیشنهاد دعوت کننده یا (طبقه بندی نشده)
در رایج است. بسیار اینجا در نیز ”میهمان کردن“ آن می شوند. عهده دار احتیاط بسیار با است که ایرانیها
که چه مشخص شود تا می گردد زیادی آغاز رستوران بحث بسیار در صرف غذا یا پایان دیدن یک فیلم و
لذت مـی برند. شـما مصاحبت با از دوست داشته و میزبانی را ایرانیها بپردازد. را هزینه ها ـکسی باید
به میزبان تحمیل که چیزی را دقت کند مهم است که میهمان باید و میهمان نوازی سنتی آن چنان شدید
به میهمانی که به خصوص بتوانند تا می شوند متحمل هزینه های بسیار مردم نه چندان ثروتمند ننماید.
چون وی ممکن آن میزبان شماست تعریف نکنید اشیایی که از هیچ گاه از خدمت کنند. خارجی باشد٬
سخت بکوشید. این کار امتناع از در باید نیز ولی شما برای خودتان بردارید٬ که آن را نماید است اصرار
هوای گرم چرتی آن در پس از و غذای کاملی صرف می کنند ظهرها ایرانیها اـکثر (طبقه بندی نشده)
به جایی دعوت ولی وقتی که شما می خورند. پنیر کره و نان و شامی سبک مرکب از شب نیز و می زنند

غذای خوبی تهیه می بینند. حتمًا می شوید
معموًال محافل مدرن٬ در چایی می آورند. محافل سنتی برای میهمانان فورًا در (طبقه بندی نشده)
وقتی که به شما کرد. زنان تقاضای نوشیدنیهای غیرالکلی خواهند گرچه اـکثر ـکوکتل آورده می شود.

نه. آبجو٬ و گران است ولی ودکا که ویسکی بسیار بدانید تعارف شد٬
خوشحال می کندچون را آنها دیگر هرچیز یک سفره رنگین بیش از به گفته ایرانیها (طبقه بندی نشده)
نشانه ”برکت“ در آن است. در خانه های سنتی سفره ای بر روی قالی اتاق پهن شده و میهمانان در اطراف
میهمانان بشقاب غذای یک از هر شده و به سبک بوفه ای سرو غذا در خانه های امروزی تر آن می نشینند.
صورت لزوم غذای بیشتری بـر در و به صرف آن مشغول می شوند اطراف میز در برداشته و را خود
بدون به سرعت و صرف غذا اهمیت است. حائز جدی و امری بسیار غذا ایران لذت بردن از در می دارند.
به این است که به محض دریافت غذا رعایت کرد قانونی که باید سخن گفتن چندانی صورت می گیرد.
ولی حتی شود. غذایتان سرد نگذارید دیگران می مانید٬ عین حال که منتظر در و صرف آن مشغول شوید
جمله بخورید.چندچیزدیگراز غذا نیازخود بیش از که مجبورید نکنید فکر تعارف نمود٬ میزبان شما اـگر
و فنجان باشید در آخرین قطره موجود ولی الزم نیست نگران صرف چایی تا شد٬ چایی نوشیده خواهد
که آن را ولی مانعی ندارد قبول کنید تعارف می شود که به شما میوه ای را شیرینی و این می توانید عالوه بر

دست نزنید. گذاشته و ـکنار
زنان مورد در اینجا چون نظریات رایج در گاهی گیج کننده می شوند نیز دعوتها (طبقه بندی نشده)
و فاصله بین یک روز بنابراین شب می تواند غروب آفتاب شروع می شود ایرانی از ”روز“ تفاوت دارد.
این در است حتمًا بهتر برگیرنده شب بین پنجشنبه وجمعه باشد. در غروب جمعه شاید مثًال٬ بعدباشد. روز

سؤال کنید. مورد
به موروثات ایرانیها اشاره کنم. به یک نکته دیگر فرهنگ ایرانی مایلم تنها مورد در (طبقه بندی نشده)
به ممکن است آنها مباهات است. و مایه فخر پرچم کشور شاه و برای آنها می کنند. افتخار خویش بسیار
صورتی که شخص دیگری مبادرت به انجام آن ولی در نهادهای دولتی خویش بپردازند٬ دولت و از انتقاد
من بهتر به نظر تلقی گردد. توهین آمیز می تواند اشارات نیز و حتی ایماء شد. عصبانی خواهند حتمًا نماید
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دیگران به آمـریکا چون اـگر حفظ کنید. جانب احتیاط را حتمًا جمع ایرانیها٬ در است هنگام حضور
نباشند؟ این طور آنها پس چرا خودمان هم ناراحت می شویم. بی احترامی کنند

صنعتی: عمران اجتماعی و (طبقه بندی نشده)
یک برنامه دیرباز از که اعلیحضرت شاهنشاه٬ می دانند هستند آشنا تاریخ ایران معاصر آنهایی که با
کتاب خویش تحت عنوان مأموریت برای در این برنامه را وی ابتدا تهیه دیده است٬ عمرانی برای کشور
کتاب دیگری تحت همین عنوان و اعالم کرد را وی ”انقالب سفید“ بعدها بیان نمود. سال 1962 وطنم در
لقب گرفت مردم“ که اـکنون ”انقالب شاه و این برنامهها برنامه مهم اصالحی بود. نوشت که حاوی 12
به بررسی این برنامه بپردازیم. مختصرًا بیایید تشکیل می دهد. را مبنای تمام اصالحات اجتماعی کشور
بخش اعظم این برنامه اعلیحضرت پیشگام شده و در اصالحات ارضی بوده و ستون فقرات همه آنها
اختیار در مالـکین غایب خواسته است که زمین را از میان دهقانان توزیع کرده و زمینهای سلطنتی را
این برنامه گسترش گذشت یک دهه٬ اـکنون پس از دهند. قرار می کنند کار اصل برروی آنها دهقانان که در
یک برنامه کودشیمیایی و و تراـکتور برنامه های تأمین وام به منظورخرید شامل تعاونیهای زارعی٬ یافته و

نوسازی کلی برای کشاورزی می باشد.
مرد زن و ایران هر که در بدانید شاید می باشند٬ یکدیگر سه برنامه بعدی مرتبط با (طبقه بندی نشده)
مردان و عالوه نیروهای مسلح سه گانه٬ انجام دهد. درصورت ضرورت خدمت نظام وظیفه را جوانی باید
زنان٬ معموًال از میان فارغ التحصیالن دبیرستانها دانشگاهها به ارتش فراخوانده شده و پس از گذراندن
چند هفته آموزش نظامی به وزارتخانه ای مربوط برای فراـگیریهای بیشتر سپرده می شوند و سپس به
سپری کنند. آنجا در بقیه مدت خدمت خویش را تا روستاهای محل مأموریت خویش اعزام می شوند
نوشتن خواندن و مردم روستاها دیگر به جوانان و به تشکیل مدارس پرداخته و روستاها سپاه دانش در
آموزش پرداخته و کرده به تزریق واـکسنها پا بر کلینیکهایی را روستاها سپاه بهداشت در می آموزند.
اجرای دیگر روستایی پرداخته و مراـکز و بااحداث خیابان٬ سپاه ترویج عمران نیز برعهده دارد. بهداشت را

می شود. عهده دار را روستاها نیاز پروژه های مورد
ده سال حدود اصالح قانون انتخابات است. جنبه های انقالب سفید از یکی دیگر (طبقه بندی نشده)
مهمترین جنبه این برنامه اصالحی تعیین حوزه های ولی شاید شدند٬ حق رأی برخوردار قبل زنان از
نژادی جـمعیت بـه بخش براساس مناطق جغرافیایی و که براساس آن نمایندگان هر انتخاباتی باشد

شورای ملی راه می یابند. و مجلسین سنا
انجام هیچ کاری از بوده و کار کند سازمانهای دولتی بسیار تولدانقالب سفید قبل از (طبقه بندی نشده)
صـورت طریق انعام دادن کـارها از تنها و حقوق کارمندان دولت مکفی نبود ممکن نبود. طریق آنها
برای بهبود بلکه برنامه ای تهاجمی را برده٬ باال سطح حقوق کارمندان را اعلیحضرت نه تنها می گرفت.
انواع یکی از تمام کارمندان دولتی در تقریبًا داده است. قرار نظر آموزش کارگران دولتی مد ـکارایی و

ـکالسهای شبانه شرکت می جویند.
انقالب نداشت. هیچ گونه سیستم قضایی رسمی وجود روستاها٬ در همین اواخر تا (طبقه بندی نشده)
به حل اختالفات می پردازند. و انتصابی می باشند برگیرنده خانه های اصناف است که قضات آنها در سفید



النه جاسوسی آمریکا 710 اسناد

طول پیشرفت قابل مالحظه ای در که خود نزدیک رشت افتتاح شد در هشت هزارمین خانه اصناف اخیرًا
می آید. یک دهه به شمار

بنای صنعتی زیر با بنای صنعتی است که بتواند یک زیر تالش برای ایجاد ایران در (طبقه بندی نشده)
به صـورت سازماندهی کرده و دولت صنایع را آغاز در ـکشورهای اروپای غربی به رقابت برخیزد.
صورت در به راه می اندازد. کشورهای بیگانه آنان را یک کمپانی کاپیتالیستی از سرمایهـگذاری مشترک با
آن سهیم سهام صنایع در طریق خرید که از شد اجازه داده خواهد به ایرانیها نظر٬ موفق شدن صنعت مورد
به تا کارخانجات استفاده می شود سود انگیزه سهیم شدن در صنایع از بسیاری از این در عالوه بر شوند.

گردد. منجر تولید افزایش میزان کارایی و
بکنید کاری که باید تنها کفایت می کند. برنامه نوسازی ایران آنچه گفته شد مورد در (طبقه بندی نشده)
دیگری در هیچ کشور که احتماًال دریابید تا بخوانید را روزنامه ها دقیق شوید٬ این است که به اطراف خود

زمینه های مختلف چنین پیشرفتی داشته باشد. که در ندارد جهان وجود
چند که تا کرد نخواهید باور کنید٬ کویری پرواز روی این سرزمین خشک و بر اـگر (طبقه بندی نشده)
برای بازگشت به روزهای مراتع فراوان بوده است. و درختان بسیار از سال پیش این سرزمین مملو صد
زمینه جنگلکاری در ملی اعالم کرده و مراتع را جنگل و نعمت گذشته است که دولت منابع آب٬ وفور
نیروی برق برنامه های آب به عنوان مولد استفاده از توسعه آبیاری و وضع مراتع٬ بهبود مدیریت جنگلها٬

داده است. قرار نظر مد جاه طلبانه ای را
(طبقه بندی نشده) همین خود انقالب شاه و مردم است این انقالبی است واقعی و دولت هر دالر یا ریالی

را که به دست می آورد در این زمینه صرف می کند.
در سال 1971 که در سال شاهنشاهی ایران را پانصد و هزار احتماًالجشنهای دو (طبقه بندی نشده)
به صورت دروازه سمت فرودگاه مهرآباد که اـکنون از بنای شهیاد به یادمی آورید. شد برگزار تخت جمشید
طریق برگزاری این مراسم به شاه از بزرگداشت این موقعیت ساخته شده است. تهران درآمده در شهر
اعالم کرده بود اعلیحضرت صراحتًا که ایران به خانواده ملل مدرن جهان پیوسته است. جهانیان اعالم کرد

نمود. خواهد ایفا کننده ثبات را جهان نقش ایجاد این بخش از ـکه ایران در

توسعه صنعتی: (طبقه بندی نشده)
ایران به باالترین رقم نرخ رشداقتصادی درجهان دست منابع خویش٬ مؤثر سازنده و ازطریق کاربرد
به افزایش بوده است لیکن رو هزینه زندگی دائمًا اقتصادی آمریکاست. نرخ رشد برابر دو یافته که خود

می باشد. آمریکا سطح هزینه زندگی در از خیلی کمتر
همان از شده و برابر منابع عظیم نفتی اش دو طی پنج سال گذشته درآمدهای ایران از (طبقه بندی نشده)
خام که سه چهارم آن کاالهای سرمایه ای ومواد را طریق هزینه مالی مربوط به 65درصدازواردات کشور
توسعه صنعتی نمونه های بارز یکی از پیش گسترش یابد. صنعت ایران بیش از تا تأمین می نماید٬ می باشند
یکی ازعظیمترین جزایرخارک والوان می باشد. نفت در گسترش مداوم تأسیسات ذخیره وصدور سریع٬
هزینه در برای این کشور میلیون دالر 550 حدود به شوروی٬ یعنی خط لوله گاز سرمایهـگذاریهای ایران٬
یک تأسیسات تولیدی اراـک یک کارخانه ماشین سازی احداث شده و در به کمک روسها برداشته است.
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توسط اصفهان یک کارخانه ذوب آهن جدید در ایجادشده است. ماشینهای بافندگی نیز رابطه با در دیگر
هزینه داشته است. میلیون دالر 300 احداث شده که حدود روسها

یک کارخانه تراـکتورسازی رومانی که ساالنه 5000 از عبارتند پروژه های دیگر (طبقه بندی نشده)
یک ژنراتور٬ چکسلواـکی یک کارخانه تولید موافقتنامه عالی اعتباری با اثر در می کند. تولید تراـکتور
در نیزاحداث خواهدشد. یک کارخانه قند یک کارخانه سیمان و ـکارخانه تولیدموتورهای جت توربینی٬
اعتبارات دوازده بلوک شوروی معموًال این افزایش تجارت غیرغربی منافع مالی بسیاری نهفته است.
انگیزه های دیگری این کار این در عالوه بر و ارائه می کنند: نیم درصد یک و و نرخ بهره دو با ساله ای را

آن نمی باشند. به رقابت با شرکتهای غربی قادر نهفته است که دول و
طریق فروش گازی که قبًال از است اعتبارات بلوک شوروی را همچنین ایران قادر (طبقه بندی نشده)
توسعه شرکتهای غربی نیز این وصف٬ با بازپرداخت نماید. سوخته می شد٬ هوا در یا می رفت و به هدر
ایـنچی بخش اعظم لوله هـای 42 یک کارخانه آمریکایی مولد مشارکت دارند. سریع صنعتی کشور
بوده است. همچنین تحقیقات مربوط به کارگذاری آنها به شوروی و کشور مخصوص خط لوله گاز

گسترش مداوم سه کارخانه عملیات عظیم معادن و از عبارتند فعالیتهای دیگر (طبقه بندی نشده)
اسپانیا٬ عملیات کارخانه ای٬ کشتی سازی و انرژی برق ـ زمینه تولید پتروشیمی آبادان وجزیره خارک در

مشارکت دارند. انگلستان نیز آلمان و
و رادیو و اجاق گاز یخچال٬ کننده٬ تولید ایران خود بخش کاالهای مصرفی٬ در (طبقه بندی نشده)
تلویزیون می باشد. در این زمینه ایستگاه ماهواره زمینی در همدان باعث شده که ایران بتواند٬ رویدادهای
در معرض دید جهانیان جشنهای با شکوه سلطنتی سال 1971 را قسمتهایی از دنبال کرده و ورزشی را
ماشین آالت کشاورزی از نیز کامیون سنگین و کامیون٬ جیب٬ اتومبیلهای سواری و اتوبوس٬ دهد. قرار

می شود. ایران تولید جمله اقالم دیگری است که در
فرشهای ایرانی دارای شهرت ظریف همراه با شیشه ای بسیار صنعتگران ایران آثار (طبقه بندی نشده)
دیگـر و ودکا می کنند. تولید بافته می شوند٬ مردان کشور زنان و توسط بسیاری از که هنوز جهانی را
این است که در کشور نشانه های ترقی وپیشرفت در یکی از تولیدمی شود. این جا در مشروبات الکلی نیز

خریداری نمود. گالس ساخت ایران را می توان قایق تفریحی فایبر اینجا

خارجی: خطر (خیلی محرمانه)
شوروی مهمترین دیرباز٬ از شاه نهفته است. خارجی متصور خطر نظامی ایران در علت اصلی تجهیز
نیمه شمالی مداخله کرده و روسها طی جنگ جهانی دوم٬ می کرده است. عنصری بوده که ایران راتهدید
نیمه جنوبی معرکه شده و وارد نیز انگلیسها این واقعه٬ همزمان با به تصرف خویش درآوردند. را ـکشور
این گونه اعـمال یک راه حـیاتی با قدرت زمانه سعی داشتند این دو تحت کنترل درآوردند. را ـکشور
خارج ایران سریعًا که از توافق کردند خاتمه جنگ آنها در بیاورند. به سمت شوروی به وجود تدارکاتی را
وسعی بخش تحت سیطره خویش ماندند٬ همچنان در روسها اما عمل کردند. به قول خود انگلیسیها شوند.
استانهای شمال غربی ایران در یک حکومت دست نشانده را منحرف ساختن ساـکنین منطقه٬ با داشتند
کردن طرحهای ارضی خویش به رها مجبور روسها نتیجه اعمال فشارهای آمریکا٬ در آورند. روی کار
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ایران تحت تصرف و نیمی از حدود گذشته ای نه چندان دور داشتن این نکته مهم است که در به یاد شدند.
ابرقدرت تدابیری سعی کرده است با اتخاذ ایران با اواسط دهه 1960 از داشت. ـکنترل شوروی قرار
اقـتصادی و همان زمان میزان همکاری فنی٬ از سازد. شمال خویش روابط عادی برقرار در موجود
حمله شوروی ندارد. ایران کنونی ترسی از نتیجه٬ در نمود. افزایش چشمگیری پیدا کشور فرهنگی بین دو

منطقه است. سراسر شوروی در شاه همچنان نگران گسترش نفوذ معذالک٬

عراق فعالترین دشمن ایران است: (خیلی محرمانه)
مذهبی مسلمانان سنی عراق در نظر از گرفته٬ روی یک آریایی قرار در نژادی یک عرب رو نظر از
در مشغولند عراق به کار مستشاران روسی در تجهیزات و نظامی ـ نظر از مقابل مسلمانان شیعی ایران٬
متهم به ارائه کمک به کردهای ایران را عراق بارها مستشاران آمریکایی. ایران تجهیزات و حالی که در
تحریکات عراق است. است که تروریسم شهری ایران الهام گرفته از معتقد ایران نیز شمال عراق کرده و
اختالف باالخره٬ ایران درگیریهایی رخ داده است. مایلی عراق و 800 ده سالی است که درطول مرز حدود
مسئول سنتی و یک حکومت باثبات٬ ایران نمونه بارز مطرح می شود. کشور فلسفه سیاسی دولتین دو
وضع آن قابل پیش بینی نیست. است و دستخوش تجزیه طلبیها عربی بغداد حالی که رژیم تندرو در است٬
متعهدبه حفظ را ایران به کرات خود ایران مهمترین هم پیمان منطقه ای پاـکستان است. (خیلی محرمانه)
دارای ضعیف شده بود٬ هند با نتیجه جنگ 1971 پاـکستان که در ثبات سیاسی پاـکستان نشان داده است.
چند اقلیت نژادی است که دائمًا خطراتی را برایش به وجود می آورند. ایران نیز مانند پاـکستان دستخوش
می برند. اعضای قبیله بلوچ به سر نیم میلیون نفر بخش جنوب شرق ایران حدود در مسائل قبیله ای است.
برای تجزیه بلوچستان گهگاهی نیز تحت کنترل دارد. افغانستان را پاـکستان و قبیله بلوچ بخشهایی از

سرمی زند. آنها حرکتهایی از
با و شود افغانستان کنونی پدیدار پاـکستان و ایران٬ بخشهایی از است از قرار بلوچستان مفروض نیز
این یک مسئله ایران٬ نظر داشت از شوروی تماس خواهد با یک نقطه نیز در و باشد هم مرز اقیانوس هند
علل یکی از ولی می تواند پنهان شده٬ خاـکستر زیر در این مسئله هنوز هرچند امنیتی داخلی می باشد. حاد

باشد. بخش جنوب شرقی کشور تقویت نیروهای ایران در
ساحل جنوبی خلیج این ایران نگران آینده کشورهای عرب سنتی واقع در عالوه بر (خیلی محرمانه )
امارات متحده عربی به شیخ نشین های متعدد و عربستان سعودی٬ شاه ـکویت٬ به اعتقاد بنا فارس است.
نفت شان اهداف اغواـکننده ای برای فرصت طلبان ثروت سرشار ضعیف و پایگاههای ملی نسبتًا خاطر
نفت و صدور و عالقه مشترک به تولید براساس اشکال مشابه حکومتی٬ بین المللی محسوب می شوند.
کشورهای عرب حوزه خلیج پل ارتباطی و ایران سعی کرده است بین خود منافع مشترک منطقه ای٬ دیگر
خلیج فارس را امور شاه تالش کرده است که به کشورهای عرب نقش رهبریت ایران در سازد. برقرار
دراوایل بهارجاری هنگامی که بین عراق لیکن کشورهای عرب ازدادن این امتیازسرباززده اند. بقبوالند.
سپاسگزاری از ـکویت با کمک نظامی داد. به ـکویت پیشنهاد ایران سریعًا ـکویت مناقشه مرزی درگرفت. و
بخش دیگری از در ضروری نمی داند. ایران را اعالم داشت که قبول پیشنهاد شفاهی به موقع ایران٬ پیشنهاد
یک مبارزه ده سال است که عمان درگیر حدود شد٬ پذیرا کمک ایران را سلطان نشین عمان پیشنهاد خلیج٬
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در شوروی کمکهایی دریافت می دارند. چین و که از می باشد چریکی تندرو شورشی علیه عناصر ضد
نیروهای ایـن کنار در پشتیبانی هلیکوپترها نفره ایرانی با یک نیروی ویژه نظامی 300 حال حاضر٬

سلطان نشین به مبارزه مشغول می باشند.

استراتژی: (خیلی محرمانه)
آن سوی که حمله ای از ندارد می توان گفت که ایران انتظار قبال شوروی٬ نتیجه استراتژی شاه در در
توانست به تنهایی در ایران به هیچ وجه نخواهد چنین حمله ای٬ صورت بروز ولی در صورت پذیرد. مرز
پیشروی در عقب نشینی به سمت درونی جنوب کشور معذلک نیروهای ایرانی با آن مقاومت نماید. برابر
ساختن نیروی برای نومید موجود سوزاندن زمینها توأم با این کار کرد. خواهند ایجاد این حمله تأخیر
به یا تحمیل کرده و راه حلی را قدرت غربی بتواند و زمان بیشتری بگذرد تا بود٬ مهاجم همراه خواهد

آن بپردازد. مورد مذاـکره در
بدون هیچ گونه مشورتی به و شاه سریعًا احتماًال عراق٬ درگیری با صورت بروز در (خیلی محرمانه)
حمله خواهد نیروی هوایی رعدآسا سال 1967 اسرائیل در دادن کار قرار الگو با جنگ خواهدپرداخت.
مانورهای نیروی زمینی شود. برتری هوایی برخوردار از خنثی ساخته و حوزه های هوایی عراق را تا ـکرد
اراضی آتش بس در و حفظ شود عراق به تصرف درآمده و قلمرو مقداری از تا شد نیزطوری انجام خواهد
تأسیسات حیاتی نفتی ایران به دفاع از دریایی ایران نیز نیروی هوایی و همین اثنا٬ در گردد. عراق اجرا

خواهند پرداخت.
(خیلی محرمانه) گرچه مأموریت نیروی دریایی ایران حراست ساحلی و ممانعت از عملیات نفوذی
شاه یک استراتژی جنوبی را ظاهرًا مأموریت وسیعتری به آن محول شده است. حال حاضر ولی در بوده٬
طراحی جابجایی شد. دفاعی دریای عمیق خواهد دارای یک مرز طریق آن کشور فرموله کرده که از
حال نظریه در حمایت از همه در جنوب شرقی ایران٬ احداث تأسیسات در تدارک تسلیحاتی و نیروها٬
شاه بود. به انجام عملیات آبی خواهد نیروی دریایی ایران تحت پوشش نیروی هوایی قادر اجراست.
روزانـه طریق هـمین تـنگه٬ از یعنی شاهرگ اقتصادی منطقه است. تنگه هرمز مصمم به حراست از
نفت را این مقدار درصد ایران 25 می گیرد. ملل صنعتی جهان قرار اختیار بشکه نفت در 20/000/000
ضروری است. اقتصادی کشور رشد این شاهراه حیاتی برای ادامه حرکت و حراست از می نماید. تولید
به نمود. خواهد ایفا اقیانوس هند در آینده نقش مهمی را است که ایران در شاه معتقد (خیلی محرمانه)
خطوط حراست از این منطقه و درآوردن پرچم ایران در نیروی دریایی برای به اهتزاز وی از تدریج٬
بصیرت قابل مالحظه ای که دارد شاه با نمود. استفاده خواهد محدود٬ ارتباطی دریایی ایران حتی به طور
در تا آورد خواهد به وجود سنگاپور و استرالیا آفریقای جنوبی٬ بین ایران٬ نهایت نوعی ”مثلثی“ در

این منطقه درآید. خدمت منافع آتی ایران در

سازمان دفاعی: (خیلی محرمانه )
که شاه فعاالنه به عنوان فرمانده کل قوا تحلیل دستگاه تصمیم گیری نظامی ایران نشان می دهد تجزیه و
رده های بعدی پنج نقطه قدرت نظامی در اعمال می نماید. وقدرت بی چون وچرای خویش را عمل می کند
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مشترک و ستاد عالی فرماندهی است که با ازهاری رئیس ستاد ارتشبد آنها یکی از دارد. اصلی وجود
دارد. عالی فرماندهی تفاوتهایی نیز این حال ستاد با حدودی مشابهت دارد. نظامی خودمان تا ساختار
فرمان قدرت صدور فاقد و تحت کنترل ندارد هیچ نیرویی را هماهنگی است و یعنی فقط مسئول ایجاد
و اویسی (نیروهای زمینی) ارتشبد خاتمی (نیروی هوایی) ارتشبد فرماندهان نیروهای سهـگانه٬ است.
اعلیحضرت مرتبط می باشند. با که مستقیمًا نقاط قدرتی هستند دیگر عطایی (نیروی دریایی) دریادار
تـمام نیروی هوایی است که مسـئول خـرید طوفانیان ارتشبد جنگ٬ پنجم معاون وزیر قدرتمند فرد
به شاه مستقیمًا را خود گزارش کار باید نیز او تولیدات نظامی داخلی اوست. تجهیزات نظامی خارجی و
این٬ عالوه بر طراحی می گردد٬ کاخ شاهی است که سیاستهای دفاعی کشور در تنها بدین ترتیب٬ بدهد.

تحت کنترل داشته باشد. دائمًا نیروهای نظامی را شاه بتواند تا سبب می شود این امر
کشور وزیر وزیرجنگ مسئول مسائلی حقوقی وبودجه ای نیروهای سه گانه است. (خیلی محرمانه )
دوی این نیروها هر تحت کنترل دارد. ژاندارمری را نیروی شبه نظامی ایران یعنی نیروی پلیس ملی و دو
ژاندارمری مسئول حفظ گیرند. نیروهای زمینی قرار تحت فرمان مستقیم ارتشبد زمان جنگ می توانند در
سربازگیری است. و مخدر ضدمواد و فعالیتهای ضدقاچاق٬ و کنترل شاهراهها مرزی٬ امنیت داخلی٬

شهربانی می پردازد. پلیس ملی به انجام عملیات عادی پلیسی در

نیروهای زمینی: تجهیزات نیروها٬ توسعه و (خیلی محرمانه)
نیروی زمینی با داشتن 180000 نیرو بخش اعظم نیروی انسانی نظامی کشور را به خود اختصاص
داری واحدهای رزمی قرارگاه لشکر سازماندهی شده٬ دو این بخش از نیروهای مسلح که با داده است.
نیروی ویژه است. و پنج تیپ مستقل شامل یک تیپ هوابرد و زرهی٬ سه لشکر پیاده٬ سه لشکر مرکب از
مـی باشد. پشتیبانی عادی تـوپخانه نـیز عناصر نیروی زمینی ایران دارای واحدهای پیاده مکانیزه و
قادر داشته و این نیرووجود در واحدهای معمول پشتیبانی رزمی وواحدهای پشتیبانی خدمات رزمی نیز
شاه واحدهای نیروی زمینی رژه بسیار مراسم ساالنه جشن تولد در به اجرای وظایف خویش می باشد.
واحدهای رژه رونده آمریکایی است. به رقابت با که قادر می کنند بینندگان اجرا برابر در تماشایی را
سطح پیش بینی شده برای پایان برنامه با است سطح نیروی کنونی را بهتر این حال٬ با (خیلی محرمانه)
درصد 50 به مقدار نیروی زمینی سطح نیروها در مقایسه کنیم. خاتمه می یابد سال 1978 پنجساله که در
نیروی و آمد خواهد توان لشکرهای رزمی پدید کمی در نتیجه افزایش نسبتًا در یافت. افزایش خواهد
این جهت عالوه بر و به صورت واحدهای پشتیبانی سازماندهی می شوند اضافی برای تقویت این واحدها

شد. ارتش ایران استفاده خواهند هوانیروز نیاز مورد تکمیل کادر
مـی آید. جهان به شمار در عظیمترین نوع تجهیز هلیکوپترهای این نیرو تعداد افزایش هفت برابر
تانک شامل پیش بینی شده 1800 شمار اهمیت است. شایان توجه و نیز تانکهای این نیرو افزایش شمار
انگلستان وسیله نقلیه شناسایی رزمی اسکورپیون است که ایران از 250 تانک چیفتن متوسط و 750
توپهای 155 آمده که نشانگر توپخانه این نیروها رابطه با آماری در جدول٬ در خریداری نموده است.

توپهای خودکششی آن است. میلی متری و



ایران 715 در  دخالتهای آمریکا

نیروی هوایی: (خیلی محرمانه)
نـظر میان نـیروهای مسـلح ایـران از به تجهیزات آمریکایی است در مجهز که منحصرًا این نیرو
سال کم اهمیت در بسیار به کار زمان آغاز از محسوب می شود. تکنولوژیکی پیشرفته ترین وپویاترین آنها
رده بود٬ خارج از اسکادران متروکه و شامل دو پایان جنگ جهانی دوم که تنها وضعیت آن در و 1929
نیروی هوایی تحت رهبری ارتشبدخاتمی مجهز امروزه٬ یافته است. بسیار بهبود حال حاضر وضع آن در
است به قادر و دارد خوبی قرار سطح بسیار انگیزه در آموزش و نظر از و شده٬ به مدرنترین هواپیماها
130وچندهواپیمای خدماتی مختلف است سی ـ ٬5 اف ـ ٬4 خوبی ازهواپیماهای خویش که شامل اف ـ

بهره برداری کند.
نیروی هوایی دارای پایگاههای عملیاتی (خیلی محرمانه )تأسیسات هواپیمایی مدرن احداث شده و
حین نیروی هوایی در است. کشور نقاط دیگر و مشهد و همدان (وحدتی) دزفول٬ دوشان تپه٬ مهرآباد٬ در
تهران دارای مدرسه ای مدرن برای تدریس این زبان است. در و زبان انگلیسی استفاده می کند از پرواز
نیروی هوایی همچنین دارای به تدریس زبان مشغولند. همین مرکز در همکاران ما همسران بسیاری از
هوایی شرایط آب و در شده و نقاط دورافتاده مستقر در آنها مختلفی است که بسیاری از سایتهای رادار

سخت فعالیت می کنند. بسیار
طی برنامه پنج ساله بعدی شمار دارد نظر نیروی زمینی در مانند نیروی هوایی نیز (خیلی محرمانه)
شمار تا شد سه پایگاه اصلی عملیاتی نیزاحداث خواهد افزایش دهد. درصد به میزان 50 را پرسنل خود
اسکادرانهای عملیاتی دو برابر شود. تقریبًا حدود 200 هواپیمای مدرن پیشرفته دیگر در اختیار این نیرو
ایران به پیشرفته خواهد بود. گرفت. این تعداد شامل بعضی از هواپیماهای آمریکایی بسیار قرار خواهد
شش فروند ٬15 جت جنگنده اف ـ فروند 50 و 14 اف ـ فروند 30 اطالع رسانده است که می خواهد
تعدادی هواپیمای و 707 ـ 3 J 9 Cتانکر شش فروند F 3ـP شناسایی گشتی نیروی دریایی٬ هواپیما
عهده دار را نیروی هوایی مسئولیت کل شبکه دفاع هوایی کشور پشتیبانی زمینی 10ـA خریداری نماید.
گردان موشک راپیرسام انگلستان دو از شش گردان موشک هاوک پیشرفته و آمریکا از به حال٬ تا است.
تأمین تأسیسات نفتی را فرماندهی نظامی و مراـکز امنیت پایگاههای هوایی٬ بتواند خریداری کرده تا

نماید.

سازمان نیروی دریایی ایران: (خیلی محرمانه)
این نیروگاههای مؤثری برداشته زمان جنگ جهانی دوم٬ انهدام کامل نیروی دریایی ایران در وجود با
به دوحوزه شمالی و این نیرو تحت فرماندهی دریادارعطایی٬ به یک نیروی دریایی مدرن تبدیل گردد. تا
فرماندهی و تهران تبدیل شده که قرارگاه تهران به صورت مرکز وقایع در یک قرارگاه مرکز جنوبی و
و نیروهای دیگر بین نیروی دریایی و هماهنگی الزم را خلیج فارس عمل کرده و و فعالیتهای دریای خزر
در پهلوی واقع شده و بندر حوزه شمالی نیروی دریایی در می آورد. آژانسهای دولت ایران پدید دیگر نیز
به کشتی کوچک را چند نیز مدارس و دیگر و مدرسه دریانوردی٬ ـگردانندگی مدرسه سربازان وظیفه٬
سربازگیری در مراـکز آموزشی و مراـکز از پهلوی عبارتند بندر نیروی دریایی در مراـکز دیگر عهده دارد.

رشت. نزدیک شهر
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ابتدای در خرمشهر حال انتقال یافتن از قرارگاه حوزه جنوبی نیروی دریایی در (خیلی محرمانه)
نـاوشکن٬ دارای چند حال حاضر این نیروی دریایی جنوبی در خلیج فارس به بندرعباس می باشد.
ناوهای کشتیهای پشتیبانی لجستیکی و و تانکر مین جمع کن 7 گشتی٬ ناوهای توپدار ناوچه های کشتی٬

ـگشتی ساحلی می باشد.
قابل ولی رشد این که نیروی دریایی کوچکترین نیروهای ایران است٬ وجود با (خیلی محرمانه )
تعداد براساس آنها تا دست اقدام دارد برنامه هایی در نیروی دریایی ایران نیز تجربه می کند. مالحظه ای را
آنجا از چاه بهاراحداث کرده و در یک پایگاه جدید دارد نظر در و افزایش دهد درصد 50 را پرسنل خود
توسعه دهد. را بوشهر بندرعباس و در این تأسیسات موجود عالوه بر و بگیرد نظر زیر را اقیانوس هند
آمریکایی و ناوشکنهای موشک انداز از گرفته عبارتند نیروی دریایی قرار اختیار ناوهای جدیدی که در
جهان است. کرافت در عملیاتی هاور ناوچه های انگلیسی نیروی دریایی ایران که دارای بزرگترین واحد
صورت دریافت هلیکوپترهای مجهز در خریداری نماید. را این ماشینها از دیگر فروند چهار دارد نظر در
یافت. گسترش خواهد نیز غیره توان رزمی هوایی این نیرو مین جمع کن و دریایی٬ زیر به موشک ضد

موقعیت نیروها: (خیلی محرمانه)
بخش غربی آن در بیشتر که این پایگاهها نشان می دهد بررسی موقعیت پایگاههای مهم نظامی کشور
بخش جنوب شرقی در سه نیرو احداث پایگاه هر که بر ولی طرحهای آتی نشان می دهد یافته اند. تمرکز

ایران تأـکید می گردد.

هیئت کمک مستشاری نظامی آمریکا: تاریخ کمک نظامی و (طبقه بندی نشده)
بستان برنامه های بده و در که یک گروه آمریکایی تشکیل شدتا 1941 سپتامبر زمان پیدایش آن در از
کمک نظامی به ایران اشکال مختلف گرفته جنگ جهانی دوم کمک کند٬ خاورمیانه در برای شوروی و

است.
تجدیدنظر 1947مورد اـکتبر در و گردید 1943منعقد نوامبر رسمی در یک قرارداد (طبقه بندی نشده)
قرارداد ماه می 1950 در آمد. به ایران به وجود به این ترتیب گروه ارتشی آمریکایی مأمور گرفت و قرار
گردید. امضا ایران شد. در جانبه که موجب پیدایش هیئت کمک مستشاری نظامی آمریکا ـکمک دفاعی دو
هیئت کمک مستشاری نظامی به ایران و گروههای مختلف گروه ارتشی آمریکایی مأمور سال 1958 در
مجددًا هیئت کمک مستشاری نظامی آمریکا سال 1965 در ادغام شدند. دراین کشوردریکدیگر آمریکا
عناصر مستشاری مشترک و یک ستاد دریایی٬ هوایی و سه بخش نیروی زمینی٬ و سازماندهی شد
مأموریتهای هیئت کمک صحبت خواهیم کرد. آنها مورد در آمده که بعدًا اداری به وجود پشتیبانی و
ایران آن کشورهای دیگر٬ تعدادی از ماه با هر نشان داده شده است. اسالید در مستشاری نظامی آمریکا
در نیز کنگره آمریکا خریداری نماید. خویش را نیاز تجهیزات مورد می تواند پیشرفت کرده که خود قدر
سال 1964 برنامه فروش نظامی خارجی از تصویب نمود. را برنامه ”فروش نظامی خارجی“ سال 1961

ایران بوده است. نیاز تجهیزات آمریکایی مورد مهمترین منبع خرید
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تشکیالت گروه کمک مستشاری نظامی: (طبقه بندی نشده)
(DEVOL BERTT) دول برت تحت فرمان ارتشبد حال حاضر هیئت کمک مستشاری نظامی در
وزارت دفاع زمینه کمک مستشاری نظامی به عنوان نماینده ارشد وظایف اصلی اش در است که عالوه بر
می آورد. آژانش مربوط به وزارت دفاع پدید میان چند هماهنگیهای الزم را و ایران عمل می کند در

برت سومین مقام ارتشبد هک٬ معاونش دوگالس ال. و هلمز ریچارد سفیر پس از (طبقهبندی نشده)
ستاد ساده است. هیئت کمک مستشاری نظامی دارای تشکیالتی بسیار ایران است. در برجسته آمریکا
ارائه پشتیبانی هیئت کمک مستشاری نظامی عالوه بر عمل می کند. مشترک گروه تحت فرمان رئیس ستاد
می کند. نقش مستشاری ایفا ستادعالی فرماندهی ایران نیز در همتایان خود رابطه با در رئیس٬ از ستاد
پرسنل دارد. 250 هیئت کمک مستشاری نظامی چیزی حدود حال حاضر در (طبقه بندی نشده)
در نهفته است. سازماندهی مجدد ولی علت این کاهش در سالهای قبل است٬ از کمتر آنها ـگرچه تعداد
پیوست اروپا در به فرماندهی کل نیروهای آمریکا و گروه گرفته شد کل بخش پشتیبانی از 1972 سپتامبر
هزینه این گونه پرسنل را دولت ایران نیز و تهران صورت نمی گیرد بنابراین فعالیت پشتیبانی دیگری در

تأمین نمی نماید.

بخش ارتشی: (طبقه بندی نشده)
نزدیک محوطه بخش خلیج واقع شده است. ساختمانی در در قرارگاههای مستشاری ارتش موقتًا
قرارگاه نیروی زمینی نیز اخیرًا به ساختمان جدیدی منتقل شده است. بخش ارتشی تا شش ماه دیگر به
محل قرارگاه نیروی زمینی انتقال خواهد یافت. بخش ارتشی در حال حاضر تحت سرپرستی سرتیپ
شمار تهران دارای ستادی خاص است عمل می کند. در LEO) که خود E. SOUCEK) سوسک لئوای٬
تحت فرماندهی یک آنها یک از هر قابل مالحظه ای ازپرسنل وی به تیمهای کمکی صحرایی مأمورشده و
نفری دو عناصریک یا نیز میان این تیمها می برنداز ایران به سر قرارگاه لشکر دریکی ازدو سرهنگ بوده و

شده اند. اساس شرایط جاری مأمور مدارس بر دائمی به واحدهای ویژه ایرانی یا موقت یا به طور

بخش نیروی هوایی: (طبقه بندی نشده)
شده است. مستقر بخش جنوب شرقی شهر قرارگاههای نیروی هوایی در بخش نیروی هوایی در
که WALTER) می باشد D. DRUEN) درون دی. رئیس بخش مستشاری نیروی هوایی سرتیپ والتر
ایفا فعالیتهای مختلف نیروی هوایی نقش مستشاری را رابطه با در کوچکی است و دارای ستاد خود

می کند.

بخش نیروی دریایی: (طبقه بندی نشده)
سرپرستی بخش به همین بخش است. مستشاری هیئت مستشاری نظامی آمریکا ـکوچکترین عنصر
تهران قرارگاه نیروی دریایی در کوچکش در ستاد همراه با است که خود هاروارد عهده سروان رابرت اس.
جزیره حوزه دریای جنوب خلیج فارس یعنی خرمشهر٬ مستشاری در ستاد بخشی از می باشد. مستقر

بندرعباس مشغول فعالیت می باشد. خارک و
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فعالیت پشتیبانی فرماندهی اروپایی: (طبقه بندی نشده)
فعالیتهای وزارت دیگر بلکه از خود از نه تنها هیئت کمک مستشاری نظامی آمریکا گذشته٬ پاییز تا
پرسنلی این گروه مسئول حسابرسی امور کوچک پشتیبانی در یک عنصر ایران پشتیبانی می نمود. دفاع در
یک و هیئت مستشاری گرفته شد این وظایف از 1972 سپتامبر در تدارکات بود نقل و بخشهای حمل و و
آمد. به وجود اروپا ـگروه پشتیبانی کوچک تحت فرماندهی مستقیم فرماندهی نیروهای آمریکایی در

شد. محول خواهد اروپا در به ارتش آمریکا ژوئیه 1974 تاریخ 1 مسئولیت این گروه در

تیمهای کمک فنی صحرایی: (طبقه بندی نشده)
که ایران به کمک تکنیسینهای آمریکایی معلوم شد زمان فرمولبندی برنامه توسعه نظامی ایران٬ در
باالخره آمریکا به کارگیرد. نیروهای خود در تجهیزات مدرن آمریکایی را بتواند تا داشت٬ خواهد نیاز
پرسنل این تعداد به علت محدودیتهای کنگره٬ به ایران اعزام نمایند. تکنیسین را که 550 موافقت کرد
سازمان جدید نتیجه یک فرضیه و در نمی توانست به صورت حساب هیئت کمک مستشاری اضافه شود.
هیئت کمک سازمانی تیم کمک فنی صحرایی جدای از نظر گشت از به نام تیم کمک فنی صحرایی پدیدار
تسلیم اروپا در فرماندهی نیروهای امریکا به عناصر را خود گزارش کار مستشاری نظامی عمل کرده و
ارزیابی فعالیتهای این هماهنگ سازی و رئیس گروه کمک مستشاری نظامی مسئول نظارت٬ می نماید.
هیئت نظرتفاوت دارد. ازچند هیئت کمک مستشاری نظامی آمریکا تیم کمک فنی صحرایی با ـگروه است.
ـکمک مستشاری دارای وظایف ستادی مداوم است٬ ولی تیم کمک فنی صحرایی در مورد مـعرفی و
شناساندن تجهیزات نظامی جدید و سیستمهای پشتیبانی مربوط فعالیت می نماید. عالوه بر این٬ دولت
ولی هزینه های پرداخت می کند. تقبل و بخش اعظم هزینه های هیئت کمک مستشاری نظامی را آمریکا
ازپرداخت حقوق و عبارتند این هزینه ها به عهده دولت ایران است٬ مربوط به تیم کمک فنی صحرایی تمامًا
هزینه هایی که چندان محسوس نیست مانند نیز اداری و کل هزینه های سرانه و و هزینه سفر٬ مزایای پایه٬

کمک به صندوق بازنشستگی نظمی آمریکا. تیم و پرداخت شهریه فرزندان اعضا
حالی که اعضای هیئت در آنهاست. مکان استقرار موقعیت و در آنها تفاوت دیگر (خیلی محرمانه)
پرسنل تیم کمک فنی صحرایی در نیمی از می باشند. منطقه تهران مستقر در ـکمک مستشاری نظامی تمامًا
جنوب بندرعباس در تا و شیراز کرمانشاه و شمال غربی تا در تبریز پایگاههای مختلف نظامی ایران از
ایران به در قابلیت رؤیت پرسنل نظامی آمریکا نتیجه فعالیت این تیم موقعیت و در شده اند. شرقی مستقر
تیم کمک فنی احتساب پرسنل هیئت کمک مستشاری نظامی٬ با چشمگیری افزایش یافته است. طرز
ایران موقعیت پرسنلی نظامی در 900 می توان گفت که حدود گروه پشتیبانی فرماندهی اروپا صحرایی و
اشغال کرده و را نفرپستهای مزبور 750 بیش از حال حاضر در برنامه کمک امنیتی وجوددارد. رابطه با در
کرد. خواهند پر را تکنیسین فنی بقیه موقعیتهای موجود پرسنل و تعدادی از سال مالی جاری نیز در

فروش نظامی خارجی: (خیلی محرمانه)
موافقت آمریکا ماه می ٬1972 تهران در اعلیحضرت در نیکسون با گفتگوهای رئیس جمهور طی
دهد. ایران قرار اختیار در را شونده توسط صنایع دفاعی آمریکا که تمام تجهیزات قراردادی تولید نمود
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این فرصت استفاده کرده است. از چه حد که ایران تا نشان می دهد این اسالید
کمپانیهای آمریکایی منعقد با مستقیمًا وجودی که دولت ایران قراردادهایی را با (خیلی محرمانه)
ازطریق برنامه فروش نظامی خارجی انجام بخش اعظم خریدهای خویش را ولی ترجیح می دهد ساخته٬

دهد.
که با مطمئن شود شاه می خواهد٬ اـکتساب خدمات میان دوره ای وزارت دفاع آمریکا٬ به این ترتیب با
ایران مقداری وام بالعوض سالهای قبل٬ در شود. زمینه قراردادهای تجاری منصفانه برخوردار ایران در
مبالغ صرف شده به پرداخت می کند. را تمام حسابهای خود حال حاضر ولی در آمریکادریافت نمود. از
خرید شده است. هواپیما این زمینه صرف خرید که بخش اعظم هزینه های ایران در نشان می دهد دالر
عالوه بر این سرمایهـگذاری عظیم است. بخش دیگری از نشانگر سیستم دفاع هوایی موشک هاوک٬
عالوه بر شایان توجه است. این سیستمهای تسلیحاتی نیز پیشرفت بعضی از مزبور٬ هزینه های سرسام آور
رأس خریدهای در باقی است. عالقه شاه به خریدتجهیزات تسلیحاتی پیشرفته همچنان به قوت خود این٬
شامل را دالر یک میلیارد که مبلغی بالغ بر نام برد 15 اف ـ و 14 هواپیماهای اف ـ ایران می توان ازخرید
اسرائیل می توان گفت که ایران جنگ چهارم اعراب و تحلیل نتایج حاصله از نتیجه تجزیه و در می گردد.

پرداخت. تسلیحات آمریکایی خواهد بیشتر هم به خرید باز

:CONUS آموزش (خیلی محرمانه )
عامل مهم در تسریع گسترش نیروهای ایرانی جذب پرسنل آموزش دیده و قابل آموزش می باشد.
همراه با برنامه اـکتساب تجهیزات نظامی 7 هیئت کمک مستشاری نظامی به تالشی هماهنگ در زمینه
در تا اعزام شدند دانشجوی ایرانی به آمریکا 1400 حدود طی سال مالی گذشته٬ آموزش نیزمی پردازد.
یافت. افزایش خواهد اینها بیش از این تعداد سال مالی 1974 در آموزش ببینند. نیاز دوره مورد 200
سالهای تا فنی است و زمینه های بسیار در بخش اعظم آموزشهایی که به پرسنل نظامی ایران داده می شود
آمریکا خلبانان ایران در اـکثر به عنوان مثال٬ نشان خواهدداد. نیروهای ایرانی را بر آمریکا میزان نفوذ بعد

گذرانده اند. آمریکا در دوره هایی را نیز نیروها افسران ارشد این بسیاری از عالوه بر دوره دیده اند.
باالخره برای بازدیدکنندگان هیئت کمکی مستشاری نظامی این سؤال پیش می آید (خیلی محرمانه)
صرف نیروهای نظامی خویش را ثروت ملی خود عظیم از ایران این مقدار چرا حال حاضر ”در ـکه:
بنابراین پاسخگوی این سؤال باشد. خارجی نمی تواند عاملی چون تهدید ”برای یک خارجی٬ می نماید؟
گسترش نیروی اوًالهدف شاه از اشاره شود. نیز عامل دیگر الزم است به چند شاه٬ مقاصد برای درک بهتر
کـافی بقدر نیروهای کشور اـگر وی٬ بنابه اعتقاد آوردن یک نیروی مدافع است. نظامی اش به وجود
منصرف سازند. توانست مهاجمین را به تنهایی خواهند آموزش ببینند و نوسازی شوند ـگسترش یافته٬
ببرند. باال را بین المللی کشور شهرت منطقه ای و که نیروهایش می توانند می کند این وی تصور عالوه بر
بگوییم ساده تر می آورد. وارد به این کشور قابل مالحظه ای را فشار تورم نیز آنچه که گفته شد٬ ـگذشته از
فردا از ارزان تر سرمایهـگذاری مربوطه امروز ادامه دهد٬ نیروهای نظامی خود به تجهیز ایران بخواهد اـگر
شاه هم اـکنون٬ اهمیت است. حائز این موضوع موجودیت تجهیزات نیز عالوه بر شد. برایش تمام خواهد
به رو عصری که روابط سیاسی دائمًا ولی در روی آورد. برای دریافت تجهیزات مدرن به آمریکا می تواند
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شاه به این نتیجه این٬ گذشته از داشت. وی مطمئن نیست که این وضع همیشه ادامه خواهد است٬ تغییر
کشور بتواند تا فرهنگ پارسی دارد تکنولوژی غربی٬ رسیده که آینده شاه بستگی به انطباق موفقیت آمیز
برنامه های نظامی خویش پدید تغییرات عمده ای در دارد نظر در او برساند. به عرصه ”تمدن بزرگ“ را
روانی تاریخی یک عنصر باالخره٬ صرف مدرن سازی جامعه ایران بنماید. منابع مالی مربوطه را آورده و
دوران زنـدگی زمان جنگ جهانی دوم یعنی در در تصمیمات شاه دخیل می باشد. که در دارد وجود
سلطنت خلع از پدرش را تصرف کرده و که کشورش را بود به رو قدرتهای خارجی رو شاه با خودش٬
دیگر که نیروهای مهاجم بار آن شود مانع از به نیروهای نظامی اش متکی شده تا او این نظر از نمودند.

به ایران تحمیل نمایند. شرایطی را بتوانند
سؤالی ندارید؟ و جلسه توجیهی پایان می یابد اینجا در (طبقه بندی نشده)



یکم ـکتاب شصت و

دخالتهای
ایران در آمریکا





سرشکستگی که برای یک مملکتی عیب است و چقدر
کشکـول کـه گـندم بـده٬ طرف آمریکا کند دراز دستش را
که رزقش را بخواهد او از پیش دشمنش و کند باز ـگداییش را
این ملت بنای بر تا سرشکستگی دارد. برای ما چقدر بدهد٬
به آنکه بسازد و تقویت کند که کشاورزیش را این نگذارد
تا کنیم. نمی توانیم استقالل پیدا ما خودش به دست می آورد٬
بایدهمه چیزمان ازخودمان که ما این ملت بنای براین نگذارد
خارج رابطه فرهنگی از قطع رابطه اقتصادی٬ باید باشد٬ ما
بکنیم٬ فرهنگ از خود ما باید باشد٬ اقتصاد هم از خود ما
این مغزی که انگلی است تا و نباشد توده ها در این بنا تا باشد.
هم آدم هستیم٬ که ما باورمان نیاید و استعماری عوض نشود و
مملکتمان هم یک مملکتی کنیم..... نمی توانیم استقالل پیدا
چنان و یک مملکت غنی ای است. هم دارد است همه چیز
آنجایی کـه چـاههای نـفتمان هست در باید که ما ـکردند
محیط نفت مـردم گـدا در می خواستند ـگرسنگی بخوریم...
اسـتعمارشان بکـنند. بتوانـند تا ارزان باشد کارگر تا باشند
استفاده تا یک نقشه ای عقب نگه داشتند با را هرجا را٬ همه جا

ـکنند.
58/9/21  امام خمینی ـ

معرفی کتاب
فاصله زمانی سالهای که در می باشد سند محتوی 13 مجموعه حاضر کتاب قبل٬ به دنبال انتشار
: شامل می گردد موضوع کلی را چهار تهیه گردیده است و 1359 /خرداد ژوئن 1978 تا 1352/1974
بیگانگان مقیم ایران مورد ایرانیان در فکر طرز رفاهی٬ اصالحات اجتماعی ـ وقایع سیاسی٬ موضوعات و
عالقه٬ موضوعات مورد از امکان استفاده راحت تر جهت معرفی کتاب و بررسی اوضاع اقتصادی. و

توضیح داده می شود به صورت اختصار اسناد مطالب مندرج در
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وقایع سیاسی موضوعات و
وسیاست داخلی ووقایع شماره 1و2) یعنی سیاست خارجی ایران (اسناد محور تحت موضوع فوق دو

مطرح است. (12 ٬11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7 شماره ٬6 جاری (اسناد
و 1974 سالهای حدود تهران در در سابق آمریکا (سفیر هلمز ریچارد نامه ای است از اولین سند
به رو اشاره به روند آن پس از که در خارجه وقت ایران٬ به عباسعلی خلعتبری وزیر رئیس پیشین سیا)
محرمانه بودن این اطالعات٬ سر توافق دوجانبه بر تبادل اطالعات طبقه بندی شده بین دولتین و رشد
تبادل اطالعات طبقه بندی شده که چه به طور رابطه با در که یک تفاهم نامه دوجانبه را می نماید پیشنهاد
مـختلف ایـن مواد ادامه سند در نماید. تأیید دولت تبادل می گردد٬ مستقیم بین دو چه غیر مستقیم و
یا مشخصات و مدل٬ طرح٬ عکس٬ نقشه٬ نوشته٬ بیان نموده که هرگونه سند٬ تفاهم نامه تشریح شده و
مصالح بین دودولت مبادله به صورت انتقال تجهیزات و یا چه کتبی٬ نمونه هایی که چه به صورت شفاهی و
متخصصین امنیتی همچنین براساس تفاهم نامه به هریک از می گیرد. مشمول این تفاهم نامه قرار می گردد٬
مقامات امنیتی آن با به قلمروکشورطرف مقابل سفرکرده تا دولت مقابل اجازه داده شده هرازچندیک بار
در به عمل آورد. اطالعات طبقه بندی شده تبادل نظر تسهیالت الزم جهت حراست از و روشها مورد در
پایان در فوق تشریح شده و موارد حراست از مورد روشهای کلی امنیتی در اقدامات و بخش ضمیمه سند

این تفاهم نامه آورده شده است. تأیید جوابیه خلعتبری مبنی بر
پرسی شرح مذاـکراتی سناتور عنوان دیدار با دی 1353 ژانویه 19/1975 به تاریخ 9 شماره 2 سند
است که بین سناتور پرسی (سناتور آمریکایی)٬ آموزگار و انصاری (وزرای کابینه هویدا) و لوبرانـی
اهم موضوعات مورد بحث (نماینده اسرائیلی) در موضوعات مختلف سیاسی صورت گرفته است که از
کشور اسرائیل٬ قبال رویارویی اعراب و مسائل مربوط به موضوع دولت ایران در گرفته می توان از قرار
وضـعیت مـخالفتهای داخـلی٬ برابـر آسیب پذیری این رژیم در آینده عربستان سعودی و فلسطینیها٬
قم وتداوم آن دی 1356 تظاهرات 19 این اوضاع نام برد. برابر موضع مردم در سیاسی ایران و اقتصادی و
شهرهای ایران دیگر در سپس برگزاری چهلم شهدای تبریز و تبریز به صورت مراسم چهلم شهدای قم در
همراه با آنها که در 12می باشد 11و ٬8 ٬7 شماره ٬6 بحث دراسناد شیرازموضوع مورد ازجمله اصفهان و

ریشه های آن پرداخته شده است. وقایع اتفاق افتاده به تحلیل تظاهرات و جزئیات حوادث و ذـکر
عنوان تحلیلی مقدماتی در بعدی با سند است و تظاهرات تبریز توصیف حوادث و شماره 6 سند
تعداد بررسی این حرکت شورآفرین پرداخته است. به ارزیابی و تبریز قیام مردمی در آشوب و ارتباط با
بـافت اجـتماعی ماهیت و میزان خسارات فیزیکی٬ گرفته و حمله قرار تلفات مکانهای مورد مردم و
انگیزه های تظاهرکنندگان و شعارها پلیس٬ مقابله جمعیت تظاهرکننده و شیوه های اقدام و تظاهرکنندگان٬

است. این سند مطروحه در جمله موارد از ارزیابی ریشه های نارضایتی مردم تبریز و
درگیریهای مداومی به مناسبت چهلم تظاهرات و اصفهان شاهد تظاهرات تبریز٬ پس از چهل روز
موجب رشد آمریکایی افزایش داده و میان جوامع ایران و در که احساس ناامنی را میگردد٬ شهدای تبریز
شماره 11اغتشاشات سند تاـکتیکهای دولت می گردد. و بین مردم نسبت به انگیزه ها بی اعتمادی وسیع در
نهایتًا طرح و مردم را مقابله حکومت با حکومت و شیوه های مبارزه مردم با تشریح کرده و اصفهان را
پیدایش گروههای به اصطالح انتقام در اصفهان و چماقداری در پدیده نوظهور جامع از تحلیلی نسبتًا
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دولتی ارائه می نماید. مقامات امنیتی و با ارتباط آنها و سطح این شهر
به تظاهرات مردم آن شهر و حوادث شیراز مورد در توضیحاتی مختصر ذـکر پس از شماره 12 سند
به را این روند مذهبیون در نقش نوگرایان و و شیراز به خشونت در رو روند مناسبت چهلم شهدای تبریز٬
رژیم شاه٬ مقابله با مذهبی در محافظه کار عناصر و وحدت نوگرایان (دانشگاهیان) بحث کشیده است.
گروه مذکور تضادهای اصولی عقیدتی بین دو انگیزه های مختلف و مورد به تحلیلی جامع در نگارنده را
به عنوان عامل بطن این فلسفه را گرایش به عدالت اجتماعی نهفته در نقش فلسفه اسالمی و و ـکشانده٬
رژیم جریان فعالیتهای ضد توجه به نظریه نگارنده مبنی براینکه نوگرایان در با وحدت مطرح کرده است.
مطالب درج دیدگاه تحلیلگر٬ از این امر بررسی عوامل دخیل در دستخوش موج محافظهـکاری شده اند٬
کل جامعه عدم مدرنیزاسیون کامل در اشاره کرد: می توان به عوامل زیر ادامه سنداست که مختصرًا شده در
تصویرواضح ازاهداف نداشتن تعریف و سیاست درخالل سالهای اخیر٬ از نوگرا رویگردانی عناصر ایران٬
نـظر جامعه دلخـواه از چوب اصلی اهداف و مشخص بودن چهار مارکسیستها)٬ نوگرایی (به استثناء
ماهیت مشکالتی که رژیم شاه از نوع و مورد تحلیلی است در مطالب انتهایی سند محافظهـکاران مذهبی.
سوی به بررسی شیوه های متخذه از شده است و آن روبرو به واسطه گسترش تظاهرات با یا قبل داشته و

پرداخته است. نیز جهت خنثی کردن آنها در مقابله یا رژیم در
یک سال دوران حدود آن در عملکرد و دولت آموزگار مورد برداشتهای عمومی در ـگزارشی از
دولت وی موضوع سند بر دولت هویدا اقتصادی باقیمانده از اختالالت اجتماعی و تأثیر زمامداری و
شماره 10 را تشکیل می دهد و نتیجه می گیرد که پس از نه ماه همان نومیدیها یعنی تورم٬ افزایش قیمتها٬
ـکمبودها٬ نابرابریهای اقتصادی٬ کاغذ بازیهای دوران قبل از انتصاب آموزگار به جای هویدا هنوز به
قبال واقعگرایانه دولت در سیاستهای غیر واپسگرایانه اقتصادی و به رشد رو که روند چشم می خورد

افزوده است. برشدت آنها ناآرامیهای اجتماعی نیز

رفاهی اصالحات اجتماعی ـ
فوریه 1/1975 تاریخ 20 است که در شماره 3 عنوان سند جهت رفاه اجتماعی کشور٬ حرکت در
به پیشگاه ملت هدفشان را صرف درآمدهای عظیم نفتی در با دولت او شاه و 1353تهیه شده است. اسفند
شرایط زندگی بهتر آموزش و برای شروع یک سری برنامه های رفاه اجتماعی که متضمن تندرستی٬ ظاهر
مورد این سند که در این برنامه ها نشان می داده اند. درآمدهای نفتی٬ به ادعای خودشان توزیع عادالنه تر و

از: عبارتند گرفته اند٬ بحث قرار
دانشجویان و بودجه اختصاص یافته برای آموزش٬ مورد این قسمت در در نیروی انسانی ـ آموزش و
معلم وظرفیت آموزشی و استاد کمبود آموزش رایگان٬ تغذیه رایگان٬ آموزش اجباری٬ امکانات رفاهی٬
نیازهای ایران به افراد نیمه ماهر و ماهر سپس به بررسی نیروی کار بحث کرده و کنفرانس رامسر ایران و
جنبه های و خارج می پردازد٬ از امکان استخدام آنها همچنین کارگران فنی و و کلیه زمینه ها متخصص در

می دهد. بررسی قرار مورد را کیفیت این آموزشها ایران و مختلف آموزشی جاری در
کمیت امکانات کیفیت و تالشهای رژیم برای بهبود مطروحه٬ جمله موارد از اصالحات پزشکی ـ
سطح ایران و پزشک در که به واسطه کمبود مناطق محروم می باشد و روستا به ویژه در ایران و پزشکی در
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امکان دادن و ادامه تحصیل٬ امر تیمهای امدادی در تسهیالت ویژه ای برای بهیاران و برای رفع این کمبود
گـرفته مـی شده است. نظر دانشگاههای خارجی در برای پزشکان ایران فارغ التحصیل از اجازه کار
این طرحهای دولت برای بهبود کیفیت خدمات درمانی بیمه همگانی و آنها٬ تعداد وضعیت بیمارستانها٬

است. دیگر جمله مسائل مطروحه٬ از امور
نقش بخش مربوط به مسکن بحث جامعی است راجع به سیاستهای دولتی رژیم شاه٬ زمین ـ مسکن و
و بررسی میزان نیازها تهیه مسکن برای جامعه ایران و خانه سازی و امر دولت در بخش خصوصی و
ازیک اجاره ها برارتباط افزایش قیمت مسکن و دنبال آن مروری دارد امکانات درحل مشکل مسکن در
لوایـح ضـد سیاستهای دولت منجمله اقدامـات مـجلس و سوی دیگر. افزایش قیمت زمین از و سو

تشریح شده است. زمینخواری نیز
داشت (این سر اجرای اصطالحات ارضی در شاه به واسطه اهدافی که از سازمان کشاورزان ایران ـ
شده به کشاورزان که زمینهای واـگذار موجب گردید سوی رژیم بود) اهداف تبلیغ شده از با اهداف مغایر
وسایل الزم همچنین عدم دسترسی کشاورزان به امکانات و زمان تقسیم گردند. به مرور یا و شوند یارها
بدین جهت دولت سیستم آنان گرفته بود٬ از زمین را فقدان سرمایه امکان استفاده صحیح از و برای کار
بازاریابی ازطریق بهانه دگرگون نمودن متدهای سنتی کشاورزی و با شرکتهای سهامی زارعی را تعاونی و
اجرای این نتایج حاصل از اهداف آن و سیاست مذکور کرد. ایجاد سازماندهی دهقانان٬ ـگروه بندی و
رفاه وزارت جدیدالتأسیس (1974) مورد در است. سند این بخش از بحث در سیاست مطلب مورد
اجتماعی٬ وظایف٬ نیازها و کمبودهای آن مطالبی آورده شده و در پایان افزایش درآمد نفتی و باال رفتن
فساد و قوم و خویش بازی و مشکل انجام سطح انتظارات مردم٬ ساختار سنتی و سیاسی جامعه ایران٬

گرفته است. تحلیل قرار تجزیه و ایران مورد اصالحات در

بیگانگان مقیم ایران مورد ایرانیان در فکر طرز
یک نتیجهـگیری است که به واسطه اشتراـک موضوع به مصاحبه و واقع مجموع 26 در شماره 5 سند
حاصله برای آمریکا٬ سود و آمریکا به دنبال گسترش روابط ایران و ارائه گردیده است. عنوان یک سند
و برای پرکردن جیبهای خود سیل آمریکاییها کًال بازرگانی و پرسنل تجاری و فنی٬ مستشاران نظامی و
برابر رشدی چند را این روند سال 1973 افزایش قیمت نفت در شدند. خزائن کشورشان به ایران سرازیر
سفارت پیش بینی تا و رسید نفر هزار 20 به حدود سال 1976 در آمریکاییها به نحوی که تعداد بخشید
می رفت و آنها آـگاهی ملت به واسطه ستمی که بر رشد سالهای آتی می کرد. در را شدن آنها برابر چند
طراحان آمریکایی را و آمریکاییها حیثیت فرهنگی کشور٬ رفتن استقالل و برباد غارت ثروت مملکت و
اولین گلوله قلب آنان را و گلوله٬ فریادها و شد خواهد فریاد ناله ها ناله و تپشها٬ که آخراالمر متوجه کرد
مردم به آراء و ارزیابی عقاید تهران برای سنجش و در بدین جهت سفارت آمریکا گرفت. نشانه خواهد
مصاحبه شونده در افراد با گفتگوهای خود در صورت نظرخواهی به طرح سه سؤال کلی پرداخت و
منافع آنان را و که افراد جستجوی ارزیابی میزان خطری بودند هرسه سؤال به نحوی در پی جواب برآمد.
حواشی و همراه با توجه داشت که این سه سؤال به فرمهای گوناـگون و البته باید می داد. قرار تهدید مورد

است: سؤاالت مطرح شده پیرامون مطالب زیر جزئیات مطرح می گردیده است.
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سه سال گذشته. یا دو در آنها میزان تغییر خارجیهای مقیم ایران و تعداد آـگاهی از 1ـ
ملیت یک خارجـی بـه ویـژه یک می توانید آیا چگونه می شناسید؟ را خارجیها (سؤاالت جنبی:
نظرتان راجع به ویژگیهایی؟ براساس چه مشخصات و و بشناسید میان خارجیهای دیگر در آمریکایی را

سالهای آینده چیست؟) افزایش خارجیهای در
ایران. بیگانگان در حضور تأثیرات ناشی از 2ـ

راجع به برنامه های دارید؟ ایران خبر تسهیالت ویژه آمریکاییان در از چه حد تا (سؤاالت جنبی :
درباره افزایش اجاره بهای منازل و نظرتان چیست؟ کانال آمریکا تلویزیون ایران و و انگلیس رادیو
چگونه اجتماعی آمریکاییان را برخوردهای اخالقی و این باب چه نظری دارید؟ تأثیرات آمریکاییان در
تأثیرات چگونه می بینید را آنها کمبود مایحتاج عمومی و در مصرف آمریکاییها تأثیر ارزیابی می کنید؟

چگونه می بینید؟) نسل جوان ایران را بر آمریکاییها حضور فرهنگی ناشی از
محلهای ویژه جهت سکونت خارجیان ایجاد 3ـ

کردن آمریکاییان و کردن محل زندگی نظامیان آمریکایی چه نتایجی دارد؟جدا جدا (سؤاالت جنبی :
شهرهای بزرگ چه عواقبی دارد؟) در محلهای خاص برای آنها ایجاد

فرهنگی رژیم مهره های اجرائی یا و عناصر گرفته اند افرادی که موردسؤال قرار است اـکثر الزم به ذـکر
امکـان یک تحصیالت غربی داشته اند٬ اینکه اـکثرًا و توجه به بافت فکری فرهنگی آنها که با بوده اند

گرفته بودند. طراحان این امر از این نظرخواهی را دقیق از نتیجهـگیری مطلوب و

بررسی اوضاع اقتصادی
شماره 4 سند اقتصادی سیاسی ایران است. مسائل اقتصادی و 13 و 4 اسناد بحث در موضوع مورد
توسعه اقتصادی مالی توسط افسر 1975 ـ سال 1354 یکتحلیل اقتصادی سیاسی جامع است که در
توجه به با ترکیب نموده و اقتصادی را آن بوده که عوامل سیاسی و سعی نگارنده بر سفارت تهیه گردیده و
چندان مطلوب ایران را در آمریکا دخالت روبه تزاید نقش و ایران٬ پیش بینی دورنمایی روشن برای اقتصاد
رئوس مطالب به صورت فهرست وار بحث٬ وتراـکم مطالب مورد به واسطه جامعیت سند نسازد. جلوهـگر

: می گردد ذـکر
ایران٬ در تحلیل فقر داخلی٬ اقتصاد نقش آن در نفت و ناخالص سرانه ایران٬ تولید داخلی ـ اقتصاد
ایران بدون نفت٬ اقتصاد طرحهای توسعه صنعتی٬ به رشد٬ رو جهان سوم و موقعیت اقتصادی ایران در
شبکه حمل و و بنادر ایران (ـکمبود مشکالت عمده اقتصاد اهمیت برنامه ریزی٬ بودجه و سازمان برنامه و
تورم و غذایی٬ مصرف مواد تنوع در مصرف زدگی و وضع اسفناـک کشاورزی)٬ پرسنل ماهر٬ کمبود نقل٬
پـیش بینی آیـنده سیستم اسـتبدادی سـیاسی٬ اقتصادی و بین رشد تضاد تورمی دولت٬ اقدامات ضد

اقتصادی ایران.
دیدگاههای ایران و افزایش قیمت نفت و جهان٬ اقتصاد موقعیت ایران در روابط اقتصادی خارجی ـ
روابط مستشاران نظامی٬ تجهیزات و ایران (تأمین تسلیحات و با روابط آمریکا این مورد٬ در آمریکا
رونق شرکتهای تجاری سرمایه گذاری و ارائه مشاوره های فنی٬ ماشین آالت٬ تأمین غالت و تجاری و
نظارت اقتصادی ایران٬ سیاست نظامی و در درگیری آمریکا عواقب سیاسی ناشی از ایران)٬ در آمریکا
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و بررسی قرضه ها قبال نظام مالی بین المللی و ایران در رفتار ایران٬ با کیفیت آنها روابط و مورد نگارنده در
تشریح تفاهمات سیاسی)٬ روابط دوجانبه٬ اختالف در تناقضات سیاسی (عوامل مورد بدهیهای ایران٬
سـاختار مـدرنیزاسـیون و نوگرایی و بین روند تضاد آینده٬ حال و گذشته٬ وضعیت سیاسی ایران در
تحلیل نیازهای ـ آمریکا اهرمهای احتمالی جهت نفوذ پیش بینی آینده سیاسی ایران. استبدادی حاـکمیت٬
غـالت٬ مشـاوره٬ نـظامی٬ نـیروهای فـنی و نیازهای ایران (تسـلیحات٬ برعکس٬ و ایران به آمریکا
اهداف و استراتژیک ایران)٬ موقعیت اطالعاتی و ایران٬ بازار (نفت٬ نیازهای آمریکا ماشین آالت....)٬
آمـریکا اهـرمهای فشـار قیمت گذاری نفت)٬ مواضع متعادل در ایران (اتخاذ بر اعمال فشار نیات در

تجهیزات. نظر وضعیت نظامی ایران از غالت....)٬ (تسلیحات نظامی٬
توضیحات ارقام به صورت جداول و و ارائه آمار اقتصادی است که با یک بررسی صرفًا آخرین سند
تجارت خارجی ایران (صادرات : می دهد قرار مرور مورد زمینه های زیر در وضعیت اقتصادی ایران را
غـیرنظامی)٬ کاالهای نظامی و واردات شامل خدمات و غیرنفتی٬ کاالهای نفتی و شامل خدمات و
و مـوافـقتنامه ها (بـه کشـورهای طـرف قـرارداد)٬ 1977 و سـالهای 1976 صادرات نفتی ایران در
گزارش تحلیلی تسلیحاتی برنامه آمریکا)٬ از غربی غیر کشورهای کمونیستی و محموله های نظامی (از
گزارش تحلیلی تسلیحاتی محوله و (56 تا 53) 77 تا سالهای 74 فروشهای نظامی خارجی به ایران در

.1977 تا سال 74 فروشهای نظامی خارجی به ایران در
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

بهار 1366
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شماره (1) سند
1353 خرداد 7 ـ مه 1974 28 خارجه ایران تهران٬ امور وزیر

عباسعلی خلعتبری
حضرت مستطاب:

اشاره می نماید. تبادل اطالعات طبقه بندی شده بین دولتین ما به رشد رو به روند اینجا در مفتخرًا
توافق بر محرمانه مبادله گردیده و این اطالعات به طور روابط دیپلماتیک معمول است٬ همان گونه که در
مقررات داخلی درحراست زمینه قوانین و این اصل در رعایت گردد. حتمًا این است که محرمانه بودن آنها
گنجانده شده است. جانبه نیز چند یا و قراردادهای دو بسیاری از در دولتی منعکس و نظامی و اسرار از
تبادل این گونه تا شایسته است٬ بسیار تبادل این اخبار اصول حاـکم بر اطالع از دولت آمریکا به اعتقاد بنا
یک که تأیید دارد به همین علت اینجانب افتخار سهولت بیشتری انجام گیرد. با دولت ما اطالعات بین دو
چه به طور مستقیم و تبادل اطالعات طبقه بندی شده که چه به طور رابطه با در تفاهم نامه دوجانبه را
به این ترتیب که دریافت کنندگان اطالعات نماید٬ پیشنهاد صورت می گیرد٬ دولت ما غیرمستقیم بین دو

: مزبور
؛ داد نخواهند دولت ثالثی قرار اختیار در اطالعات را دولت مربوطه٬ بدون تأیید الف :

طبق طبقه بندی دولت منتشرکننده تحت حفاظت اطالعات دریافتی را تا کرد تالش خواهند ب :
دهند؛ خویش قرار

ج : این اطالعات را برای مقصود دیگری جز آنچه که بیان شده بهـکار نبردند؛ و
این اطالعات گنجانده شده٬ که در تبادل اسرار و نشر حق طبع و حق ثبت٬ به حقوقی خاص مانند : د

احترام بگذارند.
هرگونه این اطالعات٬ از مقصود و که منظور گفته شود باید داد تصریح این قرار به منظور

نمونه هایی است که چه به صورت شفاهی یا طرح و یا مشخصات و مدل٬ طرح٬ عکس٬ نقشه٬ نوشته٬ سند٬
رابطه با این اصول در دولت مبادله می گردد. مصالح بین دو به صورت انتقال تجهیزات و یا کتبی و یا بصری٬
یا سّری و که توسط همین دولت باطبقه بندیهای خیلی محرمانه٬ به اطالعاتی اطالق می گردد دولت آمریکا
براساس همان قرارداد و که توسط دولت شما به اطالعاتی مربوط می شود یا خیلی سّری مشخص شده و
می باشد٬ به قراردادهای خاصی نیازمند اطالعاتی که تبادل آنها مورد در ولی این قرارداد مبادله می شوند٬

ـکاربردی ندارد.
دولت چه بین دو مقامات معتبر و تمام اطالعات مبادله شده بین تمام سازمانها مورد این تفاهم نامه در
هرگونه قرارداد انعقاد و کاربرددارد. نقاط دیگر٬ کنفرانسهای بین المللی یا چه در و کشور درپایتختهای دو
محتوای جایی که با تا تبادل این گونه اطالعات٬ رابطه با در سازمانهای تابعه آنها یا و دیگری بین دولت ما
جزئیات مربوط به کانالهای ارتباطی این تفاهم نامه واقع نخواهدشد. تحت تأثیر نباشد٬ مغایر این قرارداد
کردید. نتیجه مذاـکرات فنی بین سازمانهای ذی ربط دولتین مشخص خواهد اصول فوق در کاربرد و

آن به قلمرو یک بار که هرازچند هریک ازدولتین به متخصصین امنیتی دولت مقابل اجازه خواهدداد٬
اطالعات طبقه بندی تسهیالت الزم جهت حراست از و روشها مورد مقامات امنیتی آن در با سفرکرده تا
این اختیار تسحیالتی در و به عمل آورد٬ گرفته تبادل نظر آن قرار اختیار شده که توسط دولت مقابل در
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این گونه اطالعات حراست کافی به عمل از که آیا مشخص نمایند آنها تا داد٬ خواهد متخصص قرار افراد
زمینه اطالعات طبقه بندی شده به خصوص در شناخت این واقعیت که حراست از پس از خیر. یا می آید
روش کلی مراحل و دارد٬ کشور امنیت ملی دو تجهیزات دفاعی نقش مهمی در تولید توسعه و تحقیق و
با صورتی که دولت متبوع شما در شد. درج خواهد ضمیمه همین نوشتار این اطالعات در حراست از
مشخص شدن نوع به آن پس از پاسخ شما می کنم که این یادداشت و پیشنهاد مطالب فوق موافقت دارد٬
به تاریخ پاسخ شما از تحت پوشش این موافقتنامه واقع شود. باید به میل دولت شما اطالعاتی که بنا

تلقی گردد. نظر صورت موافقتنامه مورد
هلمز بپذیرند. ریچارد صمیمانه مرا است عالیجناب احترامات گرم و امیدوار
آمریکا  سفیر

اقدامات کلی امنیتی و ضمیمه مربوط به روشها
اساس توافقنامه بین بر یا و دولتین ما یک از اطالعات رسمی دارای طبقه بندی امنیتی که توسط هر 1ـ
طریق کانالهای دولتی قرار از و دیگر دولت٬ اختیار دولتین در یکی از و دولت مشخص شود این دو
می گردد٬ برخوردار یک طبقه بندی خاص دیگر توسط مقامات ذی صالح دولت دریافت کننده از می دهد٬
دولت دهنده نظر طبقه بندی مورد بیش از معادل یا آن اطالعات به عمل می آید میزان حراستی که از تا

باشد.
2ـ دولت دریافت کننده٬ اطالعات را برای هیچ مقصود دیگری مگر هدف انتشار آن به کارنخواهد برد

و این اطالعات را بدون رضایت دولت دهنده در اختیار دولت ثالثی قرار نخواهد داد.
بخش سازمانها دولتین٬ دادهای منعقده بین هریک از زمینه قرار اطالعات ارائه شده در رابطه با در 3ـ
آن قابل اجراست مسئولیت اقدامات قلمرو در دولت کشوری که قرارداد تابعه آن با افراد یا خصوصی و
شرایط و طبق معیارها این گونه اطالعات که دارای طبقه بندی شده بر جهت حراست از امنیتی الزم را
طبقه بندی امنیتی٬ استفاده از اطالعات مورد و داد قرار زمینه مفاد مشخص شده توسط آن دولت در
یا به پیمانکار است٬ مهمتر این گونه اطالعات طبقه بندی خیلی محرمانه یا انتشار قبل از عهده دارمی گردد.
که آن پیمانکار قبًالتضمین کند باید نماید واـگذار آن اطالعات را دارد نظر دولتی که در احتمالی٬ پیمانکار
این در دارد٬ اطالعات طبقه بندی شده را تسهیالت آن توان کافی جهت حراست از احتمالی و پیمانکار یا
برای افرادی که وظیفه شان دسترسی مجوزهای خاص امنیتی را و نمود ارائه خواهد خاصی را رابطه مجوز

نمود. خواهد صادر داشتن به این اطالعات طبقه بندی شده است را
است : موظف به انجام وظایف زیر دولت دریافت کننده نیز 4ـ

که تمام اشخاص دارای امکان دسترسی به این اطالعات طبقه بندی این امر حصول اطمینان از الف:
طبق قوانین مربوطه مطلع می باشند. این اطالعات بر حراست از در مسئولیتهای خود شده از

این اطالعات طبقه بندی شده با قرارداد نتیجه اجراء موردتسهیالتی که در در بازرسیهای امنیتی را ب:
درآورد. به مرحله اجراء دارند کار سرو

پاراـگراف فرعی ب این گونه اطالعات درتسهیالت ذـکرشده در که وجود این امر ج:حصول اطمینان از
این در آن می باشند. اهداف رسمی نیازمند که برای اجراء گرفت٬ خواهد استفاده اشخاصی قرار مورد تنها
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به دسترسی داشـتن بـه ایـن گونه صورت نیاز به این گونه تسهیالت در ورود رابطه درخواست مجوز
این درخواست به در و شد٬ توسط سازمان دولت مقابل تسلیم سازمان دولتی ذی ربط خواهد اطالعات٬
بـرای بـازدیدهای شـد. اشاره خواهد نیز ضرورت بازدید رتبه رسمی بازدیدکننده و امنیتی و مجوز
موظف دولت دریافت کننده درخواست بازدید نمود. می توان مجوزهای مناسب صادر نیز طویل المدت تر

دهد. قبول خویش قرار مورد جریان بازدید در آن را مربوطه اطالع داده و است که به پیمانکار
این پس بـازپرداخت بازرسیهای الزم از تحقیقات امنیتی و اجراء هزینه های متحمل شده در 5ـ

شد. نخواهد
یافت. اساس دولت به دولت انتقال خواهد بر تجهیزات طبقه بندی شده تنها اطالعات و 6ـ

جهت در دولت دیگر قلمرو در موجود شده براساس قرارداد دولت دریافت کننده تجهیزات تولید 7ـ
اطالعات طبقه بندی حراست از که در معمول دارد اطالعات طبقه بندی شده همان اقداماتی را حراست از

انجام می دهد. شده خود

وزارت خارجه شاهنشاهی ایران
ژوئن 1974 6 2515/18 تهران٬ شماره:

آقای سفیر:
که پیشنهاد ضمیمه آن اشاره کند و شما می 1974 مورخ 28 به یادداشت شماره 370 دارد افتخار
می نماید اطالعات طبقه بندی شده مبادله شده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت آمریکا تابع بعضی از

اصول امنیتی مورد توافق و مشخص شده در آن باشد.
یادداشت مندرج در پیشنهاد که دولت شاهنشاهی ایران با اعالم می دارد کمال افتخار با اینجا در
سوی دولت ایران اطالعاتی که از رابطه با در اعالم می نماید. ضمیمه آن موافقت خویش را و فوق الذکر
خیلی محرمانه٬ روشهای مطروحه شامل تمام اطالعات دارای طبقه بندی محرمانه٬ اصول و ارائه می گردد٬
این گونه اطالعات توافق خاص دیگری به عمل آید. مورد آن که در مگر خیلی سّری می باشد٬ سّری و
مورخ که یادداشت شماره 37 بدین وسیله موافقت می نماید یادداشت شما٬ مطروحه در برطبق پیشنهاد
تلقی دولت ما همین تاریخ به صورت قراردادی بین دو این پاسخ از ضمیمه آن و و شما می 1971 28

تقدیم می دارد. را این فرصت احترامات بی شائبه خود استفاده از با ـگردد.
عباسعلی خلعتبری

خارجه ایران امور  وزیر

شماره (2) سند
خیلی محرمانه دی 1353 طبقه بندی : 19 ـ ژانویه 1975 9 تاریخ :
واشنگتن دی.سی. خارجه در وزارت امور تهران به : در سفارت آمریکا : از

(ـکتبی) تهران 169 عطف به :
موضوعات سیاسی پرسی: سناتور دیدار موضوع :

نماینده اسرائیل٬ انصاری وزرای کابینه و و آموزگار تماسهای جداـگانه ای با پرسی در سناتور 1ـ
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ممکن است نگذشته و تأیید مرحله تصویب و این گزارش از نمود. آنان تبادل نظر با مسائل زیر لوبرانی در
واقع گردد. نظر تجدید مورد طرف سناتور از

اسرائیل قبال رویارویی اعراب و موضع دولت ایران در الف ـ
ایران به اعراب تغییری نکرده یعنی٬ که موضع ایران اساسًا مسلم می دانستند یا سه موافق بوده و هر
علیه اسرائیل شرکت نخواهدجست. تحریم نفتی بر در و نمود اسرائیل کمک نظامی نخواهد برای مقابله با
مشکالت بین رابطه با در به خصوص مصر جلب حمایت اعراب٬ صدد است که ایران در لوبرانی معتقد
اسرائیل همکاریهای نهانی با وی افزود خلیج تحکیم بخشد. در موقعیت خویش را عراق است تا ایران و

ادامه دارد. علیرغم حساسیتهای سیاسی موجود

فلسطینیها کشور ب ـ
حیاتی فلسطینی ضروری و تشکیل یک کشور که پیشنهاد این عقیده بودند انصاری بر و آموزگار
ابهام آمیزی سخن می گفتند٬ فلسطینی به طرز چگونگی تشکیل این کشور مکان و مورد در دو هر است.
را که حسین خود بود لوبرانی معتقد که برای حفظ موقعیت حسین اقدامی به عمل آید. بودند ولی امیدوار
با دیدار قبل از که امکانات حسین را دارد شاه قصد و آماده می کند فلسطینیها برای نمایش قدرتی با

ارزیابی کند. سادات٬

ج ـ آینده عربستان سعودی
به احتمال بوده و آسیب پذیر که دولت عربستان سعودی بسیار لوبرانی احساس می کنند و آموزگار
که تشکیل بود معتقد آموزگار گرفت. خواهد رژیم قذافی جای آن را غربی مانند قوی یک رژیم ضد
یک تمامیت در را گفت که این امارات بایدخود خلیج فارس اشتباهی عظیم بوده و ـکشورهای کوچک در
روی بر زیادی را فلسطینی فشار که یک کشور هم لوبرانی معتقدند و هم او سازماندهی کنند. بزرگتر
صورتی که تغییرات سیاسی منافع است که در لوبرانی معتقد نمود. اعمال خواهد ـکشورهای شبه جزیرها

پرداخت. آن سوی خلیج به مداخله خواهد ایران در اندازد به خطر دولت ایران را

عکس العمل مردم ایران ـ د
سطح چشمداشتهای شخصی ایرانیان که ناشی از دورانی حساس توصیف کرد انصاری دوران فعلی را
اقتصاد. در زیادی پول به جدید تزریق مقادیر فشارهای تورم زای ناشی از نفت است و به منافع حاصله از
پرسنلی موجود موانع فیزیکی و این زمینه از در و لحن تندتری بیان کرد با مسائل دولت ایران را آموزگار
سخن مناطق روستایی است٬ مناطق شهری هفت برابر در این واقعیت که سطح درآمدها راه پیشرفت و در
مربوط به اوضاع جاری پرداخته به اداره امور دقت بسیار داشت که دولت ایران با انصاری اظهار ـگفت.
کاالهای اساسی به منظور تأمین سوبسید رابطه با که دولت ایران در معتقدند هم آموزگار و هم او است.
ارائه خدمات اجـتماعی و است) درصد تورم (ـکه میزان این تورم هم اـکنون به گفته انصاری 12 مهار
دیگران که دانشجویان و این موضوع اتفاق نظرداشتند برسر هردو معقول داشته است. عملکردی منطقی و
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معترض هستند. زمانی که نیازهای داخلی برآورده نشده٬ کمکهای خارجی ایران در نسبت به برنامه جدید

منافع بیشتری نهفته است. این کار قانع ساخته که در را که دولت ایران مردم این کشور بودند معتقد دو هر
بزرگ بینی شاه ممکن این بیم داشت که خود از او خوش بینانه نبود. نقطه نظرهای لوبرانی چندان مثبت و
که زیردستان وی اقتصادی بزند یا برنامه های اجتماعی و که وی دست به اجرای نوعی از است باعث شود
لوبرانی همچنین از ناامیدی مردم شود. بدین وسیله موجب دلسردی و و اداره کرده٬ آنان را نتوانند احتماًال
که قـدرت می کرد تصور آموزگار نگرانی می کرد. مذهبی ابراز ارتجاعی عناصر نفوذ و اختالف درآمد
برخالف آنچه که ترسیم می گردد٬ اوضاع داخلی را سه نفر خالصه اینکه هر به زوال است. مذهبیون رو
بخش توصیف نمی کردند. میکلوس نوید

شماره (3) سند
خیلی محرمانه 1353 طبقه بندی : اسفند 1 ـ فوریه 1975 20 تاریخ:
واشنگتن وزارت خارجه ـ تهران به: ـ سفارت آمریکا از:

جهت رفاه اجتماعی کشور حرکت در  موضوع:
خالصه:

برای شروع یک سری برنامه های فزاینده نفتی هدفشان را صرف درآمدهای وسیع و با دولت او شاه و
زندگی برای مردم ایران و بـرای شرایط بهتر و رفاه اجتماعی که متضمن تندرستی بهتر٬ آموزش بهتر
اطمینان یافتن از توزیع عادالنه تر درآمدهای نفتی می باشد٬ نشان داده اند. این برنامه های بزرگ شامل
زمین٬ استفاده از مسکن٬ خدمات درمانی٬ تربیت نیروی انسانی٬ اصالحات عظیم احتمالی در آموزش و
می باشد. گرفته اندژ توجه قرار این گزارش مورد بیمه اجتماعی که در رفاه و سازمان کشاورزان ایران و
بحث قرار درجزئیات مورد ملت را پیشرفت انقالب شاه و دست تهیه است٬ ـگزارش تکمیلی دیگری که در
کارشناسی کامل که ایران مثل آوردن زیرسازی و به وجود و فهم این برنامه مستلزم سالهای زیاد می دهد.
کردن راههایی پیدا موفقیت ایران در می باشد. آن است٬ فاقد حال توسعه فعًال در اغلب کشورهای دیگر

ملی حیاتی است. ثبات مستمر برای انجام این اصالحات عظیم اجتماعی برای توسعه و

نیروی انسانی آموزش و الف ـ
توجه حال حاضر که دولت ایران در می رسد رفاه اجتماعی به نظر محدوده کلی توسعه ملی و در
موضوعات معطوف بهـکارگیری نیروی انسانی نسبت به دیگر تربیت و بیشتری به مشکالت آموزش و
برای آموزش و دالر) میلیارد 1/9 ریال (حدودًا میلیارد شده پنجم 130 نظر برنامه تجدید می دارد.
برای برنامه تنها میلیون دالر) 297 ریال (حدودًا میلیارد پرورش اختصاص داده است که شامل 20
فقط نشان دهنده جالب توجه بودن٬ وجود با دالر میلیارد رقم 1/9 آموزش ابتدایی رایگان می باشد.
از مـی باشد. تشخیص عدم توانایی سیستم آموزشی ایران برای جذب مـبلغ بـیشتر افزایش و %2/4
دولت کمک از نفر 41/000 تقریبًا هستند٬ دانشگاهها در حال حاضر دانشجوی ایرانی که در 124/000
یک صندوق برای اخیرًا دانشجویان تحت نظارت نخست وزیر شورای هماهنگی امور دریافت میدارند.
سازمان جدیدالتأسیس دانشجویان در تأسیس نموده است و کشور ـکمک به دانشجویان ایرانی خارج از
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درجات نمود٬ آینده کمک خواهد آموزش عالی به فارغ التحصیالن برای گرفتن شغل در وزارت علوم و
سرپرستی سطح دانشگاه را فعالیتهای مختلف آموزشی در و نمود ارزیابی خواهد تحصیلی خارجی را
میلیون دالری توسعه در یک طرح 24 داوطلب در دانش آموز و دانشجو 40/000 تعداد کرد. خواهد
به یک میلیون نفر سال 1978 تا آنها که تعداد می رود انتظار و مناطق روستایی شرکت کردند تابستان در

برسد.
پروتئین روزانه برای هر و شاه فرمان داده است که هشت سال اول آموزش منجمله یک جیره شیر
مدارس منع در ممانعت فرزندانشان برای حضور از قانون دیگری والدین را مجانی باشد. دانش آموز
یک کارت برای هرکودک تازه متولد قانون تخطی نخواهدشد٬ اینکه از کردن از برای اطمینان پیدا می کند.
که آموزش ابتدایی کودکان ایرانی شد به افزایش سریع تعداد این فرمان منجر شد. خواهد آموزشی صادر
حال سال در 10 تا کودک ایرانی بین سنین 6 4/764/000 از برطبق ارزیابیهای رسمی %77 می بینند.
بیسوادی ثبت نام کرده اند. کالسهای مبارزه با یا درمدارس ابتدایی عادی ومدارس سپاهی دانش و حاضر
امکان نداشته است که هنوز عمل٬ در شد. سال 1974 پرورش مسؤل اجرای فرمان تا وزارت آموزش و
برنامه به وزارت مسئولیت اجرای این بخش از 1974 نوامبر در و گردد اجرا مجانی کامًال طرح نهار
ولیکن تالشی کردند٬ همچنان ادامه پیدا غذایی) مشکالت توزیع وخراب شدن (مواد بازرگانی سپرده شد.
این شاه اشاره کرده است که عالوه بر انجام شده بود. زیادی دانش آموز تغذیه تعداد مؤثر عمده برای بهبود
که یک دانشجوموافقت کنند و صورتی که دانش آموز آموزش عالی مجانی منجمله هزینه های زندگی در
سال در مقابل هرسال تحصیلی دبیرستان و 2 سال در مقابل هرسال تحصیلی دانشگاه برای کشور کار کنند
در تعلیمات فنی دانشگاهی بدون شرایط بازپرداخت فراهم خواهدشد. به وسیله دولت فراهم خواهدشد.
پایین سال تخمین زده شده احتماًال در معلم که 30/000 حاد کمبود ـکوتاه مدت کیفیت آموزشی به خاطر
تا ایران 10/000 چون که ظرفیت آموزش معلم در سالی نمی توان برآن غلبه نمود؛ برای چند و بود خواهد
جمعیت ایران کل کودکان سن دبستان که باالی رشد داشتن درصد نظر در به عالوه با می باشد. 13/000
رسید٬ میلیون خواهد به 8/6 سال 1986 در تخمین زده شده٬ سال 1971 میلیون در 4/8 حدود در
فقط یک جهش ناـگهانی تقاضای این کمبود قرارخواهدداد. تحت فشار افزایشی که هرسیستم آموزشی را
برای این حرفه احترام کمی که ایرانیها و بلکه همچنین حقوق سطح پایین آنها منعکس نمی کند٬ معلم را
رأی کنفرانس رامسر ٬1974 سپتامبر در و این مشکل آـگاهی دارند ایرانیان از منعکس میسازد. را قائلند
بیشتری به حرفه دیگرخدمات رفاه اجتماعی برای جلب افراد مسکن و بیمه و به فراهم نمودن حقوق بهتر٬
تهران شد. مسکونی برای معلمان در واحد به تهیه برنامه ای جهت ساختمان 700 این منجر معلمی داد.
مطلوبی معلمان ولی نمایش واقعی تصمیمی است که به طور افتاد٬ مکان آن به تأخیر برسر گفتگو با هرچند
بیسوادی آسودگی خاطری در مبارزه با سپاهیان دانش و این اثنا در داد. خواهد قرار تحت تأثیر آینده را
طـریق آمـوزش کـه از مقامات امیدوارند و معلم برای مناطق روستایی فراهم می آورند کمبود مورد
برای درسهای معلم را کمبود معلمانی که شرایط پایین تری نسبت به بقیه دارند٬ استفاده از تلویزیونی و
سال گذشته در می رود. سرعت به جلو مدارس ابتدایی با ساختمان دانشگاه و ابتدایی کاهش دهند.ضمنًا
میلیون دالر به 84 میلیون دالر 13/8 بودجه دانشگاه تهران از متوسطه ساخته شد. مدرسه ابتدایی و 700

برنامه ریزی شد. دست کشور تعدادی دانشگاههای منطقه ای برای مناطق درو و کرد افزایش پیدا
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میلیون کارگر به 2/1 سال 1978 که تا پیش بینی می کنند ایرانیها زمینه آموزش نیروی انسانی٬ در
حدود در یک کمبود شوند٬ سطح مطلوبشان اجرا در تمام برنامه ها حتی اـگر بود؛ احتیاج خواهد جدید
ودر کردن کارگرخارجی پرشود ممکن است ازطریق وارد این شغلها نفرپیش بینی شده است. 720/000
به مناطق روستایی استفاده می کند. هندی در دکترهای پاـکستانی و خیلی از ایران هم اـکنون از حقیقت٬
پرسنل پزشکی وتکنیسینهای ساختمانی از مهندس٬ که 7/000 دارد جریانی وجود عالوه برنامههای در
برای هماهنگی درخواستهای بخش عمومی ملل استخدام نمایند. دیگر همچنین کارشناسانی از فیلیپین و
که به کرده است٬ کاریابی برپا اجتماعی یک مرکز امور و خارجی وزارت کار خصوصی برای کارگر و

راه سازی ارجحیت می دهد. کارشناسان ساختمانی و پرسنل پزشکی و
تشویق به را خارج زندگی می کنند تالش است که ایرانیهای تعلیم دیده که در همچنین دولت ایران در
و به اروپا مغزها میان مهندسین توجه به کاهش فرار در رشته های پزشکی و در خصوصًا بازگشت نماید.
تمام دانشجویان ایرانی که در که %71 وزارت علوم نشان می دهد. آمار معطوف شده است. ایالت متحده٬
فرانسه هستند. در %6 انگلستان و در %10 آلمان غربی٬ در درصد 25 آمریکا در خارج تحصیل می کنند
تماس ایرانیان مهاجر که با به خارج اعزام دارد استخدام کنندگان را که تیمهایی از دارد دولت ایران قصد
اجتماعی بدهند٬ یافته کاری و شرایط بهبود مورد توضیحاتی در و پیشنهادحقوق بهتر به آنها و کنند برقرار
آینده ایران بایستی نیاز ولی قسمت اعظم نیروی انسانی مورد تحرکی به بازگشت به ایران کنند. را ـکه آنها
که طرحی دارند یونسکو دولت ایران و میلیون دالری بانک جهانی٬ کمک وام 19 با داخل فراهم آید. در
یک پروژه 70 میلیون دالری برای ساختمان 39 مدرسه جدید کشاورزی و حرفه ای٬ مدارس ابتدایی و
سال به دانش آموزان حرفه ای تا شروع کنند. برنامه های جاری نیاز راهنمایی وتسهیالت آموزش معلم را
دولت عنوان می دارد. آن چیزی که هم اـکنون آموزش می بینند٬ (560/000 (حدود به ده برابر را 1978
کـه آموزش حـرفه ای سـیار مرکز طریق 150 آینده از این آموزش در است که بیشتر ایران امیدوار
کاریابی ثابت مرتبط مرکز 150 و مرکزی کاریابی سیار به یک سیستم 200 را فارغ التحصیالن خود
دارد وجود به مناطقی که گاز این کارگران را باشد که قادر دارد انتظار وزارت کار و انجام گیرد٬ می کند

مرحله برنامه ریزی هستند. در عمدتًا این مراـکز حال حاضر در منتقل نماید.
زیادی از تعداد شود. نظر آن تجدید بایستی در بعضی جنبه های آموزش جاری ایران بی هدف است و
و ناامید غیرقابل استخدام هستند بدون آموزش عملی بیشتر اینکه می بینند فارغ التحصیالن دانشگاهی از
کردن کارهای خوب بجز به پیدا فارغ التحصیالن بی تخصص دبیرستانی اغلب قادر پریشان می شوند.
شروع به عرضه درسهای کوتاه بعضی دانشگاهها نیستند. بخش خصوصی که برنامه های آموزشی دارند
دولت و پاسخگوی این مشکل باشند تا کرده اند٬ بازار آوردن مهارتهای قابل جذب در مدت برای به وجود
به خارج سازمان بین المللی کار ساالنه تحت نظر فارغ التحصیل دبیرستان را که 600 دارد نظر ایران در
بیکاران جامعه ایران را که قسمت بزرگی از زنان می شود متوجه بهـکارگیری بهتر بیشتر تأـکید اعزام دارد.
تا که این رقم فقط %15/3 می رود انتظار و می کنند زنان کار فقط %13/6 حال حاضر در تشکیل می دهند.

کند. یعنی پایان برنامه پنجم افزایش پیدا سال 1978
بخش خصوصی در دست دولت است٬ در حال حاضر نیمی فعالیت اقتصادی ایران در ـگرچه بیش از
چنان کارگرانی اـکثریت عظیمی از و مهم بازی می کند و یک نقش مستمر نیمه ماهر و ماهر زمینه کارگر
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نوامبر در کنفرانس مدیریت شیراز در برنامه های دولت دریافت داشته اند. خارج از تجربه را آموزش و
به وسیله پیشنهاد پارچه بافی) سیمان و قسمت شکر٬ در (خصوصًا دولت ایران این موضوع را ٬1974
تخفیف مالیاتی یا طریق کمک و هزینه های آموزشی بخش خصوصی از قسمتی از تأمین بودجه تمام یا
که آموزش و دارد این حقیقت تأـکید بر این احتیاج ناـگهانی به نیروی انسانی ماهر تشخیص داد. صریحًا
بدون پیش بینی قابل فهم احتیاجاتی کرده است (شاید آموزش نیروی انسانی توسعه پیدا پرورش ایران و
بهـکارگیری بخش آموزش و در سریع درآمدهای نفتی ایران سرچشمه می گیرد). عظیم و رشد ـکه از
مشکالت عاجل مربوط به توسعه روبرواست. است که دولت ایران هم اـکنون با نیمه ماهر و ـکارگران ماهر
آن اساس ایران هنوز نیازهای انسانی ایران نمود٬ شروع به ساختن شمایی از چه کنفرانس شیراز اـگر
یا آموزش کارگران الزم برای آینده و نیروی کارگری موجودش٬ به استفاده صحیح از قادر را آماری که او
سازمان برنامه و ندارد. کارگران فصلی کشاورزی بنماید٬ یا قبیل زنان و از نیروی انسانی بیکار استفاده از
مشغول تهیه امکانات آماری دو هر وزارت کار و این زمینه به عهده دارد٬ در که مسئولیت اصلی را بودجه٬
بتوان به سؤاالتی از این مشکالت چگونه است و با بهترین روش برخورد تامشخص شود تحلیلی هستند و
کردن کـارگران وارد به میهن (ـکه در بازگشت کارگران ماهر نیازمندیهای مسکن٬ قبیل تطبیق حقوق٬
پاسخ داد. ساختن ایران به انجام برنامه های توسعه اش نهفته است) لزوم برای قادر مورد خارجی به تعداد

اصالحات پزشکی ب ـ
شاه کمی بعد از صدور فرمان آموزشی یک برنامه فراـگیر پیشگیری پزشکی را نیز اعالم نمود. برای
وسیعتر کردن دامنه مراقبتهای پزشکی قابل دسترسی در استانها و برای تعدیل اثر کمبود مـلی دکـتر٬
که یک برنامه آموزشی نه ماهه برای دارد نظر اشرف در نظر سازمان خدمات اجتماعی شاهنشاهی زیر
مناطق روستایی اختصاص به پیش گیریهای طبی واستعالجی در باید تیمهای امدادی که شغل خودشان را
ولی مقاومت برسند٬ 60/000 است که تیمهای امدادی به بیش از پایان برنامه امید در ارائه کند. دهند٬
دولت همچنین یک بـرنامه به تعویق انداخته است. مستقیم به وسیله دکترهای ایرانی شروع برنامه را
که یک دوره اجباری بهیار و برای آموزش دستیار برنامه سازمان خدمات) کمی مشترک (با جداـگانه و
دوره مأموریت ابتدایی دوساله شان ولیکن پس از نظردارد. در تیمهای امدادی بگذرانند٬ در باید دوساله را
به دریافت لیسانس که به هزینه دولت منجر شروع نمایند٬ ساله را یک دوره چهار بود خواهند مجاز آنها
به عنوان معلم برای تربیت دستیارهای آتی می توانند فارغ التحصیلی آنها پس از شد. بهیاری خواهد

ادامه دهند. سطح دکترا به تحصیل پزشکی تا یا و٬ خدمت کنند
یک که در تالش هستند در ایرانیها دکتری)٬ از سطح پایین تر اشاره به توسعه کمکهای پزشکی (در با
که افتاده استانها مناطق دور برای خدمت در بی میلی دکترهای ایرانی٬ و دکتر اثرات کمبود مدت کوتاه بر
یک برای مثال ایران با غلبه کنند. بدون پوشش الزم طبی گذاشته است٬ جمعیت را یک رقم تخمینی %80
نفرشان که 2347 متخصص هستند نفر 3538 این تعداد که از دکتردارد میلیونی فقط 11774 جمعیت 32

می کنند. تهران کار در متخصصین) (از
طریق معتبر از را مشغولند آلمان غربی بهـکار ایرانی که در دکتر 500 تا که 300 دولت ایران امیدوار
ایران تشخیص داده شده بود٬ کافی برای اشتغال به طبابت در غیر که قبًال دانستن مدارک آلمانی آنها
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مشغول می باشند٬ به کار کشورهای دیگر به دکترهای ایرانی که در ترغیب به بازگشت به وطن نماید.
حقوق کامل و با بیمارستانی که دولت معین می کند کارکردن در خدمت نظام وظیفه با معافیت از پیشنهاد
ایران همچنین شروع به وارد ساعات بیمارستان داده شده است. خصوصی پس از اجازه پرداختن به کار
حال تحقق بیشتر به هر نیازهای توسعه اش کرده است. به منظوررویارویی با هند پاـکستان و از ـکردن دکتر
به بود. آینده بدون اشکال خواهد در مکمل سپاه بهداشت می باشد٬ آنها که چندین فقره از این برنامه ها
چیزی را است که این برنامه ها دست انجام است خیلی زود استثنای برنامه واـکسیناسیون که هم اـکنون در

پیشنهادات معرفی نماییم. جز
به خدمات درمانی تهران برنامه های قابل تحقق فوری تری که برای افزایش دسترسی فقرا دولت در
تختخوابی بیمارستان 1000 شامل ساختمان 2 (برنامه ها) اینها شروع نموده است. طرح ریزی شده را
ریال 900 و هستند ریال روزانه برای کلینیکهایی که دارای تجهیزات کمتر است که نرخهای ثابت 300
بودجه شان را بیشتر یا کلیه بیمارستانهای دیگری که %30 عرضه می نمایند. برای بیمارستانهای عادی را
این از دارند دولت قرارداد بیمارستانهایی که برای درمان کارمندان با نیز و دولت دریافت می دارند٬ از

نرخهای ثابت استفاده می کنند.
بلکه هدفش این است که ایران تحمیل کند٬ در بیمه همگانی را ندارد که قصد می کند دولت ایران تأـکید
عین در فراهم کند به پرداختی برای آن نمی باشند٬ مجانی برای آنهایی که قادر خدمات درمانی وسیع و
آزاد بیمارستانهای عمومی ناراضی هستند٬ درمان در کیفیت خدمات و که از را ثروتمند حال که افراد

می گذارد تا برای نوع مراقبتهای پزشکی که می خواهند پول بپردازند.

مسکن ج ـ
و نماید به بخش خصوصی واـگذار خانه سازی ایران را درصد داشت که 75 دولت ایران قصد ابتدا در
در کند. نظامیان متمرکز اصلی روی خانه سازی برای کارمندان دولت و به طور دولت منابع ساختمانیش را
مقابل مسکونی در واحد بخش خصوصی فی الواقع 256000 برنامه چهارم (1973ـ1969) مقایسه با
مقابل یک واحد در نفر به 8/8 7/7 به هرحال تراـکم مسکن دراین دوره از نمود. 37/000واحددولت بنا
(در سطح کشور مسکن در علیرغم کمبود و 1974 به دنبال ترمیم کابینه در و کرد مسکونی افزایش پیدا
شده برنامه تجدیدنظر هدف خانه سازی در دولت تصمیم گرفت که مداخله کند. میلیون واحد) 1/7 حدود
برای خانه سازی از90 وتخصیص (منابع) کرد به 1/050/000واحدترقی پیدا 740/000واحد پنجم از
برطبق برآوردهای رسمی منابع اضافی به عالوه کرد. ریال افزایش پیدا میلیارد ریال به 250 میلیارد
ساالنه سال 1978 که تا توسعه سریع وتشویق صنعت خانه سازی پیش ساخته به دولت اجازه خواهدداد
امیرشاهی نامتجانس: به یک تذکر (اشاره می شود (برطبق ارزیابیهای رسمی). کند بنا واحد 100/000
کارخانه های خانه سازی تا سال طول می کشد که حداقل دو شرکت خانه سازی کورش توضیح داد مدیر
شهرسازی مسکن و انصاری وزیر همایون جابر برپاشوند.) اینکه واحدی ساخته شود٬ پی ساخته قبل از
طول سال آینده در واحد اساس آن 200/000 که بر اعالم نموده است٬ خانه سازی را یک هدف عظیمتر
به وسیله دولت واحد 80/000 آن به وسیله بخش خصوصی و واحد که 120/000 شد ساخته خواهد
که این هدف 6/69 دارد انتظار او شد. ساخته خواهد به وسیله وزارتخانه او) واحد (منجمله 20/000
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عرب که فرانسوی دانمارکی و طرف شرکتهای آمریکایی٬ از همکاریهایی را او خرج بردارد. دالر میلیارد
حال به هر پیش بینی می کند. عالقه نموده اند٬ خانه سازی ایران به درجات مختلف ابراز نسبت به بازار
عاید بیشتری را روی ساختمان آپارتمانهای مجلل که سود گذشته متمایل به تمرکز بخش خصوصی در
به سـاختن پـروژه های که پیمانکاران خصوصی را برنامه ای طرح کند دولت باید بوده است. می کرد٬
دولت همچنین در ترغیب نماید. هزینه پایین برای رفع احتیاجات زیادتر و خانه سازی به مقیاس وسیعتر
برای فروش مسکن و خریداری نماید ساخته شده به وسیله بخش خصوصی را که آپارتمانها دارد نظر
اعضای تعاونیهای این میان کارگران٬ در و نیزاقدام به ساختمان بنماید خود ارزان قیمت به نرخهای پایین٬
سازمان بیمه های نزد را که آنها می کنند فرمایانی کار کسانی که برای کار تعاونیهای روستایی و مسکن و
یک است یک اعتبار مسکن قرار برای تشویق بیشتر برخوردارند. اولویت باال از اجتماعی بیمه کرده اند٬
با ساله به اعضای تعاونیها که به صورت وامهای 20 دهند بانک ساختمان قرار اختیار ریالی در میلیارد
وامهای بانک ساختمان نیز شود. اعطاء نرخ کمتر با استانها در تهران و در درصد 6 تا نرخ بهره پایین 2
به 6درصد 8درصد از وام به بانک ساختمان را که بانک مرکزی نرخ (بهره) زیرا شده است٬ جالب توجه تر
پیش قسطی معادل 20%وام رهنی مسکن می رود انتظار تعاونی نیستند ازخریدارانی که عضو ـکاهش داد.
درصد ارزش (منجمله 50 باقیمانده بها و بپردازند قابل دریافت است ابتدا بانکهای مجاز که از را
چندین بپردازند. درصد نرخ بهره 12 ساله با به اقساط 15 را زمینی که خانه روی آن ساخته شده است)
سازمان مسکن تأمین بودجه شد بانک رهنی و خانه سازی که به وسیله بانک رفاه کارگران٬ پروژه موجود
(ـکه بعضی از آنها قابل مقایسه با پروژه های دیگر کشورهای در حال پیشرفت می باشد) مستلزم 20% پیش
وامهای نرخهای پایین بهره و پول نفت٬ چه جریان اخیر اـگر می باشند. درصد 9 تا نرخهای بهره 2 قسط با
دولت مدت مستمر ولی وامهای مسکن پرداختی به کارگران یک سیاست دراز ممکن ساخت٬ را آسانتر
بـه ریـال را مـیلیارد سازمانهای مختلف وام دهنده دولتی 12/4 1974 تا 1962 (از ایران می باشد.

پرداخت نمودند.) کارگر 132/194
به وسیله الزام موجرین به مـحاسبه اجـاره بـهای است که اجاره را دولت ایران همچنین امیدوار
تثبیت گرداند. اجاره می پردازند٬ ساختمان مورد روی زمین و مالیاتی که آنها ساالنه شان براساس درصد
طرق قرارهایی بین از و مالیات معافند از ریال ارزش دارند٬ 300/000 خانه هایی که زیر حال حاضر (در
مارس 1975 21 تا قیمت اصلی ارزیابی شده اند.) زیر خانه ها ممیزین مالیاتی خیلی از و صاحبخانه ها
گرفته شده است. مارسی 1972 21 به اجاره بهایی است که از محدود اجاره بهای ساختمانهای قدیمی تر
کنترل می شوند٬ اجاره ها باالاست که هرچند پایتخت آن قدر برای مسکن اجاره ای در به هرحال تقاضا

مستأجرین ندارند. مشکل زیادی برای دریافت پولهای اضافی مخفیانه از صاحبخانه ها
سازمان برنامه بودجه یک UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل)٬ با آوریل 1974 داد براساس قرار
تنظیم آیین نامه ملی ساختمان که مسئول تهیه و آورد٬ ساختمان به وجود برای مطالعات مسکن و مرکز
ساله تحقق طرح بزرگ 20 مقررات برای کمک به وزارت مسکن در دیگر این آئین نامه و شده است.
(هدفی که وقتی روستایی می باشد میلیون واحد واحدی شهری 7/5 سازمان برای ساختن 2349000
در میلیون واحد 11/5 تا آن را صحبت می کرد ژانویه 1975 کنگره حزب ایران نوین در در نخست وزیر

برد.) سال باال 15
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و بود خواهد نیاز مسکن طرحریزی شده برای افزایش جمعیت مورد که %60 پیش بینی می کند هویدا
باقیمانده به عنوان ذخیره. %1 برای جایگزینی و %25 مسکن و موجود کمبود برای غلبه بر %14

لیکن هدفهای جهت توسعه مسکن برای ایرانیان دارد٬ مهم در دولت ایران یک تعهد به این معیارها
انـواع قبیل سیمان و مصالح اصلی از کمبود به خاطر عمدتًا خانه سازی قبلی که به میزان کمتری بود

نکرده. تحقق پیدا بوده است٬ آن روبرو مشخص آهن که صنعت ساختمان با
باالترین که یکی از سریع جمعیت ایران (%3/2 ولی رشد کرده است٬ پیدا موقعیت سیمان بهبود
فشارهای فزاینده ای روی ظرفیت ساختمانی کشور گرایش فعلی به مهاجرت به شهر و رشدهای دنیاست)
ولی تاـکنون ترغیب نماید٬ (دولت ایران برنامه ای تنظیم کرده است که مهاجرت بالعکس را می کند وارد
و نیمه ماهر و نیروی انسانی ماهر ایران٬ منابع مواد موفقیت نداشته است). به طوری که قابل توجه باشد
دولت ایران برای انجام موفقیت آمیز خیلی محدودترند. منابع مالی او واردات آن از نقل و ظرفیت حمل و
رشته ها دیگر توسعه در الزم با حد این که مسکن بیش از اطمینان یافتن از و برنامههای مسکن خود

نماید. ارجحیت هایی برقرار باید رقابت نمی کند٬ این منابع محدود به خاطر

استفاده زمین ـ د
دولت دریک سریع قیمت زمین بوده است. اجاره هاازدیاد افزایش قیمت مسکن و یک عامل اصلی در
قطعات استفاده نشده زمینهای بزرگتر برای خرید برنامه هایی را تالش برای کاهش زمینخواری گسترده٬
از 500 متر مربع در نزدیکی شهرهایی که بیش از 25/000 جمعیت دارند٬ اعالم نموده است. زمین در
مناطق تفریحی مورد پارک و گرفت که برای مسکن دولتی٬ خواهد اختیار بانک مسکن دولت ایران قرار
که شد ولی تشویق خواهند شد٬ پرداخت خواهد به مالکین براساس قیمت روز بها گیرد. استفاده قرار

تورمی سرمایهـگذاری کنند. سهام کارخانجات دولتی به عنوان اقدام ضد در عایدات خودشان را
به ضمیمه (مراجعه کنید تحت بررسی دارد مجلس درحال حاضرالیحه زمین را دریک حرکت مهمتر٬
به طور اصالحات ارضی شاه باشد وسعیترین مبنای قانونی زمین پس از که شاید برای متن الیحه) 1
قطعاتی که خارج از ممنوع می کند. یک بار برای بیش از فروش زمین استفاده نشده را اساسی الیحه٬
فروش بار هر قطعه زمین با هر ولی مالیات بر به فروششان ادامه داده می شود٬ دارند محدوده شهری قرار
یا و به فروش رساند بعد و بسازد آن را یا نگهدارد زمین ساخته نشده را مالک می تواند برابرخواهدشد. دو
به بخش خصوصی آن را او(دولت)می تواند بخرد اـگردولت زمین را به دولت بفروشد. آن را یا و اجاره دهد
پیمانکار صورت اـگر به هر برای ساختمان طرحهای خانه سازی موافقت شده بفروشد. یا و اجاره دهد

شد. جریمه خواهد ورزید٬ زمان تصریح شده قصور نسبت به تکمیل پروژه در
به منجر و مجلس به خودجلب نمود تاریخ اخیر هرچیزدیگری در بیش از این الیحه توجه بیشتری را
به ساختن تمام قبیل پیشنهادی که مالکین را این پیشنهادات از بعضی از اصالحیه های پیشنهادی شد.
عملی نیستند. فروش زمین به دولت می کند٬ مواجه با یا و سال ملزم می سازد 3 تا 1 قطعات شهری در
کارگر مصالح ساختمانی و ایران فاقد و اندازه های مختلف دارد قطعه خالی در تهران به تنهایی 26/943
دیگری که برنامه ریزی شده است٬ چیز هر عالوه بر و برای شروع برنامه ساختمان به این ابعاد ماهر
است به فروش مجدد این الیحه شامل راه گریزهایی است (نوع ساختمانی که مجاز مواد دیگر می باشد.
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که ترتیبی بدهند و خریداری کنند زمین را بدون شک می توانند کافی دارند٬ آنهایی که نفوذ تشریح نشده و
برحسب آنکه تضمین می کند. را که بدان وسیله فروش خصوصی مجدد آن امتناع ورزد) خرید دولت از
شرایـط فـروش این الیحه عام ممکن است کنترل دولت بر شد٬ سرانجام چه پیشنهادی قبول خواهد
مالیات هزینه های اجاره٬ ساختمانها٬ برخی زمینهای روستایی)٬ زمینهای حومه شهری استفاده نشده (و
نماید. برقرار دارند٬ معامالت زمین حومه شهری سروکار چیزی که بالقوه با حقیقت هر در زمین و

آذربایجان چراـگاه در هکتار مقابل زمینخواری ملی کردن 429/000 در دیگر یک حرکت مؤثر
کرج بود. مربع زمین نزدیک کاشان وقطعات مختلف زمین اصالح نشده نزدیک قم و میلیون متر 3 شرقی٬
زمین بازان به آن بود٬ ارزش بازار از خیلی کمتر چون مبلغی که برای زمینهای ملی شده پرداخت شد٬
به تندی پایین آمد. محدوده شهر خارج از برای زمینهای واقع در تقاضا و کشیدند کنار بازار سرعت از
کشاورزی تولید و می شود پایین آوردن میزان زمینی که بایر زمین خواران و کردن بیشتر برای دلسرد
وزارت کشاورزی تقسیم زمینهای ساختن مهاجرت ناخواسته به شهرها٬ محدود و آن انجام نمی گیرد در
همچنین مجلس به عنوان ممنوع کرده است. را دارند قرار شهرها یک فاصله مشخص از ـکشاورزی که در
داده است که برمبنای آن تحت رسیدگی قرار پیشنهادی را باال٬ شده در الیحه زمین ذـکر اصالحیه ای در
به که تحت قوانین اصالحات ارضی حاصل شده است به جز حقوق آب را فروش زمینهای کشاورزی یا
قبلی وزارت مستلزم تایید حتی این فروش محدود یک تعاونی زراعی قدغن می کند. یا و دیگر ـکشاورز

می باشد. روستاها امور تعاون و

ه - سازمان کشاورزان ایران
شرکتهای سهامی زراعی برای دگـرگون نـمودن حال توسعه یک سیستم تعاونی و دولت ایران در
دهقانان منزوی فرد سازماندهی مؤثر طریق گروه بندی فزاینده و بازاریابی از متدهای سنتی کشاورزی و
وامهای کم بهره بـانک تـعاونی است تسهیالت بازاریابی و تعاونیهای روستایی که قرار ـگرامی باشد.
ولی رسید٬ یک بارتعدادشان به 8/300 فراهم نمایند٬ برای اعضاء بانک توسعه کشاورزی را ـکشاورزی و
ریال میلیارد سرمایه 4/8 این تعاونیهای با رسانید. به 2697 را آنها جهت ادغام تعداد در اقدام اخیر
می شد٬ سه روستا ادغام هرتعاونی شامل بیش ازحدودًا قبل از فعالیت می کنند. میلیون دالر) 71 (حدودًا
می شود. روستا 50 تعاونی شامل بیش از 223 و ده دهکده نمی شود از ولی اـکنون هیچ یک شامل کمتر
تولید که جمعیت دهات تشویق به بهبود براساس تصورکلی مناطق رأی بود همبستگی این تعاونی ها
بـعضی و گـردد خدمات اجتماعی آسانتر دیگر بهداشت و فراهم نمودن آموزش٬ و ـکشاورزی شوند
آینده دولت ایران در که این ادغام برای آسان کردن هدایت کشاورزان به وسیله دولت بوده است. می گویند
جایی که صنایع سبک شهرکهای روستایی جمع کند٬ در روستاییان را بیشتری از که تعداد دارد نظر در
فصل بیکاری کار برای کشاورزان در تا شد٬ خواهد غذایی برپا قبیل صنایع مواد وابسته به کشاورزی از
همچنین شاه تقاضای مرحله برنامه ریزی هستند. این دست در شهرک از 60 حال حاضر در فراهم گردد.

تضمین نمود. تولیدات کشاورزی به وسیله دولت را خرید و نمود بیمه محصول را نوعی از
مقامات ایران گاهی اشتراـک پیدا گفتار مفهوم در شرکت سهامی زراعی (این دو نتیجه ایده تعاونی و
یک برنامه وسیع برای افزایش تولیدات کشاورزی به وسیله گروه بندی دهقانان (داوطلبانه یا می کنند)
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مجتمع تشکیل شده میلیون دالری بانک جهانی ٬65 کمک وام 60 با می باشد. مجتمعها در غیرداوطلبانه)
سهامی بر به اعضا و است می باشد٬ قدرت او قلمرو تجهیزاتی که در و مجتمع صاحب تمام زمینها است.
اعضاء اختصاص می یابد. زمان تشکیل مجتمع مالک بودند٬ در دارائیهایی که آنها آب دیگر اساس زمین٬
قابل توارث قابل انتقال و سهام (ولی نه زمین) دریافت می دارند. اساس سهام خود بر را سود بخشی از
به وسـیله کـمیته های تمام موضوعات تعاونی (منجمله مشاجرات شخصی بین اعضاء)٬ در می باشد.
این حکم داده می شود. تعیین می گردند٬ روستاها امور که به وسیله وزارت تعاون و نفر 3 مدیریت مرکب از
مقابل اعتباری در فروشگاه شرکت به طور از تا اجازه می دهد که به اعضاء می کند ـکمیته کارتهایی صادر
و محروم سازند سهام خود از را اعضاء می توانند کمیته ها کنند. خرید گرفت٬ سهامی که تعلق خواهد سود

کنترل کنند. منطقه تعاونی را به خارج از بعضی شرکتهای سهامی زراعی مسافرت اعضاء در
افزایش جمعیت و درصد افزایش تولیدات کشاورزی همگام با سالهای اخیر در این برنامه ها٬ وجود با
فقط در نبوده است. به آن داد٬ این امکان را سرانه باالتر درآمد و افزایش یافته بود مصرف که شدیدًا نیز
نسبت به سال قبلی افزایش گوشت صددرصد و روغن نباتی %40 ایران ٬%18 مصرف شکر سال 1974
برای تأمین بودجه واردات عظیم گندم٬ را معقوالنه ای منابع نقدی افزایش یافته خود ایران به طور کرد. پیدا
دسترس قیمتهای کاهش یافته در گوشت ودیگرخوراـکیهایی که با پنیر٬ شکر٬ دانه های غذایی سویا٬ برنج٬
درمان می کند به هرصورت یک چنین برنامه ای عالئم را داده است. استفاده قرار مورد می گیرد٬ مردم قرار
1/2 از فقط %6 می رود چون که انتظار اما داخلی نیست. تولید جانشینی برای افزایشی در و علل را تا
میلیون شغل جدید که در طول برنامه پنجم (مراجعه شود به قسمت الف) پیش بینی شده مربوط به قسمت
ـکشاورزی شود و چون کشاورزی بزرگترین رقم بیکار را دارد٬ چنین اسـتنباط مـی شود کـه بـیشتر
برخی صنایع میان جمعیت روستایی انتخاب شوند. از باید باقیمانده شغلها مستخدمین داخلی برای %94
دهقانان با غذایی بیشتر که مواد ولی چنانچه ایران بخواهد مناطق روستایی تأسیس شود٬ در می تواند

شود. چندین برابر سرانه کشاورزی باید کارایی تولید کند٬ ـکمتری تولید
برای آینده روی آن گذاشته بودخوب عمل امیدش را زیادی از متأسفانه سیستم تعاونی که ایران مقدار
به طورخصوصی وشاید روستاها دروزارت تعاون وامور کریم گودرزی معاون اسبق تعاونیها نکرده است.
طبق گزارش گروه مطالعات انقالب بر به عنوان یک شکست کامل توصیف کرد. را تعاونیها اغراق آمیز٬
آـگاه بـه تـوان و نه اعضای آنها و نه آنها و به خوبی آموزش ندیده اند مقامات محلی تعاونیها سفید٬
همچنین و نبوده اند قیمت کمتر به اعضایشان با موفق به دادن کاال آنها مسؤلیتهای سیستم تعاونی نیستند.
به خوبی را وظیفه بازاریابی خود تعاونیها روی تورم سراسری نداشته اند قابل تشخیصی بر هیچ گونه نفوذ
ولیکن نرخهای بهره به سرعت نوسان دادن وام به اعضاءداشته اند. موفقیت در چه آنها اـگر انجام نداده اند٬
و برآورده کند را کافی نبوده است که احتیاجات اعضاء آنقدر این سرمایه وام آنها عالوه بر کرده اند. پیدا

وام دهندگان خصوصی سنتی نموده است. به تکیه به بانکهای دورافتاده یا مجبور (اعضاء) را آنها
به هم ریختن ساخت سنتی دهات در را وشرکتهای سهامی زارعی بیشترتوانایی خود تاـکنون تعاونیها
خدمت کردن به عنوان یک در تا کنترل فزاینده دولت نشان داده اند دادن دهاتیان تحت هدایت و قرار و
شرکتهای سهامی زراعی و و تاـکنون تعاونیها شاید بازاریابی پیشرفته. و وام دهی٬ سیستم کشاورزی٬
طرف که از باال خیالی از یک پیشنهاد طرحهای رفاهی ایران باشند. یک شکست عمده در بهترین نمونه از
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نقصان تفاهم٬ عدم هماهنگی و به خاطر شده٬ به صورت شفاهی تأیید یا تمام سطوح دولت حمایت شده و
گزارش گروه همان طوری که در ضربه خورده است. عدم کفایت اداری شدیدًا و نیروی انسانی ماهر
برنامه که برنامه تعاونیهایش اشکاالتی دارد. دولت آـگاهی دارد اشاره شده است٬ تحقیق انقالب سفید
سرمایه های تخصیص داده شده به توسعه روستایی و افزایش در درصد شده پنجم شامل 24 تجدیدنظر
قرار اختیار مارس 1975در 21 ریال که در میلیارد مخارج کشاورزی (منجمله 10 افزایش در 98درصد
پیش تعیین شده خودشان (تحت قیمتهای از تولید برای خرید ساختن تعاونیها برای قادر گرفت) خواهد
دولت ایران همچنین طریق یک شرکت سهامی زراعی بازاریابی می باشد. از رساندن آنها به بازار و دولت)
میلیارد اختصاص 4 قیمتهای پایین و شیمیایی با فروش کود کمک به کشاورزان از مورد تصمیمش در بر
خیلی صورت٬ به هر نموده است. ریال برای بازپرداخت بدهیهای کشاورزان به وام دهندگان سنتی تأـکید
پرسنل آموزش دیده قبیل کمبود به واسطه چیزهایی از می کنند درسر دچار را کمبودهایی که تعاونیها از
فقط به وسیله افزایش مخارج نمی توان این و می شود مناطق روستایی ایجاد زندگی در و مایل به کار
کوتاه مدیریت به هدفهایش دست این موردسؤال وتردیداست که برنامه در بنابر محدودنمود. را ـکمبودها

کند. پیدا

امنیت اجتماعی رفاه و ـ و
که زمان ترمیم کابینه درآوریل 1974تشکیل شده موظف شد که در وزارت رفاه اجتماعی (بهزیستی)
ـکلیه فعالیتهای رفاهی در سطح کشور را کنترل نماید و در صورت وجود سازمانهای داوطلب این فعالیتها
را هماهنگ سازد. وزارتخانه برنامه های وسیعی برای سرپرستی طرحهای بیمه درمانی و اجتماعی و
عقب افتاده های و مخدر معتادان به مواد مراـکزی برای توانبخشی فاحشه ها٬ دارد قصد و بهزیستی دارد
یتیمها بیوه ها٬ شاه که به معلولین٬ ژانویه 1975 عالوه برمسئولیت برای اجرای فرمان 6 نماید. ذهنی ایجاد
به تمام پوشش بیمه های اجتماعی را 1983 که تا دارد قصد یاری میدهد٬ خانواده های بدون نان آور و

به صورت کمکهای نقدی فراهم می آورد. برنامه کمک را توسعه دهد. ایرانیها
گروههای رفاه موضع برترخویش با برای استقرار هنوز به هرحال وزارتخانه تازه شروع کرده است و

جنگ است. کشمکش و درگیر می باشند اغلب فاسد و این مستقل بوده اند اجتماعی که پیش از
سازمان بیمه های اجتماعی 26 1974 دسامبر پرسنل آموزش دیده (در این وزارتخانه فاقد عالوه بر
مطالعات تحقیقاتی الزم برای اجرای برنامه های بزرگ و استخدام نمود) را خود ساله اولین دبیر(آمارگیر)
کارهایش بهزیستی ایاالت متحده برای بیشتر پرورش و آموزش و وزارت بهداری٬ از و رفاهی می باشد
تخت برخوردار حمایت تاج و اهدافش از وزارتخانه انتفاعی نیست و درخواست همکاری نموده است.
انجام مرحله فعلی توسعه اش درتالش برای دستیابی به راههایی است که وظیفه اش را در اما می باشند٬

دهد.

نتایج
طرحهای وسیع رفاهی تقبل کرده است٬ روشنگرانه برای ایجاد است که ایران تعهدی عظیم و آشکار
هر ایران در انجام این امر در شرایط زندگی برای اـکثریت جامعه بهبودخواهدیافت. ـکه درصورت موفقیت٬
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مراحل در موفقیت برنامه های رفاهی ایران هرچند نقصان می بیند. و کمبود دچار را پول خود چیزی به جز
مهم برای ثبات ملی نظر به مفهومی محدودتر٬ شاید ملی و ولی برای توسعه مستمر اولیه اش میباشد٬
افرادی به میزان خیلی بیشتری از به طریقی صورت گرفته است که معدود توسعه ایران لزومًا می باشد.
همچنان افزایش داده است ولی توزیع درآمد نفت انتظارات را درآمدهای زیادتر آن نفع بردهاند. اـکثریت از
قوم وخویش پرستی (انتصاب و فساد است و %20 از تورم همچنان باالتر زیادی نامتوازن است. به مقدار
جامعه ایران سنتی این مسائل در مطرح می کنند. نابرابری را مشکالت بی کفایتی و اقوام به مقامات مهم)
به اندازه کافی برای قبول نوع تغییراتی کوتاه مدت و در اجتماعی ایران احتماال ساخت سیاسی ـ و هستند
قابل انعطاف نیست. اعمال کند٬ بخواهد این نابرابریها ـکه یک دولت مسئول برای برطرف کردن بعضی از
طرحهای عظیم رفاهی بوده است که ممکن است به انتقال درک این موضوع پاسخش ایجاد دولت با
حالی که در مستقیم کمک کند. به طور سدسیستم سنتی و گذشتن از نفت به مردم با سودجدید مقداری از
افتادن برای جا ولی زمان را مشکل را٬ خود تا می دهد حمله قرار مورد عالئم مشکل را این روش بیشتر
توده های ایرانی به طور گرفته کوتاه می کند. متن برنامه های رفاهی قرار اصالحات بلندمدت دولت که در
طریقه متوجه بهبودهایی در می توانند این برنامه های رفاهی آنها با و هستند غیرقابل انتظاری صبور
غالبًا کشوری که تأـکید در و هستند ایران زیاد مشکالت اجرای برنامه های رفاهی در اما زندگیشان شوند.
بعضی انجام نمی شوند. دولت هرگز بعضی برنامه های خوش منظر بنیان٬ اساس و تا برروی ظاهرمی شود
دست به بوروکراسی ایران بومی می باشد٬ بی کفایتی که در با و تعویق های طوالنی می شوند دچار دیگر
ـگریبان می شوند و تأثیرهای احتمالی آنها کاهش می یابد. اـگر چه ایرانیها این نوع اجرا را انتظار دارند با این
حال٬ برنامه های توسعه با اهداف عالی که نمی توانند نتایج را باسرعت کافی برای ارضـاء نـیازها و
باشیم که شاهد بود جالب توجه خواهد باشند. هیچ بدتر ممکن است از خواسته های مردم نشان دهند٬
را انتظارات فزاینده طبقات فقیرتر و نیازها رفاهی٬ چگونه تالشهای ایران برای هدایت یک برنامه مؤثر
نمود. هلمز خواهند ارضاء

زمین خواری الیحه ضد ضمیمه 1:
قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی ضمیمه 2:

شماره (4) سند
خیلی محرمانه 1354 طبقه بندی: مرداد 13 ـ اوت 1975 4 تاریخ:

ایران دورنمایی از گزارش پایان مأموریت ـ موضوع:
توسعه اقتصادی مالی سفارت سوی افسر این نامه انعکاس ارزیابی پایان دوره مأموریت تهیه شده از
سعی آن براین است که فاـکتورهای عوامل اقتصادی و سال گذشته می باشد تهران طی دو در آمریکا
دورنمای اقتصادی این کشور٬ که علیرغم مطلوبیت زیاد نتیجهـگیری نماید ترکیب نموده و وسیاسی را
هرچند طرف٬ برخوردهای احتمالی دو اقتصادی حاوی بذر امور ایاالت متحده در درگیری روب تزاید
مبتنی بر دورنمای روابط سیاسی بالنسبه خوب و می باشد. جدی نباشد٬ ـکه ممکن است این برخوردها
حاـکمیتی مدرنیزاسیون با سریع اقتصادی و ناسازگاری رشد روشن است. کشور تساوی طرفین میان دو
متعهد نه سیاسی٬ اجتماعی و تغییر برای توده های مردم و که نسبت به رونق اقتصادی بیشتر استبدادی ـ
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صورتی که کشور در ایران می شود. مورد پیش بینی خوشبینانه در مهمترین عاملی است مانع از است ـ
هدف لیبرالیزه کردن سیستم دولت با نه انقالب٬ و پیش گرفتن نوعی اصالح٬ در با ثبات نسبی را بتواند
کشورهای درحال توسعه جهان دورنمای بلندمدت تداوم رونق آن احتماًالچیزی درحددیگر حفظ کند٬

بود. خواهد
بروز یا سیستم دولت و در شدید یک تغییر تنها احتیاجات متقابل دارند. دو ایران هر ایاالت متحده و
جدی آشفته به طور دوجانبه فعلی را روابط سودمند می تواند سیستم مالی جهان احتماًال یک بحران در

کرد. توسعه ایران نخواهد روند زیادی در ایاالت متحده اعمال نفوذ احتماًال سازد.
 هلمز

الف ـ تهران 170 پیوست ـ
سال گذشته دالرهای نفتی طی دو ثروت بادآورده حاصل از جهان و افزایش سریع قیمت در مقدمه :
یکی از نیز اواسط 1973 در که این کشور ایران موجب شده این امر در آن چنان تغییرات شگرفی را
طی مدت برنامه چهارم عمرانی (از در سریع جهان بوده است فراموش می شود. حال رشد ـکشورهای در
متوسط معادل 11 ایران برحسب قیمتهای ثابت به طور نرخ رشد مارس 1973) الی 20 مارس 1968 21
در 73 و شدن قیمت طی سالهای 72 پنج برابر تا چهار خارجی حاصل از ارز مازاد سال بود. در درصد
و جاه طلبانه ششم بود شروع برنامه عمرانی بسیار درصدد کشور مناسبی به دست ایران رسد. زمان بسیار
ایجاد هستیم٬ کشورهای نفتی کناره خلیج فارس شاهد دیگر آنچه که در از برتر قبل زیربنایی بسیار از

ـکرده بود.
دیدگاه منافع ملی این از سال گذشته تعقیب کرده است٬ سیاسی که ایران طی دو خط مشی اقتصادی و
موضع ایران نسبت به مورد در جز موفقیت شایانی همراه بوده اند. با بدون استثناء تقریبًا معقول و ـکشور
ایران صورتی که اقتصاد در منافع ایاالت متحده مغایرتی نداشته است. با قیمت نفت سیاستهای این کشور
غرب به عنوان متحدی قابل طرفدار ثبات و با احتمال اینکه ایران قوی٬ مردم آن کامیاب بمانند٬ قوی و
بـه ایـران عـمیقًا است. بیشتر مرزهای جنوب غربی روسیه باقی بماند٬ بخش وسیعی از اطمینان در
سرمایه ایرانیان از این راه مشکالت ایدئولوژیکی زیادی ندارد. در است و سرمایهـگذاریهای مختلط متعهد
سهم روبه واردات نظامی ایران غلبه داریم و بازار بر ما خارجیان استقبال می کنند. دیگر آمریکاییان و
تأمین می کنیم. ژاپن تمام می شود٬ که به زیان اروپای غربی و را٬ خریدهای غیرنظامی این کشور تزایدی از
ادامه دهند. بایستی به رشدسریع خود این کشور در دولت ایاالت متحده منافع ما بدون اعمال نفوذ یا به او

عین مشکالت شکوفایی در داخلی ـ اقتصاد
میلیارد معادل 61 ناخالص ملی این کشور تولید است. حال رشد آشفتگی ولی به سرعت در ایران با
اساس این بر تخمین زده شده است. سال 1974 از بیشتر درصد یعنی برحسب قیمتهای ثابت 22 دالر
ردیف ثروتمندترین کشورهای در در دالر ناخالص ملی سرانه ای نزدیک به 1800 تولید تخمین ایران با
اما ایران دانست٬ نرخ رشد عامل نیمی از به راحتی می توان افزایش قیمت نفت را میگیرد. حال توسعه قرار
ایران در اما دارد٬ وجود فقر است. اقتصادی ایران چشمگیر عملکرد حتی بدون افزایش قیمت نفت نیز
مشکل ـ دارد مناطق وسیعی ازجنوب وجنوب غربی آسیاوجود که در یافتن مواردی شبیه به فقرشومی ـ
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ندارد. سطح وسیع وجود نه روستایی در مناطق شهری و نه در فقر چنین سطحی از و می شود مشکلتر و
این با می باشد. فقرا احتمال گسترش شکاف میان ثروتمندان و و مشکل باقیمانده مشکل تقسیم درآمدها
مناطق شهری و در که طبقات فقیرتر ناظران معتقدند اطالعات آماری الزم اـکثر حال علیرغم عدم وجود

باشند. شاهد ساالنه اوضاعشان را بهبود شهری می توانند٬ غیر
وضع ایران رضایت بخش حال توسعه٬ اقتصادی تیره بخش اعظم جهان در چشم انداز مقایسه با در
با هیچ کس نمی تواند داشت که هنوز به خاطر باید مدت روشن است٬ بلند که چشم انداز همان قدر است.
افزایش درآمد زندگی ناشی از پس ازخوی گرفتن به سطوح باالتر ـخصوصًا که این کشور اطمینان بگوید
درآمد آینده که مازاد 30 تا 20 برای حفظ رونق اقتصادی در زیربنای صنعتی الزم را صادرات نفت ـ
این حال با کرده است. ایجاد ـ زیادی کاهش می یابد حد تا فروش نفت روبه نقصان گذارده و حاصل از
قابل تداوم باشد٬ نفت نیز درآمدعظیم حاصل از ایران درجهت صحیح نیل به رشداقتصادی که بدون مازاد
پتروشیمی که و اجرای پروژه های عظیم فوالد اما منطقی می باشد٬ طرح توسعه این کشور حرکت می کند.
بخشهای عمده ای از و برنامه پیش بینی شده می باشد از عقب تر تشکیل می دهند٬ ستون فقرات این طرح را
ژاپن که دارای و میان اروپا جهان آزاد کشور تنها هنوز مرحله طراحی می باشند. در هنوز این پروژه ها
ایران شروع شد. سال قبل از 50 فوالد تولید این کشور در است. هند صنایع سنگین مستقل می باشد٬
می رسد٬ گرفته برنامه عمرانی پنجم طرحی معقول به نظر قرار نظر تجدید حالی که شکل مورد در
قدرت سازمان برنامه سابق (سازمان برنامه و محدوداست. می گذرد٬ کشور آنچه که عمًالدر ارتباط آن با
بودجه فعلی) از بیش از دو سال قبل که آخرین اختیارات اجرائی خود را از دست داد کامًال به پایان رسید.
اعتراف علنی مبنی بر و برخی اهداف جاه طلبانه کوتاه مدت خود توجه به دست کشیدن دولت ایران از با
ممکن است برنامه ریزان بخشی داده شوند٬ برباد نباید و نیستند خارجی کشورپایان ناپذیر این که منابع ارز

به چشم نمی خورد. این امر نشانی از ولی هنوز به دست آورند٬ را دست داده خود قدرت از از
نقل داخلی شبکه حمل و و بنادر ایران کمبود مشکل عمده اقتصاد دو مورد نیم گذشته در طی این سال و
با اما این مشکالت مقابله کرده اند٬ ایرانیان به طورقابل توجهی با گفته شده است. زیاد پرسنل ماهر کمبود و
ماه 18 طرح ضربتی که از حذف کامل این مشکالت دارند. فاصله زیادی با توجه به برنامه هایشان هنوز
هرروز است و دست اجرا به زحمت در تهیه شده بود٬ اصلی کشور به بندر شاهپور قبل جهت تبدیل بندر

می گردند. انباشته تر خرمشهر و شاهپور براندازهای بندر
کامیونها آمد افزایش رفت و شاهراه به خاطر برنامه عقب است. از بندرعباس سالها خط آهن کرمان ـ
مارس 20 برنامه عمرانی پنجم (ـکه در در به آهستگی پیش می رود. نیز وطرح توسعه آنها شده اند مسدود
اقتصاد خارجی استفاده شود. کارگر 721/000 نیروی کار که از پیش بینی شده بود پایان می یابد) 1978
کارگران ورود و تکیه کرده است٬ آموزشهای الزم هستند زیادی به کارگران ایرانی که فاقد حد ایران تا
آن از بدتر انتظار افزایش داده و تسهیالت را دیگر مشکل تأمین مسکن و این امر ادامه دارد. خارجی نیز
خارجیان احساسات ثبات بنیادین اجتماع فرهنگ ایرانی چنان بوده است که تاـکنون نفوذ هم می رود.

مشکالت جدی می رود. هم احتمال بروز ولی هنوز غیردوستانه زیادی برنینگیخته است٬
کارشناسان خارجی شاغل دراین بخش بیش ازدیگران دلسرد هم به طورجدی می لنگد. ـکشاورزی هنوز
سال اول برنامه کشاورزی طی دو مواد دلیل اصلی کمبود 74 و هوای نامناسب سالهای 73 آب و شده اند.
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هفت هیچ کس رشد می رسد به نظر و حل نشده اند نیز مشکالت جدی دیگر اما عمرانی جاری بوده است٬
سـیاستگذاران بـخش جدی نگـیرد. بخش کشاورزی طی برنامه پنجم را درصدی پیش بینی شده در
قیمت فقدان سیاسی منطقی در مخالفند کشاورزی محدود و ایده کشت اشتراـکی (تعاونیها) ـکشاورزی با

ـگذاری کاالهای کشاورزی به چشم می خورد.
راه حل مناسبی برای آن نیز جاهای دیگر در و نمی باشد مشکالت کشاورزی ایران خاص این کشور
سطح درآمدها هماهنگ با متنوعتر و برای رژیم غذایی بهتر میزان تقاضا حال حاضر در اما یافت نشده٬
که نگران توانایی غذایی موجب زحمت برنامه ریزانی ـ هزینه های صعودی واردات مواد و افزایش می یابد

شده است. ـ نفت هستند صدور ناشی از بدون درآمد اداره خود در آتی کشور
اقدامات شدید اتخاذ دولت مبنی بر قبیل پرداخت سوبسیدجهت کاالهای اساسی وتهدید اقداماتی از
ممکن است این اقدامات سرعت افزایش کند. مهار تورم را محتکرین نتوانسته است٬ جویان و برعلیه سود
سطح وسیعی به عنوان تخمینی صحیح تلقی درصدی تورم در نرخ 25 اما کاهش داده باشند٬ را قیمتها
این در است. بیشتر روبه کاهش گذارد بعدها ادامه داده و خود احتمال این که این نرخ به صعود می شود.
انتقاد از باید و دریابند را سریع اقتصادی بدون تورم حاد رشد راز هم نتوانسته اند کشورها دیگر نیز مورد
شد. خواهد نیز بدتر احتماًال حال این مشکلی جدی است و ولی درهر ایران خودداری کرد٬ از بی مورد
این متوقف ساخته و را کشورها دیگر حداقل ایران نسبت دادن مسئولیت این مشکل به تورم وارداتی از

میان سیاستگذارن اقتصادی می باشد. واقع بینی در ایجاد نشان خوبی از
نشانه دیگر درک واقعیات موقعیت ایران از سوی مراجع تصمیم گیری اقتصادی کشور را می توان در
انگیزه های دید. ماند٬ برنامه عقب خواهند این که اهداف برنامه عمرانی پنجم از اقرارات عمومی حاـکی از
که تمایل به اشاعه این نظر (1) از: عبارتند و انگیزه های مختلف می باشند چنین اعترافاتی اختالطی از
قیمت آن انجام توجیه بین المللی افزایش بیشتر به خاطر خود که این نیز نفت٬ کاهش تولید بخاطر ـکشور
تمایل به متقاعدساختن بوروکراتهای ایرانی به اینکه ایشان پول (2) منابع مالی مواجه است٬ کمبود با شده٬
دریافت کمک از به ازدیاد درخواستهای رو لزوم توجیه رد (3) و نامحدودی برای خرج کردن ندارند٬
لزوم اعتراف به واقـعیات مشکـالت تـوسعه اقـتصادی و ولی به سادگی می توان دلیل اصلی را ایران٬

دانست. می کنند٬ بیشتری پیدا نمود به روز که روز تأخیرهای احتمالی٬
ولی دولت ایران به بود٬ آنچه که وعده داده شده خواهند از کمتر مطمئنًا وجودی که دست یافته ها با
تأمین خدمات بهداشتی همگانی نمودن تحصیالت و جهت رایگان و اقداماتی که طی سال 1974 خاطر
واقعی اـکثریت طبقه درآمد حذف بخش عمده شهریه مدارس٬ است. شایسته اعتبار عمومی به عمل آورد٬
تالشهای عمده جهت درک مشکل تقسیم دیگر افزایش داد. بودند٬ تحت فشار که شدیدًا متوسط شهری را
از عبارتند واقعی شکوفایی اقتصادی ایران به طبقات فقیرتر٬ سود تخصیص بخش عمده ای از و درآمدها
طرح توسعه مالکیت صنایع ایران به و شرکتها و اصالح قوانین مالیات بردرآمد مورد برنامه اعالم شده در

عموم. کشاورزان و کارگران٬ سود
آثارسودمندی به دنبال داشته باشند واقعًا می رسد ولی به نظر بود٬ مشکل خواهد اجرای این برنامه ها

کامیابی اقتصادی می باشد. به تقسیم منافع حاصل از عزم رهبری کشور نشانگر و
بلندمدت قابل در آنها اـکثر می رسد ولی به نظر ایران باقی می ماند٬ مشکالت بسیاری برای اقتصاد
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برنامه های کامًالمنطقی و سیاستها کشورهای جهان آزاد به خاطرداشت که معدودی از باید ـکنترل باشند.
دقیق می گردد. مختلط مانع برنامه ریزی کامًال طبیعت اقتصاد مناسبی جهت توسعه اقتصادی دارند. و
مقایسه با در تجارت٬ رابطه نزدیک دولت با وسعت عظیم بخش دولتی و سیستم استبدادی دولت٬
سوی از می دهد. را به دولت ایران قدرت بیشتری جهت هدایت اقتصاد کنترل شده٬ کمتر اقتصاد جوامع با
سـطح جدیتری در حتی کمبود است و محدود شدیدًا کشور استعدادهای اداره کنندگان اقتصاد دیگر

دارد. وجود آورند٬ در به اجرا برنامه های اقتصادی را کارشناسانی که باید مدیران میانه و
قدرت متوسط برای ایران منجر به اقتصادی با که تمامی این عوامل نهایتًا می رسد این برهه به نظر در
خواهد زندگی به پای کشورهای جنوب اروپا استاندارد نظر پایان قرن بیستم از تا این کشور می شوند.
بردیگران پیشی کشورهای بزرگ اروپایی٬ جز ناخالص ملی٬ تولید نظر از به راحتی می تواند و رسید

گرفت. نخواهد میان قدرتهای اقتصادی عمده قرار ولی در جوید٬

ایاالت متحده آن بر آثار روابط اقتصادی خارجی ـ
ایران یکی از جهان به دنبال داشته است. اقتصاد موقعیت ایران در سال گذشته تغییرات عمیقی در دو
یک وارده کننده به سرعت از این کشور بنیانگذاران موفقترین کارتل دوران بوده است. و مهمترین اعضاء
حال میان کشورهای در در ایران هنوز اهمیت سرمایه تبدیل شده است. یا سرمایه به یک صادرکننده نسبتًا
گروه کشورهای غنی این طبقه ولی از بود٬ سالهای متمادی نیزچنین خواهد تا و توسعه طبقه بندی می شود

به یکی از ثروتمندترین قدرتهای جهان سوم تبدیل شده است.
از نظر منافع ایاالت متحده و دیگر کشورهای واردکننده نفت٬ حمایت ایران از افزایش بهای نفت
تمام ایران این اقدام در از کشورهای جهان است. دیگر روابط اقتصادی آن با تغییر در مهمترین فاـکتور
جهت توجیه سیاست دولت ایران درقیمت گذاری نفت در جز هیچ ایرانی قضیه را واقعًا استقبال شده است.
که افزایش قیمت انرژی به خاطرمشکالت اـکولوژیک البته می توان این گونه استدالل کرد بررسی نمی کند.
ولی بود٬ خواهد سوخت فسیلی برای بقیه کشورهای جهان مفید محدودیت ذخایر محیط زیستی و و
زیان چیزی برای منافع کوتاه مدت ایاالت متحده و که جهش ناـگهانی قیمت نفت جز نمی توان مدعی شد
نفت به دالر میلیارد 2 صدور ایران با طی سال 1974 کننده انرژی داشته است. کشورهای وارد دیگر

شد. تبدیل به مهمترین تأمین کننده نفت این کشور ایاالت متحده برای اولین بار
نیز یعنی تأمین تجهیزات نظامی٬ ایران٬ مهم روابط ایاالت متحده با دومین فاـکتور قیمت نفت٬ همانند
تاـکنون که ما متفاوت است چرا وضعیت کامًال این مورد در داشت. اقتصادی قوی خواهد سیاسی و آثار
ایرانیان اطالعات تجاری که حاوی اقالم واردات نظامی می باشند مهمترین شریک تجاری ایران بوده ایم.
دالری که طی سال میلیارد 10 که نزدیک به نیمی از نشان می دهد موازنه پرداختها اما نمی سازند٬ منتشر را
فروشهای آمار صرف تجهیزات نظامی شده است. مارس هزینه واردات شده٬ 20 ایرانی ختم شده در
این پول صرف تجهیزات نظامی آمریکایی شده است. نیمی از که حدود نشان می دهد نیز ما نظامی و
هزینه های نظامی در که بخش عمده ای از چرا ندارد٬ بودجه نظامی ایران وجود مورد اطالعات دقیقی در
که کل هزینه های نظامی ایران نشان می دهد ولی تخمینهای اخیر بخشهای بودجه گنجانده می شوند٬ دیگر
منفی این تأثیر معادل یک سوم هزینه های دولت ایران می باشد. و دالر ده میلیارد طی سال جاری بیش از
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بخشهای که ظرفیت جذب دیگر چرا می رسد آن است که به نظر از مالی ایران کمتر ذخایر مبلغ عظیم بر
ناحیه جذب از نظامی اقتصاد به بخش غیر زیان جدیتر احتماًال رسیده است. به حداـکثر تقریبًا اقتصاد
این سوی دیگر از می شود. استعدادهای اجرایی توسط ارتش وارد آموزش دیده و افراد زیادی از تعداد
سال چند که پس از سربازان٬ آموزشهای داده شده به مشمولین و از سودی که اقتصاد حدی با زیان تا

جبران می شود. می برد می گردند٬ نظامی باز خدمت نظام به زندگی غیر
ایران طی سال تجارت میان ایاالت متحده و تجهیزات نظامی سومین بخش مهم در نفت و پس از
و دارند فاصله کمی دررتبه چهارم قرار البته غالت با نقل می باشد٬ تجهیزات حمل و ماشین آالت و 1974
مهمترین چیزی می داند غالت را ایران پس ازتجهیزات نظامی٬ احتماًال اهمیت روبه افزایش هستند. نظر از
دیگر می توان از نقل را تجهیزات حمل و ماشین آالت و بسیاری از می خرد. ایاالت متحده آمریکا ـکه از
دیگر ایاالت متحده هیچ کشوری توانایی عرضه مقادیرعظیمی غالت و ولی جز ـکشورهاخریداری نمود٬

ندارد. محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی را
عین حال٬ در متنوعتری مصرف کنند. و غذایی بیشتر مواد دارند ایرانیان انتظار افزایش درآمدها با
آنچه که دو از دورنمای میل به خودکفایی دورتر و بخش کشاورزی ایران می لنگد که اشاره شد٬ همان طور
وسـعت دهـمین بـازار نظر طی سال جاری ایران از احتماًال می باشد. می رسید٬ سه سال قبل به نظر

رسید. خواهد میلیون دالر فروش غالت به 650 و بود خواهد محصوالت کشاورزی ما
ایران میزان سرمایهـگذاری آمریکایی در اطالع موثقی از نه درواشنگتن٬ تهران و نه در حال حاضر٬ در
وجود ندارد. سفارت اخیرًا این سرمایهـگذاریها را معادل 400 الی 500 میلیون دالر تخمین می زند. این
رقم کمی کمتر از سه سال گذشته و قبل از انحالل کنسرسیوم نفتی گذشته مـی باشد٬ ولی در عـوض
آینده رابطه با در افزایش یافته است. فیلیپین ـ ژاپن و آسیایی ـ کشوردیگر دو سرمایهـگذاری آمریکایی در
چشم انداز مراحل برنامه ریزی می باشند٬ هم اـکنون در آنها که بسیاری از سرمایهـگذاریهای مشترک٬
سال 1980وجود تا برابر چهار ایران به میزان سه تا مناسبی جهت افزایش سرمایهـگذاریهای آمریکایی در
ممکن است دولت ایران اما می رودجوسرمایهـگذاریهای خارجی همچنان مطلوب باقی بماند٬ انتظار دارد.
قوانین ایران سختگیری وحساسیت بیشتری تبعیت از سرمایهـگذاران خارجی مبنی بر درخواست خود در
شده بدین صورت است که کلیه شرکتهای خصوصی چه شریک خارجی درخواست یاد به خرج دهد.
به کارگران٬ را سهام خود درصد تأسیس شرکت 49 سال از بایدظرف 5 چه نداشته باشند٬ و داشته باشند
عزم دولت ایران جهت کسب اطمینان از این مثال خوبی است از نمایند. عموم مردم واـگذار ـکشاورزان و
سرمایهـگذاران خصوصی اجتماع تلقی می شوند. برنامه هایی که به سود مشارکت شرکتهای خصوصی در
هنگامی که جهت جذب صنایعی که برای مگر داشته باشند٬ دریافت هیچ امتیازی را انتظار خارجی نباید
امتیازاتی در شوند ایجاد افتاده کشور مناطق دور در باید یا و میل به اهداف توسعه الزم شمرده می شوند

گنجانیده شود. داد متن قرار این قبیل در از حق گمرکی و مالیات٬ مورد
که ما چرا باشد٬ ایران اجتناب ناپذیر اقتصادی میان ایاالت متحده و که رابطه نزدیکتر می رسد به نظر
مواد دیگر غالت و (ب) درخواست ایران٬ پیچیده ترین تجهیزات نظامی مورد مهمترین منبع تأمین (الف)
بخش (ج) و تأمین کند روبه افزایش داخلی آن را کوتاه مدت نیاز در ایران بتواند نمی رود غذایی که انتظار
می توانیم بخش هستیم و شوند٬ برای صنعتی شدن ایران وارد تجهیزاتی که باید کارخانجات و عمده ای از
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تأمین نماییم. صنایع ایران را دیگر تکنولوژی جهت سرمایهـگذاریهای مشترک و سرمایه و عمده ای از
ماه در کشور رشدروابط اقتصادی دو خواهدشد. دولت ایجاد بدون تشویق رسمی دو چنین رابطه ای به او
مـمکن است تأسیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی رسـمیت یـافت. فوریه سال جاری با
ولی خدمات باشد٬ و کاال انتقال سریعتر و به معنی همکاری نزدیکتر بعضی موارد ـکمیسیون مشترک در
دو هر که بخش خصوصی یک یا امور مداخالت اداری در از باید داشت. مشکالتی هم به همراه خواهد
که اجالس ماه مارس کمیسیون پیش بینی کرد خودداری کرد. ترتیب دهد٬ به تنهایی بهتر می تواند ـکشور
به موازنه بازرگانی خواهدداشت. مازاد دالر میلیارد ایران 15 معامله با سال آینده در ایالت متحده طی 5
پیش ناتوان بوروکراسی از پذیرفت. این مبلغ عینیت خواهد ترتیب بخش عمده ای از به هر می رسد نظر
که برای مبنی برحمایتی که بحق بایدجهت تکنیسینهای آمریکایی٬ ایران به درخواستهای ایاالت متحده ـ

پاسخ مناسبی نمی دهد. ـ تأمین نماید را ایران می شوند آوردن پروژه های مختلف وارد در به اجرا
ایران تـحت عـنوان اقتصاد که رسمی شدن درگیری ایاالت متحده در دارد وجود به عالوه این خطر
توسعه اقتصادی ایران آید. ایران در روابط ایاالت متحده و ـکمیسیون مشترک به صورت مشکلی جدی در
قدرت بیگاه اجتناب ناپذیرند. عقب گردهای گاه و به گودال و برخورد خیابان یک طرفه مسطحی نیست.
باشد شایداین توصیه خوبی به ما بودو قربانی مناسبی خواهد داشته باشد٬ خارجی که بیشترین درگیری را

پایین ترین سطح ممکن نگاه داریم. در ـکه مشارکت رسمی را
ایران وحفظ فضای مطلوب جهت سرمایهـگذاری٬ بازار در سهم بیشتر نفت٬ قیمت پایین تر ماجدای از
خواهان رفتار مسئوالنه تر ایران در قبال نظام مالی بین المللی هستیم. عملکرد این کشور در به جریان
به درستی می توان مطرح هرچند دالرهای نفتی اش تاـکنون قابل ستایش بوده است٬ مازاد انداختن مجدد
(منافع بود این کشور منافع خود سوی ایران فقط به خاطر شده از قرضه های اعطا دیگر که امتیازات و ـکرد
عین در بزرگترین و نرخ بهره پایین به برخی از ایران قرضه های عظیم با اما دو)٬ هر یا اقتصادی و سیاسی٬
اوراق قرضه افغانستان ارائه نموده٬ و مصر پاـکستان٬ هند٬ حال توسعه نظیر حال فقیرترین کشورهای در

صندوق بین المللی پول. :IMF -1

رده های می رسد به نظر قرض داده است. به تأسیسات نفتی IMP1 نیز و بانک جهانی خریداری کرده٬
به واردات جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور که احتیاج شدید باالی دولت ایران دریافته اند
که چرا می توان برروی ایرانیان حساب کرد منظم نظام مالی بین الملل تأمین نمی گردد. بدون ادامه کار
افزایش عدم حمایت از منافع ایشان در و دارد مسائل ذهنی ایشان قرار ایشان درصدر منافع شخصی خود

می باشد. دهد قرار تحت تأثیر قیمت نفت به میزانی که ثبات نظام پولی بین لملل را
نظرات متفاوتی خارج این کشور داخل و درآمدهای نفتی ایران در مسئله تداوم مازاد مورد در اخیرًا
جهت تأمین پولی مخارج کوتاه مدت صادرات وواردات و عمدتًا خارج٬ - استقراض از ارائه شده است.

توسعه. بانک بین المللی نوسازی و :IBRD -2

کمکهای که قرضه های IBRD2 با چرا بانک جهانی جهت پروژه های کشاورزی هیچ گاه متوقف نشد٬ از
جهت گرفتن مؤسسات خارجی تأمین اعتبار مذاـکراتی با احتماًال همراه بوده است. نیاز تکنیکی مورد
توجه به ولی با شد٬ انجام خواهد طی سال 1976 قرضههای میان مدت برای اجرای برخی پروژه ها
آن به کشورهای از بعد و 1977 پس گرفته نشده ای که ایران طی سالهای قبل از قرضه های عظیم باز
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این معادله البته در شد. به یک واردکننده صرف سرمایه تبدیل نخواهد این کشور احتماًال مختلف می دهد٬
تجسم موقعیت مالی بین المللی ایران تقریبًا که هرگونه پیش بینی و دارد متغیرهای مختلفی وجود آن قدر
نرخ رشد مورد در هیچ کس نمی تواند نامطمئن است و سطح تولید آینده قیمت نفت و بی معنی است.
می رسد به نظر اشاره شد باال که در همان طور حفظ آن پیشگویی نماید. ایران در واردات وتوانایی اقتصاد
از واقع می باشد. از فقیرتر که کشور سازد متقاعد عمومی را تالش است افکار دولت ایران در ـکه اخیرًا
جهت عقالیی نمودن الزم را که به دولت ایران ابزار چرا موجه می باشد٬ دیدگاه ایرانیان این سیاستی کامًال
جمله از تأمین می نماید. شد٬ ذـکر که قبًال دیگری را مقاصد و افزایش قیمت نفت می دهد حمایت از
قبیل مشکالتی از به خاطر پروژه ها این واقعیت است که بسیاری از لزوم مواجهه با مهمترین این مقاصد

طبق برنامه به پایان نمی رسند. کمبودها دیگر زیربنای الزم و لوازم٬ ـکمبود
ایران بوده روابط اقتصادی ایاالت متحده و در تغییرات شدید سال گذشته شاهد دو تناقضهای سیاسی:
طرحهای سرمایهـگذاری منصفانه در و مناسب برای صادرات آمریکا ایران به صورت بازاری مهم و است و
در برای اولین بار نمود مسئله قیمت نفت اتخاذ مورد موضعی که در دولت ایران با مشترک درآمده است.
بعد از اهمیت موضعی خالف منافع ایاالت متحده گرفت. با موضوعی بسیار در و سی ساله ما تاریخ اتحاد
به عنوان حامی به ما ایران هنوز ایران رخ نداده است. روابط ایاالت متحده و ـکامًالسیاسی تغییرزیادی در
مواضع اـکثر حمایت ایران از می توان بر هنوز دست اندازیهای غول شمالی می نگرد. برابر در عمده خود
کشورهای هم مرز دیگر ایاالت متحده در نفوذ دولت ایران از صحنه بین المللی حساب کرد. در جهان آزاد
با شوروی استقبال می کند و حداقل به طور ضمنی حضور قویتر ایاالت متحده در اقیانوس هند را جهت

ایجاد تعادل در مقابل حضور نیروی دریایی شوروی در این منطقه تأیید می نماید.
به آنها ولی مشکلترین سؤاالتی که باید روابط دوجانبه مااقتصادی باشد٬ بخش عمده فعالیت در شاید
مدرنیزاسیون ایران که به سرعت در توسعه اقتصادی و کل روند نه اقتصادی. و سیاسی هستند پاسخ داد
این مطلب باور مغایراست. کرد خواهد آینده بروز عکس العملهای جدی که احتماًالدر حال انجام است با
طی چند را کشور قدرت رژیم ایران بتواند ثبات و مدت حتی رژیمی با بلند ممکن است که در غیر تقریبًا
حد تا تحصیالت نسبتًاخوب٬ روستانشین به ملتی با وعمدتًا بی سوادفقیر دهه ازشکل یک اجتماع تقریبًا
نامالیمات شدید برخی مقاطع درگیر بدون آن که در پرتحرک تبدیل نماید مدرن و ثروتمند٬ موجهی٬
مردم می خواهد رژیم فعلی ایران از به عبارت دیگر جامعه شود. حتی تغییرات رادیکال در شاید سیاسی و
آزادیهای حفظ نظام استبدادی که هنوز عین حال درصدد در و بپذیرند جنبه های مختلف مدرنیزاسیون را
جوامع غربی که ایران در اـکثر در حالی که این آزادیها در می باشد٬ ایشان نفی می کند از اولیه انسانی را

پذیرفته شده اند. کامًال آنهاست٬ تالش رقابت با
نه یک انقالب طی آن است که یک تحول سیاسی و باشد خارجی می تواندامیدوار آنچه که یک ناظر
ایرانیانی که با به سوی چیزی شبیه به یک سلطنت مشروطه مدرن هدایت کند. را مدت زمان مناسب کشور
چگونگی مورد ولی هیچ ایده ای در این مطلب موافق هستند. تئوری با بحث کرده ام در این مورد در آنها
ایشان جانشین مناسبی برای شاه سراغ داشته اندکی از تعداد می رسد به نظر اجرای چنین تحولی ندارند.
حاـکم هیچ نمونه از سالهای سقوط مستبدین ارائه می دهد. افسوس که تاریخ سابقه ناامیدکننده از و باشند.
سیستم تک حزبی که اخیرًا ایجاد نمی آورم. به خاطر نماید آزادتر زمام قدرت را میل خود مطلقی که با
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البته می توان مدعی شد بین برد. از به دولت اعلیحضرت را حتی امیدوجوداپوزیسیون وفادار انجام گرفت٬
ایجادسیستم این حال شواهد ولی با تغییرعمده ای روی نداده است٬ تأسیس حزب رستاخیر واقع با ـکه در
مجموعه ای از توجه به این که طبقه تحصیلکرده عمدتًا با کننده است. ایران دلسرد دولتی دمکراتیک در
سیستم موجود در نمودن جای خود که نگرانی عمده شان باز تشکیل می دهند غیرسیاسی را منفعل و افراد
را تغییرات مسالمت جویانه گـردد رهبری محافظهـکارانه ای که منشأ تمایل ایجاد توانایی یا و می باشد
گروههای نسبتًا از رادیکالها رادیکالهای ترک نمایند. به سود که ایشان صحنه را بیم آن می رود ندارند٬
علیه مقامات انجام اعمال تروریستی بی هدف بر اماتوانایی ایشان در پراـکنده ای تشکیل شده اند٬ ـکوچک و
با و سازماندهی بهتر با جوامع دمکراتیک تر نگران کننده است. بسیار آمریکایی طی ماههای اخیر ایرانی و
نه ریشه اصلی آن به بیماری و تنها این کشور ولی در بین ببرند٬ از ایران نتوانسته اندتروریسم را از ثبات تر

می رود. اعمال تروریستی بیشتر و قصدها احتمال وقوع سوء حمله می شود.
از روشنتر اقتصادی ایران بسیار چشم انداز راه توسعه کشور٬ سر بر علیرغم تمامی مشکالت موجود
انقالب بروز احتماًالخطر موفق اقتصادی کشور بسیار عملکرد سوی دیگر از پیش بینی سیاسی آن است.
را خود ایرانیان بیشتری سود تمامی کشور ثروت واقعی در گسترش بیشتر با کاهش می دهد. اجتماعی را
به نیز شانس تجربه مدرنیزاسیون بالنسبه مسالمت آمیز می بینند. حفظ چیزی شبیه به وضع موجود در
علیرغم شده است. احترام سنتی آن نسبت به قدرت بیشتر فرهنگ ایرانی و ثبات بنیادین جامعه و خاطر
برزخی است که پس از از چگونگی گذر که مهمترین آنها آینده ایران٬ مشکالت عدیده در پیش بینی بروز
خروج اجتناب ناپذیر شاه از صحنه به وجود می آید٬ به نظر می رسد هنوز هم شانس کشور برای پرهیز از

تغییرات رادیکال و آشوبهای بلند مدت و تضعیف کننده نسبتًا خوب است.

ایاالت متحده: اهرمهای احتمالی جهت نفوذ
نخواهیم ولی احتماًال شاید آینده وقایع ایران بنماییم؟ روند زیادی بر می توانیم اعمال نفوذ ما آیا
در نیازدارد. به آن نیازداریم به ما آنچه که ما که ایران بیش از می آید این گونه بر این امر ازظواهر توانست.
خواهان عادت کرده و تجهیزات نظامی پیچیده ای که به آنها جهت خرید احتیاج ایرانیان به ما٬ مقایسه با
به سال آینده برای برآوردن تقاضای رو عظیم غالتی که طی چند تأمین مقادیر و آن هستند ادامه خرید
می توانیم به منابع جایگزینی جهت تأمین واردات نفتی مان راحت تر ما افزایش داخلی ضروری است٬
بانکهای و طرحهای مشترک می باشد در ما ایران همچنین خواهان مشارکت بیشتر کنیم. دسترسی پیدا
خارجی به صورت سپرده های کوتاه ارز به عنوان امنترین مکان جهت سپردن ذخایر ایاالت متحده را

مدت ترجیح می دهد.
کنیم٬ سیاستهای ایران اعمال نفوذ وسیله ممکن در هر استفاده از بخواهیم تالش کنیم که با ما اـگر
قیمت نفت مورد در موضع متعادلتر ساختن ایران به اتخاذ تالش جهت وارد باید اولین هدف ما احتماًال
آزاد به مکانیسم بازار ما تعهد کنیم٬ سیاستهای ایران تغییری ایجاد هرزمینه ای که بخواهیم در در اما باشد.
مـا احتماًال سیاستهای آمریکا در تغییرات شدید گذاشتن احتمال بروز کنار با میسازد. محدود را ما
طرف آمریکایی فروش غالت نخواهیم کرد. و سو دو هر سرمایه از انتقال تکنولوژی و روند دخالتی در
قبل این زمینه از که در خریدهای نظامی باقی می ماند تنها بخش خصوصی است. تمامی این فعالیتها٬
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گذشته دلیل مناسبی که جهت در داشته است. مکانیسمی جهت اعمال کنترل دولت ایاالت متحده وجود
که ایران به راحتی می تواند آن بود فروش تجهیزات نظامی به ایران ارائه می شد محدودیت در عدم ایجاد
حال برای مثال در حدی صحیح است. این دلیل فقط تا امروز اما بیابد. میان رقبای ما فروشنده دیگری در
زمانی که ولی تا به ایران بفروشد. 14 اف ـ هیچ کشوردیگری نمی تواندجنگنده های قابل مقایسه با حاضر
تالش جهت اوپک پاسخی نیافته ایم٬ کشورهای عضو دیگر بر مسئله کلی چگونگی اعمال نفوذ برای ما
که ایران آنجا از عاقالنه است. طریق ممنوعیت فروش برخی تجهیزات نظامی کاری غیر به ایران از فشار
نتیجه کافی نخواهد برای اخذ این کشور بر فشار تعیین قیمتهای جهانی نفت به تنهایی عمل نمی کند٬ در
مورد اقیانوس هندمحدودیتهایی در نسبت به خلیج فارس و توجه به سیاست خود با همچنین باید بود.

بگیریم. نظر خریدهای نظامی ایران در
دادن اعضای قرار تحت فشار مقایسه با در منابع انرژی خودمان٬ مدت استفاده از بلند حال در به هر
توجه به این با موفقیت بیشتری درمتوقف ساختن رشدقیمت نفت وحتی کاهش آن خواهدداشت. اوپک٬
نمی تواند هیچ چیز انجام اقدامات هماهنگ ناتوان بوده اند٬ کننده نفت از ـکه تاـکنون کشورهای وارد
منابع جایگزین انرژی به میزانی که موجب ایجاد موفقیت در مگر دهد قرار تحت تأثیر اعضای اوپک را

تقاضای جهانی نفت گردد. در ـکاهش چشمگیر
که زیان ایران هیچ گونه موضع گیری٬ نمی رسد به نظر قیمت نفت گذشته٬ مورد مسئله موضع ایران در از
سیستم دولت آن روی در آنکه تغییری شدید مگر بنماید؛ سازد٬ جدی به منافع حیاتی ایاالت متحده وارد
دهد. ایاالت متحده و ایران متحد طبیعی یکدیگر بر علیه شوروی باقی خواهند ماند. به نظر می رسد منافع
ما در خلیج فارس و اقیانوس هند طی سالهای متمادی نزدیک به هم باقی خواهد ماند٬ و برنامه های
این نظام ایاالت متحده که در جاه طلبانه ایران برای توسعه متکی برحفظ رونق نظامی مالی جهان می باشد
کرد. رهبری ایاالت متحده تبعیت نخواهد اتوماتیک از ایران به طور مطرح است. به عنوان مهمترین کشور
هم منطبق بر هنوز که منافع بنیادین ما چرا داشت٬ نخواهد اغلب سیاستهای ما مخالفت آشکاری هم با اما

می باشد.

شماره (5) سند
بیگانگان اردیبهشت 1355 7 ـ آوریل 1976 27 استمپل تاریخ: جان د. سیاسی٬ مشاور از:
قابل رؤیت برای غیر خیلی محرمانه / سفیر طبقه بندی: به:

خارجیهای مقیم ایران مورد ایرانیان در فکر طرز موضوع:
ایرانی عناصر خارجیهای مقیم ایران با رابطه با ایرانیان در فکر طرز مورد در که می دانید همان طور
به مصاحبه ای که تا شش مورد بیست و نظرخواهی بوده ایم. و حال گفتگو سطوح مختلف جامعه ایران در
ارائه کند. فکر این طرز مورد در نتایج کلی را می تواند گردیده و توسط اینجانب مرور حال انجام شده و
افسران منتخب استفاده بسیاری از توجه و مورد در می تواند متن مصاحبه ها من این یادداشت و به نظر
دارم یک نظر گشته در پدیدار آنجایی که نتایج جالب توجهی نیز از و گیرد کنسولگریهایمان قرار هیئت و

دهم. آنان قرار اختیار در این مطالب را نسخه از
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نمونه 1ـ
یا و نخبگان طبقه باال عضو آنها اـکثر و کم بوده٬ بسیار نفر) مصاحبه (26 شرکت کننده در افراد تعداد
به همین دلیل مطلع می باشند٬ تحصیل کرده و ایرانیها اـکثر بیش از این افراد متوسط جامعه ایران می باشند.
شایان می باشند. زمینه های مختلف صاحب نظر در آنها زیرا عامی است٬ افراد از بااهمیت تر نظراتشان نیز
پاسخهای کسانی که خود تحصیلکرده ایران هیچ گاه در شده توسط این افراد توجه است که نگرانیهای ابراز
بیگانه مسلم این است که مسئله حضور منعکس نمی باشد. مردم ایران می دانند نماینده درصدبیشتری از را

تماس می باشند. در خارجیها بیگانگان یا زیادی با حدود که تا می بخشد کسانی تأثیر بر تنها
نکته ایران هستند. نه آمریکاییان در بیگانگان و کلی نگران حضور مصاحبه شدگان به طور بسیاری از
مانند آسیای شرقیها٬ و هندیها٬ پاـکستانیها٬ سوم اعضای این گروه از این است که دو قابل توجه دیگر
بیشترین داشته (و که بیشترین رشدحضوری را اتباع کره جنوبی بعنوان گروههایی یادکرده اند و فیلیپینی ها
سه یا طی دو آمریکاییها که حضور داشته اند این گروه اظهار یک سوم اعضاء تنها داشته اند. آنها بر را تأثیر
نفر چهل هزار تا هزار تهران بین چهار در آمریکاییها تعداد برآورد سریعی داشته است. سال گذشته رشد
آـگاه را مصاحبه شده خود افراد از هشت نفر تنها بوده است. هزار 15 تا هزار آن 10 معتدلتر برآورد بوده و
کشور خارج از مصاحبه شدگان در از نفر چند سال قبل می دانند. خالف دو بر خارجیها نسبت به حضور
متوسط امری غیر و میان طبقه باال این موضوع در اما خارجی می باشند٬ دارای همسر یا تحصیل کرده و

عادی نیست.

2ـ تأثیرات ناشی از حضور بیگانه
نداشته وضع آنها کنونی بیگانگان هیچ گونه تأثیری در که حضور پاسخ دهندگان گفته اند هفت تن از
وضع بیگانه بر حضور تأثیر ضمنی معترف بر به طور یا این موضوع مخالفت کرده و با یا بقیه آنها است.
و قبیل افزایش مهارتهای تکنولوژیکی٬ بیگانه از به جنبه های مثبت حضور نیز نفر چند خودشان شده اند.
و کـه خـود داشـتند این نمونه اظهار اعضاء نیمی از بیش از اشاره کرده اند. نیروی انسانی مجرب تر٬
سال گذشته می باشند. طی دو عامل اصلی افزایش اجاره بها واروپاییها که آمریکاییها دوستانشان معتقدند
به هشت نفر اینکه تنها شگفت آورتر رانندگان خارجی سخن گفته اند. مشکالت ناشی از مورد در هفت نفر
به شرابخواری که علنًا مربوط به آمریکاییهای طبقه پایین اجتماع بود آنها اـکثر ذـکروقایع ناپسندپرداخته و

عربده کشی می پردازند. و
اعضای این گروه درحمایت از اـکثر غریبی بی اطالع بودند٬ ازتسهیالت ویژه خارجیان بطرز این افراد
دنبال کرده و که این برنامه را آنها بسیاری از وتلویزیون نیروهای آمریکایی سخن گفتند؛ برنامه های رادیو
خواستار آنها از نفر دو تنها یکی ازتسهیالت مخصوص بیگانگان نمی دانند. آن را به آن گوش میدهند یا
افزایش خارجیها و اصطکاـک بین ایرانیها که اـگر داد هشدار آنها ولی یکی از شده٬ ـکنترل آن توسط ایرانیها
نفر 5 تنها آمد. آینده به صورت آماج منطقی حمالت درخواهد در وتلویزیون نیروهای آمریکا رادیو یابد
که این اعالم داشتند نفر دو تنها و (مانندکمیسری وحوزه خلیج)پرداختند به ذـکرتسهیالت ویژه خارجیها
روبه آمریکا روابط ایران و که اـگر گفتند آنها سه تن از نمی انگیزد. بر تسهیالت حسادت هیچ کس را

آمد. خواهند این تسهیالت به صورت آماج حمالت در وخامت نهد٬
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مقابل نظریه انطباق حیات در محلهای مخصوص زندگی خارجیها ایجاد 3ـ
ایران سخن نگفت٬ در جوامع خاص خارجیها نظریه ایجاد حمایت از در موردنظر افراد هیچ یک از
دیگران در جمله برای اتباع بلوک شوروی و (از خاص٬ موارد که انجام آن در گفتند آنها از نفر ولی دو
که معتقدند تمام سطوح اجتماع) مصاحبه شده (از افراد نیمی از بیش از مانعی ندارد. شهرهای دیگر)
این افراد از سه نفر تنها هم به نفع خارجیهاست: و اجتماع هم به نفع آنها بیگانه در ـگسترش یکسان حضور
همزیستی محیط زیستهای خاص به خصوص تهدیدات امنیتی ناشی از مشکالت مربوط به ایجاد به ذـکر

پرداختند. هندیها و پاـکستانیها
ایران مشکالت جدی سه برابرشدن جامعه آمریکایی در که مضاعف یا معتقدند این افراد از سه نفر تنها
فروشگاههای کافی فقدان مسکن و نیز که علت این امر نفرشان معتقدند دو داشت و به دنبال خواهد را
زمینه فنی به خصوص در آمریکاییها بیشتر حضور که ایران از پاسخ دهندگان معتقدند پنج تن از است.

کرد. کسب خواهد بسیار فواید

نتیجه گیری 4ـ
پیش بینی هیچ کس مشکل وخطرجدی را اما شده٬ خارجی نگرانیهایی ابراز افزایش حضور مورد در
در موجود رشد همگام با خارجیها که گسترش حضور شدند پاسخ دهندگان متذکر تن از چند نمی کند.
اعمال می کند٬ تأثیرات یکسانی را ایرانیها و خارجیها افزایش مشکالت زندگی شهری بر زمینه ملی است.
اـگر چه در اـکثر موارد خارجیها مقصر این مشکالت شناخته می شوند٬ باید گفته شود که آنها در تمام موارد

مقصر نیستند و ایرانیها نیز به این معترف هستند.
اقتصادی اعضای طبقه متوسط طیف اجتماعی و می گیرند٬ قرار همه تحت تأثیر آنهایی که بیش از
با نیز شخصی آنها موقعیت حرفه ای و و داشته٬ کار و سر خارجیها همیشه با بیش از آنها ایران می باشند.
بـا نخبگان طبقه باالی اجتماع کـمتر مرتبط است. می کنند کار روی آنها بر پروژه هایی که خارجیها
توجه چندانی نشان آمریکاییها ایرانیهای طبقه پایین اجتماع نسبت به حضور دارند. کار و سر خارجیها
می باشند. نتیجه رونق اقتصادی ایران متنفر در آسیاییها و افزون هندیها روز حضور از اما نمی دهند

روشـهای از تحصیل کـرده انـد اروپا آنهایی که در مدیریت دانشگاهها٬ مانند مواردی معدود٬ در
به رقبای آنها (و تحصیل کرده اند آمریکا که در همتایان آنها زیرا متنفرند٬ آنها آمریکایی برخالف حضور
بنابراین موفقیت نهادهای اجتماعی ایران هستند. حال دستیابی به موقعیتهای مهم در در می روند) شمار
مخالفت با برانگیخته که گهگاه باعث ابراز حسادت بسیاری را ترس و ایرانیهای تحصیل کرده آمریکا

جامعه آمریکایی مقیم ایران می گردد.
شده توسط به نگرانیهای ابراز ولی باید آمریکایی گرایی بی اساس تلقی می شود٬ ضد ـگرچه ترس از
دورانی که مشکالت زندگی که در شایدمهمترین نظریه این باشد گروه توجه بیشتری معطوف نمود. اعضاء
که که آمریکاییهایی به این جامعه ارسال شوند باشد بهتر شاید افزایش حضورخارجی است٬ شهری توأم با
شرکتهای آمریکایی می خواهند پاسخ دهندگان از از پنج نفر یا چهار بالغترند. و فرهنگی حساستر نظر از
دولت مورد در البته این امر گرفتن حساسیتهای ایرانی انتخاب کنند. نظر در با را خود نظر مورد ـکه افراد

می کنند. مصداق پیدا صنایع بخش خصوصی نیز مانند آمریکا
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پیشروی به خصوص امکان کاهش روند و شده٬ ایران برای همه مشکلتر که زندگی شهری در آنجا از
ثابت نگاه داشته شود. می شوند وارد آمریکاییهایی که به اینجا است شمار بهتر دارد٬ وجود اقتصادی نیز
نفرشان درایران 1000 به جای 25/000آمریکایی تنها که حتی اـگر بایدگفته شود ذـکراین مطالب٬ پس از
فکرهای مندرج در این طرز بنابر می شد. هم ابراز بخش اعظم انتقادات مطروحه باز داشته باشند٬ حضور
فکر طرز تعریف دقیق از ولی نمی تواند نوعی عامل مشخص کننده محسوب می شود٬ این تحقیق تنها
ارائه کند. استمپل را ایرانیها

ایران در خارجیها قبال افزایش حضور ایرانیان در فکر بررسی طرز
گوردون وینکلر کار دفتر کیوان صالح در دکتر فوریه با مصاحبه مورخ 18

می بایست گفت این کار و کرد مصاحبه آغاز خود مورد در نظر اظهار با صالح صحبتهایش را دکتر
این حال گردآوری اطالعات در دیدی مثبت در خوشحال است که سفارت با و قبل انجام می شد مدتها

زمینه است.
آمریکاییهایش اعظم آنان سه سال قبل است و یا بیش ازدو خارجیها صالح گفت که می داندتعداد دکتر
آنکه تعریف دیگری مگر آمریکایی اطالق می شود٬ به تمام خارجیها اینجا وی گفت در تشکیل می دهند. را

شده باشد. آنها از
است ولی وقتی که به نفر 30/000 آمریکاییهای مقیم تهران حدود که تعداد صالح حدس می زند دکتر
او گفته شد که تعداد آنها حدود نصف رقم ذـکر شده توسط اوست تعجب کرد. وی یادآور شد که تعداد
آمریکاییهای مقیم ایران دائمًا رو به افزایش است و گویا قرار است حدود 50/000 خانواده آمریکایی
جنوب ایران در اـکثرًا که این افراد دوستانش می گویند و او ایران شوند. طی سه سال آینده وارد نیز دیگر
درست گفته باشند٬ نفر ارائه رقم 50/000 صالح گفت دوستانش نمی توانند دکتر یافت. اسکان خواهند
دارد نظر در شرکت بل هیکوپتر وی گفت ظاهرًا بود. خواهد خیلی زیاد آنها که تعداد معتقدند ولی آنها
کارمندان کردن تعداد برابر دو صدد در لبنیات پاـک نیز گویا و کند٬ برابر ایران دو در را کارمندان خود تعداد

می باشد. آمریکایی خود
قابل تشخیص به سادگی برای او آمریکایی باشد صالح گفت که یک خارجی به خصوص اـگر دکتر
گفت ”شاخصهای مهم در او پشت سرش تشخیص دهد. از است یک آمریکایی را وی گفت که قادر است.
توضیح مطلب گفت وی در می کند.“ شلواری است که یک آمریکایی به پا و این رابطه نحوه اصالح سر
شلوارشان عادت ندارند چون آنها شل است. بخش نشیمنگاه بسیار در وارفته و بسیار آمریکاییها شلوار
نظر به خصوص از چندان جذاب نیستند٬ آمریکاییها دوستانش ظاهرًا و او وی گفت به نظر بکشند. باال را
به تن می کنند. وجورابهای قرمز کفشهای سفید قرمز٬ شلوار روش٬ رنگ لباس چون اغلب پیراهنهای سبز
و بین مدیران عالیرتبه شرکتها صالح گفت که وی می تواند دکتر مسخره خواند. را آمریکاییها ظاهر او
این وی گفت که افراد عالوه بر افرادی آمریکایی رده پایین ترتفاوتهایی قائل شود. دیپلماتهای آمریکایی و
که برای انجام افرادی حرفه ای هستند بلکه ظاهرًا نیستند مکانیکهای شرکت بل هلیکوپتر تنها رده آخر

به ایران آمده اند. کار چند
وی خیر٬ یا دوستانش تأثیردارد وخانواده و زندگی او بر خارجیها پاسخ به این سؤال که آیاحضور در
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گفت ”این موضوع برای من حائز او همیشه موجبات شرمساری وی فراهم می آید. و دارد ـگفت حتمًا
من آسیب صورتی که حرفه ای نباشند در دارم. سروکار آمریکاییها با من شدیدًا است زیرا اهمیت بسیار
ناراحت نشده اند ایرانی آشنا مسائل ایران و به خوبی با ”وقتی می شنوم که آمریکاییها وی گفت: می بینم.
بـرداشت که نشانگر می کنند ایراد بیاناتی را جلساتی شرکت کرده و در اغلب موارد در آنها می شوم.
ایران تأثیر در آمریکاییها که اـکثر دوستانش احساس می کنند و او است. اوضاع کشور از نادرست آنها

پول به جیب بزنند.“ تا می آیند به اینجا ”آنها قابلیت انطباق پذیری ندارند. منفی داشته و
سال در دالر این است که آمریکاییهاحقوقهای گزافی چون 50/000 ناراحت می کند را ”آنچه ما گفت: او
باعث بروزعکس العمل منفی ایرانیهای این کار عموم سخن می گویند. انظار آن در مورد دریافت کرده ودر
حرفه ای شایستگی دریافت این گونه حقوقهای نظر از که این افراد چون معتقدند تحصیلکرده می شود٬
مالقات آنجا آمریکاییهایی در با کرده و سفر صالح گفت دوستانش اغلب به آمریکا دکتر ندارند“. ـکالن را
گلچین شده افراد اینها او به نظر و حرفه ای تفاوت دارند نظر از آمریکاییهای مقیم اینجا که با می کنند

نیستند.“
همسرانشان دارای مشکالت روانی هستند٬ دوستانش واضح است که آنها و همسر و وی گفت برای او
در همسران آنها است و شرابخوارگی بسیار رواج دارد٬ میان آنها در فساد نبوده و امنیت برخوردار از

افسرده هستند. اغلب موارد
بین دوستانش نشان ساخت که مدرسه آمریکایی تهران به عنوان یک ”مدرسه نظامی“ وی خاطر
معروف است و آموزش مکفی و مؤثر را ارائه نمی کند. وی گفت اـکثر بچه های آمریکاییها اغلب از نقطه ای
ارزشهای الزم می باشند. از جهان به نقطه دیگر منتقل شده و به همین دلیل فاقد ریشه های اجتماعی و

شهرت کمتری برخوردارند. از مدارس دیگر مدرسه ایران زمین و
کلوپ کلوپ زنان آمریکایی٬ تهران از در سازمانهای ویژه خارجیها تسهیالت و مورد صالح در دکتر
او گفت به نظر وچندی بعد می کرد یاد نام ”قلعه“ ازحوزه خلیج با (او وحوزه خلیج نام برد. پارس آمریکا

آن به ارث برده است.) در سر نشان حک شده بر از را حوزه خلیج این نام مستعار
آن ندارد٬ وی گفت هیچ گونه خصومتی با حوزه خلیج چگونه می اندیشد. مورد که در سؤال شد او از
بسیاری از و دارند حوزه خلیج وجود در بچه های هیپی نما زیادی از که تعداد می کند ولی گفت که تصور
که این کار شد وی یادآور اتومبیل سواری مجانی می شوند. خیابان خواستار کنار دختران آمریکایی در

مناسب جامعه ایرانی نیست.
زنان ما ”به نظر دارای جنبه ظاهری است: دوستانش کلوپ زنان آمریکایی تنها و او وی گفت که بهنظر
کلوپ زنان احساس درخود آنها به خوبی قاطی اجتماع نمی شوند. و خونگرم نیستند پارتیها آمریکایی در
زنان دیگر آلمانی و سوئدی٬ فرانسوی٬ زنان ایتالیایی٬ مورد در وی گفت این امر راحتی بیشتری دارند٬“
مورد در ولی این امر به زبان فارسی تکلم می کنند٬ اجتماعی بوده و آنها چون اـکثر اروپایی صادق نیست٬
برخورد آمریکاییها با ضیافتهای سطح باالی اجتماعی کمتر وی گفت در زنان آمریکایی صادق نیست٬

می شود. دیگران روبرو و بلژیکیها فرانسویها انگلیسیها٬ با ولی اـکثرًا می کند
تلویزیون و رادیو داشت که دیوانه برنامه بین المللی جدید تلویزیون ٬وی اظهار و رادیو رابطه با در
داشته را شنیدن این برنامه ها فرصت دیدن و تا طوری تنظیم می کند را اغلب برنامه های خود ایران است و
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اغلب مایه شرمساری نبوده و گرداننده آمریکایی برنامه چندان مفید که دو (وی احساس می کند باشد
وی گفت قطع برنامه های آمریکایی فارسی است. خبر از انگلیسی خیلی بهتر خبر بنابه گفته او می شوند.)
است که برنامه رادیویی نیروهای مسلح این حال وی معتقد با شد. هیچ گاه موجب نگرانی وی نخواهد
وی گفت اـکثر کند. ادامه پیدا باید همگان است“ انزجار بخش موسیقی آن که مورد آمریکایی ”به استثناء
طبقه وی گفت این برنامه به افراد دوست دارند. آن را گوش داده و دوستانش به برنامههای رادیویی آمریکا
های ناشایستی که رویداد رابطه با در زمینه فراـگیری زبان انگلیسی کمک بسیارمی کند. متوسط اجتماع در
رانندگان مورد ولی در صالح گفت ٬که اطالع خاصی ندارد٬ به وقوع پیوسته٬دکتر ایرانیها و بین خارجیها
که به محض هستند آنها که این خود می دانند تندی صحبت کرد.وی گفت ایرانیها لحن بسیار آمریکایی با
وی است. ما کشور وی گفت اینجا اما٬ می گذارند. پا زیر خیابانهای تهران قوانین را و به شاهراهها ورود
چراغهای راهنمایی و رانندگی می کنند. ما از بدتر اینجا اقامت در پس از آمریکاییها ـگفت بسیاری از
پست تلقی می کنند. افرادی بسیار را که ما می رسد به نظر نادیده گرفته و خطوط تفکیک کننده خیابان را
که زده اند فریاد پایین کشیده و را دوستان من شیشه اتومبیل خود موارد بسیاری از صالح گفت در دکتر
وی گفت همه چنین تصور رانندگی کنی. اینجا در نمی توانی این طور تو من است. کشور مواظب باش اینجا
گذشته از و ماخوب زندگی کرده وخوب پول درمی آورند کشور که این آمریکاییهای حرامزاده در می کنند
رانندگان ظاهرًا می شوند. نیز تمام جزئیات زندگی ما وارد نصیب کشورمان نمی کنند٬ این که هیچ چیزی را

نزدیک می شوند. هدف زیرگرفتن به ما آمریکایی با
در مورد رانندگی٬ وی گفت زنان خارجی در حین رانندگی حالتی تهاجمی پیدا می کنند. وی گفت تمام
مشکالت ناشی از رانندگی وی در طول 9تا 12 ماه گذشته رخ داده است .قبل از آن رانندگان خارجی
وضعیت این را وی گفت که مشکل برای آمریکاییها حالتی تهاجمی نداشتند. خیلی خوب رانندگی کرده و
آمریکایی را خارجیها بهمین دلیل ایرانیها و زندگی می کنند اینطور که همه خارجیها می آید است که به نظر
قبال این مسئله این است کـه در صالح ”عکس العمل اساسی ایرانیها به گفته دکتر بنا و می کنند تصور

کثافت تلقی می کنند.“ را ما قائل نبوده و هیچ گونه احترامی برای ما آمریکاییها
بلکه نیامده اند اینجا برای کمک به ما که آمریکاییها معتقدند وی که دوستانش شدیدًا دنباله گفتگو در
وی خاطر چه کرده اند؟ برای ما که ”آنها می شنود اغلب این سؤال را او هدفشان پول به جیب زدن است.

استعمال گردد. کلمات فارسی انگلیسی االصل کمتر تا تالش می کند نشان ساخت که دولت نیز
زمینه نظام آمریکایی چه در احترام همگان بود. ادامه گفت پنج سال قبل روش آمریکایی مورد وی در
نظام این روش و از تنفر حال حاضر ولی در پزشکی بهترین تلقی می شد. زمینه آموزش یا چه در ساخت٬
پیاده شدن روش آمریکایی شاهد که نمی خواهند پیش می گویند بیش از آن چنان افزایش یافته که ایرانیها
کاالهای ساخت دیگر و هم ماشینها صالح هنوز به گفته دکتر ولی نکته جالب توجه این است که بنا باشند.
همان که این مصنوعات از نمی دانند ایرانیها ”ظاهرًا می شوند: قلمداد جهان بهترین چیزها در آمریکا

ناشی شده است.“ آنها تنفر روش آمریکایی مورد
این مسائل در که چرا صالح نمی داند دکتر است. مسئله ساز مجامع عمومی نیز در آمریکاییها حضور
با عالیرتبه باشد. آمریکاییها شد آمدو و شایدحضور علت آن نیز و رخ نمی دهد٬ رستوران محل اطراق او
صالح خاطرنشان دکتر شده اند. این گونه مسائل روبرو با سوپرمارکتها در دوستان او این حال همسرش و
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قیمتها باعث افزایش شدید وی گفت خارجیها است. تجلیگاه تنفرهای شدید ساخت که سوپرمارکتها
وقتی و خودمی برد با را همه چیز ”ملخ“ مانند فروشگاه می شود هنگامی که یک آمریکایی وارد و شده اند
صحت ایـن مـوضوع اطـالعی وی گفت از باقی نمی ماند. چیزی برای آنها می شوند وارد ـکه ایرانیها

ایرانیهاست. فکر ندارد٬ولی مهم این است که این طرز
هـمسرش خـانه نـداشـتند٬ و او چون اـگر زمینه مسکن هیچ امیدی برای مانیست٬ گفت در وی
از می شدند مجبور ندارند این که توان اجاره محل سکونتی را به خاطر تهران زندگی کنند. در نمی توانستند
مورد وی گفت در تصرف شده است. وی گفت که تمام مساـکن خوب توسط خارجیها خارج شوند. ـکشور
و تمام شوفرها ”آمریکاییها همین موضوع صادق است. خارجی نیز دستیاران زبده اصلی و و کار٬ دفاتر

درآورده اند“. به استخدام خود را رانندگان موجود
در تبلیغات بسیار وجود ایران٬ در آمریکاییها نشانهای ترسناـک حضور صالح یکی از به گفته دکتر بنا
به صورت یک بازار وی گفت این روزنامه ها بخش آـگهیهای روزنامه های انگلیسی زبان تهران است.
که مربوط به آمریکاییهای در نشان داد را وستون آـگهی ها کرد باز ـکیهان اینترنشنال را او آمده اند. مکاره در
بفروشند.وی گفت ”من آـگهی هایی را به ما را آشغالهای خود می خواهند آنها بود. کشور حال خروج از
یک سال شش ماه تا وی گفت حدود مطالبی درج شده است.“ فروش زیرپوشها مورد در آنها دیده ام که در
پول به جیب اسپانیا فروش زمین در با حتی کسانی که می خواستند نداشت و وجود قبل ”این آـگهی ها
وی محل های خاص اشتباه بزرگی است. در وی گفت گردآوردن آمریکاییها آـگهی نمی دادند.“ نیز بزنند٬
ـگفت هنگام عبور از محلهایی که آمریکاییها یا خارجیها در آنجا زندگی می کنند٬ می بینید که بچه های
وی گفت این موضوع دلگرم کننده است. زیرانشانگر نوعی ایرانی و خارجی با هم سرگرم بازی هستند.
که اسکان نظامیان آمریکایی درمنطقه ای خاص مشکالتی نمی کند لیکن وی تصور امتزاج اجتماعی است.
برداشتی منفی وی نسبت به آنها نشوند. ظاهر خیابانها در است که آنها وی گفت بهتر کرد. خواهد ایجاد را
گفتم که وقتی به او جیپهای مخصوص رانندگی می کنند. در و خیابانها در آنها که اـکثر می کند تصور و دارد
تحصیل کرده تشکیل می دهند افسران عالیرتبه و هیأت مستشاری نظامی آمریکایی را بخش اعظم افراد
پاـک کنید.“ ذهن مرا در شبهه های موجود شک و یک جمله توانستید وی گفت ”در وی تعجب کرد.
در هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا بیشماری از تعداد حضور او ارتش گفت که به نظر مورد وی در
به دقت را آنها دوستانش حضور و او کرده است. زمینه روابط عمومی ایجاد در مسائلی را فرودگاه مهرآباد
برای جامعه آمریکایی مقیم تهران وارد که کاالهای بسیاری توسط همین هواپیماها می دانند دنبال کرده و

می شود. ـکشور
سؤال کردم که در او از نسبت به ایران می کشانید. به بی توجهی آمریکاییها صحبت را صالح دائمًا دکتر
گفتم که می کند٬ فکر چطور تلویزیون آمریکا کاخ گلستان در شوش و به تخت جمشید٬ آـگهی سفر مورد
گفت این نپذیرفت و صالح آن را دکتر به فرهنگ است. آمریکاییها توجه بسیار نشانگر قطعًا این آـگهی ها

فراموش می کنند.“ آن را و می روند به آنجا یک بار ”چون آمریکاییها فقط جنبه سیاحت دارد امر
به اصل موضوع تـوجه به محض پای گذاشتن به این نقاط عمیقًا حالی که اروپاییها وی گفت در

می کنند.“
آمریکا که یک دانشجوی آمریکایی در دوستانش می دانند و او سؤال کردم که آیا او این لحظه از در
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به این وی گفت او فراـگیرد. تاریخ آن مطالب بسیاری را ایران و مورد در برخالف دانشجویان دیگر می تواند
چنین فرصتی داشته باشند. که ایرانیها ولی گمان نمی کند موضوع واقف است.

وی گفت در است. مهم کلوپ کشوری شاهنشاهی (سلطنتی) نقاط مشکل برانگیز وی گفت یکی از
بازی هدف آنها ظاهرًا دیده می شوند. همه جا به این کلوپ پیوسته ودر آمریکاییها بسیاری از حال حاضر
به راحتی به آنجا ایرانی کلوپ نتوانسته اند اعضاء ماههای اخیر در دیدن فیلم های سینمائی است و ـگلف و
نمی شود؛چون چنین کمیته عضویت کلوپ مانع ازعضویت آمریکاییها اوسوال کردم که چرا از واردشوند.

جوابی نداشت. ولی او احتیاجی ندارند. که به پول آنها می رسد به نظر
این در آمریکاییها شمار وی گفت ازدیاد نگران آینده هستند. دوستانش عمیقًا و صالح گفت او دکتر
چون شده است٬ محیط خفقان آور ”برای ما آورد: خواهد برای ایران به وجود مسائل بسیاری را ـکشور
.ـکه نسبت به این می شوند کشور نیمه حرفه ای وارد و آمریکاییهای موجود بیشتری از می بینیم که تعداد
عجله پول با به سرعت یک برداشت منفی به جای گذاشته ومی خواهند و هیچ گونه احساسی ندارند ـکشور

خارج شوند.“ این کشور از ـکافی به دست آورده و

(محرمانه)
دانشجویان مصاحبه با

دانشکده گسترش همکاریهای منطقه ای (ـکـه شـامل دانشجوی ایرانی در کالس درس من در دو
دانشجویان ایرانی٬ پاـکستانی و ترک است) شاهد افزایش حضور آسیاییها در ایران بوده اند. آنها معتقدند که
شمار اعضاء دیگر گروههای خارجی افرایش چندانی نیافته و برای آنها تشخیص آمریکاییها از دیگر
بیگانگان این است که تأثیر مورد در نگرانی آنها تنها است. اسکاندیناوی دشوار ساـکنین اروپای غربی و
در آنها هیچ یک از خیر؟ یا کنند پر است به جای دانشجویان ایرانی پستهای دانشگاهی را قرار آنها آیا
کلیساهای مسیحیان سخن و هندوها معابد مورد ولی در اطالعی نداشت٬ موردتسهیالت خاص خارجیها
دو هر درستی نیست. که عمل تفکیک محل زندگی بیگانگان کار بودند معتقد دوی آنها هر می گفت.
به آن عالقه ای نشان نمی دادند. ایران بی اطالع بوده و در آمریکاییها حضور مورد در ظاهرًا دانشجو

کار ساله مشغول کسب و یک ایرانی 24
ساختمان مهندسی راه و ابزار تهران به فروش تجهیزات ترافیک و ازطرف یک شرکت کوچک در رضا
برده و تهران بسر سال گذشته در چهار در است٬ که فارغ التحصیل دانشگاه پهلوی شیراز او مشغول است.
هندیهای مقیم تهران و پاـکستانیها تعداد حال حاضر در بوده است. خارجیها شمار افزایش قلیل در شاهد
خلیج فارس جهت تحصیل معاش می رفتند٬ به امارات واقع در این گروهها قبًال زیرا یافته٬ افزایش بسیار
معتقد رضا سازند. نصیب خود را نفتی ما درآمد بخشی از تا به تهران هجوم آورده اند. ولی اـکنون همه آنها
بی اطالع است تسهیالت ویژه خارجیها افزایش یافته ولی از نیز آمریکاییها است که برخالف گذشته تعداد
هیچ گاه حتی ولی رضا نگاه می کنند٬ (باوجوداینکه این فردوهمسرش گاهی به تلویزیون نیروهای آمریکا
است که محل زندگی معتقد رضا آن ذـکری به میان نیاورد). تالش برای پی بردن به این موضوع از با
امـنیتی نـظر گروههای این قاره از دیگر اعراب و مورد در این امر زیرا تفکیک گردد٬ نباید خارجیها
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داشت. خواهد بر برای دولت ایران در مشکالت را
زمانی که تفاوت البته تا شهرهای استانی مناسب است٬ دیگر پروژه های ویژه مسکن در او به نظر
نباشد. استمپل محلی مشهود وضع زندگی افراد با فاحشی میان وضع زندگی آنها

فوریه 1976 19 تاریخ:
بخش سیاسی النج شرمرهرن به: اقتصادی ـ مشاور از:

ایران در آمریکاییها قبال حضور ایرانیان در برخورد طرز پروژه ویژه سیاسی ـ موضوع :
اهمیت با تهیه گزارش شما در ایران می تواند در آمریکاییها حضور مورد اظهارات یک زن برجسته در

باشد.
مملو گفت شیرازاخیرًا و کرد من صحبت آغاز رئیس دانشگاه شیرازدیشب با خانم فرهنگ مهرهمسر
وارد وستینگهاوس به این شهر قرارداد که به خاطر منظورش آمریکاییهایی بود شده است و آمریکاییها از
و همه وحشی شده اند“٬ بچه ها انتخاب نمی کند؟ بهتری را این شرکت افراد که چرا وی سؤال کرد شده اند.
آزرده است رفتارجوانان پرداخت که همسایگان ایرانی این خانواده های آمریکایی را نمونه از به ذـکرچند
خوردن مشروب و عموم به کشیدن سیگار انظار ساله است که در الی 11 یک جوان 10 آنها ـکه یکی از
را فرزندان خود رفتار خواسته است که یا آنها از نزدیک خانواده رفته و گفت شخصًا خانم مهر می پردازد.
وی گفت این خانواده اـکنون آن محله به محل دیگری برای سکونت نقل مکان کنند. یا تحت کنترل گرفته و
را ترک کرده ولی معلوم نیست که آیا از کشور خارج شده و یا به آپارتمان دیگری نقل مکان کرده و آیا

محرک اصلی خود او بوده که هنوز مشخص نشده است.
این سؤال زمینه سبک زندگی شخصی خودتوجیه نشده و کارمندان در متأسفانه بسیاری از نظر: اظهار
تحت کنترل را انطباق پذیری کارمندان خود عمومی و زمینه رفتار در باید شرکتها که آیا باقی می ماند
این وارد آمریکاییها بیشتری از تعداد ادامه یابد شیراز برنامه های عمرانی اصفهان و اـگر یانه. داشته باشند
با آنکه شرکتها مگر گشت٬ خواهد بیان داشت پدیدار اظهاراتی شبیه آنچه خانم مهر و شد مناطق خواهند
دنبال کنند. جدی تر را کارمندان خود کنترل رفتار برنامه های معارفه و بدون کمک دولت آمریکا ـکمک یا
شرمرهرن

 محرمانه
ایران بیگانگان در قبال افزایش حضور ایرانیان در فکر بررسی طرز

که قرار دانشگاه ملی٬ در تحصیلکرده آمریکا علوم سیاسی و استاد مهدی هروی٬ دکتر مصاحبه با
یک رستوران در حین صرف ناهار مصاحبه در است به عنوان معاون رئیس دانشگاه رازی برگزیده شود.

انجام گرفت.
ولی چندانی نکرده٬ سه سال گذشته تغییر یا خالف دو بر خارجیها هروی گفت حضور پروفسور
آمریکایی 8/000 وی حدود طبق برآورد مطلعتراست٬ آنها برخالف ده سال گذشته وی نسبت به حضور
ولی نحوه دهد٬ تمیز خارجیهای دیگر از است یک آمریکایی را که قادر می گوید او میبرند. تهران به سر در
بوده آمریکا خود تجارب وسیع وی در علت آن شاید وی می گوید بیان کند. نمی تواند دقیقًا را این کار
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باشد.
ودوستانش بیش ازپیش نسبت به حضور نکته جالب توجه این است که دکترهروی اظهارداشت که او
اصفهان صادق است. دوستانش در مورد به خصوص در وی گفت این امر ایران آـگاهی یافته اند. در روسها
است که تعداد معتقد این حال وی شخصًا با درآمده است. به تصرف روسها که شهر معتقدند آنها بعضی از

محسوسی افزایش یافته است. غیره بطرز زمینه اجتماعی و فعالیت سفارت روسیه در روسها
آنها ازحضور ”بله٬ می گفت: و دارد زندگی وی تأثیر بیگانگان بر حضور پاسخ به این سؤال که آیا در
به گردن را رفتن قیمتها وی گفت شکی نیست که مردم گناه باال باشم.“ آنها دوست دارم با لذت می برم و
مقصرمی دانند.“ زمینه باالرفتن اجاره خانه ها در %100 را ”همه شما هروی گفت: آمریکاییهامی اندازند.
به خانه ای نقل مکان کرد کردن اجاره بها برابر دو یک موردیک استرالیایی با نشان ساخت که در وی خاطر
که باعث افرایش اجاره بها به عنوان آمریکایی خطاب کردند استرالیایی را شنیدن موضوع٬ مردم پس از و
اجاره دالر که 100 خانه ای را آمریکاییها قبل نیز روز داشت چهار هروی اظهار پروفسور شده است.“
حائز کشورشما در وی گفت این میزان اجاره بها اجاره کرده بودند. دالر 200 به قیمت 175تا بهای آن بود
جنبه منفی برخوردار از را وجهه آمریکاییها همین امر گران است و بسیار ولی برای ما اهمیت نیست٬

ساخته است.
مدرسه حوزه خلیج٬ وی از و نام ببرد را محله خاص خارجیها می توان چند که آیا وی سؤال شد از
مورد فقط در خاصی ندارد٬ نظر این محل ها مورد وی در کرد. بیمارستان آمریکایی یاد آمریکایی تهران و
حوزه خلیج اظهار میدارد که ایرانیها مایلند بیش از پیش از آنجا استفاده کند. با این حال وی با این کار

موافق نیست٬ چون اختالط این کار آنها در می خانه سبب بروز همهـگونه مشکالت خواهد شد.
این حال با توجهی ندارد. چه ایرانی“ به برنامه های تلویزیون ”چه آمریکایی و هروی گفت هرگز دکتر
برنامه بیش از ”این برنامه را چون: گوش می دهد اتومبیل خود در آمریکا به برنامه های رادیو معموًال
دوست دارم ولی من آن را البته کیفیت آن مشابه کیفیت آمریکایی آن نیست٬ رادیویی ایران دوست دارم.

آن نیست.“ چون دروغ پردازی در
بعضی از به گفته او ولی بنا شهرت مهمترین مسئله تلویزیون ایران است٬ و ادامه گفت اعتبار وی در
جوانان به وی گفت بسیاری از بین المللی تلویزیون ایران تعریف کرده اند. و برنامه های جدید دوستانش از
و ایران مـعاصرتر رادیو چون موسیقی آن نسبت به موسیقی رایج در گوش می دهند٬ رادیوی آمریکا

است. جهانی تر
به معنی که حضورتلویزیون آمریکا بسیاری ازدانشجویان جناح چپ احساس می کنند ازطرف دیگر
کرده اند. به وی گوشزد دانشجویانش این موضوع را وی گفت تعدادی از است. این کشور ”استعمار“
این برنامه حذف آمریکا گرفتن روابط ایران و نظر در درست است که با او به نظر سؤال کردم که آیا او از
جمله دیگری از این دانشجویان چیز حذف کنید٬ آن را ”البته اـگر قدری تأمل گفت: پس از نیز او شود؟

داد.“ خواهند قرار انتقاد مورد به عنوان امپریالیسم آمریکا فرهنگی را مرکز یا مجله آمریکایی و
یک می خانه آمریکایی در ”به یک پسر که: می آورد وی گفت به یاد زمینه رویدادهای ناخوشایند در
و منازعه شد یک خارجی وارد با یک هتل دیگر در یک ایرانی نیز و کشی شد چاقو سلطنت آباد واقع در
خارجی این حال هروی نمی دانست که این فرد با به همسرش خیره شده است.“ که او چون گمان می کرد
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تشدید این وقایع را ایران بروز در خارجیها که افزایش حضور می کند وی گفت تصور نه. آمریکایی است یا
کرد. خواهد

آن اطالع دارند. لیبرال از و ولی دانشجویان چپگرا واقف نیست٬ نظامیان آمریکا به حضور وی شخصًا
این زمینه ها وی در دانشجویان با و احساس می کنند اینجا در را نظامیان آمریکا که حضور نسل جوانتر
ما مانند گرفته اند یاد نیز ”آمریکاییها هروی گفت: زمینه رانندگی٬ پاسخ به سؤالی در در سخن گفته اند.
که همه احساس می کنند شده است. ایرانیها بسیاری از این موضوع سبب رنجش خاطر و رانندگی کنند“
خطاهای دیگر وی گفت ایرانیها می گیرند٬ را ما عادات بد تنها به جای اـکتساب عادات خوب٬ آمریکاییها

بگذرند. خطاهای آمریکاییها از ولی نمی توانند زمینه ترافیک نادیده می گیرند در را ایرانیها
وواقعیت ندارد وجود نحوه لباس پوشیدن آمریکاییها مورد هروی معتقداست که اشکالی در پروفسور
موجب رنجش خاطر نیز این امر وی افزود لباس تن کنند.“ آنها مانند این است که فرزندانمان سعی دارند
می بینند موهای بلند با جین و شلوار در را هنگامی که فرزندان خود و می شود سنتی تر و ایرانیهای مسن تر

جذب می کنید؟“ را آمریکاییها که چرا”عادات بد سؤال می کنند
کسب کنند٬ را آنها باید که آمریکاییها چه عادات خوبی دارند هروی پرسیدم که ایرانیها پروفسور از
وی گفت وقتی که میزبان به مهمانان خود ما.“ حد مؤدب بودن بیش از ”خوب٬ قدری تأمل گفت : وی با
که او دارد همان حال انتظار ولی در بردارد. اولین فنجان را آنها که یکی از دارد انتظار چای تعارف می کند
میزبان این گونه مراودات شخصی معمول است و مسئله تعارف همیشه در تعارف کند. او خود به را آن 
هنگام صرف چای خواستار صورت گرفتن مکالمه ای هر چند محدود است. دکتر هروی اظهار داشت که
در این امر سخن گفته اند. روی میز بر دادن پا یعنی قرار آمریکاییها این عادت بد مورد در ایرانیها تن از چند

ممنوع است. فرهنگ ایرانی کامًال
این با هروی گفت کامًال دکتر محله ای خاص٬ در به محض مطرح شدن مسئله اسکان آمریکاییها
است که گروه کوچک نظامیان آمریکایی به محوطه خاص جهت گفتم چطور به او موضوع مخالف است٬
هیچ کس به آنان پراـکنده شده و شمال شهر در حال حاضر وی گفت نظامیان در کند. زندگی نقل مکان پیدا
بنوبه خود این امر شد. توجه همگان جلب خواهد به محله خاصی ببرند را آنها ولی اـگر توجهی ندارند.
به همین دلیل این می کنند. هزینه سرسام آوری که صرف آن می شود نظامی ایران و متوجه تجهیز مردم را
کرد. یک جامعه جذاب آمریکایی حسادت خواهند مردم نسبت به وجود وی افزود اشتباه است. ـکار
به آمریکاییها هروی گفت خیلیها پروفسور این موقع موضوع کمیسری آمریکایی پیش کشیده شد. در
ایرانیهاست. اختیار چیرهایی است که در از که بهتر اجناسی برخوردارند از آنها زیرا حسادت می ورزند.
برداشت وی این است که و تحصیل کرده اند آمریکا که در کسانی هستند وی گفت حسودترین ایرانیها
گفت که این موضوع او به کمیسری راه یابد. می تواند هرکس که یک پاسپورت آمریکایی داشته باشد

صحت ندارد.
وقتی که ننموده است. ایجاد مسئله حادی را امروز آمریکاییها حضور ـکًالدکترهروی احساس می کند٬
سرتاسر در است که این افراد گفت بهتر او صحبت می کردیم٬ آمریکاییها امکان افرایش حضور مورد در
شـود شهری بزرگ چون تهران مـتمرکز یک گروه این چنین بزرگ حتی در اـگر پخش شوند. ـکشور

آورد. خواهد پدید دردسرهایی را
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آن انتقاد احساس کرده واز را آمریکاییها ”یک گروه خاص امروزه برخالف گذشته حضور وی گفت:
زبان آنهامی شنویم که تمام این آمریکاییها از معموًال کًالدانشجویان تشکیل می دهند. این گروه را می کنند.

انجام ندهند.“ هیچ کاری برای ما و بیاورند پول در تا آمده اند به اینجا
که حقوق گزافی دریافت بازنشسته های نظامی هستند این آمریکاییها که تعدادی از می گویند بعضیها
زیـادی از کـه درصـد این گمان مـی کنند دانشجویان عالوه بر ولی کاری انجام نمی دهند. می دارند.

هستند. اعضای سازمان سیا امریکاییهای مقیم اینجا

ایران بیگانگان در قبال افزایش حضور ایرانیان در فکر بررسی طرز
( SHAUL BAKHASH شول بخش ( روزنامه نگار مصاحبه با

یک رستوران در حین صرف ناهار فوریه در تاریخ 22
تفحص پیرامون این موضوع زمینه تحقیقی و که اقدامات سفارت در آقای بخش گفت احساس می کند
نه؟ محسوس است یا برای او این کشور بیگانگان در حضور پاسخ به این سؤال که آیا در بجاست. بسیار
اماـکن عمومی دیگر محلهای اسکی و و رستورانها فروشگاهها٬ گفت این مسئله در و وی جواب مثبت داد
جردن و نزدیکی خیابانهای میرداماد چون در به این موضوع واقف است. شخصًا او است. محسوستر
همان موقعی که این حال در با هستند. حال نقل مکان به آنجا که خارجیهای بسیاری در زندگی می کند
مصاحبه بحال مورد افرادی که تا به این نتیجه رسیدیم که اـکثر دو هر آقای بخش به این سؤال پاسخ می داد
واقع شده اند. برای این کار مناسب نبوده اند. بنا به گفته وی این افراد کسانی هستند که در اروپا و آمریکا و
چه منفی نفی بر زندگی چه مثبت و حضور خارجیها به همین دلیل تأثیر تجارب زیادی کسب کرده اند و
نگذاشته اند. پا کشور به خارج از درست برعکس ایرانیهایی که هرگز چندان مهم باشد؛ نمی تواند آنها
وی گفت معموًال نفر. وی گفت 20000 تهران زندگی می کنند٬ آمریکایی در پاسخ به این سؤال که چند در
پاسخ به این در نه. آمریکایی است یا که او شنیدن لهجه یک خارجی بگوید و مشاهده رفتار است با قادر
یک مثبت دارند. یک تأثیر وی گفت که آنها خیر؟ یا دارند زندگی او بیگانگان تأثیری در سؤال که آیا
این در تأمین می کند. را خارجیها نیاز اـکنون به سوپرمارکت تبدیل شده و محله آنها فروشگاه واقع در
قابل دسترسی است به این ترتیب زندگی غیر شهر نقاط دیگر که در فروشگاه کاالهایی یافت می شود
گفته است نخست وزیر این لحظه وی اظهارداشت که گویا در شده است. غنای خاصی برخوردار از بخش٬
اجـناس وجود با چون سوپرمارکتها ترجیح می دهد٬ به سوپرمارکتها ـکه فروشگاههای سنتی ایران را
این انتظارات است که دولت بتواند امیدوار نخست وزیر و می برند باال بیشمارشان چشمداشتهای مردم را

برآورده سازد. را
مهمترین تأثـیر او بخش گفت که به نظر قبال خارجیها٬ در بحث پیرامون عکس العمل موجود در
به گردن مستقیمًا را افزایش میزان اجاره بها وی گفت فعًال میزان اجاره بهای منازل است. منفی ناشی از
که می گوید او واهی شده است. یک امر چون اجاره کردن محل سکونت برای ایرانیها می اندازند٬ خارجیها
صف اسکی شنیده است کـه مـردم مثال در به طور می شنود٬ خارجیها مورد اغلب اظهاراتی منفی در
می کنند؟ طویلتر وصف اسکی ما می آیند به اینجا آنها چرا ”من که برای اسکی به آلپ نمی روم؛ می گویند
استفاده مورد تسهیالت عمومی نیز پیش کشیده و را خدمتکار مسئله کمبود خارجیها ”وی گفت حضور
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می گیرد. طبقات باالی اجتماع قرار اعضاء
این با کرد. حوزه خلیج یاد کلوپ و چند کمیسری آمریکا٬ تسهیالت ویژه خارجیها٬وی از رابطه با در
اـکثر قبًال دارای همان جنبه منفی می باشد. این گونه تسهیالت نیز که وجود وصف وی احساس می کند
جمله ولی امروزه این اقالم از احساس ناراحتی می کردند٬ این مکانها فروش اجناس ویژه در از ایرانیها
مهمترین نکات نگران کننده این احساس است کـه یکی از است. مردم موجود غذایی برای اـکثر مواد
ممکن نیز حالی که صالحیت آنها در کارهای مشابه حقوق دریافت می دارند٬ در ایرانیها بیش از خارجیها
گاهی کارمندان بعنوان مثال وی گفت مهندسین مشاور است بیش ازصالحیت همتاهای ایرانیشان نباشد.
و برخوردارند همان صالحیتها که از جایگزین ایرانیانی شوند تا می کنند وارد آمریکا و اروپا از را خود
میان ایـرانـیهای می توان در را بخش گفت این شکوائیه ها تحصیل کرده اند. همان دانشگاهها حتی در

شنید. نیز صالحیت دار تحصیل کرده و
وی گفت اغلب به کلوپ تفاوت قائل می شوند. نیز بین خارجیها که ایرانیها شد بخش همچنین یادآور
از متوجه شده است که امروزه این محل مملو انگلیسی است و افراد شد و که محل آمد تهران می رود
همان وی گفت اینها دارند. نامناسبی نیز لهجه بسیار تحصیالت کافی بوده و انگلیسیهایی است که فاقد
مـورد وی گفت همین موضوع در می آیند. که برای به جیب زدن پول به اینجا تکنوکراتهایی هستند

صادق است. نیز آمریکاییها
حالتی بسیار با او این کشورچیست؟ در آمریکاییها شدن تعداد سه برابر مورد که نظرش در سؤال شد
افسرده گفت٬ بهتر است با دقت بیشتر کار کنید.“ وی بار دیگر گفت این تحقیق بسیار عاقالنه است ولی
این روحیه می تواند باعث و تهاجمی بود٬ دارای طرز برخوردی بسیار خاطرنشان ساخت که آمریکاییها
سازید.“ محدود را است میزان جامعه مقیم آمریکایی اینجا ”بهتر وی گفت: مشکالتی جدی گردد. بروز
که نقطه اشباع آن کدام است ”ولی بدون شک این اونمی داند وی افزودجامعه کنونی به حداشباع نرسیده و
تشنج در اـگر تغییرات آن بستگی دارد٬ به روابط بین دولتین و اشباع مستقیمًا حد دارد.“ نقطه اشباع وجود
که شد وی همچنین یادآور شد.“ تأثیرخواهد و دستخوش تغییر اشباع نیز حد شود٬ سطوح عالیه پدیدار
شود کمبودی پدیدار اـگر و دید٬ آسیب خواهد کشور اقتصاد کند٬ بحرانهای داخلی رشد و تشنجها اـگر
که همان طور شود٬ بیکاری ایجاد میان ایرانیها در وی به خصوص گفت اـگر شد. خواهد مشکالت ظاهر
مردم خواهند زیرا باعث بروزکشمکشهای وخیمی شود این امرمی تواند افزایش می یابد٬ آمریکاییها تعداد
نتایجی بسیار ”این وضع می تواند وی گفت: دستشان گرفته اند از شغلهای آنان را دانست که آمریکاییها

جدی به دنبال داشته باشد.“
مثال اـگر به طور روحیه ایرانی جنبه استانی دارد. چه باشد٬ جهان شمولی ایران هر وی گفت گسترش و
که برداشت آن ایرانی از توجه نمی کنند شهروندان این کشورها کند٬ سفر آمریکا یک ایرانی به انگلستان یا
نوعی خود اینجا در موضوع فرق می کند. اینجا ولی در چگونه است. آمریکا تاریخ انگلستان یا فرهنگ و
به همین دلیل وی طرف دیگران هستند. مردم خواهان محترم شمردن این جامعه از و دارد آـگاهی وجود
اشاره به سه ولی با ساخت. تاریخ ایران آشنا فرهنگ و با تازه واردین را باید چیز هر معتقداست که قبل از
ماننددولت دولت من باید و قبال آن اقداماتی انجام داد در برابرشدن جامعه آمریکایی مقیم ایران گفت باید

به آن توجه بیشتری مبذول نماید. و این مسئله نگران باشد مورد در شما
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به نوشته ها (او به برنامه های هیچ کدام گوش نمی دهد وی گفت که شخصًا رادیووتلویزیون٬ رابطه با در
حال وی معتقداست که در می بینند. را این حال دوستانش برنامه های تلویزیون آمریکا با عالقه منداست).
خاـک در برنامه ”فرهنگی امپریالیسم“ رابطه با در مشکلی را نمی تواند بخش خارجی برنامه ها حاضر
آید٬وجوداستودیوی بین دولتین پدید زمینه بین ملتین یا ولی درصورتی که مشکالتی در ایران پدیدآورد.
در بخش همچنین اظهاراتی را به بحران دامن بزند. می تواند پخش برنامه های نیروهای مسلح آمریکا
آمریکا انجمن ایران و هوشنگ مهرآئین از صحبتی که با یک نکته مثبت بیان داشت وی گفت در مورد
که من آنجا ”از آئین به بخش گفته بود مهر ـکیهان بود٬ مثبت در درج یک مقاله بسیار نتیجه نیز داشت و
بیشتر این کشور در آمریکا می خواهم مراـکزی چون انجمن ایران و به دموکراسی ایمان دارم٬ عمیقًا“
نیز ایمنی برای ما نوعی سپر حفظ کرده و انسانی را غرور نهادهایی این چنین شخصیت و ـگسترش یابد.

محسوب می گردد.
وی نسبت به نحوه رخ داده یاخیر. آمریکاییها و بین ایرانیها که آیاواقعه ای ناـگوار بخش گفت نمی داند
آورد؛ خواهد پدید مشکالتی را گفت این امر و تهران حساسیت نشان داد در رانندگی امروزی آمریکاییها

نیست. ولی این احساس وی چندان تند
با وی گفت کامًال بدهد نظر تفکیک محل سکونت خارجیها مورد در تا وی خواسته شد هنگامی که از
”این بدترین کاری است که می توان انجام داد.“وی نظامیان آمریکایی مخالف است. مورد این امرحتی در
تفکیک محل ایران برای وی محسوس نبوده ولی با نظامیان آمریکایی در خاطرنشان ساخت که حضور
زندگی آنها شناسایی آنها با سهولت بیشتر صورت خواهد گرفت. وی گفت: ” شما نه تنها با این کار این
می شوید چون مجبورید برای ایرانیها پدید می آورید بلکه سبب تحریک حسادت بسیاری از سهولتها را

کنید.“ تسهیالت ویژه ای برپا امکانات و آمریکاییها

فوریه 1976 طبقه بندی نشده 24
بولستر آرچی ام. سیاسی ـ مشاور از:

شهرام چوبین ایران ـ در آمریکا حضور موضوع:
دانشگاه روابط بین الملل از در خارج (ـکه دارای درجه دکترا به عنوان یک ایرانی تحصیلکرده در
به مؤسسه تا هنگامی که به ایران آمد تعصب دانست. فاقد یک ناظر نمی توان الزامًا چوبین را ـکلمبیاست)
بود٬ آن آشنا تکلم با چوبین تاحدودی به زبان فارسی و سیاسی بین المللی بپیوندند٬ مطالعات اقتصادی و
در نسبت به مشکالت خارجیها بنابراین می توان گفت که وی بیشتر نوشتن آن نبود. به خواندن و ولی قادر
تحمل کرده و را خارجیها معموًالوجود چوبین خاطرنشان ساخت که ایرانیها همدردی می کند. ایران ابراز
خـارجـیها دیگر از آشکارتر آمریکاییها و اروپاییها ایران برایشان عادی شده است. در نها آ حضور
هر بیش از که آمریکا می دانند چون ایرانیها معطوف می گردد. به آمریکاییها توجه ها بیشتر و می باشند٬
افرادحرفه ای ایرانی علیه مهمترین احساس تنفر روندوقایع ایران است. در به اعمال نفوذ قادر دیگر ـکشور
گزاف برخـالف حقوق بسیار این واقعیت است که متخصصین آمریکائی اغلب از ناشی از آمریکاییها
یک دانشگاه نیز آمریکاییهای تحصیلکرده در و ایرانیها مورد این موضوع حتی در و برخوردارند٬ ایرانیها
وضع این با ایران می شوند افرادی که وارد ناراحتیهای ایرانیان این است که اـکثر از یکی دیگر صادق است.
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به هیچ آوردن است و پول در که هدفشان صرفًا می برند به سر اینجا در ”مزدورانی“ هستند بیگانه٬ ـکشور
بخشی از همکارانش که در از یکی دیگر بهرام چوبین و درک کنند. را ایرانیها فکر وجه سعی نمی کنندطرز
که وابستگی ایران به مستشاران خارجـی افـزایش معتقدند داشت (فریدون فشارکی) مصاحبه حضور
که می بینیم که ایران آن چنان تسـلیحات می کند به خصوص زمانی واقعیت پیدا این امر یافت. خواهد
دوی هر ممکن نیست. توسط ایرانیها نگهداری آنها و که تعمیر خریداری می کند آمریکا از پیشرفته ای را
چون ایرانیها آورد٬ خواهد پدید آمریکا روابط ایران و در جدی را که این وضع مشکل بسیار معتقدند آنها
تـحقق نـیابد٬ ایـن امـر اـگـر به بیگانگان به تدریج کاهش یابد. که وابستگی آنها می خواهند عمومًا
به خصوص علیه بیگانه٬ به پیدایش احساسات ضد منجر گشته و شدیدی پدیدار سرخوردگیهای بسیار
شد. بولستر آمریکاییان خواهد و آمریکا

مارس 1976 محرمانه 10 تاریخ:
آقای بروین اقتصادی ـ مشاور آقای پاترسون به: اقتصادی ـ مشاور از:

آمریکا قبال حضور در ایرانیها فکر طرز موضوع:
شرکت ملی نفت ایران باری چوبین از مصاحبه با

است: پاسخ به سؤاالت به شرح زیر
فقط تعداد سه سال گذشته نیست و یا دو از محسوستر حال حاضر ایران در در خارجیها حضور 1ـ

سیاحان افزایش یافته است.
وی فرانسوی. آمریکایی و انگلیسی٬ از دیگران برای وی محسوس است عبارتند ملیتهایی که بیش از
سؤال وی گفت هرگز تکرار پس از اما تهران زندگی می کنند٬ آمریکایی در 4/000 که حدود ـگمان می کند
که تعداد نمی داند گرفته است او نظر در فقط کارمندان خارجی را وابستگان نیفتاده و شمارش تعداد به فکر
آمریکایی خارجیها که کدام یک از بگوید می تواند وی گفت قطعًا است. چه حدود در وابستگان خارجیها
غیره صحبت کردن لباس پوشیدن و راه رفتن٬ طرز با بزرگ شده ام و آنها ”من با به گفته او: بنا زیرا است.

هستم.“ آشنا آنها
خـانواده و یا زندگی او بر خارجیها حضور به حال به این نیندیشیده است که آیا وی گفت تا 2ـ

می سازند. دلپذیرتر صحنه تهران را کلی خارجیها وی گفت به طور نه. یا و دوستانش تأثیری دارد
خوشحال و دارد٬ کمیسری خبر حوزه خلیج و از تنها زمینه تسهیالت ویژه خارجیها وی گفت در 3ـ
به این نقاط بتواند نیز او وخیلی مایل است که خود دارای این گونه مکانهای ویژه هستند است که خارجیها
به برنامه های وی گفت تنها نیست. این گونه تأسیسات منزجر وجود هیچ گاه از این حال٬ با شود. وارد
ادامه یابد. باید است که این برنامه ها معتقد و گوش می دهد رادیویی مخصوص آمریکاییها تلویزیونی و
ولی بـه ایرانیان به وقوع پیوسته٬ و بسیاری بین خارجیها شنیده است که رویدادهای ناخوشایند
با بیشتر که این رویدادها بگوید می تواند عوض٬ در اطالعی ندارد. جزئیات آنها از استثنای یک مورد
کارمندان را که خود بود آمریکایی تازه وارد استثنایی مربوط به دو مورد مربوط بوده اند. شرابخوارگیها
USIS تلگرافی به قبل مدتها یک آژانس دولتی ژاپنی معرفی کرده بودند. ا.بی.سی و هودسون٬ انستیتو
که به آقای چوبین به وی گفته بودند کار دفتر خارجی در این دو و این واقعه فرستاد٬ مورد واشنگتن در
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که متوجه شوید و این پنجره به بیرون نگاه کنید که از رسید افزایش قیمتهای نفتی ”روزی خواهد خاطر
ذهن چوبین باقی مانده است . این مسئله در خلبانهاست.“ و هواپیماها از آسمان مملو

شده رویدادهای ناخوشایند خارجیهای مقیم ایران نشنیده است که درگیر مورد آقای چوبین گفت در
روش زندگیش سبب این عدم میزان آـگاهی و آمده در تغییراتی پدید ولی وی اذعان داشت که شاید باشند.

آـگاهی شده باشد.
طبقات مختلف جامعه همراه با است که خارجیها بهتر ایرانیها و است که برای خارجیها وی معتقد 4ـ
در اـگر است و منزوی سازی“ تفکیک محل زندگی نوعی ”خود محوطه های مجزا. نه در ایران زندگی کنند
زمینه وی گفت در شد. واقع خواهند انزجار توجه و مورد کنید اطراف یک گروه خاص مرزی ایجاد
وی گفت برای است. دارای همین نظر شهرهای استانی نیز در اسکان آنها خارجیان و ـگروههای بزرگی از

شوند. سه برابر یا دو خارجیها که تعداد مهم نیست“ ”او
متوجه خارجیها منتظره اجاره مسکن را رفتن غیر گناه باال ایرانیها از بسیاری دیگر مانند چوبین نیز
راه این مسئله٬وی باوجودمشکالت عملی برسر اما عرضه است؛ که علت اصلی کمبود اومی داند می داند.
را گفت که آری بیشترین میزان اجاره بها وخواهند آمد هم خواهند است که تمام جوامع خارجی گرد معتقد
معتقداست که مالکین ایرانی بین مستأجرین نیز این او عالوه بر می کنند. کمال میل پرداخت کرده و آنان با
برای او به یک ایرانی اجاره دهند خانه را که اـگر (چون می ترسند ایرانی تبعیض قائل می شوند خارجی و

نقل مکان نکند.) و بماند آنجا در مدتها
دیدگاه چوبین بیشتر جنبه شخصی و فلسفی دارد. به طور مثل وی تأـکید دارد که گروههای مخلتف باید
ولی چوبین تحصیلکرده طریق این آشنایی تضمین گردد. از سالمت آنها تا مراوده داشته باشند یکدیگر با
بان انگلیسی زبان ز سپری کرده است. آن کشورها در بخش اعظم زندگیش را آمریکاست و انگلستان و
افرادی که اـکثر می رسد چنین به نظر زبان فارسیاش می باشد. از خیلی بهتر و محسوب می شود مادری او
باید این مسئله صحت داشته باشد٬ اـگر ته یک کرباس باشند. و مصاحبه داشته ایم سر آنها بحال با ـکه تا
مذهبی است و سنتی و من معتقدم که بخش اعظم این جامعه بسیار بگویم که این عمل بی فایده است.

است. آن شدید بیگانگان در احساسات ضد

مارس 1976 محرمانه 15 تاریخ:
ئی وستلی اقتصادی دیوید مشاور لین المبرت به: اقتصادی ـ مشاور از:

آقای رحیمی نژادی مصاحبه با آمریکا: قبال حضور در ایرانیها فکر طرز موضوع:
نقل تی.تی.تی حمل و شرکت کشتیرانی یا از

است: پاسخ سؤاالت به شرح زیر
این حال٬ سه سال قبل است با یا دو از محسوستر برای او حال حاضر ایران در بیگانگان در 1ـحضور
تکنولوژی الزم جهت برنامه های عمرانی ایران چون عالوه بر است٬ مفید خارجیها است که حضور معتقد
وی معتقد بخش ساختمانهای کم است تأمین می کنند. به خصوص در این کشور که در ـکارگران ماهری را
آمریکاییهای حضور از مفیدتر کشورهای دیگری زندگی کرده اند٬ در خارجیهایی که قبًال است که حضور
خارجیهایی که دررویدادهای داخلی است که آن دسته از معتقد ایران است. خارج شده در آمریکا تازه از
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مورد ایران زندگی کرده و دیگران در از بهتر اقتباس می کنند٬ را رسوم ایرانیها عادات و و شرکت می کنند
بخش اعظم خارجیهای مقیم تهران را کره شمالیها و آمریکاییها او به اعتقاد بنا احترام مردم واقع می گردند.
وی مدعی است که با می برند. آمریکایی درتهران به سر 10/000 وطبق برآوردی حدود تشکیل می دهند
تشخیص دهد.عالوه نبودن وی را آمریکایی بودن یا یک خارجی می تواند رفتار و ظاهر٬ مشاهده لباس٬
یک را هر کشور ولی نمی تواند دهد٬ تمیز اتباع جنوب اروپا از است اتباع اروپای شمالی را این قادر بر

مشخص نماید.
تسهیالت ویژه مورد در خاصی ندارد. دوستانش تأثیر خانواده و زندگی او٬ بر خارجیها حضور 2ـ
اغلب اوقات به آن نظری ندارد. مورد ولی در دارد٬ کمیسری آمریکایی خبر از وی گفت که تنها خارجیها٬
است که در امیدوار آن است و ادامه کار خواستار گوش می دهد٬ تلویزیون آمریکا و برنامه های رادیو
بـه و درس می خوانـند مدرسه خارجیها فرزندان آقای نژادی در بهبودی حاصل گردد. محتوای آنها

زبان انگلیسی پیشرفت کنند. در تا برنامه های آمریکایی گوش می دهند
این رویدادها مدعی است که اـکثر او اتفاقات ناـگواری رخ داده است. خارجیها و که بین ایرانیها می دانند او
می باشد. قبال ایرانیها در تهاجمی آنها رفتار شرابخوارگیهای آمریکاییهای طبقه پایین اجتماع و ناشی از
شامل آمریکاییهای مقیم ایران را ولی اقلیت کوچکی از افزایش یافته٬ سالهای اخیر وقوع این اتفاقات در

می گردد.
از دوطرف باید چون هر کنند٬ نحوه زندگی انطباق پیدا با باید است که خارجیها آقای نژادی معتقد 3ـ
فرهنگ یکدیگر مطلع شوند. وی معتقد است که ایجاد محیطهای زندگی جداـگانه مشکالت فرهنگی را به
این قبال ایجاد در او فکر طرز برد. بین خواهد از تبادل بین المللی را منافع ناشی از و خواهد آورد وجود
پنج سال در خارجیهای بیشتر ورود وی از یکسان است. استانها دیگر یا و شیراز تهران٬ چه در محله ها
آن است کـه وی خواسـتار کمک برنامه های عمرانی ایران استقبال می کند. و زمینه مهارتها آینده در
به زندگی که عالقه مند کسانی به ایران فرستاده شوند تنها و شوند٬ فرهنگ ایرانی آشنا با بیشتر خارجیها

فراـگیری فرهنگ ایران هستند. بین المللی و
المبرت

مارس 1976 محرمانه 15 تاریخ:
جان استمپل بخش سیاسی ـ چاپمن به : آلبرت اس. : از

ایران بیگانگان در قبال افزایش حضور در ایرانیها فکر رسمی طرز بررسی غیر موضوع :
شاهنده آقای بهروز

است: پاسخ به سؤاالت به شرح زیر
در را آمریکاییها البته او سال قبل محسوس است. 3 یا 2 ایران بیش از در خارجیها حضور بلی٬ 1ـ
که حدود می کند وی تصور مشاهده کرده است. نیز را آسیای شرقیها آلمانی و اخیرًا بیشتردیده و میان آنها
نه و که یک خارجی آمریکایی است یا بگوید می تواند او بلی٬ می برند. تهران به سر آمریکایی در 10000

استفاده می کند. صدای او اخالق و رنگ پیراهن) (لباس٬ ظاهر از برای این کار
حضور ولی٬ مستقیم ندارد. دوستانش تأثیر خانواده و زندگی وی یا بر خارجیها حضور خیر٬ 2ـ
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مسکن اجاره ای شده سبب کمبود مثًال می گذارند٬ تأثیر حیات ایرانیها مستقیم بر غیر به طور خارجیها
به علت سالهای اخیر٬ تهران در شرکتهای خارجی در استقرار ابتدای کار که در وی گمان می کند است.
قیمت این امکانات به سرعت افزایش یافته نقل٬ وسیله حمل و برای مسکن و جستجوی تهاجمی آنها
چون اجاره دهند. به خارجیها را که منازل خود صاحبخانه های ایرانی ترجیح می دهند بسیاری از است.
ازتسهیالت ویژه خارجیها به خانه های خودمی رسند. آنان نیز ترک کرده و این منازل را باالخره خارجیها
ولی نقش آن به انزوا این مکان برای وی مهم نیست٬ وجود نام حوزه خلیج بپردازد. به ذـکر می تواند تنها
می گردند. عکس العمل ایرانیها است که این گونه تسهیالت سبب بروز وی معتقد ـکشانیدن آمریکاییهاست.
به اتومبیل خود در اغلب اوقات نیز گوش فرامی دهد. رادیوئی آمریکا وی اغلب به برنامههای تلویزیون و
فیلمهای ورزش و این دوست دارد عالوه بر موسیقی آن گوش می دهد. به خاطر احتماًال رادیویی آمریکا
گذرانده است آمریکا در را خود عمر (آقای شاهنده سالهایی از طریق این تلویزیون ببیند. از آمریکایی را
بلند زندگی آپارتمانی٬ رابطه با مسائل ناخوشایندی به خصوص در خارجیها و که بین ایرانیها می داند او
یاد انگلیسیها این زمینه از در او آمده است. عدم آشنایی به زبان پدید تفاهم ناشی از سوء صحبت کردن و
روزهای در که این وقایع بیشتر هستند این گونه مسائل روبرو با است که همه خارجیها ولی معتقد ـکرد٬
شنیده است. افزایش یافته چون شکایات بسیاری را است که این رویدادها وی معتقد رخ می دهد. ملی آنها
زندگی کنند. و کار همانجا در برده و محل زندگی منفکی به سر در که خارجیها دوست ندارد وی 3ـ
حالی که هدف اصلی آن کاهش در سبب پیدایش خصومت بین طرفین می گردد وی معتقداست که این کار
اصطکاـک بوده است. ایجاد این گونه محیطها بدین معنی است که خارجیها و ایرانیها یکدیگر را نمی پذیرند
شهرهای استانی در خارجیها باشد گروه های بزرگ از قرار اـگر زندگی کنند. یکدیگر کنار در نمی توانند و
وی دستخوش افزایش آنچنانی شود. آنها است که تعداد ولی امیدوار وی اعتراضی ندارد٬ اسکان یابند٬
تسهیالت فراهم از فراتر را پا آنها زیرا محروم مانده اند. استقبال طبیعی ایرانیها از است که خارجیها معتقد
شود٬ سه برابر یا دو خارجیها زمینه مسکن گذاشته اند.اـگرتعداد به خصوص در خود آمده برای تأمین نیاز
موجب بـروز تراـکم شده و هم اـکنون دچار از شده برای آنها چون تسهیالت ایجاد نیست. خوشایند

ساـکنین محلی گشته است. و تشنجاتی میان خود

مارس 1976 محرمانه 15 تاریخ:
جان استمپل چاپمن به : ا.اس. : از

آمریکا قبال حضور در ایرانیها فکر طرز موضوع:
بودجه دولت ایران رئیس بخش دریافت اطالعات کامپیوتری سازمان برنامه و علی قاضی٬ مصاحبه با
بیش از محسوس است و سه سال قبل برای او یا دو بیش از خارجیها آقای قاضی گفت که حضور 1ـ
به سر اینجا در نیز اروپائیها بسیاری از که تعداد ولی می داند است٬ خبر با آمریکاییها حضور همه از
شنیدن با معموال و تهران زندگی می کنند آمریکایی در هفت هزار بیش از وی معتقداست که حدود می برند.
خیر. آمریکایی است یا این فرد بگوید لباس پوشیدنش می تواند طرز قامت و و لهجه یک خارجی ٬قد
وی دوستانش هیچ گونه تأثیری نداشته است. زندگی او٬خانواده و بر معموًالحضورخارجیها خیر٬ 2ـ
دیدار یکدیگر خانوادهایشان اغلب با و یک شرکت آمریکایی همکاری نزدیک دارد با ـگفت که شخصًا
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تسهیالت وجود از او محیط خودشان مراوده داشته باشند. در دوست دارند آمریکاییها معموًال می کنند.
نزدیک خیابان دروس که یک کلوپ آمریکایی در گفت که می داند تهران مطلع است و در ویژه خارجیها
آن عضو در می توانند نیز نداشت که حتی ایرانیها خبر نیز نمی دانست و (ولی نام کلوپ را دارد وجود
شما کشور در .چون این کار باشد خارجیها انحصار در نباید من این کلوپها ”بنابه تصور وی گفت: شوند).
به موسیقی پاپ دو همسرش هر و چون او گوش می دهد٬ آمریکا وی گفت که اغلب به رادیو نیست“. مجاز
وقتی ازوی آنتن ویژه داشته باشیم. گوش نمی دهیم چون باید ولی به برنامه تلویزیون آمریکا عالقه مندند.
وی پس ازقدری تأمل کند٬ بایدادامه پیدا اینجا در رادیوی آمریکا کارتلویزیون و به نظراو که آیا سؤال شد
پاسخ به سؤال مربوط به رویدادهای در گیرند. تلویزیون ملی ایران قرار و تحت نظارت رادیو ـگفت باید
وی گفت به نظر وی گفت مطالب بسیاری شنیده است. خارجیهای مقیم اینجا و بین آمریکاییها ناخوشایند
”آمریکاییهای تحصیل کرده که مزاحمتی فراهم آمریکاییهای مقیم تهران قابل تقسیم به دودسته هستند: او
بعضی از در اما مواردآمریکاییهای تحصیل کرده که مزاحمتی فراهم نمی کنند٬ بعضی از در اما نمی کنند٬
لحن گاهی نیز و هستند٬ ایرانیها به انجام یک گفتگوی منطقی با قادر آمریکاییهای طبقه کارگر موارد
در نیز خارجیهای دیگر آمریکاییها٬ که بجز نمی داند او می شود. جنبه ناخوشایندی برخوردار بیانشان از
وی داشته است. وجود نیز آنها رابطه با که مشکالتی در گمان می کند اما نه٬ یا دخیل بوده اند این رویدادها

کاهش یافته است. بسیار سالهای اخیر است که این وقایع در معتقد
این غیر در پراـکنده شوند٬ شهر سرتاسر در است که خارجیهای مقیم تهران باید معتقد عمیقًا او 3ـ
صورت انزوای آنان شدیدتر می شود و امکان تماس بیشتر و پیدایش اصطکاـک افزایش می یابد. وی
میان آنان رعایت اصل پراـکندگی در هم باید باز باشد خارجیها افزایش تعداد قرار بر که حتی اـگر می گوید
به ایران آمده و باید بنابراین خارجیها است که ایران به تکنولوژی غرب احتیاج دارد چون معتقد شود٬
طریق زندگی هماهنگ خارجیها از تکنولوژی به ایران تنها ”انتقال مؤثر به راه بیندازند. شرکتهای مدرن را

آورد.“ پدید بین آنها تماس الزم را انفکاـک محل زندگی نمی تواند و ممکن می گردد ایرانیها و

محرمانه
میکند جنوب خیابان نادری کار رفتگری که در آقای مهابی٬

نظارت و عقاید می کند. کار شغل حاضر سال است که در مدت 25 و سال دارد 70 تا بین 55 این فرد
که این نظریات ممکن است آنجا ولی از منطبق نیست٬ چهارچوب روشنفکرانه تحقیق ما واقع با وی در

می گذرانم: شما نظر از آن را ایرانیهای طبقه پایین باشد٬ نظریات بسیاری از نمایانگر
کثرت تعدد ولی به خاطر شده است٬ بیشتر تهران احتماًال در خارجیها است که تعداد مهابی معتقد
جوانان ایرانـی کـه خصوصًا شده است٬ کثافتکاری همه بیشتر مشخص نمود آنان را نمی توان شمار
خارجیها کثیف نمی کنند. را هیچ گاه خیابانها ولی خارجیها بیرون می ریزند. ماشینها از را آشغالهای خود
امیدوار او و نیستند بد می شناسد مقاماتی که او بعضی از مانند واقعًا آنها نمی کنند. مزاحمتی ایجاد برای او
هستند عباس آباد چون دوستانش که در به محله وی نقل مکان کنند٬ نیز آمریکاییها است که بعضی از
من خودم به اندازه زندگی می کنند؟ کجا در ”مهم نیست که خارجیها خوب انعام می دهند که آنها می گویند
بنابراین داشت٬ را نظر مورد فرد بویی ازدیوانگی لیکن جنون بی آزار (این عبارت آخر دارم.“ ـکافی دردسر
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شدیم.“ جدا یکدیگر این دوستانه از

آمریکا انجمن ایران و
ایران بیگانگان در قبال افزایش حضور در ایرانیها فکر رسمی طرز بررسی غیر

مصاحبه نیمه وقت زبان انگلیسی تدریس می کنند یک معلم ایرانی که به طور واحدهای درسی با مدیر
که بود خوشایند برایش بسیار مبذول داشت و حین مصاحبه همکاری الزم را در نظر مورد فرد ـکرد.

دارد. ابراز نظریاتش را فرصتی برایش پیش آمده تا
محسوس است. خارجیها تاسه سال گذشته حضور دو بیش از وی گفت که قطعًا 1ـ

آمریکاییها ـ
نفر 10000 ـ

خیر ـ
دارد. بسیار دوستانش تأثیر خانواده و او زندگی٬ بر خارجیها وی گفت حضور 2ـ

که ترجیح می دهند صاحبخانه ها قیمتی مناسب اجاره کنند. با آپارتمانی را دوستانش نمی توانند و او ـ
یک محدوده زمانی خاصی در چون اجاره زیادی پرداخت کرده و اجاره دهند٬ به خارجیها را منازل خود

تخلیه می کنند. را مکانها
دختران مردان خارجی اغلب از غیره می روند به کلوپهای شبانه و ایرانیها هنگامی که گروههایی از ـ
می خواهند که با آنها برقصند و این امر برای مردان ایرانی ناخوشایند است. وی به ذـکر یک نمونه در هتل
ولی عکس العمل خشونت باری ازخود عصبانی شدند٬ نتیجه گروه همراه وی بسیار هیلتون پرداخت که در

نشان ندادند.
این هتل اوین بعنوان یکی از از او تهران مطلع است. در تسهیالت ویژه خارجیها وجود از او بلی٬ ـ
بولینگ نیز مرکز از می پذیرد. به عنوان وسیله خرید را دالر هتل تنها گفت بخشی از و کرد یاد مکانها
از ولی خارجیها به آن پول بپردازند٬ برای ورود باید که ایرانیها کرد یاد این موارد از به عنوان یکی دیگر

کرده است. این وضع تغییر کنترل قیمتها ولی با پرداخت آن معافند.
کرد. تنفر انجام این اعمال ابراز وی از ـ

رادیوی نیروهای تلویزیون و مورد در گوش می دهد. تلویزیونی آمریکا به برنامههای رادیویی و او ـ
تلویزیون ایران مشکوک برنامه انگلیسی در دوستانش به وجود و ولی او آمریکایی احساس منفی ندارد٬

هستند.
بدشان برنامه های فارسی شروع می شود از اینکه برنامه های تلویزیون انگلیسی دیرتر این از عالوه بر

است. زیاد فشرده و ایستگاه اف ام تهران بسیار وی گفت برنامه های تنها می آید.
به تنها آنها می داند٬ رویدادهای ناخوشایند یکی از وضع ترافیک را از شکایات مداوم خارجیها او ـ
ایران قبل از از ثروتمند درآوردن پول بسیار ولی با می کنند٬ مسکن اـکتفا وضع ترافیک و شکایت کردن از

خارج می شوند.
حالیکه (ـگمان می کنم منظوروی آمریکایی است در خاصی نیستند. یک کشور از حتمًا این خارجیها ـ

تماسش آمریکایی می باشند). مورد افراد اـکثر
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یافت. افزایش خواهد افزایش یافته و است که وقوع رویدادها معتقد او ـ
کنند. کار یکدیگر با باید قطعًا ایرانیها و است که خارجیها معتقد نیز او بلی٬ ـ 3

دنبال می کند. هم همین نظریه را باز استانها دیگر حتی در افزایش یابد خارجیها صورتی که تعداد در ـ
نمود. نگران خواهد را پنج سال آینده او در سه برابر یا به میزان دو افزایش خارجیها ـ

اظهارنظر
وی همچنین خوشحال است. یافته بسیار نظر اینکه فرصت اظهار از برداشت من این است که این فرد
ایرانیهای مشغول به کارهای مشابه حقوق دریافت بیش از به گفته دوستانش خارجیها که بنا شد آور یاد
جنبه تصنعی دارد. که بیشتر هستند لباس پوشیدن شبیه غربیها طرز در نیز وی گفت ایرانیها می کنند٬

محرمانه 1354 طبقه بندی : اسفند 25 ـ مارس 1976 16 تاریخ:
جان استمپل سیاسی ـ مشاور وستلی به : ئی. اقتصادی دیوید مشاور : از

آقای مایک پیشوائیان٬ مصاحبه با آمریکا: حضور مورد ایرانیان در فکر طرز موضوع :
بازرگانی شرکت دیزل اتوپارت مدیر

این است و ایران مطلع تر بیگانگان در حضور مورد در حال حاضر داشت که در آقای پیشوائیان اظهار
40/000 که حدود وی حدس می زند صادق است. آمریکاییها حضور مورد همیشه در آـگاهی بیش از
آمریکایی در تهران به سر می برند. وی اظهار داشت که به سادگی با رؤیت طرز لباس پوشیدن٬ سخن گفتن و
هنگام صرف یک آمریکایی در مثال٬ (به طور که اوآمریکایی است یاخیر اقدامات یک فردمی تواندبگوید
در اقدامات الزم را برای صرف غذایی دیگر و چنگال روش خاصی دارد قاشق و استفاده از طرز و غذا

صرف کنند). کامًال را غذای خود تا نمی شود همراهان خود منتظر و یک رستوان انجام می دهد
رفتن سطح زندگی از باال و مفید و جدید سبب معرفی عقاید خارجیها آقای پیشوائیان گفت حضور
در وضع غذایی که توسط آمریکاییها تأثیر وی از آخر٬ مورد در می گردد. طریق معرفی غذاهای جدید
جنگ جهانی دوم از وضع ظاهری ژاپنیهای بعد بهداشت و جنبه های مثبت آن بر نیز و ژاپن معمول گردید
نیز کلوپ پیکان مطالب زیادی می دانست و USAFOOM و کمیسری و مورد پیشوائیان در سخن گفت.
آمریکاییها زیرا این مسئله ناراضی هستند٬ از ایرانیها و او مختص آمریکاییهاست و که این مراـکز واقف بود
بین خودشان که آمریکاییها وی احساس می کند اما می شوند٬ برخوردار این مزایا صورت تمایل از در
نظر محصول آمریکایی مورد هر کمیسری می تواند استفاده از وی گفت با قائل می شوند. تبعیض بسیار

قیمت اصلی خریداری کند. سه برابر یا دو را خود
گوش می دهند. تلویزیون آمریکا و همه فقط به رادیو منزلش (همسرش آمریکایی است) وی گفت در
با تا فیلم آمریکایی به نمایش گذاشته شود باشد که قرار می کند باز فرزندانش زمانی کانال ایرانی را
آموزش انگلیسی به در وی این کار به نظر بشوند. نیز زبان اصلی فیلم را ام بتوانند موج اف. استفاده از
هم ایستگاه آمریکایی صورت افزایش محتوای ایستگاه ایرانی باز وی گفت در است. مفید ـکودکان بسیار

دنبال کند. را فعالیت خود باید
خبری ندارد٬ ایرانیها و بین آمریکاییها وقوع رویدادهای ناپسند مورد در پیشوائیان گفت که شخصًا
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که میزان این بگوید این وی نمی تواند٬ این وقایع رخ داده است عالوه بر آمریکاییها که بین خود ولی می داند
کاهش یافته است. وقایع افزایش یا

از بهتر نقطه تهران پراـکنده شده اند چند که در است که وضع کنونی زندگی خارجیها پیشوائیان معتقد
همیشه در خارجیهای دیگر) (و نشان ساخت که آمریکاییها ولی خاطر یک محوطه است٬ در تراـکم آنها
در یا شهرهای ایران و دیگر مورد در میهمان نوازند. اساسًا وی گفت ایرانیها می آیند. نقاط معینی گرد
درست است که داشت٬ همان حال وی اظهار در دارد. همین عقیده را نیز صورت مضاعف شدن خارجیها
نتیجه هجوم نفوذ کشوری که در اسرائیل به عنوان دو ایران و از اینجا در خوب است و هجوم خارجیها
افزایش هجوم شاهد نمی خواهد ولی افزود ـ کرد یاد گامهای بزرگی برداشته اند ازدواجها نیز خارجی و

باشد. آلمانیها و انگلیسیها غیره به جای آمریکاییها٬ و پاـکستانیها
ده تحصیل کرده است. (آیوا) آمریکا در او سخنان پیشوائیان دارای دیدگاهی خاص است. نظر: اظهار
احتماًال است و یک کارت سبز دارای همسری آمریکایی و گذرانده است٬ آمریکا در را خود عمر سال از
که به نام آلیس چالمرز می کند این برای شرکتی کار عالوه بر کرد. مهاجرت خواهد همین ایام به آمریکا در
اعالی دنائت پیشوائیان روشن اینکه سعی داشتم حد وجود با آمریکایی است. دارای خط وخطوط بسیار

رعایت می کرد. نیز جانب احتیاط را صراحت خود در ولی او شود٬

محرمانه
محسن دربانی٬ مدیر کارگزینی٬ شرکت آسانسور اوتیس در

دسامبرگذشته ادامه داشت؛ تا این کار و بود آموزگار یعنی جمشید کشور دربانی پنج سال مشاوروزیر
بتوان گفت که مطلعترین کسی شاید و ایران مطالب بسیاری می داند واقعی بیگانگان در حضور مورد در
طی می برند ایران به سر خارجیهایی که در شمار دربانی می گوید وی مصاحبه کرده ام. به حال با است که تا
و فیلیپینی ها هندیها٬ پاـکستانیها٬ تعداد حال حاضر در سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. چهار
مشکل جمله آمریکایی معتدل بوده است. اتباع اروپایی از افزایش حضور شده و اتباع کره جنوبی بیشتر
اشغال شود. توسط ایرانیها مشاغلی است که می تواند اتباع کره جنوبی در و فیلیپینی ها اصلی وجود

رانندگی زمینه ساختمانی٬ در افرادی ماهر ظاهرًا خارجیها گروه از عین حال این دو در (اظهارنظر:
به خصوص در کارگرانی چندان ماهر آنان را ایرانیها به گفته دربانی٬ ولی بنا غیره به شمارمی آید٬ ـکامیون و
اغلب موارد) آسیاییهای (در با کار باید که چرا نمی دانند ایرانیها حوزه خلیج فارس به حساب نمی آورند.)

زمینه مهارتهای الزم آموزش ببینند. در می توانند حالی که خود در بپذیرند را بی سواد
که این خارجیها چون می دانند ندارند. آلمانیها و احساس تنفری نسبت به آمریکانیها ایرانیها اـکثر
که خود مدت بسیاری به طول می انجامد“ که آموختن آنها می کنند به کشورشان وارد ”مهارتهایی را
هجوم دیدگاه دربانی مشکالت اصلی ناشی از از به حساب می آید. آمریکاییها و امتیازی برای اروپاییها
چون این دسته تجاوزی به ربطی ندارد٬ اروپاییها بی شمار تعداد به ورود و است٬ به این کشور آسیاییها
داده قرار این خارجیها اختیار وی هیچ گونه تسهیالت خاص در به نظر ندارند. حیات شهروندان کشور
رادیویی مصاحبه شده ایستگاههای تلویزیونی و افراد از بسیاری دیگر مانند (دربانی نیز نشده است.
می داند.) خارجیها و برای استفاده ایرانیها تأسیسات محلی یعنی صرفًا بخشی از را نیروهای مسلح آمریکا
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در چون آنها نمی کند٬ اصل مسئله ایجاد در تفاوت چندانی را اروپاییها و محل زندگی آمریکاییها
به نظر نمی کنند. ایجاد خطری علیه ایرانیها اتباع آسیایی٬ دیگر و جمله پاـکستانیها دیگران از مقایسه با
انطباق پـذیریهای فـرهنگی مانع از امری منطقی نیست زیرا محالت خاص آمریکاییها دربانی ایجاد
است که ایجاد وی معتقد اما هستند“٬ دیگران مایل به ادامه این روند بیش از آمریکاییها ”و می گردد
توانست جنبه های امنیتی این جـوامـع خواهد به نفع دولت است زیرا این گونه محالت برای آسیاییها
کنترل کند. استمپل بهتر خارجی را

محل در زنان٬ امور در مشاور وزیر افخمی٬ مهناز مصاحبه مرلین مککافی با
تاریخ یکم مارس کارش در دفتر

آن قدرمشغول کار می گفت که وی شخص صاحب نظری نیست زیرا درتمام طول صحبت مهنازمؤکدًا
هیچ گاه قبل ساعت 8شب کارمی کندو به گفته خودش وی تا بنا است که می توان گفت که وی منزوی است.
دو یکی از در به خواب برود. فورًا آن قدرخسته است که ترجیح می دهد و به منزلش نمی رود ساعت 9 از
فرصتی برای صحبت جنبه رسمی یافته و بیشتر ضیافت ها قبول می کند٬ هفته که دعوتنامه هایی را شب از

نمی آید. مردم به وجود ـکردن با
کشور آنجا بزرگ شده ام. آنجا ”من در ـ آمریکائیان است ـ و آمریکا وی همچنین گفت که دوستدار
عالقه کمتری به آمریکا دیگرانی که نسبت به او پیش رفت که تشخیص نمی داد آنجا تا او دوم من است“
دارند ممکن است به این طرز گفتار وی حساس شوند برای مثال گفت که شوهرش پس از دبیرستان به
وی گفته بود که او ممکن است مسائل را به گونه دیگری ببیند. با این حال صحبتهای ما آمریکا رفت و

بود: دارای نکاتی جالب توجه نیز
می کنند. تماشا به خصوص کسانی است که آن را همه و تنفر برنامه بین المللی تلویزیون ملی ایران مورد

برنامه های انگلیسی زبان گردد؟ صرف انتشار ارزش باید این اوقات با چرا
آنچه گردانندگان آن آمریکایی هستند. زیرا قبول است٬ تلویزیون نیروهای مسلح آمریکایی مورد

پخش انگلیسی زبان داشته باشد. تلویزیون ایران باید این است که چرا عصبانی می کند مردم را
آمریکاییها ولی ازتعداد می برند. ایران به سر 60/000خارجی در تا بین 50/000 مهناز طبق برآورد
اشاره به زندگی ولی با افزایش یافته٬ آنها وی گفت مطمئن است که تعداد اطالعی ندارد. این کشور در
عکس العملهای مورد در وی گفت قبًال محسوس نبوده است. گفت که این افزایش برای او خود ”منزوی“
محدودیتهای آن زمان عاری از زندگی وی در به گفته خودش٬ ولی بنا منفی مطالب بسیاری می شنید٬

ـکنونی بود.
که این شهر ذهن وی این بود در ولی سؤال موجود نبود٬ خارجیها نگران افزایش احتمالی تعداد او

مسکن). نظر از (مثًال بود خواهد به جذب آنها چگونه قادر
برای عده این کار حتی اـگر نیست٬ مثمرثمر زیستگاههای متراـکم برای آمریکاییها وی ایجاد به نظر
ولی به صورت امری شد٬ مشکالت حل خواهد عین حال که بعضی از در نه برای همه. و خاصی باشد
گیرند فرهنگ ایرانی مطالبی فرا مورد توانست در نخواهند آمریکاییها گردید. خواهد ظاهر تأسف بار
زنان خارجی بر که تأثیروجود عالوه براین وی فکرمی کند زندگی می کنند. آمریکا درست ماننداین که در
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بود. خواهد وضع زنان ایرانی خوب بوده و
مقامات زنان طبقه پایین اجتماع ایران و سازمان زنان ایرانی با گفت که اصوًالبه واسطه کارش در مهناز
بـیشترین تأثـیر از باالی این طبقه٬ به خصوص افراد وی طبقه متوسط و به نظر دارد. کار دولتی سرو

داد. نشان خواهند بیشترین عکس العمل را و هستند برخوردار
آنـها این طبقه مـی کند. در مشکالت زنان موجود مورد در صرف گفتگو وی ساعات بسیاری را
نگران اصًال آنها ارتباطی ندارد. به خارجیها این امر اما جمله اجاره نشینی دارند٬ مشکالت بسیاری از
فزاینده ای نسبت به فرهنگ تنفر به خصوص تصمیم گیرندگان٬ میان مقامات دولتی و در نیستند. خارجیها
دارد. فـزایـنده ای نسـبت بـه فـرهنگ وارداتـی وجـود تـنفر تصمیم گـیرندگان٬ دارد. وارداتی وجود
برای مشکالت محلی راه حلهای محلی یافت یعنی باید آن سخن می گوید. مورد ”علیاحضرت همیشه در

شود.“
عصبانی ناراحت و به راه می افتد٬ آمریکا در آنها مورد تبلیغات مطبوعاتی که در مقامات دولتی از
پیش حساسیت پیدا مقامات ایرانی بیش از کرده است٬ این عصبانیت جنبه عمیق شخصی پیدا هستند.
منصفانه به میزان زیادی غیر ”این امر واقع می گردد. انتقاد حمله و پیش مورد ایران بیش از زیرا ـکرده اند

است.“
باشند٬ ماهیت مطبوعات آمریکایی بی خبر از شاید و حساس شده٬ حد مقامات دولتی بیش از شاید
محسوستر درون کشور در این تنفر و می نمایند٬ تنفر ابراز نشان داده و نسبت به آن حساسیت بسیار اما
است. ”یکی از این موارد داستان ماریون جاویتس است. اـگر عراق به جای ایران قرار داشت هرگز با آن

این گونه برخورد نمی شد.“
جـنبه نـاسیونالیستی نیست بلکه بیشتر خارجیها حمایت از روحیه ای در کشور روحیه غالب در
بین چون تازگی موضوع از می برند٬ وضع بدی به سر در نیز حتی همسران خارجی ایرانیها پیداـکرده است.
این طور حال حاضر ولی در می شد. جالب توجه صمیمانه برخورد به عنوان افراد آنها با قبًال رفته است.
فرهنگ ایرانی آشنا در مزاحمتهای موجود اـکنون با اغماض واقع نمی شوند. این مورد بیش از نیست آنها

نیست. ”امری جالب توجه“ دیگر اشتباه آنها شده اند.

ضیائی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دکتر با مصاحبه میلز
دوران ماه قبل یعنی در 6 ـ 8 چیزی نمی داند. تراـکم آنها ولی از مطلع است. خارجیهابیشتر وجود از 1ـ
به جیب پولی را ساخته و هرکس سعی داشت قراردادی منعقد زیرا رونق اقتصادی وضع خیلی خوب بود٬
افراد ندارد. وی احساس انزجاری وجود در حال حاضر در اـکنون حرکت این موج تمام شده است. بزند.
به همین جهت ضروری است٬ متخصصین خارجی برای انجام کارها که وجود منطقی می دانند معقول و
جهت تنظیم اقداماتی در کارگران باید مورد در نیزهستند. آنها تحمل وجود و به پرداخت هزینه ها حاضر
این در جوانان چپگرا بعضی از نشویم. دردسر کشورهای اروپایی دچار مانند تا آنان به عمل آید ورود
آمریکایی در 2000 ـ 4000 که حدود وی می گوید کم است٬ نیز عده آنها اما کرده اند. انزجار ابراز مورد
ولی بیان کند٬ اتباع کشورهای غربی را دیگر و تفاوت بین آمریکاییها نمی تواند او می برند. تهران به سر
گاهی اوقات آمریکاییها احساسی متفاوت دارد. می رود هتل آمریکایی مانند یا وقتی که به یک می خانه٬
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لجاجت است). (منظورش کله شقی و صراحت سخن می گویند دیگران با بیش از
آنها به نظر نیستند. بیزار آنها ولی مردم از PX مطالب بسیاری می داند٬ و کلوپها مورد در تأثیر فاقد 2ـ
آن مبرا از را (من او این امرخوششان نمی آید لیکن از شده است٬ بهتر تندرستی آمریکاییها وضع درمان و
حال تغییر ولی در باقی است٬ به قوت خود هنوز می شوند وارد جیب پر با این افسانه که آمریکاییها ـکردم)

است.
این و به گوش می دهد را حین رانندگی اخبار در و نگاه می کند٬ به برنامه های تلویزیون آمریکا او

معترض نیستند. مردم نیز دوست دارد٬ را برنامه ها
جـنبه درگـذشته ایـن گـونه رویـدادهـا نامعقولی شنیده است. اخبار اجاره نشینها مورد وی در

بوده است. دردسر پر عمومی داشته و
انگلستان که در می آورد به وجود مسائلی را انزوا خارجیهاست. و اختالط ایرانیها وی هوادار 3ـ
خارجیها زیادی از ناـگهان تعداد اـگر آنهاست. تنفر و هم باعث انزجار هنوز و نمونه های آن دیده شده بود
قـدرت ولی اـگر عادت کنند٬ به یکدیگر نگاه داشت تا جدا موقتًا را می توان آنها شوند٬ استانها وارد
به عنوان بخشی ازحیات عمومی را آنها باید به منزوی سازی نیست. نیاز داشته باشد٬ انطباق پذیری وجود

جامعه نگاهداشت.
پاـکستانیها هندیها٬ روسها وی گفت که از شدن٬ سه برابر خبرهای حاـکی از مورد عکس العمل در در
که ایران سبب می شود در آنها کثرت تعداد است. زیاد خانواده شان بسیار افراد چون تعداد است٬ متنفر
ایرانیها نتوانند مهارتهای الزم را فراـگیرند. غربیها مورد تنفر نیستند٬ زیرا منافعی را نصیب کشور می سازند؛
و لیکن تعداد کارگران ماهر مناسبند٬ تکنیسینها برای این منظور سرمایهـگذاران و افرادی چون بازرگانان٬

کاهش یابد. نیمه ماهر

ایران بیگانگان در قبال افزایش حضور در ایرانیها فکر بررسی طرز
محل مارس ٬1976 16 رئیس بانک صنعتی ایران٬ فرمانفرمائیان٬ خداداد با مصاحبه گوردون وینکلر

آمریکا انجمن ایران و مصاحبه در
مطلبی آغاز در اجازه دهم تا که به او خواهش کرد او توضیح دادم که این مصاحبه چیست و به خداداد

آن به طرح سؤاالت پرداخته شود. پس از و بیان کند را
ولی بهتر بجاست٬ تحقیق پیرامون این موضوع بسیار مطلب گفت اقدامات سفارت در آغاز در خداداد
برای ایرانیها مسئله را ما نگرانی خود این است که مبادا نگران از او بزرگ نکنیم. زیاد است این مسئله را
شد یادآور مصاحبه کرده ایم خوشحال است و نفر 30 یا 25 با اینکه تنها وی گفت از سازد. بزرگ جلوهـگر
در که ”سفارت آمریکا بگوید یک مقام عالیرتبه دیگر یا و به نخست وزیر می تواند این افراد یک از ـکه هر
مسئله را نیز بدین ترتیب نخست وزیر نگران باشیم.“ هم باید نگرانی کرده بنابراین ما این مسئله ابراز مورد

گذاشت. میان خواهد در مقامات عالیرتبه دیگر یا شورای وزیران و با
حال آنچه در آن زمان بیش از در و شدند وارد به اینجا سال قبل آمریکاییها 18 تا گفت 15 خداداد
نیم دهه یک و شده است. دستخوش تغییرات بسیار چون امروز بودند٬ است برای ایران مسئله ساز حاضر
به عبارت و تلویزیون دارند شده٬ امروزه مردم بیشتری باسواد جنبه استانی داشت. تنها قبل این کشور
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عادت کرده ایم.“ به دیدن شما ”به این ترتیب ما گفت: خداداد بین المللی شده اند. دیگر
وی معتقداست آمده بسیارستایش نمود. به وجود هلمز توسط سفیر زمان تصدی امور اوازجوی که از
برای انجام سخنرانی حضور اطراف کشور در و جنجال نگاه می دارد خالی از را خود حضور ـکه سفیر
وی گفت مشخص است گردد. روزنامه ها مانع ازچاپ عکس خوددر سعی دارد وحتی ”ظاهرًا“ نمی یابد.
اینجا در آنها که حضور دریافته اند سفیر طبق اوامر سفارت نیز عناصر دیگر و آمریکا ـکه انجمن ایران و

توأم باشد. تبلیغات بسیار جنجال و با نباید
به و بارها به رخ همگان بکشیم. را نبایدروابط ویژه بین دوکشور گفت نکته مهم این است که ما خداداد

نمود. ایران تمجید مأموریتش در طی سه سال گذشته از هلمز٬ روش سفیر ـکرات از
و خیر گذشته است یا از محسوس تر حال حاضر ایران در بیگانگان در حضور که آیا وی سؤال شد از

آری“. ”ـکًال جواب داد: خداداد
به خصوص اتباع دیگر و آمریکاییها که افزایش سریع درآمدهای نفتی بسیاری از شد وی یادآور
برای وی محسوس پول ساز این افراد فعالیت بسیاری از جذب کرده است. به تهران جلب و بازرگانان را
به حال چه که تا بگویند و مالقات کنند او با آنهامی خواهند بسیاری از ناراحت است که چرا ظاهرًا است و

قلم نیفتد. حین گزارش به رئیس مافوقشان از در تا اقداماتی صورت داده اند
تهران می تواندسوءظنهایی تجارت در جریان جدید بودن٬ عین مفید که در احساس می کند وی گفت:
او نگریسته شود.“ افشای مطالب مربوط به الـکهید همزمان با به این امر ”بهخصوص که اـگر آورد پدید را
قادر است آمریکاییها را از دیگر خارجیها تمیز دهد. ”برای این کار کافی است به کفشهایشان نگاه کنید.“
تجربه بسیار به خاطر وی افزود پاشنه کفش ازاروپاییهاست. از ضخیم تر وی گفت پاشنه کفش آمریکاییها
آمریکایی است یا که آن فرد بگوید می تواند نیز شنیدن لهجه یک فرد مردم انگلیسی زبان با با وسیع خود

بالعکس.
کردن وارد گفت٬ خداداد می شوند٬ کشور خارجیهایی که وارد بحث پیرامون تجارت و در دیگر بار
”چون آنها به ایران است. کردن آمریکاییها وارد از اتباع اروپایی ارزانتر دیگر یا و آلمانیها انگلیسیها٬
حدودی نسبت به حقوق دریافتی توسط آمـریکاییها تا حقوق کمتری دریافت می دارند.“البته ایرانیها
مانند متخصصین عالیرتبه ایرانی نیز رده های باال ولی وی خاطرنشان ساخت که در حسادت می کنند٬

حقوق دریافت می دارند. آمریکاییها
ولی ”اـکنون ما می شوند٬ وارد به کشور نیز متخصص ”قالبی“ وی خاطرنشان ساخت که البته چند
الماس تفاوت این می توانیم بین شیشه و بنابر شناس هستیم٬ جواهر ما انتخاب کنیم. را می توانیم بهترینها
و می آیند طرف شرکتهای خصوصی به اینجا این متخصصین از این اـکثر وی گفت عالوه بر قائل شویم.“

تحمیق کنند. ابد تا را این شرکتها نمی توانند
5/000 تا وی رقم 4/000 حدس بزند٬ آمریکاییهای مقیم تهران را که تعداد وی خواسته شد وقتی از
ولی ناراحت نشد. است تعجب کرد نفر 16000 آنکه به وی گفتم که تعدادآنها پس از بیان داشت. را
نظر نه وی گفت از یا وخانواده اش تأثیردارد زندگی او بر خارجیها پاسخ به این سؤال که آیاحضور در
مسکن٬ نمونه های خاصی از رابطه با وی گفت در خیر٬ تسهیالت دیگر تاـکسی و استفاده از غذایی٬ مواد

باشد. همین خارجیها حضور ناشی از شاید افزایش اجاره ها
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انجمن ایران و گوته و انستیتو جمله شورای بریتیش٬ فعالیتهای خارجیان از ادامه گفت بعضی از وی در
می گذارد. تأثیر جانبه نیز روابط دو بر است و مفید برای ایرانیها آمریکا

وی گفت شنیده است کـه نام ببرد٬ را تسهیالت ویژه خارجیها که تعدادی از سؤال شد او وقتی از
نام حوزه ذـکر پس از نداشته است. آنهاحضور هیچ یک از لیکن در شده٬ ایجاد ـکلوپهایی برای این منظور
و نیست٬ برای وی ناخوشایند این گونه مراـکز ولی وجود به یادآورد٬ آن را ایجاد وهدف از خلیج اوحضور

باشد. همین طور باید که برای دیگران نیز می کنند فکر
شاهد ونمی خواهد٬ وتلویزیون وی گفت که همیشه به برنامه های کانال 7گوش می دهد رادیو درمورد
است دو است ولی بهتر کانال بین المللی تلویزیون ملی ایران مفید نیز او وی گفت به نظر حذف آن باشد.

داشته باشد. وجود کشور ـکانال انگلیسی مختلف در
فقط کشته شدن دو و رخ داده باشد خارجیها و نداشت که واقعه ناخوشایندی بین ایرانیها به یاد خداداد
حین در به بحث پیرامون حالت آمریکاییها او داشت.“ مبهمی به یاد بطرز آذربایجان را آمریکایی در

می کنند.“ رفتار ما مانند دارند ”تمام خارجیها گفت: رانندگی پرداخت و
احساس نمی کنندچون رانندگی امریکاییها در آن حالت تهاجمی خاص را است که ایرانیها لیکن معتقد

نیست. خطا دیگران“ برابر ناـگهانی از ”عبور آنها به نظر نمی بینند. نیز خود رفتار در این حالت را
و مخالفت کرد ابراز خارجیها یا محلهای تفریح آمریکاییها امکان تفکیک محل زندگی و مورد در خداداد
وحسادتها خواهدشد میان خارجیها در خاص موجود شناسایی افراد ـگفت این امرسبب مشخص شدن و

و رشکهایی را تحریک خواهد کرد و روی هم رفته مخرب خواهد بود.
اینجا در مناسب نیست (و ماننداصفهان نیز یک جامعهـکوچکتر این کارحتی در که آیا ازوی سؤال شد
عبارت ”محله پست“ از خداداد دست احداث است) در شمال شهر ـگفتم که یک روستای خارجی در
این عقیده این حال من با ”ولی با دارد. وجود استانها ولی گفت که البته مشکالت متفاوتی در استفاده کرد٬
بلکه ایـن شود٬ بنا شهر چند روستای خارجی در چند این صورت نباید وی گفت در مخالف هستم.
این نظریه به هیچ وجه موافق میل خداداد نهایت اینکه٬ میان جمعیت ایران پراـکنده شوند. در باید خارجیها

نبود.
اصًال ولی ظاهرًاخداداد ایران صحبت کردم٬ در آمریکاییها شدن احتمالی شمار سه برابر تأثیر مورد در
ایران مشکالتی نیز در خارجیها دیگر یا و آمریکاییها افزایش شمار که با ولی اعتراف کرد نگران نشد.

است. مسئله سازی کاری بس دشوار عامل مسئله و پیش بینی محل و اما شد. خواهد پدیدار
با وی مالقات کرده اند تهران با خاتمه گفت متوجه شده است که تمام آمریکاییهایی که در در خداداد
که آنها یعنی بسیاری از بین المللی شده اند“ بیشتر وی گفت ”آمریکاییها آمریکاییهایی دیگرتفاوت دارند.
شخص به این نتیجه این گفتگو (البته پس از زندگی کرده اند. کشورهای دیگری نیز در آمده اند٬ به اینجا

داشته است.) کار و اقتصادی سر نظر طبقه باالی اجتماع از افرادی از با تنها که خداداد می رسد
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محرمانه
ایران بیگانگان در افزایش حضور مورد طاهری در نظریات آقای محمد موضوع :

سابقه :
ساله٬ 40 فردی است حدودًا او حال ترقی. در ظاهرًا است و عامل شرکت فیلور آقای طاهری مدیر
اجالس بعدی شورای تجاری مشترک خواسته شده که در او اجتماعی.از نظر برجسته از خوش بیان و
در و گذراند دانشگاههای آمریکا در را عمرخود سال از 10 او عهده دارشود. نقش مهمی را آمریکا ایران و

رشته مهندسی گرفت. نهایت درجه دکترای تحصیلی در
ولی هیچ گاه به این محسوس بوده٬ ایران برای او در خارجیها آقای طاهری گفت البته افزایش شمار
نـتیجه هـجوم خـارجـیها در نیفتاده که جامعه تجاری ایران (منظورش اشل باالی جامعه است) فکر
بـین آمریکاییهای مـقیم تـهران را وی تعداد پاسخ به سؤال من٬ در دستخوش مشکالتی شده باشند.
خارجی بین چند یک آمریکایی را می تواند وی گفت که معموًال کرد. برآورد نفر 15/000 تا 10/000
لباس به خصوص در و خیلی خودمانی هستند٬ روش زندگی خود در چون آمریکاییها تشخیص دهد٬
نبوده بلکه نوعی این اظهارات هدفش انتقاد با رسمی می باشند. خارجی غیر افراد پوشیدن برخالف دیگر

بیان می کرد. صفات شخصی را
منطقه در آنها اـکثر هستند. دیگران ”قبیلهـگرا“ بیش از آمریکاییها او ادامه گفت که به نظر وی در
ابتدای در آن منطقه باشد. هیئت مستشاری نظامی در وجود علت٬ که شاید زندگی می کنند سلطنت آباد
صحبت چنین به نظر می رسید که طبق نظر وی این قبیله گرایی آمریکائیان را از بسیاری از مزایای فرهنگی
محروم می سازد. به طور مثال٬ اـگر او به عنوان یک ایرانی در فرانسه زندگی کند٬ سعی خـواهـد کـرد
گفته شده که حـدود به او جامعه فرانسه نماید. وارد را خود و خریداری کند محصوالت فرانسوی را
جغرافیایی در نظر از متعجب کرده است چون آلمانیها را که او می برند تهران به سر آلمانی در 13/000
این موضوع وی خاطرنشان ساخت که این قبیله گرایی نوعی تناقض با در تهران پراـکنده شده اند. سرتاسر

نیست. ناخوشایند مشخصه آمریکایی است که به هیچ وجه برای او
باشهروندان خود نیز سفارت آمریکا شده است. ایجاد که تسهیالت ویژه ای برای آمریکاییها اومی داند
برای این شهروندان آمریکایی سفارتخانه ها دیگر بیش از و نموده است٬ نزدیکی ایجاد تماس بسیار

ولی وظیفه سفارت همین است. فعالیت می کند.
مشکالتی جامعه خارجیها رابطه با وی گفت ممکن است که طبقه پایین اجتماع اقتصادی ایران در
عجیب است و نحوه لباس پوشیدن آمریکاییها محافظه کار ایرانیها بعضی از نظر مثال از به طور داشته باشد.
این جامعه این مسائل در هم طبقه خود افراد نظر وی گفت که از دیگر بار حتی نوعی توهین تلقی می گردد.
ولی در رخ داده باشد٬ خارجیها و نشنیده است که اتفاق ناخوشایندی بین ایرانیها او چندان مهم نیست.
حتمًا خارجیها و صاحبخانه ها یا این مشکالت بین رانندگان تاـکسی و پاسخ به اظهارات من گفت احتماًال
وجود واقع به فکر در او همین مسائل دست به گریبان هستند. با نیز ایرانیها ازطرف دیگر پیش آمده است.
سه برابر یا دو که واقعه مهمی رخ داده باشد. مطمئن نبود و نیفتاده بود خارجیها و مشکالت بین ایرانیها
نخواهد برای جامعه تجاری ایران به وجود ایران طی پنج سال آینده مسئله ای را در خارجیها شدن شمار
گردید. بروین خواهد سطوح پایین اجتماع پدیدار در ولی این گونه مشکالت حتمًا آورد٬
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مارس 1976 یادداشت برای بایگانی 25
بولستر آرچی ام. سیاسی ـ مشاور از:

ایران در آمریکاییها حضور موضوع :
کـوکبی یک مارس گفتگویی داشتم. تاریخ 6 در کوکبی٬ همسایه ام سعید این موضوع با مورد در
خانواده کوکبی هشت بازاری است. یک تاجر یک دختر و پسر سه فرزند یکی از ساله و 17 دانش آموز
به بازار بار سرپرست خانواده روزانه دو و به خیابان دروس نقل مکان کردند ناحیه بازار سال پیش از
به موزیک راـک کرده٬ جین به پا فرزندانشان شلوار اما هستند٬ یک خانواده محافظه کار کوکبی ها می رود.

معیارهای ایرانی می توان گفت که امروزی شده اند. با و ـگوش می دهند
این محله بخاطر در آلمانیها حضور مانند ایران٬ در خارجیها است که حضور کوکبی معتقد سعید
تأمین می کنند. را کشور نیاز چون تخصصهای مورد است٬ مفید کلیسای آلمانی بسیار مدرسه آلمانی و
سعید زمینه فنی تربیت کند. در را ایرانیها پیشرفت کرده که بتواند ایران آن قدر پرورش در آموزش و
حال حاضر ولی در بوده است. نزدیکی اصفهان مشغول به کار در مدتها که متالوژی خوانده و برادری دارد
با وی (نامشخص) یکی ازخویشاوندان دور می کند. غرب تهران کار برای یک شرکت آمریکائی واقع در
روسهایی که بدون خانواده های بود. جنوب ایران آشنا سیلوهای واقع در یکی از تکنیسینهای روسی در
ایرانیها با خود محل کار خارج از در برده و مجتمعهای آپارتمانی به سر در می برند ایران بهسر در خود
مورد سؤال کردم که نظرش در او از گفت این روش چندان خوب نیست. سعید تماس چندانی ندارند.
زندگی خارجیها با خانواده هایشان در محله های خاص چیست. او گفت مخالف این کار است. وی معتقد
است که خارجیها باید در میان ایرانیها زندگی کنند٬ فارسی را از آنها یاد بگیرند و به همسایگان خود

بیاموزند. غیره را یا فرانسوی و آلمانی٬ زبانهای انگلیسی٬

مارس 1976 یادداشت برای بایگانی 25
بولستر آرچی ام. سیاسی ـ مشاور : از

ایران در آمریکاییها حضور موضوع :
وزارت آموزش وی کارمند مارس باهمسایه ام آقای پارساصحبت کردم. تاریخ 6 دراین خصوص در
ولی به تاحدودی می داند زبان انگلیسی را او زمینه تحصیالت متوسط مشغول به کاراست. در پرورش و و
زبان مورد به مدرسه فرانسوی رازی می فرستد. جوانش را فرزند او زبان فرانسه به خوبی تکلم می کند.
خواهی مطرح نکردم٬ به صورت یک نظر من موضوع را فارسی بود. موضوع موردنظر مورد در استفاده ما
آمریکایی نفر چند او سؤال کردم که به نظر پارسا وقتی از به نحوی به این موضوع کشاندم. ولی صحبت را
شده توسط عجیبی مشابه رقم برآورد که به طرز نفر 20/000 وی گفت حدود می برند٬ ایران به سر در
نیز فرانسویها و آلمانیها تعداد و آمریکاییهاست (؟!) بیش از ژاپنیها که تعداد بود وی معتقد سفارت است.
کنار خراجیها با گذشته های دور از خاطرنشان ساخت که ایرانیها پارسا باشد. آمریکاییها از کمتر نمی تواند
منافع بسیاری به دنبال داشته کمک زیادی برای ایران محسوب شده و آـگاهانه خارجیها چون کار آمده اند٬
چون آنها باشد٬ میان تحصیلکردگان مشهود همه در بیش از وی اذعان داشت که این روحیه شاید است.
تماس چندانی ندارنـد خارجیها عامی با آنجایی که افراد ولی از ارزش قائلند٬ برای این گونه تماسها
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ایران را بیگانگان در وی عارضه منفی ناشی ازحضور باشند. صاحب نظر آنها حضور مورد در نمی توانند
به گفته او٬ بنا زیرا دانست٬ مقصر زمینه افزایش میزان اجاره بها می توان در را خارجیها لمس نکرده است.
وی مـی برند. چه برای ایرانـیهاباال و چه برای خارجیها که میزان اجاره را هستند این مالکین خانهها
پارسال که سال افزایش می دهند. برای خارجیها را میزان اجاره بها وقت که بتوانند این مالکین هر می گوید
وضع مقایسه این وضع با وی در تعریف می کرد. ترافیک منظم آنجا از ه بود٬ کرد ـگذشته به آلمان سفر
مجامع عمومی در میهمان نوازیشان٬ مورد هموطنانش علیرغم شایعات رایج در ایران گفت٬ ترافیک در
است هنگامی که چراغ راهنمایی قرمز در را ناهنجاری دارند.وی به عنوان مثال بوق زدن ماشینها رفتار

شدن چراغ به حرکت درآیند. سبز ردیف نخست حتی قبل از ماشینهای واقع در تا کرد٬ ذـکر

محرمانه
چهل مایلی غرب تهران ) (حدود خیابان هشت گرد رستوران چلوکبابی در مدیر آقای شابی٬

کار اتمام دوره دبیرستان و سال گذشته پس از طی دو نیست و ساله به زبان انگلیسی آشنا شابی 26
کشورش چندان در خارجیها است که تعداد وی معتقد است. اداره می کرد٬ را برای خانواده چلوکبابی خود
ده سال گذشته یعنی زمانی است که وی به عنوان بیش از آنها تهران تعداد که در ولی می گوید افزایش نیافته٬
یک ولی از زندگی وی ندارند٬ چندانی بر تأثیر خارجیها می باشد. زندگی می کرد آنجا جوان در یک فرد
بر را چلوکبابی او وصندلیهای جدیدی خریداری کرده آنها میز نقاشی کرده و را سال قبل که محل کارخود
دو رقیب وی در خیابان هشت گرد ترجیح می دهند (به همین علت ما به آنجا رفته بودیم) خارجیها بهتر از
حدس بزنند٬ را ملیت خارجیها سه خدمتکارش نمی توانند نه هیچ یک از و ولی نه او انعام میدهند٬ ایرانیها

اروپایی می باشند. آنها که اـکثر ولی معتقدند
این خیابان زندگی می کنند که در آنها از نفر ولی چند برای شابی اهمیتی ندارد٬ محل زندگی خارجیها
نیست خارجیهای است که بد معتقد وی شخصًا نمی شوند. شهر وارد زیاد و می برند به سر منازلی تمیز در

بیایند. به اینجا برای صرف غذا نیز دیگر

محرمانه
دانشگاه ملی در اقتصاد استاد سیروس الهی٬

علوم اجتماعی یک دانشمند گردید٬ هفته عازم آمریکا برای گذرانیدن مدت 6 گفتگو الهی که پس از
فاقد ولی به گفته خودش شخصًا صحنه سیاسی ایران رابطهای خوبی دارد٬ در تحصیلکرده آمریکاست و
مـهمترین افـزایش یـافته است. ایران ظـاهرًا در خارجیها الهی گفت تعداد جاه طلبیهای سیاسی است.
قبل مدتها الهی از جمله آمریکاییها. از سکنه ”اروپای غربی“ و هندیها از ـگروههای افزایش یافته عبارتند
بوده است. به خصوص مسئله انطباق پذیری آنها ایران و در زمینه مشکالت خارجیها سرگردم مطالعه در
شوک عادی فرهنگی را نه تنها خارجیها به سرعت توسعه می یابند٬ به خصوص تهران٬ اـکنون که شهرها
که سبب افزایش خشونتهای شهری در می شوند نومیدیهایی روبرو و همان یأسها بلکه با تجربه می کنند٬
آن ذـکر که از مسکن بود دفتر تسهیالت خاص خارجیها سه سال گذشته شده است.تنها تا طول دو ایران در
چون الهی گهگاه به برنامه های تلویزیونی نیروهای مسلح آمریکا عجیب است٬ بسیار (این امر به میان آمد
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بین بردن نحوه زندگی جهت از در تالش بیشتری را است که دولت ایران باید الهی معتقد ـگوش می دهد).
هیچ گونه ارتباطی برقرار چون نمی توانند این قاعده مستثنی هستند٬ از ”البته روسها محله ای صرف کند٬
الهی متوجه تحت کنترل نیروهای امنیتی باشند.“ که دائمًا جایی زندگی کنند است در بنابراین بهتر سازند٬
این که آیا وی سؤال شد از کرده است. میزان خصومت نسبت به بیگانگان افزایش پیدا شده که اخیرًا
داشت طبقات مختلف پاسخ اظهار وی در و خصومت ازطرف یک گروه اجتماعی خاص اعمال می گردد٬
گسیخته هجوم افسار یعنی ایرانیهای طبقه پایین اجتماع از طرف گروههای مختلف به ستوه آمده اند٬ از
به خصوص کسانی که دارای سوابـق ایرانیهای طبقه باال بعضی از ناراحت بوده و هندیها و پاـکستانیها
بین تحصیل کردگان در الهی افزود کرده اند. آمریکاییهاضدیت پیدا با تحصیلی فرانسوی واروپایی هستند
به خصوص فرانسه درس خوانده اندمبارزه ای واقعی برای به دست گرفتن و اروپا ایرانیهایی که در و آمریکا
طرف هواداران ضربه خوردن از منتظر می توانید شما شده است.“ نهادهای دانشگاهی آغاز قدرت در

شدن هستند. حال پیروز ایرانیهای آمریکایی در زیرا جدی تلقی نکنید٬ ولی آن را باشید٬ اروپا
 استمپل

ایران بیگانگان در قبال افزایش حضور ایرانیان در فکر بررسی طرز
دفتر تلویزیون ملی ایران در و کل رادیو معاون مدیر محمودی٬ کامبیز دکتر با مصاحبه گوردون وینکلر

آوریل 1976 تاریخ 8 ـکارش در
ـکامبیز گفت برخالف دو یا سه سال گذشته اـکنون نسبت به حضور بیشتر خارجیها در ایران آـگاه تر است.
فیلیپینیها و هندویها پاـکستانیها٬ کره ایها وی از بپردازد٬ ملیتها که به ذـکر وی خواسته شد هنگامی که از اما
سال گذشته طی دو اما تشکیل می دادند٬ آمریکاییها تنها وی گفت که قبًالسکنه خارجی ایران را نمود. یاد

دوستانش به این مسئله واقف هستند. و او به ایران افزایش یافته و هجوم آسیاییها
استانهای مختلف ایران مشغول به کار 3/000پزشک هندی در وی خاطرنشان ساخت که گویاحدود
معتقدند ایرانیها وی گفت بعضی از نگرانی کرده اند. این پزشکان ابراز رفتار مورد در بسیاری نیز و هستند٬
وی گفت بعضیها کند٬ پیدا فرهنگی نیز جنبه تأثیر زندگی فردی می تواند عمده یک پزشک بر ـکه تأثیر
گرفته فرا روستاهای کشور پاـکستانی در لهجه هندی و با روستاییان انگلیسی را که مبادا نگران این هستند

برند. به کار و
آنها که تعداد گفته شد ولی وقتی به او می برند٬ ایران به سر آمریکایی در 50/000 گفت حدود ـکامبیز
یک خارجی تشخیص از یک ایرانی را وی گفت می تواند این رقم است شگفت زده شد. معادل نیمی از

است. فرانسوی برایش دشوار یا آلمانی و کانادایی٬ انگلیسی یا ولی تشخیص آمریکایی از دهد٬
شکی نیست که مردم به این نتیجه اما زندگی وی ندارد٬ چندانی بر تأثیر خارجیها وی گفت حضور
این حال با خدمتکاران داخلی شده اند. باعث کمبود شده و باعث افزایش اجاره بها که خارجیها رسیده اند
چون نبود گذشته این طور وی گفت البته در تشکیل نمی دهند. هسته اصلی موضوع را وی گفت آمریکاییها
به را مسئله افزایش اجاره بها امروزه ایرانیها اما تشکیل می دادند بیگانه را بخش اصلی حضور آمریکاییها

می اندازند. بپردازند٬ اجاره بهایی را هر ایرانیهایی که حاضرند و ـگردن کل خارجیها
به میان را نام کلوپ آلمانها فورًا کامبیز وی سؤال شد٬ از موردتسهیالت ویژه خارجیها هنگامی که در
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به طرزی و سمت دیگرخیابان محل کاروی قراردارد)٬ نیزطبیعی است چون این کلوپ در (واین امر آورد
بود. حوزه خلیج بی خبر وجود از وی ظاهرًا نمود. یاد کلوپ پارس آمریکا از ابهام آمیز

هیچ گونه انتقادی نسبت به گفت ایرانیها کامبیز شد٬ تلویزیون صحبت آغاز و رادیو مورد هنگامی که در
و پاـکستانیها٬ طرف ترکها٬ انتقادات اصلی از و شکوائیه ها نداشته و تلویزیون نیروهای آمریکا حضور
وی گفت حتی مقامات پخش خـبر مطرح شده است. می کنند مقامات رادیویی که به ایران سفر دیگر
نقش این تلویزیون مطرح مورد در وی سؤاالتی را حضور در نیز کرده اند٬ آمریکایی که به ایران سفر

ـکرده اند.
ولی رخ داده باشد خارجیهای مقیم آنجا و که واقعه ناخوشایندی بین ایرانیها ندارد گفت بیاد ـکامبیز
مثال آنها وی گفت به طور به وقوع پیوسته بود. رویداد بین کارمندان خارجی تلویزیون ملی ایران چند
می دانست که او و کردن حشیش به داخل محوطه اخراج کنند وارد به خاطر یک انگلیسی را شدند مجبور
مشکلی ایرانیها رابطه با ولی در دارند عناد دانشگاههای ـکالیفرنیای جنوبی بایکدیگر اساتید بعضی از
چندین سال قبل ازاین وجود درادامه گفت که مشکالت مربوط به وجهه آمریکاییها کامبیز نداشت. وجود
آن پس از اما بیش ازگذشته است٬ این کشور در کنونی آمریکاییها وی گفت مطمئن است تعداد داشته است.
ایران وارد آمریکائی را صدها کرد آغاز اینجا در را برنامه های خود ـکه آژانس آمریکایی توسعه بین الملل٬
حدودی وجهه تا وی گفت این افراد تحصیالت الزم بودند. آداب معاشرت و فاقد که اـکثرشان افراد نمود
سران آمریکایی ادارات اصطکاـکهایی پدید نتیجه آن بین کارمندان ایرانی و در کرده و لکه دار را آمریکاییها
آمد. وی گفت این وجهه منفی چند سال پس از پایان برنامه آژانس نیز ادامه داشت٬ ولی ظاهرًا در حال
حاضر به طور کامل فروکش کرده است. وی گفت شاید آمریکاییهایی که اـکنون به ایران آمده انـد بـا
فکرمان عوض شده است.“ طرز شده و مترقی تر و جهانگراتر ایرانیها ”ما یا ـگذشتگان فرقی دارند

وی ایران موافق نیست. در خارجیهای دیگر یا و تفکیک محل زندگی آمریکاییها به هیچ وجه با ـکامبیز
با وی گفت ”شما آشکارتر٬ را خارجیها حضور و کرد خواهد وخیمتر ـگفت یک جامعه تصنعی اوضاع را
را ضرروت امتزاج افراد که فرهنگ ما است بدانید بهتر و فراهم می آورید برای انتقاد آماجهایی را کار این:
وجود ”با چنین جامعه ای هستند: ایجاد که تمام بازرگانان خواستار شد وی یادآور ایجاب می نماید.“
به جامعه خارجیها که وجود بازرگانان احساس می کنند دارید٬ را کمیسری مخصوص خود اینکه شما
یک محل خاصی در یک گروه خارجی را شما صورتی که اـگر آنان رونق بخشیده است در کار ـکسب و
که فرصتهای مهم شد بازرگانان متوجه خواهند کنید٬ برای آنان ایجاد فروشگاههای نیز و اسکان دهید

دست داده اند.“ از را تجاری خود
نشان میدهدوی همین عکس العمل را نیز شهرهای کوچکتر رابطه با در که آیا وقتی که ازوی سؤال شد
خارجی شدن جوامع آمریکایی یا سه برابر یا برابر حین صحبت پیرامون امکان دو در ”قطعًا.“ پاسخ داد:
این حال اـگر ”با آمد. آن صورت نمی داندچه عکس العملی پدیدخواهد ایران کامبیزاظهارداشت که در در
به ایران به سهولت صورت این افراد ورود تا است گامهایی بردارید بهتر صورت پذیرد٬ است این کار قرار

پیگیری شود. ایران است که باید با آشناسازی جدی این افراد این گامها وی گفت یکی از پذیرد.“
پنج فیلم فیلم است. حال ساختن 9 تلویزیون ایران در به گفته کامبیز٬ بنا راه رسیدن به این هدف٬ در
ساخته شده و سال 1800) اسالم تا از فرهنگ بعد اسالم٬ قبل از فرهنگ ما زن٬ مردم٬ زمینه جغرافیا (در
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18 جهت استفاده در صرفًا این فیلمها تابستان جاری به پایان خواهدرسید. آخر تا حلقه فیلم دیگر چهار
تهیه می شوند. تدریس می کنند٬ زبان فارسی را دانشگاه آمریکایی که دروس مربوط به ایران و ـکالج و
خواسته تولیدکنندگان این فیلمها وی گفت از این مورد٬ در کامبیز نتیجه گفتگوهای قبلی بین من و در
استفاده جلسات معارفه مورد در تااین فیلمها واشنگتن تماس بگیرند٬ در آمریکا آژانس اخبار است که با
بوده نتایج به دست آمده موفقیت آمیز آزمایش شده و آمریکا در این فیلمها وی گفت تعدادی از گیرند. قرار
سطح دوران لیسانس علی الخصوص در مختص دانشگاهها اینکه این فیلمها وجود وی گفت با است.

جلب کرده اند. به خود نیز تحصیلکرده را افراد ولی توجه بسیاری از ساخته شده اند٬

شماره (6) سند
خیلی محرمانه یادداشت مکالمات طبقه بندی:

اقامتگاه کنسول ٬1356 اسفند 4 ـ فوریه 1978 23 مکان: زمان و
مکگافی کنسول سی. دیوید ـ تبریز فرهنگی فرانسه در مرکز مدیر هنری مارشال٬ ام. شرکت کنندگان:

اصفهان در آمریکا

است. اشتباه تاریخ مربوط به اصل سند -1

مارس 11978 18 در شورشهای تبریز موضوع:
کنفرانس مدیران مرکز حالی که برای شرکت در در درتبریز٬ روزهای کار مارشال دوستی از ام. مقدمه:
مورد وی به صحبت در هنگام صرف ناهار٬ به مالقات من آمد. می برد٬ اصفهان به سر فرهنگی فرانسه در
شورشهای تبریز پرداخت. مارشال گفت که مقامات برای جلوگیری از اغتشاش اقدامات احتیاط آمیز را
اقدامات خشونت آمیز نیز بودند. در اطراف دانشگاه و کالنتریها رعایت کرده بودند٬ ولی آماده مقابله با
بر کنترل آنها راهی دیده می شدند٬ چهار هر پلیسهای بی سیم به دست در ساخته و مستقر نیروی پلیس را
هرج و ناآرامیها این حال به محض آغاز با آرام بود. تمام طول روز در که آنجا بود دانشگاه آنچنان شدید

حاـکم گردید. همه جا مرج بر
ابتدا شده بود.در برگزار شهر مرکز در هتل آریا برابر که در مسائل تظاهرات عظیمی بود نقطه آغاز
آن نزدیکی سنگ پرتاب کردند. دولتی در بهطرف ”ـکاخ جوانان“ آمده و مردم به آرامی گرد ـگروهی از
که می گوید بیرون کشیده شده وناپدیدگشته و درون اتومبیل خود از شایع شده است که یک زن بدون چادر
ناـگهان ظاهر تمام شهر در سازمان داده شده و وی بسیار نظر گروه های کوچک مورد سوزانده شده است.
کردن به نابود شده و بانکها شورشیان وارد و بود٬ شعبات بانک صادرات هدف اصلی آنها ـگردیده بودند.
به گفته وی گزارشاتی سرقت پول بنا مورد ولی در آتش می زدند٬ را آشغالها مدارک پرداخته و لوازم و
خاندان این جهت موردحمله واقع شده که رابطه نزدیکی با که این بانک از درتبریزمی گویند نرسیده است.
حزب دفاتر کاخ جوانان٬ آقای مارشال گفت تخریب بانکها٬ خاندان سلطنتی دارد. سلطنتی نزدیکی با
ساعت مدت 2 برابراداره اصلی پست در وپالـکارتهای مربوط به تجلیل ازانقالب شاه ومردم در رستاخیز
به بنا می گرفت. بر در ولی مردم بسیاری را تظاهرات بعدی چندان سازمان داده نشده بود٬ و به پایان رسید
در دوستان پزشک موجود و علیه تجمعهای بزرگ استفاده می کرد کار سالحهای خود پلیس از ـگفته او
حال مرگ است و در زخمی یا نفر 500 بیش از حدود از مملو که بیمارستانها اطالع دادند ساعت 13
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عهده ای دیگر نتیجه تیراندازیهای آنان نیز در و شده اند راههای اصلی مستقر چهار تانکهای چیفتن در
90 ـ کشته شدگان 100 دریافت داشته تعداد پزشکان تبریز طبق اطالعاتی که از زخمی شده اند. ـکشته یا

شده اند. سرپایی مداوا به طور بسیاری نیز و بوده اند نفر 700 زخمی شدگان حدود تعداد و نفر
مدرسه پروین که یک مدرسه دختران تیزهوش است موردضرب و در بیست دختر به گفته اوحدود بنا
که با خواسته بودند والدین آنها مقامات از و مدرسه خارج شوند از چون می خواستند شتم واقع شده اند

ببرند. آنجا از را دختران خود چادر با اتومبیل به مدرسه آمده و
اسالم بوده وحداقل یکی به طرفداری از شاه و وی گفت شنیده است که شعارهای تظاهرکنندگان ضد
هدف از یا ترکیه بود می داده است (ولی معلوم نیست که منظور ترکها شعارهایی به طرفداری از گروهها از
آمریکایی و به گفته وی هیچ گونه فعالیت ضد بنا فرهنگ محلی آذربایجان بوده است.) زبان و این شعار
به و IDRO حمله کنند به اقامتگاه کارگران خارجی پروژه لیکن سعی داشتند خارجی مشاهده نشده٬ ضد
رئیس پلیس ساواـک و است پایگاه استاندار که قرار گفته می شود خساراتی برسانند. آمریکا انجمن ایران و
آذربایجان در دارای تماس نزدیک با انتصاب مقامات ارشد ”تجربه“ گیرد. تهاجم قرار ارتش مورد و

به پایان خط رسیده است. تبریز
نارضایتی جمعیت که علت آن نیز طبق اظهارات وی سازمان دهندگان دارای افرادی داوطلب بودند
که وی می گوید این حال٬ با قبال قیمت محصوالت کشاورزی می باشد٬ سیاستهای دولت در از ـکشاورز
عین در زیرا نبوده اند٬ بیگانه“ کنندگان تحت کنترل ”عناصر که تظاهر معتقدند تبریز همه رابطهای وی در
سازمان داشتن و اهداف مورد تهاجم٬ نشانگر نارضایتیهای آذربایجانیها بوده است. آنها معتقدند کـه
بوده که عملیات خرابکاری آنان را غیر آذربایجانی ایرانی) محرک اصلی این تظاهرات افراد محلی (و یا

ساخته اند. مؤثرتر
رسمی و آمار ارقام مربوط به تلفات با و عین حال که آمار در تهران: در سفارت آمریکا نظر اظهار

حدودی مهیج است. تا چند هر واقعیت دارد ولی اصل گفتگو است٬ مغایر موثق بسیار
مک گافی دیوید تبریز: مقام سیاسی از

1978/1/3 

شماره (7) سند
خیلی محرمانه 1356 طبقه بندی: اسفند 4 ـ فوریه 1978 23 تاریخ:

ارتباط با: تحلیلی مقدماتی در موضوع:
تبریز“ قیام مردمی در ”آشوب و

به تمام را یک روز نفر٬ هزار چند جمعیتی بالغ بر فوریه ٬1978 شنبه 18 روز در ابتدای خالصه:
دولتی اموال خصوصی و خسارت وارده بر ارتش گذراندند. نیروهای پلیس و درگیری با ایجاب آشوب و
این تاریخ٬ تا خیابانهای شهر تخمین زده می شد. نفر مجروحین صدها و کشته ها آمار و قابل مالحظه بود
مدتی عوارض آشوب تا و که آثار می رود انتظار و دارند تحت کنترل نظامی قرار هنوز فوریه٬ یعنی 21

انتهای خالصه. ادامه داشته باشند. مدید
جوانان تشکیل می دادند گروههایی که اـکثریت آنان را فوریه٬ صبح شنبه 18 ساعت 10 اندکی پس از
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وخورد کوشش پلیس محلی برای جلوگیری ازازدحام به زد آمدند. اصلی شهرگرد مرکزخرید و بازار در
سرایت کرده وگسترش یافت. نقاط شهر به طرزخشونت باری به دیگر که به سرعت و شدیدی منجرگردید
هفته گذشته بین مردم توزیع اوراق چاپی از محسوب می شد٬ کار رسمی روز آنکه شنبه به طور وجود با
به مناسبت چهلم مقتولین مرکزمذهبی ”قم“تعطیل نمایندو که روزشنبه را به آنان سفارش شده بود ـگشته و
فروشگاههای وابسته تمام ادارات٬ اما تعطیل کرده بودند. اـکثریت مطلق مغازه های شهر و منطقه بازار لذا٬
تهاجم قرار حمله و ازسوی جمعیت مورد آشوب٬ آغاز همزمان با این اماـکن٬ بودند. باز بانکها به دولت و
که حمالت علیه گردید پیش آشکار این مسئله بیش از طول روز٬ آشوب در ادامه ناآرامی و با ـگرفتند.
هرچند دنبال می کنند. توده ای اهداف مشخصی را تعیین شده و قبل پیش بینی و ساختمانهای مختلف از
مأمورین پلیس شهری اما شده بود٬ وسیعی منتشر قبل به طور به مناسبت کشته های قم از تعطیل مغازه ها
ظاهرًا و می رسیدند به نظر پیش بود٬ خشونتی که در انفجار آمادگی الزم جهت مقابله با فاقد آشکارا
پلیس به هیچ وجه کفایت نمی کرد. گرفته بود اـگر و هیچ گونه برنامه ریزی قبلی دراین باره انجام نگرفته٬
آن گاه به شلیک تیرهای و آشوب منصرف نماید ایجاد ازدحام و از جمعیت را کوشیده بود محلی که ابتدا
نیز نقاط شهر دیگر در حالی که توده ها در و دست داد از را به زودی کنترل خود هوایی مبادرت ورزیده بود٬
سربازان پیاده نظام به کمک پلیس ظهر٬ از اوائل بعد پلیس اقدام به عقب نشینی نمود. ازدحام می نمودند٬
شهرهای این سربازان به پایگاه های نیروی زمینی ارتش در به گزارش٬ (بنا صحنه شدند. وارد شتافته و
تعلق ساعت راه است ـ 2 تبریزحدود که تا ”مراغه“ و ـ ماشین 45دقیقه فاصله دارد با که ازتبریز ـ ”مرند“
داشته اند.) هنگامی که این نیروهای کمکی رسیدند و شلیک گلوله به سمت جمعیت به طور جدی آغاز
ترمینال راهآهن در شرق تا در ”دانشگاه آذر آبادگان“ (از کیلومتر منطقهای بهطول 12 آشوب در ـگردید.
بلوک مانده به کنسولگری دو شمال تا در ”ستادحزب رستاخیز“ (از کیلومتر 4 پهنای حدود و غرب شهر)
پاسداری که برای گشت و به ویژه تانکهای ”چیفتن“ ارتش و ورود گسترش یافته بود. درجنوب) آمریکا
فراهم آورده) حدودی موجبات نگرانی سفارت انگلیس را تا آنها استفاده از (و صحنه شدند وارد شهر از

کاهش پذیرد. که موضع تهاجمی توده ها باعث شد
زخمیهای محلی به همین سربازان پیاده نظام نسبت داده می شود. تلفات و اـکثر

ساعت متوالی برای چند و می رسید آشوب بی برنامه به نظر برابر حالیکه عکس العمل دولت در در
آمادگی بسیارخوب ایشان سوی مردم حاـکی از گرفته شده از روشهای به کار و تاـکتیکها واقع نشد٬ مؤثر
ـ مناطق گوناـگون شهر گروه های مختلف در ظهور و داشتند سر آشوب طلبان اهداف خاصی در بود.
یک مستلزم وجود ـ بودند مجهز نقاط مناسب کامًال حریق در برای ایجاد آتش زا ـگروههایی که به مواد
به آتش کشیده شدن چه می خواهندبکنند. که به خوبی می دانستند. شورشیان بود هسته مرکزی متشکل از
تردیدی برجای کوتاه٬ فواصل زمانی نسبتًا در فاصله دارند٬ یکدیگر ساختمانهایی که چندین مایل از
چماق و به سنگ٬ عمومًا گرچه سالح توده ها تصادفی تشکیل نشده اند. به طور که این گروهها نمی گذارد
مخفیگاه های خود اشخاصی که از شورشیان مسلح به تفنگ و ارتباط با (اخباری در چاقومحدودمی شد.
استثنایی که این موارد می رسد اـکنون چنین به نظر اما ه است٬ شایع شد مبادرت به تیراندازی نموده اند٬
اتفاقی انتخاب سوی آشوب طلبان به طور نبایستی از این همه حتی این سالح های ابتدایی نیز با بوده اند.)
خسارت آن قدر ـ متحمل شده اند بویژه نواحی تجاری که بیشترین ویرانی را ـ به ساختمانها شده باشند.
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ذخیره نموده اند. گردآوری و قبًال فوق را گفت مردم اقالم (سالحهای) شده است که باید وارد
وتعداد 6کشته تخمین زده می شود زخمی و رسمی 125 به طور روز اینر مجروحین در تلفات و شمار
باالتر بسیار این ارقام٬ منابع دیگر٬ بنابر اما مأمورین امنیتی تشکیل می دهند؛ پلیس و افراد مجروحین را از
یک ناظر گرفته اندو قرار تحت مداوا طبق گزارشات واصله٬ نفر٬ 150 دریک بیمارستان بیش از تنها است.
مشرف می باشد که خسارات سنگینی دیده است٬ منطقه بازار٬ خارجی که آپارتمان محل سکونتش بر

حمل نموده اند. کشته شدگان را اجساد کوچک٬ وانت بار مدعی است که 7
گرفتن این مسئله که نظر در با اما تن تخمین زده می شود. رسمی 200 طبق منابع غیر کشته ها تعداد
گزارش مردم در سوی دیگر٬ از و واقعی گزارش می کند تعداد از معمول کمتر به طور دولت چنین آماری را

ممکن است. غیر تقریبًا زخمی ها واقعی تلفات و کسب آمار مبالغه می نمایند٬ عادتًا خود
این میان ساختمانهای بانکها در آنچه به وضوح قابل مشاهده است خسارات وسیع فیزیکی است و
بانک شده وحداقل 10 شعبه بانک خرد 70 شیشه های پنجره بیش از متحمل شده اند. بیشترین آسیب را
جمع آوری روی زمین پراـکنده شده اندو تمام شهر قبوض بانکی در و پرونده ها هم کامًالتخریب گشته اند.

بود. مشکلی خواهد بسیار کار مالی مربوط به هزاران مشتری این بانکها تنظیم امور و
اداره آموزش و ساختمانهای شهرداری٬ شعبه از دو توده ها آسیب جدی دیده اند: اماـکن دولتی نیز
دو تلگراف٬ یک ساختمان متعلق به اداره تلفن و اداره مالیات٬ دادگستری شهر٬ اداره اوقاف٬ پرورش٬
تهاجم مورد ساختمان بیمه اجتماعی را چندین کیوسک پلیس و فروشگاههای تعاونی روستایی٬ شعبه از

قرار داده و مهمتر از همه ستاد حزب رستاخیز را به آتش کشیده اند.
مؤسسات فرهنگی نیز هدف قرار گرفتهاند که ”انجمن ایران آمریکا“ و ”ـکلوپ معلمین“ از جمله
که وابسته به دولت نیز ”ـکاخ جوانان“ شکسته اند. شیشه پنجره های انجمن عمدتًا می باشند؛ مهمترین آنها
چندین مغازه و بخش خصوصی٬ ارتباط با در آسیب زیادی دیده است. به آتش کشیده شده و می باشد
کارخانه محلی ”پپسی کوال“ویک هتل به سختی آسیب دیده اند. بهـکلی تخریب شده اند. حداقل یک سینما
شده اند. خرد محدودی مغازه نیز تعداد و تمام سینماهای شهر تقریبًا پنجره های چندین هتل دیگر٬

دسته مشخص قابل تقسیم به چند به آتش کشیده شده اند یا گرفته و حمله قرار ساختمانهایی که مورد
تـعدادی از و چون کارخانه پپسی کوال بعضی ـ و هستند بانکها برخی وابسته به دولت یا می باشند:
حمله ارتباط با در دلیلی که عمومًا وابسته به انجمن بهائی های محلی است. مغازه های طعمه حریق شده ـ
کاخ جوانان٬ رابطه با در می شدند. روی پرده ظاهر این اماـکن زنها که در آن بود ارائه می گردید. به سینماها
آزادانه معاشرت مرد این مؤسسات زن و که در گفته می شد نیز هتلها کلوپ معلمین و آمریکا٬ انجمن ایران ـ

فراهم می آوردند. را مسلمانان متعبد تنفر و نتیجه موجبات انزجار در آمیزش داشته و و
کدام که شورشیان به خوبی می دانستند آن بود می نمود٬ تخریب اماـکن به وضوح آشکار آنچه در
ساختمان انجمن ایران (نظیر آنان گاه برای تخریب برخی ساختمانها دهند. تهاجم قرار مورد را ساختمانها
دست را اهداف خود مغازه های مجاور و حالی که خانه ها در خارج می شدند٬ خود مسیر از آمریکا) ـ
و ساختمانهای معمولی بندرت صدمه دیده اند آشوب٬ طول تظاهرات و در جای می گذاشتند. نخورده بر
تحت کنترل و را آن است که مسئولین سازماندهی آشوب گروه های خود قطع حاـکی از این مسئله به طور
تهاجم غارت اماـکن مورد شورشیان اقدام به دزدی و که خود می رسد چنین به نظر نظارت کامل داشته اند.
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توسط دزدی های کوچکی که اتفاق افتاده اند٬ و زده اند به ندرت دست به این کار یا خویش ننموده و
تعقیب می کرده اند. کننده را انجام گرفته که توده های تظاهر جمله تعدادی زن) اشخاصی (از

هرچند سال بوده است. 15 تا سنی بین 12 شورشیان عمدتًاجوان بوده وپایینترین حدود خود ظاهرًا
رسمی) غیر دیدگاه ناظران محلی (و از اما بوده اند. شورشیان ”مارکسیستهای اسالمی“ اعالن رسمی٬ بنابر
آنست که شورشیان اعتقادعمومی بر به وقوع پیوست ندارد. آنچه که درتبریز این لفظ هیچ گونه ارتباطی با
فوق العاده انعطاف پذیری از ناراضی و اقشار ـ پایینترین طبقات شاغل تشکیل می داده اند و بیکار اقشار را
بازیچه محرکین قرار به آسانی نیز و دست بدهند آشوب از ایجاد با تا که چیزی ندارند جنس مذکر
آنان بر افزودن برچسب ”مارکسیست“ اما نامید٬ می توان ”مسلمان“ چنین گروهی را چند هر می گیرند.

می رسد. متناقض به نظر
گرفته روستاییان جوانی قرار هجوم سیل عظیمی از شهرهای بزرگ ایران مورد همچون دیگر تبریز
اجتماعی در به افزایش پست ترین قشر تراـکم رو بر یورش برده و پی یافتن اشتغال به این شهر است که در
بسیار درجامعه بسته و آنان می کوشند می افزایند یافته است٬ رشد حد بیش از که هم اـکنون نیز این شهر٬
کمی برخوردارند. سواد از یا بوده و بی سواد حالی که اـکثرًا در کنند٬ باز جایی برای خود تبریز محافظهـکار
تکیهـگاه خـانوادگـی ای بدین ترتیب فاقد و شده اند٬ جدا خانواده های خود از مردان جوانی که غالبًا
کنند٬پست ترین نوع کاری پیدا بتوانند اـگر حائزاهمیت است. روانی برای ایرانیان بسیار نظر که از می باشند
توان از ساختن انرژی٬ سرگرمی عادی جهت آزاد هرگونه تفریح و می گردد. مشاغل یدی به ایشان واـگذار
مالی آنان خارج است (فعالیتهای ورزشی و تماشای فیلم٬ اوقات فراغت و پول می خواهد و هرگونه تماس
واقعی با جنس مخالف ممنوع است). با این تفاصیل٬ تعجبی ندارد که این گروه سخت انعطاف پذیر (و
جامعه نمودن نقش زنان در محدود مذهبی حاـکم که بر متعصب و جو وجود با می باشند. دمدمی مزاج)
معرض تماشای مردان قرار در را آن ”زنان خود اماـکنی که در و چون سینما لذات دنیوی٬ و تأـکیدمی ورزد
یافتن در که صرف حضور آمریکا انجمن ایران ـ کاخ جوانان و هتلها٬ یعنی کلوپهای تفریحی٬ ـ می دهند“
مـردود را ـ دارند متوسط قرار مرفه و اقشار اختیار در بنابراین تنها مستلزم صرف هزینه بوده و آنها
مذهب یکی از عاطفی بزنند. و دست به حرکات خشونت بار که گروه مذکور تعجبی ندارد می شمارد٬
حس احترام آنان اسالم و ایشان از شناخت محدود مردم است و از میان این قشر در پایدار عناصر معدود
جامعه ای که احساس در می توانند جمله اندک چیزهایی است که آنها از نسبت به سلسله مراتب شیعی٬

نگاه دارند. برای خود گرفته اند٬ قرار تهدید سوی آن مورد از شده و آن طور از می کنند
اعتراض کشته های قم می تواند٬ به یاد تعطیل نمودن شهر و بستن بازار تصمیم رهبران مذهبی مبنی بر
می توان به جای آوردن یک را این امر ازجهت دیگر٬ اما رود؛ مستقیمی علیه حاـکمیت دولت به شمار
بـه شـهادت راه ایمان خـود کشته های قم در معتقدند سوی مردمی دانست که عمیقًا تکلیف دینی از
فریاد به نمایش گذاشته شده و آشکارا این حادثه) مردم (در بخشی از واقعی روحانیت بر نفوذ رسیده اند.
به ایران٬ می برد) به سر تبعید مذهبی شیعی که اـکنون در تقاضای بازگشت خمینی (رهبر و شاه“ ”مرگ بر
انگیزه اصلی متشکل کنندگان توده اینکه آیا ایمان مذهبی است. بیانگر نیز نارضایتی سیاسی و حاـکی از
محرکین و آن دیگر کنار بوده است که در این دو ترکیبی از یا و مذهبی٬ صرفًا سیاسی یا مردم صرفًا
روشن کامًال هرگز مسئله ای است که شاید برای ارعاب رژیم مداخله نموده اند٬ آشوب طلبان سیاسی نیز
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ناراضی مردم که کلی تمام اقشار به طور و ایران) سراسر آنچه روشن است این است که توده عوام (در نشود.
دگرباره به سالحی پرقدرت برای استفاده علیه رژیـم تـبدیل میان آنان برخاسته اند٬ آشوب طلبان از
خـود از اثـبات ایـمان و چه روحانیون که هـدف آنـها ریخته اند٬ کسانی که طرح آشوب را شده اند.
آنان ازسوی رژیم موردتهدیدواقع شده وچه که به اعتقاد می باشد ـگذشتگی شان نسبت به نوعی ازاسالم٬
هرصورت دعوی مبارزه جدی ایشان علیه رژیم٬ در باشند٬ درحقیقت ”آشوب طلبان مارکسیست“ آنان٬
داشت. گسترده ای خواهد عواقب بسیار گردید٬ ابراز مسبوق الذکر قالب تهاجم به مؤسسات متعدد ـکه در
حـیات بـازگردند٬ زمانی که مؤسسات آسیب دیده دوباره به حال عادی خود تا کوتاه مدت٬ در
سطح مقامات حکومتی محلی به تحوالت جدی در احتماًال و بود مختل خواهد اجتماعی شهر اقتصادی و
بسیاری از بدون تردید گرفت. صورت خواهد آشوب٬ پیشگیری از پیش بینی و قصورشان در خاطر
گروه سخت تعویض شده و مالیم بوده اند٬ و انعطاف پذیر حدود تا و استان که سهل انگار و مقامات شهر
طریق حذف که رژیم از می توان پیش بینی نمود سرکوب کننده تری جایگزین آنان خواهندگردید. و ـگیرتر
در مهم تر مسئله بسیار داد. عکس العمل نشان خواهد طرحهای توسعه منطقه نیز برنامه های اجتماعی و
می تواند استانهای کشور که چگونه حاـکمیت بالفعل رژیم بر نشان داد درازمدت آن است که آشوب تبریز
در توسط تهران نادیده انگاشته شده اند٬ اجتماعی که مدتها سوی نیروهای مذهبی و جدی از به طور
نادیده پنداشت که بتوان آنان را آن هستند از نیروهایی که اـکنون بسیارقدرتمندتر گیرد؛ قرار معرض تهدید
همراه نمود. مترینکو خود به آسانی با یا و

سند شماره (8)
خیلی محرمانه 1356 طبقه بندی: اسفند 14 ـ مارس 1978 5 تاریخ :
جان استمپل سیاسی ـ مشاور تیلور به : د. کالید : از

تبریز ناآرامیهای قم و موضوع:
وی هفته با طول تعطیالت آخر عمویش که پزشک است در صبح گفت که پسر آقای بختیان امروز
قم یک کلینیک در عمویش گرداننده امور پسر به وی گزارش نموده است. کرده ورویدادهای قم را دیدار
وی گفت که می باشد. نفر 400 کشته شدگان ناآرامیهای قم حدود داشت که تعداد اظهار آغاز در است و
اینکه مبنی بر قم پیامی آورده بودند٬ در برای یک آیت اهلل شورشهای تبریز سخنگویان دولت پس از
که ما بگویید ”به او قم گفته بود آیت اهلل پاسخ٬ در است که به خواب نرفته است و روز اعلیحضرت مدت 5

سال است که نخوابیده ایم“ 50
به سر تبعید عراق در علل ناآرامیهای قم این است که آیت اهللایرانی که در به گفته این پزشک یکی از بنا
بازگشت وی سؤاالتی مطرح شده که ریشه تمام مورد در رسیده و به پایان شانزده سال تبعیدخود می برد

این اغتشاشات می باشد.
اعالم کرده که به گفته وی رادیوی صبح کشور جالب توجه ترین اظهارات آقای بختیان این بود یکی از
است بازار قرار که آیا من سؤال کرد وی از بسته شده است. این شهر که راه قم به علت مراسم جاری در بود
نه که پاسخ من منفی بود. تیلور یا تعطیل شوند شهرهای ایران نیز مغازه های دیگر و
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شماره 9 سند
خیلی محرمانه فروردین 1357 طبقه بندی: 30 ـ آوریل 1978 19 تاریخ:
تهران نیاوران٬ حسن پاـکروان٬ منزل سرلشکر یادداشت مکالمات مکان:

تیلور دی. کالید اول سفارت آمریکا دبیر حسن پاـکروان٬ سرلشکر شرکت کنندگان:
برای شاه افزایش نقش مشورتی آمریکا پاـکروان مبنی بر تمایل سرلشکر موضوع:

معاون بازنشسته٬ (سرلشکر برای اختالط دوستان سرلشکر فرصتی بود نظر ضیافت شام مورد مقدمه:
کریم پاـکروان (استاد دوستان پسرش دکتر خانم پاـکروان و و غیره) و رئیس ساواک٬ و اسبق نخست وزیر
تمام طول در همسرش. و انرژی) امر بودجه در سازمان برنامه و مشاور ایران و دانشگاه آزاد در اقتصاد
که حدودی یک ساعت ادامه می داد دنباله صحبتهای گزارش شده را و من می آمد نزد دائمًا شب سرلشکر

به طول انجامید.
دوستان بعضی از اما به شاه دسترسی ندارد٬ مقدمه صحبتهایش گفت که دیگر پاـکروان در سرلشکر
همچون است که ”شاه را تماس مستقیم معتقد نتیجه سالها در اما تماس می باشند. وی در جوانترش با
آینده تعمق و رابطه دررویدادها شاه در فکر زمینه طرز است به دقت در هم قادر هنوز و ـکتابی می شناسد“
میان می گذارد. من در به عنوان یک وطن پرست نگران با گفت که افکارش را او به قضاوت بنشیند. نموده و
آتی ایران بیان نمایم. وضع اقتصادی جاری و مورد در را من خواست که نظرخود از ابتدا در سرلشکر
سولیوان در که سفیر مطالبی بود پاسخ من منطبق با ایران چیست. مورد در آمریکا که نظر سپس پرسید
دیدار با میهمانان خود بیان می داشت یعنی ارزش منافع آمریکا در ایران به عنوان کشور مولد گاز و نفت و

نیز کشوری که دارای ارزشهای ژئوپلتیک غیر قابل قیاس و سنجش است.
نگرانی کرده است. اظهار اقتصادی ایران شدیدًا اوضاع سیاسی و مورد در گفت که شاه اخیرًا سرلشکر
عدم موفقت نومیدیهای ناشی از اقتصادی و حد فعالیت بیش از عدم توازن اقتصادی٬ وی تنها (منظور
بلکه شامل افزایش مخالفتهای سیاسی نبود٬ کرده بودیم٬ آن تبادل نظر مورد در برنامه پنجم ایران که قبًال
معتقداست شاه نگران است و منزوی شدن بیش ازحد وی گفت از ایران نیزمی شد.) مذهبی در اجتماعی و
وی اختیار در بردن رفاه ایران اطالعات صادقانه ای را باال که به خاطر هستند افراد کمی از شمار ـکه تنها
قرار بنابراین اـگر به اهداف تعیین شده دست یابد. نیست که ایران می تواند معتقد شخص او می دهند. قرار
که نتایج نادرست سیاسی اجتماعی به دنبال نداشته باشد٬ مدت پیاده شود دراز سالم در است یک اقتصاد

حدت این اهداف کاسته شود. شدت و از باید
گروهی با امورجاری درجهان تجاری دائمًا که شاه برای مطلع بودن از سؤال کردم که آیاواقعیت ندارد
شاه در با نیز که قبًال پاسخ گفت که متأسفانه این تجار در سرلشکر تماس است؟ بازرگانان در و تجار از
مقام اعتراف گفت وی در وی صادق نیستند. با برخورد در یا و ندارند خبر جریان امر از یا تماس بوده اند
به او بدی را گذشته نسبت به کسانی که اخبار شده که بیش از شاه آنچنان مجذوب اهداف خود احتماًال
رهبران تجارت نیز متأسفانه وزیران و مقاماتی نیز جنبه رسمی و وی گفت در مظنون می شود. می دهند٬
ایران به او شاه و تحصیل چیزی از یعنی به امید ایرانیان عمل می کنند٬ دیگر مانند سران کشورها خارجی و

نزدیک می شوند.
دولتی سران غیر یا و که اینجانب می بایست به دولت آمریکا گفتگوهایش این بود نکته مهم نهفته در
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شاه فعالیت بیشتری داشته باشند. زمینه مشورت با برسانم که در این پیام را راـکفلر) جمله دیوید (از آمریکا
انجام را تاحدودی این کار سفیر و رئیس جمهور آمریکا٬ سالهای گذشته٬ که مانند وی گفت گمان میکند
به صورتی بسیار و دنبال شود فعالیت بیشتر با باید حال حاضر است که این نقش در معتقد اما می دهند٬
گفت البته ممکن است شاه عصبانی مقام هشدار وی در عالقه آنان به آینده ایران باشد. دیپلماتیک نشانگر
کنترل خارج شود از وضعیت موجود آن که مهار قبل از اما چون طبیعتش این است. بزند٬ فریاد یا شده و
به خارجیان واـگذار کامًال وی گفت که آنها رابطه وضع سیاسی داخلی ایران٬ در مطلع ساخت. وی را باید
شاه تماس نزدیک با در طبیعتًا رئیس ساواـک و (زمانی که سرلشکر دهه 1960 لیکن شاه از شده است٬
که این من می خواهد وی گفت از تحقق یابد. ایران باید که اعطای آزادیهای در به این نتیجه رسیده بود بود)
موقعیتی برای ارائه نصایح سیاستمدارانه به شاه از که آمریکا می کند بگویم چون فکر به سفیر مطالب را
ژاپن نیز احتماًال فرانسه و بریتانیا٬ جمله رهبران آلمان٬ وی گفت دیگران از دیگران برخورداراست. از بهتر
مورد شاه در با ایران می توانند در نگرفتن منافع تجاری خود نظر در جلب کرده وبا شاه را نظر می توانند

آینده ایران صادقانه سخن بگویند.

بیوگرافی
حسن پاـکروان: سرلشکر

دهه (اواخر بختیار ریاست تیمور سالهای آخر معاون رئیس ساواـک در قبًال است و 1914 متولد
1950) بود و پس از آن به عنوان رئیس ساواـک و معاون نخست وزیر از سال 1960 تا 1964 برگزیده شد.
نصیری آن زمان به بعد از ساواـک برکنار شد و از کرد. نصیری پیدا تضادی که با ژنرال نعمت اهلل به خاطر
فرانسه (از پاـکستان و ایران در سفیر اطالعات٬ پاـکروان وزیر سرلشکر بعدها رئیس ساواـک بوده است.
به زبان انگلیسی به خوبی او سمت دولتی داشته است. چند آن پس نیز از شد. (1973 تا 1969 سپتامبر
بدون شک علت آن نیز مطلع است. ایران کامًال در جریانهای موجود فردی است که از و تکلم می کند
آنهااحداث یک کارخانه بزرگ ذوب آهن است عملیات بزرگ تجاری است که یکی از شرکت وی درچند

شد. توسط شوروی ساخته خواهد و نزدیکی مشهد ـکه در

کریم پاـکروان: دکتر
فوق سوئیس ودر در را لیسانس خود او سال ندارد. 30 بیش از ظاهرًا فرزندسرلشکرپاـکروان است و
ریاضیات و در دانشگاه شیکاـگو از را درجه دکترا و لندن دریافت نمود دانشکده اقتصاد از لیسانس را
وی دارای یک شد. ایران مشغول به کار دانشگاه آزاد در به ایران بازگشت و سال 1976 در گرفت. اقتصاد
رشته در آمریکا انگلستان و که درجات تحصیلی چندی از همسرشAziti نیز ساله است و 2/5 فرزند
ارتباطات دانشگاه آزاد دانشکده تلویزیون و نیمه وقت در ایران به طور در نیز ارتباطات دارد تلویزیون یا
آمده کل یک شرکت مشاوره تجاری بنام شرکت آـگرگ در به عنوان مدیر پاـکروان اخیرًا دکتر می کند. ـکار

انرژی فعالیت می نماید. منابع و زمینه کشاورزی٬ ـکه در
سازمان مشاور این وی تنها عالوه بر این شرکت سهیم هستند. وی در با دانشگاه نیز در استاد چند
دیگـر نـیز و انرژی نـخست وزیر فریدون فشارکی مشاور با زمینه انرژی است و بودجه در برنامه و
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بی صریح و سفارت بسیار با او کرده است. ایران روابط صمیمانه ای برقرار در متخصصین انرژی موجود
یک منبع خوب باشد. تیلور می تواند پرده است و

شماره (10) سند
خیلی محرمانه اردیبهشت 1357 طبقه بندی : 7 ـ آوریل 1978 27 تاریخ:
خارجه وزارت امور شیراز به : در کنسولگری آمریکا : از

دولت آموزگار مورد برداشتهای عمومی در موضوع :
جنوب ایران از در موجود افراد تعدادی از تماس با با تالش کرده تا ماه گذشته این واحد طی چند
آنها پاسخ بسیاری از آمده مطلع گردد. تابستان قبل روی کار که از دولت آموزگار مورد نظریات آنان در
جمله معلول از مطالب کلیشه ای و دارای خیال پروریهای سیاسی بیشتر افراد به خصوص مقامات دولتی و
حاـکی از اظهارات صریحتر این حال٬ با می باشد. به دروازه های تمدن بزرگ است٬ حال ورود ایران در
بلکه علت اصلی خطاهای ملموس دولت نیست. ناشی از این نارضایتی نیز وسیع است. نارضایتی نستبًا
جمله علل احتمالی این از خاصی انجام نداده است٬ که این دولت هیچ کار آن این است که همه معتقدند

نام برد: را زیر نحوه برداشت می توان موارد
به دولت را سخنان مقامات برای یافتن پاسخ تمام مسائل توجه خود تحت تأثیر سالهاست که ایرانیها
کـرده است کـه در هـیچ مـوردی راه حـل شخص آموزگار گاهی تأـکید مرکزی معطوف ساخته اند.
معجزه آسایی وجود ندارد٬ که به نظر بسیاری از ناظران بی طرف٬ نظری واقعگرایانه و سالم است. با این
که حضار نتیجه این شد نبوده است. مبالغهـگریهای یک سیاستمدار عاری از نیز خیال شخص نخست وزیر
را که سطح توقعات خود خواسته می شود آنها از یعنی یک روز وی عالئم گیج کننده ای دریافت کرده اند

می گردد. آغاز وضعیت موجود تاب از آب و تعاریف پر دیگر روز و پایین بیاورند
بسیاری گـمان زمینه مدیریت داشت به این سمت منصوب گردید. شهرتی که در بخاطر آموزگار
اقتصادی اختالالت اجتماعی و که توأم با آخرین ماههای دولت هویدا خواهدتوانست در که او می کردند
کمبودها٬ افزایش قیمتها٬ یعنی تورم٬ همان نومیدیها ولی نه ماه بعد سازد. حکمفرما ترتیب را بوده نظم و
هم به هنوز به جای هویدا٬ انتصاب آموزگار کاغذبازیهای اداری دوران قبل از نابرابریهای اقتصادی٬
دولت آموزگارپدیدار آغاز حرارت که همزمان با روندواپسگرایانه اقتصادی بسیاری پر چشم می خورد.
بخش خصوصی نسبت به دولت وی رابطهای سفارت به خصوص در که بسیاری از سبب گردید شده بود٬
بسیاری از ناشی از همین افراد نظر عین حال که علت اصلی گسترش سریع اقتصادی از در بدبین شوند.
ولی درچند آورد٬ پدید انسجام را استحکام و سکونی موقت می توانست فرصت ایجاد و بود عدم موازنه ها

دم می زنند. 1975 و جنجال سالهای 1974 روزهای پر از همه این افراد ماهه اخیر
برخورد نشانه ناتوانی آن در آنها٬ بسیاری از نظر از قبال ناآرامیهای داخلی٬ سیاستهای دولت در
ناشی از پیچیده بوده و بسیار نیز قبال ناآرامیها در افراد برخورد طرز مسائل بحرانی است. با واقعگرایانه تر
برابر همه در اما مفاهیم آن است٬ درک منابع و جامعه ایران در متجدد عناصر بی میلی افراطی بسیاری از
راه یعنی انتخاب دو در که دولت نمی داند چون گاهی متوجه می شوند نوسانات دولت بهت زده می شوند٬
گرچه شـاخص اصـلی جاه طلبیها برگزیند. سرکوب کدام یک را نظرات ناراضیان و برابر بردباری در



ایران 793 در دخالتهای آمریکا

این مسائل نقاط ضعف دولت محسوب می گردند. آنها نظر ولی از منتقدین نیست٬
چنین نتیجهـگیری شده که گشته است. تاحدودی قربانی شرایط موجود دولت آموزگار خالصه اینکه٬
شکسته به صورت وسیله ای درآید. است نمی خواهد شرایطی که موجود برابر در عدم توان خود به خاطر
معذالک٬ شده است٬ مسائل پیچیده همیشه به عنوان نقاط ضعف تعبیر با برخورد واقعگرایی در نفسی و
بین رفتن که موجب از آورد به وجود که دولت نتوانسته است آنچنان رهبری را می رسد چنین به نظر
جنوب ایران گردد. تامست آن به خصوص در عملکرد از نارضاییها

شماره 11 سند
خیلی محرمانه اردیبهشت 1357 طبقه بندی: 16 ـ مه 1978 6 تاریخ:
وزارت خارجه آمریکا اصفهان به: در کنسولگری آمریکا از:

اغتشاشات اصفهان  موضوع:
خالصه متن آغاز

شاهد فوریه٬ تاریخ 18 در مارس یعنی بزرگداشت کشته شدگان تظاهرات تبریز تاریخ 28 اصفهان در
و آمریکایی افزایش داده٬ درمیان جوامع ایرانی و تظاهرات مداومی بوده است که احساس ناامنی را
ماهیت تظاهرات تغییر اخیرًا ساخته است: تاـکتیهای دولت ایران بی اعتماد و نسبت به انگیزه ها را ایرانیها
حال پیدایش در آمریکایی نیز ساخته واحساسات ضد درگیریها وارد محافظه کاران را بسیاری از ـکرده و
است در صورتی که روش جدیدی در ممانعت از درگیریها ابداع نشود بی نظمی شدیدی حاـکم شده و منافع

افکند. (پایان خالصه متن) شهروندان آمریکایی مقیم اینجا را به مخاطره خواهند

سرقتهای ایذائی
احتمال اصفهان نیز در گردید٬ افراد که سبب کشته شدن بسیاری از شورشهای تبریز پس از روز 40
مقامات محلی کرده است. روزه قوت پیدا عزاداریهای 40 از آخرین روز بروزچنین درگیریهایی آن هم در
این تاریخ در قبل از دولتی به مدت سه روز امنیتی و دفاتر اما نداشتند٬ آشوب را بروز که انتظار می گویند
که مارس کم اهمیت تلقی می شد٬ نگاه اول رویدادهای 28 در می بردند. ساعته به سر آماده باش 24
بانک جمعیتهای خیابانی به سرعت وضع شهرداری و دفتر چند در سرقت (پرتاب سنگ) از عبارت بود
را محلهای کنترل ترافیک نیزجنبه عادی خود پلیس در و محل کار کارمندان در وحضور کرده٬ عادی پیدا
یعنی در آن رویدادهای مشابه دیگری به وقوع پیوست٬ از بعد روز به خصوص هر و بعد روز ولی دو یافت٬
سـینماها٬ نگهبان (بانکها٬ به طرف تأسیسات فاقد سیکلت سوار موتور اتومبیل یا نفر چند مورد هر
بمبهای یا و سنگ پرتاب می کردند یا به طرف آنها شده و حمله ور پستی) دفاتر و مشروب فروشیها٬
شش حمله گزارش شده سی و از می شدند. آن مهاجمین ناپدید پس از و که اغلب عمل نمی کردند آتش زا
اول این حمالت کاهش ده روز پس از دستگیری نشده است. یا پلیس و به رویارویی با هیچ کدام منجر

اواسط ماه آوریل همچنان ادامه داشت. تا اما یافت٬
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تصادم؟ مداخله دولت ایران /
هرگونه اطالعات تحقیقات پلیسی که فاقد با نداشت و نقاطی که پلیس حضور ادامه این حمالت در با
منتشر دولت“ ضد محکوم ساختن فعالیتهای ”عناصر در روزنامه مطالبی را دستگیری بود٬ یا دقیق و
در ادامه این اعمال گردند٬ که مانع از درخواست می کردند مردمی ایران“ و ”سازمانهای وفادار از ساخته و

هر ”سپاه مقاومت“ و که ”ـگروههای اقدام کننده“ اطالق می کند ”سپاه مقاومت“ گزارشات سفارت دولت به این گروهها و یادداشتها در تذکر: *
یکی هستند. دو

برخالف و تشکیل گردید اصفهان تحت عنوان ”جوخه های اقدام“* نظامی در نتیجه سازمان دفاع غیر
تحویل آنان به پلیس گردیدند. و دستگیری ”محرکین مظنون“ موفق به درگیری و پلیس سریعًا

که به این نتیجه رسیدند اینکه اـکثریت مردم این شهر تا اصفهان موردسوءظن واقع گردید٬ این روش در
این که هدف دولت از گفته می شد حمایت آن انجام می شده است. با دولت ایران و به دستور بنا خرابکاریها
این گروههای امنیتی بوده است. نظامی و مردمی ولی باطنًا ظاهرًا توجیه پیدایش ”چماق به دستهای“ ـکار
نیمه قـانونی مـورد یا می توانست علیه مخالفین دولتی به صورتی مشروع و اقدام سریع خیابانی بعدًا
زمینه حقوق در مخالفت جهانی (به خصوص آمریکا) بخاطر نبود چون دولت قادر بهره برداری واقع گردد٬
که سبب می شود این امر مرتکب چنین اعمالی شود. مستقیمًا طرف دولت٬ سرکوبهای اعمالی از و بشر
این گروه ”افراط کاریهای“ عین حال از در آزادیهای بیشترطرفداری و حقوق و از بتواند دولت ایران علنًا
نگرانی تأسف و ابراز وحشیانه ای سرکوب کند٬ به طرز است مخالفین را که قادر شهروندان عالقه مند از

نماید.
عامل اصلی پیدایش این فرضیه می دانند و اصفهانیها این خرابکاران را عدم مواجهه همیشگی پلیس و
چون اصفهان شهری است که نیروهای امنیتی آن همیشه به حال آماده باش هستند و شهر را تحت نظر
یا یا بی تفاوتی است و شهر حرکات نیروهای امنیتی در اطالع کافی از دارند و علت این خرابکاریها نیز
خرابکاران. همکاری دولت با یا غیاب نیروهای پلیس و در پیدایش این خرابکاریها برابر مردم در

ودومی به لحاظ حضور نمی آید٬ در یکسان بودن شیوه های خرابکاری جور هماهنگی و اولین دلیل با
می کند. برای سومی باز را که جا موفقیت ناـگهانی جوخه های اقدام سازمان دفاع ملی واقعیت ندارد و
میزان خسارات وارده رایج بودن این رویدادها٬ وجود که با نشان می سازند خاطر این اصفهانیها عالوه بر
می باشند. تبریز کنندگان واقعی علیه همان گونه اهداف در خسارات وارده توسط تظاهر مغایر و ناچیز

تظاهرات مرحله دوم
اسامی قربانیان و عکسها دانشگاه اصفهان تظاهراتی همراه با در ـگروههای دانشجویی محافظه کار
این مراسم پس از خرابکاریهای ایذایی کامًالمتفاوت بود. که با کردند پا مارس بر 31 تا مورخه 29 تبریز
از اتاقهای مطالعه مملو (ـگرچه کتابخانه و که به خوبی پیگیری شد کردند بود اعالم یک هفته اعتصاب یاد
ولی در نشده بود. عامل نگران کننده ای پدیدار اینجا تا تدارک امتحانات بودند). که در دانشجویانی بود
به دنبال که نتایج خطرناـکی را نزدیک دانشگاه رخ داد حسین آباد مسجد واقعه ای در آوریل٬ تاریخ 14
مورد در دارد که قصد اعالم کرده بود مذهبی) (رهبر به گزارشات واصله یک مالی محافظه کار بنا داشت.
با به مسجد٬ همراهانش به محض ورود وی و سخن بگویند٬ می کنند٬ تهدید ایران اسالمی را خطراتی که در
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گذشته از موفق شدند نیز این کار که در شوند وی به مسجد مانع ورود که قصدداشتند شدند پلیس روبرو
که شاهدان عینی می گویند به سوی خودجذب نمود. را کینه توز مناقشه مربوطه جمعیتی عظیم و موقعیت٬
سرنیزه وسالحهای مسلح نظامی دارای تفنگ٬ افراد و وسیله نقلیه نظامی به این صحنه نزدیک شد٬ چهار
ظاهرًا ولی تیراندازی نشد. ترتیب نظامی نشان دادند٬ نظم و حرکات و خود از پیاده شده و آنها از خودکار
جهت را نفر 50 تا بین 20 داده و تهاجم قرار رامورد محل سکونت چهره های محافظه کار همین نیروها
اولین فعالیت جوخه های اقدام سازمان دفاع ملی در این واقعه را روزنامه ها بردند. خود بازجویی با
توزیع نشریات مخرب یا و به جرم تحریک آشوبهای اخیر یا که طی آن هشت نفر کردند اصفهان قلمداد
همان نظامیان بوده که این افراد رابطهای من می گویند شده بودند. دستگیر (تهران ژورنال 1978/4/16)

به تن نداشتند. را حین اقدام نشانهای نظامی خود ولی در
500دانشجو سه شنبه 18آوریل حدود حسین آبادروز یک عکس العمل خصمانه نسبت به رویداد در
ماشینهای پارک شده و اقدام به شکستن پنجره های ساختمانها و آمدند محوطه دانشگاه اصفهان گرد در
یک داشت و آن نزدیکی قرار دانشگاه به طرف هتلی که در خروج از پس از و محوطه دانشگاه کرده٬ در
خیابانهای اصلی یکی از در نهایت به کارخانه پپسی کوال در و شعبه بانک صادرات سنگ پرتاب کرده٬
تن تیراندازی شروع شدوحداقل دو و به این منطقه هجوم آورد پلیس نیز شدند. نزدیک دانشگاه حمله ور
شدند٬ دانشجویان توسط پلیس دستگیر بسیاری از به گفته شاهدان تعداد بنا شدند. دانشجویان دستگیر از
روز در گرفته اند.) شتم قرار ضرب و حین بازجویی مورد که در مدعی شدند و گردیدند آزاد لیکن بعدًا
یکشنبه 23 آوریل٬ حدود 2/000 دانشجو محوطه دانشگاه را ترک و جریان ترافیک را مختل کرده و چند
مساجد اتومبیلهای خود بیرون کشیدند٬ ولی به محض آغاز حمله پلیس به یکی از از از رانندگان را نفر

شدند. دستگیر بیست نفر بیش از نیز این مسجد در محل پناهنده شدند.
دانشجویان به برگزاری تظاهرات دارای ماهیت درصد 10 داخل دانشگاه حدود همین حال در در
سعی داده و اهانت قرار مورد نداشتند به سر که چادر دانشجویان دختری را ارتجاعی مذهبی پرداخته و
دانشجویان بـه خاطر اـکثر ترک نمایند. را کالسها که برای انجام نماز کنند وادار دانشجویان را داشتند
مقامات اداری دیگر برنامه جلسات رئیس و در آنها بسیاری از اما می شدند٬ حاضر کالسها امتحانات در
محل کنند٬ به سر (زنان چادر شدند. دانشگاهها خواهان اجرای فرایض اسالمی در دانشگاه شرکت کرده و
کـارمندان از درصـد 30 حدود و تعطیل گردد برای انجام نماز کالسها تفکیک شده٬ غذاخوری آنها
شرکت ریاست درجلسه ای با نفر 3/000 حدود اسالمی اخراج شوند.) گرایشات غیر بخاطر دانشکده ها
این جلسه حاضر در رئیس دانشگاه نیز وی مطرح سازند. نزد را این تقاضاها تا دانشگاه شرکت نمودند
پس از یااخراج شوند. بازگشته و به کالسها که یا به دانشجویان دستورداد نپذیرفت و را لیکن تقاضاها شد٬

قوی آب متفرق گردیدند. توسل به لوله های فشار جمعیت خشمگین با عزیمت وی٬

عکس العمل شایعات و شایعات٬
دارای شایعات ابتدا به خصوص جامعه آمریکایی دستخوش شایعات بود. و شهر٬ فوق٬ تمام موارد در
یک نوع شایعه نگران کننده پدیدار لیکن تازگیها درون این جامعه بود٬ نشأت گرفته از ماهیت اغراق آمیز
اسیدپاشی برروی دو ربوده شدن یک کودک آمریکایی٬ من تماس گرفته ودرمورد با نفر ـگشته است.چند
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در حـمله بـه آمـریکاییها آمریکایی٬ نزدیکی اقامتگاههای چند تجمع دانشجویان در زن آمریکایی٬
این مدرسه ابتدایی پس از در مطرح نمودند. سؤاالتی را تجاوز فقره حمله و چند اتوبوسهای شهری و
این شایعات واقعیت نداشت و ولی هیچ یک از دانش آموزان بشدت کاهش یافت. شایعات میزان حضور
می رسید چنین به نظر ایرانی پخش شده بودند. توسط منابع (نامشخص) نیز آنهایی که قابل ردیابی بودند
یکی از ساواـک با باالخره ظاهرًا متوحش سازد. این شایعات آمریکائیان را با سعی دارد ـکه شخصی عمدًا
بیرون کشیده شده٬ اتومبیلهای خود زن آمریکایی از که دو به وی گفته بود افسران امنیتی تماس گرفته و
داده بود دستور این منبع ساواـک به مقام مزبور آنهاعکسبرداری شده است و از و دریده شده٬ لباسهای آنها
بدون نیز او خارج نشوند. اقامتگاههای خود زنهای آمریکایی بخواهد یک بولتن امنیتی از انتشار ـکه با
خانواده های بولتنی امنیتی سبب فرار انتشار و دریافتی عمل نمود طبق دستور هیچ گونه تحقیق بیشتر
یکی از این منطقه می باشد. متقاضی خروج از باقیمانده نیز افراد بسیاری از و اصفهان گردید آمریکایی از
ترسانیدن در موفقیت آنها از تمجید میان دانشجویان کتابچه ای در که در منابع دانشگاهی گزارش داد
لیکن صحت ادعای ادامه دهند؛ خواسته شده که به این شایعه پراـکنیها آنها از توزیع شده و آمریکاییها
کتبی تهدیدهای تلفنی و این یک شرکت دیگر نگرفته است.عالوه بر قرار تأیید توزیع این نشریه مورد
تهدیدات تلفنی نیز گروهان دیگر که چند گزارش داد مقامات ژاندارمری نیز یکی از و دریافت نمود٬
و حسین آباد گزارشات این جانب حاـکی است که مالی مسجد از یکی دیگر باالخره٬ دریافت نموده اند٬
و گنجانده اند نیز آمریکایی را ضد بیگانه و مطالب ضد شاهی خود خطابه های ضد در مالی دیگر چهار
آنها و دانشجویان حامی شان در حال تشکیل نیروهای دفاع از خود علیه حمالت جوخه های اقدام

سازمان دفاع ملی می باشند.

تحلیل تجزیه و
واقعیت به خوبی تحت کنترل درآورند. اوضاع اصفهان را من نیروهای دولت ایران نتوانسته اند به نظر
کار آن نیز اینکار ولی اثبات ویا می رسد به نظر (ـکه خب بعید چه باشد هر مشارکت دولت درخراب کاریها
دانشجویی و و وتظاهرکنندگان محافظه کار آنها مقابله با متضادشان در تاـکتیکهای بسیار ساده ای نیست)
مردم حتمی جلوهـگرساخته انظاردانشجویان و در بودن آنهارا نیزتشکیل جوخه های سازمان دفاع مقصر
قبال تـهدیدات در تظاهرات محافظه کاران عکس العملی است٬ افزون و خشونت روز قدرت و است.
دولتی که اقدامات ضد دارد وجود تظاهرات افزایش قدرت آن همیشه این خطر با موذیانه دولت ایران.
میان آنها که از بهائی مقیم اصفهان٬ آمریکایی و جوامع یهودی٬ از که عبارتند متوجه اهدف دیگری شود
نیروهای دفاع بین جوخه های سازمان دفاع ملی و درگیری آشکار آمریکاییان به مرحله جنون رسیده اند.
هودارا وضع موجود٬ عین ناراضی بودن از مردم در گردد. سبب گسترش سریع شورشها می تواند خود از
دانشجویان واپس گرا این که اقلیت کوچکی از وجود با مثال٬ به طور عکس العمل محافظه کارانه می باشند.
ماشینهای استفاده از و رئیس دانشگاه حاضرشدند٬ کل دانشجویان درجلسه مالقات با ولی %45 هستند٬
مقامات ب پاش توسط پلیس چهت متفرق ساختن این جمعیت موجب افزایش پیروان افراطیون گردید. آ
از نباید که می گفتند بود حالیکه هفته ها در هستند دادن به آمریکاییها حال هشدار آمریکایی اـکنون در
اـگر نمی کند تهدید را منافع آمریکا هیچ گونه خطری آمریکاییان یا حال حاضر من در به نظر چیزی ترسید.
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ولی بحرانی شـدن رفت٬ بین خواهد از ترس آمریکاییهای مقیم این شهر شود٬ آرامش کوتاهی برقرار
پروژه های در ممکن است پرسنل مشغول بهـکار انداخته و به خطر اوضاع امنیت شخصی آمریکاییان را

گیرند. آمریکایی هدفهای بزرگ ثانوی تظارات وسیع قرار
بروز مانع از مداخله خارجی می تواند تنها ظاهرًا همین حالی که روحیه تظاهرات گسترش می یابد٬ در
کودتای کمونیستی در خارجی تابه حال به وقوع نپیوسته باشد. این رویداد شاید و گردد٬ خشونت بیشتر
محافظه کارانه انجام گرفته تحت پوشش تظاهرات مذهبی و همسایه ایران یعنی افغانستان که گویا ـکشور
کنندگان تظاهر اـگر نشده است. است که تظاهراتی برگزار چون سه روز کننده ای داشته است٬ هشیار تأثیر
جنجال کرد سعی خواهند بود٬ اهداف کمونیستی خواهد کمکی به پیشبرد که تظاهرات آنها شوند متقاعد
ارتجاعی مذهبی مشخص شده که عناصر اصفهان آرام شود٬ حتی اـگر این حال٬ با نکنند. آنچنانی برپا
در و برای برپایی تظاهرات جذب نمایند؛ جلب کرده وجمعیت عظیمی را مردم را قادرندحمایت بسیای از
این ابایی ندارند. درگیری نیز ولی ازمبادرت به خشونت و است٬ عین حال که این تظاهرات (مسالمت آمیز)
را همچنان ثبات کشور و مربوط به رویدادی خاص نمی باشد موضوع یک نتیجهـگیری عمومی است و
به آرامش کشانیده شود. مک گافی آشوبها این تظاهرات و حتی اـگر کرد خواهد تهدید

شماره (12) سند
خیلی محرمانه اردیبهشت 1357 طبقه بندی: 24 ـ مه 1978 14 تاریخ :
از : کنسولگری آمریکا در شیراز به: وزارت امور خارجه

موضوع : ناآرامیهای اجتماعی در شیراز
دیگر نیز کنسولگری و قلمرو در شهرهای موجود ماننددیگر نیز تمام طول هفته هفتم ماه مه شیراز در
بروز چهلمین روز بر کنندگان بیشتر تالش تظاهر رژیم بود. تظاهرات ضد موجی از شهرهای ایران شاهد
قتل عام ژانویه پس از که آن هم 40روز شورش تبریز پس از مارس که 40روز تاریخ 30 به خشونت در
آنچه مسلم است این است که این دوره های بزرگداشت چهل روزه وسیله ای گردیده بود. متمرکز قم بود٬ در
روند رشد گسترده ای دارد. جامعه ایران ریشه های عمیق و رژیم که در احساسات ضد شده برای بروز
عمیقًا کشور) نقاط دیگر احتماًال ایرانیهای مذهبی (و حاـکی است که بسیاری از شیراز روبه خشونت در

کشورشان می باشند. جنبه های برنامه های نوگرایی در نگران ماهیت حکومت و
نیروهای دانشجویان دانشگاهی و مرکب از نوگرا گروه یعنی عناصر این واقعیت که دو ولی وجود
و دشوارتر را ناآرامیها ارزیابی علل نهفته در بوده اند. درگیر خشونتها تظاهرات و اسالمی در محافظهـکار
نادانی محافظهـکاران در با که مستقیمًا می رسد به نظر وضروت آزادیهای سیاسی بیشتر می سازد پیچیده تر
نوگرا عناصر به واسطه جاه طلبیهای بسیاری از گروه معموًال٬ بین این دو خط تمایز درحقیقت٬ تضاداست.
روند آشتی ناپذیر تضاد آماده اند که این افراد می رسد اغلب اوقات چنین به نظر در نادیده گرفته می شود.
گرایش به عدالت رژیم نادیده بگیرند. بنیادگرایی اسالمی تحت الحمایه منتقدین محافظه کار با نوآوری را
چون سبب می سازد٬ منطقی جلوهـگر را غریب آنها ظاهرًاوحدت عجیب و فلسفه اسالمی نیز اجتماعی در
به شکل مذهب خود نوگرایی بر این روند نگران تأثیر مسلمانان خرافاتی که بیشتر که نوگرایان و می شود
به نوعی اشتراـک هدف برسند. نه به لحاظ ماهیت فلسفی آن٬ میان مردم به آن عمل می شود٬ صورت که در
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سنت جهان وطنی اسالمی وحدت بین نـوگرایـان و شاه داشته است٬ باز دیر اینکه ایران از وجود با
اغلب اوقات نگران عدم روشنفکران صادق نیز رژیم سهولت بخشیده است. مخالفت با در محافظهـکاران را
و اعتبار حتی کسانی که مایلند محیطی تحت سلطه مطلق گرایی سلطنتی می باشند. تجانس نوگرایی در
بی فکریهایی که شـاخص فضای سلطنتی و نیز به رسمیت بشناسند٬ ارزش مهارتهای سیاسی شاه را
سلطنت درعصری کامًال همهـگیر نسبت به حضور آنها می نگرند. به دیده تحقیر اطرافیان سلطان است را
یافتن یک نظام بهتر٬ عالوه بر توسل به فرضیه اخوت اسالمی سعی دارند٬ با پیشرفته وپیچیده بدبین بوده و

آورند. پدید انگیزه ای را محافظهـکاران نیز برای مشارکت با
و نیل به هدف توصیف کرده٬ وسیله ای برای سهولت در این نوع مشارکت را نوگرایان علنًا بعضی از
مقام بهره برداری ازاحساسات دودلی در و مارکسیست بدون هیچ گونه تردید جمله عناصر از بعضی دیگر
این با برآمده اند. محافظه کاران نیست٬ تأیید رژیمی محافظهـکاران برای رسیدن به اهدافی که مورد ضد
فعالیتهای ضدرژیمی دنباله که نوگرایان شرکت کننده در آن دارد حکایت از نشانه ها حال درجنوب ایران٬
دستخوش این نوگرایان به جای اینکه پیشاهنگان نهضت باشند٬ یک حرکت محافظه کارانه می باشند. رو
علیرغم اوًال٬ از: عالم دخیل است که عبارتند چند ظاهرًا نیز این روند در موج محافظهـکاری شده اند.
هم جامعه ای است که مدرنیزاسیون هنوز تهران) ایران (خارج از دهه گذشته٬ فاحش دو تغییرات بسیار
روبه رشدمراـکزشهری حتی عناصرعمده جمعیتهای سریعًا آن جامعه عمل نپوشیده است. کامل در به طور
محیطهای سنتی زیست در از همین اواخر بندرعباس در کرمان و خرمشهر٬ آبادان٬ اهواز٬ چون شیراز٬
شهرکهای و روستاها خارج شده اند ثانیًا در بخش نو شده جامعه٬ بسـیاری از عـناصر از سـیاست
به استثنای مارکسیتسها٬ نوگرایان فعال٬ آن دسته از گفته شد٬ ثالثًا٬ همان گونه که قبًال روی گردان شده اند.
ولی چه چیزی مخالفت می کنند٬ که با می دانند آنها ارائه نکرده اند. اهداف خود اغلب تعریف واضحی از
دارند را این قدرت تفکر محافظهـکاران٬حداقل٬ نهایتًا٬ ندارند. مطلب موردحمایت خود واضحی از تصویر
خالصی مشتمل بر این امر باشد. اسالمی“ صفات ”غیر که عاری از جامعه ای هستند خواستار ـکه بدانند
واقع هوادار در نداده و قرار صدربرنامه های خود در دین را چنگال رهبری است که دفاع از یافتن از
وضع زندگی که سبب بهبود وضع اقتصادی را تغییر اینجا ولی در قبیل آزادی زن می باشد٬ مسائلی از
عدم تحقق هدف محافظه کاران در نادیده می گیرند. محافظهـکاران شده٬ جمله خود ایرانیان از بسیاری از
اجرای زنان چادری و یک قالب قرون وسطایی کامل با جامعه ای که در اقتصادی صنعتی در باب ایجاد
اولین ایران می گذارد. مشکل عملی حکومت در کمی بر بسیار تأثیر می گیرد٬ قرار احکام مذهبی (شریعت)
اجتناب ناپذیر نارضایتیهای وسیعی روبروست که نتایج مستقیم و مهمترین واقعیت این است که رژیم با و

بویی نبرده اند. جدید عصر میان بخش اعظم جمعیت ایرانی است که از نوآوری در روند
میان افزایش ناآرامی در توأم با پیشرفت این روند اما است٬ قابل تصور غیر نوآوری تقریبًا روند تغییر
گرچه نتایج این تجلیات هراس دارند. از یا و تجلیات آن مخالف هستند بسیاری از ـکسانی است که با
یکی از کنند. کندتر پیشرفت را ولی می توانند قدرت الزم برای واپس گرایی می باشند٬ محافظه کاران فاقد
منتهی الیه طیف سیاسی در نظر افرادی که از این است که آن دسته از می کند پیچیده تر مسائلی که وضع را
آزادیهای سیاسی خواستار بدون تردید بوده و کاریها بیمورد نگران بسیاری از اجتماعی فعال هستند
همگام نیروهای ارتجاعی نیز صورت تشخیص ضرورت حتی با این راه در در و شد بیشتری خواهند
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شد. خواهند
بهره برداری از درصدد بخواهد شاید است٬ تنگنای سیاسی هم جهت روبرو این دو که با رژیم نیز
سیاسی ایران بوده اند. غیر زمره عناصر به حال در که تا نوگرایان برای عکس العمل برآید ـگرایش نوظهور
جمله سنت که از بازاریها برابر (در افسران نظامی٬تجار تکنوکراتها٬ که شامل کارمندان دولتی٬ این افراد
ولی بوده اند. مسائل شخصی خود مایل به دنبال کردن حرفه و اصوًال می باشند٬ ـگرایان محسوب می شوند)
بزرگداشت شهادت تجاری به خاطر امور اختالل در ناآرامیهای دانشگاهی و با را خود حال حاضر در
به این ترتیب روبرومی بینند٬ حیات خود در آن شهروافزایش موجبات رنجش خاطر و قهرمانان این شهر
بسیاری از که دامنگیر خشونتهایی را بتوانند تا راه حلهای فاشیستی مشغول می دارند با را ذهن خود
دولت ضد عناصر و آـگاهانه باچماق به دستها برخورد رابطه با نداهای گهگاه در بین ببرند. شده از شهرها
تغییر نکرده است. رد به حال آن را تا داشته وشاید نظر مد همین روش را آن است که رژیم نیز حاـکی از
سبب عقیده داده است می تواند ناراضی ایرانی اجازه ابراز که به عناصر به سیاست اعطای آزادیها جهت٬
به که قادر گمان نمی رود اما نوآوری گردد٬ روند پایان گرفتن تجلیات علنی ناآرامیهای اجتماعی ناشی از
سانسور سرکوب و ساختن گلهای بسیار٬ شکوفا واضح است که قبل از زیرا٬ علل ریشه ای آن باشد٬ تغییر
به چشم می خورد. همه جا که اـکنون در گشتن ناآرامی اجتماعی گردد٬ پدیدار مانع از نتوانسته است٬
 تامست

سند شماره (13)
تاریخ: 7 ژوئن 1978 ـ 17 خرداد 1357 طبقه بندی: سّری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
سفیر اقتصادی به: مشاور ـ تیلور دی. کالید از:

بروین آقای راجر اقتصادیـ ناس مشاور آقای چارلز معاونت سفارت ـ طریق: از
محرمانه طبقه بندی بدون مطالب پیوست:

صادرات نفتی ایران واردات نظامی و موضوع:
صادرات نفتی ایران برآوردهای مربوط به واردات نظامی و ارقام و و به پیوست جداول حاوی آمار
می باشد. آمریکا تجارت آن با و وخدمات) برگیرنده تمام تجارت خارجی ایران (ـکاالها آمده است که در
هشدارهای الزم در ارقام و و راه تهیه این آمار٬ در که به پیوست آمده مشکالت موجود بیانیه ای نیز در
زمینه ارقام جامع در و فقدان آمار خویش به ایران از ابتدای ورود از ارائه شده است. زمیه موثق بودن آنها
آقای همین مسئله دست به گریبان بوده اند. با تجارت ایران شگفت زده بوده ام ومی دانم که پیشینیان من نیز
اینجانب در تجارت بین المللی و امورسرمایهـگذاری و معاون وزیرخزانه داری در دستیار ـکاری هاف بوئر
و کرد روی آن کار مهربانی بر با او اوائل سال جاری پیرامون همین مسئله بحثهای مفصلی داشتیم.
این تالش پس از داد. من قرار اختیار در آمریکایی گردآوری کرده بود دفتر طریق چهار که از اطالعاتی را
من یک نسخه از ”ـگمان نمی کنم گزارش مناسبی باشد.“ نمود٬ ارقام چنین اظهار و این آمار مورد وی در

ارسال می دارم. محض اطالع شما ارقام نامه اش را نامه و
یاری داده است. این تالش مرا در آقای بش نیز آقای هاف بوئر٬ عالوه بر

مطالب پیوست:
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مطلب پیوست. چند با مارس 1978 تاریخ 13 در به تیلور نامه هاف بوئر 1ـ
.3 ٬2 جدولهای ٬1 با آمریکا جهان و حساب جاری ایران با تجارت خارجی و تراز 2ـ

قابل رؤیت برای بیگانگان غیر سری/
بدون مطالب پیوست محرمانه است

1977 و سال 1976 در آمریکا جهان و حساب جاری ایران با تجارت خارجی و تراز
ارقام ضمیمه رابطه با توضیحات در مشکالت و

که می دانم توسط آنجا تا یا و نمی شود منتشر ارقام کامل مربوط به تجارت خارجی ایران یا و آمار
کاالهایی که صادرات و نفت از مربوط به تجارت کاالیی٬ آمار در دولت ایران به دقت دنبال نمی شود.
قابل مهم غیر عناصر تفکیک می گردد. نظامی نیستند٬ الزامًا نیز همه آنها و می شود توسط ارتش وارد
غیره تنها نقل و حمل و بهره٬ انتقال حساب٬ بهداشتی٬ جمله جهانگردی٬ درحساب جاری از رؤیت دیگر

نمی گردد. آن ذـکر در کشور تقسیمات مربوط به هر گشته و منظور صورت موازنه پرداختها در
منابع اطالعاتی یا استفاده از با باید ارزش صادرات نفتی ایران باشید مورد کسب اطالعاتی در درصدد اـگر
البته این مورد کنید. اـکتفا برآورد به تخمین و گردآوری کرده ویا ـکشورهای دریافت کننده اطالعات الزم را
بندر) FAS (تحویل در مبانی قیمت گذاری مانند نیز و کندی کار“ قبیل ”یافتن سرنخ و دوم مشکالتی از

داشت. برخواهد در را FOB (تحویل روی عرشه) و حمل) بیمه + CIF (قیمت تمام شده +

به دست آوردن آمار و ارقام مربوط به واردات نظامی ایران دشوارتر است. در ابتدا فرض بر این بود که
تفاوت بین واردات غیرنظامی که توسط اداره گمرکات (وزارت اقتصاد و دارایی) گزارش می شود و تراز
پرداختهای ارز پرداختهای مربوط به واردات کاالیی گزارش شده توسط بانک مرکزی تحت عنوان تراز
جدول 2 که در همان طور به این ترتیب و باشد. میزان واردات نظامی این کشور نشانگر خارجی می تواند
معادل سال 1975 در آمریکا) (به میلیون دالر نباید سالهای اخیر واردات نظامی ایران در نشان داده شده٬
سال1977معادل 2550میلیون دالر ودر درسال 1976معادل 3309میلیون دالر٬ 5298میلیون دالر٬
چون دو بستگی دارد پرداختها این فرضیه به رابطه نزدیک بین واردات و بخش اعظم اعتبار بوده باشد.
کاالهای اساس اسناد گمرکات (بر از که عبارتند ربط می دهد به یکدیگر فرضیه کامًالمتفاوت تجاری را

جریان وجوه نقدی ترازپرداختها. و دریافتی)
به خصوص بخش دولتی ایران آن پس٬ از صادق بوده است. مارس 1976 تا این موضوع احتماًال
شرایط پرداخت سبب تغییر این امر به جای پرداخت نقدی انجام می داد. براساس اعتبار را واردات خود
حالی که بخش اعظم واردات نظامی براساس شرایط برنامه فروش نظامی در نظامی گردید واردات غیر
پرداخت واردات به نسبت گمرکات این است که تراز نتیجه این امر صورت می گرفت. خارجی آمریکا
نمی توان نتیجهـگیری معقولی واردات نظامی نیز مورد بهمین ترتیب در و می شود نادرستی برآورد به طرز
دادن تراز قرار مبنا واردات و حد بیش از برآورد این فرضیه که ناشی از در نکته ضعف دیگر داشت.
کاالهایی که مورد در (یعنی پرداخت نقدینه بیشتر مسئله پیش پرداخت واردات می باشد است٬ پرداختها
همین موضوع میزان واردات و نقدینه کمتری به آن تعلق می گرفت٬ می شد٬ طریق گمرکات وارد از اـگر
و آمار کمتری بر حدود تا و ارقام 1975 و آمار که بر می سازد) آنچه که هست جلوهـگر از بیشتر نظامی را
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رجوع شود.) هفتم جدول 2 ششم و (به سطور می بخشد. تأثیر ارقام 1976
طبقه بندی نشده وزارت طریق اسناد ارقام مربوط به محموله های نظامی ارسالی به ایران که از و آمار
از و طبقه بندی شده (سری برای کشورهای دیگر اسناد زمینه فروشهای نظامی خارجی و در دفاع آمریکا
هفتم جلوهـگرساخته (سطر مبالغه آمیز بسیار را 1976 و ارقام مربوط به 1975 به دست آمده٬ طریق سیا)
این بین سال مالی عالوه بر می دارد. وا جامع بودن این ارقام به شک وتردید مورد در انسان را و جدول 2)
همان تاریخ انتقال تاریخ تحویل را تمایزی قائل نمی شود٬ م) سال گریگوریان (سال میادی ـ و آمریکا

خالی می گذارد. نیز محل درج ارزش محموله را ه و اعالم کرد
خام آمار دقیق واقع شود. برآورد مطالعه و مورد باید ارقام مربوط به صادرات نفتی ایران نیز و آمار
مقاصد یا و کاال حاوی نام کشورهای مقصد می شود٬ شرکت ملی نفت ایران که برای اطالع عموم منتشر
سه گفته همان طوری که درجداول یک و پولی تبدیل نمی گردد. هیچ گاه به مقادیر و نمی باشد نهایی کاال
نهایی طریق منابع خاص مقصد ارقام بدست آمده از استفاده از با و محاسبه کرد را سفارت ارزشها شده٬
دارای طـبقه بندی مـحرمانه حدس زده است؛به این دلیل آنها نیز نفت پاالیش شده را یا نفت خام و

می باشند.
طریق موازنه پرداختهای بانک مرکزی از قابل رؤیت ایرانی نیز صادرات غیر کاالیی و واردات غیر
گفته شده محاسبه جدول 2 طبق آنچه که در آنهایی که مربوط به آمریکاست نیز و قابل محاسبه بوده٬
ارقام مربوط به محافظه کارانه است. قابل رؤیت به آمریکا ارقام مربوط به جریان صادرات غیر می شود.

خدمات صادراتی از ایران به آمریکا نه موجود است و نه از نظر وسعت قابل ارزش.
و زمینه کاالها در آمریکا تجارت بیش ایران و رابطه با در 2 و ترازهای مربوط به جدولهای 1 جمع و

نیست. مبنای چندان استواری برخوردار کلی از ولی به طور درست است٬ خدمات تقریبًا
تیلور اقتصادی: 3 مشاور و 2 و ضمائم جدول 1

قابل رؤیت برای بیگانگان غیر سّری/
جدول 1

تجارت خارجی ایران
 (به میلیون دالر)

 آمریکاـــــــــ1977ــــــــآمریکاـــــــــ1976ــــــــ

خدمات وکاالها  26224/6214227829/93568جمع صادرات ـ

 3568ــــــــ23946/8ــــــــــــ2142ــــــــ23193/1ــــــــــــکاالهاـــــــ

الف  22270/5210023154/73500نفت /

 1496/9(22013/4)(865/6)(21303)نفت خام

 2003/1(1141/3)(1245/4)(967/5)فرآورده ها

ب /  ــــ191/1ـــــ219/6ـگاز

ج  7034260168غیره /

بـــــــــــــــــخدماتــــــــــ / NA/NMــــــــــــ3883/1ــــــــــNA/NMــــــــــــ3031/5

کاالها 18100468821531/66036جمع واردات ـ
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ب خدمات /  (22173)(20151)و

 4022/9ــــــــــ15966ـــــــــ3330/7ــــــــــ14257ـــــــــکاالهاـــــــ

نظامی/ج  127522151138332201غیر

د  15051179/721281821/9نظامی/

1358ــــــــــــ3843/4ــــــــــخدماتــــــــــ / 2014ــــــــــــ5565/6ــــــــــه /  ه

+ترازـــــ  2468/9-6298+2546ـ8124/6

منابع
محاسبات سفارت شرکت ملی نفت ایران٬ و ارقام شرکت اسکو استفاده از محاسبات سفارت با الف/

نقل. بدون احتساب هزینه حمل و برای آمریکا٬
خارجی ایران که برطبق سال گریگوریان توسط بانک ارقام مربوط به موازنه پرداختهای ارز آمار ب /

مرکزی شده است.
FOB صادرات دارایی٬ و وزارت اقتصاد ارقام مربوط به تجارت خارجی ایران“٬ و سفارت ”آمار ج /

CIF واردات و
و (برای فروشهای نظامی خارجی) وزارت دفاع آمریکا (جهت کنترل مهمات)٬ آمریکا اسناد / د

.FOB براساس آمریکا)٬ غیر (برای کشورهای دیگر سازمان سیا
بخش خدمات فروشهای نظامی خارجی وزارت دفاع آمریکا. برآوردهای سفارت و / ه

* نرخ تبدیل دالر به ریال 70/5 ریال برابر یک دالر آمریکا.

قابل رؤیت برای بیگانگان غیر سّری /
جدول 2

واردات نظامی ایران
آمریکا) (به میلیون دالر

 درصددرصددرصد

آمریکا از مجموع 1975ـــــــــــــــــــــ1ـ مجموع 1976ـــــــــــــــــــــاز مجموع 1977ـــــــــــــــــــــاز  از

الف مهمات کنترل شده/  118/5106/5139/6الف:

ب  755/73701/21682/3ب:فروشهای نظامی خارجی /

ج آمریکا/  1821/9(85/6)1179/7(78/4)874/2(80/1)ج:جمع واردات از

فروشهای نظامی خارجی) (خدمات پشتیبانی از  157/6393/5557/1د:

”ج“) احتساب بند  1031/81573/22379/0(جمع با

د کشورهای دیگر/ از ـ 2

شوروی  846238الف:

آمریکا) از غربی (غیر  133263268ب:

(19/9)جمع 217(21/6)325(14/4)306 

جمع ـ 3(100)1091/2(100)1504/7(100)2127/9 

پرداخت واردات (براساس موازنه پرداخت) ـ 4156021606116388 

ه / گمرکات ایران) ٬( CIF) واردات ـ 5103041275213838 

(5 و واردات نظامی مفروض (4 ـ 6529833092550
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FOB آن به صورت مبدأ در واردات نظامی (ـکاال ـ 7
جمع) یعنی روی عرشه دریافت شده ـ

109115052128 

(7 و شکاف مبهم (6 ـ 842071804422 

تهران از خالصه دریافتیهای آمریکا 9ـ

 75610731682/3نظامی(ا.ب)

الف ) ا. گمرکات.  324227762730/0غیره (دفتر

 (4412)(3849)(3998)جمع کاال

 158394557خدمات فروشهای نظامی خارجی (فاحش.ا.د)

و خدمات / دیگر  6269641457برآورد

 (2014)(1358)(884)ـکل خدمات

 488242076426ـکل دریافتها

FOB سال تقویمی٬ آمار دفتر وزارت خارجه٬ کنترل مهمات٬ دفتر منبع: الف/
این عنوان به ایران اطالق می شود. گاهی نیز فصل) شامل 5 1977) سال مالی آمریکا ب /

مهمات کنترل شده توسط عرضه کنندگان تجاری. از به استثنای صادرات غیر ج /
سال تقویمی. سازمان سیا٬ منبع: نه قراردادها: محموله ها٬ / د

نظامی وارداتی وزارت جنگ. کاالهای غیر جدای از / ه
ارقام بانک مرکزی ایران و آمار 20%پرداختهای دولتی: براساس 30%پرداخت بخش خصوصی و / و

در مورد تراز پرداختهای ارز خارجی برای سال تقویمی گریگوریان (سال میالدی ـ م).

محرمانه
جدول 3

تقریبی آن صادرات نفتی ایران به درآمد
1976 1977 و کمیت (به)1967

(میلیون بشکه)ــــــــــــــــــ
برداشت دولتی

بشکهــــــــــــــــــــ هر ازاء در
FOB دولت میزان درآمد

آمریکا)ــــــــــــــــــــــــــــ  (به میلیون دالر
نفت خام 1ـ

 4005/9$11/14$(%18/8)359/6ژاپن
ویرجین جمله جزائر از 153/4ـکارائیب* (8/0%)11/141708/9 

282/0انگلستان (14/7%)11/143141/5 
164/0هلند (8/6%)11/141827/0 

133/8جبل الطارق (7/0%)11/141490/5 
77/7آمریکا (4/1%)11/14865/6 

91/3افریقای جنوبی (4/8%)11/141017/1 
 11/14736/4(%3/5)66/1ایتالیا
106/8فرانسه (5/6%)11/141189/8 
477/5ــــــــــــــــــــغیره  5319/4ــــــــــ11/14ـــــــــ(25/0%)

1912/3جمع نفت خام (100%)$11/14$21303/0 
فرآورده های پاالیش شده (تمام مقاصد)  277/412/50967/5ـ

جمع مربوط به نفت 31989/722270/5ـ

بـهصورت مـجددًا تـصفیه شـده و ویرجـین“ جزائر شده توسط ایران به ”ـکارائیب و نفت خام صادر %70 احتماًال *
چـه ایـران چـه مسـتقیم و از آمـریکا بنابراین واردات نفتی سال 1976 می گردد. صادر فرآورده های نفتی به آمریکا
دالر مـیلیارد 2/1 نقل ارزش آن حدود میلیون بشکه بوده که بدون هزینه حمل و 185/1 حدود غیرمستقیم احتماًال

می باشد.
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ادامه جدول 3
1977

کمیت (به)

ــــــــــــــــــ
(میلیون بشکه)

برداشت دولتی

بشکهــــــــــــــــــــ هر ازاء در
FOB دولت میزان درآمد

آمریکا)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  (به میلیون دالر
نفت خام 1ـ

 366/5$12/32$(%16/6)397/2ژاپن
ویرجین جمله جزائر از 231/7ـکارائیب* (13/2%)12/322854/5 

170/5انگلستان (9/5%)12/122100/6 
146/1هلند (8/2%)12/321800/0 

128/5جبل الطارق (7/2%)12/321583/1 
 12/321496/9(%6/8)121/5آمریکا

102/3افریقای جنوبی (5/7%)12/321260/3 
 12/321073/1(%4/9)87/1ایتالیا
75/5فرانسه (4/2%)12/32930/2 
426/2ــــــــــــــــــــغیره  5250/8ــــــــــ12/32ـــــــــ(23/9%)
1786/8جمع (100/0%)$12/32$22013/4 

فرآورده های پاالیش شده(تمام مقاصد)  283/013/751141/3ـ
جمع مربوط به نفت 31869/823154/7ـ

بنابراین می گردد. صادر به آمریکا مجددًا ویرجین تصفیه شده و کارائیب و نفت صادراتی ایران به جزایر %70 احتماًال *
معادل میلیون بشکه و 283/7 حدود مستقیم احتماًال چه غیر چه مستقیم و سال 1977 ایران در از واردات نفتی آمریکا

بوده است. دالر میلیارد 3/5

تاریخ: 13 مارس 1978 ـ 22 اسفند 1357 طبقه بندی: سّری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
واشنگتن وزارت خزانه داری ـ

تیلور آقای کالید
تهران ـ مالی بخش اقتصادی سفارت آمریکا امور افسر

عزیز: ـکالید
این دهیم. قرار شما اختیار در محموله های اخیرتسلیحاتی به ایران را که تعداد ماخواسته بودید از شما
کنترل دفتر 2ـ وزارت دفاع٬ ـ 1 از: منبع کسب اطالع نماییم که عبارتند چهار از ملزم ساخت تا را ما امر
سازمان این چهار با ما سازمان اطالعات مرکزی (سیا). 4ـ وزارت بازرگانی٬ 3ـ مهمات وزارت خارجه٬
لیکن این اطالعات برای ارائه جمع آوری نموده ایم. دسترس هستند. که در اطالعاتی را تماس گرفته ایم و

نمی گیرند. یک قالب قرار ـگزارشی مرتب در
اختیار محموله های تسلیحاتی برای ایران در مورد وزارت دفاع ایاالت متحده اطالعاتی مفصل در
داده های کامپیوتری من نسخه ای از براساس سال مالی ایاالت متحده نگاهداری می نماید. را که آنها دارد
ضمیمه نموده ام.”حمل مواد“ باشد٬ آنجایی که میسر فراهم آوردن اطالعات تا به منظور این محموالت را
عنوان معموًال داده شده است و برای وزارت دفاع به این معناست که عنوان مالکیت به دولت خریدار
تجهیزات آماده بارگیری و و که مواد داده می شود به خریدار مالکیت زمانی درداخل دستگاه دولت آمریکا
من ایاالت متحده به آن اطالق می شود). از زمان واقعی صدور این درست کمی قبل از بنابر (و حمل باشند
ایـن ضمیمه کـرده ام و نیز ایران را موافقتنامه های فروش با مورد داده های کامپیوتری وزارت دفاع را
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مقادیر (منظور مقایسه قراردهید. برنامه های فروش مورد با محموالت را تا اجازه می دهد موضوع به شما
و مواد موردصدور کنترل مهمات نیزاطالعاتی در دفتر م) فروشهای آینده ـ حال حمل و در یا حمل شده و
به شرح مقررات مبادالت بین المللی تسلیحاتی کنترل می شود٬ تجهیزاتی که براساس اختیارات (سازمان)

فراهم آورده است: زیر
آمریکا سال مالی ایاالت متحده دالر
118499219 1975
106510107 1976
اول 77 20506769 و 76 سه ماه آخر
119124106 1977

حمل شده واقعی از منعکس کننده مقادیر ارائه شده و این ارقام صادراتی براساس اطالعات اداره آمار
ایران اطالعاتی به ضمیمه مجوزهای صادره برای صادرات به مقصد مورد من در ایاالت متحده می باشند.
مورد مجوزهای صادراتی هرگز خیلی از بود. چون که ارقام بدون استفاده ای خواهند ارسال نکرده ام٬
صادرات تجاری به غیر مورد اطالعاتی در وزارت بازرگانی تماس گرفتیم تا با ما استفاده واقع نمیشوند.
کنترل شده به وسیله مقررات مبادالت بین المللی تسلیحاتی و اطالعات (سازمان) ارقام گنجانده شده در از
استفاده آن قبیل که هم مواد اقالمی از نیز و نظامی هستند٬ این اقالم غیر کنترل مهمات به دست آوریم. دفتر
وسایل چادرزنی٬ و چادر تجهیزات ساختمانی٬ می گیرند٬ مثل: بر در را نظامی دارند هم غیر نظامی و
لباس و وسایل شخصی٬ موتور هواپیما٬ و غیره که باید از منابع تجاری در آمریکا خریداری شوند. وزارت
ایران برحسب نوع کاال فراهم آورد٬ ولی اطالعاتی در مورد مجموع مبادالت با بازرگانی قادر است تا
خریدهای بنابراین نمی تواند و گذارد اختیار حسب مصرف کننده نهایی در بر آن را متأسفانه نمی تواند
ولی این طبقه بندی صادراتی آـگاهیم٬ از بگوییم که ما باید این جهت ما از مشخص نماید. نظامی ایران را
این ماهیت مورد گزارشاتی با در وسیله ای که معموًال به فراهم آوردن اطالعات مربوطه نیستیم. قادر
کنترل مهمات تـوسط فـروشندگان اقالم دفتر ”صادرات خارج از این است که: می گیرد٬ استفاده قرار
محموالت مورد اطالعاتی در سازمان اطالعات مرکزی (سیا) این گزارش مستثنی هستند.“ تجارتی از
این اطالعات براساس سال فراهم آورده است. ایاالت متحده٬ از کشورهایی به غیر نظامی به ایران از
مشخص شده منعکس کننده تعهدات ایران برای کلمه ”موافقتنامه ها“ ستونی که با تقویمی تهیه شدهاند.
این که توسط ایران دریافت شده است. به اقالمی اطالق می شود ستون ”محموالت“ و می باشد خرید
موافقتنامه های کشورها چون که برخی از همچنین محموالت می باشد٬ و ـگزارش شامل موافقتنامه ها
مـورد حداقل گـزاشـی در یا و شروع به حمل ننموده اند هنوز ولی ظاهرًا نموده اند٬ تسلیحاتی منعقد
نسخه ای از محموالت احتمالی می دهد. مورد ایده ای در حالت به شما دو یک از هر در محموالت ندارند.

به پیوست می باشد. جدول سازمان اطالعات مرکزی (سیا)
کمک شما من امیدوارم که به مقصود به جمع آوری بوده ایم و قادر این بهترین اطالعاتی بوده است که ما

مطلع نمایید. مرا لطفًا می آید٬ بر دست ما بیشتری از کار اـگر ـکند.
ارادتمند

ـگری هاف بائر
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قابل رؤیت برای بیگانگان سری غیر
محموله های نظامی و موافقتنامه ها ایران:

1977 و 1976 ـکشورهای کمونیستی ٬1975
197519761977 

 محموله هاموافقتنامه هامحموله هاموافقتنامه هامحموله هاموافقتنامه ها
 1076217179325558306مجموع

 38...8454462ناچیزمجموع کشورهای کمونیستی
 38...8454462...شوروی

 ......ناچیزناچیز...ناچیزاروپای شرقی
 ..................چین

1977 و 1976 ٬1975 آمریکا از ـکشورهای غربی به غیر
 محموله هاموافقتنامه هامحموله هاموافقتنامه هامحموله هاموافقتنامه ها

 10761231247263558268مجموع کشورهای غربی
 ......11......استرالیا
 7......7......مصر
 53...11315فرانسه

 349393216117117آلمان غربی (جمهوری فدرال)
 .........23......هند

 25111610...10اسرائیل
 14421314269ایتالیا
 22............سوئد
 11............سوئیس
 702511155449669انگلیس

سازمان همکاریهای امنیتی
خدمات دفاعی انواع اقالم و روی درصد تحلیل از تجزیه و طبقه بندی و
ایران ـگزارش تحلیلی تسلیحاتی برنامه فروشهای نظامی خارجی ـ

همه سازمانها کشور سازمان اجرائی ـ منطقه ـ ترتیب توالی ـ

سال مالیدرصدسال مالی 77درصدسال مالی 76درصدسال مالی 75درصدسال مالی 74
50تا77

 درصد

 17045844480968ـــــــ1650948هواپیمای جنگی
 51355189248832102501425476ـکشتی جنگ

 5492644752338322641277051خودروهای جنگی
 4221366634708462150288تسلیحات
 58162390574172157134330936426مهمات
 1585361498732733592229301149165موشک

مهمات  24503445915264446151736531209635536846437647مجموع تسلیحات و
انواع هواپیما  14961414586414586449950852084دیگر
انواع کشتی  8501850ـــــــــدیگر

 2046241634795109348660خودروهای پشتیبانی
 95014115609389342376378409تجهیزات مخابراتی

وسایل تجهیزات و  55096542314335459829290426دیگر
 3017707318120131319928178071315804299مجموع تجهیزات پشتیبانی
تغییر ایجاد لوازم یدکی و

برای هواپیما
78818329440728359113314403321494 

تسهیم 8263 2384246591795868371لوازم یدکی کشتی و
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هزینه
 3064973917471203168451لوازم یدکی تسلیحات

لوازم یدکی تجهیزات و

وسایل متحرک

72021016986338933828 

در تغییر ایجاد لوازم یدکی و
موشک

62113275985391817971239150 

لوازم یدکی تجهیزات
مخابراتی

1831309834681013531545 

وسایل مجموع لوازم یدکی و
تغییر ایجاد

870656213392431439297123138092524376284021 

 572ــــــ55715ساختمانی
نوسازی  28486045521938106166733تعمیرات و
 12200110458580708195982647188عملیات تدارکاتی

 7296894215796888203044580993آموزش
خدمات  35127311029443040117405792896266دیگر

 547082133157131364801538217771539428775224مجموع خدمات پشتیبانی
 416985110024985191001688343100590606010018085396100مجموع برای ایران

سازمان همکاریهای امنیتی دفاعی
خدمات دفاعی انواع اقالم و روی درصد تحلیل از تجزیه و طبقه بندی و
ـگزارش تحلیلی تسلیحاتی محموله فروشهای نظامی خارجی ـ ایران

ترتیب توالی ـ منطقه ـ کشور سازمان اجرائی ـ همه سازمانها

سال مالیدرصدسال مالی 77درصدسال مالی 76درصدسال مالی 75درصدسال مالی 74
50تا77

 درصد

 1925692763421649066257541444093هواپیمای جنگی
 349627355711111ــــکشتی جنگ

 40375474304327515492239114خودروهای جنگی
 8471307296612775326تسلیحات
 264766082117423199962470223مهمات
 4217411003363905160289393086موشک

مهمات  30244159496282544499123190633140256595443مجموع تسلیحات و
انواع هواپیما  24996726215296308148652874دیگر
انواع کشتی  1000ـــــــــ409دیگر

 15848562887922515993خودروهای پشتیبانی
 1871721011660511538133316تجهیزات مخابراتی

وسایل تجهیزات و  9431169932453626343129605دیگر
 30390611667613259324183552531693278915مجموع تجهیزات پشتیبانی

تغییر ایجاد لوازم یدکی و
برای هواپیما

1139871231782841963345301011135 

تسهیم لوازم یدکی کشتی و
هزینه

384649145122687626726 

 6716655485661319052627لوازم یدکی تسلیحات
لوازم یدکی تجهیزات و

وسایل متحرک
788710799170212795 

1704 در تغییر ایجاد 61075375663218125128لوازم یدکی و
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موشک
لوازم یدکی تجهیزات

مخابراتی
153418981570120210980 

وسایل مجموع لوازم یدکی و
تغییر ایجاد

12786525142738163640082542071819123939121 

 3082621572ـــساختمانی
نوسازی  128122713452194729039تعمیرات و
 11534247058076543390201941عملیات تدارکاتی

 20960554587622168001275365آموزش
خدمات  1587676873234931423706782156دیگر

 4965110157571173935242755704625128907421مجموع خدمات پشتیبانی
 150347100913267100146676710022393481006027208100مجموع برای ایران

می باشد). اول 77 و 76 شامل سه ماهه انتقالی آخر (ارقام سال مالی 1976
مجموع تفاوتی داشته باشد). کردن ارقام ممکن است در (به لحاظ روند دالر 500 از ارقام کمتر *



ـکتاب شصت ودوم

دخالتهای
ایران در آمریکا





این مملکت برای ذخایر از چقدر زمان این (شاه جنایتکار) در ...”
استعمالش کنند٬ نمی توانند ایرانیها یک ابزارهای جنگی که خود خرید
برای خریدن ایـنها٬ بودجه این مملکت صرف شد ما٬ ذخایر چقدر
برای پایگاه درست کردن برای و نمی خورد ما چیزهایی که به درد
به چه دادند؟ مقابلش به ما در دادند٬ را ثروت ما را٬ نفت ما بود. آمریکا
عوض پول درست کردند. که پایگاه برای آمریکا دادند را این معنا ما
عوضش یک اسلحه هایی٬ گرفتند ما از نفت را گرفتند٬ ما نفتی که از
محتاج به خودمان نتوانیم استعمال کنیم و که ما یک چیزهایی دادند
ـکارشناس و مستشار باشیم و امثال ذلک و به درد خود آنها بخورد٬
برای خودشان پول ما از این مملکت٬ در درست کنند آنها خود پایگاه٬
این طوری است٬ کردن چیزهای مترقی آنها وارد پایگاه درست کنند.
برای صالح ما و برای ما که اینها نکنید تصور شما برای خودشان است.
ممالک بخواهند که اینها بکند٬ تصور که این را هر یک قدم بردارند.
ممالک شرق باید این جاهل است. به ترقی برود٬ شرق یک قدم رو
به خودشان مشغول بشوند و غرب را نسیان کنند خودشان باشند٬ فکر
اینها٬ می توانستیم که بلکی منقطع بشویم از ما اـگر اصالح خودشان.
به صالحمان اینها٬ این مسائل که بکلی منقطع بشویم از اجازه می داد
باشوروی وروابط ما وروابط ما آمریکا با که روابط ما بودخیال نکنید
این مثل رابطه یک صالحی دارد. یک چیزی است که برای ما اینها با
رابطه صالحمندی برای بره نیست. گرگ٬ رابطه بره با گرگ است. بره با
چیزی بدهند“. به ما نمی خواهند اینها بدوشند. ما از می خواهند اینها
58/8/4 امام خمینی ـ

یک گـزارش یعنی کتاب حـاضر٬ ایران“ در ”دخالتهای آمریکا مجموعه اسناد از یازدهمین جلد
این وزارت و کارایی مدیریت در بازرسی داخلی وزارت خارجه آمریکاست که به ارزیابی خط مشی و
به تأمین و غیره را مدیریت و مالی و امور نیازهای اطالعاتی حسابرسی٬ و بخشهای تابعه آن می پردازد
سفارت آمریکا٬ مورد خاص یک ارزیابی در به طور موردمدیریت و کلی یک ارزیابی همه جانبه در طور
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تهران ارائه می دهد. در کلیه قسمتهای وابسته به سفارت آمریکا کشوری و مدیریت امور
”ایران برای که: بیان می دارد و می پردازد منافع آن برای آمریکا به بررسی ایران و آغاز این گزارش در
منابع نفت و موقعیت استراتژیک٬ بود. خواهد برای آمریکا اهمیت بسیار حائز یک آینده قابل پیشبینی٬
بهبود به این معنی است که عمران و به صورت الینفک٬ کشورهای منطقه٬ دیگر سیاسی آن بر نفوذ و ـگاز
سپس در تأثیری مستقیم دارد“. پیمان ناتو در هم پیمانان ما و منافع خاص آمریکا بعضی از وضع ایران بر
اروپای ایران مهمترین عرضه کننده نفت ژاپن و ...” توضیح می دهد: به صورت مجزا باب مسائل مذکور
در این کشور این٬ عالوه بر زمینه تعیین قیمت نفت است. اوپک در در موجود مهمترین عنصر غربی است و
این منطقه شوروی در ساختن نفوذ محدود ـکشورهای حوزه خلیج فارس و عمران صلح آمیز پیشبرد
تجهیزات اطالعاتی بعضی از باالخره ایران محل استقرار می کند. ایفا مهمی را بحرانی نقش منطقه ای بسیار

است“. دشوار امری بسیار مکان آنها تغییر یا آمریکایی است که تکثیر به فرد منحصر بسیار
پیشین روابط بین رؤسای جمهور جانبه و سال همکاری دو خالل 30 در آمریکا روابط بین ایران و
بحث قرار مورد صمیمانه بوده٬ سازنده و شاه به عنوان روابطی که بسیار با روابط ـکارتر شاه و و آمریکا
تسـلیحات هسـته ای و فروش تسلیحات٬ زمینه حقوق بشر٬ در کشور مشکالت بین دو ـگرفته است.
برای یافتن بهترین راه گسترش بحث میان دولتمردان آمریکا سیاستهای مربوطه به عنوان مقدمه ای بر
خارجه امور وزیر ازطریق رئیس جمهور٬ بی سروصدا که فشار کاربرد سپس روش مورد شاه و با برخورد

مطرح گردیده است. می باشد سفیر و
چون محتوای اساسی سیاسی کتاب در سه قسمت با عناوین ”نگـرشی کـلی“٬ ”خـط مشـی“ و

”مدیریت“ درج شده٬ بخشهایی از مطالب مندرج به نقل از اسناد می آید:
کنترل کامل هیئت نمایندگی خویش در سفیر ... اداره می شوند ایران به خوبی هدایت و ”روابطمان با
جمله از ایرانیها گیرنده گروه بزرگتری از بر در گسترش داده تا تماسهای سفارت را دست دارد. در تهران را

کیفیت پرسنل خوب است ...“. منابع پرسنلی کافی است و ... باشد ـکسانی که مخالف شاه هستند٬
آمده که در روانی خاصی پدید دولت ایران محدودیتهای سیاسی و از زمینه حمایت آمریکا در ...”
فروش تسلیحاتی و حقوق بشر٬ بر این محدودیتها شدت کنونی سابقه نداشته است. ـگذشته به میزان و
زمینه روابط با در مشکالتی را آنها یک از است که هر هسته ای متمرکز زمینه عدم تکثیر سیاستهایمان در
سبب پیدایش اعتدال قابل توجهی در لیکن مداوم سفیر آرام٬ اعمال فشار کرده است ... دولت ایران ایجاد
عین حال که فـروشهای نـظامی در برنامه اعطای آزادیهای سیاسی شاه شده ... و زمینه حقوق بشر
مانع ازخدشه دار تحت نظارت است تا دقیقًا ولی فروشها آن سنگین است٬ آموزش مرتبط با آمریکایی و
جانبه بین ایران و همکاری هسته ای دو یک قرارداد ... کاهش توان نظامی ایران گردد شدن روابط یا

“... گردید تهران منعقد در 1357 تیر / ژوئیه 1978 در آمریکا
که یکی نیازهای واقعی مطرح می نماید سؤال را دو تمایل شاه به دریافت تجهیزات پیشرفته تر ...”
... ایران می باشد اقتصاد گرانقیمت بر برخی تجهیزات مخرب و به خرید دیگری تأثیرات تمایل او نظامی و
ایران تعادل به جنبه فروش تسلیحاتی روابطمان با تزریق واقعگرایی و مهمترین وظیفه دیپلماسی آمریکا
مربوط شده٬ برآورد نفر که اـکنون معادل 40000 آمریکا مسائلمان به میزان حضور از یکی دیگر است ...

.“... دارند ایران حضور فعالیتهای نظامی در به خاطر بخش اعظم این آمریکاییها است.
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60000 بیش از حدود ظاهرًا مسئله دانشجویان ایرانی است. گیرد توجه قرار مورد مسئله ای که باید ...”
دانشجویان به افزایش است ... سال رو هر آنها شمار مشغول به تحصیل بوده و آمریکا دانشجوی ایرانی در
می آیند به شمار ما نظر جهت مورد عمران در کمک مهمی در ایران منبع مهمی برای گسترش این روابط و

.“...
تخت از این کشور در تصمیم گیریها روند است زیرا شخص شاه متمرکز بر ایران بیشتر با ”روابط ما
تن دو سازد. شاه تماس برقرار سهولت با با مداوم و است به طور قادر سفیر ... طاوس سرچشمه می گیرد
تمام سطوح دولت ایران ارتباط کلی با هیئت نمایندگی به طور ... مالقات می نمایند او مقامات با از دیگر
رابطه صمیمانه نیز همتایان ایرانی آنها و بین افسران هیئت مستشاری نظامی آمریکا ساخته و خوبی برقرار

شده است ...“. ایجاد
واحدهای ایران و یادداشت جداـگانه به بررسی واحدهای مختلف مرتبط با 26 ادامه این گزارش در

می پردازد. شهرها دیگر تهران و بخشهای تابعه آن در تهران یا در سفارت آمریکا در مستقر
منشی فعالیت دو و سه افسر این اداره با است. یادداشت اول مربوط به مدیریت بخش کشوری (ایران)
حقوق بشر مسائل اقتصادی نظامی و دوم مسئول نظارت بر افسر کشوری٬ امور اول مدیر افسر می کرد.
ایران و ـکمیسیون مشترک آمریکا از پشتیبانی الزم را داشته و نظر زیر سوم مسائل اقتصادی را افسر بوده و
مربوط به برنامه های مهم دستگاه اداری قرار جریان امور در این اداره همیشه سفارت را به عمل می آورد.
غامض و مسائل بسیار با که نحوه برخورد کرد طرحی یاد جمله وظایف این اداره می توان از از می داد.
عاطفی حقوق بشر را مشخص می کرد٬ تا اصطکاـک بین دفاتر موجود در وزارت خارجه را کاهش دهد و
همچنین تعیین برنامه مشخصی در رابطه با برنامه پیشنهادی فروش نظامی به صورتی دقیق تا مانع از

بشود. تحریک جناح مخالف می گردید٬ فروشهای عمده که سبب منحرف ساختن و
بحث مورد تهران را در مدیریت هیئت نمایندگی آمریکا دومین یادداشت مدیریت پست دیپلماتیک یا
850 و می کردند) هیئت مستشاری نظامی کار در نفر آمریکایی (1200 1400 این هیئت با می دهد. قرار
165 آمریکایی و کارمند 102 این واحد در آورده بودند. به وجود تشکیالت وسیعی را محلی٬ ـکارمند
دادگستری٬ کشاورزی٬ وزارتخانه های بازرگانی٬ بخش وزارت خارجه به عالوه نمایندگانی از در ـکارمند
ایـن هـیئت دارای بوده اند. مشغول به کار سازمان اطالعات مرکزی آمریکا(سیا) دفاع و خزانه داری٬
مشاور معاون٬ سفیر٬ بخش اجرایی سفارت تحت نظر بوده و نیز شیراز اصفهان و تبریز٬ نمایندگیهایی در

گزارش آمده است. مشکالت این هیئت در وظایف و داشته است. قرار یک مقام سیار ستادی و
ایـران٬ در عـالقه آمـریکا تحلیل مسایل مهم مـورد تجزیه و ـگزارشگری سیاسی برای پوشش و
مقامات ایرانی و سیاستهای خارجی ایران٬ حقوق بشر٬ زنان٬ فعالیت احزاب سیاسی٬ دانشجویان ایرانی٬
منشی دو و سه افسر تهران بوده که با در رویدادهای داخلی وظایف محوله بخش سیاسی سفارت آمریکا
ایران و ماهیت قدرت سیاسی در بحث واقع شده است. مورد یادداشت شماره 3 در بوده و مشغول به کار

این قسمت می باشد. جمله مسائل مطروحه در از این کشور٬ مشکالت گزارشگری سیاسی در
تحت سرپرستی یک پرسنل محلی و 9 پرسنل آمریکایی و بازرگانی شامل 8 بخش اقتصادی / امور
را یادداشت شماره 4 مطالب مندرج در وظایف این واحد سرویس خارجه فعالیت می کرده است. افسر
بانکی دفتر وتهیه مقدمات برای 350شرکت آمریکایی و اطالعات مربوط به بازار انتشار تشکیل می دهد.
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جمله وظایف بخش مهم اقتصادی ـ از می کردند سفر سیل بازرگانانی که به این کشور ایران و آمریکایی در
تأمین اقتصادی؛ وظایف واحد اقتصادی از نفتی و زمینه امور گزارشگری در بازرگانی سفارت بوده است.
و بازرگانی؛ وظایف واحد از بازار امر تحقیق در برای منافع بازرگانی آمریکایی و نیاز اطالعات مورد
وظایف کـمیسیون تکنولوژیکی به ایران از وضعیت انتقال کمک فنی و در بهبود و هماهنگی فعالیتها

مشترک بوده است.
امـور وظایف واحـد مربوط به اتباع آمریکایی از امور مهاجرتی٬ روادیدهای دانشجویی٬ صدور
بوده است و محلی مشغول به کار کارمند 17 آمریکایی و کارمند آمریکایی 6 افسر 10 ـکنسولی بوده که با
پرداخته شده است. مسایل این واحد به مشکالت و گرفته و بحث قرار مورد یادداشت شماره 5 در

تـحت عـناوین عـملیات اداری سفارت را امور هشت قسمت فعالیتهای واحد در یادداشت شماره 6
امنیت مورد امالـک سفارت و پزشکی٬ خدمات عمومی٬ بایگانی٬ ارتباطات و مالی٬ بودجه و ـکارگزینی٬
امنیتی و گارد نفر 14 محلی٬ کارمند 145 آمریکایی٬ کارمند 24 با این واحد می دهد. تحلیل قرار تجزیه و
وظـایف و به هیئت دیپلماتیک ارائـه مـی نموده است. پیمانی خدمات مربوطه را کارمند 150 حدود

یادداشت مربوطه مطرح شده است. قسمت در مشکالت هر
تبدیل اصفهان به یک آمریکایی تحت پوشش حوزه مأموریت کنسولگری اصفهان٬ 10000 حضور
زادگاه بسیاری از پرورشی و مهم آموزشی و یک مرکز نظامی٬ مجتمع صنعتی ـ رابطه با مرکزی در شهر
اصفهان در کنسولگری آمریکا عوامل توجیه وجود سیاسی از نظر از متنفذ مذهبی و محافظه کار عناصر
بوده است. این کنسولگری با دو آمریکایی سه کارمند محلی٬ یک دستیار کنسولی٬ سه گارد امنیتی و یک
کنسولی ومدیریتی الف به تشریح وظایف اداری٬ یادداشت شماره 8 پیمانی اداره می شده است. کار تعمیر

می پردازد. این واحد
بحث قرار مورد را تبریز و توجیه وجودی کنسولگریهای شیراز ج نیز 8 ب و یادداشتهای شماره 8
آمریکایی٬ ”تحت پوشش بودن 4000 بررسی کشیده اند: و به نقد کدام را هر عملکرد وظایف و و داده اند
ارتباطات مقامات کنسولگری با وجود نفت٬ تولید بنادر و مراـکز گرفتن تمام منطقه جنوب ایران و بر در
به عـنوان دالیـل وجـودی عالی“ گزارشگریهای سیاسی بسیار جنوب و و شیراز رابطهای خوب در
مورد گزارشات عالی کنسولگری در منافع آمریکا٬ رابطه با در تبریز ”ارزش واحد و ـکنسولگری شیراز
موقعیت منطقه آمریکا٬ روابط بین ایران و وجهه در عوامل مربوط به حیثیت و رویدادهای مهم این منطقه٬
به نیز این منطقه“ آمریکایی در 2000 حضور شوروی و کنسولگریهای ترکیه و حضور تاریخی٬ نظر از
عـملکرد مسائل مربوط به وظـایف و بوده اند. نظر در عنوان دالیل توجیه وجودی کنسولگری تبریز

به همراه یادداشت آمده است. ـکنسولگریهای فوق نیز
زیر و محلی تحت پوشش وزارت دفاع آمریکا کارمند 5 آمریکایی و کارمند 8 وابسته دفاعی با دفتر
مسائل این واحد فعالیت می نموده است. بوده٬ نیروی هوایی که نماینده وزارت دفاع نیز یک سرلشکر نظر
274پرسنل غیر مربوط به هیئت نمایندگی نظامی درایران ومستشاری نظامی شامل 918پرسنل نظامی و
رئیس هیئت مستشاری نظامی برفعالیت 7000پرسنل پیمانی آمریکا فصل می کرده است. حل و نظامی را
/ 1978 در دالر میلیارد 3 و 1356 / سال 1977 در دالر میلیارد فروشهای نظامی خارجی (6 بر و
مطالب مندرج در بررسی این فعالیتها تیم کمک فنی حوزه ای نظارت داشته است. چند کار بر و (1357
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تشکیل می دهد. الف را ـ یادداشت 9
تـهران در سفارت آمریکا وزارت خارجه که در از غیر واحدهای وابسته به وزارتخانه های دیگر
تشکیل می دهند. را و٬ 9 و د 9 ج٬ 9 ب٬ مطلب یادداشتهای 9 وظایف این واحدها و مشغول بوده اند
(وزارت مـخدر مـواد سازمان مبارزه بـا سازمان ارتباطات بین المللی٬ از: واحدهای وابسته عبارتند
تـهران (وزارت در تـجاری آمـریکا مـرکز وابسته کشاورزی (وزارت کشـاورزی)٬ دفتر دادگستری)

(وزارت خزانه داری). درآمد اداره مالیات بر و بازرگانی)
آموزشی افراد مربوط به خدمات رفاهی و ب به فعالیتهای متفرقه و 10 الف و ـ یادداشتهای شماره 10
مـدرسه از: عـبارتند که این واحـدها وابسته به هیئت دیپلماتیک اشاره دارد آمریکایی مقیم ایران و

علمی. وابسته امور و انجمن کارمندان آمریکا آمریکایی تهران٬
ایران) نزدیک / خاور ایران (امور توسط گروه بازرسی کل دفترهدایت روابط با ساله و این گزارش هر
الزم به می باشد. 1357 مربوط به سال 1978/ تهیه می شده است که گزارش حاضر به شکل جزوه حاضر
وظایف گزارشگری گروه تهران از در جمله قرارگاه سیا است که فعالیت واحدهای اطالعاتی از تذکر

ارزیابی می شده است. توسط گروه ویژه بررسی و نبوده و مذکور
خط امام دانشجویان مسلمان پیرو

1366 بهار
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57 شهریور ـ 1978 خارجه سپتامبر وزارت امور
بازرس کل خیلی محرمانه دفتر

ایران) نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با مورد ـگزارش بازرسی در
توزیع این نشریه مورد در هشدار

برنامه ریزی شده روند بخشی مستقیم از این گزارش بازرسی گزارش داخلی وزارت خارجه است و
خارجه و امور این گزارش برای وزیر کارایی مدیریت می پردازد. که به ارزیابی خط مشی و آن می باشد
و حاوی تـوصیه ها مدیریت برای آنها خط مشی و در تغییر زمینه ایجاد در معاونین وی تهیه شده و

پیشنهاداتی است.
ولی در وزارتخانه توزیع گردد. خارج از در چه به صورت جزء این گزارش نبایدچه به صورت کامل و
آن دسـته از اخـتیار در بازرسی کل وزارت خارجـه مـی توانـد کتبی قبلی از صورت دریافت مجوز
و واحدها در دخیل هستند. مدیریت سیاست خارجی مستقیمًا شکل دادن و که در گیرد سازمانهایی قرار
نمایندگی بخشهای مناسبی از سرپرست آن واحد به صالحدید بنا هیئت های نمایندگی وزارت خارجه٬
نشان داده وزارت خارجه دولت آمریکا یا آژانسهای اجرایی و به نمایندگان دیگر این گزارش می تواند
ارتباط باشند. در مستقیمًا نظر توصیه های مربوط به خط مشی مورد با آنکه آنان نیز مشروط بر شود٬

ایران) نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
پیشگفتار

قانون خدمات خارجی سال 1946و تأمین نیازهای بازرسی بخش 681 ـگزارشات بازرسی به منظور
و روشها قانون بودجه و مدیریت بخش 113 مالی و همچنین نیازهای حسابرسی امور اصالحات آن و
1973 سپتامبر مورخ 27 73 ـ اصالحات آن که به وسیله بخشنامه 2 و مراحل حسابداری سال 1950
مدیریت ارائه می دهد. مورد یک ارزیابی همه جانبه در گذاشته شده است٬ اجراء مدیریت فدرال به مورد
عملیات مدیریت آزمایشهای مناسب جهت ارزیابی کارایی کنترلهای داخلی و این بازرسی مشتمل بر
: این بازرسی در انتقاالت انجام نگردیده است. نقل و و کلیه فعالیتها به جزء لیکن بررسی جزء بوده٬
تاریخهای 20 تهران در در 31ژوئیه 1978؛ 14ژوئیه تا مه 1978و 30 مه تا واشنگتن درتاریخهای 15
ژوئن 78 29 ژوئن تا تاریخهای 28 اصفهان در ژوئن 78؛ 22 ژوئن تا تاریخهای 21 در شیراز ژوئن 78؛

انجام گرفت.
کراس چارلزتی .
بازرس ارشد

فولر برنسون الورنس ا. آلن دبلیو.
بازرس بازرس

وایرز راجرز ویرجینیا ـکنت ان .
بازرس بازرس
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ایران) نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
فهرست مقامات اصلی

سفارت
سولیوان سفیر جناب ویلیام اچ .

ناس دبلیو. رئیس هیئت نمایندگی چارلز

رؤسای بخشها
لمبراـکیس بی . سیاسی جورج .

بروین سی . بازرگانی راجر اقتصادی ـ
گوئلز ـکنسولی لوئیس پی .

جینگلز رابرت ال . میلز . اداری هنری آر

سازمانها دیگر
ایران سرلشگرفیلیپسی.گاست٬ازنیرویهواییآمریکا در هیئت نظامی آمریکا وزارت دفاع:

شلنبرگر آژانس ارتباطات بین المللی جک اچ .
ددیچ مخدر پیتر مواد اداره مبارزه با وزارت دادگستری:

وزارت کشاورزی پل جی . فری
وزارت بازرگانی: مرکز تجاری آمریکا بروکس رانیو
درآمد مریلین رانیو اداره مالیات بر وزارت خزانه داری:

ـکنسولگریها
مترنیکو تبریز مایکل جی .
تامست ال . شیراز ویکتور
مک گافی اصفهان دیوید

ایران) نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
فهرست مندرجات

نگرشی کلی
خط مشی
مدیریت

فهرست تمام منابع پیشنهادی . جدول 1
پستها تغییرات پیشنهادی در خالصه ای از . جدول 2

**********
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است) یادداشتهای بازرسی (جداـگانه موجود
یادداشت

ایران) نزدیک / خاور مدیریت (امور دفتر
مدیریت واحد
سیاسی امور

اقتصادی بازرگانی امور
اقتصادی بازرگانی امور

عملیات اداری
عملیات پرسنلی

مالی عملیات بودجه و
سوابق ارتباطات و

عملیات خدمات عمومی
پزشکی واحد

دارایی غیرمنقول
امنیتی

سیستم ارزیابی پرسنلی
اصفهان
شیراز
تبریز

وزارت دفاع
آژانس ارتباطات بین المللی
مخدر مواد اداره مبارزه با

وزارت کشاورزی
تجاری آمریکا مرکز وزارت بازرگانی:

درآمد اداره مالیات بر
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است) جدول کنترل پیشنهادات (جداـگانه موجود
خیلی محرمانه
نگرش کلی

منابع موقعیت استراتژیک٬ بود. خواهد اهمیت بسیار حائز ایران برای آمریکا آینده قابل پیش بینی٬ در
به این معنی است که عمران و به صورت الینفک٬ کشورهای منطقه٬ دیگر سیاسی آن بر نفوذ و گاز نفت و
تأثیری مستقیم دارد. پیمان ناتو در هم پیمانان ما و منافع خاص آمریکا بعضی از وضع ایران بر بهبود
عین حال که در عربستان واقع است. شبه جزیره نفت خیز رأس منطقه حائل بین شوروی و ایران در
ولی ایران مهمترین عرضه کننده نفت ژاپن و برداشت می کند٬ را نفت این کشور درصد 5 تنها آمریکا
این این عالوه بر زمینه تعیین قیمت نفت است. اوپک در در موجود مهمترین عنصر اروپای غربی است و
ساختن نـفوذ محدود استقالل ـکشورهای حوزه خلیج فارس و و عمران صلح آمیز پیشبرد در ـکشور
بعضی باالخره ایران محل استقرار می کند. ایفا مهمی را این منطقه بحرانی نقش منطقه ای بسیار شوروی در
امری بسیاردشوار مکان آنها تغییر یا و آمریکایی است که تکثیر بفرد منحصر تجهیزات اطالعاتی بسیار از

است.
زمینه مسائل حائز در یکدیگر سال است که با 30 مدت بیش از ایران خوب است. و روابط بین آمریکا
جمله بین شاه و روابط کاری از این مدت عادات و در و همکاری کرده٬ کشور منافع ملی دو نظر اهمیت از
این وضع تا صمیمانه بوده است. سازنده و برقرارنموده ایم که بسیار پیشین آمریکا یکایک رؤسای جمهور
زمان دولت ـکارتر ادامه یافته است. شخص رئیس جمهور در زمینه اتخاذ سیاستها در قبال ایران بسیار
دخیل بوده و با شاه دید و بازدید کرده اند. در تهران٬ سفیر قادر است به سهولت با شاه مالقات نماید.
حول و این دشواریها آورده است. به وجود کشور بین دو موضوع هست که مشکالتی را چند معذالک٬
می زند. زمینه عدم تکثیرتسلیحات هسته ای دور در وسیاستهای ما فروش تسلیحات٬ حوش حقوق بشر٬
یک از خصوص هر شاه در با میان دولتمردان آمریکایی برای یافتن بهترین راه برخورد ناموجه در عقاید
خارجه٬ امور وزیر طریق رئیس جمهور٬ از بی سروصدا فشار عمومًا روش ما گرفته است. باال این موارد
مطرح نکرده ایم به حال درخواستهای متعدیانه را تا ما بوده است. سطوح پایینتر به همین ترتیب در و سفیر

افتد. نتیجه آنهامنافع وسیعترمان به خطر دست به اقداماتی نزده ایم که در و
امکان یافته و تاحدودی بهبود وضع حقوق بشر تاـکنون این نوع دیپلماسی تاحدودی موفق بوده است:
شاه خریدهای تسلیحاتی با مورد مذاـکره ای واقعگرایانه در دارد٬ وجود بهتری نیز آمدن روند به وجود
ما نظر که حاوی تمام پیشگیریهای مهم مورد همکاری هسته ای نمونه نیز یک قرارداد صورت گرفته و

رسیده است. به امضاء هسته ای می باشد خصوص عدم تکثیر در
واشنگتن سبب توجه مقامات عالیرتبه در عالقه و اداره می شوند. ایران به خوبی هدایت و روابطمان با
کشوری که مدیریت امور ستاد شود. تصمیماتی اتخاذ مسائل مربوط به ایران سریعًا مورد که در می شود
بخصوص وزارت دفاع سازمانها دیگر با ذیصالح است ترتیبات همکاری مؤثری را سخت کوش و بسیار
PM درزمینه نحوه HA و مدیریت بخش ایران با درداخل وزارتخانه٬ کرده است. جامعه اطالعاتی ایجاد و
فاحش سیاستهای مربوط به فروش تسلیحات اختالفات بسیار و جنبه های عملی حقوق بشر با برخورد
بخش ایران هم اـکنون به گونه صحیحی مدیر گردیده است. نهایت اقدامات منسجمی پدیدار ولی در داشته؛
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شونده تأـکید تکرار این گونه موارد با برنامه ریزی سیستماتیکی برای برخورد و دورنمای درازمدتتر بر
اعالم می نماید. خویش را مجدد

تمام سازمانهای نماینده دولت و دست دارد در تهران را کنترل کامل هیئت نمایندگی خویش در سفیر
سال دوم که وارد اـکنون سفیر عمل می کنند. رئیس جمهور 1977 ایران برطبق نامه مورخ اـکتبر در آمریکا
از ایرانیها برگیرنده گروه بزرگتری از در گسترش داده تا تماسهای سفارت را ایران شده٬ خدمت خویش در
ایران آژانس ارتباطات بین المللی در به همین ترتیب وی از باشد. جمله کسانی که مخالف شاه هستند٬
وسعت دسترس بودند خارج از به تالشهایش برای دسترسی به نخبگان جدیدی که قبًال تا خواسته است٬
تالش ریاست هیئت مستشاری نظامی پر نتیجه سعی و در برنامه های کمک نظامی ما بیشتری ببخشد.
مسائل حسـاس اطـالعاتی بعضی از با و می گردد ایران محدودتر در مجرب نظامی آمریکا انرژی و

برخوردی صریح به عمل می آید.
بازرگانی تـهران واحد اصفهان و در بجز کیفیت پرسنل خوب است و منابع پرسنلی کافی است و
شیراز نتیجه فعالیت های کنسولگریهای تبریز٬ هیئت نمایندگی در میزان کار ندارند. ضعفهای واقعی وجود
به ایران رو که شمارشان در آمریکاییهایی را نیاز خدمات مورد به افزایش است چون آنها اصفهان رو و
و صورت ارائه رهنمودها در و تکمیل می کنند گزارشات سیاسی سفارت را افزایش است ارائه کرده و

میزان فعالیتهای بازرگانی سفارت بیفزایند. بر پشتیبانیهای الزم می توانند
جهان است تمرکز تراـکم ترافیکی آن که بدترین نوع در با تهران٬ زندگی در و علیرغم مشکالت کار
جمعیت و مشکالت فرهنگی٬ روحیه موجود در سفارت خوب است. همسران به خاطر فرصتهای شغلی
موجود بخصوص در سفارت و به خاطر توجه مدیریت سفارت به نیاز خانواده ها بهتر قادر به تحمل

تهران می باشند. مشکالت زندگی در
گرچه بعضی از کنونی مکفی است٬ محوطه سفارت برای تأمین نیاز در تسهیالت فیزیکی موجود
برای بخش کنسولی که اـکنون در احداث یک ساختمان جدید بازسازی شوند. و تعمیر باید ساختمانها

ضرورت دارد. نیز قابل قبول فعالیت می کند مکانی غیر

خط مشی
اهمیت استراتژیک منطقه از سیاسی خویش در نفوذ منابع نفتی و موقعیت جغرافیایی٬ ایران به خاطر
دوست است که (الف) مسئول و ثبات٬ تداوم کشوری با هدف سیاستهای آمریکا است. ویژه ای برخوردار
به نفت دسترسی آنها نظامی استراتژیک فراهم آورده و هم پیمانانش تسهیالت اطالعاتی و و برای آمریکا
زمینه محدودسازی نفوذ منجمله در منطقه نقش سازنده ای را در (ب) و ممکن سازد بازارهایش را و

خوبی داشته است. تاـکنون کاربرد این خط مشیها کند. شوروی ایفا
سال در متن پیمان سنتو جانبه در همکاری دفاعی دو ایران یک قرارداد با اینکه آمریکا وجود با
روانی خاصی دولت ایران محدودیتهای سیاسی و از زمینه حمایت آمریکا ولی در ساخته٬ منعقد 1959
فروش حقوق بشر٬ بر این محدودیتها شدت کنونی سابقه نداشته است. گذشته به میزان و آمده که در پدید
در مشکالتی را آنها یک از است که هر هسته ای متمرکز زمینه عدم تکثیر سیاستهایمان در تسلیحاتی و
نیل با اجرای این سیاستها الزم است تا ظرافت بسیار مهارت و کرده است. دولت ایران ایجاد زمینه روابط با
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به اهداف فوق الذکرمان هماهنگ گردد.
سبب پیدایش آرام لیکن مداوم سفیر اعمال فشار حدودی موفق بوده ایم. تا که ما بازرسین معتقدند
برنامه اعطای آزادیهای سیاسی شاه شده که احتماًالروند و زمینه حقوق بشر معتدل لیکن قابل توجهی در
آن آموزشهای مرتبط با عین حال که فروش تجهیزات نظامی آمریکایی و در دنبال خواهدکرد. مداومی را
مـانع از تا تحت نظارت است٬ دقیقًا فروشها بوده و نظر مد همیشه در ولی رهنمودها سنگین است٬
همکاری هسته ای دوجانبه بین ایران یک قرارداد کاهش توان نظامی ایران گردد. شدن روابط یا خدشه دار
در ایران را توسعه اتمی٬ این قرارداد که اولین نوع آن است. گردید تهران منعقد در ژوئیه 1978 در آمریکا و
مشوقی برای دیگـر بایستی نمونه و و می آورد در پیشگیریهای قابل قبول برای ما و محدوده کنترلها

این قبیل باشد. موافقتنامه هایی از
مورد در محدودیتهای موجود باقی است. به قوت خود مشکالت جدی هنوز به هرحال بعضی از
چون هـزینه های لوازم یـدکی و مشکل می سازد برنامه ریزی را هزینه های دالری فروشهای نظامی٬
اختصاص به خود گرفته شده برای ایران را نظر کل مبالغ در بیشتر و چه بیشتر نگهداری هر تعمیرات و
که یکی نیازهای واقعی مطرح می نماید سؤال را دو تمایل شاه به دریافت تجهیزات پیشرفته تر می دهند.
در ایران می باشد. اقتصاد گرانقیمت بر برخی تجهیزات مخرب و به خرید تأثیرات تمایل او دیگر نظامی و
که انصاف بازرسین نمی دانند اما دارد٬ کشمکش وجود آن گونه موارد سر شدت بر با داخل دولت آمریکا
تـزریق مهمترین وظیفه دیپلماسی آمـریکا چه حدی بوده است. این مسائل تا برخورد با ایرانیان در

واقعگرایی و تعادل به جنبه فروش تسلیحاتی روابطمان با ایران است.
مربوط است نفر برآورد شده٬ که اـکنون معادل 40000 مسائل دیگر به میزان حضور آمریکا یکی از
خارج از در کار با آنها اـکثر دارند. ایران حضور فعالیتهای نظامی در به خاطر بخش اعظم این آمریکاییها
محافظه کار یک جامعه نسبتًا به زندگی در خانواده هایشان نیز نبوده و نظامی آشنا به عنوان غیر آمریکا
که می گردد حراست پدیدار روابط عمومی و رابطه با نتیجه مشکالت عظیمی در در عادت ندارند. مسلمًا
سفارت مواجه می سازند. دردسر با علی الخصوص اصفهان را کنسولگریهای تابعه آن و سفارت و مداومًا
دولت و به خوبی انجام وظیفه می کند فعالیتهای پشتیبانی برای تطبیق پذیری این آمریکاییها هدایت و در
این حال٬ با نکرده است. هیچ گونه همکاری فروگذار از تأمین می کند٬ را آنها که هزینه این حضور ایران نیز
آمریکاییهای شمار زمان و است تا مهمترین وظیفه سفارت تداوم بخشیدن به پیشرفت برنامه های بزرگتر
به دستیابی به قادر تحت امرسفیر همکاری نظامی ما افسران واحد به حداقل کاهش یابد. درکشور موجود
ایران به اهداف قراردادهای شرکتهای آمریکایی با و پافشاری برانگیزه ها و اصرار مثًال می باشند٬ این امر

ایران کمک می نماید. خروج پرسنل پیمانی آمریکایی از و تکمیل به موقع پروژه ها
60000 بیش از حدود ظاهرًا مسئله دانشجویان ایرانی است. گیرد توجه قرار مورد مسئله ای که باید
این بسیاری از به افزایش است. هرسال رو آنها شمار آمریکامشغول به تحصیل بوده و دانشجوی ایرانی در
فعالیت نتیجه به سرعت تحت تأثیر در انگیزه درستی ندارند٬ یا و شرایط نیستند واجد دانشجویان یا
روابط ایران در بحرانهایی را مضطرب ساخته و را که آمریکاییها می گیرند قرار اغلب خشونت بار سیاسی ـ
دانشجویان ایرانی منبع مهمی برای گسترش این روابط و همان حال٬ البته در فراهم می آورند. آمریکا و
است اینست که دولت نیاز آنچه مورد می آیند. به شمار ما نظر جهت مورد عمران ایران در ـکمک مهمی در
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که یک کرده اند بازرسین پیشنهاد این مسئله نوعی توافق کلی داشته باشد. مورد در نحوه کار سر بر آمریکا
طرحهای مربوط به روادیدهای دانشجویی (سطح و معیارها تا ـگروه مطالعه درون سازمانی تشکیل شود
به ورود برای دانشجویان قبل از نوع جلسات معارفه ای که باید غیره)٬ نمرات دبیرستانی٬ زبان انگلیسی٬
مشخص کند. را م) ـ (آمریکا آنجا حین اقامت وی در در دانشجو روش مشاوره با و تشکیل شود آمریکا
مـحل چـه در واشنگتن و هماهنگی سیاست چه در که مکانیزم های گسترش و بازرسین دریافته اند
و 1977 PARM مربوط به این گونه خط مشی ها٬ آخرین اسناد واقع می شود. مأموریت هیئت مؤثر
مشخص نموده مشکالت را مسائل و طبق رهنمودهای وزارت خارجه تهیه گردیده و بر 1978 GORM

تصمیمات دولت آمریکاست٬ در توجه عالیرتبه ترین مقامات موجود ایران مورد این که٬ وجود با است.
بازرسین این و می گیرد قرار سطوح پایین تر مقامات در اختیار طبقه هفتم در یا و ـکاخ سفید شده در اتخاذ
هماهنگی بین سازمانی ایجاد مطلع می شود. کامًال امور ایران از بخش کشور که مدیر داشتهاند برداشت را
مسائل مربوط به ایران مورد در اختالف نظر و سازمانهای قدرتمند چون تعداد است٬ واشنگتن دشوار در
به خاطر احتماًال نهایت همه آنها ولی در به وقوع می پیوندد٬ است که گاهی رویاروییهایی نیز زیاد آن قدر
بسیار زمینه خط مشی ها تهران در سفارت در ارتباط بین واشنگتن و توجه مقامات عالیرتبه حل می شوند.

عالی است.

مدیریت
رابطه ما با ایران بیشتر بر شخص شاه متمرکز است زیرا روند تصمیم گیریها در این کشور از تخت
و ایران به توان قابل مالحظه سفیر در اجرای مؤثرسیاستهای آمریکا بنابراین٬ طاووس سرچشمه می گیرد.
بستگی دارد. دارند٬ نفوذ او مقاماتی که بر محفل کوچکی از داشتن دسترسی به شاه و همکارانش در دیگر
او با مقامات نیز از تن دیگر دو سازد. شاه تماس برقرار سهولت با با مداوم و است به طور قادر سفیر
تمام سطوح کلی با هیئت نمایندگی به طور عمل می نمایند. ولی آنان تحت کنترل سفیر مالقات می نمایند٬
همتایان ایرانی و بین افسران هیئت مستشاری نظامی آمریکا ساخته و دولت ایران ارتباط خوبی برقرار
مقامات محلی چنین رابطه ای را با نیز کنسولگریها یک از هر شده است. رابطه صمیمانه ای ایجاد نیز آنها
رابطه که در دولت آمریکا در موجود دیگر عناصر کشوری با واشنگتن مدیریت امور در برقرارساخته اند.

کرده است. رابطه کاری مفیدی برقرار ایران فعالیت دارند با
تهران از در ایران می توان گفت که سفارت آمریکا در پیچیدگیهای انجام کار گرفتن وسعت و نظر در با
مگر همه فعالیتها در جزئیات عملیات به خوبی مطلع است و از نیز سفیر است. مدیریت خوبی برخوردار
ایران امور در است و که جدیدالورود معاونت سفیر روزمره شرکت دارد. فعالیتهای بسیاری عادی و
تمام مدتی که بازرسی صورت می گرفت به در تحت کنترلـگرفته و به خوبی جریان را تجارب وسیع دارد٬
بر ناظر تا معاونت نمایندگی به عنوان مقام اجرایی سفارت متکی است٬ بر سفیر عمل می کرد. عنوان کاردار
برنامه های سفارت را مختلف باشد؛ توسط عناصر اجرای مسئولیتها شاهد عملیات روزانه سفارت باشد؛

سفارت خاتمه دهد. به مناقشات بین عناصر هماهنگ ساخته و
گونه نقیصه قابل هر خالی از و عملیات روزمره کافی بود مورد حوزه در ارتباط بین واشنگتن و
دقت کافی عمل سرعت و با موضوعات دارای اولویت بیشتر زمینه خط مشی و در مالحظه ای می باشد.
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بخشهای تابعه سطوح ریاست سازمان و در جلسات روزانه ستادی٬ به خاطرخصوصیت فراـگیر می شود.
بخشهای کنسولی و در خصوصًا سطوح پایین تر٬ در اما دنبال می کند٬ را سفارت اطالعات جریانی آزاد
آـگاه این بخشها در عدم توجه به احساسات موجود سفارت از وقفه هایی می گردد. اداری این جریان دچار

داشت. خواهد این وضع گامهایی بر جهت بهبود در لذا است و
به همین جهت اهمیت بسیاری دارند٬ زمینه منافع آمریکا در شیراز اصفهان و تبریز٬ بازرسین٬ به نظر
را تبریز در تعطیل کنسولگری آمریکا مبنی بر گزارش بازرسی 1976 مطروحه خویش در به پیشنهاد آنها
بازرسین نیست و اصفهان این طور ولی در شیرازخوب است؛ و تبریز در مدیریت کنسولگریها پس گرفتند.
به مزبور سه واحد هر مطرح ساخته اند. بی نظمیها از جهت خالصی یافتن این واحد در پیشنهاداتی را
که مسئولیت نظارت مستقیم بازرسین توصیه می کنند و دارند سفارت نیاز پشتیبانی بیشتر و رهنمودها
سپرده به معاون سفیر است و زیاد حد چون مسئولیتهای وی بیش از سرکنسول گرفته شود٬ از فعالیت آنها

شود.
امنیتی بهبود موارد و علیرغم افزایش روادیدها سرکنسول کنونی و زمان ورود عملیات کنسولی از
میزان م) ـ کار دفتر جمله مسکن و مکفی بودن تسهیالت فیزیکی (از این حال غیر با یافته است. بسیار
مقامات باشد قرار است که اـگر افراد از این تسهیالت هم اـکنون آنچنان مملو و می سازد محدود عملیات را

داشت. نخواهد مکانی برای انجام فعالیتهایشان وجود ـکنسولی به تهران اعزام شوند٬
مقامات تصمیم گیرنده است. از بخش اعظم گزارشها ولی منشأ ـگزارشگریهای سیاسی کًالخوب است٬
پوشش گروههای مخالف به آرامی در حال گسترش است و کنسولگریها اطالعات جالبی را در زمینه طرز
فکر سیاسی دیگر نقاط کشور ارائه کرده اند. بازرسین با بررسی دقیق سعی کـردند دریـابند کـه آیـا
یک ”خط یا و به آن جهت داده می شود یا و محدود محتوا نظر از ـگزارشگری توسط کارمندان تازهـکار
گذشته اظهارات تندی در که ممکن است در دریافته اند آنها دارد. شاه نفوذ سوی سفارت بر از حزبی“

نیست. این طور حال حاضر ولی در شده باشد٬ فعالیتهایش اظهار شاه و مورد
محتوا٬ نظر گزارشگریهای مالی واقتصادی از است. کیفیت مختلطی برخوردار بازرگانی از اقتصادی ـ ـکار
بازارپس از عملیات بخش بازرگانی در ازطرف دیگر٬ اهمیت است. تحلیل حائز تجزیه و حوزه پوشش و

مکفی است. رقابت ایران غیر
دنبال نقیضه های فلج کننده فعالیتهای خویش را وجود بخشی نیست که با در البته علت نقایص موجود
کتابخانه بـخش می سازد. دشوار پیگیری آن را تعیین وقت مالقات و وضع ترافیک ارتباطی٬ می کند.
امـنیتی بـرای تدابـیر می سازد. دشوار شده که دسترسی به آن را محوطه سفارت ایجاد بازرگانی در
ساعات اداری می گردد. انعطاف پذیری در ایجاد مانع از و می آورد پدید بازدیدکنندگان دشواریهایی را
این بخش می تواند تخیل بیشتر انگیزه و ایجاد و سازماندهی بهتر که با معذالک بازرسین احساس می کنند
زمینه صادرات حمایت در برنامه های ما از داده و آمریکایی قرار تجار اختیار در خدمات بیشتری را
به همین بازرگانی به خوبی موردبهره برداری واقع نشده و که مرکز بازرسین معتقدند بیشتری به عمل آورد.
آنکه روش بهتری برای بهره برداری مگر ژانویه 1980تعطیل گردد٬ در که این مرکز می کنند جهت پیشنهاد

آن ابداع گردد. از
می گردد آشکارتر به روز ایران روز در اهمیت آنها توجه بیشترسفارت واقع شده زیرا علمی مورد امور
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اندوخته وزارتخانه تجارب بسیار زمینه صنعت و به عهده مقامی است که در نیز اداره این امور گردش و و
بخصوص انرژی زمینه انرژی و در تالشهای بازرگانی آمریکا حمایت از ارزش در وی فردی با است.
متخصصین امور با خوبی را رابطه بسیار جمعیتی است و مسئول امور وابسته علمی نیز هسته ای است.

ساخته است. ایران برقرار خانواده در
اداره مبارزه با دفتر مالی٬ امور بودجه و دفتر اجارهای ضمیمه سفارت که محل بخش کنسولی٬ دفتر
برنامه تعویض زمین نمی باشد. فضای کافی برخوردار اداره عوارض داخلی است از دفتر و مخدر مواد
تهران موفقیتی محوطه سفارت در یک ساختمان اداری پیش ساخته در با تبریز تحت مالکیت سفارت در
که اداره بازرسین توصیه می کنند بین نرفته است. از به این ساختمان نیز شدید ولی نیاز بهمراه نداشته٬
ساخت این ساختمان پیش ساخته نیاز هزینه مورد مستقیمًا ساختمانهای خارجی وزارت خارجه آمریکا

تأمین نماید. را
ارزیابی قیمت آن مورد در محوطه سفارت به خوبی بهره برداری نمی شود. ارزش موجوددر زمین با از
میلیون 250 تا 65 که این زمین حدود آن دارند رسمی حکایت از ولی براوردهای غیر ـکاری انجام نشده٬
مسکن کافی برای آینده طراحی نشده فضای دفتری و مدت جهت ایجاد برنامه های دراز ارزش دارد. دالر

است.
به محض سپری کرده و را خود مفید عمر شده بود محوطه سفارت بنا آپارتمانهای موقتی که در
آشوبهای به خاطر تبریز ارزش زمین در اقدام گردد. باید جهت تخریب آنها دریافت منابع مالی الزم در

اخیر در آنجا و قوانین ضداحتکار (زمینخواری) نزول بسیار وحشتناـکی داشته است.
در باید تبریز در زمین تحت تملک اداره ساختمانهای خارجی وزارت خارجه آمریکا حال حاضر در
باال بخشهای غیرضروری زمین پس از تا طراحی شود مدتی باید برنامه های دراز مالکیت آن باقی بماند.
ایران این در چون فشارهای تورم زا یافت٬ افزایش خواهد هم حتمًا قیمتها و به فروش برسد رفتن قیمتها

ایجاب می کند. را امر
تهیه کند٬ درازمدت مربوط به امالـک را به تنهایی برنامه های واقعگرایانه و که سفارت نمیتواند آنجا از
افراد دیگر و مهندسین اداره ساختمانهای خارجی وزارت خارجه آمریکا AMAT مرکب از یک تیم باید

این زمینه به تهران اعزام شوند. ذیصالح جهت مساعدت در
تـهران آنهایی که به سفارت در بازرسین روحیه پرسنل سفارت خیلی خوب بود. برخالف انتظار
بهبود با مثًال روحیه توجه بیشتری داشته و بر که مدیریت سفارت به مسائل مؤثر معتقدند منصوب شده اند
این راه اقدام می نماید. نشان دادن برخوردی پاسخگویانه به نگرانیهای شخصی پرسنل در و وضع مسکن٬
مشکالت آلودگی هوا٬ تراـکم ترافیک٬ همگان معلوم است. بر تهران نیز جنبه های سخت زندگی فیزیکی در
همسران به اـکثر می نماید. آشکار را بردباری بیشتر و ضرورت صبر موانع طاقت فرسا دیگر فرهنگی و
کسانی که موفق به یافتن شغلی شده اندصادق تر این امردرمورد کرده اندو محیط جدیدتطابق پیدا خوبی با
به به همین جهت زندگی را اهمیت است و ایران حائز در برای آمریکا که خدمت آنها میدانند ما افراد است.
به مبارزه با به خوبی قادر همه آنها خوبی که دارند٬ تخصص کًال با پذیرفته اند. آنجا در صورت موجود

مشکالت می باشند.
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جدول 1
 فهرست توصیه مربوط به تمام منابع

دراضافه شودحذف شود یا و مکان داده شود تغییر
گردد  موقعیت تعدیل ایجاد

محلی متخصص امنیتی رابـط سـرویستهران شغل کارمند
کارگزینی (510/3) دفتر خارجه از

به بخش سیاسی / بخش سیاسی را ـکارمند
برای پست دوم شخص دیگری نظامی انتقال داده (یا

نمایند. تقاضا  را
بودجه سرویس مالی و محلی امور شغل کارمند

خارجه (530/1)
در (20 ـ 431) تـحقیقات بـازار محل شغلی کارمند
تهران در بازرگانی آمریکا صورت تعطیل شدن مرکز

حفظ شود.

تـحلیل مـدیریت تـجزیه و عــنوان شـغلی کـارمند
دهید. خدمات عمومی تغییر به کارمند را  (436ـ50)

محلی مـتخصص کـنسولیاصفهان شغل کارمند
سرویس خارجه

دفـتر محلی اول سرویس خـارجـه در کارمند چهار
تـا نـباید مالی که بازنشسته مـی شوند امور بودجه و
تـعیین و سازمان ایـن دفـتر تجدید زمان تکمیل کار
تعویض مفید کارمندان آن به صورتی صحیح و شمار

 شوند.
جدیدتبریز محل شغلی برای یک کارمند

االستخدام آمریکایی

جدول 2
مشاغل خالصه تغییرات پیشنهادی در

 حذف شود اضافه شود خالص
ـکارمندان ارشد(1)
سرویس خارجه
(وزارت خارجه)

ـکارمندان دفتری(2)
سرویس خارجه

ـکارمندان محلی(3)
سرویس خارجه

ـکارمندان ارشد
سرویس خارجه
(وزارت خارجه)

ـکارمندان دفتری
سرویس خارجه

ـکارمندان محلی
سرویس محلی

ـکارمندان ارشد
سرویس خارجه
(وزارت خارجه)

ـکارمندان دفتری
سرویس خارجه

ـکارمندان محلی
 سرویس خارجه

تهران ـصفرصفرصفرصفرصفر2صفرصفر1ـ 2  
اصفهان +صفرصفر1صفرصفرصفرصفرصفر2ـ 2  
شیراز  صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفر3ـ
تبریز +صفرصفر1صفرصفرصفر4ـ  صفرصفر1

+جمع کل ـصفر1 1

1. FSO = FOREIGN SERVICE

2. FSS = FOREIGN SERVICE

3. FSL = FORTEGN SERVCE LOCAL (employer)

ژوئیه 1978 خیلی محرمانه

کارمندان اختیار در گیرد. ذیربط قرار کارمندان مستقیمًا اختیار در می تواند این یادداشت تنها سرویس خارجه٬ یک واحد در توزیع محدود -1
است. توسط بازرسی کل سرویس خارجه امکان پذیر خارجه تنها وزارت امور خارج از توزیع آن در واشنگتن٬ در گیرد. ذیربط قرار مستقیمًا

شماره1 ایران یادداشت بازرسی ـ روابط با اداره امور / خارجه 1 وزارت امور
ایران نزدیک / خاور امور

مدیریت بخش کشوری (ایران)
افسردوم این امورکشوری و مدیر منشی تشکیل شده. دو و سه افسر از مدیریت بخش کشوری (ایران)
برای مشخص کردن مسئولیتها اینکه این تیم جدید وجود با شدند. زمان بازرسی به این اداره وارد اداره در
مسئول نظارت بر دوم را افسر ولی مدیریت سابق اداره٬ افسران فرصت کافی نداشته٬ یک از وظایف هر و
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پشتیبانی داشته و نظر زیر سوم مسائل اقتصادی را افسر کرده است. حقوق بشر مسائل اقتصادی نظامی و
به عمل می آورد. ایران را و ـکمیسیون مشترک آمریکا الزم از

نتیجهـگیری ارزیابی و
توزیع محدود به عنوان مرکز پرسنلی٬ علیرغم تغییرات بسیار کشوری٬ اداره امور

ذیربط قرار کارمندان مستقیمًا اختیار در می تواند این یادداشت تنها سرویس خارجه٬ یک واحد در
توسط بازرسی کل سرویس خارجه خارجه تنها وزارت امور خارج از توزیع آن در واشنگتن٬ در ـگیرد.

است. امکان پذیر
اداره امورکشوری (2 خوشبختانه مدیر به خوبی عمل می کند. داخل دولت آمریکا ایران در اداره امور
فعال و بسیار (0 ـ 4) سوم یک فرد افسر ایران داشته و تجارب وسیعی در (0 ـ دوم اداره (3 افسر و (0 ـ
حال کارمندان این اداره در شمار فراهم آورد. پیوستگی الزم را پرانرژی است که توانسته است تداوم و

گرفت. خواهد قرار بسیار مواقع بحرانی تحت فشار ولی در کافی است٬ حاضر
غیره بسیارخوب مکاتبات کنگره و مربوط به سیاستها٬ اسناد نوشتارهای توجیهی٬ ـکیفیت مطالعات٬
در دموکراسی می باشد. اقدامات ضروری در و نظر موضوعات مورد برداشت صحیحی از نشانگر است و
این است. خوبی برقرار تهران تماس بسیار سفارت در تمام سطوح بین مدیریت بخش کشورهای ایران و
اداره امور می دهد. مربوط به برنامه های مهم دستگاه اداری قرار جریان امور در اداره همیشه سفارت را
ـکشوری در داخل بخش امور خاور نزدیک در زمینه پاسخگویی به موقع به درخواستهای ضربتی از

شهرت به سزایی برخوردار است.
ساخته و اسرائیل متمرکز اعراب و تضاد بر به ضرورت توجه خویش را نزدیک بنا خاور امور دفتر
زمینه ارائه رهنمودهای مربوط به در این امر که آیا دریابند تا به تفحص پرداختند دقت بیشتر بازرسین با
پشتیبانیهای ارائه و که رهنمودها نتیجه این بود نه. ساخته یا خط مشی های مربوط به ایران خدشه وارد
ایران مورد طبقه هفتم در و ـکاخ سفید نظر منافع مورد با و نزدیک کافی بود خاور شده توسط افسران امور
تمرکزوتوجه درواقع٬ به این مسئله توجه کافی مبذول داشته است. اداره امورکشوری نیز مطابقت داشته و
سرعت سطوح پایین تر زمینه اتخاذتصمیمات در در عالیرتبه ترین مقامات به این اداره کمک کرده است تا

آورد. پدید الزم را
عکس العمل که بخش اعظم فعالیت آن توأم با بود زیاد کشوری آن قدر اداره امور فشارهای وارده بر
قبل برنامه های تعیین شده از و درموردخط مشی ها هماهنگ شده و رویدادها با وتالش کرده است تا بود
که وضع حاضر اذعان دارد کشوری نیز امور جدید مدیر داشته باشد. پیشرفت الزم را حرکتهای توأم با
خط با منظمتر برخورد تا طراحی کند مدت تری را است که فنون برنامه ریزی دراز امیدوار ایده آل نیست و
مسائل بسیار با نحوه برخورد تا می کند روی طرحی کار بر او مثال٬ به طور سازد. امکان پذیر را مشی ها
وزارت خارجه در موجود اصطکاـک بین دفاتر و ایران مشخص شود در عاطفی حقوق بشر غامض و

واقع گردند. نظر مد نیز حقوق بشر در عوامل مؤثر عین حال ضرائب و در ـکاهش یافته و
برنامه پیشنهادی رابطه با تعیین تعیین برنامه مشخصی در کشوری٬ امور ایده های مدیر از یکی دیگر
تحریک فروشهای عمده که سبب منحرف ساختن و مانع از تا دقیق است٬ فروش نظامی به صورتی بسیار
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ارزش می باشند. که این نظریات با بازرسین معتقدند بشود. جناح مخالف می گردد
مدت برنامه های اقتصادی ایران با تحلیل دراز تجزیه و زمینه و که در بازرسین معتقدند این٬ عالوه بر
اختصاص تأثیر بایدتالش بیشتری مبذول شود. نفتی آن کشور میان رفتن ذخائر گرفتن امکان از نظر در
مسائل مهم از یکی دیگر نیز برنامه ریزیهای صنعتی کشور منابع به برنامه های دفاعی بر بخش عمده ای از
که بقای باشد نظامی ما سیاستهای اقتصادی و این مطالعات بایدمشخص کردن عناصری از هدف از است.

به مخاطره می افکند. یا مدت تضمین کرده و دراز در ایران را
(1 ـ 1 (پیشنهاد

امـنیتی ایران بـخصوص اداره امـور امور آژانسهای مرتبط با دیگر ایران با مدیریت بخش کشور
کرده است. سازنده ای برقرار مختلف جامعه اطالعاتی رابطه خوب و عناصر وزارت دفاع و بین المللی در

ندارد. زمینه هماهنگی بین سازمانی مشکل چندانی وجود در
درگیریهای و PM تضاد بخشهای بعضی از HA و ایران٬ میان بخش امور داخل وزارت خارجه٬ در
ایران به زمانی که از تا احتماًال سازمانهای مزبور اختالف سلیقه های بین این اداره و آمده بود. تندی پدید
نزدیک باشد٬ ایران اینچنین صمیمانه و با روابط ما و شود یاد زمینه حقوق بشر عنوان کشوری متخلف در
اداره امور نظر مورد توافق و مورد قبل تعیین شده و این حال ابداع روشهای از با یافت. ادامه خواهد

آورد. پدید امور در بهبودی را کاهش داده و را تشنجها ـکشوری می تواند
مقام اقتصادی این اداره قبل به افزایش است و رو ایران ظاهرًا در ـکمیسیون مشترک آمریکا میزان کار
از برگزاری اجالس خویش که سه بار در سال است٬ شدیدًا مشغول رتق و فتق امور می باشد (به یاد داشت
بازرسی 4 رجوع شود). بنا به ابتکار همین مقام اقتصادی است که نقش کمیسیون مشترک سازنده تر از

پیش شده است.

پیشنهاد
جهت مشخص سازی این مطلب که در باید ایران) نزدیک / خاور کشوری (امور 1مدیریت امور ـ 1
مطالعاتی می کند٬ یاتهدید تضمین و مدت را دراز ایران در بقاء نظامی ما سیاستهای اقتصادی و ـکدام یک از
کراس تی . انجام دهد. چارلز را
بازرس ارشد

1978 شماره 2 خارجه محرمانه یادداشت بازرسی ـ وزارت امور
ژوئیه تهران ـ نزدیک ایران) واحد: خاور ایران (امور هدایت روابط با

 مدیریت پست دیپلماتیک
حقایق

1400آمریکایی برخورداراست که سازمانی بسیاروسیع مرکب از درایران از هیئت نمایندگی آمریکا
850 بوده و ایران مشغول به کار در گروه کمک مستشاری نظامی آمریکا در نفر) 1200) بخش اعظم آنها
محلی است. کارمند 165 آمریکایی و کارمند وزارت خارجه دارای 102 اتباع محلی هستند. از آنها نفر
اداره مخدر٬ مواد آژانس مبارزه با کشاورزی٬ وزارت بازرگانی٬ وزارت خارجه نمایندگانی از عالوه بر
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به کـار آنجا در وزارت دفاع نیز آژانس ارتباطات بین المللی و اداره هوایی فدرال٬ درآمد٬ مالیات بر
واحدهایی دارد. نیز شیراز اصفهان و تبریز٬ این نمایندگی در مشغول می باشند.

کـه در ستادی سفیر مشاور معاون سفیر سفیر٬ متشکل از کوچک و بخش اجرایی سفارت نسبتًا
یک معموًال و رجوع گردد) (به یادداشت بازرسی شماره 4 می کند کار آمریکا ـکمیسیون مشترک ایران و
محلی یک کارمند منشی آمریکایی و دو می گذراند. آنجا در را است که اولین دوره خدمت خود مقام سیّار
بر تا به معاونت نمایندگی به عنوان مقام اجرایی سفارت متکی است٬ سفیر می باشند. عنوان مقام پروتکل٬ با
نمایندگی مسئولیتهای که تمام عناصر اطمینان حاصل کند عملیات روزمره سفارت نظارت اعمال نماید؛
مناقشات مربوط به اختیارات بین هماهنگ ساخته و برنامه های سفارت را انجام می دهند. محوله را

فصل نماید. حل و سفارت را عناصر
جمله رئیس هیئت که مقامات اصلی نمایندگی از روزانه یک جلسه ستادی تشکیل می دهند سفیر
آن شرکت در این جلسه طی می کند٬ جهت شرکت در طوالنی را مستشاری نظامی که مسافتی بسیار
صورت ضـرورت در و جلسه مربوط به تیم کشوری تشکیل می شود نیز هفته ای یک بار مینمایند.

برنامه ریزی ترتیب داده می شود. هماهنگی و ایجاد جلسات دیگری به منظور

ارزیابی
خوب است. ایران٬ در پیچیدگیهای انجام کار گرفتن وسعت و نظر در مدیریت نمایندگی بخصوص با
سفیر به خوبی در جریان جزئیات عملیات قرار داشته و فعاالنه در تمام آنها به استثناء عملیات روزمره
وارد این واحد شده٬ به نحو قابل تمجیدی اداره امور را در دخالت دارد. معاون سفیر که اخیرًا شرکت و

عمل می نمود. وی به عنوان کاردار ایران٬ تمام مدت اقامت این تیم در در دست گرفته و
سازمان خوب است چون ماهیت جامع جلسات روزانه سطح رؤسای بخش و وضع ارتباطات در
چنین ایجاب مشخص می گردد. و مسائل عملیاتی اتخاذ تکالیف در تصمیمات و آنجا ـکارمندی که در
رهنمودهای کلی را سفیر و موردرویدادهای مربوط به فعالیتهای مهم توجیه می گردد این گروه در می کند٬
سطوح ارتباطات در عدم وجود بازرسین شکایات نه چندان تندی مبنی بر این حال٬ با ارائه می نماید.
آن که آنها اداری معتقدند بخشهای کنسولی و بخصوص در کارمندان٬ مقامات و دریافت داشته و پائین تر
تالش دارد است و خبر این گونه احساسات با از نمی گیرند.واحد شایددرجریان وقایع قرار و که باید طور
جلسات تیم کشوری را آنان در مشارکت بیشتر داده و همگان قرار اختیار در بایگانی قابل مطالعه را تا
است چون اتاق کنفرانس مخصوص به جلسات طبقه بندی شده بسیار دشوار بسیار این امر سبب شود.
که البته با می کنند برگزار به استثنای بخش اداری جلسات ستادی خویش را تمام بخشها ـکوچک است.
تبادل مطالب مورد که بخشی از بازرسین معتقدند شد. طرف خواهد این نقیصه بر مقام اداری جدید ورود
تابعه حاـکی از بازرسی سه واحد گیرد. قرار نیز کارمندان تابع آنها اختیار در باید میان رؤسای بخشها نظر
بازرگانی اقتصادی و سیاسی و موارد اطالعات الزم به خصوص در و زمینه ارائه رهنمود آن است که در
مشاورین سفارت در و کردندکه معاون سفیر بازرسین پیشنهاد بشود. توجه بیشتری به این بخشها باید
سال به واحدهای تابعه طبق برنامه در یک دوبار کنسولی هر و بازرگانی٬ اقتصادی / اداری٬ سیاسی٬ امور
به با شوند کنفرانس عادی برگزار توأم با باید این بازدیدها (2 ـ 1 (پیشنهاد نمایند. قبل تعیین شده سفر از
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فعالیتهای سفارت به طور وارد که واحدهای تابعه نیز سعی شود آنها در و تهران باشد اصلی در سه افسر
ـکلی بشوند.

از تعیین گردد. به عنوان ”هماهنگ کننده کنسولگریها“ که یک نفر شده بود بازرسی قبل پیشنهاد در
که کردند بازرسین پیشنهاد می کنند٬ اجرا کنسولی را امور تنها واحد تابعه دو این سه واحد که از آنجا
درجه شغلی گشته و عنوان سرکنسولی برخوردار از و هماهنگ کننده همان رئیس بخش کنسولی باشد
بخش در ارائه رهنمودها درزمینه هماهنگی و این کارصورت گرفته است و 0طبقه بندی گردد. ـ وی نیز2

کرده است. بیشتری پیدا وضع بهبود ـکنسولی٬
چندانی کیفیت سطح پشتیبانی اداری تغییر و فعالیتهای مهم کنسولگریها دیگر رابطه با در این حال٬ با
تهران که بخش اعظم فعالیتهای فقط در مجربی است٬ بسیار که افسر کنسول٬ سر ننموده است. ایجاد را
داشت که اونمی توان انتظار از و عهده دارد٬ بر را کار زیادی از حجم بسیار انجام می شد٬ آنجا ـکنسولی در
بازرسین تحت فرمان مستقیم خویش بپردازد. نیزواحد درواحدهای تابعه و به سازماندهی فعالیتها بتواند
زیر عملیات کنسولی را داده شده ولی سرکنسول نیز که نقش هماهنگی به معاونت سفیر می کنند پیشنهاد
لطمه ای وارد به طبقه بندی مقام وی نیز و داد کاهش نخواهد مسئولیتهای وی را این تغییر٬ داشته باشد. نظر

.(2 ـ 2 (پیشنهاد بود. خواهد 0 ـ ساخت که همان سطح 2 نخواهد
است که به بنابراین بهتر می کنند. تابعه سفر شخصیت مهم به تک تک این سه واحد سال چند هر
شرکت مستقیمًا تهیه مقدمات این گونه سفرها برنامه ریزی و در تا فرصت داده شود مقامات این واحدها
داشته باشند. معموًال تا بحال از آنها خواسته می شد که در زمینه کارهای لجستیکی و رزرو هتل کار کنند
نظر نگاه داشته از برای این مقامات جوان نباید اهمیت ”وجهه“ فعالیتی نداشته اند. بخشهای دیگر ولی در

.(2 ـ 3 (پیشنهاد شود.
جـریان تـمامی ایـنکه در از ظاهرًا آنها و بودن مقامات جوان به خوبی پیشرفتمی کند پبرنامه سیار
برگزاری با را کیفیت این برنامه ها خوشحال هستند. می گیرند خارجی قرار امور جنبه های خدمت در
نحوه بهره برداری بهتر به تبادل تجارب پرداخته و شرکت داشته و آنها در معاون وی نیز و جلساتی که سفیر

.(2 ـ 4 (پیشنهاد می توان افزایش داد. فراـگیرند٬ را آموزشها از
یافته است. بسیار سال قبل تغییر به نسبت دو این واحدها وضع حاـکم بر روحیه کلی خوب است و
جمله وضع زمینه روحیه از در توجه کافی سفارت به مشکالت موجود که علت این امر بازرسین معتقدند

احسن می باشد. پیگیری مسائل اداری به نحو جلسات معارفه و تفریحگاه و مسکن٬
بـه مـنظور کافی می باشد. آنها این پست دیپلماتیک دارای یازده منشی آمریکایی است که تعداد
مثال به طور برنامه های پشتیبانی بهتری تهیه گردد. باید منابع منشیگری موجود٬ از بهره برداری بهتر
صورت در یا تعویض کرده و یکدیگر با را منشیهای خود بتوانند سیاسی نظامی باید بخشهای سیاسی و
بخشهای یکدیگر در باید بازرگانی نیز منشیهای بخش اقتصادی و و کمک نمایند به یکدیگر لزوم منشیها
سبب ایجاد این برنامه ها بگیرد. یک بتواندجای دیگری را درصورت لزوم هر تا ببینند آموزشهای الزم را

.(2 ـ 5 (پیشنهاد می گردد. بین رفتن احساس انزوا از و هماهنگی بیشتر جو

پیشنهادات
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مشاورین سیاسی٬ سیستم سرکشی مرتب معاونت نمایندگی و تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ 1
این مقامات بتوانند یک از هر تا به واحدهای تابعه پیاده کند کنسولی را امور اقتصادی/بازرگانی و اداری٬

کنند. سفر این واحدها یک از طبق برنامه مشخص به هر بار حداقل سالی دو
واحدهای تابعه کار هماهنگی در ایجاد مسئولیت نظارت و تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ 2
عنوان شغل و به لغو پیشنهاد خود صالحدید با سفارت باید به معاونت نمایندگی محول نماید. خویش را
که مقام سرکنسول به قوت خویش توصیه نماید آن صورت باید که در بدهد را هماهنگ کننده کنسولگریها

باشد. 0 ـ همان رده 2 رده شغلی اش نیز باقیمانده و
جهت دخـالت مـدیران واحـدهای تـابعه در در اقداماتی را تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ 3
رود. مقامات محلی باال وجهه آنان نزد تا شخصیتهای مهم انجام دهد برنامه ریزی وسازماندهی سفر
به صورت باافسران سیار چندوقت یک بار هر سفارت تهران باید معاونت نمایندگی در با سفیر .2 ـ 4

مالقات نمایند. ـگروهی تشکی جلسه داده و
برنامه ریز پشتیبانی را جهت کمک و یک سیستم مبادله منشی با تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ 5
یکدیگرتعویض با بازرگانی بتوانند بخشهای اقتصادی / نظامی و مثًالمنشیهای بخشهای سیاسی و تا ـکند

یاری دهند. را یکدیگر کارها در یا شده و
کراس تی . چارلز
بازرس ارشد

وزارت امور خارجه خیلی محرمانه
شماره 3 خارجه نزدیکایران) یادداشت بازرسی ـ ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
حقایق

0 ـ افسران سرویس خارجی رده شغلی 2 تهران به وسیله یکی از در بخش سیاسی سفارت آمریکا
جداـگانه نظامی یک واحد بخش سیاسی / منشی است. دو و مقام تمام وقت دیگر شامل دو سرپرستی و
آن در 0 ـ کارمندان رده شغلی 3 یکی از و این یادداشت بازرسی به آن پرداخته می شود ولی در است٬

انجام می دهد. را مربوط به او است که یک منشی امور مشغول به کار

نتیجهـگیریها ارزیابی و
سیاسی امور الف.

این بخش یک برنامه کلی خوب است. آن به طور که عملکرد بخش سیاسی نشان می دهد ارزیابی کار
عالقه تحلیل مسائل مهم مورد تجزیه و که برای پوشش و جالب ارائه نمود ـگزارشگری سیاسی بسیار
دانشجویان مورد ارسال گزارش در این برنامه مانند موضوعات مندرج در طرح ریزی شده بود. آمریکا
و قبال اقیانوس هند سیاست ایران در حقوق بشر٬ فعالیت زنان٬ فعالیت احزاب سیاسی٬ آمریکا٬ ایرانی در
ایـن رویدادهای داخلی دستورالعملی برای گـزارشـات کـامل گـردید. مقامات ایران و خلیج فارس٬
چند هم اـکنون به مرحله نهایی رسیده است. گزارشها بسیاری از و ـگزارشگری طبق برنامه به پیش می رود
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روزمره به طور تقریبًا موضوعی نیز گزارشات مستمر به این گزارش افزوده شده است. نیز موضوع جدید
به تناسب ارسال می شود. تهیه و

این واقعیت که تمام تصمیمات مهم توسط شاه اتخاذ دست شاه و قدرت سیاسی در ماهیت تمرکز
شاه در با دائمًا سفیر محدودیتهایی می سازد. دچار گزارشگری سیاسی سنتی بخش سیاسی را می گردد٬
مکمل نیز که این کار ارسال می نماید این طریق گزارشهای سیاسی قابل مالحظه ای را از تماس است و
با نیز کیفیت آنها کافی است و ظاهرًا نیز تماسهای بخش (سیاسی) ـگزارشگری بخش سیاسی می گردد.

است. به بهبود رو برنامه ها ـگسترش اخیر
ایران همیشه تحت پوشش قدرت در دیگرشخصیتهای مهم ساختار و م) خارجه (ایران ـ وزارت امور

دارند. ـگزارشات بخش سیاسی قرار
گزارشات روابط خارجی ایران تقسیم می گردد. بخش مهم مسایل داخلی و بخش سیاسی به دو ـکار
نتیجه برنامه است که در رویداد چند این به خاطر شده و شدیدتر طول سال گذشته پیچیده و داخلی در
دانشجویان و عکس العمل رهبران مذهبی محافظه کار٬ این امر توسط شاه رخ داده است. اعطای آزادیها

به دنبال داشته است. را گروهها دیگر
منطقه خاور کشورهای کوچک حوزه خلیج٬ همسایگان نزدیکش٬ بخصوص با روابط خارجی ایران٬
ماهیتی از گزارشها داشته است. تحت پوشش گزارشات سفارت قرار شوروی نیز و آمریکا نزدیک و
تجزیه و اهمیت رویدادها مفهوم و مورد است در بوده ولی بهتر کامل برخوردار تقریبًا فشرده و روشن٬

تحلیل های بیشتری ارائه شود. بعضی از یادداشتهای مکالماتی نیز باید به تلگرام تبدیل شوند.
ـگزارشات ارسالی زندگینامه ای عالی٬ جامع و دقیق است. پرونده زندگینامه های این بخش بسیار حائز
آن استفاده می کنند شخصیتهای مهم ایران از آشنایی با و فکر بسیاری برای درک طرز اهمیت بوده و
به خوبی توسط بخش سیاسی تحت پوشش نیز قانون دریاها زنان و جمله امور جانبه از موضوعات چند

واقع شده است.
بخش تهیه از ولی بخش گزارشات داخلی گسترده تر کافی است٬ ظاهرًا کارمندان این بخش نیز تعداد
ایران در عالی سرکنسولگری آمریکا تهیه گزارشات داخلی حمایت بسیار در ـگزارشات خارجی است.
مورد در تا هم می آیند تهران گرد در ماه یک بار چهار هر مدیران این کنسولگریها به سزایی دارد. تأثیر
برای سفارت بلکه برای مدیران نیز این عمل درست نه تنها نمایند. فعالیتهای حوزه خویش تبادل نظر
مورد در را برداشت آنها و حوزه دید سفارت٬ عناصر و یکدیگر با تماس شخصی آنها زیرا باارزش است٬

گسترش می دهد. گیرند٬ قرار توجه بیشتر مورد مسائلی که باید

نظامی سیاسی / امور ب.
زمینه ایران در و رابطه بین آمریکا اهمیت است. با برجسته و نظامی نیز سیاسی / بخش امور ـکار
جهان محسوب در بزرگترین برنامه اینچنینی ما و گسترده بوده٬ فروشهای نظامی بسیار همکاری در
پـرسنل آمـریکایی و 18000 حدود حضور عظیم بوده و بسیار به دالر ارزش این فروشها می شود.

یافته است. ایران رشدی چشمگیر در غیرنظامی هستند٬ وابستگانشان که اـکثرًا
ریاست جمهوری٬ بخشنامه های قوه مقننه٬ و فروشهای نظامی خارجی به ایران تحت کنترل رهنمودها
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رابطه خوب درک کرده است. کامًال را سیاسی نظامی این موارد مشاور دفاع می باشد. وزارت خارجه و
در را آنها اجرای مؤثر و ایران موجبات رعایت این رهنمودها در هیئت مستشاری نظامی آمریکا وی با

فراهم می آورد. اهداف آمریکا منافع و پیشبرد
جریان در وی را سیاسی نظامی دائمًا مشاور و نظامی نظارت دارد سیاسی / امور بر شخصًا سفیر
حوزه به امور آشنا رده متوسط و اعزام یک مقام از است و این بخش همیشه پرکار می دهد. قرار رویدادها
.(3 ـ 1 (پیشنهاد کمک مؤثری به آن باشد. PM می تواند / SAS زمینه تجربه در بخصوص با مأموریت و
این گونه موارد با واقف بوده و زمینه حقوق بشر خویش در کار سیاسی نظامی به اهمیت بعد مشاور

دارد. برخوردی مؤثر
اشاره شده مسئله فـروش نظامی به آنها سیاسی / توسط مشاور جمله مسائل مهمی که اخیرًا از
پیش بینی هوایی دفاعی این کشور٬ زمینه هشدار هواپیمای بوئینگ آواـکس جهت افزایش توان ایران در
طبق تسریع خارج سازی پرسنل خویش بر انگیزه های پیمانکاران آمریکایی در خریدهای دفاعی ایران و
می توان نام برد. را (95 ـ همکاری امنیتی بین المللی (الیحه عمومی 92 رهنمودهای الیحه 1977

توسط پیمانکاران دفـاعی آمـریکایی در افزایش فروش تسلیحاتی آمریکا مسئله حساس نظارت بر
سیاسی / مشاور جنبه های مهم کار یکی از تصویب قوه مجریه نیز سیاستهای مورد چهارچوب قوانین و
عالی بین هیئت مستشاری نظامی به تداوم رابطه بسیار و به خوبی انجام می دهد را این کار او نظامی است.

سفارت کمک می نماید. آمریکایی و

امور کارگری
وظایف نیمه وقت به عنوان بخشی از این کار کامل نیست. کارگری درسفارت٬ و کار ـگزارشگری امور
را کار یا خارجه و وزارتخانه های امور نیاز رضایتبخش نبوده و این امر به بخش سیاسی محول شده است.
دقیق تهیه کامل و (CERP 005 ٬ ژانویه 1978 گرچه گزارش کارگری ساالنه (مورخ 5 تأمین نمی کند.
به تکامل ایران قابل توجه و صحنه کارگری رو معذالک فقدان جریان مداوم گزارشات از شده است٬
می شود پیشنهاد است. استثناء می رسد شیراز خوبی که از البته گزارشات کارگری بسیار محسوس است.
آینده نزدیک مسائل کارگری حداقل در در بازرگانی محول شود. ـکه گزارش کارگری به بخش اقتصادی و

.(2 ـ 3 (پیشنهاد اقتصادی چرا. عناصر نظر از اما محتوای سیاسی چندانی به چشم می خورد٬
شرایط اجتماعی مطابق با امور و فعالیتهای وزارت کار زمینه سازمان و در را اطالعات خود سفارت باید
فعالیتهای سازمان کارگران و گرایشها برگیرنده رهبریت کنونی٬ در این اطالعات باید وفق داده و روز
نگران را آمریکا قبال سازمان کارگران ایرانی که مستقیمًا مواضع آن در دولت ایران و برخورد طرز ایرانی؛
قیمتها٬ دستمزدها٬ استخدام٬ در (شامل روندهای موجود کار تکامل وضع نیروی انسانی و و می سازد
مقررات مربوط و سیاستها مهاجرت کارگری٬ روابط کارگری٬ رویدادهای مهم در توزیع درآمدها) و تولید
باشد.تجدیدمداوم بردن معیارهای کار٬ وطرحهای مربوط به باال برنامه ها درمورد و به کارگران خارجی٬
معیارهای مسائل کارگری بین المللی و رویدادهای اتحادیه های تجاری٬ ارقام مربوط به نیروی انسانی٬

کارگری ضرورت دارد. ـکاری و
بایدیک درصورت رضایتبخش نبودن آن٬ و گیرد قرار بررسی مجدد مورد باید این کار پایان سال٬ در
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ارسال این گزارشات نمود. تهیه و تمام وقت مأمور به طور مقام خاص را
پیشنهادات

نظامی را سیاسی و امور در یک مقام دیگر ضرورت وجود تهران باید در سفارت آمریکا .3 ـ 1
درخواست افسرجدیدی را یا و منتقل سازد به آنجا کارمندان بخش سیاسی را یکی از یا و مشخص کند

نماید.
به بخش اقتصادی ـ کارگری را و کار وظیفه تهیه گزارش امور تهران باید در سفارت آمریکا .3 ـ 2

محول نماید. 317 ـ موقعیت شغلی 30 بازرگانی و
کراس تی . راجرز چارلز ـکنت ان .
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
شماره 4 نزدیک ایران) یادداشت بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
بازرگانی اقتصادی /  امور

حقایق
نه پرسنل محلی تحت سرپرستی یک افسر بخش اقتصادی بازرگانی شامل هشت پرسنل آمریکایی و
سرویس خارجه با رده شغلی 1 ـ 0 است. معاون وی یکی از کارمندان بخش سرویس خارجه وزارت
واحد از این بخش عبارتند عناصر شده است. است که به وزارت خارجه مأمور رده شغلی 2 بازرگانی با
یک فنی٬ یک وابسته علمی و محلی٬ یک کارمند و رده شغلی 3 یک افسرسرویس خارجه از اقتصادی با
آنها نفراز محلی است که دو سه کارمندآمریکایی وهفت کارمند بازرگانی مرکب از وواحد نفتی؛ مقام امور
برنامه کمکهای آمریکایی نظارت دارد کارمند دو کار واحداقتصادی بر کتابخانه بازرگانی کارمی کنند. در
بخش اقتصادی بازرگانی کابل هستند. در زمینه برنامه های کمک آمریکا ـکه مشغول آموزش فردی در
این بخش قسمتی از درآمددارد. نماینده اداره مالیات بر وابسته هوایی غیرنظامی و با یک رابطه رسمی نیز
جلسات ستادی تشریح شده است. ه که دریادداشت بازرسی 9 تهران تشکیل می دهد٬ تجاری در مرکز را

می شود. تمام پرسنل چه آمریکایی چه محلی به صورت هفتگی برگزار

نتیجهـگیری ارزیابی و
درصدواردات نفتی 4/8 گرچه ایران تنها است٬ نفت متمرکز بر ایران طبیعتًا در منافع اقتصادی آمریکا
و لیکن گاز به ایران متکی نیستیم٬ هیچ کاالی استراتژیک دیگر مورد در ما تأمین می کند. را آمریکا

شد. حائزاهمیت خواهد برای ما به موقع خود آن نیز ثروتهای معدنی دیگر
جمله مأموریتهای تهیه مقدمات جالب برای شرکتهای آمریکایی از و اطالعات مربوط به بازار انتشار
بازرگانی است. مرکز وابسته کشاورزی و دفتر تابعه سفارت٬ سه واحد بازرگانی٬ مهم بخش اقتصادی /
سیل ایران و بانکی آمریکایی در دفتر 14 شرکت آمریکایی و منابع قابل مالحظه ای برای خدمت به 350

پیش بینی شده است. می کنند سفر بازرگانانی که به این کشور
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شاید و که باید بازرگانی آن طور واحد کار عالی است. وابسته علمی بسیار کار اقتصادی و واحد ـکار
خوب نیست.

اقتصادی واحد الف.
البته کمبودها است. کیفیت باالیی برخوردار کالن از زمینه اقتصاد ـگزارشگری اقتصادی بخصوص در
گزارشات اطالعات میان برداشته شود. از منابع می تواند سازماندهی مجدد که با دارد وقفه هایی وجود و

ارسال می گردد. طبق برنامه تهیه و جاری اقتصادی کامل است و
حدودی نسبت به روزهای ولی تا گرچه عالی است٬ نفتی٬ گزارش مربوط به امور همان حال٬ در
بهمین دلیل توصیه کافی نبوده است. معدنی نیز گزارش مربوط به مواد بحرانی گذشته کاهش یافته و

نفتی گذاشته شود. امور گزارشگر معدنی برعهده افسر که تهیه گزارش مربوط به مواد می شود
1ـ4). (پیشنهاد

سفارت عین حال که گزارشات اطالعات جاری اقتصادی به صورت نامه هوایی ارسال می گردد٬ در
ارسال به موقع نحوه توزیع و در این امر استفاده بیشتری بنماید. زمینه گزارشات خود تلگرام در از باید
هزینه ارسال نامه هوایی از این هزینه ارسال تلگرام کمتر عالوه بر کرد. خواهد ایجاد بیشتری را بهبود
بیشتر کاهش داده و به ارسال یادداشتهای مکالماتی را میزان وابستگی خود این بخش همچنین باید است.
توجه ظاهرًا و کافی توزیع نمی گردند یادداشتهای مکالماتی به طور به ارسال گزارشهای تلگرافی بپردازد.

چندانی را نیز جلب نمی کنند.
تالش خود ولی این بخش در است٬ ایران دشوار در اطالعات دیگر ارقام اقتصادی موثق و و تهیه آمار
تفسیرخوبی تحلیل و این مطالب مهم لیکن پیچیده روش تجزیه و مورد در این زمینه موفق بوده است و در
جامعه رابطه وحمایت آن از قابل توجه است و نهادهای مالی بسیار رابطه این بخش با ابداع کرده است. را
دریـافت از وزارت خزانه داری آمریکا شایان توجه خاص است. ایران نیز بانکی عظیم آمریکایی در

است. خرسند بسیار تحلیل های ارائه شده توسط این واحد تجزیه و و ـگزارشها

بازرگانی واحد ب.
یک کـمک وابسـته وزارت بازرگانی و یک وابسته بازرگانی اعزامی از بازرگانی مرکب از واحد
که هیچ گاه به صورت تمام است٬ سیار معموًالیک کارمند و 0 ـ بازرگانی 6 یک کارمند ٬0 ـ بازرگانی 5
که تأمین اطالعات گفته شود باید اقتصادی٬ واحد رابطه با در انجام وظیفه نمی کند. این واحد وقت در
این گونه مشکالت اغلب سبب کندی بروز بوده است. برای منافع بازرگانی آمریکایی دشوار نیاز مورد
بازرسین ADS می گردد. عکس العمل نسبت به درخواستهای مربوط به گزارش راهنمای تجارت جهانی و
کرده اند ایجاد نیز که وقفه های قابل مالحظه ای را که برای کاهش این گونه تأخیرها کرده بودند پیشنهاد
هنگام پاسخگویی به یک درخواست بازرگانی در واحد کرده بود) زمان بازرسی کاهش پیدا (ـگرچه در
زمان دریافت درخواست پاسخ به واشنگتن از روز خاتمه 30 که در محلی برای اطالعات اعالم نماید
بازرگانی را بایدواحد داشته باشد شرکت درخواست کننده به زمان بیشتری نیاز اـگر ارسال خواهدگردید.

دهد. قرار جریان امر در
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با این واحد پاسخ مقتضی دریافت نشد٬ روز 30 پس از که اـگر بازرسین همچنین پیشنهادی کردند
هم مطالب باز اطالعات بیشتر صورت بروز که در اعالم نماید به واشنگتن اطالع داده و اطالعات موجود
کیفیت کلی گزارشات از و داد کاهش خواهد را این چنین گزارشگری زمان وقفه ها شد. ارسال خواهد
است که به عنوان برای اولین بار دارد٬ 0 کمک وابسته بازرگانی که رده شغلی 5ـ کرد. چیزی کم نخواهد
معموًال این بخش خدمت می کنند. در محلی نیز هفت کارمند بازرگانی انجام وظیفه می کند. یک کارمند

می گیرند. قرار تازه کار سیار یک افسر تحت نظر آنها
که نظارت کافی بر این باشد علت این امر شاید غیابشان مختلط است. و مانندحضور آنها ـکیفیت کار
به همین دلیل به و ترک می گویند بزودی این محل را که افسران سیار می دانند آنها اعمال نمیشود. آنها ـکار
کارمندان محلی به عهده کمک کار که نظارت بر بنابراین توصیه می شود رهنمودهای آنان وقعی نمی نهند.
به سیار زمانی که افسر که در همچنین باعث می شود این امر سیار. نه افسر وابسته بازرگانی گذاشته شود

.(4 ـ 2 (پیشنهاد نیاید. نظارت پدید نشده وقفه در این بخش مأمور
بازرگانی آمریکا به مرکز بازرگانی معموًال بخش اقتصادی / از بازار امر کارمندان تحقیق در یکی از
در می تواند بازرگانی کرده و این پست سازمانی خدمات ارزنده ای به بخش اقتصادی / می شود. مأمور
وضعیت مرکز و شود ابقا شغل باید این وظیفه و پیدایش عالی فرصتهای تجاری نقش مهمی داشته باشد.

.(4 ـ 3 (پیشنهاد آورد آن تغییری پدید در تجاری نباید
به که عموم قادر آنجا از آن نیست. محل آن مناسب برای استفاده از ـکتابخانه بازرگانی کافی است اما
استفاده از آن نیستند باید محل آن را تغییر داد (پیشنهاد 4 ـ 4؛ به یادداشت بازرسی شماره 6 ب نیز رجوع

شود).
4 تا ساعت 7/30 بقیه قسمتهای سفارت از ساعات کار بخش اقتصادی بازرگانی مانند ساعات کار
ساعت 6بعدازظهر در آغازو را کارخود 10 ساعت 9/30یا بازرگانی تهران از مراـکز اـکثر بعدازظهراست.
بخشهای جامعه تفاوت دارد. روزهای اداری دیگر با نیز آنها این روزهای کار عالوه بر تمام می کنند.
کارایی آن تا دهد قرار نظر تجدید مورد بازرگانی را بخش اقتصادی / ساعات کار سفارت باید بنابراین٬
تغییر را خود محلی چه ساعات کار ساعات کار مطابقت با و بقیه قسمتهای سفارت به منظور افزایش یابد.
در کارمندان خود یکی از از احتماًال و انجام دهد را این کار بازرگانی باید ولی واحد چه ندهند٬ و دهند

(4 ـ 5 (پیشنهاد به صورت کشیک استفاده کند. روزهای عادی کار
نتیجه در آن نیز انتشار می شود. سال منتشر در بار چهار معموًال یک خبرنامه بازرگانی محلی نیز
توسط دریافت ماشین چاپ جدید پس از خوشبختانه٬ می گردد. تأخیر دچار مشکالت مربوط به تولید

شد. خواهد آژانس ارتباطات بین المللی وضع بهتر
تهران در باید این واحد انرژی بیشتری دنبال شود. با حومه سه کنسولگری باید فرصتهای بازرگانی در
فرصتهای و پیرامون موقعیت بازار آمده و آن مدیران سه کنسولگری گرد که در نماید جلساتی برگزار

(4 ـ 6 (پیشنهاد به عمل آورند. تبادل نظر بحث و تجاری موجود

کمیسیون مشترک ج.
تاوضعیت انتقال کمک فنی وتکنولوژیکی به ایران را ـکمیسیون مشترک درسال 1974تأسیس گردید
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اول توسط ایران حالی که هزینه های مورد در بخشد٬ زمینه کمک بهبود برطبق خط مشیهای ارائه شده در
تعطیل گردید). سال 1967 کمک در (دفتر تأمین می گردد.

بـخش اقـتصادی / در همین اواخـر تا سفارت آمریکا در مسئول کمیسیون مشترک مستقر افسر
بنابراین وظیفه به نمی تواندیک شغل تمام وقت باشد٬ که این کار ثابت شد ولی بعدها بازرگانی کارمی کرد.
ـکمیسیون مشترک انجام می دهد. وظایف خود به عنوان یکی از که آن را بخش کمک محول شد ـکارمند

پنج کمیته تشکیل شده است: از آمریکا ایران و
نـقل و حـمل و مسکـن٬ بهداشت٬ شامل کمیته های فرعی تجارت٬ مالی٬ ـکمیته اقتصادی و ـ 1

فعال نشده است). هنوز الکترونیک (ـکه این کمیته فرعی آخر
کارگری. و کار شامل امور همکاری فنی٬ ـکمیته نیروی انسانی و ـ 2

رجوع شود). د ـکمیته کشاورزی (به یادداشت بازرسی 9 ـ 3
برق رسانی گازی و نفتی٬ خورشیدی٬ شامل کمیته های فرعی انرژی هسته ای٬ ـکمیته انرژی٬ ـ 4

روستایی.
آموزش پرورش. تکنولوژی و ـکمیته علوم٬ ـ 5

گزارش وضعیتهای مربوط به فعالیتهای کمیته ها و سال تشکیل جلسه می دهد در بار این کمیسیون دو
این فعالیت بیشتر بخشها بعضی از در این کمیسیون مشترک فعال است و کلی٬ به طور هماهنگ می سازد. را
به آن موارد در هماهنگیهایی را معطوف داشته و را توجه خود نیز موضوع دیگر به چند این حال٬ با است.

وجود می آورد.
فعالیتهای کمیسیون مشترک با مشکالت و موانعی موجود در دولت ایران٬ درست مثل مسائل دیگر
این کمیسیون به عنوان سمبل سطح کابینه اتخاذمی گردد. می گرددچون معموًالتصمیمات الزم در روبه رو

ایران تلقی می گردد. و همکاری جدی بین آمریکا

پیشنهادات
به افسر معدنی را مسئولیت گزارشگریهای مربوط به مواد تهران باید در سفارت آمریکا .4 ـ 1

نفتی محول نماید. امور ـگزارشگر
کارمندان محلی بخش اقتصادی بازرگانی کار درتهران بایدمسئولیت نظارت بر سفارت آمریکا .4 ـ 2

به کمک وابسته بازرگانی محول کند. را
پست افسر تهران٬ در تجاری آمریکا صورت تعطیل مرکز تهران بایدحتی در در سفارت آمریکا .4 ـ 3

بگمارد. بازرگانی به کار بخش اقتصادی و در آن را نموده و ابقاء و زمینه بازار تحقیق در
یک ایران حداقل سالی یک بار برای سه کنسولگری خویش در تهران باید در سفارت آمریکا .4 ـ 4

نماید. تجاری برگزار ـکنفرانس بازرگانی ـ
کراس تی . راجرز چارلز ـکنت ان .
بازرس بازرس ارشد
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ژوئیه 1978 طبقه بندی نشده تهران ـ واحد:
شماره 5 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با

کنسولی  امور
حقایق

امور در 3 سرویس خارجه ـ تهران تحت سرپرستی یک افسر در بخش کنسولی سفارت آمریکا
دارد. نظر زیر ایران را تابعه سفارت در وی همچنین فعالیتهای سه واحد ـکنسولی می باشد.

به آنها از نفر آمریکایی (ـکه دو 10افسر پرسنلی مرکب از بخش کنسولی درصورت تکمیل بودن کادر
PIT است که همه آنان کارمند 6 و محلی7 کارمند 17 می کنند)٬ این بخش کار صورت نیمه وقت در
محوطه اصلی از سه خیابان دورتر یک ساختمان جداـگانه وحدود بخش کنسولی در آمریکایی میباشند.
انجام ساختمان دیگر دانشجویی در مسئله روادید ایام شلوغیهای تابستانی٬ در سفارت واقع شده است.
خیابان دارای یک درب ولی از دارد محوطه سفارت قرار در احداث شده و برای این کار که اخیرًا می شود

می باشد. ورودی جداـگانه نیز

نتیجهـگیری ارزیابی و
مدیریت الف.

عملیات کنسولی از زمان انجام آخرین بازرسی٬ بهبود قابل توجهی یافته است که با در نظر گرفتن
تقاضای روادیدهای می باشد. وضع شایان توجه بسیار این بهبود واقعیت افزایش قابل مالحظه حجم کار٬
سال در آنها حالی که تعداد در برسد٬ 100000 مهاجرتی طی سال مالی جاری ممکن است به مرز غیر
3800 تا 3700 به حدود 2100مورد از روادیدهای مهاجرتی نیز بود. 60000مورد با برابر مالی 1976
برآورد نفر 40000 بیش از شهروندان آمریکایی مقیم حومه کنسولی تهران نیز افزایش یافته است. مورد

بود. نفر 28000 حدود آنها سال قبل تعداد حالی که دو شده در
حمایت شده توسط کنسول و فنون مدیریت تدبیر استفاده از با افزوده شده تنها کار جذب این مقدار
این بخش شده تا ایجاد بزرگ بسیاری نیز تغییرات کوچک و بوده است. معاونت وی امکان پذیر و سفیر
چه آمریکایی نسبت به عموم چه ایرانی و بتواند نیاز میزان خدمات مورد هماهنگ ماندن با عالوه بر
تا صورت گرفته است. این کار برنامه نه چندان مؤثر کارمندان آمریکایی و علیرغم کمبود باشد. پاسخگو
این بخش به صورت نیمه وقت در آنها نفر که دو ده نفر از کارمندان آمریکایی عبارت بود همین اواخرتعداد
کارمندان بخش تعداد سیاسی منتقل شده و به بخش اقتصادی و حال حاضر در این دوافسر می کردند. ـکار
برای بخش کنسولی سه موقعیت شغلی جدید برای سال مالی 1979 تقلیل داده اند. نفر به 8 ـکنسولی را
نیمه بعدی در آشناسازی قبلی آنها به زبان فارسی و ولی امکان آموزش آنها گرفته٬ تصویب قرار مورد

می رسد. سال ضعیف به نظر

روادیدها ب.
محل دانشجویی در روادید بخش کنسولی گشایش بخش صدور در چشمگیرترین بهبودها یکی از
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گرچه این ساختمان برای عملیات کناره محوطه سفارت می باشد. سکونت قبلی تفنگداران دریایی در
متقاضیان به دقت استفاده شده تا فضای موجود ولی از ایده آل نیست٬ پرحجم مناسب و روادید صدور
طبق رنگ کدبندی صندلیهای اطاق انتظار مثال٬ به طور طی کنند: را نظر به ترتیب مراحل مورد بتوانند
که پس از بگویند به او و خوانند یک صندلی آبی برای کنترل اولیه مدارک فرا از کسی را یعنی اـگر شده اند٬
که مرحله مصاحبه در بگذراند بایدچه مرحله ای را که بعدًا می داند بنشیند٬ روی یک صندلی زرد اتمام کار
دانشجویی جو مهمترین جنبه تسهیالت جدید امور٬ بر ناظر برای یک فرد است. روادید صدور مورد
راه نرسیده٬ فصل ازدحام روادیدهای دانشجویی از چه هنوز گر آنجاست٬ در کارایی موجود صداقت و
نه برای متقاضی ناراحتی به تا آمد اقدامات الزم به عمل خواهد آن زمان نیز ولی مشخص است که در

شود. اعصاب کارمندان فشاری وارد نه بر و آید وجود
یک یافته است. بسیار بهبود ساختمان اصلی کنسولی نیز وضع مربوط به روادیدهای غیرمهاجرتی در
گرفته شده٬ نظر محدوده خیابان در خارج از محل پارک موتوری برای محل تجمع متقاضیان در بخش از
غیرمهاجرتی شوند. بخش صدورروادید تاپسازدریافت شماره نوبت به صورت گروههای کوچک وارد
نـظر از مـتقاضیان را و پـاسپورتها مـهاجرتی٬ مسئول بخش روادیدهای غیر مقام کنسولی تازه وارد
که شامل ) مشخص گردد شود٬ صادر به مصاحبه می تواند بدون نیاز خاصی که روادید موارد تا می گذراند
این گونه موارد در دارند). را این گونه روادیدها درخواست صدور متقاضیانی است که برای چندمین بار
می تواند که نیازی به مصاحبه نیست و گفته می شود نظر مورد به فرد روادیدهاست) درصد (ـکه شامل 30
محل را ترک گوید و بعد از ظهر همان روز پاسپورت خود را با روادید الزم دریافت نماید. سپس بقیه
سفارت بخشهای دیگر مقامات تازه کار یا مقامات کنسولی و ٬PIT متقاضیان توسط کارمندان آمریکایی
ازدحام متقاضی بتواننددرفصول توأم با تا بخش کنسولی به کارمی پردازند به صورت هفته ای در ـکه اـکثرًا
که کسانی که مدارک این عمل باعث می شود بررسی قرارمی گیرند. مورد برای این بخش کمک واقع شوند٬
در و دریافت دارند الزم را روادید رده حذف شده و از ضرورتی ندارد آنها مصاحبه با تهیه کرده و الزم را
10 حدود گذاشته می شوند. کنار نیز تهیه نکرده اند مدارک الزم را عوض کسانی که براساس ماده 221
مقررات یا و 214 طبق ماده (ب) بر مسئول و فرد نظر از و این مرحله باقی می مانند درصدی که پس از
مصاحبه ای دقیق قرار توسط مقام کنسولی مورد نیز نمی باشند شرایط برای دریافت روادید واجد دیگر

تصمیم گیری شود. برای دریافت روادید استحقاق آنها مورد در تا می گیرند
مرحله قبل ازمصاحبه در ٬PIT نامه هایی که توسط کارمندان نقطه ضعف این سیستم این است که تقاضا
این نمی گیرد. یک مقام کنسولی قرار بررسی مجدد مورد روادید صدور نظر از گرفته اند قبول قرار مورد
نـتیجه در کـنسول مـی باشد. سر حاوی امضاء روادید چون مهر نمی کنند امضاء را مقامات روادیدها
بـدون بـازرسین٬ تصویب کرده اند. را نظر مورد روادید صدور PIT بخودی خود ـکارمندان آمریکایی
یک مقام کنسولی و که این عمل بایدمتوقف گردد معتقدند یاصداقت این کارمندان٬ سوءظن به صالحیت و
.(5 ـ 1 (پیشنهاد دهد. قرار موردمطالعه مجدد کنسولی را بررسی شده توسط مقامات غیر تمام موارد
ـ 4058 برخالف مفاد مهاجرتی را غیر شده متقاضیان روادید رئیس بخش کنسولی پاسخنامه های رد
روادید بخش صدور که در آنجا از نمی کند. امضاء نداده و بررسی قرار مورد ژوئن 1975 CA مورخ 12

است که این گونه پاسخنامه های بهتر می پردازند٬ به کار غیرمهاجرتی کارمندان بسیاری به صورت سیار
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تا توسط یک مقام مجرب بررسی شود فقدان مدارک الزم است) مواردی که علت٬ در شده (بجز رد
تشکیل کل متقاضیان روزانه را پنج درصد حدود تنها این گونه موارد حفظ گردد. هماهنگی الزم نیز

شده است. ضرورت ایجاد بر که برای رئیس بخش مسئولیتی مازاد شود تصور نباید و می دهد
2ـ5). (پیشنهاد

مورد 3700 حدود آنها تعداد اـگر افزایش یافته است. میزان درخواست برای روادیدهای مهاجرتی نیز
محلی برای انجام آن کافی است ولی٬ سه کارمند و PIT آمریکایی٬ یک کارمند یک افسر٬ سال باشد٬ در
بخشید. صعودی خواهد مهاجرت سیر به روند حتمًا به آمریکا ایرانیان دیگر دانشجویان و افزایش سفر
این گونه روادیدهای مـهاجرتی مورد در کتبی برای دریافت اطالعات بیشتر یا درخواستهای تلفنی و
کارمندان بایدتعداد آینده نزدیک یا به همین دلیل در تلف می سازد. را وقت کارمندان این واحد بخشی از
مجدد٬ درخواست ورود جمله تصویب عریضه ها٬ از این واحد وظایف دیگر یا این بخش افزایش یابد٬
دیگری محول شود. غیره به واحد سرمایهـگذاران و روادید بررسی تقاضانامه های مربوط به صدور

وی ترکیب جالبی همه کارمندانش می باشد. تمجید مورد و نظارتی عالی دارد امور رئیس بخش بر
تهران به عنوان یکی از در گرفتن شهرت سفارت آمریکا نظر در با ترغیب قوه ابتکار. و رهنمودها است از
محلی که وضع روحی کارمندان آمریکایی و بایدگفته شود سخت ترین واحدهای کنسولی وزارت خارجه٬
اظـهار دائمًا بخش کنسولی می شوند٬ مقامات تازه کاری که وارد همان حال٬ در خوب است. بسیار
سفارت دوری از و حجم کار فشارهای ناشی از مانده اند. بقیه قسمتهای سفارت جدا از که گویا می دارند
باعث میشود که بسیاری از آنها در جلسات هفتگی تیم کشوری حضور به هم نرسانند. تماس با دیگر
در مرکز طول ساعات اداری نیز به ندرت صورت می پذیرد. بایگانی مخصوص مطالعه نیز ـکارمندان در
بخش کنسولی هر که برای دسترسی به آن بایداز ارتباطات درساختمان اصلی سفارت نگاهداری می شود

دقیقه پیاده روی نمود. 15 تا به مدت 10 روز
کارمندان بخش اختیار بیشتری در و به صورت بهتر این بایگانی را که سفارت باید بازرسین معتقدند

.(5 ـ 3 (پیشنهاد دهد. به صورت روزانه قرار طریق ارسال نسخ دوم پرونده ها ـکنسولی از
ولی آنهایی که درجلسات هفتگی تیم کشوری شرکت جویند٬ کارمندان تازه کارخواسته می شود ـگرچه از
به نظر نمی شوند. این جلسات حاضر در کار فشار به خاطر می شوند٬ بخش کنسولی مشغول کار ـکه در
این جلسات به عمل آید. در جهت دعوت این کارمندان برای حضور تالش بیشتری در بازرسین باید
بایستی این جلسات حاضرشود٬ در کارمندان خود یکی از هفته همراه با هر رئیس بخش کنسولی که باید
سهولت بیشتری انـجام شـود. با غیاب کارمندانش نیز و حضور تا همراه تهیه کند این افراد لیستی از

.(5 ـ 4 (پیشنهاد

آموزش منابع پرسنلی کنسولی و ج.
از مورد زمینه دو تهیه کرده که در برای کارمندان تازه کار فعال نیز سفارت یک برنامه متناوب بسیار
رده (با این کارمندان تازه وارد یکی از ظاهرًا٬ ارائه می کند. تجربه الزم را تهران آموزش و در وظایف آنها
تا این نقیصه بایدمرتفع گردد بخش کنسولی دراین برنامه متناوب گنجانده نشده بود. در (30 شغلی 332ـ
(5 ـ 5 (پیشنهاد شود. این برنامه بهره مند آموزش های نهفته در دیگران از مانند بتواند نیز این کارمند
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تا می کند به جا جا ازچندیک بار هر کارمندان بخش را رئیس بخش کنونی نیز آموزشهای فوق٬ عالوه بر
”صدور ناشی از کار فشار حدودی از وظایف گوناـگون کنسولی تا مورد کسب آموزش در عالوه بر
پایین هرم سازمانی دولت مقامات ایرانی طبقه متوسط یا متقاضیان و کمی از تعداد خالصی یابند. روادید“
رئیس بخش که تمام کارمندان بخش کنسولی به استثناء بازرسین معتقدند به زبان انگلیسی تکلم می کنند.
که این کارمندان در می کردند بازرسین چنین تصور (5 ـ 6 (پیشنهاد زمینه زبان آموزش ببینند. در باید
این گونه از این بخش شده اند وارد کسانی که اخیرًا تن از ولی دو زمینه زبان فارسی آموزش می بینند٬
وزارت سفارت و که این کارضرورتی ندارد. گفته شده بود نیز آنها به یکی از و نشده اند برخوردار آموزشها
گرفته اند کلیه این مناصب به وسیله افرادی که زبان فارسی فرا تا مراقبت به عمل آورند خارجه باید
همان حال برنامه آموزش فارسی در به فراـگیری زبان فارسی بپردازند. تمام جانشینان آنان نیز و پرشوند
منتقدین این برنامه بسیاری از باشد. آن مطابق شرایط روز مفاد تا واقع گردد نظر تجدید مورد باید نیز
تهران فارسی رایج در مؤسسه سرویس خارجه تدریس می شود٬ که زبان فارسی که در مدعی هستند
تهران که در می گردد روی فارسی مکتوب تأـکید این برنامه بیشتر که در معتقدند دیگران نیز نیست. امروز

.(5 ـ 7 (پیشنهاد ضرورت چندانی ندارد.

مشکل مربوط به روادیدهای دانشجویی د.
ویزای دانشجویی برای ضوابط مربوط به صدور دیگر یا مالی و معیارهای علمی و این سؤال که آیا
ایرانیها در کمترین حد الزم تعیین می شوند یا خیر٬ مشکلی است که بسیاری از مقامات کنسولی که با
دارد که بسیاری سوءظنی قوی وجود را نگران کرده است. دانشجویی مصاحبه می کنند متقاضیان روادید
مسجل نشده است. ولی هنوز تخلف می کنند٬ ازوضعیت قانونی خود آمریکا کاردر ازدانشجویان ایرانی با
نگران کننده است. نیز بوده اند آمریکا دانشجویانی که چندین سال در میزان تطبیق وضعیت آن دسته از
بیشتر یا درصد 25 که میزان انطباق پذیری آنها توسط بازرسین نشان می دهد (بررسی بایگانی روادیدها

است).
کم اهمیت مدارس کوچک و آموزشهای اـکتسابی توسط ایرانیان در این معلوم نیست که آیا عالوه بر
سؤال این پاسخ منفی باشد٬ اـگر نه. یا ایران می سازد نظرخویش در به دنبال کردن حرفه مورد قادر را آنها

بود؟ چگونه خواهد سیاست خارجی آمریکا ثبات آتی ایران و بر است که تأثیرات این روند
به حدود دهه 1970 در هزار چند سال از هر ایران در روادیدهای دانشجویی صادره در افزایش تعداد با
که یافتن پاسخهای مربوط به این سؤاالت حائزاهمیت بسیاراست. بایدگفته شود سال جاری٬ 20000در
اداره مهاجرت به و ( CA/ VO ایران و نزدیک / خاور که وزارت خارجه (امور مناسبت دارد اینجا در
موارد و کار تحصیل٬ مورد صحیح در بتوان آماری منطقًا پرداخته تا تحلیل آنها جمع آوری اطالعات و
این خصوص در تحلیلی قابل اتکاء نتیجه به تجزیه و در و مطابقت وضعیت دانشجویان ایرانی فراهم آورد
.(5 ـ 9 و 5 ـ 8 (پیشنهاد دست یافت. خیر یا دارند وجود رفت واقعًا باال آن در مسائلی که ذـکر ـکه آیا

پیشنهادات
تمام روادیدهای غیرمهاجرتی به تأییدمقام کنسولی تا تهران بایدترتیبی دهد در سفارت آمریکا .5 ـ 1
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رسیده باشد.
که رئیس بخش کنسولی تمام پاسخنامه های تهران بایداطمینان حاصل کند در سفارت آمریکا .5 ـ 2
و مرور ژوئن 1975 CA مورخ 12 ـ 4058 طبق مفاد بر مهاجرتی را شده مربوط به روادیدهای غیر رد

بررسی می نماید.
بایگانی مخصوص مطالعه در از را نسخه رونوشت پرونده ها تهران باید در سفارت آمریکا .5 ـ 3
گیرند. جریان فعالیتهای سفارت قرار در کارمندان آن بخش بتوانند تا دهد بخش کنسولی قرار اختیار
کارمندان بخش کنسولی همیشه همراه که یکی از مطمئن شود تهران باید در سفارت آمریکا .5 ـ 4

جلسات هفتگی تیم کشوری شرکت می نماید. به صورت متناوب در سرپرست بخش کنسولی و
در نیز 30 ـ دارای رده شغلی 332 تازه کار کارمند تا تهران بایدترتیبی دهد در سفارت آمریکا .5 ـ 5

شرکت نماید. برنامه آموزشی متناوب کارمندان تازه کار
رئیس بخش بخواهد تمام کارمندان بخش کنسولی به استثناء از سفارت باید وزارت خارجه و .5 ـ 6
به این گونه مناصب مأمور که افراد مطمئن شوند همچنین باید زمینه زبان فارسی آموزش ببینند. ـکه در

دیده اند. این دوره آموزشی را حتمًا
بررسی قرار مورد برنامه زبان فارسی مؤسسه سرویس خارجی را خارجه باید وزارت امور .5 ـ 7

ایران است. که این برنامه شامل آموزش زبان محاوره ای کنونی در مطمئن شود تا دهد
همکاری آژانس ارتباطات بین المللی با (CA/VO ایران و نزدیک / خاور وزارت خارجه (امور .5 ـ 8
در اداره مهاجرت و تابعیت باید نحوه زندگی دانشجویان ایرانی در آمریکا را مورد مطالعه قرار دهند. میزان
این بررسی در باید آنها عملکرد و تحصیل می کنند آنها نوع مؤسساتی که در الگوی کاری٬ وضعیت٬ تغییر

ـگنجانده شود.
برای بررسی معیارهای مخصوص صدورروادید کمیته خاصی را تهران باید در سفارت آمریکا .5 ـ 9
کارمندان بخش مرکب از این کمیته باید معاونت نمایندگی٬ به دستور بنا دانشجویان ایرانی تشکیل دهد.
رابطه با این کمیته بایددر بخش سیاسی باشد. فرهنگی آژانس ارتباطات بین المللی و بخش امور ـکنسولی٬
آموزش قبل بر تأـکید با نظر تناسب رشته تحصیلی مورد و درک زبان انگلیسی٬ حمایت مالی٬ نمرات٬ ریز

ارائه کند. دانشگاه رهنمودهایی را از
کراس تی . وایرز چارلز ویرجینیا
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
الف شماره 6 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
اداری  فعالیتهای امور

حقایق
امنیتی گارد نفر 14 محلی سرویس خارجه٬ کارمند 145 آمریکایی٬ کارمند بخش اداری شامل 24
آن دفاتر پیمانی است. کارمند 150 یک افسرخدمات ساختمانی نیروی دریایی وحدود تفنگداردریایی٬
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محوطه اجاره ای سفارت پراـکنده است. نقاط مختلف محوطه سفارت و در
نتیجهـگیری ارزیابی و

دارای سبک مدیریتی بسیار ترک نمود٬ تهران را ژوئن 1978 اینکه مشاوراداری که دراواخر وجود با
که نموده بود برای اموراداری ایجاد یک سلسله عملیات مؤثر و مفیدواقع شد او ولی برای خود عادی بود٬
که توجه اصلی عمل می کرد نموده بود مرکزدایره مدیریتی که ایجاد از او حل می کرد. مسائل کوتاه مدت را
مـعطوف بـخشهای مشکـل زا و قسمتها پروژه های خاص و به تأمین نیازهای رده باالی مدیریت٬ را
جداـگانه خدمات عمومی را به طور اما نکرده بود٬ پر خدمات عمومی را 0 ـ محل شغلی 3 او می داشت.
بهره برداری 0 ـ تحلیل روشهای مدیریت 5 تجزیه و یک کارمند وجود از او هدایت می نمود. سرپرستی و

عملیات اداری سفارت بود. انتخابی از وظایفش بررسی داخلی و که یکی از ـکرد
مدت غیبت وی در اداری٬ تحلیل روشهای مدیریت به عنوان جانشین مشاور بخش تجزیه و ـکارمند
وی بودند٬ از برمی آمدچونرؤسای شعبات اداری گرچه مسنتر عهده این کار به خوبی از او عمل می کرد.
نبودند. نیز شدن مسئولیتها به همین دلیل مایل به عهده دار و درنمی آوردند کل عملیات اداری سر ولی از
تمام به همین دلیل میزان اطالعات در و تشکیل نمی داد اداری هیچ گاه جلسات ستادی را این مشاور

شده بود. محدود عملیات اداری بسیار بخش از
نمی تواند الزامًا و تشکیالت هرم گونه وزارت خارجه جایی داشته باشد در این نوع مدیریت نمی تواند
طریق از وزارت خارجه احتماًال اختیار در نیروی انسانی موجود از استفاده بهتر وضع باشد. نشانه بهبود
نظارت مستقیم امکان پذیرتر است. به همین دلیل٬ بازرسین پیشنهاد کردند که جای خالی کارمند بخش
خدمات عمومی 3 ـ 0 همان طور که پیش بینی شده پر شود و عنوان کارمند تجزیه و تحلیل روشهای
هم اـکنون به عنوان مزبور فرد کند. پیدا به کارمندخدمات عمومی تغییر نیز (50 ـ 2130 ـ مدیریت (436
مینی کامپیوتر استفاده از مهمترین وظیفه اش که یافتن موارد و خدمات عمومی خدمت می کند ـکارمند
بخش سرپرستی خدمات عمومی می باشد وظایف متعلق به کارمند از حالی که مستقیمًا در وانگ است٬

.(1 الف ـ 6 (پیشنهاد
قبل بود. دالر وانگ به ارزش 69400 یکی ازاقدامات مشاوراداری قبلی سفارش یک مینی کامپیوتر
بـا ولی این کامپیوتر خاصی برای آن طرح ریزی نشده بود٬ ارسال سفارش هیچ گونه زمینه کاربرد از
تهران در در سفارت آمریکا می باشد. حال نصب است سازگار واحدهای دیگری در دستگاههایی که در
به جای تأمین سئول قرض بگیرد. در سفارت آمریکا از وانگ را برنامه های مخصوص کامپیوتر دارد نظر
طریق از دالر) هزینه (24429 بخشی از منابع معقول٬ تهران از در سفارت آمریکا بودجه برای کامپیوتر
فروش داراییهای غیرقابل مصرف محل درآمدهای ناشی از از بخشی دیگر انجمن کارمندان آمریکایی و
به وزارت خارجه بقیه این مبلغ نیز عادی است. غیر این روش کامًال تأمین گردیده است. دالر) 20812)
نصب قبل از بودجه مشترک تخصیص یافته برای پشتیبانی تجهیزاتی تأمین گردد. از اختصاص داده شده تا
وزارت خارجه سفارت و فراهم نشده بود. توسط اپراتورها این کامپیوتر با مقدمات الزم برای شروع کار
مقرون به صرفه است٬ که عملیات کامپیوتر مطمئن شوند تا به بررسی مطلب بپردازند مشترکًا باید آمریکا
تمام هزینه های تا نیازمدیریت تأمین شود اطالعات مورد و یعنی فضای پرسنلی به میزان الزم محدود
برای بخش نیاز پرسنل مورد تعداد این بررسی باید در مصرفی برای عملیات کامپیوتری جبران شود.
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(2 الف ـ 6 (پیشنهاد گیرد. قرار نظر مد اختصاص بودجه صحیح به آن نیز نیز ـکامپیوتری و
پیشنهادات

تحلیل عنوان شغلی تجزیه و باید (EX نزدیک / خاور امور ٬ PER) وزارت خارجه 01 الف ـ 6
خدمات عمومی تغییر تهران به کارمند در سفارت آمریکا در را (50 ـ 2630 ـ روشهای مدیریت (436

دهد.
تهران باید در سفارت آمریکا و (A /ISO , EX نزدیک / خاور وزارت خارجه (امور 02 الف ـ 6
پرسنل وجود مقرون به صرفه بودن٬ از تا به بررسی عملیات طراحی شده کامپیوتری بپردازند مشترکًا
اطمینان حاصل کامپیوتر تأمین مالی صحیح خرید سیستم و استفاده از انداختن و برای به کار نیاز مورد

ـکنند.
کراس تی . فولر چارلز الورنس ا.
بازرس بازرس ارشد

وزارت خارجه طبقه بندی نشده
ب شماره 6 نزدیک ایران) ـگزارش بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
 عملیات کارگزینی

حقایق
ایران٬ از تعداد 104 آمریکایی و 837 کارمند محلی سرویس خارجه سازمانهای دولت آمریکا در
محلی نه کارمند آمریکایی و دو کارمندان آن از تعداد خدمات کامل قسمت کارگزینی استفاده می کنند
کارمندان محلی سرویس خارجه دارای سمت نظامی است. سرویس خارجه تشکیل شده که یکی از
سـرویس خـارجـی آژانس ارتباطات بین المللی٬ کارمندان خارجه٬ از آمریکایی فوق الذکر 104
کمک وابستگانشان از از نفر 270 و آمریکایی دیگر 73 وزارت بازرگانی می باشند. وزارت کشاورزی و
در نفر 593 حدود پرسنل محلی سرویس خارجی٬ 837 از می شوند. قسمت کارگزینی برخوردار محدود

استخدام سازمانهای نظامی آمریکایی می باشند.

نتیجهـگیری ارزیابی و
این مشکالت در بروز جهت ممانعت از تالشهایی در به خوبی اداره می شود. عملیات پرسنلی کًال
گرفتن وضعیت نظر در با به موقع مرتفع گردند. سعی می شود آنها صورت بروز در و بخش انجام می شود
گفت که وضع روحی کارمندان آمریکایی بسیار باید دستخوش ترافیک سنگین٬ تهران به عنوان یک شهر
درجهت تأمین تالش بسیاری را سفارت نیز گونه مطبوعیت است. هر تهران یک پایتخت فاقد خوب است.
کارگزینی با افسر مصروف داشته است. طول ماههای اخیر مسکن برای کارمندان آمریکایی خویش در
تابع خویش به فرد ولی مدیریت برنامه کارمندان آمریکایی را RU مسئول قسمت کارگزینی است٬ ـ رتبه 3
مدیریت برنامه بر فعالیتش را منحصرًا خود RU است سپرده و ـ رتبه 6 کارگزینی با ـکه یک کارمند

کرده است. ـکارمندان متمرکز
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بیان این مطلب که مدیریت برنامه پرسنل محلی دشوارتراست افسرکارگزینی با بازرسین٬ با گفتگو در
برطرف ساخت. را سخت نیست این کنجکاوی ما عادی و مدیریت پرسنل آمریکایی کاری غیر و

حال حاضر در و منتشرگردید آوریل 1978 که نتیجه آن در به بررسی دستمزدهاپرداخت٬ وی اخیرًا
یک شـورای مـحلی حال ایجاد این وی در عالوه بر مشغول مطالعه طبقه بندی مشاغل محلی است.
راه حلهای مناسبی برای فصل کرده و حل و عالقه کارمندان محلی را موضوعات مورد ـکارمندی است تا

خوبی است. پروژه بسیار ظاهرًا و بیابد٬ آنها
نیمی از حدود پرداخته است. به عنوان مقام پرسنلی به کار برای اولین بار کارگزینی تازهـکارتر افسر
دفتری بقیه اوقات وی صرف انجام امور وابستگان و یا کارمندان آمریکایی و اوقات وی صرف مشاوره با
زمینه مدیریت برنامه پرسنل حالی که در در دوره خدمت وی امسال به پایان می رسد مربوطه میشود.

محلی تجربه چندانی کسب نکرده است.
سازمان مستقل به دو چون قسمت کارگزینی عمًال گشته٬ سفارت پدیدار تفاهمهای جزئی در سوء
پرسنلی آنها امور درگیر را کارگزینی خود این که افسر پرسنل آمریکایی از بعضی از تقسیم شده است.
گاهی از زمینه مسائل مربوط به پرسنل محلی نیز متقاضی کمک در افراد شگفتی کرده اند. نساخته اظهار
یافته اند. نیست رنجش خاطر به کمک به آنها کارگزینی قادر تازه کار گفته شده که افسر این که به آنها
این گونه شرایط سؤاالتی به در سلسله مراتب فرماندهی مرتبط به مقام پرسنلی تازهـکار مورد در همچنین٬
ولی قبًالمی بایست درزمینه فعالیت بسیارخوبی ازخویش نشان داده٬ این که او وجود با آمده است. وجود
امور پرسنلی آموزشی کافی دریافت می نمود. (پیشنهاد 6 ب ـ 1) در نتیجه طبقه بندی مجدد مشاغل
موافقت افسر کارگزینی و ناظر مورد می کنند که تغییرات شغلی آنها باید درجه پیدا محلی٬ کسانی ارتقاء
درجه بعضیها این است که ممکن است ارتقاء این گونه بررسی محدود در موجود خطر گیرد. مربوطه قرار
رده های شغلی حدود دارد. نظر کارگزینی در افسر هماهنگی٬ ایجاد به منظور نباشد. چندان درست نیز
کارمندان دولتی این افراد زیرا انجام دهد٬ را این کار نباید او طبقه بندی نماید. پیمانی را کارمند 200
رده تا که سفارت یک هیئت بررسی ارتقای رده های شغلی تشکیل دهد کردند بازرسین پیشنهاد نیستند.
6 (پیشنهاد طبقه بندی مشاغل پیمانی دست بردارند. این از عالوه بر و نکند شغلی هیچ کس به ناحق تغییر

.(2 ب ـ
به قسمت کارگزینی رسمًا کارمندان محلی سرویس خارجه که متخصص امنیتی می باشد یکی از
کشیک شب از افسر به عنوان دستیار او است. دالر حقوق ساالنه وی معادل 14000 منصوب گشته است.
حال بخش اعظم مشکالت به وسیله کارمندان عادی (به هر یکشنبه انجام وظیفه می کند. چهارشنبه تا
باید ضروری است و این شغل غیر فصل می گردند). کارمندان محلی سرویس خارجی حل و آمریکایی و
به جای دیگری منتقل گردد. باید این کارمند صورت عملی بودن٬ در .(3 ب ـ 6 (پیشنهاد حذف گردد.
پوشش از کارمندان محلی که مایلند پرسنل کارشناسان محلی کارگزینی سرویس خارجی از یکی از
پول جمع آوری شوند سال به باالی خویش برخوردار فرزندان 18 یا بهداشتی بیشتری برای والدین و
دولتی آمریکایی که وی یک کارمند آنجا از به بیمارستان بیمه کننده آنان می پردازد. این پول را و می کند
اعمال هزینه کردن این وجوه کنترل رسمی را جمع آوری و بر مالی باید امور بودجه و ارشد کارمند است٬

(4 ب ـ 6 (پیشنهاد نماید.
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متقاضیان مصاحبه با کارمندان محلی و مشاوره با زمینه پذیرش ارباب رجوع٬ کارگزینی در برای دفتر
طبقه دوم یک ساختمان کتابخانه بازرگانی در قسمت کارگزینی و نشده است. کافی ایجاد فضای کار
فضای کافی برای قسمت کارگزینی باید دارند. ـکوچک نزدیک درب ورودی اصلی محوطه سفارت قرار
بالعکس محوطه سفارت یا انتقال کتابخانه بازرگانی به یک محل موقت در با تنها این کار و نمود ایجاد

(5 ب ـ 6 (پیشنهاد است. امکان پذیر
نمایندگان کارمندان محلی سرویس خارجی مالقات و یک گروه از با طول این بازدید بازرسین در
فهرست شده زیر این مشکالت در بعضی از مشکالت جاری آنان به تبادل نظرپرداختند. پیرامون مسائل و

است.
تقسیم مزایا بخش حقوق و لیست حقوق کارمندان محلی به دو دستمزدهای نشان داده شده در - -
که به نفع می شود حقوق اصلی کسر از خدمات دولتی تنها کسورات مربوط به بازنشستگی از شده است.
عنوان حقوق بخش ترکیب شده و که این دو دارند تقاضا آنها ـکارمندان محلی سرویس خارجی نیست.

اصلی به آن داده شود.
می کردند ایران برای صندوق مشترک اصلی کار کارمندان محلی سرویس خارجی در -تعدادی از -
کسانی که تحت تأثیراین اـکثر پنج سال دوام نداشت. این صندوق بیش از آمریکایی ایرانی بود. ـکه یک نهاد
ولی پس از به این صندوق منتقل شده بودند که برای کار کارمندان آمریکایی بودند٬ گرفته اند قرار روادید
آن زمان نیز که حتی در معتقدند آنها مزایای بازنشستگی محروم شده اند. از آنجا در آن برای مدت کار

ـکارمند دولت آمریکا بوده اند.
توسط بیمارستان عمومی تهران تنها درمان برای کارمندان محلی سرویس خارجی در بهداشت و - -
اـگریک طرح بیمه درمانی جامع ابداع تهران وازطریق یک برنامه تهیه شده توسط سفارت تأمین می گردد.

بود. خواهد مثمرثمرتر شود
سالگی قطع سن 18 محلی سرویس خارجی در درمان برای وابستگان یک کارمند بهداشت و - -
را سالگی افراد سن 25 کارفرمایان تا از بعضی دیگر آن که حق بیمه اضافی پرداخت گردد. مگر می گردد٬

حال تحصیل باشند. آن که آنان در مشروط بر شامل این خدمات می دانند
این شکاف کارفرمایان معموًال ایران به سختی قابل دریافت است. غیره در وامهای بانکی و - -
این در یک اتحادیه اعتباری می تواند اطالعات مربوط به راههای ممکن برای ایجاد می کنند. پر را موجود

واقع گردد. زمینه مفید
آن است در بهتر است. روزهای زمستانی خیلی زود دقیقه در یعنی 7/30 ساعت شروع کار - -
عزیمت پرسنلی قبل از ارشد کارمند دو اداری و مشاور این مسائل با کند. تغییر سال ساعت کار قسمت از
ارزش مالحظه را که این پیشنهادات شایستگی و معتقدند نیز آنها گرفت. قرار تبادل نظر بازرسین مورد

(6 ب ـ 6 (پیشنهاد دارد.

پیشنهادات
پرسنلی به عنوان کارمند آینده به ـکسانی که برای اولین بار در تهران باید در سفارت آمریکا 01 6ب ـ
محلی را به صورت متناوب برنامه های پرسنلی آمریکایی و تا فرصت دهد منصوب می شوند به آن واحد
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تجربه کنند.
تا تشکیل دهد یک هیئت بررسی ارتقای درجات شغلی را تهران باید در سفارت آمریکا 02 ب ـ 6
به طبقه بندی مشاغل پیمانی بپردازد. این نباید عالوه بر و کند فردی به ناحق ارتقای درجه پیدا مبادا
رده شغلی متخصص امنیتی محلی سرویس خارجی به شماره تهران باید در 03سفارت آمریکا 6بـ

حذف کند. را 510/2
قسمت کارگزینی بخش وجوهات جمع آوری شده از بر تهران باید در سفارت آمریکا 04 ب ـ 6
نظارت رسمی داشته سال آنها فرزندان باالی 18 ـکارمندان محلی جهت پوشش بیمه درمانی والدین و

باشد.
کند. فضای کافی برای قسمت کارگزینی خویش ایجاد تهران باید در سفارت آمریکا 05 ب ـ 6

که در عالقه کارمندان محلی سرویس خارجی را تهران بایدمسائل مورد در 06سفارت آمریکا 6ب ـ
اختیار در حل کرده وخالصه ای ازاقدامات انجام شده را یادداشت 6ب مورخ ژوئیه 1978فهرست شده.

دهد. واحدهای تابعه آن قرار سفارت و ـکارمندان محلی سرویس خارجی در
کراس تی . فولر چارلز . الورنس ا
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
هدایت روابط با ایران (امور خاور نزدیک / ایران) ـگزارش بازرسی ـ شماره 6 ج

واحد: تهران ـ ژوئیه 1978
مالی  عملیات بودجه و

حقایق
مالی که دردفتراجاره ای سفارت بودجه و محلی سرویس خارجی دردفتر کارمند 19 آمریکایی و دو
مقام بودجه و مدیریت و آمریکایی دارای عناوین شغلی مقام بودجه و کارمند دو میکنند. واقع شده کار

مالی هستند.

نتیجهـگیری ارزیابی و
صورت ولی در خوبی دارد٬ بسیار مالی عملکرد بودجه و برداشت کلی بازرسین این است که دفتر
ماه مارس در بهتری انجام دهد. توانست کار خواهد کمتری کارمند تعداد شدن مراحل کاری با مرتب تر
بخش اعظم کارمندان محلی سرویس خارجی از این بخش گذشته بود. 339صورتحساب از تنها 1978
آموزشهای مختلف را آنها بسیاری از و وظایف دارای اتاقهای جداـگانه هستند نظر از فیزیکی و نظر
کـار میزان تـولید نیستند مالی قادر بودجه و مدیریت و نتیجه مسئوالن بخش بودجه و در ندیده اند.
آنها وضع عملیات خویش از برای بهبود یا مقایسه کرده و را ـکارمندان محلی سرویس خارجی خود
کنترل وجوهات و که واحد بازرسین توصیه می کنند برای حل این مسئله٬ دریافت دارند. اطالعات الزم را
یعنی تقسیم گردد. بین آنها کار ادغام شده و مالی دریکدیگر به صورت یک واحد کنترل صورت بها واحد
صـورت هم به عنوان بـررسی کـننده٬ پرداخت و حسابداری خواهد همان متخصص مالی هم به کار
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بخش دیگر در به کار شش ماه یک بار هر متخصصین مالی باید کرد. عمل خواهد حسابهای بخش خود
(1 ج ـ 6 (پیشنهاد شوند. آشنا انجام حل وظایف واحد به نحوه٬ تا بپردازند

رده این صورت٬ در گیرد. مالی قرار تحت نظارت مستقیم مقام آمریکایی بودجه و مالی باید واحد
حذف بشود. می تواند مالی نیز بودجه و دفتر محلی سرویس خارجه در کارمند شغلی 530/1

(2 ج ـ (توصیه 6
رابط دوش واحد از RFC پاریس باید مسئولیت توزیع چکهای وارده از اعمال کنترل داخلی٬ به منظور
به مقام را خود گزارش کار مستقیمًا باید نیز این فرد پستی محول گردد. به مسئول امور RFC برداشته و

RFC رابط عهده واحد بر باید RFC پاریس نیز به مسئولیت ارسال اسناد مدیریت تسلیم نماید. بودجه و
به مقام را خود گزارش کار باید نیز این فرد تقلیل یابد. به یک نفر می تواند کارمندان آن نیز که تعداد باشد
تسلیم عالوه بر هدف این است که یک نفر تسلیم نماید. مالی که مقام تصویب کننده است٬ بودجه و

(3 ج ـ 6 (پیشنهاد نباشد. دریافت کننده چک مربوط به آن نیز صورتحساب٬
هزینه وتعهدات ارسالی به کلیه اسناد ارقام مناسب حسابداری در و آمار تا ابداع گردد روشهایی باید
دفتر نه در کننده ماشین شود٬ صادر دفاتر در باید صورتحسابها مالی نشان داده شوند. بودجه و دفتر
تمام باید این تغییر بایدتصویب شده باشند. مالی حتمًا بودجه و به دفتر ارسال آنها قبل از و مالی٬ بودجه و
ذیربط مایل به دفتر و محل صندوق وجوه جزئی پرداخت می شوند جمله آنهایی که از از - صورتحسابها

(3 ج ـ 6 (پیشنهاد گیرد. بر در را تصویب آنهاست -
در حال حاضر روش باز پرداخت نقدی صورتحسابها در دفتر بودجه و مالی به طرز غیرضروری
احتمال رفع نقایص به موقع را و RFC پاریس می گردد ارسال آن به در باعث پیدایش تأخیر پیچیده است و
اقدامی به آنها مورد ژوئیه 1978در تاریخ 3 تا صورتحسابهای فرعی که هنوز بعضی از ضعیف می سازد.
نظری صورت تجدید باید روشها در می باشند. مه 1978 عمل نیامده است مربوط به ماههای آوریل و
صندوق در هرصورتحساب فرعی قابل پرداخت از در اطالعات حسابداری (ـکدگذاری حسابها) تا ـگیرد
ارقام حسابداری مربوط به بازپرداخت و آمار بتواند صندوقدار هر زمان پرداخت منعکس گردیده و
هزینه به زبان فارسی اسناد که بسیاری از آنجا از به صورت خالصه جمع بزند. صورتحسابهای خویش را
مبالغ بوده و معتبر که این اسناد مطمئن شود تا کنترل کند را صحت ترجمه آنها دائمًا سندرس باید است٬
که بررسی کنندگان صورتحسابهای جزئی قابل پرداخت از آنجا از صحت دارد. آنها منعکس شده در
(4 ج ـ 6 (پیشنهاد گردد. انجام این امر مأمور دیگری باید فرد به موقع بررسی نکرده اند٬ را صندوق آنها
در تمام صورتحسابهای موجود فرعی باید صندوقدار به مبالغ هنگفت مالی هر کاهش نیاز به منظور
به صورت فعلی آن یعنی هفتگی یا را این کار و به صندوقدارطبقه ب تحویل دهد روز هر اختیارخویش را
دوبار یک یا پرداخت شده را صورتحسابهای فرعی باز فهرستی از باید هرصندوقدار ماهانه انجام ندهد.
ماهی یک بار هفته یا گذشته به صورت دو مانند را به مقام مسئول تحویل دهدواین کار هفته تهیه کرده و در
پایان هر که تمام صورتحسابهای بازپرداختی در اطمینان حاصل کند کننده باید مقام تأیید انجام ندهد.
که همان طور طی کرده باشند. را مالی مراحل خاص خود بودجه و دریافت توسط دفتر پس از و کار روز
مربوط به زمان این امر و ماه گذشته بود دو صورتحسابهای فرعی موجود تاریخ بعضی از از گفته شد٬ قبًال

(3 ج ـ 6 (پیشنهاد می باشد. عزیمت ما
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آن است. سالهای قبل از و مالی مربوط به سال 1974 بودجه و دفتر در پرونده های موجود بعضی از
RFC پـاریس نسخه دوم پرونده های حسابداری رسمی سفارت است که تـوسط نیز آنها بسیاری از
بایگانی٬ متخصصین مالی بجای روحیه پیروی از در روحیه تولید ایجاد به منظور نگهداری می شوند.
پرونده اسناد (2) پرونده اسنادتعهدات انجام نشده٬ به صورت (1) باید آنها اختیار در پرونده های موجود
پرونده ای مرکب از (4) وامهای فعال٬ و پرونده قراردادها (3) ماه جاری پرداخت شده اند٬ تعهداتی که در
136 و ٬90 ٬80 ٬62 ٬ فرمهای 60 (5) و ماه جاری مختومه اعالم شده اند٬ وامهایی که در و قراردادها
اسناد مختومه و صورتهای مربوط به حسابهای پرداختی٬ ماه٬ پایان هر در RFC برای ماه جاری. مربوط به
ایجاد جعبه های مقوایی به اتاق بایگانی انتقال اتاق بایگانی انتقال به منظور گرفتن در قرار تکمیل شده با
ارسال گزارشات ویژه یا و آمار زمینه بودجه٬ متخصصین مربوطه بایددر مالی٬ تولید در سرعت بیشتر
کنترل منابع مالی ازواحد نفر دو انتقال یک یا با گزارشات باید بودجه و یک واحد مسئولیتی نداشته باشند.
نیز رئیس این واحد باشد. نیاز گزارشهای مورد تحلیلهای الزم و انجام تجزیه و عهده دار تشکیل شده تا
توجه بتواند مالی نیز مقام آمریکایی بودجه و تا مدیریت بدهد به مقام بودجه و را خود گزارش کار باید
(4 ج ـ 6 (پیشنهاد تسریع نماید. را صدورصورتحسابها ساخته و مالی پیشنهادی متمرکز به واحد را خود
بودجه و دفتر مشاغل کارمندان محلی سرویس خارجه در تعدادی از صورت انجام این تغییرات٬ در
برای کارمندان محلی قدیمی سرویس خارجه اثرات سازماندهی مجدد اما حذف گردد٬ می تواند مالی نیز
در سمت خالی موجود می کنیم که چهار پیشنهاد به همین دلیل ما روحی جبران ناپذیری پدیدخواهدآورد.
دفتر بودجه و مالی در صورت بازنشسته شدن یکی از کارمندان محلی سرویس خارجی٬ اشغال نشود تا
(پیشنهاد 6 ج ـ 4) سازمان جدید عمًال فعال بشود و شمار واقعی کارمندان ضروری مشخص گردد.
ب صندوقدار کاهش یابد. می تواند ایران نیز در الزم برای عملیات آمریکا پول نقد مقدار این٬ عالوه بر
حداـکـثر سازماندهی مجدد به محض تکمیل روند دارد. اختیار در دالر سفارت به تنهایی 250000
به مبالغ اضافی در صورت نیاز در کند. کاهش پیدا دالر به 100000 موجودی نقدی درصندوق وی باید

دهد. مسئول قرار صندوقدار اختیار به صورت تلگرافی در آن مبلغ را RFC پاریس باید زمان٬ هر
(3 ـ 6 (پیشنهاد

اجاره ای سفارت واقع شده که جدای از طبقه دوم دفتر ب سفارت در دفترصندوقدار حال حاضر در
کسانی که به گرفته اند. پنجم همان ساختمان قرار طبقات چهارم و مالی است که در بودجه و دفاتر دیگر
تبدیل ارز خواستار گاهی نیز سؤاالتی کرده و این صندوقدار از معموًال می شوند بخش کنسولی وارد
مورد به صورت دفترصندوقدار طبقه پنجم است که می تواند در بخش کنسولی دارای یک انبار می شوند.
این آنها عالوه بر عوض شود. یکدیگر اطاق با که جای این دو بازرسین توصیه می کنند گیرد. استفاده قرار
در نیز مقداری پول خرد و فرعی شود کنسولی دارای عنوان صندوقدار که صندوقدار توصیه میکنند

(4 ج ـ 6 (پیشنهاد داده شود. وی قرار اختیار
ب ٬ ازصندوقدار که عبارتند می باشند سفارت مشغول کار دفترصندوقدار در سه نفر حال حاضر در
کافی یک صندوقدار وجود تنها ما پیمانی برای تابستان که بنظر یک صندوقدار فرعی٬ یک صندوقدار
بـازرسین انجام مـی دهد٬ را پرداخت صورتحسابها دریافت و فرعی کار که صندوقدار آنجا از است.
ب قبلی می توان به عنوان صندوقدار از شود. ب برخوردار عنوان صندوقدار از که او می کنند پیشنهاد
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پیمانی برای نه صندوقدار زمانی که بازنشسته شود. تا بررسی کننده صورتحسابهای پرداختی استفاده کرد
دسترسی داشته باشند. نقدینه موجود یا و صندوقدار به دفتر هیچ یک نباید دیگر٬ نه افراد تابستان و

(4 ج ـ 6 (پیشنهاد
دارد. راه وجود چند مربوط به اسناد کار روند تسریع در برای کاهش میزان کارصندوقداران سفارت و
آن که انـجمن بخصوص به خاطر نقدی جلوگیری به عمل آورد٬ تبدیل ارز می توان از مثال٬ به طور
طریق محدودسازی زمان دریافت ارز از این کار ارائه می نماید. ـکارمندان آمریکایی چنین خدماتی را
ب پـیامهای طـرفین به جای صـندوقدار فرعی کنسولی می تواند صندوقدار است. تبدیلی امکان پذیر
هفته در روز دو کامل یک یا به طور می تواند پنجره مخصوص دفترصندوقدار جمع آوری کند. ذیعالقه را
RFCمالی منطقه ای خودجهت انتقال به صندوقدار اسناد دیگر و به صورتحسابها تاصندوقدار بسته باشد

(4 ج ـ 6 (پیشنهاد پاریس بدون اتالف وقت بپردازد
صندوقدار حال حاضر٬ در تقویت شود. باید سفارت نیز صندوقدار دفتر امنیت وجوهات نقدی در
و نگاهداری می کند تمام طول روز در پنجره خود کشوهای چوبی زیر در را فرعی مبالغ هنگفتی پول نقد
داخل یک محل شبیه به گاوصندوق تعبیه شده نگاهداری می شود. صندوقی که در در این مبالغ شبها
می دهد. شبیه به گاوصندوق قرار داخل این کمد به هنگام شب در کنسولی صندوق قفل شده را صندوقدار
پیمانی مخصوص صندوقدار فرعی می باشد. صندوقدار ب و صندوقدار اختیار در نیز قفل این کمد رمز
وجوه صورتحسابهای فرعی که بخشی از انجام می دهد. فرعی را گاهی وظایف صندوقدار تابستان نیز
موجود نزد صندوقدار ب را تشکیل می دهد٬ در حین بازرسی در اختیار بسیاری از کارمندان بودجه و
این تأییدیه در بودند. تاریخ 3ژوئیه 1978 یک صورتحساب در تأیید بازرسین شاهد داشت و مالی قرار
گذشته همان گونه که در تلف نمود. ساعت وقت را 10 منطقه ایRFC حدود سیستم کمرشکن صندوقدار
انتقال حال نقل و در اقالم بیشمار که آیا نه بازرسین مطمئن نیستند کننده و نه مقام تأیید گزارش شده٬ نیز
6 (پیشنهاد خیر. یا می باشند درستی برخوردار صحت و از زمانی که صورتحساب تلفیقی تهیه می شود در

(3 ج ـ

پیشنهادات
وروشهای سازماندهی نماید مجددًا را مالی خود تهران بایددفتربودجه و در سفارت آمریکا .1 ج ـ 6

مرتب نماید. و طبق آنچه گفته شده به جریان اندازد را مالی خود
مقام و محلی سرویس خارجه 530/1 محل شغلی کارمند تهران باید در سفارت آمریکا .2 ج ـ 6

حذف کند. سفارت را مالی در بودجه و
میزان موجودی نقدی اعمال کرده و بر را کنترل داخلی خود تهران باید در سفارت آمریکا .3 ـ ج 6

کاهش دهد. دالر به 100000 موجودی نقدی را
که بودجه مالی را دفتر محلی سرویس خارجه در کارمند تهران نبایدچهار در سفارت آمریکا .4 ج ـ 6
کارمنددر که به چه تعداد مشخص شود تا تعویض نماید بازنشسته خواهندشد زمان سازماندهی مجدد تا

است. این بخش نیازمند
کراس تی . فولر چارلز الورنس ا.
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بازرس بازرس ارشد
خارجه محرمانه وزارت امور
د شماره 6 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
بایگانی  ارتباطات و

حقایق
کارمندان تن از دو محلی است. بیست کارمند آمریکایی و کارمند بایگانی دارای 9 بخش ارتباطات و
مراسالت طی سال گذشته افرایش یافته و نامه ها میزان تلگرام٬ آمریکایی تکنیسینهای منطقه ای می باشند.
آینده نزدیک کاسته نخواهد میزان مراسالت در سازمانهای موردحمایت از فزونی گرفتن تعداد به خاطر و

شد.

نتیجهـگیری ارزیابی و
یکـی از یـافته است. حدودی بهبود زمان انجام بازرسی قبلی تا بایگانی از عملیات ارتباطات و
تلفنی بجای سیستم تلفنی قدیمی و یک سیستم جدید نصب موفقعیت آمیز عبارتست از مهمترین پیشرفتها
هیئت مستشاری نظامی آمریکایی نیز ارتباط مستیم تلفنی با مقدمات ایجاد افتاده سفارت تهران. کار از
الف ایران (به گزارش بازرسی 9 حجم فعالیتهای وزارت دفاع در گرفتن میزان و نظر در فراهم شده که با

توجه شود) از ضروریات است.
در اـکثر موارد٬ خط تلگرافی به سرعت به وسیله این بخش اداره شده٬ گرچه واحد ارتباطات طی
استخدام نیز و اضافی محدود کار نبوده است. الزم کارمندان مربوطه برخوردار تعداد ماههای گذشته از
ولی واقع شده است. مؤثر بین رفتن وقفه های جدی٬ زمینه از توزیع در و مجدد PIT برای تولید ـکارمندان
انجام روز تأخیری معادل دو با ارسال می شد تلگرامهائی که می بایست دراواخرروز بعضی از درمواردی٬
زمینه در TERP می تواندحالل بقیه مشکالت موجود این است که نصب سیستم کامل بر تصور شده است.
ولی شده٬ تهران برنامه ریز در TERP برای سفارت آمریکا گرچه سیستم باشد دریافت تلگرامها ارسال و

برای نصب آن تاریخ قطعی معین نشده است.
پاسخگوی تلگرامهای ارسالی پرسنل این بخش می تواند نظر که از به عنوان یک اقدام میان مدت٬
نصب و که دستگاه حروفخوان چشمی سریعًا می کنند بایگانی پیشنهاد پرسنل بخش ارتباطات و باشد٬
استفاده مورد TERP نیز نصب دستگاه پس از TERP است و این دستگاه بخشی ازسیستم راه اندازی شود.
رابطه آموزشهای الزم در این زمینه مرتفع گردیده و در همین حال وقفه های موجود در گرفت. قرارخواهد

(1 ـ د 6 (پیشنهاد شد انجام خواهد دستگاه حروفخوان چشمی نیز با
طی یک سیستم پرونده های این واحد به صورت مسئله ای خودنمایی کرده است. مدیریت بایگانی نیز
اـکنون در رده خارج می شد سال که می بایست از پرونده های مربوط به دو یافته نگاهداری می شود. تمرکز
موفقیت چندانی همراه نبود تالشهای پرسنل این بخش برای حل این مسئله با جمع آوری شده است. اینجا
همکاری دفاتر آن زمان به بعد از نمود. اهمیت مدیریت بایگانی تأـکید بر این که معاونت نمایندگی جدید تا

حل شود. که این مسئله باید دارند همه تأـکید بخشهای مختلف افزایش یافته و و



ایران 851 در دخالتهای آمریکا

مشکالت بروز مانع از تا تهران به آن پاسخ گوید در سفارت آمریکا که باید را بازرسین یک نکته دیگر
مراسالت نصب اتاق پست و یک دستگاه تلکس بازرگانی در اخیرًا شدند. یادآور آینده شود. در دیگر
ارسال تلگرامهای تا نهایت این تلکس به بخش عملیات کنسولی متصل شود است در قرار شده است٬
تلگرامهای بازرگانی برای انـجمن کـارمندان این مدت٬ در سرعت بیشتری انجام پذیرد. خصوصی با
محموله های مفقوداالثر حال آن که این انجمن به تلگرامهای اضطراری پاسخ می گفت و و فرستاده می شد
زمان هر ولی در شرکت تلگراف صورتحسابی نرسیده٬ تاـکنون از پی گیری می کرد. را تأخیر توأم با یا و
صدورصورتحساب وجمع آوری هزینه تلگرامها روشهای الزم برای ضبط٬ این حال٬ با آن میرود. انتظار
تا ابداع شود باید که روشی مشابه روش مربوط به تلفنهای راه دور بازرسین معتقدند ابداع نشده است.
بایگانی عبور بخش ارتباطات و از این هزینه ها و جمع آوری کند را این هزینه ها مالی بتواند بودجه و دفتر

(2 ـ د 6 (پیشنهاد بنماید.

پیشنهادات
به بررسی وضعیت سیستم (A/OC) باید وزارت خارجه همگام با تهران٬ در سفارت آمریکا .1 ـ د 6

امکان نصب حروفخوان چشمی به عنوان یک اقدام کوتاه مدت بپردازد. TERP و

جمع آوری صورتحساب و روشهای رسمی مربوط به صدور تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ د 6
قبول آن توسط پرسنل و مشخص شدن مسئولیتها از ابداع نموده و هزینه ارسال تلگرامهای تجاری را

ذیربط اطمینان حاصل کند.
کراس تی . آلن برنسون چارلز
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
ه شماره 6 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
 عملیات خدمات عمومی

حقایق
69 آمریکایی و کارمند دارای چهار بوده و این واحد دولتی در دفترخدمات عمومی بزرگترین عنصر
این بخش در پیمانی نیز کارمند 65 این به استثنای محافظین٬ عالوه بر می باشد. محلی مجاز ـکارمند
انبارداری٬ تدارکات٬ نگهداری٬ و تعمیر برگیرنده عملیات ساختمانی و در این دفتر می باشند. مشغول کار
زمینه های فوق از در این دفتر مخصوص اجاره منازل مسکونی می باشد. دفتر نقل و حمل و ـگمرکات و
اداره و کشاورزی اداره مالیات بردرآمد وزارت بازرگانی٬ آژانس ارتباطات بین المللی. وزارت خارجه٬

پشتیبانی به عمل می آورد. مخدر مواد مبارزه با

نتیجهـگیری ارزیابی و
پیرامون خدمات قرارداد انعقاد الف.
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هـیئت ارائـه پشـتیبانی از رابطه بـا در موجود گرفتن میزان سنگین کار نظر در با کلی و به طور
روحیه بهبود بر آخرین بازرسی٬ پس از خوبی داشته است. عملکرد مزبور دفتر این وسعت٬ نمایندگی یی با
خالی از نیز این دفتر اما داده شد. قرار این مسیر در موفقیت بسیار با عملیات این دفتر و شد پرسنل تأـکید
یعنی مسائل٬ ولی یکی از محل تصحیح گردد٬ می توانددر شناسایی شده و آنها ولی اـکثر مشکالت نیست٬

فصل گردد. حل و مقررات نمی تواند بدون خالصی از برای خدمات٬ قرارداد انعقاد
کشورهایی نه چندان تهران مشابه وضع سفارتخانه های دیگری است که در در وضع سفارت آمریکا
و تـعمیر باغبانی گـرفته تـا خدمات بسیاری از باید نیز این واحد می باشند. جهان مستقر پیشرفته از
استخدام پرسنلی٬ این محدودیت فضای کار عالوه بر گیرد. به کار مبلمان را صندلی و و رنگ آمیزی میز
محلی به چنان اقتصاد اما ممکن می سازد. غیر مستقیم کارمندان الزم برای اجرای این گونه خدمات را
فراهم آورد. شرکتها طریق قراردادهای خدماتی واقعی با از را نظر سطحی نرسیده که بتوان خدمات مورد
این گونه خدمات به استثنای قراردادهای شخصی برای بهره مندی از تهران از در نتیجه سفارت آمریکا در
قراردادهای طریق انعقاد می توان از را آخر مورد که البته دو باغبانی استفاده می کند خدمات مستخدمی و

تأمین نمود. شرکتها واقعی با
شده بود. سال منعقد در دالر تهران به ارزش 700000 خدمات در هفت قرارداد زمان بازرسی٬ در
بقیه خدمات ماهیتًا شده بود. منعقد شرکتها مستخدمی با یعنی باغبانی و قرارداد دو که گفته شد٬ همان طور
پرسنل به غیره می باشد. و نقاش٬ راننده٬ قرارداد مثال٬ به طور اجرایی خدمات شخصی می باشند. نظر از و
ـکار گرفته شده پس از استخدام٬ آموزش یافته و سپس تحت نظارت مستقیم پرسنل سفارت کار می کردند.

همین مسئله در مورد گاردهای پیمانی سفارت نیز صادق بوده است.
به استخدام شده و کارمندان پیمانی مستقیمًا این واقعیت که بسیاری از گرفتن این شرایط و نظر در با
مستخدمین را کارمندان پیمانی خود خاص فعالیت داشته اند. زمینه یک کار بیست سال در مدت بیش از
سوءتفاهمات را این آشفتگی و پرسنل سفارت نیز اقدامات بعضی از به حساب می آورند. دولت آمریکا
شکایات کـارمندان نماینده اش٬ یا سازنده قرارداد مقام منعقد با به جای برخورد نموده است. تشدید
مقام کارگزینی سفارت سرپرستان آمریکایی و برای افزایش حقوق با درخواست آنها اختالفات و پیمانی٬
قرارداد مورد در مگر نیست٬ سازنده قرارداد منعقد گرچه نماینده فرد این مقام٬ میان گذاشته می شود. در
مزایای بهتر حتی قول افزایش حقوق و اقداماتی به عمل آورده و ولی شخصًا انجمن کارمندان آمریکایی٬
(1 ـ ه 6 (پیشنهاد برای کارمندان پیمانی طرح ریزی کرده است. برنامه حقوق را گاهی نیز داده و به آنها را
هماهنگی همکاری می کرده ایجاد زمینه تهیه لیست حقوق خدمات و در به اصطالح پیمانکار این فرد
گاردهای تعمیراتی و کارمندان ساختمانی و تا برنامه هایی تهیه شده بود طول مدت بازرسی٬ در است.
انتقال یابند. باشد٬ پیمانکار به صورت رسمی می تواند پیمانی به انجمن کارمندان به نوبه خویش تنها
این تا که تالش شود بازرسین توصیه می کنند شرکت ارائه می گردد. تهران توسط چند خدمات حفاظتی در
این اقدامات یکی از منطبق گردد. مه 1977) مورخ 5 ٬2007 وزارت خارجه (الف ـ رهنمود با قراردادها
درخواست این مطلب نیز و ارائه می کنند شرکتهایی که این گونه خدمات را با قرارداد انعقاد عبارت است از
(2 ـ ه 6 (پیشنهاد شوند. عهده دار مدیریت پرسنل پیمانی را انجمن کارمندان که مسئولیت نظارت و از
قراردادی منعقد انجمن کارمندان نیز سفارت با قراردادهای خدماتی برای کارمندان محلی٬ عالوه بر
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از نیز این مورد در موقت برای شهروندان آمریکایی خدماتی انجام شود. به طور این طریق نیز از ساخته تا
برای تسـریع اسـتخدام عمدتًا این قرارداد استفاده می شود. تسریع امور به عنوان وسیله ای در قرارداد
تهیه لیست حقوق٬ قبیل (امنیت٬ این بین تشریفات اداری از در تا می گیرد استفاده قرار PIT مورد ـکارمندان
و انتخاب٬ این کارمندان توسط سفارت تهران مصاحبه٬ تکمیل گردد. غیره) کارگزینی و نظر سوابق از
کارگزینی به جای آن دفتر انجمن کارمندان پای نگذاشته اند. هیچ گاه به دفاتر آنها اـکثر استخدام می شوند.
در می گیرد. لیست حقوق قرار جدیدی در که فرد به آن اطالع می دهد یادداشتی برای انجمن فرستاده و
این مدت سه ولی تازه پس از کرده بود٬ کار به مدت سه هفته برای کنسولگری تبریز یک کارمند یک مورد
کنسولگری مسئول پرداخت مدیر تنها آن زمان٬ تا کارگزینی به انجمن ارسال شده بود. هفته ابالغیه دفتر
بیشتری پیش بینی جایگزین سازی کارمندان تأـکید برنامه ریزی و مورد در باید بود. حقوق این کارمند

استفاده نشود. به این منظور قرارداد از نیازهای اداری تأمین شده و شرایط و تا اعمال شود
(3 ـ ه 6 (پیشنهاد

بررسیهای الزم به عمل آمده قرارداد انعقاد که قبل از که نشان دهنده این باشند ندارند اسنادی وجود
باغبانی قـراردادی بـا قراردادهای مربوطه به نظافت و موقع انعقاد نمی توان گفت در نتیجه٬ در است.
مقاطعهـکـاران بسیاری از شده و آـگهیهایی منتشر مورد دو هر در شده است. مناسبترین قیمت منعقد
گردیده که قبًال کسی منعقد با نهایت قرارداد ولی در ارائه داده بودند. را خود نظر مورد قیمتهای خاص و
می آید. حراستی سفارت به شمار تعمیراتی و ساختمانی٬ پیمانکار سفارت بسته و قراردادهای دیگری با
در هر دو مورد٬ پیمانکاران دیگر قیمتهایی کمتر از وی ارائه کرده بودند٬ ولی توجیهات برای انعقاد روشن
نشده بود و در یک مورد تمام هزینه ها در تعیین پیمانکار برنده مناقصه مورد شمول قرار نگرفته بود.

(4 ـ ه (پیشنهاد 6

کنترل انبار ب.
زمان البته در تجهیزات مصرف نکردنی صورت برداری نشده است. تاـکنون وسایل و سال 1976 از
یا و مدت معقول به پایان برسد که این عمل در گمان نمی رود حال انجام بود. در انجام این بازرسی این کار
هم وسایلی که به ثبت شده و هم وسایل موجود پرونده انبار چون در کند موجودی تطابق پیدا صورت با
تمام تا غیرضروری به خرج داد تالشی بیهوده و باید نتیجه٬ در ارسال شده است. اقامتگاهها و دفاتر
پرونده در رقم موجود با و مشخص شود انبار نیز و اقامتگاهها و دفاتر در وسایل مصرف نکردنی موجود

کند. مطابقت پیدا انبار
تهیه کارتهایی با بخشیده و بهبود را وسایل موجود تهران بایدوضع کنترل خویش بر در سفارت آمریکا
آن صورت برداری پس از سهولت بخشد. را آنها صورت برداری از روند انبار در برای اجناس موجود
اجناس مصرف کند. مطابقت پیدا موجودی کارتها با می تواند و بود ممکن خواهد اجناس انبار ساالنه از
در افراد تغبیر با دفتردریافت کننده ثبت شده و یا پرونده فرد در می تواند خارج شده نیز انبار نکردنی که از

(5 ـ ه 6 (پیشنهاد کند. پیدا تغییر باید حتمًا نیز این پرونده ها گیرنده آنها اختیار

سیاست مسکن ج.
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به عمل پرسنل سفارت تمجید نیاز تالش بی وقفه خویش درتهیه مسکن مورد به خاطر سفارت باید از
روحیه کارمندان ایفا بهبود در این زمینه نقش مهمی را که اقدامات انجام شده در بازرسین معتقدند آورد.
هیئت تهیه مسکن نماینده نیست و این رابطه مطابق شرایط روز در این حال سیاست موجود با ـکرده است.
تابع پذیرش یک محل اقامت معموًال درنتیجه٬ جنبه نهفته داشت. و کارمندی سفارت نبود تمام اقشار
واحدهای موارد بسیاری از در می باشد٬ سرسام آور حالی که میزان اجاره بها در و احساسات فردی بود
تازه وارد تهیه اقامتگاه برای افراد این٬ عالوه بر سکنه باقی می ماند. خالی از مدتها گرانقیمت تا بسیار
به نظافت محل می بایست شخصًا ساـکنین تازه وارد و کامل انجام نمی گیرد همیشه به صورت دقیق و
کرده و جنبه رسمی پیدا تهران باید در که سیاست تهیه مسکن سفارت آمریکا بازرسین معتقدند بپردازند.
دراین زمینه مشارکت متعادل و تا نمایندگان سفارت تشکیل شود یک کمیته مسکن مرکب از تدوین شودو
ورود قبل از باید نظر اقامتگاه مورد این٬ عالوه بر .(6 ـ ه 6 (پیشنهاد یکنواخت همگان تضمین گردد.

(7 ـ ه 6 (پیشنهاد گیرد. بررسی قرار مورد نظافت دقیقًا نظر از ـکارمندان جدید٬

عملیات پارک موتوری
مصرف میزان بنزین می توان وسایط نقلیه و نحوه استفاده از بررسی بهتر با عملیات پارک موتوری را
هزینه ای برای سال 1978 است و روز گالن در میانگین بنزین مصرفی روزانه معادل 400 بخشید. بهبود
گرفتن ترافیک نظر در وسایط نقلیه حتی با بعضی از برداشت. برای سفارت در را دالر معادل 50000
وحشتناـک تهران٬ حدود یک گالن برای هر مایل بنزین مصرف می کردند که صرف غیرضروری هزینه ها
این زمینه علل مصرف بیش ازحد مطالعه در بود. هزینه مصرف همان اتومبیل بهتر درمواقع دیگر می باشد.
وسایط بعضی از از نبود. چندان زیاد سفارت نیز اختیار در اتومبیلهای موجود شمار روشن می سازد. را
بررسیهایی انجام شود نیز آنها زمینه استفاده از در اـگر بعضی دیگرخیر. ولی از استفاده می شد٬ نقلیه شدیدًا
این گردد. کل اتومبیلها مفید عمر از به استفاده بهتر منجر که می تواند برنامه استفاده بهتری تهیه می گردد

(8 ـ ه 6 (پیشنهاد مشخص نماید. سریعتر نیز به تعمیرات را نیاز ـگونه مطالعات می تواند

پیشنهادات
پیمانکاران به مذاـکره با قادر پرسنل مجاز تنها تا ترتیبی دهد تهران باید در سفارت آمریکا .1 ـ ه 6

مسئول باشند. آنها برابر در مستقیمًا کارمندان پیمانی نیز و باشند
وزارتخارجه (الف ـ رهنمود مفاد قراردادها زمینه انعقاد در تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ ه 6
که ارائه کننده خدمات نماید منعقد شرکتهایی قرارداد یا رعایت نموده و را مه 1977) مورخ 5 ٬2007
مدیریت داشته کارمندان پیمانی نظارت و کار انجمن کارمندان بر تا ترتیبی دهد ضمنًا و باشند نظر مورد

باشند.
PIT تأخیر کارمندان جدید کاربرد آن در استفاده از با تا ابداع کند روشی را سفارت باید .3 ـ ه 6
PIT استفاده کارمندان بکارگیر یا کردن و انجمن کارمندان به عنوان وسیله وارد از و نیاید چندانی به وجود

نکنند.
آنها در تا آورد پدید برای به مناقصه گذاشتن قراردادها تهران بایدروشی را در سفارت آمریکا .4 ـ ه 6
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باشد. حمایت کافی برخوردار صحت و از قراردادها امور تصمیمات متخذه توسط کارمند
تهیه کـرده کـه کارت بایگانی اجناس مصرف نکردنی را تهران باید در سفارت آمریکا .5 ـ ه 6
و انجام شود اجناس باید صورت برداری ساالنه از باشد. انبار در اجناس موجود نشان دهنده مقادیر
صورت تغییر در مطابقت داشته باشد. موجودی انبار کارتها ارقام مندرج در صورت موجودی عینی با

صورت برداری شود. نیز اقامتگاهها و دفاتر در اجناس موجود از اشخاص استفادهـکننده باید
یک دفتر و تدوین کند تهیه و یک سیاست مسکن هماهنگ را تهران باید در سفارت آمریکا .6 ـ ه 6

کند. نمایندگان کارمندان سفارت ایجاد مسکن متشکل از
تا دهد بازدیدمفصل عینی قرار مورد اقامتگاههای استیجاری را تهران باید در سفارت آمریکا .7 ـ ه 6

اطمینان حاصل گردد. نظافت کامل آنها از توسط تازه واردین٬ تصرف آنها قبل از
بررسیهای مصرف بنزین وسایط نقلیه مرتبًا زمینه بهره برداری و تهران در در سفارت آمریکا .8 ـ ه 6

به عمل آورد. الزم را
کراس تی. آلن برنسون چارلز
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
شماره 6 نزدیک ایران) یادداشت بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با

واحد: تهران ـ ژوئیه 1978
 پزشکی

حقایق
پزشکی در این سفارت دارای یک واحد عالوه بر دارد. وجود تهران یک بیمارستان ارتش آمریکا در
پزشک آمریکایی پیمانی به صورت نیمه وقت انجام و آن یک پرستار محوطه سفارت است که در خود

می باشد. ـکویت مستقر در سفارت آمریکا در مقام پزشکی مسئول منطقه ای نیز وظیفه می کنند.
از اجتماعی تشکیل شده است تا سازمانی به نام مرکزبهبود نتیجه تالشهای گروهی ازوالدین عالقه مند٬ در
دارای یک ایـن مـرکز دهـد. آمریکاییان مقیم تهران قـرار اختیار در روانشناسی مشاوره الزم را نظر
انـجمن یک مـنشی است. اداری و یک دستیار حرفه ای محلی٬ دستیار چهار روانپزشک آمریکایی٬
مرکز به عبارت دیگر وپرداخت کننده مخارج این مرکزعمل می کند. ـکارمندان آمریکایی به عنوان بانکدار

مستقل عمل می کند. اجتماعی به عنوان یک نهاد بهبود

نتیجهـگیری ارزیابی و
نظر توصیه پزشکان از صورت لزوم و ولی در خوب است؛ تهران عمومًا درمان در وضع بهداشت و

انتقاالت الزم انجام می گیرد. درمانی نقل و
با سفارت مخالف بوده و خود درمانی در بهداشتی و واحد ایجاد با بیمارستان ارتش آمریکا مدیر
شکایات دولت بروز به منظورجلوگیری از مبذول نداشته است. همیشه همکاری الزم را پرسنل این واحد
به واحد این بیمارستان عرضه دارو می دهد٬ بیمارستان ارتش قرار اختیار ایران که منابع مالی الزم در
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این کار دست از تأمین مالی تنخواهـگردان نیز وجود متوقف ساخته وحتی با درمانی سفارت را بهداشتی و
آلمان در ارتش آمریکا از را خود نیاز داروهای مورد درمانی سفارت نیز بهداشتی و واحد نمی دارد. بر

دریافت می نماید.
بیمارستان ابراز عدم توجه کافی در نحوه ارائه خدمات و کارمندان آمریکایی سفارت از بسیاری از
با ولی باید بیمارستانی اقامه شود٬ علیه هر گرچه به احتمالی شکایات مشابهی می تواند نارضایتی کرده اند.
یکی از تصحیح نمود. را آنها و این شکایات پرداخته شود مورد تحقیق در روشی به بررسی و اتخاذ
در دالری است که گاهی برای مراجعه مکرر بدنبال داشته ورودی 20 مواردی که شکایات مکرری را

(1 ـ و 6 (پیشنهاد دریافت نمی شود. گاهی نیز یک ناخوشی دریافت و مورد
بود چون امیدوار تهران اعتراض نمود یک مقام پزشکی منطقه ای در طرح استقرار مورد قبلی در سفیر
اجتماعی بهبود اینکه مرکز وجود با کاهش دهد. ایران را در رسمی آمریکا به مصالح امنیتی حضور ـکه بنا
برای درمان ولی تمام آمریکاییهای مقیم ایران را تحت حمایت انجمن کارمندان آمریکایی عمل می کند٬
طریق از این مرکز مدیر توسط شرکتهای تجاری آمریکایی تأمین می گردد. هزینه مالی آن نیز و می پذیرد
کارمندان مورد دیگر مرکز حالی که خود انجمن کارمندان آمریکایی استخدام شده در منعقده با قرارداد
به ارائه خدمات به آمریکاییان غیر که انجمن کارمندان مجاز آنجا از استخدام نموده است. خویش را نیاز
به دوش انجمن کارمندان برداشته شده و از باید مالی این مرکز امور مسئولیت نظارت بر رسمی نیست٬
به کلیسا طریق مدرسه یا از وزارت بهداری نیز کلیسای جامعه محول گردد. یا مدرسه آمریکایی تهران و
جای انجمن کارمندان آمریکایی منابع الزم را در اختیار مرکز بهبود اجتماعی قرار خواهد داد٬ مدرسه یا
پرداخت کننده مخارج مرکز عمل خواهد نمود٬ ولی خود مرکز نیز به صورت ـکلیسا به عنوان بانک و

(2 ـ و 6 (پیشنهاد داد. واحدی جداـگانه به عملیات خویش ادامه خواهد
سفارت اختیار در اجتماعی را بهبود رهنمودهای عملیاتی مرکز (M/MED , A/OPR) وزارت خارجه

(3 ـ و 6 (پیشنهاد نداده است. قرار

پیشنهادات
روشی برای بررسی شکایات کارمندان غیرنظامی آمریکایی در تهران باید در سفارت آمریکا .1 ـ و 6
مقامات نظامی مسئول خواهان تصحیح از و نماید ایجاد تهران را در بیمارستان ارتش آمریکا رابطه با

مربوطه گردد. موارد
انجمن کارمندان از اجتماعی را بهبود مسئولیت مالی مرکز تهران باید در سفارت آمریکا .2 ـ و 6

نماید. کلیسای جامعه واـگذار به مدرسه آمریکایی تهران یا آمریکایی گرفته و
بهبود رهنمودهای عملیاتی مربوط به مرکز باید (M/MED خارجه (A/OPR و وزارت امور .3 ـ و 6
دهد. تهران قرار در سفارت آمریکا اختیار فوق در 2 ـ و 6 اجرای پیشنهاد آغاز قبل از تا اجتماعی را
کراس تی . فولر چارلز الورنس ا.
بازرس بازرس ارشد
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خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
ز شماره 6 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ : واحد
 امالـک سفارت

حقایق
ساختمان دفتر نیز سفارت و م) مربع است ـ متر جریبی (جریب آمریکایی معادل 4047 محوطه 27
به سفارت ساختمانی را این٬ عالوه بر مالکیت دولت آمریکاست. تهران در آژانس ارتباطات بین المللی در
را اقامتگاه دیگر 111 حدود جداـگانه کشاورزی و دفاتر تجاری و یک مرکز ضمیمه سفارت٬ عنوان دفتر
در ساختمانهای موجود اجاره کرده است. دالر به مبلغ ساالنه معادل 1800000 به صورت کوتاه مدت و
پانزده و اقامتگاه معاون سفیر اقامتگاه سفیر٬ ساختمان اصلی سفارتخانه٬ از محوطه سفارت عبارتند

ساختمان دیگر.

نتیجهـگیری ارزیابی و
این محوطه دارای فضای کافی برای ایجاد محوطه سفارت بهره برداری کامل صورت نگرفته است. از
اختیار در ارزش زمین موجود ضرورت دارد. شدیدًا آنها که ایجاد اقامتگاههای دیگری می باشد و دفاتر
سفارت از نظر حرفه ای برآورد نشده است٬ ولی برآوردهای غیررسمی مقامات سفارت حکایت از آن

دارد که ارزش آن بین 65 تا 250 میلیون دالر است.
نه اداره ساختمانهای خارجی وزارت خارجه راههای گوناـگونی بـرای بـهترین نـوع به سفارت و
باید این مورد ارزش هنگفت آن٬ به خاطر نداده اند. تحلیل قرار تجزیه و مورد این دارایی را بهره برداری از
این تا آپارتمان تعویض کرد و کار ازای دفاتر در که آیامی توان بخشی ازآن را مشخص گردد تا بررسی شود
در یا و شوند محوطه دایر خود در اداره ساختمانهای خارجی یا نظر مشخصات مورد با ـگونه ساختمانها
اداره ساختمانهای خارجـی وزارت متخصص از یک فرد شوند. تهران ایجاد در زمینی ارزان قیمت تر

(1 ـ ز 6 (پیشنهاد به تهران اعزام شود. AMAT بایستی به این منظور یک یا خارجه و
این ساختمان یافت. پایان خواهد ژوئن 1979 تاریخ 30 ضمیمه کنونی سفارت در مدت اجاره دفتر
اجاره این ساختمان هزینه صورت تمدید در کنونی متقاضیان خدمات کنسولی نیست. مناسب شمار
چاره این است که یا یافت. سال افزایش خواهد در دالر به 150000 دالر 36000 از مربوطه احتماًال
طرح ساختمان مناسبتری اجاره شود. یا و محوطه سفارت نصب شود خود ساختمان پیش ساخته ای در
یک ساختمان با تبریز در امالـک اداره ساختمانهای خارجی وزارت خارجه آمریکا تعویض بخشی از
محوطه سفارت در بود یک ساختمان جهت سکونت تفنگداران دریایی که قرار و کار آماده به عنوان دفتر
کرده است که اداره ساختمانهای خارجی وزارت سفارت پیشنهاد واقع نشده است. مؤثر گویا نیز شود بنا
در ژوئن 1978) مورخ 29 (تهران 6247 تأمین نماید. را این ساختمانها هزینه خرید خارجه مستقیمًا
به مبلغ ورودی سفارت را ساختمان روبه روی در دارد نظر سفارت در صورت عملی نبودن این رویه٬
خارجه (اداره وزارت امور ژوئن 1979) مورخ 28 (تهران 06212 سال اجاره نماید. در دالر 240000
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تاریخ بخش کنسولی پس از مکان استقرار مورد در خارجی) نزدیک / خاور امور ساختمانهای خارجی و
(2 ـ ز 6 (پیشنهاد تصمیم گیری نماید. چه سریعتر هر باید ژوئن 1979 30

دانشـجویی در سـاختمان ضـمیمه روادیـد درمـان و بهداشت و واحد محل سکونت تفنگداران٬
نمی توان بـا این ساختمانهای قدیمی را گرفته است. محوطه سفارت قرار آپارتمانهای موقتی واقع در
ساختمان چوبی این٬ عالوه بر اسرع وقت تخریب شوند. در این باید بنابر کنونی وفق داد نیاز شرایط مورد
سـاختمان خـوبی از دانشجویی بود٬ روادید محل صدور که قبًال جلوی ساختمان اصلی سفارت نیز

ـ3) 6ز (پیشنهاد فرصتی مناسب تخریب گردد. در باید نیست و برخوردار
کیفیت از ابتدای امر از اقامتگاه سفیر نیز خنک کننده ساختمان اصلی سفارت و سیستمهای حرارتی و
یکی از فرصتی مناسب اداره ساختمانهای خارجی باید در به فرسایش است. رو نبوده و خوبی برخوردار

برای تعویض این سیستم پیاده کند. طرحی را تا به تهران اعزام دارد نمایندگان ذیصالح خویش را

پیشنهادات
متخصصین اداره ساختمانهای خارجی وزارت خارجه یا یکی از باید وزارت خارجه (الف) .1 ـ ز 6

تهیه نماید. مدت امالـک سفارت را طرح دراز تا به تهران اعزام نماید AMAT را یک
بایدسریعًا خارجی) نزدیک / خاور امور CA و وزارت خارجه (اداره ساختمانهای خارجی و .2 ـ ز 6
درصورت عملی اتخاذنماید. تاریخ 3ژوئن 1979تصمیمات الزم را محل بخش کنسولی پس از درمورد
بودن٬ دفتر بودجه و مالی باید مستقیمًا هزینه احداث ساختمان بخش کنسولی را در محوطه سفارت تأمین

ـکند.
دهد تهران اختیار در به سفارت آمریکا باید خارجه (اداره ساختمانهای خارجی) وزارت امور .3 ـ ز 6
به عمل زمان مناسب اقدام مقتضی را محوطه سفارت در برای تخریب آپارتمانهای موقتی قبلی واقع در تا
روادیـد مـحل صـدور که قبًال ورودی محوطه سفارت را ساختمان چوبی موقت نزدیک در و آورد

میان بردارد. از دانشجویی بود
به شرایط خویش را نماینده واجد باید خارجه (اداره ساختمانهای خارجی) وزارت امور .4 ـ ز 6
اقامتگاه سفیر خنک کننده ساختمان اصلی سفارت و طرح تعویض سیستم حرارتی و تا تهران اعزام دارد

پیاده کند. را
کراس تی . فولر چارلز الورنس ا.
بازرس بازرس ارشد

خارجه محرمانه وزارت امور
ح شماره 6 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ : واحد
 امنیت

حقایق
سـازمانهای تـابعه آن مسـئول تهران و در زمینه امنیت سفارت آمریکا در مقامات ذیل مستقیمًا
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می باشند:
افسران امنیتی آمریکایی
تفنگداران دریایی امنیتی

ـگاردهای پلیس ملی ایران
ـگاردهای پیمانی محلی

محلی پذیرش سرویس خارجه ـکارمند
امنیتی فنی آمریکایی افسر

ساختمانی نیروی دریایی اداره امور افسر
محققین محلی سرویس خارجه

آمریکایی مخصوص تشخیص هویت دستیار
منشی آمریکایی

می باشند. یک دارای پرسنل امنیتی خاص خود هر تهران نیز در سازمانهای آمریکایی نظامی موجود
ساختمانی اداره امور افسر و امنیتی فنی٬ افسر مأمورین محلی تحقیق سرویس خارجه٬ افسران امنیتی٬
افسر این٬ عالوه بر عهده دارند. بر نیز ایران را نیروی دریایی مسئولیت امنیتی واحدهای تابعه سفارت در
واحدهای به دیگر ساختمانی نیروی دریایی خدمات فنی امنیتی الزم را اداره امور افسر امنیتی فنی و

ـکشورهای حوزه خلیج فارس ارائه می نمایند. در موجود

نتیجهـگیری ارزیابی و
به ژوئن 1978 بررسی امنیتی در خیلی خوب بوده است. سفارت آمریکا نظارت امنیتی در طراحی و
گروههایی که ممکن است یافته است. تغییر به شرایط روز بنا برنامه تخلیه اضطراری افراد و پایان رسید؛
به دالیل حرفه ای بنا که معموًال ایران را در آمریکایی موجود 40000 امنیت حدود یک بار چند هراز
محرکین مذهبی ضد تروریستهای چپگرا٬ از عبارتند به مخاطره افکنند می برند٬ به سر اینجا خویش در

همه گروههای فوق الذکر. ائتالف موقتی از یا و فعالین دانشجویی٬ بیگانه٬
یک بررسی اجمالی می توان گفت که بخش کنسولی آسیب پذیرترین محل انجام فعالیت رسمی با
از خیابان دورتر دو حدود یک ساختمان اجاره ای واقع در این بخش کنسولی در ایران است. در آمریکا
به راحتی قابل ضعیف است و این محل بسیار امکان اعمال کنترل فیزیکی بر سفارت واقع شده است.
پذیرش کناره خیابان منتظر در یا داخل ساختمان و در یا معموًال ایرانیها کثیری از تعداد تقویت نمی باشد.
است تا انتقال بخش کنسولی به محلی دیگر راه حل موجود تنها گفته شده٬ نیز همان گونه که قبًال می باشند.

امکان برقراری امنیت بیشتری فراهم شود.
طبق ثانوی برای فصل تابستان بر روادید یک بخش صدور متقاضیان روادید٬ به علت کثرت تعداد
قسمت عقب محوطه یک آپارتمان موقت واقع در از برای این کار شده است. روال سالهای قبل ایجاد
که از که هزاران دانشجوی ایرانی روزانه متوجه شوند این محل باعث می شود سفارت استفاده می شود.
نیز درمان و بهداشت و واحد طریق آپارتمانهای موقت قبلی که اـکنون محل سکونت تفنگداران دریایی و
ورودی است که مبدأ بنابراین بهتر محوطه سفارت شد. می توان وارد محل صدورروادیددانشجویی است٬
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قرار جریان امر به سرعت در گاردها صورت گشوده شدن آنها در تا شود به زنگ خطر سفارت مجهز
(1 ح ـ 6 (پیشنهاد ـگیرند.

سپاه تفنگداران براساس توافقهای وزارت خارجه با نمی توانند که این ساختمانها ناظران معتقدند اـکثر
تالش برای احداث ساختمانی جدید سفارت چندین سال است که در و آیند دریایی محل کافی به شمار
جهت اجاره یک ساختمان اقداماتی در باید حال حاضر در جهت اسکان تفنگداران دریایی بوده است.
(2 ح ـ 6 (پیشنهاد احداث گردد. برای آنها نظر ساختمان مورد تا مناسب برای تفنگداران به عمل آید
سفارت با مربع) متر جریبی (جریب آمریکایی معادل 4047 این که بخش اعظم محوطه 27 وجود با
بر را که حفظ امنیت آنجا آن گاردهایی هستند ولی مهمترین وسیله حراست از شده٬ دیوارهایی محصور
توانست به ساختمان اصـلی نخواهند گاردها مردمی به علت وجود گروههای غیرمجاز عهده دارند.
ورودی کارمندان چندین مبدأ وجود نیز و شد و ولی به علت سنگینی میزان آمد شوند٬ سفارت حمله ور

بود. نخواهند موانع چندانی روبه رو انجام این عمل با پیشین در
اتـاق نگـهبانی وارد طبق معمول ابتدا ساختمان اصلی سفارت شوند وارد ـکسانی که می خواهند
یک کیوسک محلی پذیرش سرویس خارجه در یک کارمند و امنیتی تفنگدار یک گارد آنجا در می شوند.
رسیدن منتظر آنجا در اصلی ساختمان سفارت پیش رفته و در آن تا پس از دارند. حفاظت شده قرار
یک کـیوسک در امنیتی دیگـر یک تفنگدار راهروی ساختمان سفارت نیز در راهنمایشان می شوند.
ورودی منتهی به سفارت را طریق قفلهای الکترونیک تمام شش مبدأ از او می باشد. حفاظت شده مستقر

تحت کنترل دارد.
کاری شوند دفاتردیگر آزادانه وارد نقاط ضعف راهروی بسته این است که کارمندان نمی توانند یکی از
ودستشویی یک طرف راهرو دستشویی مردانه در کننده مزاحمت قابل مالحظه ای است. ایجاد این خود و
کشیک مسئول و افسر حمله٬ صورت بروز این است که در نقطه ضعف دیگر است. طرف دیگر زنانه در
توانست به کمک ورودی پشتی نخواهند به علت نبودن در و محبوس می مانند خود کار دفتر امنیت در

(3 ـ (توصیه 6 تفنگداران بشتابند.
قفل آن به خوبی بسته و نمی کند ورودی شرقی ساختمان اصلی سفارت همیشه به خوبی کار در
نظر زیر را بسته این در طریق یک تلویزیون مدار از می تواند راهرو در مستقر گرچه تفنگدار نمی شود.
ازپشت به این تفنگدار شده و وارد آنجا از مطلع می تواند یک فرد ولی درصورت بسته نبودن٬ داشته باشد٬
آن استفاده از نیز غربی زیرزمین که برای انتقال اشیاء در استفاده از اـکثرکارمندان سفارت با نزدیک شود.
نظرداشته زیر را این در تفنگدارمسئول نمی تواند آن خارج می شوند. از یا و به این ساختمان وارد می شود٬
یک گارد معموًال تحت کنترل داشته باشد. را بسته راهرو تلویزیون مدار استفاده از با ولی می تواند باشد٬
که این مبدأ بازرسی مشخص شد مورد ولی درچند می باشد؛ نزدیکی این درمستقر کیوسکی در پیمانی در
راهنمای کسانی است که یک مانع فلزی کوتاه نیز محل خودمستقرنیست. نگهبان آن در بوده و ورودی باز
استفاده از با بخواهند صورتی که آنها در شوند. طبقه همکف وارد به راهرو پله ها استفاده از با می خواهند
که نیز ولی بعضیها می گشاید. برای آنها دیگری را مربوطه در تفنگدار بروند٬ به طبقات باالتر همین پله ها
تفنگداران به طبقه دوم یعنی محلی که دید روی این مانع پنهان از پریدن از با میتوانند داشته باشند قصد

است راه یابند. مستقر سفیر و دارد پرونده های حساس وجود



ایران 861 در دخالتهای آمریکا

مـثال٬ به طور دارد. راه عملی وجود برای کنترل مبادی ورودی به ساختمان اصلی سفارت چند
صـورت بـروز در تنها تا نصب کرد به زنگ خطر مجهز به زیرزمین٬ محل ورود در می توان دری را
در از می توانند نیز می کنند طبقات فوقانی ساختمان کار کارمندانی که در شود. موقعیتهای اضطراری باز
ساعات معمولی می توان درداخل زیرزمین ودرشرق آن هم در گاردهای محلی را آمدکنند. شرقی رفت و
در یک کیوسک مخصوص نگهبانی را کردو آن طرف راهرومی توان یک مانع ایجاد در نمود. اداری مستقر
وقفه بدون ایجاد را طبقه باال به سمت ساختمان سفارت و افراد عبور وی بتواند تا نمود دایر ـکناره پله ها
می تواند محلی پذیرش سرویس خارجه نیز کارمند شدهای مربوط به طبقه همکف کنترل نماید. و درآمد
امنیتی نگهبانی گارد به این ترتیب واحد و بیاید راهرو به سمت دیگر درورودی اصلی نقل مکان کرده و از
کنترلهای مبادی مورد در دیگر بار باید وزارت خارجه (بخش امنیتی) حداقل٬ بین می رود. از نیز آنجا
که مطابق حداقل معیارهای الزم مطمئن شود تا نماید نظر ورودی به ساختمان اصلی سفارت تجدید

(4 ح ـ 6 (پیشنهاد می باشند.
بخشی و ساختمان اصلی سفارت نگاهداری می شود بخشی ازسالحهای ضدتروریستی این واحددر
ورودی زیرزمینی مبدأ از دورتر متر 50 مأمورین تحقیق محلی سرویس خارجه که تقریبًا دفاتر در دیگر
این ساختمان صورت بروزموقعیت اضطراری در است تفنگداران در که قرار آنجا از سفارت واقع شدهاند.

(5 ح ـ 6 (پیشنهاد به درون ساختمان اصلی منتقل شوند. باید تمام این سالحها شوند٬ مستقر
یک صرف ایجاد امنیتی تالش بسیاری را ارشد افسر امکان حمله به آمریکاییهای غیررسمی٬ به خاطر
سیستم نگهبانی با همکاری فعاالنه حدود 200 شرکت آمریکایی کرده است. هدف اصلی از ایجاد این
سیستم خنثی سازی شایعات مربوط به امنیت آمریکاییها در ایران و انتقال اطالعات موثق به آنها در

وضعیت اضطراری است. صورت بروز
امنیتی منشی امنیتی به کرات برای انجام وظایف موقت به نقاط دیگر ارشد خالف اعتراضات افسر بر
جامعه تجاری آمریکایی در و اهمیت شاخه امنیتی برای این واحد به خاطر شده است. سفارت مأمور
اضطراری موارد در بجز بدون جلب رضایت افسرامنیتی ارشد شدن وی به نقاط دیگر مأمور از باید ایران٬

(6 ح ـ 6 (پیشنهاد جلوگیری به عمل آید.

پیشنهادات
مبادی ورودی خیابانی به آپارتمانهای موقت پشت محوطه تهران باید در سفارت آمریکا .1 ـ ح  6
شدن این درها٬ صورت باز در تا نماید به زنگهای خطر مجهز را آنها نظرامنیتی تأمین کرده و از سفارت را

گیرد. قرار جریان امر در نگهبان سریعًا
تا جهت اسکان تفنگداران امنیتی اجاره کند تهران بایدیک محل مناسب را در سفارت آمریکا .2 6ح ـ

ساخته شود. ساختمان مناسب برای آنها
دهد طوری تغییر کشیک امنیتی خویش را افسر محل استقرار تهران باید در سفارت آمریکا .3 ـ ح  6

به کمک تفنگداران بشتابد. موقعیتهای اضطراری وی بتواند صورت بروز ـکه در
مبادی قابل دسترسی به ساختمان اصلی نحوه کنترل بر باید وزارت خارجه (بخش امنیتی) .4 ـ ح 6
مطابقت حداقل معیارهای موجود با که آنها مطمئن شود تا دهد بررسی قرار مورد تهران را سفارت در
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دارند.
زمانهایی که در تروریستی خویش را تمام سالحهای ضد تهران باید در سفارت آمریکا .5 ح ـ 6

ساختمان اصلی سفارت نگاهداری کند. در بالاستفاده هستند
در امنیتی بجز ارشد بدون جلب رضایت افسر منشی امنیتی را تهران نباید در سفارت آمریکا .6 ح ـ 6

کند. جهت انجام وظایف موقت مأمور اضطراری به نقاط دیگر موارد
کراس تی . فولر چارلز . الورنس ا
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
شماره 7 نزدیک ایران) یادداشت بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با

ژوئیه 1978 تهران ـ واحد:
 ارزیابی پرسنلی

حقایق
به موقع خویش را تهران تمام گزارشات مربوط به ارزیابی پرسنل سال 1978 در سفارت آمریکا

تسلیم نموده است.

ارزیابی و نتیجهـگیری
به جز چند مورد استثنایی تمام گزارشات ارزیابی پرسنلی تهیه شده در این واحد منصفانه و متعادل
ج این بخش 4 نمی کند. افراد مورد بی اساس در انتقاد هیچ گونه تبعیض و حکایت از شواهدموجود است.
اـکثر در بهبودوضعیت پرسنلی است بطرزی خالق ومنطقی تهیه شده و ـگزارشات که مربوط به امکان ایجاد
کارایی حداـکثر دقت و با ظاهرًا بخش بررسی کننده نیز باشد. نظر مقام مورد راهنمای کار می تواند موارد
که تبادل نظرهای سازنده ای میان اعضای این بخش بازرسین خاطرنشان ساخته اند عمل کرده است.
نادرست یا غیرقابل پذیرش و نظر این بخش چنداظهار به دنبال بررسیهای انجام شده در صورت گرفته و

متن گزارشات حذف گردیده است. از
انجام آن وقفه های در تهیه شده و نظر زمان مورد بخش اعظم اظهارات مربوط به الزامات کاری در
مدیریت این ابزار که سفارت از بوده اند کمال خوشحالی شاهد بازرسین در نیامده است. جدی پدید
مرتبط ساخته و نظر اهداف مورد با شرایط کاری را به عمل آورده و بهره برداری را خویش حداـکثر

نیزبه وضوح مشخص ساخته است. را مسئولیتها
کراس تی . آلن برنسون چارلز
بازرس بازرس ارشد

راجرز فولر ـکنت ان . . الورنس ا
بازرس بازرس
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خارجه محرمانه وزارت امور
الف شماره 8 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 اصفهان ـ واحدهای تابعه واحد:

 ـکنسولگری اصفهان
حقایق

یک محلی سرویس خارجـه٬ سه کارمند آمریکایی٬ دو از ـکارمندان کنسولگری اصفهان عبارتند
کنسول یک افسرسرویس خارجه دارای پیمانی٬ یک تعمیرکار و پیمانی٬ سه گارد کنسولی پیمانی٬ دستیار
دفتر مشغول خدمت شده است. این واحد در معاون کنسول برای دومین بار FSO است؛ ـ رده شغلی 4

طبقه همکف اقامتگاه کنسول واقع گردیده است. ـکنسولگری در
تـوجیه کـننده وجـود که خـود دارند آمریکایی وجود 10000 حوزه این کنسولگری حدود در
حال تبدیل به این است که اصفهان در عامل توجیه کننده دیگر است. این شهر در ـکنسولگری آمریکا
این اصفهان عالوه بر مجتمع نظامی صنعتی جاه طلبانه آن است. رابطه با مرکزی ایران در صورت یک شهر
نظر از متنفذ و مذهبی محافظهـکار عناصر زادگاه بسیاری از پرورشی است و مهم آموزش و یک مرکز

سیاسی.

ارزیابی و نتیجهـگیری
الف. مقدمه

فقدان کارمندان مهم مشکالت ناشی از نتوانسته بر مدیریت کنسولگری اصفهان چندان خوب نیست و
این کنسولگری به کارمندان محلی در حقیقت این است که هیچ یک از محلی طی سال گذشته فائق آید.
بوده است. بامشکالت مداوم آموزشی روبه رو باالجبار وکنسول نیز نکرده است؛ ماه کار 18 مدت بیش از
که شخص بازرسین متوجه شدند تدارک ندیده بود٬ که کنسول مقدمات الزم برای بازرسی را آنجا از
بسیاری از وجود کارشان نشانگر آشفتگی وضع دفتر بی نظم بوده و انجام کارها معاونش در ـکنسول و
این بخش بپوشاند. در می توانست ضعف کنسول را بود معاون کنسول مجربتر اـگر ـکارهای نیمه تمام بود.

(1 الف ـ 8 (پیشنهاد
اینجا نشانه های فقدان تشکیالت مناسب این است که بایگانی طبقه بندی شده جاری در از یکی دیگر
باقی به قوت خود پرونده های نیمه تمام مربوط به سالهای قبل هنوز عین حال بسیاری از ودر ندارد وجود
بخش مربوط به کارمندان رهنمودهای کافی سفارت بخصوص در پشتیبانی و همچنین از این واحد است.
استانی محلی سرویس خارجه را مشاور تا مثال مدت زیادی طول کشید به طور نیست. محلی برخوردار

تعویض نماید. گذشت٬ در بعدها و بود ـکه بیمار
آمریکاییهایی که کثیری از تعداد رابطه بین ایرانیهای محلی و ژوئیه ٬1977 کنسول در به هنگام ورود
به وخامت رو خویش بودند٬ کشور خارج از گونه سابقه خدمت در هر فاقد این منطقه شده و وارد اخیرًا
چنین کنسول در رهبریت الزم بود. فاقد پایین و بسیار روحیه جامعه آمریکایی مقیم اینجا نهاده بود.
جمله شورای همکاری از مؤسسات مشارکت و میان آمریکاییها در و شد وضعیتی به سرعت دست به کار
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ارائه خدمات حرفه ای برای عالوه بر تا کرد٬ منابع اصفهان ایجاد یک مرکز و شورای کلیسا پیشاهنگی و
دیگر و مخدر مواد مسائل دیگری چون مشروبات الکلی٬ با اختالالت روانی شده بودند ـکسانی که دچار
مقامات کارگزینی شرکتهای این کنسول همیشه با گذشته از پنجه نرم کند. مشکالت اجتماعی دست و
فاقد تعاون و راه حلهای توأم با برای مشکالت مشترک آنها تا می کند٬ تبادل نظر بزرگ آمریکایی مالقات و
همکاری مقامات محلی پرداخت تا همان حال وی به تقویت روابط کنسولگری و در رقابت ابداع کند.
یافته است. تاحدودی بهبود نتیجه این تالشها در که وضع موجود می رسد به نظر جلب نماید. آنان را بیشتر
فرصت کافی برای تهیه نتواند اقدامات کنسولی سبب شده است که این واحد دیگر و این گونه فعالیتها
همچنین برای یک مـدت بـحرانـی 9 این واحد برنامه های تجاری داشته باشد. ـگزارشهای سیاسی و
کم ولی از نتیجه حجم گزارشات مکتوب بسیار در نداشت. اختیار در استانی محلی را هفته ای مشاور
ارسال گزارشات زمینه تهیه گزارشات کلی سیاسی سفارت و در این واحد بود. محتوای خوبی برخوردار

بوده است. مثمرثمر طریق تلفن بسیار از خود
کمک خویش به شرکتهای شخص کنسول با اما انجام نمی شود٬ بازرگانی اصًال کار به همین علل٬ بنا
استانی جدید مشاور می کند. این منطقه کمک بسیاری به جامعه تجاری آمریکا در آمریکایی مشغول کار
ارشاد صورت راهنمایی و در و دوست دارد را این کار ظاهرًا زمینه فعالیتهای بازرگانی تجربه داشته و در
برای تشخیص بازرسین معتقدند شود. عهده دار توانست یک برنامه بازرگانی را طرف سفارت خواهد از
زمینه بازارتحقیقاتی به عمل آید. در باید نه٬ یا افزایش فعالیت کنسولگری ضرورتی دارد این مطلب که آیا
به هر حال مشارکت و توجه بیشتر بخش اقتصادی و بازرگانی سفارت می تواند کمک مؤثری در این زمینه

باشد.
درونگرای اصفهانیهاست که و تمام فعالیتهای کنسولگری شخصیت محافظهـکار یک عامل ممانعت در
دسترسی کنسول به عالیرتبه ترین مقامات محلی در غیرسازنده می نماید. مشکل و را آنها رابطه با ایجاد
چهره های مهم آمریکایی برنامه ریزی وتدارک سفربسیاری از در که وی مستقیمًا صورتی بهترخواهدشد

دخیل باشد. ساله به اصفهان می آیند ـکه هر
این کارصورت ولی هنوز استخدام کند٬ PIT را به کنسولگری اجازه داده شده که یک منشی آمریکایی
متقاضیان مشکالتی وجود مورد اشکاالت امنیتی در زمینه کسب گواهی عدم وجود چون در نگرفته است٬
محلی کنسولی یک دستیار آمریکایی و یک کارمند کنسولگری خواستار این٬ عالوه بر داشته است.
حاوی وظائف منشی گری نظر صورتی که شرح وظایف شغلی مورد در شده است. سرویس خارجه دیگر
استخدام که کنسول نیازی به ادامه قرارداد گیرد تصویب قرار این منصب بایستی به ترتیبی مورد باشد٬ نیز
نـیافته٬ تشکیالت بهبود نظر از زمانی که وضع این واحد تا دوم محلی کنسولی نداشته باشد. دستیار
سفارت آمریکا درصورت لزوم٬ نه. ضروری است یا آنجا در یک کارمنددیگر نمی توان گفت که آیاوجود
دوران ازدحام در تا به کنسولگریاصفهان بفرستد کارمندان بخش کنسولی را یکی از تهران می تواند در

(2 الف ـ 8 (پیشنهاد کمک کند. به این واحد متقاضیان روادید
که تهیه می شود آن مقداری نیز و این کنسولگری مطالب طبقه بندی شده چندانی تهیه نمی شود در
که یک مـنشی بازرسین معتقدند این حال٬ با PIT ماشین شود. توسط یک منشی آمریکایی می تواند
سازماندهی مرتب کرده و را وضع پرونده ها تا اعزام گردد به این واحد ذیصالح سرویس خارجه بایدموقتًا
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(3 الف ـ 8 (پیشنهاد نماید.
کنسولی امور ب.

مربوط به صدورروادیدغیرمهاجرتی معادل 3700 سال 1978حجم کار کنسولگری در طبق برآورد
ولی جریان نامه می باشد٬ تقاضا معادل 15 روز مربوط به هر گرچه میانگین روادید تقاضانامه می باشد.
به درخواست مقامات بنا می رسد. ماههای تابستان به نقطه اوج خود متقاضیان تابع فصل است که در
بازرسین از نظر متقاضیان اقداماتی به عمل آورده که از جهت کنترل شمار کنسولگری در امنیتی ایران٬
ساعت 4بعدازظهر باید طبق این سیستم متقاضی روادید روابط عمومی موجه نیست. و نقطه نظرحجم کار
دریافت نموده و شماره ای را تا هفته است) تعطیالت آخر شنبه نیز (جمعه و پنج شنبه به کنسولگری بیاید
نتیجه تعداد در روزتوزیع نمی شود. بیست شماره در گاهی بیش از تسلیم نماید. را تقاضانامه خود هفته بعد
خیابان صف کشیده یا کنار روزهای پنج شنبه در اداری در شروع ساعات کار متقاضیان قبل از ـکثیری از
را طاقت فرسا آنهایی که این کار دریافت نمایند. این شماره های کذایی را آن که یکی از به امید می نشینند
برای مصاحبه به موعود صبح روز ساعت 10 باید می گیرند را شماره های محدود یکی از تحمل کرده و
جهت همان روز بعدازظهر که ساعت 4/30 شرایط گفته می شود واجد سپس به افراد ـکنسولگری بیایند.

دریافت پاسپورت خویش مراجعت نمایند.
افسر نظر از این مدت ده نفر در متقاضیان بودند. مصاحبه با روند دقیقه شاهد بازرسین به مدت 45
دقیقه بود 3 میانگین مصاحبه ها و نوسان بود نه دقیقه در بین یک تا مدت مصاحبه ها ـکنسولی گذشتند.
چهار بار وقفه سبب هدر رفتن 15 دقیقه از آن مدت گردید. در نتیجه٬ نیمی از بیست مورد اختصاص یافته
هوای در ساختمان و خارج از در نفر حالی که صد در نیم به اتمام رسید٬ مدت یک ساعت و در آن روز در
به کنسولگری تسلیم نمایند. تقاضانامه خویش را هفته بعد بتوانند تا دریافت شماره ای بودند ـگرم منتظر
مرتب کردن وضع خویش درصورت با متوقف گردد. که سیستم شماره دهی فورًا بازرسین توصیه می کنند
متقاضیان به مصاحبه با روز طول صبح هر در تمام وقت خویش را کنسولی می تواند لزوم یک کارمند
صورتی که شمار در دهد. مصاحبه قرار مورد را نفر بدون هیچ گونه دردسری روزانه 50 اختصاص داده و
ساالنه غیرممکن است)می توان به متضاضیان نظرگرفتن آمار در (ـکه با این باشد بیش از متقاضیان درروز

(4 الف ـ 8 (پیشنهاد مراجعه کنند. بعد روز اولویت می دهد که به آنها باقیمانده شماره ای داد
در که این واحد آنجا از دارد. فقط تحت پنج گروه الفبایی قرار ”پرونده های روادیدچندان مرتب نیست و
کاردشواری این واحد نقطه برای کارمند چند افتتاح گردیده تالش برای یافتن پرونده الزم در سال 1975
بنابراین شد٬ خواهد سهولت بیشتری ایجاد مرتب شوند سریعتر این پرونده ها این حال اـگر با نیست٬
به عمل آورد“. اقدامات مقتضی را چه زودتر انجام آن هر در که این واحد می کنند بازرسین پیشنهاد

(5 الف ـ 8 (پیشنهاد
بایگانی در یا کسی و هر روی میز می تواند کنسولی نیز نیاز دستورالعملهای مورد و پروندهها دیگر
پرسنل حجم سبک کار٬ که به خاطر گفته شود باید دیگر٬ بار شود. پیدا باشد٬ باید یعنی جایی که واقعًا
تا وضع بایگانی مرتب شود ولی باید کنند٬ بسیارپیدا بدون دردسر که می خواهند آنچه را موجودمی توانند
(6 الف ـ 8 (پیشنهاد نشود. به حافظه اشخاص وابستگی غیرضروری پیدا اجبارًا برای یافتن یک مورد
بازرسین روزحضور مناسبتراست. برخالف خدمات بخش صدورروادید خدمات مخصوص آمریکاییها
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آن روز در می کشند. کار شرکتهای آمریکایی دست از اـکثر آن روز که در پنج شنبه بود روز این واحد در
کمال در ولی تمام موارد سنگین می شود٬ بسیار تمدیدپاسپورتها و حجم خدمات مربوط به گواهی امضاء
یک آمریکایی در حوزه کنسولگری اصفهان تنها در حال حاضر در مؤثری انجام گرفت. به طرز ادب و
مورد گزارشی در به عمل نیامده و ماه دیدار که الزم بوده هر این زندانی آن طور از میبرد. زندان به سر
ایـن امـر حالی که مقررات کتابچه توقیفها در بازدیدهای انجام شده به وزارت خارجه ارسال نشده٬

(7 الف ـ 8 (پیشنهاد نموده است. تأـکید راتصریح و
گرفته آمریکایی قرار جریان توقیف افراد ازطریق دوستان کارمندان آمریکایی در ـکنسولگری معموًال
در می باشد. دارند٬ مرحمت مقامات قرار لطف و مورد که معموًال مذکور فرد به تماس با قادر مستقیمًا و
به این ترتیب ارسال گزارش به وزارت شده و ساعت آزاد مدت 24 از کمتر شدگان در دستگیر موارد اـکثر
بایگانی این گونه سوابق را است این واحد که بهتر بازرسین معتقدند معذالک٬ خارجه نیزضرورتی ندارد.

(8 الف ـ 8 (پیشنهاد نماید.
متعلق به پرونده آنها وکالدر (CA/SCS) به بازرسین اعالم کرده است که اسامی موجود وزارت خارجه
تاریخ که فاقد دارد اختیار در کنسولگری فهرستی را حال حاضر ولی در می باشد. اوت 1976 تاریخ 29
و تجدید این فهرست باید واقع شده است. نظر تجدید طول سال قبل مورد به گفته کنسول در بنا است و

(9 الف ـ 8 (پیشنهاد امنیتی وزارت خارجه ارسال گردد. آن به بخش امور نسخه ای از
همان کشویی که فهرست وکالی دعاوی جهت توزیع قرار در اتاقک مخصوص گواهی امضاها٬ در
دارد٬ بازرسین بسته ای حاوی تبلیغات مورخ مه 1978 مربوط به یک مؤسسه مشاوره حقوقی را یافتند که
از باید این مطالب فورًا نقشه محل شرکت بود. نیز سابقه اعضای مؤسسه و مورد مطالبی در شامل مختصر
کارمندان آن که هیچ یک از انجام اقدامات الزم اطمینان حاصل کند کنسولگری با و برداشته شود آنجا
ارجحیت فهرست وکال در وکالی دعاوی موجود که براساس آن یک وکیل خاص بر انجام ندهد عملی را

(10 الف ـ 8 (پیشنهاد داده شود.

اداری امور ج.
به کنسول نیز همسر و پرداخت می گردد طریق سفارشات خرید کنسولی پیمانی از حقوق دستیار
طریق از کارگران پیمانی نیز دیگر (11 الف ـ 8 (پیشنهاد آمده است. دفعات به استخدام کنسولگری در
منعقد این زمینه قرارداد دیگران در با به نوبه خود نیز او و سفارت استخدام می شوند ـکارفرمای ناظر

می سازد.
به بی تجربه به این ترتیب تلف می شود. بخش اعظم اوقات دستیاراداری محلی سرویس خارجه نسبتًا
صورتحساب تهیه پرداخت هر رابطه با در مالی منطقه ای را وی یک فرم مخصوص صندوقدار مثال٬ طور
آن داشت که در وجود آنجا در آوریل 1978 هفت صورتحساب ناقص پرداختی مربوط به 19 می کند.
(12 الف ـ 8 (پیشنهاد بود. ژوئن 1978 تاریخ 28 در شمارش پول نقد بازرسین شاهد هنگام یکی از
زمینه تهیه صورتحساب مربوط به صندوقدار هیچ گاه در انجام می داد را معاون کنسول که شمارش پول نقد
به پول دالر منابع مالی صندوقدارب شامل 9500 (13 8الف ـ مالی منطقه ای آموزش ندیده بود.(پیشنهاد
هزینه های نقدی ماه گذشته نیازی ندارد. کوچک به دالر این واحد بود. به پول آمریکا دالر 500 ایران و
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.(14 الف ـ 8 کند(پیشنهاد کاهش پیدا بنابراین میزان منابع مالی باید بود. 1000دالر از معادل مبلغی کمتر
داده داخل یک اتاق قرار هنگام شب در که در صندوق نگاهداری می کند در را پولهای نقد صندوقدار
به او (15 الف ـ 8 (پیشنهاد داده شود. وی قرار اختیار یک گاوصندوق در باید برای کنترل بیشتر می شود٬
آن مبالغ را ولی رسمًا ماشین رسیدهای هزینه های کنسولی مبالغ نقدی دریافت می دارد٬ نادرستی از طرز

(16 الف ـ 8 (پیشنهاد انتقال نمی دهد.
نقاط تهران و تبریز٬ طریق خرمشهر٬ اشیائی که از مورد سوابق مربوط به اشیای مصرف نکردنی در

(18 و 17 الف ـ 8 (پیشنهاد کامل نیست. ارسال شده٬ به این واحد دیگر
اقدام امنیتی احتیاطی به عمل آمده٬ چند دارد طبقه همکف اقامتگاه کنسول قرار کنسولگری که در در
از و ندارد هیچ قفلی وجود روی پنجره ها گونه حفاظتی بوده و لیکن اتاقهای مرتبط مسکونی عمًالفاقدهر

(19 الف ـ 8 (پیشنهاد آسان است. دسترسی به آنها نیز طریق پشت بامها
محل اقامتگاه کنسولی فضای استفاده نشده حالی که در در مکفی است؛ دارای فضای غیر شلوغ و دفاتر

(20 الف ـ 8 (پیشنهاد است. بیشتری موجود
وضعیت مصالح در دیگر و درها پنجره ها٬ لولهـکشی٬ سیم کشی برق٬ نظر از عین زیبایی٬ این ساختمان در
نداشت. وجود این واحد در هیچ گونه طرح اضطراری تخلیه افراد (21 الف ـ 8 (پیشنهاد مناسبی نیست.

(22 الف ـ 8 (پیشنهاد
هتل قابل دو موردپرداخت خرده هزینه های خویش تهیه نکرده است. ـکنسولگری گزارش مفصلی در
قبول موجود در این شهر روزانه 57 دالر دریافت می کنند؛ در حالی که میزان بودجه ای که درحال حاضر

(پیشنهاد 8 الف ـ 23) برای این کار در نظر گرفته شده 61 دالر در روز است.

پیشنهادات
به سفارت و امکان انتصاب مقامات کنسولی تازه کار مورد در تهران باید در سفارت آمریکا .1 الف ـ 8
وزارت سفارت به واحدهای تابعه با میان کارمندان خود کنسولی از امور مجرب در امکان انتصاب افراد

سازد. تماس برقرار خارجه جهت بررسی امر
موقت به کنسولگری اصفهان به طور یک مقام کنسولی را تهران باید در سفارت آمریکا .2 الف ـ 8
مواقع تعطیالت سنگین بخصوص در صدورروادید مواقعی که حجم کار صورت لزوم در در تا اعزام نماید

یاری دهد. است به آن واحد
مـوقت بـه به طور را یک منشی آمریکایی صالحتیدار تهران باید در سفارت آمریکا .3 الف ـ 8
یاری زمینه سازماندهی کارهای دفتری کنسولگری به آن واحد در تا ـکنسولگری اصفهان اعزام نماید

دهد.
بتواند تا نظری به عمل آورد روش خویش تجدید و برنامه کار در کنسولگری اصفهان باید .4 الف ـ 8
سیستم شماره دهی برای مصاحبه آن و نماید صادر بیشتری را فصول ازدحام متقاضیان میزان روادید در

متوقف نماید. سریعًا هفته را در یک روز هم هر
چهارم جلد بخش 9 طبق ضمیمه د بر را خود پرونده های روادید کنسولگری اصفهان باید .5 الف ـ 8

مرتب سازد. ژانویه 1977 مورخ 18 بخشنامه اصالحی 274 خارجه و نظامنامه امور
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مرتب مطابق شرایط روز نظامنامه های خویش را و تمام پرونده ها کنسولگری اصفهان باید .6 الف ـ 8
کرد. دسترسی پیدا بتوان بدون اتالف وقت به آنها صورت نیاز در تا ـکند٬

هرمالقات به آمریکاییهای زندانی ماهی یک بارسرزده ودرمورد کنسولگری اصفهان باید .7 8الف ـ
امنیتی). (امور برای وزارت خارجه ارسال نماید ـگزارشی را

مورد اقدامات به عمل آمده در سوابق مربوط به توقیف شدگان و کنسولگری اصفهان باید .8 الف ـ 8
ارسال 24ساعت بوده و از کمتر کسانی که مدت حبس آنها مورد این کارحتی در نگاهداری کرده و را آنها

الزم است انجام شود. به وزارت خارجه ضرورتی ندارد٬ آنها مورد ـگزارش در
آن را نسخه ای از تهیه کرده و وکالی دعاوی را کنسولگری اصفهان بایدفهرست جدیدی از .9 الف ـ 8

ارسال دارد. امنیتی) به وزارت خارجه (بخش امور
فهرست خویش در توزیع مطالب مربوط به وکالی موجود از کنسولگری اصفهان باید .10 الف ـ 8
آن فهرست در موجود افراد بردیگر آن ارجحیت یک فرد که استنباط از دست برداشته وطوری عمل نکند

باشد.
و کنسولی بپردازد به استخدام دستیار طریق سفارش خرید از کنسولگری اصفهان نباید .11 الف ـ 8
کنسولگری از تا داده٬ آن قرار اختیار محلی سرویس خارجه در یک کارمند باید وزارت خارجه نیز

به عمل آورد. پشتیبانی الزم را
موقت به کنسولگری به طور مالی را یک مقام بودجه و تهران باید در سفارت آمریکا .12 الف ـ 8

اصفهان اعزام نماید تا در رابطه با روش حسابداری وجوه نقد به آنها کمک نماید.
آمریکاییهای انتصابی به یک از که هر اطمینان حاصل کند تهران باید در سفارت آمریکا .13 الف ـ 8

مالی منطقه ای آشنایی دارد. نحوه تهیه صورتحساب مربوط به صندوقدار ـکنسولگری اصفهان با
مالی منطقه ای در به صندوقدار موجودی خویش را دالر 500 کنسولگری اصفهان باید .14 الف ـ 8

برای سه هفته کاهش دهد. نیاز به میزان مورد را پول ایرانی خود پاریس بازگردانده و
ب به جهت استفاده صندوقدار منحصرًا یک گاوصندوق را تهران باید در سفارت آمریکا .15 الف ـ 8

ـکنسولگری اصفهان منتقل سازد.
رابطه با در را مورخ 1977/6/29 2711 بخشنامه الف ـ مفاد کنسولگری اصفهان باید .16 الف ـ 8

کند. مربوط به هزینه های کنسولی اجرا اداره امور ـکنترل و
موقت به کنسولگری به طور را کارمندان خدمات عمومی خود یکی از سفارت باید .17 الف ـ 8
سال تأسیس آن یعنی از صورت مربوط به اشیای مصرف نکردنی کنسولگری را تا اصفهان اعزام نماید

جای بگذارد. برای تیم بازرسی بعدی بر خویش را گزارش کار تهیه کرده و 1975
امالـک مصرف نکردنی خویش سوابق الزم را و برای تمام اشیاء کنسولگری اصفهان باید .18 الف ـ 8
دو تفاوت بین هر و را سیاهه مربوط به آنها کلیه اقالم موجودی برداری عینی کرده و سال از هر تهیه کرده و

مقایسه نماید. را صورت اشیاء
وضع تا به اصفهان اعزام نماید موقتًا یک مقام امنیتی را تهران باید در سفارت آمریکا .19 الف ـ 8

بخشد. بهبود همان ساختمان کنسولگری قرارداد که در امنیت اقامتگاه کنسول را
واداری اختصاص دهد. کار به دفاتر اقامتگاه کنسول را بخشی از کنسولگری اصفهان باید .20 الف ـ 8
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برای محل بهتری را صورت پیدایش فرصت مناسب٬ در تهران باید در سفارت آمریکا .21 الف ـ 8
اقامتگاه کنسول تهیه کند. ـکنسولگری و

تهیه کرده و را کمک سفارت یک برنامه اضطراری تخلیه افراد با کنسولگری اصفهان باید .22 الف ـ 8
موقعیتهای اضطراری مطلع سازد. صورت بروز مسئولیتهایشان در از تمام کارمندان خویش را

میزان هزینه های مورد گزارشات الزم برای حصول اطمینان از کنسولگری اصفهان باید .23 الف ـ 8
ارسال نماید. مرتبًا تهیه و اصفهان را روزانه آن در نیاز

وایرز ویرجینیا
بازرس

کراس تی. فولر چارلز الورنس ا.
بازرس بازرس ارشد

خارجه محرمانه وزارت امور
ب شماره 8 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 ـ شیراز واحدهای تابعه واحد:

 ـکنسولگری شیراز
حقایق

افتتاح خرمشهر در تعطیل ـکنسولگری آمریکا همزمان با و 1975 ماه سپتامبر در ـکنسولگری شیراز
ـگردید. این واحد دارای سه کارمند آمریکایی و پنج کارمند محلی است و سرپرستی آن را یک افسر
حوزه در می باشد. پیمانی نیز یک تعمیرکار و دارای سه گارد مزبور واحد است. عهده دار مدیریت رده 4
تـمام خـدمات کنسولگری شـیراز آمریکایی مقیم می باشند. 4000 مأموریت این کنسولگری حدود
به سفارت را این مورد (متقاضیان مربوطه در مهاجرت انجام می دهد به استثنای صدورروادید ـکنسولی را

تهران ارجاع می نماید). در آمریکا

نتیجهـگیری ارزیابی و
مقدمه الف.

این که وجود با می آید. واحدی سازنده به شمار عالی اداره شده و به نحوی بسیار ـکنسولگری شیراز
روزافزون آمریکاییهای مقیم این حوزه شمار نظر خدمات آن از سنگین است و بسیار این واحد حجم کار

آن باشد. عوامل توجیه کننده حضور تنها ولی این علل نمی تواند ارزش می باشد٬ با
بنادر و دربرگیرنده تمام مراـکز این وصف حوزه این کنسولگری شامل تمام منطقه جنوبی ایران و با
طبق داشته و شیراز خود که مقامات کنسولگری رابطهای خوبی در آنجا از می باشد. نفت مهم کشور تولید
گزارش کنند٬ اقتصادی را رویدادهای سیاسی و تا برنامه دقیق به تمام نقاط حوزه خویش سفرمی نمایند
که آنها مهمترین نکته این باشد شاید قابل تهیه نیست. تهران نیز در ارائه می شود اطالعاتی که توسط آنها
کلی برای درک بهتر به طور که خود ارائه می کنند تهران را در برداشت موجود متفاوت با برداشتی کامًال
این می باشد. ارزش بسیار اهمیت و واشنگتن حائز سفارت و نظر به همین دلیل از ایران ضروری است و
منافع آمریکا مسیر در که این واحد کنسولی نشان می دهد گرفتن عملکرد نظر در مطالب با ـگزارشات و
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عمل می کند.
سه مقام موجود هر مؤثری اداره می شود. به طرز به خوبی سازماندهی شده و تمام عملیات این واحد
به تهیه گزارش رویدادهای سیاسی نیز مقام تازه کار دو و انجام می دهند عملیات کنسولی واداری را توأمًا
این زمینه آموزش کنسولگری در ارشد تکمیل گزارشات افسر عالوه بر تا اقتصادی ترغیب می شوند و
مسائل مربوط به خط مشی ومدیریت کافی مورد رهنمودهای سفارت در نظارت و نیزدیده باشند. الزم را
رؤسای بخشهای مختلف و آن مشورت بیشتری شود با تهیه مقدمات بودجه ای باید روند ولی در است٬
اسنادخط مشی کشوری رابطه با مکلف به کمک در این واحد سفرکنند. به این حوزه بیشتر باید سفارت نیز
کـه در مـعطوف عـملیاتی سـازد توجه بیشتری را که سفارت باید بازرسین احساس می کنند شده و

چهارچوب این کنسولگری صورت می پذیرد.
یادداشت مکالماتی ارسال به صورت نامه هوایی و خوبی را گزارشات بسیار این کنسولگری دائمًا
موضوعات انتخاب شده توسط افسر عالی بوده و تحلیلی این گزارشات نیز محتوای تجزیه و می دارد.
مزبور این واحد بیش از بخش سیاسی سفارت باید عالیق سفارت مرتبط بوده است. با نیز این واحد ارشد

نماید. ارشاد راهنمایی و را
خوب ارسال گزارشات اقتصادی بخصوص طی سال گذشته بسیار زمینه تهیه و در انجام وظیفه واحد
مزبور واحد می گرفته است. بر در کشاورزی ایران را انرژی و ظرفیت تولید سیستم راهها٬ بنادر٬ بوده و
تهیه مطالب اولیه را ارقام و و آمار محلی که باید چون کارمند تهیه نمی کند٬ ـگزارشات بازرگانی چندانی را
ـکند به قدر کافی دارای سرعت عمل نیست. کار بازرگانی در شیراز به طور کلی از عدم توجه بخش
اقدامی زمینه بازار انجام تحقیق در به تنهایی عمل می کرده است. است و برخوردار اقتصادی بازرگانی نیز
شود. کنسولگری تماسهای بیشتری برقرار بازرگانی سفارت و بین بخش اقتصادی و باید باارزش است و

کنسولی امور ب.
4000) یک جامعه آمریکایی بزرگ روبه رشد غیرمکفی٬ شلوغ و علیرغم موانعی چون فضای کار
تقاضای روزافزون برای خدمات و می گیرد بر در را درصدکشور 40 وسعت حوزه کنسولی که تقریبًا نفر)٬
سال در تنها نامه های روادید تقاضا عملیات کنسولی به خوبی دنبال می شود. صدورروادیدغیرمهاجرتی٬
به افزایش مربوط به همه نوع توانسته است تقاضای رو این واحد افزایش یافته بود. ـگذشته به سه برابر
ازطریق برنامه ریزیهای خالق وانعطاف پذیری سه افسر تنها این کار برآورده ساخته و خدمات کنسولی را
موجبات مسافرتهای آنان به نقاط مختلف حوزه کنسولی را چون همین امر بوده٬ امکان پذیر واحد ارشد
کنسولگری خود کار عین حال در در فراهم آورده و آمریکاییها٬ بسیاری از جهت ارائه خدمات به شمار

نکرده است. وقفه ای ایجاد نیز
نمی برندوطی دو زندان به سر آمریکاییان در هیچ یک از حال حاضر ودر حوزه کنسولگری شیراز در
طریق وزارت خارجه در از کنسولگری را مقامات ایرانی رسمًا شده اند. دستگیر سه نفر سال گذشته تنها
جریان امور غیررسمی در کنسولگری به طور تمام این سه مورد٬ ولی در می دهند٬ قرار جریان دستگیریها
اصوًال ساخته بود. شدگان برقرار دستگیر با تماس خویش را رسیدن اخطاریه رسمی٬ قبل از گرفته و قرار

می کنند. اتباع خویش رفتار از بهتر آمریکاییها مأموران قانون ایران با



ایران 871 در دخالتهای آمریکا

شبانه روانه یک آمریکایی توقیف شده بدرفتاری شده و با ژوئیه 1977 آن هم در یک مورد در ظاهرًا
وی از و آمریکایی تماس حاصل نمود فرد با موضوع٬ مطلع شدن از کنسولگری پس از زندان شده بود.
بدرفتاری به طرز دستگیری و چنین نمود. نیز او و تهیه کند خواست که نوشته ای حاوی شرح واقعه را

گزارش گردید. سفارت آمریکا و امنیتی) صحیحی به وزارت خارجه (بخش امور
در نخست وزیر با موضوع را شخصًا نیز سفیر و به مقامات محلی اعتراضیه ای تسلیم شد همین مورد در
نسبت به برخورد نشاندهنده طرز بوده و به فرد این است که این واقعه منحصر عقیده بر میان گذاشت.

نیست. شده اند آمریکاییهایی که دستگیر

اداری امور ج.
یعنی 50 ـ 2021 ـ عنوان شغلی 002 خاطرنشان شده بود٬ گزارش بازرسی 1976 که در همان طور
بازرگانی صرف کارهای کنسولی و را بخش اعظم اوقات خود چون این فرد اداری مناسب نیست٬ افسر
حال گذراندن اولین دوره خدمت خـویش در این عنوان شغلی به فعالیت بپردازد فردی که با می کند.
مشکالتی کارمندان محلی سرویس خارجه با کار نظارت بر در می رفته او که انتظار همان طور می باشد.
در اسالف وی نیز بدهد. دستور بودن سعی کرده است به آنها عین تازه وارد مثًالوی در شده است. روبه رو
توصیه می کنیم که فردی به همین دلیل٬ بوده اند. همین مشکالت روبه رو دوره اول خدمت خویش با
این زمینه تجربه داشته در بیشتر سفارت تهران به مدت یک سال یا که قبًالدر این مسئولیت شود عهده دار

باشد. (پیشنهاد 8 ب ـ 1)
در طبقه دوم یک ساختمان دوبلکس واقع شده و شخص کنسول نیز کنسولگری در در حال حاضر٬
ارباب به صورت محل عبور کار دفاتر که بعضی از طوری ساخته شده اند اتاقها طبقه اول اقامت دارد.
غیررسمی به کنسول اطالع فردی به طور که به هیچ وجه مناسب نیست. می گیرد استفاده قرار رجوع مورد
بر سه خانه مسکونی را است یک ساختمان اداری و اجاره مناسبی حاضر قرارداد داده که درصورت انعقاد
وضع اداره ساختمانهای خارجی وزارت خارجه برای کنسولگری احداث کند. نظر طبق مشخصات مورد
کـه امـنیتی سـفارت را پیشنهادی افسـر تدابیر کنسول میل ندارد اما امنیتی کنسولگری ضعیف است٬
مورد ساختمان ساز فرد است که مذاـکراتش با چون امیدوار کند٬ اجرا می باشد٬ دربرگیرنده هزینه بسیار

.(3 ب ـ 8 (پیشنهاد به نتیجه برسد. نظر
چون اوموافقت کرده است که معطوف شد٬ استفاده توسط صندوقدارب توجه بسیار به روشهای مورد
وی فردی پرداخت نماید. شخصًا را کسری حساب صندوق خود دالر) ریال (529/65 مبلغ 37314
او موجودی صندوق به حافظه خویش مـتکی است؛ آـگاهی از یا برای یافتن و بیشتر بی نظم است و
که اسناد نشان دهد تا می رود تهران ور در به درخواست سفارت آمریکا باصورتحسابهای خویش بنا
مالی منطقه ای سفارت شماره های انتقالی صندوقدار تا وی می باشد اختیار در ارسالی به سفارت هنوز
چکهای و نگاهداری نمی کند حساب صندوق را تراز سوابق حسابداری خود در او گزارش کند؛ رابه او
بخش تحویل می دهد. صورتحسابهای هزینه را هفته یکبار دو هر و می کند نقد حقوقی کارمندان محلی را
یک سوی سفارت مرتبط است. کافی از فقدان رهنمود نیز بی تجربگی ناظران وی و با اعظم این ضعفها
(پیشنهاد پیاده نماید. وروشهای کنترل نقدینه بهتری را کند به این کنسولگری سفر مالی باید بودجه و افسر
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نه توسط توسط کنسولگری مشخص شود باید مالی منطقه ای نیز شماره انتقالی صندوقدار .(4 ب ـ 8
سفارت.

افسران خدمات عمومی یکی از وضع پرونده مربوط به اشیای مصرف نکردنی قابل قبول نیست.
(5 ب ـ 8 (پیشنهاد برنامه ریزی کند. روشهای کنترل بهتری را به این کنسولگری آمده و سفارت باید
این پشتیبانی اداری سفارت از فوق به آن اشاره شد٬ که در به استثنای کنترل مربوط به مدیریت نقدینه ها

رضایتبخش بوده است. واحد

پیشنهادات
همکاری وزارت خارجه موضوع امکان انتصاب تمام با تهران باید در سفارت آمریکا .1 ب ـ 8
مورد سفارت به واحدهای تابعه را انتصاب مقامات مجرب از به سفارت و مقامات جدیداالنتصاب را

دهد. بررسی قرار
به محل امنتری را کنسولگری شیراز کار اولین فرصت دفاتر در تهران باید در سفارت آمریکا .2 8ب ـ
آخرین بررسی امنیتی حتمًا پیشنهادات مطروحه در ماه باشد٬ 1 بیش از درصورتی که تأخیر منتقل سازد.

آید. در به مرحله اجرا باید
تا اعزام نماید به کنسولگری شیراز را مالی خود بودجه و افسر تهران باید در سفارت آمریکا .3 ب ـ 8

فراهم آورد. را نقدینه ها زمینه کنترل بهتر
8 ب ـ 4. سفارت آمریکا در تهران باید یک افسر خدمات عمومی را به کنسولگری شیراز بفرستد تا

روشهای بهتری را برای کنترل اشیای مصرف نکردنی طراحی کند.
وایرز ویرجینیا

بازرس
فولر کراس الورنس ا. تی. چارلز

بازرس ارشد بازرس

خارجه محرمانه وزارت امور
ج شماره 8 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 ـ تبریز واحدهای تابعه واحد:

 ـکنسولگری تبریز
حقایق

محلی (پنج کارمند 12 آمریکایی و شمال غربی ایران دارای یک افسر در تبریز در ـکنسولگری آمریکا
این واحد جالب واقع شده است. محوطه ای وسیع و در بوده و پیمانی) هفت کارمند استخدامی و ـکارمند
گزارشات منطقه ای مهمی را برای یک جامعه آمریکایی عظیم ارائه کرده و کنسولی را نیاز خدمات مورد

ارسال می نماید.

نتیجهـگیری ارزیابی و
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ایفای داده و تغییر را گزارش بازرسی قبلی (1976) پیشنهادات مندرج در بازرسین تصمیم گرفته اند
گزارشات عالی در تنها منافع آمریکا٬ رابطه با در ارزش این واحد توصیه نمایند. را ـکنسولگری تبریز
مربوط به بلکه عوامل روانی و ایران نهفته نیست٬ رویدادهای مهم این منطقه خطیر مورد ـکنسولگری در
آمریکا دریافت روابط ایران و مرتبط بوده و یکدیگر پیچیده با که به طرز دارند وجود حیثیت نیز وجهه و

اهمیت می باشند. حائز
که منافع آمریکا موقع آن نرسیده که بتوان سمبل مشهود که هنوز گفته شود باید به عبارت دیگر
آینده این میان برداشت و تجزیه طلب از این منطقه بی ثبات و در را آن می گذرد استقرار دیرزمانی است از
این حرکت ممکن است برای دولت ایران به سادگی قابل درک نباشد٬ دستخوش ناآرامی نمود. منطقه را
بخش شمال غربی ایران می باشد. تقویت روابط خویش با صدد دولت ایران در حال حاضر چون در
ترکیه وشوروی بسته شدن کنسولگری دراین منطقه ممکن است به صورت عالئمی نادرست توسط عراق٬
عالوه براین٬ مرزهای خویش باعالقه خاصی می نگرند. با به این منطقه همجوار تعبیرشود٬چون همه آنها
خدمات مهم آن محروم بمانند. آمریکایی مقیم این حوزه کنسولی از که 2000 باعث می شود این کار
به رو آنها شمار بود) نفر 400 با برابر حین بازرسی سال 1976 آمریکاییهای مقیم این حوزه در (تعداد
از وسیع است و بسیار نیز تبریز ملک متعلق به کنسولگری در پیچیده تر. مشکالتشان نیز افزایش است و
این وسیع نیست. به این مکان بسیار شده است که نیاز گاهی این نگرانی ابراز و برخوردار شهرت بسیار
که بتوان بدون صرف هزینه سنگین آن ولی جای دیگری وجودندارد موضوع درحال حاضردرست است٬

را در اختیار گرفت٬ ولی به هر حال٬ بخشی از محوطه کنسولگری برای فروش عرضه شده است.
نظر در با برآوردهای سنگینی نیز است. زیاد همین رابطه گفته شده است که ارزش کل این دارایی بسیار در
غیرواقعگرایانه می دانیم. را این گونه برآوردها این حال٬ با به عمل آمده است. آزاد“ ـگرفتن قیمتهای ”بازار
شکسته شده است. طول سال گذشته قیمتها در بین رفته و از تبریز فروش زمین در و پررونق خرید بازار
چون تصور ازای زمین کنسولگری نیستند٬ در آزاد مایل به پرداخت قیمت بازار ایرانیها این٬ عالوه بر
این امر اخیرًا ممکن است توسط دولت ایران ضبط شود. که این زمین پس ازخریداری توسط آنها می کنند
هزینه های چنین مواردی اغلب بخش کوچکی از در صورت گرفته است. چندین بار منطقه تبریز در
فضای باز گردانده شده است. به وی باز درصد 10 حدود چیزی در شاید و متحمل شده توسط خریدار

نیست. ولی نرخ زمین چندان باال دارد٬ وجود نقاط مختلف شهر بسیاری در
را مقام مسئول کنسولگری صحنه منطقه تبریز عالی بوده است. تبریز ـگزارشات سیاسی ارسالی از
عالی کیفیت بسیار مطالب از دیگر و شورشها مورد گزارشات وی در داده است. تحت پوشش قرار ـکامًال
محدود یا و سانسور را گزارشات سیاسی تبریز ظاهرًا سفارت٬ همین اواخر٬ بوده است (تا برخوردار
زمینه ارسال گزارشات وی در این حال٬ با حل شده است). حال حاضر ولی این مسئله در می کرده است٬

این زمینه است. تجربه کافی در فرصت و بازرگانی فعالیت چندانی نداشته چون فاقد اقتصادی و
درطول مدت حراست وحفاظت افزایش یافته است. رابطه با بخصوص در تبریز کنسولی در حجم کار
این با مقام مسئول کنسولگری نیز شده بودند. سه جوان آمریکایی به جرم سرقت اتومبیل دستگیر بازرسی٬
را این آمریکاییها تن از موجبات انتقال دو او نمود. تخصص خاص خویش برخورد حساسیت و مسائل با
هم سلول 12 با بودند حالی که مجبور درجه در دارای دمای 100 پنجره و فاقد یک سلول کوچک و از
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بیمارستان زندان فراهم آورد. به یک اتاق در برند٬ ایرانی عصبانی به سر
وضع تا داده شود که اختیارصدورپاسپورت به کنسولگری تبریز بازرسین همچنین توصیه کرده بودند
مربوط به صدورروادیدغیرمهاجرتی رو کار یابد. خدمات ارائه شده به آمریکاییهای مقیم این منطقه بهبود

(1 ج ـ 8 (پیشنهاد شد. خواهد 1977 برابر دو سال 1979 در به افزایش است و
که بازار امور مسئول تحقیق در مثال٬ به طور فعالترشود. باید بخش اقتصادی بازرگانی کنسولگری تبریز
مطالعات تحقیقاتی اعزام و به تبریز است باید تهران مشغول کار در آمریکا تجاری٬ خارج مرکز اـکنون در
آنها مورد ولی در دارد این منطقه وجود در فرصتهای تجاری حتمًا (2 ج ـ (توصیه 8 انجام دهد. مربوطه را

ـگزارشی ارسال نشده است.
بسیاری از از آمریکا است و محدود اصلی کنسولگری بسیار حوزه عمل افسر بازرسین٬ به اعتقاد بنا
این تحت پوشش درآوردن بهتر به منظور محروم مانده است. تبریز در ابقای این واحد مزایای نهفته در
وی به این ترتیب واحد و کند به نقاط مختلف سفر اغلب اوقات باید در او ارائه خدمات کافی٬ منطقه و
بخش حداقل نیاز از توانسته است فراتر عین حال که یک کارمند در نمی گیرد. تحت پوشش کافی قرار
تحلیل تجزیه و گزارش و یا بازرگانی و زمینه اقتصادی و ولی در اداری عمل کند٬ سیاسی و ـکنسولی٬
که یک به همین دلیل بازرسین توصیه می کنند نداشته است. رویدادهای شمال غرب ایران عمق مطلوب را

اعزام گردد. تبریز در مزبور به واحد باشد٬ دیگری که به زبان فارسی آشنا تازه کار ـکارمند
(3 ج ـ 8 (پیشنهاد

بازرسین به این نتیجه رسیده اند که به طور کلی کنسولگری تبریز از مدیریت خـوبی بـرخـوردار
محدود روادید دسترسی به ماشین صدور دست تهیه بود؛ تمام مایملک شخصی در صورتی از بوده است.
یک ولی در می باشد٬ وضعیت خوبی برخوردار کنسولگری از کًال رسیدهای کنسولی کنترل شده و بود؛
بررسی اعالم نشده تالش بیشتری اعمال شود. باید پیش پرداخت نقد دالر زمینه یعنی کنترل 10000
باید نیز انتقال اشیاء و سپرده ها روشهای توصیه شده مربوط به دریافت٬ صورت نمی گیرد. ماهانه حسابها
8 (پیشنهاد بایگانی نگهداری کند. در ضبط و را بایدمدارک مربوط به این گواهیها این واحد و دنبال نشود

(4 ج ـ

پیشنهادات
تفویض نماید. به کنسولگری تبریز پاسپورت را صدور اختیار تهران باید در سفارت آمریکا .1 ج ـ 8
وضع به تبریزجهت تهیه گزارش از را بازار امور افسرتحقیق در تهران باید در سفارت آمریکا .2 ج ـ 8

اعزام نماید. بازار
به کنسولگری یک مقام دیگر تا وزارت خارجه بایدترتیبی دهند تهران و در سفارت آمریکا .3 ج ـ 8

منصوب شود. اعزام و تبریز
انجام را پیش پرداخت نقدینه ها تائید به صورت صحیحی بررسی و باید کنسولگری تبریز .4 ج ـ 8

نگاهداری نماید. تهیه و الزم را گزارش کار داده و
کراس تی. چارلز
بازرس ارشد

راجرز .برنسون ـکنت ان . آلن دبلیو
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بازرس بازرس
خارجه خیلی محرمانه وزارت امور
الف شماره 9 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 تهران ـ سازمانهای دیگر واحد:

 وزارت دفاع
حقایق

پرسنل غیر 274 پرسنل نظامی و 918 ومستشاری نظامی مرکب از ایران / هیئت نمایندگی نظامی در
می باشد. هست٬ نیروی هوایی که نماینده وزارت دفاع نیز نظامی وزارت دفاع به سرپرستی یک سرلشگر
هـیئت نـظارت دارد. پرسنل پیمانی آمریکایی نـیز فعالیت 7000 رئیس هیئت مستشاری نظامی بر
سال 1977 فروشهای نظامی خارجی که در رعایت رده خدمتی سازماندهی شده بر مستشاری نظامی با
نظارت اعمال شد خواهد دالر میلیارد معادل 3 نیز سال مالی 1978 در بوده و دالر میلیارد معادل 6
زمینه سیستمهای تسلیحاتی و که ارائه آموزش الزم در دارد وجود چندتیم کمک فنی حوزه ای نیز می کند.

عهده دارد. بر عملکردهای نظامی را
یک وابسته دفاعی نیز محلی است. پنج کارمند آمریکایی و وابسته دفاعی دارای هشت کارمند دفتر

می باشد. سرهنگ نیروی هوایی آمریکا

ارزیابی و نتیجهـگیری
عملیات تحت سرپرستی رئیس هیئت مستشاری نظامی از نظر حجم و پیچیدگی در حوزه کمک
به آنها با و تیم کشوری محسوب می شود عناصر برای دیگر رهبریتی مؤثر او باشد. بی نظیر نظامی باید
و ایران دخالت دارد تمام جنبه های عملیات وزارت دفاع در در مستقیمًا نیز سفیر خوبی همکاری میکند.
جلسات روزانه کارمندی که ریاست هیئت مستشاری در او به خوبی مطلع است. جزئیات برنامه ها از

ارائه می کند. رهنمودهای الزم را آن شرکت دارد٬ نیزدر
بین نمایندگی هیئت مستشاری نظامی و سخت کوش بین سفارت و و سیاسی نظامی توانا یکمشاور
مطابقت فروشهای نظامی با او تداوم می بخشد. حفظ کرده و واشنگتن رابطه الزم را ایران و در آمریکا
که توسط دولت علل توجیه کننده خریدهای تسلیحاتی را و دارد نظر به دقت زیر را رهنمودها مقررات و
مشکالت مربوط به خطوط ارتباطی می دهد. ارزیابی قرار مورد مستشاری نظامی مطرح می گردد ایران و

مرتفع گشته است. ظاهرًا گزارش بازرسی قبل مطرح شده بود مستقیم که در
پرسنل آمریکایی و عظیمی از برگیرنده شمار زمینه رعایت مقررات مربوط به فروشهای نظامی در در
حال که تالشی صادقانه در بازرسین معتقدند مبالغی چنین هنگفت نمایندگی بامشکالتی روبه رومی باشد.
به انحرافات مربوطه نیز با و جلوگیری به عمل آید افزایش فروشها اساس این مقررات از بر انجام است تا
تناسب یک سیستم تسلیحاتی استفاده و مورد در ایرانیها معذالک بین مشاوره با شود. طورجدی برخورد
این در و کرد خاصی ایجاد نمی توان وجه تمایز مربوط به یک راه حل دیگر پیشنهاد یا آن و حمایت از و

آن باشند. کمال هوشیاری مراقب عدم تخلف از با رابطه تمام طرفین ذیربط باید
تکـنولوژیهای از ایرانیان برای سیستمهای تسلیحاتی برخوردار اشتهای سیری ناپذیر مشکل دیگر
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تأمین و مدرن سازی نیروهای نظامی آن کشور کمک به ساخت و بر گرچه سیاست آمریکا پیشرفته است.
که به دست آورد به علل مختلف می خواهدتجهیزاتی را دولت ایران بنا آن تأـکیددارد٬ نیاز سالحهای مورد
ارسال درخواستهای خرید استفاده در روشهای مورد مورد در ندارد. حال حاضر در را توان جذب آنها
نتیجه آن جریان تجهیزات٬ منسجمی که در روش پیچیده و از بازرسین توجیه شده و تسلیحاتی ایران٬
پیش بینی ارسال درخواستها وسایل تعمیراتی آن قبل از و آن٬ مکان انبار آموزش پرسنل مخصوص آنها٬

گرفتند. قرار تحت تأثیر می شد٬
نیروهای دفاعی ایران گاهی محل همتای خویش در در مستقر بزرگ و هیئت مستشاری نظامی بسیار
مسائل در سفیر به عنوان مشاور به عنوان رابطه بین نیروهای دفاعی ایران و اوقات نقش وابسته دفاعی را
نسبت به گردآوری اطالعات نظامی که ایرانیها می گویند این حال٬ با عهده می گیرد. بر را نظامی این کشور
دفتر معذالک٬ نظرمی گیرند. زیر به دقت کانالهای رابط وابسته دفاعی را و حساس هستند توسط خارجیها
وابسته دفتر مشغول کاراست. واحد نظر اهمیت از زمینه تهیه گزارشات بیوگرافیک حائز وابسته دفاعی در

نموده است. خوبی برقرار روابط بسیار بخشهای سفارت نیز دیگر دفاعی با
کراس تی . راجرز چارلز ـکنت ان .
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
هدایت روابط با ایران (امور خاور نزدیک ـ ایران) یادداشت بازرسی ـ شماره 9 ب
سازمانهای دیگر واحد: تهران ـ ژوئیه 1978

 سازمان ارتباطات بین المللی
حقایق

عملیاتی بسیار محلی در کارمند 17 آمریکایی و کارمند 14 سازمان ارتباطات بین المللی مرکب از
آمریکا این سازمان ازطریق انجمن ایران و استانها در مراـکزدوملیتی می باشد. وسیع وپرتحرک ومرتبط با
یک مـرکز بزرگ٬ کار تهران شامل یک دفتر ساختمان سازمان ارتباطات بین المللی در عمل می کند.
است یک ساختمان جدید قرار رضایتبخش می باشد. آـکادمیک تقریبًا یک مرکز و مجهز فرهنگی بسیار
آـکادمیک به مرکز تا فرهنگی طی سال جاری احداث شود مرکز کنار در آمریکا توسط انجمن ایران و نیز

منتقل گردد. آنجا

نتیجهـگیری ارزیابی و
و آمریکا روابط ایران و مهمی در عنصر دیرباز ایران که از در سازمان ارتباطات بین المللی آمریکا
تغییرات ایران و با را برنامه های خود و روشها کنونی حیات فرهنگی ایران بوده است٬ عصر بخصوص در
نظر از اهداف قبلی خویش که همان نخبگان ماهر از را توجه خود سعی دارد آن به خوبی انطباق داده و
آنهایی که به حضاری مرکب از منحرف ساخته و می باشند تحصیلکرده آمریکا عمومًا جهان دیده و زبان٬
گذاشت٬ سال آینده تأثیرخواهند 10 تا 5 ولی به تدریج بررویدادهای ایران در بوده٬ آشنا آمریکا با ـکمتر
ایرانیانی که دارای روابط با ارتباط بیشتر ایجاد از کرد سعی خواهد این حرکت جدید در معطوف نماید.
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سازمان ارتباطات بین المللی در این مسیر٬ در جلوگیری به عمل آورد. هستند آمریکا با خصوصی بسیار
توسعه می دهد را آمریکا برنامه های انجمن ایران و فارسی برنامه های خویش می باشد. حال تقویت عنصر
از مـی آورد٬ به زبان فارسی به نـمایش در فیلمهایی را گیرند٬ بر در اتباع ایرانی بیشتری را بتوانند تا
تاریخ ایران دعوت به عمل فرهنگ و زمینه باستان شناسی٬ متخصصین آمریکایی برای سخنرانی در
به زبان فارسی پخش شود٬ برنامه های صدای آمریکا بخشی از دست اجراست تا اقداماتی در می آورد.
این می انگیزد. بر سیاسی را نظر از کنجکاو افراد خارج توجه بسیاری از از چون پخش این برنامه ها
هدف با پایگاه تماس سازمان ارتباطات بین المللی گسترش یافته و طوری ترتیب داده شده تا برنامه ها
کارمندان این این حال٬ با مردم سازگارواقع شود. جانبه با ـکلی این سازمان یعنی افزایش سطح ارتباط دو
بازرسین کارمندان آمریکایی بخشهای به نظر و انجام دهند به تنهایی تمام وظایف را آژانس نمی توانند
9ب (پیشنهاد مشارکت بیشتری داشته باشند. آمریکا برنامه های انجمن ایران و در باید نمایندگی نیز دیگر

(1 ـ
حال در می باشند. که عازم آمریکا توجه این سازمان دانشجویان ایرانی هستند مورد یک مطلب دیگر
به افزایش است. ساله رو هر آنها شمار و می برند به سر آمریکا دانشجوی ایرانی در 60000 حاضرحدود
هم خطری برای زمان حال آن محسوب می شوند. و هستند این دانشجویان هم برای آینده ایران ارزشمند
آن هواداری از بوده و آشنا آمریکا ایرانیان تحصیلکرده ای که با به شمار جنبه مثبت قضیه آن است که آنها
آمریکا جنبه منفی قضیه این است که بسیاری ازدانشجویان نه چندان ذیصالحی که در می افزایند. می کنند٬
به سر می برند درگیر فعالیتهای ضد رژیم می شوند و به روابط بین ایران و آمریکا لطمه وارد می سازند.
سازمان ارتباطات بین المللی نقش خود را در زمینه مشاوره و معارفه گسترش داده و تالش خود را در
ثبت نام کرده اند آمریکا انجمن ایران و دانشجوی زبانی که در زمینه آموزش زبان انگلیسی به 5000
خود ملیتی را دو هزینه های عملیاتی این مرکز خودجوش است و این برنامه کامًال تقویت نموده است.

تأمین می نماید.
بخشهای کـنسولی و نیز می روند صالحیتی که به مدارس نه چندان معتبر دانشجویان فاقد شمار
روادیـد زمینه صـدور سیاست مشخصتری در که باید بازرسین معتقدند نگران کرده است. سیاسی را
به عنوان یکی از تخصیصویژه خویش باید با سازمان ارتباطات بین المللی نیز و دانشجویی اعمال شود

بازرسی رجوع شود) (به گزارش 5 گرفته شود. به کار این روند در عوامل مؤثر
ایفا اهداف آمریکا رابطه با عین فعال بودن نقش چندان خطیری در برنامه های مبادله دانشجویی در
شده که عامل آمریکایی ایجاد گسترده است که بین نهادهای ایرانی و روابط بسیار علت آن نیز و نمی کنند
از به همین دلیل برنامه مبادله دانشجو اسالف آن بوده اند. سازمان ارتباطات بین المللی و عمده آن نیز
هزینه های سازمان ارتباطات بین المللی دولت ایران نیمی از است. محدودی برخوردار حوزه عمل بسیار
بردن سطح مـبادالت فـردی تأمـین مـی گردد. باال سازمان در بقیه توسط خود و پرداخت می کند را
اهداف آمریکا برنامه کشوری هماهنگ با برنامه های سازمان ارتباطات بین المللی در تأـکید جهت گیری و
به این ترتیب حوزه تماسهای توجه داشت تا مشارکت و تهیه این برنامه شخصًا در نیز سفیر ایران است. در
زمینه تمام مسائل در تیم کشوری است و مهمی از عضو مسئول روابط عمومی نیز سازمان گسترش یابد.
بخش بین سازمان ارتباطات بین المللی و واقع می گردد. مربوط به دیپلماسی عمومی نظریات وی مؤثر
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به طرز خدمات مربوط به حفظ سوابق حضار است تا همکاری نزدیک برقرار اقتصادی بازرگانی نیز
بهره برداری شده چون این بخشها اینها بیش از این وسیله باید که از بازرسین معتقدند مؤثری انجام شود.
و بازدید زمینه تهیه فهرست اسامی میهمانان٬ در خدمات بایگانی سوابق حضار استفاده از با می توانند
گرفتن نظر در حمایت اداری سفارت با طبق اظهارت مسئول روابط عمومی٬ مؤثرواقع گردند. و غیره مفید
گذشته روابط عناصر در مشکالت مربوط به مسکن که گویا عالی بوده است؛ تهران بسیار در مشکالت کار
(2 ب ـ 9 (پیشنهاد زیادی برطرف شده است. حدود اـکنون تا تیره ساخته بود نمایندگی را در موجود

پیشنهادات
برنامه های در پرسنل خویش را موجبات مشارکت بیشتر تهران باید در سفارت آمریکا .1 ـ ب 9

فراهم آورد. آمریکا انجمن ایران و
سازمان ارتباطات در خدمات بایگانی سوابق حضار از تهران باید در سفارت آمریکا . 2 ـ ب 9
استفاده کند. بیشتر اقتصادی بازرگانی٬ مقامات سفارت بخصوص سیاسی و بین المللی توسط دیگر

کراس تی. چارلز
بازرس ارشد

خارجه محرمانه وزارت امور
هدایت روابط با ایران (امور خاور نزدیک / ایران) یادداشت بازرسی ـ شماره 9 ج
سازمانهای دیگر واحد: تهران ـ ژوئیه 1978

مخدر مواد سازمان مبارزه با  وزارت دادگستری و
حقایق

وی کار دفتر تهران یک مقام مجرب است. در سفارت آمریکا در مخدر مواد نماینده سازمان مبارزه با
وی دارای یک منشی آمریکایی واقع شده است. یابد٬ است محل آن تغییر ساختمان کنسولی که قرار در
به معاونت نمایندگی تسلیم می کند. گزارش کارخویش را مخدر مواد مقام مسئول سازمان مبارزه با است.
نیز حمایت سفیر این وی از عالوه بر می دهد. قرار جریان فعالیتهای خود در وی را هفته یکبار دو هر و

وی مالقات نماید. با می تواند گاه که مایل باشد هر است و برخوردار
که مخدر کمیته مواد بخش سیاسی است. در دومین مقام موجود مخدر مواد مقام مسئول هماهنگی در
هیئت گروههای دیگرچون وابسته کشاورزی٬ از دارای نه عضو ریاستش به عهده معاونت نمایندگی است٬

است. مخدر مواد وابسته سازمان مبارزه با سازمان ارتباطات بین المللی و مستشاری نظامی٬

نتیجهـگیری ارزیابی و
به می باشد. میزبان دارا پلیس کشور ارتباطات زیادی با مخدر مواد سازمان مبارزه با مقام مسئول در
زمینه مسائل حمایت فنی وتحقیقات مشترک در نهادها٬ ایجاد وی در عالی است. نظروی این رابطه بسیار
اقداماتی معمول می دارد. مرزهای ایران نیز خارج از در مخدر مواد مورد در مربوط به فعالیتهای موجود
به خارج ربط ازطریق آن کشور یا ایران و به خارج از حمل موادمخدر به انتقال یا رابطه اطالعاتی معموًال
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درچند مخدر مواد استفاده نادرست از موردمشکالت ناشی از در مخدر مواد مقام سازمان مبارزه با دارد.
مخدر مواد آن پرسنل سازمان مبارزه با که در الیحه مانسفیلد از او انجام می دهد. مرحله سخنرانیهایی را

به خوبی آـگاه است. حمله علیه خاطیان منع شده اند مشارکت در از
5000 دارای یک میلیون تریاـک کش و بوده و مخدر مواد صحنه استفاده نادرست از دیرباز ایران از
ولی ممنوع گردیده بود٬ سال 1955 گرچه کشت خشخاش توسط ایران در به هروئین می باشد. معتاد فرد
ایران کشت سال 1967 در افغانستان به صورت آفتی به جان ایران افتاد؛ طریق ترکیه و قاچاق آن از
این گونه کشت اـکنون تأمین کند. ثبت شده ایرانی را معتاد 167000 نیاز تا کرد آغاز قانونی خشخاش را
شرایط برای واجد سال میزان سنی افراد هر می باشد. مجاز کیلو ساالنه 300 تولید مزرعه با 23 در
تحت پوشش مسن تر ساله یا 62 افراد تنها حال حاضر در دریافت جیره دولتی یک سال کاهش می یابد.
300 طی دهه گذشته حدود به صورت جدی مبارزه می کندو مخدر مسئله مواد ایران با این برنامه هستند.

این اواخر. ولی نه در به جرم قاچاق اعدام کرده است٬ را نفر
کراس تی . راجرز چارلز ـکنت ان.
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
د شماره 9 نزدیک ایران) ـگزارش بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با
سازمانهای دیگر واحد: تهران ـ ژوئیه 1978

 وزارت کشاورزی
حقایق

یک دستیار سرویس کشاورزی خارجی و ایران یک افسر در م) ـ نماینده وزارت کشاورزی (آمریکا
انجام وظیفه کشور خارج از وزارت کشاورزی در رابطه با در است که برای اولین بار وابسته تازه کار
نظر از محوطه سفارت واقع شده است. از خیابان دورتر دو وابسته کشاورزی درحدود کار دفاتر می کند.
ساختمان نـامناسب وابسته های کشاورزی قبلی در دفاتر از بهتر مکفی است و این دفاتر فضای کار
وابسته کشاورزی تهیه گزارشات تحلیلی مربوط به کشاورزی از وظیفه اصلی دفتر ـکنسولی می باشد.
وواردات وموجودی کاالها نوسان قیمتها تغییر سیاستهای تجاری ورویدادهای مربوط به آن٬ جمله هوا٬

می باشد.
سال در یک بار دورنمای کشاورزی و مورد یک گزارش جامع در ماه یک بار وابسته کشاورزی هر
برگیرنده این گزارش جامع در خط مشی کشاورزی ارائه می کند. سیاست و مورد ـگزارش وضعیتی در
سـازمانهای مورد اطالعات در برنامه ریزی کشاورزی٬ خط مشی و ـگزارش وضعیت کامل اقتصادی٬
خدمات مربوط به نیز و موجود اعتبار تحقیق و برنامه ریزی کشاورزی٬ بودجه و تخصصی کشاورزی٬

می باشد. ادامه کار آموزش و
تعرفه و حقوق گمرکی و تجارت کشاورزی٬ و بازاریابی٬ قیمت گذاری٬ مورد ـگزارشات وسیع در
زمـین٬ اسـتفاده از جمله مهمترین جنبه های این گونه گزارشات محسوب مـی شود. تجارت دولتی از
گنجانده آنها در کارگری نیز جنبه های گزارشگری مربوط به امور بعضی از منابع و سازمانهای دهقانی٬
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غـالت و سـیب زمینی٬ شکر٬ بخصوص پنبه٬ محصوالت٬ مورد مفصلی در گزارشات بسیار میشود.
این بخش ارائه می شود. در نیز سبزیجات٬

فروش محصوالت کشاورزی آمریکایی حمایت از اصلی وابسته کشاورزی سوای گزارشگری٬ ـکار
فـروش حـال حـاضر در ایران است. و فعالیتهای ـکمیسیون مشترک آمریکا مشارکت در ایران و در
مهمترین می گیرد. بر در را دالر محصوالت کشاورزی آمریکایی به ایران ساالنه مبلغی معادل نیم میلیارد
غالت برنج و روغن پنبه دانه٬ روغن این دانه ها٬ دانه های روغنی و گندم سفید٬ از این محصوالت عبارتند
از گاوهای شیرده نیز محصوالت دیگری چون مرغ یخزده٬ ذرت و جو٬ بخصوص غالت غذایی٬ دیگر٬

ایران می شوند. وارد طریق هوا از آمریکا
نـیز زمینه فروش ماشین آالت کشاورزی عرضه کنندگان آمریکایی و وابسته کشاورزی در دفتر
وابسته کشاورزی گاهی نیز به بخش اقتصادی بازرگانی کمک می کند. کود شیمیایی مانند فروش مواد
ژوئن (در تجاری آمریکا مرکز از یکبار برای این منظور و می کند غذایی دایر مواد نمایشگاه کوچکی از

استفاده کرده است. (1977

ارزیابی نتیجهـگیری و
فروش محصوالت ناشی از حجم دالر سازنده است. شلوغ و بسیار وابسته کشاورزی تهران٬ دفتر
به این کشور آمریکا کسانی که از شمار نشانگراهمیت فعالیت این دفتراست. به ایران نیز ـکشاورزی آمریکا

سفر کرده و به دفتر وابسته کشاورزی مراجعه می کنند در سال بالغ بر 1000 نفر می شود.
غنی سازی محتوای گزارشات کمک و در می باشد. ارزشمند جامع و ـگزارشات وابسته کشاورزی بسیار

واقع می گردد. مؤثر بسیار بخش اقتصادی سفارت نیز
باعث پیدایش همین امر و اقتصادی بود مشاور دفتر وابسته کشاورزی بخشی از دفتر گذشته٬ در
این مشکل هم اـکنون حل شده و گزارش وقایع کشاورزی می گردید. انتشار زمینه هماهنگی و مشکالتی در

مسئولیت هماهنگی گزارشگری به انتخاب وابسته کشاورزی می باشد.
فنی و مکانیکی٬ زمینه کشاورزی٬ وضع فروش در بهبود وقوف برضرورت ایجاد وابسته کشاورزی با
راه برای این مهم تا بازرگانی تهیه کرد برای بخش اقتصادی ـ مطالب قابل مالحظه ای را ایران٬ شیمیایی در

گردد. هموار
که همان ـکمیته کشاورزی پنج کمیته کمیسیون مشترک شرکت می نماید یکی از وابسته کشاورزی در
آتش سوزی در ممانعت از بهداشت آن٬ زمینه دامداری و کمیسیون بخصوص در تسهیل کار در است و
بازرسی گوشت نقش به سزایی داشته است (برای و قرنطینه سازی گیاهی٬ آموزش کشاورزی٬ جنگلها٬

رجوع شود). وضع کمیسیون به یادداشت بازرسی شماره 4 درک بهتر
صورت احداث ساختمانی در لیکن در است٬ فضای کافی برخوردار وابسته کشاورزی از کار دفتر
تأمین نظریات نماینده اداره کشاورزی در این امر انتقال یابد. به آنجا باید ایشان نیز محوطه سفارت دفتر

شد. واقع خواهد سفارت مفید در موجود عناصر دیگر خارجه و
کراس تی. راجرز چارلز ـکنت ان .
بازرس بازرس ارشد
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خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
ه شماره 9 نزدیکایران) ـگزارش بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 تهران ـ سازمانهای دیگر واحد:

تهران در تجاری آمریکا  وزارت بازرگانی مرکز
حقایق

از افزایش بی سابقه قیمت نفت تأسیس گردید. قبل از و سال 1973 تهران در در تجاری آمریکا مرکز
بازاریـابی مرکزی است که به وسیله دفتر دو یکی از تجاری وزارت بازرگانی این مرکز پانزده مرکز
غرب وزارت تجارت شرق و تحت نظارت دفتر مسکو در تجاری آمریکا (مرکز بین المللی اداره نمیشود
نزدیک اداره می شود. خاور تهران به وسیله گروه بازرگانی امور تجاری واقع در مرکز بازرگانی است).
پنج کارمند وزارت بازرگانی٬ آمریکایی از کارمند تهران دارای دو تجاری وزارت بازرگانی در مرکز
پنج کارمند و استخدام وزارت خارجه می باشد که در یک نفر محلی تحت استخدام وزارت بازرگانی٬
بازرگانی سفارت به دفترسرویس خارجی بخش اقتصادی / از دارای رده شغلی 5 یک افسر پیمانی است.
مشاور نظر تجاری زیر مرکز منصوب گشته است. به این مرکز بازار امور عنوان مسئول تحقیقات در
گرفته و تهران قرار پائین شهر ساختمانی واقع در در این مرکز بازرگانی سفارت عمل می کند. اقتصادی /

کرده است. نه نمایشگاه بزرگ دائر آخرین بازرسی می گذرد سالی که از طی دو
این مرکز همچنین از مشارکت نمایشگاههای آمریکایی در نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران نیز
گردیده به آخرین بازرسی برگزار مهمترین نمایشگاههایی که پس از پشتیبانی به عمل می آورد. حمایت و

می باشند. شرح زیر

شرکت کنندگانعنوانتاریخ کنندگانشمار بازدید  شمار
76 سیستمهای بازرگانیاـکتبر  23663تجهیزات و
 21717تجهیزات ارتباطاتیفوریه 77
 26241منابع آبژوئن 77
ماشین آالتژوئیه 77  11690عیب یابی وسائط نقلیه و
77 gنوامبر & w  1075جیپای
77 تجهیزات ساختمانیدسامبر  10650مصالح و
پتروشیمیژانویه 78  24418شیمیایی /
غذاییمارس 78 تهیه مواد  13407بسته بندی و
 14444انرژی خورشیدیمه 78

ارزیابی نتیجهـگیری و
لیکن میزان فعالیت آن فعال است٬ بسیار مواقع برگزاری نمایشگاهها تهران در در تجاری آمریکا مرکز
برای جلب توجه عموم چندان این مرکز علیرغم تالش شدید و فواصل زمانی بین برگزاری نمایشگاهها در
فقدان محل پارک وسائط و نمایشگاهها رابطه با محیط فیزیکی بخصوص در نظر از این مرکز نیست. زیاد
کارمندان وزارت محدودیتهایی می باشد. دچار تهران به چشم می خورد همه نقاط پائین شهر نقلیه که در
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زمینه سال در 15 این مرکزحدود مدیر مجرب می باشند. بسیار افراد این مرکز در بازرگانی مشغول به کار
به عنوان مدیر نیز وزارت بازرگانی و در یک شرکت بزرگ آمریکایی تجربه اندوخته و در کار بازاریابی با
نمایشگاههای تجاری زمینه ایجاد در معاون وی نیز بانکوک فعالیت وسیعی داشته است. تجاری در مرکز

فعالیت داشته است.
ولی حجم دالری حدودی کاهش داشته٬ سال گذشته تا ایران طی دو بازار در میزان فعالیت آمریکا
فوق العاده طاقت فرسایی است و ایران کار بازاریابی در افزایش یافته است. به این کشور فروشهای آمریکا

وظیفه ای آسان نیست.
است. دشوارتـر اینجا تجاری در مراـکز خالف دیگر سازماندهی بر و تهیه مقدمات٬ برنامه ریزی٬
به نتایج بازار٬ امور مسئول تحقیق در پشتیبانی یک فرد همکاری بخش اقتصادی بازرگانی و با معذالک٬
اجناسی کـه و شده“ زمینه فروش ”ـکاالهای انبار بخصوص در مفیدی دست یافته که این امر بسیار
ناموفق بوده بعضی دیگر بسیارموفق و نمایشگاهها بعضی از شده صادق بوده است. به بازاروارد ”جدیدًا“
نمی توان است و دشوار نمایشگاههای مهم به صورت مجزا سنجش نتایج حاصل از این حال٬ با است.
بررسی عملیات تهران ارائه نمود. در تجاری آمریکا مرکز جهت ادامه عملکرد مبرهنی را منطق قاطع و
ادامه به پایان رسانده و را خود مفید عمر آن است که این مرکز تجاری توسط بازرسین حاـکی از مرکز
تجاری این است فلسفه عملیات مرکز طبق برداشت بازرسین٬ ارزش است. فاقد این کشور آن در حضور
سال قبل از تا که این مرکز توصیه می کنند این آنها بنابر میان برداشته شود٬ سال فعالیت از چند ـکه پس از
مالی 1980 از مرحله عمل خارج شود تا روش بهتری برای استفاده بیشتر از تسهیالت آن ابداع گردد

(پیشنهاد 9 ه ـ 1)
جای مناسبی برای به نمایش گذاشتن محصوالت آمریکایی محوطه نمایشگاه بازرگانی تهران ظاهرًا
نمایشگاههای استفاده شرکتهای آمریکایی بخصوص در مناسب این مکان مورد موارد در نیز قبًال است و

گرفته است. ساالنه قرار
نیز این عمل را اجتماعی حاصل از عکس العملهای سیاسی و گونه تصمیم نهایی باید هر اتخاذ قبل از

ضعیف است. انفعاالت بسیار این گونه فعل و گرچه احتمال بروز گرفت٬ نظر در
تـجاری جـهت بـرگزاری طریق مرکز گمرکی مربوط به اقالم وارداتی از زمینه امور در این مرکز
بـا برخورد در مسائلی را این امر شدیدی دست به گریبان بوده است. مشکالت بسیار با نمایشگاهها
کرده بیشتری پیدا وضع بهبود این اواخر گرچه در به آن توجه شود٬ باید کرده و مقامات گمرکی ایران ایجاد

(2 ـ ه 9 (پیشنهاد است.
بازرگانی به کار بخش اقتصادی / در باید بازار امور مسئول تحقیق در تعطیل شود٬ این مرکز اـگر
تجاری برای جامعه خدمات ارائه شده توسط مرکز بعضی از و تقویت شود این بخش باید مشغول گردد.
در آنها مشاوره با کمک و از که عبارتند بازرگانی انجام شود بخش اقتصادی / در باید تجاری آمریکا

این کشور. امور در جدید راهنمایی تجار جامعه بازرگانی ایران و برقراری تماس با

پیشنهادات
آن بهره برداری از یا تجاری مروری داشته باشد فعالیت مرکز بر تهران باید در سفارت آمریکا .1 ـ ه 9
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انجام در نماید. سال 1980پیشنهاد قبل از برنامه ای برای حذف آن تا یا و مؤثرتری افزایش دهد به طرز را
وزارت بازرگانی همکاری نماید. ایران و امور نزدیک/ خاور امور دفتر با این عمل سفارت باید

کاالهایی که این مرکزوارد مورد در را مسائل گمرکی خود تهران باید در تجاری آمریکا مرکز .2 ـ ه 9
فصل کند. مقامات محلی حل و کرده با ـکشور

کراس تی. چارلز
بازرس ارشد

راجرز آلن برنسون ـکنت ان.
بازرس بازرس

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
شماره 9 نزدیکایران) یادداشت بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 تهران ـ سازمانهای دیگر واحد:

درآمد  وزارت خزانه داری واداره مالیات بر
حقایق

این گونه ای است که در چهارده دفتر تهران یکی از در سفارت آمریکا در درآمد اداره مالیات بر دفتر
در این دفتر است. نمود آغاز را خود تهران کار در سال 1974 از و می باشد شهرهای بزرگ جهان مستقر
دارای این دفتر فعالیت می کند. درآمد عملیات بین المللی اداره مالیات بر بخش برنامه های خارجی دفتر
مسئولیت منطقه ای در برگیرنده ایران٬ لبنان٬ لیبی٬ مصر٬ بحرین٬ اردن٬ ـکویت٬ عراق٬ عمان٬ یمن٬ قطر٬
ساختمان در مزبور دفتر افغانستان می باشد. پاـکستان و عربستان سعودی٬ امارات متحده عربی٬ سوریه٬

دارد. سفارت قرار از خیابان دورتر دو حدود سرکنسولگری آمریکا
هردوی و GS است عمل می کند ـ 14 معاونش که یک افسر GS و ـ 15 تهران تحت نظارت یک افسر دفتر
یک آمریکایی و دیگر دارای یک کارمند این دفتر می باشند. کارمندان وزارت خزانه داری آمریکا آنها
از خیابان دورتر دو طبقه چهارم ساختمان سرکنسولگری حدود در این دفتر می باشد. منشی محلی نیز
موقت به این دفتر به طور نیز سال یک پرسنل دیگر طول مدت شش ماه از در دارد. محوطه سفارت قرار
اداره دفتر یاری دهد. مالیات دهندگان آمریکایی را نامه های مالیاتی٬ تهیه اظهار در تا می گردد مأمور

بخش اقتصادی بازرگانی سفارت مرتبط می باشد. با رسمًا درآمد مالیات بر

نتیجهـگیری ارزیابی و
به شهرهای بزرگ تحت پوشش خویش در بار سالی دو درآمدسعی می کنند نمایندگان اداره مالیات بر
حصول وظیفه اصلی این دفتر است. کاری دشوار که خود انجام دهند مربوطه را امور کرده و منطقه سفر
اتباع خارجی تابع مقررات شرکتهای آمریکایی و است که شهروندان آمریکایی و این امر اطمینان از

رعایت می نمایند. مقررات مالیاتی را قوانین و مالیاتی آمریکا٬
مقامات برقراری تماس با و حسابرسی مالیاتی٬ شامل کمک به مالیات دهندگان٬ مهمترین فعالیت این دفتر
از نفر مثال 41000 به طور است و آمریکاییهای مقیم این منطقه بسیار شمار مالیاتی دول منطقه می باشد.

مشغول می باشند. عربستان سعودی به کار در نفر 35000 ایران و در آنها



النه جاسوسی آمریکا 884 اسناد

چون طی این مدت بوده است٬ درآمد پرفعالیت برای اداره مالیات بر دوره ای بحرانی و دوره حاضر
بدهی مالیاتی آمریکاییهای مقیم که بر قانون مالیاتی بود حال بحث پیرامون بخش 911 در ـکنگره آمریکا
مایه نگرانی مالیات دهندگان نه تنها این امر به استثنای مقامات دولتی تأثیرخواهدداشت. کشور خارج از
بلکه نحوه رقابت هزینه کار این قانون نه تنها چون تغییر شده است٬ بلکه شرکتهای استخدام کننده آنان نیز

ساخت. دگرگون خواهد نیز را ما
به خویش“ ”ـکارتهای سبز با که شهروندان ایرانی بوده و هستند نیز کثیری خارجی مقیم آمریکا تعداد
ولی به صورت اقامت نمی گذرانند٬ آمریکا در این که زمان چندانی را وجود با این افراد ایران بازگشته اند.
تمام نقاط بنابراین تابع مقررات مالیاتی مربوط به درآمدهای خویش در شناخته می شوند. مقیم آمریکا
مـورد در اغـلب مـوارد کـلیه ایـن چـنین افـرادی در مـورد اجرای این مقررات در جهان می گردند٬
نگردیده هیچ گونه معاهده مالیاتی منعقد آمریکا چون بین ایران و است٬ ایران دشوار درآمدهایشان در
توصیه گرفته ولی موفقیت چندانی نداشته است بنابراین٬ تحت بررسی قرار این مورد گاهی نیز است.

(1 ـ و 9 (پیشنهاد ایران به عمل آید. چنین پیمانی با زمینه انعقاد که تالش بیشتری در می شود

پیشنهادات
بایددر وزارت خزانه داری٬ هماهنگ با خارجی اداره مالی داخلی) خارجه (دفتر وزارت امور .1 ـ و 9

ایران باشد. پیمان مالیاتی با انعقاد صدد
9 و ـ 2. سفارت آمریکا در تهران باید در صورت یافتن یا احداث محل جدید و مناسب بخش کنسولی٬

مکان مناسبی را در همان ساختمان برای دفتر اداره مالیات بر درآمد در نظر بگیرد.
کراس تی. راجرز چارلز ـکنت ان.
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
الف شماره 10 نزدیک ایران) یادداشت بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 تهران ـ فعالیتهای دیگر واحد:

 مدرسه آمریکایی تهران
حقایق

مدرسه آمریکایی تهران یک مدرسه خصوصی غیرانتفاعی آموزشی است که شـامل بـرنامه های
دانش آموزان کنونی این دبیرستان شمار دبیرستان می باشد. سال آخر کالس اول دبستان تا تحصیلی از

است. نفر 3200

نتیجهـگیری ارزیابی و
آوریل 1977 در دالر؛ معادل 17500 ژوئن 1976 وامهای بالعوض دریافتی توسط این مدرسه در
به استثنای هزینه های مصرف شده بوده است. دالر معادل 2500 1977 سپتامبر در و دالر؛ معادل 7500
وام بالعوض ژوئن جهت به کارگیری یک هواپیمای خارجی که جهت تأمین هزینه های الزم برای آن از
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تـنها طبق شرایط وام قابل پرداخت مصرف شده بود. بر تمام مخارج دیگر استفاده شده بود٬ 1976
را زمینه استفاده ازهواپیمای خارجی داده شده این است که بخش مدیریت مدرسه این امر توضیحی که در
توجیه مطلب ارائه توضیح دیگری در و این موضوع صحت داشته باشد اـگر ضروری تشخیص داده است.

نقل هوایی معادل 1026/52 هزینه حمل و نشود.

پیشنهادات
در و روشن نماید هواپیمای خارجی را علت استفاده از تهران باید در سفارت آمریکا .1 الف ـ 10

عودت دهد. نقل هوایی را هزینه حمل و باید صورت عدم دستیابی به توضیحات کافی٬
کراس تی. آلن برنسون چارلز
بازرس بازرس ارشد

خارجه طبقه بندی نشده وزارت امور
ب شماره 10 نزدیک ایران) یادداشت بازرسی ـ خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 تهران ـ فعالیتهای دیگر واحد:

 انجمن کارمندان آمریکا
حقایق

انجمن کارمندان آمریکایی یکی از عملیات وسیع از این دست در سرویس خارجه است. این انجمن
نیزتعدادی از ایران و رسمی در برگیرنده شهروندان آمریکایی مشغول به کار در بوده و عضو دارای 8000
دولت ایران به آنها و می برند ایران به سر وزارت خارجه است که در یا پرسنل بازنشسته نظامی آمریکا
این انجمن دارای یک شوند. حقوق گمرکی محدودی برخوردار معاف از مزیت خرید اجازه داده که از
سـرویس اسـتخدامـی٬ سرویس تاـکسیرانـی٬ فروشگاه٬ رستوران یک محل صرف مشروبات الکلی٬
میلیون دالر 6 مرز از ژوئن ٬1978 30 فروش ساالنه تا آپارتمانهای موقتی وسرویسهای پستی می باشد.
میلیون دالر 10 میزان فروش ساالنه به مرز صورت اجرای عملیات گسترشی٬ در رفت. خواهد فراتر

شد. نزدیک خواهد
دسامبر ماهه قبل از آخرین حسابرسی مستقل انجام شده توسط حسابداران رسمی شامل دوره 18
کارمندان دولت غیرذینفع آمریکایی حسابرسی الزم را باید طبق برنامه های موجود بر بوده است. 1976

انجام دهند. ژوئیه 1978 در

نتیجهـگیری ارزیابی و
این حال میزان بیمه مربوط به خسارات وارده به با نظارت برعملیات اصوًالخوب است. نحوه کنترل و
میزان بیمه تنها حال حاضر٬ در کند. افزایش پیدا وقایع دیگر٬باید طوفان و نتیجه آتش سوزی٬ در ـکاالها
میلیون دالر 1/5 حدود ولی ارزش کاالی موجود می گیرد٬ بر در را ـکاالهای به ارزش یک میلیون دالر
تأمین می کند٬ که شرکت بیمه به ندرت کلارزش مربوط به کاالهای بیمه شده را آنجا از شده است. برآورد
.(1 ب ـ 10 (پیشنهاد وسیع باشد میزان خسارات احتمالی وارده به انجمن کارمندان آمریکایی می تواند
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میزان پول نقدی است که بالاستفاده مانده ومی توانددر گیرد قرار بررسی بیشتر مورد مورددیگری که باید
تاریخ 30 تا صورت سرمایهـگذاری به صورت سپرده بانکی کوتاه مدت مبلغی به عنوان بهره کسب نماید.
حساب چکی انجمن در یا داشته و به صورت موجودی وجود یا یک میلیون دالر بیش از آوریل ٬1978

.(2 ب ـ 10 (پیشنهاد سپرده شده بوده است.
زمینه حسابداری به گروه در می تواند متوجه شدیم که انجمن کارمندان آمریکا دیگر یک مورد در
این گروه اقدام به جمع آوری مقداری اعانات اخیرًا تهران یاری دهد. در مشاوره تفریحی سفارت آمریکا
پرداخت این دریافت و ولی هیچ گونه نظارتی بر کند. ادامه پیدا نیز اینها بیش از است این کار قرار ـکرده و
مبالغ جمع آوری شده درصندوق یکی ازکارمندان سفارت نگهداری می شود مبالغ اعمال نمی شود. و پولها

می باشد. مربوطه شامل یادداشتهای مربوط به آنها اسناد و
بروزمشکالت این جلوگیری از کنترلهای داخلی و برقراری یک سیستم حسابداری موجه و به منظور
همین و انتقال یابد مبالغ بایستی به تنخواه گردانی که توسط انجمن کارمندان آمریکایی نگهداری می شود٬

(3 ب ـ 10 (پیشنهاد انتقاالت مربوطه باشد. انجمن مسئول نقل و

پیشنهادات
که میزان بیمه کاالهای انجمن کارمندان آمریکایی بخواهد از تهران باید در سفارت آمریکا .1 10ب ـ

آمدن خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید. وارد از تا افزایش دهد خویش را
10 ب ـ 2. سفارت آمریکا در تهران باید از انجمن کارمندان آمریکایی بخواهد که حداقل نقدینه مورد
بانک سپرده شود. نزد به صورت سپرده های مدت دار باید نیز مبالغ مازاد خویش نگهداری کند. نزد را نیاز
که تمام موجودی خویش را گروه مشاوره تفریحی بخواهد از تهران باید در سفارت آمریکا .3 ـ 10ب 
مخصوص این گروه افتتاح کرده و حسابی را باید این انجمن نیز و به انجمن کارمندان آمریکایی بسپارد

آن حساب ضبط کند. در انتقاالت مالی مربوط به آن را تمام نقل و
کراس تی. آلن برنسون چارلز
بازرس بازرس ارشد

خارجه محرمانه وزارت امور
شماره 11 ایران) یادداشت بازرسی ـ نزدیک / خاور ایران (امور هدایت روابط با
ژوئیه 1978 تهران ـ  واحد:

علمی  امور
حقایق

وابسته می باشد. علمی نیز بازرگانی پاسخگوی امور تهران بخش اقتصادی ـ در سفارت آمریکا در
دارد. قبیل مسائل مربوط به انرژی هسته ای سروکار موضوعات مهمی از علمی با

نتیجهـگیری ارزیابی و
به دنبال امـضای الیـحه نموده است. تأیید و امضاء سالحهای هسته ای را ایران پیمان عدم تکثیر
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مورد تمام قراردادهای همکاری هسته ای باید آوریل ٬1978 در همکاری هسته ای توسط رئیس جمهور
آن این مورد که در ایران اولین کشوری بود گردند. اهمیت بیشتری برخوردار از گرفته و قرار مذاـکره مجدد
به 40 آنها ملل که شمار دیگر آن بر تأثیر بنابراین اهمیت این مذاـکرات و آمد. در به مرحله اجرا امر

قابل مالحظه می باشد. می رسد.
رفاه مقامات وزارت بهداشت و با فعالیت داشته و مربوط به جمعیت نیز زمینه امور وابسته علمی در
بـرای آژانس گسـترش ایـران را برنامه های کنترل خـانواده در او می گیرد. اجتماعی تماسهای بسیار
زمـینه در گرچـه آمـریکا این صورت به عنوان رابط عمل می کند. غیر در بین المللی ارزیابی کرده و
تالش جهانی سازمان ملل مانند در ولی ما ارائه نمی کند٬ برنامه های کنترل خانواده ایران کمک مستقیمی را
ایـن بـه خـاطر عالوه بر فدراسیون برنامه ریزی بین المللی والدین همکاری داریم. برنامه های آن در
می توان برنامه کنترل خانواده٬ سطح زندگی و بین تکنولوژی مربوط به ارتقاء وابستگی ضروری موجود
این که وی در بازرسین احساس می کنند می کند. ایفا اهمیتی را حائز ـگفت که وابسته علمی نقش بسیار
بـخش وابسته علمی مربوط بـه کـار جنبه های مهم دفتر دارد.یکی از خوبی داشته و زمینه عملکرد
خدمات مهندسی٬ وضع فروش تجهیزات و زمینه ارتقاء در تالشهای مهمی را بازرگانی است و اقتصادی/
که می کند ایجاد مسائلی را به آـگاهی از نیاز موفقیت این نوع تالشها می گیرد. بر علمی در تکنولوژیکی و
تهران به نفع آمریکا چنین وابسته علمی در بنابراین حضور داشت٬ بازرگانی انتظار مقام امور نمی توان از
بخشی دیگر فروشهای بازرگانی تشکیل می دهد. وضع تجارت و بهبود وی را کار نیمی از حدود می باشد.
از کارهای وی نیز عبارت است از تماس با جامعه آـکادمیک و علمی ایران که وی در صورت داشتن یک
دستیار تمام وقت٬ مایل به گسترش آن می باشد. وابسته علمی به بازرگانان منتخب آمریکایی توجه
بـرق و بـاد٬ زمینه های مختلف بخصوص انـرژی هسـته ای٬ در به آنها و معطوف می دارد بسیاری را
فعالیت آنها آلمان غربی در جمله فرانسه و از زمینه هایی است که ملل دیگر اینها خورشیدی کمک می کند.
ایـن است کـه خنده دارتر بازنده بوده است و این گونه بازارها تسخیر در آمریکا ظاهرًا دارند. بسیار
در را آمریکا تجهیزات طراحی شده در تولید جواز که خود کشورهایی هستند از شرکتهای برنده بازار
ارزیابی مستمر ارائه خدمات و در نداشته و مناقصه ها شرکت چندانی در آمریکا ظاهرًا دارند. اختیار
بـرگزاری مایل به جـمع آوری سـودهای حـاصله از نیز وزارت انرژی آمریکا فعالیت چندانی ندارد.
است که این تهران به تاریخ مه 1978 در تجاری آمریکا مرکز نمایشگاه تجاری انرژی خورشیدی در
نقاط ایران در به احتمال زیاد برانگیختن توجهات سهم به سزایی داشته است. در ظاهرًا نمایشگاه نیز
ایـن پـرداخت. زمینه تجهیزات انرژی خورشیدی خواهد در مختلف جهان به مقایسه امکانات خرید
آلمان معموًالخدمات چون فرانسه و این بخش جریان دارد رقابت سرسختانه ای است که در نمونه ای از

کاهش می دهند. متعاقب فروشهای تجاری خویش را فنی نرم افزار
وضع فروشهای بازرگانی با بهبود ازوظایف خویش یعنی وظیفه علمی و مورد دو هر وابسته علمی در
بخش اعظم این گونه مشکالت مربوط می باشد. مشکالتی عمده چون گردآوری اطالعات موثق روبه رو
ارائـه خـدمات زمـینه فـروش و هم در هنوز ولی آمریکا دیرین ایرانیهاست. به پنهان کاری سنتی و

تکنولوژیکی عالی پیشگام می باشد.
تجربه بیست ساله ای نیز سازمان ثبات اقتصادی تجارب بسیاری کسب کرده و دفتر وابسته علمی در



النه جاسوسی آمریکا 888 اسناد

به سزایی داشته صنعتگران آمریکایی تأثیر وی با نحوه برخورد که در زمینه صنعت اندوخته است٬ در
ولی وی کمکهای شایان توجهی به ایران نگذشته٬ اقامت وی در ماه از دو اینکه بیش از وجود با است.
عنوان شغلی وی به مشاور تغییر یافت. افزایش خواهد آینده نیز در میزان این کمکها سفارت نموده است.
ـ 11 (پیشنهاد آـکادمیک ایرانی خواهدگردید. جامعه علمی و تماس با سهولت در مقام وی و باعث ارتقاء

می باشد. تمام وقت نیازمند به یک دستیار نهایت این که او (1

پیشنهاد
که عنوان وابسته علمی خارجه درخواست نماید وزارت امور از تهران باید در سفارت آمریکا .1 ـ 11

دهد. تکنولوژی تغییر علمی و امور به مشاور را
کراس تی. راجرز چارلز ـکنت ان .
بازرس بازرس ارشد
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الف ـ آ
97 / ال. پی. آئرونات٬
215 ٬191 اوپک / آ.

798 ٬711 ٬694 ٬648 ٬273 ٬266 آبادان /
420 ٬419 / آتاباسکای (ـکانادا)

348 ٬345 ٬344 ٬343 ٬342 آتتک /
412 ٬404 / آتالنتیک ریچفیلد

356 ٬348 آتن /
آدلسیک٬ جوزف دبلیو./ ٬296 ٬320 ٬322 ٬328
٬336 ٬335 ٬334 ٬333 ٬332 ٬331 ٬330 ٬329

338 ٬337
268 / آدمیرال ترنر

567 ٬544 ٬198 / آدیس آبابا
٬305 ٬293 ٬291 ٬290 ٬281 ٬278 آذربایجان /

785 ٬778 ٬693 ٬318 ٬311 ٬309
740 ٬318 آذربایجان شرقی /
311 ٬309 آذربایجان غربی /

334 / (سرتیپ) آذر
241 / آرتز

620 ٬596 ٬589 ٬588 آرژانتین /
71 / جان الف. آرمیتاژ٬

574 / آروشا
395 / منوچهر آزمون٬

783 آژانس آمریکایی توسعه بین الملل /
٬827 ٬820 ٬817 آژانس ارتباطات بین المللی /

857 ٬851 ٬843 ٬841 ٬835

542 ٬250 ٬71 آژانس اطالعات دفاعی /
619 ٬466 / آژانس اطالعات مرکزی سیا

79 / آژانس بین المللی آمریکا
654 ٬38 ٬16 ٬8 آژانس بین المللی انرژی اتمی /

213 آژانس جهانی بهداشت /
224 آژانس خبری خاورمیانه /

247 آژانس خبری عراق /
766 آژانس دولتی ژاپنی /
آژانس سازمان ملل / 213

آژانس عمران بین المللی / 63
72 ٬71 خلع تسلیحاتی / آژانس کنترل و

887 آژانس گسترش بین المللی /
827 / مخدر مواد آژانس مبارزه با

157 ٬155 ٬144 آژانس متارکهـگران /
457 ٬456 آژانس ملی انرژی /
569 ٬568 ٬567 ٬565 آساب /

601 / آستارا
211 ٬210 آسوان /

٬417 ٬415 ٬231 ٬204 ٬144 ٬64 ٬44 / آسیا
٬550 ٬548 ٬542 ٬541 ٬540 ٬535 ٬434 ٬418
٬611 ٬586 ٬585 ٬579 ٬557 ٬556 ٬555 ٬554
٬704 ٬687 ٬682 ٬622 ٬621 ٬619 ٬615 ٬612
782 ٬774 ٬768 ٬759 ٬754 ٬753 ٬748 ٬744
٬132 ٬129 ٬106 ایوزیفویچ / پتر آشورکویک٬
٬576 ٬572 ٬564 ٬548 ٬541 ٬534 ٬135 ٬134

624 ٬622 ٬621 ٬582 ٬579
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249 پاول / آـکاپوف٬
91 / کارل د. آـکرمان٬

456 ٬455 / ئی. جمیز٬ آـکینز٬
٬501 ٬500 ٬472 ٬471 ٬450 ٬415 / آالسکا

515
185 ٬179 آلبانی /

501 / آلبرتا
31 بوگینی / آلکسویچ٬

٬45 ٬42 ٬41 ٬31 ٬30 ٬29 ٬27 ٬26 ٬9 آلمان /
٬368 ٬301 ٬236 ٬136 ٬107 ٬95 ٬80 ٬46
٬711 ٬696 ٬446 ٬444 ٬443 ٬439 ٬438 ٬369

887 ٬856 ٬791 ٬781
٬542 ٬539 ٬535 ٬510 ٬179 آلمان شـرقی /
٬575 ٬572 ٬569 ٬566 ٬564 ٬561 ٬560 ٬551
٬594 ٬593 ٬589 ٬588 ٬587 ٬583 ٬579 ٬576
٬607 ٬606 ٬605 ٬604 ٬603 ٬600 ٬598 ٬595

661 ٬620 ٬619 ٬610 ٬608
آلمان غربی / ٬17 ٬26 ٬29 ٬30 ٬94 ٬95 ٬150
٬502 ٬497 ٬496 ٬493 ٬396 ٬380 ٬245 ٬235
٬692 ٬661 ٬659 ٬601 ٬599 ٬592 ٬509 ٬503

887 ٬736 ٬735 ٬701
224 آلمان نازی /
18 / جیمز آلن٬

593 / سالوادور آلنده٬
192 آماریس /

صفحات) (اـکثر / آمریکا
٬542 ٬541 ٬453 ٬417 ٬356 آمریکای التین /
٬595 ٬594 ٬591 ٬589 ٬588 ٬557 ٬554 ٬550

624 ٬622 ٬621
٬733 ٬732 ٬731 ٬725 ٬724 آموزگار٬جمشید/

793 ٬792 ٬773
658 آمونیاـک /
101 آناتولی /

581 / آنتاناناریو

592 / آنتیل هلند
55 آندری نیکوالیویچ / آندریف٬

553 ٬198 ٬64 / آنکارا
437 آنگلوساـکسون /

٬565 ٬564 ٬555 ٬550 ٬549 ٬534 آنگـوال٬
576 ٬571 ٬567 ٬566

832 آواـکس /
65 ٬24 ٬8 آیروفلوت /

486 اباالخیل /
213 ابراهیم القبصی /

254 ابوسفیان /
٬490 ٬484 ٬477 ٬476 ٬469 ٬468 ابوظبی /

610 ٬598 ٬515 ٬511 ٬492
766 سی / بی. ا.

259 / آمریکا اتاق بازرگانی ایران و
502 ٬204 ٬93 ٬8 / اتاوا

اتحادیه بین المللی مخابرات / 8
اتحادیه پست جهانی / 195

700 ٬195 اتحادیه تجاری بین المللی /
226 ٬222 اتحادیه عرب /

493 اتریش /
٬549 ٬544 ٬543 ٬539 ٬534 ٬250 اتـیوپی /
٬569 ٬568 ٬567 ٬565 ٬564 ٬559 ٬556 ٬550
703 ٬622 ٬619 ٬604 ٬602 ٬583 ٬580 ٬571

220 / اجالس بغداد
248 ابوالقیط / احمد

205 آمال / امیر٬ احمد
392 بن بال٬ احمد

205 سلطان / احمد
٬210 ٬209 ٬208 ٬198 ٬190 اخوان المسلمین /

243 ٬223
787 اداره اوقاف /

٬118 ٬115 اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی /
134 ٬131 ٬130 ٬125
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108 اداره ثبت تهران /
661 جنوب ایران / اداره کشاورزی صنعتی در
٬833 ٬827 ٬817 ٬815 / درآمد اداره مالیات بر

884 ٬883 ٬851
851 ٬824 ٬817 / مخدر مواد اداره مبارزه با

390 تابعیت / اداره مهاجرت و
268 / ادمیرال ترنر) گنین (اسم رمز جی. ادوارد

100 ارتش خلق مغولستان /
219 ارتفاعات جوالن /

٬659 ٬629 ٬609 ٬244 ٬225 ٬220 اردن /٬209
883

217 اردوگاه قیریات اربع /
93 ارمنستان /

٬36 ٬31 ٬28 ٬24 ٬18 ٬14 ٬13 ٬12 ٬9 ٬8 / اروپا
٬95 ٬73 ٬63 ٬61 ٬54 ٬53 ٬50 ٬44 ٬43 ٬41 ٬39
٬236 ٬195 ٬191 ٬190 ٬127 ٬122 ٬117 ٬116
٬369 ٬368 ٬362 ٬336 ٬328 ٬302 ٬301 ٬279
٬418 ٬417 ٬414 ٬413 ٬408 ٬392 ٬385 ٬373
٬451 ٬449 ٬440 ٬439 ٬437 ٬430 ٬429 ٬428
٬595 ٬557 ٬554 ٬542 ٬541 ٬502 ٬485 ٬454
٬696 ٬663 ٬661 ٬659 ٬649 ٬622 ٬621 ٬596
٬763 ٬754 ٬747 ٬745 ٬735 ٬718 ٬717 ٬703

782 ٬764
٬63 ٬62 ٬42 ٬13 ٬12 ٬9 ٬8 ٬3 اروپای شرقی /
٬98 ٬97 ٬91 ٬82 ٬80 ٬79 ٬78 ٬76 ٬74 ٬64
٬470 ٬467 ٬433 ٬417 ٬249 ٬164 ٬155 ٬154
٬540 ٬539 ٬513 ٬512 ٬511 ٬510 ٬509 ٬507
٬557 ٬556 ٬554 ٬553 ٬551 ٬550 ٬543 ٬542
٬567 ٬566 ٬565 ٬564 ٬563 ٬562 ٬561 ٬560
٬577 ٬576 ٬575 ٬574 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569
٬593 ٬589 ٬587 ٬586 ٬585 ٬583 ٬582 ٬579
٬604 ٬603 ٬602 ٬601 ٬599 ٬598 ٬596 ٬594
٬616 ٬614 ٬613 ٬610 ٬608 ٬607 ٬606 ٬605

663 ٬651 ٬618 ٬617

768 اروپای شمالی /
٬233 ٬191 ٬80 ٬79 ٬78 ٬75 اروپای غربی /
٬418 ٬397 ٬355 ٬306 ٬238 ٬236 ٬235 ٬234
٬499 ٬498 ٬497 ٬495 ٬493 ٬455 ٬436 ٬433
٬518 ٬516 ٬512 ٬509 ٬504 ٬503 ٬502 ٬501
٬759 ٬744 ٬710 ٬704 ٬658 ٬598 ٬520 ٬519

819 ٬812 ٬781
605 ٬602 ٬568 ٬564 اریتره /

508 ازبکستان /
٬542 ٬502 ٬493 ٬437 ٬200 ٬184 / اسپانیا

758 ٬711 ٬704 ٬596 ٬595
129 ٬128 / جک سی. استاـکی٬

660 ٬535 استالین /
149 ٬93 استانبول /

396 استانداری اصفهان /
713 ٬522 ٬506 ٬504 ٬475 / استرالیا

استراوس / 244
اســتکهلم / ٬45 ٬46 ٬322 ٬328 ٬329 ٬330

338 ٬337 ٬336 ٬335 ٬332 ٬331
٬760 ٬755 ٬752 ٬393 ٬329 / جان د. استمپل٬

789 ٬782 ٬774 ٬772 ٬769 ٬768
٬130 ٬128 ٬126 ٬121 / جـیمی ال. اسـتوت٬

138 ٬136 ٬133
93 / دی. پی. استوریج٬

248 ٬247 / استون (سناتور)
٬342 ٬341 ٬340 ٬313 / ارن (اسم رمز) اس.دی.
٬351 ٬350 ٬349 ٬347 ٬346 ٬345 ٬344 ٬343

359 ٬358 ٬357 ٬356 ٬353
354 ایگل / دی. اس.

276 اینورموس / دی. اس.
303 ٬301 بیپ / دی. اس.

282 ٬105 پرتیکست / دی. اس.
309 ٬281 پرنک / دی. اس.

٬311 ٬310 ٬309 ٬305 ٬304 پروب / دی. اس.
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322 ٬320 ٬318 ٬317 ٬316 ٬315 ٬314 ٬313
395 ٬394 ٬393 پکن / اس.دی.

٬332 ٬331 ٬330 ٬329 ٬328 / پالد دی. اس.
339 ٬338 ٬337 ٬336 ٬335 ٬334

322 ٬321 پوتی / دی. اس.
315 / پیر دی. اس.

94 ٬92 ترامپ / دی. اس.
٬275 ٬274 ٬273 ٬261 جــانوس / دی. اس.
٬289 ٬288 ٬287 ٬285 ٬283 ٬281 ٬280 ٬277
307 ٬306 ٬305 ٬304 ٬300 ٬297 ٬295 ٬291
٬373 ٬372 ٬289 ٬288 ٬287 / راتر دی. اس.

381 ٬380
389 ٬388 ٬386 رایت / دی. اس.

264 روپ / دی. اس.
270 / فورگیو دی. اس.
393 کاراوی / دی. اس.
اس. دی. کازمو / 321

اس. دی. مارکت / ٬386 ٬387 ٬388 389
٬280 ٬275 ٬272 ٬271 ٬259 / ولید دی. اس.

386 ٬308 ٬306 ٬292 ٬288 ٬287 ٬284
٬193 ٬192 ٬191 ٬190 ٬189 ٬64 ٬15 اسرائیل /
٬215 ٬213 ٬212 ٬202 ٬201 ٬200 ٬199 ٬194
٬224 ٬223 ٬221 ٬220 ٬219 ٬218 ٬217 ٬216
٬239 ٬237 ٬235 ٬233 ٬232 ٬230 ٬229 ٬226
٬407 ٬250 ٬249 ٬246 ٬245 ٬244 ٬242 ٬240
٬656 ٬649 ٬629 ٬542 ٬522 ٬506 ٬438 ٬437
٬724 ٬713 ٬704 ٬703 ٬696 ٬694 ٬691 ٬659

732 ٬731
704 / اسکاتلند

62 ایروین / اسکاربک٬
618 / (Skardu) اسکاردو
569 اسکله کوناـکری /

695 / اسکندر
658 اسکندرون /

٬206 ٬205 ٬204 ٬203 ٬196 ٬149 اسکندریه /
214 ٬213 ٬207

487 / اسکو
126 ٬118 / والدیمیر اسکوتزکو٬

٬372 ٬371 ٬370 ٬316 ٬295 ٬294 / اسالم آباد
618 ٬612 ٬385 ٬380 ٬379 ٬375 ٬374

294 ٬259 علی / اسالمی٬
203 اسماعیل فهمی /
205 ٬196 اسماعیلیه /

31 ٬30 ٬28 ٬27 ٬26 اشتاین /
100 / آلفرد اشتراوب٬

659 اشتراوس /
16 میخائیل / اشچوکین٬

203 ٬200 اشرف عبداللطیف غوربال /
648 ٬646 / (سرتیپ) ال. هیوز اش٬

٬366 ٬365 ٬185 ٬184 ٬149 ٬119 اصفهان /
٬705 ٬701 ٬686 ٬673 ٬660 ٬602 ٬392 ٬370
٬793 ٬784 ٬780 ٬778 ٬761 ٬760 ٬724 ٬711
٬817 ٬816 ٬814 ٬813 ٬797 ٬796 ٬795 ٬794
٬867 ٬866 ٬864 ٬863 ٬828 ٬823 ٬821 ٬820

869 ٬868
663 ٬601 ٬80 ٬23 ٬18 ٬17 ٬16 ٬15 اطریش /

57 ٬19 ٬18 آی / بی. اف.
386 قاسم / افتخاری٬
774 / مهناز افخمی٬

522 ٬504 افریقای جنوبی /
٬539 ٬535 ٬534 ٬372 ٬272 ٬218 افغانستان /
٬620 ٬617 ٬614 ٬613 ٬612 ٬611 ٬548 ٬544
٬749 ٬712 ٬705 ٬704 ٬695 ٬687 ٬658 ٬629

883 ٬879 ٬797
650 ٬649 / منوچهر اقبال٬

197 اقیانوس اطلس /
٬716 ٬713 ٬712 ٬703 ٬548 ٬96 اقیانوس هند/

830 ٬752 ٬750
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154 اـکتنیگ /
412 ٬404 اـکسیدنتال /

594 ٬517 ٬453 / اـکوادور
210 / االزهر

137 / ایز ان. ال.
357 ٬356 / (رمز) یوما ال.ان.
359 ٬357 گامین / پی. ال.

٬517 ٬504 ٬491 ٬437 ٬430 ٬392 / الجزایر
٬554 ٬550 ٬548 ٬545 ٬544 ٬543 ٬539 ٬534
620 ٬616 ٬612 ٬602 ٬560 ٬559 ٬558 ٬555
٬559 ٬539 ٬202 ٬198 ٬149 ٬53 ٬51 الجزیره /

703
231 / السالوادور
223 العریش /
483 / الغوار

232 حبیب / القانیان٬
القبصی / 213
الکبیر / 559

196 المنصوره /
781 سیروس / الهی٬

٬230 / لبـنان) الیاس سرکیس (رئیس جـمهور
242 ٬232

62 ٬31 ٬30 ٬29 ٬28 ٬27 ٬26 / الیانور
883 ٬659 ٬610 ٬234 امارات متحده عربی /
٬254 ٬233 ٬227 ٬212 ٬189 ٬95 امام خمینی /
٬279 ٬278 ٬274 ٬273 ٬270 ٬268 ٬264 ٬263
٬312 ٬311 ٬295 ٬294 ٬293 ٬291 ٬283 ٬282
٬330 ٬323 ٬319 ٬317 ٬316 ٬315 ٬314 ٬313
٬376 ٬374 ٬375 ٬374 ٬371 ٬352 ٬346 ٬336

811 ٬788 ٬723 ٬379 ٬378
٬372 ٬371 ٬370 ٬316 ٬295 ٬294 ٬198 امان /

380 ٬375 ٬374
٬296 ٬293 ٬258 ٬253 عـباس / امـیرانـتظام٬

359 ٬331 ٬330 ٬328 ٬327 ٬315

392 ژاله / امیرطهماسبی٬
697 ٬649 علی / امینی٬

215 سی / بی. ان.
97 / انجامنا

٬777 ٬776 ٬771 ٬765 / آمریکا انجمن ایران ـ
878 ٬788 ٬787 ٬876 ٬785 ٬778

٬469 ٬444 ٬430 ٬427 ٬415 ٬219 اندونزی /
586 ٬511 ٬491 ٬490

778 گوته / انستیتو
766 هودسون / انستیتو

669 ٬661 / عبدالرضا انصاری٬
732 ٬731 ٬724 ٬661 هوشنگ / انصاری٬

٬665 ٬663 ٬661 ٬651 ٬629 / انقالب سـفید
741 ٬709 ٬689 ٬679 ٬675 ٬673

٬290 ٬207 ٬206 ٬184 ٬21 ٬19 انگـلستان /
٬663 ٬655 ٬652 ٬629 ٬534 ٬417 ٬396 ٬340
٬735 ٬715 ٬714 ٬711 ٬702 ٬701 ٬698 ٬696

791 ٬776 ٬767 ٬764
٬236 ٬235 ٬234 ٬194 ٬191 ٬189 انگلیس /
٬416 ٬409 ٬403 ٬397 ٬363 ٬362 ٬290 ٬239
٬453 ٬443 ٬441 ٬439 ٬438 ٬435 ٬430 ٬428
٬599 ٬591 ٬543 ٬503 ٬500 ٬497 ٬496 ٬493
786 ٬727 ٬693 ٬692 ٬687 ٬683 ٬651 ٬615

129 ونیتسکی / اوبالست٬
٬406 ٬404 ٬219 ٬215 ٬195 ٬191 اوپک /
٬415 ٬414 ٬413 ٬412 ٬411 ٬410 ٬409 ٬408
٬426 ٬425 ٬424 ٬423 ٬422 ٬421 ٬420 ٬417
٬434 ٬433 ٬432 ٬431 ٬430 ٬429 ٬428 ٬427
٬446 ٬445 ٬444 ٬442 ٬440 ٬438 ٬436 ٬435
٬463 ٬462 ٬457 ٬455 ٬454 ٬453 ٬448 ٬447
٬475 ٬473 ٬472 ٬471 ٬469 ٬468 ٬467 ٬466
٬491 ٬490 ٬485 ٬484 ٬480 ٬479 ٬477 ٬476
٬512 ٬510 ٬506 ٬505 ٬504 ٬498 ٬493 ٬492
٬522 ٬520 ٬518 ٬517 ٬516 ٬515 ٬514 ٬513
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819 ٬812 ٬752 ٬570 ٬548 ٬524 ٬523
٬241 ٬228 ٬219 ٬209 ٬208 ٬198 اورشلیم /

659 ٬245 ٬244 ٬243
244 اورشلیم پست /
209 اورشلیم شرقی /

19 ٬18 اورلی /
596 ٬589 اوروگوئه /
489 تاربلت / اورینوکو

98 رام / زی. او.
508 ٬107 اوکراین /

٬580 ٬573 ٬568 ٬567 ٬564 ٬549 اوگادن /
604

583 ٬574 / اوگاندا
54 ٬53 آناتولی تریفنویچ / اوگردنیکف٬

100 / اوالن باتار
64 ٬61 ٬17 ٬16 ٬15 ٬14 ٬13 / دونالد اولتان٬

اولسون٬ ریچارد ال. / ٬647 648
اونتاریو / 503
186 / اوهاها
341 / اوهایو
220 / اوهیرا

714 ٬639 / غالمعلی (ارتشبد) اویسی٬
411 ٬404 / اویل کالیفرنیا

443 ٬412 ٬404 اویل نیوجرسی /
245 / سیمکا اهرلیک٬

246 اهرم /
٬319 ٬318 ٬317 ٬308 ٬263 / توماس ل. اهرن٬

381 ٬359
798 ٬487 ٬321 / اهواز

616 / ایالت اوریسا
٬493 ٬446 ٬438 ٬437 ٬238 ٬236 ٬80 / ایتالیا

692 ٬497 ٬496
493 / ایرلند
93 ایروان /

448 ٬447 ٬442 ٬440 ٬433 ٬423 ایروین /
241 ایزمن /

224 ٬95 ٬92 ٬8 / ایزوستیا
360 / نوا زی. ای.

197 ایستگاه ماهواره ای سمفونی /
711 همدان / ایستگاه ماهواره زمینی در

493 / ایسلند
93 / ایگور

240 ٬212 ٬210 ایلتس /
٬374 ٬373 ٬370 ٬369 ٬361 ایـل قشـقایی /

379 ٬378 ٬377 ٬376 ٬375
37 والنتین ایوانویچ / ایلینتسف٬
109 ٬106 اینتوریست مینسک /

404 ٬299 ٬185 / ایندیانا
282 ایندین /

94 اریک / ایوانوویچ٬
9 /  (EVH) ای. وی. اچ

ب
805 گری هاف / بائر٬
592 ٬589 باربادوس /

443 / دیوید بارن٬
٬271 ٬270 ٬265 ٬261 ٬259 فرانک / باروز٬

290 ٬283 ٬276 ٬275 ٬274 ٬273 ٬272
106 جان / بارون٬
301 تهران / بازار

٬272 ٬258 ٬233 / مهدی (مـهندس) بازرگان٬
٬331 ٬329 ٬328 ٬317 ٬316 ٬315 ٬298 ٬281
٬369 ٬361 ٬359 ٬352 ٬344 ٬340 ٬335 ٬333

385 ٬374
128 باشگاه افسران تهران /

366 ٬365 برایانت / باـکینگهام٬
365 / باـکینگهام (خانم)

154 بال /
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54 ٬52 ٬51 باالشوف /
262 / بالفور
584 / بانفورا

700 عمران / بانک بین المللی بازسازی و
740 بانک تعاونی کشاورزی /

٬431 ٬416 ٬412 ٬404 بانک چیس مانهاتان /
443 ٬442

738 بانک رفاه کارگران /
738 بانک رهنی /

795 بانک صادرات ایران /
776 بانک صنعتی ایران /

195 بانک عمران آفریقایی /
496 بانک عمران ژاپن /

٬341 / بانک فرست نشنال سـیتی (نـیویورک)
412 ٬404

بانک مرکزی ایـران / ٬653 ٬662 ٬738 ٬801
803 ٬802

بانگوی / 97
120 ٬103 / ریا باوالوف٬

592 باهاماس /
226 ٬225 مؤمن / باهدون٬

603 / (Bajil) بجیل
685 / خزر بحر

883 ٬656 ٬655 ٬651 ٬649 بحرین /
618 ٬608 ٬601 ٬591 بخارست /

٬635 ٬629 ٬628 ٬368 / (سپهبد) تیمور بختیار٬
791 ٬698 ٬658 ٬657 ٬652 ٬651

٬322 ٬311 ٬299 ٬257 ٬255 / شاهپور بختیار٬
393 ٬376 ٬375 ٬361 ٬332 ٬323

789 بختیان /
763 شول / بخش٬

97 برازاویل /
299 برازین /

488 / براس پترو

245 / ویلی (صدراعظم اسبق آلمان) برانت٬
237 ٬86 رالف / براون٬

347 برایان /
717 / ِدِول (ارتشبد) برت٬

٬589 ٬588 ٬506 ٬488 ٬386 ٬282 ٬8 برزیل /
620 ٬590

224 برژنف /
208 / زبیگنیو برژینسکی٬

149 برلن /
386 ٬46 برلن شرقی /

31 ٬30 ٬29 ٬28 ٬27 ٬26 ٬18 برلین /
585 ٬153 ٬152 ٬151 ٬45 برمه /
647 ٬646 / برنجیان (سرهنگ)

٬862 ٬855 ٬851 ٬816 / آلن دبـلیو. برنسون٬
886 ٬885 ٬883 ٬874

86 / بروان (خانم)
بروجردی (آیت اهلل) / 212

بروکسل / ٬15 ٬23 ٬27 ٬50 ٬51 ٬52 ٬53 65
13 بروکلین /

817 ٬799 ٬779 ٬766 / سی. راجر بروین٬
791 ٬660 ٬655 ٬388 ٬343 ٬189 / بریتانیا

412 ٬404 بریتیش پترولیوم /
592 بریج تاون /

799 بش /
٬222 ٬220 ٬218 ٬215 ٬213 ٬198 / بــغداد
٬603 ٬602 ٬547 ٬488 ٬439 ٬423 ٬247 ٬231

712 ٬696 ٬693
199 ٬198 بغدادی /
16 ٬14 ژوزف / بک٬

239 ٬230 ٬224 ٬219 مناخیم / بگین٬
282 ٬278 سیدصدرالدین / بالغی٬

٬439 ٬66 ٬65 ٬54 ٬52 ٬51 ٬50 ٬15 بلژیک /
493

٬554 ٬542 ٬510 ٬185 ٬179 ٬89 بلغارستان /
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٬572 ٬571 ٬569 ٬566 ٬562 ٬560 ٬559 ٬555
٬604 ٬600 ٬595 ٬594 ٬593 ٬582 ٬579 ٬576

619 ٬617 ٬608
86 جورج / بلک٬

204 / بلگراد
705 ٬360 ٬354 بلوچستان /

85 مری / بلو٬
149 بمبئی /

658 ٬392 ٬214 ٬95 ٬62 ٬31 ٬29 ٬27 بن /
694 آبادان / بندر

196 / پورت سعید بندر
715 ٬380 / انزلی) پهلوی (بندر بندر

614 شرخان / رود بندر
205 / سعید بندر

207 سنیفوگوس / بندر
196 / سوئز بندر

بندر سوتامتون / 22
بندر شاهپور / 745

798 ٬745 ٬718 ٬717 ٬716 بندرعباس /
579 / لوبا بندر

562 نوآـکچوت / بندر
615 ٬614 ٬386 بنگالدش /

439 بنلوکس /
684 پهلوی / بنیاد

396 ایران / سرمایهـگذاری در بنیاد
386 ٬356 ٬352 ابوالحسن / بنی صدر٬

619 ٬576 بنین /
799 کاری هاف / بوئر٬
589 بوئنوس آیرس /
224 / الکساندر بوبین٬

225 بوتروس /
577 / بوتسوانا

149 بوخارست /
85 بودائیسم /

590 ٬149 بوداپست /
619 / بوداما
574 / بوراما

577 بوروندی /
22 بوستون /

646 / آر. هوارد بوس٬
616 / بوکارو
578 / بوکاسا

593 / بوکاس دل تورو
609 بوکسیت یونان /

594 / بوگوتا
780 ٬766 ٬765 / آرچی ام. بولستر٬

304 ٬272 / آر. کیو. بولستر٬
592 ٬591 بولیوی /

٬345 ٬340 ٬327 ٬257 ٬253 بهرام / بهرامیان٬
360 ٬359 ٬354 ٬348

بهشتی٬ سیدمحمدحسین (آیت اهلل) / ٬282 ٬315
374

٬316 ٬295 ٬294 ٬232 ٬225 ٬198 بیروت /
٬385 ٬380 ٬375 ٬374 ٬372 ٬371 ٬370 ٬323

441 ٬407
580 ٬577 / بیسائو

394 هاوک / بی.سی.
366 بهمن / بیگی٬

103 بیل وث /
٬108 ٬101 / (تهران) بیمارستان ارتش آمریکا

856 ٬855 ٬136
٬124 ٬106 ٬103 / بیمارستان شوروی (تهران)

135
580 / (Mathare) بیمارستان ماثار

پ
586 گینه / پاپوآ

367 / جی. اس. پاپیچ٬
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766 ٬283 / دیوید پاترسون٬
363 پادگان سمیرم /

595 / پاراماریبو
780 / پارسا

٬323 ٬320 ٬302 ٬276 ٬225 ٬198 پاریس /
868 ٬849 ٬848 ٬847 ٬356 ٬338

304 / پاسادنا
299 پاسایک /

791 ٬790 ٬635 حسن / پاـکروان٬
791 ٬790 / کریم (دکتر) پاـکروان٬

٬618 ٬617 ٬612٬231 ٬219 ٬96 پاـکستان /٬63
٬703 ٬697 ٬658 ٬654 ٬651 ٬629 ٬623 ٬622

883 ٬791 ٬749 ٬737 ٬712 ٬705 ٬704
658 پاـکستان غربی /

426 / پاالیشگاه ساحلی آمریکا
587 / پاالیشگاه سنگاپور

پاالیشگاه (غنا) / 579
617 / (Mathura) پاالیشگاه ماثورا

608 پاالیشگاه نفت آناتولی /
607 پاالیشگاه نفت بانیاس /
581 پاالیشگاه نفت تاماتاوه /

570 کوناـکری / پاالیشگاه نفت در
562 پاالیشگاههای کارائیب /

593 ٬589 ٬231 / پاناما
301 ٬263 / پایگاه فیالدلفیا

641 / پایگاه نیروی دریایی خرمشهر
641 پایگاه هوایی دزفول /

648 ٬646 ٬642 ٬641 / پایگاه هوایی مهرآباد
445 / (سناتور) پراـکسمایر

149 پراـگ /
93 ٬8 / پراودا

596 ٬542 ٬493 پرتغال /
137 پرتالنت /

731 ٬724 / پرسی (سناتور)

590 ٬546 / پرو
22 یوگنی میخایلویچ / پروخوروف٬

574 / بورائو پروژه بلت اوئن -
590 / پروژه نیروی آبی اتیاپو

577 / (Pereira ) پریرا
365 / آر. ام. پریش٬

647 / (سرگرد) بیی آر. پریم٬
592 پرینس پورت /

359 ٬357 ٬356 ٬355 / جی. اف. پستایم تکز٬
241 ٬229 ٬228 ٬218 ٬206 پطروس غالی /
٬573 ٬565 ٬556 ٬535 ٬511 ٬231 ٬174 پکن /
٬587 ٬586 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬575 ٬574
٬623 ٬621 ٬620 ٬618 ٬614 ٬609 ٬594 ٬589

624
٬270 ٬269 ٬268 ٬137 / سی. دونالد پکوئین٬
٬347 ٬346 ٬316 ٬307 ٬301 ٬300 ٬298 ٬297

380 ٬372
پالتوف (سرهنگ) / 106

388 ٬341 / پلنتینگا
591 پوتوسی /

12 ٬11 / والدیمیر پوتیاتوف٬
97 پورت آوپرینس /
595 / لویز پورتیلو٬

368 سی.ام./ پوستون٬
367 / پوالرد

86 میکول / پویاپسکی٬
192 / رضا پهلوی٬

364 / علیرضا پهلوی٬
698 ٬659 ٬211 فرح / پهلوی٬

٬210 ٬193 ٬192 ٬189 ٬95 / محمدرضا پهلوی٬
٬247 ٬243 ٬242 ٬240 ٬233 ٬218 ٬212 ٬211
٬295 ٬282 ٬275 ٬271 ٬270 ٬266 ٬255 ٬254
٬362 ٬350 ٬346 ٬344 ٬340 ٬334 ٬307 ٬306
٬392 ٬389 ٬388 ٬386 ٬369 ٬367 ٬364 ٬363
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٬629 ٬628 ٬627 ٬598 ٬563 ٬433 ٬403 ٬402
٬639 ٬637 ٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬631 ٬630
٬653 ٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬645 ٬644 ٬640
٬663 ٬662 ٬660 ٬659 ٬658 ٬656 ٬655 ٬654
٬678 ٬677 ٬676 ٬674 ٬673 ٬670 ٬669 ٬665
٬686 ٬685 ٬684 ٬683 ٬682 ٬681 ٬680 ٬679
٬694 ٬693 ٬692 ٬691 ٬690 ٬689 ٬688 ٬687
٬703 ٬702 ٬700 ٬699 ٬698 ٬697 ٬696 ٬695
٬713 ٬712 ٬711 ٬710 ٬709 ٬708 ٬706 ٬705
٬734 ٬733 ٬732 ٬726 ٬725 ٬720 ٬719 ٬714
٬785 ٬784 ٬751 ٬750 ٬742 ٬740 ٬739 ٬736
٬819 ٬813 ٬812 ٬811 ٬798 ٬791 ٬790 ٬788

831 ٬823 ٬822 ٬821 ٬820
٬344 ٬343 ٬342 ٬341 ارن / دی. اس. ال. پی.
٬355 ٬354 ٬353 ٬350 ٬348 ٬347 ٬346 ٬345

359 ٬356
پیشوائیان٬ مایک / 772

پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) / ٬9 ٬19 ٬44 ٬46
819 ٬812 ٬445 ٬55

٬700 ٬696 ٬658 ٬653 ٬642 ٬629 پیمان سنتو/
820 ٬703

886 سالحهای هسته ای / پیمان عدم تکثیر
٬590 ٬582 ٬573 ٬560 ٬149 ٬84 / پیمان ورشو

602
86 الینور/ پینک٬

ت
506 / تاباسکو

٬646 ٬640 ٬637 / (سرتیپ) اردشیر تاجبخش٬
647

109 تاجیکستان /
664 / تاچر

106 / کوزیمیروفنا رگینا تارلتزکایا٬
96 / تاشکند

28 رابیندرانات / تاـگور٬
656 تالواـگ /

817 ٬799 ٬793 / ال . ویکتور تامست٬
196 / تانتا

٬576 ٬575 ٬574 ٬564 ٬550 ٬549 / تانزانیا
624 ٬623 ٬583

235 / تانک سوینگ فایر
587 / تایلند
580 تایوان /

620 / تأسیسات سالتوگراند
99 مورسک / تأسیسات سورو

577 / تأسیسات نظامی کیپ ورد
٬265 ٬212 ٬185 ٬184 ٬183 ٬149 / تــبریز
٬724 ٬705 ٬701 ٬660 ٬367 ٬366 ٬301 ٬278
٬814 ٬813 ٬794 ٬789 ٬788 ٬786 ٬785 ٬784
٬872 ٬867 ٬857 ٬853 ٬828 ٬824 ٬823 ٬817

874 ٬873
تخت جمشید / ٬365 ٬688 ٬705 ٬710 758

813 ٬687 ٬388 تخت طاووس /
306 ترکمن /

٬539 ٬533 ٬502 ٬493 ٬64 ٬46 ٬17 ترکیه /
٬697 ٬658 ٬608 ٬607 ٬597 ٬553 ٬552 ٬540

879 ٬873 ٬814 ٬785 ٬705 ٬704 ٬703
612 / نورمحمد ترهـکی٬

560 ٬439 ٬432 ٬423 ٬198 ٬65 تریپولی /
149 تریسته /

615 / (بنگالدش) تصفیه خانه شکر
423 ٬185 ٬126 ٬103 تگزاس /

412 ٬404 / تگزاـکو
٬241 ٬230 ٬229 ٬224 ٬198 ٬15 / تـل آویو
٬371 ٬370 ٬316 ٬313 ٬295 ٬294 ٬245 ٬244

385 ٬380 ٬375 ٬374 ٬372
770 ٬761 / تلویزیون آمریکا

783 ٬778 ٬774 تلویزیون ملی ایران /
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609 تنباـکوی یونان /
698 بزرگ / تنب کوچک و

186 تنسی /
713 / تنگه هرمز

341 / محمد توسلی٬
496 ٬220 ٬214 ٬97 / توکیو

583 / توگو
580 / تولبرت (رئیس جمهور)

646 / گان (سرهنگ دوم) توماس اچ.
250 تون /

٬563 ٬355 ٬222 ٬219 ٬198 ٬52 ٬51 تونس /
659 ٬622

صفحات) (اـکثر تهران /
795 تهران ژورنال /

232 تیبرباس /
197 ریاست جمهوری / تیپ گارد

تیسی٬ رابرت پی. / 164
تیلور٬ کالید د. / ٬273 ٬789 ٬790 ٬792 ٬799

804 ٬801 ٬800

ج
6 ٬5 / یو آر. ج.

737 همایون / انصاری٬ جابر
581 / مورامانگا جاده تاماتاوه ـ

586 ٬24 / جاـکارتا
592 ٬589 / جامائیکا

454 ٬439 ٬437 ٬408 / جامعه اقتصادی اروپا
٬132 ٬131 ٬130 ٬19 ٬18 / رابرت ال. جانسون٬

200 ٬135 ٬133
133 ٬131 ٬130 فرانک / جانسون٬

200 لیندن / جانسون٬
648 ٬647 / (سرلشکر) هاروی آ. جبلنسکی٬

229 جبهه خلق آزادیبخش فلسطین /
282 جبهه دموکراتیک ملی /

٬286 ٬282 ٬280 ٬267 ٬257 ٬223 جبهه ملی /
٬375 ٬365 ٬364 ٬362 ٬316 ٬312 ٬309 ٬293

393 ٬392 ٬387
299 جبهه ملی سوم /

٬370 ٬316 ٬315 ٬295 ٬294 ٬220 ٬198 جده /
447 ٬385 ٬380 ٬379 ٬375 ٬374 ٬372 ٬371

698 ابوموسی / جزایر
569 / پانیز جزایر

699 خلیج فارس / جزایر
804 ٬589 کارائیب / جزایر
804 ٬803 ویرجین / جزایر

656 جزیره ابوموسی /
717 ٬711 ٬710 جزیره خارک /

578 / کومور جزیره گراند
710 ٬649 جزیره الوان /

445 جسکول /
جشنهای دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی ایران /

710
222 نمیری / جعفر

367 / جکسون (سرگرد)
445 / جکسون (سناتور)

634 ٬200 ٬199 ٬198 ٬190 / جمال عبدالناصر
652 ٬280 / فریدون (تیمسار) جم٬

185 ٬89 جمهوری دمکراتیک آلمان /
185 جمهوری دموکراتیک خلق کره /

604 ٬247 ٬96 جمهوری دموکراتیک خلق یمن /
89 جمهوری سوسیالیستی ویتنام /

194 / جمهوری عربی مصر
122 جمهوری فدرال آلمان /

25 / جمهوری التویا
651 ٬634 ٬199 ٬198 جمهوری متحده عربی /

230 جمهوری یمن جنوبی /
312 جنبش رادیکال /

272 ٬221 ٬202 / جنبش غیرمتعهدها
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363 جنبش ملی فارس /
649 ٬201 ٬200 اسرائیل / جنگ اعراب و

28 ٬17 ٬14 ٬13 جنگ جهانی دوم /
٬242 ٬232 ٬230 ٬229 ٬225 جنوب لبـنان /

246
317 جوادی /

99 الیس / جوزف٬
85 تام / جونز٬

٬8 ٬7 ٬6 / (سازمان اطالعاتی روسیه) یو آر. جی.
٬44 ٬43 ٬42 ٬34 ٬24 ٬22 ٬19 ٬17 ٬12 ٬11 ٬9
٬65 ٬63 ٬58 ٬57 ٬56 ٬55 ٬54 ٬48 ٬47 ٬46 ٬45
٬107 ٬106 ٬104 ٬103 ٬102 ٬101 ٬93 ٬66

135 ٬131 ٬126 ٬120
619 ٬579 ٬574 ٬226 ٬225 ٬219 جیبوتی /
٬105 ٬104 ٬103 ٬102 ٬101 الری / جــیل٬
٬116 ٬115 ٬114 ٬112 ٬111 ٬110 ٬108 ٬107
٬125 ٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120 ٬118 ٬117
٬133 ٬132 ٬131 ٬130 ٬129 ٬128 ٬127 ٬126

137 ٬136 ٬135
817 / رابرت ال . جینگلز٬

چ
661 / چائوشسکو

769 ٬768 / آلبرت اس. چاپمن٬
٬784 ٬685 ٬578 ٬565 ٬555 ٬336 ٬231 / چاد

805 ٬798 ٬795 ٬785
66 ٬65 چرتون /

106 یوری سمنوویچ / چرومکین٬
٬301 ٬235 ٬185 ٬179 ٬89 ٬9 چکسلواـکی /
٬566 ٬563 ٬562 ٬560 ٬555 ٬542 ٬535 ٬510
٬591 ٬587 ٬585 ٬583 ٬579 ٬576 ٬572 ٬569
٬606 ٬603 ٬601 ٬600 ٬596 ٬595 ٬593 ٬592
٬660 ٬658 ٬651 ٬629 ٬619 ٬613 ٬610 ٬609

711 ٬661

٬310 ٬307 ٬304 ٬296 / مصطفی (دکتر) چمران٬
380 ٬378 ٬377 ٬346 ٬312

333 مهدی / چمران٬
363 چنگیزخان /

767 ٬766 باری / چوبین٬
766 بهرام / چوبین٬
765 شهرام / چوبین٬

506 / چیاپاز
367 چیشلوم /

385 ٬384 / (ـکالیفرنیا) چیکو
٬144 ٬143 ٬111 ٬101 ٬89 ٬28 ٬23 چـین /
٬175 ٬174 ٬173 ٬170 ٬164 ٬158 ٬149 ٬145
٬243 ٬235 ٬231 ٬198 ٬185 ٬179 ٬177 ٬176
٬510 ٬502 ٬470 ٬469 ٬435 ٬433 ٬378 ٬335
٬550 ٬543 ٬542 ٬536 ٬535 ٬531 ٬512 ٬511
٬564 ٬563 ٬562 ٬561 ٬557 ٬556 ٬554 ٬551
٬576 ٬575 ٬574 ٬573 ٬571 ٬570 ٬569 ٬565
٬584 ٬583 ٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577
٬594 ٬593 ٬592 ٬590 ٬589 ٬587 ٬586 ٬585
٬609 ٬605 ٬604 ٬600 ٬599 ٬598 ٬596 ٬595
٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614 ٬612 ٬611 ٬610
٬658 ٬644 ٬624 ٬623 ٬622 ٬621 ٬620 ٬619

713 ٬700

ح
198 حاتیم /

362 جوادی / حاج سید
281 ٬280 / صدر احمد جوادی٬ حاج سید

686 / حاجی بابای اصفهانی (ـکتاب)
281 حاجی هاشم /

705 حافظ /
202 حافظ اسماعیل /
222 حبیب زیادباره /

656 / حردان التکریتی (ژنرال)
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662 حزب ایران /
700 ٬649 حزب ایران نوین /

700 حزب ایرانیان /
246 حزب بعث سوریه /

662 ٬649 حزب پان ایرانیست /
700 ٬696 ٬663 ٬660 ٬336 حزب توده /

282 حزب جمهوری اسالمی /
٬265 ٬262 ٬261 حزب جمهوری خلق مسلمان /
٬293 ٬289 ٬287 ٬286 ٬287 ٬282 ٬280 ٬270

316 ٬315 ٬312 ٬311 ٬309
612 حزب دموکراتیک خلق /
223 حزب دموکراتیک ملی /

278 حزب رادیکال /
787 ٬786 ٬784 / حزب رستاخیز

696 حزب کمونیست ایران /
174 حزب کمونیست چین /
حزب لیبرال / ٬244 245

حزب لیکود / 244
269 انگلستان / حزب محافظهـکار

700 ٬662 حزب مردم /
195 حزب ملی دموکراتیک /
240 ٬206 حسنی مبارک /
386 / احمد حسینی فرد٬

246 حصبیه /
705 / حضرت علی (ع)

705 / (ص) حضرت محمد
500 حوزه اـکوفیسک /
484 ٬480 / حوزه الغوار

501 / حوزه شمالی آالسکا
501 حوزه فریگ /
658 حوزه مدیترانه /

500 / (دریای شمال) حوزه نفتی استات افجورد
491 حوزه نفتی اندونزی /

603 / (Rumaylah) حوزه نفتی رومیله

507 / حوزه نفتی ساموتلر
491 حوزه نفتی میناس /
572 حوضچه لیمپوپ /

خ
715 ٬714 ٬652 / (ارتشبد) محمد خاتمی٬

583 ٬198 خارطوم /
٬270 ٬266 / (آیت اهلل) شیخ محمدطاهر خاقانی٬

362 ٬280 ٬273
209 محی الدین / خالد

386 / (آیت اهلل) محمد خامنه ای٬
63 ٬25 ٬13 / دور خاور

٬554 ٬550 ٬541 ٬441 ٬440 ٬56 خاورمیانه /
702 ٬624 ٬622 ٬621 ٬597 ٬559 ٬557 ٬555
٬353 ٬337 ٬335 ٬332 ٬330 نزدیک / خاور
٬833 ٬831 ٬827 ٬826 ٬825 ٬817 ٬816 ٬815
٬855 ٬851 ٬850 ٬846 ٬843 ٬841 ٬840 ٬837
٬876 ٬875 ٬872 ٬869 ٬863 ٬862 ٬858 ٬857

886 ٬885 ٬884 ٬883 ٬881 ٬879 ٬878
229 ٬224 ٬217 خبرگزاری آسوشیتدپرس /

92 ٬53 ٬50 ٬8 خبرگزاری تاس /
174 خبرگزاری چین /
8 خبرگزاری نووستی /

673 ٬282 ٬278 خراسان /
٬716 ٬649 ٬648 ٬641 ٬280 ٬183 / خرمشهر

869 ٬867 ٬798 ٬745 ٬717
535 خروشچف /

662 ٬661 ٬650 خسروانی /
368 ٬367 ٬366 ٬365 ٬363 خسروخان /

282 ٬278 سیدهادی / خسروشاهی٬
295 ٬233 صادق / خلخالی٬

731 ٬729 ٬657 عباسعلی / خلعتبری٬
443 / خلیج پرودهو
656 خلیج سفلی /
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٬423 ٬406 ٬402 ٬247 ٬237 ٬93 خلیج فارس /
٬444 ٬439 ٬437 ٬436 ٬433 ٬429 ٬426 ٬425
٬651 ٬650 ٬649 ٬630 ٬629 ٬628 ٬533 ٬447
٬698 ٬693 ٬685 ٬660 ٬658 ٬657 ٬656 ٬655
٬717 ٬716 ٬715 ٬712 ٬705 ٬704 ٬703 ٬699
٬819 ٬812 ٬773 ٬764 ٬759 ٬752 ٬744 ٬732

859 ٬830
423 خلیج مکزیک /

247 خلیل /
٬361 ٬321 ٬272 ٬270 ٬267 ٬259 خوزستان /
675 ٬663 ٬649 ٬381 ٬380 ٬379 ٬377 ٬374

568 / (Kholette) خولت
349 / خیابان آپادانا

21 ٬20 / خیابان بلیس واتر
185 / خیابان تخت جمشید

763 خیابان جردن /
خیابان دروس / 770
خیابان سی ام / 303
349 خیابان سیبویه /

213 / خیابان شاهرضا
341 / خیابان فارهیلز

205 خیابان ماساچوست واشنگتن /
346 خیابان مهرشاه /

763 ٬318 / خیابان میرداماد
367 خیابان مین /

307 خیابان نادرشاه /
770 خیابان نادری /
790 خیابان نیاوران /

129 خیابان ویال٬
781 / خیابان هشت گرد

508 خیزتویمان اوبالست شمالی /

د
623 ٬574 ٬11 دارالسالم /

615 ٬614 ٬149 / داـکا
149 / داـکار

149 / آلن دبلیو داالس٬
391 دان /

٬105 ٬1 خـط امـام / دانشجویان مسلمان پیرو
728 ٬631 ٬536 ٬463 ٬409 ٬327 ٬258 ٬193

212 دانشکده افسری تهران /
791 لندن / دانشکده اقتصاد
786 آبادگان / دانشگاه آذر

674 / دانشگاه آریامهر
791 ٬790 ایران / دانشگاه آزاد

37 / دانشگاه آـکسفورد
39 / دانشگاه استانفورد

795 ٬794 دانشگاه اصفهان /
241 ٬229 ٬224 ٬219 دانشگاه بیرزیت /
760 ٬759 ٬674 / دانشگاه پهلوی شیراز

دانشگاه تولوز فرانسه / 397
دانشگاه تهران / ٬397 ٬662 ٬674 ٬699 734

205 دانشگاه جورج تاون /
760 دانشگاه رازی /

791 / دانشگاه شیکاـگو
394 ٬393 / (شریف) دانشگاه صنعتی آریامهر

392 دانشگاه فیرلی دیکنسن /
203 / دانشگاه فؤاد

203 ٬194 دانشگاه قاهره /
13 / دانشگاه کالیفرنیا
765 / دانشگاه کلمبیا
37 دانشگاه لندن /
93 / دانشگاه مسکو

781 ٬760 دانشگاه ملی /
299 ٬298 دانشگاه نیویورک /

203 / دانشگاه هاروارد
299 دانشگاه هال نیویورک /
37 / (YALE) دانشگاه یل
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648 ٬646 / لالندام. دان٬
493 ٬438 دانمارک /

٬101 / واسیلیوویچ (سرهنگ دوم) لئونید داوبنیا٬
135 ٬120 ٬113 ٬111 ٬107 ٬103 ٬102

107 / ویکتوروفنا ناتالیا داوبنیا٬
245 موشه / دایان٬

360 الـک / او. دبلیو.
160 میس / او. دبلیو.

817 / پیتر ددیچ٬
244 / ماتیتیاهو درابلز٬
773 محسن / دربانی٬

22 ٬21 ٬20 ٬19 / نلسون سی. دروموند٬
717 / (سرتیپ) دی. والتر درون٬

569 دره آواش /
580 / دره کریورا

701 دریاچه ارومیه /
دریاچه ان - نوبا / 583
دریاچه ماراـکائیبو / 488

695 دریای اژه /
704 دریای بالتیک /

715 ٬704 ٬701 ٬660 ٬693 ٬306 / دریای خزر
609 ٬25 دریای سیاه /

415 دریای شمال /
19 دریای مدیترانه /
715 ٬648 دزفول /

9 دستگاه اطالعاتی مجارستان /
462 / دستگاه جاسوسی آمریکا
719 دفاع هوایی موشک هاوک /

541 / اطالعاتی آمریکا دفتر
64 اینتوریست / دفتر

816 بازرس کل / دفتر
81 / حفاظت آمریکا دفتر

804 کنترل مهمات وزارت خارجه / دفتر
204 دلتای نیل /

578 دماغه آنجوان /
605 ٬232 ٬224 ٬198 دمشق /

185 / دنور
139 ٬138 / یوری ام. دنیسف٬
402 بارون ژولیوس / دورویتر٬

715 دوشان تپه /
649 دوگل /

717 / هک (معاون سفیر) ال. دوگالس٬
392 ویلیام / دوگالس٬
592 ٬589 دومینیکن /

99 / (KOLUINTET) دهانه
246 دهکده بیت یاهون /

٬370 ٬316 ٬312 ٬295 ٬294 ٬27 / دهـلی نو
٬616 ٬615 ٬385 ٬380 ٬379 ٬374 ٬372 ٬371

655
341 دیتون /

دیرتک / ٬342 ٬343 ٬344 ٬345 ٬348 ٬354
359 ٬357 ٬356 ٬355

117 / دیالرد
117 / (ـگروهبان) فرانسیس آر. دیلون٬

486 ٬137 / دیما
97 دیمیتروف /

231 دیوان عالی شیلی /
94 / فریتز دیهم٬

ر
٬629 ٬118 ٬117 / (سرهنگ) جان سی. راجرز٬

883 ٬874 ٬862 ٬833 ٬816 ٬653
770 ٬761 / آمریکا رادیو

229 اسرائیل / رادیو
224 اورشلیم / رادیو
246 بیروت / رادیو
212 تهران / رادیو

299 ٬246 قاهره / رادیو
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225 مراـکش / رادیو
٬727 ٬770 ٬312 تلویزیون ملی ایران / و رادیو

782 ٬756
390 ٬155 راسک /
344 / جیمز رافرتی٬
791 / دیوید راـکفلر٬

390 راـکول /
674 / رامسر

٬123 ٬105 ٬104 ٬103 / آناتولی (دکتر) رامکف٬
٬133 ٬132 ٬131 ٬130 ٬128 ٬127 ٬126 ٬124

135 ٬134
151 رانگون /

24 نیکوالی ایوانویچ / رانوف٬
817 بروکس / رانیو٬
817 مریلین / رانیو٬
649 / دومنیکو راورا٬

راه آهن تان - زام / ٬574 ٬576 ٬621 622
رأس الخیمه / 656

198 رباط /
658 رحمان /

276 / س. رحیمی فرید٬
767 رحیمی نژادی /
386 علی / رسولی٬
715 ٬660 رشت /

696 ٬687 ٬192 رضاخان /
212 رفسنجان /

704 ٬648 ٬394 ٬386 ٬344 ٬189 رم /
301 رنسکله /

250 / کریستوفر رن٬
622 ٬581 ٬554 / روآندا

613 / آمودریا رود
244 ٬223 ٬217 ٬208 اردن / رود

687 اـکسوس / رود
608 / تونکا رود

594 / رودخانه آلتوسینو
583 / رودخانه سیو
246 رودخانه لیتانی /

595 / رودخانه مارارونی علیا
658 / رودخانه هیرمند

619 / ماهاولی (سیالن) رود
196 نیل / رود

246 / روزنامه آیریش تایمز
379 روزنامه آیندگان /

246 روزنامه اردنی الرأی /
656 ٬265 روزنامه اطالعات /

247 / روزنامه االخبار
208 روزنامه االهرام /
247 / روزنامه السفیر
247 / روزنامه النهار

203 / روزنامه بیروتی النهار
روزنامه صاعقه / 246
روزنامه کیهان / 265

758 روزنامه کیهان اینترنشنال /
229 / روزنامه معاریو

241 / روزنامه منا
97 / (روسی) روزنامه نوویو

245 روزنامه یدیوت آهارونوت /
693 ٬687 ٬119 ٬104 روس /

24 الکساندرویچ / روسف٬
٬224 ٬216 ٬209 ٬202 ٬184 ٬93 ٬13 روسیه /
٬598 ٬580 ٬579 ٬535 ٬532 ٬413 ٬250 ٬248
761 ٬744 ٬644 ٬634 ٬615 ٬614 ٬604 ٬603

24 ایوانویچ / الکساندر روکانوف٬
٬542 ٬510 ٬249 ٬185 ٬179 ٬89 رومـانی /
٬574 ٬573 ٬570 ٬569 ٬566 ٬563 ٬562 ٬561
٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬576 ٬575
٬599 ٬598 ٬595 ٬594 ٬593 ٬591 ٬587 ٬586
٬618 ٬617 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬602 ٬601
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667 ٬661 ٬651 ٬629 ٬619
488 رومیله /

41 یوگینوویچ / رونگ٬
242 / رویتر

202 / محمود ریاض٬
8 / ریودوژانیرو

ز
575 ٬565 ٬553 ٬293 / زئیر

576 / زاپو
576 ٬575 ٬564 / زامبیا
388 / اردشیر زاهدی٬
661 حسن / زاهدی٬

199 ٬198 محی الدین / زکریا
475 / زالندنو

53 ٬52 ٬51 زلنین /
زنجان / 299

زنجانی٬ حاج آقارضا / ٬263 ٬264 ٬297 ٬298
307 ٬306 ٬305 ٬304 ٬300 ٬299

282 بیوک / سید زنجانی٬
367 / (دکتر) زننر

33 والریان الکساندرویچ / زورین٬
576 زیمابوه /

ژ
٬428 ٬418 ٬417 ٬414 ٬413 ٬220 ٬17 ژاپن /
٬493 ٬455 ٬449 ٬448 ٬446 ٬439 ٬438 ٬430
٬516 ٬511 ٬504 ٬503 ٬502 ٬498 ٬496 ٬495
٬744 ٬704 ٬701 ٬692 ٬585 ٬542 ٬520 ٬519

819 ٬812 ٬791 ٬772 ٬748 ٬745
714 ژاندارمری ایران /

٬224 ٬204 ٬203 ٬149 ٬135 ٬116 ٬8 / ژنو
362

97 ژوهانسبورگ /

س
582 سائوتومه /
9 / السلو سابو٬

239 اردن / ساحل غربی رود
40 میخایلوویچ / الکساندر ساخاروفسکی٬

239 لوئیس جی / ساریس٬
٬107 ٬103 ٬102 ٬101 آنـاتولی / سازانـوف٬
٬115 ٬114 ٬113 ٬112 ٬111 ٬110 ٬109 ٬108

122 ٬121 ٬120 ٬119 ٬118
323 ٬222 سازمان آزادیبخش فلسطین /

/ (ایـران) سازمان ارتباطات بین المللی آمـریکا
878 ٬877 ٬876 ٬815

٬6 ٬5 ٬4 / ب.) سازمان اطالعات شوروی (ـکا.گ.
٬19 ٬18 ٬17 ٬16 ٬14 ٬13 ٬12 ٬11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7
٬41 ٬40 ٬36 ٬33 ٬32 ٬31 ٬27 ٬26 ٬25 ٬24 ٬23
٬54 ٬53 ٬52 ٬51 ٬50 ٬49 ٬48 ٬47 ٬44 ٬43 ٬42
٬65 ٬64 ٬63 ٬62 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58 ٬57 ٬56 ٬55
٬94 ٬93 ٬90 ٬87 ٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬66
٬135 ٬124 ٬121 ٬109 ٬105 ٬104 ٬103 ٬101

164 ٬138 ٬137
٬76 / (سـیا) سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
٬239 ٬230 ٬209 ٬208 ٬200 ٬147 ٬146 ٬105
٬541 ٬461 ٬531 ٬417 ٬401 ٬352 ٬280 ٬253
٬804 ٬803 ٬802 ٬763 ٬682 ٬663 ٬646 ٬643

813 ٬805
86 ٬84 سازمان اطالعاتی لهستان /

650 کردستان / سازمان امنیت ایران در
662 سازمان بازرسی شاهنشاهی /

٬727 ٬397 ٬394 بودجه ایران / سازمان برنامه و
790 ٬769 ٬745 ٬738

700 ٬214 ٬213 ٬195 سازمان بهداشت جهانی /
738 سازمان بیمه های اجتماعی /
524 سازمان بین المللی انرژی /

195 سازمان بین المللی کارگری /
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215 سازمان توسعه صنایع کشاورزی درسودان /
448 همکاری اقتصادی / سازمان توسعه و

887 سازمان ثبات اقتصادی /
سازمان جهانی آبـادی نشین های صـهیونیستی /

244
135 ٬105 سازمان جهانی بهداشت /
700 کشاورزی / و سازمان خواروبار

663 سازمان دانشجویی ایرانی /
796 ٬795 سازمان دفاع ملی /
713 ٬630 سازمان دفاعی /

733 بیمه اجتماعی / سازمان رفاه و
775 سازمان زنان ایرانی /

237 ٬236 ٬235 ٬234 سازمان صنعتی عرب /
406 / سازمان عقابها

700 بین المللی / سازمان کار
740 ٬733 ٬726 سازمان کشاورزان ایران /
سازمان مبارزه با مواد مخدر / ٬878 879

سازمان مجاهدین خلق / 296
195 سازمان مشاوره دریایی بین دولتین /

636 سازمان مقاومت ملی /
203 / سازمان ملل (ژنو)

٬195 ٬149 ٬22 ٬16 ٬8 / سازمان ملل مـتحد
٬223 ٬222 ٬220 ٬214 ٬213 ٬204 ٬203 ٬201
٬247 ٬246 ٬245 ٬242 ٬232 ٬230 ٬229 ٬225
٬667 ٬596 ٬577 ٬498 ٬450 ٬418 ٬392 ٬391

887 ٬738 ٬700 ٬696 ٬693 ٬680
195 غذایی کشاورزی / و سازمان مواد

231 ٬228 ٬219 ٬218 / سازمان وحدت آفریقا
٬466 ٬462 عمران اقتصادی / سازمان همکاری و
٬495 ٬494 ٬493 ٬485 ٬475 ٬473 ٬472 ٬471
٬503 ٬502 ٬501 ٬500 ٬499 ٬498 ٬497 ٬496
٬522 ٬521 ٬520 ٬516 ٬515 ٬514 ٬513 ٬504

524 ٬523
700 سازمان هوانوردی غیرنظامی بین المللی /

323 ٬321 ٬246 ٬245 ٬224 ٬220 ٬217 ساف /
596 ٬589 / (اوروگوئه) سالتوگراند

149 سالزبورگ /
619 / (Samanalawewa ) سامانالویوا

507 / ساموتلر
594 / سانتیاـگو
245 / ساندرز

384 ٬383 ٬302 ٬258 ٬186 / سانفرانسیسکو
٬261 ٬255 ٬134 ٬126 ٬105 ٬103 ساواـک /
٬299 ٬297 ٬283 ٬277 ٬275 ٬271 ٬266 ٬263
٬635 ٬629 ٬628 ٬354 ٬336 ٬335 ٬307 ٬306
٬648 ٬646 ٬644 ٬643 ٬640 ٬639 ٬638 ٬636

796 ٬791 ٬785 ٬677 ٬658 ٬651
307 ٬306 / ساواما

22 میخائیل استپانویچ / ساولف٬
سپاه بهداشت / ٬664 ٬670 ٬675 ٬679 ٬690

737 ٬709
سپاه پاسداران انقالب / 293

٬673 ٬670 ٬666 ٬664 عمران / سپاه ترویج و
709 ٬679

٬679 ٬678 ٬675 ٬671 ٬669 ٬664 سپاه دانش /
709 ٬690 ٬680
679 سپاه دین /

675 سپاه عمران /
137 / ان. آی. ست٬

93 / دی. پی. ستیزفای ایگور٬
359 سحابی /

352 / عزت اهلل سحابی٬
608 کاتاران / کاوساـک - سد

577 / الـگدو سد
572 ماپایی / سد

572 / ماسینگر سد
320 / پوتی (رمز) دی. س.

374 / راتر دی. س.
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268 ٬267 / دبلیو. ال. سرف٬
622 ٬619 ٬612 ٬95 / سری النکا

232 / حداد سعد
705 سعدی /

221 / (آنکارا) سفارت آمریکا
246 ٬242 / (بیروت) سفارت آمریکا
245 ٬224 / (تل آویو) سفارت آمریکا

220 / (توکیو) سفارت آمریکا
صفحات اـکثر / (تهران) سفارت آمریکا
219 ٬218 / (جده) سفارت آمریکا
225 / (جیبوتی) سفارت آمریکا

230 ٬213 / (صنعا) سفارت آمریکا
٬223 ٬220 ٬208 ٬206 / (قاهره) سفارت آمریکا

247
119 / سفارت امارات عربی متحده (تهران)

660 / سفارت ایران (مسکو)
سفارت ایران (واشنگتن) / ٬391 397

سفارتخانه استکهلم / 329
309 سفارت ژاپن /

135 ٬133 ٬132 ٬105 سفارت سوئیس /
٬50 ٬48 ٬37 ٬31 ٬25 ٬21 ٬11 سفارت شوروی /

139 ٬59 ٬51
٬248 ٬213 ٬212 ٬201 ٬200 / سفارت مصر

249
248 / (مسکو) سفارت مصر
705 سلسله جبال زاـگرس /

211 ٬206 سلطان /
222 سلطان قابوس /
779 / سلطنت آباد

242 ٬230 سلیم الحوص /
230 سلیمان فرنجیه /

649 ٬392 / و. ال. سماـکیس٬
363 سمیرم /

54 اولگ الکساندروویچ / سمیکوف٬

700 ٬445 / سنا
348 / بی. جی. سنت٬

385 ٬384 ٬383 ٬327 ٬258 سام / سنجابی٬
385 ٬384 ٬383 ٬312 ٬258 کریم / سنجابی٬

713 ٬587 ٬511 ٬149 / سنگاپور
582 ٬386 ٬228 سنگال /
509 ٬493 ٬219 / سوئد

791 ٬683 ٬135 ٬104 سوئیس /
581 / دیگو سوآرز٬
581 / سواحل صیهاد
581 / سواحل مالها

٬582 ٬554 ٬535 ٬228 ٬222 ٬190 سودان /
624 ٬623 ٬622 ٬621 ٬583
93 / لنینگراد) سورن (پسر

22 وادیم والدیمیروویچ / سوروکین٬
99 ٬98 مورسک / سورو

سورینام / 595
٬216 ٬199 ٬198 ٬190 ٬185 ٬65 ٬50 سوریه /
٬242 ٬232 ٬230 ٬223 ٬222 ٬221 ٬220 ٬219
٬564 ٬554 ٬548 ٬543 ٬539 ٬538 ٬534 ٬247
٬703 ٬687 ٬660 ٬607 ٬606 ٬605 ٬602 ٬598

883
717 / ای. سرتیپ لئو سوِسک٬

817 ٬790 ٬213 ٬134 / ویلیام اچ. سولیوان٬
491 / سوماترا

٬545 ٬544 ٬535 ٬250 ٬222 ٬219 سومالی /
٬580 ٬574 ٬573 ٬568 ٬567 ٬565 ٬550 ٬549

624 ٬623 ٬622 ٬621 ٬619
220 / سومد
247 / سوموزا
661 / سووبودا

493 ٬435 ٬368 ٬363 ٬77 سویس /
95 برایت / آ. سی.

95 وردانت / آ. سی.
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٬108 ٬107 ٬105 ٬104 ٬103 ٬102 ٬93 / سیا
٬126 ٬122 ٬121 ٬119 ٬118 ٬116 ٬114 ٬110
٬137 ٬135 ٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬130 ٬129
٬256 ٬255 ٬184 ٬183 ٬182 ٬181 ٬147 ٬138
٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬260 ٬259 ٬258 ٬257
٬330 ٬320 ٬310 ٬309 ٬301 ٬280 ٬266 ٬265
٬383 ٬369 ٬361 ٬350 ٬348 ٬340 ٬335 ٬332
٬463 ٬461 ٬406 ٬395 ٬394 ٬393 ٬386 ٬384

802 ٬801 ٬724 ٬520
508 ٬507 سیبری /
215 / اس. بی. سی.
129 ٬105 سیراـک /

129 دیمیتری لئونتیویچ / سیراـک٬
129 / لوگیانوفنا یوگنیا سیراـک٬

582 سیرالئون /
582 / سی شلز

سیف پور فاطمی٬ علی محمد / ٬253 ٬327 ٬386
391 ٬389

98 ٬93 تاپ / کن. سی.
98 لگ / کی. سی.

137 کون / کی. سی.
227 سیگ گی /

227 سیال٬
649 / الری دبلیو سیماـکیس٬
250 / تی (سرگرد) سیمپسون٬

658 / خارجه هند) رانش (وزیر سینگ٬
582 / (Singhor) سینگهور

ش
781 شابی /
217 شارون /

241 / نابلس) (شهردار شاـکا
217 موشه / شامیر٬

117 / دین (سرهنگ) شانشه٬

614 ٬575 ٬564 ٬28 شانگهای /
129 ٬128 روبرت / شانون٬

659 ٬563 شاه حسن /
658 ٬629 شاه حسین /
242 ٬240 / شاه خالد

572 / کابودلگادو - شاهراه ماپوتو
234 شاهزاده سلطان /
687 ٬388 شاه عباس /
768 / بهروز شاهنده٬

281 ٬278 شبستری زاده /
415 شبه جزیره عربستان /

773 اوتیس / شرکت آسانسور
791 شرکت آـگرگ /
802 / شرکت اسکو

279 ٬261 / شرکت پیرانکو
737 شرکت خانه سازی کورش /

شرکت دیزل اتوپارت / 772
شرکت فیلور / 779
299 / شرکت النا

582 / شرکت ملی تجاری (سیرالئون)
٬385 ٬323 ٬322 ٬321 شرکت ملی نفت ایران /
٬801 ٬766 ٬692 ٬666 ٬635 ٬487 ٬456 ٬403

802
581 شرکت موریس /

412 / ایندیانا شرکت نفت استاندارد
683 شرکت نفت انگلیس /

443 ٬412 شرکت نفت شل /
429 شرکت نفت عراق /

٬446 ٬442 ٬441 ٬407 / شرکت نفتی آرامکو
٬484 ٬483 ٬482 ٬481 ٬480 ٬479 ٬478 ٬468

492 ٬486
438 شرکت نفتی آنگلوساـکسون /

760 النج / شرمرهرن٬
٬285 ٬265 ٬260 سـیدحسن / شـریعتمداری٬
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308 ٬306 ٬293 ٬292 ٬288 ٬287
٬253 ٬233 / سیدکاظم (آیت اهلل) شریعتمداری٬
٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬259 ٬258 ٬257 ٬255
٬273 ٬272 ٬271 ٬270 ٬269 ٬267 ٬266 ٬265
٬281 ٬280 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬275 ٬274
٬290 ٬289 ٬288 ٬287 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282
٬300 ٬299 ٬298 ٬297 ٬296 ٬294 ٬292 ٬291
٬310 ٬309 ٬307 ٬306 ٬305 ٬303 ٬302 ٬301
٬327 ٬323 ٬322 ٬319 ٬318 ٬317 ٬315 ٬311

385 ٬376 ٬371 ٬362
385 / علی (دکتر) شریعتمداری٬

٬654 ٬652 ٬651 ٬628 / شط العرب (اروندرود)
701 ٬694 ٬661 ٬656 ٬655

219 شفیق الهوت /
11 نیوکوالیویچ / الکساندر شلپین٬

817 جک اچ / / شلنبرگر
شوا٬ رشاد / 229

شورای امنیت سازمان ملل / ٬245 696
635 ٬628 ٬449 ٬448 شورای امنیت ملی /

346 ٬340 ٬311 ٬310 ٬309 شورای انقالب /
450 شورای داخلی انرژی /
95 / شورای صلح (ـکلمبو)

93 / شورای عالی نویسندگان مسکو
٬13 ٬12 ٬11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 شوروی /
٬24 ٬23 ٬22 ٬21 ٬20 ٬19 ٬18 ٬17 ٬16 ٬15 ٬14
٬37 ٬36 ٬35 ٬34 ٬33 ٬32 ٬31 ٬29 ٬27 ٬26 ٬25
٬48 ٬47 ٬46 ٬45 ٬44 ٬43 ٬42 ٬41 ٬40 ٬39 ٬38
٬59 ٬58 ٬57 ٬56 ٬55 ٬54 ٬53 ٬52 ٬51 ٬50 ٬49
٬77 ٬75 ٬71 ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 ٬63 ٬62 ٬61 ٬60
٬99 ٬98 ٬97 ٬96 ٬95 ٬94 ٬93 ٬91 ٬89 ٬78
٬107 ٬106 ٬105 ٬104 ٬103 ٬102 ٬101 ٬100
٬128 ٬127 ٬126 ٬123 ٬121 ٬111 ٬109 ٬108
٬144 ٬143 ٬139 ٬138 ٬134 ٬131 ٬130 ٬129
٬155 ٬154 ٬153 ٬152 ٬151 ٬150 ٬149 ٬145

٬198 ٬190 ٬185 ٬179 ٬164 ٬160 ٬157 ٬156
٬269 ٬255 ٬249 ٬248 ٬231 ٬224 ٬207 ٬206
٬417 ٬416 ٬372 ٬363 ٬336 ٬334 ٬307 ٬295
٬487 ٬470 ٬469 ٬467 ٬441 ٬436 ٬435 ٬434
٬512 ٬511 ٬510 ٬509 ٬508 ٬507 ٬506 ٬504
٬534 ٬533 ٬532 ٬531 ٬527 ٬526 ٬525 ٬513
٬543 ٬542 ٬541 ٬540 ٬539 ٬538 ٬537 ٬535
٬551 ٬550 ٬549 ٬548 ٬547 ٬546 ٬545 ٬544
٬560 ٬559 ٬557 ٬556 ٬555 ٬554 ٬553 ٬552
٬568 ٬567 ٬566 ٬565 ٬564 ٬563 ٬562 ٬561
٬576 ٬575 ٬574 ٬573 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569
٬584 ٬583 ٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577
٬594 ٬593 ٬592 ٬591 ٬590 ٬589 ٬587 ٬586
٬602 ٬601 ٬600 ٬599 ٬598 ٬597 ٬596 ٬595
٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬606 ٬605 ٬604 ٬603
٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614 ٬613 ٬612 ٬611
٬636 ٬630 ٬629 ٬624 ٬623 ٬621 ٬620 ٬619
٬695 ٬693 ٬692 ٬661 ٬660 ٬659 ٬658 ٬651
٬704 ٬703 ٬702 ٬701 ٬700 ٬698 ٬697 ٬696
٬752 ٬750 ٬716 ٬713 ٬712 ٬711 ٬710 ٬705
٬831 ٬820 ٬819 ٬814 ٬812 ٬811 ٬791 ٬754

873
758 شوش /
321 / شوالر

394 شهرک غرب /
392 مدیسون نیوجرسی / شهر

217 هبرون / شهر
386 / نادر شهزاد٬

301 ٬263 / علی اـکبر شهال٬
396 / شجاع الدین (دکتر) شیخ االسالم زاده٬

407 شیخ زکی یمانی /
655 شیخ عیسی /

٬370 ٬367 ٬366 ٬365 ٬185 ٬184 / شـیراز
٬736 ٬725 ٬724 ٬718 ٬705 ٬670 ٬396 ٬380
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٬816 ٬814 ٬813 ٬798 ٬797 ٬792 ٬768 ٬760
872 ٬870 ٬869 ٬832 ٬828 ٬823 ٬817

332 شیکلینگ /
594 ٬593 شیلی /

246 صاعقه /
759 ٬758 ٬757 ٬756 ٬755 / صالح (دکتر)
378 ٬312 ٬311 ٬310 هاشم / صباغیان٬

198 علی / صبری٬
٬218 ٬214 ٬213 ٬199 ٬194 / صحرای سینا

227
559 صحرای غربی /
222 صدیق المهدی /
386 صراف یزدی /

ض ـ ص 
246 صالح خلف /

صمدیان پور٬ صمد (سرتیپ) / ٬638 ٬646 648
صندوق بین المللی پول / ٬195 700

604 / صنعا
149 صوفیه /

775 / ضیائی (دکتر)

ظ ـ ط
٬270 ٬266 / (آیت اهلل) سـیدمحمود طــالقانی٬

353 ٬352 ٬310 ٬282 ٬273
779 طاهری /

663 جالل / طباطبائی٬
696 ضیاءالدین / سید طباطبائی٬

378 ٬310 طباطبایی /
378 ٬312 صادق / طباطبایی٬

246 محسن / ظهیر

غ ـ ع
226 موسی / عامر

770 / عباس آباد
199 ٬198 / عبدالحکیم امیر

223 عبدالحلیم خدام /
230 عبدالفتاح اسماعیل /
428 عبدالکریم قاسم /

199 عبداللطیف البغدادی /
352 ابوالحسن / عبدل٬

605 ٬604 ٬597 ٬545 ٬96 عدن /
٬220 ٬215 ٬214 ٬213 ٬185 ٬164 ٬93 عراق /
٬415 ٬380 ٬314 ٬250 ٬247 ٬228 ٬222 ٬221
٬440 ٬439 ٬434 ٬433 ٬430 ٬429 ٬428 ٬424
٬538 ٬534 ٬515 ٬493 ٬492 ٬488 ٬469 ٬445
٬556 ٬555 ٬554 ٬548 ٬547 ٬545 ٬543 ٬539
٬629 ٬628 ٬612 ٬604 ٬603 ٬602 ٬598 ٬597
٬656 ٬655 ٬654 ٬652 ٬651 ٬650 ٬634 ٬630
٬693 ٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬659 ٬658 ٬657
٬775 ٬732 ٬713 ٬712 ٬705 ٬704 ٬698 ٬694

883 ٬873 ٬789
٬218 ٬215 ٬214 ٬213 ٬210 عربستان سعودی /
٬240 ٬237 ٬236 ٬234 ٬228 ٬225 ٬221 ٬220
٬423 ٬415 ٬408 ٬407 ٬247 ٬244 ٬242 ٬241
٬442 ٬441 ٬440 ٬435 ٬434 ٬430 ٬428 ٬425
٬478 ٬477 ٬476 ٬469 ٬468 ٬467 ٬449 ٬446
٬492 ٬486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬481 ٬480 ٬479
٬649 ٬610 ٬604 ٬573 ٬548 ٬523 ٬522 ٬513

883 ٬732 ٬712 ٬703 ٬698 ٬655
638 ٬366 / عزیزی (تیمسار)

354 عطارزاده /
246 سمیع / عطاری٬

661 علیخانی /
282 علیزاده /

242 / علی سعیر
230 صالح / علی عبداهلل

883 ٬712 ٬610 ٬598 ٬415 ٬228 عمان /٬222
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205 / غوربال) (پسر عمر
208 تلمسانی / عمر

695 / عیسی مسیح (ع)
579 ٬55 / غنا

205 ٬204 ٬203 ٬202 ٬201 غوربال /

ف
39 ٬38 آلبرت گئورگییویچ / فاتیف٬

699 ٬380 ٬366 ٬365 ٬361 فارس /
231 ٬227 ٬226 ٬221 فاس /

327 تورج / فاطمی٬
392 ٬390 ٬389 / حسین (دکتر) فاطمی٬

392 ٬391 علی / فاطمی٬
392 / نصراهلل فاطمی٬

٬266 ٬265 ٬264 ٬263 ٬262 ٬261 فرازیان /
307 ٬306

فرانتک / ٬354 ٬355 ٬356 ٬357 359
فرانسه / ٬14 ٬15 ٬51 ٬191 ٬194 ٬206 ٬234
٬437 ٬397 ٬396 ٬320 ٬318 ٬305 ٬304 ٬235
٬497 ٬496 ٬495 ٬493 ٬453 ٬443 ٬439 ٬438
٬578 ٬570 ٬560 ٬547 ٬543 ٬534 ٬503 ٬502
٬692 ٬650 ٬649 ٬604 ٬602 ٬601 ٬599 ٬598
887 ٬791 ٬784 ٬782 ٬780 ٬779 ٬735 ٬699

356 ٬349 ٬149 فرانکفورت /
135 ٬134 ٬133 ٬132 جنی / فرد

640 ٬639 ٬628 / حسین (سرلشگر) فردوست٬
778 ٬777 ٬776 / خداداد فرمانفرمائیان٬

29 فرودگاه بن /
31 ٬30 فرودگاه تمپلهوف /

152 فرودگاه رانگون /
758 ٬710 / فرودگاه مهرآباد

578 / (Hahaya) فرودگاه هاهایا
390 فروغی /

386 ٬385 ٬281 ٬259 داریوش / فروهر٬

817 پل جی.٬ فری٬
582 فری تاون /

299 رحیم / فرید٬
299 ٬298 ٬276 / سعید محمد زنجانی٬ فرید

282 فریدیک /
791 فریدون / فشارکی٬

370 / ولی (سرلشگر) فالحی٬
659 ٬245 ٬212 ٬193 ٬185 فلسطین /

580 فلوریت /
493 / فنالند

357 ٬356 / راتر فورد٬
116 سینگهوف / فورست آ.

537 / فوگارتی (خانم)
٬856 ٬849 ٬846 ٬843 ٬816 / الورنس ا. فولر٬

872 ٬869 ٬862 ٬858
366 ٬365 / رابرت ال. فونست٬

فهد / 225
فیجی / 586

366 ٬365 ٬363 ٬362 / فیروزآباد
275 / (دکتر) سیف اهلل فیروزی٬

8 روبسپیران / فیالتوف٬
303 ٬301 / فیالدلفیا
526 ام.آ./ فیلنسکی٬

٬112 ٬110 ٬108 / (ـگروهبان) رونالدام. فیلیپس٬
125 ٬124 ٬123 ٬120 ٬118 ٬114

748 ٬586 فیلیپین /

ق
769 علی / قاضی٬

٬203 ٬202 ٬201 ٬198 ٬196 ٬194 قـاهره /
٬223 ٬220 ٬219 ٬218 ٬211 ٬209 ٬207 ٬204
٬250 ٬247 ٬241 ٬240 ٬237 ٬236 ٬234 ٬233
٬375 ٬374 ٬372 ٬371 ٬370 ٬316 ٬295 ٬294

600 ٬599 ٬385 ٬380
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609 ٬24 ٬23 ٬8 قبرس /
117 ٬116 / ژنو قرارداد

٬193 ٬191 اسرائیل / و صلح بین مصر قرارداد
249 ٬248 ٬237 ٬216

334 ٬332 قرارگاه استکهلم /
٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬260 قرارگاه تهران /

715 ٬353 ٬332 ٬329 ٬303 ٬268
344 قرارگاه رم /

815 ٬344 ٬340 / قرارگاه سیا
393 ٬320 ٬309 ٬264 / (تهران) قرارگاه سیا

94 ٬93 قرارگاه کابل /
299 قرارگاه مدنسکی /

207 قسطنطنیه /
367 / عبداهلل امیر قشقایی٬

٬267 ٬266 ٬258 ٬257 ٬253 / خسرو قشقایی٬
٬368 ٬367 ٬365 ٬364 ٬362 ٬361 ٬327 ٬280
٬379 ٬378 ٬376 ٬375 ٬373 ٬371 ٬370 ٬369

381 ٬380
362 صولت الدوله / قشقایی٬
362 محمدحسین / قشقایی٬

٬389 ٬386 ٬378 ٬312 ٬296 صادق / قطب زاده٬
390

883 ٬656 ٬234 ٬220 / قطر
222 ٬220 ٬218 / قطعنامه بغداد

508 شمالی / قفقاز
٬278 ٬273 ٬272 ٬271 ٬266 ٬263 ٬259 قم /
٬330 ٬317 ٬305 ٬302 ٬290 ٬286 ٬284 ٬280
٬789 ٬788 ٬786 ٬740 ٬724 ٬482 ٬406 ٬336

797
255 / خرداد قیام 15

ـک
٬372 ٬371 ٬370 ٬295 ٬294 ٬272 ٬94 ـکابل /

660 ٬614 ٬612

575 ٬565 / ـکاتانگا
293 / ـکاتلر

313 دیک / ـکاتم٬
787 ٬784 ـکاخ جوانان /

826 ٬822 ٬383 / ـکاخ سفید
673 ٬639 ـکاخ سلطنتی /

714 ـکاخ شاهی /
758 ـکاخ گلستان /

634 ٬633 / ـکاخ مرمر
592 ـکارائیب /
594 / ـکارتاجنا

819 ٬812 ٬254 ٬210 جیمی / ـکارتر٬
617 / ـکارناـکاتا
149 / ـکازابالنکا

152 ٬151 ـکازناـکیف /
593 / ـکاستاریکا

ـکاسیگین / ٬92 94
ـکاشان / 740
654 / ـکاشمر

299 / باقر ـکاظمی٬
14 / ـکافه زاخرو

363 ـکالج آمریکایی تهران /
362 / ـکالج البرز
385 / ـکالیفرنیا
542 ـکامبوج /

583 ٬97 ـکامپاال٬
577 ـکامرون /

304 ٬303 ـکامینسکی /
٬439 ٬419 ٬417 ٬416 ٬415 ٬409 ٬77 / ـکانادا
٬502 ٬501 ٬499 ٬497 ٬496 ٬493 ٬452 ٬448

594 ٬519 ٬518 ٬516 ٬509
207 ٬206 / ـکانال پاناما

٬240 ٬215 ٬207٬206 ٬205 ـکانال سوئز/٬196
506 ٬439 ٬437 ٬429 ٬299
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348 ـکانال فست اـکت /
564 ـکانال کاپ بن /
564 / ـکانال مجردا

647 ٬646 / آلن سی. ـکانوی٬
309 ٬281 ٬37 ٬24 ـکپنهاـک /

٬370 ٬316 ٬295 ٬294 ٬96 / ـکراچی (پاـکستان)
٬553 ٬385 ٬380 ٬379 ٬375 ٬374 ٬372 ٬371

618
٬833 ٬830 ٬827 ٬816 / تـی. چـارلز ـکراس٬
٬856 ٬855 ٬851 ٬849 ٬846 ٬843 ٬841 ٬836
٬879 ٬878 ٬876 ٬874 ٬872 ٬869 ٬862 ٬858

888 ٬886 ٬885 ٬884 ٬883 ٬880
391 / فرانکلین ج. ـکرافورد٬

245 ـکرانه غربی /
245 ـکرایسکی /

137 / اچ. ام. ـکرب٬
ـکرج / 740

ـکردستان / ٬268 ٬270 ٬309 ٬314 ٬333 ٬378
705

488 ـکرکوک /
798 ـکرمان /

718 ـکرمانشاه /
773 ـکره جنوبی /

٬554 ٬511 ٬507 ٬179 ٬164 ٬158 ـکره شمالی /
661 ٬606 ٬595 ٬583 ٬581 ٬576 ٬561

242 ٬225 ٬221 / ـکریستوفر
138 ٬105 بیل / ـکرین٬
122 / برتون آ. ـکستیل٬

658 / ـکشمیر
859 ٬819 ٬812 ـکشورهای حوزه خلیج فارس /

226 ـکالرک /
804 / ـکالید
149 ـکلکته /

700 ٬619 / ـکلمبو

594 ٬453 / ـکلمبیا
783 ٬756 / ـکلوپ پارس آمریکا

772 ـکلوپ پیکان /
764 ـکلوپ تهران /

756 ـکلوپ زنان آمریکایی /
759 / ـکلوپ کشوری شاهنشاهی (سلطنتی)

787 ـکلوپ معلمین /
647 / آر. ـکلیتون ماد٬
237 ـکمال حسن علی /

648 ٬646 ٬637 / (سپهبد) عزیزاهلل ـکمال٬
468 / ـکمپانی آرامکو
506 ـکمپانی پمکس /

404 ـکمپانی رویال داچ شل /
٬224 ٬218 ٬193 ٬192 ٬191 / ـکـمپ دیـوید

558 ٬249
449 ـکمیسیون انرژی اتمی /

ـکمیسیون بین المللی قضات / 194
ـکمیسیون مشترک آمریکا و ایران / ٬813 ٬826

880 ٬836 ٬828
٬874 ٬862 ٬836 ٬833 ٬816 / راجرز ـکنت ان .

888 ٬884 ٬883 ٬880 ٬879 ٬876
127 / (سرلشگر) مایلز ـکنت پی.

412 ٬404 ـکنتیننتال /
646 / (سرهنگ) پرستون ب. ـکندی٬

392 رابرت / ـکندی٬
647 / ـکندی (سرهنگ)

863 / (اصفهان) ـکنسولگری آمریکا
874 ٬823 ٬820 / (تبریز) ـکنسولگری آمریکا

869 / (خرمشهر) ـکنسولگری آمریکا
870 ٬869 ٬820 / (شیراز) ـکنسولگری آمریکا

139 / ـکنسولگری شوروی (تهران)
٬221 ٬219 ٬218 ٬215 ٬213 ـکنفرانس اسالمی /

231 ٬227 ٬226 ٬225 ٬222
734 / ـکنفرانس رامسر
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653 ٬629 تهران / در سنتو ـکنفرانس وزراء
186 ـکنکنیکات /
596 / ـکنگ پیائو

716 ٬449 ٬448 / ـکنگره آمریکا
660 ـکنگره بین المللی حزب کمونیست /
738 ٬650 ـکنگره حزب ایران نوین /

578 / ـکنگو
580 / ـکنیا

580 / کنیا) (رهبر جومو ـکنیاتا٬
97 / دی. پی. ـکوئیک٬
576 ٬575 / ـکوآندا

586 ٬94 / ـکواالالمپور
٬470 ٬272 ٬185 ٬179 ٬164 ٬158 ٬89 / ـکوبا
٬544 ٬542 ٬539 ٬535 ٬512 ٬511 ٬510 ٬507
٬562 ٬561 ٬560 ٬556 ٬555 ٬554 ٬550 ٬549
٬575 ٬572 ٬571 ٬569 ٬568 ٬566 ٬565 ٬564
٬592 ٬589 ٬582 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577 ٬576
٬604 ٬603 ٬602 ٬597 ٬596 ٬595 ٬594 ٬593

616 ٬605
331 بیدن / ـکوپف٬
695 ٬687 ـکورش /
697 / رضا ـکورش٬

367 ـکورن /
203 / ـکورنلیاس گیلیان (ـکشتی)

37 نیکوالی گئورگییویچ / ـکورودیخ٬
95 / یوگنی وی. ـکورولف٬

617 / ـکوره کک (مجارستان)
780 / سعید ـکوکبی٬

364 ٬114 ٬77 ٬76 ـکوکتل پارتی /
99 / (KOLSKIY) ـکولسکی زالیف

367 ٬364 / ـکومو
218 / ـکومودور

578 ـکوموروس /
565 ـکوناـکری /

646 / (سرهنگ) ویلیام د. ـکونس٬
102 ـکووانگ /

105 ٬102 / آشور ـکووانگ٬
704 / ـکوه البرز

704 / ـکوه دماوند
687 / ـکوه نور

٬294 ٬247 ٬241 ٬220 ٬219 ٬198 ـکـویت /
٬374 ٬372 ٬371 ٬370 ٬355 ٬321 ٬316 ٬295
٬428 ٬424 ٬423 ٬415 ٬385 ٬380 ٬379 ٬375
٬443 ٬442 ٬441 ٬440 ٬434 ٬433 ٬430 ٬429
٬492 ٬490 ٬489 ٬481 ٬477 ٬476 ٬469 ٬447
٬609 ٬598 ٬556 ٬554 ٬548 ٬534 ٬515 ٬493

883 ٬855 ٬712 ٬698 ٬656 ٬610
٬129 ٬113 ٬106 ٬104 ٬102 آشور/ ـکویک٬

135 ٬134 ٬132
63 گابریلوویچ / لئونید ـکویموف٬
ـکیا٬ حاج علی (سپهبد) / 637

ـکیپ ورد / ٬577 619
392 / ـکیس (سناتور)
201 هنری / ـکیسینجر٬

225 ـکیگالی /
320 / ـکیلتایگر
220 / ـکیلگور
575 / ـکینشازا

298 ٬297 ٬295 / بولستر آر. ـکیو.
272 رام / آر. ـکیو.
272 کابل / آر. ـکیو.

ـگ
579 ٬228 ـگابن /

106 ایوان ایوزیفویچ / ـگاچ٬
244 ملی سعودی / ـگارد
364 / ـگارزان (تیمسار)

817 / (سرلشگر) فیلیپ سی. ـگاست٬
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417 ـگالن /
228 / ـگامبیا

318 ٬309 هاسه / ـگاوا٬
98 فلوریان / ـگرکو٬

109 آندره / ـگرومیکو٬
282 ـگروه گوران /

441 ٬408 ریتون هاوک / ـگروه مهندسین مشاور
348 / اچ.بی. ـگریزینگ٬
803 ٬802 ـگریگوریان /

85 آلبرت / ـگرین٬
96 ـگرینویچ /

137 ٬134 / (سرلشگر) فیلیپ سی. ـگست٬
411 ٬404 ـگلف /

٬277 ٬273 ٬272 ٬270 ٬262 ٬260 ـگلگروف /
٬289 ٬288 ٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬280 ٬279
388 ٬387 ٬347 ٬308 ٬293 ٬292 ٬291 ٬290

ـگناباد / 306
ـگنجاروف٬ گریگوری یوسیفویچ / 65

393 ـگنجیان /
214 ـگنهم /

817 لوئیس پی.٬ ـگوئلز٬
593 ـگواتماال٬

646 / (سروان) آ. جیمز ـگواناف٬
106 ـگورکی /

224 ـگوش امونیوم /
595 ٬594 ٬589 ـگویان /

693 ٬278 ـگیالن /
366 ٬365 / دونالد ـگیلفیلن٬

٬570 ٬569 ٬565 ٬555 ٬550 ٬549 ٬228 ـگینه /
580 ٬579 ٬577

ل
149 لئوپولدویل /

244 / لئونارد

542 ٬89 الئوس /
387 ٬344 / سیا) مأمور التش (اسم رمز

22 ٬19 الرچمونت /
28 الس وگاس /

647 / الـک (سرتیپ)
572 ٬149 الـگوس /

768 ٬767 لین / المبرت٬
149 / الهور

٬231 ٬230 ٬229 ٬225 ٬220 ٬50 ٬47 لبنان /
٬652 ٬651 ٬629 ٬628 ٬246 ٬242 ٬241 ٬232

883 ٬698 ٬658 ٬656
384 لس آنجلس /

580 / لسوتو
817 ٬281 / بی. جورج. لمبراـکیس٬

٬203 ٬198 ٬106 ٬105 ٬37 ٬21 ٬20 ٬19 لندن /
٬335 ٬332 ٬323 ٬320 ٬302 ٬297 ٬280 ٬207
٬395 ٬351 ٬345 ٬344 ٬343 ٬342 ٬340 ٬337

791 ٬655 ٬497 ٬396
533 ٬532 ٬94 ٬93 لنین /

93 ٬13 / لنینگراد
565 / م) - (پایتخت آنگوال لوآندا

733 ٬732 ٬724 لوبرانی /
389 / پی. جی. لوزتر٬

439 لوکزامبورگ /
122 / رابرت وس. لوکنز٬
8 پاول ایوانویچ / لوماـکین٬

217 ربای / لونیگر٬
97 الکساندروویچ / استانیسالو لووچنکو٬

93 ٬92 / لوون پارویرویچ وارطامیان (لوپاولویچ)
112 ٬111 ٬101 / (سرهنگ) سیمور لوین٬

٬510 ٬504 ٬185 ٬179 ٬89 ٬86 ٬84 لهستان /٬9
٬573 ٬572 ٬566 ٬563 ٬561 ٬560 ٬555 ٬542
٬589 ٬587 ٬586 ٬583 ٬582 ٬579 ٬576 ٬575
٬609 ٬604 ٬602 ٬596 ٬594 ٬593 ٬592 ٬590
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661 ٬620 ٬619 ٬618 ٬610
458 ٬455 / دبلیو ویلیام. لهفلد٬

580 / لیبریا
٬425 ٬343 ٬247 ٬227 ٬190 ٬185 ٬17 لیبی /
٬439 ٬438 ٬437 ٬436 ٬435 ٬434 ٬430 ٬429
٬548 ٬543 ٬539 ٬534 ٬491 ٬444 ٬441 ٬440
٬562 ٬561 ٬560 ٬558 ٬556 ٬555 ٬554 ٬550

883 ٬583 ٬578 ٬568 ٬564
590 / لیما

116 / لیندسی (آلمان)
337 لینگن /

م
621 / (رئیس جمهور) مائو
572 ٬571 ٬97 / ماپوتو

30 ٬29 ٬28 ارنست / ماتسدورف٬
ماداـگاسکار / ٬545 ٬556 ٬580 ٬581 622

مادام ایکس / ٬50 ٬51 ٬52 ٬53 54
567 ٬539 / مادون صحرا
239 / رابرت الف. مارتین٬

117 / (سرهنگ) ال. سی. مارتین٬
784 هنری / ام. مارشال٬
646 / رابرت ان. مارگریو٬

487 مارون /
107 / لئونید) (دختر مارینا

359 ٬357 ٬356 ٬355 / ماـکائو
596 ٬542 مالت /

659 ٬586 ٬219 مالزی /
525 ان.وی./ مالنیکف٬

570 مالی /
587 ٬586 مانیل /

209 / ماهنامه االعتصام (مصر)
218 ٬209 ماهنامه الدعوه /

646 ٬635 / ماهوتیان (سرتیپ)

391 / مایر
22 ٬2 مایک ٬1

709 / مأموریت برای وطنم (ـکتاب)
646 ٬648 ٬640 ٬638 / حسن (سرلشکر) مبصر٬

817 ٬789 مایکل جی / مترنیکو٬
282 / هدایت اهلل متین دفتری٬

٬542 ٬510 ٬185 ٬179 ٬89 ٬9 مـجارستان /
٬575 ٬573 ٬572 ٬569 ٬566 ٬563 ٬560 ٬554
٬592 ٬591 ٬590 ٬587 ٬586 ٬583 ٬579 ٬576
٬617 ٬606 ٬605 ٬604 ٬603 ٬602 ٬596 ٬595

661 ٬620 ٬618
653 ٬652 / مجتمع پتروشیمی شاهپور
618 / (Taxila) مجتمع مکانیکی تاـکسیال

٬314 ٬312 ٬311 ٬309 ٬256 مجلس خبرگان /
318 ٬316 ٬315

709 ٬700 ٬451 ٬445 / مجلس سنا
مجلس شورای ملی / ٬243 442

مجلس مؤسسان قانون اساسی / 697
9 / مجلس نمایندگان آمریکا

172 مجله غربی /
٬192 ٬191 ٬190 ٬189 انـورسادات / مـحمد
٬212 ٬211 ٬210 ٬209 ٬202 ٬201 ٬195 ٬193
٬238 ٬231 ٬223 ٬222 ٬220 ٬218 ٬217 ٬214
600 ٬599 ٬249 ٬247 ٬243 ٬242 ٬240 ٬239

783 ٬782 / (دکتر) کامبیز محمودی٬
570 مدارس فنی گینه /

149 مدرس /
٬856 ٬815 ٬761 ٬756 مدرسه آمریکایی تهران /

884
780 مدرسه ایران /

756 مدرسه ایران زمین /
785 مدرسه پروین /

205 مدرسه جورج تاون /
٬372 ٬361 ٬321 ٬280 / (دریادار) محمد مدنی٬
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٬672 ٬671 ٬633 ٬381 ٬380 ٬379 ٬377 ٬374
706 ٬674

429 مدیترانه /
102 دان / مدیک٬
225 مرابطون /

318 ٬314 ٬309 ٬266 مراغه ای /
592 / پزشکی دومینیکا مراـکز

٬534 ٬533 ٬228 ٬227 ٬226 ٬225 مراـکش /
659 ٬563 ٬559 ٬558 ٬552 ٬539

560 / الکبیر مرز
576 / رودزیا مرز

698 شط العرب / مرز
388 ٬387 آموزش بین المللی ایران / مرکز

619 ارزیابی خارجی ملی / مرکز
835 / بازرگانی آمریکا مرکز

771 بولینگ / مرکز
مرکز تجاری آمریکا (تهران) / ٬815 ٬817 ٬836

887 ٬883 ٬882 ٬881 ٬880
466 ملی ارزیابی خارجی / مرکز

613 شریف / مزار
796 ٬794 / حسین آباد مسجد

656 عباس / مسعودی٬
٬46 ٬45 ٬44 ٬27 ٬23 ٬19 ٬16 ٬11 ٬5 / مسکو
٬190 ٬149 ٬135 ٬129 ٬96 ٬94 ٬64 ٬62 ٬54
٬547 ٬545 ٬544 ٬539 ٬534 ٬470 ٬249 ٬248
٬565 ٬564 ٬562 ٬559 ٬556 ٬553 ٬551 ٬548
٬576 ٬575 ٬574 ٬572 ٬570 ٬568 ٬567 ٬566
٬586 ٬583 ٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577
٬600 ٬598 ٬596 ٬595 ٬592 ٬591 ٬590 ٬589
٬609 ٬607 ٬606 ٬605 ٬604 ٬603 ٬602 ٬601
٬624 ٬621 ٬616 ٬615 ٬614 ٬613 ٬612 ٬611

693 ٬659
791 ٬715 ٬701 ٬305 ٬149 / مشهد

٬362 ٬299 مـصدق / / (دکـتر) محمد مصدق٬

696 ٬693 ٬683 ٬634 ٬629 ٬392 ٬375 ٬365
٬193 ٬192 ٬191 ٬190 ٬189 ٬50 ٬25 / مصر
٬201 ٬200 ٬199 ٬198 ٬197 ٬196 ٬195 ٬194
٬210 ٬209 ٬208 ٬207 ٬206 ٬204 ٬203 ٬202
٬218 ٬217 ٬216 ٬215 ٬214 ٬213 ٬212 ٬211
٬226 ٬225 ٬224 ٬223 ٬222 ٬221 ٬220 ٬219
٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬231 ٬229 ٬228 ٬227
٬247 ٬246 ٬243 ٬241 ٬240 ٬239 ٬238 ٬237
٬546 ٬539 ٬534 ٬506 ٬270 ٬250 ٬249 ٬248
٬732 ٬691 ٬624 ٬621 ٬600 ٬599 ٬598 ٬573

883 ٬749
247 مصطفی امین /

648 ٬646 / (سرهنگ) م. مطهری٬
402 مظفرالدین شاه /
577 معادن بوروندی /

595 / (Tlatelolco) معاهده تالتلولکو
معتضد (سرلشکر) / 646

معدن تنگستن (راجستان) / 617
591 / معدن مس آنتامینا

732 ٬561 ٬241 قذافی / معمر
511 ٬507 ٬100 مغولستان /

٬267 ٬258 ٬253 / رحـمت اهلل مقدم مراغـه ای٬
٬318 ٬316 ٬315 ٬312 ٬309 ٬296 ٬281 ٬278

327
646 / (رئیس ساواـک) ناصر مقدم٬

595 ٬522 ٬506 ٬505 ٬471 مکزیک /
127 ٬118 ٬117 ٬116 / مک کابی (تیمسار)

129 / مک کنا
817 ٬797 ٬785 ٬784 / سی. دیوید مک گافی٬

630 ٬105 آرمیش / مگ٬
367 ٬364 ملبورن /

656 ٬434 ٬433 ٬247 ملک فیصل /
385 ٬316 ٬312 منامه /

697 ٬635 حسنعلی / منصور٬
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240 منصوری /
567 / منگیستو
293 / موبوتو

411 ٬404 موبیل /
641 موتوریزه /

51 یوگنی گورگبیویچ / موراتوف٬
278 مورلوت /

562 ٬559 موریتانی /
685 / جیمز موریس٬

٬128 ٬126 ٬121 ٬118 / کورتیس اس. موریس٬
135 ٬133

٬574 ٬571 ٬564 ٬556 ٬555 ٬549 موزامبیک /
624

65 کنستانتین / موزل٬
574 / موسوما

٬266 ٬265 ٬264 ٬263 ٬262 ٬261 موسوی /
٬295 ٬292 ٬291 ٬290 ٬289 ٬281 ٬279 ٬267
٬306 ٬305 ٬304 ٬301 ٬300 ٬298 ٬297 ٬296

307
٬289 ٬281 ٬279 ٬262 ٬261 مرتضی / موسوی٬

292 ٬291 ٬290
227 موسی /

250 / موگادیشو
299 / (نیوجرسی) علیا مونت کلر

231 / مونرویا
367 / مونیخ (آلمان)

311 / مهاباد
770 مهابی /

765 هوشنگ / مهرآئین٬
715 / مهرآباد

18 میدان اورلی /
21 ٬19 / میدان گراسونور

367 میدل تون /
185 ٬184 ٬183 ٬182 ٬181 میدی /

648 ٬646 آرمین / میر٬
86 / لوداسکا میرا
733 میکلوس /

817 ٬775 / هنری آر. میلز٬
217 میلهیم /
186 مین /

18 / مینتکنبائو
577 / میندلو

91 مؤسسه ارتباطات بین المللی /
195 مؤسسه عمران بین المللی /

ن
189 ناپلئون /

109 / سازانوف) (همسر ناتاشا
٬105 ٬103 ٬101 ٬99 ٬53 ٬46 ٬21 ٬19 ٬9 / ناتو
٬128 ٬127 ٬124 ٬123 ٬121 ٬111 ٬108 ٬107
٬445 ٬441 ٬416 ٬379 ٬296 ٬135 ٬133 ٬131

819 ٬812 ٬792 ٬752 ٬749 ٬704 ٬608
687 ٬306 نادرشاه /

817 ٬799 / دبلیو. چارلز ناس٬
402 / ناصرالدین شاه قاجار

396 ٬394 ٬393 ٬253 / تورج (دکتر) ناصری٬
397 ٬395 ٬327 / فریدون (دکتر) ناصری٬

402 ویلیام / ناـکس٬
576 نامیبیایی /

205 / غوربال) (دختر ناهید
149 نایروبی /

618 نپال /
190 / نجیب (ژنرال)

511 ٬501 ٬500 ٬493 ٬438 ٬409 / نروژ
٬322 ٬320 ٬317 ٬267 ٬258 نزیه٬حسن /٬253

385 ٬374 ٬327
٬638 ٬635 ٬254 / (تیمسار) نعمت اهلل نصیری٬

791
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94 نکراسوف /
579 ٬55 نکرومه /

882 ٬881 نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران /
659 / مسکو نمایشگاه تجاری در

582 اقتصادی (ـگیگالی / نمایشگاه تجاری و
221 / صحرای سینا در نمایندگی آمریکا

358 / زی. ای. نوا٬
٬239 ٬223 ٬219 ٬217 ٬209 ٬208 غزه / نوار

245
658 نورخان /
364 نوردن /
22 نورنوک /

84 جرج / نونامسکی٬
٬340 ٬328 ٬258 ٬257 نهضت آزادی ایـران /

565 ٬360 ٬344
299 نهضت مقاومت ملی /

نیجر / 228
نیجریه / ٬427 ٬429 ٬430 ٬436 ٬439 ٬444

616 ٬573 ٬572 ٬517 ٬489 ٬469
781 ٬774 ٬773 ٬642 / نیروهای مسلح آمریکا

703 ٬645 ٬211 نیروهای مسلح ایران /
225 نیروهای مسلح لبنان /
589 / پریماورا نیروی پورتو
713 نیروی دریایی ایران /

646 ٬637 ٬117 ٬116 / نیروی زمینی آمریکا
714 نیروی زمینی ایران /

٬130 ٬129 ٬127 ٬123 / نیروی هوایی آمریکا
875 ٬817 ٬758 ٬654 ٬640 ٬629 ٬250 ٬132

713 ٬654 ٬211 نیروی هوایی ایران /
593 نیکاراـگوئه /

303 ٬263 / منوچهر نیک پور٬
661 / غالمرضا نیک پی٬

718 ٬689 ٬653 ٬628 نیکسون /
93 / سوفیا نیکوالینفا٬

453 نیمکره غربی /
22 نیوپورت /

392 ٬299 ٬298 نیوجرسی /
522 ٬506 / نیوزیلند

٬250 ٬221 ٬214 ٬204 ٬22 ٬19 ٬8 نیویورک /
437 ٬412 ٬404 ٬299 ٬298 ٬276 ٬275

250 / نیویورک تایمز

و
412 واترلوی /

126 ویلیام / وارنل٬
559 اوران/ واسکیدا٬
456 جان / واشبرن٬

صفحات) (اـکثر واشنگتن /
13 / دونالد والتان٬

223 کورت / والدهایم٬
والری (پسر داوبنیا) / 107

والیس٬ اف. اچ. (سروان) / 647
316 / آر. زی. واهو٬
85 دوروتی / وایت٬

872 ٬869 ٬841 ٬816 / ویرجینیا وایرز٬
124 بابیل / وث٬

661 ایرج / وحیدی٬
670 ٬669 پرورش / وزارت آموزش و

74 وزارت ارتباطات /
673 ٬666 وزارت اصالحات ارضی /

802 دارایی / و وزارت اقتصاد
صفحات) (اـکثر / خارجه آمریکا وزارت امور

497 / وزارت انرژی آمریکا
٬805 ٬804 ٬734 ٬457 ٬76 وزارت بازرگانی /
٬881 ٬851 ٬843 ٬834 ٬833 ٬827 ٬817 ٬815

883 ٬882
827 ٬817 ٬425 / وزارت بازرگانی آمریکا

742 وزارت بهداری /
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856 / وزارت بهداری آمریکا
887 رفاه اجتماعی / وزارت بهداشت و
497 تکنولوژی / وزارت تحقیقات و

731 وزارت خارجه ایران /
٬834 ٬817 ٬804 ٬815 وزارت خزانـه داری /

884 ٬883
٬672 ٬447 ٬397 ٬389 وزارت دادگســتری /

817 ٬815
٬445 ٬632 ٬627 ٬368 ٬6 / وزارت دفاع آمریکا
٬814 ٬804 ٬802 ٬801 ٬719 ٬717 ٬648 ٬646

831 ٬827 ٬817
244 وزارت دفاع اسرائیل /
742 وزارت رفاه اجتماعی /

734 آموزش عالی / وزارت علوم و
673 وزارت عمران روستایی /

٬668 ٬397 ٬396 اجتماعی / امور و وزارت کار
735

وزارت کشاورزی آمـریکا / ٬671 ٬815 ٬817
879 ٬851 ٬843 ٬827

٬450 ٬445 ٬416 ٬404 ٬190 / وزارت کشور
669 ٬661

452 وزارت منابع طبیعی /
479 وزارت نفت /

672 ایران / وزارت نیرو
240 وست /

772 ٬767 ئی / دیوید وستلی٬
760 وستینگهاوس /

25 / ویکتورآی. والتسکوف٬
584 ٬228 / ولتای علیا

265 ٬260 / ولید
47 ٬46 ٬45 استیگ / ونرستروم٬

٬430 ٬429 ٬427 ٬420 ٬418 ٬417 ونـزوئال٬
٬489 ٬488 ٬469 ٬453 ٬448 ٬444 ٬439 ٬432

596 ٬595 ٬589 ٬517

248 ٬247 ٬231 ٬220 ٬218 ٬207 ونس /
113 ونگ /

542 ٬511 ٬507 ٬77 ٬75 ویتنام /
185 ٬179 ٬164 ٬158 ویتنام شمالی /

22 ایوان پاـکولویچ / ویرادوف٬
345 ٬343 ٬342 / ا.سی. ویزارد٬

46 ویسبادن /
346 / ویلیامز

60 ٬39 ٬23 ٬15 وین /
112 ٬101 پائول / ویندسور٬

782 ٬776 ٬755 گوردون / وینکلر٬
135 / والدیمیر وینوگرادوف٬

360 ای.زی./ ویوید٬

ه
574 / (Hargaisa ) هارگی سا

هاروارد / 201
هاروارد٬ رابرت اس. (سروان) / 717

216 ٬215 هاریس /
386 / اـکبر هاشمی رفسنجانی٬

208 / هاـگلند
122 ٬117 / دوروتی (سرهنگ دوم) هالدین٬

117 / دوگالس (سرهنگ دوم) هالدین٬
205 / هالوئی (دریاساالر)

٬132 ٬131 ٬130 ٬129 ٬127 / ادوین ال. هامت٬
135 ٬133

394 ٬387 ٬344 / سی. بی. هاواـک٬
604 ٬592 ٬511 / هاوانا
441 ٬408 ریتون / هاوک٬

217 ٬209 هبرون /
784 / هتل آریا
55 / هتل آـکارا
771 هتل اوین /

380 هتل شرایتون /
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302 / هتل فیالدلفیا
185 هتل کاسپین /

27 هتل کلین /
771 ٬31 هتل هیلتون /

161 ٬160 / بی.ـکی. هرالد٬
647 ٬391 ٬389 ٬151 ٬143 مارتین اف / هرتز٬

118 / الن بی (سرهنگ دوم) هرشون٬
648 ٬646 رابرت / هرلن٬
632 / اس. دونالد هرلیس٬

762 ٬761 ٬760 / مهدی (دکتر) هروی٬
28 هفته نامه نیوزویک /
647 / ویلیام آ. هلسث٬

97 هلسینکی /
٬743 ٬ ٬730 ٬717 ٬635 / (سفیر) ریچارد هلمز٬

744
501 ٬493 ٬453 ٬439 ٬438 ٬428 / هلند

هلهول (شهر) / 217
هلیکوپتر لنیکس / 235

715 همدان /
٬534 ٬506 ٬201 ٬200 ٬45 ٬41 ٬37 ٬27 / هند
٬615 ٬612 ٬611 ٬553 ٬548 ٬547 ٬544 ٬539
٬712 ٬703 ٬658 ٬654 ٬629 ٬618 ٬617 ٬616

830 ٬745 ٬737
648 ٬647 ٬646 ٬637 / (سرگرد) رابرت د. هند٬

593 هندوراس /
587 ٬542 ٬356 ٬355 ٬149 هنگ کنگ /

389 / هولمز
98 ٬97 ٬67 ارکی / هویتینن٬

٬650 ٬409 ٬395 ٬254 امـیرعباس / هــویدا٬
792 ٬739 ٬725 ٬724 ٬661 ٬697 ٬659 ٬658

299 تهران / هیئت دیپلماتیک سوریه در
٬65 / (MAAG) هیئت مستشاری نظامی آمریکا
٬875 ٬850 ٬832 ٬828 ٬822 ٬820 ٬814 ٬813

878

817 / (ایران) هیئت نظامی آمریکا
176 هیئت نمایندگی تجاری چین /

660 آدولف / هیتلر٬
269 / ادوارد هیث٬
122 هیدلبرگ /
636 هیگ /

134 ٬133 / جیمز هیگام٬
648 ٬647 ٬646 ٬636 رنسم اس / هیگ٬

364 / (سرهنگ) جان ای. هینک٬
117 / توماس سی. هیوز٬

٬121 ٬120 ٬111 ٬110 ٬107 / فرانک ام. هیوی٬
٬129 ٬128 ٬127 ٬126 ٬125 ٬124 ٬123 ٬122
139 ٬138 ٬135 ٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬130

ی
245 ٬224 عرفات / یاسر

یالتا / 25
یحیی خان / ٬651 658

٬330 ٬329 ٬312 ٬296 ٬293 ابراهیم / یزدی٬
384 ٬383 ٬378 ٬351 ٬340 ٬333 ٬331

299 جالل / یزدی٬
661 / محمد یگانه٬

442 یمانی /
883 ٬622 ٬213 ٬199 یمن /

٬548 ٬539 ٬534 ٬230 ٬222 یـمن جـنوبی /
623 ٬605 ٬604 ٬597 ٬568 ٬550

604 ٬230 ٬214 یمن شمالی /
106 / یوری) (همسر والدیمیروفنا نینا یوتاشکوا٬

646 / وینترز ام. یوجین (اوژن)
647 / (سرهنگ) ام. ب. یورک٬

٬199 ٬185 ٬179 ٬144 ٬102 ٬3 یوگسالوی /
661 ٬629 ٬586 ٬572 ٬561 ٬542 ٬510 ٬249

695 ٬609 ٬502 ٬493 ٬17 یونان /
735 ٬700 ٬195 ٬8 / یونسکو




