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متیندفتری ـ1
مقاله روزنامه تهران ژورنال در تاریخ  12سپتامبر  1960ـ  1339/6/21دوستداران آمـریکایی
خاورمیانه به یک ایرانی همکاری افتخاری با کنگره اعطا میکند.
دوستداران آمریکایی خاورمیانه امروز اعطای همکاری افتخاری با کنگره را به آقای متیندفتری اعالم
نمود .آقای متیندفتری ٬مدیر اطالعات و روابط مطبوعات وزارت دادگستری ماه آینده ایران را به قصد
واشنگتن ٬دی .سی .ترک خواهد کرد.در آنجا وی نه ماه به عنوان دستیار یک یا چند عضو کنگره و سنای
ایاالت متحده ٬خواهد گذراند .او اولین ایرانی است که مفتخر به وصول این جایزه که معادل  5000دالر
است میشود.
دوستداران آمریکایی خاورمیانه ٬که متقبل این برنامه است ٬مؤسسهای خصوصی٬غـیرانـتفاعی و
آمریکایی است که خود را وقف بهبود تفاهم بین مردم آمریکا و کشورهای خاورمیانه نموده است.
دوستداران آمریکایی خاورمیانه در تهران مجری یک برنامه مشاوره و راهنمایی دانشجو برای کمک به
دانشجویان عازم آمریکا ٬برنامه دیگری به نام برنامه به کارگیری منابع فردی بـرای کـمک بـه ایـن
دانشجویان به کسب و شغل و انطباق با محیط ٬زمانی که به ایران باز میگردند ٬و کتابخانه مطبوعات
دورهای یادبود جان برونر از ادبیات فنی و علمی برای کمک به فارغالتحصیالن دانشگاههای آمریکایی
”به همگامی با آخرین تحوالت در رشتهای که آنها در آمریکا تحصیل کردهاند میباشد .دوستداران
آمریکایی خاورمیانه همچنین برنامههای مردم به مردم نیز اجرا میکند که این اعطا ٬یک نمونه از آن است.
منظور از دستیاری افتخاری کنگره که آقای متیندفتری دریافت کرده است ٬قادر نمودن مردان جوان
برجسته به کسب تجربه درحکومت دمکراتیک ٬به وسیله همکاری با یک سناتور یانماینده ٬طی یک دوره
ـکامل کنگره میباشد .در سالهای گذشته افرادی از ماالیا ٬فرمز و ژاپن ٬همچنین آمریکاییهای منتخب
برای شرکت در این برنامه معین گشتهاند.
آقای متیندفتری فرزند سناتور دکتراحمد متیندفتری ٬نخستوزیر اسبق است .وی تحصیالت خود
را در دبیرستان فیروز بهرام در ایران و ـکالج السمر و دانشگاه ـکمبریج در انگلستان انجام داده است .وی
لیسانس خود را دراقتصاد و حقوق در  (1335) 1956از انگلستان دریافت کرد .پس از بازگشت به ایران٬
وی به عنوان معاون دانشکده در دانشگاه تهران ٬در وزارت آموزش کار کرده است .وی در سال 1953
) (1332متصدی شغل فعلی خود ٬مدیر اطالعات و روابط عمومی در وزارت دادگستری شد.
آقای متیندفتری به عالوه به عنوان جامعه حمایت از زندانیان و خانوادههایشان خدمت میکند و
عضو کمیته اجرایی انجمن ایرانی سازمان ملل است.
آقای متیندفتری با دوشیزه مریم واضح نوری ازدواج کرده است .خانم ایشـان قـصد دارد بـا پسـر
ـکوچکشان همراه وی به آمریکا بروند .همراه با یکدیگر آنها در ورود به ایاالت متحده مورد استقبال
هارولد ماینور ٬سفیر اسبق آمریکا در لبنان و رئیس فعلی دوستداران آمریکایی خاورمیانه در واشنگتن
دی.سی .قرارخواهند گرفت .در این مراسم آقای متیندفتری با آن عضو کنگره که همکار وی خواهد بود٬
مالقات میکند.
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ـگزارش دفتری ـ 2

ـگزارش اطالعاتی حوزه مأموریت
ـگروه 1
مستثنی از تنزل طبقه و خروج از طبقهبندی
ـکشور :ایران
موضوع :هدایتاهلل متیندفتری
تاریخ اطالع 1 :اـکتبر  1962ـ 9مهر 1341
زمان و مکان کسب :تهران ایران ) 1اـکتبر (1962
منبع :یک ایرانی خوب تحصیلکرده )نسبتاً قابل اطمینان( که عضو کمیته جبهه ملی است.
محرمانه
ارزیابی مندرجات :احتما ًال صحیح
غیر قابل رؤیت برای افراد خارجی
شماره گزارش 6006 :ـ نیت
تاریخ گزارش 8 :اـکتبر  1962ـ  16مهر 1341
هدایتاهلل متیندفتری همان عضو کمیته انتشارات جبهه ملی است که اخیراً دستگیر و سپس آزاد شد٬
او یکی از اعضای کمیته فرعی جبهه ملی که عهدهدار کار نوشتن مقاالت خبرنامه جبهه مـلی است٬
میباشد .وی به عنوان عضو این کمیته ٬به میزان بسیار باالیی ٬با محمدعلی ـکشاورز صدر ٬رئیس کمیته
تبلیغات ٬در دادن جهت ضد آمریکایی به روزنامه جبهه ملی تالش کرده است .در واقع ٬متیندفتری به
دفعات در جلسات کمیته تبلیغات ٬فخرفروشی کرده است که وی توانسته است سر آمریکاییهای احمق و
سادهلوح کاله بگذارد .متیندفتری ادعای دوستی نزدیک با اعضای بخش سیاسی سفارت آمریکا دارد.
به عنوان یک نمونه از طرز رفتار او ٬متیندفتری در جلسه اخیر کمیته تبلیغات شرح داد که چگـونه
آمریکاییها را مورد تبلیغات خود قرار میدهد و آنها را وا میدارد فکر کنند که او از دوستانشان است و
اسرار ملیگراها را به آنهامیدهد ٬در حالی که آنان تملق او رامیگویند .وی درواقع کسی است که تبلیغات
ضد آمریکایی را مینویسد.
اظهارنظر منطقه :چندین گزارش دریافت شده است که به وضوح حکایت میکنند ٬که متیندفتری
همان نویسنده مقاالت ضد آمریکایی است که در خبرنامه جبهه ملی ظاهر میشود .متیندفتری نوه
مصدق و فرزند سناتور احمد متیندفتری ٬نخستوزیر اسبق ٬مدت یک سال را به صورت بورسیه به
عنوان همکار عضو کنگره ٬در ایاالت متحده گذرانده است.
متیندفتری ـ 3
سری
غیرقابل رؤیت برای خارجیان  /فقط استفاده داخلی رئیس ٬قسمت سیاسی
 23سپتامبر  1964ـ اول مهر ماه 1342
 464 /64پ
وضع جبهه ملی
آنچه در ذیل میآید برای اطالع شما و هرگونه استفادهای که مایلید در محدوده امنیتی معین شده از آن
بکنید ٬میباشد .هر گزارش که از این اطالعات تهیه میکنید با قید ”غیر قابل رؤیت برای افراد خارجی“
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ذـکرشود ولی نیازی به ذـکر منبع کنترل شده آمریکایی به عنوان منبع نیست .منبع یک عضو)طبقه ب(جبهه
ملی است و به رهبران جبهه ملی دسترسی دارد.
1ـهدایتاهللمتیندفتری ٬نوه نخستوزیر سابق مصدق اظهار داشت که به عقیده او الهیار صالح ٬دکتر
ـکریم سنجابی و دیگر رهبران سابق جبهه ملی در چند ماه گذشته روحیه همکاریشان خیلی ضعیف شده
است .هدایتاهلل متیندفتری فکر میکرد که این رهبران چون ترسیدهاند ٬دچار یأس شده بودند .وی گفت
ـکه اـکنون جبهه ملی هیچ کاری نمیکند ٬و احساس میکرد که اـگر قرار باشد جبهه ملی کاری انجام دهد به
ـکمک این رهبران سابق نیازدارد .وی ابراز داشت تنها فعالیتی که جبهه انجام میداد ٬زنده نگه داشتن خود
جبهه ملی و انتظار کشیدن برای اتفاقات آینده بود .متیندفتری گفت که یکی از دستگاههای پلی کپی جبهه
ملی را ساواـک در چند روز گذشته ضبط کرده است.
2ـ دکتر کریم سنجابی علناً ازهدایتاهلل متیندفتری٬داریوش فروهر و ـکشاورز صدر انتقاد کرد .دکتر
ـکریم سنجابی برای اولین باراظهارداشت که به نظراو ممکن است ـکشاورز صدر برای دولت ایران کار بکند
و مأموریت او نابودی جبهه ملی باشد .سنجابی گفت که فروهرجوان ٬بیفکر وتندرو است و نه یک رهبر.
سنجابی افزود هدایت متیندفتری ٬جوان و بیش از حد بلند پرواز است و به مصدق ٬نخستوزیر سابق٬
اطالعات عوضی میرسانده است .سنجابی ابراز داشت که جبهه ملی نمیتواند طرح مصدق ٬را همان طور
ـکه در نامههای اخیر او مشخص است دنبال کند .به این دلیل جبهه ملی هیچ فعالیتی انجام نمیدهد” .فقط
نشستن و انتظار“ .سنجابی گفت که خود او شخصاً در هیچ فعالیت سیاسی اشتغال ندارد.
ـگروه 1
مستثنی از تنزیل طبقه و خروج
از طبقهبندی به طور اتوماتیک سری

متیندفتری ـ 4

محرمانه

صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل عضو جبهه ملی ٬آرچی ام .بولستر ٬دبیر دوم
مکان :هتل کاسپین برای صرف نهار
زمان 14 :اـکتبر  1964ـ  27مهر 1343
الهیار صالح
ال با رهبری صالح مخالف است و به همان اندازه او به پدر بزرگ خود
متیندفتری از قرار معلوم کام ً
مصدق و نفوذی که مصدق بر جبهه ملی اعمال میکند ٬وفادار است .او گفت بزرگترین اشتباه صالح ٬اصرار
وی بر تبدیل جبهه ملی به یک حزب سیاسی و اقدام وی به ایجاد یک ایدئولوژی یکپارچه سیاسی ٬از
نظرات سیاسی مختلف گروههای عضو بود .متیندفتری تأـکید ورزید که صالح در حال حاضر اختیارات
رهبری را که زمانی دارا بود ٬از دست داده است و مصدق پس از شکیبایی عظیم باالخره دخـالت و
دستوراتی صادر کرد که رهبری صالح دیگر نباید به رسمیت شناخته شود .هنگامی که پرسیده شد امروز
چه کسی جبهه ملی را رهبری میکند ٬اوجواب داد” :مصدق“ و وقتی پرسیده شد چه کسی رامیتوان گفت
ـکه رهبری تشکیالتی بر اساس عملیات روزمره بر عهده دارد ٬وی جواب داد” :رهبران گروههایی که جبهه
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ملی را تشکیل میدهند“.متیندفتری افزود صالح دیگر مانند گذشته رهبر حزب ایران نیست .بدین ترتیب
وی حتی نباید شامل این گروه رهبری جمعی باشد.
اهداف جبهه ملی
متیندفتری هدف جبهه ملی را احقاق آزادی برای تمام اتباع ایرانی دانست .به عنوان یک اصل الزم٬
وی بازگشت به یک حکومت مطابق با قانون اساسی را اضافه نمود.وی با تأـکیداظهار داشت که جبهه ملی
نمیخواهد مقام به دست آورد ٬بلکه فقط میخواهد در دولت فعلی یا دولت بعد از آن نفوذ کند تا آزادی
بیشتر و احترام به قانون اساسی را فراهم کند .وی تئوری سازمانی جبهه ملی را چنین توصیف کرد که
سازمانهای سیاسی مستقل و دارای فلسفههای سیاسی نامتجانس ٬با یکدیگر در جهت اهداف مشترک
جبهه فعالیت میکنند .هنگامی که پرسیده شد جبهه به عنوان پیشنهادات خود برای آینده ایران ٬مایل به
ارائه چه برنامههایی میباشد ٬متیندفتری جواب داد که جبهه نمیتواند در جزئیات برنامهها وارد شود و
این به علت طیف وسیع فلسفه سیاسی آن میباشد .بدین ترتیب باید از تشکیل زمینههای سیاسی جزئی
احتراز کند و بر نیاز به آزادی و دولتی مطابق قانون اساسی تأـکید کند.
ـگروههای داخلی جبهه ملی
متیندفتری نهضت آزادی را ٬به عنوان گروه مسلمان مبارزی که به سبب جهتگیری مذهبیش از
پیروان متنابهی برخوردار است ٬توصیف نمود .وی به طور گذرا به محاـکمه رهبر آن مهدی بازرگان اشاره
نمود و اظهار داشت :دولت روش دستگیری تمام رهبران گروههای مختلف عضو جبهه ملی را در پیش
دارد.
متیندفتری افزود :داریوش فروهر یکی دیگر از اعضای جبهه ملی در زندان است .حزب ملت ایران
وی ٬که جانشین حزب سابق پان ایران است ٬از سازماندهی خوبی برخوردار و مبارز است .متیندفتری
اظهار داشت :خلیل ملکی فقط رئیس اسمی اتحادیه سوسیالیست است ٬رهبران واقعی آن گروه منوچهر
صفا و عقالیزاده )اسم کوچک نامعلوم( میباشند .که هر دو در زندانند و اخیراً توسط یک دادگاه نظامی٬
محاـکمه مخفی شدند که به دروغ ”محاـکمه علنی“ خوانده شد.
بنا به توضیح متیندفتری ٬اـگر چه برلیان )اسم کوچک نامعلوم هم عضو اتحادیه سوسیالیست است ٬وی
عمدتاً سازمان دهنده دانشجویان هوادار جبهه ملی در دانشگاه تهران است .یک دانشجوی دیگر به نام
نراقی )اسم کوچک نامعلوم( از لحاظ هواداران دانشجویی ٬صاحب گروه خیلی کوچکتری است .سال
ـگذشته ٬موقعی که دانشجویان طرفدار جبهه ملی در دانشگاه تهران میخواستند یاد کشته که متیندفتری
میگوید ٬هم برلیان و هم نراقی هنگامی که در خانه دوستی برای طرحریزی چنین یادبود کوچکی گرد
آمده بودند ٬دستگیر شدند و هنوز در زندان میباشند .از زمان دستگیری برلیان  13تن از پیروان او به
خدمت وظیفه ٬نه به عنوان افسر یا درجهدار که مناسبشان بود بلکه به عنوان سرباز عادی ٬اعزام شدند.
یکی از آنها فریدون تقیزاده اـکنون به عنوان نظافتچی در آسایشگاه مسلولین ارتش در شرق شمیران
خدمت میکند.
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انواع عقاید سیاسی
متیندفتری ایرانیانی را که از آـگاهی سیاسی برخوردارند به سه گروه تقسیم کرد :سیاستمداران طرفدار
دولت که به دالیل شخصی ٬مانند به دست آوردن موقعیت استخدامی بهتر ٬همکاری میکنند .جبهه ملیها
و دیگر مخالفینی که اهل خشونت نیستند و کمونیستها که فقط اـگر آمادگیش را داشته باشند دولت را با
خشونت سرنگون خواهند کرد .وی برای نمونه ٬خداداد فرمانفرماییان را در دسته اول ٬سیروس قانی را
درست بین اول و دوم با دوستانی در هر دو ٬و حسین مهدوی را در دسته دوم قرار داد .او گفت که محکوم
ساختن مخالفانی که از شیوههای خشن استفاده نمیکنند باعث میشود آنها به کمونیستها گرایش پیدا کنند
و راه میانه را از بین میبرند و مخالفین غیر خشن با همکاری کمونیستها یا حداقل نزدیکتر شدن به آنها٬
ترغیب میشوند .متیندفتری البته خود را در دسته دوم )مخالفین غیر خشن( قرار داد ٬اما توضیح داد که
مانند بسیاری از مردم که باید به فکر نیازهای اقتصادی خود باشند ٬وی برای داشتن کار به تماس خود با
دولت ادامه میدهد.
تاـکتیکهای جبهه ملی
تصویری که متیندفتری از موقعیت اقتصادی ایرانیان طبقه متوسط و پایین ٬ارائه داد واقعاً تیره بود.
وی گفت حتی به عنوان یک وکیل هم برای تهیه خرجی خود در زحمت است و ادعا کرد که علیرغم
افزایش درآمدها و اینک به سبب تورم ٬اوضاع از چهار یا پنج سال پیش سختتر است .وی از این نتیجه
ـگرفت که نارضایی از اقتصاد ٬به میزان هرچه افزونتری به نفع جبهه ملی تمام خواهد شد .هیچ تاـکتیک
دیگری ذـکر نشد .بنابر این گزارشگر تصور میکند که ”صبر و انتظار“ تنها تاـکتیک باشد .گرچه به ”عدم
خشونت“ اشاره شد ٬ولی متیندفتری ذـکری از قصد جبهه به دعوت برای اعتصاب یا تظاهرات به میان
نیاورد.
سرکوب
ال ذـکر شده ٬متیندفتری ادعا کرده که دانشجویان در
جدا از دستگیریهای رهبران جبهه ملی که قب ً
دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای ایران ٬که هواداران جبهه مـلی در آنـجا بـودند ٬مـورد آزار قـرار
میگرفتند .وی گفت دانشجویانی که سوابق طرفداری از جبهه ملی داشتند در استخدام شدن ٬به سبب آزار
ساواـک ٬دچار اشکال بودند .تقریباً دانشجویان ٬هر هفته برای بازجویی درباره فعالیتهای جبهه خواسته
میشوند و به بسیاری گفته شده بود دفعه دیگر که فعالیت آنها در جبهه ملی آشکار شود ٬زندانی خواهند
شد .متیندفتری گفت جبهه آنقدر به دقت تحت نظر قرار دارد که حتی فعالیتهای چاپی هم به جهت خطری
ـکه دارند ٬اجرا نمیشود.
اظهارنظر :جالب است که متیندفتری طی این مصاحبه هیچ اشارهای به دخالت آمریکا در ایران ٬نه
برای انتقاد از حمایتمان از ایران و شاه و نه برای درخواست حمایت ما به طریقی از گروههای مخالف٬
ننمود .وی در صحبت از امور داخلی جبهه ٬شخصیتها و سیاستها ٬صداقت داشت .گزارشگر به طریقی
برداشت کرد که جبهه ملی در حال تجربه کمترین میزان نفوذ خود از سال  (1332) 1953میباشد.
علیرغم انتقاد وی از صالح ٬به سبب اشتباهات تشکیالتی و کوتاهی در بزرگ کردن نارضایتیهای ادعا
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شده اخیر از دولت ٬آشکار بود که متیندفتری خودش هم برنامه معینی که این تشکیالت را تسکین بخشد
و یا حیات جبهه را دوام بیشتری دهد ٬ندارد .به نظر میرسد که در زمینه تشکیالت ٬وی طرفدار چنان
تشکل بیحدوحصری از احزاب سیاسی بود که فقط اهداف عمدهای مانند ٬آزادی و رعـایت قـانون
اساسی ٬میتواند به عنوان زیربنای مشترک به کار گرفته شود .جبهه ملی که رهبریتش به عهده گروهی از
رهبران احزاب است و بسیاری از آنان اینک در زندانند ٬رنجور از عدم توافق بر سر رهبری و سیاستها٬
دائماً مورد ایذاء دولت و فاقد طرحهای مشترک برای عمل میباشد و به نظر میرسد که در خطر از دست
دادن تمامی نفوذ سابقاً مهیب خود ٬قرار دارد.
ـگروه 4
در دورههای سه ساله طبقهبندی تنزل پیدا میکند
پس از  12سال از طبقهبندی خارج میشود.

متیندفتری ـ 5

محرمانه ـ غیر قابل رؤیت برای خارجیان

صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :هدایتاهللمتیندفتری٬وکیل ٬نوه مصدق ٬عضو جبهه ملی و آرچی .ام .بولستر ٬دبیر دوم
مکان:هتل کاسپین
زمان 4 :فوریه  1965ـ  15بهمن 1343
ترور منصور
متیندفتری گفت که از میزان کم ابراز احساسات عمومی درباره مرگ منصور حیرت کرده است .وی
انتظار اعالم یک دوره عزاداری رسمی راداشت .او گفت که قانع شده بود سه مرد جوانی که در ترور شرکت
داشتند ٬مستقیماً در ارتباط با هیچ گروه مذهبی یا سیاسی نبودند؛ اـگر چه به نظر وی امکان داشت که این
جرم به یکی از گروههایی از این قبیل ”منتسب شود“ .متیندفتری ادعا نمود که بسیاری از تجار بازار که
فقط ارتباط ضعیفی با سه جوان داشتند برای بازجویی دستگیر شدهاند .این تحولی بود که کینهها را در
بازار برمیانگیخت و توضیح داد که بازار نهادی است که کنترل آن برای مصادر امر مشکل است.
تغییرات در انتصابات افسران امنیتی
متیندفتری فکر میکرد که تیمسار حسن پاـکروان استعداد زیادی داشت که وزیر اطالعات الیقی به
شود .به تفسیر وی تعهد اخیر پاـکروان بر اینکه حقیقت را به مردم بگوید ٬اعتراف صادقانهای است به اینکه
اسالف پاـکروان به عامه دروغ گفته بودند .متیندفتری به پاـکروان ٬به عنوان روشنفکری که مقداری از
شهرت زننده ساواـک کاست٬احترام گذاشت و گفت در گذشته شخصیتهای جناح مخالف ٬در دست ساواـک
وضعیت بهتری از هنگامی که به چنگ پلیس بودند٬داشتند .پاـکروان گاهگاهی دستور آزادی اشخاصی به
سبب تورم ٬اوضاع از چهار یا پنج سال پیش سختتر را که موقتاً در بازداشت پلیس بودند صادر کرده بود
ـکه بعداً دریافت که به دستوراتش اعتناء نشده بود .متیندفتری گفت که پاـکروان در رأس یک گروه از
مأمورین امنیتی تحصیلکرده و بافرهنگ قرار داشت که تیمسارفردوست و سرهنگ مولوی ٬با آن مخالفت
میکردند .سرهنگ مولوی مقامی است که در بازپرسی از دانشجویان و رهبران مخالف سیاسی تخصص
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دارد.
عقیده متیندفتری بر این بود که تیمسار نعمتاهلل نصیری رئیس بیرحمی برای ساواـک خواهد بود .اما
جانشین نصیری ٬تیمسار محسن مبصر ٬حتی به عنوان رئیس پلیس کشور.خشنتر از نصیری خواهد بود٬
زیرا مبصر هم یک پلیس آموزش دیده و هم یک افسر ارتشی بیرحم بود.
حزب ملت ایران
بنابه قول متیندفتری ٬داریوش فروهر هنوز در زندان منتظر محاـکمه است .از اواخر ماه آبان ٬حتی به
وی اجازه مالقات نیز داده نشده است .حزب مبارز ملت ایران هنوز فعالترین گروه جبهه ملی است و با
دستگیری فروهر فلج نشده است ٬زیرا یک طرح رهبری جمعی در حال انجام امور است؛ گرچه زمانی که
فروهر دستگیر شد .طرحهای یک کنگره حزب ملت ایران کنار گذاشته شد ٬متیندفتری گفت حـزب
همچنان برگزاری جلسات خود را ادامه میدهد.
نهضت آزادی ایران
متیندفتری گفت تیمسار موسوی و سرهنگها ٬علمیه ٬مسعودی ٬غفاری ٬و رحیمی ) 472/64ـ پ(٬
ـکه در محاـکمه بعضی از رهبران نهضت آزادی از آنها دفاع کردند و بعداً علیه رفتاری که با آن رهبران در
زندان شد ٬اعتراض کردند .به این دلیل قادر به انجام این کار بودند که تا آن هنگام به دلیل داشتن عقایدی
شبیه به اعضای نهضت آزادی از ارتش بازنشسته شده بودند .چون حقوق بازنشستگی ایشان قـانوناً
نمیتوانست به علت فعالیتهای سیاسی پرداخت نشود ٬آنها احساس کردند که میتوانند بدون ترس از
تالفی به مثل بیپرده صحبت کنند) .آن چهار سرهنگ به جهت اقدام به شکایت از طرف رهبران نهضت
آزادی دستگیر شدند ـ  472/64پ(.
اتحادیه سوسیالیستها
علیرغم زندانی شدن منوچهر صفا ٬عباس عقالیزاده ٬اتحادیه سوسیالیستها مانند حزب ملت ایران به
فعالیت خود ادامه میدهد ٬زیرا از یک رهبری دسته جمعی برخوردار است .متیندفتری گفت که این طرح
رهبری گروهی هر چند بیشتر به کار گرفته شود ٬بااقدامات دولت که با دستگیری رهبران اصلی در جهت
منکوب کردن گروههای مخالف میباشد ٬مقابله میکند.
حزب پان ایران )پان ایرانیسم ـ مترجم(
متیندفتری اهمیت حزب پان ایران محسن پزشکپور را به حداقل گرفت .او گفت که بیش از  20عضو
در آن یافت نمیشود و در سال  (1340) 1961هنگامی که حزب پان ایران سابق جلسهای تشکیل داد و
نام خود را به حزب ملت ایران تغییر داد ٬از جانب آن ٬طرد شد .متیندفتری گفت پزشکپور نفوذ چندانی
ندارد .تئوری وی این بود که سرهنگ مولوی با کلک پزشکپور را به ایراد یک بیانیه عمومی علیه ناصر
واداشته بود ٬تا در مقابل ٬قول افزایش عمل برای توسعه فعالیت حزب و عضویت بدهد؛ قولی که پس از آن
رعایت نشد.
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برلیان و دانشجویان جبهه ملی در دانشگاه تهران
برلیان و یازده دانشجوی دیگر دانشگاه تهران  13ماه در زندان بودند تا باالخره در دی ماه محاـکمه
شدند .آنها به  13ماه زندان محکوم شدند ٬که تا آن موقع گذرانده بودند و علیرغم اینکه برلیان فقط چهار
ماه تحصیل الزم داشت تا دکتر به شود و دیگران هم در رشتههای خود وضع مشابهای داشتند .آنها متعاقباً
به عنوان سرباز وظیفه به خدمت فرستاده شدند.متیندفتری تصمیم دولت برای محاـکمه این دانشجویان را
ناشی از مقاالت برتراند راسل دانست که امر ننگین زندانی کردن بدون محاـکمه رهبران جناح مخالف ایران
را مدنظر مردم بریتانیا ٬خوانندگان مجالت جبهه ملی که در آنها این مقاالت دوباره چاپ شده بود ٬آورد.
مصدق
متیندفتری گفت که وضع پدر بزرگش خوب بود .مصدق تنها مجاز به مالقات اقوام درجه اول خویش
است و واضح بود که متیندفتری مالقاتهای متناوبی برای دیدار از پدر بزرگش داشت .بنا به قول او مصدق
از تشدید اقدامات امنیتی ناراحت ٬اما نسبت به آینده جبهه ملی خوشبین بود .مصدق توسط نمایندگان
دولت که به افکار او درباره وقایع و جریانات فعلی عالقمند باشند ٬مالقات نمیشود .متیندفتری این را
باعث تأسف دانست ٬زیرا او فکر میکرد مصدق مشتاق خدمت به کشور خود است ٬اـگر چه این خدمت را
به تقاضای آنان که مصدر قدرتند انجام دهد .متیندفتری اشاره کرد کـه مـصدق یک مـیهنپرست و
مشروطهخواه است ٬فقط اـگر دولت با دقت قانون اساسی را رعایت کند ٬وی مایل به کار کردن برای کشور
خود است.
امینی
متیندفتری خود داوطلب اظهار این مطلب شد که وی و دیگر اعضای جبهه ملی که با آنها تماس
داشته ٬همگی توافق داشتند که جبهه در مخالفت با امینی در اوائل دوران تصدیاش دچار اشتباه شده بود.
متیندفتری با نظاره به آن دوران فکر میکرد که امینی قویترین نخستوزیر پس از قوامالسلطنه بود )او
توضیح داد که قوام مسئله آذربایجان را حل کرد ٬و سپس هیچ اعتباری به جهت آن نیافت(.
ال ناتوان شد وبدین ترتیب از ایجاد
وی اشاره کرد که با کنترل ارتش٬ساواـک وپلیس توسط شاه٬امینی عم ً
حمایت کافی برای سیاستهایش بازداشته باشد .وی فکر میکرد که امینی میبایست در شهرها انتخابات
آزاد و در مناطق روستایی انتخابات کنترل شدهای را برگزار میکرد و بدین ترتیب یک پارلمانی را بر مسند
نمایندگی میآورد که به او وفادار میبود .استدالل متیندفتری چنین ادامه یافت که پارلمانی که بدین نحو
تشکیل گردد ٬حمایتی را که امینی نیاز داشت تا جلو شاه بایستد ٬تأمین میکرد و شاه هم مایل نبود که
برخالف یک پارلمان مردمی عمل کند .ماوقع این بود که توافق امینی برای انحالل پارلمان ٬پایگاهی برای
وی باقی نگذاشت و جبهه ملی چارهای نداشت ٬جز اینکه در زمینههای مربوط به قانون اساسی ٬به
مخالفت بپردازد .وی گفت که حتی االۤن نیز امینی مشغول مطرح کردن خود به عنوان نخستوزیر بالقوه
میباشد و در کار تبلیغ مداوم یک به اصطالح ”جبهه متحد“ ٬به عنوان یک حزب سیاسی با پایگاه وسیع
برای پیش بردن آرزوهای خود بود.متیندفتری گفت اـگر امینی نخستوزیر به شود ٬جبهه ملی حداقل در
آغاز از وی حمایت خواهد کرد تا اینکه فرصتی یابد و اعمال او را به عنوان نخستوزیر نظاره و تحلیل
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ـکند .متیندفتری نمیخواست بگوید که درباره شانسهای نخستوزیر شدن امینی چه فکر میکند.
محکم کاری امنیتی
متیندفتری بر سر اینکه طی سال گذشته٬اقدامات امنیتی به میزان قابل مالحظهای شدیدتر شده است٬
موافقت داشت و نظرش این بود که میتوان چند گاهی سرپوشی را که بر روی ظرف جوشان بسته شده ٬به
سادگی در برابر فشارهای فزاینده ٬محکم کرد و هیچ راهی برای گروههای مخالف نمیماند .او گفت امینی
در نظر دارد که از ”جبهه متحد“ به عنوان دریچه ایمنی برای کم کردن مقداری از فشار استفاده کند .اما در
عین حال خواست او بیش از یک جبهه ملی با نام دیگر بود :وی طیفی کامل از گروههای مخالف را
میخواست .متیندفتری فکر میکرد که ترور منصور ٬نتیجه اجتنابناپذیر اختناق روز افزون در ایران بود
و اـگر چه آن عمل به خصوص را پیشبینی نکرده بود ٬از انجام آن نیز متعجب نشده بود .متیندفتری با
یادآوری برنامه ضد مردمی افزایش قیمتهای منصور ٬توضیح داد که اـگر اعتصاب تاـکسیها یک ملی قادر
میشد از ناآرامی عمومی استفاده برد.
اظهارنظر :متیندفتری منبع قابل اطمینانی برای اطّالع درباره فعالیت سیاسی مـخالفین است .وی
بیتکلف صحبت میکند و به نظرمیرسد ٬مایل باشد درباره هرزمینهای از فعالیت جناح مخالف که اطالع
داشته باشد ٬سخن گوید .وی قدکوتاه و عینکی است وسبیل دارد .از آنجایی ک یک وکیل است٬از آشنایی
با اشخاص مختلف برخوردار است و درباره وقایع روز ٬نسبتاً خوب مطلع است .او با دوشیزه مـریم
واضحنوری ازدواج کرده است و دو فرزند دارد.
مأمور سیاسی :آرچی .ام .بولیستر
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محرمانه
مکان :رستوران چتنیک

صورت مذاـکره
تاریخ 29 :سپتامبر  1965ـ  7مهر 1344
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل و رهبر جوان جبهه ملی
آرچی .ام .بولستر ٬دبیر دوم
موضوع :دستگیریهای اخیر مخالفین
هنگامی که مسئله مطرح شد ٬متیندفتری به تفصیل درباره دستگیریهای اخیر صحبت نمود .وی
اسامی دستگیرشدگان را به این شرح ارائه داد :خلیل ملکی ٬رضا شایان ٬حسین سرشار و علیجان شانسی
از اتحاد سوسیالیست ٬عباس سمیعی از نهضت آزادی ایران ٬علی اصغر بهنام از حزب ملت ایران ٬حسین
راضی ٬دکتر معراجی دکتر سامی و دکتر حبیباهلل پیمان از حزب مردم ایران ٬و مهندس ـکاظم حسیبی از
حزب ایران ٬او گفت مهندس حسیبی پس از یک روز آزاد شد ولی بقیه ٬تا آنجا که او خبر داشت هنوز در
زندان به سر میبرند .همچنین از سه دانشجو ٬که همراه با گروه دانشجویانی که در همان زمان دستگیر
شدند ٬نام برد که عبارتند از :تقوی بیات از دانشکده کشاورزی ٬محقق زاده از دانشکده علوم ٬و شجاع از
دانشکده حقوق .در انتها ٬متیندفتری از دستگیری خودش و بازداشتش برای یک روز صحبت کرد.
متیندفتری گفت :ساعت  4صبح ٬یک سرهنگ ساواـک با چهار مرد به منزل وی وارد شـدند و

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 10

دستاندرکار بازرسی آپارتمان وی ٬که تا ساعت  9صبح طول کشید ٬شدند .از اقالمی که ضبط شد
میتوان از یادداشتهایی که وی درباره جنبههای حقوقی از دست دادن تابعیت نوشته بود ٬نام برد ٬که
عناوین آن ”سیاسی“ بوده .دیگر ٬یک نسخه از کتاب ”چشمهایش“ ٬اثر بزرگ علوی نویسنده ایرانی ٬بود
)این کتاب از روشهای مستبدانه رضا شاه انتقاد میکرد و در بین مخالفان به خوبی شناخته شده است( ٬و
یک مقاله هم از سناتور متیندفتری پدرش بود با عنوان ”سه هفته در سه کشور کمونیست“ ٬که شرح
بیضرری همراه با عکسی از یک بازدید مختصر از رومانی ٬مجارستان و بلغارستان بود .در بقیه مدت روز
از وی درباره دوستی ادعا شده وی با شخصیتهای مخالف ٬نوع کارش در جبهه ملی قدیم وفعالیتهایش در
جبهه ملی سوم سؤال شد.متیندفتری گفت که در طول روز سرهنگ مولوی ٬رئیس ساواـک استان تهران ٬و
دیگران ٬به مالقات وی آمدند و به او گفته شد که اـگر همکاری کند ممکن است یک موقعی در همان روز
آزاد شود .وی گفت که به بازجوی خود جواب داد که آنها که دستور دستگیری او را داده بودند ٬هم او و هم
بازجویش را تا آن مدت که دستور داده شده ٬نگاه خواهند داشت ٬بنابراین به عوض ترساندن شاید اـگر
سعی شود که ادب را رعایت کنند ٬ثمربخشتر باشد .پس از جواب دادن به چند سؤال و طفره رفتن از بقیه٬
وی باالخره حدود ساعت  7بعد از ظهر آزاد شد.
متیندفتری اظهار داشت ساواـک یکی از دوستان ملکی را که ٬در مالقات ملکی با خانم مارگارت
مککی ٬عضو حزب کارگر انگلستان و نماینده منتصب در جلسات کمیسیون حقوق زنان که تابستان
ـگذشته در تهران برگزار شد ٬به عنوان مترجم کمک میکرد ٬با نامهای مواجه کرد که ادعا شد ملکی به
مککی داده است .در این نامه تقاضا میشود که خانم مککی در جهت پیشبرد مقاصد اتحاد سوسیالیست
ایران فعالیتهایی انجام دهد بدین ترتیب که حمایت دولت کارگری را از تـقاضایی کـه بـه بـینالمـلل
سوسیالیست برای اشاعه فعالیتهای سوسیالیستی در ایران ارائه شده بود .اعـالن دارد .بـنا بـه مـنابع
متیندفتری ٬خانم مککی اطمینان ملکی را نادیده گرفت و سندی را که ملکی به او داده بود به ساواـک
تسلیم نمود) .متیندفتری بریدهای از ”لندن ساندی ابزرور “  28یا  29اوت را به من نشان داد که بر
دستگیری ملکی تفسیری نوشته بود و آن را به خانم مککی و مردی بـه نـام کـارتی از بـینالمـلل
سوسیالیست ٬نسبت داده بود .آن برین همچنین مقاالتی درباره تبعید رال فورس و روزا و تبعید دو تن از
ـکارکنان ـکیهان از تهران را با خود داشت .آن طور که در بریده ٬در توضیح دستگیری ملکی نوشته بود٬
اجازه داده نشده بود که خبری در آن مورد در مطبوعات ایرانی ظاهر شود و متیندفتری تصور مینمود
همین خبر دولت را وادار کرده بود ٬با آن ترتیب جریان را در ـکیهان  14شهریور مطرح کند (.متیندفتری
فکر میکرد که هدف عمده از دستگیریها ٬کند کردن تالشهای اخیر برای تجدید بنای جبهه ملی بوده
هنگامی که پرسیده شد چرا یک شرکت کننده سرشناس ٬باقر کاظمی ٬در چنین فعالیتهایی دستگیر نشده
بود ٬وی جواب داد ٬هنگامی که میتوان آنهایی که حکم ”خونهای تازه“ برای پیکر فرتوت را دارند و
نیروی انگیزاننده جنبش را فراهم میکنند و کارایی بیشتری دارند ٬را دستگیر کرد ٬نیازی نیست که در پی
اعضای قدیمیتر و کمفعالیتتر جبهه ملی بروند .در مورد حسیبی هم متیندفتری گفت او به این دلیل
دستگیر شد ٬که شایع شده بود که حزب ایران قصددارد جلسه ساالنه را در منزل او برگزار کند ٬اما ساواـک٬
بعد از تحت نظر گرفتن خانه برای تمام روز و بدون حصول نتیجهای ٬او را آزاد کرد .متیندفتری فکر
میکرد این تصادفی نبود که تمام این دستگیریهای گوناـگون درست قبل از تهیه فهرست ترفیعات مسلح
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اتفاق بیفتد.وی حرفش بر این بود که سرهنگ مولوی بیش از پیش فعال شده بود تا نام خود را جلوه دهد و
ترفیع یابد) .ـکه تالش غیر موفقیتآمیزی بود(.
جبهه ملی سوم
هنگامی که پرسیده شد جبهه ملی سوم این روزها چه کار میکند؟ متیندفتری جواب داد که به دنبال
این حرکات جدید برای سرکوب کردن فعالیت آن ٬اـکنون بیجنب و جوش است .وی از موقعیت جناح
ملیگرای مخالف مأیوس شده بود و اظهار داشت که این روزها به زحمت برای کسی که جانب دولت
نباشد ٬فضای تنفس پیدا میشود.
مراقبت ساواـک
متیندفتری عنوان نمود که من برای ترتیب دادن مالقاتها با تلفن تماس نگیرم ٬زیرا پس از دستگیری
اخیرش وی خصوصاً به دقت تحت نظر قرار گرفته بود و مطمئن بود که تلفنهایش بر روی نوار ضبط
میشوند .وی گفت تصور میکند ساواـک بداند که ما با یکدیگر نهار میخوریم .من جواب دادم که من
ال
همچنین تصور میکنم که ساواـک این را میداند و این امر باعث نگرانی من نیست ٬زیرا مطمئناً این کام ً
طبیعی است که کارمندان سفارت باید با ایرانیان ٬با هر نوع عقیده سیاسی ٬مالقات داشته باشند .آن گاه
متیندفتری یادآور شد که هتل کاسپین جای خوبی برای نهار خوردن نیست ٬زیرا خود سرهنگ مولوی
اغلب آنجا نهار میخورد .نه تنها به آن دلیل ٬بلکه اداره ساواـک استان تهران ٬به ساختمانی که گوشه جنوب
شرقی تقاطع تخت جمشید ـ ایرانشهر قرار دارد منتقل شده است ٬یعنی چند درب بعد از هتل کاسپین .پس
از هر دوره  12ساله طبقهبندی گروه  3تنزل پیدا میکند ٬خود به خود از طبقهبندی خارج نمیشود.
متیندفتری ـ 7

محرمانه

تاریخ 17 :مارس  1966ـ 44 /12/26
یادداشت برای بایگانی
امروز در مروریادداشتهایم ٬یک یادداشتی را پیدا کردم که در مورد نظر تورگمن در مورد خلیل ملکی
بود ٬که آن را فراموش کرده بودم.
به نظر میرسد در حدود نه ماه پیش در یک مصاحبه باخلیل و یارانش ٬که آماده همکاری با افراطیون
مذهبی بودند ٬اسرائیلیها هشدار داده و بر علیه آن نظر دادند .آنها به ملکی نصیحت کردند که ادامه مخالفت
غیرمنطقی با رژیم بیفایده است و آنها باید واقعبینانه اعتراف کنند که اصالحات رژیم مقداری اعتباردارد
و آنها باید شروع به بررسی این کنند که چگونه میتوانند با رژیم همکاری کنند .به جای اینکه به حامیان
بازرگان ”یا بدتر از آن“ بپیوندند.
یک انشعابی در میان گروه سوسیالیستها بود و ملکی مردد بود
یک گروه کوچک از جوانانی که خود را مارکسیست میخواندند با یک چنین سازشی مخالفت کردند
و به ملکی و موافقانش مارکسیستهای ”بیچاره“ میگفتند .این گروه از افراطیون احساس کردند که ترجیح
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میدهند یک تجدید سازمان کلی در جنبش سوسیالیستی صورت دهند و به طرف گروهی تجدید حیات
یافته مستقل ٬آزاد از نفوذ شوروی ٬و الهام گرفته از کمونیستهای چینی رو آورند.
این طرز فکراین گروهها در  9ماه پیش بود که دوریل تصمیم گرفت تماسهای تورگمن با آنها راخاتمه دهد٬
زیرا ”احساس میکرد ٬خیلی خطرناـک شده است“.
نظریه :به نظر میرسد رژیم وارد عمل شد تا ذهن ملکی را بسازد ووادار به تصمیمگیری کند ٬اما ظاهراً
راسیاس
رژیم همچنین از بیمیلی ملکی به همکاری با افراطیون ٬چه راست چه چپ ٬اطالع یافت.
تورگمن و دوریل دیپلماتهای اسرائیلی هستند.
متین دفتری ـ 8

محرمانه
صورت مذاـکرات
 27ژوئیه  1966ـ 45 /4 / 5
موضوع :عکسالعمل جبهه ملی در قبال شایعه معامله اسلحه ایران با شوروی
شرکتکنندگان :دیوید تورگمن ٬دبیر اول هیئت اسرائیل ـ ویلیام الف .هلثت ٬دبـیر اول ـ چـارلز ان.
راسیاس ٬دبیر دوم
مکان :سفارت آمریکا
تورگمن در خالل صحبتهای ابتدایی به منظور بررسی جزئیات مذاـکرات تسلیحاتی ایران و آمریکا )ـکه
ال گزارش شد( ٬خاطرنشان کرد که او از عکسالعمل جبهه ملیهای جوانی چون هدایتاهلل
جداـگانه قب ً
متیندفتری وفریدون مهدوی ٬در مقابل شایعه نزدیکی ایران با شوروی به خاطر تسلیحات ٬بسیار متعجب
شد .تورگمن گفت که متعجب شد از اینکه جبهه ملیها به نظر نگران میرسیدند از اینکه روابط نظامی با
شوروی مخالف منافع ایران خواهد بود .تورگمن احساس کرده بود که جبهه ملی راضی خواهد بود ازاینکه
ال نگرانند از
حضور نظامی آمریکا با جریان حضور نظامی شوروی ضعیفتربشود .آنها به نظر میرسد کام ً
اینکه شاه یک اشتباه خطرناـک بکند و به یک چنان معاملهای با شوروی تن در بدهد .چارلز راسیاس
متیندفتری ـ 9

محرمانه

صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬نوه مصدق ـ مارتین اف .هرتز ٬مشاور سفارت
مکان :هتل کاسپین
زمان 23 :ژانویه  1967ـ  3بهمن 1345
موضوع :وضع سالمتی مصدق نخست وزیر سابق
به طور اتفاقی به متیندفتری برخوردم و از وضع سالمتی پدر بزرگش پرسیدم .او گفت در حالی که
واقعیت این است که مصدق تحت معالجه کبالت است ٬مردم فوراً به این نتیجه رسیدهاند که وی سرطان
دارد .واقعیت این است که دکترها وضع آرواره باال )یا سینوس پایین( او را در مرحله پیش از سرطانی
خواندهاند .آن به مرحلهای رسیده بود که میتوانست سرطانی شده باشد ٬اما اعتقاد بر این است که معالجه
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از این امر جلوگیری خواهد کرد .مصدق قادر به راه رفتن است ٬جدا از ضعفی که از کهولت او و شاید از
اثرات معالجه ناشی میشود ٬همان قدر سرحال و سالم است که میتوان انتظار داشت.
متیندفتری ـ 10

پرونده بیوگرافی
هدایتاهلل متیندفتری

خیابان کاخ ـ کوچه محتشم
شماره 30
تهران 4 .فروردین 1346
خانم و آقای هرتز عزیز
من و همسرم مایلیم تشکر قلبی خود را از تسلیت گویی شما به مناسبت درگذشت پدر بزرگم اظهار
داریم .وی به حقیقت مرد بزرگی بود و بیش از همه چیز برای آنها که وی را از نزدیک میشناختند یک
ابرمرد بود” .زندگی وی آرام بود و ظاهر و باطنش چنان با یکدیگر درآمیخته بودند که بسا طـبیعت
برمیخواست و به همه جهان میگفت ٬این یک انسان بود“.
ما آنقدر به خاطر از دست دادن یک پدر بزرگ ناراحت نیستیم که به عنوان ایرانیانی که مصدق کبیر
رهبر ملی خود را از دست دادهاند ٬غمگین و دل شکستهایم .درگذشت دکتر مصدق به حقیقت ضـرر
جبرانناپذیری برای ملت ما و برای تمام عاشقان رهایی و آزادی نیز هست .گرچه از جمع مـا رخت
بربسته ٬ولی تعلیمات و عقاید او هنوز به عنوان یک میراث گرانبهای ملی برای ما و نسلهای آینده باقی
میماند.
ارادتمند شما
متیندفتری

متیندفتری ـ 11

محرمانه

صورت مذاـکره:
شرکتکنندگان :آقای شاهرخ فیروز ٬بازرگان ایرانی ـ جان ا .آرمیتاژ ٬مشاور سفارت
زمان و مکان 11 :آوریل 1968ـ 22فروردین  1347ـ اقامتگاه آرمیتاژ
موضوع :کتک خوردن هدایتاهلل متیندفتری
فیروز ٬که مدت کوتاهی قبل متین را دیده بود ٬اطالعات ذیل را به من داد:
در یک بعد از ظهر )ظاهراً در هفته دوم فروردین( موقعی که متیندفتری از اداره حقوقیاش در خیابان
اللهزار میآمد؛ کیسهای بر سرش کشیده شد و او را در یک اتومبیل که منتظر بود٬انداختند .وی به ناحیه
لشگرک ٬خارج تهران برده شد و چند مرد او را بشدت مضروب ساختند .هیچ یک از اسـتخوانـهای
متیندفتری نشکسته بود ولی کوفتگیهای متعددی متحمل شد و تا چهار روز بعد از حمله ٬زمانی که
فیروز وی را دید ٬دچار تب بود .فیروز در جواب سؤال من گفت که تقریباً مطمئن است که متیندفتری در
ارتباط با منتشرکنندگان جزوههایی که در رابطه با چین کمونیست بود کار میکرد.
تذکر :شرح واقعه آن طور که جان چر عنوان کرده است مختصری با فوق تفاوت دارد .عوامل اطالع دهنده
به چر اظهار میدارند که واقعه در اواسط فروردین اتفاق افتاد اما میگویند که متیندفتری خـارج از
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دانشگاه تهران ربوده شد و قبل از انداختن وی داخل اتومبیل ”چیزی بر روی چشمهایش نهاده شد“.منابع
چر گزارش میدهند که متیندفتری دور شهر گردانده شد ٬کتک خورد و از اتومبیل بیرون انداخته شد٬
سپس راه خانه را پیش گرفت .آنها میگویند مهاجمین سه یا چهار نفر بودند ٬که متین اظهار میدارد یکی
صدایش را تغییر داده بود )ظاهراً منظورش این است که متیندفتری با او آشنا بوده( .این منابع همچنین
ـگزارش میدهند که متیندفتری بشدت مضروب شده بود اما در بیمارستان بستری نشد و هیچ استخوانش
ال از طریق ابالغ این اطالعات به
نشکست ٬در گزارش آنها همچنین آمده است که متیندفتری ٬احتما ً
سازمان ملل متحد ٬این واقعه را بر مال میسازد.
متیندفتری ـ 12

محرمانه

 17آوریل  1868ـ  28فروردین 1347
اداری ـ غیر رسمی
جناب تئودور ال .الیوت
امور خاورمیانه نزدیک  /ایران
وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
تئو عزیز:
به ضمیمه یک صورت مذاـکره است که حاوی آنچه که ما درباره کتک زدن متیندفتری جوان میدانیم
میباشد )نامه  22فروردین(.
در زمینههای کلی ٬ما مشتاقانه امیدوار خواهیم بود که شما به بیل میلر فقط بگویید ما شنیدهایم
ال کتک خورده است ٬اما به طور جدی صدمه ندیده است و آن طور که گزارش شده اینک
متیندفتری مفص ً
بهبود یافته است .حتی در رابطه با معاون سناتور ـکوپر ٬من فکر نمیکنم که مایل باشیم به کارتأیید یا اظهار
نظر درباره گزارشهای حسین مهدوی بپردازیم.
اما حاال دقیقتربشویم :باید گفت که ما شواهدی دریافت داشتهایم که متیندفتری امیددارد مقداری از
توجه عمومی را به این واقعه جلب کند و چیزی درباره اطالع دادن آن به سازمان ملل زمزمه کرده است .با
برپا شدن کنفرانس حقوق بشر همین هفته در تهران ٬و اینکه سناتور متیندفتری کاندیدای فعالی )بـا
احتمال شانسی بهتر از شانس معمولش( برای ریاست اتحادیه بینالمجالس میباشد ٬امکان یک کوشش
ال بتوانیم٬
برای ایجاد یک محاـکمه جنجالی کوچک ٬میتواند قابل مالحظه باشد .ما میخواهیم اـگر احتما ً
از درگیر شدن اجتناب ورزیم.
با بهترین درودها ارادتمند ٬جان ا .آرمیتاژ
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متیندفتری ـ 13

محرمانه

صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل )نوه مصدق نخست وزیر سابق(ـ الری دبلیرـ سیماـکیس٬
دبیر دوم سفارت
زمان و مکان 9 :مه  1968ـ  19اردیبهشت  1347ـ اقامتگاه متیندفتری
موضوع :کتک زدن هدایتاهلل متیندفتری
در اوایل آوریل) :فروردین( ٬سه مرد متیندفتری را در جلوی یک ساختمان دانشگاه تهران ربودند.
چشمهایش را پوشانده و دستهایش را بستند و با اتومبیل او را به لشگرک بردند و در آنجا شدیداً کتک
زدند .مهاجمین از کوفتن صورتش احتراز کردند .آنها پس از زدن ٬وی را از اتومبیل به بیرون پرتاب کردند
و او بر روی یک شیب تند به پایین افتاد .وی عاقبت توانست با لباسهای پاره و بدن کوفته خود را توسط
یک ماشین به منزل برساند .متیندفتری معتقد بود که آن مردان از عوامل ساواـک بودند که ”ـکار کثیف
همیشگی“ خود را علیه کسانی که شاه را نمیپسندیدند ٬انجام میدادند .وقتی به سبب کتک زدن پرسیده
شد ٬متیندفتری گفت درباره آن نظری ندارد .وی در هیچ فعالیت اشتغال نداشت و به هیچ وجه هم در
ناآرامیهای دانشجویی دانشگاه تهران دخیل نبود.
مریم ٬همسر وی )متیندفتری ( ٬گفت که وی تقریباً بالفاصله توسط شخصی که شاهد بود آن مردان
متیندفتری را به زور داخل اتومبیل کردند ٬از ربوده شدن او اطالع یافته بود .وی با اشخاص با نفوذی برای
آزادی او )متیندفتری ( تماس گرفت .خانم و آقای متیندفتری هنوز نتوانستهاند با اطمینان دریابند چه
ـکسانی باعث این عمل بودهاند و دالیل کتک زدن چه بود .اما ”منابع“ ایرانی به آنها گفتهاند که آمریکا٬
ساواـک را وادار به آن تهاجم کرده بود.
متیندفتری ـ 14

محرمانه
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل تیموتی ـ دبلیو .چایلدز ٬دبیر دوم سفارت ـ ت مایکل ا.
جی .میکائود ٬دبیر دوم سفارت
زمان و مکان 3 :ژوئیه  12 1968تیر  1347ـ اقامتگاه آقای چایلدز
موضوع :دیدگاه متیندفتری از ملی گرایی
طی جلسه بعدازظهر ٬متیندفتری اظهاراتی جالب ابراز داشت که مطالب ذیل از آن قبیل است:
1ـ در ایران گروه با نفوذی از ”فراماسونها“ وجود دارد .این اشخاص که غالباً اعـضای جـوان و
اوجگیرنده طبقه جدید مدیران ایران میباشند در تماس نزدیک بایکدیگر هستند و هر یک دیگری را در به
دست آوردن مشاغل خوب و موقعیتهای با نفوذ کمک میکند .فراماسونها پیوندهای محکمی با بریتانیا
دارند.
2ـ بسیاری از درباریان از شنیدن خبر تیراندازی به رابرت کندی شادمانی کردند .در این رابـطه٬
متیندفتری توضیح داد که مشهور است که شاه ٬به فعالیت انتخابات ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در
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سال  ٬1339کمک گزافی کرده است.
3ـ خیلی از علمای جوانتر )آنها که در کارمطالعات الهیئت درقم هستند( ”مترقی“اند ٬نه مرتجع اظهار
نظر :نظرات دفتری منعکس کننده توهمات مداوم مشخص میباشد :نفوذ فراـگیر انگلیسها ٬که از طریق
عروسکهایی چون ٬علم ٬اقبال و هویدا اعمال میشود .تنها راه درست ٬ملیگرایی مصدقی آن ٬و نیاز به
تحول به سبب اینکه ایران بیش از حد ”دستگاهی“ شده است )موقعی که خواسته شد دستگاه را مشخص
ـکند ٬متیندفتری به عنوان نمونه خانواده فرمانفرماییان و مقاطعهـکاران ثروتمند را ارائه نمود( .شخص این
احساس را به دست میآورد که متیندفتری از این واقعیت که وی ”خارج“ و در عین حال حال این
اشخاص دیگر”داخلند“ عصبانی است؛ وی یادآور شد که وی و همسرش دیگر به میهمانیهای ”دستگاه“
دعوت نمیشوند.
متیندفتری ـ 15

محرمانه
زمان 3 :ژوئیه  1968ـ  12تیر 1347
موقعیت فعلی :وکیل

فرم اطالعات بیوگرافیک
مکان :تهران
نام :هدایتاهلل متیندفتری
ملیت :ایرانی
اطالعات و اظهارات
تولد :هدایتاهلل متیندفتری متولد  1312فرزند سناتور احمد مـتیندفتری )وکـیل بـینالمـللی و
نخستوزیر اسبق( و نوه دکتر محمد مصدق نخستوزیر سابق میباشد.
تحصیالت:پس ازتحصیل متوسط در تهران وی به بریتانیا رفت و دردانشگاه ـکمبریج به درس مشغول
شد و در  1335لیسانس خود را در اقتصاد و حقوق دریافت نمود.
مشاغل :در بازگشت به ایران در وزارت علوم استخدام شد و به هیئت علمی دانشگاه تهران پیوست .در
 1337وی مدیر اطالعات و روابط عمومی وزارت دادگستری شد .در  1339دوستداران آمـریکایی
خاورمیانه به وی یک بورس همکاری افتخاری با کنگره داد که امکان یک اقامت  9ماهه در واشنگتن دی.
سی .و تحقیق در مرکز حکومتی آمریکا را برای وی فراهم آورد تا بتواند فعالیتهای کنگره را نظاره کند .در
بازگشتش ٬وی یک وکیل فعال و متخصص در امور تابعیت شد.
متیندفتری با پدر بزرگ خود ارتباط نزدیک داشت و مدتها با جنبش جبهه ملی در ایران اختالط
داشته است .در سال  1341به عنوان عضو کمیته انتشارات جبهه ملی به خدمت مشغول شد .در سالهای
قبل از درگذشت مصدق در ٬1346وی حکم کانال ارتباطی بین نخستوزیر سابق تبعیدی به ده ٬واعضای
جبهه ملی را داشت .وی تماس نزدیک با آنهایی که فکرشان از جبهه مـلی است مـخصوصاً اـگـر از
دانشجویان و دیگر عناصر جوان باشند دارد .متیندفتری آمریکا را خوب میشناسد و اصـول آن را
تحسین میکند ٬اما مانند بسیاری از ایرانیان مرتبط با آمریکا ٬وی اغلب مواقعی که در حضور دیگر
ایرانیان باشد ٬خود را تحت فشار برای اتخاذ یک موضع انتقادی احساس میکند.
اظهارنظر :متیندفتری حدوداً  5فوت و  6اینچ طول قامت دارد ٬عینک میزند ٬موهای قهوهای تیره و
سبیل دارد .وی سیگار میکشد ٬در صرف مشروب میانهرو است و در کتابخوانی حریص است .در 22
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بهمن  1337با مریم واضح نوری )یک مصاحب جذاب و سرزنده که در بریتانیا تحصیل کرده است و در
نظرات سیاسی همسرش شریک است( ازدواج کرده و دو فرزند دارند.
متیندفتری یکی از تندترین منتقدان شاه میباشد .وی با دیگر مخالفین ٬مخصوصاً داریوش فروهر
رهبر حزب ملت ایران ارتباط فعال دارد و بین دانشجویان ناراضی دانشگاه تهران چهره معروفی است.
متیندفتری هنوز به این امید دل بسته است که یک تحول اساسی در صحنه سیاست داخلی ایران روی
دهد ٬و او برای ایفای نقش برجستهای در هر نیرویی که پدید آید ٬فرا خوانده شود .وی آنهایی را که به
نظرش عقاید سیاسی خود را قربانی یک زندگی راحت در حوزه دستگاه کردهاند ٬با همه وجود خوار
میشمارد .موقعیت خانوادگی و روابطشان ٬در عین اینکه برای حفاظت وی از آماج اذیتهای گاه به گاه
دولت )و یک کتک خوری در آوریل  1968ـفروردین  (1347کافی نیست٬معهذا برای اینکه وی را نسبتاً
سالم نگه دارد تکافو میکند.
متیندفتری ـ 16
سری
تاریخ 11 :مه  1971ـ  24اردیبهشت 1350
از :چارلز دبلیو .مک کسکیل ـ کارمند سیاسی
به :پروندههای بیوگرافی
موضوع :گزارش شرح حال درباره هدایتاهلل متیندفتری
متیندفتری توجه شدید خود را به سیاست ادامه میدهد ٬و از قرار معلوم روابط عالی خود را با عناصر
مختلف جناح مخالف ایرانی حفظ میکند .آنچه بیش از همه چیز مرا دربـاره مـتیندفتری و هـمسر
دوستداشتنی ٬جذاب و بسیار زیرکش ناراحت میکند این است که آنها میل دارند هر چیز را منحصراً از
پشت عینک سیاه یاسفید بنگرند .مخالفت میکنند به خاطر مخالفت :هر کاری که شاه انجام میدهد خوب
نیست ٬در حالی که هر کاری جبهه ملی بامصدق انجام دادندخوب است .همسر وی یک تمایلی دارد ٬که با
مختصرترین تحریک ٬درباره اوضاع سیاسی جاری بیش از شوهر خود آتشین میشود.
من احساس میکنم که متیندفتری و همسرش میخواهند رابطه خود را با کارمندان سفارت حفظ
ـکنند .ما تابهحال دوبار برای شام به منزل آنهارفتهایم .به نظر میرسد که آنها در مجامع دیپلماتیک رفت و
آمد نسبتاً وسیعی دارند.نزدیکترین دوستانشان ظاهراً از تیپ لیبرالهای جوان یا از ترکهای جوان میباشند
)ایسکیت از سفارت ترکیه ٬وستون از انگلیس ٬راویندا ناتان از هندوستان و یاـکی از ژاپن(.
در حالی که متیندفتری بدون شک روابط خوبی در محفل مخالفین دارد ٬من مصمم به این گمانم که نه
او و نه همسرش برای خاطر مستمعین خود حقایق را تحریف نخواهند کرد .اـگر چه فقط یک گمان ساده
است ولی احساس میکنم که او اـکنون کمی آزادانهترفعالیت میکند .شاید آن طور مثل سابق تحت مراقبت
دقیق نیست .خانم و آقای متیندفتری دوفرزند ٬یک پسر و یک دختر حدود  10و  8یا  11و  9ساله دارند.
خانم متیندفتری یک نوزاد سومی هم دو سال پیش داشت اما آن نوزاد دچار یک نوع بیماری تنفسی شد و
ـکمی پس از تولد درگذشت.
ـگروه  3ـ در فواصل  12ساله تنزل طبقه٬
به طور اتوماتیک از طبقهبندی خارج نمیشود.
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متیندفتری ـ 17

محرمانه

تاریخ 28 :اـکتبر  1971ـ  6آبان 1350
موضوع :حقوق متهمین در قوانین ایران
شرکتکنندگان :دکتر هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل ٬تهران ـ آقای جان ال .واشبرن ٬دبیر دوم ٬سفارت
آمریکا
زمان و مکان :اقامتگاه آقای چارلز دبلیر مک کسکیل ٬دبیر اول ٬سفارت آمریکا 6 ٬آبان .50
دکتر متیندفتری یک وکیل برجسته با سابقه )وکالت( جنایی فعال ٬در تهران است .از لحاظ عالقه
خودم و به لحاظ دستگیریهای اخیرشهروندان آمریکایی در ایران ٬زمانی که فرصت مناسبی در صحبتمان
پیش آمد ٬من از او خواستم مختصراً حقوق ظاهری یک شخص متهم را در قوانین ایران توصیف کند.
وی گفت شخصی که توسط پلیس عادی دستگیر میشود ٬باید ظرف  24ساعت از دستگیر شدن ٬نزد
رئیس دادگاه بخش )قوانین ایران لفظ فرانسوی  juge d'instructionرا استعمال میکنند ( اتهامش مشخص
ـگردد .در یک اصالح چشمگیر در سیستم حقوق کشوری به آن ترتیبی که هنوز در اـکثر نقاط اروپا وجود
دارد ٬در قوانین ایران به شخص دستگیر شده این حق اعطاء میشود ٬که بالفاصله پس از مشخص شدن
اتهامش ٬با یک وکیل مشورت کند و از خدمات وکالت برخوردار گردد .این از آن جهت اهمیت دارد که
دوره اول بازجویی که در ادامه جریان انجام میشود میتواند تا  60روز طول بکشد ٬قبل آن آنکـه
دادخواستش برای پایان آن تسلیم شود .بازجویی توسط پلیس اجرا میگردد و رئیس دادگاه بخش به آن
نظارت دارد .اـگرچه بین پلیس و ـکانون وکالدعوای سختی بر سر این مسئله وجوددارد که آیا حق استفاده
از مشورت قضائی شامل حضور وکیل مشاور در بازجوییها میشود یا نه ٬دکتر متیندفتری گفت که به
اعتقاد او این حق آخری درواقع از حق کلی استفاده از مشورت ٬متکی است و وکالی جنایی با نفوذ موفق
به حضور در بازجوییهای موکلین خود میشوند.
در پایان شصت روز اول بازجویی ٬وکیل متهم از دادگاه مرحله اول که صالحیت قضاوت دعوا رادارد٬
خواستارتجدید نظرمیشود .این دادگاه از رئیس دادگاه بخش تقاضای پرونده دعوا و یک تذکاریه میکند
و سپس تصمیم میگیرد رد که متهم آزاد یا محاـکمه شود یا بازجویی شصت روز دیگر ادامه یابد وکیل
ممکن است درخواست کند تا به مدت بازجویی اضافه شود ٬مخصوصاً در مرحله دوم و تمدید بعدی.
دکتر متیندفتری همچنین یادآور شد که ساواـک و ارتش هم مقرراتی در باب حقوق اشخاصی که
تحت صالحیت آنها دستگیر شدهاند ٬نوشتهاند .جایی که مقررات آنها درباره هر موضوع مربوط به متهم
چیزی نداشته باشد ٬آیین جنایی عادی به کار گرفته میشود.
اظهارنظر :دکتر متیندفتری گفت که هر وکیل ذی صالحیت تهران که انگلیسی بلد باشد و در دعواهای
جنایی تجربه داشته باشد میتواند با ارجاعاتی ٬یک خالصه انگلیسی از حقوق موکلین در قوانین ایران
تهیه کند .تا آنجایی که اطالع دارد بخش کنسولی اینک چنین خالصهای ندارد ٬به نظر من سفارت باید تهیه
یکی را در نظر داشته باشد.
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متیندفتری ـ 18

محرمانه

فهرست رابطین
آرچی .م .بولستر
تاریخ 25 :ژوئیه  1976ـ  3مرداد 1355
اسامی و طرحهای بیوگرافی زیر به ترتیب کاربرد آنها برای رجوع آسانتر منظم شده است .در اینجا
مدیون بودن خود را به فهرست ارتباطی گرد آمده در سال  1348به کوشش الری سیماـکیس ٬اقرار
میکنیم .من اطالعات مشترکی درباره بعضی از رابطین مشترکمان ٬که طی سالهای پس از مأموریت 45ـ
 1342تهران خود داشتهایم ٬از آن فهرست استخراج کردهام.
جبهه ملیها
دکتر هدایتاهلل متیندفتری نوه مصدق ٬قهرمان جبهه ملی ٬میباشد .در حال حاضر وی از راه وکالت
امرار معاش میکند .سابقه مخالفت او معروف است .اما در حال حاضر عموماً نادیده گرفته میشود .از
طرف دیگر ٬به نظر میرسد وی به حفظ ارتباط با سفارت بی میل باشد .همان گونه که تالشهای من برای
استمرار مالقات اتفاقیمان در یک مهمانی سفارت هند بینتیجه بودهاند) .وی برای مالقات ابراز اشتیاق
نمود ٬اما هر بار که من تماس گرفتم به دالیلی ٬در آن ساعاتی که پیشنهاد کردم امکان مالقات نبوده است(.
متیندفتری به سهم خود از بازجوییها و شکنجهها ٬که قسمتی از توجیه وی برای دیدگاههای ضد رژیم
خود میباشد ٬نصیب برده است .اما مانند خیلی از ایرانیان ٬قادر بوده که به راحتی به تطابق با دستگاه
قدرت موجود برسد .اـگرچه مریم ـ همسر وی ـ در بسیاری از دیدهای ضد رژیم شوهرش شریک است٬
ولی با مرور سالها از لحاظ اجتماعی بیشتر پذیرا شده است و اینک متناوباً در ستون انجمنها مورد رجوع
تلفن منزل311648 :
قرار میگیرد.
متیندفتری ـ 19

محرمانه

یادداشت مذاـکره
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل ناراضی برجسته )نوه مصدق نخست وزیر سابق(
جرج بی .المبراـکیس ٬مشاور سیاسی سفارت آمریکا ـ تهران.
موضوع :دید جناح ناراضی از اوضاع فعلی
تاریخ 12 :دسامبر  1977ـ  21آذر 1356
به دنبال یک مالقات اتفاقی در یک فعالیت دیپلماتیک ٬متیندفتری موافقت کرد که برای صرف نهار
بیاید و نظرات خود را با من در میان بگذارد .وی در  21آذر به آن عمل کرد و اـگرچه قرارمان از طریق تلفن
اوتنظیم شد ٬که تصور میکنیم کنترل میشود ٬ولی هیچ حساسیت عصبی به خصوصی نشان نداد و تا آنجا
ـکه من توانستم دریابم تحت تعقیب مخفیانه قرار نگرفته و تهدید هم نشده بود .طی سه ساعت وی نظرات
خود را در مورد چند موضوع به شرحی که در زیر آمده ٬ابراز کرد.
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مجمع مخالفین در جاده ـکرج
متیندفتری درباره گردهمایی حدود یک هزار تن از مردم در روزتعطیل عید قربان ـ اول آذر ـ )رجوع
ـکنید به گزارش تهران  (10428شرح داد .صاحب یک ملک ٬در تقاطع دو جاده از تهران به ـکرج ٬حدود
نیمه راه ـکرج ٬دعوت نامهها را فرستاده بود .جریان نیمه عمومی بود و تنها کسی که صحبت میکرد ٬همان
طور که معمول روزهای مذهبی است ٬یک آیتاهلل بود .متیندفتری اقرار نمود که آیتاهلل ٬محتمل جای
خود را به دیگر سخنرانان میداد که به صورت غیر رسمی اوضاع سیاسی فعلی را از دید خود تشریح و
چاره خود را ارائه بکنند .به تدریج که متیندفتری در صحبت گرم شد این را هم آشکار کرد که جمعی از
طیف گوناـگونی از اعضای قدیمی جبهه ملی ٬پیروان جدید )بعضی با همسران یا فرزندان خود( و دیگر
ـکسانی که به حضور شاخص رهبران جبهه ملی و دیگر مخالفان جلب شده بودند ٬تشکیل شده بود.
هنگامی که آیتاهلل آغاز به سخنرانی کرد ٬خیل بزرگی ازمردان )وی تعداد آنها را بیش از  500ذـکر کرد( به
باغ ریختند و صفهایی تشکیل دادند .آنها شیشهها و درها را خرد کردند و به خانه حملهور شدند .لوازم
منزل را به طرف آنها که در خانه اجتماع کرده بودند٬پرتاب کردند و با چماق ٬زنجیر و سالحهای مشابهای
ـکه داشتند بدون تمایز ٬دست به کار زدن آنها شدند .بعضی که عقب بودند به سختی کتک خوردند .اما
متیندفتری همراه با یک قاضی مسنتر به نام ”بنی صدر“ )تلفظش این چنین بود( و یک مرد دیگر به نام
”تابینی“توانستند به خیابان راه بیابند .کسی سعی نکرد آنها را متوقف کند ٬اما آنها مجبور بودند از صفهای
منظم حمایت کنندگان چماقدار که آنها را میزدند عبور کنند .در طول جاده برنامه مشابهی انجام شد تا
اینکه آنها به جاده اصلی رسیدند و مشاهده کردند که ژاندارمهای مسلح به مسلسل راه آنها را بسته بودند.
آنها صف خود را باز کردند تا متیندفتری و همراهانش رد بشوند .اما کمی پس از آن ٬پس از طی مسافتی
در جاده اصلی ٬آنها با یک مرد بسیار بدزبان مواجه شدند که پرسید از کجا آمدهاند و سپس به خاـک و گل
ـکشانده شدند و کتک خوردند .قاضی مسن و متشخص اعتراض کرد که ما هیچ کار غیرقانونی انجام
ندادهایم .آن مرد سپس دستور داد که همراهان خود به گروهی که متیندفتری در رأسشان به سختی کتک
خورده بود ٬حمله بردند .او گفت که به محل ستون فقرات وی ضربه وارد شد و برای  10ثانیه بدنش کرخت
شد .وی همچنین از ناحیه سر هم مضروب شد و چند ثانیه بر روی زمین بی هوش افتاد .قاضی بیشتر
مجروح شده و هنوز مانند دیگر همراهانشان ٬در بیمارستان است.
باالخره یک نفر که در جمع حضور داشت و اوضاع آنها را دیده بود ٬آنها را بلند کرده و با خود رسانده
بود .متیندفتری اتومبیل خود را نیاورده بود و آن را شانسی تلقی میکرد ٬زیرا قبل از حمله به خانه تمام
اتومبیلهای پارک شده در بیرون به طور منظم خرد شده بودند .متیندفتری تردیدی نداشت که مهاجمین
سازمان یافته ٬برای کتک زدن ٬بدون ایجاد جراحتهای کشنده تربیت شده بودند .وی مردی را میشناخت
ال بدان دلیل بود که وی پسر
ـکه توانسته بود به سالمت دررفته و دراتومبیل خود پناه گیرد .اـگر چه این احتما ً
 10ساله خود را همراه داشت.
واقعه الهیجان
الهیجان شهری است در کناره خزر که در آن دانشکده کوچکی وجود دارد .دانشجویان از منوچهر
هزارخانی ٬دکتر مشهور دعوت کرده بودند تا درباره اثرات تشعشع که رشتهاش میباشد سخنرانی کند .آن
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طور که متیندفتری قضیه را شنیده بود )زیرا وی در آن واقعه حضور نداشت( بعضی خواستند با تمسخر
سخنرانی را به هم بزنند .اما بقیه دانشجویان حاضر ٬اجازه ندادند که آن اتفاق بیفتد .موقعی که هزارخانی و
مرد دیگری که با او آمده بود )رجوع کنید به گزارش تهران  (11098دانشکده را در معیت چند نفر دیگر
ترک کردند ٬بایک گروه حدود  40نفر مسلح به چماق ٬زنجیر و غیره مواجه شدند )مشابه وضع واقعه ـکرج(
و در پی آن کتک خوردند .متیندفتری اقرار کرده بود که هزارخانی ناراضی مشهوری است که عریضهها و
نامههای گوناـگونی را که در تهران جریان دارد ٬امضاء کرده بود.
واقعهای بر ضد آمریکا با دخالت کشتی گیران
متیندفتری روز قبل به وکیلی برخورده بود که در انتظار دفاع از چند جوان که به جهت واقعه ضد
آمریکایی مذکور ٬در تلکس  ٬10815تهران دستگیر شده بودند ٬بود .بنا به شرح قضیه از قول وکیل٬تعداد
افراد گروه از  70نفر که در مطبوعات گزارش شده بود ٬کمتر بود .آنها ورزشکارانی بدون جهتگیری
سیاسی بودند که میگفتند در آن روز دو یا سه آشوبگر ناشناس به جمعشان پیوسته بودند .آشوبگران با
صحبت خود جمالت ضد آمریکایی سردادند و آمریکاییها را به جهت تحمیل این همه اسلحه به دولت
ایران مقصر دانستند .ورزشکاران به پاره کردن پرچم آمریکا و غیره برانگیخته شدند ولی بعد ٬از آنچه
انجام داده بودند متأسف بودند .به عقیده متیندفتری این واقعه را ساواـک برای مقاصد خود ترتیب داده
بود.
فروهر و میانهروها
متیندفتری به سرعت به سؤاالت در مورد فروهر ٬که وی را بـه عـنوان هـمکار و دوست خـود
میشناخت ٬جواب داد .او فروهر را مرد بسیار محترم ٬خوشبنیه و با حرارت توصیف کرد که نظرات خود
را درباره نیاز به آزادی بیشتر ٬مستقیماً و با صراحت ابرازمیدارد ٬اما اساساً یک میانهرواست .او در موارد
متعددی که به زندان رفته است ٬با رفتار خود احترام زندانبانان را بر انگیخته است و آنهایی را که به سبب
تروریسم و نظرات افراطی زندانی شدهاند بشدت سرزنش کرده است .تا آنجا که متیندفتری میداند ٬وی
ال به این جهت که اسرار مهمی که اظهارمیکنند نداشته وشاید هم به جهت رفتار مؤدبانهاش ٬شکنجه
احتما ً
نشده است .متیندفتری از موارد جدید شکنجه اظهار بیاطالعی کرد ٬اما نمیتوانست مطمئن باشد ٬زیرا
وی در این موضوع متخصص نبود .گروه جدید فروهر متشکل است از آزادیخواهان قدیمی حزب ایران٬
ـکه تعدادشان از همه بیشتر است و حزب ملت ایران خود فروهر و اتحاد سوسیالیست .این حزب نیست
بلکه مجمع فعالیت ٬شبیه به جبهه ملی قدیمی ٬میباشد .از رهبران حزب ایران ٬حسیبی ٬بختیار و قاسمی
میباشند .شایان رهبر سوسیالیستهاست .متیندفتری خود را وابسته به هیچ حزبی نمیداند ٬اما مقام خود
را جایی بین حزب ایران و سوسیالیست ٬البته نه آنقدر راست به اندازه فروهر ٬معین کرد.
جناح ناراضی مذهبی
متیندفتری مانند دفعه اولی که مالقاتش کردیم از اصالحطلب اخیر اسالمی ٬شریعتی ٬تمجید کرد .وی
را روشنفکرترین رهبر مذهبی ایام اخیر دانست که سعی دارد در نهایت ٬اسالم را از روحانیت آن آزاد
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سازد (1).شریعتی هم از طرف مالهای جناح راست و هم جناح چپ طرفدار خمینی مورد حمله قرار
میگیرد .متیندفتری ٬که در موضوع تخصص ندارد ٬حرکتهای سـیاسی جـناح مـذهبی را عـاری از
یکپارچگی دانست ٬که همانطور که حکومت فعلی میخواهد میباشد .وی اشاره کرد که حکومت با
اصالحاتش فقط با گروهی از محافظهـکاران مذهبی از سر منازعه درآمده و از آن زمان هم همواره سبیل
آنها را چرب داشته است .وی عالوه بر آن بعضی از وقایع منتشره را به ”عوامل تحریک کننده“ ساواـک
نسبت داد .یکی از سخنرانان مشهور بازرگان است که اخیراً در یک مسجد در جاده قدیم شمیران برخاست
و به نیایش پرداخت که در ظاهر خطابهای بر یکتایی خدا بود .وی در اظهار اینکه بر روی زمین خدایی
وجود ندارد ٬خیلی کنایه به کار برد ٬اما اشاره سیاسی آن دریافت شد .مدت کوتاهی پس از آن ٬مسجد
بسته شد .به هر صورت ٬در تابستان گذشته و در همان منطقه ٬بازرگان اجازه یافته بود برای حدود سه شب
بحث کند .گروه او از لحاظ بلندگو مرتب بودند و بدین ترتیب آنهاتوانستندجمعیتی گرد آورند که گاهی بنا
به تخمین متیندفتری به  20٬000میرسید .وی با رفتن به میان آنها مشاهده نمود که جمعیت جوان و
نسبتاً مرفه بودند .آنها در چند خیابان جمع آمده و باعث قطع آمد و شد ٬شده بودند.
بازرگان خود یک دندانپزشک و روانپزشک است ٬نه عضوی از ساخت اسالمی.
متهم برای روش قانونی محاـکمه زندانیان ضد امنیتی
اظهارات متیندفتری در این موضوع در گزارش تهران ـ الف ) 189بدون نام بردن از او( گزارش شده
است.
محاـکمه احتمالی جدید برای زندانیان قدیمی
متیندفتری به طور محرمانهای گفت که از وی خواسته شده بود تا به عنوان وکیل مدافع گروهی از
زندانیان ضدامنیتی که تا چند هفته دیگر محاـکمه میشوند ٬در دادگاه شرکت کند .حدود  10سال است که
این افراد در زندان میباشند .آنها محاـکمه شده و به  7سال زندان محکوم شـدند ٬ولی هـنگامی کـه
محکومیتشان پایان یافت دوباره دستگیر شدند و دوباره محاـکمه خواهند شد .او مطمئن نبود که این
پیشنهاد را بپذیرد ٬ولی آن را مورد بررسی قرار داده است.
وضع فعلی دادگستری
در صحبت کوتاهی در زمینه عریضه قضات ٬متیندفتری اشاره کرد که لوایح قضائی اخیر اوضاع را
برای مردم مشکلتر کرده .قضات توسط دولت تهدید شده بودند و به آنها دستور داده شده بود که چه رأیی
صادر کنند .به عنوان نمونه بازپرس تهران ٬قاضی خاقان دزلی ٬را میتوان نام برد که دانشجویان دستگیر
شده را در مقابل او بردند .او مرد خوبی است ٬ولی به او دیکته میشود که چه بکند و این وضع خیلی از
قضات دیگر در سیستم قضائی فعلی ایران است.

1ـ این تنها نظر شخصی متیندفتری است .مترجم.
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دیدگاه کلی
متیندفتری اوضاع فعلی را این طور تحلیل نمود که اـگر دولت به سرکوب شدید مخالفان ودانشجویان
ادامه دهد میانه روها ناچاراً عقب مینشینند و کاری نخواهند کرد و این میدان را برای
تندروها و تروریستها باز میگذارد .وقتی پرسیده شد که آیا میانهروها در زمینه تغییراتی که میخواهند
انجام شود و برای شاه و دیگر مقامات زیاد غیر ممکن نباشد ٬به توافق رسیدهاند٬متیندفتری گفت که اـکثر
آنها با پارلمانی که در آن بتوانند آزادانه صحبت کنند راضی خواهند شد .او معتقد بود که دولت از چند
طریق میتواند این مسئله را انجام دهد .یک راه اصالح سیستم انتخابات است .تا انتخابات واقعی برای
تعیین نمایندگان مجلس وجود داشته باشد .راه دیگر این است که شاه به نخستوزیر و دولت قدرت
بیشتری بدهد ٬تا بتواند با مشکالت به طور مؤثر برخورد کنند .او این طور وانمود میکرد که میانهروها به
ـکم فکر کردن عادت کردهاند و به اصالحات جزئی راضی خواهند شد ٬تا نقشی در صحنه سیاست داشته
باشند.
یادداشت مکالمه

متیندفتری ـ 20

محرمانه

موضوع :محاـکمه اخیر دانشجویان و دیگر مخالفین
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬وکیل ناراضی برجسته جرج .بی .المبراـکیس ٬مشاور سـیاسی
سفارت آمریکا تهران
زمان و مکان 11 :آوریل  1978ـ  22فروردین  ٬57رستوران سالر
این دومین جلسه صرف نهار و مذاـکره با متیندفتری بود .اولین جلسه مذاـکره در  12دسامبر1977
) 20ذر  (56بود .وی مهماندار ما در رستوران منتخب خود بود و از نشستن بر سر میز مشخصی نزدیک
ال خوشحال بود .این بار هم
جمع سه نفر ایرانی که گاه به صحبت ما توجه مختصری هم نشان میدادند ٬کام ً
نشانه آشکاری از کنترل شدن مذاـکره ما توسط مقامات مشاهده نشد).محفوظ بماند( محاـکمه دانشجویان
تظاهرکننده ـ متیندفتری به تازگی کار خود را به عنوان وکیل مدافع یکی از 16دانشجویی که در ارتباط با
ناآرامیهای دسامبر گذشته )آذر( نزدیک دانشگاه تهران در دادگاه مدنی محاـکمه میشدند ٬تمام کرده بود.
وقتی من اشاره داشتم که مطبوعات گزارش تعداد  43وکیل مدافع برای  16متهم دادهاند .وی گفت این
قضیه نمودار مهمی محسوب میگردید که در آن جریاناتی وسیعتر از صرف آینده متهمین منظور بود .در
واقع وی خیلی دلتنگ شده بود ٬چون که  11تن ازمتهمین )ـکه موکل خودش نیز بین آنها بود( در برهم زدن
آرامش مجرم شناخته شده و به پنج ماه زندان محکوم شده بودند و تنها  5تن و شامل )سه دختر( تبرئه
شدند .او گفت ارائه دادخواست توسط دادیاری انجام شد که خوب یا فعال نبود.دادخواست شواهدی دال
بر تخریب مالی و جانی و یا دیگر رفتار قانونی ٬از جانب متهمین نشان نداد .حتی پلیسهایی که جراحتهای
سطحی نصیبشان شده بود در موقع ادای شهادت گفتند که نمیدانند آن جراحتها چگونه وارد شده و
بنابراین نمیتوانستند علیه هر یک از متهمین شهادت بدهند .اـکثریت تظاهر کنندگان از یک گروه بودند که
به آرامی با حمل پالـکاردهای حاوی خواستهای خود و دادن شعارهایی از قبیل بازگشت آیتاهلل خمینی٬
راهپیمایی میکردند .بنا به قول متیندفتری این نه برهم زدن آرامش است و نه عمل خالف قانون .زیرا در
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ایران هر کس حق دارد ٬مادام که عمل غیر قانونی انجام ندادهاست ٬هر چیزی را بخواهد و برای آن عریضه
بنویسد .مصادر امور مجبور نیستند که آن را برآورده کنند .در این قضیه گروه مزبور ٬به محض شنیدن
آژیرهای پلیس متفرق و فراری شد .آن گاه پلیس به تعقیب آنهاپرداخت ٬محاصرهشان کرد ٬اـکثر آنان را که
دانشجو نبودند آزاد کرد ودانشجویان را به زندان انداخت .یک نفری هم بود که از خارج از شهر آمده بود و
ادعا میکرد که صرفاً یک تماشاچی بوده است .یک موردی هم از نقطه دیگر شهر ٬دستگیر شده بود و
همزمان با آنها برای محاـکمه فرستاده شده بود .در عین اینکه بازداشت  100روزه آنها از مجازاتشان
ـکاسته میشود ٬آنها باید  50روز دیگر را نیز بگذرانند و امتحانات را از دست خواهند داد و بدین ترتیب
ال باید به مقامات دانشگاه عریضه بنویسند تا اجازه بازگشت
باید سال دیگر درسها را از سرگیرند و احتما ً
به تحصیل یابند .وی به من گفت همه آنها از دانشگاه تهران نبودند .تمامی دانشجویان میگفتند در موقع
بازداشت به سختی کتک زده شدهاند .اـگر چه وی اعتراف نمود که بعد از گذشت چند ماه از بازداشت ٬فقط
تعداد کمی میتوانند با ارائه کبودیهای خود آن را اثبات کنند .متیندفتری با ابراز نظر معمول خود که چنین
رفتاری با دانشجویان فقط آنها را تحریک میکند که افراطی و مخالف سرسخت رژیم بشوند ٬به این
موضوع خاتمه داد.
سیستم حقوقی ایران
در جواب به چند سؤال کنجکاوانه ٬متیندفتری نظریات خود را درباره وقایع اخیر و مراحل قانونی
اینجا ارائه نموده او گفت که خیلی از قضات ٬مانند فردی که حکم محکومیت موکلین دانشجوی او را صادر
نمود .در هراس میباشند .این کار )ایجاد هراس( تحت فشار زیاد و بدون به جا گذاشتن هرگونه شواهدی
صورت میپذیرفت .وقتی که دوتای آنها ٬سال گذشته٬عریضهای به دولت نوشتند )همان طور که در همان
زمان توسط سفارت گزارش شد( تعلیق خدمت شدند و هرگز برگردانده نشدند .آنها برای عبرت دیگران به
موقع خود ٬اخراج خواهند شد .اخیراً دو وکیل شرکت نفت شخصاً توسط هوشنگ انصاری خوانده شدند و
وی آنها را به دلیل امضای یک اعالمیه انتقادی از دولت ٬مورد بازخواست قرار داد .هنگامی که آنها از
امضای سندی که آنها را محکوم میشمرد )با اقرار به فعالیت ضد دولت اما اظهار ندامت از آن( امتناع
ورزیدند ٬وی خواستار استعفای آنها شد .اـگرچه یکی از آنها )شخصی به نام آقای اـکمدی) ((1قصد ترک
ال پذیرفته نشده بود ٬ناـگهان مورد قبول قرار گرفت ٬نفر دیگر شخصی به
خدمت داشت ٬استعفای وی که قب ً
نام )رامج پور) ((2با اینکه سابق  6سال خدمت در شرکت نفت را داشت ٬اخراج گردید.
در جواب به سؤال من ٬وی گفت از محاـکمه ناراضیان در دادگاه نظامی خبری ندارد .زیرا در آنجا
نمایندگی متهم را یک مشاور غیر نظامی ٬یا الاقل هر مشاور برجستهای ٬بر عهده دارد که وی مطمئن بود از
آن مطلع خواهد شد .او امکان این را رد نکرد که افسران بازنشسته ارتش ٬که اـکنون وکالی کشوری شده
بودند ٬نمایندگی یک متهم راداشته باشند .با اشاره من به یک موردحقوقی که وی دفعه گذشته اظهار داشته
بود که ممکن است بر عهده گیرد و درباره زندانیای بود که در پایان دوران محکومیت خود آزاد شده ٬اما
برای محاـکمه دوباره مطرح میشد ٬متیندفتری گفت نام او توسط پدر یک زندانی تسلیم شده بود اما
 -1احتما ًال احمدی ـ مترجم.
 -2احتما ًال رامشپور ـ مترجم.
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مقامات نظامی از پذیرش او امتناع کردند .متیندفتری عالقه حادی نداشت که از فردی در دادگاه نظامی
دفاع کند ٬زیرا آن طور که در مقررات نوشته شده ٬خیلی آسان است که خود وی ٬در جریان عمل ٬به رفتار
ضدکشوری متهم گردد و شاید به آنجا منتهی گردد که خود وی به عنوان متهم دریک محاـکمه دیگربنشیند.
معهذا ٬وی فکر میکرد که این افتضاح است که یک زندانی پس از طی دوران محکومیت خود آزاد نگردد٬
در عین حال که دولت مدعی اتخاذ مشی اعطای آزادی میباشد ٬مردی که وی میخواست وکالتش را به
عهده بگیرد ٬فردی بود به نام ”شانهچی“ که پدرش یک تاجر نسبتاً سرشناس بازاری است .شانهچی سه
سال محکومیت خود را دو سال پیش تمام کرد .ولی از آن زمان هنوز در زندان است و بنابه قبول پدرش
اخیراً محاـکمه شده و به پنج سال دیگر زندان محکوم شده است .متیندفتری گفت نمیدانـد در پس
فعالیتهای ضدکشوری چه اتهامی بوده است و پرونده آن مرد را مطالعه نکرده است) .اظهارنظر:مشکل
بتوان باور نمود که پدر زندانی چیزی درباره اتهام به او نگفته باشد٬اـگرچه این واقعیت هم هست که ما از
مواردی اطالع یافتهایم که خود زندانی هم اغلب نسبت به نوع اتهامات به خود ٬در ابهام نگاه داشته
میشود(.
بمبگذاریهای اخیر
متیندفتری پرسید که آیا از بمبگذاریهای اخیر چیزی شنیده بودم .من از بمبگذاری در منزل سه
تن از رهبران جناح مخالف اظهار اطالع کردم .وی گفت که همان شب نیز یک مورد چهارمی هم بوده
است .آن در منزل محمود مانیان بود که یک تاجر سرشناس بازار و از سهامداران و اعضای هیئت مدیره
”حسینی الشتر“ )منظور حسینیه ارشاد است ـ مترجم( میباشد .حسینیه مـؤسسه و مکـانی است در
نزدیکی مسجدی که در جاده قدیم شمیران قرار دارد ٬که علی شریعتی در آنجا سخنرانی میکرد و دولت
آن را تعطیل کرد .خود مؤسسه با زیرکی به عنوان شرکت تجاری و نه مؤسسه غیرانتفاعی برپا شده بود تا
بدین نحو نیازی به ثبت نام توسط مصادر امور ٬برای مالکیت یا انجام دیگر فعالیتهای اساسی ٬نباشد) .این
برعکس اقدام اتخاذ شده توسط جامعه نویسندگان ایران که  8سال قبل تشکیل شد ٬بود آنها به طور رسمی
درخواست ثبت نام کرده بودند ٬اما درخواست نامه هرگز مورد تصویب پلیس قرار نگرفت(.
جدا از جزوههایی که در محل آن چهاربمبگذاری گذاشته شده بود و امضاء به اصطالح ـگروه ”انتقام“
بر خود دارد ٬این اشخاص طی چند روز گذشته پیامهای تلفنی دریافت کردهاند ٬که تهدید به تالفی به
مثلهای دیگر کردهاند و آنها را ”جاسوسان آمریکاییها“ خواندهاند .وی به اختصار درباره موضع آمریکا
شوخی کرد و اشاره کرد که این مسئله پیچیده و ناـگوار شده بود .خود آنها که هدف سوءقصد قرار گرفته
بودند ٬مجیدی را مقصر میدانستند .وی اخیراً تشکیل ” دستههای مرتب“ حزب رستاخیز را اعالم کرده
بود.
اعتراض مطبوعات و داستان جاسوسی اخیر
متیندفتری پرسید که آیا خبر داشتم )من نداشتم( که حدود  100روزنامه نگار نامهای به آموزگار در
اعتراض به سانسور امضا کردهاند و گفتهاند از اینکه مجبورند همچنان دروغ چاپ کنند ٬سرافکندهاند .یک
نمونه )ـکه متیندفتری در نزدیکیهای پایان مذاـکره ارائه نمود( ”قضیه جاسوسی“ اخیر است .او گفت که
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خانواده تیمسار درخشانی را به خوبی میشناخت .درخشانی بر اثر حمله قلبی در بیمارستان ملکه مادر٬
بی سروصدا درگذشت .ده روز بعد ٬خانواده وی از دیدن این مقاالت که وی در جریانات دستگیر شدن به
اتهام جاسوسی دچار حمله قلبی شده ٬و به یک بیمارستان نظامی که در آنجا در گذشت برده شده بود٬
حیرت زده شدند .او را متهم کرده بودند که از شورویها حقوق ماهیانهای برابر  2000تومان دریافت
میکرد .خود این مسخره بود .دختر وی به تنهایی بیش از  20٬000تومان در ماه درآمد دارد .متیندفتری
شوهر آن دختر را به خوبی میشناسد .این هم مسخره بود که گفته بودتیمسار ٬عامل شوروی بود .در زمان
فرماندهی وی در تبریز در سال  (1325) 1946شورویها او را زیر فشار قرار دادند و وی که مالحظه کرد
مقاومت بیفایده است ٬برای نجات جان افراد تسلیم شد .سرهنگی که فرماندهی نیروها را در رضائیه به
عهده داشت ٬جان چند نفر را از دست داد و آن گاه تسلیم شد .این اشتباه قضاوت تیمسار بود و وی به سبب
آن محاـکمه و زندانی شد .به هر حال ٬دو سال بعد وی آزاد شد .انسان به سختی میتواند باور کند که با یک
جاسوس چنین رفتاری شود.
تظاهرات تبریز و اوضاع مذهبی
متیندفتری پرسید آیا از ”مقاله شاـگرد مدرسهای“ که آموزگار دو روز قبل ایراد کرد ٬خوشم آمد؟ وی
ـگفت آموزگار چنان با این سخنرانیهای کامل دور میگردد که گویی منتظر است که استادی نمره بدهد ٬اما
آنها نمیرسند .وی گفت جمعیت زیادی که برای شنیدن حرفهای او آمده بودند ٬تبریزی نبودند .آنها عمدتاً
در خانه مانده بودند .در عوض مردمی جمعیت را تشکیل میدادند که از دهات آورده شده بودند .این
اشخاص مثل برق ٬سواری تا شهر را قبول میکنند .همچنین وقتی به ژاندارمها مأموریت داده شـود٬
میتوانند خیلی آدم باخود بیاورند .وی بهعنوان نمونه مورد اخیری را مطرح کرده که ولیان ٬استاندار
مشهد ٬به مقداری مال برای حضور در مراسم احتیاج داشت ٬ژاندارمها را مأمور کرد .یکی از مالها گفت که
ژاندارمها به سادگی به وی گفتند که سوار اتوبوس شود ٬وی با ترس و لرز اطاعت کرد .آن گاه ٬با کمال
تعجب وی ٬خودش و دیگر مالها به یک شام خوب مهمان شده و به مراسم برده شدند .بعد از اینکه مراسم
تمام شد آنها مرخص شدند .متیندفتری اشاره کرد که این رفتار درایران غریب نیست .وی اخیراً ٬در رابطه
با شکایتهای کشاورزانی که بر سر زمین مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند ٬به دهات رفته بود .قضیه از
قرار معلوم به این نحو بوده که صاحبان یک انجمن پرورش اسب برای بازدید از کشاورزان ٬که صاحب
امالـک محوطه جدید پرورش )ـکه انتظار میرفت ارزش زمین را باال برد( بودند ٬عازم شدند و به سادگی
زمین را خواستار شده بودند .تنها سندی که ارائه کرده بودند نامه مختصری بود که در عالمت باالی آن
ـکلمه ”سلطنتی“بود .این نامه به سادگی میگفت که افسر صاحب یونیفورم ارتش )ـکه صاحبان امالـک را در
بازدیدهایشان همراهی میکرد( خواستار حضور صاحب ملک در اداره ثبت اسناد معینی و در تاریخ
معینی به منظور واـگذاری این ملک به انجمن است .کشاورزان بیش از آن ترسیده بودند که بتوانند مراجعه
ـکنند و رسماً ملک خود را واـگذار کردند٬متیندفتری گفت که اینک برای انجام اقدامی درباره آن خیلی دیر
شده است.
در صحبت درباره خمینی ٬متیندفتری گفت که در تبریز ٬تبعیت از آیتاهلل شریعتمداری خیلی قویتر
است )در آنجا مردم درباره مذهب خود بسیار اهمیت قائل میشوند ( و امروزه اـگر خمینی اینقدر سیاسی
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نشده بود ٬در زمینههای خالصاً مذهبی ٬جلوهاش از او بیشتربود .درواقع یکی از شایعههایی که در رابطه با
برنامه گردهمایی مردمی آموزگار ٬درتبریزدر  9آوریل )20فروردین( ٬پخش شده بوداین بودکه آموزگار
آیتاهللشریعتمداری را با خود خواهد آورد تا در حضور عامه ٬به جهت کشتههای تبریز ٬عذرخواهی کند.
یک شایعه دیگر ٬در همان زمان ٬حکایت میکرد که آموزگار این را انجام خواهد داد تا تبریزیها را فریب
دهد و آنها را به میتینگ خود بکشاند .به هر صورت متیندفتری شریعتمداری را متجددتر و روشنتر از
خمینی توصیف کرد .معهذا ٬پیروان شریعتمداری ٬مانند طرفداران علی شریعتی که اصالح طلب است٬
جرأت ایستادن در مقابل احکام خمینی را ندارند ٬خصوصاً اینکه هر دو از جانب دستگاه حکومت مورد
حمله قرار گرفتهاند.
شرایط زندان و بازدیدهای صلیب سرخ بینالمللی
متیندفتری از اعتصاب غذایی که در حال حاضر در زندان قصر برقرار است ٬صحبت به میان آورد .به
عقیده او زندانیان فقط آب و مقداری شکر استفاده میکنند .با این حال آنها فقط برای شرایط بهتر اعتصاب
ـکردهاند .میتوان با هزینه  30ریال در روزی که دولت اختصاص داده است ٬کیفیت غذایی را که آنها
دریافت میکنند ٬تصور کرد .آنها همچنین شکایت میکنند که روزنامههایی که بدستشان میرسد ٬بریده
بریده شدهاند تا مخصوصاً هیچ خبری در آن نباشد .از طرف دیگر وی شنیده است که شرایط در زندان
ال قابل قبول است .وی اشاره نمود که زندان اوین توسط
اوین در تهران که توسط ساواـک اداره میشود کام ً
ال آن بازدیدها را رد کرد زیرا به
هیئت صلیب سرخ بینالمللی مورد بازدید قرار گرفته بود .به هر حال ٬وی ک ً
هر صورت آنها دریافتهای خود را علنی نمیکند.
اظهارنظر :من ٬مانند قبل ٬متیندفتری را سخنگوی گیرایی برای جناح ناراضی یافتم .وی پر حرارت و
صریح بود و درمواقعی صدایش تقریباً مانند صدای داخل دادگاه میشد .هیچ عارضهای از محاـکمهای که
ال این اواخر داشته است ٬نشان نداد .در
در آن بود و یا هرگونه ”دردسر“ مبهمی ٬که شنیده بودم که احتما ً
واقع وی این طور نمود که گویی از جو فعلی اینجاتقویت یافته است و به صراحت تمام ٬برای من ٬از دولت
انتقاد کرد .در این مورد وی در مالقات اول به طور چشمگیری مرددتر بود .واضح است که اطالعات وی
در بسیاری از موارد تکمیل نیست ٬اما همصحبت دلپذیری است و آشکار است که در بین ناراضیان
میانهرو صاحب تشخیص میباشد.
صورت مذاـکره
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محرمانه

موضوع :مالقات با حقوقدان مخالف
شرکتکنندگان :هدایتاهلل متیندفتری ٬حقوقدان مشهور مخالف رژیم جورج بی.المبراـکیس ٬مشـار
سیاسی ٬سفارت آمریکا تهران
محل و زمان :رستوران سالر 20 ٬ژوئن  1978ـ  30خرداد 57
متیندفتری را برای نهار مالقات کردم .او شکستهتر از معمول به نظر میرسید .ما به طور تصادفی با
پزشکپور ٬نماینده مجلس ٬که اخیراً اظهار داشته است که تصمیم دارد خارج از محدوده حزب رستاخیز٬

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 28

حزب قدیمی خود پان ایران )پان ایرانیست( را احیا کند ٬مالقات کردیم .متیندفتری نیز این امر را به او
تبریک گفت .متیندفتری اذعان داشت که این مسئله بر مردم واجب است تا قدمهایی ٬همان گونه که
پزشکپور برداشت ٬بردارند و میزان تحمل دولت را بعد از اعالم افزایش آزادیها ٬ارزیـابی کـنند .اـگـر
ـگروههای مخالف چنین کاری نکنند دولت خواهد گفت که ما امکان آزادی را برای مردم فراهم کردیم ٬ولی
مردم از این فرصت استفاده نکردند.
در این رابطه ٬متیندفتری گفت که به زودی ثبت رسمی انجمن حقوقدانان آزاد ایرانی را آغاز خواهد
ـکرد .او همچنین در توضیح این مسئله ٬اضافه کرد ٬در حال حاضر که ـکانون نویسندگان ایران دوباره رسماً
اقدام به ثبت رسمی کرده است .دستورات وزارت دادگستری اواخر سال  1355حاـکی از این است که
ال برنامه از این قرار بود که
هیچگونه فرم درخواستی را تا زمانی که حامل اجازه پلیس نباشد ٬نپذیریم .قب ً
قبل از اجازه پلیس ٬فرم درخواستی پذیرفته میشد .بنابر روش جدید ٬هیچ راهی برای اثبات ایـنکه
درخواستی به منظور بنیانگذاری سازمانی شده باشد ٬وجود ندارد .در مرکز فرماندهی پلیس ٬عالقمندان
ثبت ٬اجازه ندارند وارد عمل شوند .همچنین هیچ گونه رسیدی که مبین دریافت فرم درخواستی باشد٬
امضاء نخواهد شد .در هر حال ٬حقوقدانان آزاد درخواست رسمی خواهند نمود و اـگر پذیرفته نشد٬
شکایت خواهند کرد .این مطلب ما را به بحث پیرامون انتخابات اخیر ـکانون وکالواداشت ٬که در آن گروه
متیندفتری پیروز شدند )رجوع شود به تهران  (5944و او خود بیشترین رأی را آورد .او تصدیق کرد که با
قواعد کانون ٬برای او امکان ندارد که به عنوان رئیس انجام وظیفه کند ٬زیرا او هنوز  50سال نداشت )متولد
 (1312و  20سال سابقه خدمت قانونی ندارد .او به صحیح بودن انتخابات اشاره کرد ٬که با این روش هفت
ناظر و اعضای شمارش آراء ٬میبایست پشت هر رأی دریافتی را امضاء میکردند .بدین ترتیب یک رأی
اشتباه نیاز به امضاء هفت تن راداشت .همچنین اضافه کرد که حضور الهیجی به عنوان یکی از ناظرین بود
و این به آن دلیل بود که الهیجی خود یکی از کاندیداها نبود .از او سؤال کردم آیا او از تغییرات روشهای
قانونی که متعاقب مالقات ) (ICJ'S Butlerبیل باتلر ٬و مالقات او با شاه صورت گرفت ٬اطالع دارد.
متیندفتری گفت :همان گونه که از مصاحبه شاه ٬با روزنامهنگاران محلی برمیآید )ـگزارش تهران (4584
جو تغییر کرده است .متیندفتری به مصاحبه شاه خوشبینانه مینگرد .به دنبال این مصاحبه اطالعیهای از
وزارت دادگستری منتشر شد که طبق آن تمام وکالی مورد اعتماد ـکانون وکال ٬اجازه خواهند داشت بدون
اجازهنامه در دادگاههای نظامی مشغول کار شوند ٬و در اولین بازپرسی در جلو رئیس بازپرس حاضر
باشند.
سؤال کردم که آیاتغییراتی در مورداطمینان از حضور فرد زندانی نزد رئیس بازپرسی ٬طی  24ساعت
بعد از دستگیری ٬حاصل شده است .متیندفتری به این سؤالها پاسخ جامعی داد .او گفت هم اـکنون قانون
ال زیر پا
در کتابها وجود دارد ٬ولی همین قانون توسط ساواـک و با همکاری مستقیم دادگاههای نظامی عم ً
ـگذاشته شده است .از هنگامی که در مورد تاریخ دستگیری ٬از ساواـک گزارشی خواسته نمیشود ٬هیچ
راهی برای زندانی در مورد اثبات اینکه ٬او بیشتر از  24ساعت قبل از ساعت حضور نزد رئیس بازپرس
دستگیر شده است ٬وجودندارد .یکی دیگر از حیلههای ویژه رئیس بازپرس ٬نگاه کردن صرف به پرونده
متهم و صدور دستور زندانی نگهداشتن اوست .سپس این دستور از سوی رئیس بازپرسی به زندانی نشان
داده میشود .بسیاری از زندانیها به جای امتناع از امضای دستور ٬آن را امضاء میکنند و سپس اعتراض
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خود را مینویسند .این خود دلیل بر این است که آنها رئیس بازپرس را در طول  24ساعت بازداشت
دیدهاند.
متیندفتری گفت :تمام اینها فقط در صورتی قابل اصالح است که دستگاههای دولتی قانون را اجرا
ـکنند.
پرسیدم آیا شما و همکارانتان میتوانید تعداد زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را تخمین بزنید .او
ـگفت بر طبق برآوردی که به تازگی به کمک خانوادههای زندانیان انجام گرفته ٬تعداد آنان در تهران در
حدود  3800زندانی است .هنوز برآوردی در مورد تعداد زندانیان سایر شهرها انجام نشده است ٬با این
حال تصور میرود که تعداد زیادی زندانی در شهرهای تبریز ٬مشهد و اصفهان وجود داشـته بـاشند.
همچنین تعداد پراـکندهای زندانی نیز در زندانهای اطراف ایران وجود دارد .دانشجویانی که در ماههای
اخیر توسط دادگاههای شهری محاـکمه شدهاند ٬جزو این لیست نیستند .با وجود اینکه او فکر میکند که
تعداد زندانیان چند برابر تعداد  2000نفر ٬که شاه و دولت در مصاحبههایشان مدعی آن هستند ٬میباشد.
درجواب سؤال دیگری٬او گفت :گروهی که این تعداد را برآورد نموده است ٬گروهی است به نام ”ـکمیته
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی در ایران“ ٬که در ماه اسفند همین سال تشکیل شده است .این گروه شامل
 500نفر از افراد برجسته است که متیندفتری نیز یکی از آنهاست و برجستهترین رهبر آن دکتر اصغر سید
ال شنیده بودم که سید جوادی یکـی از بـزرگترین رهـبران مـخالف رژیـم است.
جوادی است .من قب ً
ال نیز عضو ”حزب
متیندفتری میگوید که او یک مقالهنویس موضوعات سیاسی و اجتماعی است و قب ً
زحمتکشان“ در جبهه ملی بود و پس از مدتی آن را برای پیوستن به ”حزب نیروی سوم“ ترک کرده .او
چهل سالگی خود را میگذارند.
در رابطه با مشکالت جاری ٬متیندفتری نظر خود را در مورد واقعه اخیر خوابگاه امیر آباد ٬که برای
دانشجویان دانشگاه تهران اتفاق افتاد ٬بیان داشت .او متذکر شد ٬که در گذشته ٬اینجا اردوگاه ارتش آمریکا
بود و حال ٬دولت آن را خوابگاه دانشجویان کرده است .او گفت که حدود 1000دانشجوی دانشگاه تهران
قصد داشتند به دفتر سرپرستی بروند و اعتراض رسمی خود را در مورد بازپرسی مداوم نیروهای انتظامی
ازاطاقهایشان ٬به خصوص خوابگاه دختران ارائه دهند .گارد به آنها حمله کرده و آنان را پراـکنده ساخت.
آن شب ٬حوالی نیمه شب ٬نیروی ویژه انتظامی به خوابگاهها یورش برده ٬دانشجویان را مورد حمله قرار
داده و همه اموال آنان را تاراج نمودند .تعدادی سعی کردند که با لباسهای خوابشان فرار کنند .خیلیها
صدمه دیدند و به بیمارستان منتقل شدند .هفت نفر از آنان مفقود گشتهاند .این یکی از نمونههای اخیر
وحشیگری پلیس بود )ـکه ما خبر آن را از منابع دیگر نیز شنیدهایم(.
خود متیندفتری مشغول رسیدگی به پرونده دادخواست )دعوی( یک خانم استاد در دانشکده علوم
اجتماعی است که همراه با بسیاری دانشجویان و استادان دیگر علیه رئیس دانشگـاه تـهران ادعـای
ـکالهبرداری کرده است .این عمل غیر قانونی در مورد دادن نمره رد به حدود  700دانشجو ٬بدون اطالع
استادانشان است .آن دادخواستها نشان میدهد که فقط استاد صالحیت نمره دادن به شاـگرد را در یک
موضوع ویژه دارد.
نظریه :متیندفتری به وضوح در خط حمله قرار دارد و نسبت به سوگندهای خود نسبت به دفعه پیش
ـکه او را مالقات کردم ٬بیشتر احساس مسئولیت میکرد .من این طور استنباط میکنم که او برای مالقات با
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روزنامهنگاران متعدد خارجی حضور داشته است و آنان عقیده دارند که او یک عضو مهم در میان مخالفین
است )شاید از آن هنگامی که او ترتیب مالقات چند تن از آنان را با بیل باتلر از دادگاه بینالمللی داده
است(.
متیندفتری ـ 22
شماره سند6130 :

تاریخ 9 :اـکتبر  1978ـ  17مهر .1357
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی.
به :سفارت آمریکا در تهران دارای حق تقدم 7119
طبقهبندی :محرمانه
موضوع :نظرات یکی از مخالفین ٬متیندفتری
مرجع :تهران 9254
1ـ مأمور وزارتخانه یک مکالمه تلفنی 45دقیقهای با متیندفتری که قادر نبود از واشنگتن دیدار کند٬
داشت .رئوس اظهارات وی در زیر میآید:
ـ ـ مشکل اساسی دولت ایران این است که با مردم ”صداقت“ ندارد .از اعطای آزادی صحبت میکند٬
ال محدود کنندهاند٬
اما لوایحی درباره انتخابات ٬مطبوعات ٬تجمعات ٬دانشگاهها به مجلس میبرد که کام ً
یا در بعضی موارد از سیاستهای فعلی هم بدترند .برای مثال ٬استادان دانشگاهها سالها برای مدیریت
مستقل در حال مبارزه بودهاند .تحت قانون پیشنهاد شده ٬آزادیهایی که بعضی دانشگاهها در حال حاضر از
آن بهرهمندند با تشکیل شورایی که حتی یک شخص عوام هم میتواند بفهمد که دولت آن را کنترل خواهد
ـکرد ٬میتوانند لغو شوند.
ـ ـ در حقیقت دولت سعی میکرد با وضع قوانین جدید ٬یک سری مقررات خشن را به اجرا بگذارد تا
هنگامی که حکومت نظامی نهایتاً لغو میشود ٬کنترل شدید خود را حفظ کند.
ـ ـ موقعی که پرسیده شد دولت ایران برای ایجاد مصالحه عمومی چه باید بکند ٬متیندفتری چند نکته
زیر را گفت:
ـ ـ عفو عمومی زندانیان سیاسی که بنا به تخمین او از  10٬000نفر کمترنیستند .وی ادامه داد مجرمان
واقعی البته باید محبوس باشند ٬حتی آنهای که بر علیه دولت به خشونت متوسل شده بودند ٬باید آزاد
ـگردند .خشونت در شرایطی شبیه به جنگ بین دولت ایران و مردم ٬قابل اغماض بود.
ـ ـ مجموعه فعالیتهای پرمایه و خیلی دامنهدارتر علیه فساد.
ـ ـ عدالت اجتماعی ٬کم کردن فاصله ثروتمندان و فقیران ٬و مبارزه با گروههای شبیه مافیایی که
تشکیل شده بودند.
ـ ـ تنبیه مقاماتی که مرتکب جرایم ضد مردمی ٬یعنی کشتن بی ضابطه تظاهر کنندگان یا اشخاص
پناهنده به منازل روحانیون در قم و اصفهان ٬شدهاند) .وی شکنجه سه جوان را در خودروی پلیس در
مشهد طی روز و مقابل شاهدان بیشماری که شکایت جامعه وکال به مقامات محلی راتأیید کردند٬توضیح
داد .شکایت در شهریور تسلیم شد ٬اما هیچ جوابی از دولت نیامده بود .متعاقباً سرهنگ پلیسی که آن
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اعمال سبعانه را انجام داده بود چند روز پیش در مشهد کشته شد(.
ـ ـ متیندفتری این نظریه را که ممکن است تظاهراتی که درست قبل از حکومت نظامی واقع شدند
ال رد کرد وی گفت :مردم از راه تجربه یادگرفته بودند که
توسط قدرتهای خارجی سازمان یافته باشد را کام ً
چگونه خود را اداره کنند و یادآور شد در سال  1331پلیس از هم پاشیده شده بود و مردم تهران  3روز
آمدوشد را هدایت و نظم را حفظ کرده بودند .آیا جداً کسی فکر میکند که عوامل خارجی میتوانند
ایرانیان را در این مرحله از شورش خود علیه دولت ایران کنترل یا هدایت کنند؟
ـ ـ پرسیده شد آیا در واقع مطبوعات ایران نسبت به سالهای اخیر آزادی خیلی بیشتری نیافته بودند.
متیندفتری گفت سانسور دولت اینک پیشرفتهتراست .این مطلب درست است که مطبوعات از جبهه ملی
ـگزارشهایی به چاپ میرساندند ٬اما فقط آن دسته گزارشهایی که دولت ایران میخواست به نظر مردم
برسد .مطبوعات گاهگاهی نوشتههایی از جبهه ملی را با شش ماه تأخیر و در زمینهای دیگر چـاپ
میکنند ٬اما اجازه نمیدهند جبهه ملی آنچه را که جناح مخالف میخواهد به طبع رساند .در رادیو و
تلویزیون به جبهه ملی فرصت برنامه داده نمیشود .واضح است که اـگر جناح مخالف به وسایل ارتباط
جمعی به اندازه دولت دسترسی نداشته باشد ٬انتخابات آزادی نمیتواند صورت گیرد.
ـ ـ کارمند وزارتخانه به عنوان نمونه آزادی بیان بیشتر ٬انتقاد سناتور جاللی نائینی از ساواـک را ذـکر
مینمود .متیندفتری جواب داد نائینی دقیقاً به این جهت از مجمع ـکانون وکال بیرون انداخته شد که وی به
دقت راهنماییهای دولت را دنبال مینمود .اینک به وی یاد داده بودند که به ساواـک حمله کند تا بر وجهه
خود بیافزاید ٬تا اینکه دولت ایران کاندیداهای قابل قبول برای شرکت در انتخابات داشته باشد .رژیم
مشغول ساختن ”مهرهها و یا شخصیتها و بازیگرانی“ برای انتخابات بود که خود مدیر صحنهشان خواهد
بود.
ـ ـ از اوضاع دادگاهها پرسیده شد .وی گفت دفاع از متهمان سیاسی هنوز برای وکال ”نه آزاد شده و نه
آسان است “.قضات برای جلوگیری از خدمات قوانین ویژه وضع میکردند و مشتریان وکالت مورد
ارعاب قرار میگرفتند ٬تا از تقاضای خود منصرف گردند.
ـ ـ سؤال شد آیا خریدهای اسلحه دولت ایران در نظر مخالفین متضمن معنای خاصی بود؟ وی گفت
این مورد به طور جدی موضوع بحث جزء به جزء قرار نگرفته بود .قاعده ایجاب میکرد که هزینههای
عمده دولت باید به صورتی موافق با قانون اساسی در مجلس مورد بحث وتصمیم واقع گردند.اطالعات از
مردمی که البته میخواستند ایران را قوی ببینند ٬دور نگاه داشته میشد .لذا ٬از آنجایی که مشورتی انجام
نمیگرفت ٬بسیاری از مردم فکر میکردند که دولت با خریدهای گران در حال اتالف ثروت ایران بود.
ـ ـ بهترین تخمین ازتعداد کسانی که در روز 8سپتامبر )17شهریور( به دست سربازان حکومت نظامی
در گوشه و کنار تهران به قتل رسیده بودند ٬رقم ) (3000بود .وی ادعای آزادی  333زندانی سیاسی را
مورد چون و چرا قرار داد و گفت از هیچ یک از آنها خبری دریافت نشده بود.
2ـ سفارت اجازه دارد در صورت تمایل اظهار نظر کند.
ونس
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هدایتاهلل متیندفتری ٬رهبر جبهه ملی
مورد خطاب به عنوان :آقای متیندفتری
 17آذر 1357
هدایتاهلل متیندفتری ٬یک وکیل برجسته ٬مدت مدیدی در فعالیتهای مخالفتآمیز شرکت داشـته
است .اـگر چه او یکی از رهبران رده باالی جبهه ملی نیست ٬لیکن به ایشان نزدیک است .در گذشته ٬ناظران
مختلفی تصدیق کردهاند که اـگر چنانچه تغییر مهمی در صحنه سیاسی ایران روی دهد ٬وی میتواند نقش
مهمی را در جبهه ملی ایفا کند) .جبهه ملی یک چتر سازمانی است که اعضای آن را اغلب یقه سفیدها و
قشر متوسط حرفهای تشکیل میدهند .اعضای جبهه ملی عموماً در دعوت از شاه برای تبعیت از قانون
اساسی  1906متحد میباشند ٬اما در سایر مسائل اختالفات وسیعی دارند) (.سری(
متیندفتری نوه نخستوزیر فقید )32ـ (1330محمد مصدق که بنیانگذار جبهه ملی بود ٬میباشد .در
خالل سالهای  ٬1340هنگامی که مصدق در خانهاش زندانی بود ٬متیندفتری با سمت یک رابط بین او و
عناصر جبهه ملی عمل میکرد .او در حالی که سخنگویی چیره دست برای مخالفان بوده ٬از اعضای
رهبری ـکانون وکالی ایران و همچنین انجمن حقوقدانان ایران نیز میباشد .او یکی از عمده فعالین مدافع
ـکمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران از زمان پیدایش آن در اواخر سال  1356بوده است .متیندفتری
سالها تحت نظر ساواـک )سازمان اطالعات و امنیت کشور( و در مواقعی نیز تحت فشار شدید دولت بوده
است .او آشنایی کامل با ایاالت متحده دارد )او در سال  1339تحت عنوان دستیار افتخاری کنگره از
طرف انجمن دوستداران آمریکایی خاورمیانه به اینجا آمد( و او کراراً با مقامات رسمی سفارت آمریکا
مشورت میکند .او به وضوح برای این کشور احترام قائل است ٬اما گاهـگاه از آن به خاطر ”عدم رعایت
)سری(
ایدهالهایش“ در این کشور ٬انتقاد کرده است.
متیندفتری ٬تحصیلکرده ـکمبریج ٬دارای یک مدرک لیسانس در اقتصاد و قانون میباشد .قبل از
اشتغال به وکالت در سال  1340او یکی از اساتید هیئت علمی دانشگاه تهران بود؛ در سال  1337او
همچنین تحت عنوان مدیر اطالعات و روابط عمومی وزارت دادگستری اشتغال داشت .او  47سال سن
دارد) .استفاده اداری محدود()(1
 17آذر 1357
متیندفتری ـ 24
محرمانه
شماره سند00236 :
تاریخ 5 :ژانویه  1979ـ 1357/10/15
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی.سی .فوری 2716
از :سفارت آمریکا تهران
ـگزارشگر :اسکودرو
موضوع :اظهارات هدایت متیندفتری درباره حکومت بختیار و موقعیت آمریکا در ایران
1ـ در  15دی متیندفتری کارمند سفارت را برای مذاـکره درباره اوضاع سیاسی ایران پـذیرفت.
متیندفتری احساس میکند که بختیار با پذیرفتن تشکیل دولتی که با شاه همراه باشد ٬بشدت به وجهه و
1ـ این سند از اسناد بیوگرافیک تهیه شده به وسیله سیا است .مترجم.
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مقبولیت خود ضربه زده و با این فرض که وی خود را فروخته ٬محبوبیتش سقوط کرده است .متیندفتری
فکر میکند که باید خوشبین باشد که  20درصد برای دولت بختیار امکان موفقیت قائل گردد.
2ـ جواب حاضر متیندفتری این بود که مسئله بر سر بختیار نیست ٬بلکه شاه است با سالها اختناق٬
فساد ٬دروغ و توسعه قالبی وی ٬مردم دیگر از مرز تحمل انسانی گذشتهاند و پادشاه باید زودایران راترک
ـکند ٬وگرنه وحشیگری که در مشهد و قزوین روی داد در شهرهای دیگر نیز تکرار خواهد شد .شاه بیش از
یک حاـکم تنفرانگیز ساده محسوب میشود .او به عنوان مظهر ناهماهنگی و کشمکشی که ایران را چون
طاعون گرفته .شناخته شده است ٬در حال حاضر تنها مظهر وحدت امام خمینی میباشد .در حالی که به
حضرت آیتاهلل )دام ظله( باید بیشتر به عنوان راهنمای اجتماعی مذهبی نگریست تا رهبر بالقوه سیاسی٬
در حال حاضر در ایران هیچ دولتی که مهر تأیید او را همراه نداشته باشد ٬موفق نمیشود.
3ـ دولتی که نهایتاً در ایران توفیق مییابد آن خواهد بود که اعمال خود را بر این عقیده استوار کند که
مردم ایران شایسته هستند و نظرات آنها را به حساب بیاورد .ایاالت متحده با حمایت مصرانه ٬که در رابطه
با شرایط فعلی قابل فهم نیست ٬از رژیمی که از مردم متنفر است ٬وجهه خوب خود را از بین برد .بسیاری از
ال شامل خود متیندفتری ( فروش مقادیر عظیم تجهیزات غیر ضروری نـظامی بـا
مردم ایران )احتما ً
قیمتهای چند برابر به ایران را و حضور هزاران تکنسین ٬برای کار کردن با این تجهیزات که در ناز و نعمت
نگه داشته میشوند و حقوقهای گزاف میگیرد رند ٬را برقراری دوباره و تغییر شکل داده شده امتیازات و
حقوق ـکاپیتوالسیون ٬که مشخصه سه ـ چهار دهه آخر سلسله قاجار بود وازعوامل انقالب مشروطه بوده٬
محسوب میکنند .انقالب فعلی ایران به لغو تمام قراردادهایی که با شرکتهای آمریکایی با شـرکتهای
خارجی دیگر منعقد گشته و غیر عادالنه و استثمارگرانه به نظر میرسیدند ٬منتهی خواهد شد و خیلی از
قراردادهایی که بر اساس تساوی حقوق طرفین منعقد شدهاند اـگر شرکتی آمریکایی در آنها دخیل باشد به
خطر خواهد افتاد .اینکه خرید سالحها و بستن قراردادها به درخواست دولت ایران بوده است ٬چندان
اهمیتی ندارد ٬زیرا که رژیم شاه در تبانی با ایاالت متحده و علیه منافع حقیقی مردم ایران فرض میشود.
اـگر آمریکا قصد دارد که روابط مطلوبی با ایران جدید داشته باشد ٬باید پی برد که چنین روابطی باید بر
اساس تساوی استوار باشد.
4ـ اظهار نظر :اظهارات متیندفتری چندان مطالب جدید یا متفاوت از آنچه که کارمند سفارت از
تعداددیگری از ایرانیان شنیده است٬نداشت .به هر حال وی به عنوان فرزند یکی از نخستوزیران سابق و
دخترزاده مصدق ٬مقام محترمی را در ردیف جناح مخالف اشغال میکند ٬اـگر چه وی فعالیت سیاسی
عمدهای ندارد .مردم از تمام بخشهای جامعه ایرانی مداوماً با وی در قصر قاجاریش برای درخواست
ـکمک ٬مشاوره یا صحبت ساده تماس میگیرند .بنابراین نظرات متیندفتری حاوی عصاره طیف خیلی
وسیعی در ایران میباشد و میتواند بیش از بسیاری ایرانیان معترض دیگر که پایگاه سنتی او را ندارند ٬به
عنوان نماینده محسوب گردد) .پایان نظریه(.
سولیوان
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شماره سند9635 :
تاریخ 30 :اوت  1979ـ  8شهریور 1358
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دیـ سی3542 .
طبقهبندی :محرمانه تهران 9635
موضوع :دستور دستگیری هدایتاهلل متیندفتری
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ به دنبال خشونتی که در تظاهرات اعالم شده توسط جبهه دمکراتیک ملی برای حمایت از آزادی
مطبوعات در  12اوت ) 21مرداد( پدید آمد ٬آیتاهلل احمد آذری قمی ٬دادستان تهران اخطاریه دستگیری
متیندفتری رهبر جبهه دمکراتیک را در رابطه با ”شکایتهای مردم مجروح شده در ناآرامیها“ صادر کرد.
در 15اوت )24مرداد( ٬قاضی آتشین مزاج دادگاه انقالب اسالمی ٬خلخالی ٬به یک جمعیت در قم گفت که
او فکر میکند متیندفتری به سبب ”آغاز هرج و مرج“ باید اعدام شود.
3ـ در جواب ٬رهبریت جبهه دموکراتیک ملی در  16اوت ) 25مرداد( اعالمیهای صادر کرد که در آن
تأـکید میشد٬متیندفتری هیچ گونه مسئولیت شخصی در برابر راهپیمایی نداشته و در هر صورت خشونت
از جانب جبهه دمکراتیک که راهپیمایانش مورد حمله قلدرهای دست راستی قرار گرفتند ٬ناشی نمیشد.
4ـ در عین حالی که در آغاز تردیدهایی وجود داشت که آیا قمی ٬دادستان اسالمی ٬حکم دستگیری
خود را جدی تلقی میکند یا نه ٬منابع سفارت تصدیق میکنند که هم دادستان اسالمی و هم مقامات قم
مصمم به محاـکمه ودستگیری متیندفتری میباشند .منابع همچنین میگویند که در عین حالی که بعضی به
طور رسمی در دولت موقت هستند که مایلند متیندفتری را تحت حمایت قرار دهند ٬ولی از انجام چنین
ـکاری عاجزند.
 5ـ روز 22اوت )21مرداد( ٬نزیه رئیس شرکت ملی نفت ایران درقم باخمینی مالقات نمود و طی آن
نامهای از جامعه وکال که نزیه ٬ظاهراً از طرف متیندفتری ٬بر آن ریاست میکند ٬تسلیم خمینی نمود .به
هرحال ٬به نظر میرسد تقاضای نزیه چندان توفیقی نیافته است.
6ـ بنا به گفته منابع سفارت٬متیندفتری اینک در خفا به سر میبرد و خانواده وی ازجواب دادن تلفنها
و از دادن اطالعات حتی به دوستان ٬اجتناب میورزند .با اینکه بعضی حدس میزنند که ممکن است وی
تاـکنون کشور را ترک کرده باشد ٬اـکثر منابع احساس میکنند که او هنوز در ناحیه تهران باقی است.
7ـاظهارنظر :ما تصور میکنیم که متیندفتری میتواند اـگر بخواهد از یکی از طرقی که به خوبی تثبیت
شده ایران را ترک کند ٬اما ممکن است بخواهد به امید کاهش یافتن خشم ٬نسبت به نقش وی در مخالفت با
تعطیل مطبوعات ٬باقی بماند.
تامست
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نهضت رادیکال ـ 1

خیلی محرمانه
یادداشت مکالمه
شرکتکنندگان :مهندس رحمتاهلل مقدم از میاندوآب خلیل فلسفی ٬نماینده سابق مجلس از ـگرگانـ
فرناندو روندم دبیر سوم
تاریخ  11ژانویه  1964برابر  21دی 1342
محل :اقامتگاه مهندس مقدم
پس از اینکه آقای مقدم را به مدت  9ماه ندیده بودم او را به نهار دعوت کردم .آقای مقدم اـکنون با
ال سرهنگ ارتش ایران بود و بعداً در دوره بیستم به عنوان نماینده
وزارت کشاورزی سروکار دارد .او قب ً
میاندوآب وارد مجلس شد .در آنجا من خلیل فلسفی را که زمانی نماینده مجلس از ـگرگان بود و اـکنون با
وزارت دادگستری سروکار دارد ٬مالقات کردم .هر دو انگلیسی صحبت میکنند.
در جریان گفت گو اظهار نظرهای زیر درباره موضوعات مختلف به میان آمد.
1ـ محکومیت بازرگان .هر دو معتقد بودند که این موضوع وحشتناـکی بود” :ضربهای به آزادی در
ایران“.
2ـ اصالحات ارضی .مقدم معتقد بود که همه اینها وقتی شروع شد که شاه از اصالحات مورد انتظار
ـکندی درارتباط بااتحاد برای ترقی مطلع شد.مقدم گفت در آن زمان شاه تصمیم گرفت به عنوان اصالحگر
بزرگ و رهبر روشنفکران جلوه کند .پس از دیدار با کندی شاه اصالحات خود را با سرعتی چنان زیاد که
”حتی دانشجویان نمیتوانستند پایه پای آن حرکت کنند“ به راه انداخت.
معذالک علیرغم کفزدنهای آمریکا هنگامی که شاه پی برد که ایرانیها خودشان باید این اصالحات را
انجام دهند دچار سرخوردگی شد.این سرخوردگی هنگامی که شاه پی برد که ممکن است تاج وتخت رااز
بین ببرد ٬بیشتر هم شد.
هم فلسفی و هم مقدم ٬معتقد بودند که ایاالت متحده ”محرک“ این اصالحات ارضی بوده است.
هیچ کدام از آنها نمیتوانستند تصور کنند که چرا ٬اـگر ایاالت متحده به عنوان محرک پشت سر
اصالحات ارضی قرار گرفته ٬این اصالحات اـکنون متوقف شده است .من در مقابل استدالل کردم که
اصالحات ارضی تا آنجا که من میدانم تمام نشده است .ولی آنها ظاهراً معتقد بودند که کـنار رفـتن
ارسنجانی اصالحات ارضی را به پایان رسانده است.
3ـ طرحهای آبیاری .مقدم به عنوان شاهدی مبنی براینکه دولت پشتیبان اصالحات ارضی نیست ٬این
واقعیت را پیش کشید که برای سدهای بزرگ پول فراهم نمیشود و همچنین برای طرحهای آبیاری که از
آنها کشاورزان میتوانند استفاده کنند ٬پولی فراهم نمیشود) .ـگمان میکنم مقدم در اداره آبیاری وزارت
ـکشاورزی کار میکند(.
4ـ قانون اساسی .دکتر فلسفی گفت :آقای روندم اـگر شما قانون اساسی ما را بخوانید خواهید دانست
ـکه چرا ما از حکومت خود ناراضی هستیم.
5ــ انتخابات .اـگر انتخابات قبلی آزاد بود هر دوی آنها انتخاب میشدند ولی مردم اجازه ندارند که
نامزدهای خود را انتخاب کنند.
6ـ کمک نظامی آمریکا .هر دو درباره این موضوع دل چرکین بودند .آنها معتقد بودند که اـگر ایاالت
متحده پول سربازان شاه رانمیداد٬دیکتاتوری هم وجودنمیداشت .آنهاگفتند هر چه باشد اـگرپول ارتش
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را شما نمیپرداختید ٬به طرف مردم ما شلیک نمیکرد )در اغتشاشات ماه ژوئن ـ  15خرداد(
7ـ سرنگونی مصدق .من کوشیدم توضیح دهم که ایران متفق ماست و اینکه ما حکومت ایران را
انتخاب نکردهایم ٬ولی آنها و به طور اخص فلسفی به سرعت پاسخ دادند که ما )یعنی ایاالت متحده( پس
از آنکه مصدق را سرنگون کردیم دوباره شاه را به جای خودنشاندیم .آنها گفتند که خود آقای آیزنهاور در
یک مصاحبه اعتراف کرده است که ایاالت متحده مصدق را سرنگون کرد.
من تکذیب کردم که حکومت ما حکومتهای دیگران را سرنگون میکند و گفتم که چنین کاری ما را
بسیار نیرومند و قدرتمند جلوهـگر میسازد ولی تا آنجایی که دانش من اجازه میدهد ما چنین قدرت
مطلقی نداریم.
8ـ فسق و فجور .مقدم درباره افتتاح یک ”باشگاه کلید“ در دربند صحبت کرد و گفت که این بسیار
ضداخالقی است .ملک حسین و شاه در گشایش این باشگاه حضور داشتند .فلسفی در این باره چیزی
نشنیده بود و بسیار عالقه نشان داد.
9ـ مهندس مقدم و دکتر فلسفی ظاهراً معتقدند که رژیم ”ضد قانون اساسی“ ٬فاسد و برخوردار از
پشتیبانی دالرهای آمریکایی ٬پس از موقعیت جزئی در زمان رفراندوم بار دیگر همان رژیم سابق و
قدیمی است.
من نکوشیدم با این ”نمایندگان“ حقیقی طبقه متوسط وارد جر و بحث شوم بجز آنکه اعتقاد خود را
درباره آنچه که سیاست آمریکاست بگویم و آن عبارت است از اینکه سیاست آمریکا پشـتیبانی از
اصالحات و تمامیت ارضی و عدم مداخله و غیره است .ولی همه اینها به این منتهی شد که ”شما از شاه
پشتیبانی میکنید ٬مانمیکنیم .شما اشتباهاً فکرمیکنید که حق با شماست ولی ما به طور ساده میخواهیم
به شما بگوییم که حق با شما نیست“.
نهضت رادیکال ـ 2
ـگروه کارشناسان ایران در تهران اجتماع میکنند .گروه کارشناسان آب و نیرو و کشاورزی ایران
دومین اجتماع ماهیانه خود را تشکیل داده است .مهندس رحمتاهلل مقدم طی سخنانی در این اجتماع٬
تاریخچه مختصری از تشکیل این گروه را که ابتدا توسط عدهای از کارشناسان کشاورزی بود شرح داد.
مهندس محمد علی رجالی در این جلسه درباره منابع آبی ایران و نتایج به دست آمده از سوی ـکمیته
مطالعات آبی سخنانی ایراد کرد) .برای متن این سخنرانی خواهشمند است به بولتن بازرگانی ایران مراجعه
ـکنید ـ اـکو(
خیلی محرمانه
یادداشت مکالمه
تاریخ 28 :آوریل  1965برابر  8اردیبهشت 1344
محل :رستوران ساندیز
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم و آرچی ام بولستر
سوء قصد
مقدم ضمن تجزیه و تحلیل اثراتی که یک سوءقصد موفقیتآمیز علیه جان شاه ممکن بود داشته باشد٬
چنین تئوری بافی کرد که ناآرامیهای وسیعی صورت نمیگرفت و ارتش و نیروهای امنیتی بالفاصله
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ـکنترل امور را در دست میگرفتند .ولی او معتقد بود که این دوران اولیه آرامش به زودی با مبارزه برای
احراز قدرت در پشت پردهها بر هم میخورد ٬اـگر شاه در مرحله معینی داوطلبانه تصمیم بگیرد که به جای
حکومت سلطنت کند ٬مقدم معتقد بود که چنین اقدامی منتهی به هرج و مرج خواهد شد.
حیثیت و اعتبار ایاالت متحده
مقدم معتقد است که حیثیت و اعتبار ایاالت متحده از سال  (1332) 1953به بعد در سطح پایینی قرار
ال اشاره به قانون ـکاپیتوالسیون میباشد ـ م(
ـگرفته و تحت تأثیرمطالبی ازقبیل الیحه وضع حقوقی )احتما ً
و تجهیزات نظامی وپشتیبانیهای دیگری از این قبیل که به شاه داده شده است ٬قرار نگرفته است .مقدم این
خط پیش پا افتاده را به نحوجدیدی بیان کرد .اوایران را در سال  1953به یک مردغریق تشبیه کرد و گفت
ال
ـکه نجات دهنده )یعنی ایاالت متحده( در بیرون راندن قربانی احتمالی و برای نجات او ٬به نحو کام ً
شایستهای عمل کرده است .معذالک مقدم گفت سپس نجات دهنده قربانی احتمالی را دوباره و دوباره
ضربه زد و مقصود او این بود که ایاالت متحده امیدهای ایرانیان را برای دولتهای بهتر و مسئولتر با اتخاذ
سیاست پشتیبانی از شاه تا حد اعالء ٬حتی تا مرحله پشتیبانی از دولتهای فاسد او٬از میان برد .هنگامی که
از او پرسیده شد که به عقیده او ایاالت متحده چه کار باید بکند ٬مقدم پذیرفت که ما )مقصود آمریکا ـ م(
مأموریت دشواری داریم که عبارت است ازادامه مناسبات با یک رژیم و کوشش برای اصالح آن .در عین
حال ٬مقدم گفت بیشتر ایرانیانی که با آنها در تماس است ایاالت متحده را به خاطر پیش برد برنامههایی از
قبیل اصالحات ارضی ارج مینهند و اـکنون به خاطر عدم پیشرفت مداوم این اصالحات ما را سرزنش
میکنند.
مصدق
مقدم خاطرنشان ساخت که او از طریق وسایلی که دراختیار دارد با مصدق در تماس است و پیشنهاد
ـکرده است که مصدق همچنان از نفوذ عظیم خود درمردم ایران به منظورتغییردادن آب و هوای سیاسی در
ایران استفاده کند .او گفت مصدق به نامه او پاسخ داده و خواستارپیشنهادهای مشخص شده است .مصدق
ـگفت او در نظر دارد به زودی پاسخ داده و پیشنهاد کند که اقداماتی از قبیل صدور اعالمیه یا نشر اوراق از
سوی مصدق صورت گیرد .هنگامی که از او پرسیده شد که با توجه به احتیاطهای امنیتی دولت چگونه
ال بعضی از اوراق پس از پخش
ممکن است چنین اقدامی صورت گیرد ٬مقدم گفت بهتر خواهد بود که مث ً
توقیف شود ٬زیرا چنین کاری محبوبیت این اوراق و نشر آن را خواهد افزود.
زندگی مالیم
سمت رسمی مقدم به عنوان مشاور سازمان آبیاری وابسته به وزارت آب و برق میباشد.او توضیح داد
ـکه داشتن سمت مشاور به معنی آن است که میتواند در خانه مانده و حقوق منظم خود را دریافت کند .او
خاطرنشان ساخت که تایک روز قبل از انجام این مکالمه سمتی برای او در وزارت در دسترس بوده است٬
ولی اـکنون آن نمای ظاهری بر طرف شده است .مقدم گفت سالی یک یا دوبار از او خواسته میشود ٬که
مسافرتهایی به منظور بازرسی از طرحها در نقاط مختلف ایران انجام دهد وجدیدترین مسافرت مشابه او
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به مهاباد بوده است.
استفاده اداری محدود

یادداشت مکالمه
شرکتکنندگان :آقای رحمتاهلل مقدم از وزارت آب و برق آرچی بولستر دبیر دوم
محل :اقامتگاه افسر گزارش دهنده
تاریخ 17 :اـکتبر  1964برابر  25مهر 1343
ـکنوانسیون وین
هنگامی که مسئله ـکنوانسیون وین و اجرای آن در مورد پرسنل نظامی آمریکایی در ایران پیش کشیده
شدمقدم داوطلبانه گفت که پس از رأی قریب به اتفاق به نفع الیحه دولت در مجلس سنا ٬شاه طبق شایعات
جاری به جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا گفته بود که این رأی تقریباً یکجانبه بوده است .مقدم گفت
ـکه او از منابع دیگر کسب اطالع کرده بود که مخالفت با این الیحه در مجلس از صحه شاه برخوردار بود و
اینکه شریف امامی در آن دست داشت و اینکه شاه از هالـکو رامبد ٬نماینده حزب مردم خواسته بود که
رهبری مخالفان را در مجلس به دست گیرد .مقدم اظهار نظرهای دیگری درباره این الیحه نکرد.
سپاه ترویج و سایر سپاهها
مقدم در جریان بحثی در وزارتخانهای که او در آن کار میکند اظهار داشت که وزارت آب و برق جزء
ـگروه وزارتخانههایی که مأمـوریت سـازمان دادن سـپاه تـرویج را عـهدهدار شـده بـودند )از قـبیل
وزارتخانههای کشاورزی ٬اقتصاد ٬عمران و مسکن و کشور گزارش الف  (161در نظر گرفته نشده است.
او اظهار نظر کرد که این یک اشتباه بوده است٬زیرا عمران در ایران بایستی شامل تصریحاتی درمورد آب و
آبیاری و حفر چاه که تحت نظر وزارتخانه او است باشد .او فراتر رفته و گفت که به عقیده او اشاعه
سپاههای مختلف یک نوع اداره سطحی طرحهای عمرانی است .زیرا سپاهها به منزله اسباب بازی شاه
هستند که توجه اعلیحضرت را از کارهای عمرانی اساسیتر به دور میدارند.
خیلی محرمانه

 11می  1964برابر  21اردیبهشت 1343
به آقای مارتین هرتز
از فرناندو روندم
مالقات ادعایی بین علی امینی و اللهیار صالح
طبق اظهار مهندس رحمت مقدم )نماینده سابق مجلس از میاندوآب و در حال حاضر یک کارمند
جزء در وزارت آب و برق( وی ترتیب مالقاتی را بین اللهیار صالح و علی امینی که قرار است در منزل او
صورت بگیرد داده است .این مالقات قرار بوده است اندکی قبل از عزیمت امینی صورت بگیرد ولی انجام
نشده است .مقدم که مدعی است امینی را به طور مرتب میبیند وارد جزئیات نشد.
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خیلی محرمانه

یادداشت
 22آوریل  1963برابر  2اردیبهشت 1342
از فرناندو روندم قسمت اداری
به چارلز راسیاس قسمت سیاسی
موضوع رحمت مقدم
من اولین بار با مقدم در واشنگتن دراواسط سال  1340مالقات کردم .پس ازاینکه به ایران آمدم آقای
مقدم مرا به رستورانی دعوت کرد و ما از خرداد سال  1341به بعد چندین بار با یکدیگر در ضیافتها
مالقات کردهایم.
آقای مقدم هر چند ظاهراً دارای رفتار مالیم و دوستانه است به نظر میآید که شدیداً با رژیم کنونی
مخالف است .در جریان روزهای اولیه شورش یمن هنگامی که امام )امام یمن در آن موقع ـ م( مرده تصور
میشد ٬آقای مقدم به من گفت چرا همین اتفاق نمیتواند در ایران روی دهد.
او ظاهراً تماس نزدیکی با بعضی ازدانشجویان دانشگاه تهران دارد .اویک بار به گروه خود گفته بود که آنها
باید در کالس مکالماتی من در مرکز دانشجویی انجمن ایران و آمریکا حضور داشته باشند .آنها در پاسخ
ـگفته بودند که صرفاً به این دلیل که این کالس به سرپرستی انجمن ایران و آمریکاست نمیتوانند در آن
حضور داشته باشند.
پس از رفراندوم مقدم اعتراف کرد که مخالفان شاه اـکنون باید در انتظار بمانند و ببینند چه اتفاقی
خواهد افتاد .او از پذیرفتن اینکه شاه یک پیروزی بزرگی به دست آورده است خودداری کرد٬ولی در
ضمن پذیرفت که قسمت اعظم سروصدای مخالفان )درباره اصالحات ارضی و حقوق زنان و غیره( بر
طرف شده است .مقدم ظاهراً با آمریکا دوست است .من هرگز ندیدهام که او تمایالت کمونیستی داشته
باشد .او درباره حوادث جاری زیاد کتاب خوانده است ودوست دارد به ویژه در مورد شورشها وقیامها در
سایر کشورها صحبت کند .به انگلیسی خوب صحبت میکند .او این تأثیر را ایجاد میکند که یک مرد
صمیمی شرافتمند و عمیقاً مخالف با حکومت کنونی ایران است .او هرگز شکل دیگری از حکومت را برای
ایران برای من ذـکر نکرده است.
نهضت رادیکال ـ 3

خیلی محرمانه

تاریخ 28 :می 1966برابر  7خرداد 1345
الزی سیماـکیس از قسمت سیاسی
یادداشت مکالمه
در جریان مکالمهای در رستوران هلستز بین آقای رحمتاهلل مقدم و آقـای مـحمود طـلوعی از
خواندنیها ٬آقای مقدم خاطرنشان ساخت که هنگامی که در ایاالت متحده بود .آقای امیرانی از مجله
خواندنیها توانسته بود مقالههای نسبتاً طوالنی و جالبی برای این مجله بنویسد .آقای طلوعی در پاسخ
ـگفت که این مقاالت مفصلتر بوده و او ناـگزیر بود بعضی از قسمتهای تحریکآمیز آن را که در متن اصلی
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وجود داشت حذف کند .آقای طلوعی بدون اینکه وارد جزئیات شود گفت :آنچه آقای امیرانی در متن
اصلی نوشته بود ممکن بود در بعضی محافل چندان مورد استقبال قرار نگیرد.
اظهارنظر :آقای مقدم و آقای طلوعی ظاهراً مناسبات دوستانه با یکدیگر دارند .آقای مقدم به من
ـگفت که او گهگاهی برای خواندنیها مقاالتی مینویسد که آنها را برای انتشار به آقای طلوعی میدهد.
ـگروه 4
در فواصل سه ساله به طبقه پایینتر تنزل داده میشود.
پس از  12سال از طبقهبندی خارج میشود.

نهضت رادیکال ـ 4

خیلی محرمانه

یادداشت مکالمه
تاریخ 11 :ژوئن  1966برابر  21خرداد 1345
موضوع :اوضاع سیاسی ایران
شرکتکنندگان :آقای رحمتاهلل مقدم از سازمان خواروبار وکشاورزی ملل متحد الری سیماـکیس ٬دبیر
دوم
محل :اقامتگاه آقای مقدم
در جریان یک گپ در یک شب آقای مقدم نظریات خود را درباره اوضاع سیاسی جاری در ایران
عنوان کرد و خاطرنشان ساخت که کنترلهای سیاسی امروزه شدیدتر از هر زمانی در گذشته نزدیک بوده
است .او گفت ایرانیان بیش از پیش حتی در میان خودشان نسبت به بحث سیاسی بی میلی نشان میدهند٬
مبادا خشم مقامات برانگیخته شود و باعث شود که آنها عواقب ناخوشایندی را به خاطر گستاخی که
شایسته اتباع شاه نیست ٬تحمل کنند .در حالی که مخالفت با حکومت و به ویژه در میان اندیشمندان در
تهران و آنهایی که در گذشته فعالیت سیاسی داشتند ٬وجود دارد .مقدم این اشخاص را چنین توصیف کرد
ـکه پراـکنده و فاقد رهبر هستند .طبق اظهار مقدم آنهایی که با سیاستهای حکومت مخالف هستند بین
خودشان درباره اینکه چگونه احساسات خود را نمایان سازند ٬در تفرقه به سر میبرند و شاید آنچه که
بیشتر اهمیت دارد این باشد که آنها به علت ناتوانی خود برای جلب پشتیبانی در جو سیاسی کنونی
سرخورده شدهاند.
آقای مقدم گفت در گذشته حکومتهای ایران از سوی منتقدان داخلی درباره مسائلی که میتوان آنها را
در سه مقوله تقسیم کرد مورد انتقاد قرار میگرفتند و این سه مقوله عبارت است از:
1ـ سیاست خارجی
2ـ نفت
3ـ سیاست داخلی
او خاطرنشان ساخت که در حال حاضر سیاست دولت در دو مقوله اول یعنی سیاست خارجی و نفت
از سوی آنهایی که مخالف رژیم هستند از لحاظ انتقادآسیبپذیرنیست .ولی سیاستهای داخلی زمینههای
پرباری برای حمله میباشند و به نظر میرسد که باعث ناخشنودی قابل مالحظهای در کشور شدهاند .در
این مرحله از سخنان او اظهار شگفتی کردم و خاطرنشان ساختم که شاه یک برنامه انقالبی اصالحات
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داخلی به راه انداخته است .من گفتم که در بعضی محافل عقیده بر آن است که شاه ردای ملی گرایان ایران را
از آنها گرفته است .مقدم در پاسخ گفت که ابتدا برنامههای شاه احساساتی از امید در میان مردم تزریق کرد
و لیکن شور و شوق اولیه که به وسیله برنامه اصالحاتی ایجاد شده بود ٬اـکنون در نتیجه مشکـالت
فزایندهای که در اجرای اصالحات مختلف به وجود آمده است رو به کاهش رفته .مقدم خاطرنشان ساخت
ـکه در حالی که وی مدعی نیست که همه چیز را دراین باره میداند ٬نظر اواین است که درایران و به ویژه در
تهران علیرغم رونق اقتصادی جاری در پایتخت نارضایتی وجود دارد و تهرانیها درباره طریقهای که پولی
ـکه اـکنون تحصیل میشود و به جیبهای اشخاص طرف توجه شاه سرازیر میشود و در مناطق روستایی
ـکشاورزان نسبت به برنامههای اصالحی که با دشواریهایی مواجه شده است ”دلسرد“ میشوند .آقای
مقدم باتأـکید گفت که شاه ردای ملی گرایان را بر خود نگرفته است وخاطرنشان ساخت که هنوز هم عقیده
تودههای وسیعی از مردم بر این است که آمریکاییها از شاه پشتیبانی میکنند .طبق اظهار مقدم شاه از
پشتیبانی سیاسی در کشور ٬غیر از ارتش و نیروهای امنیتی و آنهایی که در اطراف او از مؤسسات مختلفی
ـکه به نام رشد اقتصادی به راه افتاده سود مادی میبرند ٬برخوردار نیست .آقای مقدم خاطرنشان ساخت
ـکه اـگر گلوله یک قاتل به هدف اصابت کند ٬آنهایی که اـکنون از شاه پشتیبانی میکنند به سرعت ازیک رهبر
جدیدی که هر عقیده سیاسی میخواهد داشته باشد ٬پیروی خواهند کرد؛ زیرا آنهایی که در حال حاضر از
شاه پشتیبانی میکنند تعهد واقعی نسبت به هیچ چیزی جز تأمین رفاه خود ندارند.
در این رابطه وی افزود که در حالی که مصدق پیرتراز آن است که نقش مثبتی در سیاست ایران ایفا کند٬
نام او هنوز هم یک جاذبه سحرآمیز در ایران دارد .مقدم گفت که او گاه گاهی با مصدق مکاتبه میکند و در
ـگذشته قسمتهائی از نامههای او را در مقاالت خود برای انتشار در روزنامههای مختلف گنجانده است.
مقدم اظهار نظر کرد که اـگر شاه از صحنه ناپدید شود هر کس هرگونه ادعائی که برای رهبری داشته باشد
باید از صحه مصدق برای به دست آوردن پشتیبانی نسبی عمومی برخوردار شود .معذالک مقدم احساس
میکند که در حال حاضر هیچ کس که واجد شرایط کافی برای رهبری و شهامت برای به مبارزه طلبیدن
رژیم کنونی باشد ٬وجود ندارد .هر چند به عقیده او این حکومت در زمینه سیاست داخلی در مقابل
حمالت آسیبپذیر است.
نهضت رادیکال ـ 5

خیلی محرمانه

یادداشت مکالمه
تاریخ :اول اوت  1966برابر  10مرداد 1345
موضوع :خرید احتمالی اسلحه شوروی از سوی شاه
محل :اقامتگاه سیماـکیس
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم از سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحدـ الری سیماـکیس ٬دبیر دوم
در جریان یک گپ در یک شب آقای مقدم در مورد خرید اسلحه شوروی از سوی شاه به شرح زیر
اظهار نظر کرد.
آقای مقدم گفت که او اخیراً با دکتر عبده )سفیر ایران در هند( و امینی نخستوزیر سابق دربـاره
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سیاستهای شاه صحبت کرده و اظهار نگرانی این دو را خاطرنشان ساخته است .طبق اظهار مقدم دکتر
عبده در جریان یک شرفیابی نزد شاه او را بر این عقیده یافت که میداند چه میکند و مایل نیست روابط
ایران و شوروی را مورد بحث قرار دهد.
دکتر عبده که طبق اظهار مقدم احساس کرده است که شاه از حدود معینی پا فراتر گذاشته است ٬از قرار
معلوم از این شرفیابی با این عقیده محکم خارج شد که شاه در آن وضع روحی نیست که با کسی مشورت
ـکند .مقدم گفت که در گفتگو باامینی ٬نخستوزیر اسبق معتقد بود که شاه تصمیم خود را برای خرید اسلحه
شوروی گرفته است .مقدم خرد شاه را در مورد این اقدام ٬به ویژه با توجه به نقشههای تاریخی روسها
درباره ایران ٬در معرض سؤال قرار داد .ولی اظهار داشت که هنگامی که او نخستین بار درباره خرید
احتمالی اسلحه از شوروی چیزی شنید ٬آن را به عنوان یک بلوف از سوی شاه برای به دست آوردن
امتیازات بیشتر از ایاالت متحده تعبیر کرد .او این احساس را داشت که بسیاری از ایرانیان نیز همین عقیده
را دارند .معذالک هنگامی که قریبالوقوع بودن چنین معاملهای علنی شد مقدم احساس کرد که شاه خود
را با چیزی که تا همین اواخر شاید او به عنوان یک بلوف تلقی میکرد ”مات“ کرده است.
آقای مقدم اعتراف کرد که او شخصاً درباره این موضوع دو عقیده دارد :از یک سو به عنوان یک ملیگرای
ایرانی او درباره تهدید احتمالی به تمامیت ملی ایران در نتیجه حضور نظامی شوروی نگران است .از سوی
دیگر او و دوستان نزدیکش )ـکه با اسم مشخص نشدند ولی تصور میشود حدود  10تا  12روشنفکر
هستند که دارای تمایالت نیرومند جبهه ملی میباشند و مقدم با آنها به طور منظم مـالقات مـیکند(
امیدوارند که شاه سرانجام از حدود مشروع خود تجاوز کرده و اینکه نیروهایی وارد میدان خواهند شد که
او را )مقصود شاه را( از تخت سرنگون خواهند کرد و ایران را آزاد خواهند ساخت .طبق اظهار مقدم
ایرانیان اـکنون کنار گود ایستاده و در انتظار عکسالعمل ایاالت متحده هستند .در صورتی که شاه از
شوروی اسلحه خریداری کند ٬در بعضی محافل پیشبینیهایی میشود که ایاالت متحده ٬یک ایاالت
متحده ناخشنود کاری خواهد کرد که روزهای بقای شاه را بتوان به شمارش درآورد.
من پاسخ دادم که هر چه زودتر ایرانیان از این رؤیاها خالصی بیابند ٬همان قدر بهتر خواهد بود .من
ال
تأـکید کردم که ایاالت متحده مدت طوالنی برای ایجاد یک ایران مستقل کار کرده است و بنابر این کام ً
آماده است تصمیمات مستقل حکومت ایران راحتی هنگامی که به قضاوت حکومت ایاالت متحده چنین
تصمیماتی بر خالف مصلحت است ٬بپذیرد .مقدم که از پاسخ به من اندکی یکه خورده بود ٬سرخوردگی
خود را ابراز داشت و گفت که سخنان من او را درباره آینده ایران ”بدبین“ کرده است ٬زیرا او احساس
میکند که شورویها از فرصت استفاده کرده و به شاه اسلحه خواهند فروخت و بدین وسیله بر نفوذ خود در
ایران خواهند افزود .من از مقدم پرسیدم که آیا خرید اسلحه شوروی به وسیله شاه ممکن نیست از سوی
ایرانیان مورد استقبال قرار گیرد ٬زیرا چنین اقدامی را میتوان به عنوان یک شاهد ملموسی از یک پادشاه
مستقل که یک کشور مستقل را رهبری میکند تلقی کرد .مقدم در پاسخ گفت که بیشتر مردم در ایران
همچنان ”دست آمریکا را“ در پشت شاه خواهند دید و چنین تعبیرخواهند کرد که این اقدام )مقصودخرید
اسلحه از شوروی( هنگامی که عملی شود اقدامی خواهد بود که از سوی واشنگتن برای باال بردن حیثیت
شاه به عنوان یک رهبر مستقل مورد توافق قرار گرفته است .مقدم در حالی که از یک لیوان براندی مزمزه
میکرد وارد بحث گرمی درباره چهره شاه در ایران شد و دوباره به ”روزهای خوب قدیم“ دوران مصدق
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بازگشت ٬هنگامی که ایران ”حقیقتاً مستقل“ بود .او توجه مرا به این موضوع جلب کرد ٬که نباید اصطالح
سیاستهای مستقل شاه را با سیاست مستقل مصدق که در واقع رهبر ملی پذیرفته شده ایران بود و از
پشتیبانی فعال مردم ایران برخوردار بود ٬اشتباه کرد .او خاطرنشان ساخت کـه مـانورهای سـیاست
خارجی ٬شاه کوششهای بی ثمری از جانب او برای جلب پشتیبانی عوامالناس است .او اظهار عقیده کرد
ـکه تاـکنون شاه تأثیر ناچیزی بر روی ایرانیان داشته است.
مقدم به من گفت که او در نظر دارد مقاله لوموند را درباره ایران که طی آن سیاستهای اقتصادی و
خارجی شاه مورد بحث قرار گرفته ٬برای مصدق بفرستد .وی خاطرنشان ساخت که او و دوستانش
عالقمندند نظریات مصدق را درباره سیاستهای شاه به ویژه درباره خرید اسلحه از شوروی بدانند .و گفت
آنچه در این باره کسب اطالع کند ٬به من خواهد گفت.
اظهارنظر :اشارات آقای مقدم به عقیده من نمونهای از طرز فکر آن عده از محافل ایرانی است که هنوز
هم به خاطره جبهه ملی چسبیدهاند و برای الهام گرفتن چشم به مصدق دوختهاند.
نهضت رادیکال ـ 6

خیلی محرمانه

یادداشت مکالمه
موضوع :از امینی نخستوزیر اسبق ـ خواسته شده تا یک گروهبندی سیاسی تشکیل دهد
شرکتکنندگان :آقای رحمتاهلل مقدم از سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحدـالری سیماـکیس ٬دبیر
دوم سفارت
تاریخ 12 :اـکتبر  1966برابر  20مهر 1345
محل :اقامتگاه سیماـکیس
در جریان یک بحث عمومی درباره اوضاع داخلی سیاسی ایران آقای مقدم گفت که او با امـینی
نخستوزیر اسبق روز قبل صحبت کرده و از او خواسته است که درباره امکـان سـازمان دادن یک
ـگروهبندی سیاسی که ممکن است اجازه یابد در انتخابات عمومی سال  1346شرکت کند ٬تحقیق کند.
آقای مقدم گفت که تنها او نبوده است که امینی را برای فعالیت در این زمینه ترغیب کرده است و خاطرنشان
ساخت که دوستان دیگر و همکاران نخستوزیر اسبق از جمله چند نفر از پیروان حسین ملکی ٬رهبر
حزب سوسیالیست ٬پیشنهاد کردهاند ٬که یک گروهبندی سیاسی جدید تحت رهبری امینی تشکیل شود.
آقای مقدم )ـکه خود نسبت به جبهه ملی تمایالتی دارد( توضیح داد که اشخاص مختلفی که در گذشته
از لحاظ سیاسی فعال بودهاند ٬اـکنون میکوشند دور امینی گرد آیند ٬زیرا آنها استقالل فکری و حیثیت و
اعتبار او را محترم میشمارند .مقدم همچنین خاطرنشان ساخت که آنهایی که دور امینی هستندامیدوارند
ـکه به امینی اجازه داده خواهد شد ٬فعالیت سیاسی داشته باشد ٬زیرا آنها معتقدند که شاه به امینی اعتماد
خواهد داشت که وی حاـکمیت او را به مبارزه نطلبد یا بگذارد کنترل امور از دستش خارج شود .مقدم
همچنین خاطرنشان ساخت که هیچکس در اطراف امینی در نظر ندارد قبل از رضایت شاه دست به فعالیت
سیاسی بزند .من از مقدم درباره روش امینی نسبت به اصرار دوستان خودپرسیدم .مقدم در پاسخ گفت که
امینی در گفتگو با اشخاص مختلف اظهار عالقه کرده است ٬ولی مشروط براینکه شاه فعالیت سیاسی او را
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بپسندد.
اظهارنظر :هر چند مقدم گفت که دیگران به امینی اصرار میکنند که اقدام کند ٬هیچ بعید نیست که خود
امینی تصمیم گرفته باشد که این شایعه جریان پیدا کند تا او نقشی را که شاه در انتخابات آینده برایش
مناسب بداند٬ایفاکند .معذالک بعید به نظر میرسد که شاه با نقش امینی به عنوان رهبر حزب موافقت کند و
خوش بینی ابراز شده در این زمینه از سوی اطرافیان امینی تنها یک آرزو است .معذالک جالب است که
خاطرنشان شود که آنهایی که نسبت به رژیم کنونی چندان نظر مساعدی ندارند ظاهراً آماده و حتی
مشتاقند که به نحوی با شاه سازش کنند .هر چند هرگونه ترتیبی که داده شود در بهترین وضعش باعث
خواهد شد حداقل فعالیت سیاسی در چهارچوب یک سیستم تحت کنترل شدید اجازه داده شود.
نهضت رادیکال ـ 7

خیلی محرمانه

یادداشت برای بایگانی
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم ٬الری سیماـکیس
محل :نهارخوری انجمن ایران و آمریکا
تاریخ 18 :فوریه  1967برابر  29بهمن 1345
موضوع :با مسئولیت خودت وارد معرکه شو
آقای مقدم از سمت خودش در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )ـکه تحت نظر وزارت آب و
برق کار میکرد( اخراج شده است .او مدعی است که نقش او در سازمان دادن یک گروهبندی حرفهای از
مهندسان ایران بیش از یک سال قبل و یک حادثه که انعکاسهای سیاسی داشته و در تابستان گذشته در
ارتباط با این گروهبندی روی داده است ٬باعث اخراج او گردیده است.
تا تابستان گذشته گروه مهندسان که گفته میشود حدود  50نفر را در برمیگیرد به طور متوسط ماهی
یک بار با آـگاهی کامل مقامات اجتماع میکردند .در یک جلسه دراواخر بهار 1345تصمیم گرفته شد که
نامهای به شاه نوشته شده و از او تقاضا شود تا از مهندسان ایرانی در اجرای اصالحات کشاورزی استفاده
بیشتری به عمل آید .این نامه ظاهراً در بعضی محافل به عنوان انتقادی از ”انقالب سفید“ تعبیر شد ٬زیرا به
هنگامی که اعضای گروه در هتل ونک برای جلسه بعدی در تاریخ خرداد  1345اجتماع کرده بودند٬
مقامات امنیتی روی آورده و به هر یک از شرکتکنندگان گفتند که به منزل بروند .نامهای در اعتراض به
این اقدام مقامات امنیتی بعداً از سوی مهندسان به دبیرخانه )دفتر مخصوص( شاه فرستاده شد و تقاضا شد
ـکه به گروه اجازه فعالیت مجدد داده شود.
طبق اظهار مقدم تا تاریخ  4دی 1345اتفاقی نیفتاد ٬تااینکه یادداشتی به امضای روحانی وزیر آب و
برق به او تسلیم شد که در آن گفته شده بود که خدمات او دیگر مورد نیاز نیست .مقدم مدعی است که از
خبرچینیهای داخل وزارتخانه و همچنین در جاهای دیگر کسب اطالع کرده است که اخراج او نتیجه
مستقیم فعالیت او در گروه مهندسان بوده است.
آنچه موجب طنز است این است که ٬در حالی که تصور میشود اخراج مقدم به علت اشتغال در
فعالیتهایی بوده که برای یک کارمند دولت مناسب تشخیص داده نشده است ٬مهندسان در هفته دوم دیماه
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 1345نامهای از دبیرخانه شاه دریافت کردند که به موجب آن به گروه اجازه داده میشود اجتماعات
مرتب خود را برای بحث درباره مسائل حرفهای از سر گیرند.
اظهارنظر :آنهایی که اعضای گروه مهندسان بودند تجربیات تابستان گذشته خود را به این زودی
فراموش نخواهد کرد و همچنین درس عبرت مقدم از سوی آن مهندسان در این گروه که از حکومت پول
میگیرند ٬نادیده گرفته نخواهد شد.
نهضت رادیکال ـ 8

خیلی محرمانه

یادداشت مکالمه
شرک کنندگان :رحمتاهلل مقدم ٬مهندس )متمایل نسبت به جبهه ملی ولی عضو فعال هیچ گروهی نیست(
الری سیماـکیس ٬دبیر دوم سفارت
تاریخ 26 :فوریه  1968برابر  7اسفند 1346
محل :اقامتگاه مقدم
موضوع :علی امینی نخست وزیر اسبق
طبق اظهار مقدم ٬امینی  10روز قبل شنیده بود که ساواـک گزارشی درباره اینکه وی سرگرم فعالیت
سیاسی است به شاه تسلیم کرده است.امینی چند روز قبل درباره این گزارش به مقدم و دیگران اطالع داده
و اظهار نظر کرده است که یک حادثه شومی بایستی در پیش باشد .امینی همچنین گفت که او از دوستی
شنیده است که علم به مردم میگوید که امینی قصد دارد بار دیگر به عنوان نخستوزیر وارد صحنه شود.
امینی این را نیز به عنوان نشانهای از اینکه توطئهای علیه او در جریان است ٬تعبیر کرد.
مقدم که از هفته گذشته با امینی در تماس نبوده است ٬معتقد است که زمینه برای اقدام قانونی جاری برای
امینی در شرف چیده شدن است .مقدم از یک دوست شنیده است که صدر وزیرـ دادگستری ـ نمیخواهد
طرف این دعوا علیه امینی واقع شود و اینکه صدر ترجیح داده است برای اجتناب از همدستی در این
موضوع کشور را ترک کند ٬و اینکه یگانه در وزارت دادگستری مأمور شده است این کار کثیف را انجام
دهد.
مقدم آن گاه شروع به یافتن حدسیات درباره آنچه که ممکن است انگیزه این اقدام باشد نمود .او معتقد
است که اـکنون برای شاه و آنهایی که نزدیک به تاج وتخت هستند روشن وروشنترمیشود که هویدا کشور
را دچار دردسرهای اقتصادی عمیقی میکند و این امر باعث جریان شایعاتی شده است که طرحهای تغییر
نخستوزیر در جریان است .نام امینی به عنوان یک جانشین احتمالی در محافل برده میشود و ایرانیان
طغیان غضب اخیر هویدا را علیه ”آنهایی که آلت دست بیگانگان هستند“ به عنوان حملهای علیه امینی
تلقی کردهاند.اقدام علیه امینی از نظر مقدم داللت بر آن میکند که شاه متقاعد شده است که از قد و قامت
امینی باید کاسته شود .مقدم معتقد نیست که از فعل و انفعاالت درباری نتیجهای به دست آید و معتقد است
ـکه آنهایی که به عنوان انگیزه این فعل و انفعاالت کار میکنند ٬اـگر افکار عمومی دستخوش این تأثیر قرار
ـگیرد که امینی به نحوی از انحاء در سوء اداره مقصر شناخته شده است به هدف خود خواهند رسید .طبق
عرف ٬امینی حق آن را خواهد داشت که از طریق مطبوعات اتهامات نسبت داده شده به خود را رفع کند.
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معذالک مقدم شک دارد از اینکه حکومت اجازه دهد که مطبوعات نظریات امینی را منعکس کنند.
اظهارنظر :مقدم از پیروان امینی است ٬بنابراین حدسیات او را باید با احتیاط تلقی کرد.
نهضت رادیکال ـ 9

خیلی محرمانه
یادداشت مکالمه
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم ٬مهندس )متمایل نسبت به جبهه ملی ولی عضو فعال هیچ گروهی نیست(
الری سیماـکیس ٬دبیر دوم
تاریخ 28 :فوریه  1968برابر  9اسفند 1346
محل :اقامتگاه مقدم
موضوع :علی امینی
امینی روز 8اسفند به مقدم گفت که شاه قبل از عزیمت به اروپا به هویدا دستور داده است تا علیه امینی
وارد عمل شود .طبق اظهارمقدم٬امینی از این موضوع از طریق شخصی که باهویدا در رابطه است٬خبردار
شده است.
مقدم امینی را به عنوان تنها رهبر سیاسی در ایران که میتواند برای شاه گرفتاری فراهم کند توصیف
ـکرد .احساس امینی درباره اینکه اقتصاد ایران دستخوش دشواری است و عقیده او درباره اینکه شاه در
جهت مناسبات اقتصادی با بلوک )شرق ـ م( بسیار فراتر رفته است و اختالف او با روش شاه نسبت به
جهان عرب در محافل سیاسی با نفوذ به خوبی شناخته شده است .مخالفت امینی با سیاستهای شاه او را به
صورت یک نامزد پر جاذبه برای گروههای مختلف سیاسی که درجستجوی یک رهبر هستند در میآورد.
مقدم معتقد است که شاه زمان را برای اینکه امینی را سر جای خودش بنشاند و به این ترتیب هرگونه تهدید
احتمالی او را به شکل جاری ثبات سیاست از میان بردارد مناسب تشخیص داده است.
مقدم عالوه براین شنیده است که هنگامی که انصاری سفیر ایران در ایاالت متحده در تهران بود به شاه
ـگزارش داده است که کنسرسیوم ازحکومت ایران باترکیب کنونی آن چندان دل خوشی ندارد.مقدم حدس
میزند که شاه معتقد است که امینی ”سوگلی“ کنسرسیوم است و اینکه بنابراین شاه تصمیم دارد امینی را به
جای خودش بنشاند.
نهضت رادیکال ـ 10
سری ـ در دسترسی خارجیان قرار نگیرد
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم ٬مهندس کشاورزیـ الری سیماـکیس دبیر دوم سفارت
محل :رستوران چت نیک
تاریخ 6 :ژوئن  1968برابر  16خرداد1347
موضوع :دیدار ”ـکارالنیر“ از خلیل ملکی
خلیل ملکی )رهبر حزب سوسیالیست ایران که فعالیتهایش تحت نظر ساواـک قرار گرفته( به مقدم گفت
ـکه ـکارالنیر تلفنی از او تقاضای وعده مالقات کرده است.ترتیب مالقاتی داده شده ولی اندکی قبل ازاینکه
مالقات صورت بگیرد ٬ملکی پیام تلفنی از دکتر محمد باهری )معاون وزارت دربار( دریافت کرد .پس از
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اینکه به ملکی گفت که حکومت ازمالقات او با ـکارالنیراطالع دارد به اوتوصیه کرد که مراقب حرفهایی که
به مهمان خود زده است ٬اـگر میداند چه چیزی برای او خوب است ٬باشد .ملکی به مقدم گفت که او این ”
توصیه “ را در جریان صحبت با ـکارالنیر رعایت کرده است.
نهضت رادیکال ـ 11

خیلی محرمانه

شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم ـ الری سیماـکیس ٬دبیر دوم سفارت
یادداشت مکالمه شرکتکنندگان 7 :اـکتبر 1968برابر مهر
محل:اقامتگاه مقدم
موضوع :الکسیس دتوکویل در ایران به خاـک میافتد.
مقدم که زبان فرانسهاش بسیار روان است چندین سال بر روی ترجمه جلد اول کتاب دتوکویل به نام ”
دمکراسی در آمریکا“ به زبان فارسی کارکرده است .کار ترجمه تحت سرپرستی انتشارات فرانکلین و زیر
نظر بنیاد پهلوی انجام شده است .هنگامی که ترجمه تکمیل شد ٬مقدم کار خود را برای تصحیح و تصویب
به کارمندان فرانکلین سپرد .سناتور محمد سعیدی که یک عضو پروپا قرص این مؤسسه است و نیز تسلط
ـکامل به زبان فرانسه دارد ٬مسئول تأمین این موضوع بود که ترجمه فارسی اثر کـالسیک دتـوکویل
حساسیتهای سیاسی جاری ایران را نرنجاند.
سناتور سعیدی طبق اظهار مقدم در کارش بسیار جامع بود و زحمت زیادی کشـید بـرای آنکـه
عبارتهایی را که حتی از فاصله دور ٬از نهاد سلطنت انتقاد میکرد تغییر دهد یا حذف کند .به دلیلی که
توضیح داده نشده است ٬سعیدی عنوان کتاب را بر روی جلد به زبان فارسی به ”دموکراسی در دنیای
جدید“ تغییر داده هر چند عنوان دقیقتر اجازه داده شد که در رأس صفحات داخلی باقی بماند .عبارت
”سلطنت مطلقه“ در متن به ”حکومت خودکامه“ تغییر یافت و بدین ترتیب معنی دتوکویل در بعضی
قطعات تحریف شد.
مقدم این تغییرات را با کمال لطف پذیرفت و یک ماه قبل با خوشوقتی چند نسخه از اولین ترجمه
منتشر شده اثر دتوکویل را دریافت کرد .اندکی پس از انتشار و توزیع این کتاب مقامات تصمیم معکوس
ال توزیع شده بود در
ـگرفتند و با عجله مانع توزیع بیشتر این کتاب شدند .آنها همچنین نسخههایی را که قب ً
صورت دسترسی به آنها جمع آوری کردند .مقدم نمیداند چرا این کار صورت گرفت ٬ولی او حدس
میزند که یک نفر که با شاه تماسی نزدیک داشته و حتی پس ازتغییراتی که سعیدی در آن داده ٬درباره متن
به دشواریهایی برخورد کرده است و این اقدام الزم تشخیص داده شده است.
در ضمن مقدم مدعی است که محافل روشنفکری در ایران آـگاهند که ترجمه موجود است و مبالغی
بیش از  450ریال قیمت کتاب برای به دست آوردن نسخههایی که از کوششهای جمع آوری مقامات جان
سالم به در برده میپردازند .مقدم شخصاً یک نسخه از این کتاب را به دوست خود امینی نخستوزیر اسبق
داده بود و امینی درباره این ماجرا گفت که این یکی از دالیل آشکار رفتار ناهنجار رژیم شاه است.
اظهارنظر :کمتراحتمال داده میشود که منع ترجمه این کتاب مدت طوالنی دوام داشته باشد .به ویژه از
این لحاظ که شایع شده است که این ترجمه وجود دارد و از آنجایی که برای چاپ چند هزار نسخه از آن
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پول کالنی پرداخت شده است .از سوی دیگر ترجمه کنونی ممکن است به حق قبل از انتشار دستخوش
تغییرات بیشتری به شود.
مقدم احساس میکند که تغییراتی که تاـکنون از طرف سعیدی داده شده معنای واقعی نـویسنده را
تحریف کرده است .آیا ما جرأت داریم امیدوار باشیم ٬که مقامات کتاب را برای باطل کردن ستمی که
سعیدی سانسورچی در مورد آن مرتکب شده است ٬پس بگیرند.
نهضت رادیکال ـ 12

خیلی محرمانه

یادداشت مکالمه
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم ٬مهندس کشاورزی ـالری سیماـکیس ٬دبیر دوم سفارت
تاریخ 14 :دسامبر  1968برابر  23آذر 1347
محل :اقامتگاه مقدم
دستگیریها
مقدم خبر دستگیری  14جوان ایرانی را شنیده است .او گفت که دستگیریها حدود یک سال قـبل
صورت گرفته و یکی از دستگیرشدگان به نام بیژن جزنی برادر کوچکتر رحمتاهلل جزنی است .مقدم٬
رحمتاهلل جزنی را به عنوان یک دست چپی افراطی )اـگر نه یک عضو فعال حزب توده( توصیف کرد که به
دالیلی در معرض لطف رژیم قرار گرفته و در دستگاه کمیته انقالب که سال گذشته پس از کنگره اداری
برای نظارت بر اصالحات اداری تشکیل شد بود ٬عضویت دارد .رحمتاهلل جزنی همچنین شوهر خواهر
صفی اصفیا ٬معاون نخستوزیر است .بیژن جزنی در جهتگیریهای برادر ارشد خود سهیم است .طبق
اظهار مقدم ٬جزنی و  13نفر دیگر به اتهام داشتن ادبیات چین کمونیست و برقراری تماس با ”عناصر“
چین کمونیست دستگیرشدهاند .مقدم همچنین شنیده است که  30نفر از اعضای سپاه دانش ٬یک هفته قبل
همچنین به خاطر داشتن ادبیات چین کمونیست و تماس با ”عناصر“ چین کمونیست دستگیر شدهاند.
ایران و عربستان سعودی
مقدم گفت که گذرنامههایی که در حال حاضر برای ایرانیان که قصد سفر به خارج دارند صادر میشود٬
حاوی یک محدودیت درباره سفر به لبنان و عربستان سعودی است .به یک دوست بازرگان او گفته شده
است که او نمیتواند به عربستان سعودی سفر کند .مقدم احساس میکند که محدودیت سفر به لبنان با
مسئله ژنرال بختیار بین ایران و لبنان ارتباط دارد .ولی درباره محدودیت سفر به عربستان سعودی که از
قرار معلوم پس از دیدار شاه از این کشور صورت گرفت ٬او دچار سرگشتگی شده است.
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نهضت رادیکال ـ 13

خیلی محرمانه
یادداشت مکالمه
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم ٬مهندس کشاورزی ـ الری سیماـکیس ٬دبیر دوم سفارت
تاریخ 15 :فوریه  1969برابر  6اسفند 1347
محل :انجمن ایران و آمریکا
موضوع :سانسور و امینی نخست وزیر اسبق
مقدم که از خوانندگان پرولع نشریه سیاست خارجی است گفت که وی مقاله ”نیرو و نیروی متقابل“ که
در شماره اـکتبر  1968این مجله درج شده بود را بسیار جالب تشخیص داده است .او تصمیم گرفته که این
مقاله را به زبان فارسی ترجمه کرده و آن را به روزنامه آیندگان برای انتشارتسلیم کند .مقاله مورد بحث در
ال سانسور چیان ایران قسمتی از مقاله را که از اتحاد شوروی انتقاد میکرد٬
آیندگان منتشر شد .ولی قب ً
حذف کرده بودند .پرویز رائین خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس برادری دارد که در مـورد نـهضت
فراماسونری در ایران تفحص میکند و کتابی در آن باره نوشته است .این کتاب از فراماسونری انتقاد کرده
و از قرار معلوم مطالب زنندهای درباره چندین شخصیت ایرانی زنده و فوت شده دارد .این کتاب ظاهراً از
سانسور گذشته و برای توزیع چاپ شد است .معذالک در آخرین لحظات مقامات تصمیم گرفتند که از
توزیع آن جلوگیری کنند )از قرار معلوم در نتیجه فشار شخصیتهای برجسته که با فراماسونری ارتباط
داشتند( و طبق اظهار مقدم یک نماینده علم ٬وزیر دربار به رائین اطمینان داده است که به زودی توزیع این
ـکتاب اجازه داده خواهد شد.
امینی نخست وزیر اسبق
مقدم گفت اوامینی را در بامداد امروز دیده است واینکه نخستوزیر اسبق خاطرنشان ساخته است که
اقتصاد ایران میرود ٬که گرفتار مخمصه عمیقی شود .این چشمانداز بدبینانه مبتنی بر بررسی بودجه از
سوی امینی و برآوردهای درآمد ایران است .امینی همچنین پیشبینی کرده است که شاه در آینده نزدیک و
شاید پس از نوروز هویدا را مرخص خواهد کرد.
اظهارنظر :امینی درباره امور اقتصاد همیشه یک کاساندرا بوده است )ـکاساندرا :غیبگوی شوم ـ
سیماـکیس
مترجم( پیشگوییهای امینی هنوز باید حقیقت خود را به ثبوت برساند.
نهضت رادیکال ـ 14

یادداشت مکالمه
استفاده محدود اداری
موضوع :تروریسم ٬مهدوی وزیر بازرگانی ٬فساد نیروی هوایی و اوضاع کشاورزی
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم مشاور وزارت آب و برق و عضو سابق جبهه ملی
آرچی .ام .بولستر مأمور سیاسی سفارت آمریکا در تهران
محل و تاریخ :رستوران تیفانی 26 ٬ژانویه  1976برابر  6بهمن 1354
تبصره :مقدم یک عضو جبهه ملی تجدید سازمان نشده است و همیشه در عملیات حکومت بدترین
جنبه را میبیند .بنابراین اظهار نظرهای منفی او درباره کارمندان حکومت ایران و سیاستهای این حکومت
باید با توجه به این جنبه مورد بررسی قرار گیرد.
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تروریسم
طبق اظهار مقدم مردم درباره جرم نُه نفر تروریست اعدام شده در تاریخ  24ژانویه مشکوک هستند.
بسیاری معتقدند که حکومت ایران ممکن است قتل سرهنگ شافر و سرهنگ ترنر را برای توجیه اظهارات
علنی شاه درباره اینکه زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد ٬و تنها تروریستها وجود دارند و برای توجیه
سرکوبی شدید مخالفان ترتیب داده شده باشد .داستان به این ترتیب تمام میشود ٬که حکومت ایران این 9
متهم را بایستی میکشت تا همه ردها را از بین ببرد .این واقعیت که محاـکمات سری بوده به عقیده او
نشاندهنده بیمیلی حکومت در آن است که حقیقت اوضاع برای مردم روشن شود.
مقدم گفت گزارشهای روزنامهها درباره قتل تروریستها در ساری ٬آمل و ـگرگان تااندازهای فاقد دقت
است .یک دختر که در آمل دستگیر شد سرنخی درباره مخفیگاهی در ـگرگان به پلیس داد .بنابراین پلیس
خانه مظنون را محاصره کرد و هنگامی که صدای شلیک از داخل خانه شنیده شد آن را مورد حمله قرار
داد .هنگامی که خانه با حمله تصرف شد در داخل آن تنها یک نوار ضبط صوت پیدا شد که به طور مداوم
صدای شلیک تفنگ پخش میکرد.تروریستها فرار کرده و همچنان در آزادی به سر میبرند .مقدم گفت که
این داستان از یک دوست که در ـگرگان زندگی میکرد به دست آمده است و اصرار داشت که حقیقت دارد.
مهدوی ٬وزیر بازرگانی
یکی از دوستان مقدم گفت عقیده عمومی بر این است که مهدوی باالخره به عنوان نـخستوزیر
جانشین هویدا خواهد شد .به شیوه مخصوص ایرانیها گفته شده است که مهدوی به علت پشتیبانی آمریکا
از کیفیت تکنوکراسی او سمت کنونی خود را به دست آورده است .ادامـه پشـتیبانی آمـریکا ٬سـمت
نخستوزیری را برای او تأمین خواهد کرد .به موجب شایعاتی مهدوی به اتهام کسری  300میلیون ریال
ـکه در دفاتر بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران که مهدوی ٬قبل از اینکه در سال  1974به وزارت برسد
ریاست آن را داشت ٬در معرض بازجویی قرار گرفته است.
فساد نیروی هوایی
مقدم گفت او شنیده است که حدود سی افسر نیروی هوایی به خاطر فعالیتهای مفسدهآمیز در بازداشت
به سر میبرند .این تحقیقات ممکن است همچنین ژنرال خاتمی مرحوم را نیز دربر بگیرد و بدین ترتیب
شایعات مبنی بر اینکه مرگ او در سانحه کایت برای اجتناب از دردسرهای حکومت ایران پس از آشکار
شدن حقایق بوده است ٬تقویت میشود.
عقب ماندگی در تولیدات کشاورزی
مقدم در حالی که به یکی از موضوعات تکراری مکالمه خود اشاره میکرد اظهار نظر کرد ٬تولید
ـکشاورزی ایران همچنان عقبتر از حد نصابی است که باید دارا میشد .او به تازگی از اهواز در تاریخ 27
ژانویه بازگشته است .در اهواز او کسب اطالع کرده است که یکی از بزرگترین مؤسسات کشاورزی و
بازرگانی در این منطقه زمین خود را میفروشد .او گفت در اهواز همه میدانند که جمشید مدحت ٬مدیر
عامل ٬میکوشد تمام مالکیت زمینی شرکت ایران ـ کالیفرنیا را به احتمال در قطعات هزار هکتاری که
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میتواند توسط افراد یا خانوادهها کشت و پرورش یابد بفروشد .به نظر مقدم این شکست و کوتاهی نشان
میدهد که کشاورزی به مقیاس بزرگ در ایران نیازمند مساعدت از سوی دولت است اـگر قرار باشد
سودآور باشد .مقدم اخیراً نسخهای از گزارش جامع درباره کشاورزی ایران را که از سوی شرکت خدماتی
ـکشاورزی و تکنیکی بوکرز درانگلستان تهیه شده٬دریافت کرده است .در این گزارش توصیه شده است که
یک ” نقشه جامع“ برای کشاورزی ایران تهیه شود؛ هر چند مقدم این نقشه را به تفصیل مطالعه نکرده است.
وی معتقد است این گزارش مشاوران کلیتر از آن است که ارزش عملی داشته باشد .مقدم اخیراً مقالهای
در مجله خواندنیها درج کرده است و در آن بعضی از نقاط ضعف سیاست کشاورزی حکومت ایران را
تشریح کرده است .او اظهار نظر کرد که امیرانی سردبیر این مجله ناـگزیر بوده است ٬برای انتشار این مقاله
صحه حکومت ایران را دریافت کند .این نشان میدهد که حکومت درباره وضع نابسامانی کشاورزی ایران
تا چه اندازه حساسیت دارد.
نهضت رادیکال ـ 15

محرمانه

صورت مکالمه
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم مراغهای ـ جرج بی .المبراـکیس
تاریخ و مکان 14 :اـکتبر  1978ـ ) 22مهر  ٬(1357آپارتمان مقدم
موضوع :وضع داخلی
روزتعطیلی امام رضا ٬برای دیدار از مقدم به مالقاتش رفتم تا پس از خالصی او از زندان با او صحبتی
بکنم).او جزو رهبران مخالفی بود که به فاصله کوتاهی بعداز حکومت نظامی دستگیرشد (.وضعش خوب
وپریدگی رنگ نداشت .او گفت که هر چند  11روز اول انفرادی بوده و آفتاب نخورده ٬ولی با او بدرفتاری
نشده است .بعد به سلول دیگر ٬که اغلب مال بودند ومرتب آنها را وارد و خارج میساختند ٬منتقل شده بود.
در بین آنها امام مفتح ٬از مسجد جاده قدیم شمیران بود ٬که هنوز در زندان است .پرسیدم که من از زیادتر
ماندنش نسبت به دیگر رهبران سیاسی ٬که اـکثراً همان روزتوقیف و آزاد شدند ٬گیج شده بودم .جواب داد
ـکه از هماسمش ژنرال مقدم )رئیس ساواـک ـ غیر خویشاوند( همین سؤال را کرده و او با شوخی گفت :بعد
ازاستقرار حکومت نظامی ٬آنها میخواهند گروههای مخالف با هم ارتباط نداشته باشند.پرسیدم اـگر دلیل
موجهی است ٬آیا شما از بقیه رهبران ٬در برقراری ارتباط بین گروهها ٬مؤثرتر بودهاید؟ او خندید و گفت
بله.
مقدم گفت که توسط بازپرسان ساواـک بازجویی شد و هنگامی که در مورداهداف گروهش از او سؤال
شده بود ٬گفته بود که در چهارچوب قانون اساسی است .جزوات مختلف حزبی و تماس با دیگران در
حدود مجاز فعالیتهای قانونی بود .او همکاران خود را مخفی نکرد ٬چون چیزی نبود که خارج از حوزه
قانون اساسی باشد)٬نظریه :موضع روشن مقدم که درطول سال گذشته در مورد آن تردیدداشت که دستش
را رو نکند تا ”هزاران گل“ با عکسالعمل فوری شاه چیده شود( مقدم در روز دعوت از تجمع هیئت
تحریریه ـکیهان ٬داوطلبانه آنجا بود و در خط مشی حزب خودش گفتگو کرد و از پذیرفتن خویش٬
خوشحال به نظر میرسید.
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وقتی از وضع مخالفین در حال حاضر پرسیدم ٬مقدم گفت سرگیجه گرفتهاند و نمیدانند چه کار کنند.
ال صریح اضافه کرد که )به نظر من این طور بود ٬حداقل در بعضی موارد( مخالفین به دنبال دو پیام
او کام ً
حمایت ـکارتر از شاه نگران شدهاند .سپس درموردنظریه اصلیش ٬درمورداینکه مسئولیت برگرداندن شاه
به ایران در سال  (1332) 1953به عهده آمریکا است و به قدرت رساندن او با کمک ارتش و پلیس٬
صحبت کرد .او گفت که این کار تعادل بین شاه و مردم را به هم زده و آمریکا بایستی ازایران دست بردارد٬
در حالی که پیامهای ـکارتر نشان دهنده حضور مجدد آمریکا در کنار شاه است.
در این فرصت گفتم که ٬آمریکا به خاطر رهبری ایران توسط شاه ٬او را حمایت میکند ٬زیرا دولت ایران
متحد مهمی برای ماست ٬که ثبات و استمرارپیشرفت آن ٬هدف ماست .ضمناً ما حمایت خود را از افزایش
آزادیها در اینجا بیان کردیم تا تدریجاً و نه به طور انقالبی به ثبات برسیم .انتخابات آزاد تابستان آینده
هدف خوبی برای شروع است .سپس از او در مورد نقش آینده شاه پرسیدم.
مقدم جواب داد ٬قبول دارد که وجود شاه الزم است ٬هم برای کنترل ارتش و هم آشوبهایی که منجر به
سقوط ناـگهانی قدرت میشود.گفتم پس با من موافقی؟جواب مستقیمی نداد و اشاره کرد که شاه محبوبیت
نداشته و سرگردان شده و آمریکاییها را فریب داده است .رؤسای جمهور آمریکا میآیند و میروند و شاه
میداند چگونه از آنها استفاده کند ٬برای مثال ٬کندی تمایالت شدیدی برای افزایش آزادیهای سیاسی
داخلی نشان داده بود و تصور میکرد که شاه آن را به کار میبندد .سپس جانسون و نیکسون که بر عکس
عمل کرده هر چیز که شاه خواست به او دادند.
او فرصتی را که در طی آن توسط مأمور سرویس مخفی آمریکا دعوت شده بود تا در صورت تمایل با
نیکسون ٬در هنگام دیدار او از انجمن ایران و آمریکا ٬مالقات کند ٬و او پذیرفته بود ٬یادآوری کـرد.
نیکسون هرگز از انجمن ایران و آمریکا دیدن نکرد و او نامهای از مأمور سرویس مخفی آمریکا داشت که
توضیح میداد هیچکس در سفارت در برنامه فعالیتهای نیکسون که منحصراً مالقات خصوصی در حضور
شاه بود ٬دخالتی نداشت .هنگامی که رئیس جمهور ـکارتر آمد ٬امیدها را افزایش داد ٬ولی پیام اخیر او
مقدم و دوستانش را گیج کرد .دوباره خط مشی خودمان را به مقدم تذکر دادم و پیشنهاد کردم که او برای
بهرهوری ازانتخاب آزادموعود ٬با دوستانش سازماندهی کند وافزودم که غیرواقعی است ٬اـگرتصور کنیم
شاه و حامیان او به سادگی قدرت را به مخالفین تسلیم کنند ٬آنها باید خواستهشان را بروز دهند .به یادش
آوردم که خودش گفته بود که چند ماه پیش در مورد هماهنگی در برنامه مشترکی بین گروهش با اشکال
مواجه شده بودند.
اـگر مخالفین اهداف شخصی دارند و سازمانی که شاه باایشان مذاـکره نماید تا سریعاً در وضع سیاست
داخلی شرکت داده شوند ٬تا زمانی که رهبران منفرد پیشرفت کندی دارند ٬توقع جدی گرفتن آنها از سوی
شاه هر کس دیگری درست نیست .ظاهراً مقدم روی موافق نشان میداد.
مقدم به این مطلب اشاره کرد که شاه طبق شواهد با نصب شریف امامی” ٬یک مرد فاسد“ به جای
انتصاب فرد مناسب دیگری ٬قصد آزادیخواهانه ندارد .او دلیل مرا مبنی بر اینکه شاه درتدارک والیتعهدی
است رد کرد و گفت آنقدرخودخواه و مغرور است که به فکر پسرش نمیباشد .مقدم اشاره به کشتارمیدان
ال شکنجه میکردند و حاالمیکشند .هنگامی که در
ژاله کرده و گفت که ”وضع بدتر از پیش“ شده است .قب ً
مورد هراس او مبنی بر برنامههای دولت که یک سال پیش در گفتگوهایمان مطرح بود یادآوری کردم ٬بر
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این استدالل پافشاری نکرد.
پس از مباحثات دیگری قرار مالقات بعدی در فرصت دیگری با همکاران دیگرش گذاشته شد) .مثل
مهندس بازرگان که به قول مقدم اخیراً از مشهد بازگشته بود(.
ال مرا درک میکرد ٬ولی من معتقدم که او
اظهارنظر :مقدم با توجه خود در مورد اعالمیه ـکارتر کام ً
تمامی نگرانی مخالفان محدوده قانون اساسی ٬در مورد اینکه آیا سیاستهای ایاالت متحده در طول چند
ماه تغییر کرده یا نه ٬را منعکس میکند.
المبراـکیس

نهضت رادیکال ـ 16

محرمانه )(1

 13دسامبر  78ـ ) 22آذر (1357
رحمتاهلل مقدم مراغهای
رهبر نهضت رادیکال ایران )از سال (1975
مورد خطاب با عنوان :آقای مقدم
رحمتاهلل مقدم مراغهای ٬یک مهندس آبیاری و طراح ٬به تأسیس نهضت رادیکال ایران کمک کرد و
آن را تاـکنون رهبری کرده است .او با سابقه بیش از دو دهه فعالیت سیاسی در مخالفت با شاه ٬از سپتامبر
 ٬1978به خاطر فعالیتهای مخالف رژیم در زندان بوده است .مقدم خود را به عنوان فردی میانهرو دسته
بندی میکند ٬اصرار میورزد که او همواره برای آزادی در محدوده قانون اساسی ایران تالش کرده است.
او فلسفه سیاسی خود را چیزی بین سوسیالیستها و میانهروها در فرانسه تشریح میکند .به عالوه ٬او در
نظر دارد که لغت رادیکال در نام سازمانش٬از حزب سوسیالیست رادیکال میانهرو در فرانسه الهام گرفته
شده بود .و او از هرگونه تالشی در ارتباط دادن سازمانش و مرامهای افراطی منزجر است) .محرمانه(.
مقامات رسمی آمریکا که مقدم با آنها مالقات کرده است او را فردی متعادل ٬طرفدار آمـریکا و
روشنفکر تلقی میکنند که صمیمی است و بیپرده و صریح صحبت میکند .آنها هم چنین متذکر میشوند
ـکه مقدم در اواسط سال  ٬1978به خاطر مواضع میانه روانهاش ٬در مالقاتهایش با سایر رهبران گروههای
مخالف ٬که در حال تالش برای تنظیم یک برنامه مخالفت متشکل بودند ٬مشکالتی داشت .مقدم همواره با
مقامات رسمی آمریکایی روابط دوستانه داشته است و مـایل بـه ادامـه مـباحثات اصـولی است .او
نخستوزیر سابق ـ محمد مصدق ـ )32ـ (1330را تحسین میکرد .لیکن از اعضای جبهه ملی ٬اتحاد
موقتی که از مصدق در زمان قدرتش علیه شاه حمایت میکرد ٬نبوده است .او به مقامات آمریکایی گفته
است که تصویر آمریکا در ایران به خاطر حمایتش از شاه و عدم درک اهمیت تاریخی مصدق صدمه دیده
است) .محرمانه(
مقدم ٬متولد تهران و فارغالتحصیل دانشکده نظام ایران میباشد .او طراحی و جغرافـی را در بـین
سالهای  1328تا  1332در فرانسه تحصیل کرده و از کالج ارتش فرانسه و دانشگاه پاریس فارغالتحصیل
شد .او به ایران بازگشت و تا سال  1334به عنوان یک افسر در ارتش خدمت کرد.
او برای مدت کوتاهی از سال  1334یکی از اعضای حزب منحله مردم )مخالفین وفادار( بود .در سال
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 1340او به عنوان نماینده آذربایجان در مجلس )مجلس شورای ملی( به خدمت اشتغال داشت .او
همچنین دارای چندین مقام مربوط به آبیاری در وزارت کشاورزی بوده است) .طبقهبندی نشده(
مقدم٬حدوداً  58ساله است و مقاالتی در مورد کشاورزی و استفاده از زمین منتشر کرده است .در سال
1962او به عنوان یک رهبر صاحب امتیاز خارجی دو ماه درایاالت متحده به سر برد که درحین این مدت
مشغول مطالعه و مشاهده روند سیاسی آمریکا و کشاورزی بوده است .او به زبانهای فرانسه و انگلیسی
 13دسامبر  1978ـ  22آذر 1357
صحبت میکند.
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ـکانون وکال ـ 1
سری )(1
تاریخ 13 :دسامبر  1978ـ 1375/9/22
حسن نزیه رئیس ـکانون وکال )تقریباً از تاریخ ژوئیه (1978
مورد خطاب با عنوان :آقای نزیه
حسن نزیه ٬یک وکیل و سیاستمدار قدیمی که قول داده است ٬ـکانون وکال را هر چه بیشتر از گذشته
فعال کند .مدتی کوتاه پس از تصدی سمت ٬او سازمان را )ـکانون وکال( به شرکت در تقاضای تجدید
ال در دادگاههای نظامی محکوم شده بودند٬
محاـکمه برای زندانیان سیاسی در دادگاههای حقوقی که قب ً
ـکشاند .او قصد خود را مبنی بر ایجاد اصالحات سازمانی از این قبیل با برپایی جلسات بیشتر نشـر
ـگزارشات ماهیانه به وکالی کشور ٬تعقیب قانونی وکالی فاسد و حمله به قوانین خشک اداری باز دارنده٬
نشان داد .نزیه فردی جاهطلب و چیزی شبیه به یک فرصتطلب سیاسی است .طبق گزارش رسیده در
سال  ٬1345او باور داشته که میتواند پشتیبانی حزب توده )ـکمونیست( را برای امیال سیاسی خود به کار
ـگیرد) .سری(
در سالهای  1330نزیه یک ملی گرای با حرارت ٬یکی از مؤسسین نهضت آزادی ایران بود که جبههای
است راستگرا ٬مذهبی ملی که در مواقع مختلفی با جبهه ملی ٬ائتالفی که محمد مصدق نخستوزیر را
)32ـ (1330در نبرد با شاه حمایت میکرد ٬همکاری داشته .بعد از جدا شدن نهضت آزادی از جبهه ملی
دراردیبهشت سال  ٬1340نزیه به عنوان رهبر اـکثریت حزبی ظهور کرد که تمایل به اتخاذروشهای مالیم و
مصالحهآمیز در به دست آوردن قدرت داشت و همچنین مخالف روش قهرآمیز در بر کنار کردن شاه بود.
در طی آن دوره او و گروهش خواستار عدم قبول کمکهای نظامی خارجی ٬بر سر کار آمدن یک دولت بی
طرف )اما غیر کمونیست( و کنترل معقولی بر شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم ٬که یک گروه متشکل از
 17شرکت نفتی میباشد که با شرکت ملی نفت ایران مشارکت میکنند ٬شد .بعد از اینکه نهضت آزادی
ایران ٬مجدداً در مهر سال  1340به جبهه ملی پیوست٬او در شورای مرکزی و کمیته اجرایی مرکزی اشتغال
داشت و همچنین سرپرستی قسمت تبلیغاتی سیاسی و انتشارات گروه را بر عهده داشت) .سری(
در حال حاضر اطالعات کلی در مورد زندگی شخصی و شغلی نزیه در دست میباشد .هم اـکنون در
اوایل  50سالگیش٬او ظاهراً یکی از چهرههای سرشناس در میان جوانان ملی گرای اواخر سالهای 1930
و اوایل سالهای  1340میباشد .در سال  1339او برای شرکت بیمههای اجتماعی کارگران کار میکرد و
در ماه تیر سال  1340او برای مدت کوتاهی به علت فعالیتهای ضد دولتی زندانی شد .در سال  1341نزیه
 13دسامبر 1978
یکی از اعضای شورای انجمن آذربایجانیهای مقیم تهران بوده است) .محرمانه(
ـکانون وکال ـ 2
تاریخ 17 :ژوئیه  1979ـ 1358/4/26شمارهسند4442:
به :سفارت آمریکا تهران ٬فوری 3502
از :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی.سی
سری
موضوع :عالقه ایران برای خرید فرآوردههای تصفیه شده
سری است
1ـ تمامی متن ّ
2ـ برای اینکه شما در مالقات با مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ٬نزیه ٬زمینهای داشته باشید ٬باید از
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مطالب ذیل آـگاه باشید .در  4ژوئیه ٬عظیمی ٬به نمایندگی نزیه ٬از شرکت آمرادا ـ هس
) Hessتقاضا کرده است که  3میلیون بشکه نفت چراغ و گازوئیل )سوخت حرارتـی( بـرای فـروش
اختصاص دهد .عظیمی توضیح داد که بمبگذاری در لوله نفت خام به دنبال بمبگذاری مشابه در لوله
تولید ٬منجر به کاهش شدید در پاالیشگاه آبادان ٬تا میزان  100000بشکه در روز شده است .این کاهش
از عدم توانایی ذخیره کردن فرآوردههای نفتی آبادان توجیه شده است .با احتمال عدم راه افتادن عملیات
پاالیشگاه اصفهان ٬مقامات ایرانی واهمه دارند که زمستان را بدون نفت کافی به سر برند .دو میلیون بشکه
اثر بلند مدت نخواهد داشت.
3ـ شرکت هس باتصویب دولت آمریکاموافقت نموده که دو میلیون بشکه تقریباً به طور مساوی نفت
و گازوئیل عرضه کند .و شرکت هس به ما اطمینان داده است که در ذخیره داخلی آمریکا کاهشی وجود
نخواهد داشت و به هنگام لزوم عرضه خارجی محدود نخواهد شد .مقامات ایرانی با دو تانکر سی هزار
تنی قرارداد بستهاند که به زودی بارگیری خواهند نمود.
4ـ نزیه از طریق هس ازتصویب دولت آمریکا مطلع شده بود و به نظر رسید که از سرعت عمل دولت
ایاالت متحده بسیار قدردان میباشد .به نظر میآید که نیاز اضطراری برای فرآوردههای نفتی با ورود دو
محموله کوچک از ـکویت به ایران )شاید همان  2تانکری که در بند سوم به آنها اشاره شد( اندکی تخفیف
یافته باشد و لذا شرکت هس در نظر دارد که محموالت خود را برای یک دوره دو ماهه ٬که انتظار میرود
پاالیشگاه آبادان تعطیل باشد ٬ارسال دارد.
(Amerada -

ـکانون وکال ـ 3
محرمانه
شماره سند7514 :
تاریخ 19 :ژوئیه  1979ـ 1358/4/28
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی سی.
از :سفارت آمریکا تهران
موضوع :مالقات کاردار سفارت با رئیس شرکت نفت ٬نزیه
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ خالصه :در تاریخ 17ژوئیه ) 26تیرماه( کارشناس نفتی و کاردار باحسن نزیه ٬رئیس شرکت ملی
نفت ایران مالقات کردند و در مورد این مسائل گفتگو کردهاند (1 :شعار تازه آشنا)حداقل برای ما( ٬درک و
قبول انقالب و حمایت مداوم ما از تمامیت ارضی یک ایران مستقل و قوی (2) ٬جو سیاسی و نقش سیاسی
نزیه و اعتقادات او (3 ٬نفت و مسائل جاری خوزستان نزیه نشان میداد که روحیه دوستانهای نسبت به
آمریکا دارد او فردی است مخالف شرع )غیر مذهبی ـ مترجم( که مایل است با بعضی از مفاهیم جمهوری
اسالمی مبارزه کند )و همین طور مردمی که سرسختانه طرفدار چنین حکومتی هستند( او با وجـود
تشخیص مشکالت خوزستان ٬سعی دارد اهمیت آنها را به حداقل خود برساند .پاراـگراف آخر شامل
بیوگرافی حسن نزیه است ).پایان خالصه(.
3ـ در جواب اظهارات کاردار سفارت در مورد اینکه دولت آمریکا انقالب ایران را قبول کـرده و
امیدوار است یک رابطه دو طرفه گستردهای برقرار شود ٬نزیه به طور مفصل در مورد منافع دو طرفه هر دو
ـکشور ٬عالقه برای ”باقی ماندن“ به صورت دوستان خوب و غیره ٬صحبت کرد .مخصوصاً نزیه ابتکار
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پرزیدنت ـکارتر را در موردحقوق بشر ستایش کرد و گفت تأـکید شدید رئیس جمهور بر حقوق بشر بود که
”موقعیت شاه را یأس آور کرد“ وی با یک کنایه جالب به روسیه ٬گفت که اـگر بین ما )ایران و آمریکا(
اختالفی باشد ٬ما )ایرانیان( باید به خاطر بیاوریم که ”آمریکا با ماست“ و دولت آمریکا ما را در حل
مشکالتی که توسط اجانب ایجاد میشود ٬کمک خواهد کرد.
4ـ نزیه مسئله به خصوصی در مورد اوضاع سیاسی اظهارات نداشت .او گفت امکان دارد کاندید
مجلس مؤسسان شود .او گفت زمان برای مراحل انتخاب و کارگزاری یک دولت جدید خیلی کوتاه بوده و
او تصمیم داشت ٬خواهان طوالنیتر شدن مدت شود .نزیه ٬که ریاست ـکانون وکال را نیز دارد ٬گفت کنگره
در جلسه  16ژوئیه ) 25تیرماه( تصمیم گرفته از دولت و خمینی تقاضا کند ٬مهلت را بیشتر کند.
5ــ کاردار خالصهای از سیاست انرژی جدید و اهداف آن را که توسط پرزیدنت اعالم شده ٬همراه با
یک نسخه از این سیاست اعالم شده به نزیه داد .نزیه از جهت کلی بودن ابتکارات رئیس جمهور استقبال
نمود .او ظاهراًعالقهای بیش از صحبت راجع به مسائل کلی انرژی بینالمللی نداشت .در رابطه با تقاضای
ـکاردار در مورد تأمین جریان کافی نفت برای بازارهای بینالمللی تا در نتیجه آن تحول داخلی آمریکا٬
برای رهایی از وابستگی به نفت وارداتی را ممکن سازد ٬نزیه گفت که این دولت است که به جای شرکت
نفت سطح تولیدات نفت و صادرات آن را تعیین میکند .اما سطح صادرات برای سال  1358حدود 4
میلیون بشکه در روز میباشد .او اظهار داشت که این سطح تولید امکان دارد برای سال  1359تغییر کند.
6ـ در رابطه با وضع خوزستان و تأثیر موقعیت فعلی و آینده سیاسی آن بر جـریان نـفت ٬نـزیه
ال نمیخواست( وارد جزئیات شود .او اشاره کرد که مشکالت وجود
نمیخواست یا نمیتوانست )احتما ً
دارند ٬اما گفت که فقط چند نفر مسئول بودند و دولت و پاسداران باید قادر باشند مسئله را حل کنند .نزیه
این مسئله که ناراضیهای اعراب و خرابکاریها در این مناطق اثری در صادرات و تولید نفت خام گذاشته
باشد را تکذیب کرد) .ـگزارش جداـگانه(
7ـ نزیه در سال  1323در رشته حقوق از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شده و برای مدتی به عنوان
وکیل در ایران کار کرده است .سپس تحصیالت خودش را در سوئیس ادامه داد .بین سالهای  1329تا
 1332در زمان نخستوزیری مصدق او به عنوان مشاور قانونی برای سازمان نوخاسته امنیت اجتماعی
ـکار کرد .در زمان مصدق ٬نزیه در سرپرستی سیستمهای دادگاههای نظامی فعال بود .او یکی از مؤسسان
نهضت مقاومت ملی در سال  1332بود واز سال  1342عضوفعال جبهه ملی بود .با مراجعه به بیوگرافی که
توسط شرکت نفت پخش شده )ـکه مطالب باال نیز از آن اخذ شده( ٬او چند بار دستگیر و زندانی شده است.
در سال  1356نزیه برای تشکیل جمعیتی برای دفاع از حقوق بشر و همچنین جامعه حقوقدانان ایران
ـکمک کرد .در طول مالقات با کاردار در تاریخ  17ژوئیه ) 26تیر( ٬نزیه خیلی دوستانه و مهماننوازانه
برخورد کرد .او مایل بود به زبان فرانسه صحبت شود چون او گفت که انگلیسی صحبت نمیکند .او نشان
میداد که خیلی کم انگلیسی میفهمد )رضا عظیمی سرپرست امور بینالملل شرکت ملی میداد ترجمه
میکرد( .نزیه خیلی مالیم و شمرده صحبت میکند.
نزیه ٬گذشته از اینکه رئیس شرکت ملی نفت ایران است ٬به طور وضوح بیشتر به حقوق و سیاست
مـحول
ال اداره مسائل روزمره شرکت نفت را به کـارمندان بـا تـجربه خـود
عالقمند است .او احتما ً
ّ
لینگن
میکند.
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ـکانون وکال ـ 4

استفاده محدود اداری

شماره سند10404 :
تاریخ 6 :سپتامبر  1979ـ  15شهریور 1358
از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت خارجه ٬واشنگتن ٬دی سی.
ـگزارشگر :اندی
موضوع :نزیه تالش میکند.
1ـ طبق اطالعاتی که ما داریم به دنبال پا درمیانی و درخواست نخستوزیر )بازرگان( از خمینی ٬نزیه
دوباره بر سر میز خود برگشته و به مردم اطمینان داده که استعفا نخواهد کرد و بازرگان را در گرفتاریها رها
نخواهد ساخت .بازگشت او به سرکارش و تقاضایش از کارمندان برای بازگشت به کار ٬به این خاطر بود
ـکه از یک اعتصاب به وسیله هوادارانش در میان کارکنان شرکت نفت جلوگیری کند.
2ـ نزیه اتهاماتی را که به او نسبت دادهاند ٬به خصوص آنهایی را که از طرف شهاب الدین اشراقی ٬داماد
خمینی بود ٬رد کرد .دیگر انجمنهای اسالمی در داخل شرکت نفت ٬او را به تمام کردن ذخیره مواد سوختی
و پایدار کردن وابستگی به آمریکا به وسیله خرید نفت چراغ از آمریکا ٬محکوم کردهاند .اشراقی قبول
ـکرده است که یک مناظره تلویزیونی با نزیه انجام دهد ٬ولی تاریخ این مناظره هنوز مشخص نشده است.
لینگن

استفاده محدود اداری

ـکانون وکال ـ 5

شماره سند0375 :
تاریخ 25 :سپتامبر  1979ـ 1358/7/3
از :سفارت آمریکا تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی سی.
ـگزارشگر :اندی
موضوع :حمالت به مدیران ارشد ادامه دارد.
1ـ بنا به نقل از مطبوعات ٬نخستوزیر بازرگان” ٬رادیکالها ٬چپگراها ٬کارشکنها و ایرادگیرها“ را
متهم به توطئه در فلج ساختن صنعت نفت به وسیله فراری دادن کلیه متخصصان و مدیران ٬منجلمه مدیر
عامل ٬حسن نزیه ٬نموده است .بنا به گزارش ٬بازرگان خطاب به عده کثیری از کارکنان شرکت نفت در
آبادان گفت که امام خمینی در این ناراحتی نخستوزیر سهیم است و اعتماد خود را در مورد بازرگان و
نزیه تکرار کرد.
2ـ اما اظهار نظر داماد خمینی ٬شیخ شهاب اشراقی دایر بر تکذیب بیان بازرگان مبنی بر حمایت
خمینی از نزیه ٬بر پیچیدگی مطلب افزوده است.تلویزیون ایران تکذیبی درباره اینکه امام چنین حمایتی به
عمل آورده باشد را پخش کرد .این مسائل نزیه را وادار کرده است که در یک اظهار نظر عمومی بیان دارد
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ـکه وی قربانی یک ”توطئه“ شده است ٬که طی آن وی را نزد خمینی حامی نخستوزیر سابق ٬بختیار
معرفی کردهاند .پس از آن کارمندان اداری شرکت نفت ٬بنا به گزارش ٬به حمایت از رئیس خود دست به
اعتصاب زدهاند ٬و در همان حال کارگران مناطق نفتی اعالمیهای را امضاء کردهاند که طی آن گفتهاند که
آنها کسی را خارج از شرکت ملی نفت ایران بدون مشورت قبلی به جای نزیه نمیپذیرند.
3ـ نزیه دشمنانش را متهم نمود که به خمینی گفتهاند که او در نظر دارد از کشور فرار کرده و به بختیار
بپیوندد .به همین بهانه نام او در لیست اشخاص ممنوعالخروج منظور شده بود .در ضمن ٬نزیه گفت در عین
حال که استعفا نمیدهد ٬در منزل میماند تا موضوع روشن شود.
4ـ نزیه به طور علنی پیشنهادات مربوط به تصفیه در صنعت نفت را مورد انتقاد قرار داد و گفته است که
چنین تصفیهای این صنعت را از مدیران الیق و متخصصان محروم میگرداند .نزیه همچنین از مداخالت
روحانیون در عملیات شرکت نفت در هر مرحله شکایت کرده است.
5ــ اظهارنظر :این به اصطالح ”توطئه“ ممکن است نتیجه ناآرامیهای کارگری مجدد گزارش شده در
صنایع نفت باشد .صرف نظر از مسئله تقاضا برای دستمزد بیشتر ٬انگیزه و مخصوصاً رهبری روشن
نیست.
لینگن

ـکانون وکال ـ 6
شماره سند0548 :

محرمانه

تاریخ :اـکتبر  1979ـ 58/7/9
از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی سی .فوری 4019
موضوع :برکناری حسن نزیه از ریاست شرکت ملی نفت ایران
1ـ )تمام متن محرمانه(.
2ـ مطبوعات ایران در روزهای پایانی این هفته حجم بیشتری را به مسئله احضار حسن نزیه رئیس
شرکت ملی نفت ٬به دادگاه انقالب اختصاص داده و تحلیلهای بیشتر را در مورد اتهامات حسن نزیه ارائه
داده بودند .نزیه هنوز از کار برکنار نشده ٬و همچنین هنوز به طور مشخص متهم شناخته نشده است :بلکه
او را فقط احضار کردهاند تا به اتهاماتی که اشخاص روحانی به او نسبت دادهاند ٬در مورداینکه او ”با اسالم
و ملت مخالف است“ پاسخ دهد.
3ـ همچنین به او دستور داده شده بود که صبح یکشنبه در دادگاه حاضر به شود ٬که او این کار را هنوز
نکرده است ٬و به خانهاش نیز باز نگشته است .منابع شرکت نفت به ما گفتند که او مستقیماً ٬توسط تلفن ٬با
دادگاه تماس گرفته و خواسته است که بعد از اینکه سرو صداها خوابید ٬ترتیب یک احضاریه را بدهند.
)نزیه خودش وکیل و رئیس ـکانون وکال است( هر چند خبر گزاری فرانسه گفت ٬همسر نزیه گفته که او با
دفتر نخستوزیر بازرگان تماس گرفته است ٬تأییدی روی این نیست.
4ـ به نظر میرسد که کارگران شرکت ملی نفت ایران از حمالت وارده به نزیه گیج شدهاند هیچ نشانهای
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به عنوان تظاهرات و یا اعتصاب به پشتیبانی از نزیه دیده نشده و گزارشات رسیده حاـکی از آن است که
تولیدات در خوزستان عادی است.
5ــنظریه :ممکن است خمینی از کسانی که معتقدند نزیه در حمایت ازافرادی در شرکت ملی نفت ایران
ـکه با رژیم قبل همکاری میکردند ٬زیاده روی کرده ٬حمایت کند .انتصاب علی اـکبر معینفر در روز شنبه٬
به عنوان رئیس جدید شرکت ملی نفت ایران ٬به نظر میرسد قدرت نزیه را کم کرده است.اینکه این مسئله
اجازه بدهد که نزیه رئیس شرکت نفت باشد یا نه ٬هنوز مشخص نیست .ماتصمیم داریم با مقامات صنعت
نفت و دولت تماس بگیریم و نظریات آنها را جویا شویم ٬و تحوالت بعدی را گزارش خواهیم کرد.
لینگن

ـکانون وکال ـ 7
شماره سند0659 :

محرمانه

تاریخ 4 :اـکتبر  1979ـ 58/7/12
از :سفارت آمریکا تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن .دی سی .فوری 4095
موضوع :نزیه از ریاست شرکت ملی نفت ایران اخراج میشود
1ـ )محرمانه( موضوع رئیس سابق شرکت ملی نفت ایران ٬حسن نزیه ٬هنوز هم تیترها را به خود
اختصاص داده است .اـگرچه او به عنوان مدیر عامل شرکت باقی مانده است ٬اما در مجامع عمومی از 28
سپتامبر )6مهر( تابه حال ظاهر نشده است ٬خیلی شایع است که او از کشور فرار کرده است .به ما گفته شده
است که او به طور یقین ٬علیرغم شایعات فوق ٬هنوز در تهران است و با خانوادهاش تماس دارد .گزارش
شده که علیرغم کم شدن تهدید خانواده او توسط گروههای انقالبی ٬هنوز هم خانه او و تلفن او تحت کنترل
است.
2ـ )محرمانه( وزیر جدید نفت علی اـکبر معینفر و نخستوزیر مهندس بازرگان ٬مجبور شدند که روز
دوشنبه مردم را آـگاه کند ٬که بحرانهای سیاسی ایران بر تولید و صدور نفت خام اثری نخواهد گذاشت .این
موضوع را کنسول اقتصادی رضا عظیمی حسینی امروز تأـکید کرد .او رئیس بخش خدمات بینالمللی
شرکت ملی نفت ایران است ٬و اضافه کرده است که تنها یک فرد ٬معین فر ٬صالحیت صحبت کردن برای
شرکت نفت را دارد .از طرفی ضعف یا نقص اساسی در سطوح باالی شرکت دیده میشود .عظیمی حدس
زد که تا هفته آینده معینفر ـ و ماـ میتوانیم ”یک ایده روشن که چه کسی در مقامهای باالتر خواهد بود“
داشته باشیم .این نظریه آخری مربوط به وعده معین فر ٬که در مطبوعات ذـکر شده مبنی بر پاـکسازی کامل
در شئون شرکت ملی نفت ایران ٬است .زمان این کار هنوز مشخص نشده است.
3ـ )محرمانه( در نامهای به نخستوزیر بازرگان ٬مرتضی اقدامی ٬منشی انجمن اسالمی صنعت نفت
ـگفته است که ”ـکارگران صنعت نفت نمیتوانند با نزیه کار کنند چون او هیچ اعتقادی به اسالم ٬انقالب
اسالمی یا به رهبری انقالب ندارد“ .نامه این اتهام را بر مبنای اعمالی مانند اعتراض او به سیاستهای
اساسی از جمله ملی شدن بانکها که به وسیله خمینی به عنوان اعمال انقالبی یاد شده ٬ذـکر میکند.
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4ـ )محرمانه( در نوشتهای به تهران تایمز ٬نزیه همه ادعاهای علیه خود را رد کرده است.
بنابر آن مقاله او خواسته است که دادگاه انقالب که به زعم او در معرض دخالتهای خارجی است به یک
محکمه بیغرض تبدیل شود .نزیه اظهار عالقه کرده است که با یک کمیتهای متشکل از یک رهبر مذهبی
ارشد )ترجیح میدهد با آیتاهللشریعتمداری( ٬نخستوزیر ٬وزیردادگستری ٬رئیس دیوان عالی کشور ٬و
رئیس ٬شورای انقالب و آیتاهلل علی قدوسی که تحقیقات را به عهده میگیرد رند همکاری کند و همه زیر
نظر آیتاهلل خمینی باشد.
5ــ )طبقهبندی نشده( ـ جوابیه نزیه به  14مورد اتهام ٬امروز در روزنامه محلی بامداد چاپ شده و
امروز با یک تلگرام غیر رسمی فرستاده شد.
6ـ )محرمانه( یک منبع عالیمقام در شرکت ملی نفت به کنسول اقتصادی ما گفته است که علیرغم
نتیجه دادگاه نزیه باید به سه دلیل برود.
الف( او از دخالتهای روحانیت در اداره حکومت بسیار انتقاد میکرد
ب( او نسبت به اظهارات سیاسی کارگران پیمانی در انتقاد از خودش بی توجه بود و اعتراض مبنی بر
اینکه انقالب هنوز اجازه استثمار از آنها را میدهد ٬جدی تلقی نکرده بود.
ج( او در خیلی از جنبهها مدیر ضعیفی بود و کوشش میکرد هر کسی را راضی کند ٬بدون اینکه در انتها
مشکل واقعی حل شود.
لینگن

ـکانون وکال ـ 8
شماره سند0712 :

محرمانه

تاریخ 7 :اـکتبر  1979ـ 1358/7/15
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن .دی سی .فوری
ـگزارشگر :آـگروسمن
موضوع :قضیه حسن نزیه
1ـ یک منبع رده باال در شرکت ملی نفت ایران ٬به مشاور اقتصادی اظهار داشت که تصمیم تازهای
اتخاذ شده است که تا فیصله یافتن قضیه نزیه٬مدیر عامل جدیدی تعیین نشود .دراین ضمن مدیران شرکت
نفت به طور مستقیم با وزیر جدید نفت علی اـکبر معینفر در تماس میباشند ٬هر چند که او دفتری در
شرکت ملی نفت ایران ندارد .به ما اطالع داده شد که دکتر محمد علی نابغ در حال حاضر به عنوان سایه
مدیر عامل کار میکند.
2ـ در همین حال کارشناس نفتی سفارت از منابع صنعتی کسب اطالع نموده است که هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران نامهای به آیتاهلل خمینی نوشته و در آن اظهار ”حمایت صددرصد“ از نزیه نموده و
تأـکید کردهاند که تصمیمات شرکت به وسیله آنها انجام میشده و فقط توسط نزیه نبوده است .گفته میشود
لینگن
ـکه نزیه هنوز در اختفا و روزانه با خانواده و همکاران سابقش در ارتباط است.
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حزب زحمتکشان ـ 1

اطالعات بیوگرافیک محرمانه

محل مأموریت :ایران
تاریخ تهیه 20 :نوامبر  1950ـ 1329/8/29
نام خانوادگی :بقایی
نام :مظفر
ملیت :ایرانی
عنوان علمی :دکتر در فلسفه.
تاریخ و مکان تولد ٬1287 :ـکرمان
موقعیت :وکیل شانزدهمین دوره مجلس
تاریخ انتخاب :اسفند .1328
وابستگیهای حزبی :جبهه ملی.
زندگی حرفهای قبلی :به پایین مراجعه شود.
زبانهای مورد تکلم :فارسی ٬فرانسه ٬اندکی عربی
موضع نسبت به ایاالت متحده آمریکا و خدمت برای آن :دکتر بقایی از مالحظه هرگونه قـدرت
خارجی در امور داخلی ایران ناخرسند است و در حال حاضر به تندی از ایاالت متحده انتقاد میکند.
جزئیات خانوادگی :فرزند میرزا شهاب کرمانی ٬میهن پرست معروف ایرانی که در جنگهای مشروطیت
 1285ایران کشته شد جدا شده از همسر.
تحصیالت :تحصیالت ابتدایی در ـکرمان ٬تحصیالت متوسطه در تهران ٬دانشگاه سوربن پـاریس٬
درجه دکترا در تعلیم و تربیت.
زندگی حرفهای 1315 :استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران.
 1318تا  1320دو سال خدمت نظام به عنوان افسر احتیاط.
 1326تا  1328نماینده مجلس از ـکرمان ٬عضو کمیته بودجه و کمیته آموزش و پرورش.
آذر  1328به اتهام توطئه علیه ارتش شاهنشاهی دستگیر و زندانی شد.
اسفند  1328تجدید محاـکمه در دادگاه مدنی و آزادی از زندان.
اسفند  1328انتخاب شده برای دوره شانزدهم مجلس ٬عضو کمیته آموزش و پرورش ٬و عضو کمیته
نفت و عضو جبهه ملی.
مالحظات
نام دکتربقایی ابتدا درجریان دوره اول مجلس پانزدهم بر زبانهاافتاد .در آن زمان او به خاطر مخالفت
با قرارداد تکمیلی نفت ـگلشائیان و حمالتش علیه ارتش به خاطر مداخله در انتخابات عمومی محبوبیت
وسیعی کسب کرد.
شکایت اخیر تقریباً تمام ذهنیات او را فرا گرفت و در فروردین  1328او به نطقهای خرابه کارانه در
مجلس به مدت  9روزپرداخت و علی رزمآرا را که آن زمان رئیس ستاد بود ٬به دخالت غیر قانونی درامور

احزاب سیاسی در ایران  63

غیر نظامی متهم کرد .اویک نامه سرگشاده به شاه درباره این موضوع فرستاد و روزنامه خود” ٬شاهد“ را با
حمالت مشابه پرکرد .این مبارزه تمام عیار برای او محبوبیت عظیمی کسب کرد .ولی بالمآل در آذر 1328
منجر به دستگیری او شد .او به وسیله یک دادگاه نظامی محاـکمه و به جرم بی اساس توطئه علیه ارتش
شاهنشاهی به یک سال زندان محکوم شد .موج انفجار عمومی بقدری باال گرفت که وی به وسیله یک
دادگاه مدنی محاـکمه و تبرئه شد و بار دیگر در اسفند  1328به نمایندگی مجلس انتخاب شد .وی اـکنون
یکی از پر سرو صداترین نمایندگان مجلس است.
دکتر بقایی پنهان نمیکند که او هنوز هم دست از سر رزم آرا برنخواهد داشت و او را به ویژه به ارتکاب پنج
فقره تخلف متهم میکند:
1ـ نادیده گرفتن قانون اساسی
2ـ اتهام همدستی در قتل محمد مسعود سردبیر فقید روزنامه مرد امروز
3ـ بازی با هر قدرت خارجی که از موضع او حمایت میکند ٬هر چند هم این موضع مخالف منافع
ـکشورش
4ـ توقیف مطبوعات و تخلفات گوناـگون علیه آزادیهای مدنی
5ـ پیشبرد جریان بازگشت به سوی دیکتاتوری
در جریان محاـکمه اخیر محمد جعفری) ٬مقصود محمد حسن جعفری ترور کننده احمد دهقان است.
مترجم( قاتل فرضی دهقان ٬دکتر بقایی به دفاع از جعفری پرداخت و گویا نه به آن علت که او معتقد به بی
ـگناهی جعفری بود ٬بلکه بدان علت که این محاـکمه فرصتی بود که رژیم رزمآرا را به باد حمله بگیرد.برای
همین مقصود تاـکتیک او در مجلس کنونی به نحو برجستهای ” آبستراـکسیوی“است است )مقصود از
آوبستراـکسیونیستی ٬ایجاد موانع و مشکالت در جلسات پارلمان به منظور جلوگیری از تصویب قوانین و
غیره است ـ مترجم( و سرمقالههای او در روزنامه شاهد با استفاده از هر بهانهای حکومت را به مبارزه
میطلبد) .روزنامه شاهد که از خط مستقیم جبهه ملی پیروی میکند ٬اخیراً به علت حمالت مداوم علیه
دربار و حکومت توقیف شده بود ٬ولی به زودی تحت نام آهنگ شرق دوباره منتشر شد(.
شکی نیست که دکتر بقایی شدیداً جاهطلب است و بیشتر ناظران آمریکایی احساس میکنند او از
هرگونه فرصتی برای پیشبرد مقاصد خود جهت ایجاد یک زنـدگی سـیاسی اسـتفاده خـواهـد کـرد.
ال جبهه ملی را به عنوان وسیله مناسبی برای اینکه خود را
فرصتطلبی بر صمیمیت او میچربد و او احتما ً
به قدرت برساند ٬به کار میبرد .هر چند در جریان محاـکمه محمد حسن جعفری او کمونیسم را یک آیین
شیطانی توصیف کرد که ”تعالیم آن ریشه همه مظالم و مفاسد است“ ولی خود او متهم به داشتن دیدگاههای
چپ افراطی است و به هر صورت میتوان انتظار داشت که او به هر سازی برقصد .فرصتطلبی حتی در
زندگی شخصی او ٬بر او فائق میشود :او علناً اعالم داشته است که همسر خود را بدان علت طالق داده
است که سیاستمداران به عنوان اشخاص مجرد بهتر میتوانند فعالیت کنند.
ال یک مرد باهوش و مطلع
هر چند در ثبات طرز فکر دکتر بقایی چندان اعتمادی وجود ندارد ٬او معمو ً
و مغز متفکر نهضت جبهه ملی به شمار میرود .از لحاظ قدرت نفوذ و محبوبیت ٬او در درجه بعد از دکتر
مصدق در گروه جبهه ملی قرار دارد.
بقایی یک مرد نسبتاً درشت هیکل و خوشایند و از لحاظ اجتماعی چرب زبان و دارای قدرت نطاقه

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 64

آتشین در تریبون مجلس است که در مخالفتها او گاهی به سر حد جنون میرسد .کمتر شواهدی برای رد
شهرت او به عنوان یک مرد درستکار موجود است ٬با توجه به اینکه فرصتطلبی در همه اقدامات او یک
عامل تعیین کننده است ٬صمیمیت او باید مورد تردید باشد.
حزب زحمتکشان ـ 2
شماره سند529 :

محرمانه

تاریخ 18 :اـکتبر  1951ـ 1330/7/26
سفارت آمریکا ـ تهران
حزب کارگران ایران
اخیراً وابسته کار )ـکارگری( سفارت ٬آقای سی.سی .فینچ ٬در مورد حزب کارگران ایران و مشکالت
مرتبط با آن با آقای مظفر بقایی مؤسس حزب گفتگو نمود .آقای فینچ در ژوئیه دوبار با او در آبادان
مالقات کرده بود .گفتگوها در آن زمان خصوصاً مرتبط با بحران نفت بود ٬آخرین گفتگو به لحاظ اهمیت
آن در این پیام خالصه گردیده است .دکتر عیسی سپهبدی ٬یک همکار نزدیک بقایی در امور حزب
ـکارگران ایران در این مالقات شرکت نمود .او ٬آقای فینچ را حداقل به اندازه دکتر بقایی از لحاظ دانش
خصوصی او از تاریخ گذشته ٬عملیات فعلی و آینده پیشبینی شده حزب تحت تأثیر قرار داد.
در طول مدت مصاحبه ٬دکتر بقایی دالیل خودش برای رفتن به آبادان در تابستان گذشته ٬هدفهای
سیاسی خویش ٬عضویت و متدهایی که بدان وسیله حزب تأمین مالی میشود را با آقای فینچ مورد گفتگو
قرار داد .دکتر بقایی همچنین منبع و قدرت عددی حمایت خودش را تشریح کرد و در جزئیات در مورد
رهبران به خصوص اتحادیههای صنفی غیر کمونیست ایرانی توضیحاتی داد.
دکتر بقایی اظهار داشت که او هم اـکنون شعباتی از حزب خودش را در اهواز ٬قم ٬ـکرج ٬تهران ٬شوشتر٬
دزفول و رامهرمز تأسیس کرده است .او در نظر دارد که شعباتی در اصفهان ٬زنجان و ساوه تأسیس شود.
دکتر بقایی موضوع مسافرتش به آبادان را که به طوری که گفته میشود به منظور تأسیس شعبهای از
حزب کارگران در آن شهر میباشد ٬به طور نسبتاًتدافعی مطرح نمود .همان طور که وزارتخانه آـگاه است او
در آن تالش شکست خورد و در حقیقت گفته میشود که اتومبیل او در سفری که به مناطق نفتی نمود.
سنگباران شد .او اـکنون اظهار میدارد که سفر او به آبادان برای تأسیس شعبهای از حزب نبود و فقط یک
سفر خصوصی رایج بود در موقع ورودش به آبادان بدون هیچ گونه ترغیب یا دستوراتـی از جـانب
نخستوزیر به آنجا رفت .او اظهار داشت که امید دارد در آینده شعبهای از حزبش را در آبادان تأسیس
ال طرحی در مورد آن ندارد ٬دکتر بقایی حزبش را این طور تشریح نمود” :سوسیالیست در
نماید ولی قب ً
ـگرایش تا جایی که سیاست سوسیالیستی با سیاستهای دولت ایران در تناقض نیست“ .او مخصوصاً
اشاره نمود که سیاستهای حزبش به سیاستهای جبهه ملی مرتبط هستند و اینکه حزب با هدفها و
سیاستهای حزب توده مخالف است .او مدعی عضویتی در حدود  10/000نفر برای حزب کارگران در
تهران شد و عضویت را بر حسب آن دسته طرفدارانی که به عنوان اعضای حزب ثبت نام کردهاند تعریف
ـکرد ٬فقط آنهایی را که وجه اشتراـک ماهانه  5ریال یا بیشتر را میپردازند ٬به حساب میآورد .او همچنین
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ادعا نمود که در حدود یک میلیون طرفدار حزب او در ایران وجود دارند اما نخواست بگوید که اـگر بخشی
از آنها را بخواهد در تهران به کار گیرد تعدادشان چقدر خواهد بود .او تخمین زد که هسـته مـرکزی
طرفداران عالقمند او به  300نفر میرسند دکتر بقایی تخمین زد که در حدود  1000نفر از  10/000نفر
عضو تهران ٬کارگرانی هستند که به اتحادیههای صنفی وابسته هستند .او اظهار داشت که نمیداند چند
عضو اتحادیههای صنفی در تمام کشور از حزب او حمایت میکنند؛ اـگر چه او قبول داشت که عضویت و
عالقه اعضای اتحادیه صنفی محدودترین است .او معتقد است که شرکت محدود در نتیجه رهبری ضعیف
و نامطمئن اتحادیههای صنفی نیست.
نظرات او در مورد رهبران ویژه به شرح زیر است:
آقایان ٬خسرو هدایت ٬فدراسیون اتحادیههای صنفی کارگران ایران ٬عزیز قزلباش ٬ـکنگره اتحادیه
صنفی ایران و محمد مشاور ٬تماماً به عنوان ”رهبران متزلزل“ توصیف شدند .او معتقد است که آقای
سیروس مجد )ـکه اـکنون با همتای خودش ازیک اتحادیه صنفی از سیاستهای جبهه ملی حمایت میکند٬
الس میزند( شخصیت مؤثرتری دارد ولی آقای مجد با این عنوان ”الیق هیچ اعتباری در فعالیتهای
اتحادیه صنفی نیست“ توصیف شد .آقای امیر کاران )در آغاز در فدراسیون مرکزی اتحادیههای صنفی
ـکارگران و دهقانان ایران بود( و اـکنون یک کارمند در ـکنگره اتحادیه صنفی ایران است دکتر بقایی فکر
میکند که او علیرغم اعتراضات خودش یک رهبر )حزب( توده است .آقای بقایی فکر میکرد که محتمل
نخواهد بود که آقای کاران بتواند همکاری واقعی کارگران را به دست آورد ٬چون که طبق اطالعات
دریافت شده توسط حزب کارگران ایران ٬آقای کاران به وسیله کارگران رد شده است .دکتر بقایی در مورد
رهبر برجسته دیگر اتحادیه صنفی در اصفهان آقای شمس صدری فکر میکند ٬که فاقد اعتماد کارگران
است.
دکتر بقایی اظهار داشت که فقط  4رهبر اتحادیه صنفی ایران وجود دارند که حتی اعتماد کارگران را
محدود نمودهاند .آنها آقای قزلباش که علیرغم نقطه ضعفهای شخصی ٬دکتر بقائی در مورد او فکر
ال در اتحادیه کارگران تنباـکو بود ٬آقای قدسی و
میکند که کمی اعتماد کارگران را دارد ٬عباس میرزایی ٬قب ً
ال برای وابسته کارگری شناخته نشده بود ٬به اسم استادان ٬میباشند.
یک نفر در یزد که قب ً
حزب زحمتکشان ـ 3

یادداشت

از :سی.سی فینچ
به :آقای روی امملبورن ـ آقای جون اچ .استیوتسن
تاریخ 10 :دسامبر  1951ـ 1330/9/19
موضوع :گفتگوی سی.سی .فینچ با دکتر سپهبدی
روز  10دسامبر من با دکتر سپهبدی گفتگویی داشتم .او از مأمورین حزب کارگران ایران و از دوستان
نزدیک دکتر بقایی است .سپهبدی و بقایی هر دو از اعضای مدرس دانشگاه تهران در مدت چند سال
بودهاند .آنها دارای روابط شخصی نزدیکی با یکدیگر هستند .بنابراین من معتقدم که میتوان به طور یقین
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تصور کرد که سپهبدی درباره حزب کارگران ایران به عنوان یک فرد مجاز صحبت میکند.
دکتر سپهبدی گفتگو را با اعالم این مطلب که حزب کارگران ایران از چهار کاندیدای تحت سرپرستی
خود پشتیبانی میکند ٬آغاز کرد .این چهار نفر عبارتند از :آقای یاسری )حوزه اهواز( ٬دکتر گوشه گیر
)حوزه دزفول( ٬دکتر بقایی )تهران( و دکتر سپهبدی )تهران(.
دکتر سپهبدی چندین بار این مطلب را تکرار کرد که جبهه ملی به خودی خود یک حزب نیست ٬بلکه
میتوان گفت نماینده ”منافع وسیع همه طبقات مردم“ است .سپهبدی و بقایی هر دو در یک کوشش
ظاهری برای پشتیبانی عملی سیاسی از جبهه ملی در تشکیل یک کمیته ویژه با عضویت بین  10تا  12نفر
برای ”نظر مشورتی دادن“ به دکتر مصدق و پشتیبانی از او مؤثر بودهاند.چهار گروه عمده که در این کمیته
نماینده دارند به ترتیبی که سپهبدی آنها را ذـکر کرده است عبارتند از:
1ـ پیروان کاشانی 2ـ حزب کارگران ایران
3ـ حزب ایران 4ـ اصناف بازار
در میان آنهایی که دراین جلسات شرکت میکنند آقایان:حسینی٬اللهیار صالح ٬نریمان ٬مشاور ٬مکی
و کاشانی هستند .این گروه دارای مأمورین منظم نیست و روند پارلمانی و مکان و زمان معینی برای
تشکیل جلسه ندارد.
دکتر مصدق در جلسات این گروه شرکت نمیکند برای آنکه ٬طبق اظهار سپهبدی او رئیس حکومت
است و نمیتواند در سیاست درگیر شود .هنگامی که مال کاشانی در جلسات شرکت میکند او همیشه ٬با
آراء علنی شرکتکنندگان در جلسه ٬به ریاست آن جلسه ویژه انتخاب میشود و این به علت موقعیت
برجسته او در امور ایران است.
بعداً در جریان گفتگو سپهبدی به نحو غیر مستقیم به کمیته اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که هدف
بعدی این کمیته بر پا کردن یک ”ـگروه از روشنفکران عالقمند به اصالحات اجتماعی و اداری“ است.
من همچنین با سپهبدی درباره نقشی که حزب کارگران ایران ٬در تظاهرات و آشوب  6دسامبر )16
آذر( داشت ٬بحث کردم .او گفت که برای من حتماً الزم است که به این مطلب پی ببرم که مبارزه بین حزب
ـکارگران ایران و حزب توده یک مبارزه ایدئولوژیک است ٬و مبارزهای نیست که به نحو رضایتبخشی از
طریق اعمال زور فیزیکی حل شود .دکتر سپهبدی همچنین مدعی شد که برنامه سیاسی حزب کارگران
ایران بر اساس سوسیالیسم علمی استوار است ٬ولی او همچنین اعالم داشت که نیازهای اجتماعی درایران
به قدری زیاد و ضروری است که اقدامات ”پویاتری“ برای ایران الزم است .تا انگلستان .در واقع ٬هرچند
او این کنایهها را به کار برد ٬در عین حال روشن ساخت که فلسفه ادعایی سوسیالیستی حزب کارگران
ایران اساسا چپگراتر از فابیانها و بیشتر شبیه فلسفه سوسیالیستی سندیکالیستهای فرانسه و انگلیس در
نیمه دوم قرن نوزدهم است.
پس از بحث و مجادله مفصلی درباره دشواریهای روشنفکران در ایران امروز ٬دکتر سپهبدی ناـگهان به
مناسبت آشوب و تظاهرات  16آذر گفت که حزب کارگران ایران البته نباید به عنوان یک حزب مسئول
اقدامات افرادی از اعضای این حزب باشد و اـگر هر عضوی در جریان تظاهرات دست به خشونت زده
است قابل تأسف است ٬و آنهایی که مقصر هستند باید به مجازات برسند .او همچنین اعالم داشت که هر
چند مسابقه بین حزب کارگران ایران و کمونیستها ایدئولوژیکی است نه فیزیکی .در عین حال )بعداً(
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ممکن است الزم باشد که همه نیروهای دموکراتیک در ایران ٬کمونیستها را به طور فیزیکی مجازات کنند
تا آنها را وادار به درک معتبر بودن ایدئولوژی ٬اهمیت ٬و قدرت مخالفانشان نمایند.
ال آرام و با اعتماد به نفس و دارای زبان چرب و نرم بود .او
دکترسپهبدی در تمامی جریان مصاحبه کام ً
با پاسخهای آماده خود تسلسل خط سؤاالتی را که ممکن بود از او بشود ٬پیشبینی میکرد .او از من
خواست وقت مالقات دیگری برای بحث درباره فعالیتهای جاری حزب کارگران ایران به او بدهم .من به
طور آزمایشی ترتیبی دادم که در منزل خودش روز  23آذر با او مالقات کنم ٬مگر اینکه سفارت ایران
ایرادی در اینباره داشته باشد.
سی.سی.فینچ

حزب زحمتکشان ـ 4

محدود

یادداشت گفتگو
از :آقای سی.سی .فینچ
به :آقای ار.ان.ملبورن
موضوع :خالصه گفتگو بین آقای سپهبدی و سی.سی .فینچ ٬وابسته کارگری
تاریخ 15 :دسامبر  1951ـ 1330/9/24
آقای سپهبدی به درخواست خودش بـرای بـحث در اطـراف جـزئیات بـیشتری دربـاره حـزب
زحمتکشان ایران به دفتر وابسته کارگری مراجعه کرد .در پاسخ به سؤالی از سوی وابسته کارگری آقای
سپهبدی مدعی شد که حزب کارگران به هیچ وجه مطلقاً مسئولیتی به مناسبت تظاهرات و اغتشاشات
متعاقب آن در تاریخ  16آذر ندارد .او اعالم داشت که اغتشاش کننده مسئول بایستی آنهایی باشند که
خارج از حزب کارگران قرار گفتهاند و برای در هم و برهم کردن نظم عمومی وبیاعتبار کردن حزب مدعی
عضویت در حزب کارگران شدهاند .سپهبدی بدون هرگونه ابهامی اعالم داشت که تحریککنندگان مدعی
وابستگی به حزب ٬این کار را بدون هرگونه مجوز و تشویق مرتکب شدهاند.
ال او آن را به عنوان یک حزب دارای نظریات سوسیالیستی
آقای سپهبدی اعالم داشت که حزب ٬که قب ً
یاد کرد ٬قصد دارد خود را به عنوان یک نیروی سوم بین سیاستهای اتحاد شوروی و سیاستهای ایاالت
متحده آمریکا قرار دهد .به طوری که حزب زحمتکشان هیچ کدام از مفاهیم این دو نیرو را در بر نگیرد .در
نتیجه سپهبدی مدعی شده است که دکتر بقایی ٬رهبر حزب کارگران ٬ضروری تشخیص داده است که به
طور آشکار و علنی علیه ایاالت متحده آمریکا اظهار نظرکند .آقای سپهبدی معتقداست که اـگر دکتربقایی
طور دیگری رفتار میکرد تودههای مردم داستانهای درج شده در مطبوعات را ٬که گفته میشود تحت
الهام کمونیستها است ٬باور میکردند که سفارت ایاالت متحده آمریکا در تهران کمک مالی به این حزب
ـکرده و آن را تحت تشویق معنوی قرار میدهد.
آقای سپهبدی معتقد است که به نفع روابط حسنه بین ایران و آمریکاست که آمریکا هدف حمله قرار
ـگیرد ٬تا بدین ترتیب هرگونه امکان اینکه ایرانیان باور بکنند که ایاالت متحده آمریکا پشتیبان حزب
ـکارگران است ٬رد شود .آقای سپهبدی در مورد کوششهای وابسته کارگری ٬جهت القای این مطلب که
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آنچه عقاید حزب را تشکیل میدهد فلسفه سوسیالیستی است ٬بسیار سخت گیر بود .او فقدان معلومات
ابتدایی را درباره تاریخ نهضتهای سوسیالیستی و همچنین تقریباً عدم آشنایی کامل خود را با تحویل
سوسیالیسم بینالمللی آشکار ساخت .آقای سپهبدی مدعی شد که رهبران حزب کارگران ایران معتقد
نیستند که دلبستگی این حزب به ایدهآلهای سوسیالیستی با هدفهای حکومت مصدق غیر قابل انطباق
است.
آقای سپهبدی این مطالب را که مال کاشانی برای حزب کارگران از محل پولهای آستانه پول فراهم
میکند٬تکذیب کرد و مدعی شد که نسبت به اختیار مالـکاشانی در سخاوت بیش از اندازه غلو شده است.
درآمد حزب کارگران از عطایای شخصی از اعضا و هواخواهان آن به دست میآید و این پولها از نفری 5
ریال در ماه تا صدها ریال در ماه نوسان دارد )آقای سپهبدی اعالم داشت که بعضیها هـزاران ریـال
میپردازند( .طبق اظهار آقای سپهبدی حزب کارگران در بدهی فرو رفته ٬ولی اعالم داشت کـه ایـن
سرنوشت معمولی احزاب سیاسی ایران است و اینکه احزاب سیاسی در ایران یا در جاهای دیگر برای
ـکسب سود تشکیل نشدهاند.
اواذعان داشت که حزب کارگران ازحکومت آمریکا رسماً یا به طور غیر رسمی پولی دریافت نکرده و
نمیکند و انتظار ندارد دریافت کند .او مدعی شد که کمونیستها مسئول این گونه داستانهای تـبلیغاتی
هستند .او اعالم داشت که به هیچ کارگری برای شرکت در تظاهرات مختلفی که حزب کارگران از آنها
پشتیبانی کرده است ٬پول داده نمیشود.
آقای سپهبدی مدعی است که اـکنون چهار شعبه فعال حزب وجود دارد1 :ـ تهران ٬با عضویت حدود
 4000نفر که از آنها یک هزار نفر دارای شور و هیجان بوده )و بیشتر آنها دانشجو هستند(2 ٬ـ اهواز ٬با
عضویت حدود  1000نفر که از آنها  200نفرشان پشتیبانهای پر و پا قرص هستند3 ٬ـدزفول ٬با عضویت
حدود یکهزار نفر که از آنها  100نفرشان پشتیبانهای پر حرارت هستند4 ٬ـ اصفهان ٬که تعداد اعضای آن
مشخص نشده است ٬زیرا شعبه حزب در آنجا تازه تشکیل شده ٬ولی آقای سپهبدی معتقد است که الاقل
پانصد عضو در آن وجود دارد که نیمی از آنها پر شور و حرارت هستند.
آقای سپهبدی بار دیگر اذعان کرد که در هسته داخلی حزب ٬کارگری وجودندارد .او عالقمنداست به
اینکه کارگران از لحاظ تعداد از آن پشتیبانی کنند )و در نتیجه فشار( .سیاست حزب عبارت است از
تشویق پشتیبانی از کارگران و آقای سپهبدی معتقد است ٬که کارگران باید مشتاق درک مقاصد حزب
ـکارگران باشند که هدف آنهاحمایت از آنهاست واینکه این حمایت ازطریق رهبری آنهاامکانپذیراست.
آقای سپهبدی درباره رهبری سودمند که ممکن است از منابع غیر از افراد دانشگاهی فراهم شود ابراز
شک و تردید کرد.
آقای سپهبدی این مرحله از گفتگو را با اظهار تأسف به خسارات وارده به دفاتر روزنامه و چاپخانه در
تاریخ  16آذر پایان داد .او معتقد است که سردبیران ”بعضی“ از روزنامهها درارتکاب اعمال شرورانه ضد
ناسیونالیستی در پشتیبانی از کمونیستها مقصرند و اینکه سایر سردبیران روزنامهها نیز در مخالفت با
حکومت مصدق به همان اندازه تقصیر کارند.
سی.سی .فینچ
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حزب زحمتکشان ـ 5
یادداشت گفتگو
تاریخ 19 :دسامبر  1951ـ 1330/9/28
از :آقای سی.سی .فینچ
به :آقای ار.ام .ملبورن
موضوع :انتخابات
آقای سپهبدی مسئله حزب کارگران ایران را با وابسته کارگری مورد بحث قرار داد و بعداً آقـای
ملبورن به آنها پیوست .مراتب زیر خالصه قسمت دوم گفتگو است.
آقای سپهبدی معتقد است که انتخابات به زودی آغاز خواهد شد و اینکه یک انتخابات ”تند و سریع“
ظرف سه یا چهار ماه انجام خواهد شد .او گفت که به عقیده او رأیگیری به انتخابات مجلس از شمال
شرقی آغازخواهد شد و به دنبال آن شمال غربی ومنطقه شمال مرکزی ومنطقه مرکزی ایران و قس علیهذا
به ترتیبی که فهرست بندی شده است ٬ادامه خواهد یافت .اـگر به دالیل سیاسی ضروری باشد زمان
انتخابات در هر نقطه معینی را میتوان به طور ناـگهانی تغییر داد و انتخابات در جنوب صرف نظر از برنامه
ال تعیین شده ٬انجام خواهد گرفت .آقای سپهبدی تلویحاً گفت که انتخابات درجنوب ایران در
آزمایشی قب ً
صورتی که حکومت نتواند دستمزد کارگران پاالیشگاه و مناطق تولیدی نفت را بپردازد ٬زودتر انجام
خواهد شد .در چنین صورتی انتخابات قبل از اینکه معلوم به شود که حکومت پرداخت دستمزدها را به
تأخیر میاندازد و یا از زیر بار بدهیهای مقرر طفره میرود ٬انجام خواهد گرفت.
آقای سپهبدی معتقد است که مجلس جدید قبل از اینکه انتخابات تماماً انجام گرفته باشد تشکیل
خواهد شد .او گفت که اولین قدم در راه تشکیل مجلس ٬حضور الاقل  95نماینده است .آقای سپهبدی
ـگفت که او معتقد است که هیچ کمونیستی به مجلس باز نخواهد گشت و هیچکس جرأت نخواهدداشت در
مقابل مخالفان شاه و مصدق و پلیس و ”سایر نیروهای مقاومت کننده“ بایستند .او همچنین گفت که پیام
مصدق برای اینکه مجلس دویست نماینده داشته باشد ٬نقشهای است برای دراز مدت و در حال حاضر
هدف دولت این نیست.
سی.سی .فینچ

حزب زحمتکشان ـ 6

محرمانه

 15سپتامبر  1952ـ 1331/6/28
اطالعات تکمیلی بیوگرافیک
دکتر مظفر بقایی
در تکمیل  CBDسفارت ٬مورخه  20نوامبر 1950
زندگی حرفهای
فوریه  (1329/8/29) 1950تا فوریه ) 1952بهمن ماه  (1330نماینده دوره شانزدهم مجلس از
تهران.
اـکتبر ) 1951مهر  ٬(1330عضویت هیئت نمایندگی ایران در شورای امنیت.
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 27آوریل  ٬(1331/2/7) 1952نماینده دوره هفدهم مجلس شورا از تهران.
 26اوت  ٬(1331/6/4) 1925در بیمارستان بستری شد.
مالحظات:
ال دارای دو کرسی
بقایی هم از تهران و هم از ـکرمان با آرای بسیار برای مجلس انتخاب گردید .او عم ً
در مجلس بود تا اینکه نمایندگان رأی دادند که باید فقط کرسی نمایندگی تهران را بـپذیرد .او جـزو
نمایندگان جبهه ملی بود که اعتبارنامههای آنها از سوی جواد عامری و میرسید مهدی میراشرافی رد شد٬
ولی پس از بحثهای مفصل او از طرف مجلس پذیرفته شد.
بقایی که یک عضو فعال جبهه ملی است در عین حال بیشتر کوششهای خود را از آوریل سال 1951
در اطراف حزب شخصی خود ٬که حزب کارگران است و از جبهه ملی منشعب شده متمرکز کرده است .این
ـگروه بی دوام ٬که از طرف بقایی سازماندهی شده یقیناً در مقاصد و آرزوهایش یک گروه سیاسی است و
آنچه نابجاست این است که )بر خالف اسمش( در میان خود کارگران یا سازمانهای کارگران ایران ٬هیچ
پیروی ندارد.
هدف اصلی آن ظاهراً پیشبرد جاهطلبیهای سیاسی خود بقایی است که اخیراً این حزب را تجدید
سازمان داد تا عناصری را که میخواستند رهبری آن را به دست بگیرند ٬از میدان به در برد .کوششهای او
برای برقراری حزب در خوزستان منجر به تصادم جدی با حسین مکی شد ٬که نسبت به تخطیهای بقایی
در سرزمین خود ابراز انزجار میکرد .مکی از دکتر مصدق خواست تا بقایی را از مناطق نفت خیز دور کند.
در سراسر مدت انتخابات حزب کارگران با پیروان شخصی مکی در زمینههای مختلف برخوردهایی
داشت و این اصطکاـک داخلی در داخل جبهه ملی ٬تمامی ساخت این جبهه را تهدید به تضعیف میکرد.
بقایی در حال حاضر در بیمارستان بستری است و وضع او وخیم است .به طوری که خود او گزارش
داده است ٬مبتال به پاراتیفوئید و مرض قند است .بعضیها میگویند که دچار حمله قلبی شده بود.
یک گزارش تأیید نشده که ممکن است آن را باور کرد این است که او در نتیجه مصرف بیش از حد
ـکوکائین بسیار ضعیف شده است .این اعتیاد که او پس از کشیدن طوالنی تریاـک مبتال به آن شده بود ٬او را
ام.آر.پریش
نه تنها به طور جدی بیمار ساخته بود بلکه وضع مالی شخصی او را فلج کرده بود.
حزب زحمتکشان ـ 7

محرمانه

اطالعات امنیتی
سفارت آمریکا تهران
 27اـکتبر  1952ـ 1331/8/5
ـگفتگو با یک رهبر برجسته جبهه ملی
وابسته کارگری اخیراً با دکتر مظفر بقایی رهبر حزب کارگران ایران و عضو برجسته جبهه ملی مالقات
ـکرد .مصاحبه با دکتر بقایی در منزل خودش ٬در یک کوچه فاقد روشنایی ٬در یک محیط فوقالعاده سری
صورت گرفت .این پنجمین گفتگوی وابسته کارگری با دکتر بقایی بوده است .دکتر بقایی خسته به نظر
میرسید و رنگ پریدگی او به خوبی منعکسکننده بیماری جدی اخیر او بوده است .نتیجهـگیری مشترک
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ـگفتگو ٬تا آنجایی که مربوط به مأمور گزارش دهنده است٬فقدان کامل یک نقشه ٬دراوضاع اقتصادی رو به
وخامت ایران تا این تاریخ بوده است .گفتگو مطالب زیر را دنبال کرد:
1ـ تجزیه حزب کارگران ایران بر اساس مسائلی که مدتهاست مدفون شده ٬ولی بسیار زود از طرف
بقایی شناخته شده صورت گرفته است .آغاز آن در سال  1948بود یعنی هنگامی که بقایی معتقد بود اـگر
بتواند سوسیالیستهای ضد کمونیست به رهبری ملکی )مقصود خلیل ملکی است( و عناصر مذهبی فاقد
رهبری را با خود در یک سیاست میانهرو متحد کند ٬قادر خواهد بود یک حزب نیرومند کارگری ٬بر
اساس اعتقادات سوسیالیستی تشکیل دهد .او طرفداران ملکی را مردانی کارا و سختکوش تشخیص
داده بود ٬ولی در عین حال معتقد بود که آنها سوسیالیستهای خوبی نیستند و جاهطلبتر از آن هستند تا از
طریق و مجرای دسته بندی خود بر حزب تسلط پیدا کنند .دکتر مظفر بقایی معتقد بود که آقای ملکی از
تغییرحکومت ازرژیم سلطنتی به رژیم جمهوری حمایت میکند .هنگامی که دکتربقایی عازم سفر به اروپا
و ایاالت متحده آمریکا شد )همین اواخر( ٬هنگامی که او بیمار بود ٬او قدرت حزب را در دست آنها باقی
ـگذاشت .پس از بازگشت به شرکت فعاالنه به امور حزبی او متوجه این نکته شد که هر چند آنها به اصول
سوسیالیستی تملق میگویند ٬در واقع آشوبگران کمونیستی هستند و به مصدق وفادار نیستند .بنابراین
بقایی این مسئله را مصراً پیش کشید و گفت اـگر حزب از این عناصر پاـکسازی نشود ٬او استعفا خواهد داد.
از او پرسیده شد که اـگر فرقه طرفدار ملکی از حزب اخراج شود ٬او باز خواهد گشت؟ او موافقت کرد و
)چون شاهد بی اعتبار شدن ملکی شده بود( چارهای جزاینکه به قول خود وفا کند و به عنوان رهبر حزب
شرکت فعاالنه را از سربگیرد ٬نداشت .در جریان این قسمت از گفتگو بقایی لحن وارستهای بخود گرفت و
در این مرحله گفتگو صحبت او گرمتر شد.
2ـحکومت معتقداست که به محض اینکه انگلیسیها بروند فعالیتهای جاسوسی وکوششهای حکومت
انگلیس برای کنترل ایران کاهش خواهد یافت ٬ولی به دشواری ممکن است از بین برود .بقایی ناـکامی
حکومت در جمع آوری مالیات بر درآمد و مالیات گمرکی را به مأمورین طرفدار انگلیس در حکومت
ایران نسبت داد .او ترکیبی از این اشخاص و تقاضای قبل از مورد مصدق برای اصالحات روستایی را از
اساس خودداری مالـکان بزرگ از پرداخت مالیاتهایی که بر آنها تحمیل شده است ٬قلمداد کرد.
3ـ او مدعی صمیمانه این اعتقاد بود که حکومت آمریکا آلت دست انگلیسیها در ایران )و تمامی
خاورمیانه( شده است .او تنها راه نجات ایران را این میداند که یا آمریکا تانکرهایی )نفتکشهایی( )علیرغم
اقدامات قانونی که انگلیسیها میتوانند به عمل بیاورند( بفرستد یا کمکهای نقدی بنماید .او ارزیابی مرا
درباره بیکاری در تهران به میزان  40000تا  50000بالفاصله رد کرده )تعداد بیکاران را به نصف آن
ـکاهش داد( .معذالک او گفت که حزب توده روز به روز ٬و به ویژه در میان عده زیادی از بیکاران رشد
میکند.
4ـ او گفت که هر چند درست است که حزب او بر اساس اندیشه باال بردن سطح زندگی فقیران بنا شده
است ولی تهیه یک چنین برنامهای بدون اقدام مقدماتی خالصی کشور از انگلیسیها میسر نخواهد بود .او
مدعی موافقت با حکومت در اینباره بود که حکومت باید یک اقتصاد بدون نفت تهیه کند ٬ولی در عین
حال اظهار داشت که حکومت )و خود او( هیچ گونه نقشهای برای حرکت تدریجی در جهت اینکه از تجمع
ـکارگران بیکار در خوزستان جلوگیری شود ٬ندارد.
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ال به حکومت پیشنهاد کرده بود که حکومت کارگران غیر ماهر را برای ساختمان کانالهای
او گفت که قب ً
آبیاری در جنوب و جادهها در شمال به کار گمارند ٬ولی حکومت با چنین نقشهای چندان موافق نبود.
5ــ او معتقد است که جدایی او از ملکی به مدت نامحدود ادامه خواهد یافت و ملکی به تدریج نسبتاً
روشنفکرانی را که اـکنون از آنها برخوردار است ٬از دست خواهد داد و اینکه هیچ کارگری از مـلکی
پشتیبانی نکرده و نخواهد کرد .او ملکی را به عنوان سمبل یک عنصر کمونیست تیتوئیست در حال زوال
تصور کرد.
6ـ او مدعی است که با عزیمت انگلیسیها ٬آمریکا فرصت خواهد داشت تا یک سیاست مستقل و
روشنبینانه نفتی برای ایران تهیه کند .او این موضوع را از لحاظ تأسیسات توزیع و پخش و به بازار رسانی
نفت توصیف کرد .او گفت که اـگر آمریکا در این امر موفق نشود ٬شایسته آن خواهد بود که نه تنها از طرف
مردم و جراید دست چپی مورد حمله قرار گیرد ٬بلکه از سوی میهن پرستان ایرانی نیز که پی خواهند برد که
اعالمیه تهران معنایی ندارد ٬در معرض حمله قرار خواهد گرفت.
7ـ او ظاهراً بخشی از امیدواری خود را به انتخابات آینده آمریکا دوخته است و معتقد است که یک
رئیس جمهوری از حزب جمهوریخواه در آمریکا الاقل مستقل ازانگلیسیهااقدام خواهد کرد )اـگر مخالف
آشکار با آن نباشد( .در این مورد او حزب دمکرات آمریکا و احزاب محافظهـکار انگلیس را در مناسبات
بینالمللی خود به یکدیگر پیوند داد .او اظهار عقیده کرد که برنامه اصل  4کار نسبتاً خوبی انجام میدهد٬
ولی ایران نه تنها نیاز به هیئتهای نظامی ندارد ٬بلکه این امر برای بیطرفی ایران خطرناـک است .او اظهار
عقیده کرد و آنهم به نحوی که یک شخص درگیر اظهار نظر میکند که ایران به سختی میتواند بر روی دفاع
نظامی از سوی ایاالت متحده آمریکا یعنی کشوری که عاطل و باطل در کنار گود ایستاده است حساب
ـکند ٬و بدین ترتیب اجازه خواهد داد که محاصره از سوی انگلستان ادامه یابد ٬در حالی که اتباع ایرانی از
ـگرسنگی میمیرند.
8ــ تنها اظهار نظر او درباره گزارشهای مربوط به رخنه عناصر حزب توده در حزب )ـکارگران ایران( و
حکومت ٬این بود که در حال حاضر ٬خطر بزرگتری وجود دارد و آن هم نگهداری عناصر هواخواه
انگلیس در مواضع قدرت است.
9ـ در پاسخ به سؤال مربوط به نیاز به رفع شرایط اسفانگیز کارگران ٬دکتر بقایی گفت که قانون کنونی
ـکارگران موارد کافی برای اجرای تصریحات آن راندارد .او این امر را به زد بندها و نفوذ شرکت نفت ایران و
انگلیس ٬با حکومت ایران درست پس از جنگ جهانی )یعنی هنگامی که قانون کار به تصویب رسید(
نسبت داد .او گفت که دلیل دعاوی او دراسنادی که ازاداره اطالعات شرکت نفت ایران و انگلیس به وسیله
حزب کارگران به دست آمده به ثبوت رسیده است .دکتر بقایی گفت که مسئولیت اولیه نمایندگان مجلس
این خواهد بود که قانون کارگری جدید قابل اجرایی به تصویب برسانند .او شخصاً معتقد است که تنها امید
برای اجرای مؤثر قانون در این است که حکومت نه تنها دستمزد کارگران ٬بلکه همچنین تولید و پخش
فرآوردههای کارخانجات را کنترل کند.
خالصه ٬بقایی درباره قدرت حزب خود و آمادگی شعبه حزب تحت رهبری ملکی به اینکه به تدریج
محو شود ٬نظر اغراقآمیزی دارد .او مایل نیست بپذیرد که حزب توده به مراتب سازمان سیاسی مهمتری
از حزب شده است .او نقشهای برای تأمین کسری مالی حکومت ندارد ٬او نقشهای برای کاهش تمرکز
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ـکارگران تابع شرکت ملی نفت ایران ندارد ٬او همچنین نقشهای برای غذا دادن یا مسکن دادن به بیکاران
ندارد و همچنین نقشهای برای رویارویی با بحران اقتصادی که زمستان آن را به ارمغان خواهد آورد
ندارد.او به این امید در انتظار انتخابات آمریکا است که جمهوری خواهان انـتخاب شـوند ٬و ایـنکه
جمهوریخواهان یا به معنای حل مسئله نفت خواهد بود ٬یا میل آمریکا را برای تعهد جـبران کسـری
بودجهای که ممکن است پیدا شود ٬افزایش خواهد داد.
از جانب سفیر روی ام .ملبورن ٬دبیر اول سفارت

حزب زحمتکشان ـ 8

محرمانه

اطالعات تکمیلی بیوگرافیک
تهران  3فوریه  1953ـ 1331/11/14
دکتر مظفر بقایی
در تکمیل سند مورخه  20نوامبر  1950و سند تکمیلی  15نوامبر 1952ـ اواخر آبان1331 ٬
زندگی حرفهای
 4اـکتبر  (1331/7/12) 1952از بیمارستان مرخص شد.
مالحظات :بقایی که گفته میشد که تقریباً الکلی است و به طور وسیعی شایع شده بود مواد مخدر
استعمال کرده است ٬ظاهراً بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد وضعش بهتر شده است.
هنگامی که که در تاریخ  12اـکتبر بقایی استعفای خود را از حـزب زحـمتکشان ایـران اعـالم کـرد٬
اختالفنظرهای دیرین بر سر سیاست داخلی و سازمان حزب بین دو فراـکسیون )دو فرقه( درداخل حزب
زحمتکشان )ـکارگران( ظاهر شد .مخالفین موضع بقایی به وسیله خلیل ملکی رهبر سابق حزب توده
رهبری میشوند .طبق اظهار منابع طرفدار ملکی ٬جدایی واقعی در نتیجه قصد بقایی در شرکت در”توطئه
زاهدی“ برای سرنگون کردن مصدق به منظور پیشبرد موضع سیاسی او روی داد .گفته میشود بقایی قصد
داشت در زمانی در آینده نخستوزیرشود و احساس میکرد که برای رسیدن به این هدف باید حزبی تحت
رهبری داشته باشد .هواداران بقایی معتقد بودند که ملکی میکوشد به قصد وارد کردن تغییرات اجتماعی
به طرق انقالبی در حزب بر اندازی کند ٬در حالی که خود بقایی متمایل به وارد کردن تغییرات اعتدالی با
پایههای قانونی است .نتیجه این شد که فرقه طرفدار بقایی که کنترل روزنامه شاهد ٬ارگان حزب را در
دست داشت ٬رسماً ملکی و گروه پیرو او را اخراج کرد و روز  15اـکتبر بقایی را به سمت رهبری بازگرداند.
بقایی از ارتداد ملکی از نظریه سازمانی سخت آسیب دید ٬ولی در عین حال از پشتیبانی قوی افرادی از
طبقه کارگر بهعنوان یک چهره سیاسی با حیثیت و اعتبار قابل مالحظه در مجلس برخوردار است .بقایی
طی سر مقالهای در شاهد ٬از اندیشه قطع رابطه انگلستان پشتیبانی کرد ٬ولی در عین حال اصرار داشت که
”مزدوران“ انگلیس از سازمانهای دولتی تصفیه شوند .در عین حال او اخطار کرد که موضع لیبرالی دولت
نسبت به حزب توده باید خاتمه داده شود .هر چند وی در اقداماتی که منجر به انحالل مجلس سنا شد
همکاری داشت معذالک بقایی به عنوان یک مخالف برجسته تدابیر عمده دولتی ٬به نحو فزایندهای شهرت
پیدا کرد .بقایی از سوی مخالفینش به الس زدن سیاسی با کاشانی برای مقاصد سیاسی خود متهم شده
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است .او به ترتیب با قانون امنیت عمومی ٬قانون مطبوعات و قانون انتخابات ٬و همین اواخر با تمدید
اختیارات تام مصدق مخالفت کرده و تا آن مرحله رسید که در تاریخ  20ژانویه )بهمن ماه(تهدید به استعفا
در جبهه ملی کرد .جالب است خاطرنشان شود که بقایی تا این تاریخ وفاداری خود را به نهضت ملی تأیید
ـکرده است ٬در حالی که ظاهراً با حکومت به عنوان اینکه دارای نقش مدافع مجلس و فـراـگـردهای
دمکراتیک است مخالفت کرده است.
صورت مذاـکرات

حزب زحمتکشان ـ 9
محرمانه

تاریخ 15 :دسامبر 1954ـ 1333/9/24
موضوعات1 :ـ شورای سلطنت 2ـ تجدیدنظر در قانون اساسی 3ـ مخالفین در مجلس 4ـ بـقایی و
انتخابات در ـکرمان 5ـ احتماالت در احزاب سیاسی 6ـ تمایل به عدم تمرکز
شرکتکنندگان :سردار فخر حکمت٬رئیس مجلس٬دکترعباسقلی حکمت ٬پسرش٬ـکورش شهباز٬مشاور
سیاسی ٬ویلیام کارم ٬کنسول سفارت در امور سیاسی
سردارفخر حکمت که به وسیله پسرش همراهی میشد و فرانسه او از پدرش بهتر است و انگلیسی نیز
صحبت میکند ٬در  11دسامبر ) 20آذر( برای صرف چای آمدند .وقتی من از طریق شهباز تقاضای
مالقات نمودم ٬حکمت اشاره کرد که او دعوت چندین ماه پیش مرا پاسخ میگوید.
شورای سلطنت
در جواب به چندین سؤال در مورد شورای سلطنت سردار فخر حکمت توضیح داد که تنها فرمان
همایونی فرمانی بوده است که اعضای را منصوب نموده است .شورا دارای این قدرت شده است که قوانینی
ـکه از مجلس میگذرد را اعالم دارد و در نتیجه آنها را مؤثر سازد ٬ولی این قوانین در عین حال به منظور
توشیح ملوکانه برای شاهزاده غالمرضا به عنوان بزرگترین برادر شاه بر جلسات شورا ریاست میکند.
تجدیدنظر در قانون اساسی
ال در روزنامهها ظاهر شده بود تأیید نمود ٬یعنی اینکه مجلس و سنا تصمیم
حکمت چیزی را که قب ً
ـگرفتهاند که هر نوع جلسه کنگره دو مجلس برای تجدید نظر در قانون اساسی را تا بازگشت اعلیحضرت به
تعویق بیندازد .این با خواستههای ابراز شده شاه مطابقت دارد.
برای تجدید نظر قانون اساسی ٬حکمت تشریح نمود که موضع او در مورد پیشنهادهای مشخص برای
تجدید نظر در قانون اساسی به ترتیب زیر خواهد بود.
ال به وسیله قانون اساسی مجاز دانسته شده بود افزایش
الف :شماره وکال باید از  136به  200که قب ً
یابد .حکمت این را به این وسیله توجیه نمود که نسبت اصلی شهروندان به نمایندگان به خاطر افزایش در
جمعیت ایران به هم خورده است و متذکر شد که  300/000نفر جمعیت بلوچستان اـکنون فقط یک نماینده
دارند و پارلمان در کشورهای همسایه بزرگتر از آن است که در ایران میباشد .او هم اـکنون روی طرحهایی
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برای یک مجلس جدید با تاالری بزرگتر که  200نماینده را در خودش جای دهد و ترتیبات بهبود یافته
برای مطبوعات و هیئتهای دیپلماتیک هم در تاالر و هم در بقیه ساختمان فراهم نماید کار میکند.
ب :او توافق داشت که دوره نمایندگی باید  4سال باشد نه دو سال .ولی او فکر نمیکرد که دوره
نمایندگان فعلی تمدید به شود .در این مورد نظر او برخالف بیشتر نمایندگان بود.
ج :او با پیشنهادات کاهش حد نصاب الزم موافق بود .او فکر میکرد که به جای دو سوم ٬یک سوم
نمایندگان حاضر در تهران ٬برای برگزاری یک جلسه بحث ٬کافی خواهد بود و اینکه به جای سه چهارم
حضار ٬حضور یک اـکثریت آشکار از آنهایی که در تهران حاضر هستند برای رأیگیری کافی است.
د :او با هر قدرت و تو سلطنتی مخالف بود؛ حتی با حق تعلیقی که شاه اـکنون در مورد لوایح مالی در
خواست نموده .به عنوان مثال اینکه شاه میتواند درخواست مروردیگری بر آنچه اـکثریت دو سوم را برای
تصویب الزم دارد ٬بکند .حکمت فکر میکند که قدرت شاه برای انحالل مجلس تحت ماده  48به او هر
اختیاری که الزم داشته باشد میدهد ولی او انتظار داشت که اعلیحضرت روی گرفتن حق تعلیق پافشاری
نماید.
ه :او بادادن قدرت به سنا در موضوعات پولی یا تحقیق در مورد حسابهای ملی مخالف بود .موقعی که
چند سناتور آمده بودند که این موضوع را با او مطرح نمایند ٬وی به آنها متذکر شده بود که خیلی از
نمایندگان از طریقی که سنا رفتار میکند عصبانی هستند ٬و اینکه  14مجلس یا بیشتر بدون سنا پیش رفته
است و اـگر نمایندگان در کنگره برای مسدود نمودن رأی دادند ٬سـناتورها مـمکن است بـفهمند کـه
ال از میان رفته؛ این حرف سناتورها را بر جایشان نشاند) .رئیس مجلس آشکارا از این
مؤسساتشان کام ً
جدل خوشحال بود و شنوندگان که از سناتورها ناراضی بودند با او قهقههای را سر دادند(.
مخالفین در مجلس
حکمت ما را مطمئن ساخت که خواست شاه برای یک مجلس آرام در زمان غیبت او برآورده خواهد
شد .او اضافه کرد که پس از بازگشت شاه مخالفین ممکن است کاری انجام دهند .وقتی من از او در فرانسه
پرسیدم که این مخالفین چه اندازه هستند ٬20 ٬10 ٬5 ٬او پاسخ داد که  12تا  14نماینده را در بر میگیردرد.
چند لحظه بعد که شهباز از حکمت پرسید آیا تخمین خود او در مورد  18تا  19نماینده مخالف ٬صحیح
نبوده است .رئیس مجلس با تصدیق پاسخ داد.
بقایی و انتخابات در ـکرمان
من از حکمت پرسیدم که اـگر بقایی برای مجلس انتخاب شود نتایج چه خواهد بود .آیا واقعاً میتواند
ال بقایی انتخاب نخواهد شد و ثانیاً چیز بدی خواهد بود.
دردسر ایجاد کند .او به این طریق پاسخ داد که او ً
همان طور که پسر حکمت عبارت را به فرانسه ترجمه میکرد ٬او )بقایی( از آن نوع آدمهایی بود که همیشه
با حیلههای مزورانه باعث انقطاع کارها میشد.
احتماالت در احزاب سیاسی
حکمت با پیشقدمی خودش موضوع امکان ایجاد حزب سیاسی یا احزاب سیاسی در ایران را پیش
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ـکشید .او گفت که برای مدتها با شاه در مورد احتیاج به یک حزب سیاسی صحبت میکرده است .به نظر
رسیده که شاه با فکر او موافقت کرده ٬ولی البته موضوع تا بازگشت شاه به تعویق افتاده بود .اوامیدوار بود
ـکه اعلیحضرت را قانع کند.
در حالی که تالش میکردم که از رساندن این مفهوم که ایران به سادگی از ترکیه تقلید میکند اجتناب
ورزم ٬پرسیدم که آیا منظور حکمت این است که نوعی از حزب ناسیونال که حمایت و پشتیبانی رئیس
ـکشور را دارا باشد ٬مورد نظر است و یا منظور او این بود که ایران فوراً ممکن است چندین حزب داشته
باشد و در حقیقت مکانی و لزومی برای انتقادات از دولت وجود دارد و هیچ زیانی در سازماندهی آنها به
عنوان مخالف وجود ندارد.
اظهارنظر :این آشکار سازی یک طرح برای بنا نهادن یک حزب ٬ممکن است این را تشریح نماید که
چرا ارنست پرون هر زمانی که موضوع احتیاج به کمی ”جنبش“ ملی برای الهام بخشیدن به جوانان ایرانی
ال
را مطرح مینمود ٬همیشه بر این اصرار داشت که منظور او ایجاد یک حزب سیاسی نبوده است .من قب ً
آـگاه نبودم که کسی در حال حاضر برای ایجاد یک حزب فشاری آورده است.
تمایل به عدم تمرکز
موضوع دومی را که حکمت بدون هیچ سؤالی از طرف من مطرح نمود ٬تمرکز پیش ازحد درایران بود.
او احساس میکرد که مردم در شهرهای استانها و دهکدهها دولت را یک موجودیت دور از دسترس و
چیزی که به خاطر دور افتادگی زیادش قادر به ٬به حساب آوردن تمایالت عامه نیست ٬میدانند.
هدف او این بود که شوراهای شهری و استانی برای مشاوره با استانداران و زیر دستان آنها معرفی
شوند.
وقتی من٬از او درباره قدرتی که این شوراها باید داشته باشند سؤال کردم٬او روشن ساخت که آنها باید
ال مشورتی باشند و مجلس باید تمام قدرت اعمال نظر را داشته باشد.
ـکام ً
حزب زحمتکشان ـ 10

محرمانه

تاریخ 22 :اوت  1955ـ 1334/5/31
شایعات درباره آینده دکتر مظفر بقایی
در حدود دو هفته بعد از عزیمت ژنرال زاهدی و شایعاتی در تهران منتشر شد مبنی بر اینکه دکتر مظفر
بقایی رئیس حزب زحمتکشان و در ابتدا همکار نزدیک و بعداً دشمن شدید مصدق ٬به زودی از اقامت
اجباری در زاهدان که به وسیله زاهدی آنجا فرستاده شده بود ٬آزاد شده و به یک سمت جدیدی که دارای
اختیار و قدرت است ٬یا به عنوان وزیر کابینه ٬یا به عنوان نخستوزیر منصوب خواهد شد .از آن زمان این
شایعات یا شایعات مشابه آن نقل محافل تهران شده است .در حالی که این گزارشها رانمیتوان به یک منبع
نسبت داد و ردیابی کرد ٬در عین حال این شایعات قدرت حیاتی حیرت انگیزی از خود نشان داده است.
این شایعات در آخرین هفته ماه ژوئیه به اوج خود رسید ٬ولی از آن زمان به بعد تاـکنون در حال فروکش
ـکردن است ٬ولی ممکن است بار دیگر اوج بگیرد .به طوری که گزارش شده است ٬بقایی وقت خود را در

احزاب سیاسی در ایران  77

زاهدان به نوشتن کتابی با سلسله مقاالتی اختصاص میداد و تنها تفریح او هر هفته رفتن به ایستگاه راه
آهن و مشاهده ورود قطار از پاـکستان بوده است .بیش از دو ماه قبل نامهای از بقایی در میتینگ سالیانه
حزب زحمتکشان قرائت شد .این نامه شدیداً چپگرایانه و ضد غربی بود .هر چند محتوای عقیدتی نداشت
احتیاجی به گفتن نیست که به هیچ وجه حملهای علیه شاه یا نهاد سلطنت در بر نداشت .در این میتینگ
اتفاقاً عکسهایی از بقایی و آیتاهلل کاشانی در کنار یکدیگر به نمایش گذاشته شد.
آخرین شایعه تأییدنشده حاـکی است که علی زهری یکی از وردستهای سیاسی بقایی با او در زاهدان
ـگفتگو میکند و نامه ممهوری از شاه برای بقایی آورده است .همچنین گزارش شده است که بقایی اخیراً دو
یخچال برقی از دربار دریافت کرده است و اینکه هر هواپیمای بازرگانی که از تهران به زاهدان پرواز
میکند گوشت یخ زده و سایر تنقالت از دربار برای سردخانه شخصی بقایی میآورد .براساس یک شایعه
ـکه همین اواخر منتشر شده ٬بقایی ممکن است شهر زاهدان را به زودی ترک کرده و در یکی از امالـک علم
وزیر کشور که در شرق ایران واقع است اقامت گزیند) .شایعات اخیر درباره بازگشت بقایی با شایعه
دیگری مبنی بر اینکه چپین ٬سفیر ما ٬با چهرههای ملی گرا و دست چپی روابط دوستانهای دارد همزمان
پخش شده است(.
شایعات دیگری حاـکی از این است که نشریههای زیرزمینی از سوی حزب زحمتکشان٬شدیداً حزب
توده و نهضت مقاومت ملی را مورد حمله قرار داده ولی از شاه تمجید میکنند و در عمل از سوی نیروهای
امنیتی تشویق میشوند .بعضی از نشریات نیروی سوم گویا با همین لحن نوشته شده و چنین گزارشی به
این اعتقاد عمومی جور درمیآید که جناح راست نیروی سوم با دربار تماس دارد.
شایعات درباره بازگشت قریبالوقوع بقایی همچنین در میان کارگران بیسواد و در عین حال در سالن
مجلس شنیده میشود .شمسالدین قناتآبادی ٬وکیل مجلس کار را تا آنجا پیش بـرد کـه بـه یک
روزنامهنگار گفت که مجلس هرگز در تحت هیچ شرایطی بقایی را به عنوان کابینه یا نخستوزیر نخواهد
پذیرفت .قناتآبادی همچنین به یک دوست شخصی چند دقیقه بعد اظهار داشت که اـگـر بـقایی در
ساختمان مجلس ظاهر شود ٬با دستهای خودش او را خفه خواهد کرد.
ناظران سیاسی مطلع ٬تصور میکنند که اعم از اینکه این شایعات صحت داشته باشد یا خیر ٬این
شایعات مبتنی بر فرضیهای است که شاه در شوق خود برای برطرف کردن فساد و به وجـود آوردن
اصالحاتی اجتماعی واقتصادی ٬به طور جدی در این فکر است که از بقایی به عنوان تنها شخص با انرژی
و بیامان و دارای شوق انقالبی ٬که میتواند برای خرد کردن محافظهـکاران و طرفداران زاهدی و فراهم
آوردن اصالحات فوری در شرایط زندگی مردم و در عین حال به عنوان شخصی که قـابل قـبول و
روشنفکران واقلیت آـگاه سیاسی طبقات پائینتر است٬استمداد کند .همچنین تصور میشود که در حالی که
بقایی را ممکن است هر لحظه که مطلوب باشد وارد کابینه کرد ٬او در صورتی نخستوزیر خواهد شد که
مجلس منحل شود.
تا زمانی که این شایعات تأیید نشده است ٬آنها را باید به عنوان شایعات به احتمال غیر صحیح تلقی
ـکرد .عالوه براین احتمال میرود که شاه به طورجدی در فکر انجام معاملهای بابقایی یا با گروههای دیگر
ملیگرا به عنوان وسیلهای برای تسریع اقدام درباره برنامه اصالحی خود باشد .حتی اـگر شاه احساس کند
ـکه محافظهـکاران در کابینه و در دستگاه دولتی و مجلس شورای ملی برنامه اصالحاتی او را به طورتعمدی
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جلوگیری میکنند.
شاه ظاهراً آنقدر مأیوس یا دور ازواقعیت نیست که فکر کند از یک چنین مانوری در سیاست میتواند
جان سالم به در برد و درک نکند که اـگر عوامفریبی از قماش بقایی را بر روی صحنه سیاسی ایران با
پشتیبانی شاهانه رها کند ٬چه انباری از بالیا بر روی مردم خواهد ریخت.
در صورتی که فرض شود که شایعات صحت ندارد٬ادامه پخش آنها این مسئله را پیش میآورد که چه
ـکسی این شایعات را آغاز کرد و چه کسی آنها را در حال جریان نگه میدارد .سه فقره امکان ٬درباره منبع
این شایعات در زیر به ترتیب احتمال آنها تشریح میشود:
ال وزیر کشور ٬در حالی که در پی آن نیستند که امکان به حکومت رساندن یک چنین مرد
شاه و احتما ً
خطرناـک و جاهطلبی را در نظر بگیرند ٬ممکن است این شایعات را آغاز وتقویت کرده باشند ٬تا پارلمان را
ال تهدید بازگشت احتمالی بقائی ٬عنصری در مـتمایل کـردن اـکـثریت
با حکومت هماهنگ کنند .عم ً
محافظهـکار پارلمان به این اعتقاد است ٬که آنها نباید حکومت عال را سرنگون کنند .مبادا شاه در نتیجه
خشم خود و به وسیله آوردن چپگرایان ناسیونالسیت قوی و انحالل مجلس یک بازرسی به مراتب
بدتری را بر منافع متعادل کشور تحمیل کند.
هواداران دکتر بقایی از جمله دستیاران سیاسی او در حزب زحمتکشان دلیل کافی دارند که چنین
شایعاتی را پخش کنند ٬زیرا این شایعات به حیثیت گروه آنها میافزاید .معذالک دشوار است درک شود که
چگونه چنین هیئت کوچک و بدون نفوذ از سیاستمداران میتواند این شایعات را تا چنین مدت درازی در
جریان نگه دارد .اـگر آنها در واقع چنین کردهاند ٬منابع مالی آنها بایستی بیشتر از آنهایی باشد که تاـکنون
شناخته شده بود.
همچنین ممکن است که اشخاص مختلف در نظاره بر صحنه سیاسی منطقی تصور کرده باشند که شاه
متفقین جدیدی را برای برنامه اصالحی خود جستجو کرده باشد و اینکه آن گاه این اشخاص شایعات را
درباره بقایی پخش کردهاند ٬تا این تأثیر را ایجاد کنند که آنها خودشان درباره تحوالت آینده سیاسی آـگاه
بودهاند .این امکان وجود دارد که گروههای محافظهـکار افراطی در داخل پارلمان و خارج از آن شدیداً از
آن سوءظن دارند ٬که شایعات را اندکی پس از روی کار آمدن حکومت عال پـخش کـرده است؛ تـا
محافظهـکاران میانهروتر را از کوشش برای رسیدن به یک سازشی با شاه بترساند .معذالک ادامه این
شایعات در جریان دو ماه اخیر اثر دلسرد کنندهای در روحیه بسیاری از محافظهـکاران از جمله نمایندگان
مجلس داشته است که احساس میکنند که سازش با حکومت عال بهتر از آن است تا در معرض الطاف
بقایی قرار بگیرند و اینکه شیطانی را که آدم میشناسد ٬کم خطرتر از موجودی است که در بیرون زوزه
میکشد .بنابراین احتمالی به نظر میرسد که اـگر محافظهـکاران افراطی هواخواه زاهدی ٬این شایعات را
آغاز کردهاند ٬پس از چند هفته اول حدود و ثغور این شایعات از کنترل آنها خارج شده است.
از جانب سفیر ویلیام کرون ٬پسر رایزن سفارت در امور سیاسی
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حزب زحمتکشان ـ 11
سری ـ غیر قابل رؤیت برای خارجیان
اـکتبر ) 1959آذر  (1337ـ وزارت خارجه
مظفر بقایی کرمانی
ال دکتر بقایی خطاب میشود( رهبر حزب کارگران و یک بار دومین
دکتر مظفر بقایی کرمانی )معمو ً
شخصیت مهم در جبهه ملی ٬یک سابقه سیاسی به عنوان مخالف برای خود دست و پا کرده است ٬بدون
توجه به شکل سیاسی دولت بر سر کار ٬به طوردائمی یک منبع عمده مخالف بالقوه یا بالفعل در بقایی پیدا
میشود .درنتیجه در گذشته کوششهایی به عمل آمده است که او را به وسیله خریدن وفاداری رسمیش
وزارت و سفارت ساـکت نمایند ٬که او امتناع ورزیده است .بقایی جاهطلب هدفش را بر روی کمتر از
نخستوزیری تنظیم نکرده است اخیراً گزارش شده بود که او به دو نفر از متخصصین حزب کارگران خود
وظیفه تهیه یک برنامه عمل و ”ـکابینه در خفا“ را ٬آماده برای استفاده در صورتی که سرانجام زمام قدرت به
دست او افتد ٬محول نموده است .اـگر چه او فرصتطلب و زیرک است ٬شاهدی بر احتمال وقوع چنین
چیزی وجود ندارد.
محاسبات خوشبینانه بقایی از این اعتقاد ناشی میشود که با بدتر شدن وضعیت سیاسی ٬شاه )محمد
رضا شاه پهلوی( به وی به عنوان میانهروترین نماینده نیروهای اصالحطلب ٬ملیگرا درایران روی خواهد
آورد .در این فرضیه شاه تاج و تخت خود را حفظ خواهد نمود ٬اـگر چه اختیارات او محدود و مشخص
خواهد شد .به هر حال از اواخر  1959چنان احتمالی ٬با در نظر گرفتن این حقیقت که حزب کارگران
ادعای هیچ گونه نمایندگی پارلمانی نمیتوانست داشته باشد ٬مورد سؤال به نظر رسید .آن )حزب ـ
مترجم( غیر از روش تغییر مسیر )تغییر موضع( که به وسیله رهبر آن در پاسخ به دستورات فرصتطلبانه
اتخاذ شده که به تنهایی شامل پیروان شخصی بقایی و فاقد ساخت بنیانی )یک پایگاه تودهای( و هرگونه
جهت سیاسی میباشد .حزب کارگران ملیگرا ٬ضد کمونیست و به طور مبهمی در اهدافش سوسیالیست
میباشد و عمدتاً کارگران کارخانه و کاسبهای بازار را جذب میکند؛ هر چندموقعیتهایی در جذب عناصر
ناراضی تمام طبقات و قسمتهای مشخصی از ارتش و پلیس به دست آورده است .مدرکی در دست نیست
ـکه حزب به طور موفق آن ملیگراهایی که در میان طبقات تحصیلکرده هستند و به نخستوزیر سابق٬
محمد مصدق به عنوان سمبل مخالفتشان با رژیم مینگرند را جذب کرده باشد .اـگر چه آن )حـزب
ـکارگران( آزادی عملی را که دو حزب رسمی ایران از آن برخوردارند ٬ندارد .لیکن حـزب بـقایی در
محدودههای دقیقاً مشخص شده از طرف دولت تحمل میشود .حزب کارگران به طور ناموفقی از طرف
حزب رسمی مخالف؛ حزب مردم ٬دعوت به همکاری شد.
بقایی در سال  1297در ـکرمان متولد شد تحصیالت ابتدائی و متوسطه را در ایران به پایان رسانید و
درجهای در فلسفه و آموزش و پرورش کودک از سوربن در پاریس دریافت نمود.
او حرفهاش را به عنوان استادیار فلسفه و آموزش و پرورش کودک در دانشگاه تهران از سال 1315
شروع کرد و این مقام را تا  1323حفظ نمود .در سال  1336او به عنوان نماینده مجلس پانزدهم از ـکرمان
انتخاب شد ٬متعاقباًدر دورههای شانزدهم و هفدهم مجلس هم انتخاب شد .بقایی در مجلس باموافقتنامه
تکمیلی نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس مخالفت کرد و یکی از نمایندگانی بود که تحت رهبری مصدق
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برای طرح ملی کردن نفت فشار آورد .او به ارتش به طور آزاد برای مداخله در سیاست حمله نمود و یکی
از دشمنان رک و بی پرده رئیس ستاد ٬ژنرال علی رزمآرا بود .در  1338مبارزه تمام عیار بقایی بر علیه
دولت از طریق روزنامهاش )شاهد( برای او یک طرفداری سرتاسری عمومی کسب کرد ٬ولی منجر به
دستگیری وی و محکومیت یک سال زندان به وسیله یک دادگاه نظامی شد .در اثر فشار عمومی در عرض
یک ماه وی آزاد شد و موضوع ٬بیشتر پیگیری نشد.
زمانی که مصدق درفروردین  1330نخستوزیر شد٬مظفر بقایی طالیه دار جنبش ملیگرایی بود و از
لحاظ اهمیت در جبهه ملی در درجه دوم پس از مصدق مورد توجه قرار میگرفت .دراردیبهشت ٬1330
بقایی و خلیل ملکی رهبر اسبق حزب توده تحت کنترل کمونیستها ٬برای تشکیل حزب کارگران به هم
پیوستند ٬حرکتی که موقعیت بقایی را با به خدمت گرفتن کادرهای مارکسیست ملکی برای آرمان سیاسی
خودش باال برد .به هرحال این اتحاد زودگذر بود و یک تفرقه بین دو فرقه در مهر  1331همکاریش با
ملکی را پایان داد .بقایی خیلی زود پس از جدایی به حالت طبیعی مخالفخوانیش بازگشت و یکی از
تندترین مخالفان مصدق شد .این گسیختگی به قیمت )از دست دادن ـ مترجم( بیشتر پیروان او در مردم
سر مصدق با حزب
تمام شد .روزنامه بقائی ٬شاهد ٬یک روزنامه مخالف برجسته شد که بشدت از َسر و ِّ
توده انتقاد میکرد و بقایی آن را یک حزب خارجی میدانست و در نتیجه مضر برای منافع یک ملیگرای
حقیقی .بقایی ترسان از آسیب بیگانه ٬خصوصاً ضد انگلیسی بود و مصدق را متهم نمود که به اندازه کافی
در محدود نمودن انگلیس در ایران به پیش نرفته است.
با سقوط رژیم مصدق در مرداد  ٬1332مخالفت پر سر و صدای بقایی متوجه دولت پیروز فضلاهلل
زاهدی شد که او آن را متهم به فساد و خیانت در برقراری مجدد روابط دیپلماتیک یا بریتانیا در اواخر
 1332نمود .ژنرال زاهدی که در رسیدن به یک موافقت با بقایی شکست خورد ٬بر علیه وی عمل نمود و
روزنامه شاهد را تعطیل کرد و تالشهای وی برای انتخاب به نمایندگی در مجلس هیجدهم را خنثی نمود.
بقایی در سال  1954به خاطر مبارزه در ـکرمان دوبار در منزل تحت نظر قرار گرفت ٬که مرتبه دوم برای
یک دوره یکساله بود .در آذر  1334از اقامت اجباری خالص شد و هدایت فعال حزب مخالفت و
خودداری از انتقاد از شاه در درخواستهایش برای اصالحات ٬در اردیبهشت  ٬1336حق برگزاری اولین
ـگردهمایی سیاسی غیر رسمی را ٬از زمان کودتایی که جبهه ملی مصدق را سرنگون کرد ٬به دست آورد .او
به برگزاری گردهماییها ٬ترغیب ناراضیها برای راهپیمایی در حزبش )تنها حزب سوسیالیست در ایران(٬
طرفداری از استقرار اتحادیههای صنفی و حمله به پیمان بغداد و امپریالیسم انگلیس ادامه داده است.
دولت که مواظب است اجازه ندهد ٬عملیات او از کنترل خارج گردد ٬یک کنترل دقیق روی حزب کارگران
برقرار نموده است .بقایی هنوز به خاطر تعدادی اتهامات مرتبط با فعالیتهای گذشتهاش مواجه با محاـکمه
میباشد ٬دولت اسلحهای مؤثر در دست دارد که او را خاموش کند.
مظفر بقایی باهوش و زیرک ٬ولی بیثبات در فلسفه سیاسی خود و یک هوچی )عوامفریب( بیپروا٬
محسوب میشود .اـگر چه موضع او در رابطه با ایاالت متحده مطلب قابل ذـکری نیست ٬اعتقاد بر این است
ـکه وی کمتر از بریتانیا وشوروی نسبت به این کشور )آمریکا( خصمانه است.بقایی از نظراجتماعی خوش
مشرب و معتدل و یک سخنران آتشین میباشد ٬که مخالفتهای تند او گاهی او را در جنگ پارلمانی درگیر
نموده است .بقایی یک مرد بزرگ توصیف شده است .درگذشته او بیماریهای خطرناـکی از اثرات الکل و
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مواد مخدر تحمل نموده است .او فارسی ٬فرانسه و کمی عربی صحبت میکند .دکتر بقایی از زنش جدا
شده.
حزب زحمتکشان ـ 12

سری ـ غیرقابل رؤیت برای خارجیان

تحت کنترل مداوم
ـگزارش اطالعاتی حوزه مأموریت
ـکشور :ایران
موضوع :امکان نامزدی بقایی در انتخابات آینده
تاریخ اطالعات :قبل از  15اـکتبر  1959تا این تاریخ
محل و تاریخ :تهران ٬ایران )اواخر اـکتبر (1959
شماره گزارش 4544 :تاریخ گزارش 5 :آوریل  1960ـ 1339/1/16
منبع :یک مأمور اطالعاتی ایران که دسترسی به گزارشهای امور مربوط به امنیت داخلی را دارد.
ال صحیح( )(3
ارزیابی مفاد و مضمون) :احتما ً
1ـ طبق اظهار علی فراهانی ٬عضو برجسته حزب زحمتکشان ایران که متصدی امور مالی این حزب٬
تا قبل از  11مهر  1338بوده است ٬دکتر مظفر بقایی از طریق میانجیگری شاهدخت شمس به حضور شاه
شرفیاب شده است.
2ـ دکتر بقایی تقاضا کرده است که او به عنوان رهبر حزب ٬و علی )زهری( به عنوان چهره برجسته در
این حزب ٬در مبارزات انتخاباتی آینده شرکت کنند .شاه با انتخاب بقایی به نمایندگی مجلس موافقت کرد٬
ال و امکاناً
ولی از اجازه دادن به علی زهری برای درگیر شدن در فعالیتهای سیاسی خودداری کرد) .احتما ً
صحیح( ) 3و (2
3ـ دکتر بقایی به رهبران حزبش دستوراتی صادر کرد و آماده برای شرکت در مبارزات انتخابات به
ـکمک و مساعدت مالی بازرگانان ـکرمان شد.
4ـ همچنین طبق اظهار فراهانی قبل از  15مهر  ٬1338دکتر قاسمی از حزب ملیون و دکتر بقایی
تصمیم گرفتند ائتالفی در بهمن  1338تشکیل دهند .آن گاه ٬دکتر بقایی قرار بود در مبارزات آینده به
عنوان نامزد هر دو حزب از ـکرمان شرکت کند.
 (1نظریه حوزه مأموریت :منبع این گزارش در ماه اردیبهشت  1338گزارش داده بود که علی زهری
نماینده سابق ٬ناشر روزنامه شاهد ارگان حزب زحمتکشان و از دوستان بسیار نزدیک دکتر بقایی است.
 (2نظریه حوزه مأموریت :روز  15مهر  1338منبع این گزارش ٬گزارش داد که طبق اظهار فراهانی٬
دکتر بقایی هنوز هم کوششهایی برای به دست آوردن توافق شاه جهت نامزدی خود به عمل میآورد .این
امر البته با بند  2مذکور در فوق تضاد دارد.
نظریه حوزه مأموریت :روز  18اسفند  1338یک مأمور امنیتی ایران که با گروههای دست راستی
تماس دارد ٬گزارش داد که مطمئن است که شاه به طور جدی در نظر دارد از دکتر بقایی تقاضا کند که
نخستوزیر شود ٬زیرا دولت اقبال درباره مسائل مـربوط بـه اصـالحات ارضـی هـمچنان شکست

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 82

میخورد*.

حزب زحمتکشان ـ 13

محرمانه

شماره سند 182 :ـ
تاریخ 4 :ژانویه  1962ـ 1341/11/14
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
موضوع :تبرئه دکتر مظفر بقایی
محکومیت دکتر بقائی ٬رهبر ”پاسداران آزادی“ ٬که اتهام وی تحریک پلیس به شورش بود ٬در تاریخ
 7دی توسط یک دادگاه استیناف نظامی رد شد .دکتر بقائی ٬به دنبال یک رشته فعالیتهای انتخاباتی ضد
دولتی ٬در شهریور  1339دستگیر و در خرداد  1340به دو سال زندان محکوم شد.
دکتر بقایی در جریان استیناف خواستن خود ٬روابطش را با جبهه ملی و قطع پیوندش را با مصدق
بررسی نمود .دفاع وی از فعالیتهایش )در دادگاه( حملهای بسیار تند بر علیه جبهه ملی در برداشت.
استینافخواهی دکتر بقایی و به دنبال آن آزادی وی عالیق به خصوصی را در اینجا به وجود آورده و
ـگمانهایی را در مورد طرحهای آینده وی برانگیخته است .گمانهای اخیر در بعضی قسمتها شامل این اعتقاد
هم میشود که بقایی از طریقی ٬به عنوان حربهای برای مقابله با مخالفین به خصوص جبهه ملی ٬توسط
دولت مورد استفاده قرار خواهد گرفت .خود بقایی در مطبوعات قویاً این مطالب را تکذیب کرده است .با
هر نقش سیاسی ایران با ظهور مجدد سیاستمداری زیرک و هوچی همچون دکتر بقایی تأثیراتی بپذیرد.
راـک ول

* توضیح :برای آشنایی خوانندگان با عالیم موجود در این سند و اسناد مشابه ترجمه مطالب صفحه اول فرم چاپی سند اصلی ارایه میشود:
ـگزارش اطالعاتی حوزه ماموریت.
ال قابل اطمینان B .ـ معموالًقابل اطمینان C .ـ نسبتاً قابل اطمینان.
سنجش منبع A :ـ کام ً
 Dـ معمو ًال غیر قابل اطمینان E .ـ غیر قال اطمینان )به منابعی که صداقت یا وفاداریشان ٬علیرغم کارایی مورد تردید است ٬اطالق میشود( F .ـ
قابلیت اطمینان را نمیتوان تشخیص داد )به منابعی که آزمایش یا به حد کافی آزمایش نشدهاند ٬اطالق میگردد(.
ارزیابی محتوی1 :ـ توسط منابع مستقل و قابل اطمینان دیگران تأیید شده است2.ـ احتما ًال صادق است3 .ـ امکاناً صادق است4 .ـ مورد تردید.
5ـ احتما ًال کاذب است6 .ـ نمیتوان تشخیص داد7 .ـ سندیت بر اساس سند اصلی.
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حزب زحمتکشان ـ 14
محرمانه
شماره سند5367 :
تاریخ 16 :ژانویه  1962ـ 1341/11/26
ـکشور :ایران
موضوع :فعالیتها و نظرات مظفر بقایی از زمان آزاد شدنش از زندان
تاریخ اطالعات :اواخر  1340ـ دی 1340
مکان و زمان :تهران ـ ایران آذر  1340ـ دی 1340
منبع :پاراـگراف :1 :معاون سیاسی مظفر بقایی منبع )(F
 :2مأمور اطالعاتی ایران ) (Cبا دسترسی به گزارشهای مربوط بـه مـوضوعات
امنیتی داخلی.
ارزیابی مفاد )ـگزارش(3 :
1ـ مظفر بقایی رهبر پاسداران آزادی و حزب زحمتکشان از زمان آزادیش از زندان در اواسط دی
ـگفته است که او به علی امینی نخستوزیر حمله نخواهد نمود و به دنبال برکناری او نخواهد بود تا وقتی که
امینی قبول نماید ٬او به عنوان نخستوزیر نمیتواند به کار ادامه دهد و اینکه وی شکست خورده است.
بقایی احساس میکند که از لحاظ سیاسی امکانپذیر است که به امینی زمان بیشتری داده شود ٬برای اینکه
ببینیم آیا او موفق میشود .بقایی ادعا کرد اجازه نخواهدداد* امینی درپست نخستوزیری باقی مانده ٬تا
به سادگی خود را از بین ببرد .همچنین اجازه نخواهد داد که ایمان مردم به دولتها که کمی از آن را دولت
امینی ایجاد کرده از بین برود .بقایی این حقیقت را تشخیص داد که امینی با اختالفات فاحشی رو به رو
میباشد؛ ارتش نیروهای دست راستی از قبیل اسداهلل رشیدیان٬سید جعفر بهبهانی و مالکان و کسانی که به
وسیله مبارزه علیه فساد صدمه دیده یا در خطرافتادهاند ٬همه بر علیه امینی هستند ٬بقایی مشتاق پیوستن
به رشیدیان ٬بهبهانی ٬سردار فخر حکمت یا دیگر مخالفان امینی نبود .دراولین گردهمایی بقایی در  15دی
 1340هیچ کدام از سخنرانان به طور جدی به امینی حمله نکردند .مردم ـکرمان از بقایی ٬وکیل مدافع و
سردبیر ـکیهان دعوت کردند که از ـکرمان دیدن کنند و بقایی در نظر داشت که در حدود  25دی به آنجا
مسافرت نماید.
2ـ بر طبق گزارشاتی که در سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواـک( تهیه شده ٬اعضای پاسداران
آزادی و حزب زحمتکشان در طول مهر و آبان و آذر  1340به مالقات با همدیگر ادامه دادند ٬منجمله
واحدهایی از دانشجویان دانشگاه ٬کارمندان دولت و واحدهای زندانیان آزاد شده به قید التزام .آنهایی که
حاضر بودند ٬مسائل بینالمللی از قبیل بحران الجزایر ٬کنگو ٬بیست و دومین کنگره حزب کمونیست اتحاد
شوروی و آزمایشات اتمی را مورد بحث قراردادند .در زمینه مسائل داخلی گروهها از آموزش و پرورش
در ایران ٬تأخیر در انتخابات و دولت امینی انتقاد کردند(3) .
در میان کسانی که در جلسات مختلف شرکت کردند ٬این اشخاص بودند:
رضا محمدی )عضو واحد کارگری(
حسین مکی )(4
حیدر کارگر )عضو واحد کارگری(
سید حسن وحیدی
* -برای شناخت حروف و اعداد موجود در سند به پاورقی سند شماره  ٬12حزب زحمتکشان ٬مراجعه فرمایید.
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حسین حامی
جعفر جهان
*
ناظرزاده کرمانی )(FNU
ناصر قندی
علیآبادی )استاد( )(FNU
مهندس عقیلی )(FNU) (5
محمدرضا قوانینی
سید جواد طباطبائی
)رهبر بعضی واحدهای زندانیان التزامی (
غالمعلی معصومی ٬معلم
رهبر واحدهای دانشجویی
ولیزاده ٬کارمند رادیو ایران )(FNU
مطوف ٬دانشجوی دانشگاه )(FNU
سیاوش رضایی ٬دانشجوی دانشگاه
عباس الجوردی دانشجوی دانشگاه
دباـگین ) (FNUدانشجوی دانشگاه
شکری دانشجوی دانشگاه تربیت معلم )(5
نوزاد
شهریاری )(5
بزرگنژاد )(5
یوسفزاده )(5
ولیاهلل قدیمی )(5
ناصر کاظمی )(5
نورزاد )(5
محمدعلی اـکبری )(5
سعیدیان )(5
مختار یحییزاده )(5

اـکبر احمدی )عضو واحد کارگری(
سید حسن حسنی )عضو واحد کارگری(
غالمعلی بگ )عضو واحد کارگری(
رزقی ٬نانوا) ٬عضو واحد کارگری(
فراهانی )(5) (FNU
میردامادی )(5 (FNU
تواده )(5) (FNU
محمد مروی
سید جالل حسینی
قناد(5) (FNU) .
علیاصغر خبرهزاده
جهانگیر اشرفی
جواد جعفری

اظهارنظر حوزه مأموریت
1ـ طبق گفته یک تاجر ایرانی ) (Bکه حضور داشت ٬حدود پنج هزار نفر در گردهمایی بقایی حاضر
شدند و چند نفر بر پلیس در خیابان مستقر شدند .سخنرانان غالمحسین رحیمیان ٬حسین مکی و بقایی
بودند .رحیمیان متذکر شد که وقتی امینی در مجلس بود چیزی به طرفداری از مردم نگفت ٬ولی اـکنون به
عنوان نخستوزیر دفعتاً میخواهد که همه چیز برای مردم انجام دهد که رحیمیان باورنکردنی خواند
*ـ نام اول معلوم نیست.

احزاب سیاسی در ایران  85

چون که امینی از یکی از خانوادههای ثروتمند قدیمی است .رحیمیان گفت که امینی اختالف ما بـین
خودش و آنهایی که در گردهمایی حاضر بودند را میفهمد و او میداند که محدود نمودن فساد دوستان و
خانواده او را تحت تأثیر قرار خواهد داد .امینی از برگزاری انتخابات هراسان است به خـاطر ایـنکه
اشخاص حزب انتخاب خواهند شد و این برای او و دوستانش خطرناـک خواهد بود.
مکی به اختصار سخن گفت؛ بقایی را معرفی نمود و قول به ادامه مبارزه برای آزادی داد.
بقایی گفت آنها باید امینی را مورد انتخابات راهنمایی کنند .امینی نباید اشتباهاتی را که پشتیبان او
جعفر شریف امامی و منوچهر اقبال مرتکب شدند ٬بکند .این حقیقت که شریف امامی و اقبال رفتهاند و
بقایی میتینگ برگزار میکند ٬ثابت میکند که آنها مهم نیستند و بقایی و حامیانش مهم هستند .امینی با
شکست در برگزاری انتخابات ٬قانون را مورد بی توجهی ٬قرار داده است ٬ولی بقایی قسم خورد که برای
انتخابات مبارزه کند .بقایی چند لحظهای در مورد کار خوبی که امینی برای محدود نمودن فساد انجام
میدهد ٬صحبت کرد.
2ـ طبق گفته رهبران جبهه ملی ٬اطالعاتی از چندین نفر به جبهه ملی رسیده که شاه میخواست بقایی
تبرئه شود و بعد به او اطالعاتی دهد که با آن به جبهه ملی حمله کند .طبق شایعاتی در چند محفل نظامی٬
بقایی با قول برای حمله به جبهه آزادی ملی ٬آزاد شد.
3ـ سازمان پاسداران آزادی چند تراـکت توزیع کرده بود .منجمله یادبودی برای دانشجویان کشته شده
در  1332در دانشگاه به تاریخ  16آذر  1340که به وسیله دانشجویان وابسته به پاسداران آزادی امضاء
شده بود.
4ـ نُه نفر در این ستون از طرف ساواـک اعضای شورای عالی پاسداران آزادی خطاب میشوند.
5ــ بر اساس حضور در گردهمایی ٬بقایی در حدود دو سال پیش ٬هویت احتمالی برخی اشخاص در
اینجا آمده است :مهندس نظام الدین عقیلی ٬عبداهلل شکری ٬حمزه بزرگنژاد ٬محمدعلی یوسفیزاده ٬علی
فراهانی ٬علیاصغر قناد.
6ـ این گزارش با سفارت هماهنگ شد.
حزب زحمتکشان ـ 15
تاریخ 7 :ژوئن  1962ـ 1341/3/17
آقای فرانک ـکرافورد ـ قسمت سیاسی
آقای داـگالس مارشال ـ قسمت کنسولی
ـگفتگو با دکتر بقایی در  3ژوئن 1962

محرمانه

سابقه:
همان طور که میدانید حدوداً یک هفته پیش من ٬منصور رفیع زاده ٬یک دانشجوی ایرانی ٬را که به
ایاالت متحده باز میگردد تا درسش را در فوق لیسانس اقتصاد تمام کند ٬مالقات کردم .رفیعزاده معاون
رئیس گروه ملی دانشجویان ایرانی در ایاالت متحده که سازمان دانشجویان حامی دکتر مظفر بقایی است٬
میباشد .او همچنین یک روزنامه ماهیانه )ـکه به زودی هر دو هفته یک بار منتشر میشود ( که از نظرات و
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سیاستهای دکتر بقایی حمایت میکند و بین  4000دانشجوی ایرانی در ایاالت متحده و کشـورهای
اروپای غربی توزیع میشود منتشر میکند.
از آنجایی که او یک شخص جالب و مطبوع است و چون او خواهر زن من و شوهرش را در ایاالت
متحده میشناسد ٬من او را به خانهام دعوت کردم که همسر مرا مالقات کند و پیش از بازگشتن به ایاالت
متحده مشروبی )باـ ما( صرف نماید.اوبعداً به من تلفن زد که بگوید که چون اومیخواهد به منزل یک دکتر
ـکه از دوستانش میباشد برود ٬قادر به آمدن نخواهد بود و از من و همسرم دعوت کرد که با او همراهی
ـکنیم .من موافقت کردم و یکشنبه شب ) 3ژوئن  (62ما او را در سفارت در حدود ساعت  9بعد از ظهر
مالقات کردیم و ماشینم را در آنجا گذاشتم و به وسیله تاـکسی به خانه دوست او رهسپار شدیم .پس از
ورود به آنجا من حیرت زده شدم وقتی که دیدم دوست او خود دکتر بقایی بود ٬من گمان میکنم اووقتی مرا
دعوت کرد این را به من گفته بود ٬ولی من متوجه نشدم که به خانه چه کسی میروم .ما حدود  3ساعت در
خانه بقایی به خوردن و نوشیدن و صحبت کردن گذراندیم .عالوه بر صحبتهای متفرقه زیاد ٬مطالب زیادی
مطرح شد ولی اـکنون قسمت شما باشد:
امینی :دکتر و گروه او امینی را صادق ولی نه توانا و نه در موقعیتی که بتواند نیازهای ایران را برآورده
ـکند ٬میبینند .در هر صورت حزب بقایی به طور باز بر علیه امینی مبارزه نمیکند .حتی روزنامه گروه
دانشجویان ملی در ایاالت متحده در حال حاضر نه به امینی و نه به سیاستهای او حمله نمیکنند.
اصالحات ارضی :برنامه اصالحات ارضی فعلی محکوم به شکست است .شرایط به طور وسیعی از
منطقه به منطقه فرق میکنند .بعضی مالکان سالیانه  10تا  15درصد روی داراییهایشان دریافت میدارند و
دیگران خوشحال هستند که  2یا  3درصد دریافت دارند .بایستی که برنامه قابل انعطافی برای تعدیل در
شرایط متنوع در قسمتهای مختلف کشور وجود داشته باشد .به هر صورت اصالحات ارضی الزم است و
باید انجام شود.
آشوبهای دانشگاهی :آشوبهای اخیر که منجر به بسته شدن دانشگاه تهران شد ٬نتایج تحریکات ژنرال
بختیار بود .ژنرال بختیار به وسیله ”آن سرهنگ در دفتر وابسته نظامی سفارت آمریکا“ )آن سرهنگی که
اسم روسی دارد( دراین فعالیتها ترغیب و همیاری شده بود .بعد از کمی فکر کردن اویاتسویچ را به عنوان
اسم سرهنگ معرفی کرد .من سؤال کردم که چگونه است که سفارت که به طور وسیعی معروف بـه
طرفداری از دولت امینی است ٬تحمل نماید که یکی ازافسرانش از بختیار در یک تالش برای ضعیف کردن
یا سرنگون کردن دولت امینی حمایت نماید .جواب بقایی مبهم و سربسته بود و کم و بیش این نتیجه را
میگرفت که وزارت خارجه )آمریکا( و ارتش همیشه روی سیاست یااقدام موافقت نداشتهاند ٬من آـگاهی
به فعالیتهای یاتسویچ را انکار کردم و تصور غلط بقایی در مورد موقعیت او )یاتسویچ( در سفارت آمریکا
را رد کردم.
شاه :به نظر میرسد که شاه به عنوان یک شیطان)دیو( الزم نگریسته میشود .من چنین تصور کردم که
اـگر بقایی در قدرت باشد به شاه اجازه خواهد داد که سلطنت کند نه حکومت .او )شاه ـ مترجم( به عنوان
یک رئیس پوشالی برای تودههای ایرانی که خودشان را به او معرفی مینماید ٬سودمند دانسته میشود.
طبق گفته بقایی شاه زمانی که امینی را منصوب نمود ٬طرفدار او بود .به هر صورت بـعدها او واقـعاً
میخواست که از شر امینی خالص شود و او را با کسی دیگر طرفدار او بود .به هر صورت بعدها او واقعاً
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میخواست که از شر امینی خالص شود و او را با کسی دیگرتعویض نماید .به دالیل تشریح نشده )تشریح
نشده برای من( این کار نمیتواند انجام شود و شاه اـکنون با قدرت در پشت امینی است .این قسمت مرا
مغشوش نمود و درخواست توضیح نمودم و مثل قبل مغشوش باقی ماندم.
انتخابات :هیچ انتظار نمیرود.
حزب بقایی) :حزب( بشدت از اصالحات در ایران طرفداری میکند .ظاهراً این شامل همه چـیز
میشود .خصوصاًاصالحات ارضی و مالیاتی و پاـکسازی دولت .بقایی احساس میکند که با مالیات بندی
و جمع آوری صحیح ٬ایران میتواند به طور وسیعی مبلغ کمک خارجی مورد نیاز و زمانی که برای آن الزم
است را کاهش دهد .حزب او هیچ معاملهای با روسها نمیخواهد )صورت دهد( و از نفوذ یا سلطه روسها
در ایران میترسد .همچنین او میخواهد تا آنجایی که ممکن است کار کمتری با انگلیسیها انجام گیرد .به
نظر میرسد که او بشدت طرفدار ٬آمریکا است و اـگر که دولتی تشکیل داد انتظار حمایت و همکاری
ایاالت متحده را دارد .به طور ضمنی توسط یک وکیل ایرانی به من گفته شـده کـه بـقایی وقـتی بـا
آمریکاییهاست به طرفداری از آمریکا صحبت میکند ٬وقتی با روسها است به طرفداری از روسیه صحبت
میکند و وقتی باانگلیسیهاست به طرفداری از انگلیس صحبت میکند؛ و به همین ترتیب .حزب او بشدت
ضد جبهه ملی است و مصدق را یک تهدید برای ایران میداند .بقایی عکسی از یک دانشجو کـه در
تظاهرات ضد مصدق چندین سال پیش کشته شد ٬روی دیوار خانهاش دارد.
مطالب باال آشکارا حاصل و خالصه  3ساعت گفتگو نیست ٬ولی اـگر نظرات بقایی در هر موردی که
اشاره نشده سودمند باشد ٬ممکن است قادر باشیم که به خاطر بیاوریم که آیا به موضوع اشاره شد و چه
چیزی گفته شد .فارسی من کافی نیست و دکتر فقط فارسی و فرانسه صحبت میکند ٬بنابراین مکالمه
توسط رفیع زاده به عنوان مترجم انجام شد.
در راه بازگشت به سفارت به وسیله تاـکسی ٬رفیع زاده اظهار داشت که دکتر اشاره کرده است که ما با
تاـکسی بیاییم چون که خانه او تمام مدت تحت مراقبت است و اـگر ماشین من در خارج )خانه( دیده شود٬
ممکن است شایعاتی در مورد یک کودتای محتملالوقوع انتشار پیدا کند.
در مقدمه میهمانی من برای بقایی توضیح دادم که خیلی کم در مورد کشور او ٬مردمش ٬آداب و
رسومش و سیاستهایش میدانم و در محل کارم در قسمت کنسولی به نظرات سفارت یا سیاستها در مورد
هر مسئلهای آـگاه نیستم و فقط میتوانم مشاهدات خصوصی خودم را ابراز دارم.
حزب زحمتکشان ـ 16
سری  /غیر قابل رؤیت برای خارجیان  /فقط استفاده داخلی
یادداشت
شماره سند 599/64 :پ
تاریخ 14 :دسامبر 1964ـ 23آذر 1343
به :رئیس بخش سیاسی
از) CAS :منبع کنترل شده آمریکایی(
موضوع :جزوهای که توسط بقایی علیه وضع موافقت نامه نیروها نوشته شده
مطالب زیر برای اطالع شما و هرگونه مصرفی که از آن در چارچوب محدودیتهای امنیتی تعیین شده
میخواهد به عمل آورید .هرگونه ارزشی از جانب شما از این اطالعات باید دارای کنترل غیر قابل رؤیت
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برای بیگانگان " "NOFORNباشد .ولی لزوماً احتیاجی نیست که  CASبه عنوان منبع ذـکر شود.
1ـ به پیوست یک نسخه و خالصه ترجمه جزوهای تحت عنوان ”آیا آن است یا آن نیست“ که در آن
وضع حقوقی موافقتنامه مربوط به نیروها مورد حمله قرار گرفته و به وسیله دکتر مظفر بقائی رئیس حزب
زحمتکشان نوشته شده است ارسال میشود .هر چند این جزوه در تاریخ  23اـکتبر  1964نوشته شده
معذالک دو هفته قبل پخش شده است.
2ـ بر اساس گزارش یک خبرگزاری رسمی ایرانی در تاریخ  25آبان دکتر بقایی در تاریخ  19آبان
ـگفت که اظهارات او قرار است در جریان هفته آینده چاپ شود و برای اینکه توجه مقامات امنیتی منحرف
شود ٬در یک شهر چاپ شده و در شهری دیگر پخش خواهد شد .آن طور که گفته میشود دکتر بقایی گفت
ـکه هر چند انتشار اظهارات او علت دستگیری او خواهد بود ٬ولی این موضوع چندان اهمیتی ندارد.
)اظهار نظر :همچنین رجوع شود به  534/64پ مورخ  13آبان از یک منبع دیگر(.
در آن زمان ساواـک قصد داشت که دریابد که اظهارات )بقایی( کجا چاپ خواهد شد و از انتشار آن
جلوگیری شود.
3ـ هنگامی که مطلب پیوست از این یادداشت جدا شود ٬آن را باید به عنوان یک مطلب برای استفاده
محدود تلقی کرد.
حزب زحمتکشان ـ 17
سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ فقط مصرف داخلی

دولت ایاالت متحده آمریکا
یادداشت.
تاریخ 3 :نوامبر  1964ـ 1343/8/12
شماره سند  534/64پ
از :منبع کنترل شده آمریکایی )(CAS
به :رئیس بخش سیاسی
مــوضوع :نــقشههای دکـتر بـقایی دربـاره انـتشار رسـالهای کـه بـه وضـع مـوافـقتنامه نـیروها
حمله میکند
مراتب زیر برای اطالع شما است و استفادهای که بخواهید از آن در چارچوب محدودیتهای امنیتی
تعیین شده ٬بنمایید .هرگونه گزارش این اطالعات از جانب شما باید دارای کنترل ) NOFORNغیر قابل
رؤیت بیگانگان( باشد .ولی لزومی ندارد  CASرا به عنوان منبع ذـکرکنید.منبع یک مقام ایرانی است ) (Bـکه
دارای رابطهای خوبی در دستگاههای امنیتی است ٬از بقایی*.
1ـ دکتر مظفر بقایی روز  11آبان  1343گفت که آیتاهلل خمینی یک نطق مهمی در قم در روز  4آبان
وضع موافقتنامه نیروها و همچنین موافقتنامه دویست میلیون دالری خرید اسلحه را که اخیراً از تصویب
مجلس گذشته ٬مورد حمله قرار داده است.
2ـ بقایی گفت که خود او سرگرم تهیه رسالهای است که به امضای خودش خواهد بود و طی آن او
حکومت را به خاطر پشتیبانی و تصویب وضع موافقتنامه نیروها با ایاالت متحده آمریکا مورد حمله قرار
* -احتما ًال منظور این است که رابطین منبع در سازمانهای امنیتی مسئول مراقبت از فعالیتهای بقایی بودهاند.
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خواهد داد .بقایی همچنین گفت که خطی که او در مقابل آمریکاییها از آن دفاع خواهد کرد این خواهد بود
ـکه آمریکاییها به طور غیرمعقوالنهای اجازه میدهند که این قانون به وجهه آنها وشهرت آنها درایران لطمه
بزند .بقایی همچنین گفت که او حاضر است ٬به خاطر انتشار این رساله به زندان بیفتد ولی احساس میکند
ـکه برای او الزم است که ابتکاری در این زمینه به عمل آورد ٬زیرا او انتظار دارد که دیگرانی که مخالف این
موافقتنامه هستند ٬نیز آن را مورد حمله قرار دهند.
3ـ بقایی این عقیده را ابراز کرد از آنجایی که برای او غیر قابل تصور است که سخنگویان مخالف الیحه
این قانون جرأت کنند بدون موافقت قبلی شاه اظهار نظر کنند .شاه بایستی به طور تاـکتیکی حمالتی را که
در طی مباحثات اخیر مجلس علیه موافقتنامه صورت میگیرد ٬تأیید کرده باشد.
ـگروه 1
مستثنی از خروج از طبقهبندی و تنزل طبقه به طور اتوماتیک

حزب زحمتکشان ـ 18

 13ژانویه  1966ـ 44/10/23
مظفر بقایی کرمانی
سری  /انتشار خارجی ممنوع
ایران
رئیس ٬حزب زحمتکشان و پاسداران آزادی
مظفر بقایی از سال  1328مخالفی سرسخت بوده است .او شدیداً ملیگرا است و در او رنگی از
سوسیالیسم به چشم میخورد .قلباً با کمونیست ضدیت داشته و شدیداً ضد انگلیس است ٬ولی نسبت به
آمریکا احساسات خصمانهای ندارد .بر اساس آنچه گفته شد ٬سیاست او همان سیاست باری به هر جهت
بوده و بستگی به شرایط زمانی دارد .بقایی زمانی از حامیان نخستوزیر سابق مصدق به شمار میرفت و
در یک زمانی دومین چهره محبوب ایران بود .ولی از آن پس سرمایه سیاسیش به میزان قابل توجهی رو به
ـکاهش نهاد .در حال حاضر پیروان کمی دارد ٬که در پشت دو سازمان سیاسیش ـ حزب زحمتکشان و
پاسداران آزادی ـ قرار دارند ٬هر دوی آنها )سازمان( بدون پایگاه مردمی عمده و با روحیه فرد پرستی
میباشند.
دولت فعالیتهای بقایی را خیلی محدود کرده است و حزب توده )ـکمونیست( و جبهه ملی مصدق نیز با
او به مخالفت دست زدهاند .نیروی او در تندگوییش بود که نتیجه عوامفریبی ماهرانه اوست .او در عزمش
ال حاضر است چند چیز جزئی را فدا کند ٬ولی او در طول زندگی برای
برای احراز نخستوزیری احتما ً
خودش چند دشمن سیاسی به وجود آورده است که شانس او را برای رسیدن به این هدف تقلیل میدهد.
یک منبع اظهار کرده است که شاه حاضر است به بقایی به عنوان مهاری برای دولت ٬آزادی عمل محدودی
بدهد.
بقایی در سال  1287در ـکرمان متولد شد .شهاب کرمانی ٬پدرش یک میهنپرست مشروطهخواه
مشهور بود .مظفر تحصیالت ابتدایی را در ایران گذراند و از دانشگاه سوربن در سال  1314درجه دکترا در
رشته فلسفه و فن تعلیم و تربیت گرفت .پس از بازگشت به ایران ٬به هیئت علمی دانشگاه تهران پیوست و
اـکثر مواقع سخنرانیهایی بر اساس اخالقیات ایراد میکرد .در سال 20ـ 1318خدمت سربازی را بـه
صورت یک افسراحتیاط به پایان رسانید .بنا به گزارش ٬بقایی در سال  ٬1321به حزب توده پیوست ٬ولی
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چندی نگذشت که از آن جداگشت .در سال  1326به عنوان نماینده مردم ـکرمان به مجلس راه یافت.اولین
بار در سال  1328به دلیل حملهاش به کمپانی نفتی ایران و انگلیس و ارتش محبوبیتی بین مردم کسب کرد.
در آبان  1328او را به اتهام درج مطالب انتقادآمیز درباره ارتش در روزنامهاش به نام شاهد ٬توقیف
ـکردند .یک دادگاه نظامی او را به یک سال حبس محکوم نمود ٬ولی دادگاه مدنی او را تبرئه نمود .بقایی در
مجلس به جبهه ملی مصدق پیوست و در ماه اردیبهشت 1330حزب زحمتکشان را به عنوان یک پاسخ از
سوی جناح راست به محبوبیت حزب توده تأسیس نمود ٬بقایی حزب زحمتکشان را این گونه تعریف
میکند :این حزب تا آنجا سوسیالیست است که سوسیالیسم لطمهای به سیاستهای حکومت وارد نیاورد.
در آن زمان او دومین شخصیت محبوب بعد از مصدق در جبهه ملی به شمار میآمد و به همراه مصدق در
مهر  1330به سازمان ملل رفت تا جوابگوی شکوائیه بریتانیا علیه ایران در شورای امنیت درباره ملی
ـکردن کمپانی نفت ایران و انگلیس باشد .در اوائل  1330در حزب زحمتکشان بین بقایی و دستهای
افراطیتر به رهبری خلیل ملکی جدایی به وقوع پیوست .در مهر  1952بـعد از بـازگشت بـقایی از
بیمارستان و به دست گرفتن رهبری حزب ٬رفع کدورت و خصومت غیر ممکن گردید .ملکی و یارانش
سازمان خاص خود را تشکیل دادند .در همان حال بقایی بر سر نقش حزب توده در سیاست ایران با
مصدق مخالفت کرد .او در روزنامهاش ـ شاهد ـ و در مجلس به انتقاد از خط مشی مصدق پرداخت .در
فروردین  1322بقایی متهم به دست داشتن در قتل رئیس پلیس مصدق ژنرال محمد افشار طوس گردید.
مصدق در تالش بود تا مصونیت پارلمانی بقایی را از بین ببرد و او را به محاـکمه بکشد ٬ولی در مرداد
 ٬1332رژیم مصدق سرنگون گردید .بقایی این بار متوجه نیروهای طرفدار شاه به رهبری نخستوزیر
جدیدفضلاهلل زاهدی گردید .اما پس ازاینکه معلوم گردید که که زاهدی درصدد ماندن در پست خود برای
مدت نامعلوم میباشد ٬بقایی جاهطلب بنای مخالفت را گذاشت .در دی  ٬1332بیگناهی او را در ماجرای
افشار طوس اعالم کردند ٬ولی روزنامهاش را به دلیل حمله به دولت توقیف نمودند .با انحالل مجلس در
دی  1332حرفه پارلمانی بقایی نیز پایان گرفت.
تالش او برای راه یافتن دوباره به مجلس در  1333و تالشهای دولت برای جلوگیری از این عمل
باعث شد که انتخابات در ـکرمان چندین ماه به تعویق افتد .در تیر  1333بقایی یک ماه به زندان رفت و در
آذر همان سال دستگیر و برای یک سال به زاهدان تبعید گردید .در آذر  1334آزاد گردید و دوباره در
خالل بازپرسی در مورد قتل سال  1330نخستوزیرپیشین ٬علی رزمآرا ٬یکی از مخالفین بقایی در دوره
30ـ 1328و کسی که بقایی بعداز مرگش جشن گرفته بود٬دستگیرگردید .بقایی تبرئه شد و در آذر 1335
آزادگردید .پس از آن چند سالی دست از فعالیت کشید ٬ولی در سال  1339خود را دوباره کاندید ورود به
مجلس نمود .او بنای انتقاد از حیلههای انتخاباتی آن سال را گذاشت و پاسداران آزادی را تأسیس کرد که
خواستار انتخابات منصفانه بودند .در آذر  1339او را به جرم ایجاد اغتشاش دستگیر و در تهران تحت
نظر قرار دادند .در اسفند  1339وقتی که سعی داشت برای مبارزات انتخاباتی به ـکرمان بازگردد ٬دستگیر
و زندانی گردید ٬ولی دوباره به حکم دادگاه مدنی تبرئه شد .از آن پس فعالیت او خیلی محدود گردید این
بار به حکم دادگاه نظامی به دو سال محکوم گردید و در انتخابات  1342بار دیگر به او دستور داده شد که
در تهران بماند .حزب او که قادر به فعالیت در ایران نبود در اروپا و آمریکا شعبههایی تأسیس نمود .در
حال حاضر روزنامه شاهد در آمریکاچاپ میشود.بقایی مردی تنومند و ناطقی آتشین است .زمانی که به
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نرمی سخن میگوید او را مردی روشنفکر و مطلع قلمداد میکنی .او از همسرش جدا شده است ٬چون
معتقد است که سیاستمدار در تجرد بهتر میتواند عمل کند .در سال  1331سخت مریض شد ٬او خود را
مبتال به شبه حصبه و مرض قندمیدانست ٬اما بعضی از منابع آـگاه معتقد بودند که او از اعتیاد به کوکائین و
مشروبات الکلی رنج میبرد .بقایی فرانسه را عالوه بر فارسی خیلی خوب دانسته و تا حدی عـربی
میداند*.
حزب زحمتکشان ـ 19

استفاده اداری محدود

 28سپتامبر  1971ـ 1350/7/6
مأمور سیاسی ـ آقای فورد
مأمور سیاسی ـ دونالد .آر .توسن
رایزن سیاسی محلی ٬منوچهر سعیدی ٬مراتب زیر را گزارش داده است که به عقیده من ممکن است
مورد عالقه شما باشد.
1ـ دکتر بقایی کرمانی که مدتها در میان هواخواهان سوسیالیست و دانشجویان دانشگاه محبوبیت
داشت ٬اخیراً اجازه گرفته است تا یک حزب سیاسی تشکیل دهد )اسم این حزب معلوم نشده است( .او از
هم اـکنون برای حزب در نزدیکی مجلس در میدان بهارستان ٬یک محوطه ساختمانی اجاره کرده است.
2ـ سعیدی حدس میزند که فعالیتهای کرمانی ممکن است باعث دردسر برای دولت باشد ٬زیرا او
اندکی کننده احساسات اشخاص بیسواد و همچنین عوامفریب است و در میان سوسیالیستهای سالخورده
و دانشجویان پیروان قابل مالحظه دارد.
من صحت این داستان را تضمین نمیکنم ولی فکر کردم شما ممکن است بخواهید ٬اـگر ارزش آن را
داشته باشد مطلب را دنبال کنید.
یادآوری :طبق اظهار سعیدی ٬دکتر بقایی کرمانی از یک خانواده قدیمی و سرشناس برخاسته ولی
وضع مادی مرتبی ندارد و از قرار معلوم معتاد به تریاـک هم هست.
رونوشت :سیاسی  /بیوگرافی
مأمور سیاسی :توسن

حزب زحمتکشان ـ 20

سری
جهت الصاق به پروندههای سیاسی
تاریخ 30 :سپتامبر  1971ـ 50/7/8
از ٬CAS :سپتامبر 1971
موضوع :دکتر مظفر بقایی )بقایی ٬بقایی کرمانی(
پروندههای  CASـ که اـکثراً شامل گزارشاتی از سال  1329سفارت و بخش سیاسی است ـ بر این
داللت میکند که دکتر مظفر بقایی که در سال  1289در ـکرمان به دنیا آمد ٬در طی سالهای  1329و قبل از
آن و تا اواخر سالهای  1339به عنوان رهبر حزب زحمتکشان فعال بود.
او به طورمتناوب تا سال  1341به دلیل تحریک مردم زندانی شد .او به دنبال سرنگونی مصدق به دلیل
* -این سند از اسناد بیوگرافیک تهیه شده به وسیله سیا است.
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مخالفتش با دولت زاهدی )مورد حمایت آمریکا و ”فاسد“( سرشناس شد و در یک زمان یا گاهی دیگر
ضد شاه ٬ضد آمریکا ٬ضد کمونیست بوده است .او به اینکه نسبت به اـکثر سیاسیون ایران باهوشتر است و
اصالح طلب میباشد ٬مشهور است.
ـگفتهاند که او به طور پنهانی )با ترتیب زمانی( توسط روسیه ٬انگلستان ٬شاه و ساواـک کشف و مورد
حمایت قرار میگرفت .درمرداد  CAS ٬1350متوجه شد که دکتر بقایی به توسط ساواـک اجازه یافته است
ال تشویق شده است( که حزب زحمتکشان را فعال کند .به دکتر بقایی گفته شد که برای ستاد مرکزی
)احتما ً
حزب دفتری اجاره کند.
این امکان به طور عمده وجوددارد که دکتر بقایی در سال  ٬1350حزبش را در حالتی که برای ساواـک
قابل قبول باشد به عنوان وسیلهای برای انحراف انرژیهای سیاسی چپ به کانالهای مسئول ٬به کار اندازد.
سوابق:
 :1315استادیار دانشگاه تهران )فرم بیوگرافی سفارت (1329
20ـ :1318دو سال خدمت نظام به عنوان افسر احتیاط
28ـ :1326نماینده مجلس پانزدهم
مهر  :1328سردبیر ”شاهد“ که بیانی شبیه به روزنامه حزب توده دارد.بقایی به داشتن تماسهای سری
با سفارت شوروی مورد سوءظن میباشد.
آذر  :1328به اتهام توطئهچینی علیه ارتش ایران دستگیر شد.
اسفند  :1338در دادگاه مدنی دوباره محاـکمه شد ٬از زندان آزاد شد ٬برای مجلس شانزدهم انتخاب
شد.
فروردین  :1951گزارش شده که از مشاوران نزدیک مصدق است .فراـکسیون وی در مجلس متشکل
از بازرگانان خردهپای بازار و صنعتگران میباشد .آن )فراـکسیون( نماینده جناح راست حـزب مـلی
زحمتکشان ایران است که در بهمن  1330منشعب شد ٬از مـصدق حـمایت مـیکند ٬تـصفیه حـزب
زحمتکشان را از عناصر کمونیست خواهان است ٬بر پیوستگی به اسالم تأـکید دارد.
مرداد  :1331بقایی باهوشترین و همچنین فرصتطلبترین و خطرناـکترین عضو مجلس در نظر
ـگرفته میشود.
مهر  :1332گفته میشود بقایی رهبر جناح راست مخالف دولت زاهدی میباشد .بدون دلیل گفته
میشود که از انگلستان پول میگیرد.
آذر  :1332بقایی استاد زیباییشناسی دانشگاه تهران است .او در بافت دستگیر شد و در خـالل
انتخابات برای مجلس هیجدهم و به صورت منزوی نگهداری شد .او هنوز ”شاهد“ را که به دولت زاهدی
حمله میکند ٬انتشار میدهد.
ال مردی که در سال  1350رئیس دایره سوم ساواـک شد( در بین
دی  :1332سرهنگ دوم مقدم )احتما ً
افسران جزء ارتش به نفع بقایی مبارزه کرد .در ـکرمان بر این گمانند که انگلستان از طریق سید ضیاء
طباطبائی از بقایی حمایت میکند.
اسفند  :1332بقائی به کمیته حزب زحمتکشان )طراحان( گفت که در نظر دارد با نوشته به زاهدی
بگوید که او به وسیله آسیب رساندن به پسر زاهدی ٬اردشیر ٬از آزار و شکنجههای او نسبت به خودش
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انتقام خواهد گرفت.
19ـ 11خرداد  :1333به وسیله نخستوزیر زاهدی دستگیر و سپس آزاد شد.
مرداد  1333تبعید به اراـک
دی  :1333به دلیل تحریک مردم دستگیر شد .به صورت تبعید به زاهدان فرستاده شد) .به نـظر
میرسد مانند بازی مونوپولی است(.
مرداد  :1334هنوز به صورت تبعید در زاهدان است ٬ولی شایعات حکایت میکند که ٬الف( شاه
نامهای سربستهای برای او فرستاده است ٬ب( بقایی ممکن است زاهدان را به منظور اینکه به جای اسداهلل
علم وزیر کشور ٬فعالیت کند ٬ترک کند .چنین احساس میشود که شاه ممکن است بقایی را به عنوان یک
نخستوزیر اصالحطلب الزم داشته باشد.
آذر  :1334بازگشت به تهران
دی  :1334به اینکه قسمتی از نقشه موفق سوء قصد به نخستوزیر ژنرال رزمآرا بوده ٬متهم شد.
تیر  :1335دوباره در سیاست فعال میشود .به گفته یک منبع قابل اعتماد ٬او تظاهر میکند که طرفدار
آمریکاست.
مرداد  :1339سخنرانی عمومی ایراد کرد.
شهریور  :1339به دلیل انتشار رساله ملیگرایانه در دانشگاه سرزنش شد.
بهمن  :1339به او پیشنهاد شد که حزب زحمتکشان را به جبهه ملی متصل کند.
اسفند  :1339بقایی به وسیله لژ فراماسونری حمایت میشود ٬بنابراین در این مورد که حـمایت
انگلستان را به دنبال دارد مورد سوءظن است ٬دوباره زندانی میشود.
شهریور  :1340از زندان آزاد میشود.
شهریور  :1340استاد ادبیات دانشگاه تهران است .در لیست ساواـک از سیاسیون ایران به عنوان رهبر
”پاسداران آزادی“ و حزب زحمتکشان میباشد.
دی  :1347استاد رشته آمار دانشگاه تهران است .هنوز پیروانی دارد ٬به خصوص در ـکرمان ٬وضع
سالمتی خوبی دارد.
مرداد  :1350به او اجازه دوباره فعال کردن حزب زحمتکشان داده شده است .در حال حاضر برای
ستاد مرکزی حزب به دنبال دفتری میگردد.
حزب زحمتکشان ـ 21
محرمانه
تاریخ 19 :مارس  1975ـ 1353/12/28
به :مأمور سیاسی ٬آقای میلز ـ از طریق آقای بولستر
از :مأمور سیاسی ٬آقای اسکودرو
موضوع :اطالعاتی درباره زندگینامه مظفر بقایی
با توجه به نامه سرگشاده اخیر مظفر بقایی خطاب به شاه ٬در انتقاد از تأسیس حزب رستاخیز ایران به
عنوان یک اقدام غیرقانونی و غیر معمول ٬من فکر کردم که شاید اطالعاتی درباره زندگینامه مظفر بقایی
برای شما به درد بخور باشد .بقایی یک مخالفگوی مادرزاد است .در زندگی سیاسی ایران از اواسط
سالهای  1320فعال بوده است .او از نقطه نظرهای مختلف چپ گرایانه پیروی کرده است ٬ولی همیشه

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 94

مقدار زیادی از فرصتطلبی شخصی خود راداخل آنها کرده است .او مدت کوتاهی عضو حزب توده بود٬
بعداً به جبهه ملی پیوست وپس ازاینکه در سال 1330حزب زحمتکشان را تأسیس کرد به صورت دومین
شخصیت در جبهه ملی در آمد .او در  1331میانهاش با مصدق به هم خورد و بالنتیجه مقدار زیادی از
پشتیبانی حزب زحمتکشان را در این جریان از دست داد .بعداً او ابتدا از ژنرال زاهدی پشتیبانی کرد و
سپس با او مخالفت کرد .از آن زمان به بعد او با هر نخستوزیری مخالف بوده است .در نتیجه مخالفتهای
دائمیش او از داشتن دوستانی در میان دستگاه حاـکمه )مقصود گردانندگان چرخهای امور ٬اعم از مجلس و
دولت و حامیان آنها ـ مترجم( کمتر برخوردار است و دشمنان نیرومند زیادی دارد .این دشمنان او را بارها
ال او متهم
یا زندانی کردهاند و یاتبعید ٬ولی او همواره به نحوی از انحاء خود را از مهلکه به در برده است .مث ً
به همدستی در قتل ژنرال رزمآرا و همچنین ژنرال افشارطوس رئیس شهربانی مصدق و همچنین چند
ال در رسیدگیهای بعدی تبرئه شده است .به همان میزان که قدرت
فقره جنایات کم اهمیتتر شده ٬ولی معمو ً
شاه رشدپیدا کرد ٬موقعیت برجسته بقایی رو به کاهش رفت و با روی کار آمدن حزب ایران نوین اوتقریباً
از نظرها ناپدید شد.علیرغم یک دوران حرفهای متالطم ٬او در سیاست دولت کمتر نفوذ داشته است به
استثناء زمانی که او رهبر نهضتی بود که موفق شد انتخابات عمومی قالبی سال  1339را لغو کند .موقعیت
او به نحو پیگیری ناسیونالیستی و شدیداً ضد انگلیسی بوده است و شاید با آغاز موافقتنامه سال 1339
راجع به وضع نیروها )مقصود ـکاپیتوالسیون است ـ مترجم( گرایش ضد آمریکایی نیز پیدا کرد.
بقایی هر چند جاهطلب و فرصتطلب است ولی در اموری که مربوط به پول باشد شرافتمند شناخته
شده است و به طور ساده در جنوب تهران زندگی میکند و به همین خاطر نیز مورد احترام است .او از
تاـکتیک نامه سرگشاده الاقل دوبار در گذشته استفاده کرده است .یک بار در سال  1328برای انتقاد از
ـکنترلهایی که به وسیله ژنرال رزم آرا رئیس ستاد وضع شده بود و بار دیگر در سال  1332هنگامی که او
نامه سرگشادهای به نیکسون که آن زمان معاون رئیس جمهوری بود در روزنامه خود٬ـ شاهدـ نوشت .او
اظهارنظر کرده بود که اـگر احیاناً روزی نخستوزیر به شود )این زمانی بود که نخستوزیران در ایران از
اهمیت و اعتبار برخوردار بودند( او به شاه اجازه خواهد داد که سلطنت کند ٬ولی اختیارات شاهنشاهی او
را محدود خواهد کرد .از سوی دیگر شاه ظاهراً به او بیش از سایر سیاستمداران دست چپی روی خوش
نشان داده بود و حتی در سال  1350به بقایی از طرف ساواـک اجازه داده شد تا حزب زحمتکشان را
دوباره سازمان دهد .تصور میشود که این اقدام برای جلب پشتیبانی از بقایی در مقابل گروههای دست
چپی بود که کمتر نرمش داشتند .با همه این احوال از تأسیس حزب زحمتکشان یا خود بقایی تا زمانی که
این نامه سرگشاده را به شاه نوشت ٬خبری نشد.
حزب زحمتکشان ـ 22

تهران ـ  16ژانویه 1978
جناب آقای ویلیام سولیوان
سفیر کبیر ایاالت متحد آمریکا در ایران
با اظهار امتنان وصول نامه مورخه  4ژانویه  1978را به استحضار میرساند و مخصوصاً از این که
بیانیه مورخه هیجدهم آذر  1356هیئت اجراییه حزب زحمتکشان ملت ایران را به دقت مطالعه فرمودهاید
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سپاسگزارم.
مراتب جناب عالی در بیان این مطلب که اساس سیاست دولت حضرت جیمی ـکارتر مبنی بر عدم
مداخله در امور داخلی کشور ماست امیدوار کننده به نظر میرسد زیرا اطمینان داریم چنانچه قدرتهای
خارجی در امورداخلی کشور و به ضرر ملت اقدام نکنند ملت ایران توفیق خواهد داشت حکومت قانون و
دمکراسی را در این کشور آن چنان که منطبق با آمال تمام آزادی خواهان جهان است مستقر نماید.
از پیشنهاد جناب عالی به منظور تبادل نظر در مورد تأمین حقوق اولیه بشر خوشوقتم و در گذشته نیز
به مناسبت سمت و مسؤولیتهای ملّی مالقاتهایی با مقامات عالی رتبه و سفرای ممالک متحده آمریکا
داشتهام .معتقدم که وجود چنین تماسهایی برای حسن تفاهم و بهبود روابط بین دو ملت مفید خواهد بود.
با تقدیم احترام
دکتر مظفر بقایی کرمانی
رئیس حزب زحمتکشان ملت ایران

حزب زحمتکشان ـ 23

خیلی محرمانه

یادداشت بیوگرافیک
دکتر مظفر بقایی کرمانی ـ در حدود سالهای 99ـ 1297در استان ـکرمان به دنیا آمده است ـ در لیست
سیاستمداران پروندههای ) CIAسیا( ثبت شده است.
بقایی کرمانی است .در سال  1341رهبر حزب زحمتکشان ایران بود .پس از آن او مؤسس و رئیس
حزب ملی کارگران ایران ٬یک گروه کوچک و بسیار قدیمی که از اواسط تا اواخر  1339به اطراف و
حواشی گروههای جبهه ملی نزدیک میشده بود.
بقایی کرمانی یک عضو سابق مجلس است که درخالل دوران مصدق بسیارمنتقد شاه بود.او دراواخر
نوامبر نامهای به نخستوزیر نوشت که در آن از دولت به خاطر نقش آن در حادثه جاده ـکرج جائی که
مردان جوان بدون یونیفورم به اجتماع یک گروه سیاسی از مخالفین حمله کرده و بیش از صد نفر را
مجروح کردند ٬انتقاد کرد .دکتر بقایی کرمانی برای کارمند سیاسی سفارت ٬استمپل ٬به عنوان ”نمونهای از
سانچوپانزای مجموعه جبهه ملی ایران“ توصیف شده است.
اـگر چه او در گذشته فعال و ظاهراً مورداحترام بود ٬ولی اینک از او خصوصاً از جانب بسیاری از افراد فعال
ـکنونی در حرکت مخالفین به خوبی یاد نمیشود.
ـکارمند سیاسی ـ جی.دی.استمپل
خیلی محرمانه

ـکتاب بیست و چهارم
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نهضت آزادی ـ1

محرمانه
 24اـکتبر 1963ـ1342/8/2

در کشورهای خارجی پخش نشود
محاـکمات نهضت آزادی ایران رئیس بخش سیاسی
 9سپتامبر  6295 1963مأخذ
 22اوت  6282 1963مأخذ
 3اوت  6260 1963مأخذ
مطالب زیر برای اطالع شما و موارد مصرفی است که میخواهید در چارچوب محدودیتهای امنیتی
تعیین شده از آن به عمل آورید .در هرگونه گزارشی از این مطالب از طرف شما منبع که CASاست ٬الزم
نیست ذـکر شود.
1ـ حکومت خواهد کوشید تا متهمان نهضت آزادی ایران را در محاـکمات ٬به  10تا  15سال زندان
محکوم کند .به طوری که گفته میشود این تصمیم طبق میل شاه است) .این از یک مأمور اطالعاتی ایران
) (Cـکه به گزارشهای مربوط به امور امنیتی داخلی دسترسی دارد به دست آمده است ٬ما این اطالعات را
مؤثق تلقی میکنیم .تاریخ این اطالعات  30مهر  1342است(.
2ـ نهضت آزادی ایران در تهران میل دارد علیه محاـکمات رهبران این نهضت تظاهراتی راه بیندازد٬
ولی آنها درباره عاقالنه بودن این تظاهرات نظر حتمی ندارند ٬زیرا چنین اقدامی ممکن است منجر به آن
شود که متهمین به احکام شدیدتری محکوم شوند .بدین ترتیب نـهضت آزادی ایـران بـا هـماهنگی
دانشجویان جبهه ملی در خارج ٬تظاهراتی علیه این محاـکمات به راه خواهد انداخت تا توجه جهانیان را
موثق از یک عضو شورای مرکزی نهضت
نسبت به این محاـکمات جلب کند) .این اطالعات از یک منبع ّ
آزادی ایران به دست آمده است .تاریخ اطالعات اول آبان  1342است(.
3ـ الف :نهضت آزادی ایران از اینکه جبهه ملی در ایران دستهای خود را از محاـکمات نهضت آزادی
ایران شسته است نگران است .رهبران نهضت آزادی ایران که محاـکمه میشوند از آنهایی که در خارج به
سر میبرند سؤال کردهاند که آیا باید دفاع آنها شدید باشد کاری که باید انجام بدهد تصمیم نگرفته است.
ب :جعفر شریف امامی از شاه خواسته است تامهدی بازرگان را عفو کند .شریف امامی به عنوان رئیس
ـکانون مهندسان ٬که بازرگان از اعضای آن است ٬این تقاضا را از شاه کرده است .شاه به شریف امامی گفته
است که پرونده مربوط به بازرگان بسیار جدی است .شریف امامی گفت”٬ولی مراحم والطاف اعلیحضرت
بزرگتر است “.شاه گفت که در حال حاضر شدیدًا گرفتاردیدارکنندگان خارجی است ٬ولی به این موضوع
توجه خواهد کرد .شاه به بازرگان پیام فرستاده است که او باید نزد شاه آمده و از او تقاضای عفو کند.
بازرگان رد کرده است زیرا این کار ٬او و نهضت آزادی ایران را نزد مردم بی اعتبار خواهد کرد .جعفر شریف
امامی به خاطر پا در میانی خود نزد مخالفین ٬اندک وجههای کسب کرده است .ژنرال حسین زمانی ٬رئیس
دادگاه نظامی در محاـکمات نهضت آزادی ایران از بازرگان معذرت خواسته و گفته است که نسبت به او
احساس همدردی میکند ٬ولی او باید وظیفه خود را انجام دهد .مادر بازرگان تقریبًا سه هفته قبل فوت
ـکرد و صدها تسلیت در جراید محلی منتشر شد.
ج :حاج آقا رضا زنجانی ٬آخوندی که با نهضت آزادی ایران و شاید فداییان اسالم ارتباط دارد ٬از
نزدیک تحت مراقبت قرار گرفته .در جریان این محاـکمات مراقبت از او و از خیابانهای اطراف خانه او
بسیار شدید است.
موثقی از یکی از بانیان نهضت آزادی ایران به دست
و) :اطالعات گنجانده شده در بند  ٬3از منبع عمومًا ّ
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آمده .تاریخ اطالعات اول آبان  1342است(.
4ـ بازرگان به عنوان یک استاد دانشگاه و همچنین از لحاظ تقوی و پرهیزگاری قویًا مورد احترام
فنی دانشگاه تهران
است .هر چند ممکن است عجیب به نظر برسد ٬ولی درباره او به عنوان رئیس دانشکده ِ
هنوز صحبت میشود .در واقع دانشکده فنی با جهانشاه صالح در تاریخ  30مهر تماس گرفت .صالح
شکست خورد ٬زیرا حتی آنهائی که او میخواست که کاندیدای ریاست دانشکده فنی بشوند ٬رد کردهاند.
جلسه بدین ترتیب تمام شد که نه کسی انتخاب شد و نه منصوب) .این مطلب از یک دانشجوی دانشگاه
) (Cـکه یکی از رهبران دانشجویان جبهه ملی است به دست آمده(.
نهضت آزادی ـ2

صورت مذاـکرات
سری  /محدود
طبقهبندیّ :
شرکتکنندگان :محمد توکّلی ٬مهندس راه و ساختمان ـ جان دی استمپل ٬سفارت آمریکا
تاریخ و محل 8 :می 1978ـ 57/2/18ـ رستوران ال چیکو
موضوع :جبهه آزادی بخش ملی ایران )نهضت آزادی ایران(
توکلی واستمپل در الچیکو٬جایی که به وسیله یک دوست به هم معرفی شدند ٬مالقات نمودند .توکلی
به عنوان کسی که تماسهایی با افراد نهضت آزادی دارد و در حقیقت ممکن است خودش هم یک شخصیت
مهم نهضت آزادی باشد ٬به استمپل معرفی شده بود .فردی که توکلی و استمپل را به هم معرفی کرده بود٬
برای  15دقیقه به صحبتی کوتاه راجع به سابقه استمپل پرداخت .در سراسر مالقات آشکار بـود کـه
سوءظنی اساسی از طرف توکلی دراین مورد که استمپل یاخبرچین ساواـک است و یا جاسوس سیا٬وجود
داشت .گفتگو به آهستگی پیش رفت و در این مدت معلوم شد نفر سوم که بهرام نامیده میشد ٬مهندسی راه
و ساختمان را در انگلیس و علوم سیاسی را در ایاالت متحده تحصیل کرده و برای چند سالی در دانشگاه
دیتون تدریس کرده بود .توکلی تمایل نداشت که نام کاملش را بگوید ولی در مقابل سؤال مستقیم )اسمش
را( گفت .توکلی که چهل و چند ساله به نظر میرسید گفت مهندسی را در آلمان تحصیل کرده است.
پس از مقداری گفتگوی مقدماتی توکلی از استمپل پرسید که فکر میکند مسائل ایران چه هستند .استمپل
شکل متعادل کردن توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی رامورد بحث قرارداد و گفت که او مایل است راجع به
جامعه ایران بیشتر بداند .توکلی سپس پرسید که استمپل فکر میکند ایرانیها نسبت به ایاالت متحده چه
احساسی دارند؟ استمپل جواب داد که ایرانیها نظرات مختلفی دارند ٬بعضی فکر میکنند که ایاالت متحده
به اندازه کافی در دفاع از دنیای آزاد نیرومند نیست ٬در حالی که دیگران از حضور اساسی آمریکا با تمام
فرضها متنفر هستند .عدهای دیگر تکنولوژی آمریکا را تحسین میکنند ولی خیلی از جنبههای جامعه
آمریکا را دوست ندارند .استمپل اشاره کرد خیلی از ایرانیان ”آمریکاییها“ را به عنوان طلیعه مشکالت
برون شهری قلمدادمیکنند ٬که با حضور یا بدون حضور آمریکاوجودخواهندداشت .توکلی گفت چندین
هزار نظامی آمریکایی در ایران حضوردارند.استمپل با این اشاره که تعداد آنها به صدها میرسد تا هزاران٬
پاسخ گفت .اغلب آنها در آموزش تکنیکی شرکت دارند؛ خیلی از ایرانیها فکر میکنند تعداد نـظامی
بیشتری از آنچه که واقعًا هست ٬وجوددارد ؛ چونکه خیلی از غیر نظامیهایی که در اینجا کار میکنند سابقه
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نظامی داشتهاند .توکلی سپس برای اولین بار کمی بازتر صحبت کرد و گفت حدس میزند کمی کمتر از
نصف مردم ایران ٬آمریکائیها را بهخاطر حمایتشان از شاه و دولت دوست ندارند و به آنها اعتماد نمیکنند.
استمپل پاسخ داد که او از این احساس آـگاه است ٬هرچند ممکن است با ارقام مخالف باشد .در این موقع
توکلی به طور ناـگهانی از استمپل پرسید آیا او فکر میکند که صحبت کردن در یک مکان عمومی امن
میباشد ٬برای اینکه“ آنها همیشه حضور دارند“ .استمپل موقعیت خوب میز را متذکر شد و گفت البته
بعضی گفتگوها نامناسب میباشند ٬ولی گفتگوی کلی مثل آن گفتگویی که داشتیم برای او اشکالی ندارد.
توکلی سپس صدایش را پایین آورد و گفت او رهبری عالی نهضت آزادی را خیلی خوب میشناسد ٬اما
ـگفت خیلی از آنهایی که او میشناسد در مورد انگیزههای آمریکا برای گفتگو درباره نهضت مظنون هستند
)نظریه :منجمله توکلی( .دالیل شما برای گفتگو با نهضت آزادی چه هستند؟ استمپل با عبارت کلی که
میگوید ٬ایاالت متحده همیشه در حرکتهای سیاسی واقتصادی ذیعالقه است ٬پاسخ داد .اـگر قرار است که
سیاست آمریکا به طور مخلصانه نمایانگر منافع آمریکا باشد ٬حائز اهمیت است که ما در مورد تمام
فرهنگها خصوصًا آنهایی که به پیچیدگی ایران هستند بیش از آنچه که میدانیم شناخت پیدا کنیم .توکلی
ـگفت او احساس میکند که فاصله زیادی بین منافع آمریکا و سیاست دولت آنها وجوددارد.استمپل پاسخ
داد که همیشه این طور نیست ٬و بحث نفوذ منافع آمریکا بر روی سیاست خارجی دنبال شد .توکلی سپس
پرسید که آیااستمپل پروفسور ریچارد ـکاتم را میشناسد؟ استمپل پاسخ داد که او هرگز این مرد )ـکاتم( را
مالقات نکرده ولی در مورد سابقه او در وزارت خارجه و شهرت او به عنوان یک محقق آـگاهی دارد.
توکلی به استمپل اصرار کرد که کتاب ”ناسیونالیسم در ایران“ ـکاتم را دوباره بخواند .این یک تاریخ خوب
از وقایعی است که منجر به ایجاد جبهه آزادیبخش )نهضت مقاومت( در اوائل دهه  1330در ابتدا گردید و
سرانجام در خالل شورشهای  1341جبهه ملی سازمان داده شد .توکلی سپس پرسید که آیااستمپل راهی
برای اثبات اینکه یک مأمور وزارت خارجه است ٬دارد و آیا ایرادی دارد که ٬درباره او از پروفسور ـکاتم
تحقیق شود .استمپل با آمادگی با هر نوع تحقیقی )در مورد خودش( که توکلی میخواهد ٬موافقت نمود و
پیشنهاد کرد که او )توکلی( یا دوستانش میتوانند از دفتر ثبت وزارت خارجه )آمریکا( شروع کنند .توکلی
اصرار بیشتری کرد و پرسید آیا راهی هست که سفارت مستقیمًا بتواند نزد مهندس مهدی بازرگان تأیید
ـکند که استمپل یک کارمند سفارت است؟ استمپل پاسخ داد که هرکدام از دوستان دانشگاهی توکلی
میتوانند به سفارت تلفن بزنند و این را تأیید کنند .اما استمپل راه دیگری را نمیدانست و در این مورد که
منظور توکلی از این کار چیست پرسش نمود) .نظریه :ممکن است که توکلی برای نـوعی از ارتـباط
جاسوسی تحقیق میکرد (.توکلی سپس سؤال کرد آیا سفارت مایل به انجام گفتگوهایی یا مالقاتهایی با
رهبران جبهه ملی میباشد؟ استمپل پاسخ داد که سفارت در موضوع کلی ذیعالقه است ٬ولی شاید الزم
باشد که کارها آهستهتر پیش برود .استمپل تردیدهای خودش را در اینکه توکلی همان کسی است که
خودش میگوید ٬ابراز کرد) .استمپل این را چندین بار در گفتگو ٬وقتی که توکلی سوءظنهایش را در مورد
وی ـ استمپل ـ ابراز داشت ٬انجام داد(.
توکلی گفت که اـگرتحقیقات در مورداستمپل مثبت بود ٬او آماده خواهد بود که ترتیب مالقات استمپل
با اشخاصی را که به عنوان رهبران جبهه آزادیبخش ملی )نهضت آزادی( توصیف کرده بود )مـنجمله
بازرگان( بدهد .وقتی استمپل سؤال کرد چگونه بداند که او خود بازرگان است ٬توکلی پاسخ داد؛”شما
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آمریکاییها منابع خودتان را دارید“ .استمپل متذکر شد که او به طور دستهجمعی با یک یا دو نفر از جبهه
ملیها )او معرفی نکرد کدامیک را( مالقات کرده و تمایل دارد که در چنین جلسهای شرکت کند .توکلی
اشاره کرد او در فاصله مناسبی چنانچه همه چیز صحیح باشد ٬به منزل استمپل تلفن خواهد زد.
سوءظن ابراز شده از هر دو طرف؛ ولی همچنین همراه
نظریه :این یک مالقات عجیبی بود که پر بود از
ِ
با تمایل به ادامه دادن گفتگو.استمپل پیشنهاد کرد که گفتگوها باید به عنوان قسمتی از یک فرآیند مشاهده
شود .توکلی سوءظن خود را در مورد انگیزههای ایاالت متحده بیان کرد و چندین بار به این سؤال که
ایاالت متحده امید دارد که چه به دست آورد بازگشت .جواب ٬همیشه بعضی موضوعات گوناـگون بود:
درک بهتر و پذیرش جنبش .در یک مورد استمپل مجبور شد که به توکلی مستقیمًا اطمینان بدهد که او
برای هیچ سرویس اطالعاتی کار نمیکند و امیدوار است که توکلی هم همین را بگوید .این موجب یک
لبخند کنایهآمیز شد.
توکلی به دقت مواظب خودش بود و در ابتدا تمایل نداشت که ببیند ٬همراهش آنجا را ترک میکند.
پس از اینکه نفر سوم رفت ٬به هر صورت ٬توکلی کمی دوستانه تر شد و علیرغم بدگمانیهایش در مورد
انگیزهها راجع به یک مالقات صحبت کرد .نفر همراه”٬بهرام“ ٬بیشتر آمریکاییمآب به نظر رسید و شاید
به همراه او فرستاده شده بود که حسن نیت استمپل را تصدیق کند .پس از مقدار کمی زورآزمایی در مورد
اعضای هیئت علمی دانشگاه اوهایو که هردو با آنها آشنا بودند ٬استمپل احساس کرد بهرام باور کرد که
استمپل درباره سابقهاش صادق بوده است.
نهضت آزادی ـ3

سری
صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :مهندس مهدی بازرگان ٬از نهضت آزادی ایران ٬دکتر یداهلل سحابی ٬از نهضت آزادی
ایران ٬مهندس محمد توکلی ٬از نهضت آزادی ایران ٬جان ذی استمپل از سفارت آمریکا در تهران
زمان و مکان 25 :ماه مه  (57/3/4) 1978ـ یک خانه شخصی در در روس
موضوع :نظریات نهضت آزادی ایران در مورد سیاست در ایران
توکلی در ساعت  9صبح مرا سوار کرد و به یک خانه شخصی که از خانه من  15دقیقه فاصله داشت٬
برد .در آنجا من به مهندس بازرگان و دکتر سحابی ٬یک استاد بازنشسته زمین شناسی از دانشگاه تهران٬
معرفی شدم .توکلی ٬بازرگان را به عنوان رهبر نهضت آزادی و سحابی را به عنوان یک همقطار نزدیک
معرفی کرده بود) .ما معتقدیم که او یکی از مشاوران عالی بازرگان است (.بعد از اینکه تعارفات رد و بدل
شد ما خیلی محتاطانه شروع به صحبت و بحث راجع به سیاست در ایران کردیم .آشکار بود که دو رهبر
نهضت )توکلی نقش مترجم را بازی کرد ولی به طور اساسی در بحث شرکت کرد به طرزی که نشاندهنده
این بود که او نیز یک عضو کادر مرکزی میباشد(میخواستند که تحلیل رد و بدل کنند و آماده بودند که به
طور صریح و بی پرده صحبت کنند .در جریان گفتگو ٬آنها نظرات نهضت در مورد موقعیت فعلی نهضت
آزادی در ایران را ارائه کردند و از من پرسش و آزمونی در مورد حقوق بشر ـکارتر به عمل آوردند .در
انتهای مالقات ٬بازرگان نامهای به من داد که او آن را تحویل شاه داده بود و تقاضای یک مناظره تلویزیونی
بین شاه و رهبران نهضت آزادی را کرده بود .گفتگو که فقط کمی بیش از دو ساعت طول کشید ٬در زیر به
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وسیله عناوین جزئی که استنتاج شد تشریح شده است.
سیاست حقوق بشر ایاالت متحده
رهبران نهضت آزادی با پرسیدن اینکه من فکر میکنم سیاست حقوق بشر ـکارتر چیست ٬شروع
ـکردند .من با استخراج از مطالب توجیهی مختلف ٬سیاست حقوق بشر هیئت دولت را به عنوان سیاستی
پویا برای تقویت ارزشهای مرتبط با آزادی شخصی و اجتماعی تشریح کردم .رهبران نهضت آزادی در
مورد تنزل محبوبیت پرزیدنت ـکارتر سؤال کردند و میپرسیدند که آیا این تنزل قابل انتساب به خود
سیاست حقوق بشر میباشد ٬یا به شکست او در اجرای آن به صورتی قویتر؟ من پاسخ دادم که عوامل
زیادی در ارتباط با محبوبیت ریاست جمهوری دخیل میباشد و فکر میکنم که سیاست حقوق بشر فقط
اثرات جزئی بر روی محبوبیت او داشته است .مثل دیگر موارد بر روی هر دو جنبه تالشهای حقوق بشر
هیئت دولت انتقاد وجوددارد :انجام دادن خیلی زیاد و انجام دادن خیلی کم .من این حقیقت را خاطرنشان
ـکردم که عالقه ـکنگره آمریکا در حقوق بشر به قبل از دولت فعلی بر میگردد؛ حمایت از اجزاء مختلف
برنامه حقوق بشر آمریکا از هر دو طرف جناحهای سیاسی وجود دارد.
نظر نهضت آزادی ایران در مورد تاریخ
در این موقع ٬بازرگان وارد صحبت شد تا نظر نهضت خود را در مورد اوضاع سیاسی ایران در طول 25
سال گذشته ٬شرح دهد.
او به طرز استواری اصرار میورزید که سیا ٬شاه را به سلطنت بازگردانده است) .او به این دخالت با
وجودتکذیب من ادامه داد و ماموافقت کردیم که مخالف باشیم و او امکان وجود دیگر عوامل را قبول کند
و من بپذیرم که نفوذ آمریکا قطعًا در آن زمان قوی بود (.بازرگان تصویری از کاهش پی درپی آزادیهای
سیاسی در ایران از  1332تا پایان  1355ارائه داده من این را رد و اشاره کردم که به نظر میرسد که جذر و
مدی در رابطه با فعالیت و آزادی سیاسی در بعضی از زمانها وجود داشته که در بعضی اوقات کم و بعضی
اوقات هم زیاد بوده است.
بازرگان مدعی بود که روند کلی ٬نزولی بوده است.
تحوالت کنونی
برطبق گفته بازرگان ٬از اواخر سال  1355بعضی آزادیهای سیاسی اجازه داده شد .نهضت آزادی در
طول بهار و تابستان سال  1356شروع به آزمایش نمودند که ببینند ٬چه تعداد سخنرانی و برای چه تعداد
شنوندگانی میتواند انجام بشود .تالش اصلی گروه ٬یک سخنرانی بازرگان برای  14000نفر در یکی از
مساجد مهم تهران در فروردین  1356بوده است.
هر سه نفر رهبران نهضت آزادی تأـکید میکردند که شاه بایستی وادار به دادن آزادی شود و آنها این را
به طور کامل به سیاست حقوق بشرپرزیدنت ـکارترنسبت میدادند .من اشاره کردم که سیاست حقوق بشر
پرزیدنت ـکارتر فقط یک عامل میباشد و وقایع داخلی ایران خیلی از افراد دیگر را ترغیب به فشار به شاه
برای دادن آزادی کرده است .بحث در مورد این نکته نشان داد که به طور محکمی قانع هستند که شاه هرگز

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 104

آزادی نخواهد داد ٬مگر اینکه به وسیله نیروهای خارجی مجبور به دادن آزادی شود .بازرگان با تصدیق
اینکه ساواـک به اندازه گذشته در موضوع مخالفین داخلی دخیل نیست ٬گفت که تا زمانی که احتمال
فعالیت برعلیه مخالفین وجود دارد ٬یک چنین حرکتهای ضد مخالفین امثال ”ـکمیته زیرزمینی برای انتقام“
هنوز امکانپذیر میباشد .او تصدیق کرد که فعالیتهای این کمیته برعلیه اعضای شناخته شده نهضت
آزادی در  10روز گذشته کاهش پیدا کرده است .او هیچ گونه اهمیتی برای این موضوع قائل نشد .با
بازگشت به موضوع اعطای آزادی که در  1356صورت پذیرفت ٬بازرگان گفت که به دنبال مسافرت شاه
به واشنگتن ٬مجددًا به نظر رسید که سرکوبی دستور روز باشد و این کار تا مسافرت پرزیدنت ـکارتر به
ایران در روزهای اول سال ادامه وشدت یافت .بازرگان گفت ٬پس از آن٬اینطور به نظر نهضت آزادی رسید
ـکه دولت به توسل به اعمال وحشیانه بازگشته است.
بعد از آن بحثی زنده دنبال شد .من گفتم که دولت دخالت زیاد خود را در اواسط آذر و پیش از سفر
ـکارتر تغییر داد .بازرگان با ناخوشایندی این را تصدیق کرد ٬ولی اشاره کرد که این کار در جهت آمادگی
برای سفر رئیس جمهور بود .من اشاره کردم که دوره قبل از  10دی یک دوره نسبی بیعرضگی اداری ٬با
پلیس آموزش ندیده که مسئول واقعه قم در  19دی و بی کفایتی اداری که یک علت عمده برای شورشهای
تبریز در بهمن بود ٬به نظر میرسد )و دولت ایران این را قبول کرده است( .به نظر نمیرسد که ساواـک نقش
مهمی ایفا کرده باشد .شاید به همین خاطر است که کار به طور غیر کافی انجام گرفته است .بازرگان و
توکلی به میان بحث پریدند و اصرار میورزیدند که ساواـک تمام این وقایع را هماهنگ میکرده است .من
جواب دادم که برداشتهای شخصی من از آنها )وقایع( چنین گفتهای را تأیید نمیکند :ساواـک مثل هر کس
دیگری گیج به نظرمیرسید .ما به بحث در زمینه سیر وقایع تاـکنون ادامه دادیم و رهبران نهضت این امکان
را مورد توجه قرار دادند که سازماندهی کمتری از آنچه در ابتدا فکر میکردند ٬در پشت حرکت متقابل
دولت وجود داشته است .هیچ گونه تالشی برای متقاعد ساختن من در اینکه اشتباه فکر میکنم وجود
نداشت و تقدیر دوستانهای نسبت به تمایل من به بیپرده سخن گفتن به نظر رسید .بازرگان سپس به ادامه
این موضوع ٬برای معتقد شدن به اینکه آشوب  6هفته گذشته ٬توطئه دولت بود که نشان دهد مردم واقعًا
برای آزادی آماده نیستند ٬پرداخت .او و سحابی تقبیح شدید خود را از تالشهای دولت در جهت مرعوب
ساختن جنبش مخالف بیان کردند و در حالی که نمیخواستند و یانمیتوانستند سندی قطعی برای شرکت
دولت ارائه نمایند ٬آنها به طوراستوار متقاعد بودند که سیستم اداری درپشت این حملههااست .من فرض
میکنم باید متقاعد باشند که چیزی که آنها احساس میکنند اطالعات قابل اطمینانی در این رابطه است.
برنامهریزی برای آینده
در این موقع بازرگان گفت که دیر شده است )بازرگان و سحابی سالها با هم دوستان صمیمی بودهاند( و
ما موافقت کردیم که به گفتگویمان در  9خرداد ٬قبل از تعطیالت من ٬ادامه دهیم .من به بیشتر دانستن در
مورد نهضت آزادی ابراز تمایل کردم و آنها آرزو کردند که با تفصیل بیشتری وارد جزئیات شوند .بازرگان
بر این نکته سه بار تأـکید کرد که این یک دوره بحرانی برای دموکراسی درایران میباشد ٬شکلی از مخالفت
باید مجاز گردد و این فرصت نمیتواند از دست برود .به دنبال مالقات ٬توکلی اضافه کرد که قصور نهضت
آزادی ایران برای پیدا کردن نقشی در زندگی ایرانی ٬بدون شک زمینه نشو و نمای تروریستها را فراهم
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میآورد )یک موضوع استاندارد از  1332به این طرف( .او اشاره کرد که از شش ماه پیش تروریستها
شروع به اصرار ورزیدن نمودند ٬که ناامید کننده است اـگر راجع به تغییر بدون آشوب فکر کنیم ٬و آنکه
فشارمستمری بر روی نهضت آزادی وجود خواهدداشت .من از اوپرسیدم که او این را از کجامیداند؟ آیا
نهضت با تروریستها تماسی دارد؟ او با ابهام اشاره کرد که نهضت آزادی این خبر را از ”دوستان“ گرفته
است .من تأـکیدی بر این نکته نکردم .ما به طور خالصه رابطه نهضت آزادی باجنبش اسالمی را مورد بحث
قرار دادیم و بازرگان و توکلی گفتند که جنبش اسالمی به طور اساسی متمایل به غرب است .مایه تأسف
است اـگر شاه آن را در دست دیگر نیروهای متخاصم بیندازد.
بازرگان و سحابی )ـکه زیاد صحبت نکرد( هر دو هوشیار و افرادی باهوش هستند .اـگرچه آنها تعصب
خاصی دارند و موردایدئولوژیک خود را خوب ارائه میکنند ٬اما امکان بحث زنده و صمیمی وجوددارد و
آنها متمایل هستند که دیگر نقطه نظرها را هم قبول کنند .آنها به طور واضح از مالقات خشنود بودند و به
طور مثبت عالقه خود را برای دیگر مالقاتها اظهارداشتند .بازرگان اظهار داشت که او انتظار یک گفتگو با
سفارت آمریکا را دارد و از صحبتهای ابتدایی کامًال خشنود بود.
او سپس یک نسخه از نامهاش به شاه را به من داد .او از شاه برای یک مناظره تلویزیونی با خودش و
دیگر رهبران مخالف برای بحث در موضوعات زیر دعوت کرده است:
1ـ نظام سلطنتی و قانون اساسی.
2ـ وسعت و عمق مخالفت در ایران.
3ـ آزادیهای قانونی و خشونت پلیس.
4ـ خدمات و موفقیتهای انقالب سفید )شاه و مردم(.
او بی پرده از من پرسید که آیا فکر میکنم شاه قبول خواهد کرد؟
من پاسخ دادم که نمیدانم ٬اما بیشتر این احتمال به نظر من میرسد که او یک نمایش تلویزیونی را رد
خواهد کرد ٬ولی ممکن است خواستار چیزی خصوصیتر باشد.
ـگزارشگر :جی.دی.استمپل

نهضت آزادی ـ4

سری

صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :مهندس مهدی بازرگان ٬جبهه آزادیبخش ملی ٬محمد توکلی ٬مهندس ساختمان ٬جبهه
آزادیبخش ملی ٬جان ٬دی.استمپل ٬سفارت آمریکا ٬تهران
زمان و مکان 30 :مه  57/3/9 1978ـ خانه شخصی در دروس
موضوع :مذاـکرات بیشتر با مقامات نهضت آزادی ایران
من به گرمی توسط توکلی و بازرگان خوشامد گفته شدم .آنها از اینکه دکتر سحابی به سبب بیماری
نتوانست حضور یابد معذرت خواستند .بعد از تعارفات معمول صمیمانه پرسیدم آیا بازرگان جواب نامه
خود به شاه را که در آن پیشنهاد شده مصاحبه تلویزیونی بین شاه و رهبران مخالف انجام پذیرد دریافت
ـکرده است) .رجوع شود به یادداشت مذاـکره بازرگان ـ استمپل 4 ٬خرداد( .بازرگان جواب داد که هیچ
پاسخی نبوده است ٬اما کنفرانس مطبوعاتی وزیر اطالعات ـ داریوش همایون ـ او را به شگفت آورده
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است) .در گزارش تهران آمده( در آن کنفرانس همایون اظهار داشته مخالفینی که وفاداری خود را به کشور
و سلطنت ابراز دارند ٬از امکانات وسایل ارتباط جمعی برای ارائه عقاید خود برخوردار میشوند.
در جواب سؤالم که موضع نهضت نسبت به بیان یاد شده چه بود ٬بازرگان گفت که اـگر شاه بتواند تلقی
خود از سلطنت را مشخص کند” ٬ما آمادهایم تا بگوییم که آیا آن اعالمیه را باور داریم یا نه“.از نظر
تاریخی ٬سلطنت در ایران یک نهاداستبدادی بوده است .نه مشروطه .آنگاه با صرف دقت در انتخاب لغاتی
ـکه بکار میبردگفت که نهضت آزادی به قانون اساسی معتقداست”.اـگر شاه حاضر باشد که تمام مواد قانون
اساسی را به اجرا درآورد ما آمادهایم تا سلطنت را بپذیریم “.بازرگان گفت که در اینجا دو مسئله وجود
دارد؛ یکی از جنبه نظری که آیا شاه قانون اساسی را خواهد یافت؟ و دیگری از جنبه سیاسی که آیا آن را
رعایت خواهد کرد؟ آیا او حاضر است مقداری از قدرت را به گروههایی که ممکن است قدم پیش نهند
واـگذارد؟ توکلی گفت :که به اعتقاد نهضت آزادی او چنین کاری را نمیکند.
موضوع نهضت آزادی
در این موقع من عنوان کردم که برای ما نه تنها فایده بلکه لزوم هم دارد ٬که درباره نهضت آزادی بیشتر
بدانیم .اـگر از قدرت و میزان نفوذ نهضت چیزی در دست نداشته باشیم و قدری از سیاست نظری آن را
ندانیم ٬جدی گرفتن آن دشوار خواهد بود .چگونه بدانم آنچه را که از دو آقای روبروی خود میشنوم جز
دیدگاههای چند رفیق صمیمی چیز دیگری نیست؟
توکلی به میان حرفم دوید و گفت که مسئلهای هست که مقدم بر هر چیز باید روشن شود :آیا مدیریت
ـکارتر ”ـکانال جداـگانهای“ درسفارت دارد؟ درجواب کنجکاوی من گفت که نهضت شنیده بود که مدیریت
ـکارتر منابع ”خاص خود“ را در سفارت دارد) .اظهارنظر :اول فکر کردم که این یک اشاره ضعیف به
پیوندهای مبهم سیااست .مذاـکره بعدی برایم روشن ساخت که فردی به رهبران نهضت در آمریکا گفته بود
ـکه نوعی مداخل جداـگانه هم وجود دارد (.من جواب دادم تا آنجایی که اطالع دارم ”ـکانال جداـگانهای“
وجودندارد .افراد گاهی نامهای غیر رسمی به دوستان شخصی خودمینویسند ؛ شاید یک نفر اشتباهًا این
نوع مکاتبه را کانال ”رسمی“ تلقی کرده است .سفیر نماینده شخصی رئیس جمهور است و پیامهایی که به
واشنگتن ارسال میشوند را تصویب میکند.
من سپس به بازرگان اظهار داشتم که صحبتهایمان را فقط با سفیر ٬قائم مقام سفیر و مشاور سیاسی در
میان میگذارم .البته سفیر ٬حق تصمیمگیری نهائی در مورد آنچه که به واشنگتن فرستاده میشود را دارد و
میتواند مطمئن باشد که در آنجا یک کارمند که مسئولیت سیاسی دارد آنها رامیخواند .بعد پرسیدم که تا
چه اندازه مذاـکره قبلیمان را با دیگران در میان گذارده بودند .توکلی جواب داد که درباره آن با ”دیگران“
صحبت نکرده بودند .بعد از یک صحبت مختصر با بازرگان ٬توکلی موضوع صریحتری را اظهار داشت.
نهضت آزادی میخواست که پاسخگوی تمایل ما برای اطالع بیشتر از نهضت باشد .آنها امید داشتند که
تبادالت مفصل ٬صادقانه ادامه یابد )او بر کلمه صادقانه تأـکید ورزید( اما آنها حتی آمادگی داشتند به طور
یکجانبه به ما اطالعات به دهند ٬زیرا که نهضت اعتقاد دارد که انجام این کار به نفع اوست.
او اشاره کرد زمانی که ریچارد ـکاتم کارمند وزارت خارجه بود ٬نهضت اطالعات زیادی در اختیار او
ـگذارد و به این کار ادامه میدهد .نهضت فکر میکرد که در آن مورد این کار خیلی سودمند بوده است .من
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اظهار داشتم که اـگر او و بازرگان بخواهند ٬من هر گونه اطالعات را که به ویژه حساس باشند مستقیمًا به
سفیر گزارش خواهم داد .هر دو گفتند که قید و بندهای آنچنانی هم ضرورت ندارد و آمادهاند که در
مالقات بعدیمان که احتماًال پس از بازگشت من از تعطیالت خواهد بود ٬با تفصیل بیشتری درباره نهضت
بحث کنند).احتماًال در هفته دوم تیر واقع میشود( به هر حال این نوع پیشگامی ایجاب میکرد که با
رهبران دیگر مشورت گردد.
بازرگان آن گاه در خصوص ارتباطی که یکی از مأموران سفارت قبل از شروع مالقاتهای من با این
ـگروه ازطریق یک دوست ایرانی حاصل کرده بود سؤال کرد :آیا این ارتباط بایدادامه یابد؟ پس ازمقداری
بگو مگو دریافتم که المبراـکیس مشاور سیاسی ٬چندین هفته قبل از طریق یک رهبر مخالف دیگر ٬این
درخواست را مطرح کرده بود .بازرگان این نظر را ابراز داشت که ارتباط بیشتر ٬ضرورت ندارد اما اـگر
آقای المبراـکیس مایل باشد مالقاتی صورت گیرد ٬او با خوشحالی میپذیرد .من جواب دادم که این
موضوع را از آقای المبراـکیس تحقیق خواهم کرد).نظریه :در مجموع من و المبراـکیس معتقدیم که ارتباط
عرفی گاه و بیگاه بین او و بازرگان چیز خوبی است ٬زیرا به چشمان مراقب دولت ایران نشان خواهدداد که
”ارتباط“ ما در کجاست .البته رهبرانی که گمان میرود برای پلیس شناخته شده نیستند منجمله توکلی٬
نخواهند خواست که با المبراـکیس مالقات داشته باشند(.
وقایع گوناـگون
در این مرحله در حالی که دسر صرف میکردیم صحبت هم رسمی بودن خود را بیشتر از دست داد.
توکلی و بازرگان اطالعات زیر را درباره وقایع ده روز گذشته ایران ارائه نمودند .فشاری که شاه بر نهضت
مخالفان وارد میآورد ٬قطعًا افزایش یافته است .علیرغم آرامش جاری ٬وقایع چندی صورت پذیرفته
است .مهمترین این وقایع در قم بوده که تا  8خرداد شمار زیادی از مالها و طالب دستگیر شده بودند.
آیتاهلل شریعتمداری تحت مراقبت دقیق ساواـک قرار دارد .یکی از مالهای سرشناس آقای ناطق نوری
است .فضلاهلل محالتی و جعفر شجونی دو مالی دیگر بودند که به تاریخ  8خرداد در تهران بازداشت شده
بودند .نهضت آزادی ادعا کرد از اینکه چرا آنها دست چین شدهاند ٬بیخبر است) .ناطق و محالتی جزو
عدهای بودند که یک رابط دیگر که با وزارت دربار صحبت کرده بود ٬آنها را برای دستگیری توصیه نموده
بود .آنها و از قرار معلوم شجونی ٬هر دو از افراد خمینی هستند(.
تظاهرات پیشنهاد شده
ساواـک با تمام مساجد شهرهای عمده تماس گرفته و گفته است که در  15خرداد مراسمی برگزار
نخواهد شد .رهبران دینی و رهبران نهضت آزادی از مردم خواستهاند که بیرون نیایند؛ یعنی نوعی اعتصاب
عمومی تا به دولت نشان داده شود که تمام کشور هم متحد و هم ناراحت است .نهضت آزادی فکر میکند
ـکه هرگونه میتینگ سیاسی با حمالت ارتش به تظاهرکنندگان مواجه خواهد شد .تاریخ  15خـرداد
ـگرامیداشت زمانی است که شاه به ارتش دستور داد به قصد کشتن شرکتکنندگان در شورشهای سال
 1342جبهه ملی تیراندازی کنند و به تبعید آیتاهلل خمینی انجامید .در جواب سؤال من ٬بازرگان گفت که
معلوم نیست که در  29خرداد تظاهراتی برگزار شود .این بستگی داشت به اینکه روز  15خرداد چه اتفاق
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افتد.
در روز جمعه  5خرداد کماندوها به سی دانشجو که در شمال غربی تهران مشغول کوهنوردی بودند
حملهور شدند .این کماندوها پلیس ضد شورش بودند که تیم پزشکی خود را همراه داشتند.دانشجویان به
سختی کتک زده شده و بعد برای درمان پزشکی به دهکده افجه برده میشوند .چادرها از سر زنان که  4تا
 5ساعت در معرض توهین قرار داشتند ٬کشیده شده بود .الاقل افرادی از این عده آزاد شدند .اما بازرگان
نمیدانست که آیا از بقیه کسی دستگیر شده بود یا نه .توکلی پرسید که از این رویداد چه برداشتی داشتم؟
من جواب دادم که به نظر میرسد پلیس افراط کاری کرده بود.
دولت حقوق اعضای هیئت استادان دانشگاه آریامهر را که در اعتراض به انتقال دانشگاه به اصفهان
اعتصاب کردهاند ٬قطع نموده است .بازرگان گفت که منابعش تصور میکنند که ارتش میخواهد از محیط
دانشگاه آریامهر ٬برای تأسیس مدرسه مهندسی خاص خود استفاده کند .بازرگان از قول یکی از کارمندان
پایین رتبه دانشگاه تهران نقل کرد که شهبانو فرح یک جلسه هیئت امناءتشکیل داده بود تا به مشکالتی که
نمایندگان دانشجویان مطرح میکنند گوش دهد .در پایان فرح اظهار داشته بود که بین دانشجویان و
نخست وزیر آموزگار ٬یک مالقات ترتیب خواهد داد .این طور که گزارش شده بنا به راهنمایی او هیئت
امناء مبلغ  15000ریال در ماه ٬سهمیه مسکن برای هیئت علمی تصویب کرد.
نظریه :دید نهضت آزادی از وقایع فوقالذکر ٬مخصوصًا حمله پلیس به دانشجویان احتماًال تمام ماجرا
را در بر نمیگیرد .باید آن را حاوی هستهای از حقیقت در میان مقداری گزافگویی دانست ٬تا زمانی که
منابع دیگر آن را تصحیح یا تأیید کنند.
نقش توکلی
رفتار توکلی امروز بعد از ظهر آشکارا نشان داد که او یکی از اعضای محترم کادر مرکزی نهضت
آزادی است .بازرگان در دو یا سه مورد موضوع را به او واـگذارد و او هم از جانب خودش نه به عنوان
ـکارمند بخش سیاسی :استمپل
مترجم صرف ٬صحبت نمود.
ِ
نهضت آزادی ـ5
تاریخ سند 6 :ژوئن 1978ـ57/3/16
سری ـ توزیع محدود ـ تهران ـ ایران
طبقهبندیّ :
جناب آقای هنری پرشت
بخش خاور نزدیک  /ایران
وزارت امور خارجه
واشنگتن ٬دی.سی.
هنری عزیز
به ریاست فرماندهی مرکزی امور خاور نزدیک  /ایران خوش آمدید .ما خوشحالیم از اینکه شما را
سرکارمیبینیم؛ هرچند و نه آنقدر که مایلز از آن خوشوقت است .آنچه که ما برای شماامروزداریم ٬به شما
فرصت خواهد داد که خیلی زود با آن کلنجار بروید.
همان طور که میبینید یادداشتهای مذاـکراتی ٬ضمیمه این نامهاند و به دقت مورد توجه قرار دارند .من
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خواستم که آنها را با چند کلمه توضیح و اظهار نظر همراه کنم تا امکان داشته باشد که از آنها به بهترین وجه
استفاده گردد.
محمد توکلی ٬عضو عالیرتبه نهضت آزادی ایران )ـکه تا به اینجا این مطلب را تصدیق نکرده است( که
هیئت نظارت یا کمیته اجرائی آن رااداره میکند ٬در نتیجه یک تماس دیگر در محدوده هیئت دیپلماتیک٬
به جان استمپل معرفی شد .همان گونه که از یادداشتهای مذاـکرات دستگیرتان خواهد شد ٬این رابطه به
آهستگی پیش رفته اما مطابق اطالعاتی که از رابطههای دیگر خود کسب کردهایم ٬از نقطه نظر نهضت
آزادی پیشرفت آن بسیار مورد رضایت بوده است .به نظر میرسد که آنها علیرغم سوءظنشان مایل به
ات بامحتوایی با جان )استمپل( باشند .این مذاـکرات میتوانند بینش و اطالعاتی از نهضت
شروع مذاـکر ِ
آزادی و گروههای جنبی دیگر به دست ما بدهند تا آنها را با استفاده از تماسهای دیگر بخش سیاسی و
سفارتخانه تکمیل کنیم.
تقریبًا نهضت آزادی به طور یقین در یکی از مراحل به ما اصرار خواهد کرد ٬که به اعمال گوناـگونی
دست بزنیم .ما از نحوه تماس جزئی که با ما ترتیب داده شده بود ٬فهمیدیم که آنها کامًال مشتاقند که با ما
صحبت کنند ٬اما همان وحشت معمول را نسبت به دخالت سیادارند .شما و دیگران میتوانید نظریات خود
را باترتیب مناسب درباره جهتی که ما بخواهیم این تماس به طرف آن میل کند ٬فشارهایی که باید آماده به
قبولشان باشیم و مقاصد خود که میتوانیم در زمانهای آینده بر آنها پافشاری کنیم ٬ارائه کنید .فکر میکنیم
ـکه در حال حاضر باید این کار به خصوص را تا حد امکان مسکوت نگاه داریم.
ما کار توزیع بیشتر این نامه را به صالحدید خود شما وا میگذاریم .واضح است که ادامه استفاده از این
تماس به تشخیص عالی آنهایی که از آن مطلعند بستگی دارد.
مانمیدانیم که پیدایش این عقیده نهضت آزادی ایران مبنی براینکه حکومت )آمریکا( ”ـکانال جداـگانهای“
به سوی سفارت دارد )مراجعه شود به یادداشتهای  9خرداد( از کجا ناشی شده است .ولی ما بسـیار
ناخشنودخواهیم بود اـگر شاهد آن باشیم که طرف ما این تماس را به عنوان چیزی شبیه به آن توصیف کند.
ما موضوع را در اینجا چنین برآورد میکنیم که به طور کلی بکوشیم که با طیف کاملی از اشخاص در
موقعیتهای مختلف در تماس باشیم و اجازه دهیم در همین حد ادامه یابد .برای ما بسیار جالب است که
ریچارد ـکاتم ٬همان طور که چند نفر از ما فکر کرده بود ٬هنوز رابط عمده نهضت آزادی در آمریکاست و
آنها )نهضتیها( هم مایل بودند که حتی در مراحل اولیه مذاـکره بر این موضوع صحه بگذارند.
ضمایم :همانهایی که در فوق اظهار شد.
بخش سیاسی :جی.دی.استمپل
با عرض ارادت
چارلز دبلیو .ناس
وزیر مختار ـ کنسول
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نهضت آزادی ـ6

طبقهبندی سری ـ انتشار محدود
یادداشت مذاـکرات
شرکتکنندگان :مهندس مهدی بازرگان )جبهه آزادیبخش ملی( ٬محمد توکلی مهندس ساختمان )جبهه
آزادیبخش ملی( ٬دکتر یداهلل سحابی) ٬جبهه آزادیبخش ملی( ٬جان دی استمپل ٬کارمند سیاسی ٬سفارت
آمریکا
زمان و مکان 18 :ژوئیه 1978ـ 57/4/27خانه شخصی در دروس تهران
موضوع :نهضت آزادی ایران ـ ابهام در وضع سیاسی ایران ٬احتیاط در تماس با آمریکا
خالصه و اظهارنظر :این مالقات از بسیاری جهات نامطلوبترین مواجهه من با مقامات نهضت آزادی
بود .زیرا برای اولین بار کاهش اعتماد نهضت آزادی را آشکار ساخت و آنها گیج و فاقد ابتکار سیاسی به
نظر رسیدند .از همان اول روشن بود که نظر هر سه رهبر نهضت ٬بر کنفرانس مطبوعاتی  21تیر جمعیت
ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر متمرکز بود .در آن مصاحبه تخلفات دولت در زمینه حقوق سیاسی به
صورت فهرستوار بیان شده بود .در مذاـکره در مورد تحوالت اخیر سیاسی از قبیل قانون پیشنهاد شده
برای تظاهرات ٬طرح فعالیتهای انتخاباتی و دید رهبران مذهبی ٬رهبران نهضت بیشتر وقت را به انتقاد از
مقاصد دولت ایران و پیشبینی عدم اجرای آنها توسط دولت گذراندند .آنها دقیقًا منعکس کننده اغتشاش
خاطری بودند که شاه ٬ظاهرًا با موفقیت ٬در مخالفین خود ایجاد کرده است.
رهبران درباره فعالیتهای مطروحه نهضت آزادی صحبتی نکردند ٬اما عمدتًا مایل بودند که درباره
نظریه وایدئولوژی خود صحبت کنند .در نتیجه آنها از پیشنهاد خود )ـکه در مالقات  9خرداد طرح کردند(
مبنی بر صحبت بیپردهتر درباره جبهه روگرداندند.
احتماًال دلیل اصلی این کار اعتقاد آنها به این بوده است که خبرمالقات به بیرون درز کرده است.توکلی
ـگفت که گزارشهایی مبنی بر تماس ما به گوشش خورده است .او نتوانست یا نخواست جزییات بیشتری را
معلوم کند .من به او اطمینان دادم که از جانب ما جریان فقط به شکل خیلی محدودی مطرح شده است .به
نظر رسید که آنها این راپذیرفتند ٬ولی معهذا مظنون باقی ماندند .در حال حاضر آنهاموافق نیستند که من به
طریقی بتوانم با آنها تماس بگیرم و این طور نشان دادند که در یک یا دو هفته آینده دوباره به من تلفن
خواهند کرد .معلوم است که اقدامات اخیر شاه تخم تردید و گیجی نشانده است .امتناع آنها از وارد نشدن
به جزییات درباره ادعای درزخبر مالقاتها ٬این سؤال را بر میانگیزد که آیا بطور غیرعمدی جایی صحبت
شده است یا اینکه فقط وسیلهای است که بتواند عقب کشیدن آنها را توجیه کند.
عالوه بر اینکه آنها به من یک نسخه از اعالمیه جمعیت دفاع از آزادی را ارائه کردند ٬اطالع هم دادند
ـکه میتینگی در بعد از ظهر  29تیر در یک باغ نزدیک سفارت به فاصله هفت خیابان از تخت جمشید به
طرف پهلوی ٬برگزار خواهند کرد ٬آنها مشکلی راپیشبینی نمیکنند امااحتمال میدهند که پلیس بخواهد
به نحوی دخالت یا ایجاد محدودیت کند .نکات اصلی مذاـکره در ذیل میآید) .پایان خالصه(
مخالفت تدافعی حقوق بشر
ـکنفرانس مطبوعاتی  21تیر جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر مسائل متعددی را عنوان کرد
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ـکه همه آنها قبًال در گزارشات سفارت مطرح شدهاند .یک نسخه از اظهارات جمعیت جداـگانه مخابره
میگردد .بازرگان و توکلی نظرم را درباره آن جویا شدند .من جواب دادم که آن مجموعه و اسناد مفیدی از
مشکالت بود مسلمًا شایستگی آن توجهی را که به خود جلب کرده بود داشت .توکلی که امشب در انجام
ـگفتگو نقش فزاینده رهبری را داشت ٬ندا درداد که این امر ثابت میکند که شاه قابل اعتماد نیست و ظاهرًا
میکوشید تا یک پاسخ رسمی از ما )ایاالت متحده( را بیرون بکشد.
من پرسیدم که آیا بین نهضت آزادی و جمعیت حقوق بشر ارتباط رسمی وجود دارد؟ بازرگان جواب
داد که نهضت از جمعیت حقوق بشر حمایت میکند ولی هیچ وابستگی سازمانی با آن ندارد .اعضای
نهضت به عنوان افراد عادی به جمعیت میپیوندند .اساسنامه جمعیت ایجاب میکند که از سیاست مستقل
باشد و علت اینکه تأسیس یک اداره را در اینجا بی خطر دانسته است همین است.
درز خبر تماسهای نهضت با سفارت
در اینجا توکلی به میان آمد و پرسید که آیا من با کسی درباره تماسها حرفی زدهام .من مانند شش هفته
پیش تکرار کردم که فقط با سفیر ٬قائم مقام او و رئیس خودم صحبت شده است.پرسیدم چرا چنین سئوالی
ـکردید .او گفت این حرف ٬که نهضت آزادی با سفارت مذاـکره میکند ٬از یک منبع دیگر به او رسیده است.
من درخواست خصوصیات بیشتر کردم و او اظهار کرد که جزییات بیشتری را نمیداند .من او را در این
مورد تحت فشار گذاردم ٬اما او نتوانست )یا نخواست( چیزی عالوه بر آن بدهد .به او گفتم که اشخاص
بسیاری درباره تماسهای سفارت حدسیاتی میزنند و نسخه مقاالت دو روزنامه را برای اینکه نشان بدهم
چگونه گاهی این مطالب اشتباه برداشت .میشوند به اودادم .پرسیدم کسی را میشناسند که توانسته باشد
حدس بزند ٬ما با هم تماس داریم یا چنین کسی در گروه خودش هست .بازرگان گفت فقط سه یا چهار نفر
دیگر از اعضای گروه از تماسشان با من اطالع دارند .من از آشکار شدن این تماسها ابراز نگرانی کردم ٬اما
اشاره نمودم که آـگاهی یافتن و مالقات با گروههای مختلف جزء سیاست دولت آمریکاست .ممکن است
ـکسی به صورت ساده تصور کرده باشد که ما در مهمانیهایاجایی دیگرمالقات کرده باشیم.من قول دادم که
از جانب خودم بررسی انجام بگیرد و از آنها هم خواستم که تحقیقات جزییتری انجام دهند .آنها آمادگی
خود را برای اقدام نشان دادند.
نهضت آزادی ایران و آزادیهای سیاسی
من نظر نهضت را درباره طرح اخیر انتخابات و قانون پیشنهادی تظاهرات پرسیدم .نمیدانستم که این
دو در مواضع و استراتژی نهضت تغییری به وجود آورده است یا نه .بازرگان گفت قانون انتخابات جالب
بود .گروه آنها سیاست گام به گامی را نسبت به قانون جدید پیش گرفته بود .به هر حال تمام ایرانیها هم
چنان به مقاصد شاه عمیقًا مظنونند .چگونه میشود کسی که مدت  37سال مستبدانه حکومت کرده است
ناـگهان تغییر عقیده دهد .جمعیت حقوق بشر به دقت خشونتهای اخیر را ثبت کرده بود و نهضت آزادی
معتقد بود که شاه صداقت ندارد .در ایران هرگونه قانون تظاهرات برخالف آمریکا که در آن تصویب
تظاهرات مستلزم محافظت پلیس میشود ٬به سادگی وسیلهای خواهد بود که پلیس کنترل خود را بر دسته
جات مخالف اعمال کند؛ مهم مقصود دولت است .هیچ دلیلی وجود نداشت که باور کنیم دولت واقعًا
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خواهان آزادی است .دولت اخبار مربوط به فعالیتهای جمعیت را در مطبوعات درج نکرده بود .مطبوعات
از پخش آـگهی یک میتینگ عمده سیاسی ـ مذهبی که قرار بود بعد از ظهر  29تیر برگزار شود امتناع
ورزیدند .آن گاه بازرگان دواعالمیه دستی که در آن آـگهی میتینگ درزیر نام حدود صد نفر ازشخصیتهای
برجسته مذهبی و سیاسی آمده بود به من داد .بازرگان اظهار کرد که این میتینگ به منظور جواب به
درخواست آیتاهلل خمینی برای برگزاری محدود روز تولد دوازدهمین امام انجام میگرفت).اظهارنظر :از
مذاـکرات آشکار بود که رهبران سیاسی نهضت آزادی ٬همصف با مالهایی هستند که خمینی را حمایت
میکنند ٬نه آنهایی که شخصًا به شریعتمداری وفادارند .رهبران دیگر این اعالمیههای دستی را امـضا
نکردند (.در جواب سئوال من بازرگان اطمینان داد که میتینگ از نوع آزاد است.آمدن خـبرنگاران و
وابستگان مطبوعاتی استقبال میگردد و از قرار معلوم هرکس دیگر هم میتوانست بیاید .او مشکلی را
پیشبینی نکرد ٬اما احتمال حضور محافظان پلیس و دخالت بالقوه آنان را بعید ندانست.
استراتژی نهضت آزادی در آینده
در جواب به کنجکاوی من که استراتژی نهضت در برخورد بااقدامات پیشنهاد شده برای ایجاد آزادی
چه خواهد بود ٬رهبران نهضت بعد از مقداری دست به دست کردن و تقبیح مقاصد دولت باالخره گفتند که
هر گونه کوششی بی نتیجه است ٬مگراینکه دولت ایران ”مجبور شود“ مواضع خود راتغییر دهد .توکلی در
حالی که به نمایندگی از هر سه نفر سخن میگفت با ناراحتی اظهار داشت که نهضت در هر گونه کوششی از
قبیل انتخابات شرکت میکند اما خوشبین نیست .من جواب دادم که سفارت هم سیاست انفعالی صبر و
انتظار را اتخاذ میکند .به منظور اـکتشاف بیشتر از رهبران نهضت پرسیدم که نهضت آزادی چگونه فعالیت
میکرد .آنها تاریخ نهضت آزادی را از  9ماه فعالیت آزادش در  ٬1340زندانی شدن رهبران آن به مدتهای
 4تا  10سال و تجدید فعالیتش برمبنای نیمه مخفی در  1350برایم بازگو کردند .آنها به دقت ٬اهمیت
اتحادیه گروههای جبهه ملی تحت نظر داریوش فروهر را تنزل دادند .آنها تأـکید کردند که در اواخر یا
اواسط دهه پنجاه کار خود را برای القاء کردن انگیزه ایدئولوژیکی خود در جامعه شروع کردند .نهضت
آزادی ٬سیاسی است و وابستگیهای نزدیکی به اسالم دارد .در اینجا توکلی اظهار داشت انتخاب جوانان
ایران بین مارکسیسم و دین محمدی است .این باعث این سؤال شد که نظر نهضت آزادی در حمایت از
خواست مالها به داشتن حق وتو از طریق شورای علما بر تمام قوانین که میگذرد چیست .توکلی گفت که
محتاج روشنسازی است .سؤال
این شورا به طور واقعی هرگز تشکیل نشده است .این نظریه ضعیف و
ِ
ـکردم آیا امکان ندارد مالها از آن برای قبضه قدرت و کنار گذاردن گروههای مادیتر استفاده کنند .توکلی
ـگفت که من تفاوت بین سابقه اسالم و سابقه مسیحیت در غرب را درک نمیکنم .علما رهبری سیاسی را
قبول میکنند و تنها میخواهند مطابقت قانون کشور با قانون مذهبی را حفظ کنند .من شک خود را در
صحت این امر در اوضاع اظهار کردم و موافقت کردیم که نظرات جداـگانهمان را حفظ کنیم) .اظهار نظر:
رهبران نهضت آزادی آشکارا اعتماد دارند که در هرگونه ائتالف با رهبران مذهبی تسلط خود را حفظ
خواهند کرد .این استحکام عقیده آنها قابل ذـکر است ولی به نظر میرسد عقیده آنها کمی اشتباه باشد (.آن
ـگاه توکلی به من اطمینان داد که تودههای مردم ایران پشت سر نهضت آزادی هستند ٬زیرا سیاست آن
براساس عمل قاطع بر ضد شاه و فعالیتش ”واقعبینانه“ است .به دنبال آن پنج دقیقه از ایدئولوژی آن
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صحبت شد که نهضت آزادی را رهبریت روشنگرانه ”جنبش آزادیخواهی“ ایران معرفی کرد .وقتی که به
آهستگی عنوان کردم که آیتاهلل شریعتمداری گفته بود سرنگونی شاه ضرورتی ندارد ٬توکلی به تندی
پاسخ داد اـگرشریعتمداری این نظر را تأـکید کند تودههای مردم او را تنها خواهند گذارد).اظهارنظر :خیلی
مشکوک است (.نهضت آزادی به طور وضوح در مورد این پیشگویی که سایر گروههای مخالف به ویژه
مذهبیون به یک برنامه ایدئولوژی منسجمی که با شاه کنار بیایند ٬خواهند رسید ٬سختگیر بود.
تشکیالت نهضت آزادی
وقتی بیشتر درباره تشکیالت فعلی نهضت آزادی کنجکاوی کردم ٬رهبران فورًا عقب کشیدند .من
توضیح دادم که آـگاهی بیشتر درباره تشکیالت آنها سودمند است ٬زیرا کمک میکند که آنها در مدنظر
باشند .آرام جواب دادند که فکر میکردند که من فقط به سوابق و نظریهها توجه دارم .آنها از اطالعات
دادن به من به دالیل امنیتی و این واقعیت که نهضت آزادی هنوز ”علنی“ نشده بود ٬ناراحت بودند .پرسیدم
آیا این عقب کشیدن از آنچه که شش هفته پیش گفته بودند ٬میباشد .توکلی و بازرگان به دقت از تأیید یا
تکذیب آن طفره رفتند ٬اما در مالقاتهای بعدی عبارت ”مبادله اطالعات“ به کار بردند که عالمت تماسی
محدودتر بود.
من پیشنهاد کردم که یک راه دیگر که بتوانم با آن تماس برقرار کنم غیراز تلفن کردن به صورت مستقیم
به مهندس بازرگان )ـکه من هرگز نکردهام( ٬ارائه دهند .توکلی گفت که طی یک یا دو هفته آینده دوباره به
من زنگ خواهد زد و میتوانیم دوباره مالقات داشته باشیم .آن دو رهبر گفتند اینکه توکلی به تنهایی با من
مالقات کند اشکالی ندارد و امکان تصادفی آمدن به خانه من را قبول کردند .از مذاـکره معلوم بود که
حوادث اخیر بدگمانی اولیه آنها را افزایش داده بود و من این احساس را دریافتم که ”به ما تلفن نکن٬ما به
تو تلفن خواهیم کرد“ـکه دقیقًا وضع فعلی ما همان است .به نظر میرسد نهضت آزادی بشدت مشغول تفکر
و بررسی در خود خواهد شد .تماس ما در آینده نزدیک محدودتر خواهد شد و باید بشود.
بخش سیاسی :جی دی .استمپل

نهضت آزادی ـ 7

سری
صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :محمدتوکلی ٬از نهضت آزادی ایران و جان دی .استمپل ٬مأمور سیاسی سفارت آمریکا
در تهران
تاریخ و محل مالقات 21 :اوت  (57/5/30) 1978رستوران شمال شهر
موضوع :وضعیت سیاسی ایران
توکلی در 29مرداد بعد از یک وقفه یک ماهه در گفتگوهایمان با من تماس گرفت .او با من به تنهایی و
بدون حضور دیگر مقامات نهضت آزادی که قبًال با ما مالقات کرده بودند ٬مالقات کرد .مقصود از مالقات
از نظر او این بود که برداشتهای نهضت آزادی از وقایع یک ماه گذشته را ارائه دهد .نکات مهم زیر از این
مالقات پدیدار شده است:
الف :نهضت آزادی درک کامًال متفاوتی از واقعیت نسبت به بیشتر دیگر گروههای مخالف دارد و
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مطمئنًا نقطه نظر کامًال متفاوتی با دولت دارد .این اختالف در حال حاضر چنان است که صحبت بین دولت
ایران و نهضت آزادی را اـگر غیرممکن نکرده ٬بشدت مشکل کرده است.
ب :توکلی گفت که جنبش ”ج“ در ایران فاقد یک پایگاه تودهای است .انتخاب ٬بین اسالم و کمونیسم
است ٬برای اینکه جنبش باید دارای یک ایدئولوژی باشد.
ج :دولت ایران به طور مداوم و استوار در رابطه با نیروهای نظامی و پلیس در اطراف مساجد ٬محرک
بوده است” .مردم“ بدون شک به تظاهرات ادامه میدهند و امکان یک درگیری شدید دیگر هم میرود.
نهضت آزادی پیشبینی میکند که در تهران حکومت نظامی از  1و یا  2شهریور برقرار خواهد شد.
)نظریه :این غیر محتمل به نظر میرسد(.
وقایع اخیر :توکلی مالقات سیاسی بدون نتیجه را تشریح کرد )در تلگراف  7022گزارش شد( .او
خاطرنشان کرد که یک عضو کمیته ایرانی آزادی و حقوق بشر ٬مهندس هاشم صباغیان که ترتیب استفاده
از ملکی که گردهمآیی در آنجا انجام میگرفت را داده بود ٬به وسیله ساواـک در  31تیر دستگیر و در زندان
ـکمیته در ایران به سر میبرد .خانوادهاش یک بار او را مالقات کردهاند و حال او خوب است .اتحادیه
بینالمللی حقوق بشر در مورد این دستگیری به نخست وزیر اعتراض کرده و ـکمیته دفاع از حقوق بشر به
عمل پلیس در به هم زدن اجتماع ٬اعتراض نموده است .توکلی از گفته شاه در کنفرانس مطبوعاتی 26
مرداد ٬که گفته بود آزادی خیلی گران دارد تمام میشود ٬به عنوان سندی که شاه حتی یک حداقل قولی را
در مورد دموکراسی حفظ نخواهد کرد ٬انتقاد کرد .او اغتشاشات اخیر اصفهان و شیراز را بررسی کرده و
ـگفت که اینها تحریکات دولت بوده است .او گفت که یک دکتر در شیراز گزارش  38کشته و  300مجروح را
در آشوبهای اواسط مرداد داده است .من اشاره کردم ارقام او خیلی باالتر از چیزی است که دیگر منابع
ـگزارش کرده بودند اما او سرسختانه بر روی حرف خود پافشاری کرد و گفت که پلیس قالیهای مساجد٬
دوچرخهها وموتورسیکلتها را سوزانده و حتی به یک زن در محوطه مسجد حمله کرده است).نظریه :این
با هیچ کدام از گزارشهای مربوط به حوادث شیراز و حتی نظریات دیگر مخالفان که اینجا شنیده میشود
مطابقت ندارد (.توکلی ادعا کرد که در بهبهان  10نفر در حمله به مسجد کشته شدهاند .توکلی فعالیت
مساجد در تهران را در روزهای اخیر گزارش کرد و اشاره کرد که پلیس در به هم زدن اجتماعات در
مساجد لرزاده ٬امام حسین ٬و مسجد بازار نقش فعالی داشته است .او گفت که مقامات نهضت آزادی٬
منجمله مهندس بازرگان ٬در مساجد مختلف سخنرانی کردهاند ٬ولی مسجد ـکانون توحید در میدان کندی
در شبی که بازرگان میخواست صحبت کند ) 29مرداد( بسته شد .توکلی گفت که در مسجد قبا  5بلوک
پایینتر از ـکلوپ آمریکایی پارس ٬جمعیت برای نماز مغرب در چند روز گذشته به  20هزار نفر رسیده
است).نظریه :ما بعد از این مالقات با توکلی به اطراف این مسجد رفتیم ٬یک کارشناس اجتماعات از
برکلی میگوید که بیش از  6یا  7هزار نفر در داخل و خارج مسجد حضورنداشتند (.سخنرانیها ضد دولتی
بود ولی ما زیاد آنجا نماندیم .هشت کامیون از سربازان دولتی در  3ناحیه مستقر شده بود .اما رفتار هر دو٬
هم سربازان و هم جمعیت در طول  15دقیقهای که ما آنجا بودیم انتقاد ناپذیر بود.
فاجعه سینمای آبادان :توکلی نقطه نظر نهضت آزادی را در مورد آبادان به طور اجمال بیان کرد ٬و
روی تناقضات داستانهای متعدد تأـکید نمود .او خصوصًا اهمیت میداد به اینکه اشاره کند که رئیس پلیس
آبادان ٬سرلشکر رزمی ٬کسی است که در موقع اغتشاشات قم در دی ماه ٬رئیس پلیس قم بود .توکلی
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اظهار داشت که ارقام در گزارشهای خبری اولیه تحریف شده و مأموران ساواـک حداقل از انتشار اخبار
جزئی در یک روزنامه محلی جلوگیری کردند .او از آتشنشانی آبادان ٬به خاطر اینکه به سرعت وارد
صحنه نشده بود ٬انتقاد کرد و از دولت برای اینکه گفته است که تروریستها و چریکها مسئول این کار
بودهاند ٬انتقاد کرد” ٬چرا که آنها هرگز به مردم حمله نمیکنند“ .من به سرعت نتیجهای از جمله آخری او
ـگرفتم وپرسیدم که آیا او به مسئولیت یا تبانی دولت اشاره میکند؟ او از هر نتیجهـگیری مستقیم سر باز زد٬
اما گفت که نهضت آزادی تحقیقات خودش را انجام میدهد و اشاره کرد که خبرنگار سازمان مطبوعاتی
فرانسه و دیگر خبرنگاران به آبادان رفتهاند.
مسئولیت برای ناآرامیها ـ خارجی یا داخلی ؟
توکلی بشدت پلیس را برای تحریک ناآرامیها مسئول قلمداد میکرد و اظهار داشت که دو راه برای
تحریک مردم وجود دارد:
الف :به وسیله تحریک دایمی مأموران پلیس در اطراف مساجد و
ب :عوامل خارجی .در پاسخ به اینکه این عوامل چه کسانی هستند ٬توکلی گفت بعضی از آنها امکان
دارد از افراد دولت باشند اما ”دیگران امکان دارد از خارج باشند “.ما در این مورد به تفصیل گفتگو کردیم
و او ظاهرًا ٬ولی با کمی اـکراه پذیرفت که رهبری نهضت آزادی به این که ممکن است ”دیگرانی“ باشند که
تحت کنترل کامل نهضت نیستند ٬مظنون میباشد.
او دیگر تا آنجا پیش نرفت که بگوید اینها از پشتیبانی خارجی برخوردارند .ولی وقتی که من جزئیات
دالیلی را که ما مظنون به این هستیم که عناصر خارجی ممکن است دخالت داشته باشند را بیان کردم ٬او
سراپا گوش شد .و در این مورد اعتراضی نکرد و گفت که نفوذ نهضت آزادی بر جنبش مذهبی به اندازهای
ـکه آنها میخواهند کامل باشد ٬نیست.
اتحادیه جبهه ملی به خصوص٬داریوش فروهر و کریم سنجابی ٬سخت مورد انتقاد قرارگرفتند .توکلی
ـگفت این گروه حاال بر این عقیدهاند که نمیشود با شاه همکاری کرد ٬اـگر چه زمانی فکر میکردند که
میشود).نظریه :با توجه به اینکه تماس مستقیمی با این افرادنداریم ما متمایل هستیم دراینکه ٬آنها موضع
خود را به طور اساسی تغییر دادهاند ٬شک کنیم .مخصوصًا با توجه به گشودهتر شدن صحنه سیاسی ایران.
واضح است که اصطکاـک قابل توجهی در داخل گروه هماهنگی مخالفین وجود دارد ٬بین جبهه ملیهای
سابق و افراد مصمم و بی باـک نهضت آزادی(.
ایدئولوژی نهضت آزادی و عکسالعمل آنها نسبت به آزادیهای شاه:
در پاسخ به سئوالی مستقیم در مورد سخنرانی روز قانون اساسی شاه ٬توکلی گفت که این سخنرانی از
تمایالت )مقاصد( خوبی برخوردار بود ٬اما دلیلی ندارد که قبول کنیم اعمال شاه به وعده حرفهای او جامه
عمل میپوشاند .او اظهار تعجب کرد که سفارت آمریکا هنوز در مورد این موضوعات صحبت میکند .و
ـگفت که یکی از دالیل تبادالت اطالعاتی ما این بوده که نقطه نظر صحیح ـ )از نظر نهضت آزادی ـ را از
وقایع منعکس در سیاست آمریکا به دست آوریم .من گفتم که نگرانی ما در این موارد بدین دلیل است که:
چون که آنها حقایق زندگی عامه میباشند که ما هم همچنین نظارهـگر هستیم ٬تا ببینیم آیا عمل با
حرفها جور در میآید) .منظور قول شاه است ـ مترجم (.توکلی بیان داشت که رابطه نزدیک بین نهضت
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آزادی و جنبش مذهبی ضروری است .ایران به وسیله مذهبیها و مارکسیستها در حال تجزیه شدن است .او
جایی برای یک فلسفه میانی که از شاه حمایت کند باقی نگذاشت.تمام اینها خواهد گذشت وجنگ حقیقی
در آینده بین اسالم و کمونیسم خواهد بود .بدین دلیل است که نهضت آزادی در جهت نزدیکتر کردن روابط
خود با رهبران مذهبی میباشد.
از زمان مصدق نهضت آزادی پایگاه تودهای خود را ازدست داده و در کنار اسالم این پایگاه بایستی که
دوباره بنا شود) .این یکی از تعجبآورترین صحبتهای یک فرد مخالف بود که در طول دو سال گذشته به
من گفته شده بود .مخالفان معموًال مجادله میکنند که آنهانماینده اـکثریت مردم تحت قید و بندی هستند که
نمیتوانند حرفهایشان را بزنند(.
نظریه پایانی :توکلی از آرامش بیشتری در مقایسه با مالقات قبل برخوردار بود .من از او پرسیدم آیا
ـکس دیگری از مالقات اول ما باخبر است .او اسامی را نگفت ٬اما گفت که اشارهای در مورد مالقاتهای
خاص به غیر از تماسهای نهضت وجود نداشته است .تنها  4مقام نهضت آزادی از این تماسها با اطالعند.
من گفتم که به نظر من این طور میآید که یک نفر در حال حدس زدن یادادن اهمیتی کلی )به این مالقاتها(
بوده است .او تأیید کرد که ممکن است چنین وضعی باشد .اما به نحوی ظنین باقی ماند.
مأمور سیاسی :جان .دی.استمپل

نهضت آزادی ـ 8
شماره سند9251 :
تاریخ سند 25 :سپتامبر (1357/7/3) 1978

طبقهبندی :سری
ـگزارشگر :استمپل
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن دی.سی ـ فوری
رونوشت برای قسمت حفاظت منافع آمریکا ـ بغداد
موضوع :خمینی در خانه تحت نظر قرار گرفت ٬نهضت آزادی ایران در پی تماس بیشتری با ایاالت
متحده میباشد
خالصه :نمایندگان نهضت آزادی ایران به مأمور سفارت اطالع دادند که دولت عراق آیتاهلل خمینی را
در خانهاش تحت بازداشت قرارداده و فقط به نزدیکان اجازه مالقات میدهد.خمینی ممکن است بخواهد
عراق را ترک کند .نهضت آزادی ایران معتقد است که یا اتحاد شوروی و یا ایاالت متحده به عراقیها فشار
آوردند که این حرکت را انجام دهد .مأمور سفارت نقش آمریکا را تکذیب کرد .نهضت آزادی ایران برای
روشن کردن اهدافش و درخواست همکاری از ایاالت متحده آمریکا پیشنهاد میکند که با نمایندگان
ایاالت متحده آمریکا مالقات کند .نظر به فعالیت رو به فزونی چپیها تظاهرات بیشتری ممکن است در
پیش باشد) .پایان خالصه(
1ـ بنابر درخواست فوری نمایندگان نهضت آزادی ایران ٬مأمور سیاسی ـ استمپل ـ با دو نماینده
نهضت در  25سپتامبر ) 3مهر( مالقات نمود.نهضت آزادی درخواست مالقات نمود به این خاطر که در 24
سپتامبر ) 2مهر( اخباری به ایران رسیده بود که دولت عراق سربازهایی را در اطراف خانه خمینی گمارده
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است و فقط به دو نفر )هر دو فامیل( اجازه داده بودند که از خط پلیس بگذرند و به داخل بروند .پلیس به
خمینی گفت که این کار به خاطر اینکه عراق خواستار روابط حسنه با ایران میباشد ٬انجام گرفته است.
خمینی گفت که او احتماًال تصمیم خواهد گرفت که عراق را ترک کند .نمایندگان نهضت آزادی گفتند که
نهضت معتقد است عراقیها سرخود این کار را نمیکنند و اتحاد شوروی یا ایاالت متحده را متهم نمودند که
به عراق برای انجام این کار فشار آوردهاند .نمایندگان نهضت گفتند که جامعه مذهبی ایران خیلی هیجان
زده است و بعضی رهبران مذهبی صدور دستور کشتن شهروندان روسی و آمریکایی را در صورتی که
همدستی هرکدام )آمریکا یا شوروی( اثبات شود ٬مورد توجه قرار دادهاند.
مأمور سفارت به دو نماینده نهضت گفت که این نامعقول است که فکر کنیم ایاالت متحده دستی در این
اقدام داشته و حبس آیتاهلل ٬هر دلیلی که داشته ٬اـگر حمله به خارجیان انجام پذیرد ٬برای تمام آنهایی که
نگران هستند فاجعهآمیز خواهد بود .به نظر رسید که نمایندگان نهضت آرام شـدهانـد و از بـرخـورد
خصومتآمیز دست برداشتند.
2ـ دو نماینده نهضت سپس نظر مخالفین در مورد وقایع جاری را به طور خالصه شرح دادند:
شاه مورد تنفر اـکثریت وسیعی از مردم ایران میباشد .چپیها مخصوصًا گروههای زیر زمینی توده فعال
میشود و از لحاظ سازمانی توانایی بهتری از دیگران برای استفاده از حکومت نظامی دارند .ایاالت
متحده باید قدم به میان گذارد ٬و ایران را برای تمام شدن این مرحله انتقالی دشوار ٬کمک کند .نماینده ارشد
نهضت آزادی سپس گفت:
مالقات با استمپل به منظور ترتیب دادن تماس در سطح باال با ایاالت متحده و برای ارائه نظرات
نهضت آزادی درخواست شده بود .چنین مالقاتی میتواند مرکب از  2یا  3نفر از هر طرف باشد .و هدف
آن تشریح سیاستهای نهضت آزادی و تحصیل موافقت ایاالت متحده برای تهیه مقدمات انتقالی که سلسله
پهلوی را با بهترین منافعی برای ایران و ایاالت متحده به انتها برساند .در چنان جلسهای نهضت آزادی
ایران ثابت خواهد نمود که رابطین مذهبی خوبی دارد .مأمور سفارت پاسخ داد که ایاالت متحده از این
فرضیه مقدم شروع میکند که شاه نقشی مهم در تحوالت سیاسی آینده دارد وایده برای یک چنین مالقاتی
نابهنگام و بلندپروازانه به نظر میرسد .او قول داد بعدًا جواب بدهد.
)نظریه :علیرغم تکذیبهای نسبتًا تند مأمور سفارت ٬تیم نهضت آزادی اصرار میورزید که ایاالت
متحده در رابطه با دولت ایران هر کاری که بخواهد میتواند انجام دهد .مأمور سفارت گفت که ایـن
مضحک است(.
3ـ در جریان گفتگو ٬تیم نهضت آزادی بشدت روی این موضوع اصرار میورزید که هرج و مرج به
هیچ کس کمک نمیکند و شاه و دولت فعلی ایران نمیتوانند برای اجرای وعدهها مورد اطمینان واقع
شوند .مأمور سفارت پرسید نهضت آزادی چه قدمهایی برای تعدیل حالتی روشنتر نسبت به طرفهای
خودش برخواهد داشت؟ علیرغم تکذیب نهضت آزادی در اینکه نهضت با دولت ایران همکاری خواهد
ـکرد ٬واضح بود که اندیشهای قوی به استراتژی انتخاباتی احتمالی تخصیص داده شده بود و نهضت آزادی
از این حقیقت که قدرت خمینی محدود شده بود ٬بشدت مضطرب بود .نهضت آزادی گفت اعـتصاب
عمومی احتماًال اعتصاب آرام در یک دوره دو یا سه روزه برای اعتراض به رفتار با خمینی وجود خواهد
داشت .دو عضو نهضت اضافه کردند که گروههای زیرزمینی حزب توده تظاهراتی را بـرای  23مـهر
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برنامهریزی میکنند که اـگر به طور شایسته و مناسب اداره نشود٬احتماًال برخوردی با دولت ایران به وجود
خواهد آمد) .این آخرین گزارش همچنین ٬با کمی اختالف در شکل از منبع دیگری به مأمور سیاسی
رسید(.
4ـ نظریه :نهضت آزادی آشکارا به وسیله حرکت عراق توازن خود را از دست داده و در این مورد که
چگونه باید برنامه اعطای آزادیهای ایران را به کار گیرد نامطمئن باقی میماند .تقاضا برای مالقات با
مقامات سیاسی ایاالت متحده )یک هدف دراز مدت مخالفین( تالشی به نظر میرسد برای اینکه دولت
ایاالت متحده در نجات دادن نهضت آزادی از مشکلی که در آن گرفتار شده است ٬کمک کند(.
5ــ برای بغداد :از هرگونه اطالعاتی که شما میتوانید در مورد خط رسمی عراق و موقعیت واقعی
خمینی در نجف یا بغداد فراهم نمایید ٬قدردانی میکنیم.
سولیوان

نهضت آزادی ـ 9

سری
ّ

صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :بهرام بهرامیان و محمد توکلی از نهضت آزادی ایران ٬جان .دی.استمپل ٬مأمور سیاسی٬
سفارت آمریکا
زمان و مکان 25 :سپتامبر (57/7/3) 1978ـ خیابان دولت.
موضوع:نهضت آزادی در پی مالقات با مقامات بلندپایه آمریکایی میباشد
خالصه :مقامات نهضت آزادی تقاضای یک مالقات فوری با مأمور سیاسی استمپل را نمودند ٬تا پی
ببرند که آیا آمریکا رابطهای با تحت مراقبت قرار دادن آیتاهلل خمینی در خانهاش به وسیله دولت عراق
دارد .مقامات نهضت آزادی میگفتند که جنبش آنها در پی یک مالقات در سطح سیاسی با مـقامات
آمریکایی است تا وضعیت خودشان را ٬برای جلب حمایت ایاالت متحده در ترتیب دادن انتقال از دولت
استبدادی فعلی در ایران به یک سیستم دموکراتیکتر ٬ارائه نمایند .افراد نهضت آزادی اشاره کردند که
ـکمونیستها و دیگر بازیگران آشوبطلب در حال شروع به ایفای نقش مهم در ایران میباشند .آنها ادعا
میکنند احساسات ملی )تودهای( به نحو مقاومت ناپذیری برعلیه شاه است.
حبس بودن خمینی
با قبول تقاضای آنها در مورد مالقات فوری ٬استمپل با بهرامیان و توکلی مالقات کرد و در اطراف
منطقه شمال تهران به رانندگی پرداختند ٬در حالی که گفتگو صورت گرفت .دو نفر عضو نهضت آزادی
آشکارا مضطرب بودند و به استمپل اطالع دادند که در  23سپتامبر مقامات عراقی آیتاهلل خمینی را به
طورواقعی در خانه بازداشت و تحت مراقبت قراردادهاند.از آن موقع فقط دو نفر اجازه داشتهاند به خانه او
بروند ٬و پلیس عراق به خمینی اطالع داده که عراق خواستار روابط خوب با ایران است و او بایستی که
فعالیتهای سیاسیش را متوقف کند .خمینی جواب داد” :مرگ بر )حکومت( ایران٬من به کشور و ملتم
خدمت میکردهام ٬کشور و ملتم خدمت میکردهام و این جا را ترک خواهم کرد“.
دو نفر عضو نهضت آزادی گفتند که نهضت معتقد است که شوروی یا آمریکا پشت این اقدام است که
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بشدت خطرناـک میباشد .جامعه روحانیت ایران در تمام روز  2مهر آشفته و نگران بود و چندین آیتاهلل
میخواستند دستور کشتن آمریکاییها و روسها را بدهند .استمپل جواب داد سفارت آمریکا چیزی راجع
به محدود نمودن خمینی نمیداند و گفت نامعقول است که فکر کنیم ایاالت متحده چنین نفوذی بر روی
عراق دارد .او گفت یک فاجعه خواهد بود اـگر جامعه مذهبی با یک مستمسک سست” ٬شروع به کشتن
آمریکاییها“ بنماید .دولت عراق از فعالیتهای شوروی میترسیده و برای مانع شدن خمینی دالیل خودش
را داشته است.
پس از چند دقیقه گفتگوی بیشتر ٬افراد نهضت آزادی کمی آرام شدند و تقریبًا در طول بقیه مالقات
خیلی نگران نبودند .آنها تأـکید کردند که آمریکا باید از نفوذش برای آزاد کردن خمینی استفاده کند.
استمپل پاسخ داد ٬مسخره است که حتی فکر کنیم این کار امکان پذیر میباشد.
نهضت آزادی در پی مالقات سطح باال میباشد:
بهرامیان سپس موقعیت فعلی سیاسی را با عبارت زیر تشریح نمود :کمونیستها خیلی فعال هستند و
سازمان زیرزمینی حزب توده هم به طور اساسی از حکومت نظامی سود برده است ٬چون که او )توده(
میتواند به طرزی مؤثرتر از یک سازمان قانونی کار کند .یک نوع اعتصاب بزرگ در  23مهر وجود
خواهد داشت که حزب توده ودیگر تندروهااحتماًال برای تبدیل آن به حملهای خشن بر علیه دولت تالش
میکنند .یک ”اعتصاب عمومی“ کوچکتر در چند روز آینده ٬برای اعتراض به محدودیت خمینی وجود
خواهد داشت ٬که احتماًال به صورت ماندن در خانهها میباشد .نهضت آزادی به شاه اطمینان نمیکند ٬و
معتقد نیست که او قصد دارد یک نوع سیستم دموکراتیک به وجود آورد.
بحث قابل توجهی در این زمینه صورت گرفت ٬و استمپل مستقیمًا پرسید که نهضت آزادی در چند ماه
آینده در نظر دارد چگونه برنامههایش را به اجرا بگذارد.
توکلی گفت که نهضت آزادی یک تا دو سال احتیاج دارد که سازماندهی شود و فکر میکرد که بایستی
مواظب دولت بود و اـگر میخواهیم پیشرفتی وجود داشته باشد ٬باید حداقل به طور لفظی به آن )دولت(
حمله نمود) .نظریه :مادامی که افراد نهضت آزادی صحبت از عدم همکاری با دولت میکنند ٬واضح است
ـکه آنها فکرخود را روی امکان استراتژی انتخاباتی متمرکز کردهاند (.بهرامیان سپس گفت که باید مالقاتی٬
بین مقامات آمریکایی که نفوذ سیاسی دارند و نهضت آزادی صورت پذیرد.نهضت آزادی تاـکتیکهای خود
را برای به دست آوردن هدف دموکراسی تشریح خواهد کرد .استمپل پرسید چنین مالقاتی چه مقصودی
را دنبال میکند ٬و از آن چه نتایجی مورد نظر میباشد؟
بهرامیان گفت این کار به نقل سیاستهای نهضت آزادی برای واشنگتن در سطحی مناسب کمک میکند
و نهضت آزادی امیدوار است که موافقت ایاالت متحده ٬برای فعالیتهای بدون خشونت که به خالص شدن
از شر سلسله پهلوی بینجامد ٬را به دست آورد .استمپل جواب داد ٬آمریکا به طور واضح وضعیت ایران را
از دید نهضت آزادی نگاه نمیکند و به شاه به عنوان یک نیرو برای ثبات و به عنوان یک عامل اصلی برای
هدایت تغییرات دموکراتیک مینگرد .استمپل سپس ٬با یک تشریح پرشور چند دقیقهای ٬از اینکه چگونه
توده ایرانیان از شاه متنفر هستند ومیخواهند که او برود ٬روبروشد” :ما برای از شر اوخالص شدن از شما
تقاضا نمیکنیم ٬فقط موافقت نمایید که برای تغییر به ما کمک کنید“.
توکلی گفت نهضت آزادی برای دو سال کوشیده است که فعالیتهای ملیگرایان را بدون خشـونت
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نگهدارد” :اـکنون ما به جایی داریم میرسیم که تودهها شروع به ترک ما برای فعالیتهای خشن مینمایند“.
نهضت آزادی در پی خشونت یا هرج و مرج که فقط به کمونیستها سود میرساند ٬نیست.
بهرامیان گفت حتی ممکن است امکانپذیر باشد که شاه را هم در چنین مالقاتی شرکت دهیم .ولی توکلی
مخالفت کرد و گفت شاه باید برود.
استمپل گفت البته ٬او تقاضای آنها را به دولتش گزارش خواهد کرد ٬ولی یک چنین مالقاتی کمی
بزرگ و غیر عادی به نظر میرسد و به واسطه کیفیت گفتگوهای ایاالت متحده با نهضت آزادی ٬تاـکنون و
به واسطه فرضهایی که بر آن اساس نهضت آزادی فعالیت میکند ٬شایسته به نظر نمیرسد.
چگونه دولت ایاالت متحده بداند که توکلی و دوستانش برای چیزی بیشتر از خودشان صحبت نمیکنند؟
دو عضو نهضت آزادی جواب دادند که سند کامل حسن نیت آنها در مالقات ٬که ممکن است در خارج از
ایران با دو یا سه نفر از هر طرفی صورت پذیرد ٬ارائه خواهد شد .استمپل گفت که او به تقاضای آنها بعدًا
پاسخ خواهد داد.
دیگر اتفاقات :اعضای نهضت آزادی گفتند که جبهه ملی یک گروه ساختگی است که بر محور افراد
دور میزند .آنها گفتند که نهضت آزادی دیگرواقعًا با جبهه ملی همکاری نمیکند).نظریه :این با چیزی که
دو عضو دیگر جبهه از دستهای دیگر به ما میگفتهاند ٬مطابقت دارد(.
مرگ اخیر پسر آیتاهلل گلپایگانی در یک حادثه رانندگی در نـزدیکی یـزد ٬عـلتی عـمده بـرای
ـگردهماییهای مذهبی بود.جمعیتی در یزد به دولت ایران فشار آوردند که برنامههایش برای حمل جنازه به
وسیله هواپیما به قم را رها سازد ٬و جنازه به وسیله مؤمنین مذهبی و به وسیله اتومبیل به قم برده شد.
توکلی این نکته را متذکر شد ٬که آیتاهلل شریعتمداری اخیرًا بر عدم مذاـکره با شاه ٬و همچنین حمایت
مستمرش از خمینی تأـکید کرده است .توکلی از آژانس مطبوعاتی فرانسه ٬به خاطر پوشش خبری بدون
”همکاریش“ در مورد جنبش مخالف ٬به تندی انتقاد کرد و گفت که مخبر آژانس مطبوعاتی فرانسه به
خاطر زن روسیاش تحت فشار قرار گرفته بود .افراد نهضت آزادی اضافه کردند که شمارش آنها ازتعداد
ـکل کشتههای حادثه میدان ژاله و مناطق اطراف به حدود  1000نفر میرسد .وقتی سؤال شد که این توده
)ـکشته( کجا دفن شدهاند ٬آنها گفتند که خیلی از آنها بدون جواز دفن در قبرستان مسگرآباد در شرق تهران
دفن شدهاند) .نظریه :ما این شایعه را در جای دیگری نیز شنیدهایم ٬ولی مدارک بیشتری برای ارزیابی آن
نداریم(.
نظریه پایانی :در  5مهر ٬مطبوعات ایرانی اعالم کردند که محدودیتها در مورد خمینی مرتفع شدهاند .از
 6مهر ٬هیچ گونه تقاضایی برای اعتصاب عمومی یا دیگر تظاهرات وجود نداشته است .گفتگو با دیگر
شخصیتهای جبهه ملی اشاره بر این دارد ٬که فشار برای یک مالقات در ”سطح سیاسی“ با مقامات ایاالت
متحده ٬حداقل قسمتی از ریشههایش در اختالفات داخلی بین نهضت آزادی و جبهه ملی میباشد.
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نهضت آزادی ـ 10
سری ٬غیرقابل رؤیت برای اتباع خارجی
شماره سند9892 :
تاریخ 11 :اـکتبر 1978ـ57/7/19
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.دارای حق تقدم
ـگزارشگر :استمپل
موضوع :نهضت آزادی ایران :قدمهای بعدی
ارجاع به :تهران 9251
خالصه :نهضت آزادی میخواهد امکان مالقات با مقامات آمریکایی را حفظ کند .نهضت آزادی
معتقد است انگلیسیها گروه بررسی نهاوندی را حمایت میکنند .این گروه انتظار دارد که طی دو هفته آینده
اوضاع فعلی از طرق مهمی تغییر یابد) .پایان خالصه(
1ـ صبح روز  19مهر نمایندگان نهضت با استمپل کارمند بخش سیاسی تماس گرفتند تا جواب به
درخواست خود برای مالقات در سطح سیاسی با مقامات آمریکا دریافت کنند) .تلکس مرجع( .آنها
اوضاع ایران را که بعضی از مردم به دلیل نارضایتی از دولت در اعتصابند ٬و بقیه هم به دلیل اینکه دولت
ایران برای پوشاندن ”ماهیت واقعی ناآرامی“ دستور داده است اعتصاب کردهاند ٬خیلی شوم تـصویر
ـکردند .سپس نمایندگان نهضت آزادی پرسیدند که جواب ایاالت متحده چیست؟
2ـ آن گاه کارمند سفارت سیاست آمریکا را رسم کرد :حمایت از شاه به عنوان بهترین وسیله حصول
اعطای موفقیتآمیز آزادیهای سیاسی ٬حمایت از اعطای آزادیهای سیاسی ٬اما عدم دخالت در امـور
داخلی ایران .وی افزود این سیاست دولت آمریکاست و دولت آمریکا نمیتواند با نظر نهضت آزادی که
شاه باید برود موافقت کند .اینک زمانی است که عناصر مخالف با یکدیگر همکاری کنند تا سیستم را از
هرج و مرج که به نفع هیچ کس نیست و احتماًال به تسلط نظامی یا انحصاری منتهی خواهد شد ٬برکنار
دارند .به نظر ما حتی بین نهضت آزادی و دولت ایران عالیق مشترک به حدی است که بیش از سابق امکان
فعالیتهای اصیل سیاسی بود .دولت شریف امامی اهدافی را دنبال میکند که تمام آنها این نظر را تأیید
میکنند :آزادی مطبوعات ٬استقالل دانشگاه ٬آزادی گردهمایی و آزادی انتخابات.
3ـ نمایندگان نهضت آزادی گفتند که آنها میتوانند با بیشتر آنچه که گفته شد به استثنای نقش شاه
موافقت کنند .آنها از احتمال ”نتیجه نامطلوب“ هرج و مرج ابراز نگرانی کردند و گفتند حوادث دو هفته
آینده احتماًال دیدهای متفاوتی به همه خواهد داد) .اظهارنظر :در مقابل اضطرابی که در مالقات قبلی
همان طور که در تلکس مرجع آمد ابراز کردند این دو عضو نهضت آزادی این بار مطمئن به نظر رسیدند که
زمان و شرایط دولت آمریکا را به نقطه نظرهای آنها نزدیکتر خواهد کرد(.
4ـ کارمند سفارت گفت نهضت آزادی اـگر بخواهد میتواند در واشنگتن از سیاست دولت آمریکا و به
عنوان خط مشی اطالع یابد .نمایندگان نهضت آزادی با عجله به کارمند سفارت اطمینان دادند که قبول
دارند خط واقعی ایاالت متحده را درک میکنند و فکر میکنند ”در حال حاضر“ مالقات در واشنگتن الزم
نیست اما ابراز تمایل کردند که این امکان همچنان باقی بماند و بدین ترتیب جواب رسمی را به بعد موکول
ـکردند.
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5ــ سپس مقامات نهضت آزادی پرسیدند که به عقیده دولت آمریکا نقش انگلیس چگونه است.
ـکارمند سفارت جواب داد نهضت آن را باید از دولت انگلیس بپرسد )ـکه بنا به منبع ٬آنها حاضر به چنین
ـکاری نبودند( .کارمند سفارت عقیده داشت که موضع دولت انگلیس نسبت به دولت ایران در اصل مانند
موضع ایاالت متحده است .اما نمایندگان نهضت آزادی گفتند که آنها احساس میکنند انگلیس به مراتب
بیشتر به کمک کردن به شاه و خانواده سلطنتی مایل است و قطعًا از گروه سیاسی در حال تشکیل نهاوندی٬
وزیر علوم و آموزش عالی ٬حمایت میکنند .آمریکا حداقل قلبش را سرجای خود نگه داشته است.
ـکارمند سفارت به نهضت آزادی هشدار داد که سیاست آمریکا را بد تعبیر نکند” :ما ادامه حضور شاه را
برای به ثمر رساندن تغییرات فعلی ایران الزم میدانیم“.
6ـ در جواب سؤال مأمور سفارت درباره تحوالت آینده نزدیک نمایندگان نهضت آزادی گفتند که
احتماًال در 22مهر راهپیماییهای مذهبی به مناسبت تولد امام رضا خواهد بود ٬و بدون شک در  26یا 27
مهر نوعی ”اعتصاب عمومی“وجود نخواهد داشت )این دو آن طور نشان دادند که تاریخ و حالت آن هنوز
معین نشده است( .آن گاه نمایندگان نهضت آزادی آخرین اعالمیه مواضع نهضت آزادی را به فارسی ارائه
دادند وخواستند که ترجمه انگلیسی را به دست آورند .کارمند سفارت پیشنهاد کرد که دو ـ سه روز بعد با
سولیوان
او تماس بگیرند و آنها موافقت کردند.
نهضت آزادی ـ11

محرمانه

صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :جان استمپل ٬مأمور سیاسی ـ محمد توکلی ٬نهضت آزادی ایران
زمان و مکان 19 :و  31اـکتبر ٬تهران ـ ایران ) 57/7/27و (57/8/9
موضوع :نظرات نهضت آزادی ایران نسبت به انتخابات مالیم میشود
توکلی تقاضای مالقات با من را نمود تا یک نسخه از خالصه ترجمه ٬سفارت ازجدیدترین سندنهضت
آزادی را بگیرد) .بعضی روزنامهها نهضت آزادی ایران را ”جنبش آزادیبخش ایران“ مـیخوانـند ولی
توکلی میگوید نهضت آزادی ایران بهتر است (.پس از اینکه او ترجمه را دریافت نمود ٬ما در مورد وقایع
جاری به طور خالصه گفتگو کردیم.
توکلی گفت :که در تظاهرات 23ـ 24مهر در ـکرمان  20نفر کشته و  50نفر زخمی شدند .حمالتی از
جانب پلیس در دیگر شهرها نیز وجود داشته است .او متمایل بود نتیجه بگیرد که این دولت بود که آشوب
را به وجود آورد نه تظاهر کنندگان .من اشاره کردم که هیچ کس انحصاری در مورد وقایع اخیر نداشت و
سؤال کردم که آیا این استراتژی نهضت آزادی است که به تظاهرات بر علیه دولت ادامه دهد ٬تا اینکه به
دولت در مورد سیاست انتخاباتیاش فشار آورد .توکلی گفت که نهضت آزادی هنوز به شاه اطمینان
نمیکند و نمیخواهد که در انتخابات ٬چنانچه آزاد نباشند ٬شرکت کند .من از او سؤال کردم که نهضت
آزادی چه چیزی را به عنوان تضمینهایی برای انتخابات آزاد ٬در نظر دارد .توکلی گفت با این دولت هیچ
تضمینی نمیتواند وجود داشته باشد و فکر میکرد که شریف امامی باید برود .نمایندگان نهضت آزادی
ایران ٬و جبهه ملی ٬احتماًال در انتخابات شرکت نخواهند کرد ٬مگر اینکه دولتی تحت نخست وزیری
شخص دیگری وجود داشته باشد.
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در جواب به این سؤال که آیا برنامه ریزی نشده که علی امینی نخست وزیر شود ٬توکلی گفت که این
یک احتمال است؛ ولی علی امینی مایل نیست که بدون کنترل ارتش و ساواـک نخست وزیر شود.
من اشاره کردم که امینی شانس خود را برای نخست وزیر شدن از دست داد و تالش نمود تا یک
موفقیت کامل به دست بیاورد تا یک پیروزی جزئی .توکلی نیشخندی کنایهآمیز زد و موافقت نمود که
شاید چنین باشد.
من از توکلی پرسیدم که آیا او فکر نمیکند که تظاهرات مداوم ٬باعث روی بر کار آمدن یک دولت
نظامی خواهد شد .او گفت نهضت آزادی امیدوار است که چنین نشود زیرا دولت نظامی بـه افـزایش
خشونت و فاجعهای بزرگتر خواهد انجامید .من اشاره کردم که سفارت مخالفتش را باروی کار آمدن
دولت نظامی به دولت اعالم کرده بود .به نظر رسید که توکلی از این حرف واقعًا خوشحال شد و گفت
هرکسی امیدوار است که وضع بدتر نشود.
من در پاسخ ٬با یک حالت تقریبًا شکاـک گفتم که فشار آوردن به شاه برای برگزاری انتخابات آزاد٬
استراتژی بهتری از پیشنهاد خشونت مستمر است .توکلی دوباره گفت که دولت نمیتواند مورد اطمینان
باشد .من گفتم خیلی از میانه روها فکر میکنند ٬که مخالفین جدًا انتخابات را نمیخواهند .آیا نهضت
آزادی واقعًا در تالش این است که همه را”فریب دهد“ )همه را مخالف کند(؟ آیا آنها فقط خواستارقدرت
سیاسی ٬به هر قیمتی که باشد ٬هستند؟
اـگر نهضت آزادی در مورد انتخابات جدی میباشد ٬چرا به جای تظاهرات بـرای تـضمین فشـار
نمیآورند؟ توکلی با صحبتهای تند من کمی عقب کشید و گفت :البته نهضت آزادی امکان انجام کارهایی را
در این زمینه مورد توجه قرار میدهد .من جواب دادم که آمریکا حس میکند ٬اـکنون زمان مناسبی است
برای گروههای مخالف مختلف که وعدههای دولت را به حد کافی جدی گرفته و ببینند آیا میتوانند به
حساب بیایند )مورد شناسایی واقع شوند( .این طور به نظر من رسید که فقط آنهایی که به دنبال آشوب
هستند )شاید بدالیلی غیر مرتبط با ایران( در جستجوی خشونت مداوم میباشند .توکلی تصدیق کرد که
ممکن است چنین باشد ٬و فعالیتهای حزب توده در دانشگاهها باعث شروع نگرانی هم نهضت آزادی و هم
جبهه ملی شده است .او اشاره کرد که برای مدتی تماس نخواهد گرفت ولی به طور قطع میخواهد که
دوباره با من مالقات کند .ما  9آبان را تعیین نمودیم.
توکلی متمایلتر به نظر میرسد که امکان مشارکت با دولت برای نوعی از انتخابات را مورد توجه قرار
دهد .او بدون تردیدی قوی ٬تناقضات مطرح شده به وسیله من٬بین طرفداری از خشونت و همکاری با
سیستم را قبول کرد .او آشکارا در مورد عملکرد نهضت آزادی در رابطه با تظاهرات سخت گیر بود ٬اما
همچنین آشکارا آن را به عنوان وسیلهای برای حفظ فشار روی دولت مـیبیند .او دربـاره مـالقات
برنامهریزی شده بین مهندس بازرگان وخمینی درپاریس چیزی نگفت ٬یا به خاطراینکه به اودستور داده
شده بود که حرفی نزند و یا به خاطر اینکه تصمیم نهایی در آن مالقات گرفته نشده بود )دو روز بعد اعالم
شد(
در مالقات ما در  9آبان ٬توکلی گفت تنها جواب برای متوقف نمودن آشوب ٬خمینی است.
او انتظار داشت که بازرگان 12 ٬یا  13آبان بازگردد و در آن موقع ایده بهتری ازاینکه موضع نهضت آزادی
ـگزارشگر :جی.دی.استمپل
چیست ٬خواهد داشت.
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نهضت آزادی ـ 12
شماره سند11812 :

سری

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـواشنگتن ٬دی.سی.
تاریخ 3 :دسامبر 1978ـ57/9/12
ـگزارشگر :استمپل
موضوع :رابط خمینی
1ـ محمد توسلی که در تلگراف مرجع نامبرده شد ٬شخصی است که ما او را به نام محمد توکلی
میشناسیم و از ماه می  1978دائمًا با استمپل ٬کارشناس سیاسی ما در رابطه بوده است .او پیرو خمینی
نیست مگر در زمینههای به خصوصی )محدود( .او از رهبران درجه دوم نهضت آزادی ایران ٬پشت سر
اشخاص برجستهای مانند بازرگان و سحابی که با آنها هم تماس داشتهایم ٬میباشد.
البته نهضت آزادی ٬گروهی است که بیش از دیگر مخالفین هوادار خمینی است.
2ـ توسلی ٬وقتی به او گفته شد که سفارت نام واقعیش رامیداند ٬ناراحت شد .این رابط به چندین دلیل
نسبت به این موضوع خصوصًا حساس است .ما مایلیم بدانیم آیا منبع این نام را با انگیزههای شخصی داد؟
)توضیح مترجم :منبعی که نام حقیقی وی را برای سفارت فاش کرده بود( .سفارت متوجه است که مسئله
رابطههای آمریکا با مخالفین ٬متأسفانه در کشور خودمان علنی شده ولی امیدواریم که وزارتخانه بتواند
چنین منابع حساسی مانند این و دیگران حفظ کند .مقاالت روزنامهها مانند مقاله ”واشنگتن پست“ نوشته
”ابردورفر“ در  28نوامبر که برای تازهـکاران صحیح نبود ٬افشاـگری مضری نموده که در شرایط کنونی
میتواند موجب شود که نهضت آزادی و دیگران عقب بکشند و این در شرایطی است که چنین کانالهای
سولیوان
مخفی باید باز بماند.
نهضت آزادی ـ 13
شماره سند :تهران 12249
تاریخ سند 14 :دسامبر 1978ـ) 23آذر (1357
ـگزارشگر :استمپل

طبقهبندی :محرمانه
از سفارت آمریکا ـ تهران
به وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی ـ سی ـ فوری
موضوع :دیدههای نهضت آزادی ایران از وقایع اخیر
خالصه :منبع نهضت آزادی ایران دید نهضت را در مورد تظاهرات تاسوعاـ عاشورا ارائه نمود و با
شدت خواست که آمریکا شاه را دوراندازد .کارمند سفارت دوباره حمایت خود را از دولت ائتالفی تحت
حکومت شاه را اعالم کرد) .پایان خالصه(
1ـ بعد از ظهر  22آذر ٬منبع نهضت آزادی به استمپل کارمند سفارت در خانهاش تلفن کرد و آمادگی
خود را برای ارائه تمام عیار دیدگاه نهضت در قبال تظاهرات آرام  19و  20آذر )تاسوعا و عاشورا( را
اعالم نمود .منبع گفت براساس شمارش نهضت ٬جمعیت  19آذر  1/5میلیون نفر و  20آذر )عاشورا(
2ـ 1/7میلیون نفر بود .کارمند سفارت اظهار داشت که اینها بیش از تخمینهایی است که روزنامه نگاران و
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دیگران که در راهپیماییها حاضر بودند ارائه دادهاند ٬اما منبع همچنان به ارقام خود پای بند بود.
2ـ نهضت اعتقاد داشت که تظاهرات یک رفراندوم متحرک بر ضد شاه بود ٬روحیه مردم عظیم و دلگرم
ـکننده بود .راهپیمایی نشان داد که اـگر شاه در بخشی از تهران ”قدرت خود را کنار گذارد“ و سربازان
مأمورین امنیتی خود را بردارد چه اتفاق خواهدافتاد .هم چنین نشان داد که جبهه ملی قادر به سازماندهی
دولت هست .وی شرکتکنندگان در آن را به منزله ”ـکاهی از کوهی“ دانست و گفت این واقعه نشان دهنده
میل مفرط به خالصی از شر شاه است .مأمورسفارت درباره تالشهای دور روز گذشته درطرفداری از شاه
سؤال کرد .منبع جواب داد که اینها تحریکات دولت بودند؛ در اصفهان نیروهای دولتی به خشونت گراییده
بودند و مردم را ”قتل عام“ میکردند .هرگاه که دولت خود را داخل میکرد ٬دردسری ایجاد میشد .در
جواب به یک سئوال ٬منبع گفت که نهضت آزادی واقعًا نمیتواند ارقام دقیق تلفات را ارائه کند ٬زیـرا
سربازان ”حتی اـگر الزم میشد با هلیکوپتر مردم را تا خانههایشان شکار میکردند“ .به هر حال وی فکر
میکرد تعداد کشته شدگان بین  50تا  2000نفر بود )تذکر :این رقم به میزان معتنابهی با ارقامی که توسط
ـکنسول آمریکا در اصفهان گزارش شد تفاوت دارد و ظاهرًا”٬تحریفی“ را که در تبلیغات نهضت آزادی و
جبهه ملی وجود دارد نشان میدهد(.
3ـ سپس منبع اظهار داشت که حوادث چند روز گذشته نشان داد که آمریکا باید شاه را به عزیمت
وادارد .مأمور سفارت عبارت معمول برای انکار این که آمریکا قدرت یا میل به دخالت در ایران را دارد
ابراز داشت .منبع جواب داد ٬ایاالت متحده از ویتنام تا ایران همواره علیه مردم بوده آن گاه مأمور سفارت
با مقداری تندی حرفهای خود را به منبع گفت ٬ضمن آنکه دید هوچیگرانه وی را از وقایع مورد اعتراض
قرارمیداد .سپس وی موضع آمریکا را تکرار نمود بدین مضمون که دولت ائتالفی بهتر از ادامه رویارویی
میتواند مقاصد نهضت آزادی و یا جبهه ملی را برآورده سازد .چرا جبهه ملی از جرات تازه خود برای
ایجاد دولت استفاده نمیکرد؟ منبع با همان شعار آشنا در مورد عدم اطمینان به شاه پاسخ گفت .فضای
تشنج آلود گفتگویمان آرامش گرفت و منبع پیشنهاد کرد که در چند روز آینده باز هم درباره راهپیماییهای
عاشورا ارائه مدارک کند ٬مأمور سفارت پذیرفت.
4ـ اظهارنظر :احساسی که از مطالب فوق به دست میآید مشابه اظهارات اـکثریت وسیعی از دیگر
رابطین ما که پشتیبان جبهه ملی هستند میباشد .هرچند که توسلی همیشه سرسخت بوده است ٬شاید به
آن دلیل که وی رابط ”رسمی“ نهضت با سفارت است ٬ولی دید وی بدین مضمون که طبع آرام تظاهرات
صرفًا قدرت جبهه ملی را تأیید میکرد و دلیل بر ایراد شک در اقتدار دولت ایران بود نیز ٬در بین اعضای
متعهد جبهه ملی حائز برجستگی است .اـگر طرحهایی مبتنی بر استراتژی صلحآمیزتری در جریان باشد٬
هنوز در بیان عمومی پشتیبانان جبهه ملی انعکاس نیافته است.
سولیوان
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نهضت آزادی ـ 14
شماره سند1235 :

سری
تاریخ 18 :دسامبر 78ـ57/9/27

از :سفارت آمریکا تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی.
ـگزارشگر :استمپل
موضوع :نهضت آزادی ایاالت متحده را تحریک میکند
خالصه:
رابط نهضت آزادی ایران دیدگاه نهضت را ارائه میکند و از اینکه چرا آمریکا پای بند شاه باقی مانده
است ٬تعجب میکند .منبع اظهار میدارد ادامه وفاداری ایاالت متحده به شاه اـکنون که ”خواست مردم“
شناخته شده٬اوضاع را پیچیده میکند و به روابط نهضت آزادی با آمریکا صدمه میزند ٬و هم به ایران و هم
به آمریکا لطمه وارد میکند .منبع اصرار کرد که ایاالت متحده به منظور یک انتقال آرام در تحمیل راه حل
شورای سلطنت کمک کند .کارمند سفارت با تکرار استدالل از دولت ائتالفی طرفداری کرد و گـفت
دیدگاههای نهضت آزادی به اطالع دولت ایاالت متحده خواهد رسید) .پایان خالصه(.
1ـ توسلی از نهضت آزادی )شدیدًا حفاظت شود( تقاضای یک مالقات از استمپل کارمند سفارت
نمود تا در آن از طرف رهبری نهضت خصوصًا دیدگاه آن از وقایع را عرضه کند و از نقش فعلی و آینده
آمریکا در ایران پرسش نماید .وی اشاره نمود که راهپیماییهای عاشورا به وضوح نشان دادند که مردم شاه
را نمیخواهند .اـکثریت قریب به اتفاق مردم میخواهند که شاه برود ٬اما پرزیدنت ـکارتر هنوز از او حمایت
میکند؛ بدین ترتیب نهضت معتقد است که آمریکا حقوق مردم ایران را نادیده میگیرد.
2ـ در چند روز گذشته ٬شاه دوباره به سرکوب خشونتآمیز متوسل شده است )اشاره به تظاهرات
طرفداری از شاه در بخشهای گوناـگون ایران( تا احساسات عمومی را حفظ کند .در گذشته هرگاه که
پرزیدنت ـکارتر با شاه مالقات یا اعالم حمایت از وی کرده ٬با تحریک مسئولین خشونت به دنبال داشته
است .در جواب سئوال کارمند سفارت ٬منبع گفت که بعد از سفر شاه به واشنگتن و سفر ـکارتر به ایران٬
اظهارات ـکارتر در روز  13شهریور و بعد از عاشورا ٬حمالت قابل توجهی علیه مخالفین صورت گرفت.
ـکارمند سفارت اظهار داشت که این طبیعت حوادث بودند ٬رابطه علت و معلول .پرزیدنت در بسیار مواقع
دیگر هم از شاه حمایت کرده است ٬بدون اینکه خشونتی نتیجه گردد.
توسلی همچنان پافشاری کرد که حمایت ـکارتر از شاه منجر به خشونت میشود و مـردم ایـران
آمریکاییها را مقصر سیاستهای دیکتاتوری شاه میدانند .وقتی که کارمند سفارت دوباره معنی مسئولیت
آمریکاییها را طلب کرد ٬توسلی با اظهار اینکه ”مردم این گونه فکر میکنند“ از موضوع گریز زد.
3ـ منبع گفت مهندس مهدی بازرگان و دیگر رهبران نهضت آزادی مایلند بدانند که نقش آمریکا چه
خواهد بود .نهضت ”در قبال حمایت خارجی و حتی حمایت بی اندازه مطبوعات آمریکا از ما“از ادامه
حمایت آمریکا از شاه حیرتزده است .کارمند سفارت در جواب به این مطلب اعتراض کرد ٬ولی منبع از
جواب سئوال طفره رفت و هم چنان به نظر اصلی خودپرداخت که حمایت فعلی آمریکااز شاه برای روابط
نهضت با آمریکاخوب نیست .حرکت اسالمی همیشه ضد کمونیست خواهد بود؛ هیچ گونه دیگرنمیشود.
این حرکت باید به غرب تکیه کند و ازاینکه آمریکابیشتر کمک نکرده مأیوس شده است.این اوضاع آینده
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را تیره میکند و میتواند زمانی که نهضت آزادی بر مرز موفقیت قرار دارد به بستن درها منجر شود .بدین
ترتیب این سیاست نه به نفع ایران است نه آمریکا.
4ـ آنچه که آمریکامیخواهد ـ منظور دولت ائتالفی با بودن شاه ـ غیرممکن است .حرکت اسالمی آن
را تحمل نمیکند و مردم ”رعد آسا آن را رد میکنند“ .آمریکا در کمک به حل مسئله چه کمکی حاضر
است بکند؟ نهضت آزادی آماده است با آمریکا کار کند ٬اما تالش دو جانبه باید بر ”راه حل واقعبینانه“
متمرکز باشد )یعنی رفتن شاه(.
آمریکا با کمک به متقاعد ساختن مردم به اینکه پیشنهادات شورای سلطنت فقط چارههای عملی
برای جایگزینی آرام میباشد ٬میتواند کمک جایگزینی آرام میباشد ٬میتواند کمک عمدهای به اوضاع
نماید.
5ــ کارمند سفارت به موقع خود ٬مطلب باال را یادداشت نمود و به توسلی گفت که این گزارش خواهد
شد .وی آنگاه مالحظاتی را در باب نقش آمریکا ارائه داد اول اینکه حمایت آمریکا از شاه همیشه همراه با
اظهاراتی به نفع ٬دادن آزادیهای سیاسی بوده است .حمایت آمریکا از نظریه دولت ائتالفی بر این عقیده
استوار است که آن راه مطمئنتر و بهتری برای وارد شدن جناح مخالف در جریانات حکومتی عرضه
میکند .سپس نکاتی را که قبًال اشاره شده بود درباره اهمیت حضور شاه در قانع کردن ارتش به قبول راه
حل احتمالی که مصالحه در برداشته باشد ٬و جلوگیری از آنها به برهم زدن هرگونه توافق پیشنهادی مرور
ـکرد .کارمند سفارت یادآور شد که اقدام طرح ائتالفی حکم چتر حفاظت برای آنها ٬که اـکثرًا برای اولین
بار ٬در حکومت شرکت دارند و مشاغل خود را یاد میگیرند خواهد داشت .توسلی با متانت گوش داد و
بعد گفت مشکل اینجاست که خمینی دولت ائتالفی را قبول نخواهد کرد؛ حرکت اسالمی که نهضت آزادی
رهبر آن است ٬نمیتواند با راه حلی که سرنگونی شاه را در برنداشته باشد موافقت کند .کارمند سفارت
مشاهده نمود که دیگران کمانعطافتر بودند و از نهضت آزادی خواست ”اـگر وقت کرد“ طرح ائتالف را در
نظر آورد .مالقات در فضای مطبوعی به پایان رسید.
6ـ اظهارنظر :مطالب جدید عبارت بودند از پیشنهاد بال واسطه دائر بر همکاری نهضت آزادی با
آمریکا )البته ٬با شرایط خود نهضت( و اظهار نظر صریح منبع به اینکه مطابق دید نهضت از مسیری که
ـکشور در پیش دارد ٬اوضاع در حال رسیدن به مرحلهای است که حمایت آمریکا از شاه اساسًا برای
آمریکا زیان آور خواهد بود .توسلی خیلی مطمئن بود و برخالف گذشته دستهایش این طرف و آن طرف
بازی نمیکرد .او توضیح داد که این اقدام مورد تصویب رهبریت نهضت آزادی قرار گرفته بود .نهضت از
نظر تثبیت شده خود که شاه باید برود یک ذره هم برنمیگردد .این بار توسلی با آن شور همیشگی از آن
دفاع نکرد ٬اما به نظررسید این به آن جهت بود که فکر میکرداوضاع همان طور که نهضت میخواهدپیش
میرود.
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نهضت آزادی ـ 15
شماره سند0066 :

محرمانه
تاریخ 2 :ژانویه 1979ـ57/10/12

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگر :استمپل
موضوع) :توضیحات( ـکاتم درباره خمینی ٬نهضت آزادی و جبهه ملی
خالصه :پروفسور ریچارد ـکاتم مالقات  7دی خود را با آیتاهلل خمینی برای سفارت مرور نمود و
برداشتهای خودش را از مخالفین پس از یک سفر کوتاه به ایران ارائه داد .او معتقد است که نهضت آزادی و
دیگران با بیمیلی موافق دولت بختیار خواهند بود ٬ولی امید به تغییر نهایی آن به شورای مشورتی که از
طرف نهضت آزادی حمایت شود دارند و عالوه بر آن به خروج دائمی شاه امیدوار هستند .ـکاتم سازمان
خمینی را تشریح نمود و گفت او معتقد است گروه او کنترل خوبی روی جمعیتهای خیابانی دارد .تمام
مخالفین توافق دارند که بینظمی مستمر راه را برای سازمانهای کمونیستی جهت ایفای نقشی بزرگتر باز
خواهد نمود.
1ـپروفسور ـکاتم بااستمپل ٬مأمور سفارت ٬در  11دی برای دو ساعت مرور برروی وضعیت سیاسی
فعلی ٬منجمله گزارش مالقات  7دی وی با آیتاهلل خمینی مالقات نمود .ـکاتم یک روز را با اطرافیان
خمینی گذراند و معتقد است ابراهیم یزدی باید مدبر و متخصص تاـکتیک ٬تاـکتیسین در گروه خمینی باشد.
ـکاتم دریافت که خمینی به مقدار زیادی یک کلیگرا است که دوست ندارد وارد جزئیات بشود .خمینی
رهبر روحانی و مرز بند )تعیین کننده حدود( جنبش اسالمی است که یزدی رئیس ستاد او میباشد.
ـکاتم تماسهای اصلی صادق قطب زاده مثل تماس با گروه موسی صدر در لبنان )ـکاتم چیزی برای ارائه در
مورد آن معما نداشت( و با بومدین در الجزایر را تشریح کرد .رابطه قطبزاده با قذافی متغیر است چون که
هر دو کمی ُخل هستند.
2ـ خمینی اظهارداشت که او عالقهمند نیست که مالها دولت را به دست بگیرند و این احساس را به جا
ـگذاشت که موفقیت جاری نهضت تقدیر خداوند و حتمی بوده است .ـکاتم از اینکه به نظر میرسد خود
خمینی چقدر کم در نهضت درگیر است و از فقدان موارد اختالف در بین آنهایی که اطراف خمینی هستند٬
متعجب شد .ـکاتم اشاره میکند که این شدت غیرعادی است و احتماًال انعکاس مساوات ایدئولوژی
اجتماعی اسالم است که به وسیله علی شریعتی که جریان روشنفکری مسلط در جنبش خمینی میباشد٬
تفسیر شده است .اطرافیان خمینی نیمی فارغالتحصیالنی هستند که برای کار کردن برای نهضت درس را
رها کردهاند و نیمی مالهای جوانی که در پیش استاد درس میگیرند.
3ـ ـکاتم این مشاهده )برداشت( را ارائه داد که به خاطر قبول کردن سوسیالیسم اسالمی شریعتی در
جنبش خمینی مالهای محافظهـکار در ایران )ـگروه شریعتمداری را بخوانید( به او اعتمادندارند .ـکاتم شنید
ـکه یک آیتاهلل به خمینی به عنوان ”عمًال یک سنی“ اشاره کرد .در اـکثریت عظیمی از تماسهای ـکاتم ٬افراد
تحصیلکرده در ایران خمینی را یک مرتجع میدانند” ٬ـکمی بهتر از یک وهابی سعودی “.این نظرخمینی را
ـکه ـکاتم احساس میکند به مراتب لیبرالتراست ٬بدجلوه میدهد .ـکاتم حس میکرد که قسمتی از این درک
دروغین به خاطر تصمیم آـگاهانه یزدی و خمینی برای تأـکید نکردن روی ارتباطات با مصدق میباشد.
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منظور این بود که نشان دهند جنبش جدید اسالمی با پایه محکم ایدئولوژیکی که در نوشتههای خمینی و
شریعتی دارد ٬به همان میزان که سیاسی است ٬مذهبی نیز هست.
4ـ در رابطه با موضوع سازمان خمینی در داخل ایران ٬ـکاتم گفت رهبر واقعی سازمان سید محمد
بهشتی یکی از مالهای قلهک است ٬که جنبش را هدایت میکند و رابط اصلی با پاریس میباشد .آیتاهلل
طالقانی ٬آیتاهلل رفسنجانی و آیتاهلل منتظری رهبران اصلی افتخاری هستند .ولی قطعًا شکی وجود
ندارد که بهشتی و گروه او متشکل از مالهای جوانتر و همکاران غیر روحانی منجمله حسن نزیه ٬رئیس
مترقی ـکانون وکال ٬کار اصلی را انجام میدهند .بازرگان رهبر افتخاری مهمی است ولی یک سازمانده
واقعی نیست.
5ــ ـکاتم گفت نهضت آزادی دولت بختیار را تحمل خواهد کرد .این از طرف یک دوست برجسته ـکاتم
از نهضت آزادی ٬بهرام بهرامیان و دو عضو دیگر چیزی که ـکاتم به عنوان کادر مرکزی نهضت آزادی
توصیف نمود ٬عنوان نشده است .موافقت با دولت بختیار مخالفت با شاه را متوقف نمیکند و نهضت آزادی
امید دارد که عاقبت عزیمت شاه برای مرخصی به چیزی مثل طرح شورای مشورتی چهار نفره ٬که نهضت
آزادی تالش نمود به شاه عرضه دارد٬تنظیم گردد .ـکاتم گفت بهرامیان مدعی است شاه در شرف قبول این
مقدمات )ترتیبات( در اواسط آبان بود ٬ولی پس از گفتگو با سفیر کبیر ایاالت متحده از قبول آن منصرف
شد) .توضیح :ما اطالع داریم این ”انتظار“ به علت عدم تمایل شاه به ترک کشور شکست خورد (.ـکاتم
میگوید که جنبش خمینی در دراز مدت قطعًا در نظر دارد که براساس جذبه روحانی خمینی یک حزب
سیاسی تشکیل دهد .ـکاتم فکر میکند چنین حزبی تمام کرسیهای مجلس را که بر سر آن رقابت میکند به
دست خواهد آورد) .توضیح :ما آن را کامًال به آن صورت نمیبینیم( .مشخص نیست چگونه چنین حزبی
)اـگر باشد( با بقیه جبهه ملی مرتبط خواهد بود.
6ـ ـکاتم گفت آدمهای خمینی نسبت به قدرت سازمانی خودشان برای کشاندن مردم به خیابانها خیلی
مغرور هستند .آنها یک مشکل کوچک با جبهه ملی دارند ٬ولی با دادن سهم و شعارهای جبهه ملی به
خودش در 19ـ 20آذر )تاسوعاـ عاشورا( آن را حل کردند .ـکاتم فکر میکرد که نهضت آزادی میتواند
افراد کافی خوبی برای اداره کردن )ـکشور( پیدا کند و با این نظر که فقط  2یا  3نفر از رهبریت قابل رؤیت
نهضت آزادی به نظر میرسد که تجربه و شعور الزم برای اداره وزارتخانههای جدید )مدرن( را دارا باشند
مخالفت نمود .ـکاتم توافق داشت که این به هر صورت مسئله اصلی است و گفت جای زیادی برای شک
باقی میماند.
7ـ تمام مخالفینی که ـکاتم آنها را دیده بود هم رأی بودند که آشوب بیشتر به قطبی شدن بین جنبش
اسالمی و حزب توده منجر خواهد شد .حزب توده در یک چنین قطبی شدنی برنده اصلی است ٬چونکه
سازمانش هنوز واقعًا شناخته شده نیست و خیلی از رهبران سابقش همین اواخر از زندان بیرون آمدهاند.
ـکاتم متذکر شد که این فشاری روی نهضت آزادی وارد نمود که چارهای برای یک توافق بیندیشد ٬ولی نه
به اندازهای که بر خط سازشناپذیر خمینی غلبه کند.
استمپل
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حزب کارگران سوسیالیست ـ 1
خیلی محرمانه
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی.
تاریخ 28 :اوت 1979ـ58/6/6
به :سفارت آمریکا در تهران ٬فوری 4299
ـگزارشگر :هنری پرشت
شماره سند6426 :
موضوع :گزارش محکومیت تعدادی از سوسیالیستها توسط دادگاه انقالب ایران
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ یک منبع برجسته حزب کارگران آمریکا از ما خواهش کرده که ما درباره خبری که او در رابطه با
 12مرد و  2زن وابسته به حزب کارگران سوسیالیست که اخیرًا در دادگاه انقالب ایران محکوم شده و حکم
اعدام آنها نیز صادر شده است بررسی بنماییم.
منبع ما اسامی چهار نفر از اشخاصی را که احتماًال محکوم شدهاند به شرح زیر دراختیار ما نهاده است:
عبداهلل سماـک ٬حمید شهریار ٬موسی هاشمی ٬مصطفی گرگزاده.
منبع چیزی درباره حزب کارگران سوسیالیست نمیداند ولی حدس میزند که از گروه تروتسکی
باشند .ممکن است گزارشی راجع به اطالعات داده شده تهیه نمایید.
3ـ یک شهروند آمریکایی اطالع داده است که شوهرش به نام حمید شهریاری امروزاعدام شده است.
ـکه البته این شخص احتماًال جزو همان گروه مذکور میباشد .آیا سفارت اطالعاتی درباره او دارد؟
ونس

حزب کارگران سوسیالیست ـ 2

محرمانه
تاریخ 29 :اوت 1979ـ58/6/7

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی.فوری 3523
ـگزارشگر :الیزابت سوئیفت
شماره سند9608 :
مرجع :پرونده دولتی 4297
موضوع :گزارش محکومیت سوسیالیستهای ایران به وسیله دادگاه انقالب
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ سفارت هیچ گونه سابقهای در مورد افراد مذکور در تلگراف مرجع ٬که توسط دولت موقت ایران
اعدام شدهاند ٬ندارد.
3ـ دولت موقت بعضی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست را به اتهام اقدامات ضد انقالبی و قیام
مسلحانه در خوزستان محاـکمه نموده است.
4ـ دو زن عضو این حزب به نامهای مهسا هاشمی و فاطمه فالحی در رابطه با”اقدامات ضد انقالبی و
مبارزه مسلحانه“ علیه حکومت کنونی ایران مجرم شناخته شده و در  4شهریور به حبس ابد محکوم
ـگردیدند.
5ــ سفارت گزارشی از اعدام حمید شهریاری دریافت نکرده است ٬آیا وزارتخانه میتواند جزئیات
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بیشتری را در این باره در اختیار ما قرار دهد؟
6ـ حزب کارگران سوسیالیست یک حزب مارکسیست تروتسکیست میباشد ٬که رهبر آن بابک
زهرایی و تعداد زیادی از اعضای آن تحصیلکرده آمریکا هستند.
7ـ ما همچنان در حال تهیه اطالعات بیشتر هستیم و به محض یافتن اطالعات بیشتر در اسرع وقت٬
آن اداره را در جریان خواهیم گذاشت.
تامست

حزب کارگران سوسیالیست ـ3
شماره سند0106 :
تاریخ 31 :اوت 1979ـ58/6/9
از :وارن جی مگنوسان سناتور آمریکایی
به :سفیر آمریکا در سفارت آمریکا در تهران
طبقهبندی :ندارد
خانم فالحی ٬همسر غالم عباس فالحی موکل اینجانب است که در حال حاضر دراهواز زندانی است.
آقای فالحی اجازه اقامت دائم در ایالت واشنگتن دارد .از هرگونه اقدامی که شما در زمینه آزادی فوری
وی انجام دهید سپاسگزار خواهم بود.
وارن جی ـ منگوسان آمریکا

حزب کارگران سوسیالیست ـ 4
محرمانه
شماره سند0176 :
تاریخ 31 :اوت 1979ـ58/6/9
از :وزارت امور خارجه واشنگتن٬دی.سی.
به :سفارت آمریکا ـ تهران ـ فوری
ـگزارشگر :ـکلمنت
موضوع :محکومیت گزارش شده سوسیالیستهای ایران به وسیله دادگاههای انقالب
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ خانم آن فالحی شهروند آمریکایی همسر غالم )هرمز( فالحی به مااطالع داده است ٬نامههایی که
خانواده شوهرش از دوستانشان در ایران دریافت میکنند ٬داللت بر این هراس دارد که فالحی اعدام
خواهد شد .فالحی جزو دوازده مرد و دو زن گروه حزب کارگران سوسیالیست است که در اهواز محاـکمه
شدهاند.
فالحی دارای ویزای اقامت دائم خارجیان است که حدود شش ماه پیش ”برای شرکت در انقالب“ به
ایران بازگشت .حدود  2ماه پیش او در اهواز دستگیر شد .اتهام وی آن طوری که گزارش میشود فروش
روزنامه به کارگران منطقه نفتی و تحریک آنها به اعتصاب بوده است .فالحی بیست و سه ساله است.
والدینش ٬دو برادر و یک خواهرش طی سه سال گذشته در ایاالت متحده زندگی میکردهاند.
3ـ حتی باقبول این خطر که فالحی و دیگران قبًالاعدام شدهاند و بنابراین نمایندگی هم در رابطه با آنها
بیهوده است ٬ممنون میشویم اـگر شما دراین مورد با دولت ایران درسطح سیاسی )احتماًال میناچی( تماس
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حاصل کنید .شما باید روشن سازید که ما اشخاصی مانند فالحی را ایرانیانی میشناسیم تابع قوانین ایران
ما بحثی در مورد بی گناهی یا گناه آنان نداریم و کوشش نمیکنیم که در مسائل داخلی ایران دخالت کنیم.
معهذا ٬چنین مواردی ٬از نقطه نظر حقوق بشر و مراحل قانونی کار و بر این اساس که آنهااقوام آمریکایی
بالفصلی دارند و خودشان دارای اجازه اقامت دائم در ایاالت متحده میباشند ٬دارای عالئق مشروعی
هستیم .همچنان که بارها روشن ساختهایم ما در مورد طرز عمل دادگاه انقالب و مجازاتهای بیش از اندازه
ـکه اعدامها نمایانگر آن است ٬نگران هستیم .آیا ممکن نیست عدالت با بعضی گذشتها و مالطفتها ٬به
خصوص در مورد بزهکاران جوان ٬مالیمتر گردد؟ عالوه بر حقوق بشر و مالحظات انسانی شما باید به
عنوان یک دوست اثرات منفی غیر قابل اجتناب این گونه اخبار بر افکار عمومی آمریکاییان در مورد
انقالب ایران را خاطرنشان کنید .این اـگر چه نمیتواند کمکی بکند اما در جریان بهبود روابط دو کشور که
هم اـکنون مشکل میباشد ٬اثر میگذارد.
ونس

حزب کارگران سوسیالیست ـ 5
شماره سند 9819 :تاریخ 5 :سپتامبر 1979ـ58/6/14

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن٬دی.سی.فوری
ـگزارشگر :الیزابت آن ٬سوئیفت
طبقهبندی :محرمانه
موضوع :حزب کارگران سوسیالیست ایران
1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ خبرنگار نیوزویک در تاریخ  14شهریور به مأمور سیاسی گفت که باقیمانده اعضای حـزب
ـکارگران سوسیالیست ممکن است تا  15شهریور در اهواز محاـکمه شوند .خبرنگار گفت که بابک زهرایی
رهبر حزب کارگران سوسیالیست در تهران در تالش بوده است که توجهات را در این مورد برانگیزاند:
3ـ سفارت سعی داشته است که با زهرایی تماس بگیرد ولی به نظر میرسد که او در مورد عالقه ما به
این موضوع خیلی مظنون است و تمایل ندارد که با ما صحبت کند .ما فکر میکنیم او ممکن است احساس
ـکند که تماس با سفارت آمریکا در این برهه اـگر برمال گردد برای محاـکمه سودمند نخواهد بود .ما به
تالشمان ادامه خواهیم داد.
4ـ سفارت پیغام زیر را از سناتوروارن .جی.مگنوسان ٬از دفتر او)واقع در سیاتل ـ واشنگتن(دریافت
ـکرده است:
”موکل من خانم فالحی همسر غالم عباس فالحی است که در حال حاضر در اهواز زندانی است.
آقای فالحی مقیم دائمی ایالت واشنگتن )است( .از هر کمک ممکن که شما در سرعت بخشیدن به آزادی
فوری او میتوانید صورت دهید قدردانی میشود“.
5ــ از تماس وزارت خارجه با سناتور مگنوسان و در جریان قرار دادن سناتور در مورد قـضیه٬
قدردانی میشود .سفارت قویًا احساس میکند که مداخله مستقیم سفارت در این قضیه بجز آن مقداری که
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ما تاـکنون به وسیله میناچی انجام دادهایم ٬ممکن است که در قضیه فالحی بشدت زیانبخش بـاشد.
سفارت در هیچ موردی نمیتواند بیشتر از کوشش برای مطمئن شدن از اینکه فالحی تحت قوانین انقالبی
ایران به طرز منصفانه محاـکمه شود ٬انجام دهد.
تامست

حزب کارگران سوسیالیست ـ 6

محرمانه

از :سفارت آمریکا در تهران
تاریخ 9 :سپتامبر  1979ـ 58/6/18
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی.فوری 3697
ـگزارشگر :الیزابت سوئیفت
شماره سند9905 :
مرجع :تهران9819 :
موضوع :حزب کارگران سوسیالیست ایران
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ روزنامه فارسی زبان بامداد در  18شهریور نامهای را که رهبر حزب کارگران سوسیالیست به
آیتاهلل قدوسی دادستان کل ایران نوشته بود ٬به طور کامل چاپ کرده است .در این نامه از قدوسی خواسته
شده که به پروندههای اعضای حزب کارگران سوسیالیست اهواز رسیدگی کرده و یا آنها را آزاد کند و یا در
دادگاههای علنی محاـکمه نماید.
3ـ در نامه عنوان شده که در تاریخ 10خرداد  ٬1358نه عضو آن حزب به جرم ”خرابکاری“ در اهواز
دستگیر شدهاند .در تاریخ  2خرداد ٬هفت عضو دیگر این حزب که از تهران برای بررسی موقعیت به اهواز
رفته بودند نیز دستگیر شدند .از ) 14این باید  16باشد مترجم( نفر دستگیر شده دو نفر آزاد شدهاند .در
شب  4شهریور مهسا هاشمی و فاطمه فالحی که دو زن عضو این حزب هستند در پشت درهای بسته در
ـکمتر از یک ساعت محاـکمه و به حبس ابد محکوم شدند.
درادامه نامه آمده که در همان اثناء اخباری به حزب رسیده که حاـکی از آن بوده که دوازده نفر بقیه نیز
به زودی محاـکمه و اعدام خواهند شد .تنها اعتراضهای گروههای خارجی و ایرانی باعث نجات یافتن آنها
شد.
4ـ در این نامه ادعا شده که این دوازده نفر در اهواز زندانی شدهاند و ”اجازه مالقات با اعـضاء
خانوادهشان یا وکالیشان یا اعضای حزبشان را ندارند “.این زندانیان به جرم شرکت در خرابکاری که
زهرایی آن را انکار میکند دستگیر شدهاند ٬اما زهرایی اظهار داشته که همه اتهامات آنها مشخص نیست.
زهرایی همچنین ادعا میکند که بعضی از این زندانیان در این مدت شکنجه شدهاند.
5ــ بامداد همچنین نامه گروههای مختلف ازشهروندان آمریکایی به نخست وزیر را که در آن خواستار
آزادی اعضاء حزب کارگران سوسیالیست شدهاند منتشر کرده است .داستان یک تظاهرات به نفع آنها
درهاید پارک )لندن( نیز در بامداد منتشر شده است.
6ـ سفارت سعی کرده که با بابک زهرایی تماس بگیرد ولی او عمدًا به تماسهای ما جواب نمیدهد.
)یک بار حتی او به مأمور سیاسی ما که صدای او را میشناخت گفت که زهرایی در خانه نیست( ما
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تماسهای بعدی با زهرایی را به عهده او میگذاریم.
تامست

حزب کارگران سوسیالیست ـ 7

محرمانه
تاریخ 17 :سپتامبر 1979ـ58/6/26

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی .فوری 3805
ـگزارشگر :الیزابت سوئیفت
شماره سند0133 :
موضوع :حزب سوسیالیست کارگران ایران
1ـ کل مطلب محرمانه است.
2ـ در  25شهریور مأمور سیاسی سفارت تلفنی از آقای وزیر ارشاد ملی ٬میناچی ٬در رابطه با تحصیل
پسرش در آمریکا داشت .در خالل تلفن میناچی گفت که دادستان انقالب قدوسی مشـغول بـررسی
پروندههای افراد عضو حزب سوسیالیست کارگران که در اهواز زندانی هستند میباشد .او گفت که با اداره
دادستانی انقالب صحبت کرده و به زودی ترتیبی خواهدداد که مأمور سیاسی سفارت به اهواز سفر کرده با
زندانیها مالقات کند و وضع زندان را ببیند) .سفارت احساس میکند که وقوع این مالقات محتمل نیست(.
3ـمیناچی به سفارت توصیه کرد که مقاله روزنامه بامداد مورخه 24شهریور که جواب اتهامات حزب
سوسیالیست کارگران ایران به وسیله رئیس دادگاههای انقالب خوزستان آقای احمد جنتی داده است٬
بخوانیم.
4ـ جواب اتهامات به وسیله جنتی طوالنی است .او اظهار کرده که  2تن از زنان حزب سوسیالیست
ـکارگران که متهم بودند با بازپرسی مخالفت کرده٬تنظیم کیفر خواست را قبول نکردهاند و حاضر نیستند که
اظهارات دادگاه را بشنوند .محاـکمه  6مرد دیگر اولین مرتبه در یک دادگاه عمومی با یک جلسه  4ساعته
شروع شد که برای تلویزیون هم فیلمبرداری شد .مرحله بعدی دادگاه در حال انجام است .اعضای دیگر
حزب هنوز به محاـکمه کشیده نشدهاند .جنتی گفت که اعضای حزب مزبور محکوم به اتهاماتی از قبیل
توطئه و نقشه کشی بر ضد انقالب اسالمی که در اوضاع ـکردستان ٬ترکمن صحرا ٬و خوزستان اثر گذارده و
ـکوشش برای منحرف کردن انقالب اسالمی و کوشش برای درگیری افراد مسلمان با یکدیگر به نـفع
دشمنان اسالم و حتی به ارزش زیر تسلط بیگانگان قرار گرفتن میباشند .جنتی ٬سپس به نوشتهها و
یادداشتهای این گروه اشاره کرد تا به گفتههای خود حقیقت بخشد.
5ــ سپس بامداد به نشر اظهارات رئیس زندان اهواز پرداخته که میگوید اعضای حزب کارگران
سوسیالیست شکنجه نشدهاند .حتی برای رفتار ما یک تقدیرنامه به پاسداران نوشتهاند و گفتهاند که وضع
ما بد نیست .برطبق اظهارات رئیس زندان ٬زندانیها یک روز به علت سروصدای زیاد در قرنطینه )حبس
انفرادی( نگه داشته شدند .ولی بالفاصله از آنجا آزاد شدند.
6ـ مقاله بامداد بسیار طوالنی است ولی در صورتی که وزارتخانه به تمامی متن احتیاجی داشته باشد
به ما اطالع دهید تا آن را ارسال داریم.
لینگن
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توضیح:
از آنجائی که در متن اصلی اسناد اختصاراتی که حاـکی ازطبقهبندیها وقیود مختلف در مورد اطالعات
مندرجه به کار رفته ٬لذا در ترجمه آن همان عالئم به کار رفته است.
ذیًال همان عالئم همراه با متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن درج میشود.
(U)=Unclassified
بدون طبقهبندی
(C)=Confidential
خیلی محرمانه
(S)=Secret
سری
ّ
(WN)=Warning Notice
هشدار
هشدار شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
and methods Involved (WNINTEL)=Warning Notice Intelligence Sources.

غیرقابل رؤیت برای اتباع بیگانه
(NF)= NOFORN=Not Releasable to Foeign Nationals.

غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار
Not Releasable to Contractorsto or Contractor/Consultants.

=(NC)=NOCONTRACT

پخش و اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده
and Extraction of Information Information Controlled by

(OC)=CRCON=Dissemination
Originator.

به عنوان مثال عباراتی که دارای عالمت ) (S/NF/NC/OCباشند بدین معنی خواهند بود.
سری  /غیرقابل رؤیت برای اتباع بیگانه  /غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران پیمانکار  /پخش و
اقتباس خبر تحت نظر تهیه کننده.
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چریکهای فدایی و مجاهدین ـ 1

سری

ایران
تفسیری در مورد تروریسم در یک وضعیت انقالبی
) (S/NOFORNیک دوره طوالنی بیثباتی که به وسیله آشوبهای مکرردانشجویی ـ مذهبی که در دی
 1357با چندین روز تظاهرات در شهر مقدس قم شروع شد ٬هم اـکنون به عنوان یک انقالب شناخته
میشود .تا پاییز اذیت و بیحرمتی فیزیکی بر علیه افراد جامعه آمریکائی در ایران افزایش یافته بود؛ آنها
وادار به ترک ایران یا بعدًا تخلیه شدند .در دی  1358شاه ایران کشورش را ترک کرد.اـگر چه دو گروه
اصلی تروریستی ایران به این گرایش ملی عمومی ٬که تا وقتی شاه و حامیان خارجیش از جا برداشته
نشوند هیچ چیز مثبتی نمیتواند انجام پذیرد ٬کمک کردند ٬ولی آنها در اعمال ضد آمریکایی اواسط 1357
درگیر نبودند.
)طبقهبندی نشده( به هر حال آنها قسمتی از انقالب بودند .آیتاهلل روحاهلل خمینی سمبل و رهبر قیام٬
برجستهترین حلقه ارتباط بین مخالفین مذهبی و تروریستها بود.او از  1342به این طرف در تبعیدگاه ٬از
رژیم شاه بدگویی میکرده است.در  1351او اظهار داشت که وظیفه هر مسلمان خوبی است که مجاهدین
خلق ایران را حمایت کند .رگبار تبلیغات مداوم او از طریق نوارهای کاست و به وسیله رهبران روحانی
داخل کشور جو شورش  1357را به وجود آورد .از زمان بـازگشت آیتاهلل و ایـجاد دولت مـوقت
سازمانهای تروریستی نقشهای اجتماعی مختلفی را به عهده گرفتهاند .مـجاهدین ٬پـاسداران انـقالب
شدهاند که به وسیله شورای انقالب به عنوان یک نیروی شبه نظامی به کار گرفته شده است .چریکهای
فدایی به طور آشکار با دولت جدید ابراز مخالفت میکنند.
)طبقهبندی نشده( به خاطر این تغییرات اساسی و به خاطر کیفیت کاهش پیدا کرده جامعه آمریکایی
در ایران تعریف این گروهها به عنوان تهدیدهای واقعی یا نهانی برای پرسنل یا منافع آمریکا بایستی که
تعدیل شود .با این حال به خاطر اینکه تعریف برای دوره  5ماهه گزارشی مناسب بود ٬آنها هنوز در این
مجله مورد شمول قرار گرفتهاند.
چریکهای فدایی خلق
خالصه اجرایی
)(S/NOFORNیک گروه مارکسیست غیر مذهبی که قبًال از سرنگونی شاه حمایت میکرد .سازمان
چریکهای فدایی خلق اـکنون به طور آشکار از انحصار اسالمی انقالب ایران به وسیله آیتاهلل روحاهلل
خمینی انتقاد میکنند.
)(S/NOFORNچریکهای فدایی خلق به خوبی به وسیله گروههای فلسطینی تعلیم داده شدهاند و یک
انبار وسیع از تپانچه ٬تفنگ و مسلسل و نارنجکهای دستی از انواع مختلف و همچنین قابلیت تولید مواد
منفجره را دارا میباشد .اخیرًا فداییان تسلیحاتی از انبارهای نیروهای امنیتی ایران ضبط نمودهاند.
)(S/NOFORNچریکهای فدایی خلق که گمان میرود در حال حاضر چندین هزار برابر قویتر میباشند٬
قبًال در واحدهای کوچک مستقل که مقدمتًا مرتکب اعمالی بر علیه هدفهایی که مستقیمًا مرتبط با دولت
ایران میشد و با به کار بردن تکنیک ترور به وسیله مسدود نمودن جاده بااتومبیل ٬فعالیت مینمود .به هر
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حال سازمان درچندین واقعه ضد آمریکایی که برجستهترین آن دراختیار گرفتن سفارت آمریکا در بهمن
 1358بود ٬درگیر شد .در نیمه دوم سال  1357گروه عملیاتش را بر علیه ارتش ایران و نـیروها و
تأسیسات پلیس به منظور ایجاد یک فاصله بین آنها و جامعه افزایش داد.
سازمان ـ اهداف:

)(S/NOFORNچریکهای فدایی خلق یک گروه مارکسیست انقالبی غیر مذهبی است که از جنگ
چریکی برای سرنگونی شاه حمایت میکرد و بیشتر با انقالبیون آمریکای التین مطابقت دارد ٬تا با اتحاد
شوروی یا چین .این گروه بیشتر بر روی هدفهای ایرانی تمرکز داشت و دلیل میآوردند که اـگرچه حمالت
به آمریکاییها وابستگی شاه به ایاالت متحده را نشان میداد ولی پاسخی خـیلی سـنگین ٬از طـرف
سازمانهای امنیتی به دنبال داشت.
)(C/NOFORNبه دنبال واقعه ضد آمریکایی آذر  1356یک سند از چریکهای فدایی خلق ٬اشتغال
ـکامل جدید گروه را به حضور ایاالت متحده در ایران نشان داد .گروه از استثمار کشور انتقاد کـرد و
خواستار اخراج تمام خارجیان شد.
) (Uبه زودی پس از بازگشت خمینی به ایران سازمان چریکهای فدایی خلق نامهای سرگشاده برای او
فرستاد که از گرایش برای ”به انحصار درآوردن انقالب“ اظهار ناراحتی میکرد و از اعمال متعصبهای
مذهبی نسبت به ”هر چیزی که اسالمی نیست“ شکایت میکرد.
قدرت تخمینی:
) (Uچندین هزار) .؟(
رهبران اصلی:
) (Uاطالعاتی در دست نیست.
سابقه:

)(Uچریکهای فدایی خلق در  50ـ  1349به وسیله اعضای طرفدار عمل و ناراضی از تشکیالت
سازمان جوانان حزب کمونیست توده متمایل به مسکو ٬تشکیل شد .سازمان در ابتدا مبادرت به ایجاد
شورش دهقانی در دامنههای شمال ـکوههای البرز بین تهران و دریای مازندران نمود .بعدًا در فعالیتهای
شهری درگیر شد و در اوایل  1354بیشترین فعالیت را داشت و با مجاهدین خلق همکاری داشت .در
 1354و در ماههای اردیبهشت وخرداد  ٬1355سازمان متحمل شکستهای سختی شد ٬رهبر عملیاتی آن
ـکشته شد ٬دیگر اعضای آن کشته و یا دستگیر شدند و یا خودکشی کردند ٬و بعضی خانههای تیمی و مراـکز
تدارکاتی آنها به وسیله مقامات کشف شد .اـگر چه دستگیریهای بیشتری در بهمن  1355انجام شد و برخی
درگیریهای مسلحانه بی ثمر با پلیس صورت گرفت ٬گروه به فعالیت کمی ادامه داد و احتمال داده میشود
ـکه انرژی گروه به تجدید سازمان و آموزش مجدد تخصیص یافته بود .سازمان که همیشه قادر به انجام
اعمال تروریستی تشخیص داده شده بود ٬یک دوره  18ماهه نسبتًا غیرفعال را ٬در آذر  1356با عملیات
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ضد آمریکایی پایان داد .در اوائل  1357گروه مبارزاتش را بر علیه ارتش ایران و نیروهای پلیس افزایش
داد.
)(Sـگزارشات متضادی در طول سالیان در رابطه با هماهنگی احتمالی چریکهای فدایی و مجاهدین
خلق دریافت شده است .به خاطر اینکه گروهها به طور همزمان برخی از تاـکتیکهایشان و محل استقرار
پایگاههایشان را تغییر دادند ٬گمان میرود همکاری از سر گرفته شده به هر حال وجوه اختالف مداومی
مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که بر طبق گزارشات ٬چریکهای فدایی خلق رهبران متخصصتری
دارد ٬مجاهدین از حمایت اجتماعی قویتری برخوردار است .هرکدام از گروهها رهـبری و عـضویت
جداـگانه خود را حفظ میکنند .تحلیلهای گذشته نشان میدهد که از زمان مرگ رهبران عملیاتی هر دو
ـگروه روابط محکمتر نشده ٬بلکه بدتر شده است .از رفتار )ـگرایش( متباین در  1357هنگامیکه چریکهای
فدایی تجدیدفعالیت مینمود و در حالی که سازمان مجاهدین از طرف مخالفین میانه رو دعوت به ممانعت
از تروریسم میشد ٬این طور به نظر آمد که گزارشات جعلی از همکاری ارائه میشود.
) 25 (Sدرصد از اعضای دستگیر شده چریکهای فدایی خلق زن بودند که یک نشان ویژه خیلی مهم
در یک کشور مسلمان سنتی میباشد.
تاـکتیکها و متدهای عملیات:

)(S/NOFORN/WN INTELهدفهای چریکهای فدایی خلق منحصرًا ایرانی بودند:
ـ پرسنل سازمان اطالعات و امنیت ملی ایران )ساواـک(.
ـ مقامات پلیس ٬نظامی و دولتی ایران
سبک استفاده از جو شدت گرفته ضد شاه در  1357با این الگوی عمل معمولی مطابقت داشت.
)سازمان نیروهای پلیس و نظامی را مورد حمله قرار داد(.
) (C/NOFORNدر دی  1357در یک نامه خطاب به یک پیمانکار دفاعی ایاالت متحده ٬چریکهای
فدایی خلق موضع قبلی خویش در مورد اتالف منابع در هدف قرار دادن آمریکاییها مورد تجدید نظر قرار
داد و عالقه )نفع( جدید خود را به آنها )آمریکاییها( به عنوان هدفهای پرمنفعت اظهار داشت .سازمان
مسئولیت بمب گذاری در انجمن ایران و آمریکا در آذر  1356را به عهده گرفت ٬ولی ادعای اعتبار برای
آن و دخالت در هیچ واقعه ضد آمریکایی دیگری تا تسخیر سفارت آمریکا در تهران در بهمن  1357را
ننمود.
) (Sحمل سالح درفعالیتهای غیر عملیاتی روزانه شان منجر به درگیریهای مسلحانه بی هدف با پلیس
شاه و از دست دادن پیوسته اعضاء شد.
) (Uچریکهای فدایی خلق نبرد خلق را منتشر میکند که توجهات را به زندگی و مشقات کارگران
معطوف نماید و بدین وسیله آنها را برای باال بردن درک طبقاتی تعلیم دهند ٬تحریک کنند و بسیج نمایند.

تشکیالت:

) (S/NOFORNبرخی گزارشات اشاره میکند که چریکهای فدایی خلق غالبًا دارای واحدهای اولیه
 2تا  5عضوی هست که اطالعات کمی را مبادله میکنند .واحدهای )تیمهای( نظامی اعمال خرابکارانه را
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انجام میدهند )مثل ترورها( ٬تیمهای سیاسی در دانشگاه تبلیغات میکنند.
ستادهاـ پایگاهها:

)(S/NFNC/WNچریکهای فدایی خلق که تصور میشود بر روی خانههای ”تیمی شهری و برون
شهری “ تکیه میکنند ٬به طوری که گفته شده در سال  1356تصمیم گرفت که بعضی واحدهای مستقر در
تهران ٬اصفهان ٬شیراز و مشهد را منحل کند .استقرار مجدد چریکهای فدایی خلق در شهرهای کوچکتر در
شمال و جنوب پیشنهاد شد .این پیشنهاد ممکن است فریبی برای گمراهی مقامات ٬بوده باشد .این پیشنهاد
به خاطر مشکالتی که تروریستها در صورت مبادرت به جذب در جوامع محلی احتماًال با آن روبرو
میشدند ٬مورد تردید قرار گرفت.
) (S/NF/NC/WNاواخر بهمن  1358فداییان دانشگاه تهران را اشغال نمودند.
آموزش:

)(S/NOFORNچریکهای فدایی خلق خیلی خوب آموزش دیدهاند .تعلیمات توسط جبهه خلق برای
آزادی فلسطین و دیگر گروههای امتناع در برخی پایگاهها در لیبی و از جبهه خلق برای آزادی عمان در
عمان وجمهوری دمکراتیک خلق یمن ٬داده شده است.اتهامات ساواـک مبنی بردریافت آموزش از طرف
ـکوبا هرگز تأیید نشد.

تسلیحات:

) (S/NOFORNچریکهای فدایی خلق با مواد منفجره ٬خصوصًا اسید پیکریک خیلی خوب کـار
میکند.
روشن شده است که سازمان مواد منفجره را در مقادیر زیاد تولید کرده است ولی مقدار کمی از آن را
استفاده نموده .بنابراین یک ذخیره بزرگ ممکن است وجود داشته باشد .عقیده بر این است که فقط دو
ـکیلوگرمتری نیترو تولوئن )تی.ان.تی( و نوعی از مکانیسم زمان بندی )ساعت( ٬بمبی را که در انجمن ایران
و آمریکا استفاده شده تشکیل میداده است.
) (S/NF/NC/WNسالحهای اولیه به وسیله دزدی تهیه شد .بـعدًا قسـمت اعـظمی از سـالحهای
چریکهای فدایی خلق از اروپا تهیه شد .بهترین اسلحه در انبار مهمات جنگی سازمان ٬تپانچه خودکار 9
میلیمتری 63ـ ام لهستانی میباشد .دیگر اسلحهها شامل :تپانچههای کالیبر  ٬38هفت تیرهای آسترا
ساخت اسپانیا ٬هفت تیرهای آدامیگ ٬مسلسلهای نیمه خودکار ”پورت سعید“ ٬تفنگهای شکاری پر
قدرت ٬مهمات تنگستن سوراخ کننده زرهپوش و تفنگهای طرح لهستانی 47ـ  AKبا پرتاب کنندههای
نارنجک و نارنجکهای تکه تکه شونده ضد تانک ٬میباشد آخری ممکن است از محصوالت مجاز عراق
باشد .بعضی سالحها ممکن است از مجاهدین خلق به دست آمده باشد.
) (SINFINCI WNگمان بر این میرود که سازمان برای غلبه بر زیانهایی که در مقابل نیروهای امنیتی
دولتی داشت و عملیات را تحت تأثیر قرار داده بود ٬در اواسط  1356دوباره از خارج مسلح شده باشد .تا
اواخر بهمن  1358سازمان مسلسلهای اوزی ٬تپانچههای کالیبر  38و تجهیزات ارتباطی از نیروهای
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امنیتی ایران به تصرف در آورد.
منابع مالی:
) (Sاولین وجوه به وسیله دستبردها ٬دزدی از پدر و مادر و حقوق به دست آمد ٬در نیمه دوم اوایل
 1355مبالغ زیادی پول رایج آمریکا از اعضا و خانههای تیمی سازمان به دست آمد .به طوری که گفته
شده پول به وسیله فلسطینیها و لیبی فراهم شد .در سال  1355لیبی متهم به فراهم آوردن  400/000دالر
ـکمک ساالنه به چریکهای فدایی خلق شد .سازمان مجاهدین خلق نیز ممکن است به تأمین بودجه کمک
ـکرده باشد.
ارتباطات بینالمللی:
) (S/NOFORNارتباط با لیبی ٬عراق ٬جمهوری دموکراتیک خلق یمن وفلسطینیها در باال اشاره شد.
ارتباطات در میان فلسطینیها به وسیله جبهه امتناع صورت میگیرد.
)(S/NOFORN/WNINTELمهدی خـانبابا تـهرانـی ) (Khanbaba Tehraniرهـبر ـکـنفدراسـیون
دانشجویان ایرانی در اروپا ممکن است رئیس چریکهای فدایی خلق در اروپا باشد .ـکنفدراسیون دارای
اعضای زیادی میباشد که ستادها و شعبات اصلی آن در آلمان غربی ٬ایاالت متحده ٬بلژیک ٬ـکانادا٬
انگلیس ٬ایتالیا و سوئد میباشد .احتماًال فقط بـخش کـوچکی طـرفدار خشـونت هسـتند .اعـضای
ـکنفدراسیون به مؤسسات دیپلماتیک ایران در بن ٬ژنو و پاریس حمله کردهاند .رهبران ـکنفدراسیون با
تروریستهای آلمان غربی ٬آنارشیستهای PELOسوئدی PFLO ٬PELO٬و جنبش خـلق بـرای آزادی
آنگوال ارتباط دارند.
تحلیل واقعه:
) (Cعملیات چریکهای فدایی خلق به منظور ایجاد یک جدایی بین پلیس یا ارتش و مردم ایران و
وادار کردن پرسنل امنیتی برای در نظر گرفتن جامعه به عنوان یک تهدید میباشد.
) (S/NOFORNدر عملیات برنامه ریزی شده بدون اشکال چریکهای فدایی خلق ٬از تسلیحات و
خودروهای گوناـگونی بر علیه هدفهای منتخب استفاده میشد .موتورسیکلت مکررًا در معیت اتومبیل در
محاصره پستهای نظامی و ایستگاههای پلیس با در انجام ترورها مورد استفاده قرار گرفته است .در این
آخری ٬یعنی ترور به وسیله بستن راه با اتومبیل ٬از یک اتومبیل برای بستن جاده استفاده شد ٬در حالی که
یک اتومبیل دیگر و یا موتورسیکلت ٬تیرانداز یا تیراندازان را به منطقه تیررس حـرکت داد .سـازمان
مسئولیت عملیاتش را در جزوههای منتشر شده ٬سطح عمومی به عهده گرفت.
فعالیتهای مهم:

) (C/NOFORNیک افزایش در تعداد حمالت مسلحانه به افراد امنیتی و قرارگاهها برجسـتهترین
روند در فعالیتهای سازمان در سال  1357بود ٬در حالی که هنوز مبادرت به ترور میشود ٬به نظر میرسد
ـکه هدفها اهمیت کمتری از آنهایی که در سال 54ـ 1353انتخاب میشد داشته باشد.
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اسفند  (S/NOFORN) 1352یک مأمور مخفی ساواـک را که سالها پیش در حزب توده نفوذ کرده بود٬
ترور کردند.
آذر  (C) 1353یک مأمور ایرانی که به مأموریت در کمیته مشترک ضد تروریسم دولت گمارده شده
بود ٬ترور شد) .در عملیات مشترک با مجاهدین خلق(
اردیبهشت  (S/NOFORN) 1354یک عضو سابق چریکهای فدایی خلق را که با مقامات همکاری
میکرد ترور کردند.
آذر  (S/NF/NC/WN) 1356در انجمن ایران و آمریکا ٬یک مرکز آـکادمیک را که سازمان ارتباطات
بینالمللی ایاالت متحده سرپرستی آن را به عهده داشت بمب گذاری کردند )سابق(.
دی (C/NOFORN) 1356نامهای در مورد هدف قراردادن منابع آمریکا در ایران را برای پیمانکار دفاعی
ایاالت متحده فرستادند.
اسفند  (S/NF/NC) 1357یک حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در تبریز با استفاده از نارنجک
دستی ٬کوکتل مولوتف و اسلحههای خودکار انجام دادند.
شهریور  (U) 1357با پوشیدن یونیفورم ژاندارمری در سر راه یک گشتی نظامی در تبریز کمین کردند.
در طول یک ساعت درگیری  9نفر کشته شدند و  7نفر مجروح شدند.
ـ ) (S/NOFORNحملهای به جلوی یک قرارگاه پلیس در جنوب غربی تهران انجام دادند.
ـ ) (S/NOFORNبه یک قرارگاه دیگر پلیس در تهران حمله بردند.
مهر  (U) 1357یک سرهنگ پلیس و رانندهاش را با کمین کردن در مشهد کشتند.
ـ ) (Cاحتماًال در حملهای به کنسولگری عراق در ساالنه به چریکهای فدایی خلق شد .سـازمان
مجاهدین خلق نیز ممکن است به تأمین بودجه کمک کرده باشد.
خرمشهر که یک گارد امنیتی کشته شد و دیگری زخمی ٬مسئول بودند .ساختمان به منظور اعتراض به
اخراج آیتاهلل خمینی از عراق به آتش کشیده
شد.
ـ ) (Cاحتماًال در حمله به یک پاسگاه ژاندارمری درجنوب غربی اصفهان که دریک درگیری مسلحانه
طوالنی یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند مسئول میباشند.
آبان  (S) 1357گمان میرود که مسئول مبادرت به ترور رئیس پلیس ـکرمان بوسیله بستن راه با
اتومبیل میباشند ٬راننده رئیس پلیس زخمی شد.
آذر  (S/NF/NC/WN) 1357چهار موتورسیکلت سوار با اسلحههای خودکار بر روی یک تأسیسات
پلیس در تهران آتش گشودند یک پلیس کشته و یکی زخمی شد.
دی  (U) 1357مسئولیت حمله به سه قرارگاه نظامی در تهران را به عهده گرفت.
ـ ) (S/NF/NC/WNبه یک اتوبوس نیروهای مسلح نزدیک دانشگاه تهران حمله کردند.
ـ ) (C/NOFORNبه یک پاسگاه پلیس در تهران حمله کردند.
ـ ) (Uدو موتورسیکلت سوار به ستاد ژاندارمری در تهران حمله بردند .چندین سرباز کشته شدند و
سربازهای دیگر زخمی شدند.
ـ ) (C/NOFORNاحتماًال مسئول قتل یک مقام پلیس در تبریز میباشند.
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بهمن  (U) 1357سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کرد و چندین گروگان را در آنجا نگه داشتند تا
اینکه به وسیله وفاداران به دولت موقت مجبور به ترک آنجا شدند.
ـ ) (Uبه مرکز رادیو تلویزیون ملی ایران حمله بردند.
مجاهدین خلق ایران ـ
خالصه اجرائی
) (S/NF/NC/WNمجاهدین پیشقراول مخالفین مذهبی شاه ٬با جنبههای ضد مذهبی برنامه مدرنیزه
ـکردن او مخالفت ورزیدند و به پشتیبانی ایاالت متحده و غرب از رژیم او حمله کردند .اـکنون در مسیر
اصلی جنبش انقالبی ٬مجاهدین چندین هزار عضو دارد و هنوز به رشد ادامه میدهد.
) (S/NOFORN/WNINTELسازمان مجاهدین خلق عمدتًا در کشورهای غرب و با فـلسطینیها
آموزش دیده است .و لذا سازمان بندی خوبی دارد که به صورت شاخههای پشتیبانی مجزائی است که هر
یک وظیفهای انجام میدهند .انبار مهمات جنگی آن شامل منفجر شوندههای پیکرات ٬مـهمات ضـد
زرهی ٬تجهیزات ارتباطی پیچیده و مجموعهای از اسلحههای گوناـگون میباشد .لیبی یک تغذیه کننده مهم
است.
) (S/NOFORNمجاهدین تا سال  1356پرسنل امنیتی ایران ٬مؤسسات مرتبط با غرب )منجمله
ایاالت متحده( ٬و پرسنل نظامی و غیرنظامی ایاالت متحده )تمامًا در ایران( را مورد هدف قرار میدادند.
در سالهای اخیر مجاهدین عمًال از تروریسم اجتناب ورزیده و آن را به مخالفین سیاسی سازمان داده
شدهای که اهداف مجاهدین را برمیآوردند واـگذار نمودند.
IPS

مجاهدین خلق ایران
جهتگیری ـ اهداف:

) (S/NF/NC/WNمجاهدین ٬متعصبین سنتی مذهبی ٬با رژیم شاه به خاطر جنبههای ضد مذهبی
برنامههای مدرنیزه کردن آن خصوصًا آنهایی که قدرت رهبران مذهبی را کاهش میداد مخالفت نمودند ٬و
آن را گناه نفوذ غرب میدانستند .مجاهدین که بشدت هراسان از بیگانه هستند ایاالت متحده را به خاطر
حمایت از شاه مورد حـمله قـرار دادنـد .مـجاهدین کـه مـارکسیستهای اسـالمی نـامیده مـیشوند٬
مارکسیزمشان فعالیتهای سیاسی را بیش از فلسفه تبلیغ میکند ٬در حالی که عنصر دینی تفکراتشان بر
مخالفت با نابرابری اجتماعی تأـکید دارد.
) (Uآرم مجاهدین خلق مرکب از چندین سمبل که صفات ممیزه گروه را اعالم میکند ٬میباشد.
آنها شامل یک آیه از قرآن که بیان کننده عقیده اسالمی؛ ستاره صبح ٬نشاندهنده امید که با اولین روشنایی
روز آورده میشود؛ داس وسندان ٬سمبلهای کشاورزان و کارگران سخت کوش؛ مسلسل؛ نمایانگر مبارزه
مسلحانه ٬شاخه زیتون ٬نشان دهنده تمایل برای صلح؛ نقشه ایران و کره زمین که مبارزه برای غلبه بر ستم
در ایران و دیگر جاها در دنیا را نشان میدهد.
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نیروی تخمین زده شده:
) (S/NF/NC/WNمجاهدین که در ماههای اخیر به طور واضحی رشد کردهاند اـکنون میتوانند ادعا
ـکنند چندین هزار نفر عضو یا هواخواه دارند.
رهبر اصلی:

) (S/NOFORNمحمدتقی شهرام یک ایدئولوگ مارکسیست که به طوری که گزارش شده رهبری را از
پاییز  1976به دست گرفت .گفته شده است که شهرام برروابط بین مجاهدین خلق وچریکهای فدایی خلق
تأـکید میکند.
سابقه:

) (Sمجاهدین خلق در سال  1340بنیاد نهاده شد ٬در دهه بعدی چندین بار تجدید سازمان شد.
سازمان نام مجاهدین را در اواخر  1350برگزید .در  1351آیتاهلل روحاهلل خمینی شخصیت برجسته
مذهبی شیعه اظهار داشت که وظیفه تمام مسلمانان خوب است که مجاهدین را حمایت کنند ٬و شاه را
سرنگون سازند این فرمان به مجاهدین خلق مشروعیت داد و آن را قادر ساخت که حمایت اجتماعی و
وسیعتری کسب کند .بازرگانان خیلی محتاط بازار ٬مطلوبترین پاسخ را دادند.
) (Sپس از یک دوره عمل برعلیه هدفهای غربی و ایرانی یک دوره زوال در تابستان  1352وجود
داشت که متأثر از تالشهای متقابل نیروهای امنیتی بود و نتیجه اولین ترور ضد آمریکایی بود.
) (SNOFORNدر اردیبهشت  1354به نظر آمد که یک شکاف بین مارکسیستهای اصولی و متعصبین
مذهبی مجاهدین خلق بوجود آمد .مارکسیستها با چریکهای فدایی خلق همکاری و فعالیت نمودند.
این دوره عمل در  5ـ 1354منجر به سرکوبی دولت و در عوض منجر به سکون عملیاتی مجاهدین خلق
شد که از مرداد  1355شروع شد .در پاییز  1355رهبر عملیاتی مجاهدین خلق کشته شد ٬اعضای دیگر
دستگیر و کشته شدند یا با کپسولهای سیانور خودکشی کردند .به هر صورت گروه به وسیله این زیانها
شدیدًا تحت تأثیر قرار نگرفت.
) (S/NOFORNبا نگاهی به گذشته ٬سال  1355نقطه پایان یک دوره برجسته از تروریسم مجاهدین
خلق بود .در سال  1356مجاهدین خلق وفداییان به طور همزمان بعضی از تاـکتیکهایشان و محل استقرار
پایگاههایشان را تغییر دادند )این تحول به عنوان مدرکی برای تجدید اتحاد ذـکر شده(.
با این حال هر گروه ٬رهبران و اعضای جداـگانه شان را حفظ کردند .نشانههای بارزی مجاهدین خلق را با
جبهه ملی مرتبط میکند ٬یک ائتالف در میان گروههای مخالف ایرانی با جهت میانهروی سیاسی به نظر
آمد ٬موقعی که از جبهه ملی درخواست میکرد )یا جبهه ملی از مجاهدین خلق درخواست میکرد( که به
ائتالف ٬شانسی برای کمک کردن به اهداف دموکراتیک سیاسی استانداردش بدهد ٬مجاهدین خلق عمدًا
از آشوب اجتناب ورزید.
) (SNOFORNتا مهر ماه  1357هیچ دلیل محکمی در دست نبود مبنی بر اینکه مجاهدین خلق با
آشوب مذهبی ـدانشجویی سال  57مرتبط است .در آن زمان مجاهدین یک تظاهرات آشکار در دانشگاه
آریامهر برگزار کردند و به عنوان قهرمانان ملی مورد احترام قرار گرفتند .در تمام طول دوره ٬خمینی و
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دیگر آیتاهللهای مسلمانان تماسهایی با مجاهدین خلق داشتند و از طریق آنها احتماًال روابط بـین
مخالفین مذهبی و تروریستها حفظ میشد.
تاـکتیکها و روشهای عملیات:
) (S/NF/NC/WNمجاهدین در ابتدا برعلیه هدفهایی که مستقیمًا با دولت ایران مرتبط میشد از قبیل
پاسگاههای پلیس و ساختمانهای دولتی عمل میکردند .به تدریج مؤسساتی وابسته به غرب )برای مثال:
مراـکز فرهنگی ٬تجارتخانه و سفارتخانهها( هدف قرار گرفتند .مجاهدین تکنیک ترور به وسیله بستن
جاده را بر علیه مقامات ساواـک و پرسنل نظامی و غیر نظامی آمریکایی مورد استفاده قرار دادند .در سال
 1975مجاهدین به سفارت آمریکا واداره موتوری هیئت مستشاری نظامی به وسیله استفاده از کارمندان
ایرانی نفوذ کردند.
سازمان در مورد قسمتهای مختلف جامعه مقامات آمریکایی خصوصًا آنهایی که به نحوی وابسته به
سفارت بودند ٬اطالعاتی جمع آوری نمود .سازمان مجاهدین معتقد بود که حمله به هدفهای آمریکایی اثر
زیادتری از هدفهای ایرانی داشت ٬آنها توجه رسانههای گروهی را به خود جلب کردند ٬شاه را بیاعتبار
ساختند و به خروج دسته جمعی تکنسینهای ایاالت متحده کمک کردند و بدان وسیله سرعت حرکت
برنامه مدرنیزه کردن را کاهش دادند.
) (Sمجاهدین قابلیت استراق سمع ارتباطات ساواـک را دارا میباشند.
تشکیالت:

) (S/NOFORNمجاهدین خلق که به وسیله یک کمیته اداره میشود که به گروههای سیاسی ـ نظامی
تقسیم شده و به عنوان جوخههای ترور و جناحهای پشتیبانی آموزش داده میشوند .جناحهای پشتیبانی
وظایف بیشماری دارند :اطالعات و نظارت )هدفهای آینده ترور( ٬تبلیغات )نوشتن و تولید جزوات و
ـگذاشتن آنها در محلهای عمومی( تدارکات )انتخاب ٬به دست آوردن و حمل و نقل ـ تدارکات ٬منجمله
قاچاق اسلحه( ٬تیمهای ارتباط خارجی )برای حفظ روابط با اعضاء وهواداران در اروپا و ایاالت متحده(٬
تیمهای پزشکی )شامل دکترها( ٬یک تیم انضباط داخلی و یک تیم مالی؛ تمامًا به قسمتهای مجزا تقسیم
شدهاند و عمًال در فعالیتهایشان مستقل هستند.
) (S/NOFORN/NOCONTRACTگمان میرود که تشکیالت گروههای اسالمی زیر مجموعهای از
مجاهدین خلق باشد.
ستادها ـ پایگاهها:

) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELاین طور که مشخص شده روی خانههای تیمی تکیه
میکنند .در سال  1356به طوری که گزارش شده مجاهدین خلق )همراه با فداییان( تصمیم گرفتند که
بعضی واحدهای مستقر در تهران ٬اصفهان ٬شیراز و مشهد را منحل کنند .پیشنهاد شد که مجاهدین خلق
مجددًا در شهرهای کوچک در شمال و جنوب مستقر شوند .این پیشنهاد ممکن است فریبی برای گمراهی
مقامات بوده باشد .این پیشنهاد به خاطر مشکالتی که تروریستها در صورت مبادرت به جذب در جوامع
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محلی احتماًال با آن روبرو میشدند ٬مورد تردید قرار گرفت.
) (S/NOFORNیک واحد مجاهدین خلق ممکن است در پاریس وجود داشته باشد.
آموزش:

) (S/NOFORNتعلیمات در لبنان ٬لیبی ٬سوریه از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین ٬الفتح و جبهه
خلق برای آزادی فلسطین و دیگر گروههای تندرو آموزش داده میشود.
) (S/NOFORN/NOCONTRACT/WNINTELجمهوری دموکراتیک خلق یمن ادعا نمود که قاتالن
غیر نظامیان ایاالت متحده در سال  1976را تعلیم داده است.
) (Uادعای ساواـک مبنی بر آموزش مجاهدین خلق در ـکوبا هرگز مورد تأیید قرار نگرفته است.

تسلیحات:

) (S/NOFORNمجاهدین خلق در دوران تروریستیاش خودکفایی تسلیحاتی را ترجیح میداد و
مهماتی منجمله گلولههای ضد زرهی برای تپانچههای خودکار  63و منفجر شوندههای پیکرات با کیفیت
باال برای استفاده در بمب باتکنولوژی پیشرفته ٬تولید کردهاند مجاهدین خلق مواد منفجره را به مقدار زیاد
تولید کرده است ٬ولی خیلی کم استفاده نمود ٬بنابراین یک انبار بزرگ ممکن است وجود داشته باشد.
) (S/NOFORNانبار مهمات جنگی مجاهدین خلق شامل :تپانچههای کالیبر  ٬38دیگر تپانچهها٬
تپانچههای نیمه اتوماتیک ٬صدا خفه کن ٬تفنگهای  47ـ  AKتپانچههای خـودکار  9مـیلیمتری 63
تپانچههای اتوماتیک  9میلیمتری براونینگ ٬تپانچههای اسپانیایی آسترا و مهمات مربوطه میباشد.
تجهیزات شامل رادیو و بی سیمهای دستی و همچنین دستگاههایی از قبیل اسـیلوسکوپ ٬فـرستنده٬
باطری ٬رله و مدارهای مجتمع میباشد.
) (C/NOFORNلیبی تسلیحات و مهمات را از طریق ـکویت و بحرین فراهم نموده است.
امور مالی:

) (S/NOFORNپس از دعوت آیتاهلل خمینی از مؤمنین برای حمایت از مجاهدین در سال ٬1351
تجار بازار و افراد متمایل به مذهب و مخالف مادیت ٬وجوهی را از طریق دانشجویان و زائران مکانهای
مقدس عراق به خمینی منتقل کردند) .تا مهر  1357خمینی در شهر نجف عراق مستقر بود( .او )خمینی(
قسمتی را رد کرد و بقیه را به مجاهدین داد.
) (S/NOFORNکمکهای مستقیم بیشتری به وسیله همان طرفداران خمینی ممکن است به مجاهدین
داده شده باشد.
) (S/NOFORNلیبی کمک مالی هم برای خمینی و هم مجاهدین خلق فراهم نمود .بطوریکه گفته شده
است سفارت لیبی در بیروت هر سه ماهه  100/000دالر برای مجاهدین میفرستد.
) (S/NOFORNمجاهدین گاهی به بانکها دستبرد زدهاند.
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روابط بینالمللی:

) (S/NOFORNآموزش و کمک از طرف عراق ٬لیبی ٬جمهوری دموکراتیک خلق یمن ٬سوریه و
فلسطین در باال اشاره شد.
تحلیل واقعه:
) (Cتقریبًا تمامی ترورهای مجاهدین از نوع مسدود کردن جاده به وسیله اتومبیل بوده است قربانیان
به دقت مراقبت میشدند و ساعات و مسیر رفتنشان به سرکار به وسیله تروریستها کـامًال مشـخص
میگردید .یک تا چهار عامل اجرا در کار دخالت داشتند و تقریبًا بدون استثنا فرار کردهاند.
عملیات مهم:
اردیبهشت  (S/NOFORN) 1351مبادرت به ترور یک سرتیپ نیروی هوایی ایاالت متحده به وسیله
بمب گذاری نمودند.
خرداد  (S) 1352یک سرهنگ دوم ارتش آمریکا را که عضوی از گروه مستشاری نظامی ارتش
ایاالت متحده بود و به عنوان مشاور مالی وزارت جنگ ایران خدمت مینمود ترور کردند .دو مرد مسلح
عملیات را انجام دادند که گمان میرود به تالفی اعدام چریکهای محکوم بوده است.
آذر  (C) 1353یک مأمور ایرانی مسئول در کمیته مشترک ضد تروریسم دولت را ترور کردند )در
عملیات مشترک با چریکهای فدایی خلق(.
اسفند  (C) 1353سرتیپ رضا زندی پور رئیس کمیته مشترک ضدتروریسم دولت را ترور کردند )در
عملیات مشترک با چریکهای فدایی خلق(.
اردیبهشت  (U) 1354دو افسر نیروی هوایی ایاالت متحده را ترور کردند .صبح زود زمانی که دو
آمریکایی به وسیله یک شوفر نظامی ایرانی از خانه شان در شمال تهران به محل کارشان در ستاد نیروهای
مسلح ایران برده میشدند )جائی که آنها در گروه مستشاری نظامی کار میکردند( ٬حمله صورت گرفت.
یک اتومبیل ایرانی جاده را مسدود کرد و در همان حال یک وانت از عقب به اتومبیل افسران کوبید .سه
تروریست از اتومبیل و وانت بیرون پریدند و به راننده ایرانی دستوردادند که عقب بکشد .بعدچندین بار از
نزدیک آتش کردند و افسران را کشتند و با یک اتومبیل سوم فرار کردند.
خرداد  (C) 1354انجمن ایران و آمریکا در مشهد را بمب گذاری کردند.
تیر  (C) 1354کنسولگری انگلیس در مشهد را بمب گذاری کردند.
) (Cیک کارمند ایرانی سفارت آمریکا را ترور کردند )هدف اصلی یک مقام کنسولی ایاالت متحده
بود(.
مرداد 3 (U) 1355ـکارمند غیر نظامی یک پیمانکار دفاعی ایاالت مـتحده را در یک عـملیات
آدمکشی به وسیله مسدودنمودن جاده مشابه با اتفاق مه 1975ترور کردند ٬وفقط این بار 4تروریست در
عملیات شرکت داشتند .ـ مرکز مهاجرت یهودیان مرتبط با سفارت اسرائیل را تحت نظر گرفتند.
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چریکهای فدایی ـ1
شماره سند2681 :

محرمانه
تاریخ 4 :مارس 1979ـ1357/12/14

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
ـگزارشگر :استمپل
موضوع :ایرانیهای چپ ٬مارکسیست ٬غیراسالمی و در حال رشد
1ـ محرمانه تمام متن
2ـ خالصه :فداییان خلق که شاخه نظامی مخالفین دست چپی انقالب اسالمی است ٬سازمان یافته به
نظر میرسد ٬ولی هنوز از ضعف رهبری رنج میبرد .رنگ و بوی قوی فلسطینی در سازمان فداییان خلق
وجود دارد .گروههای کوچکتر کمونیست با یکدیگر منازعه میکنند .ضد آمریکایی بودن گرایش مسلط
بر ایدئولوژی است که با تقاضا برای دموکراسی خالص به طور نزدیک دنبال میشود .بعضی پیشبینی
نمیکنند که تا هنگام انتخابات مجلس مؤسسان فعالیت عمدهای از جانب چپ صورت گیرد اما فداییان
خلق همچنان به طور ثابت بر دولت ایران فشار خواهند آورد.
3ـ در گفتگو با چند تن ایرانی مطلع و یک روزنامهنگار غربی که از )مقر( ستاد فداییان خلق دیدن
ـکرده ٬مأمور سیاسی برداشتهای زیر را از فداییان خلق و دیگر گروههای مارکسیست که در صحنه ایران
پدیدار شدهاند پیدا نموده است.
4ـ بزرگترین و مهمترین گروه که شماره افراد آن به  5000در چندین واحد میرسد )شماره به وسیله
خودشان به روزنامه نگار داده شده( فداییان خلق است )ـکه قبًال در گزارش سفارت چریک فدایی خلق
معرفی میشد( .این سازمان یک دفتر مرکزی در شمال دانشگاه تهران دایر کـرده کـه دارای قسـمت
مطبوعات و قسمتهای مختلف که امور اداری سازمان را اداره میکند میباشد .روزنامهنگاری که از دفتر
دیدن کرد ٬تحت تأثیر سازمان اداری قرار گرفته بود ٬ولی گفت که رهبری آن به صورت یک مشکل باقی
میماند .هیچ رهبر واحدی یا سری رهبرانی که از خفا بیرون آمده تا فرماندهی به رسمیت شناخته شده
سازمان را به دست بگیرند ٬وجود ندارد .سرخ پوستهای زیادی هستند ولی رئیس وجود ندارد) .و یا
مطابق گفته دیگران که با گروه تماسهایی دارند :رؤسای زیادی هستند ٬ولی سرخ پوستی وجود ندارد(
5ــ نیروی اصلی فداییان آن دسته افرادی هستند که در سازمان آزادیبخش فلسطین تعلیمات اساسی
دیدهاند .این موضوع و تمایل به سازمان آزادیبخش در اعالمیههای عمومی آن و تکنیک سازمانیش
منعکس میباشد.تعدادی معتقدند که سازمان به طور موفقیتآمیزی درقسمتهایی از جنبش اسالمی نفوذ
ـکرده است .در هفته گذشته دو جریان به عنوان تالشهای فداییان برای پابرجا ساختن سازمانیش به عنوان
یک سازمان مهم سیاسی نمایان بودهاند ؛ اولی ضد آمریکایی بودن )ـکه با ضدامپریالیسم و ضدصهیونیسم
مخلوط گردید( که برای حذف نفوذ سیا و ایاالت متحده از ایران کوک شده است .حداقل دو منبع معتقدند
ـکه به خاطر این موضوع سفارت آمریکا دست کم به عنوان هدف سمبلیک این گروه باقی میماند .امکان
حمالت بیشتری به سفارت رد نشده است.
فداییان خلق شروع به دایر کردن )یا علنی کردن( شعباتی در جاهای دیگر کشور نمودهاند .مطبوعات
در  13اسفند اعالم کردند ستاد فداییان خلق در آبادان دایر شده است.
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6ـ دومین جریان ٬لزوم ادامه انقالب است تا حصول نتیجه ذاتی آن منجمله برقراری دمکراسی خالص
)دمکراسی که به وسیله ایدهآلهای اسالمی محدود نشده باشد ـ به گزارش دیگری در این باره رجوع
ـکنید( .در این مقوله خواستهایی برای جایگزینی گارد ملی انقالبی به جای ارتش ٬کنترل صنایع ٬بانکها و
غیره به وسیله کمیتههای خلق و حمالتی به تبعیت دولت از ایدئولوژی اسالمی به عنوان اینکه ایـن
ایدئولوژی تنگ نظر میباشد ٬شده است.
7ـ فداییان خلق و دیگر گروههای چپی ٬همچنین تالشهای ویژهای در میان دانشجویان دانشگاه به
عمل آوردهاند .علیرغم ادعاهای رسمی خارج کردن فداییان خلق از دانشگاه تهران ٬رابطهای دانشگاهی
ایرانی گزارش میکنند که حضور آنها دائمی و اساسی است اـگرچه تمایل دارند به اینکه حضورشان را از
ـکانال بحث ایدئولوژیکی دنبال کنند ٬تا حضور مسلحانه.
8ــ حداقل  3گروه قابل شناسایی مارکسیست دیگر فعًال در صحنه ایران وجود دارند ٬اما هیچ کدام
جناح مسلح ندارند )حداقل هیچ کدام از آنها که در صحنه ظاهر شدهاند( .اولی خط قدیمی سازمان توده
است که خصوصًا در داخل ایران فعال نبوده است .ظاهرًا خیلی از اعضای آن با ظهورتوانمندانه انقالب به
فداییان خلق پیوستند .دومی حزب کمونیست ایران است )ـکه ادعا میکند از توده جدا است( که در داخل
دانشگاهها فعال بوده است و ظاهرًا نزدیکی و وابستگی بیشتری از سازمان قدیمی توده به مسکو دارد.
فداییان خلق به اندازه کافی از طرف این گروه آزرده شده بود که در  12اسفند اعالمیهای منتشر کرد که
میگوید آنها)فداییان( هیچ رابطهای با حزب کمونیست ایران ندارند و از حزب کمونیست شدیدًا .به خاطر
ابزار منافع خارجی ”بودن انتقاد کرد .کشمکش بین چپیها دومین ستیزه آشکارش را در  12اسفند به خود
دید ٬وقتی که اعضای حزب کمونیست ایران یا فداییان )در اینجا ابهاماتی وجود دارد( به گردهمایی گروه
سوم مارکسیست که یکی از مؤسسین آن رضا براهنی است )حزب کارگران سوسیالیست ایران( حمله
بردند.حزب موردحمله گروهی که عالیم )یانکی به خانهات برگرد( و پوسترهایی که میگفت )براهنی باید
برود( را در دست داشتند ٬واقع شد .دیگران ٬حزب کارگران سوسیالیست ایران را شاخه تروتسکیست
جنبش مارکسیست میدانند.
9ـ چپیهای تندروتر به وضوح خودشان را به عنوان یک نیرو در سیاستهای ایران مطرح کردهاند .آنها
حتی یزدی معاون نخست وزیر را که به آنها اخطار کرد ٬به یاد داشته باشند که انقالب ایران اسالمی است و
حتی اـگر مارکسیستها از آزادی فعالیت سیاسی بهرهمند میشوند ٬نباید به اساس اسالمی انقالب حمله
ـکنند ٬یک هدف قرار دادهاند .از لحاظ جنبههای عملی چنان حملههایی ادامه داشته است و واحدهای
فداییان خلق به قرارگاههای پلیس و دیگر تأسیسات به طور منظمی در دو هفته گذشته حمله کردهاند.
عقاید در این مورد که آیا فداییان خلق در آینده نزدیک به اقدامی عمده برای به دست گرفتن قدرت دست
خواهند زد یا نه ٬متفرق است .چند تن از ناظران مطلع معتقدند که فداییان خلق فشار را بر روی دولت ایران
حفظ خواهند کرد ٬تا هم یک ابزار سودجویی و هم تالشی باشد در جهت اینکه دولت جدید ایران را
نامتعادل نگهدارد و به موفقیتهایی که میتواند دست یابد .با این نظریه فشار اصلی چپیها ٬بعد از رفراندوم و
در زمان انتخابات مجلس مؤسسان خواهد بود ٬مگر اینکه دولت اسالمی براثر ضربههای ایذایی از هم
بپاشد.
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یادداشت
از :مایکل مترینکو
به :بایگانی

چریکهای فدایی ـ2

محرمانه
تاریخ 18 :اوت 1979ـ 27مرداد 1358

موضوع :چریکهای فدایی خلق
شب قبل با یک ژنرال بازنشسته که تماسهای نزدیکش را با پرسنل فعال نظامی و پلیس حفظ میکند
شام خوردیم .او اظهار داشت چریکهای فدایی به آرامی تهران را ترک کردند و شروع به تمرکز سالحها و
دیگر منابع در سیاهکل در منطقه خزر کردهاند .برطبق گفته ژنرال ٬چریکهای فدایی معتقدند که در حال
حاضر به طور علنی کار زیادی نمیتوانند صورت دهند و یک بار دیگر مخفی میشوند .به این دلیل
ـکامیونهای بارگیری شده از جنگافزار و دیگر تسلیحات به یک انبار مخفی نزدیک سیاهکل فرستاده
شدهاند.
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مجاهدین خلق ـ1

از :سفارت آمریکاـ تهران
برای اقدام به :وزارت خارجه ـ واشنگتن٬دی.سی.
ـگزارشگر :جی.بی.المبراـکیس
موضوع :بافت و وفاداری مجاهدین
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ در مذاـکره  28اسفند سفیر از بازرگان نخست وزیر در مورد ارزیابی )تشخیص( او از بافت و
وفاداریهای مجاهدین سؤال کرد .بازرگان شروع به دادن توضیح پیچیدهای به زبان فرانسه نمود که دنبال
ـکردنش برای سفیر وکنسول سیاسی مشکل بود ٬ولی به نظررسید که گفت سه یاچهار سال قبل یک شکاف
در جنبش مجاهدین وجود داشته است که بعضی از آنها خط صریح مارکسیست را دنبال کردند.
3ـ تفرقه بیشتری بعدًا در حزب اصلی اسالمی به وجود آمد که به بهترین نحو میتواند به تندروها و
میانهروها تعریف شود .این افراد از فداییان متمایز هستند ولی به طور کلی نمایانگر نظرات افراطی هستند
و همیشه نهضت بازرگان را حمایت نکردهاند .در حال حاضر هر دو گروه مجاهدین وفداییان میگویند که
از جنبش حمایت میکنند ولی بازرگان اشاره کرد که به این موضوع اعتقاد زیادی ندارد.
4ـ بازرگان اشاره کرد که فداییان اصلی که در قیام سیاهکل مداخله داشتند عمًال از بین رفتهاند.
دیگران بعدًا اسم و نسب آنها را گرفتند؛ همان طوری که مجاهدین اسامی خیلی خوب را از گذشته ایران
انتخاب کردند.
5ــ نظریه :برخالف یزدی ٬طالقانی و بعضی دیگر به نظر نمیرسد که بازرگان مجاهدین را به عنوان
قسمتی کامل از نهضت خودش بداند .با این حال نیروهای مجاهدین (1)٬در میان سایر وظایف در حفاظت
سفارت شرکت دارند و عکسالعمل بازرگان سؤالی را درباره نقش دقیق و وفاداری یزدی قائم مقام
نخست وزیر در ذهن ماتقویت میکند.یزدی به عنوان یک پل بین دولت و کمیتهها آشکارا در حق خودش
مقتدر است و در تأثیر گذاری و حتی دادن دستور به جنبش مجاهدین قادر به نظر میرسد.
مجاهدین خلق ـ2
شماره سند3923 :

محرمانه
تاریخ 20 :مارس 1979ـ57/12/29

از USIFO :ـ واشنگتن دی.سی.
به :سفارت آمریکاـ تهران
طبقهبندی :ندارد
)مطالب سرویس خارجی زیر برای انتشار نیست(
همراه با این نامه قطعات برگزیدهای از مقاله روزنامه 25مرداد ـکریستین ساینس مانیتور نوشته تونی االوی
با عنوان ستاد چریکهای ایران به وسیله حزباللهیهای رقیب تحت نظر قرار گرفت آورده شده است.
بزرگترین جذبه متداول تماشاـگران تهرانی ٬مقر چریکهای تندرو و مسلمان مجاهدین خلق میباشد .این
تاریخ 17 :اوت 1979ـ1358/5/25

 -1اصطالح مجاهدین در بعضی از اسناد ٬گذشته از وابستگان مجاهدین خلق به نیروهای مسلح مردمی و خصوصًا افراد کمیتهها اطالق میشود.
مترجم.
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آخرین سنگر عمده مترقی است که به وسیله افراطیهای مسلمان حزباللهی )حزب خدا( تسخیر نشده
است.
مجاهدین همیشه مشتاق کسب اعتبار و به دست آوردن نیروهای تازه هستند و به اندازهای کـه
میتوانند در مورد این واقعیت تبلیغ میکنند ٬اما در حالی که چریکها از هیچ کوششی برای به نمایش در
آوردن موقعیتشان فروگذار نمیکنند ٬این حقیقت آشکار است که حزباللهیها مشتاق هستند که آن را به
تصرف خود در آورند و ممکن است که هنوز هم تالش کنند.
تعطیل مذهبی  24مرداد که یادآور شهادت امام علی )محترمترین شخص در میان مسلمانهای شیعه
ایران( میباشد ٬به نظر میرسد که نظم زودشکن )شکننده( را پس از دو روز و نیم ناآرامی بین مسلمانها و
چپها به پایتخت ایران بازگرداند.
اخطارهای بیشتر دولت برضد تظاهرات بدون مجوز ٬به نظر رسید که حداقل به طور موقت چپیها و
مسلمانها را وادار به ترک خیابانها کرد.
اما در خارج مقر مجاهدین )ـکه قبًال مرکز یک بنیاد خیریه در مرکز تهران بود و به وسیله شاه اداره
میشد( صدها دانشجوی هوادار بر روی پیادهرو نشسته بودند و تشکیل یک دیوار انسانی در مقابل هر
حمله احتمالی را داده بودند.
مقر به وسیله انتظامات مخصوص مجاهدین با بازوبندهای قرمز مراقبت میشد و بعضی تمام شب را
برای محافظت از ساختمان در آنجا مانده بودند .دو آمبوالنس در نزدیکی توقف کرده و آماده برای
آشفتگی بودند .یک مجاهد با پیراهن سیاه برای یک جمعیت کوچکتر راجع به معنی آزادی در اسالم
سخنرانی میکرد.
وانتهای کوچک پر از مردانی از مناطق فقیرنشین جنوب تهران )قلب دیار حزباللهیها( از جلوی
ساختمان گذشتند ٬احتماًال موقعیت را ارزیابی میکردند .در داخل که به وسیله یک نرده بلند آهنی و یک
دیوار بلند کیسه شن دیگر )بعد از نرده( حفاظت میشد ٬چریکهای مسلح صبورانه منتظر یک حمله بودند.
یک مقام به صورتی احساساتی گفت ما در یک وضعیت محاصره هستیم” .ما اـگر الزم باشد میجنگیم“.
حزباهلل منتظر است تا ما را غافلگیر کند .ولی ما مصمم هستیم که بایستیم .این فقط یک جنگ برای یک
ساختمان نیست بلکه کوششی است برای آزادی حقیقی و ما آماده هستیم ٬برای این بمیریم.
این را بعدًاخواهیم دید ٬ولی نیروی آشکار آنهامیتواند حزباللهی را از حمله بازدارد .هم چنین عالئمی
وجود دارد که دولت نیز از آدم کشی افراطیهای مسلمان کمی خسته شده است.
تحویل گرفتن مکان چپیها در  13اوت ممکن است هدفی را برای دولت در برداشته است ٬یا دست کم
برای روحانیون تندخوی ضد کمونیست در رأس قدرت ایران .اما در انجام این چماقداریها و چاقوکشیها٬
حزباللهیهای متعصب تبلیغات ارزشمندی از کیسه گروه مسلمان به جبهه مترقی چپ دادهاند .در حال
حاضر ٬حمله به یک گروه که به اسالم ولو با یک تفسیر رادیکال معتقد است و رهبر مذهبی آیتاهللروحاهلل
خمینی را حمایت میکند٬گاهی به قیمت اعتبار آن )حمله( فقط به خجالت مقامات )رسمی( اضافه خواهد
ـکرد.
در  14اوت همین قدر به وسیله سخنگوی دولت ٬صادق طباطبایی اشاره شد که ٬او برای یک تغییر ٬از
سرزنش کردن چپیها برای تمام آشفتگی به حمله به حزباللهیها تغییر موضع داد.
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او گفت ٬آنها )حزباللهیها( به وسیله جاسوسان شاه و صهیونیسم بینالملل در یک توطئه ضد انقالبی
هدایت میشدهاند تا اسالم را به بی احترامی بکشانند.
او گفت ”شنیده شده است که بعضی ازچماقداران مسلمان بر سر مردم ریختهاند و آنها را کتک زدهاند“
آنها همان چماقدارانی هستند که به اسم دفاع از اسالم وارد صحنه شدهاند ولی در حقیقت اسالم را نابود
میکنند) ...پایان مطالب برگزیده(
مجاهدین خلق ـ3

یکم فروردین 2536

سرهنگ دوم معزی
فرمانده اسکادران 707
هنگ اول ترابری
نیروی هوایی شاهنشاهی ایران
به مناسبت پنجاهمین سالگرد سلسله پهلوی ٬نیروی هوایی شاهنشاهی ایران مرحله مهم دیگری در
زمینه خدمات و دستاوردهای برجسته خود را پشت سر گذاشته است.
هنگ اول ترابری موفق شده است واجد شرایط بودن خدمه و تکامل آنها را در فهرست موجودی
پیشرفتهترین اسکادران هواپیمای سوخت رسان و باری در جهان تحقق بخشد.
این پالـک به یادبود این حادثه و با پاس مناسبات نزدیک بین هنگ اول ترابری نیروی هـوایـی
شاهنشاهی ایران و هیئت پشتیبانی لجستیکی تقدیم میشود.
مبارک باد
آی.آر.استور
مدیر عملیات
وی.ال .کاسل
نایب رئیس مدیرکل

توضیح سند
شور انقالبی که در ملت شریف ایران ٬بعد از اشغال النه جاسوسی و افشاء حرکتهای شیطان بزرگ و
مهرههایی که در این جریان برای آمریکا خوش رقصی کردهاند ٬رشد پیدا کرد ٬موجب آن شد که در هر
جایی ٬مؤمنین پاـکباز و شیفته انقالب اسالمی در پی قطع ریشهها و رسوا نمودن ایادی آمریکای جنایتکار
برآیند و بدین ترتیب اسنادی را جمع آوری کرده و به النه جاسوسی تحویل میدادند.
از جمله این اسناد ٬لوحهای است که به توسط پرسنل مسلمان و فداـکار پایگاه یکم و هفتم ترابری به
النه جاسوسی فرستاده شده بود.
این سند ٬لوحه قدردانی است که از طرف مستشاری نظامی آمریکا در ایران و به مناسبت پنجاهمین
سالگرد سلسله منفور پهلوی به بهزاد معزی داده شده بود .معزی در طی یکی از مانورهای سوخت رسانی
نیروی هوایی ایران ٬به عنوان فرمانده اسکادران در هنگ اول ترابری ٬بهترین کیفیت کار را ارائه داده است.
با اوج گرفتن انقالب اسالمی ملت ایران به رهبری امام خمینی ٬معزی به عنوان خلبان مخصوص شاه
جنایتکار ٬وظیفهشناسی خود را ثابت کرد و او را از چنگ این ملت شریف ٬به دامان ارباب طغیانگرش
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فراری داد.
معزی پس از انقالب نیز با فراری دادن دو نفر دیگر از ایادی آمریکا ٬وظیفهشناسی خود را به طور
ـکامل به ثبوت رساند .به هر جهت این سند ٬گویای سوابق مبارزاتی این مجاهد خلق است!
سند شماره یکم پرسنل پایگاه یکم و هفتم ترابری
بنام خدای بزرگ و کوبنده جباران و یاری دهنده مستضعفین
1ـ این تابلو که سندیست تقدیمی از جانب پرسنل مسلمان پیرو خط امام در پایگاه یکم و هفتم ترابری
به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ٬جهت افشا نمودن وابستگی سرهنگ خلبان بهزاد معزی که مورد
تأیید ساواـک و ضداطالعات ارتش و سازمان سیا و موساد بوده و به همین دلیل هم خلبان مخصوص شاه
خائن بوده به امپریالیزم آمریکا و خاندان منفور پهلوی که هم اـکنون فرمانده پایگاه هفتم ترابری مستقر در
شیراز میباشد.
2ـ این سند را که تقدیری است از جانب امپریالیزم آمریکا به سرهنگ بهزاد معزی بـه مـناسبت
پنجاهمین سالگرد حکومت فاسد پهلوی .سند شماره یک افشاـگری پرسنل مسلمان پیرو خط امام پایگاه
یکم و هفتم ترابری مینماییم(1).

 -1این مطلبی است که پرسنل مؤمن پایگاه یکم و هفتم ترابری هنگام ارائه این سند النه جاسوسی به عنوان شرحی بر آن نوشتهاند .در زمانی که
این سند تحویل النه جاسوسی شده بود ٬بهزاد معزی در سمت فرماندهی پایگاه هفتم ترابری شاغل بود.
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)تاریخچه مختصر حزب توده(

حزب توده ـ1

ژوئن 1950برابر با خرداد 1329

هسته مرکزی حزب توده
در اوائل سال  1299آشوب و هرج و مرج در شمال ایران حکمفرما بود .یک گروه هفتصد نفری از
ـکمونیستها از باـکو با دو هواپیما به رشت حمله کردند و قصد داشتند جمهوری سوسیالیستی ـگیالن را
تشکیل دهند .در آن زمان مشیرالدوله که یک میهن پرست بود ٬زمام امور را در دست داشت .او سردار
فاخر حکمت را مأمور رشت کرد تا کنترل دولت را در آنجا مجددًا برقرار کند .سردار فاخر موفق شد میرزا
ـکوچک خان را که یک انقالبی بود و بعدًا علیه احساناهلل خان و سایر کمونیستها جنگیدم به سوی خود
جلب کند .احساناهلل ٬خان بود که ـکمیته جوانان کمونیست ایران را تشکیل داد.
روز  16شهریور  1299نخستین ـکنگره کمونیستی ملل شرق در باـکو تحت ریاست زینونف تشکیل
شد .نماینده کمونیستهای ایران در این کنگره حیدرخان عمواوغلی بود که درباره برانگیختن انقالب در
ایران ٬افغانستان ٬عراق ٬هند و عربستان علیه انگلیسها صحه گذارد.
در حوالی اواسط سال  1299یک نیروی دو هزار نفری از کمونیستها که بیشتر آنها گرجی و ارمنی
بودند ٬تحت فرماندهی خازانف به شمال ایران حمله بردند .آنها عدهای از اشخاص ثروتمند را غارت کرده
و با غنائم خود به باـکو بازگشتند .چنین یورشهایی هرچند وقت یک بار تا سال  1300ادامه داشت.
ـکودتا
روز  3اسفند  1299سردار سپه )رضا شاه معدوم( بعنوان فرمانده کل در حکومت سید ضیاء به قدرت
رسید.
در جریان سه ماه فرمانروایی سید ضیاءالدین طباطبایی در ازاء شناسایی حکومت شوروی از سوی
ایران روسها از پشتیبانی خود از کمونیستهای ایران باز ایستادند .نیروهای دولتی به آهستگی ولی بـا
اطمینان کمونیستها را مغلوب کردند و بعضی از آنها از مرز گذشته و به روسیه رفتند.
ـکمونیستها رامغلوب کردند و بعضی از آنها از مرز گذشته و به روسیه رفتند .از آن زمان به بعد مناسبات
ایران و شوروی وارد مرحله جدیدی شد ٬به شورویها بعضی امتیازات از سوی سردار سپه داده شد و آنها
پشتیبانی خود را از کمونیستهای ایران پس گرفتند.
تا سال  1307فعالیتهای کمونیستی در ایران نبود .آن گاه یک تبعه شوروی برای یک ”مأموریت
علمی“ به ایران فرستاده شد .طبق اسناد رسمی او برای تجدید سازمان حزب کمونیست در این کشور که به
حالت بی فعالیتی در آمده بود به ایران آمده بود .او موفق شد ”اتحادیه کارگران ایران“ را که بعدًا حزب
ـکمونیست ”نامیده شد تشکیل دهد“.
دراواخر  1307ـکنگره کمونیستهای ایران و ترکیه در رضاییه به طور مخفیانه تشکیل شد.حسیناف از
سوی این کنگره به نمایندگی ایران در نهمین کنگره بینالمللی در مسکو منصوب شد.
پلیس ایران به صفوف این سازمان جوان کمونیستی در ایران رخنه کرده بود ٬ولی قانونی برای سر و کار
داشتن با کمونیستها ٬به نحو صریح و مؤثر وجود نداشت.
دراردیبهشت ماه  1311مجلس یک قانون هفت مادهای راتصویب کرد که به موجب آن اشخاصی که
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به گروههای ضد سلطنت یا کمونیستی تعلق دارند ٬به سه تا ده سال حبس محکوم میشوند.
باند  53نفر
دکتر ارانی که رشته پزشکی را در ایران به پایان رسانده بود ٬رهسپار آلمان شد و در آنجا مطالعه عمیقی
درباره تعالیم مارکسیستی و کمونیستی انجام داد .او در سال  1309به ایران بازگشت و در سال 1313
مجله ”دنیا“ را منتشر کرد که در آن نظریات کمونیستی مارکس و انگلس مورد بحث قرار میگرفت .این
مجله دارای چنان سطح متعالی بود که مدتی وقت الزم بود تا پلیس ایران جهتگیری آنرا کشف کند.
دکتر ارانی همراه با پنجاه و دو نفر دیگر دستگیر و به مدتی زندان ٬از سه تا ده سال ٬محکوم شدند .روز
چهارده بهمن ) 1318فوریه  (1939دکتر ارانی به وسیله تزریق آمپول هوا کشته شد و  52نفر دیگر
بعدًا آزاد شدند.
در نتیجه هشیاری و بیداری پلیس مخفی ایران و شیوه بیرحمانهای که رضا شاه با مردمی که حتی
مظنون به داشتن عقاید کمونیستی بودند رفتار میکرد ٬سازمان کمونیستی که شایستگی نام کمونیست
بودن را داشته باشد ٬در طی سلطنت رضا شاه وجود نداشت .کمونیستهایی که وجود داشتند وقت خود را
پشت میلههای زندان میگذراندند.
حزب توده در سال  1320سربازان انگلیسی وشوروی ایران رااشغال کردند و رضا شاه به نفع پسرش٬
شاه کنونی ٬استعفا کرد .مقامات شوروی ٬مرحوم فروغی ٬نخست وزیر وقت را تحت فشار قرار دادند تا
زندانیان سیاسی را عفو کند.
 52کمونیست همراه با چهل نفر دیگر هسته مرکزی حزب توده ایران را در شهریور ماه  1320تشکیل
دادند.
تنها شخص مهمی که در میان آنها بود یک شاهزاده قاجار به نام سلیمان میرزا محسن اسکندری بود.
در مدت کوتاهی حزب توده سازمانهای کارگری ٬کشاورزان ٬زنان و جوانان را تشکیل داد و به پیروی از
”جبهه متحد کمونیستی“ فعالیتهای خود را از طریق همکاری با سایر گروها و احزاب از قبیل حزب ضد
فاشیست مصطفی فاتح که میخواست حزب توده را تحت کنترل خود درآورد ٬گسترش داد .روزنامه مردم
”ـکه ارگان حزب مصطفی فاتح بود بعدًا ارگان حزب توده شد .مدت کمی بعد این حزب یک اتحادیه
مطبوعاتی به نام ”جبهه آزادی“ تشکیل داد که هفتاد درصد از روزنامهها را در آن زمان تحت کنترل خود
داشت .در سال  1321حزب توده هشت کرسی در مجلس داشت.
حزب دمکرات آذربایجان
در حالی که حزب توده یک حزب سراسری ایران بود که از اندیشههای کمونیستی هواداری میکرد٬
شورویها الزم تشخیص دادند که برای تأسیس یک رژیم پوشالی در آذربایجان ایران بکوشند .برای این
منظور آقای جعفر پیشهوری که اعتبارنامه وی در مجلس چهاردهم مردود شناخته شد و رهبری ـگروه
چپگرای کاوه را به عهده داشت انتخاب شده بود.
پیشهوری قبًال همراه با شبستری در باـکو با مقامات بلند پایه جمهوری قفقاز تماس گـرفته بـود.
پیشهوری با ـکمک قلی اوف کنسول شوروی و سایر مقامات شوروی در تبریز شالوده حزب دمکرات
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آذربایجان را ریخت .این حزب مبلغ خودمختاری آذربایجان و شناسایی زبان ترکی به عنوان زبان رسمی
این ایالت بود.
روز  21شهریور  1319حزب دمکرات یک مجلس مؤسسان تشکیل داد.پیشهوری رئیس این دولت
خودمختار و شبستری نفر دوم آن بود.
در این مرحله شورای متحده مرکزی حزب توده وابستگی خود را به حزب دمکرات اعالم داشت.
روز  22آذر  1323دمکراتها تبریز و سایر پادگانها را تصرف کردند .پیشهوری کابینه نه نفره خود را به
مجلس مؤسسان آذربایجان معرفی کرد.
در دی  1325قوام به عنوان نخست وزیر زمام امور را به دست گرفت و در این زمان حکومت مرکزی
هیچ گونه اعتباری در آذربایجان نداشت .ارتش شوروی در ـگیالن و مازندران به نهضتهای مشابهی کمک
میکرد .حزب توده اـکنون در اوج قدرت خود ٬به ویژه در شمال ٬بود .این حزب ”حزب میهن“ و ـگروه
طبرستان که به وسیله احسان طبری رهبری میشود را در کنترل داشت ٬در چنین اوضاع و احوالی بود که
قوام به مسکو سفر کرد.
قوام پس از بازگشت به تهران در اسفند  1324به عناصر و نهضتهای چپگرا آزادی عمل داد .وی
قراردادی با شورویها منعقد ساخت که شامل مادهای بود درباره حل و فصل ”مسئله آذربایجان که یک امر
داخلی است“.
قوام سه وزیر کمونیست را در کابینه خود راه داد که عبارتند از :دکتر کشاورز ٬دکتر یزدی و دکتر
اسکندری که سمت وزیران فرهنگ ٬بهداری و پیشه و هنر را به عهده داشتند تا ”اصالحات“ الزم را انجام
دهند.
در ضیافتی که از طرف حزب توده در باشگاه آنها با حضور نخست وزیر و وزیران و رئیس مجلس
تشکیل شده بود ایرج اسکندری در جریان نطقی اظهار داشته بود” :ما یک میلیون عضو و سه وزیر در
ـکابینه داریم .سال دیگر ما  10میلیون عضو و تمامی کابینه را خواهیم داشت“.
شخصی که در کمک به قوام برای سر و کار داشتن با این گونه مسائل به ویژه مؤثر بود٬مظفر فیروز بود٬
ـکه اعتقادات او به عنوان یک ”ـکمونیست خوب“ شدیدًا باید مورد پرسش قرار گیرد.
در آذر  1325ژنرال رزم آرا معدوم حمله نیروهای دولتی علیه شورشیان به فرماندهی غالم یحیی٬
فرمانده کل نیروهای دولتی آذربایجان راطرحریزی کرد .ظرف  10روز شورشیان در هم شکسته و حزب
دمکرات از هم متالشی شد.
در تهران و همه شهرهای جنوبی و شمالی ٬مردم باشگاههای حزب توده را به تاراج برده و آنها را به
آتش کشیدند .دو اعالمیه که پشت سر یکدیگر به وسیله حزب در این زمان منتشر شد ٬نشان دهنده
اختالفی بود که در داخل حزب روی داده بود.
عدهای از اعضای حزب توده به رهبری احسان طبری بر این عقیده بودند که حزب باید فعالیت خود را
درباره طبقات تحصیلکرده متمرکز کند در حالی که دیگران معتقد بودند ٬فعالیت باید در حول و حوش
ـکارگران باشد.
آل احمد ٬مهندس ناصحی ٬ملکی ٬انور خامهای ٬فیروز شهابپور و مهندس زنجانی میکوشیدند تا
”طبقه حاـکمه“ حزب را سرنگون کنند.
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در اردیبهشت ماه  ٬1326رادیو باـکو و رادیو مسکو منحرفین را مورد حمله قرار داده و آنها را به
مزدوری انگلیس متهم کردند.
روز  15بهمن ) 1327فوریه  (1948سوءقصدی علیه شاه به وسیله یک نفر که گویا عضو حزب توده
بود صورت گرفت و حزب توده از سوی دولت غیرقانونی اعالم شد .عده زیادی از رهبران توده دستگیر و
بازداشت شدند) .مهمترین اعضاء این عده توانستند در جریان نخست وزیری رزم آرا فرار کنند(.
از فروردین ماه  1328حزب توده فعالیت زیرزمینی خود را آغاز کرد .روزنامه ”مردم“ ارگان حزب
توده روزهای شنبه با تیراژ ده هزار نسخه در سراسر کشور منتشر شد .عقیده بر این بود که حزب در تهران
 20000نفر عضو دارد.
حزب توده دارای تعداد قابل مالحظهای سـمپات و اعـضاء رسـمی در وزارت فـرهنگ ٬وزارت
دادگستری ٬وزارت دارایی و وزارت کشور بود.
تعداد قابل مالحظهای از اعضاء حزب توده در بخش بهداشت وزارت بهداری بودند که برای فعالیتهای
مبارزه با ماالریا و فعالیتهای مشابه به شهرستانها اعزام میشدند .این عده از این مأموریتها به نفع حزب
توده بهرهبرداری کرده و در میان کشاورزان تبلیغات کمونیستی انجام میدهند .این موضوع درباره بخش
جنگلداری نیز صدق میکند .تعداد بسیار زیادی از لوکوموتیورانان و ترمزبانان راه آهن دولتی ایران از
اعضاء شورای متحد مرکزی هستند .این حزب نفوذ زیادی در سیلو و کارخانجات ونک و انـحصار
دخانیات دارد که بخش بزرگی از کارگران آن از اعضاء حزب توده هستند.
طبقهبندی اعضا:
اعضای حزب توده به طورکلی به گروههای زیر تقسیم میشوند:
الف( کارگران صنعتی
ب ( کارگران صنعتی و متفرقه
ج ( پیشهوران
د ( کشاورزان
ه( طبقات روشنفکر
بعضی از سازمانهایی که به عنوان وابسته به حزب توده شناخته شدهاند عبارتند از:
 (1سازمان دانشجویان دانشگاه تهران
 (2سازمان دانشآموزان دبیرستانهای تهران
 (3انجمن مبارزه با بیسوادی
 (4جمعیت طرفداران صلح
 (5سازمان زنان
 (6جمعیت مبارزه با شرکتهای نفتی امپریالیستی
 (7جمعیت حقوقدانان دمکراتیک و جمعیت روزنامه نگاران دموکراتیک
 (8سازمان دهقانان
 (9محفل جوانان دمکرات
 (10جمعیت کمک به کشاورزان
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 (11شورای متحده مرکزی
 (12باشگاه ورزشکاران دمکرات
 (13جمعیت آذربایجانیان
 (14جمعیت فارغالتحصیالن دانشسرای عالی سازمان دانشجویان دانشگاه
این یک سازمان بسیار خوب سازماندهی شده است که به ویژه دردانشکدههای پزشکی وحقوق نفوذ
دارد .این سازمان با تبلیغ تعلیمات رایگان دانشگاهی جهت دانشجویان بی بضاعت و تقاضای اصالحات
مختلف دیگر چند صد دانشجوی دانشگاه را عالوه بر آنهایی که قبًال از اعضای سازمان دانشآموزان
ایران بودهاند ٬به طرف خود جلب کرده است.بعضی از آنها به عنوان دانشجوی دانشگاه به هر صورت
احتماًال در آینده سمتهای مسئولی به دست آورده و خدمات قابل مالحظهای به حزب خواهند کرد.
جمعیت مبارزه با بی سوادی
این جمعیت در نقاط مختلف تهران و در دهات و شهرستانها کالسهایی برای با سواد کردن اشخاص
بالغ دائر کرده است .همراه با تعلیم سواد به نوآموزان تبلیغات متناسب به آنها از سوی ”آموزگاران“ که در
ـکالسهای کادر حزب برای این منظور آموزش دیدهاند ٬داده میشود .از آنجایی که بیسوادی مـورد
شناسایی هر حکومتی است که ممکن است روی کار آید ٬این جمعیت تااندازهای از ”مصونیت“ برخوردار
است و میتواند فعالیتهای خود را آزادانه انجام دهد.
جمعیت مبارزه با شرکتهای نفتی امپریالیستی
این جمعیت در سال  1329تأسیس شده است تا حزب توده بتواند سهم منصفانه خود را در ”نهضت ملی
نفت“ به رهبری جبهه ملی داشته باشد .طبق اطالعاتی که دردست است این جمعیت شش هزار عضودارد.
سازمان زنان
این سازمان به ویژه موفق بوده است زیرا از تظلمات زنان تحصیلکرده در ایران به نحو کاملی بهره برداری
ـکرده است .این سازمان از حقوق مساوی برای زنان در همه شئون زندگی و به ویژه حق رأی در انتخابات
طرفداری کرده است .تعداد زیادی از دختران و زنانی که در ادارات دولتی کار میکنند یا در مدارس
تدریس میکنند به این سازمان تعلق دارند.
جمعیت حقوقدانان دمکراتیک
این جمعیت عدهای از شخصیتهای سرشناس قضایی را دربرمیگیرد ٬که هنگامی که اعضاء حزب
ـگرفتاریهای قضائی دارند میتوانند سودمند باشند.
جمعیت روزنامهنگاران دمکرات
این جمعیت در کارهای مطبوعاتی و تبلیغاتی سودمند است.
جمعیت طرفداران صلح
این جمعیت سرگرم جمعآوری امضاء برای صلح در پشتیبانی از انعقاد یک معاهده صلح در میان پنج
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قدرت بزرگ بوده است .این جمعیت تظاهراتی بر علیه جنگ در محکوم کردن آمریکاییها و انگلیسیهای
جنگ افروز و معرفی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مدافع صلح جهانی ترتیب داده است .این جمعیت به
جمعیتهای صلح کشورهای دیگر نمایندگانی فرستاده و از این جمعیتها نیز نمایندگانی پذیرفته است.
همچنین کاروانهای صلح به نقاط مختلف جهت کارهای تبلیغاتی فرستاده است.
سازمان دهقانان
اعضاء آموزش دیده حزب توده به دهات مختلف اعزام شده و مناسبات بین کشاورزان و مالکان را به
نحو جامعی مطالعه میکنند.تظلمات دهقانان آنگاه مورد بررسی قرار میگیرد و اعضاءجدید از میان خود
دهقانان که برای تشکیل هسته مرکزی حوزههای دهقانان پرورش یافتهاند به کار گرفته میشوند.
دهقانان تودهای دهکده رباط کریم عرصه را بر افراد سینمای سیار آمریکا چنان تنگ کرده بودند که آنها
ناـگزیر محل را ترک کردند .این جمعیت اصل ”سربازگیری“ جوانان را دقیقًا مراعات میکند.
جمعیت آذربایجانیان که در تهران تشکیل شده اـکنون دارای  2500نفر عضو است و علی آذری سر دبیر
روزنامه ”پیک امروز“ کاندید آنها برای نمایندگی مجلس از تبریز است .این جمعیت قصد دارد بزودی
شعبهای در تبریز ایجاد کند .این جمعیت جایگزین حزب دمکرات آذربایجان است.
جمعیت فارغالتحصیالن دانشسرای عالی
این جمعیت نشریهای از خود به نام ”مهرگان“ دارد.
یکی از عوامل اصلی که به موفقیت حزب توده در جمع هواداران جدید کمک کرده است ٬اصل انتخاب
مرد صحیح برای کار صحیح بوده است .یک عضو روشنفکر حزب با سایر اعضای روشنفکر مورد انتظار
سرو کاردارد .اعضای آموزش دیده حزب که خودشان کارگر بودهاند )مانند علی امید( با طبقات کارگر که
زبان آنها را خوب درک میکنند سر و کار دارند .در میان صفوف رهبری کننده حزب توده اشخاصی که
خود بزرگبینی سیاسی داشته باشند ٬وجود ندارد.
بعضی از نقشههای آینده حزب توده
سازمان دانشجویان دانشگاه تهران به زودی دانشجویان دانشگاههای تبریز ٬شیراز و مشهد را در بر
خواهد گرفت و ـکنگره دانشجویان دانشگاههای ایران را تشکیل خواهد داد .سازمان جوانان حزب توده به
”نهضت دفاع از حقوق جوانان“ تبدیل خواهد شد ٬به طوری که جوانان از هر طبقه و گروه بتوانند در یک
سازمان گرد هم آیند.
درپایان باید اضافه کرد که شورویهاازطریق عامل خود مالمصطفی بارزانی اـکنون که درروسیه است٬
توجه ویژهای به کردها داشتهاند .به کردها به دلیل همکاریهای آنها وعده خودمختاری داده شده است.
سازمانهای تودهای که در قلمرو کمیته مرکزی سازمان جوانان قرار گرفتهاند.
1ـ سازمان فرهنگی ارمنیهای ایران
2ـ سازمان فرهنگی آشوریهای ایران
3ـ سازمان فرهنگی کردهای ایران
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سازمانهایی که تحت قلمرو کمیته سازمانی تهران و حومه قرار میگیرند و تابع کمیته مرکزی هستند:
1ـ جمعیت آزادی ایران
2ـ اتحادیه کوهنوردان
3ـ اتحادیه هنرپیشگان )زن و مرد(
4ـ جمعیت روزنامهنگاران مبارز
5ـ جمعیت آذربایجانیان
سازمانهای کارگری وابسته به حزب:
1ـ اتحادیه کارگران سینماها
2ـ اتحادیه مستقل لولهـکشها
3ـ اتحادیه کارگران ساختمان
4ـ اتحادیه نانواهای تهران
5ــ اتحادیه مستقل خیاطها
6ـ اتحادیه نقاشها
7ـ اتحادیه کارگران کارخانه چیت سازی
8ــ اتحادیه کارگران کارخانه شماره  5ونک
9ـ اتحادیه کارگران انحصار دخانیات
10ـ اتحادیه کارگران چاپخانهها
11ـ اتحادیه انبار چای سازمان برنامه
12ـ اتحادیه کارگران خشک شویی و رنگریزی تهران
13ـ اتحادیه کارگران سیلوی تهران
14ـ اتحادیه مکانیکها
15ـ اتحادیه سوزنبانان و کارمندان راه آهن
همه اینها در قلمرو سازمانی به نام ائتالف اتحادیه کارگران تهران قرار میگیرند.
سایر اتحادیههای تودهای:
1ـ اتحادیه پرستاران
2ـ جمعیت کمک به کودکان
3ـ اتحادیه کارمندان دولت
4ـ اتحادیه تلگرافچیهای تهران
5ــ اتحادیه کارگران بهداری بخش بهداشت.
سازمانهای بینالمللی که حزب توده با آنها ارتباط دارد
1ـ جمعیت )بینالمللی( حقوقدانان دمکراتیک در پاریس
2ـ کمیسیون اعالمیه حقوق بشر در پاریس
3ـ دبیرخانه فدراسیون اتحادیههای جهانی در وین
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رهبران حزب توده

 24ژوئن 1950

ایران ـ تهران
 13ژوئیه 1950
خرداد ماه 1329
ایرانیانی که تماس نزدیکی در میان دانشجویان در دانشگاه تهران دارند
1ـ سازمان حزب توده در آذربایجان
الف( رهبران :دو نفر از رهبران زیرزمینی در حال حاضر به شرح زیر تشخیص هویت شدهاند:
) (1علی شمس .صاحب کارخانه ریسندگی در تبریز
) (2غفاری).یادداشت حوزه فعالیت ـ در ایران اعضاء خانواده غفاری مرکب از صدها نفر است فردی
ـکه در اینجا به نام غفاری توصیف شده است ٬هنوز هویتش معلوم نگشته است(.
ب( اعضای حزب در یک خانه واقع در همسایگی دفتر اطالعات شوروی کوچه دان در تبریز در
طرف مقابل خیابان پهلوی اجتماع میکنند.
ج( تعداد اعضای را نمیتوان مشخص کرد .طبق تبلیغات دمکراتهای آذربایجان اعضای حزب توده
در آذربایجان به چند هزار نفر که دارای کارت عضویت هستند بالغ میشود .معذالک به عقیده یک منبع
تعداد اعضا از  2000نفر تجاوز نمیکند.
د( شایعاتی در تبریز و تهران در جریان است مبنی بر اینکه دمکراتهای آذربایجان که اـکنون در روسیه
شوروی هستند قصد دارند ٬بخشهای شمالی آذربایجان ایران را با به کمک اعضاء حزب توده آذربایجان
در طول پاییز امسال ٬تسخیر کنند.
2ـ سازمان حزب توده در تهران
الف( رهبران:
) (1دکتر تقی رضوی .او یکی از رهبران مهم زیرزمینی حزب توده است و امور حزبی را به ترتیبی اداره
میکنند که سوءظن پلیس سیاسی تهران را جلب نکند .این شخص زمانی پزشک دربار شاهنشاهی بود و
سپس مشاور پزشکی یک شرکت بیمه ایرانی بود .او به علت افکار رادیکال خود از کارش برکنار شد .او
سالها عضو حزب توده بوده است .او اـکنون یک کلینیک شخصی در تهران دارد.
) (2بزرگ علوی .یک رهبر برجسته زیر زمینی حزب توده که با گروههای سیاسی غیر حزب توده در
ـکشور تماس نزدیکی دارد.
) (3خانم مریم فیروز .یک زن ثروتمند که به پشتیبانی مالی از فعالیتهای حزبی کمک میکند .معذالک
او در وضع دشواری قرار گرفته ٬زیرا تحت مراقبت پلیس واقع شده است .در عین حال وی با رهبران حزب
توده تماس برقرار کرده و ترتیب اجتماعات سری را در خانه خود میدهد .او گاهی به عنوان پیک بین
اعضاء حزب مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و اغلب اسناد حزبی را در کیف دستی خود حمل میکند.
) (4صادق هدایت .یک نویسنده سرشناس ایرانی همچنین به طور غیرمستقیم در فعالیتهای حزب
توده شرکت داشته و گاهی در جلسات آن شرکت میکند.
ب( محل جلسات حزبی در تهران
) (1مقر حزب در کوچه فرعی خیابان خاـکی حشمت الدوله ٬خیابان سی متری قرار گرفته است.
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) (2درست مقابل این کوچه فرعی که فوقًا اشاره شد پاساژ کوچکی وجوددارد .در یکی از خانههای
سری در آن تشکیل میشود .این خانه مریم فیروز است.
واقع در پاساژ خانه کوچکی است که جلسات ّ
) (3خانه دکتر رضوی که فوقًا مطرح بود در خیابان کاخ نزدیک سه راه شاه است.
) (4همچنین یک محل مالقات در شمیران قرار گرفته که نشانی آن معلوم نیست.
ج( سازمان حزب توده دارای یک اتومبیل شخصی با پالـک  2004سیاه از مدل سدان است .این
اتومبیل اغلب دیده میشود که به یزد مسافرت میکند و عقیده بر این است کـه ایـن اتـومبیل مـورد
بهرهبرداری پیکهای حزب قرار میگیرد که با اعضای حزب که به آن شهر تبعید شدهاند ٬تماس حاصل
میکند.
د( جلسات حزبی شب هنگام تشکیل میشود و در هر بار بیش از سه یا چهار نفر در آن شرکت
نمیکنند.
3ـ ستاد زیر زمینی حزب توده در تهران تماس نزدیکی با سازمان تبریز دارد ٬که سازمان تبریز نیز به
نوبه خود با مقامات شوروی از طریق مرکز اطالعات شوروی در تبریز تماس دارد.
4ـ الزم به توجه است که حزب توده در آذربایجان با حزب دمکرات آذربایجان یکی است.
حزب توده ـ 2

سری

حزب کمونیست ایران
)بخش ارامنه(
تهران ـ ایران
تا قبل از  6دسامبر  15) 1950آذر (1329
بازرگانان تهران که دارای ارتباطات خوب در محافل ارامنه هستند
1ـ هنگامی که حزب توده به فعالیت زیرزمینی روی آورد سازمان آن ازمرکزیت درآمد و کادرهای آن
دوباره گروهبندی شد .حوزههای بزرگ که برای کارهای غیرقانونی نامناسب بود و خبرچینها به آسانی
در آن رخنه میکردند به توسط ”ـگروههای پنج نفری“ جایگزین شد ٬این گروهها و رهبران آنها ازیکدیگر
اطالعی ندارند و بدین ترتیب یک نوع امنیت را تضمین میکنند” 10 .ـگروه پنج نفری“ از طریق رهبران
خود تابع یک ”رهبر ده گانه“هستند .وپنج ”ـگروه ده گانه“ تابع یک ”رهبرپنج“هستند.چهار ”ـگروه پنج“
به نوبه خود تابع یک رهبرمنطقهای هستند که بدین ترتیب نماینده یک هزار عضو است و در مقابل کمیته
مرکزی حزب کمونیست ایران مسئول است .در کمیته مرکزی همه بخشهای ملی نماینده دارند ٬بخش
ارامنه در تهران دارای  200عضو است .کمیته مرکزی دستورات خود را از اتحاد شوروی یا به طور مستقیم
و یا از طریق مردی که بطور ویژه در سفارت شوروی تعیین شده است میگیرد.
2ـ فعالیتهای ”ـگروهها“ اساسًا همان فعالیتهایی هستند که در زمانی که حزب قانونی بود ٬انـجام
میگرفت .یعنی اجتماعات و سخنرانیها درباره برنامههای حزب ٬تاریخ ٬تبلیغات به منظور بیدار نگه
داشتن آـگاهی طبقاتی و رهنمودهای سیاسی در مبارزه ٬خط مشی حزبی نسبت به مسائل مختلف روز.
ـکادرها در معرض خطرات غیر الزم قرار نمیگیرند و به عنوان یک نیروی متشکل ٬برای اینکه هنگام لزوم
رهبران تودهها باشند ٬نگه داشته میشوند.
3ـ کارهای اطالعاتی و ارتباطاتی ٬مستقل از سازمان حزبی بوده و به وسیله اشخاص ویژهای که با
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اعضاء مختلف سفارت شوروی ارتباط دارند ٬انجام میشوند .اشخاص نامبرده در زیر مظنون به آن
هستند که به عنوان عامل برای سفارت شوروی ایفای نقش میکنند.
دکتر م .پاتواـکانیان ـ تهران
دکتر کاسپار هاـکوپیان ـ تهران
دکتر س .ماـگاشیان ـ اصفهان
این اشخاص در نتیجه حرفه خود به آسانی قابل دسترس بوده و همچنین میتوانند بدون اینکه توجه
ـکسی را جلب کنند با هرکسی که بخواهند مالقات کنند .تماسهای آنها با اعضاء سفارت شوروی در
بیمارستان شوروی صورت میگیرد .در این مقوله از عمل باید اشخاص زیر را نیز گنجاند.
آقای جانبازیان ـ که دارای یک مدرسه باله است.
خانواده سروریان ـ که دارای یک کودکستان به نام ”مانکاـکان پاالت )ـکاخ کودکان(“ به معنی کاخ
ـکودکان دارند.
دادیان ـ صاحب یک کتابفروشی
بنیانگذاران شرکت تعاونی ”آناهیت“ که اعضاء آن درباره ماهیت دقیق این مؤسسه اطالعی ندارند.
4ـ برای مقاصد تبلیغاتی و ضد تبلیغاتی اشخاص و سازمانهای زیر فعالیت جدی دارند.
ه .کاراـکاش ـ با روزنامه خود به نام ”ورادتنوند“
این شخص احتماًال در خدمت بیش از یک ارباب است.
”شاـکویت“ ـ سازمان جوانان
”ساسونتسی داویت“ ـ سازمان تربیت بدنی جوانان
فعالیت برای جمعآوری امضا برای ”عریضه صلح“ در میان ارامنه تهران به وسیله سازمانهای مذکور
در فوق انجام گرفت.
به ـ قسمت کنسولی
از ـ قسمت

خیلی محرمانه
حزب توده 3
 11اوت  1959برابر با  20مرداد 1338

موضوع :فریدون تقیزاده متقی
1ـ مااطالعات زیر را درمورد شخصی به نام متقی داریم که احتمال دارد با شخص مورد نظر شما یکی
باشد.
وی در اسفند  1326در جلسه حزب توده که توسط مقامات رسمی سفارت شوروی ترتیب داده شده
بود ٬حضور داشته است .وی عضو کمیته مشورتی حزب توده بوده است ) 21مرداد  .(1329عضو کمیته
ایالتی حزب توده در تهران ) 17بهمن  ٬(1333عضو سازمان جوانان حزب توده ٬کمیته مرکزی )21
فروردین  ٬(34سخنگوی شیالت ایران ـ شوروی ٬شدیدًا عالقهمند به سیاست و هوادار سرسخت مال
بهبهانی” .رفیق گرانمایه“ ) 4تیر  .(31شایع است که پس از اینکه فعالیتها در سال  1328زیر زمینی شدند
رهبریت انجمن مرکزی اتحادیههای بازرگانی را عهده دارند ) 2فروردین  .(34احتماًال با تقی متقی یکی
میباشد.
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الیاس پرهیزگار ٬مشاور کمیته مرکزی و مترجم اخبار خارجی برای روزنامه مردم ) 23فروردین .(34
بنا به گزارشات واصله عضو کمیسیون پشتیبانی بود .طبق نشریه رکن  2حزب توده ٬عضو هیئت اجرائی
بوده ) 4مهر .(34
2ـاطالعاتی در مورد علی متقی که ممکن است پدر شخص مورد بحث باشد :با پلیس سازمان امنیت
همکاری کرده و از حزب توده اخراج شد در اسفند  20) 36فروردین  .(38عضو کمیته  3نفری معاونین
حزب توده ٬کمیته ایالتی تهران بوده )اواسط  .(34یکی از  3رهبر حزب توده در  18تیر  36بوده .جانشین
معاون کل بوده است 20) .تیر .(36
در خواست تعین صالحیت فریدون تقی زاده متقی:
شخص مورد بحث با مسئولین شرق و غرب کمیته تهران حزب توده ٬در تماس بوده) 26دی  .(36از
اعضای فعال کمیته ایالتی تهران حزب توده ) 21مهر .(35
قطعنامه سازمان مرکزی جوانان توده را مبنی بر مخالفت با تشکیل گروه جدید توده امضای نموده است
) 19دی .(26
اطالعاتی درباره متقی )احتماًال علی متقی(:
رهبریت سازمان جوانان توده را عهدهدار شد ) 5شهریور  .(34رئیس کمیته منطقهای شماره  11و
شایع شده که ممکن است به علت تبلیغات منفیای که علیه وی شده ایران را ترک کند) 15شهریور .(36
تماسش را با گروه آذربایجان قطع کرده است ) 2آبان  .(36به عنوان رهبرحزب توده٬نامهای به رهبر سابق
حزب توده نوشته و آینده شغلی وی را سؤال نموده است) 13مهر  .(36عضو سازمان مرکزی تکش و
مسئول امور تودهایها در خراسان ٬فارس و مازندران است ) 17خرداد  .(35کمک مدیر بوده است در
امور حزب تا مدیر اصلی از خارج برگردد)3خرداد  .(35سعی کرده که حزب توده را تجدید سازمان دهد
) 14شهریور .(35
حزب توده ـ 4

صفحه اول
محتوی ٬خیلی محرمانه میباشد.
تاریخ  25فوریه 1976برابر با  6اسفند 1354
اداره مشاورههای سیاسی
مشاور امور کنسولی )ـکریس( ٬همان طور که درخواست کرده بودید به پیوست چند پیشنهاد از بخش
هاوک
سیاسی ارسال میگردد.
محرمانه
صفحه دوم
تاریخ 25 :فوریه 1976
به :آقای میلس ـ بخش سیاسی
از :ج .استمپل ـ بخش سیاسی
از طریق :آقای بولستر ـ بخش سیاسی
موضوع :حذف اعضای سابق حزب توده از لیست احتیاطی ویزا
اـگرچه قسمت کنسولگری خودش پروندههایی برای افراد مهمی که اسمشان به علت عضویت سابق در
حزب توده باید از ویزا محروم گردند دارد ٬معذالک به پیوست چندین اسم که در خاطرمان بود جهت

احزاب سیاسی در ایران  165

اقدامات الزم ارسال میگردد:
منوچهر تسلیمی ٬وزیر بازرگانی
هادی هدایتی ٬وزیر کشور
فریدون مهدوی ٬وزیر امور حزبی
جهانگیر بهروز ٬سردبیر نشریات اـکو
مرتضی سرمد ٬دیوان عالی کشور
شاهین آقایان.
چنان که من میدانم آقای ـکریستنسن قصد دارد که این افراد را از لیست احتیاط ویزا حذف کند .شما
میتواند با او صحبت کنید که کلیه افرادی را که سابقًا عضو حزب توده بودهاند و سپس خارج شدهاند را از
لیست ویزا حذف کنید.
شما میتوانید با او بر سر عقبنشینی از این موضع صحبت کنید .این کار حکم یک تقاضا بـرای
محرومیت کلی افرادیست که سابقًا عضو حزب توده بوده و ”راه آمدهاند“.
حزب توده ـ5
شماره08539 :

تاریخ 8 :ژوئیه  1978برابر با  17تیر 57

از :سفارت آمریکاـ تهران
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شروع متن )استفاده محدود اداری(
موضوع :جبهه ملی خط مشی حزب توده را رد میکند
1ـ جبهه ملی در تاریخ  15شهریور پیشنهاد گزارش شده کمیته مرکزی حزب توده مبنی بر پیوستن به
سایر نیروها جهت براندازی رژیم را رد کرده است .موضوع از آنجا شروع شد که خبرگزاری فرانسه از
پاریس گزارش داد که حزب توده از همه گروههای مخالف در ایران خواسته که جهت براندازی رژیم ایران
متحد شوند .برنامه حزب توده به شرح زیر داده شده بود” :دولت اتحاد ملی“ ٬مجازات خطاـکاران ٬از بین
بردن قوانین مغایر باحقوق اساسی و قانون اساسی مشروطه ٬انحالل مجلس و سنا ٬انحالل پلیس سیاسی٬
ایجاد مجلس مشروطه ٬ملی کردن صنایع نفت ٬اخراج مشاوران نظامی آمریکا ٬انحالل معاهدات نظامی
ایران و آمریکا ٬بیرون آمدن ازپیمان سنتو ٬سلب مالکیت از سرمایههای خصوصی ٬و رد سیاست اقتصادی
بی در و پیکر.
2ـ کریم سنجابی رهبر جبهه ملی گفت که با توجه به ”تجربه تلخی“ که در اوایل دهه  ٬1330از روابط
جبهه ملی با حزب توده ناشی میشود ٬هرگونه اتحاد سیاسی ”غیرقابل تصور“ میباشد .بیانات قبلی وی
مبنی بر تقاضای قانونی کردن حزب توده نباید موجب سردرگمی شود و اینکه وی خواهان همکاری با
حزب توده است .به نظر سنجابی حزب توده وابسته به یک قدرت خارجی است و این تـقاضا فـقط
آزادیهایی را که دولت ایران باید بدهد منعکس میسازد.
پایان متن )استفاده محدود اداری( شروع متن )خیلی محرمانه(
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3ـ نظریه :این داستان جنبهای خاص خود دارد .به نظر غیرعادی میرسد که دفتر مرکزی حزب توده
در برلن شرقی باشد و بیانیهاش در پاریس منتشر شود .شاید جمهوری دموکراتیک آلمان نمیخواست
قبل ازمالقات شاه از آنجا٬وی را خجالت زده کند و حزب توده احتماًال از روابطش بادانشجویان فعال در
پاریس جهت این کاراستفاده کرده است.احتمال دارد که این کار ساواـک باشد تا موجب سرافکندگی جبهه
ملی و سایر گروههای مخالف شود .هرچه که دلیل این کار باشد ٬نتیجه مهم و اصلی این بوده که جبهه ملی
را به طور مستند مخالف اتحاد با حزب توده جلوه داد.
سولیوان

حزب توده ـ6
شماره1953 :
تاریخ 13 :سپتامبر  1978برابر با  22شهریور 57
از :سفارت آمریکا ـ مسکو
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
طبقهبندی :محرمانه
موضوع :نقل قولی از پراودا درباره حزب توده
1ـ تذکرات سفارت آمریکا در بخارست درباره احتیاط رومانیها در روابطشان با حزب توده جالب
است ٬مخصوصًا با توجه به شماره  22شهریور پراودا که از معاون اول حزب توده بیاناتی در مورد انسانیت
ذـکر کرده است .اسکندری ٬معاون اول حزب توده ٬علت بحرانهای سیاسی فعلی در ایران را ”نارضایتی
عمومی از اعمال رژیم“ توصیف کرد و افزود که ”اختناق و ظلم سفاـکانه و دخالت پلیس مخفی ٬ساواـک“
مزید برعلت است .اسکندری همچنین حضور مستشاران آمریکایی در ایران را مورد انتقاد قرار داد.
2ـ نظریه :شورویها نیز در مورد به رسمیت شناختن حزب توده محتاطانه عمل کردهاند ٬ولی چاپ
بیانات اسکندری در روزنامه پراودا بیانگر حمایت شوروی از ناآرامی فعلی در ایران میباشد .همچنین
ذـکر نام ساواـک در مطبوعات شوروی غیر عادی به نظر میرسد.
ـگاریسون

حزب توده ـ7
شماره7992 :
تاریخ 16 :نوامبر  1978برابر با  25آبان 57
از :سفارت آمریکا ـ مسکو
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی .دارای حق تقدم
طبقهبندی :محرمانه
پیرو :سند  27110مسکو
موضوع :رهبر حزب توده مخالفت مذهبی ایرانیان با شاه را تمجید میکند
خالصه متن :در یک مصاحبه مهم و تاریخی رهبر حزب توده ٬اسکندری ٬از درگیر شدن روحانیت
شیعه منجمله از آیتاهللخمینی در مخالفت با شاه تمجید وتعریف میکند .در فراز عجیب وی گفت که منکر
آن است که رهبران مذهبی مرتجع وواپس گرا میباشند ٬و ریشههای عمیق مذهب را درایران قبول دارد ٬و
از اتحاد همه نیروهای ”دموکراتیک“ در ایران به انضمام مذهبیها استقبال میکند .نظرات وی به خودی
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خود مهم میباشند ٬ولی شاید مهمتر از آن اجازه چاپ این مطالب در مجله رسمی شوروی به نام ”مشکل
صلح و سوسیالیسم“ میباشد) .پایان خالصه(
1ـ سفیر ایران به عرض ما رسانده است که یک مصاحبه بینهایت جالب با رهبر حزب توده ایران٬
اسکندری ٬در مجله کمونیستی شوروی ”مشکل صلح و سوسیالیسم“ شماره  11مورخ  13مهر به چاپ
رسیده است.
2ـ شروع متن طبقهبندی نشده .خالصه متن ٬اسکندری:
 ...به طور مفصل ٬بعد مذهبی نهضت ضد شاه در ایران را مورد تمجید قرارداد و افزود که روحانیت
شیعه نه تنها واپسگرا نمیباشد بلکه موضع آیتاهلل خمینی در قبال نهضت ضد شاه را ستود.
 ...ادعا کرد که حزب توده همیشه به عقاید مذهبی که ”ریشههای عمیق در اـکثریت مردم ایران دارد“
احترام گذاشته است و افزود که حزب توده از اتحاد بین همه نیروهای دموکراتیک از جمله مـذهبیها
حمایت خواهد کرد .اسکندری گفت که ما در کلیه مسائل با رهبران مذهبی موافق نیستیم ولی ”باید
واقعگرا باشیم“.
 ...از جبهه ملی با توجه به نفوذی که آنها در طبقه روشنفکر و دانشجویان دارند ٬به خوبی یاد کرد.
 ...خاطرنشان ساخت که تنها نیروی حامی شاه ارتش و پلیس میباشند کـه ”تـوسط مشـاوران
آمریکایی رهبری میشوند“ و افزود که )عالمت نافرمانی افسران و سربازان در تیراندازی به مـردم(
نشانگر این است که این حمایت از شاه ٬ابدی نخواهد بود.
 ...امپریالیسم آمریکا را به عنوان اصلیترین پشتیبان خارجی رژیم توصیف کرد.
 ...از خط مشی جمهوری خلق چین در قبال ایران انتقاد کرد ٬و از نفوذ ضد شوروی چین در ایران
یادآوری کرد و مالقات هواـکوفنگ از تهران را دلیل وجود ”معامالت“ چین ـ آمریکا در حمایت از
رژیمهای نامردمی در سراسر دنیا دانست) .پایان متن طبقهبندی نشده(
3ـ نظریه :نقطه نظرهای تاریخی و در عین حال مثبت اسکندری نسبت به جنبههای مذهبی وقایع
جاری در ایران چیزی کامًال جدید و پر معنی است .اهمیت این مطلب را از دو جنبه میبینیم .اول ٬در
ارتباط با تحوالت داخل ایران ٬نظرات اسکندری نه تنها قدرت عظیم و عمیق مخالفت مذهبی با شاه را به
طور غیرعادی نشان میدهد ٬بلکه به طور ضمنی ضعف حزب توده را توسط خودشان بیان میکند .ما
ـکسب اطالعات بیشتر در امور داخلی ایران را به دیگران محول میکنیم ٬ولی به نظر میرسد که اظهار
عالقه مدام اسکندری جهت اتحاد با نیروهای مذهبی در یک جبهه مردمی علیه شاه بیشتر به خاطر جلب
حمایت بعضی از رهبران مذهبی باشد تا اینکه بخواهد یک نوع ائتالف سیاسی با آنها کرده باشد.
4ـ دوم و شاید مهمتر این است که ٬شوروی اجازه چاپ مصاحبه اسکندری را داده است .واضح است
ـکه مجله ”مشکل صلح و سوسیالیسم“ ارگان سیاسی متنفذ ”احزاب کمونیست و کارگران“ که در پراـگ
چاپ میشود بدون تأیید مسکو اقدام به چاپ یک و او هم نخواهد نمود.
نتیجتًا با این اقدام علنی ٬اـگرچه هنوز غیرمستقیم ٬مسکو با چاپ نظریات اسکندری در مورد اوضاع
داخلی ایران بیش از پیش حمایتش را از نهضت ضد شاه در ایران آشکار ساخته است.
 5ـ به طور اخص ما نظر مثبت اسکندری را درباره آیتاهلل خمینی قابل ذـکرمیدانیم .این یک ذـکر نام
بی سابقهای از جانب شوروی )یا با تأیید شوروی( از آیتاهلل میباشد.
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6ـ رسانههای گروهی شوروی هنوزنظریهای مفصل درباره اقدامات دولت نظامی ایران ندادهاند .ولی
در عین حال به طور ضمنی از اختناق و ظلم در ایران٬اقدامات ضد آمریکایی در کشور ٬و حمایت رسمی
آمریکا از دولت ایران ٬یاد کردهاند.
تون

به عنوان مثال پراودا در  21آبان در مورد داستان اخیری که از جانب خبرگزاری فرانسه در مورد
آشوبهایی که در تهران ایجاد شده )تلگرام مرجع( بدون اشارهای به مسبب این آشوبها ٬تحلیلی داده بود ٬و
هیچ اشارهای نکرد که خبرنگار پراودا در تهران از آیتاهلل به عنوان مسبب این آشوبها انتقاد کرده است.
حزب توده ـ8

خیلی محرمانه

ایرج اسکندری
دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده )ـکمونیست( ایران )از بهمن  1349تاـکنون( .یکی از بنیانگذاران
حزب توده ایران و یکی از اعضای کمیته مرکزی از سال  1320تاـکنون بوده که در سال  1328به عنوان
رهبر حزب برگزیده میشود و تا وقتی که به سمت فعلی خود برگزیده نشده بود به عنوان رهبر این حزب
غیرقانونی )در سال  1328منحل و غیرقانونی اعالم شد( شناخته میشد.
از سالهای  1304که به عنوان دانشجو در فرانسه بود یکی از گردانندگان جنبش کمونیسم جهانی در
اروپا و ایران بود .او یکی از کسانی است که در گرایش این حزب به سمت شوروی نقش داشته است.
اسکندری از سال  1328به بعد دراروپا به حال تبعید به سرمیبرد.اوایل درپاریس در )30ـ (1328ووین
)33ـ (1330و این اواخر در شهرهای مختلف اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بوده و فعًال در
مسکو به سر میبرد.
او که یک سخنران خوب ویک نویسنده تواناست ٬یکی از مهرههای تبلیغاتی با ارزش به شمارمیرود.
در طول اقامت خود در اروپای شرقی ٬فعالیتهای آشکار وی ظاهرًا به شرکت در کنفرانسهایی که دست
ـکمونیستها در پشت سر آن بود ٬محدود گشت .در این کنفرانسها او سخنرانیهایی ایراد میکرد که در آنها از
رژیم شاه انتقاد و از اندیشههای روسی تحت پوشش حزب توده دفاع میکرد .در طول بیست و پنجمین
ـکنگره حزب کمونیست شوروی مالقاتی که دراسفند ماه  1354بافیدل ـکاسترو ٬نخست وزیر ـکوبا٬داشت
موجب شد که دولت ایران با ـکوبا قطع رابطه بکند .در شهریور  ٬1357در یک سـخنرانـی در مـورد
ناآرامیهای شهرهای ایران ٬اسکندری از گروههای مخالف خواست که حزب توده را هم در یک جبهه
ائتالف ملی که هدف آن براندازی رژیم سلطنتی و برقراری یک دولت ائتالفی میباشد ٬به شمار آورند .تا
ماه نوامبر ) 78آبان  (57هنوز نشانی از اینکه او توانسته باشد با محافظهـکاران مذهبی یا با رهبران جبهه
ملی به تفاهمی برسد ٬وجود نداشت .در اواخر مهر ٬57عناصر مخفی حزب توده یک بـار در تـمام
دانشگاههای ایران ٬علنی شدند .دامنه دخالت اسکندری در این رویداد یا در ناآرامیهای داخلی 1357
معلوم نیست.
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سوابق و گذشته وی
ایرج اسکندری در  7فوریه 18) 1907بهمن  1285شمسی( در شهر ساری در استان مازندران به دنیا
آمد.اوعضوی ازخاندان قاجار بشمارمیرود.قاجاریه تا زمانی که به وسیله پدر شاه فعلی در سال 1300
برکنار شدند ٬بر ایران حکومت میکردند.اسکندری در سال  1304در شهر ـگرنوبل فرانسه تحصیل حقوق
ـکرد و در همان زمان وارد فعالیتهای کمونیستی شد.
او ده سال دیگر در فرانسه ماند و به تبلیغ کمونیسم در میان ایرانیان و سایر فعالیتهای کمونیستی
پرداخت .در سال  1314او به ایران بازگشت تا به کارهای حقوقی بپردازد وپستی در وزارت دادگستری به
دست آورد.
در سال  1316یکی از بستگان نزدیک وی ٬سلیمان اسکندری عضو حزب توده در جریان یک
ـگردهمایی کمونیستها ٬دستگیر شد .بالفاصله پس از آزادی سلیمان در سال  ٬1320ایرج که برای آزادی
وی تالش زیادی کرده بود ٬در آن موقع به عنوان یکی از اعضای کمیته مرکزی ارتقاء مقام یافت و در سال
 1323برای مدت کوتاهی به مجلس راه یافت.
در سال  1324اسکندری به عنوان نماینده شورای مرکزی اتحادیه بازرگانان )ـکه تحت سلطه حزب
توده بود( جهت شرکت در جلسات فدراسیون جهانی اتحادیههای بازرگانی ) (WFTUبه پاریس رفت .در
 1325به ایران بازگشت و به مدت سه ماه به عنوان وزیر بازرگانی و صنایع ٬کارکرد .دوباره در  1326به
فرانسه رفت و احتماًال در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس به کار پرداخت .در طول آن مـدت او در
همکاری با کمونیستهای فرانسه و حزب توده نقش مهمی بازی میکرد و عالوه بـر آن در تـبلیغات
ـکمونیستی بر روی جامعه ایرانیان مقیم فرانسه فعالیت داشت .در  1328بعد از یک ترور ناموفق به جان
شاه توسط یک فرد کمونیست ٬او و سایر رهبران توده غیابًا به اعدام محکوم شدند.اسکندری در  1329به
استخدام  WFTUدرآمد و در سال  1330که WFTUاز فرانسه اخراج شد ٬او به وین رفت .او تا سال 1333
در وین همچنان در استخدام  WFTUبود.
اطالعات شخصی
اسکندری جهت شرکت در کنفرانسهایی که باطنًا کمونیستی بودند به نمایندگی از طرف حزب توده٬
مسافرتهای زیادی نموده است .او عضو سازمانهایی نظیر شورای جهانی صلح و جامعه بـینالمـللی
حقوقدانان دمکرات نیز هست .در  1331و  1333او دوبار سعی کرد تا جهت شرکت در شورای اقتصادی
و اجتماعی سازمان ملل به عنوان نماینده  WFTUبه آمریکا برود ٬ولی موفق به کسب ویزا نشد ٬او در سال
 1332در تشییع جنازه جوزف استالین در مسکو شرکت کرد.
اسکندری حداقل دو زن داشته ٬به نامهای همایون )احتماًال هما ـ مترجم( کاووسیان و زهرا بیات .آنها
نیز از فعاالن حزب توده بودند .اسکندری فرانسه صحبت میکند.
 17نوامبر  26)1978آبان  1357ـ مترجم(
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حزب توده ـ9
شماره11379 :
تاریخ 20 :نوامبر  1978برابر با  29آبان 57
از :سفارت آمریکاـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
ـگزارشگر11652 :
طبقهبندی :خیلی محرمانه
پیرو :سند مسکو شماره 27992
موضوع :بیانات اسکندری
سفارت تهران درخواست دارد که متن کامل ترجمه انگلیسی بیانات اسکندری را ارسـال داریـد.
خالصهای که ارسال شده بود به مقامات ایرانی داده شد .مقامات باال نگران هستند که بیانات اسکندری
ممکن است بیانگر تغییر موضع شوروی در جهت دخالت بیشتر در ناآرامیهای اخیر ایران باشد.
سولیوان

حزب توده ـ10
شماره11757 :
تاریخ 30 :نوامبر  1978برابر با  9آذر 57
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی سی
ـگزارشگر11652 :
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :مصاحبه رهبر حزب توده ایران
1ـ اف .بی .آی .اس .از لندن گزارش میدهد که رهبر حزب توده ایران ٬اسکندری ٬مصاحبهای تحت
عنوان ”ابراز تأسف رهبر حزب توده از عدم تشکیل جبهه متحد“ انجام داده است.
2ـ این طور به نظر میرسد که شورویها سعی دارند خودشان راازاتهاماتی مبنی بر اتحاد باخمینی دور
نگهدارند.
از ارسال نظرات وزارت خارجه و سفارت در مسکو متشکر خواهیم.
سولیوان

حزب توده ـ11
شماره0160 :

تاریخ 16 :ژانویه  79برابر با  26دی 57

از :سفارت آمریکاـ نیکوزیا
به :وزارت امور خارجه آمریکا ـ واشنگتن دی.سی.
طبقهبندی :محرمانه
موضوع :پیام حزب کمونیست آـکل به حزب توده
1ـ در شماره  13ژانویه نشریه )هراوگی( که روزنامه رسمی حزب کمونیست آـکل میباشد ٬گزارش
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شده است که ـکمیته مرکزی آـکل پیامی مبنی بر همبستگی به حزب توده ایران ارسال داشته است .در طی
این پیام از قیام و مبارزه مردم ایران که ”ـکمونیستها در خط مقدم آن هستند“ یاد شده است و آرزو شده
است که یک رفورم انقالبی رادیکال در ایران به وقوع بپیوندد.
2ـنظریه :آـکل به عنوان یک طرفدارپر و پا قرص مسکوشناخته شده است و در سازماندهی تظاهرات
ضد شاه در قبرس نقش مهمی داشته است .اـگر چه ما در موقعیتی نیستیم که مفهوم و معنی این پیام را
قضاوت کنیم ٬ولی فقط جهت اطالع وزارت خارجه گزارش میشود.
استون

از :دفتر منافع آمریکا در ناتو
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
ـگزارشگر :لورنس لگر

حزب توده ـ12
شماره5423 :
تاریخ 27 :ژوئیه  1979برابر با  5مرداد 58

موضوع :بحث )سیاسی( در مورد ایران
1ـ )تمام متن محرمانه است(
2ـ در جلسات کمیته سیاسی مورخ  26ژوئیه ٬نماینده بلژیک گفت که سفارت بلژیک در مسکو
ـگزارش داده است که سفارت ایران در آنجا یک پیام شخصی از جانب آیتاهلل خمینی به برژنف تسلیم
داشته است .اعالم داشته است که از محتوای پیام اطالعی ندارد .او پرسید که آیا متحدین دیگر گزارشاتی
مبنی بر تأیید این گزارش دریافت داشتهاند یا خیر ؟
3ـ مضافًا اینکه نماینده جمهوری آلمان فدرال مقاله ضمیمه را درباره موضع شوروی در ایران توزیع
ـکرد.
4ـ اقدام مقتضی
هرگونه اطالعاتی که واشنگتن یا مسکو درباره پیام خمینی ـ برژنف داشته باشند ارسال دارند.
5ــ شروع مقاله نماینده جمهوری آلمان فدرال
الف :در حال حاضر موضع شوروی درقبال ایران ضد و نقیض است و اصًالواضح نمیباشد .نتیجتًا این
وضع در آینده تحوالت سیاست داخلی ایران اثر خواهد گذاشت ٬بسته به روال سیاست خارجی آن.
چنان که در ابتدای امر به نظر میرسید ٬همدردی مسکو با انقالب ایران جای خود را به نگرانی تبدیل
میکند ٬زیرا رهبریت ناهمگون ایران ظاهرًا آن طور که شوروی فکر میکرد به امیدهای اقتصادی شوروی
پاسخ مثبتی ندادهاند.
ب :بنابراین هرچه بیشتر این حقیقت آشکار میشود که ٬تنها دلیل موضع مثبت شوروی در قبال
انقالب ایران ٬این است که انقالب باعث ضعف و از دست رفتن موقعیتهای غرب در ایران و منطقه شده
است .اـگرچه ٬این مسئله با تحوالت سیاسی داخلی ایران خنثی میشود ٬زیرا این تحوالت خطراتی برای
منافع شوروی در منطقه دارد )مثال افغانستان و عراق(.
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ج :شوروی کرارًا تأـکید کرده است که دول دیگر در امور داخلی ایران دخالت نکنند ٬و همین مسئله
جلوی منافع خودش را میگیرد .باتوجه به این مسئله است که جالب به نظر میرسید اظهار نظرات مقامات
شوروی را بدانیم.این مقامات معتقدند که تحوالت در داخل ایران فعًال باعث نگرانی هم غرب و هـم
ـکشورهای سوسیالیستی شدهاند و آرزوی خمینی مبنی بر تشکیل یک کشور اسالمی با کمک یک حزب
متحد اسالمی ٬از نظر تاریخی قدمی به عقب میباشد.
د:این عقیده بیش از آنچه به نظر میرسد ٬باعث شده است که شوروی درمورد رهبریت ایران رفع ابهام
نماید .چندین مسئله که توسط مالها و دولت ایران عنوان شد ٬در رسانههای گروهی شوروی به تفصیل
بحث شدند و باعث شدند که علنًا شوروی از گروههای نزدیک به رهبریت ایران انتقاد نماید .در عین حال
رسانههای شوروی سعی دارند که نقاط مثبتی درباره بعضی اتفاقات درایران عنوان کنند ازقبیل:تصمیم به
ملی کردن بعضی کارخانجات ٬که باعث قبول کردن هواداری شوروی از انقالب ایران است.
ه :اـگرچه خمینی به طور مستقیم در مطبوعات شوروی مورد انتقاد قرار نمیگیرد ٬ولی حتی نام او نیز٬
به عنوان عنصر مثبتی برای شوروی ٬ذـکر نمیگردد .انتقاد حول و حوش مشاوران وی دور میزند ٬اـگرچه
شوروی دالیل کافی مبنی بر انتقاد خود خمینی دارد .این خودداری شوروی یک عمل تاـکتیکی میباشد و
چیزی به عنوان اصل به حساب نمیآید .شوروی وجه تشابه کمی با خمینی دارد و از نظر ایدئولوژیک
اصًال تشابهی با خمینی وانقالب اسالمیاش ندارد .از نظر شوروی خمینی نقش ”مترقیش“ را به خوبی ایفا
ـکرد ٬در اینکه نفوذ غرب را در ایران از بین برد .هنگامی که منافع حیاتی شوروی توسط انقالب اسالمی به
خطر بیفتند ٬خمینی رسمًا توسط شوروی حذف خواهد شد .این مسئله در انتقاد شوروی به اتهام دخالت
لگر
ایران در امور داخلی افغانستان شکل میگیرد.
حزب توده ـ 13
شماره سند8828 :

تاریخ 7 :اوت  79برابر با  16مرداد 58

از :سفارت آمریکا در تهران
به :هیئت نمایندگی آمریکا در ناتو
ـگزارشگر :ویکتور ال .تامست
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :مذاـکرات مشاوران سیاسی و مناسبات شوروی با ایران
1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ پیامی که به وسیله نماینده بلژیک به آن اشاره شده احتماًال ممکن است همان پیامی باشد که محمد
مکری سفیر ایران به مسکو هنگامی که وی به اتحاد شوروی بازگشت آن را همراه داشت .متن پیام به شرح
”بسمه تعالی“
زیر است:
 23ژوئن  ٬1979جناب آقای لئونید برژنف ٬صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی
از پیام محبتآمیز شما و عالقه شما درباره جمهوری اسالمی ایران متشکرم ٬از خداوند متعال رفاه و
رستگاری مردم اتحاد جماهیر شوروی را خواستارم و من امیدوارم که جمهوری اسالمی ما که مبتنی بر
وحدت کلمه براساس انقالب ارزشمند اسالمی و سرنگونی رژیم شیطانی استوار است ٬نقش شایستهای را
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در وحدت و اتفاق ملل جهان ایفا کرده و خواهد کوشید تا صلح و رفاه را طبق آرزوی ملت ما و اسالم
تحقق بخشد.
”روحاهلل الموسوی الخمینی“

3ـ ما سندجمهوری فدرال آلمان را که در تاریخ  26ژوئیه ارائه شده بود ٬بسیار خوب تشخیص دادیم.
ما نیز این گرایش راداریم که متوجه شویم که اتحاد شوروی در موردایران بر سر دوراهی گیر کرده است .ما
تصور میکنیم که چندین عامل احتمالی باعث شد که شورویها پیوندهای خود را با شاه قطع کنند و در
جستجوی اتحاد نامقدسی با خمینی و نهضت اسالمی او باشند .این عوامل عبارتند از:
ـ ـ فقدان راه دیگر .در زمستان گذشته خمینی به نظر میرسید همه کارتهای برنده را در دست دارد.
حزب توده طرفدار مسکو )ـکمونیست( ضعیف بود و اعتبار خود را به طور عمده درایران از دست داده بود.
ـگروهبندیهای ”ترقیخواه“ سیاسی دیگری که به اندازه کافی نیرومند باشند ٬که خمینی را به مبارزه بطلبند
یا حاضر باشند که با شورویها علیه خمینی کار کنند ٬وجود نداشتند.
ـ ـ امید بهرهبرداری به قیمت ما .ما از لحاظ اینکه از شاه حمایت میکردیم و ارتباطات طوالنی با او
داشتیم به وضوح دشمن شماره یک خارجی برای نیروهای ضد شاه بودیم .شورویها نیز در این مورد
تااندازهای آسیبپذیر بودند ٬ولی نسبتًا بسیار کمتر از ما .چشمانداز کاهش قابل مالحظه نفوذ ما در ایران
حتی اـگر چشم انداز خود شورویها برای به دست آوردن نفوذ در معرض سؤال قرار گرفته بود بجز اینکه
مورد استقبال شوروی قرار بگیرد وضع دیگری نداشت.
ـ ـ ترس از بی ثباتی در جناح اتحاد جماهیر شوروی .از دیدگاه ما چنین به نظر میرسد که مسکو در
عین حالی که همواره برای بهره برداری از آشوب در حال آماده باش است ٬مایل نیست که آشوب محض
خاطر آشوب صورت بگیرد .به دنبال عزیمت شاه نهضت اسالمی خمینی به نظر میرسید که تنها امکانی را
برای تحمیل وجود سریع یک حاـکمیت نیرومند متمرکز فراهم میکند.
ـ ـ میل به حمایت و حفاظت از منافع اقتصادی خود در ایران .اتحاد شوروی حجم رشد یابندهای از
معامالت با ایران در سالهای اخیر انجام داده بود ٬هرچند با مقایسه با بعضی از کشورهای صنعتی غربی
چندان بزرگ نبود .گازی که از طریق  IGAT-1و سهم قابل مالحظهای از ساختمان  IGAT-2که برای
شورویها اختصاص یافته بود و سودهای حاصله از معامالت سه جانبه در مورد گاز در نتیجه آن برای
مسکو دارای اهمیت ویژهای بود.
4ـ هنوز هم شق بالفاصله دیگری که جایگزین خمینی باشد وجود ندارد و این واقعیتی است که بنا به
عقیده ما دلیل اصلی آن است که شورویها هنوز خمینی یا نهضت او را رد نکردهاند .در عین حال دالیل
ـکافی وجود دارد که برطبق آنها شورویها ممکن است الاقل در نظر داشته باشند علیه خمینی برخیزند٬
مثًال ٬در حالی که مقامات جدید در ایران با ایاالت متحده و شورویها به نحوی متساوی از آنچه در دوران
شاه واقعیت داشت رفتار کردهاند ٬شورویها احتماًال در این مورد تسلی خاطر نسبتًا کمی دارند ٬زیرا
جمعیتهای اسالمی هر دو طرف را برای انتقاد هدف قرار میدهند .عالوه بر این واقعیتهای اوضاع ایران
آغاز به تأثیر گذاردن در ادراـکات دولت موقت ایران کرده است درباره اینکه منافع این حکومت در کجا
واقع شده است و این ادراـکات روی هم رفته نسبت به موضع شوروی درباره ایران تمایل مساعدی نشان
نمیدهد .یکی از موارد بحث بدین مناسبت ادامه ناآرامی در ـکردستان است که در آنجا امکان عصیان
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قومی ٬لزوم داشتن ظرفیت نظامی برای مقابله با آن را پیش آورده است .این امر به نوبه خود عالقه به
تجدید مناسبات و تحویل تجهیزات نظامی را با ایاالت متحده برانگیخته است.
5ــ عالوه بر این  6ماه پس از انقالب ٬اوضاع سیاسی در ایران در وضع سیالی قرار دارد .دولت موقت
ایران نتوانسته است اولویت خود را در مسائل مربوط مدیریت دولتی در مقابل ساختار غیر رسمی دولتی و
ـکمیتههای انقالبی و ضمایم آن که اغلب اعمال قدرت سیاسی واقعی میکنند مسجل کند ٬و ظاهرًا در امور
فنی ـ اداری در یک مقیاس ملی ناتوان به نظر میرسد .شورویها باید چشماندازهای نامعین را برای ثبات
در ایران مورد توجه قرار دهند به ویژه هرگاه عدم ثبات در این زمینه منافع شوروی را در جاهایی نظیر
افغانستان تا اندازه معینی مورد تهدید قرار دهد.
6ـ سرانجام شورویها بهتر از هر کشوردیگری در برقراری معامالت درایران بعد ازانقالب کاری انجام
ندادهاند .حمل گاز از طریق  IGAT-1هنوز به آن سطح حجمی که مربوط به دوران قبل از انقالب بود
نرسیده است .عالوه بر این ایرانیان خواستهاند قیمتی را که شورویها برای گاز میپردازند برای افزایش
مورد بحث قرار گیرد و آنها ظاهرًا قصد ندارند  IGAT-2را بسازند.
7ـ ما با نامه جمهوری فدرال آلمان موافقیم که ”هنگامی که انقالب اسالمی آغاز به تهدید منافع حیاتی
شوروی را بکند ٬شوروی رسمًا خمینی را به کنار خواهدگذاشت “.معذالک این خط مرزی یک خط کامًال
مشخصی که قابل تشخیص باشد نیست ٬ما چنین احساس میکنیم که شورویها ممکن است فرآیند تجدید
نظر و تجدید بررسی در سیاست خود نسبت به خمینی را آغاز کرده باشد ٬ولی هنوز نتوانستهاند تصمیم
بگیرند که زمان تغییر خط مشی فرا رسیده است .نتیجه آن شده است که یک نوع دودلی نسبت به ایران و
انقالب اسالمی وجود دارد که تا زمانی که اوضاع در این کشور مانند چند ماه گذشته ٬درهم و برهم باشد
لینگن
مداومت خواهد داشت.
حزب توده ـ 14
شماره9646 :
تاریخ 30 :اوت  1979برابر با  8شهریور 1358
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :خط مشی شوروی در قبال ایران
1ـ )تمام متن محرمانه است(
2ـ بنابر گزارشات اخیر اف .بی.آی.اس .از رسانههای گروهی شوروی )اورت و کالندستاین(احتمال
دارد که موضع و خط مشی در قبال ایران در حال تغییر باشد .در حالی که خمینی هنوز هم غیر قابل انتقاد
میباشد ٬ولی دولت موقت ایران از چنین مصونیتی برخوردار نیست .دولت برای مسائلی از قبیل بستن
روزنامه مردم حزب توده ٬جنگ در ـکردستان ٬و به باد فناسپردن انقالب با مذاـکره با آمریکا درموردخرید
اسلحه ٬سرزنش و تحقیر میشود.
3ـ به نظر ما میرسد که مسکو ممکن است خط مشی و موضع قبلیاش را تعدیل نماید .این موضع
عبارت بود از حمایت ضمنی از انقالب اسالمی ایران و ممکن است به صورت انعطافپذیرتری در قبال
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موقعیت ناپایدار ایران درآید .عدم تمایل شوروی به حمله مستقیم به خود خمینی ٬میرساند که آنها قبول
دارند که وی هنوزتواناترین شخصیت سیاسی در صحنه میباشد .ولی تمایل شدید به قهرمانانه جلوه دادن
مبارزات کردها و ”مترقی“های غیراسالمی شورویها و خمینی و ایدئولوگهای افراطی اسالمی را در درک
واقعیت سهیم میکند که تاـکنون قادر به در دست گرفتن حکومت ائتالفی نبودهاند.
اـگر این مسئله صحیح باشد ٬آیا شوروی تمایلی به نفوذ بیشتر در اتفاقات جاری ایران بیش از آنچه
تاـکنون نشان داده است خواهد داشت یا خیر ؟
ما قبًال از نقطه نظرهای وزارت خارجه و سفارت آمریکا در مسکو استقبال میکنیم .تامست
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از :ویکتور ال .تامست
به :کاردار آقای ال.بی.لینگن

ـگرایشهای سیاسی ـ1

تاریخ 7 :اوت 1979ـ58/5/16

موضوع :احزاب سیاسی ایران
با وجوداینکه در طول شش ماه گذشته از عمرانقالب بیش از  150سازمان سیاسی حضور خود را به
عموم ابالغ کردهاند ٬ولی تعداد کمی از آنها را میتوان به مفهوم کالسیک حزب سیاسی نامید .اـکثر آنها به
صورت دوره که عبارت است از تجمع افرادی که بامنظوری مشترک به حمایت از یک نفر به عنوان رهبری
میپردازند ٬برگزار میگردد .به این ترتیب ٬حجم آنها کوچک ولی دستخوش بحرانهای بزرگ هستند .به
عالوه ٬گرچه این چنین سازمانهای سیاسی براساس اصول ایدئولوژیک تشکیل میشود ٬ولی بنا بـه
اقتضای زمان ٬اتحادهای عجیب و غریب نیز در میانشان پدید میآید .به عنوان مثال به حمایت کنونی
حزب توده از جمهوری اسالمی اشاره میکنیم .در نتیجه نمیتوان چیزی بهتر یا بیشتر از یک تصویر
تقریبی از سازمانهای سیاسی تهیه نمود .اینها براساس آشنایی ایدئولوژیک به دستهجات مختلف تقسیم
شدهاند ٬لیکن این دستهبندیها نمیتواند نمایانگر ارتباط بین اجزاء یک دسته و یا ارتباط بین دو دسته
باشد.
سازمانهای اسالمی:
حزب جمهوری اسالمی به وسیله شخص مورد اعتماد خمینی و عضو سرشناس شورای انقالب دکتر
محمد بهشتی اداره میشود ٬در حال حاضر از بیشترین میزان حمایت مردمی در میان دیگر احزاب سیاسی
ایران برخورداراست .ولی مسلمًا نمیتوان گفت که در عمل از یک ساختار سازمانی برخوردار باشد .فقط
با گذشت زمان خواهیم فهمید که آیا این حزب صرفًا انعکاس محبوبیت کنونی خمینی است و یا در غیاب
وی نیز قادر به حفظ بقاء خود میباشد .خط مشی ین حزب ٬تا آنجا که میدانیم قویًا ایجاد یک حکومت
الهی است.
حزب جمهوری خلق مسلمان درباره رئیس حزب که شخصی به نام علیزاده است ٬اطالعات چندانی
در دست نیست ٬ولی اـکثرًا معتقدند که این حزب وسیله تحرک سیاسی آیتاهلل کاظم شریعتمداری است.
این حزب نیز طرفدار حکومتی با محتوای شدیدًا اسالمی است ولی مرامنامه آن در مقایسه با مرامنامه
حزب جمهوری اسالمی با شدت کمتری خواهان یک حکومت الهی است.
عالوه بر این ٬از حمایت نژادی خاص برخوردار بوده و به خصوص در میان ترکهای آذری محبوبیت
فراوان دارد.
مجاهدین خلق ـ به عنوان یک نهضت شبه نظامی علیه رژیم پهلوی آغاز به کار کرد ٬بعدها به صورت
یک سازمان دربرگیرنده چند گروه که حمایت شان از اسالم به نحو غریبی انجام میشد درآمد ٬و اخیرًا نیز
در حال تجزیه به صورت عناصری اصلی است که دائمًا با یکدیگر در تضاد هستند .بخشی که علنیترین
فعالیت سیاسی را انجام میدهد ٬توسط مسعود رجوی جوانی که بیشتر یک سیاسی رادیکال چپ مینماید
تا یک محافظهـکار اسالمی ٬رهبری میشود.
فرقان ـ فرقان گروه کوچکی است که معتقد به اسالم بدون علما است .این گروه تروریسم را به عنوان
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بهترین وسیله ابراز سیاست خود برگزیدهاند.
احزاب راست و ملی:
حزب پان ایرانیست ـ از سال  1329وجود داشته و ریاست آنرا عضو پیشین مجلس محسن پزشکپور
به عهده دارد .این حزب رویای ایرانی وسیعتر )شامل الحاق دو بحرین و اراضی تحت کنترل تزار روس به
ایران( را میبیند ٬ولی برای اینکه بتواند به حیات خودادامه دهد نتوانسته است به خواستهای سیاسی مهمی
توسل جوید .در  1354حزب پان ایرانیست از طرف حزب رستاخیز ٬تنها حزب قانونی ایران بین آن سال
و سال  1357تعطیل اعالم گردید.
حزب ملت ایران ـ که به وسیله وزیر کار داریوش فروهر رهبری میشود تا دو ماه قبل بخشی از جبهه
ملی به شمار میرفت.
سازمانهای غیر مذهبی غیر مارکسیستی:
جبهه ملی ـ جبهه ملی واقعًا یک حزب نیست ٬بلکه مجموعهای از احزاب است .از زمان جدایی
فروهر ٬و از بین رفتن اعتبار حزب ایران به خاطر پذیرفتن پست نخست وزیری توسط بختیار در ژانویه و
رشداستقالل نهضت آزادی ایران از زمان انتصاب مهدی بازرگان به سمت نخست وزیری ٬این مجموعه در
حال تجزیه بوده است .ایجاد جبهه ملی دمکراتیک توسط هدایت اله متین دفتری نیز حمایت بسیاری از
غیر مذهبیون زیر پنجاه سال ایرانی را جذب نمود .نتیجه این بوده است که برای جبهه ملی تعداد زیادی
رئیس سالخورده )چون کریم سنجابی( ولی حامیان خیلی جوان خیلی کم ٬بجا مانده است.
جبهه دموکراتیک ملی
جبهه دموکراتیک ملی بیشتر یک حزب است تا یک جبهه ٬ولی خود نیز میپذیرد که در خلق یک
ساختار سازمانی کاری انجام نشده است .جبهه به وضوح به دنبال یک فرصت است ٬ولی در پیوستن به
غیر مذهبیون غیرمارکسیست جناح مخالف و یا پیوستن به مسلمانان نادانی که دائمًا به امپریالیسم شرق و
غرب میتازند ٬تردید دارد.
نهضت آزادی ایران ـ این حزب که توسط نخست وزیر بازرگان رهبری میشود در شش ماه گذشته در
وضع عجیبی به سر میبرد .اعضای اصلی آن که در حال حاضر اعضای حکومت ایران هستند ٬هنوز
حداقل بطور آشکار در فعالیتهای این حزب شرکت نجستهاند .لیکن ٬اعتبار بعضی از آنها به عنوان اعضای
مهم دولت موقت به نفع حزب تمام شده است .مثًال ٬نتوانسته بود یک گروه از افراد را بطور جداـگانه به
عنوان نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان معرفی نماید که البته برای جبهه ملی حتی امکان آن هم وجود
نداشت.
نهضت رادیکال
نهضت رادیکال که به وسیله رحمتاله مقدم مراغهای رهبری میشود نیز زمانی در رابطه با جبهه ملی
بوده است .ازحمایت پیروان زیادی برخوردارنیست ٬ولی به خاطرروابطش با ـکانون وکال و پایگاهش در
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میان ترکهای آذری از اهمیتی برخوردار است .مقدم مراغهای خود از طرف آذربایجان شـرقی بـرای
مجلس خبرگان انتخاب شده بود .وی از طرف حزب خودش و از طرف حزب جمهوری خلق مسلمان
حمایت میشد.
سازمانهای مارکسیستی
حزب توده :حزب توده که در حال حاضر توسط نوراهلل )نورالدین ـ مترجم( ـکیانوری رهبری میشود٬
همگام با دیگر احزاب در صحنه بوده است ولی با وجود هواداران معدود از ساختار سازمانی یک حزب
برخوردار است .در حال حاضر این حزب با نهضت اسالمی پیمان اتحاد بسته است.
فداییان خلق ایران:فدائیان نیز چون مجاهدین به صورت یک سازمان شبه نظامی به مخالفت علیه شاه
وارد عمل گردید .هنوز هم خود را سازمانی با شرایط پیشین میداند ٬ولی در ماههای اخیر بیش از پیش
سیاسی بوده است .فداییان تعدادی کاندیدا برای ورود به مجلس خبرگان ارائه دادند و برای انتخاب شدن
آنها به فعالیت انتخاباتی پرداختند .روزنامه کار که روزنامهای است شدیدًا سیاسی نیز توسط آنها منتشر
میشود.
حزب کارگران سوسیالیست
حزب کارگران سوسیالیست که به وسیله یک جوان رادیکال تحصیلکرده آمریکا به نام بابک زهرایی
رهبری میشود به نظر میرسد از تعداد خیلی کمی هوادار برخوردار است .اهمیت نسبی آن در این روزها
بیشتر به خاطر توجهی است که کمیته انقالب به آن معطوف داشته است .به نظر میرسد که انقالب اسالمی
قصد آزادی اـکثر اعضای این حزب را دارد.
احزاب نژادی
حزب دموکرات کرد .این حزب که توسط عبدالرحیم قاسملو رهبری میشود ظاهرًا دارای تمایالت
چپی عجیب است ٬ولی در اصل دارای هویت نژادی است .در ابتدا این حزب با احزاب دیگر بر سر جلب
حمایت ساـکنین ـکردستان در مبارزه بود ولی اخیرًا سخنان شیخ عزالدین حسینی چهره محبوب مذهبی
ـکردستان ٬بر حزب دمکرات کرد بیش از دیگر احزاب ارج نهاده است .از طرف آذربایجان غربی قاسملو
برای مجلس خبرگان انتخاب گردید.
سازمان سیاسی اعراب مسلمان :ظاهرًا این سازمان یک پدیده نوظهور سیاسی است .دربـاره آن
اطالعات زیادی در دست نیست ٬فقط میدانیم خواستار حقوق بیشتر برای اعراب ایرانی ساـکن استان
خوزستان است .این حزب مجلس خبرگان را غیرقانونی اعالم کرد که حتی از طرف نژاد عرب نیز مورد
انتقاد سیاسی قرار گرفت.
تامست
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ـگرایشهای سیاسی ـ2

سری
 14ژوئن  24) 1979خرداد (58

ارزیابی تهدیدات :ایران
تهیه شده توسط :استفانی.س.استافر
تصدیق شده توسط :بوین .ه .میلر
اخطار :این گزارش شامل منابع و متدهای اطالعاتی و جاسوسی میباشد.
به ملیتهای خارجی داده نشود ـ به رابطها داده نشود.
ارزیابی تهدیدات
بیان تهدید
)استفاده محدود اداری( ایران کشور تضادها ٬عدم اعتمادها و فشارها است .آنچه که امروز در ایران
وجوددارد ٬ممکن است فردا وجود نداشته باشد .کشور در حال تغییرات پی در پی ومداوم است وموقعیت
آن را میتوان خطرناـک توصیف کرد .ناآرامیهای گسترده داخلی در اطراف ایران مخصوصًا در ناحیه
ـکردستان واخیرًا درخرمشهر وجوددارد .به هرحال امنیت سفارت آمریکا در تهران بهتر میشود ٬ولی این
بدان معنی نیست که افراد داخل محوطه از امنیت برخوردار باشند.
پیچیدگیهای سیاسی و مذهبی
ریشههای ناآرامیهای اخیر به قرنها قبل برمیگردد .فرقه شیعیان اسالم که بیشتر مسلمانان ایران متعلق
به آن هستند ٬به طور مرسومی با هر نوع دولت غیرروحانی مخالف بوده است .شیعیان مانند مذاهب سنی
دارای سلسله مراتب نیستند .مالهای )روحانیون( منفرد هرکدام پیروانی برای خود دارند .از طریق تعلیم و
ترتیب٬الهیات و رهبری ٬یک مالمیتواند به سطح قابل نفوذاجتهاد برسد و بعدتعداد زیادی ازپیروانش را
ـکه شامل سایر مالها و پیروان آنها میشود ٬رهبری کند .آیتاهلل روحاهللخمینی٬پرنفوذترین آیتاهلل بوده
است .چه قبل از خلع سلطنت تخت طاووس )پهلوی( و چه بعد از آن .او از مدتها قبل سخنرانی ٬مخالف
دولت و مخالف روابط ایران با آمریکا بوده است.
سه دلیل اصلی برای نارضایتیهای روحانیون وجود دارد .روحانیت شیعه در سال  1295موفق شد که
دولت را مجبور کند تا مادهای مبنی بر تشکیل یک شورای عالی مذهبی را در قانون اساسی بگنجاند ٬تا
آنها در موردقانونگذاریهای مغایر با تعلیمات قرآن حق وتو داشته باشند .این شورا بعد از به قدرت رسیدن
رضا شاه پهلوی در  1300منحل شد .روحانیت تشکیل شورا را با همان اختیارات خواستار شده است.
اصالحات ارضی شاه و آزادی زنان دالیل دیگر نارضایتیهای اصلی روحانیت میباشد .در سال 1342
هنگامی که شاه برنامه اصالحات ارضی را وضع کرد ٬اموال و زمینهای مساجد )وقفی ـ مترجم( که قابل
توجه هستند و همراه با آن اموال خصوصی آنها )مساجد( را مصادره کرد که این اموال به دهقانان تعلق
ـگرفت .وقتی این اموال از آنان گرفته و در نتیجه از قدرتشان کاسته شد ٬رهبران مسلمین برای بازگشت
سرزمینشان کوشش کردند .روحانیت همچنین با آزادی زنان از طرف شاه مخالفت کرد.
مدافعان خمینی میگویند که مبارزه او در طول سالها برای براندازی شاه از سلطنت و تخت طاووس٬
همگام با سنت شیعه بوده است .در مقایسه با رهبران مذهبی در کشورهایی مانند عربستان سعودی و یا
امارات متحده عربی ٬مالهای ایران به طور سنتی نقش انتقادآمیزی را در مقابل سیستم قانونگذاری اتخاذ
ـکردهاند و در واقع به عنوان مخالف مذهبی عمل کردهاند .مالهای شیعه ایرانی در قرون  17و) 19قرن  9و
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 11هجری( درگیر جنگهای قدرت با امپراطوریها بودهاند .مثًال در سال  1261رهـبران مـذهبی یک
اعتصاب وسیع تودهای را برعلیه دادن امتیاز تنباـکو به انگلیسها رهبری کردند .آنها همچنین کوشش
نمودند ٬تا در تنظیم قانون اساسی  1295ایران که براساس مفاد غیرمذهبی بلژیکی بوده و شاه و پدر
دیکتاتورش مکررًا با پایمال کردن حقوق سیاسی آن را نقض کردهاند ٬مؤثر باشند.
به نظر میرسد که آیتاهلل خمینی به طور فزایندهای از مخالفین جمهوری اسـالمیش و حـمالت
تروریستی به یاران نزدیکش ناراحت و عاجز گشته است .غیر روحانیون میانهرو چپگرا ٬هر دو ٬انتقاد
خشن خمینی از آنها را به عنوان گواهی برای دیکتاتوری روحانی تلقی میکنند .غـیر روحـانیون از
بخشهای پیام منتشر نشده خمینی به نخست وزیر بازرگان در مورد برگزاری هرچه زودتر رفراندم قانون
اساسی  5خرداد  1358مضطرب شدهاند .پیام اشاره میکند که نمایندگان انتخاب نخواهند شد بلکه برای
ملحق شدن ”فراخوانده“ میشوند .این تفسیر بدین معنا است که خمینی قصد دارد که برای به حداقل
رساندن اختالفات عقیدتی ٬مرحله قانونگذاری به وسیله جنبش اسالمی کنترل شود .تظاهرات اخـیر
ضدآمریکایی و بیانیه خمینی که به طور غیرمستقیم ایاالت متحده را مقصردانسته که کوشش کرده آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را به قتل برساند ٬باعث افزایش نگرانی بین بسیاری از غیر روحانیون در مورد آینده
تفکرات ضد خارجی خمینی شد .بیشتر ایرانیان غیر مذهبی عقاید سیاسی و اجتماعی خمینی را به عنوان
عقایدی غیرعملی و غیر واقعی میدانند .مطمئن نیستیم که آیا اقدامات اخیر آیتاهلل به همکاری چپیها و
غیر روحانیون میانهرو خواهد انجامید ٬یا باعث فعال شدن آنها خواهد شد .ولی گروههایی که در طیف
سیاسی هستند ٬به طور فزایندهای از اهداف انقالب انتقاد میکنند.
باسقوط سیستم )رژیم(پهلوی٬تمایل به تجزیه و گروهـگرایی به سرعت افزایش یافت .این تجزیه صرفًا
طولی یعنی مثًال تقسیم ایدئولوژیکی بین مارکسیستهای چپ و اسالمیهای راست نیست ٬بـلکه دارای
چندین جهت میباشد .این هم دلیل ائتالفهای عجیب و غریبی مثل ائتالف بین بعضی اعضای مجاهدین
خلق اسالمی و فداییان مارکسیست )چریکهای فدایی خلق سابق( و همچنین پیشرفت کند دولت موقت
در تثبیت اقتدار خود به دنبال پیروزی برق آسای انقالب بر رژیم گذشته که امری خالف معمول )نسبت به
دیگر انقالبهاـم( است ٬میباشد .این تقسیمات خـود را در پـنج طـریقه مـختلف آشکـار کـردهانـد:
ایدئولوژیکی ٬نسل به نسل ٬اجتماعی ٬فرقهای و سازمانی .مهمترین گروههای سـیاسی غـیرمذهبیون
مارکسیست و اعضای دولت هستند که دریافت بنیادگرایانهای از اسالم دارند .همچنین قبًال ائتالفی از
”تجدد طلبهای“ سیاسی ٬قدرت سیاسی قابل توجهی داشتند .با سقوط رژیم سابق ٬این گروه سیاسی میانه
پراـکنده شده و از هم پاشیدند .اما اـکنون این گروه ظاهر شده تا دوباره گروه بندی کند وصدایش را به صدای
سایرین بیفزاید .اختالفات بینشی ٬طیفی وسیع که یک طرف آن خمینی و همپالگیهای مذهبیش در هفتاد
سالگی و طرف دیگر آن جنگجویان جوان خیابانی هستند را به وجود آورده است .تحت بهترین شرایط٬
برای این نسلها مشکل است که با یکدیگر ارتباط فکری برقرار کنند .در این مورد ٬عالئم رشد نارضایتی
بین جنگجویان جوان خیابانی و نسل پیرتر وجوددارد .نسل جوان خودش را کسی میداند که انقالب را به
پیروزی رسانده و آماده بوده تا جانش را برای نهضت ایثار کند .آنها به عنوان نتیجه و پاداش خواهان سهم
بیشتری در دستاوردهای انقالب میباشند .از لحاظ اجـتماعی ٬دیـدگاههای مـتفاوت تـجددطلب و
سنتگرا ٬شکافی بین ردههای اقتصادی ایجاد میکند .از لحاظ قومی فـوریترین نـتیجه حـاصله از
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اختالفات ٬درخواستهای خودمختاری برای ـکردستان میباشد .گروههای مختلف مشخصی وجود دارد
ـکه یا از لحاظ لهجه و زبان متفاوت هستند )لهجه ترکی آذربایجان و لهجه عربهای خوزستان( و یـا
اختالفات مشخص قومی دارند )مانند کردهای سنی و بلوچها( ٬که رسمًا خودشان را جدا از جریان اصلی
فرهنگ ایرانی میبینند .از لحاظ سازمانی ٬مسئله سیستم دوگانه دولت موقت و ”ـکمیته“های انقالب باید
رسیدگی شود.
امکان خشونت
تروریسم حقیقتی پذیرفته شده در سراسر تاریخ ایران است .در گذشته دو تا از مهمترین سازمانهای
تروریستی ٬مجاهدین خلق )مبارزان مردم( و فداییان خلق )فدایی و چریک مردم( بودند .یک گـروه
ناشناخته به نام فرقان مسئول آخرین حمالت جنایتکارانهای است که بر ضد وابستگان خمینی جهت داده
شده است) .بعدًا توضیحات جزئی را در مورد فرقان ببینید(.
از هم گسستن جنبش اسالمی و بسیاری از گروههای سیاسی که برای جلب رضایت عمومی رقابت
میکنند ٬شاید دوباره آمریکا را هدف جذب کنندهای برای تبلیغات و ضدیت قرار دهد .و این میتواند
احساسات ضد آمریکایی را بیشتر رشد دهد .به طور کلی هر تصمیم سیاسی که ایرانیان آن را مضر تلقی
میکنند ٬میتواند شروع تظاهراتی ضد آمریکایی باشد .پاسخ خیابانی )تظاهرات( به قطعنامه  17مه سنا
آخرین مورد این مسئله است .همچنین تهدید دیگر میتواند از طرف جناح سیاسی چپ و یا جناح راست
باشد .در طرف چپ حزب توده )ـکمونیست و وابسته با احزاب چکسلواـکی ٬روسیه و آلمان شرقی( و
فداییان )مارکسیست( قرار دارند .در طرف راست ٬فداییان اسالم ٬مجاهدین خلق و آراجاهدین خلق )؟
مترجم( و نیز سایر گروههای کوچک وجود دارند .همچنین یک گروه آموزشی سازمان آزادیـبخش
فلسطین در ایران وجود دارد که ظاهرًا اعضای نیروی دفاعی اسالمی داخـلی را آمـوزش مـیدهند.
ـگزارشهای مربوط به اندازه این گروه با یکدیگر تفاوت دارند ٬ولی یک کارمند سیاسی رسمی سفارت٬
اطالعات معتبری دارد که نیرویی حدود  250نفر میباشد .اـگر چه این نیرو برای فعالیتهای آموزشی
ـگمارده شدهاند ٬ولی میتوانند به عنوان سردمداران یک حمله به سفارت یا افراد آمریکائی در خارج از
سفارت عمل کنند .چنین نیروی آموزش دیده و دارای نظمی ٬تهدیدی جدیتر از اعضای گروهی هستند
ـکه در  14فوریه به سفارت حمله کردند.
چریکها و مجاهدین تا سقوط سلطنت تخت طاووس ٬به طور زیر زمینی فعالیت کردند .هر دو گروه
هنوز هم گروههایی تروریست میباشند ٬ولی تااندازهای در ماههای اخیر هر دو گروه جهت عالیقشان را
تغییر دادهاند.
در  14فوریه  ٬1979سفارت آمریکا در تهران به وسیله چریکها که سازمانی بودند که قبًال بر علیه
آمریکاییها فعالیتی نکرده بودند ٬زیرا حس میکردند چنین برخوردی عکسالعمل بسیار قوی از سوی
مؤسسات امنیتی ایران به دنبال خواهد داشت ٬مورد حمله قرار گرفت به هر حال با بحرانهای داخلی دولت
ایران ٬آنها حمله کرده و در این کار کامًال موفق بودند .مجموعه سفارت و تقریبًا یکصد آمریکایی که سفیر
مختار سولیوان نیز شامل آنها میشد را احاطه کردند .اعضای مجاهدین ٬نیروهایی که به کمک آمریکاییها
آمدند و در آن زمان به عنوان پلیس موقت عمل میکردند ٬بدتر از همه بودند .از  1351مجاهدین شش

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 182

امریکایی را به قتل رساندهاند) ٬سه شخص نظامی و سه کارمند راـک ول بینالمللی( .آنها همچنین کوشش
ـکردند که با بمب سرتیپ نیروی هوایی آمریکا را به قتل رسانند ٬سفیر مختار آمریکا را بربایند و اشتباهًا
ـکارمند ایرانی سفارت آمریکا را به قتل رسانند )هدف واقعی کارمند کنسول آمریکا بود( .در حال حاضر٬
یکی از بخشهای مجاهدین از سفارت مواظبت میکند )برای توضیح بیشتر بخشی را که تحت عنوان
”امنیت سفارت“ است را ببینید(.
از بزرگترین مشکالت دولت خمینی قبایل سرکش و گروههای محلی هستند که تقاضای استقالل
داخلی دارند و قدرتهای مرکزی را به ستوه آوردهاند .دولت سعی دارد که نیروهای نظامی را به شایستگی
ـکه آنها در زمان شاه داشتند ٬برساند .گروههای جنگی )مسلح ـ م( غیررسمی ایران با این مسئله مخالفت
میکنند و پافشاری میکنند که به جای آن ”ارتش مردمی“ را به وسیله سربازهای کمیته و کارمندان
انتخابی تشکیل دهند .کوششهای دولت برای انحالل این گروهها و ضبط اسلحههای آنان ٬شکست خورده
است .مفهوم ارتش غیر رسمی کمیتهها و افسران منتخب این فرصت را به جنگجویان غیررسمی میدهد
ـکه کنترل نیروی نظامی را به تدریج در دست بگیرند .تا به حال مجاهدین خلق اسالمی و فـدایـیان
مارکسیست به اندازه کافی اعضائی را در داخل ارتش به استخدام درآوردهاند تا کوششهای دولت را خنثی
ـکنند .اینها گروههایی هستند که برای نفوذ در ارتش رقابت میکنند .گروه بزرگتر یعنی مجاهدین پیرو
اصول خمینی هستند .به هرحال آن گروه مستقلی است که تصورات انقالبی اجتماعیتری از خمینی و
نخست وزیرش ٬مهدی بازرگان دارد .از طرف دیگر ٬فداییان انقالب پرولتری را برای رهبری به جامعه
ـکمونیستی جستجو میکنند.
مجاهدین
)سری  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان( مجاهدین گروه مذهبی متعصب محافظهـکار و مخالف دولت
شاه بودند و به خاطر جنبههای ضد مذهبی برنامه مدرنیزه کردنش ٬مخصوصًا آنها که قدرت رهبران
مذهبی را کاهش دادهاند و به خاطر نفوذ غرب آنرا سرزنش میکردند .آنها مارکسیستهای اسالمی نامیده
میشدند .جنبه مارکسیستی این گروه ٬فعالیت سیاسی را بیشتر از فلسفی تأـکید میکند و در ضمن اجزاء
اسالمی تفکرات آنان با بیعدالتی اجتماع مخالفت میکند .رهبری آن بیشتر مـارکسیست و اعـضا و
هواداران آن مذهبی هستند .در  1340تأسیس شد .مجاهدین در دهه بعدی چندین بار متحول گشتند .نام
فعلیش را در 1350انتخاب کرد .در  1351خمینی اطالعیهای صادر کرد که وظیفه تمام مسلمین خوب
است که از مجاهدین حمایت کنند و شاه را سرنگون کنند (1).این گفته به گروه جنبه مشروعیت داد و آنها را
قادر کرد که حمایت گستردهتری را جلب کنند .اعمال ضدآمریکاییش در ماه خرداد  ٬1351زمانی که
ـگروه کوشش کرد با بمب گذاری سرتیپ نیروی هوایی آمریکا را به قتل برساند ٬اتخاذ گشت .آخرین عمل
مهم ضد آمریکاییش در  1355در به قتل رساندن سه کارمند راـکول بود .پس از آن در اواخر سالهای
56ـ 1355یک گروه دولتی ایران به نام کمیته مشترک بر علیه تروریسم شروع به فعالیت برای دستگیری
مجاهدین و چریکها کرد و در آخر گزارش داد که مجاهدین در خرداد  1356مراقب مرکز مهاجرین
 -1همان گونه که قبًال تذکر داده شد هرگز امام چنین اطالعیهای را صادر نکردند و شرح مفصل آن توسط یکی از اطرافیان امام در رسانههای
عمومی عنوان شده است.
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یهودی در تهران ٬سازمانی که به سفارت اسرائیل در تهران وابسته بود ٬بودند .کمیته مشترک ضدتروریسم
)خرابکاری( قبل از ورود وزیر امور خارجه ونس در اولین سفرش به ایران ٬در این امور با مجاهدین
برخورد داشت.
چریکها
)سری  /غیرقابل رؤیت برای خارجیان( چریکها که برای بیرون انداختن شاه ٬مبارزه مسلحانه را
شیوه خود قرار دادند ٬یک گروه غیرمذهبی مارکسیست انقالبی میباشند .چریکها به انقالبیون آمریکای
التین نزدیکتر هستند تا به اتحاد جماهیر شوروی یا جمهوری خلق چین در 50ـ 1349به وسیله اعضای
فعال کمونیست سازمان جوانان حزب توده که به مسکو اتکا داشتند ٬تشکیل شد .چـریکها ابـتدا در
دامنههای شمالی البرز بین تهران و دریای خزر به فعالیت مسلحانه پرداختند .بعدًا در عملیات شهری که
فعالترین آن در اوایل  1354بود شرکت کردند .تا قبل از آذر  ٬1356اهداف چریکها تقریبًا فقط شامل
ایرانیان بود :افراد سازمان امنیت و اطالعات ملی ایران )ساواـک( پلیس کارمندان نظامی و دولتی .برای
اولین بار در آذر  ٬1356وقتی که مسئولیت بمب گذاری در انجمن ایران و آمریکا را به عهده گرفت٬
آمریکاییها را مورد هدف قرار داد .در دی  1356در نامهای که برای یک پیمانکار دفاعی آمریکا فرستاده
شده بود ٬چریکها نسبت به مواضع قبلی خود که حمله به آمریکاییها اتالف نیرو بوده تجدیدنظر کرده و
عالقه خود را مبنی بر اینکه آنها )آمریکاییان( هدفهای خوبی هستند ٬ابزار داشتند.
فرقان ـ رویدادها
)محرمانه ـ غیرقابل رؤیت برای خارجیان( فرقان اولین بار ضرب شصتش را زمانی نشان داد که
مسئولیت به قتل رساندن رئیس سابق ستاد مشترک دولت موقت ٬سرتیپ محمد ولی قرنی که به خاطر
رفتار ارتش باخودمختاریطلبان کرد مورد سرزنش قرار گرفت و مجبور به استعفا شد را در 3اردیبهشت
 1358به عهده گرفتند .در اواسط اردیبهشت  1358آیتاهلل مطهری هنگامی که خانه یداهلل سحابی )وزیر
ـکشور برای طرحهای انقالبی( را ترک میکرد ٬به قتل رسید .مطهری عضو شورای انقالب بود .گزارش شده
ـکه او رئیس شورای انقالب بود و امنیت شخصی خیلی سختی داشت .او به خاطر شلیک سه گلوله در
سرش کشته شد .در تلفنهائی که به مؤسسات خبری بینالمللی در شب  16اردیبهشت  1358شد ٬یک
تلفن کننده که مدعی بود از فرقان است ٬گفت که به قتل رساندن مطهری برای پیاده کردن ایدهآلهای بعدی
آنها است ) .(NFIگوینده گفت که در لیست فرقان نفرات بعدی ابراهیم یزدی ٬مهدی هادوی )رئـیس
دادستان کل( ٬صادق قطب زاده ٬عباس امیر انتظام و تمام اعضای شورای انقالب هستند .گوینده مدعی
بود که اسامی وتصاویر همه اعضای شورا رادارد ٬در 4خرداد  ٬1358فرقان کوشش کرد که حجةاالسالم
هاشمی رفسنجانی ٬یک رهبر مذهبی سرسخت ضد کمونیست را به قتل رساند .او به طور جدی در نزاعی
با دو مرد مسلح که به داخل خانه وی در تهران ٬هنگامی که وی مشغول نماز بود ٬وارد شدند ٬مجروح
ـگردید .رفسنجانی یار نزدیک خمینی است و گزارش شده است که عضو شورای انقالب است .فورًاخمینی
و آیتاهللهای ایران ٬آمریکا و چپیهای ایرانی ساخت آمریکا را مقصر شناختند .خمینی گفت که ”آمریکا و
سایر ابرقدرتها باید بدانند که با چنین کوششهای احمقانه نمیتوانندانقالب ما را از بین ببرند“ .در پیامی به
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ملت در  7خرداد  ٬1358دادگاه انقالب اسالمی تهران گفت که فرقان توسط رئیس پیشین سیا ٬ریچارد
هلمز که بعدًا به عنوان سفیر در ایران خدمت کرد ٬تشکیل شده است .در  8خرداد  1358فرقان نیت خود را
برای کوشش دیگری در به قتل رساندن رفسنجانی اطالع داد .به طوری که گزارش شده خمینی و سایر
رهبران مذهبی که در لیست مرگ فرقان هستند ٬امنیت خودشان را قویتر کردهاند .او به پلیس نظامی
مرکزی دستور داده است که امنیت را از چریکهای نیمه وقت غیررسمی تحویل بگیرند.
)محرمانه( اطالعاتی که در  21خرداد  1358دریافت شده نشان میدهد که فرقان ممکن است هدف
بعدیش را رئیس کل سرویسهای پزشکی ارتش ٬سرتیپ نورالدین مستحدی ) (MastAhediقرار دهد .این
اولین باری است که هدف مخصوصی را تعیین کردهاند.
فرقان ـ زمینه تاریخی:
چنانکه گزارش شده فرقان چهار سال پیش به عنوان گروه کوچک مذهبی بدون هیچ سابقه خشونت
قبلی تأسیس گشته است .اسمش را از یک اصطالح قرآنی به معنای ”ـکتاب مقدس“ یا”اختالف بین حق و
باطل“ گرفته است .گفته میشود که این گروه از لحاظ سیاسی چپگرا است .جهت اصلی اهداف اخیر آن
مخالفتش با نقش روحانیت در دولت جدید ایران است.
قرنی به قتل رسید ٬زیرا ”او به خاطر خیانتش در زمان رژیم شاه و به خاطر نقش سرسختش در حمله
به شورش ـکردستان در سنندج در مارس به اعدام انقالبی محکوم شده بود“ .به دنبال به قتل رساندن
مطهری ٬فرقان ”دیکتاتوری مالها یا رهبران مذهبی و سرکوب کردهای ایران را به عنوان دالئل این عمل
ذـکر کردند“.
امنیت آمریکاییها پیش از تخلیه اـکثر آمـریکاییها از تـهران ٬افـراد نـظامی و غـیرنظامی آمـریکا
بدرفتاریهای زیادی را تجربه کردند .تلفنهائی مبنی بر اینکه اـگر آنها کشور را ترک نکنند کشته خواهند
شد ٬میشده که قبل از تخلیه اصلی آمریکاییها از ایران روزانه اتفاق میافتاده است .اخطارهای تهدیدآمیز
به محل سکونتشان تحویل داده میشد .به ماشینشان ضمیمه میشد یا در محل کارشان گذاشته میشد.
تعدادی از این اخطاریهها در اصفهان و تهران به تعداد زیاد تکثیر شده بود .شرکتها و مدارس آمریکایی که
دانشآموزان آمریکایی داشتند ٬تهدید به بمبگذاری میشدند .تاـکتیک موفق دیگر ترویج شایعههای بی
اساس مانند اخطارهایی که تعداد زیادی از آمریکاییها در روز مخصوصی کشته خواهند شد ٬بود به طور
ـکلی ٬مغازه داران محلی از فروش به آمریکاییها امتناع میورزیدند ٬رانندگان تاـکسی از پذیرش اتباع
آمریکایی به عنوان مسافر طفره میرفتند و فروشندگان به آمریکاییها گاز مورد نیاز را برای استفاده اجاقها
و سایر اسباب خانگی نمیفروختند .همچنین تهاجماتی به وسائل شخصی یا محلهای آمریکاییها وجود
داشتند .ماشینهای خصوصی آتش زده شدند .بمبهای آتش را از طریق پنجرهها به مـحلهای اقـامت
خصوصی پرتاب شدهاند و تعدادی از رستورانها در تهران ٬اصفهان و شیراز که موافق سلیقه خارجیان
بودند مورد حمله قرار گرفته ٬بمب گذاری شده و آتش گرفتند.
احساسات ضد آمریکایی که چندین ماه پیش به دنبال تخلیه تمام آمریکاییها ظاهر شد رو به افزایش
است .فرقه فرقه شدن جنبش اسالمی و بسیاری از گروههای سیاسی برای رقابتشان در جلب عموم ممکن
است یک بار دیگر آمریکا را به عنوان هدفی مناسب برای تبلیغات و تهاجم قرار دهند .تظاهرات اخیر
علیه قطعنامه سناتور جاـکوب جاویتس در مورد ایران اشاره به این حقیقت میکند که به طور کلی هر
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تصمیم سیاسی را که ایرانیان به ضرر خود بدانند باعث تظاهرات ضد آمریکایی و یا رویدادهای ضد
آمریکایی میشوند .باتوجه به این٬تصمیم که به شاه یا اعضای خانوادهاش اجازه اقامت را برای مالقات یا
باقی ماندن در آمریکا دهد ٬میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد .عکسالعمل ایرانیان احتماًال
فوری و خشونتآمیز خواهد بود .چنین تصمیمی احتماًال تنها عامل پیوستگی و اتحاد طیف سیاسی
میباشد.
امنیت محوطه )سفارت(
در حال حاضر محوطه توسط یک گروه مجاهدین که به وسیله ماشاءاهلل کاشانی رهبری میشود که
ادعا میکند مدارکی مستقیمًا از خمینی دارد ٬حفاظت میشود .نیروهای او که حدس زده میشود حداـکثر
40نفر با افراد رزرو که در دو مسجد در ناحیه قرار گرفتهاند ٬آموزش ندیده ٬بی نظم و مسلح به سالحهای
مختلف هستند )برخی از اسلحهها از سفارت آمریکا دزدیده شده است( و دارای وسایل رادیویی هستند
ـکه از کنسولگری در  25بهمن  1357منتقل گشته است .افراد سرویس خارجی گزارش میدهند که فقط
پنج تا ده نفر از افراد گارد در طول روز در مجموعه هستند .در طول ساعات غروب نیروها به پانزده تا
بیست نفر افزایش مییابند .در بازدیدهای متناوب در شب معموًال دیده شده که اـکثرًا خواب هستند.
از نگرانیهای اصلی فقدان کنترل فعالیتهای ماشاءاهلل و گروهش بعد از ساعات )ـکار( است .او از محوطه
سفارت به عنوان عملیات انقالبی و اطالعاتی خودش استفاده کرده است .او عوامل ساواـک را در محوطه
آورده و اطاق موتور را برای اهداف بازپرسی استفاده میکند .با توجه به این که ماشااهلل ممکن است یک
زندانی را در مجموعه شکنجه داده باشد ٬کاردار دستور داد که این فعالیتها متوقف شود .این عقیده وجود
دارد که این فعالیت متوقف شده است .به هر حال ماشاء اهلل راههای دیگری برای سرگرم کردن خودش پیدا
ـکرده است .او عملیاتی را بر علیه روسها و همچنین برخی از ایرانیان انجام داده است .یک ماشین سفارت
در توقیف سه روسی استفاده شد و خانه امنیتی خارج از محدوده سفارت قرار گرفته بود .شلیکهائی
بیهدف به یکدیگر و اشخاص ناشناس در مجموعه سفارت درطول تاریکی شب مشکل دیگر ماشاءاهلل و
مجاهدینش است .در انتها ماشاءاهلل و نیروهایش راههای دسترسی به محوطه را کنترل میکنند .آنهاتهدید
میکنند ٬سوءاستفاده میکنند و بطور کلی راههای طبیعی قابل دسترسی به محوطه را مسدود میکنند.
ـکوششهای انجام شده تا نیروهای پلیس رفته رفته برخی از مسئولیتهای امنیتی مجاهدین را در دست
بگیرند.
اغتشاشات قومی در استانها
ـگروههای ناسیونالیست که تا سقوط شاه به صورت زیر زمینی فعال بودند ٬حاال بـوضوح بـرای
ـگروههای قومی خود تقاضای استقالل میکنند .این شامل کردها در غرب ٬بلوچها در جنوب غربی و
آذریها در شمالغربی میباشد .آخرین واقعه خشونتآمیز در سی می  1979در خرمشهر اتفاق افتاد .به
دنبال حادثهای که در آن یک گارد انقالبی دو عرب را به خاطر مشاجره کارگری در بندر کشت .جامعه
عرب به بندر و ساختمانهای عمومی حمله کردند .درگیری مسلحانه شدت یافت و چند صد نفر تلفات به
دنبال داشت .حمالت ناـگهانی اخیر به وسیله نیروی هوایی عراق در خطوط مرزی روی استحکامات
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ـکردستان ٬مخصوصًا سازمان جالل طالبانی خشم بیشتر کردها را نسبت به دولت موقت ایران باعث شده
است .شاه توافقنامهای با عراق داشت که به کردها اجازه داد که اساسًا در صلح بدون ترس از انتقامهای
عراق زندگی کنند و این توافقنامه حاال توسط عراقیها شکسته شدهاست.

ـکتاب بیست وپنجم

خط میانه )(1

بسماهلل الرحمن الرحیم
در اسناد مندرج در مجموعههای ”دخالتهای آمریکا در ایران“ و احزاب سیاسی در ایران تفصیًال
مشخص شد که آمریکای غدار درمواجهه باانقالب اسالمی به دنبال چهرههای میانهرو بود تا با بر سر کار
آوردن آنها از یک سو مانع از به قدرت رسیدن نیروهای انقالب تحت رهبری امام امت شود ٬و از سویی با
حفظ بافت رژیم شاه که چهرههای جدید ولی با ماهیت مشابه در رأس آن قرار گرفته باشند ٬منافع حیاتی
خود را در منطقه و در ایران که در معرض خطر بود حفظ کند .اسنادی که در مجموعه حاضر تحت عنوان
خط میانه منتشر شده است ٬شرح مالقاتها و دیدارهایی است که با این چهرهها صورت گرفته است و در
واقع زمینه برای تحلیلهای جاسوسان آمریکا همین مالقاتها بوده است که قبًال به چاپ رسیده است.
افرادی که در این طیف گسترده خط میانه قرار میگیرند ٬از سویی وابستگان رژیم شاه هستند که علیرغم
نزدیکی همه جانبه به شاه و تفکر شاهنشاهی به پارهای از عناصر و اعمال حاـکمیت شاهنشاهی روی
رقابتهای نفسانی خرده میگیرند ٬که چرا آنان از سوی شاه عهدهدار مقامات و متصدی امور نشدند .در
طرف دیگر این طیف سیاستمداران قدیمی هستند که سابقه مبارزه با شاه هم داشتهاند و حتی بـعضًا
زندانهای طویلالمدت را هم گذراندهاند و پارهای از آنها خود را از حامیان امام و وابستگان به حرکت
ایشان میدانند ٬البته به اضافه اینکه حساب آمریکا را از شاه جدا میدانند و معتقدند سرنگونی شاه نیاز
اجتنابناپذیر به موافقت آمریکا دارد و بقیه نیز در این میان به دست و پا مشغولند ٬شیطان بزرگ از میان
اینان به دنبال یک جانشین مناسب برای شاه است و میانه روها در این فرصت اعطایی که مردم با خون
خویش ایجاد کردهاند ٬به دنبال دستیابی به قدرت از کانال ارباب بزرگ میباشند .ویژگیهایی که در میان
این جماعت عمومیت دارد بهطور خالصه در سه محور زیر خالصه میشود:
 1ـ عدم اعتقاد به اجرای اصول اسالمی بدون کم و کاست و بدون تأثیر از القائات شرق و غرب.
 2ـ به دنبال اولی عدم تمکین از رهبری امام به عنوان رهبر مذهبی سیاسی )نایب امام زمان ( و
نپذیرفتن والیت امام.
 3ـ گرایش به آمریکا با بهانه جلوگیری از خطر نفوذکمونیسم .به دالیل فوق اینها هرگز با مردم همصدا
نشدند و شعارهایشان همیشه اـگر با خواست مردم متضاد نبوده از حیث زمان فرسنگها با مردم فاصله
داشتهاند.
پس از رشدنهضت و نمود مشخص نقش روحانیت در رهبری حرکت٬اسناد به خوبی نشان میدهد که
جستجوی آمریکا در میان اقشار میانهرو یاد شده متمایل به جناحی میشود که در میان مردم وجهه و
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سابقه اسالمیت داشته باشند ٬چرا که به خوبی دریافتهاند مردم اسالم را میخواهند و به دلیل ماهیت ضد
اسالمی شاه ٬بر علیه او قیام کردهاند .در میان این چهرههای به اصطالح مذهبی انگشت روی کسانی
ـگذاشته میشود که به خیال آنها قابلیت ٬مقابله با امام را داشته باشند ٬محور این افراد آقای شریعتمداری
است که تمام سیاستمداران میانهرو به ظاهر مذهبی میکوشند تا او را به عنوان محور رهبری جریانات
داخلی به صحنه بکشانند و از او برای تعدیل نقطه نظرها و مشی امام استفاده کنند.
”میناچی گفت خمینی یک موضوع سخت و محکم را حفظ میکند اواز این موضوع با ناامیدی آشکار
و مشخصی صحبت میکرد“.
میانه روهای فعال گشودن این گره را در تجمع حول محورشریعتمداری میدانستند تا جریان نهضت را
به خیال خود از حالت یک قطبی آن که در رهبری امام متجلی میشد تجزیه کنند و با تقویت جناح مقابل
امام ٬خط تند روی نهضت را به خیال خود به یک حالت میانهرو بکشانند و در مصالحه و توافق با آمریکا
راهی جز این را برای خود میسر و مقدور نمیدانستند.
ناـگفته نماند که این خط پس ازپیروزی انقالب اسالمی هم دنبال شد ٬بعضی از همین چهرهها با حضور
در دولت موقت ادامه این نقش را در مقابله با انقالب اسالمی که بدون توقف پس از سرنگونی شاه قصد
اخراج همه جانبه آمریکا را از جای ٬جای سرزمین شهیدان داشت ٬به عهده گرفتند ٬که بعدًا درباره آن
خواهیم نوشت .بحمداهلل تمامی توطئههای آمریکا در پرتو رهبری والیت فقیه روز بروز برای مردم افشاء
شد و جریانهای منحرف یکی پس از دیگری علیرغم ظاهر فریبنده و ادعاهای گول زننده ٬پس از اینکه
چهره واقعی خود را به مردم نمایاندند ٬با لطف خدا و روشنگری امام به دست )مردم از صحنه سیاسی این
اللهزار شهیدان خارج شدند.
اسناد مربوط به خط میانه در چهار جلد منتشر میشود که سه جلد اول مربوط به اسناد قبل ازپیروزی
انقالب اسالمی است و جلد چهارم مربوط به بعد از انقالب اسالمی میباشد.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
سری ـ  11می  1964برابر با  21اردیبهشت 43

غیر قابل رؤیت برای خارجیان
ایران ٬رهبر ایل
خسرو قشقایی
خسرو خان قشقایی جوانترین و بالقوه ضد دولتیترین خان از چهار خان مهم )تمامشان برادرند( ایل
قشقایی میباشد .اـگر چه بزرگترین برادر او ٬ناصر ٬رئیس ایل است ٬خسرو برای سالیان متمادی رهبر
جنگی ایل بود و فرماندهیش از احترام قابل توجهی در میان ایلیاتیها برخوردار است .او سه احساس قوی
دارد:
یک نفرت تلخ از شاه ٬یک وفاداری قوی نسبت به ایل و فامیلش ٬و جاه طلبی برای جایگزین شدن به
جای خانواده پهلوی به عنوان حکام ایران .این انگیزهها از هر دوستی و یا اتفاقی که ممکن است شکل
پذیرد فراتر میرود.
او اغلب نسبت به ایاالت متحده ابراز دوستی کرده است ٬ولی برای حمله به سیاست آمریکا درایران به
خود تردید راه نداده است .او یک بار شاه را به عنوان یک عروسک ایاالت متحده که ثروت ایران را به
تاراج میدهد ٬خواند.
از  1954وقتی که خسرو و دو تا از برادرانش تبعید شدند ٬وی در توطئههای بیشمار و شورشهای
ایلیاتی شایع درگیر بوده است .او بهطور نزدیکی با سازمان جبهه ملی در آلمان غربی جایی که هم اـکنون
زندگی میکند مرتبط است ٬هر چند جبهه ملی او را یک ملیگرای واجد شرایط نمیداند و گزارش شده که
او با حزب توده )ـکمونیست( در آلمان شرقی درارتباط میباشد و جبهه ملی را ترغیب به همکاری با توده
بر علیه دشمن مشترکشان ٬شاه ٬نموده است.
همچنین شایع است که او با ناصر رئیس جمهور ٬جمهوری متحده عربی در ارتباط است .در 1963
مذاـکراتی بین قشقاییها و دولت برای اجازه دادن به دو تا از برادران برای بازگشت انجام گرفت ٬هر چند
خسرو مورد نظر قرار نگرفت.
خسرو قشقایی  1921در فیروزآباد ٬شهر اصلی قشقاییها در جنوب ایران متولد شد .پدرش اسماعیل
خان قشقایی )صولت الدوله( در روزهای اولیه سلسله پهلوی به دستور شاه مسموم شد .تنفر پسران
اسماعیل از شاه گفته میشود که از این واقع شروع شده .خسرو در  1939از کالج آمریکایی تـهران
فارغالتحصیل شد و به ایل بازگشت که وظایف ارثی خود را به عهده بگیرد .از  1943تا  1947او به عنوان
فرماندار فیروزآباد خدمت نمود.
خسرو عالوه بر فرماندهی جنگی ایل ٬مسئول روابط خارجی و سیاستهای ایل بود .در  1947او به
وسیله قشقاییها به عنوان وکیلشان به مجلس فرستاده شد .او در سه دوره متوالی تا  1953نماینده بود.
خسرو قشقایی نایب رئیس مجلس شانزدهم ) 52ـ  (1950و عضوی از کمیسیون کشاورزی در طول آن
دوره بود.
مخالفت خانهای قشقایی با دولت تقریبًا از جنگ دوم به این طرف مستمر بوده است .در آن کشمکش
)جنگ دوم( آنها از آلمانها حمایت میکردند و در دهه  1940و  1950آنها انقالبات ایـلی را بـرای

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 192

جایگزینی سلسله پهلوی هدایت کردند .از  1951تا  1953آنها حامیان قوی محمد مصدق نخست وزیر
وقت بودند .خسرو در سال  1952یک سخنرانی در مجلس ایراد نمود و ایاالت متحده را برای مخالفتش
با رژیم مصدق تقبیح نمود ٬هر چند او به ابراز دوستی نسبت به مقامات آمریکایی در تهران ادامه داد .وقتی
ـکه مصدق در  1953سرنگون شداو به فیروزآباد بازگشت و در آنجا با نمایندگان حزب توده صحبت کرد و
احتماالت انقالب را ارزیابی نمود .سرانجام در  1954او موافقت نمود که کشور را ترک کند .او چندی را
در ژنو گذراند و سپس در مونیخ مستقر شد.
خسرو قشقایی یک مرد قابل تحریک است و متمایل به کمی اغراق گویی میباشد .او دارای قامتی
متوسط و هیکلی چهارشانه است .رشادت او و قدرت سازمانی او و طبیعت جنگجویش خیلی مورد
احترام قوم او میباشد.
وی مجرد است و با مادرش زندگی میکند .در  1948گزارش شد که او از پرنسس فاطمه خواهر شاه
خواستگاری نمود و در  1958یک دختر آمریکایی ادعا نمود که همسر او است .خسرو نسبتًا ریخت و
قیافه خوش سیمای ترکی ٬موی ضخیم پر پشت سیاه و یک لبخند دلپذیر دارد .یک گزارش اظهار میدارد
ـکه او به مواد مخدر معتاد است.
خسرو قشقایی سه برادر و یک خواهر دارد ٬ناصر و ملک منصور دو برادر بزرگتر که در  1954با
خسرو تبعید شدند و برادر دیگر محمد حسین که از ورود به منطقه تهران ممنوع شده است .بـی بـی
)خواهرش( در سیاست دخالتی ندارد و هنوز در شیراز زندگی میکند .از  1947به میزان زیادی در اروپا و
بهطور متناوب در ایاالت متحده مسافرت نموده است.
او فارسی ٬ترکی و انگلیسی را به خوبی صحبت میکند.
 11می 1964

سند شماره )(2

سری ـ  20اوت  1964ـ  29مرداد 43

غیر قابل رؤیت برای خارجیان ـ فقط استفاده داخلی
پیوست به  426/64ـ پ
آیتاهلل سید کاظم شریعتمداری
آیتاهلل سید کاظم شریعتمداری در حدود  64تا  70سال سن دارد و در قم ساـکن است .یکی از چهار
قدرت مذهبی قم میباشد .وی درتبریز متولد شده و نفوذ قابل توجهی درتبریز و آذربایجان دارد و در این
ناحیه بیشتر از  500/000مقلد دارد .اـگر چه او در واقع اعمال آیتاهلل خمینی را دوست ندارد ٬ولی بدون
اینکه بروز دهد ٬در همان جهت خمینی فعالیت میکند .او در حدود یک میلیون تومان وجوهات شرعیه از
مردم دریافت میکند واخیرًا بنای ساختمانی درقم به نام ”خانه ترویج اسالم“ و با همان عنوان شعبهای در
تهران خیابان شاهرضا ٬مقابل دانشگاه تهران شروع کرده است .او برای بنای این ساختمانها یک اعتبار 5
میلیون تومانی کسب کرده است و در نظردارد که محصلین مذهبی به این دو مدرسه بپیوندند .به آنها عالوه
بر مطالعات دینی ٬علوم جدید و یک زبان خارجی آموخته میشود و دانشجویان موفق برای ترویج اسالم
به کشورهای خارج اعزام میشوند .تا قبل از اغـتشاشات ژوئـن ) 1962خـرداد ـ  (42او مـاهیانه

خط میانه  193

300/000تومان به عنوان وجوهات دینی دریافت میکرد و در ماههای آخراو ماهیانه 500/000تومان
دریافت میکرد .او کتابهای مذهبی منتشر کرده است و مقاالتی درباره فلسفه تغییر قوانین مذهبی نوشته و
منتشر کرده است او کمی ترسو است ٬اما خودخواه و با هوش است و به اندازه کافی تحصیالت و آـگاهی
دارد.
سند شماره )(3
خیلی محرمانه ـ تاریخ  9سپتامبر  1964ـ  18شهریور 43

ـگزارشگر :ویکتور ولف ٬جونز
نام :سید کاظم شریعتمداری
شغل فعلی :روحانی بزرگ شیعه
اطالعات:
شخصی :در حدود سال  1894درتبریز در یک خانواده روحانی متولد شده است .در حال حاضر یک
زن دارد ٬ولی در قدیم چندین صیغه داشته ٬مخصوصًا در سفرهایش به شهرهای مذهبی در عراق و ایران٬
چیزی درباره فرزندانش در دست نیست .اـگر چه بدون شک وی فرزندانی دارد.
تحصیالت :در تبریز تحصیالت مذهبی خود را شروع کرد و بعد در قم و همچنین در مشهد چند سالی
تحصیل نمود و مدت کوتاهی هم در نجف و ـکربال تحصیل کرده است.
تعلیم :شریعتمداری یکی از چهار مقام روحانی بزرگ شیعه در قم است و یکی از مدرسین برجسته
میباشد .تخصص در فقه دین دارد ٬در حال حاضر با استفاده از زکات که در دسترس اوست مشغول
ساختمان یک ”خانه نشر اسالمی“ در قم و شعبه آن در تهران در خیابان شاهرضا روبروی دانشگاه تهران
است .وی همچنین برای این منظور اعتباری به مبلغ  50میلیون ریال ) 667000دالر( دریافت داشته
است .دانشجویان در این خانه ٬علوم جدید و زبانهای خارجی را در کنار مـطالعات عـادی مـذهبی
میآموزند .فارغالتحصیالن این مدرسه بهطوری که گزارش شده به عنوان مبلغ برای تبلیغ اسـالم در
ـکشورهای خارجی مورد استفاده قرار میگیرند .چند سال پیش شریعتمداری به مقام اجتهادارتقاء یافت و
از مراجع )ارشدترین روحانی شیعه ویکی از نامزدهای مقام زعامت شیعه است(دانسته میشود .به خودی
خود او یک روحانی افضل دانسته میشود ٬که دستورالعملهایش بایستی پیروی شود و حق دارد که به
مؤمنین دستور دهد .او همچنین بهطور قانونی میتواند از عنوان آیتاهلل استفاده کند.
مسافرت :به عراق
زبانها :فارسی و عربی
فعالیتهای سیاسی:شریعتمداری پیروان قابل توجهی درتبریز و آذربایجان دارد و پایگاه سیاسی او در
بازار تبریز است .گزارشات تخمین میزنند که شاید او  500/000پیرو در شمال غرب ایران داشته باشد.
او یک پایگاه دومی در قم جایی که پیروانی به ویژه در میان آذربایجانیهایی ٬که در آن شهر مقدس تحصیل
میکنند دارد.
شریعتمداری شدیدًا محتاط و محافظهـکاردانسته میشود٬وقتی که پای تاـکتیک به میان میآید ٬ولی او
آرام و متین ٬باهوش و کمی نوگرا در نظریه مذهبیش میباشد )رجوع شود به گرایشات اجـتماعی و
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سیاسی(.
شریعتمداری احتماًال از برجستگی آقای خمینی خیلی خوشحال نیست .به هر حال به خاطر اهمیت
سیاسی فعلی و پیروانی که آقای خمینی دارد ٬شریعتمداری باید حداقل مشخصهای از حمایت از او را
نشان بدهد.
شریعتمداری احتماًال نمیخواهد که آقای خمینی بزرگترین رهبر شیعیان شود .اـگر شریعتمداری از
تضعیف کلی آن مقام روحانی آـگاه گردد ٬محتمل است که عقب بکشد و یا حمایتش را از آقای خمینی
ـکاهش دهد.
شریعتمداری در گذشته این نگرانی را ابراز داشته که موضع روحانیون در مباحثه اخیر با دولت در
رسانههای ارتباط جمعی انعکاس پیدا نکرده است .او بهطور کلی از روحانیون مخالف بـا سـیاست
اصالحی دولت پشتیبانی میکند .به هر حال باید اشاره شود که شریعتمداری ارتباطاتی با جبهه ملی و
طرفداری نسبت به آن دارد .او احتماًال به خودی خود مفهوم اصالح را آنطوری که بعضی از همقطارانش
آنرا رد میکنند نفی نمیکند .او بدالیل تاـکتیکی آن را ضروری یافته که خودش را با مـخالفت کـلی
روحانیون هماهنگ کند که پایگاه سیاسی خودش را حفظ نماید .به هر حال محتمل است که او ترجیح
دهد که برخی اصالحات معتدل بنیاد نهاده شود و اینکه دولت امتیازاتی کوچک جهت اجازه شرکت اندک
مخالفین ٬مخصوصًا جبهه ملی در امور سیاسی ایران را بدهد.
ـگزارشات سیاسی واجتماعی:شریعتمداری معتقد است که روحانیون در مورد اصالحات ارضی واقعًا
نگران نیستند و در حقیقت مایل هستند که ببینند بعضی از مالکان ثروتمند از ثروتشان محروم شوند .او
اظهار میدارد که زمینهای وقفی در حال حاضر یک منبع درآمد مهم را برای روحانیت تشکیل نمیدهد .او
بشدت با موضع ابتدایی دولت که روحانیت باید از سیاست خارج شود مخالف است .شریعتمداری واقعًا
طرفدار یک نوع حکومت روحانیون در ایران است .او بهطور مکرر به ماده  5قانون متمم قانون اساسی
) (1907اشاره میکند که بررسی تمام قوانین به وسیله  5روحانی مهم برای تطبیق با قانون اسالمی را میسر
میسازد.
شریعتمداری یکی از آن روحانیونی است که موضعش را در مورد حقوق زنان از آشوبهای محرم
 1963تعدیل کرده است .از آن موقع شریعتمداری اظهار نداشته که گسترش حقوق اجتماعی و سیاسی به
زنان ضد مذهبی است .او فقط اصرار ورزیده که این کار به یک طریق صحیح انجام شود )این بدان معناست
ـکه تحت سرپرستی روحانیت صورت پذیرد( .درحقیقت شریعتمداری یکی از آنهایی است که با هیچ کدام
از اصالحات به خاطر خود اصالحات مخالفت نمیکند بلکه نگران این است که اصالحات آن طوری که
دولت در نظر دارد قدرت سیاسی و اجتماعی اصلی روحانیت در زندگی ایرانی را از بین ببرد.
ـگرایشات نسبت به ایاالت متحده و دیگر کشورهای خارجی :شریعتمداری مثل تمام همقطارانش از
تماس با خارجیان اجتناب میورزد .او میترسد که چنین تماسهایی شهرت او را از بین ببرد و اینکه او از
طرف تودههای مذهبی به عنوان عامل خارجیان مورد توجه قرار گیرد .شریعتمداری همچنین گاه گاهی
اظهار خشم نموده که رژیم از طرف دولتهای خارجی مثل ایاالت متحده حمایت میشود .تا این حد او
احتماًال نسبت به ایاالت متحده سرد است .در عین حال بایستی تشخیص داده شود که شریعتمداری به
عنوان یک روحانی محافظهـکار قابل اطمینان از کمونیسم متنفر است .در دقایق درونگرائیش ٬او بدون
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شک تشخیص میدهد که رابطه ایران با ایاالت متحده به شدت برای محافظت آزادی ایران و محدود
نمودن مؤثر نفوذ کمونیسم در ایران مهم است.
نظریه:شریعتمداری یکی از  7یا  8روحانی ارشد شیعه است که برای مقام رهبری عالی شیعیان رقابت
میکند .او به خودی خودوفاداری شاید در حدود نیم میلیون مسلمان شیعه در اینجا و یک تعداد ناشناخته
اضافی که از او به عنوان دومین انتخابشان حمایت مینمایند را دارد.
یک تعداد ناشناخته مسلمانان در جهان شیعه هنوز تصمیم نگرفتهاند که چه کسی را برای رهبری برتر
خودشان خواهندخواست.شریعتمداری یک رقیب مهم برای وفاداریهای آنها میباشد .او عالوه بر این از
جهت اینکه نمایانگر اصالحطلبانه مالیم در میان گروه روحانیون اینجا میباشد ٬حائز اهمیت است .یک
نقص در مسابقه او برای مقام برتر ٬این حقیقت است که خصوصیتهای مذهبی او برتر هستند ٬ولی نه
برجسته .با این وجود او باید به عنوان یکی از معدود اشخاص مهم در دنیای شیعه در نظر گرفته شود.
سند شماره )(4
خیلی محرمانه ـ تاریخ گزارش  5آوریل  1966برابر با  16فروردین 1345
مکان و زمان :ایران ـ تهران  30مارس 1966
تاریخ اطالعات :مارس 1966
ـکشور :ایران
منبع :یک مالی ارشد بارابطهای خوب در محافل مذهبی و دادگاه .او اطالعات گاه به گاه ولی صحیحی
در مورد فعالیتهای مذهبی از  1963به اینطرف تهیه کرده است.
موضوع :فعالیتهای ضد دولت ایران و ضد آمریکایی در داخل محافل مذهبی در قم
1ـ در  17مارس  1966مأموران امنیتی دولت ایران شیخ )نام کوچک نا معلوم( منتظری و حداقل 3
مالی دیگر را در قم پس از یک صحبت ضد دولت ایران که یک جزوه انتقادی از دولت در سه مورد زیر
پخش شد ٬دستگیر کردند.
الف :قصور دولت در اجازه دادن به آیتاهللروحاهلل موسوی خمینی برای بازگشت به قم برای تعطیالت
نوروز
ب :تالشهای وزارت آموزش و پرورش برای بر قرار نمودن همان کنترلهایی که بر مدارس دولتی ایجاد
میکند بر روی مدارس مذهبی
ج :یک طرح منتسب به دولت که به طالب ازطرف دفتراوقاف که به وسیله دولت کنترل میشود کمک
هزینههایی در یک تالش برای تطمیع نمودن آنها جهت خودداری از فعالیتهای ضد دولتی داده شود.
از  30مارس جامعه مدرسین قم که از نمایندگان تمام رهبران مذهبی در قم تشکیل یافته در تالش بود
ـکه با آیتاهلل سید احمد خوانساری در تهران تماس بگیرد که از او تقاضا نماید که وی از مقامات امنیتی و
دادگاه جهت آزادی مالهای دستگیر شده ٬درخواست نماید.
2ـ حامیان بیش از حد محافظهـکار آیتاهلل خمینی ٬همچنین آیتاهلل سید کاظم شریعتمداری از قم را
مورد حمله قرار دادند .آنها مدعی هستند که مرکز تبلیغات مذهبی که در  1965به وسیله شریعتمداری در
قم بنیان نهاده شد ٬بایستی الزامًا کمک مخفی دولت را داشته باشد ٬چرا که شریعتمداری سرمایه شخصی
ـکافی برای پرداخت جهت مدرسه جدید را ندارد) .نظریه :دیگر منابع گزارش ٬پخش حداقل دو اعالمیه
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ضددولتی به یاد بود شهدای مدرسه علوم دینی فیضیه که در  1963در طول یک حمله به مدرسه علوم
دینی فیضیه کشته شدند و به ادعاهای مخالفین به وسیله عوامل دولت صورت گرفت را کردهاند(.
3ـ حامیان خمینی همچنین ادعا میکنند که یک چاشنی آمریکایی در دستورالعملهایی که به وسیله
مدرسه شریعتمداری داده میشود وجود دارد .آنها به عنوان مثال شیخ مهدی حائری را ذـکر میکنند٬
معلمی که فلسفه تطبیقی را در ایاالت متحده تحصیل کرد و فلسفه مذهبی خودش را با عقاید وارداتی
آمریکایی توضیح میدهد .در نتیجه این حمالت٬شریعتمداری با بیمیلی استعفای حائری را از مدرسه از
پایان سال تحصیلی جاری پذیرفته است.
4ـ عوامل طرفدار خمینی معتقدند شریعتمداری کاندیداتوری خمینی برای رهبری فرقه مسلمانان
شیعه را ترویج نکرده به خاطراینکه او خودش این عنوان رامیخواهد و در شروع پخش شایعاتی مبنی بر
اینکه شریعتمداری به وسیله ایاالت متحده و رژیم شاه حمایت میشود ٬فعال بودهاند و آنها معتقدند که
ـکامًال به سود منافع ایاالت متحده میباشد.
5ــ در مارس ٬جامعه مدرسین قم جزوهای رامنتشر و پخش نمود بااین عنوان ”خطر آمریکا و اسرائیل
برای اسالم“ .جزوه اظهار میداشت که مردم ایران بهطور فزایندهای از دیپلماسی آمریکا نـفرت پـیدا
میکنند واینکه دولت آمریکا از طریق کنترلش بر روی دولت شاه در تالش شکست دادن اسالم واستقالل
ملی ایران هستند.
سند شماره )(5

خیلی محرمانه

یادداشت مکالمه
زمان و محل 18 :ژانویه  1978در خانه مقدم برابر با  28دی 56
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم مراغهای از ”نهضت رادیکال“
جرج المبراـکیس مشاور امور سیاسی سفارت آمریکا
موضوع :مکالمه با ناراضی ایرانی
آقای مقدم مراغهای یک نسخه از اعالمیه شماره  10نهضت رادیکال را برای سفیر در پـاسخ بـه
پیشنهادی که در پاسخ ما گنجانده شده بود ٬فرستاده بود .او تلفنی از من دعوت به نهار در منزل خود برای
روز  18ژانویه کرد .ما به تنهایی نهار خوردیم و او آزادانه بیشتر به زبان انگلیسی صحبت کرد .هیچ گونه
نشانه علنی از این که خانه او تحت نظر باشد و یا او از لحاظ دیگری مورد تعقیب مأمورین امنیتی باشد٬
وجود نداشت.
سابقه شخصی
آقای مقدم یک مرد با ظاهری ممتاز با موهای سفید است که  60ساله به نظر میرسد .او فرزند یک
افسر ارشد در گارد شاه قاجار است و خود تا سال  1955افسرحرفهای بوده است .تحصیالت او در رشته
مهندسی ظاهرًا در فرانسه صورت گرفته است ٬زیرا فرانسه به نظر میرسد زبان اول خارجی او باشد ٬او
ارتش را ترک کرد تا شرکت مهندسی مشاور خود را تحت نام ”خدمات ایران زمین“ تأسیس کند ٬او در
مجلس به عنوان نمایندهای از آذربایجان خدمت کرد و بهطوری که خود او میگوید خانواده او از 150

خط میانه  197

سال قبل در آذربایجان مستقر شده است .او که از نیاـکان ایرانیزاده شده است ٬خانوادهاش از آنهایی است
ـکه بین قبیلههای ترکی و کردی قرار داده شده تا به صلح در آن منطقه کمک کند.
او با افتخار و یک نوع احساس دفاع از خود که من در او احساس کردم گفت که خانواده اوزمینهایی را
ـکه بایر مانده بود شخم میزدند .درسال 1961پس از آنکه مجلس منحل شداویک بورس سفردو ماهه به
عنوان رهبر را از آمریکا پذیرفت .او این سفر را با شادی به یاد دارد .فرزند ارشد او در رشته عمران
منطقهای در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی سرگرم تحصیل است .او فرزند دیگری دارد که  12ساله است و با
خوداو دراینجا زندگی میکند .به جزعکسهایی ازپدرش ویک نقاشی ازیکی از نیاـکان دور همسرش )ـکه
از یک خانواده برجسته شیرازی است( تنها عکس دیگری که در اتاق نشیمن او به چشم میخورد عکس
مصدق نخست وزیر اسبق است که به نحو مناسبی در زیر آن امضاء شده است .مقدم توضیح داد که او
شخصًا مصدق را در سال  1953نمیشناخت ٬ولی این عکس را بعدًا هنگامی که احساس تحسین او
نسبت به مصدق باز هم بیشتر رشد یافته بود ٬دریافت کرده است.
سابقه سیاسی
مقدم این نکته را چند بار تکرار کرد که آمریکاییها مصدق را خوب درک نکرده بودند ٬و اینکه او یک
میهنپرست حقیقی بوده است و نه یک کمونیست .او بهطور تلویحی گفت که در نتیجه تحریکات انگلیسها
بوده است که ایاالت متحده آمریکا ازپشتیبانی اولیه ـگریدی سفیر از مصدق و جبهه ملی به پشتیبانی بعدی
از شاه تغییر یافت و اینکه به عقیده مقدم و مردم ایران ما آمریکاییها شاه را بر روی تاج و تختی نهادیم که او
امروز حکومت میکند .مقدم متن یک نطق دو ساعتهای را که وی در مجلس  15سال پیش یعنی دو هفته
قبل از اینکه شاه مجلس را منحل بکند ایراد کرده بود ٬به من داد .نطق او از طرف شاه با نظر نامساعدی
تلقی شد ٬ولی مقدم مصرًا گفت که او همیشه کوشیده است تا آزادی را در حدود قانون اساسی ایران حفظ
ـکند و هرگز از آن حدود فراتر نرفته است .او سالهای اولیه دهه  1970را به عنوان دورانی از سرکوبی
افراطی نیروهای امنیتی در پاسخ به تقاضاهای شاه توصیف کرد .داستانهای مکرری در مطبوعات درباره
به اصطالح ”تروریستها“ که چپ و راست در داخل و اطراف شهر به قتل میرسیدند و همچنین موارد
مستند بسیاری از شکنجه وجود داشت .او کوشیده بود که در انتخابات اخیر مجلس به نمایندگی انتخاب
شود ٬ولی نام او از لیست هنگامی که این لیست برای رسیدگی به حزب رستاخیز برده شده بود حذف شد و
عرض حالهای او به دادگاهها مورد توجه قرار نگرفت .مقدم رئیس انجمن نویسندگان ایرانی است که
درباره آن در زیر شرح داده خواهد شد.
نهضت رادیکال
مقدم و عده دیگری نهضت رادیکال را سه سال قبل در اوج دوران سرکوبی تأسیس کردند .ابتدا آنها
منبع تراـکتهایی را که توزیع میکردند با ارسال آنها باپست از پاریس و لندن استتار میکردند .این امر باعث
شد که دستگاههای امنیتی این عقیده را پیدا کنند که منشاء این تراـکتها خارج از کشور است درحالیکه
منشاءواقعی آن همین جا بود .او اعتراف کرد که گروه دارای حدود سی عضو است که از میان آنها تنها خود
او نماینده سابق مجلس بوده است و دیگران عبارتند ازاستادان و دبیران و سایر اشخاص صاحب حرفه ٬او
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ـگفت جوانان نیز مانند پیران در آن عضویت دارند ٬ولی جزئیات نهضت رادیکال باید سری بماند .اعالمیه
شماره  10که به مناسبت دیدار ـکارتر و والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران نوشته شده و یک
نسخه آن برای سفیر فرستاده شده بود ٬نخستین اعالمیهای بود که از سوی یکی از اعضای نهضت امضاء
شده بود و در این مورد به خصوص امضاء کننده٬خود او بوده است .اوچندین بار خاطرنشان ساخت که او
یقین ندارد تا چه مدت در آزادی به سر خواهد برد ٬زیرا اـکنون توجه مقامات را به سوی خودش جلب کرده
است .او در ضمن توضیح داد که کلمه ”رادیکال“ در نام این نهضت از حزب رادیکال فرانسه الهام گرفته
شده است و اینکه متأسفانه این کلمه در زبان انگلیسی معنای دیگری دارد .او تمایالت سیاسی خود را
چنین توصیف کرد که بین سوسیالیستها و میانهروها در فرانسه است ٬او به کرات خاطرنشان ساخت از
پیروان قدیمی جبهه ملی نیست )او عضو حزب مردم بوده است( و با گروه جدید فروهر )در جای دیگر
ـگزارش شده است( که اخیرًا در اطراف مجموعی از رهبران قدیمی جبهه ملی تشکیل شده است٬اختالفاتی
دارد.
جامعه نویسندگان
مقدم همچنین رئیس )یا یکی از روسای( جامعه نویسندگان است .این جامعه سازمانی است که مدعی
است وفاداری بیشتر نویسندگان درجه باال در ایران را به همراه دارد و نتوانسته است مورد پذیرش پلیس
قرار گرفته و به ثبت برسد و از لحاظ فنی غیر قانونی است .او حادثهای را که اخیرًا در یازدهم ژانویه روز
چهارشنبه رخ داده بود ٬تعریف کرد .چند روز قبل از این تاریخ تصمیم گرفته شده بود که حدود  90عضو
جامعه نویسندگان در دفتر مراغهای برای آن روز چهارشنبه برای انتخاب هیئت مدیره و غیره و رسیدگی
به امور سازمانی اجتماع کنند .آنها مقاصد خود را به اطالع آموزگار نخست وزیر رساندند .پس از آن از
مقدم و چند نفر دیگر خواسته شد که به پلیس مراجعه کنند و پلیس پیشنهاد نخستوزیر را که چنین
اجتماعی صورت نگیرد ٬به آنها ابالغ کرد .هنگامی که آنها به دفتر مقدم رفتند ٬آنها دفتر را در محاصره
پلیس یافتند و نتوانستند به داخل راه یابند.
سایر حوادث
این یک حادثه دیگری از کنفرانس مطبوعاتی اعالم نشده در خانه دکتر سنجابی است که روزپنجشنبه
 12ژانویه )در جای دیگر گزارش شده است( صورت گرفته است .در ارتباط با این امر از روزنامهنگاران
داخلی و خارجی دعوت شده بود که در مراسم اعالم تشکیل کمیته حقوق بشرایران حاضر شوند وچندین
نفر آمده بودند که از جمله خبرنگاری ازاطالعات بود .شخص اخیر ٬به سایر حاضرین گفت که او به عنوان
یک فرد نیامده ٬بلکه به مأموریت از جانب روزنامه خود آمده است )اظهار نـظر :اطـالعات هـمان
روزنامهای است که مقالهای که طی آن خمینی رهبر مذهبی تبعید شده مورد حمله قرار گرفته بود در آن
چاپ شده بود و به عنوان عکسالعمل نسبت به چاپ این مقاله تظاهرات خونینی در قم رخ داد( .معذالک
درباره این اجتماع یا نامهای که به والدهایم نوشته و توزیع شده بود مطلبی در مطبوعات منعکس نشد.
مقدم گله کرد از این که کمیته حقوق بشر ایران که تحت ریاست شاهدخت اشرف وجود دارد ٬یک پدیده
غیر طبیعی است .زیرا دفاع از حقوق بشر را به یک شاهدخت واـگذار کرد .حقوق بشر به خاندان سلطنتی
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ارتباطی ندارد ٬بلکه از آن مردم عادی است .مقدم با ادعای )ناراضیان درباره اینکه تلفات تظاهرات قم به
 70نفر یا بیشتر در مقابل روایت رسمی  5یا  6نفر( رسیده است آشنا بود .او تمایل داشت از اینکه باور کند
ـکه رقم اخیر صحیح است هر چند او از یک چیز اطمینان داشت و آن اینکه یک پزشک که با او آشنا بود
چهارده گواهی فوت صادر کرده بود.
جزییات درباره سازمان ناراضیان
مقدم اطالعاتی درباره انواعی از سازمانهایی که در اعتراض به رژیم کنونی فعالیت دارند فراهم کرد.
چندین سازمان در کنفرانس مطبوعاتی حقوق بشر دکتر سنجابی در تاریخ  12ژانویه نماینده داشتند ٬دکتر
سنجابی همچنین یک گروه سی نفری از خود تحت رهبری دارد بغیر از این گروه )ـکه نام آن چیزی مانند
”نهضت برای آزادی و غیره“ است( یک گروه سی نفری دیگر مرکب از ناراضیان برجسته وجود دارد که
یک گروه مرکزی هفت نفری که در واقع جبهه ملی جدید است ٬انتخاب کردهاند .مقدم مانند بازرگان٬
سنجابی ٬سمیعی ٬سنگآبادی ٬زنجانی و یک نفر دیگر که نام او را من فراموش کردهام یکی از آنهاست .او
توضیح داد که بعضی از این افراد نماینده احزاب هستند )حزب ایرانیان و غیره( و بعضی دیگر عبارتند از
شخصیتهای برجسته .اینها با مجموعهای از افراد جبهه ملی که اخیرًا توسط فروهر سرهمبندی شده است
فرق دارند ٬در حالی که یکی از آنها یک رهبر روحانی است این گروه اساسًاارتباطی با روحانیون مخالف
رژیم مانند آنهایی که تظاهرات قم را به وجود آوردند ٬ندارند .مقدم افزود که حقوقدانان تحت رهبری
متین دفتری که بهطور جداـگانه گزارش شده است ٬متشکل شدهاند.
هدفها و جهتگرایی
مقدم در حالی که هر گونه ارتباط مستقیمی را با تروریستها انکار میکرد ٬تأـکید کرد که او به خوبی
درک میکند که چرا جوانان باید در عکسالعمل خود نسبت به رژیم به تروریسم متوسل شوند ٬این نکته را
از چندین زاویه از جمله خشونت پلیس و اعمال شکنجه مورد بحث قرار داد .او به عنوان یک نمونه بارز
داستان دختر چهارده سالهای را تعریف کرد که حدود سه سال قبل هنگامی که مقالهای علیه شاه و انقالب
سفید در یک کالس انشاء نوشته بود و به وسیله معلمش لو رفته بود ٬بازداشت شده است .برادر او )ـکه
ظاهرًا یک تروریست بوده است( قبًال به وسیله پلیس امنیتی به قتل رسیده بود .پلیس در حالی کـه
میکوشید برادر او را دستگیر کند پدر و مادر و آنگاه برادر دیگر و خواهر دیگر را دستگیر کرده بود .یک
خواهر بزرگتر دیگر نیز در زندان وضع حمل کرده بود .مقدم با این مادر مالقات کرد و اعتقاد داشت که
داستان حقیقت دارد .او میتوانست وضع دختر چهارده ساله را درک کند و معتقد بود که زندانی کردن او
ـکار غیر انسانی بوده است.
مقدم گفت عالوه بر این تا یک هفته قبل خود او معتقد بود که شکنجه متوقف شده است ٬ولی تنها چند
روز قبل او درباره ماجرای دو جوانی که در زندان بودهاند و تحت شکنجه قرار گرفتهاند کسب اطالع کرد.
وقتی که من پرسیدم که آیا آنهاتروریستهای مظنون بودهاند یا خیر او جواب مستقیم نداد ٬او گفت میتواند
اسامی این دو نفر را به من بدهد ولی شاید قبل از این که من محل را ترک کنم فراموش کرد.
مقدم همانطوری که من انتظار داشتم درباره هدفهای ویژه خود فراتر از ”آزادی“ رویه مبهمی داشت.
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او استدالل کرد که مردم ایران با مرور سالها از رژیم شاه و بوروکراسی حکومتی جدا شده بودند و این که
مردم ایران با بسیاری از عرفهای حکومت مخالفند و شدیدًا معتقدند آمریکا مسئول حفظ این حکومت در
قدرت است .یک نوع اعتقاد وجود دارد که آمریکاییها جای سایر کشورهای بیگانه را که در گذشته در
ایران نفوذ همه گیر داشتهاند مانند روسیه و انگلیس گرفته است .او خواستار مشاوره بیشتر شد )”ما باید با
یکدیگر اجتماع کرده و درباره این چیزها فکر کنیم“( .او از کنوانسیون قانون اساسی آمریکا که تقریبًا دو
قرن قبل تشکیل شده منجر بر این که میتوان به مردم اعتماد داشت که تصمیمات صحیح بگیرند و باید به
مردم اجازه داده شود که بیش از یک رأی در امور خود داشته باشند ٬نقل کرد .او تأـکید کرد که تنها روز قبل
او با عدهای از کشاورزان آذربایجان صحبت میکرد و آنها به او عقیده خود را درباره اینکه کارگران
ـکشاورزی روحیه خود را از دست داده و اینکه روح کشاورز شکسته شده است را ابراز کردند .او به
اظهارات و سؤالهای من درباره اصالحات ارضی پاسخ داده ٬اهمیت این تدبیر را کوچک جلوهـگر ساخت.
ضمن اشاره به سیاستهای حکومت درباره قیمتگذاری پایین تولیدات کشاورزی )اظهار نظر :یک نمونه
ـکه به تکرار نقل شده است( او گفت بسیاری از کشاورزان در جنوب کشور در شرایطی زندگی میکنند که
بهتر از شرایط در قرنها پیش نیست.
تأثیرات کلی
روی هم رفته مقدم چهره یک مرد متعادل و کامًال طرفدار آمریکا و روشنفکر معقول را مینمایاند که
صمیمی بوده ٬صریحًا صحبت میکند .او با نهایت عالقه درباره تماسهای خود با الری سماـکیس مأمور
سفارت که او هنگامی که اخیرًا در آمریکا بود با وی مالقات کرده است .به خاطر آورد او همچنین یک یا
دو مأمور سفارت آمریکا را از سالهای  61ـ  1960که نسبت به آرمان او نظر نا مساعد داشته و به نفع شاه
نظرات تنگ و محدود ابراز داشته بودند ٬به یاد آورد .او نسخههایی از نشریات متعدد از جمله دو نامه
خطاب به والدهایم را به من داد که یکی از آنها نامهای بود که خلعتبری در اشارات اخیر خود )تهران (649
به آن استناد کرده بود .او ظاهرًا نمایانگر لیبرالهای سنتی است که از جبهه ملی قدیم فاصله میگیرند )او در
جلسهای که در جاده ـکرج صورت گرفت حاضر نبود( ولی به موازات آنها و سایر ناراضیان کار میکنند.
اطالعات او درباره نهضتهای محافظهـکار مذهبی و دانشجویان رادیکال همچنین محدود به نظر میرسد.
سند شماره )(6

خیلی محرمانه
زمان و مکان 6 :فوریه  1978ـ  1356/11/17رستوران چتینکز
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :سیروس الهی دستیار ویژه وزیر آموزش گنجی٬
جان دی .استمپل ٬سفارت آمریکا ـ تهران٬
باربارا شل ٬سفارت آمریکا ـ تهران٬
موضوع :ناـکامی در حکومت ایران و دولت آموزگار
الهی که بیش از دو سال است که هردو مأمور سفارت را میشناسد از نخست وزیر آموزگار در مورد
مهار مشکالت اساسی آموزش بسیار انتقاد داشت .الهی از موضع تعهد به مشی سیاسی وزیر خود منوچهر
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ـگنجی صحبت میکند و بیانات او باید از همان موضع مورد توجه قرار گیرند .الهی یک دانشگاهی با
جهتگیری مساعد نسبت به مشارکت عمومی است و بارها نارضایتی خود را از کندی دستگاه اداری
اظهار داشته و یکی از مردان صاحب نظر گروه گنجی است .الهی فکر میکند که ٬آموزگار طرح ادغام
پیشنهادی وزارت آموزش و وزارت علوم و آموزش عالی را وتو کرد )علوم و آموزش عالی حدود دو ماه
قبل بر عهده گنجی گذاشته شده بود با این قصد که این وزارتخانهها نهایتًا ادغام شوند .قرار بر این نیست که
قضیه این طور ادامه یابد( .در جواب به سؤاالت الهی گفت که نمیداند چرا نخست وزیر با طرح ادغام ٬که
الهی و گنجی فکر میکنند تنها راه مقابله موفقیت آمیز با فشارها وتضییقات موجود در آموزش عالی ایران
است ٬موافقت نمیکند .چنین فشارهایی مستقیمًا با کمبودهای آموزش متوسطه ایران ارتباط دارند .طبق
ـگزارشها ٬نخست وزیر احساس میکند که هر دو کار مجموعًا برای یک نفر بیش از اندازه بزرگند) .بر سر
شام چند شب پیش الهی گفت که احمد قریش رئیس دانشگاه ملی نامزد اول برای احراز مقام وزارت جدید
علوم و آموزش عالی است( .الهی گفت که با گنجی در وزارت آموزش خواهد ماند )تفهیم اینکه پیشنهاد
دیگری شاید از قریش دریافته بود( ٬زیرا احساس میکند که مشکالت آموزش متوسط فوریترند و حل
بعضی از آنها بعد از چند سال عوارض خوبی بر آموزش عالی خواهد داشت .الهی ممکن است به سادگی
وفادار به گنجی باشد یا به مزایای خاص خود اطمینان نداشته باشد.
دولت جدید آموزگار
هنگامی که مذاـکره به بحث دولت آموزگار در هیئت کلی گسترش یافت ٬الهی موضوعی را که در
محافل بسیاری در حال رواج است ٬تکرار نمود ٬بدین مضمون که کابینه آموزگار پر است ازتکنسینها ٬اما
سیاستمدار کم دارد و امروز ایران نیازمند سیاستمداران است .الهی وزیر خود گنجی را یکی از معدود
اعضای کابینه دانست ٬که واقعًا ذهن سیاسی دارد).تردیدداریم که نظر وی به اینکه گنجی سیاسی است در
جاهای دیگر مورد اتفاق باشد ٬درواقع به نظر میرسد که گنجی در مسئله سازماندهی مجدد وزارتخانه و
در تدابیر امور عقب افتاده است(.
الهی گفت که عدهای از مردم در حیرتند که چرا معینی وزیر کار بر سر کار نگاه داشته نشده و با دیگران
موافق است که رئیس یک جناح حزب رستاخیز ٬مجیدی یکی از ناالیقترین عالیرتبههای ایران در حیات
اجتماعی امروز است .الهی هم چنین شایعاتی را که جای دیگر شنیده بودیم با مضمون اینکه قبل از نوروز
تغییراتی در کابینه روی خواهد داد ٬تأیید کرد او گفت که ”چهار یا پنج“ وزیر تیغ اخراج نصیبشان خواهد
شد .او چهار یا پنج تن از محتملترین نامزدهای اخراج را وزرای کار ٬بهداری ٬دادگستری و شاید امور
اقتصاد و دارایی نام برد.
تذکار بیوگرافی
الهی آشکارا فشار کوشش برای مبارزه با تنبلی دستگاه اداری دانشگاهی ایران را حس میکند .او
فعالیتهای خود در حزب رستاخیز راادامه میدهد ٬اما ظن ما بر این است که او تقریبًا خرمگس حزب شده
و با انتقادات خود آزار میرساند به جای اینکه از زمان انتخاب شدن به عنوان دستیار گنجی یک شرکت
ـکننده جدی آن شده باشد .اوتدریس در دانشگاه ملی راادامه میدهد و هشت ماه است که زندگی مشترک
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شادی را آغاز نموده است .نام همسر جدیدش فری است که به عالوه فارسی ٬آلمانی را در سطح عالی و
انگلیسی را به خوبی تکلم میکند.
یک نکته فرعی جالب از خصلت الهی که در رفتار شخصی وی از زمانی که به دولت پیوسته ٬حاصل
شده است .این است که در  1975و  1976الهی فردی صریح و بی تکلف بود که از انتقاد علنی از دولت
نمیترسید .در شش ماه گذشته او از لحن محاورهای خود کاسته و اینک با دقت مواظب اطراف است و
بیشتر نگران این است که چه کسی ممکن است ٬مکالمات او رابشنود .حاالاوحرفهای پر لغت و لعاب خود
را برای کنار خیابان ذخیره میکند.
سیاسی :جی .دی .استمپل

سند شماره )(7

خیلی محرمانه
صورت مذاـکره
شرکتکنندگان :جان دی .استمپل ٬ـکنت ای .هاس ٬دفتر سیاسی سفارت آمریکا ـ تهران٬
پرفسور تورج ناصری ٬دانشکده فنی آریامهر٬
زمان و مکان 12 :فوریه  1978ـ  56/11/23ـ رستوران تیفانی
موضوع :تظاهرات دانشجویی ـ پیشرفت ایران و نگرانی طبقه متوسط
اطالعات بیوگرافی:
پرفسور ناصری سخنوری بسیار خوب و استاد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی آریامهر است .او که
متأهل و دارای یک فرزند است )با رئیس ساواـک رابطه فامیلی ندارد( از خانواده ناصریهای اصفهان است٬
خانوادهاش دارای تماسهای معتبری است و چنان با قاطعیت درباره بعضی از امور دربار و کابینه صحبت
میکند که گویی از منبع موثقی شنیده است .دکتر احمد مینایی دبیر کل پیمان منطقهای از خویشاوندان
نزدیک اوست .ناصری فردی است که خیلی درباره جامعه و موقعیت خود در آن فکر میکند .هشت سال
در انگلیس درس خوانده و دکترای راه و ساختمان دارد .برادرش هم اـکنون در آمریکاست که دوست
نزدیک کارمند سابق سفارت ٬میتووارد ٬است.
حقوق بشر و ناراضیان
ناصری گفت که دانشجویان از آزادی )فضای باز( که دولت به آنها داده ٬سوءاستفاده و برای اعتقادات
سیاسی خود فشار وارد میکنند .او با بسیاری از دوستان دانشگاهیش ٬در این مورد که دانشجویان حق
دارند گلههایی در اموراداری و درسی داشته باشند ٬مخالف است و گفت در شش ماه گذشته تمام تظاهرات
دانشگاه صنعتی برای آزادیهای بیشتر سیاسی بوده ٬مانند آزادی بیان و تمایل به داشتن فعالیت سیاسی
بیشتر.
ناصری بسیاری از تظاهرات امسال دانشگاه آریامهر را مشاهده کرد و نتیجهـگیری نمود که امسال
بیش از سالهای قبل پلیس در برخورد با تظاهرات خویشتنداری نشان داده است ٬هر چند فعالیت بیشتری
در این سال وجود داشته است .پلیس هنوز هم برای آرام کردن اوضاع دخالت میکند ٬اما منتظر میماند تا
تحریکی پیش آید و به طورکلی برخوردش با دانشجویان مالیمتر است .اینک دانشگاه آرام است و این

خط میانه  203

انعکاس نیاز برای برقراری امتحانات است که موعدش نزدیک میشود .ناصری گفت که دانشگاه صنعتی
آریامهر بهطور سنتی جلودار تظاهرات سیاسی بوده است .برای سالها روشنفکرترین محصلین ایرانی به
رشتههای مهندسی رفتهاند و اـکثر آنها در مورد مطالعه در امور سیاسی به مراتب حریصتر از همقطارانشان
در علوم اجتماعی در دانشگاههای ایران ٬هستند .او با خنده گفت که دلیل این امر این است که خیلی از
روشنفکرترین دانشجویان از خواندن ریاضیات در موضوعات مهندسی خسته شده و طرق دیگری برای
مطرح کردن خود در وقت بیکاری جستجو میکنند .مهندسی از این جهت دانشجویان را به خود جلب
میکند که برای پیشرفت راه خوبی است .ناصری باتأیید در مورد خطمشیهای حقوق بشر ـکارتر صحبت
ـکرد و گفت که ٬در حالی که بسیاری از همقطارانش از پس گرفتن آنچه که قبًال تبلیغ میشد ٬مأیوس
ـگردیدهاند ٬اما او فکر میکند این امر از نظر تأثیر سیاسی الزم است .او معتقد است که سیاست آمریکا
درباره حقوق بشر تاـکنون بسیار خوب بوده ٬فشار ٬اما نه آنقدر که عکسالعملی را تحریک کند.
)اظهارنظر :از نظر یک استاد دانشگاه ٬وی یک درک هشیارانهتر از مشکالت کمونیسم در ایران ارائه
داد و این هشیارانهتر از نظرات سایر رابطین استادی بود که استمپل ٬کارمند سفارت ٬تا به حال مالقات
ـکرده است(.
توسعه و پیشرفت در ایران
او معتقد است که پیشرفتهای ایران به حدی سریع بوده که طبقه متوسط و تجددگرایان ٬هویت ملی خود
را دارند از دست میدهند .اشتیاق برای پولسازی یک ارزش عمده و اصلی شده است و این امر توأم با این
نگرانی است که توسعه ایران به کجا منجر خواهد شد .وی از دیدگاه خودش این پدیده را ٬که توسط تعدادی
از مأموران خدمات خارجی آمریکا در ایران مورد توجه واقع شده است ٬تأیید مینماید که افرادی که
موفقیت کسب میکنند همچنین در جستجوی فرار میباشند و آن اخذ کارت سبز آمریکا برای روز مبادا
است.
ناصری تذکرداد که بسیاری از دوستانش به وی اصرار نمودند که تدریس دانشگاهی را کنار گذاشته و
”پول بسازد“ .او افزود که بسیاری اـگر گفته نشود که اـکثریت ٬از اساتید دانشگاه تماسهای درسی خود را
صرفًا برای کمک به فعالیتهای با استفادهتر دیگرشان حفظ میکنند .ناصری برای نشان دادن ضعف اساسی
پیشرفت جاری ٬جریان مالقات خود را با یک پروفسور چینی که از ایران دیدن مـیکرد ٬شـرح داد.
پروفسور چینی گفت که ایران ترجیح میدهد اجناس ماشینی را از خارج بخرد چون دقیقتر است و لذا
همیشه وابسته خواهد ماند ٬ولی چین حتی اـگر جنسی را با  20درصد راندمان بتواند تهیه کند ٬آن را تهیه
میکند و از خارج نمیخرد .پروفسور چینی گفت ٬چین بعد از  5سال آنها را به  80تا  90درصد راندمان
میرساند ٬در حالی که ایران هنوز به تکنولوژی خارجی وابسته است.
ناصری پذیرفت که ایران رشد سریع اقتصادی را بر رشد تواناییهای خود ترجیح مـیدهد .چـنین
تصمیمهایی به وسیله اندکی از افراد اتخاذ میشود و در یک ساخت سیاسی و یا هر چیزی به جای آن٬
مورد بحث واقع نمیشود .او بدون اینکه نام ببرد گفت که ٬چندین شرکت ایرانی ساختمانی مهندسی که به
وسیله غیر مهندسین اداره میشود ٬وجود دارد .چنین چیزی در کشورهای پیشرفته غیر ممکن است.
مهندسین ایرانی که شرکت درست میکنند ٬با آنها قرارداد بسته نمیشود ٬پارتی بازی مهمتر از تخصص و
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مهارت است .شرکتهای ساختمانی در ایران ٬بهطور ساده نماینده پیمانی شرکتهای ساختمانی غیر ایرانی
هستند .بعد از  15سال سدسازی همه فکر میکنند که ایرانی تکنولوژی و تواناییهای ساختمانی را به
خارج صادر میکند در عوض بزرگترین کمپانی ایرانی وابسته به مهندسین وارداتی باقی میماند.
او بزرگترین مشکل رااینطور بیان کرد :در ایران متخصصین با صالحیت مورد اعتماد نیستند و آنها که
مورد وثوقند ٬مهارت فنی ندارند .تا وقتی پول هست این سیاست اشکال ندارد ٬ولی وقتی که پول تمام شد
چه میشود؟
نگرانی طبقه متوسط
تحوالت فوقالذکر توأم با افزایش نفوذ مذهبی و خصومت ٬دلیل نگـرانـی طـبقه مـتوسط است.
احساسات نهفته در درون مردم ناشی از آشوبهای قم و دیگر جاها ممکن است باعث شود که دست
راستیهای مرتجع قدرت را به دست بگیرند و در نتیجه یک حمام خون برای طبقه متوسط به راه میافتد
)مثل عراق در  (1958و یا موقعیتهای اقتصادی از دست میرود .نظریه اخیر در بین دوستان ناصری ٬که از
همسرانشان شنیدهاند که در خیابانها آنها را سرزنش میکنند که چرا چادر به سر نمیکنند ٬قوت گرفته
است .این مسئله کوچکی بود ٬ولی به آنها که هنوزتردیددارند این احساس را میدهد که تا قرن هشتم فقط
یک قدم ٬آن هم به عقب ٬باقی مانده است.
هاس

سند شماره )(8
خیلی محرمانه٬
سفارت آمریکا تهران ـ ایران ٬صورت مذاـکرات
زمان و مکان 24 :آوریل در خانه المبراـکیس ) 4اردیبهشت (57
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم مراغهای از ”نهضت رادیکال“ ٬جرج المبراـکیس رایزن امور سیاسی
سفارت آمریکا در تهران
موضوع :مکالمه دوم با مخالف ایرانی
آقای مقدم دعوت مرا به نهار در خانه من پذیرفت ٬زیرا آخرین نهار قبلی در خانه او در تاریخ 19
ژانویه بود .او پیامد آمد و ظاهرًا تعقیب نمیشد.
بمباندازیهای اخیر و تهدیدها
هر چند مقدم ظاهر با شهامتی را نشان میداد معذالک وی حسابی تکان خورده بود ٬یک نوع تفاوت
ـکوچک نسبت به بار گذشته وجودداشت )یعنی سه ماه قبل( و آن اینکه این باراو دراتهامات خود علیه شاه
تیزتر و مشخصتر بود ٬در حالی که درباره نقشههای خود مربوط به آینده همچنان مبهم بود ٬من این امر را
یک امیدواری کمتر و تلخی بیشتر تعبیر میکنم .از زمانی که خانه او هدف بمباندازی در دو هفته قبل قرار
ـگرفته بود او مرتب پیامهای تهدیدآمیز تلفنی دریافت میکند .یکی از آنها را پسر  11ساله او روز قبل
دریافت کرده و این امر مقدم را بسیار ناراحت کرده بود .پیام دیگری را نیز آن طوری که من درک کردم یک
پیر زن خانواده که با آنها زندگی میکند و دچار فشار خون است دریافت کرده بود و پس از آن بسیار بیمار
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شده بود ٬بعدًا در جریان مکالمه مقدم به من گفت که او به تازگی تقاضای گذرنامه کرده تا ببیند چه اتفاقی
خواهد افتاد ولی بیشتر به آن خاطر او بهطور جدی در نظر دارد کشور را برای مدت یک ماه یا بیشتر )به
مقصد پاریس( ترک کند که فکر میکند ایران دیگر مکانی برای پسر او نیست )دختر بزرگترش گویا در
آمریکا زندگی میکند( .در ضمن مقدم خاطرنشان ساخت که او حدود  54سال دارد و این سن کمتر از آنی
است که ظاهرش نشان میدهد .او وضع نابسامان خود را به شرح زیر توصیف کرد ٬او قادر نیست به طور
فیزیکی )جسمی( در مقابل حمالت فیزیکی )جسمی( مبارزه کند ٬ولی در عین حال نمیخواهد اینجا بماند
و آرام بنشیند .بنابراین ترک کشور ظاهرًا برای او تنها راه دیگر برای آینده نزدیک است.
در نظر مقدم هیچ گونه شک و شبههای وجود ندارد که بمباندازیها به دستور صریح شاه توسط گروه
معینی انجام میگیرد .مقدم )ـکه خود یک نظامی باز نشسته است( ضمن گفتگو با یک افسر ساواـک از او
شنیده بود که این گروه ممکن است حتی به ساواـک تعلق نداشته باشد ٬بلکه یک گروه فرعی جداـگانه تحت
دستورمستقیم شاه باشد .این گروه متشکل از جوانان کله شقی است مانند چهار نفری که در حول و حوش
خانه او میپلکند و اینها اشخاصی هستند که دست مزد میگیرند و اتومبیل به آنها داده میشود و از
لحاظهای دیگر نیز به خاطر به اصطالح اجرای قانون به آنها کمک میشود ولی خود آنها شکننده قانون
هستند .مقدم در ضمن خاطرنشان ساخت که یک افسر پلیس که بر ماجرای بمباندازی خانه او رسیدگی
میکرد وقتی که مقدم به او سوء ظنهای خود را درباره اینکه چه کسی این کار را کرده است گفته بود او
شدیدًا تکان خورده بود و از قرار معلوم به مقدم با صدای بسیار دل آزردهای گفته بود که اـگر شخصًا این
افراد را در هنگام ارتکاب جرم میگرفت در جا آنها را میکشت .این مطلب از سوی مقدم به عـنوان
نشانهای از واـکنش حتی افسران ضابط قانون نسبت به این گونه حوادث نقل شده ٬در عین حال این
اشخاص عاجزند و از اقدام ترس دارند.
فلسفه مخالفین
مقدم عالقهمند است نظرهای خود را درباره اوضاع از لحاظ تئوریکی و عملی مورد بحث قرار دهد .او
ـگفت ثروت نفتی ایران در زمین است و شاه آن را ایجاد نکرده است ٬ولی شاه قسمت اعظم این ثروت را به
باد داده است و او و اطرافیانش از این ثروت فاسد شدهاند ٬این فساد به مردم ایران رخنه میکند .مقدم و
دیگران نظیر او به برنامه لیبرالیزه کردن اوضاع که از طرف شاه اعالم شده بود و کلمات الهام بخش که از
سوی پرزیدنت جیمی ـکارتر ایراد شده بود ٬لبیک گفتند .مقدم و سایرین نظیر او عالقهمند به ترور فیزیکی
)جسمی( نیستند ٬بلکه مایلند موضوعاتی که در سیاست تأثیر دارد با شاه و حکومت او و از طـریق
نمایندگان بیشتری مورد بحث قرار دهند و اـگر پاسخ شاه بمباندازی و تهدید و نقض قانون باشد مقدم و
سایرین نظیر او دیگر محلی و نفوذی نسبت به دیگرانی که در جبهه مخالف قرار گرفتهاند و بالنتیجه به
سوی افراط بیشتری کشیده میشوند ٬ندارند .مقدم با به کار بردن کلمه ”تروریست“ از سوی من مخالفت
ـکرد )همان طوری که متین دفتری نیز به مناسبت دیگری با بکار بردن این کلمه مخالفت کرد( و گفت اینها
چریکها هستند که برای آرمانی مبارزه میکنند .آنها از خانههای خوب برخـاستهانـد و بـیشتر آنـها
تحصیالت خوب دارند .در حالی که او پیوندهایی با آنها ندارد میتواند آنها را خوب درک کند.
مقدم چندین بار به موضوع خود مبنی بر اینکه آمریکاییها شاه را به قدرت رساندهاند و از او از لحاظ
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سیاسی پشتیبانی میکنند و به او اسلحه میفروشند و بنابراین نمیتوانند از لحاظ اخالقی خـود را از
مسئولیت در بدکاریهای شاه عقب بکشند ٬اشاره کرد .او القاء کرد که احساسات ضد آمریکایی بدین
مناسبت رشدپیداخواهد کرد و اـگر شاه القاءمیکند که بعضی به خاطراینکه او پیوندهایی با آمریکادارد با
او مخالفند این یک نظر نادرستی از حقیقت است .حقیقت بیشتر این است که از نظر ایرانیان معمولی
آمریکاییها به علت داشتن پیوند با شاه زیان میبینند .هنگامی که من اعتراض کردم که به عقیده من او میل
آمریکا را درباره عدم مداخله در امور کشورهای دوست درک میکند .مقدم گفت او با من به عنوان یک
دوست صحبت میکند ومحدودیتهای آن چیزی را که من میتوانم به عنوان یک نماینده آمریکا انجام دهم
یا بگویم میپذیرد .در عین حال مقدم مدام نظریه خود را به نحوی به من القاء میکرد که معلوم بود او
عالقهمند است که ما کاری انجام دهیم .مانند گذشته او درباره ویژگیهای برنامه فراتر از صحبت درباره
لزوم یک گفت و شنود آزاد و بیان آزاد در کشور در چهارچوب سلطنتی که خود را به وسیله قانون اساسی
محدود میکند صحبت میکرد.
شکنجه ٬دستگیری ٬دیدار از زندان
من از مقدم پرسیدم که آیا او اطالعی درباره موارد ویژهای از شکنجه از سوی مقامهای امنیتی در
ماههای اخیر دارد و به او یادآوری کردم که او گویا درباره دو مورد در دفعه گذشتهای که با هم مالقات
ـکردیم چیزی میدانست ٬ولی هرگز نامهای مورد بحث را که قرار بود به من بدهد نداده است .مقدم گفت که
فراموش کرده است که چه مواردی آن موقع مورد بحث بود .او درباره موارد ویژه چیزی نشنیده است هر
چند امکان دارد همان طوری که شنیده میشود ٬شکنجه ادامه داشته باشد .معذالک با همین لحن او گو
اینکه اعتراف کرد که معتقد نیست شکنجه وجود داشته باشد گفت مردم از شکنجه میترسند ٬نه از زندانی
شدن .تمام ایران به مفهومی به صورت زندان در آمده است و زندانی بودن واقعی الاقل این امتیاز را دارد که
انسان میداند که خانواده او در امان به سر میبرد .او بیان کرد که اـکنون عقیده بر این است که دیگر شکنجه
اعمال نمیشود و این خود توضیح دهنده آماده بودن مردمی مانند او به بیان صریح و امضاء کردن نامهها
است که ظرف یک سال گذشته صورت گرفته است.
مقدم درباره حادثه چند روز قبل در نزدیک دانشگاه ملی هنگامی که افراد گارد مقاومت )ـگویا نیروی
پایداری باشد( و پلیس ضد اغتشاش با گروهی از دانشجویان در افتاده و باعث مجروح شدن بسیاری از
آنها قبل از دستگیری عدهای از آنها شد چیز به خصوصی نداشت که اضافه کند .او معتقد بود که جراید در
تعداد زخمیها غلو کردهاند و او گفت که بعضی از این دانشجویان نیز تا ساعت  4بامداد روز بعد نیز همچنان
از سوی این گارد تحت تعقیب بودند ٬معذالک چند نفر از آنها توانسته بودند فرار کنند .او خاطرنشان
ساخت که بعضی از اشخاصی که در این جریانات حضور داشتند لزومًا جزو مخالفین نبودند ٬بلکه صرفًا
اشخاصی بودند که عالقهمند به آن بودند که ببینند چه جریانی روی میدهد و برای استماع سخنرانان و
بحثها حاضر شده بودند .معذالک این اشخاص نیز همان طوری که در این گونه موارد رخ میدهد همراه با
دیگران مضروب شده و دستگیر شدهاند و همه این وحشیگری نمونه دیگری از وسایلی است که شاه پس
از آنکه تماس خود را با مردم از دست داده به آن متوسل میشود.
مقدم آـگاه بود که یک نماینده از سازمان عفو بینالمللی یا صلیب سرخ و هالل احمر بینالمللی در
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اواسط آوریل بالفاصله پس ازپایان اعتصاب غذای زندان قصر ازاین زندان دیدن کرده است واین نماینده
زن بوده است ٬او دیگر چیزی در این باره نمیدانست.
مخالفان مذهبی و جناح چپ
مقدم آشکار ساخت که او وتعدادی از رهبران همفکر او )بازرگان ٬سنجابی ٬الهیجی و غیره( اخیرًا با
بعضی از رهبران مذهبی دیدار کردند .رهبران مذهبی از بمباندازیها و سایر انواع رفتارهای حکومت
سخت بر آشفته بودند .یکی از آنان حتی پیشنهاد کرده بود که آنها نیز به نوبه خود بمبهایی در خانههای سه
رهبر برجسته دولت کار گذارند .مقدم گفت مدتی طول کشید تا این شخص را از این نقشه به هنگام یک
برداشت منفی منصرف کنند .او نتایج مالقات را چنین خالصه کرد که رهبران مذهبی چنان محو طرحهای
خود هستند که با استراتژی یا تاـکتیک همکاران مقدم هیچگونه توافقی ندارند.
هنگامی که من درباره کمیته هماهنگ کننده هفت رهبر که او درباره آن با من دفعه گذشته صحبت کرده
بود پرسیدم ٬مقدم خاطرنشان ساخت عدم توافقهایی در این گروه وجوددارد ٬ولی این گروه روی هم رفته
حرکتهایی دارد .او داوطلبانه گفت که این گروه در اندیشههای چپگرایانه و سوسیالیستی گروهی که به
رهبری فروهر فعالیت میکند ٬سهیم نیست .فروهر تمایل به آن دارد که هواداران جبهه ملی قدیمی را
سازمان دهد در حالی که اتحاد گردآوری شده به وسیله مقدم قصد دارد شبکه وسیعتری را ایجاد کند.
آموزگار
مقدم )مانند دیگر مخالفانی که ما با آنها صحبت کردهایم( از آموزگار شدیدًا انتقاد میکرد ٬او آموزگار
را تکنوکراتی توصیف کرد که فاقداستعداد یک سیاستمدار است .و این به نحو اساسی او را از مسئله اصلی
ـکه مبتال به کشور است بدور نگه میدارد.
نظریه :مقدم ظاهرًا روحیه خود را از دست داده است و طبق ارزیابی من بیشتر از متین دفتری که من او
را اندکی قبل و اندکی بعد از صحبت با مقدم دیده بودم .ما بهطور موقت و آزمایشی نقشههایی برای مالقات
با بعضی از رهبران دیگر که بهطور نزدیک با مقدم کار میکنند تنظیم کردهایم و من در انتظار این مالقاتها
هستم که به عقیده من آنها برای ارزیابی روحیه و کشش مخالفان به دنبال تدابیر متنوع و وسیعی که دولت
درباره آن تصمیم گرفته است ٬اهمیت خواهد داشت.
سند شماره )(9

خیلی محرمانه ٬یادداشت مذاـکرات
شرکتکنندگان :هدایت اسالمی نیا نماینده سابق مجلس ٬سیمین هدایت٬
مترجم ٬جورج بی .المبراـکیس ٬کنسول سیاسی ٬جان دی استمپل ٬دبیر اول
زمان و مکان 15 :می  1978ـ  25اردیبهشت  57ـ خانه اسالمینیا
موضوع :وضعیت مذهبی
آقای اسالمینیا فاش ساخت که یک فرستاده سری دو بار در چند روز گذشته با آیتاهللشریعتمداری
مالقات کرده است .او بهبهانیان قائم مقام وزیر دربار است که مسئول داراییهای شاه میباشد و پس از 30
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سال خدمت ٬به او خیلی نزدیک است و با سیاست هیچ میانهای ندارد .از این حقیقت که چنین مالقاتهایی
صورت گرفته فقط شریعتمداری ٬هویدا و اسالمینیا مطلع میباشند .سری نگاه داشتن آنها در حال حاضر
مهم میباشد .اسالمینیا در این سفرها با بهبهانیان همراه بوده است.
درخواستهای شریعتمداری
در اولین مالقات در جمعه  12می بهبهانیان در مدت  2ساعتی که شریعتمداری صحبت کرد ٬عمدتًا به
او گوش داد .بهبهانیان در عصر دوشنبه به تهران رفت و بعد به قـم بـازگشت .مـوضوع اصـلی پـیام
شریعتمداری این بود که دولت بایستی مسائل مذهبی را به حال خود بگذارد و مداخله مداوم در آنها را
متوقف سازد .او با افرادی از دولت که راجع به قرآن صحبت میکنند و راجع به آن چیزی نمیدانند٬
مخالفت کرد .این موضوع شامل پرنسس اشرف نیز میشد .درخواست دوم شریعتمداری این بود که دولت
 4رهبر عالیمقام مذهبی را که در زندان هستند )برای حدود  2ماه گذشته( آزاد سازد .موضوع سوم این بود
ـکه مالقاتهای شریعتمداری با فرستاده شاه بدون تبلیغات انجام شود .اـگر شریعتمداری ببیند که شـاه
درخواستهای مختلف او را قبول میکند ٬وی سپس راجع به آن به مردم خواهد گفت.
اسالمینیا گفت خود وی ازشریعتمداری پرسید که آیا وی با گفتههایی که از طرف خمینی در مصاحبه
با لوموند ابراز شده است موافقت دارد .شریعتمداری گفته بود که موافق نیست.
به او گفته شد که شریعتمداری انتظار ندارد شاه با  100درصد تقاضاهای او موافقت نـماید ولی
خوشحال خواهد شد که با عالیم کافی ٬شاه نشان دهد ٬همکاری مینماید .اسالمینیا با خوشحالی ابراز
امیدواری نمود که برخی افراد اطراف شاه از قبیل ژنرال نصیری ممکن است کنار گذاشته شوند.
جلسه امنیتی
اسالمینیا فاش ساخت که در روز شنبه  13می جلسهای با شرکت تمام روسای سرویسهای امنیتی و
پلیس ایران تشکیل شده است .این جلسه شامل افسران عالیرتبه نظامی نیز بوده است .نصیری از ساواـک
این نظریه را ارائه کرد که راه مقابله با آشوبها بستن بازار شهرهایی نظیر قم و استفاده از تمام نیروی الزم از
جمله کشتار مردم میباشد .ژنرال فردوست نظری مخالف ارائه نمود .او به اشکال روش نصیری اشاره کرد
ـکه اـگر رهبران برجستهای نظیر شریعتمداری در حال حمل قرآن در جلوی پیروان خود ظاهر شوند ٬چه
واقع خواهد شد .او سؤال کرد ٬آیا سربازان حمله خواهند کرد ٬اـگر یک نفر در چنان وضعیتی به یک رهبر
تیراندازی کند ٬فاجعه به بار خواهد آمد .در ضمن اینکه شکست در سرکوبی تظاهرات ممکن است حتی
منجر به پیوستن برخی از سربازان به طرف دیگر شود .او فکر میکرد به عنوان یک اصل کلی سربازان
وظیفه اشخاص درستی برای چنین کاری نیستند و نبایستی به شهرهایی چون قم فرستاده شوند ٬برای
نمونه فقط پلیس بایستی فرستاده شود .او عالوه بر این توصیه کرد که دولت گفتگویی را با مردم شروع کند
و به جای اینکه فقط آنها را سرکوب کند ٬با آنها صحبت کند .به همان صورت که خود فردوست به
اسالمینیا گفت ممکن است به خاطر رابطه مشخصًا نزدیک فردوست با شاه )او با شاه به مدرسه رفت و
رئیس فعلی بازرسی سلطنتی است( یا به هر دلیل دیگری که باشد جلسه نظرات فردوست راپذیرفت .وی
مأمور شد که آنها را به عنوان پیشنهادات جلسه به شاه گزارش کند .در گفتگوی بعدی )ـکه بهطور جداـگانه
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ـگزارش میشود( اسالمینیا به ما گفت شاه این روش راپذیرفت و متعاقبًا سربازانی که در شهر قم مستقر
شده بودند ٬تخلیه شدند.
اسالمینیا راجع به سوءاستفادههای مختلف ساواـک صحبت کرد ٬او نمونههایی از رشوهـگیریها را ارائه
داد و سازمان اصناف )ـکنترل قیمت( را به عنوان گروهی دیگر که در فساد و رشوهخواری افراط میکند٬
ذـکر کرد .او اشاره کرد که علی فرشچی کمونیست سابق رئیس سازمان اوقاف است .وی بایستی تغییر داده
شود.شریعتمداری میخواست که به شاه بگوید اسالمینیا ٬بایستی این شغل را داشته باشد ٬ولی اسالمینیا
به او گفت که چنین نکند چونکه نمیخواست به نظر آید که بخود خدمت میکند .اسالمینیا مـجددًا
اختالسهای شخصی نصیری را مورد حمله قرار داد .او گفت که وی دالیلی در دست دارد که نصیری
مقادیر زیادی پول از ساواـک دزدیده است .او یادداشتی برای شاه به هویدا داده بود که چندین نقل و انتقال
پول رااز لیست کرده بود که یکی  70میلیون تومان٬دیگری  60میلیون تومان و مبالغ زیاددیگری را شامل
میشد.
اسالمینیا جزییات بیشتری در مورد چیزی که وی به هویدا گفته بود ٬برای ما تشریح نمود .شاه به نظر
میرسد که از عملکردحزب رستاخیزخیلی ناراحت است .او به طور رسمی اظهار داشته است که حزب به
خوبی فعالیت نمیکند .مردم به انصاری یا مجیدی اعتماد ندارند و آموزگار شخص بسیار ناراحتی است:
شاه مسائل صحیحی را در مصاحبهاش در  13می اظهار نمود .او از خودش به عنوان یک فرد مذهبی
صحبت کرد که خیلیها را در میان مذهبیون خوشحال نمود ٬ولی وی میتواند عملکرد خودش را بـه
صورتهای مختلفی بهبود بخشد .یک طریقه این است که از یکی کردن مخالفین مذهبی با کمونیستها دست
بکشد .او فقط بایستی به کمونیستها حمله کند .مسخره کردن افراد مذهبی با عنوان امل فقط تعداد زیادی از
افراد را نسبت به او خشمگین میسازد ٬چون که بیشتر مردم در ایران امل هستند .مذهب بایستی بـه
مذهبیون واـگذار شود.
اسالمینیا سپس ایده خودش را با ما در میان گذاشت .او پیشنهاد کردتعدادی از رهبران برجسته که از
نظر مردم محبوب هستند بایستی در مقامهای با اهمیت و قدرت گماشته شوند ٬شاید به عنوان جناح سوم
حزب رستاخیز .او آقای فرهتپور و دکتر علی خانی )عضو حزب مردم ٬دوست نزدیک علم ٬پسر یک
آیتاهلل مشهد و رئیس بنیاد پهلوی( را ذـکر کرد .مردم به یک چنین رهبرانی اعتقاد دارند ٬هر روز  200نفر
به دیدار هر کدام از آنها میآیند .اـگر  20نفر نظیر این افراد در ساختمان مرکزی حزب قرار داده شوند هر
روز  4/000نفر داخل و خارج میشوند و خواهند دید که حزب برای کمک به آنهاست .این رهبران قادر
خواهند بودجناحهایی که به وسیله انصاری و مجیدی رهبری میشوند را به صورتی مؤثر مورد انتقاد قرار
دهند .رستاخیز به صورتی که هست یک جسد میباشد.
فعالیت خمینی
اسالمینیا سپس مورد دیگری از آشوبی که به وسیله افراد خمینی ایجاد شده بود را ارائه نمود .آنها
چند روز پیش آیتاهلل خوانساری را که محترمترین آیتاهلل در تهران میباشد ٬مورد تهدید قرار دادند و از
رفتن وی به مسجد برای اقامه نماز جلوگیری به عمل آوردند .متعاقبًا از یکشنبه  14می تمام مساجد در
تهران بسته شدند .هویدا از بابت این موضوع نگران است )او زمانی که ما در آنجا حضور داشتیم به
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اسالمینیا تلفن زد( و با پیشنهاد اسالمینیا موافقت کرده است که مالهای برجسته دیگر بسیج شده و به
پیش خوانساری که )یک شخص پیر و خارج از سیاست است( رفته و از او تقاضا کنند که بازگردد و از
چهارشنبه نماز را اقامه نماید .در یک گفتگوی بعدی )ـکه بهطور جداـگانه گزارش میشود( اسالمینیا به ما
ـگفت رهبریت مذهبی باموفقیت خوانساری را بازگردانده است و مساجد در چهارشنبه  17می مجددًا باز
شدهاند و علیرغم چیزی که افراد خمینی خواستهاند ٬تا آخر هفته باز میمانند.
اسالمینیا صحبتهایش را با تشریح کوتاهی از چیزی که به خمینی قدرت میدهد ٬پایان داد .افراد او به
وی اعتقاد دارند و برای این اعتقاد پاداش دریافت میدارند .افراد مذهبی دیگر هیچ گونه وفاداری مثبتی
نسبت به دولت ندارند ٬چون که آنها توسط افرادی نظیر علم ٬نصیری و اعضای جورواجور سابق حزب
توده که شاه به دستگاه وارد کرده است و جایگزین دوستان قدیمی او شدهاند ٬کنار گذاشته شدهانـد.
اسالمینیا به تجربه خودش به عنوان مشاور هویدا نخست وزیر و عضو مجلس از شهرری اشاره کرد.او به
هویدا میگفت که به برخی از افراد واقعًا فقیر مذهبی پول و کمکهای دیگری بدهد که هویدا چنین میکرد و
در نتیجه آنان که مدیون او شده بودند ٬پیروانش میشدند .زمانی که اسالمینیا آن شغل را رها کرد این
روش متوقف شد .مردم به تدریج بیگانه شدند.
نظریه :شکی وجود ندارد که اسالمینیا در برقراری یک پل بین دربار و رهبریت محافظهـکار مذهبی
خیلی فعال و مؤثر بوده است .او جاه طلبی خودش برای بازگشت به موقعیتی از قدرت که بتواند حتی
مؤثرتر واقع شود را خیلی کم پنهان میدارد .هر دو مأمور سفارت که با وی مالقات میکنند تحت تأثیر
تواناییهای وی قرار گرفتهاند .وی در یک دادگاه کشوری )یا خیلی باالتر( در آمریکا یک سیاستمدار
مؤثر و قوی خواهد بود .روش او به نظر میرسد که در اینجا هم مؤثر واقع شود.
سند شماره )(10

خیلی محرمانه ٬صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :هدایت اسالمینیا ٬نماینده سابق مجلس ٬لیال )اسم اول نامفهوم(٬
مترجم ٬جرج بی .المبراـکیس ٬کنسول سیاسی ـ تهران ٬جان دی .استمپل ٬دبیر اول ـ تهران
زمان و مکان 23 :می  (57/3/2) 1978خانه اسالمینیا
موضوع :سیاست داخلی و مذهب
آقای اسالمینیا بعد از مالقات با هویدا وزیر دربار مستقیمًا به منزل و برای دیدار با ما برگشت .در
طول سه ساعت بحث ٬اسالمینیا روی مباحث متعددی تکیه کرد که در رابطه با برخوردهای داخلی ایران
بود .مباحث بر حسب موضوع در زیر خالصه شد:
حمایتکنندگان خمینی
اسالمینیا گفت که او به هویدا پیشنهاد کرده است که سازمان امنیت ایران باید  8تا  10نفر از افراد
سازمان خمینی را که ایجاد دردسر میکنند و اعتصاب راه میاندازند ٬دستگیر کند .این گروه که اعضای
اصلی یک دسته تقریبًا سی نفری میباشند که ازخمینی پشتیبانی میکنند ٬لزومًا حامیان و یا حتی دوستان
ـگروه به رهبری آیتاهلل شریعتمداری نیستند .آنها در واقع رهبران مذهبی تهران را اـگر با بعضی مطالب به
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خصوص موافقت نکنند٬تهدیدات جسمی میکنند .اسالمینیا به یک دادخواست ضد دولتی اشاره کرد که
در تاریخ  18می در مسجد بزرگ تهران منتشر شد )در تاریخ  18می( چندین مالی محلی در میان 80
نامی که در لیست ذـکر شده بود امضاء نکردند و چند نفر دیگر از آنان مجبور شده بودند که نام آنان در
لیست ذـکر شود .خیلی از دوستان اسالمینیانمیدانند که در مقابل این تهدیدها چه کنند ٬او اسامی  8نفر را
ـکه به عنوان ”ـگانگستر“ به هویدا داده است ٬توضیح داد .او از دادن پاسخ مستقیم به این سؤال که آیا افراد
خمینی با گروههای تروریست یا گروههای غیر قانونی دیگر ارتباط دارند ٬طفره رفت ٬ولی گفت که مردان
خمینی حتی مذهبیهایشان در فعالیتهای اخیر خود را به صورت آدمهای بی همه چیز نشان دادهاند.
پیدا کردن چند فرد )مناسب(
اسالمینیا بحث مطلوبی را پیش کشید ٬احتیاج به مردان مناسب سیاسی در ایران ٬او دولت آموزگار را
ـکنار گذاشت ٬زیرا نتوانست خیلی خوب با مذهبیون و درباریان کنار بیاید .در حال حاضر هیچ عضوی از
ـکابینه فعلی مورد اعتماد مردم نیست .اسالمینیا در موقعیتی آموزگار را به عنوان آدمی ”متزلزل“ و ”زن
صفت“ توصیف نمود .اسالمینیا به وزیر دربار هویدا تأـکید کرد که تماسهای گسترده خود را حفظ کند و
چندین گروه از روحانیون و بازاریهای مسلمان را به دیدن هویدا برد ٬اما هیچ شخص دیگری این کار را
انجام نمیدهد .سؤال شد که چه کسی برای ایفای این نقش خوب خواهد بود؟ اسالمینیا فکری کرد و
مطالب اساسی زیر را پیشنهاد کرد :محمد تقی فلسفی که یک ناطق زبر دستی بود و شخصیت بسیار
مناسبی برای کار با دولت است )یادداشت قبلی را ببینید( .او عالوه بر مردم رهبران را نیز میتواند جمع
ـکند .حکومت او را برای مدت  7سال از صحبت کردن در مساجد ممنوع کرده بود ٬اما عمًال او همه
سخنگویان مساجد تهران را از لحاظ مذهبی تصویب میکند .آیتاهلل خوانساری از تهران ٬علیه دولت
ایران کار نمیکند ٬او در حقیقت به اتفاق دیگر رهبران مذهبی تهران بر خالف حامیان خمینی که سعی در
بستن بازار در تاریخ  17و  18مینمودند )به یادداشت قلبی رجوع شود( ٬سعی در باز نگهداشتن بازار
دارد.
ناصر قلی فرهادپور ٬یک مال که رئیس اصناف تهران است ٬گروهی که متصدیان کنترل قیمتها را به
منظور پایین نگهداشتن قیمتها تحت فشار قرار میدهد .او تقریبًا برای هر کاری خوب است و در میان
طبقات مردم فقیر مورد احترام است و نیز یک سخنگوی خوبی است.
رحیم زهتاب فرد ٬نماینده سابق مجلس از تبریز ٬یک آذربایجانی که در بین جامعه ترکهای ایران از
اعتماد زیادی برخورداراست .اویک سازمان دهنده خیلی خوب و اصالحگر قابل مالحظهای نسبت به هر
ـکس دیگر در سلسله مراتب فعلی حزب رستاخیز میباشد.
دکتر علی نقی خانی رئیس فعلی بنیاد رضا پهلوی ٬او در صداقت مشهور است و پدرش یک چهره
سرشناس مذهبی بود .از عهده هر پست سطح باالیی بر میآید.
عبدالعزیزقطب ٬رئیس سابق دیوان عالی کشور ٬پیر است ولی یک حقوقدان برجسته میباشدمیتواند
وزیر برجسته و یا رهبر حقوقی در هر موقعیتی باشد.
دکتر منوچهر شاهقلی ٬وزیربهداری در مدت ده سال صدارت هویدا ٬به خاطر ثابت و ارزان نگهداشتن
هزینه پزشکی در ایران مردم او را به خوبی به یاد دارند.
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اسالمینیا دو نفر دیگر را ذـکر کرد که عبارتند از سناتور دها و ژنرال صفری که برای مناصبی در حزب
رستاخیز در نظر گرفته شدهاند .شهبانو فرح به خاطر توجه به مردم امتیازات خوبی به دست آورده است.
ولی اخیرًا داستانهایی راجع به دعوت او از خوانندگان و رقاصان در جزیره کیش منتشر میشود )و این امر
به سرعت داستان سودوم و گومور را برای مؤمنین مسلمان تداعی میکند( .اسالمینیا گفت که رضا قطبی
ـکه فامیل سببی ملکه است نباید رئیس رادیو وتلویزیون باشد ٬زیرا همه شکایات در مورد رادیوتلویزیون
به فرح برمیگردد.
شاه ٬دولت و مؤمنین ـ مالقات بین بهبهانیان معاون وزیر دربار و آیتاهلل شریعتمداری به خوبی انجام
ـگرفت ٬آنان تا به حال دوبار مالقات داشتند )به یادداشت قبلی مراجعه کنید( و قرار است باز هم مالقات
داشته باشند .شاه به گزارش این مالقات گوش داده و به نظر میرسد که مایل است که چیزهایی را که
شریعتمداری خواسته انجام دهد ٬اما این زمان میخواهد.
تفسیر :اسالمینیا به وضوح احساس میکند که جداسازی اطرافیان سر سخت خمینی از دیگر رهبران
مذهبی کلید پیشرفت و ارتباط در این زمینه است .مشکل اساسی اینجاست که شاه همه تصمیمات را هر
چند کوچک خود میگیرد و این باید تغییر یابد.
اسالمینیا دو داستان برای روشن کردن موضوع آورد .یک مأمور ساواـک کشیدهای به یک مال زد و
بعدًا ادعا کرد که او دو بطری شراب با خودش داشت در صورتی که او کاری نکرده بود ٬شریعتمداری به
اسالمینیا شکایت کرد ٬که او رفت پیش هویدا و دو هفته بعد کار درست شد .همین طور شریعتمداری
اخیرًا تلگرامی از آیتاهلل خمینی دریافت داشته بود ٬اداره پست و تلگراف و تلفن از ارسال جواب خمینی
خودداری کرد و مجددًا الزم شد ٬درخواست از هویدا و آنگاه به شاه بشود .تقریبًا دو هفته طول کشید تا
پیام آیتاهلل برای ارسال ٬تصویب شود .بدتر از این رفتار و برخورد بـعضی از رهـبران دولتـی است.
اسالمینیا جزییات بیشتری درباره مالقات خودش با حدود  20ـ  30نفر از افراد ارتش و مقامات امنیتی
در  13می ٬داد )ـگزارش  15می( نصیری رئیس ساواـک گفت که به نظر او تمام بازار در سراسر کشور باید
بسته شود و آنهایی که شلوغ کاری میکنند باید به رگبار بسته شوند .ژنرال فردوست رئیس بازرسی
شاهنشاهی در آمد و گفت که اـگر آیتاهللشریعتمداری لباس سفید بپوشد و رهبری یک راه پیمایی را در قم
انجام دهد ارتش هم امتناع خواهد کرد از تیراندازی .بهتر است که از ارتش فقط در موارد اضطراری علیه
تظاهرکنندگان استفاده شود .در ضمن مالقات فرمانده نیروی زمینی ژنرال اویسی قرآن به دست گرفت و
قسم خورد که برای بهتر شدن وضع مردم و سربازان کامًال وفادار به شاه کار کند.
ـگفتگوی دولت و شریعتمداری
شنبه  20می بعد از پایان سخنرانی شریعتمداری در اجتماع  6ـ  5هزار نفری در قم دیگران که کوشش
در به وجود آمدن درگیری میکردند ٬دستگیر شدند .بی .بی .سی ٬داستان را چنین نقل میکند که دولت و
شریعتمداری گفتگویی داشتند ٬بنا به درخواست آیتاهلل )شریعتمداری( ٬اسالمینیا به هویدا تلفن زد و او
درز خبر را از طریق دولت ایران منکر شد٬شریعتمداری مذاـکره را انکار کرد و گفت که نمیخواهد راجع به
این موضوع با پیروانش صحبت کند تا بیشتر مقاصد را درک کند .تکذیب خبر ساده بود ٬زیرا مذاـکره با
نماینده شخصی شاه صورت گرفته بود نه دولت ایران ٬اسالمینیا وضع مذاـکرات را ”مذاـکره درباره مذاـکره
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توصیف کرد ٬اما به وضوح احساس میکرد که وضع میان دربار و گروههای مذهبی بهتر از دو سه هفته قبل
است .درز خبر مذاـکره البته مشکالت داخلی چندی برای شریعتمداری ایجاد کرد ٬اما اسالمینیا گفت
طرفین امیدوار بودند که موضوعات به خاطر منافع پیشرفت ساـکت نگهداشته شود.
فساد
درخالل مذاـکره چندین اسم در جرگه ”بدها“)از نظرمؤمنین مذهبی( ذـکر شد )ـکه عبارتنداز(:اردشیر
زاهدی )سفیر ایران در واشنگتن( که به عنوان یک آدم بیرحم طرد میشد و دسترسی او به یک پست مهم
در ایران دردسر واقعی برای دولت درست میکرد .هوشنگ انصاری )رئیس شرکت نفت( بـه عـنوان
”دزدی“ معرفی میشد که در اختفای رد پایش تخصص دارد .یک تاجر عمده به نام یاسینی به عنوان
شخصی نام برده میشد که به نصیری رئیس ساواـک غالبًا رشوه پرداخت میکرده و اخیرًا برای اجتناب از
پرداخت عوارض گمرکی در مورد  50واـگن خط آهن در هفته  15تا  19می چنین کاری کرده است .فساد
به عنوان یکی از عمدهترین نگرانیهای جامعه مذهبی توصیف میشود که از نظر اهمیت برای مؤمنین تقریبًا
برابر با عدول دولت از تعالیم و عبادات شده است.
سند شماره )(11

خیلی محرمانه ٬صورت مذاـکرات
تاریخ و محل 12 :ژوئن  1978اقامتگاه مقدم ٬برابر با  22خرداد 1357
شرکتکنندگان :رحمتاهلل مقدم مراغهای از نهضت رادیکال ٬جرج المبراـکیس
مشاور سیاسی سفارت آمریکا ایران
من به تقاضای مقدم از او دیدن کردم و مالحظه ننمودم که خانه او تحت نظر باشد .او تأیید کرد که
مردمی که به نحومشهودی در اطراف و اـکناف خانه او در مالقات قبلی در تاریخ  24آوریل پراـکنده بودند٬
دیگر نیستند .در جریان مکالمه او همچنین تأیید کرد که دیگر مطلبی از ”ـکمیته زیر زمینی انتقام“ در
هفتههای اخیر نشنیده است و تهدیدی نیز از آنها دریافت نکرده است.
مخالفان تجدید سازمان یافته و برنامههای احتمالی
مقدم گفت که او میل دارد به مااطالع دهد که او بهطورنزدیکی باچهار رهبردیگر کار میکند و این پنج
نفر در واقع رهبری سیاسی نهضت مخالفان را به عهده گرفتهاند ٬اینها عبارتند از بازرگان ٬سنجابی ٬فروهر
و سید جوادی .او با اندیشه مالقات با من و همسرم در یک شب )همانطوری که بار اخیر پیشنهاد کرده
بودیم( به بازرگان مراجعه کرده بود ٬ولی عکسالعمل بازرگان این بود که در انتظار بماند و در ضمن مقدم
میتوانست به عنوان نماینده گروه با من تماس بگیرد.
یکی از مطالبی که گروه در جلسه روز قبل )یازدهم ژوئن( مورد بحث قرار داده بود ٬پیامی از سوی
محمد صادق کاظمی معاون نخست وزیر بود .در این پیام محمد صادق کاظمی دریافت نامه اخیر را از
ـکمیته اجرائیه حقوق بشر و آزادی دریافت کرده ٬ولی دریافت نامههای قبلی از این گروه را انکار کرده بود
و پیشنهاد کرده بود که نمایندگان گروه بیایند و موضع را با او مورد بحث قرار دهند .مقدم تأـکید کرد که
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چنین مالقاتی انجام خواهد گرفت.
در جریان مکالمه ٬مقدم آشکار کرد که گروه در نظر دارد بکوشد تا یک برنامه سیاسی مثبتی سرهم
بندی کند .آنها معتقدند که با موفقیت توانستهاند توجه رسانههای بینالمللی را نسبت به نهضت مخالفان
جلب کنند و بنابراین باید وارد مرحله دوم نقشه عملی خود بشوند .او اعتراف کرد که سرهمبندی کردن
انواع نظریات دشوار خواهد بود ٬ولی ارزش زحمت آن را خواهد داشت .او این فرایند را چنین مجسم کرد
ـکه شامل اشخاصی بیشترازپنج رهبرخواهد بودبهطوری که برنامه مثبتی بر آن چیزی باشد که مردم واقعًا
میخواهند .در ضمن از طریق پیامی از سوی آیتاهلل شریعتمداری به رهبری این گروه اطمینان داده شده
بود که شریعتمداری با حکومت مذاـکره نخواهد کرد و برای گنجاندن ”رهبران سیاسی“ یعنی مقدم و
رهبران همتای او به توافقی با دولت نخواهند رسید .این پیام در یک جلسه )شاید همان جلسهای باشد که
در باال ذـکر شد( روز قبل با شرکت رهبرانی از بازار به آنها داده شده بود ٬او بهطور محرمانه گفت که فردی
ـکه این پیام را رسانده است شخصی به نام شبستری زاده است .در آن اجتماع مقدم و همراهان او ٬بنیاحمد
)نماینده تبریز( نماینده مجلس را به بازاریان معرفی کردند.
ساواـک و مخالفان
در پاسخ به سؤالی ٬مقدم درباره جایگزین شدن ژنرال نصیری به وسیله جنرال مقدم به عنوان رئیس
ساواـک اظهار نظر مثبت ولی خویشتندارانه کرد.
او ژنرال مقدم را از زمانی که در مدرسه نظامی با یکدیگر همکالس بودند میشناسد ٬هر چند آنها
هرگز با یکدیگر دوستی نزدیکی نداشتند و با یکدیگرخویشاوند نیزنیستند .ژنرال مقدم به عنوان بازپرس
درسیستم دادگاهها آغاز به کار کرده است بنابراین او با قانون آشنا است و باید آن را اعمال کند .این امر در
سابقه نصیری وجود ندارد .مقدم همچنین مناسبتی را در سال  1964به خاطر آورد هـنگامی کـه او
میکوشید درباره ”سیاست ٬آب و خاـک“ گروهی را دور هم گرد آورد که از قرار معلوم قرار بود فراتر از
مسئلههای فنی رفته و ماهیت سیاسی بگیرد .ژنرال مقدم به او مراجعه کرده و اخطار کرده بود ٬که شاه
نسبت به تشکیل چنین گروهی ناراضی است و بهتر است او چنین گروهی را تشکیل ندهد .مقدم از اندیشه
تشکیل این گروه منصرف شد .خصوصیات شخص ژنرال مقدم هر چه باشد او هنوز خود را ”نوکر شاه“
میداند ٬و نظریات خود را به همین نحو بیان خواهد کرد .ژنرال مقدم دوست ژنرال فردوست است .شخص
اخیر هر چند از مردان نیرومند رژیم است ٬اطالعات کمی درباره جامعه ایران دارد و خود را از صحنه
داخلی کشور منزوی نگه میدارد.
مقدم همچنان از فعالیتهای حکومت انتقاد میکرد ٬او گفت که پلیس اخیرًا حدود  700دختر و 1700
پسر را از خوابگاههای خود در دانشگاه تهران در نیمه شب بیرون رانده است .بسیاری از این دانشجویان
جایی ندارند که بروند و در پارک فرح میخوابند .هنگامی که من اشاره کردم که اقدام پلیس بهطوری که
من شنیده بودم به دنبال مقدار کافی آشوب از سوی دانشجویان بود که آن خوابگاهها را در هم ریخته
بودند .او اظهار نظری نکرد .مقدم درباره این که مخالفت با رژیم چقدر توسعه یافته است صحبت کرد .او
ـگفت که داوطلبان جدیدی از دانشگاههای آریامهر و تبریز و همچنین گروهی از دانشجویان حقوق که
اخیرًا متشکل شدهاند ٬وارد جرگه گشتهاند .او گفت کارگران کارخانه مخالفت خود را ابراز نمیدارند ٬زیرا
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تحت کنترل شدیدی از سوی ساواـک هستند ٬به همین ترتیب اشخاصی که متصدی تعاونیهای دولتی
هستند کشاورزان را تحت کنترل دارند بهطوری که آنها جرئت ندارند ٬مخالفت خود را زیاد ابراز کنند.
همچنین افرادی مانند کسبه جزء و پیشهوران و غیره مخالفت خود را ابراز میدارند و حتی اـگر شما از
ـکارگران ساختمانی سؤال کنید ٬آنها نیز گله خواهند کرد.
در این رابطه یک خبرنگار آسوشیتدپرس اخیرًا به سنجابی تلفن کرده و القا کرده بود که حوادث 5
ژوئن به منزله نقطه توقف برای مخالفان است ٬ولی او اشتباه کرده بود .مقدم گفت در حالی که شمال تهران
بهطور عادی کار میکند درجنوب تهران همه جاتعطیل است .اوضاع در سایر شهرها نیز طبق اظهار مقدم
آرام است )و این اظهار تااندازهای دقیق است( .چند دکانی که در اطراف بازار باز است دکانهایی هستند که
دولت به آنها گفته است که باز باشند .اشخاصی نظیر جواهرفروشان به نحو سنگین متکی به حسن نیت
مقامات هستند و هر کاری را که مقامات از آنها بخواهند انجام میدهند.
ایاالت متحده و قانون اساسی
از همان آغاز مقدم حسن نیت گروه خود را نسبت به ایاالت متحده ابراز داشت و تمایل دوستی با
ایاالت متحده را به جای پذیرفتن مساعدت از محافل مخالف یعنی اتحاد شوروی تأـکید کرد .آنها ایاالت
متحده را تنها به خاطر موضع آن درپشتیبانی از شاه و علیه مصدق در گذشته مورد سرزنش قرارمیدادند.
این موضع حقوق بشر را که پرزیدنت ـکارتر درباره آن صحبت میکند مورد بیتوجهی قرار میدهد.
او از من خواست تا اوضاع را ارزیابی کنم و من بهطور اختصار این کار را انجام دادم .هنگامی که من
ـگفتم که در آن نوع از ثباتی که شاه به کشور آورده است منافعی وجود دارد ٬مقدم قائل به استثنا شد .او
استدالل کرد که ثباتی وجود ندارد و تنها چیزی که وجود دارد سرکوبی قانون اساسی است .مقدم با
همکاران خودش مانند بازرگان کار کرده بود و بازرگان ابتدا نمیخواست که از قانون اساسی کنونی
پشتیبانی کند .مقدم او را در این مورد متقاعد کرده بود که حتی اـگر قانون اساسی کامل نیست درباره
اختیارات شاه محدودیتهایی قائل شده است و اختیارات دیگری را به مجلس و مردم واـگذار کرده است و
اجرای آن به خودی خود هدف کافی برای مخالفان محسوب میشود .او خاطرنشان ساخت که قانون
انتخابات که در حال حاضرمورد بحث مجلس است ٬بر خالف قانون اساسی است .هنگامی که من درباره
آن ماده از قانون اساسی که پیش بینی میکند پنج رهبر مذهبی درباره هر کاری که مجلس انجام میدهد
حق وتو داشته باشند ٬توضیح خواستم او این ماده را به عنوان یک چیز جزیی که هرگز بمورد اجرا گذاشته
نشده رد کرد .مقصود تلویحی او آن بود که این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد....
هنگامی که من درباره واـکنش او نسبت به ـکنفرانس مطبوعاتی شاه در چند هفته قبل پرسیدم او
شانههای خود را باالانداخت و گفت شاه به منزله شخصی میماند که در حال عقب نشینی است ونمیتواند
افکار خود را متمرکز کرده و درباره مطلبی درک صحیح داشته باشد .یک دیکتاتور باید در قضاوتهای
خودش بیشتر اعتماد به خود داشته باشد و باالخره هر چه باشد ٬این تنها منفعت دیکتاتوری است .او گفت
عالقه فوری مخالفان این است که مطبوعات را آـگاه کنند که آنها دعاوی اخیر همایون وزیر اطالعات و
دیگران را ٬مبنی بر اینکه عناصر مخالف حاضرند با دولت کار کنند ٬تکذیب میکنند .او گفت این ادعا
حقیقت ندارد.
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مقدم در ضمن گفت که نهاوندی میخواست گروهی از روشنفکرانی که در حال حاضر اثرات انقالب
شاه و ملت را مطالعه میکنند ٬به عنوان یک جناح سومی از حزب رستاخیز متشکل شوند .معذالک
سنجابی به مقدم گفته بود که بیشتر اعضای گروه با این اندیشه مخالفند و در مقابل آن ایستادگی میکنند.
ـگرفتن تلفن عمومی
مقدم که سر صحبتش درباره این موضوع گرم شده بود ٬میل رهبران پنجگانه را درباره ایجاد یک
سازمان برای یافتن اینکه مردم از لحاظ یک برنامه مثبت چه میخواهند ٬تأـکید کرد .هنگامی که من
پرسیدم که شاه چه امتیازاتی ممکن است بدهد که آنها را به سازش وادارد او انحالل پارلمان و انتخابات
جدید را که ”بدون نفوذ زیاد“ از جانب دولت باشد ٬ذـکر کرد .او انتظار داشت که ساواـک همچنان نیرومند
باقی خواهد ماند و خواهد دانست که چکار بکند تا در این انتخابات نفوذ کند ٬ولی جلوی ساواـک را باید
ـگرفت.
او گفت ایران تغییر کرده است .تلویزیونی وجود دارد و همچنین تماس با دنیای خارج .مردم میبینند
چگونه نظامهای دیگر کار میکنند و همین چیز را برای ایران میخواهند .پیشرفت در ورای زمینههای
اقتصادی و اجتماعی و در زمینه سیاسی مورد نیاز است .شاه ممکن بود به چنین پیشرفتی کمک کند ٬ولی
او خودخواه است و فعالیت خود را به تحکیم قدرت خود محدود کرده است .در حالی که دوران سالهای
 1953تا  1960را میتوان یک ”ظهور ملی“ تلقی کرد مردم انتظار دارند ٬که اتفاقاتی بیش از این روی
دهد .ولی شاه به جای آن بطریق هانری چهارم رفتار کرده است .هیچ کس او را دوست ندارد و مردم
خواهان دگرگونی هستند .امتیازها و تجمالت خاندان سلطنتی مردم را مشمئز میکند .آنها میبینند که
چگونه آمریکاییها هر چند سال یک مرتبه رئیس جمهوری خود را تغییر میدهند ولی نظام همچنان باقی
است ٬یک کاسب ساده اخیرًا به مقدم گفته بود که کارگران پس از اینکه  20تا  25سال زحمت کشیدهاند
باید اجازه داشته باشند که استراحت کنند ٬شاه مدت  36سال باعث این دردسر بوده است و اـکنون زمان
دگرگونی فرا رسیده است.
و اما درباره لیبرالیزه کردن اوضاع مقدم گفت شاه ”ما را به بازی گرفته است“ او تصور میکند که زمانه
به نفع او کار میکند ٬زیرا ـکارتر یکی دو سال بعد مدت مأموریتش تمام خواهد شد .تنها نگرانی شاه این
است که حکومت ایاالت متحده را خشنود نگه دارد و مانع آن شود که حکومت ایاالت متحده در ایران
دخالت کند .او در فکر مردم کشور خود نیست.
مقدم ضمن اشاره فرعی دیگری به ”ایجاد رعب“ پلیس برای یک خبرنگار زن فرانسوی به نـام
ـکنیزمراد از نشریه ”نوول ابزرواتور“ نام برد که اخیرًا به دیدن شریعتمداری رفته بود .شریعتمداری او را به
دیدن برادر خمینی در قم فرستاد که نام او ”پسندیده“ است .یک جوانی که به عنوان راهنما همراه او
فرستاده شده بود از سوی پلیس متوقف شد و دستخوش ضرب و شتم قرار گرفت .آنها او را به پاسگاه
پلیس بردند و وقتی که آن زن به پاسگاه پلیس رفت تا درباره او پرس و جو کند به او گفتند وضع او مرتب
است ٬ولی یک روز یابیشتر او را همچنان در پاسگاه پلیس نگه خواهندداشت .به همین ترتیب مقدم تأـکید
ـکرد که در حال حاضر  17مال درتبعیدداخلی )یعنی از یک شهر به شهر دیگر( به سر میبرند.بیشتر آنها در
حاشیه کویر زندگی میکنند .او همچنین اشاره کرد که شایع است که بمباندازیهای صورت گرفته به وسیله
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به اصطالح ”ـکمیته انتقام“ ممکن است کار یک گروه وفادار به شاه به نام باشگاه ورزشی تاج به سرکردگی
ژنرال خسروانی باشد ٬او اعتراف کرد که برای این حدس شواهدی وجود ندارد.
تغییرات در حکومت و مسائل متفرقه
شایعه دیگری که او ذـکر کرد این بود که آموزگار ممکن است به وسیله شریف امامی جایگزین شود.
مقدم تصور میکند که این بسیار مضحک است ٬معذالک شاه کسی را الزم دارد که صد در صد طرف
خودش باشد .مقدم گفت آنچه که واقعًا مورد لزوم است نخست وزیری است که میتواند به عنوان یک
حایل یا یک واسطه بین شاه و ”مردم“ عمل کند .هنگامی که از او درباره شخص مورد نظر پرسیده شد ٬او
نام علی امینی نخست وزیر اسبق را به میان آورد .شایع است که او از خارج به تهران بازگشته است) .ما این
را همچنین از یک منبع روزنامهنگاری شنیدهایم( مقدم اعتراف کرد که امینی بسیار پیر است یعنی  72سال
دارد و به همین جهت درباره این نامزدی زیاد پافشاری نمیکرد.
مقدم بهطور خصوصی گفت که او در حال حاضر آسودهتر از دفعه قبلی است که با او مالقات کردیم .او
ـگفت در آن زمان ترس واقعی اواز این بود که ”تروریستها یاکمونیستهایی“ ممکن بود سنجابی یاخود او را
به عنوان هدفهای سودمند ربوده و بکشند و گناه آن را به گردن حکومت بیاندازند .همه کس میدانست که
ساواـک درپشت سر ”ـکمیته انتقام“ قراردارد .ولی مقدم یقین داشت که ساواـک نمیخواهد آنها را بکشد٬هر
چند ساواـک ممکن است آنها را دستگیر کند یا کتک بزند .هنگامی که من پرسیدم که آیا او با تروریستها
تماس ندارد و تعجب کردم از اینکه چگونه او انتظار دارد که تروریستها کامًال قادرند اـگر بتوانند در مقابل
حکومت امتیازهایی به دست آورند اشخاصی مانند او را قربانی کنند.
سرانجام مقدم موضع مخالفین را چنین تشریح کرد که آنها ”نه هرج و مرج طلب هستند و نه کمونیست
و نه ضد آمریکایی“ آنهامیخواهند سهمی قانونی از قدرت را برای مردم در مقابل شاه به دست آورند .اـگر
اوضاع یک کمی بیشتر شل شود بهطوری که مردم بتوانند اجتماع کنند و آزادانه به بحث درباره مسائل
بپردازند ممکن خواهد بود که ببینیم مردم در کدام جهت میخواهند ٬حرکت کنند.
مقدم در نظر دارد سفری به اروپا و ایاالت متحده )برای قرار دادن پسر  13سالهاش در مدرسه در
نزدیکی بوستون( انجام دهد ولی رهبران همکار او ٬او را تحت فشار قرار دادهاند که تابستان جاری را در
اینجا باقی بماند .او تأیید کرد که در  19ژوئن تظاهرات مذهبی صورت خواهد گرفت ٬ولی کار او متمرکز
در مسائل سیاسی خواهد بود .روز دیگر او به من تلفنی در دفتر گفت که او از نقشههای خود برای سفر
صرف نظر کرد و تابستان جاری را در شهر خواهد بود ٬او میل دارد همچنان در تماس باشد.
اظهارنظر :رفتار مقدم که آسودهتر و از اعتماد به نفس بیشتر برخوردار بود ٬بهترین شاهد مبنی بر این
است که زندگی برای مخالفین در ایران بهبود یافته است .کوششها برای سرهمبندی کردن یک برنامه واحد
مثبت آنقدر ماهیت غیر ایرانی دارد که باید در اینباره شکاـک بود .معذالک او به روشنی این امر را به
حساب میآورد که به او اجازه خواهند داد آزادی بیان و آزادی نسبی برای سازمان یافتگی سیاسی به
دست آورد ٬که هر دوی اینها اعترافهای جالبی در نوع خود میباشد.
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سند شماره )(12

خیلی محرمانه
یادداشت مذاـکرات
شرکتکنندگان :هدایت اسالمینیا نماینده سابق مجلس ٬خـانم سـیمین اسـالمینیا )جـدیدًا ازدواج
ـکردهاند( ٬جورج بی .المبراـکیس کنسول سیاسی سفارت آمریکا ـ تهران ٬ایران
زمان و مکان 21 :ژوئن  1978برابر با  31خرداد  57منزل اسالمینیا
موضوع :آخرین تحوالت در جبهه مذهبی
شریعتمداری از خمینی جدا میشود
من به تنهایی با اسالمینیا مالقات کردم ٬هر چند قرار بود که با آقای عباسی دامادشریعتمداری که به
مأموریتی از طرف پدر زنش به تهران آمده است نیز ٬مالقات کنم .پیامی که وی از طریق هویدا برای شاه
آورده بود این بود که شریعتمداری پیامی برای آیتاهلل خمینی فرستاده بـود کـه بـه وی مـیگفت او
)شریعتمداری( دیگر با خمینی همکاری نمیکند ٬چون که خمینی در مقابل شاه قرار گرفته است.
به این ترتیب شریعتمداری مایل بود که بر وفاداریش به شاه تأـکید کند .در عین حال وی این تقاضا را
مطرح ساخت که برخی افراد مذهبی مجاز باشند تا سال آینده در انتخابات مجلس شرکت کنند و نه فقط
افراد حزب رستاخیز .شریعتمداری گفت چنانچه فقط افرادی که توسط حزب رستاخیز تأیید شدهاند
مجاز به شرکت در انتخابات باشند ٬وی با انتخابات مخالفت خواهد کرد .نهایتًا شریعتمداری تقاضای
قبلیش را که پرنسس اشرف ایراد سخنرانی در مورد مذهب را متوقف سازد تکرار کرد) .وقتی من گفتم از
اینکه او چنین سخنرانیهایی ایراد مینموده است بیخبر بودهام ٬اسالمینیا با شوخی پاسخ داد که وی
مطمئنًا دفعه بعد مرا از آن مطلع خواهد ساخت و وی )اشرف( فقط  10روز است که راجع به موضوع
)مذهب( صحبت نکرده است (.اسالمینیا گفت شاه ٬بهبهانیان از وزارت دربار را پیش شـریعتمداری
فرستاده است تا نسبت به صحت این پیام تحقیق کند .شریعتمداری آن را تأیید نـمود .شـریعتمداری
همچنین فاش ساخت که وی مایل است با آمریکاییها ارتباط داشته باشد و با آنان صحبت کند .او به
بهبهانیان اطمینان داد که وی چیزی بر علیه شاه به آنان نخواهد گفت .بهبهانیان پاسخ داد که شاه چنان
تماسهایی را با خارجیها دوست ندارد و در مورد آن به شریعتمداری هشدار داد .ظاهرًا شریعتمداری بعدًا
به اسالمینیا گفت که وی از اینکه این موضوع را ذـکر کرده است پشیمان است ٬ولی کاری است که شده.
اسالمینیا این موضوع را به عنوان دلیل اینکه چرا داماد شریعتمداری قرار مالقاتش را با من به هم زده
است ٬اقامه کرد.
بعدًا در خالل گفتگو اسالمینیا اشاره کرد که وی مناقبی را به نجف فرستاده است ٬تا با آیتاهلل خویی
ـگفتگو کند .اسالمینیا خویی را به عنوان معتبرترین از میان تمام آیتاهللها معرفی کرد ٬خیلی بیشتر از
خمینی یا حتی شریعتمداری یا خوانساری در تهران.
خویی در نجف زندگی میکند ٬ولی همیشه با خمینی موافقت ندارد .مناقبی این پیام را برای خویی
میبرد که مذهبیون دیگر از خمینی پیروی نمیکنند ٬چون که وی طرفدار جاری شدن خون است .مناقبی
سپس به دیدار خمینی میرود تا همین جریان را پیش روی او عنوان کند .دو فرستاده معتبر دیگر هستند
)او نامهای آنها را علوی داماد یک مالی معروف به نام چیزی شبیه بروجدی )بروجردی( که در گذشته
است و طباطبایی عنوان نمود( که یکی پس از دیگری و نه با همدیگر و با پیام مشابهی به دیدار خمینی
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خواهند رفت .اسالمینیا گفت شاه از این برنامه مطلع است) .این بدان معناست که فرستادگان آنهایی
هستند که شریعتمداری در پیامش به شاه به آنها اشاره نمود(.
اسالمینیا و دولت
اسالمینیا به ترتیبی که عادت دارد به موضوع مورد عالقهاش یعنی حمله به خیلی از اطـرافـیان
آموزگار پرداخت .او گفت در حال حاضر برخی مسائل مابین شاه و آموزگار وجود دارد .افرادی نظیر
جعفریان ٬موسوی یا فرشچی )فرشی( نمایندگان خوبی برای آموزگار نیستند و بدون اینکه نیازی بوده
باشد ٬دشمنانی نظیر نهاوندی و پزشکپور به وجود آوردهاند .اسالمینیا برای اولین بار به طور صریحی
چیزی را که قبًال با کنایه به آن اشاره کرده بود یعنی اینکه وی عالقه دارد که به مسئولیت سازمان اوقاف
ـگماشته شود رامطرح نمود ٬این یکی ازمقامهایی است که اـکنون فرشچـی )فرشی(دارا میباشد.اسالمینیا
ـگفت آموزگار فکر میکند که وی یکی از افراد هویدا است و بنابراین به وی اعتماد ندارد ٬ولی وی اشتباه
میکند .اسالمینیا به من اطمینان داد اـگر آموزگار او را به این مقام منصوب کند٬نسبت به وی وفادار خواهد
بود .او آرزو داشت که این پیام به آموزگار برسد .در هر حال او توضیح داد که وی از طریقی که هویدا در
ـگذشته اخیر با وی رفتار کرده است و در زمانی که ژنرال نصیری بر علیه او با هویدا صحبت کرد ٬خیلی
خوشحال نیست.
اسالمینیا به مقدار زیادی راجع به مناسب بودنش برای این کار و این حقیقت که رهبران مذهبی را به
مدت زیادی میشناسد و احترام آنها را دارا میباشد و مناسب نبودن دیگران صحبت کرد .او اشاره کرد
افرادی نظیر استاندار آزمون معتقدند آموزگار دارد از دور خارج میشود و بنابراین هیچ کاری به او
ندارند.
اسالمینیا گفت وی میتواند در زمینه مهم مذهب به آموزگار کمک کند .به عنوان نمونه او گفت چنانچه
مسئولیت سازمان حج به وی داده شود افراد را ملزم به گرفتن اجازه کتبی از مالی محل اقامت متقاضی
مینماید .اینکار مالها را به به دست آوردن پول بیشتر میرساند )از کالهبرداریهای الزم( و به آنها قدرتی
میدهد که خوشحالشان میسازد.
اسالمینیا مثل اینکه میخواست به پیشنهادش پایانی بدهد ٬این فکر را مطرح ساخت که وی و بعضی
از دوستانش در مورد برنامههای احتمالی آینده بحث میکردهاند.
آنها در این فکر بودهاند که به نزد افراد مذهبی در شهرهایی مثل تبریز و مشهد و جاهای دیگر بروند و
بر علیه افرادی نظیر جعفریان و دولت صحبت کنند .آنها میتوانند باعث به وجود آمدن نوعی از تظاهرات
یا نمایش قدرت بشوند .وقتی سیمین از او پرسید که آیا این کار به خشونت منجر نمیشود ٬اسالمی نیا
شانههایش را باال انداخت و گفت این خشونت ممکن است واقع شود .من توضیح دادم که اـگر وی در پی
طرفداری از آموزگار است اینکار مطمئنًا وی را در پیش آموزگار عزیز نخواهد کرد .اسالمینیا با مالطفت
لبخند زد و گفت هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است ٬این جریان به دو سمت میتواند کشیده شود ٬او
آشکارا این تهدید را مطرح میساخت که اـگر دولت وی را به کار نگیرد بر علیه آن کار خواهد کرد.
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تماسهای رسمی دیگر با رهبران مذهبی
اسالمینیا سپس گزارش کاملی از فعالیتهای اخیرش با تأـکید بر اهمیتش در مقایسه باتعدادی از افراد
در رژیم فعلی ارائه داد .او اشاره کرد که آیتاهلل خوانساری را به مالقات با هویدا و قبول مالقات ژنرال
مقدم رئیس جدید ساواـک که شاه به وی گفته است بایستی روابط خوبی بامذهبیون داشته باشد٬وادار کرده
است.
اسالمینیا روی فلسفی یک سخنران برجسته که از مالقات با هویدا یا ژنرال مقدم امتناع ورزیده است٬
ـکار میکرده است )مراجعه کنید به گزارشات قبلی( .فلسفی نسبت به شاه و تمام آنهایی که برای او کار
میکنندخیلی خشمگین است چون که به مدت هفت سال به وی اجازه صحبت علنی داده نشده است .مقدم
از طریق اسالمینیا پیامی برای او فرستاده است که میگوید این مقدم نیست که جلوی او را برای صحبت
ـکردن گرفته بود .اسالمینیا روی یک مالقات تصادفی کار میکند که وی و ژنرال مقدم یک روز عصر
زمانی که فلسفی از خانهاش بیرون میآید از مقابل خانه او عبور میکنند و او را سواراتومبیل خواهند کرد.
آنها سپس به خانه شخص دیگری خواهند رفت که هویدا به طور اتفاقی در آنجا خواهد بود .اسالمینیا
مجددًا نیاز به برقراری خطوط ارتباطات را تأـکید کرد.
اسالمینیا فاش ساخت که حدود  80تا  90فرد مذهبی )جوان( طرف  10تا  15روز از زندان آزاد
خواهند شد.او به طور ضمنی تفهیم کرد که تالشهای شخصی وی عمدتًا در این کار تأثیر داشته است ٬چون
ـکه وی با ژنرال فردوست )رئیس کمیسیون سلطنتی( ٬هویدا و ژنرال مقدم روی این موضوع کار کرده است.
به تعداد  70ـ  60نفر که اجازه صحبت علنی نداشتهاند ٬به طور اضافی اجازه سخنرانی اعطاء میشود.
زمانی که من راجع به نمونههایی ازانواع چیزهایی که مذهبیون در عوض همکاریشان با دولت ممکن
است تقاضا کنند سؤال کردم ٬اسالمینیا به تعدادی از مسائل اشاره کرد:
ـ ـ آزادی مالها زمانی که آنها در زندان هستند؛
ـ ـ اجازه مسافرت به مکه یا عراق به افرادی که رهبران مذهبی تقاضا میکنند داده شود؛
ـ ـ ممنوعیت دولت در مورد مقالههای ضد مذهبی در روزنامهها؛
ـ ـ جواب به دادخواست علیه رفتار نا شایسته برخی نمایندگان ساواـک در نقاط مختلف کشور؛
ـ ـ کمک به افرادی که مریض هستند یا خانوادههایشان در وضعیت بدی هستند؛
ـ ـ کًال به مذهبیون بذل توجه شود.
سرانجام اسالمینیا به من متذکر شد که شریعتمداری با وی در مورد اخباری که از موافقت شاه با دفن
زبالههای اتمی کشور دیگر )اطریش( به او رسیده بود صحبت کرد.
او بدون هیچ گونه شرط نامطمئنی با آن مخالف بود ٬ولی او آـگاه بود که وی )شریعتمداری( داستان
ـکامل را نمیداند.
من اشاره کردم که این داستان را ازیک روزنامه نگار که باشریعتمداری مصاحبه کرده بودشنیدهام .من
نکاتی را متذکر شدم که اسالمینیا میتوانست آنها را با شریعتمداری مطرح کند .اسالمینیا گفت که وی
قبًال این نکات را باشریعتمداری مطرح کرده بود )ـکه خود ایران نیاز دارد زبالههایش را دفن کند و ایاالت
متحده به طور مرتب چنان زبالههایی را بدون هیچ خطری دفن میکند(.
به هر حال اسالمینیا گفت که وی از مطرح کردن مجدد این موضوع با شریعتمداری اجتناب خواهد
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ورزید .وی اشاره کرد که شریعتمداری را به این باور خواهد کشانید که زبالههای مورد نظر همانهایی
هستند که خود ایران به وجود خواهد آورد .این مشکل پیچیدهای است که روابط خارجی را مـطرح
میسازد و طبق گفته اسالمینیا زمانی که وی نگرانی شریعتمداری از این موضوع را به هویدا متذکر شده
بود ٬هویدا به شدت عصبانی گردیده بود.
نظریه :اسالمینیا به فعالیت به عنوان یک رابط مهم همچنان ادامه میدهد .شانسهای او برای اینکه
مورد قبول آموزگار قرار گیرد خیلی کم هستند ٬ولی از طرف دیگر اسالمینیا بیقرارمیشود .ممکن است
اـگر شخصًااز او مراقبت به عمل نیاید یا وضعیت مذهبی در مقابل دولت به طورمؤثری تغییرپیدا نکند ٬وی
تا پاییز آینده به یک زورآزمایی کشانیده شود )ـکه من معتقدم وی قادر به انجام آن هست(.
سند شماره )(13
شماره سند 5944 :به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی .سی.
از :سفارت آمریکا ٬تهران
طبقهبندی محرمانه خیلی محرمانه ـ تاریخ  21ژوئن  1978ـ 57/3/31
موضوع :وکالی مخالف ”ـکانون وکال“ را تسخیر میکنند و تصمیم دارند که
موارد دادگاههای سیاسی را با دقت بیشتری بررسی کنند.
1ـ االۤن چندین هفته است که ـکانون وکالی ایرانی صحنه برخوردهای جالبی بین رهبری موجود که
صرفًا به مسائل مادی و روزمره توجه دارد و اعضای جوان یاغی که به آزادیهای سیاسی عالقهمندند و
خودشان نهضت مترقی تشکیل دادهاند ٬شده است .آنها انتخابات جداـگانهای از هیئت مدیره تشکیل دادند
و تبلیغات سیاسی پر سر و صدایی به راه انداختند که در مطبوعات محلی درج میشد.
2ـ شمارش آرا تمام شده و  15ژوئن ما توسط یکی از رهبران جناح مترقیون مطلع شدیم که از 12
ـکرسی 5 ٬کرسی را به دست آوردند و  2کرسی از  6کرسی علیالبدل را نیز هم چنین .آنهامیتوانستند یک
ـکرسی دیگر هم به دست بیاورند ولی رأی مساوی آوردند و بعد از قرعهـکشی آنهاباختند 9 .رأی بیاعتبار
شناخته شدند چون یا امضاءنداشتند و یا عالیم غیر مجاز بر آنها بود .تمام این  9رأی به نفع مترقیون بود و
اـگر شمرده میشدند  2کرسی دیگر برای مترقیون به دست میآمد ٬در حالی که منبع ما ازپیروزی به دست
آمده شاد بود گفت که جناحش از  4نفر منفرد که پیروز شدهاند حمایت میکند ٬و لذا آنها در بیشتر موارد
اـکثریت مؤثر را خواهند داشت .او در مورد رأیهای بیاعتبار گفت که خیلی از وکالی جوان و نیز مسنتر
)عدهای در چهل سالگی( در مورد قوانین رأیگیری اشتباه کردند ٬چون آن اولین انتخابات آزادی است که
در آن شرکت کردهاند.
3ـ کاندیداهای زیر انتخاب شدهاند:
آراء
جناح
اسم
668
مترقی
هدایتاهلل متین دفتری
حسن نزیه
665
ً
عضو سابق انجمن وکال 630
محمد جالل نایینی
624
منفرد
محسن پزشکپور
617
صادق وزیری ٬صارمالدین مترقی
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ً
عضو انجمن
منفرد
عضو انجمن

587
566
558
550
535

منفرد

532

ً

514

ً
و اعضای علیالبدل 6) :اسم و مشخصات دیگر(
4ـ مترقیون وضع خودشان را در کانون خیلی بهبود بخشیدهاند ٬قبًال آنها فقط  3کرسی در شورای
اجرائی داشتند و اینها فقط اعضای علیالبدل بیقدرت بودند .با وجودی که انتخابات برای رئیس کانون تا
ششم ژوئیه برگزار نخواهد شد پیشبینی میشود که کاندیدای کنونی مترقیون حسن نزیه انتخاب شود.
طبق قانون رئیس بایدحداقل  50سال سال سن داشته باشد وحداقل بیست سال در کانون کار کرده باشد و
توسط 2
ــ اـکثریت تأیید شود .متین دفتری که بیشترین رأی را آورده شخصیت سرشناسی در جنبش داخلی
مخالفین 3و نوه مصدق است ٬اما چون  46سال دارد و کمتر از  20سال در رشته حقوق کار کرده ٬واجد
شرایط انتخاب ریاست نبود.
5ــ تبلیغات و رقابت خیلی شدید بود و برای خیلیها که به این تجربیات عادت نکردهاند هیجانانگیز
بود .آنها همچنین امیدوار که این انتخابات وکال نشانگر خواسته شاه در جهت پیشرفت به طرف جامعهای
آزاد باشد .وکال در صفوف اول حرکت مخالفین در تهران بودهاند و ما میتوانیم منتظر تصمیم مجدد این
ـگروه برای تغییرات بیشتر باشیم .آنها به طور خصوصی به ما گفتهاند که دادگاهها را از نزدیک تحت نظر
خواهند داشت تا هر گونه رفتارهای ناشایست را از طرف مقامات دولتی شامل دادستانها و قـاضیها
شناسایی بکنند.
ناس

سند شماره )(14

خیلی محرمانه
تاریخ و مکان 17 :ژوئیه  1978در خانه مقدم )برابر با  26تیر (57
شرکت کننده :رحمتاهلل مراغهای از ”نهضت رادیکال“ و جرج المبراـکیس رایزن سیاسی سفارت آمریکا
تهران ـ ایران
موضوع :مکالمه با ایرانی مخالف
ـکوششهای مخالفین برای وحدت
مقدم در تهران مانده است و برنامه گذراندن تعطیالت در اروپا را که خانواده او بسیار طالب آن است به
اصرار صریح رهبران همکار مخالف رژیم او مانند بازرگان و سنجابی به تأخیرانداخته است .معذالک او از
روی تأسف گفت که پیشرفت سریع پیشبینی شده از سوی همکاران او در سرهمبندی کردن یک برنامه
واحد از سوی مخالفین تحقق نیافته است .او به من یک سری پیشنهادهای کتبی داد که او به عنوان رهبر
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حزب رادیکال بامداد همان روز در مالقات منظم خود با سایر رهبران مخالف یعنی بازرگان ٬سنجابی٬
فروهر و حاج سید جوادی تسلیم کرده است .مشکل اولیه این است که سنجابی و فروهر میخواهند جبهه
ملی را درامتداد خط قدیمی آن احیاء کنند .مقدم و بازرگان این موضع را انتخاب کردهاند که جبهه ملی باید
در امتداد خطوط جدید باشد و اشخاصی را مانند مقدم که عضو جبهه ملی قدیمی نـبودند در خـود
بگنجانند .آنها پیشنهاد میکنند که یک دفتر سیاسی حزبی ابتدا تأسیس شود تا اعضاء بتوانند در آنجا با
یکدیگر مالقات کرده و به بحث درباره مسائل بپردازند و بدین ترتیب به نتایجی برسند.
مقدم چند بار به من تکرار کرد که به عنوان دوست به من اعتماد دارد و محرمانه صحبت میکند .او به
صراحت گفت که آقای حاج سید جوادی که نویسنده است یک مرد سازمانی نیست ٬ولی او معتقد است که
حاج سید جوادی میتواند با آثار خود نهضتی را آغاز کند .فروهر که جوانتر از دیگران است خود را به
عنوان یک سوپر )ما فوق( ناسیونالیست جا میزند و بیشتر از اندازه الزم تظاهر میکند .سنجابی از لحاظ
جسمی ضعیف است و اندکی بیش از اندازه الزم لیبرال است ٬یعنی نمیتواند تصمیم بگیرد .بهترین همکار
او بازرگان است که حتی در سن  71ـ  72سالگی )همسن سنجابی( نیرومند است و به عنوان یک فرد با
مقصد و معنی ادامه میدهد .او تأیید کرد که بازرگان یک شخص مذهبی است و خیلی دست چپی نیست.
اعتصاب جدید در زندان
در پاسخ به سؤال من مقدم تأیید کرد که شب روز  11ژوئیه مالقاتی با خبرنگاران خارجی وایرانی در
تهران صورت گرفته است و این مالقات در دفتر جدید کمیسیون ایرانی حقوق بشر و آزادی در خیابان
حسینی الشطی مقابل مسجد در خیابان شمیران قدیم صورت گرفته است .اعضاء خانوادههای وابسته به
زنان در زندان قصر حاضر بودند 72 .نفر از این زندانیان مدت یک هفته یا  10روز قبل از این کنفرانس
مطبوعاتی دست به این اعتصاب غذا زدند ٬این اعتصاب غذا به هنگام اعتراض به ورود کماندوهایی که
زنان را مضروب کردند آغاز شده است آن حادثه ناشی ازاختالفات درباره روند بازرسی سلولهای زندان
زنان بود که منجر به زد و خورد بین محافظان و زندانیان شده بود و کماندوها برای سرکوب کردن آن وارد
شده بودند .اعتصاب غذا به پایان رسیده ٬ولی زندانیان هنوز هم شکایت دارند که آنها فاقد وسایل دوخت
و سایر نعمات در زندان خود میباشند .در این کنفرانس مطبوعاتی  8نفر از اعضاء کمیته اجرایی کمیسیون
حقوق بشر حاضر بودند .سنجابی غیبت داشت .مقدم نام دیگران را چنین ذـکر کرد :بازرگان ٬دکتر حاج
سیدجوادی و برادرش ٬خود مقدم ٬نزیه رئیس جدید ـکانون وکالی دادگستری ٬الهیجی حقوقدان و دو نفر
دیگر که نام آنها گویا میناچی و تاوندی )احتماًال تابنده( بوده است.
فعالیت در تبریز
مقدم )ـکه خود از منطقه آذربایجان است( گفت که روز قبل یک هیئت نمایندگی از تبریز با او مالقات
ـکردند و اینها بیشتر بازاری بودند که قبًال به دیدار آیتاهلل شریعتمداری در قم رفته بودند .اینها گله داشتند
ـکه رهبری مخالفین هیچ کار نمیکنند ٬اینها تهدید کردند که اـگر رهبران سیاسی و مذهبی کاری از پیش
نبرند خود مبتکر کار شوند .مقدم گفت که او بارها توصیه کرده است که آرامتر و آهستهتر حرکت کنند و
ـکسی را تهدید نکنند .او به ویژه به آنها توصیه کرده است همگام با بقیه نهضت در کشور باشند .به جای
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آنکه کار خود را به پیش ببرند .او معتقد بود که آنها با سایر اشخاص که در صفوف مخالف قرار دارند ٬برای
همین تقاضا جهت اقدام مالقات خواهند کرد.
این امر باعث شد که مقدم آنچه را که شریعتمداری هنگام دیداراخیر خود با وی گفته بود ٬شرح بدهد.
شریعتمداری به او گفته بود که او انتظار دارد ظرف دو یا سه ماه آینده اوضاع درایران وخیمتر شود .مقصود
او افزایش دشواریهای اقتصادی و بینظمی و هرج و مرج در دولت و حزب رستاخیز بوده است که بیشتر
این حزب را بیاعتبار خواهند کرد .این اوضاعی است که اشخاص مذهبی از آن بهره گـرفته و فـعًال
روزشماری میکنند.
انتخابات پارلمانی
یکی از طرحهای شخصی مقدم برای آینده نزدیک احیای نامه ساالنه او به دادگاه در اعتراض به غیر
قانونی بودن پارلمان کنونی است .او از انتخابات سال  1975به بعد هر سال نامهای نوشته است .او انتظار
دارد بار دیگر نامه مفصلی مشتمل بر  15صفحه نوشته و آن را برای ماه اوت حاضر کند .در این نامه تقاضا
خواهد شد که قانونی بودن پارلمان توسط دادگاههای ایران رسیدگی شود .اـگردادگاهی وجودنداشته باشد
ـکه طرز انتخابات پارلمانی را بتواند رسیدگی کند ٬آنگاه مردم خواهند دانست موضوع از چه قرار است٬
همان طوری که اومیبیند.اینکه اعتراض او برنده شود یا نشود اهمیتی ندارد ٬آنچه مهم است ادامه کوشش
برای نشان دادن ضعف نظام کنونی و این واقعیت است که قانون اساسی فقط بر روی کاغذ وجود دارد.
مقدم چندین بار به این تقاضا که در این نامه گنجانده خواهد شد ٬مبنی بر اینکه شاه انتخابات پارلمانی
ـکنونی را حذف کرده و بالفاصله انتخابات برای پارلمان تازهای را آغاز کند اشاره کرد .او نگرانی از آن
دارد که اـگر این امر انجام نگیرد ٬پارلمان بعدی شباهت بسیاری به پارلمان کنونی خواهدداشت ..اوبعدًا در
ـگفته خودش تضادی را قائل شد و آن اینکه خاطرنشان که مخالفان بخوبی امیدوارند که در پارلمان بعدی
ـکاندیداهایی ارائه دهند ٬حتی اـگر هماین پارلمان منحل نشود .استدالل او این بود که شاه باید از تأسیس
یک سیستم سیاسی با ثباتتر در ایران به جای ادامه فرمانروایی )تنها از طریق زور( استقبال کند .تدبیر
مشابهی عبارت خواهد بود از تغییر حکومت آموزگار و قرار گرفتن یک حکومت بی طرف .او شایعاتی را
شنیده بود که از شخصی مانند دکتر بقایی ممکن است که تقاضا شود نخست وزیر شود )من در اینباره
اظهار تردید کردم(
عالوه بر این سانسور مطبوعات باید کامًال برچیده شود تا اینکه دیگران عالوه بر حکومت فرصتی
برای بیان اظهار نظرهای خود داشته باشند او از آغاز تغییراتی در روندهای ساواـک استقبال کرد ٬ولی
خواستار چیزهایی بیشتر از این بود .سرانجام درباره فعالیت نزیه رئیس ـکانون وکالی دادگستری مقدم
اظهار نظر کرد که نزیه بیش از اندازه صحبت میکند و میکوشد خود را باال ببرد .او آشکار کرد که نزیه تا
یک سال قبل عضو حزب رادیکال به رهبری مقدم بوده است و بعد این حزب را ترک کرده و به ”نهضت
آزادی“ به رهبری بازرگان پیوسته است.
اظهارنظر :این مالقات سوء ظن قبلی ما را تأیید میکند که مخالفان به محض اینکه نوبت به طرح یک
برنامه متحد برسد ٬اختالفات داخلی خود را کشف خواهند کرد .آنها برای اینکه بتوانند یک مبارزه طلبی
جدی و متحد را به حکومت کنونی نشان دهند .هنوز راه طوالنی در پیش دارند .معذالک پیشرفت در

خط میانه  225

لیبرالیزه کردن ادامه دارد و بر قراری دفاتری برای کمیسیون حقوق بشر و آزادی که از لحاظ فنی یک
سازمان غیر قانونی است ٬به علت اینکه هرگز به طور رسمی از طرف دولت به ثبت نرسیده )و دولت آن را
تحمل میکند( ٬خود شاهد زندهای در این باره است.
سند شماره )(15
طبقهبندی سری ـ تاریخ 1 :اوت  1978ـ  10مرداد 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن
موضوع :جو سیاسی نامطمئن ـ تحوالت مذهبی٬
موضع سرسختانهتر رژیم سلطنتی در مورد تظاهرکنندگان
خالصه :منبع که در کار وساطت برای تماس دوباره با گروههای مذهبی کمک میکرده ٬متذکر میشود
ـکه در محافل رسمی در برابر تحوالت اخیر خصوصًا امتناع آیتاهلل شریعتمداری از اینکه در مالء عام
روابط خود را با خمینی بر هم زند ٬ناامیدی وجود دارد .حال و سالمتی شاه بعضی مقامات دربار را نگران
ـکرده است .به گفته این منبع به دنبال شورشهای  29ـ  26ژوئیه شاه آغاز خط خیلی خشنتری را علیه
تظاهر کنندگان توصیه کرده است .در حال حاضر نیروهای کمونیست و نیروهای خمینی در کنار صحنه
مخالفت قرار دارند ٬دولت ایران را هنوز فاقد نظم و صفآرایی میدانند .منبع دیدگاه بدبینانهای را که
عرضه میکند در مجامع چندی رایج است ٬اما احتماًال در بیان وجوه منفی وضع فعلی مبالغه میکند ٬به هر
صورت در مراـکز دیگر نیز از بخشهای مختلفی از نظریاتش حمایت میشود و حالت سیاسی ایران ظاهرًا
در حال حاضر بر پایههای لغزانی استوار است) .پایان خالصه(
1ـ هدایت اسالمینیا که طی چندین ماه اخیر وضع مذهبی را با کارشناسان سیاسی سفارت در میان
ـگذاشته ٬در  25ژوئیه در حالی که روحیهاش خراب بود ٬مالقاتی با کارشناس سیاسی استمپل داشته است.
وضع مذهبی بهم ریخته شده ٬اسالمی نیا از ژنرال فردوست و رئیس ساواـک مقدم فهمیده بود که شاه خیلی
ناراحت است که آیتاهلل شریعتمداری به طور علنی با دعوت آیتاهلل خمینی برای جلوگیری سیاسی از
برگزاری تولد امام دوازدهم ) 21ژوئیه( مخالفت نکـرده است .اسـالمینیا مـیگوید شـریعتمداری و
حامیانش بیعالقگیشان را نسبت به خمینی تا حد تنفر افزایش دادهاند ٬چون گروههای طرفدار خمینی٬
ـگروههای طرفدار شریعتمداری را با تهدید به بستن یا آتش زدن مغازههایشان در بازار تحت فشار قرار
دادهاند .در مورد آیتاهلل شریعتمداری اسالمینیا گفت وقایع اخیر نگرانـی شـریعتمداری را در مـورد
موقعیت خودش افزایش داده است .خمینی تقریبًا از احترام عرفانی توده جمعیت بیسواد برخوردار بوده
وشریعتمداری احساس میکند که با بودن خمینی در جمع نمیتواند ٬مخالفت قابل توجهی با او ابرازدارد.
)نظریه :ما مطمئن نیستیم که تا چه حد شریعتمداری مستقل است( .اسالمینیا اشـاره کـرد کـه تـمام
آیتاهللهای عمده در ایران مبارزه برای موقعیت شخصی را شروع کردهاند ٬این میتواند وضعی را به وجود
بیاورد که در آن شخصیتهای مذهبی میانهرو مشکالتی در حفظ سیاست مرکزیت در برابر رقـابتهای
ـگروههای ارتجاعی داشته باشند.
در برابر آشوبهای ایران در  21و  22ژوئیه ٬شاه با یارانش ژنرال فردوست و رئیس ساواـک ژنرال مقدم
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مالقات کرد تا سیاست آینده در برابر تظاهرکنندگان را تعیین کند .اسالمینیا که هم با فردوست و هم مقدم
دوست است ٬گفت شاه از نتایج تظاهرات مذهبی دلخور بوده و بعد از جلسهای که در آن به مقدم شدیدًا
انتقاد شد ٬شاه دستور داد که از این به بعد تظاهرات توسط نیروی نظامی پراـکنده شود و ارتش اجازه آتش
ـگشودن بر تظاهرکنندگان را به دست آورد .در جواب سؤالی اسالمینیا گفت که او برای سه روز تالش
میکرده تا این تصمیم را عوض و یا معتدل کند ٬ولی شاه و مشاوران اصلیش معتقد هستند که سازش با
رهبران مذهبی امکان ندارد .اسالمینیا معتقد است که این موضع افراطی است و امیدوار است که عوض
شود ٬ولی روشن است که شاه موضع سرسختتری در برابر مخالفین با آـگاهی به عدم توانایی یا عدم عالقه
شریعتمداری به مخالفت علنی با خمینی اتخاذ کرده ٬مثًال شاه حاال مخالف اجازه دادن به مال فلسفی برای
سخنرانی عمومی است ٬چون میترسد که او اغتشاش قابل توجهی را جرقه بزند .بعد اسالمینیا گفت که
فردوست و مقدم که دوستان خوب او هستند نگران سالمتی شاه هستند .کارشناس سیاسی اشاره کرد که
شایعاتی در تهران وجود دارند که اتفاقی افتاده ٬اسالمینیا فورًا جواب داد که تا تاریخ  22ژوئیه شاه از
لحاظ جسمی سالم بوده است ٬ولی روحیهاش پایین است .به گفته اسالمینیا جهت آزمایشات خون
دستور داده شده تا مشخص شود که آیا ناراحتی جسمانی دارد یا خیر.
اسالمینیا بعدًا در صحبتها گفت که آمریکا و دیگران بایدمواظب شاه باشند و اـگراتفاقی بیفتد آنها باید
او را مجبور کنند تا شورای سلطنت تشکیل دهد و ایران را برای تغییراتی آماده کند نه اینکه ایران را مانند
پدرش بدون مقدمه ترک کند .وقتی که کارشناس سیاسی نظرداد که این فکرها هنوز زود است ٬اسالمینیا
صرفًا به طور غمناـکی لبخند زد و گفت که آینده نگری عمیقتر است) .غیبت شاه از چشم عموم باعث
شایعاتی میشود .اسالمینیا نگران است ٬چون نزدیکان شاه ٬که او آنها را میشناسد ٬نگران هستند .این
وضع نتیجه سفراخیر شاه است که در آن فقط چند بار در میان عموم حاضر شد.سفارت شواهدی ندارد که
نشان دهد که مشکلی پیش آمده ٬ولی شایعات به صورتی در آمدهاند که حالت واقعیت را پیدا کردهاند(.
وقتی که از اسالمینیا پرسیده شد رهبران مذهبی تغییرات کابینهای اخیر را چگونه میبینند ٬او آهی کشید
و گفت ”فرقی ندارد که سطلهای آشغال را چگونه بچینند ٬نخست وزیر و کابینه در واقع کاری در مورد
رقابتهای مذهبی و سیاسی انجام نمیدهند و اصرار دارند که این مشکل شاه و ساواـک است .فقط خود شاه
و وزیر دربار نگران هستند و وقت میگذرد .وضع بدی به وجود آمده چون )حزب( توده )ـکمونیست( و
ـگروههای رادیکال خیلی آرام پشت خمینی وحدت کردهاند ٬آنها نقشه دارند که بگذارند جناح خمینی به
طور دلخواه از کاندیداهایی برای مجلس پشتیبانی کند که بعد از انتخابشان چهره واقعی شاه را افشا
خواهند کرد و متحدانه بر علیه سیستم فعلی مبارزه خواهند کرد .اسالمینیا معتقد است که این تاـکتیک
مفید است ٬چون دولت در نابسامانی سیاسی به سر میبرد.
حزب رستاخیز گیج است و نخست وزیر با سرعت کافی برای تحکیم نیروها پیش نمیرود .اسالمینیا
اسامی زیر را ٬که چهرههای سیاسی هستند و ممکن است از وجود آنها برای سخنرانی استفاده کنند ٬نام
برد .تمام آنها از فعاالن سیاسی هستند که مورد احترام رهبران مذهبی و سیاستمداران میباشند .ساعد
وزیری ـ رحیم زهتاب فرد ٬رئیس قبلی حزب رستاخیز آذربایجان شرقی که قبل از شلوغیهای تبریز
استعفا کرد محمود طلوعی ـ عبدالحسین طباطبایی ـ فعًال یک قاضی و قبًال وکیل مجلس ـ دکتر شکرایی٬
عضو قبلی مجلس از قم با ارتباط بسیار محکم با اردوی شریعتمداری .اینها و افراد دیگری مثل اینها باید
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سیاسیکاری کنند به طوری که خطوط اصلی مربوط به مواضع دولت را تا زمان گشایش دانشگاه در ماه
سپتامبر اعالم کنند .اـگر این امر انجام نگیرد نهضتهای دانشجویی به دست یک یا چند گروه مخالف که االۤن
برای قیامهای دانشگاهی طرح ریزی میکنند ٬میافتد .اسالمینیا مشکل بزرگتر را در فساد مـیبیند.
تعدادی از بازاریهای عمده از جمله کلیه رهبران مهم ٬اخیرًا نامه علنی به وزیر دارایی نوشتهاند و خواستار
تحقیق در چندین معامله تجار ثروتمند شدند ٬اسالمینیا از سه نفر نام برد.
الف :علی رضایی 2 ٬میلیون تن آهن وارد کرده کیلویی  20ریال و مالیات ـگمرک را نپرداخته و آن را
 36ریال )ـکیلویی( میفروشد .آهنفروشیهای کوچک بدین ترتیب منافعی ندارند و ضرر میبینند در
حالی که رضایی منفعت عظیمی به دست میآورد.
ب :کارخانهدار یاسینی یکی از دوستان نزدیک اشرف 2 ٬میلیون متر پارچه وارد کرده و گمرکهای
الزم را نپرداخته ٬او آنها را به دو برابر قیمت میفروشد.
ج :صاحب کارخانه منسوجات دیگری ٬الجوردی ٬هم پارچههای ارزان وارد کرده و آنها را به قیمت
زیاد فروخته ٬به عالوه تعدادی از واردکنندگان وسایل یدکی وسایط نقلیه که از دوستان اشرف هستند٬
قیمتها را برای خرده فروشان بیجهت باال برده و لذا استفادههای آن را کم کردهاند .نتیجه بگفته اسالمینیا
آغاز موج جدیدی از نارضایتی برای خانواده سلطنتی و دولت به وجود میآورد و مسئله فساد را به عنوان
یک مسئله سیاسی عمده مطرح میکند .اسالمینیا گفت که او فکر میکند ٬شاه باید قبل از اینکه تجار
ـکوچک و تولیدکنندگان متقاعد شوند که منافعشان در )همراهی( با مخالفین است کاری انجام دهند.
)نظریه :در حالی که مسئله فساد یکی از نگرانیهای دایم اسالمینیا در گذشته بود ٬سفارت از چندین منبع
مطلع شده که معامالت مالی مربوط به خانواده سلطنتی و دوستانشان افراد زیادی از تجار را تحت تأثیر
قرار داده و آنها که زیرکتر و جسورترند آماده شدهاند تا این مسائل را به طور علنی مطرح کنند(.
اظهارنظر :این گفتگو توسط نامه هوایی گزارش میشود چون چندین مسئله که قبًال هم طی ماه گذشته
در مورد نابسامانی وضع سیاسی شنیدهایم مطرح میکند:
الف :تلگرافی برای سالمتی شاه
ب :افزایش مشکالت برای آوردن رژیم و رهبران مذهبی در خط مسالمت آمیز
ج :نگرانی فزاینده در مورد فساد و مشکالت نابسامانی سیاسی دولت.
وضع واقعی البته به این صورتی که بدبینها میگویند نیست .در محافل سیاسی نگرانی و نامطمئنی
زیادی وجود دارد که باعث افزایش سوءظنها و تمایالت بسیار نومیدانه در مورد چهرههای سیاسی
ایرانی گردیده است .سیاست ایران بدون شک تابستانی از نارضایتی در پیش دارد .ائتالفهای جدید ممکن
است ٬تشکیل بشود یا نشود .لکن ناظران نباید به این نتیجه برسند که کشور در سبدی به سوی جهنم
میرود .وضع طوری است که باید سعی کرد که این دردهای دیرباز روز افزون سیاسی را ٬تحت شرایطی
مطلوب رفع کرد.
ناس
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سند شماره )(16
طبقهبندی خیلی محرمانه ـ تاریخ 3 :اوت  12) 1978مرداد (57
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :علی امینی نخست وزیر اسبق مجددًا به لیستهای سیاسی وارد میشود
خالصه :امینی درخواست یک دولت آشتی ملی را نمود و اظهار میدارد که از وی خواسته شده به
عنوان یک میانجی بین مخالفان سیاسی و دولت ایران عمل نماید .به خاطر ادعاهای گذشته که وی یک
بازیچه ایاالت متحده بوده ٬ابتکارش با سوء ظن مورد توجه قرار گرفته است.
)پایان خالصه(.
1ـ دکتر علی امینی نخست وزیر سابق ایران ) 62ـ  (1961در  23ژوئیه بیانیه نوشته شدهای را منتشر
نموده که درمطبوعات فارسی زبان به طور کامل چاپ شد )ولی در روزنامههای انگلیسی فقط به آن اشاره
شد( .امینی تقاضای یک دولت آشتی ملی را نمود و همچنین گفت که از وی درخواست شده که بین دولت
ایران و مخالفین مذهبی میانجیگری کند .او اظهار داشت وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران آنقدر وخیم
است که بایستی قبل از انتخابات پارلمانی که برای اواسط  1979برنامهریزی شده ٬اقدامی صورت گیرد.
جریان صعودی تظاهرات مستلزم یک اتحاد ملی وسیع است تا یک حزب جدید سوسیال دموکراتیک .او
روشن ساخت که از شاه حمایت میکند ولی تغییری در دولت را نیز اساسی میبیند.
2ـ در اول اوت روزنامه حزب رستاخیز ابتکار امینی را مورد حمله قرار داد و به اتهاماتی که همین
اخیرًا در اـکتبر وارد شده بود اشاره نمود ٬که کابینه وی برای ایران یک فاجعه اقتصادی بود) .پایان مطالب
طبقهبندی نشده(
شروع مطالب محرمانه
3ـ اندرو ویتلی که با امینی برای روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز مصاحبه کرده به طور محرمانه به
مأمور سفارت گفت که تقاضای وی برای یک دولت اتحاد ملی دعوتی محرمانه از آموزگار نخستوزیر به
استعفا دادن بوده است .امینی به ویتلی گفت که وی آشکارا طرفدار شاه بوده است و در حقیقت وی در
ابتکارش توسط هویدا وزیر دربار دراواسط ژوئیه تشویق شده است .مشکل از بین رفتن اعتماد عمومی به
ـکابینه آموزگار بوده و برخی تغییرات بایستی صورت گیرد ٬واال تظاهرات از کنترل خارج میشود .ویتلی
به طور مختصر اشاره کرد که مشخص نیست که آیا امینی از کجا حمایت می شود ٬از جای دیگر و یا از
طرف کسانی که وی قصد دارد در بین آنها میانجیگری کند.
4ـ امینی به ویتلی گفت وی هیچگونه جاهطلبیهای شخصی ندارد و فکر میکند که صحبت از احزاب
جدید لزومی ندارد .یک گروهبندی سیاسی وسیعتر مورد نیاز است) .وی لغت فرانسه  Rassemblementرا
چندین بار مورد استفاده قرار داد تا به چیزی که فکر میکرد ٬اشاره کند(.
5ــ بیانیه رسمی امینی در خیلی ازقسمتها با حیرت و سوءظن روبرو شد که زمینه اصلی آن اینست که
”آمریکاییها حرکت خودشان را انجام میدهند“ .مأموران سفارت منجمله کاردار مجبور بودهاند در پاسخ
به سؤال کنندگان از اعضای حزب رستاخیز ایران گرفته تا شخصیتهای مخالف ٬این را که ایاالت متحده از
امینی حمایت میکند را ٬تکذیب نمایند .حمله روزنامه حزب رستاخیز به امینی آشکارا پاسخ دفاعی
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نخست وزیر بود و نیزتالشی برای درزمینه قراردادن نخست وزیراسبق به عنوان شخصی ناپاـک و ماهراز
ـگذشته.
6ـ نظریه سفارت :ابتکارامینی در اینجا مانند یک انتظار بزرگ برخورد نشده بلکه به سادگی مثل یکی
از بیانیههای متعدد با آن روبرو شدهاند .متأسفانه معدودی از سیاستمداران ایرانی ارزشمند از باور کردن
اینکه ایاالت متحده به طریقی در پشت کوشش امینی است ٬اجتناب خواهند ورزید ٬ولی این بایستی که
دردسر کمی ایجاد کند تا اینکه یک مشکل اصلی باقی بماند .امینی یک مسئله سنجیده نشده دیگر را به
جریانات متالطم سیاسی ایران اضافه نمود و خودش را برای ایفای نقشی در آینده در دسترس قرار داده
است .اـگربرداشت مااز طرزتفکر فعلی مخالفین ومشکالت دقیق باشد ٬به هر صورت امینی دروقایع چند
ماه آینده احتماًال یک نقش اصلی را ایفا نخواهد نمود )علیرغم دعوتش برای اقدام سریع( ٬ولی ممکن
است بگونهای همانطور که مبارزات انتخاباتی نزدیک می شود ٬بیشتر دیده شود.
سند شماره )(17
ـکنسولگری ایاالت متحده آمریکا ـ اصفهان ـ ایران
خیلی محرمانه ٬صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :امیراماناهلل بزرگ ایل دره شویی :رهبر ایل کاشفی و عضو پارلمان از مهرگرد ٬هالـکو
ـکاشفی :کارخانهدار و مالـک ـ اصفهان ٬دیوید سی.مک گافی :کنسول آمریکا در اصفهان ٬اعـضای
خانواده و مالزمین افراد مذکور در باال
زمان و مکان :مزرعه کاشفی نزدیک مهر گردـ استان اصفهان 4و  5اوت 1978ـ )14مرداد (57
موضوع :گرایش عمومی نسبت به دولت مرکزی ٬عکسالعمل نسبت به آشوبهای فعلی
امیراماناهلل که بزرگترین پسرزیات )احتماًال زیاد ـ مترجم( خان رئیس شاخه دره شویی از ایل کاشفی
و برای اولین سال نماینده مجلس میباشد ٬هنگامی که من و خانوادهام تعطیالت آخر هفته را در مزرعه
ـکاشفی میگذرانیدیم از آنجا دیدن کرد ٬در یک سری گفتگو که امیر اماناهلل بیانیهها و سیاست رسمی را
تصریح مینمود ٬موافق بود که اغلب اشخاصی که او مالقات نموده تمام اعتقادشان به تمایل یا توانایی
دولت ایران برای اجرای سیاستهایش را از دست دادهاند .کاشفی از این فراتر رفت و اظهار داشت که مردم
تمام ایمان و اعتمادشان به دولت و خانواده سلطنتی را از دست دادهاند و دولت داشتن هر ارتباطی با
اـکثریت مردم ایران را از دست خواهد داد ٬مگر اینکه کابینه جاری با کابینهای که به وسیله شخصی که به
عنوان مخالف حرص و آز و بیکفایتی خانواده سلطنتی دیده شود ٬تعویض گردد .او به طوری اندوهناـک
متذکر شد که  17نفر از  24پسر عمو )عمه ٬دایی ٬خاله(های او )مردان جوانی که رهبری را باید میسر
سازند( یا اقامت دائم )ـکارت سبز( در آمریکا به دست آوردهاند و یاسرمایهـگذاریهایی در اروپا که به آنها
اجازه زندگی در آنجا میدهد کردهاند )اغلب آنها در حال حاضر هنوز در ایران زندگی میکنند( .او اظهار
داشت که سرمایهـگذاری خصوصی جدید در ایران علیرغم آمار و ارقام هیچ است .هر چیزی که شبیه
سرمایهـگذاری جدید است یا تالشی بیهوده برای حمایت از سرمایهای است که هم اـکنون در پروژههای
موجود مستهلک شده و یا یک سرمایهـگذاری فریبآمیز برای پوشاندن انتقال سرمایههای بزرگ از ایران
است .کاشفی اساسًاطرفدارش شاه بود ٬اماتأـکید کرد که دوشکست اساسی ٬شاه را در حال حاضرمسئول
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)زیان( برای ایران نموده است.
الف :ناتوانی در تشخیص حدودش و نماینده بودنش
ب :ناتوانی یا عدم تمایل برای تشخیص دادن رشوهـگیری خانوادهاش و اعضای کابینه
امیر اماناهلل گفت که عقاید کاشفی در همه جا منتشر است و در حالی که او آنها را اغـراق آمـیز
میدانست ٬حقیقت را در آنها تشخیص میداد .او گفت از مجلس انتظار دارد که در سال و یا سالهای آینده
خیلی بیشتر خودش را به دفاع ازتأدیب کردن سوءاستفادههای سطح باال اختصاص دهد .هر دو نفر راجع
به احتمال جایگزینی علی امینی نخست وزیر قبلی با جمشید آموزگار صحبت کردند ٬و توافق داشتند که
امینی بهترین احتمال است .ولی گفتند او احتماًال استقالل و اختیار زیادتری از آنچه که برای شاه مورد
قبول است ٬تقاضاخواهدنمود .من سؤال کردم که آیااین یک نتیجه قطعی است که آموزگارتعویض خواهد
شد و هیچکدام شک نداشتند که این تعویض اتفاق خواهد افتاد .تنها ترس آنها این بود که او با شخص
دیگری که فقط در پر کردن حساب بانک سوئیس خود عالقهمند باشد ٬تعویض گردد .هر دوی آنها
میپنداشتند که آموزگار میلیونها )دالر( در زمان تصدی خود به دست آورده باشد.
آشوبهای فعلی
من از آنها راجع به عکسالعملشان در مورد تظاهرات اخیر در اصفهان سؤال نمودم .یک احساس
ـکلی وجود داشت که دولت از دست زدن به هر اقدامی برای جلوگیری از چنان آشوبهایی هراسان بود٬
همان طور که مقامات ارشد دولتی علت و مقصود از تظاهرات را نفهمیدند و میترسیدند که هر اقدامی
نتیجه معکوس دهد .دولت فقط امیدوار است که تظاهرات فروکش کند ٬همانطور که در بهار اینطور به
نظر رسید .کاشفی فکر میکرد .آنهاحداقل اشتباه میکنند و آشوبهاادامه پیدا خواهد کرد وشدیدتر خواهد
شد مگر اینکه:
الف :دولت اقدام دقیق جدی بر علیه رهبران جناحها و محرکین به عمل آورد.
ب :یک تغییر اساسی حداقل در نمود و ظاهر دولت )و در قبولی دولت در مورد فسادهای سطح باال(
وجود داشته باشد .او معتقد است تظاهرات از تودههایی برمیخیزد که خسته هستند از اینکه ببینند عده
معدودی به طور جنایتکارانهای از توسعه ایران ثروتمند میشوند ٬در حالی که دسـتمزدهای آنـها در
ـکمبودها و تورم کم میشود .او گفت محرکین فقط زبردستانی هستند که تالش خواهند نمود که از قدرت
تظاهرات تودهای برای پیوند زدن خودشان به دولت مردان فاسد استفاده نمایند .او در این گروه مالها و
رهبران مذهبی از قبیل شریعتمداری را که او به عنوان ”مردی شریر“ توصیف نمود به حساب میآورد.
افراد دیگر در بحث ٬منجمله امیر اماناهلل با تأـکیدات او و بعضی جزئیات مخالفت نمودند ٬ولی با نکات
عمده صحبتهای او موافق بودند.
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سند شماره )(18
شماره سند 8134 :تاریخ 27 :اوت 1978ـ  5شهریور 57
طبقهبندی خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :سازمان جدید سیاسی میانهروها به رهبری پیراسته
1ـ مهدی پیراسته در تاریخ  21اوت اعالم کرده است که سازمانی تحت عنوان ”جبهه مدافعان قانون
اساسی“ تشکیل داده است .پیراسته که مدعی است حمایت  300نفر از افراد سرشناس را به دنبال دارد٬
برای حفظ آزادی و اجرای قانون اساسی تالش میکند .در شرایط فعلی تمامی ملت باید بسیج شوند تا از
تمامیت ارضی و استقالل ایران دفاع کنند ”سعی و کوشش ما باید بر این اساس باشد که قانون اساسی را با
رعایت تعالیم اسالم به عمل درآوریم .ما بر این اعتقادیم که تمام ایرانیان در این مأموریت ما را یاری
خواهند کرد“.
2ـ پیراسته یک شخصیت نیرومند دولتی سابق است که به دلیل مخالفتهایش با اعضای بلند پایه دولت
ایران در سالهای ) 1960به صورت خدماتی سیاسی خارجی( به تبعید فرستاده شد .بعد از خدماتی در
وزارت دادگستری به مجلس رفت و از مخالفان سرسخت جبهه ملی مصدق شد .او بشدت طرفدار اقتدار
شاه است .در منصب استاندار فارس و سپس خوزستان )سالهای 62ـ (1959به عنوان یک شخص
سنگین و رنگین و چهرهای مدیر و مدبر معروف شد .او در سال  1963به عنوان وزیر دادگستری وارد
ـکابینه شد ٬ولی به علت مخالفت با نخست وزیر منصور به عنوان سفیرروانه عراق شد .به علت اینکه بعد از
سه سال کار مداوم موفق شد ٬روابط دولت ایران و جامعه شیعه عراق را خوب کند مورد تمجید قرار گرفت٬
او سپس به عنوان سفیر در بروکسل کار کرد.
3ـ پیراسته این شهرت را دارد که تیتر درشت روزنامهها را به خود اختصاص دهد و از مبارزات روابط
عمومی با نتایج محکم بیرون میآید .تصور میشود که روابط نزدیکی با شاه دارد .او ادعا میکند ٬ظاهرًا با
صداقت ٬که همانطور که با موفق شدن در عراق نشان داد ٬از روابط خوبی با مذهبیون برخوردار است .او
رئیس سابق انجمن ایران و آمریکاست و دوست دارد که با آمریکاییها مراوده داشته باشد.
اظهارنظر :چند نفر از مخالفین به کارمند سفارت گفتهاند که پیراسته به حدی به شاه نزدیک است که
نمیتوان انتظار داشت ٬در نقش جدید مؤثر باشد .به هرحال تشکیل این جبهه درست چند روز قبل از
تعویض دولت بود ) 27اوت( .پیراسته چهره عمدهای است که انتصاب شریف امامی را تأیید میکند .در
سولیوان
حال حاضر آینده جبهه بایستی نامطمئن به حساب آید.
سند شماره )(19
خیلی محرمانه
تاریخ 21 :سپتامبر  1978ـ  30شهریور 1357
از :وزیرمختار مک گافی ـ کنسولگری آمریکاــ اصفهان
به :جان استمپل ـ قسمت سیاسی سفارت آمریکاـ تهران
موضوع :مالقات با جبهه ملی
در تاریخ  9/21با آقای رشید برومند گفتگو کردم و به ایشان گفتم که شما از مالقات با دوستان
مشارالیه خوشحال خواهید شد .اوسؤاالتی در مورد توانایی شما برای برقراری ارتباط مطرح کرد ٬چرا که
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به گفته او ٬انگلیسی دوستانش ضعیف است ٬به نامبرده توضیح دادم که هم فرانسه و هم فارسی شما خوب
است .من درخواست کردم که مالقات در طی ساعات کار و یا اوائل شب یکشنبه صورت بگیرد .پس از
چند ساعت ٬او پاسخ داد که دوستانش میتوانند در ساعت  8بعد از ظهر شما را مالقات کنند .رشید هنوز
هم اندکی درباره برقراری ارتباط نگران است و او ممکن است که به تهران سفر کند و به عنوان مترجم به
شما بپیوندد.
تقاضا میشود با آنها در آپارتمانهای ایران سکنی واقع در خیابان ونک ٬آپارتمان  ٬310طبقه سوم
دیدار کنید .رشید بایستی اسمهایی را ذـکر کند.
وی همچنین پرسید که آیا امکان دارد مالقاتهای آینده در سفارت آمریکا واقع در پاریس صورت
بگیرد یا نه .طبق اظهارات وی تماس در آنجا شاید آسانتر باشد .من پاسخ دادم که سفارت پاریس در
درجه اول به روابط آمریکا و فرانسه عالقهمند است٬اما اـگرتمایل داشته باشیدمیتوانند مسئله را با شما در
میان بگذارند ٬برای من جالب است در روابط آنها آنقدر فرانسوی است .رشید بار دیگر تأـکید کرد که افراد
مورد مالقات شما احتماًال توافق کاملی با سیاست آمریکا ندارند ٬اما عالقهمند هستند که آمریکا موقعیت
آنها را درک کند و آنها را به عنوان ضد آمریکایی و کمونیست محکوم به دور از دسترس بودن نکند .وی
خاطرنشان کرد که در مقاله شماره اخیر مجله تایم نکاتی بود که اوسؤاالتی در مورد آن دارد .من بار دیگر
خاطرنشان کردم که مطالب مطبوعات بیانگر سیاست آمریکا نیستند ٬اما گمان میکنم که در مورد موضع
شما و یا موضع ایاالت متحده در رابطه با بعضی مطالب مندرج در مطبوعات از شماسئواالتی بشود .من از
دستپاچگی رشید حدس میزنم که حداقل یکی از اشخاصی که با شما دیدار خواهد کرد .احتماًال نظریات
خصومت آمیزی دارد و رشید سعی میکند که مالقات ٬با رنجش شما از نقطه نظرهای آن شخص پایان
نپذیرد .در ضمن رشید به مناسبت موفقیت اجالس کمپ دیوید به من تبریک گفت .او شاید احساس بکند
ـکه با نزدیک ساختن دو مخالف به یکدیگر نقش یک دالل شرافتمند را بازی میکند .اـگر چنین باشد تفاهم
زیادی در پیش خواهد بود .موفق باشید و ممنون خواهم بود .اـگر در جریان امر قرار بگیرم.
سند شماره )(20

خیلی محرمانه ٬صورت مذاـکره
زمان و مکان 3 :اـکتبر  1978ـ  11مهر  ٬57رستوران چت نیک تهران ـ ایران
شرکتکنندگان :دکتر سیروس الهی ٬معاون مخصوص وزیر آموزش و پرورش جان دی .استمپل ٬کارمند
بخش سیاسی ٬باربارا شل ٬کارمند بخش تجاری ٬دبلیو .گریگوری پرشت ٬کارمند بخش سیاسی
موضوع :نیاز برای آشتی ملی
خالصه :الهی گفت که مرکزیت سیاسی چنان سر در گم و بی نظم است که نمیشود بدون اطمینان از
اینکه دولت لیبرال در راه است ٬وارد معرکه سیاست شد .میانهروها احتیاج به اشاراتی از جانب شاه دارند.
اشاراتی از قبیل اینکه اوواقعًا قصد دارد به فساد خاتمه داده و اجازه مخالفت صریح بدهد.پیگیری عناصر
فاسد یک نیاز قطعی است ٬ولی باید به منظور جلوگیری از درگیر شدن شاه در سطح پایینتری از هویدا
متوقف شود .اـگر برنامه اعطای آزادیها و مسئله فساد حل شود رهبران مذهبی اـکثر نفوذ مذهبیشان را از
دست میدهند .در هر حال شاه باید بماند .ایران نمیتواند به عنوان یک جمهوری دمکراتیک فعالیت کند.
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حکومت نظامی احتماًال فقط تا بعد از عاشورا در دسامبر باقی خواهد ماند .در عین حال به نظر میرسد که
ترم پاییزه دانشگاه آینده روشنی نداشته باشد) .پایان خالصه(.
دکتر الهی به تفصیل وضع مرکزیت سیاسی را توصیف کرده ٬تأـکید نمود که میانهروها هنوز هم آنقدر
بدبین و مظنون هستند که نمیخواهند به طور سیاسی تشکل ایجادکنند .آنها قبًال هم برنامه مبارزه با فساد
را شنیدند و دیدهاند که مجرم تنبیه نشده است .آنها هم چنین شنیدهاند که دولت از ”آزادی بیان“ صحبت
میکند ٬در حالی که میدانند جرأت ندارند صدای خود را بلند کنند .در نظر آنها دولت شریف امامی سمبل
بسیاری از سوءاستفادههای قبلی است .خود نخست وزیر در طی دوره طوالنی ریاست سنا یک شریک
فعال )در سوءاستفادهها( بوده است .این طرز تلقی در شکل افراطیش بر این باور است که مـناظرات
پارلمانی که بسیار نمایش داده شده ٬فقط تبلیغ است و شامل هیچ تحول جدیدی نیست .در واقع تمام
برنامه اعطای آزادیها دسیسهای است برای اینکه مخالفین ٬خود را نشان دهند تا بتوان آنها را از بین برد.
معذالک دکتر الهی گفت که شخصی باید این مرکزیت را به تحریک وادارد ٬راه دیگری برای برقراری
آرامش وجود ندارد .اـگر حزب رستاخیز توسط فردی مثل گنجی )وزیر آموزش و پرورش فعلی( رهبری
میشد٬میتوانست این کار را بکند .آموزگار فن ساالر)تکنوکرات( بدترین انتخاب در نوع خود بود .به هر
حال یک گروه سیاسی جدیدی باید به وجود آید تا میانهروها را بسیج کند .در غیر اینصورت احتمال
میرود که آنها انتخابات را تحریم کنند.
در حال حاضر تنها راهحل واقعی در ـکاخ سعدآباد قرار دارد .میانهروها به دنبال اشارتی از شاه هستند
ـکه معلوم کند فعالیتهای سیاسی مطلوب است .این امر ممکن است به صورت ضمانت شخصی در مورد
آزادی بیان ناراضیان و سرکوب و پیگیری فساد باشد .همچنین شاه باید نشان دهد که رفاه ملت را مافوق
رفاه خانواده خود میداند .قولهای دولت شریف امامی به این دلیل که تضمین آن را از دهان خود شاه
نشنیده ٬مخالفین را متقاعد نکرده است .او )شاه( باید شخصًا به ملت اعالم کند که نظارت بر یک سیستم
لیبرالی را به عهده خواهد گرفت و امنیت آنهایی را که به این جریان سیاسی میپیوندند ٬تضمین میکند.
پیگیری فساد بدگمانی ایرانیانی را که اـکثرًا لیستی از افرادی که به عنوان گناهکار ”میشناسند“ در
اختیار دارند ٬از بین میبرد .وقتی پرسیده شد که لیست شامل چه کسانی است؟ الهی جواب داد ٬روحانی
وزیر سابق کشاورزی ٬و در صدر همه هوشنگ انصاری است که ”باید“ تحت تعقیب قرار گیرد .کارمندان
سفارت اظهارداشتند که ممکن است بعضی از متهمین بیگناه باشند ٬اما الهی گفت اهمیتی ندارد ٬مردم آنها
را مقصر میدانند و رأی بیگناهی آنها را نخواهند پذیرفت .شاه باید چندین بره قربانی فراهم کند .وقتی
سؤال شد که دامنه پیگیری تا کجا باید وسعت داشته باشد تا میانهروها را راضی کند ٬وی گفت باید تا حدی
پایینتر از هویدا برسد .غیر ممکن است که هویدا را به محاـکمه کشانید بدون اینکه خود شاه را تحت تعقیب
قرارداد و تنها شاه است که میتواند ثبات را درایران حفظ کند .الهی تا آنجا پیش رفت که گفت اـگر ناچار به
انتخاب باشد٬او مایل است که شاه را”حتی به زوریک حکومت نظامی“ نگه دارد .اوامیدوار بود که کار به
آنجا نکشد.
به اعتقاد الهی از آنجایی که خود مذهب نقش کوچکی در ناآرامیهای فعلی دارد ٬رهبران مذهبی به
طور ذاتی از قدرت اندکی برخوردارند .چنانچه نیازهای سیاسی و اجتماعی مردم برآورده شود ٬در آن
صورت اشخاصی مثل شریعتمداری نیز از صحنه محو خواهد شد ٬تا چه رسد به خمینی .مذهب صرفًا
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ـکانالی بوده برای ابراز نارضایتی ٬زیرا تاـکنون هیچ راه دیگری برای انجام این کار وجود نداشته است.
ـکارمندان سفارت در این مورد با او بحث کردند ٬ولی او متزلزل نشد.
به نظر او حکومت نظامی یک مرحله غیر الزمی بود .اقدامات قاطع برای ایجاد ایمنی الزم است ٬اما
این امر به هیچ وجه نیازمند حکومت نظامی نیست ٬زیرا مخالفین از آن به عنوان حربهای علیه دولت
شریف امامی استفاده میکنند .الهی حدس میزند که حکومت نظامی در ماه دسامبر بعد از عاشورا خاتمه
یابد.
الهی در رابطه با دانشگاهها گفت که آینده ترم پاییزه را تیره میبیند .دانشکدهها باز خواهند شد ٬ولی
فورًاتعطیل خواهندگردید .طرح استقالل دانشگاهها به قدری نامنظم است که دولت هرگز دانشگاهها را به
پذیرش آن وادار نخواهد کرد .او از نهاوندی چیز بهتری انتظار نداشت ٬زیرا که نهاوندی به مدت ده سال
مدیریت دانشگاهها را به عهده داشته و در این مدت هیچ حرکتی دال بر اینکه نشان دهد دانشگاهها باید
مستقل باشند ٬از خود بروز نداده است .وی کوششهای نافرجام دوباره دانشگاه ملی را برای تکمیل ترم
بهار گذشته و انجام امتحانات نهایی تشریح کرد .نکته طنزآمیز این است که دولت با وجود شرایط حکومت
نظامی تسلیم اقلیتی از دانشجویان شد و از تالش برای برقراری امتحانات منصرف گردید .در عوض کلیه
دانشجویان نمره ”نا تمام“ گرفتند.
اظهار نظر :موضع تغییر یافته الهی در قبال شاه بسیار عجیب است ٬او چند بار تکرار کرد که ایران بدون
شاه نمیتواند دوام بیاورد .این امر سایر گزارشات را در موارد اینکه مخالفین میانهرو که در گذشته به شاه
حمله میکردند ٬هنگامی که به راههای دیگر میاندیشند لحن خود را تغییر خواهند داد ٬تأیید میکند .الهی
ـکه لزوم بسیج مردم را در بسیاری از موارد مورد تأـکید قرار داده است ٬احساس میکند که این امر )بقای
شاه( اساسی است .او مانند اـکثر ”متجددین“ )رهبری مذهبی را تحقیر کرده و شدیدًا آن را دست کم
میگیرد .ما فکر میکنیم که او در این مورد اشتباه میکند ٬اما همین طرز تلقی است که مصالحه سیاسی را
میان بسیاری از متجددین و میانهروهای مذهبی مشکل میسازد.
سند شماره )(21

سری ـ غیر قابل رؤیت برای خارجیان
تاریخ 11 :اـکتبر  1978ـ  19مهر 1357

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن
موضوع :معامله احتمالی مذهبیون با دولت ایران
نماینده آیتاهلل شریعتمداری )خیلی نامش محفوظ بماند( با کارشناس سفارت به منظور تـحقیق
درباره موضع آمریکا در قبال دولت حاضر مالقات کرد ٬و نیزمیخواست معامله بالقوه محتملالوقوعی را
بین دولت ایران و رهبران میانهرو مذهبی به رهبری شریعتمداری ٬خاطرنشان سـازد مـعامله شـامل
ـکوششهایی است برای قانع کردن آیتاهلل خمینی در پاریس که کمی در مخالفت کوتاه بیاید .رهبران مذهبی
آماده بودند تا سیاسیون جبهه ملی را هم در برنامه بگنجانند .مذاـکرات برای چند روز آینده ادامه خواهد
داشت) .پایان خالصه(.
1ـ دکتر ناصر میناچی خزانهدار ـکمیته دفاع از حقوق بشر ٬در یک تماس تلفنی درباره یک موضوع
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دیگر ٬تقاضا کرد که کارشناس سفارت استمپل را برای یک وضعیت اضطراری مالقات کند .میناچی گفت
او مخصوصًا از جانب آیتاهللشریعتمداری مأمور شده است تا نظر آمریکا را در قبال دولت شریف امامی
دریابد.شریعتمداری و سایر رهبران مذهبی قم آماده بودند تا با دولت ایران ٬اـگر این دولت قرار است باقی
بماند ٬همکاری کنند .رهبری برای شخص شریف امامی احترام قائل است و معتقد است که شرایط درایران
تا آنجا در حال خرابی است که هدفهای رهبران مذهبی را در معرض خطر قرار میدهد.
2ـ استمپل گفت سیاست آمریکا مبنی بر این اعتقاد است که ثبات و تداومی که سمبلش شاه باشد
بهترین امید را برای موفقیت جریان آزادیبخشی حمایت کردیم ٬اما هرگز )تأـکید( در سیاست داخلی ایران
مداخله نمیکنیم) .میناچی هم این فکر را به میان آورد که رهبری مذهبی )شریعتمداری( معتقد )است که
شاه کلید حفاظ در قبال هرج و مرج و کمونیسم است( .ما )آمریکا( معتقدیم که اینک زمان آن است که
ـگروههای مخالفت مختلف سعی کنند تا با دولتی که نشان داده است هدفش بسیاری از همان هدفهایی
است که جنبش مذهبی دنبال میکند ٬همکاری نمایند .میناچی پرسید آیا کارشناس سفارت فکر میکند
دولت شریف امامی دوام بیاورد؟ آیا آمریکاییها از فرددیگری مثل علی امینی حمایت میکنند؟ کارشناس
سفارت این مسئله را تکرار کرد که دولت آمریکا به هیچ وجه در انتخاب دولت ایران دخالت نمیکند و
مطمئنًا از هیچ فردی ٬مثل علی امینی هم حمایت نمیکند .دلیلی دیده نمیشد که فکر کنیم دولت ایران به
زودی عوض شود ٬و دالیلی چند وجوددارد ٬برای اینکه فکر کنیم باقی میماند .به نظر آمریکا میرسد که
دالیل بسیار موجود است که چرا رهبری میانهروی مذهبی میخواهد با دولت فعلی ایران برای ایجاد
شرایط برای ”آزادیبخشی“ موفقیتآمیز همکاری کند .میناچی تأیید کنان گفت که این نظر او و تا آنجا
میداند نظر شریعتمداری است.
3ـ میناچی گفت که قدم بعدی مطلع کردن مأمور سفارت است در مورد اینکه مذاـکرات بین او و
نخستوزیر از صبح  11اـکتبر )تاریخ این گزارش( برای ایجاد زمینهای بین دولت ایران و رهبران میانه
روی مذهبی شروع شده است .گروهش میخواهد که اـگر مردم با دولت فعلی مخالفت ابراز کنند به این کار
ادامه دهد .ولی تحت شرایط فعلی مذاـکرات با نخست وزیر طی چند روز آینده از سر گرفته خواهدشد .اـگر
موفقیتآمیز باشد میناچی ـ مهندس بازرگان و یداهلل سحابی )هر دو از رهبران جـبهه مـلی( و پسـر
شریعتمداری مهندس حسن شریعتمداری آمادهاند که اوائل هفته آینده به پاریس بروند و آیتاهلل خمینی را
متقاعد کنند که مخالفت با شاه را کنار بگذارد .میناچی گفت جبهه ملی متقاعد شده که خمینی نمیفهمد
وضع واقعی ایران چگونه است و رهبری جبهه ملی مطمئن است که میتواند همکاری خمینی را جلب کند٬
تا حداقل زیاد با شاه مخالفت نکند.
4ـ مأمور سفارت گفت که او موضع جبهه ملی را درک میکند .برخورد رهـبران مـذهبی نـوعی
وحدتخواهی است که در شرایط فعلی به نفع ایران است .در پاسخ به سؤال ٬میناچی مطمئن به نظر میآید
ـکه رهبری مذهبی میتواند افراد غیر مذهبی جبهه ملی را متقاعد کند تا با طرز برخوردی که مورد حمایت
ـکامل آیتاهللها )شریعتمداری گلپایگانی ـ مرعشی( میباشد .کناربیایند).اظهارنظر :به نظر میآید تمامی
”مثلث قم“ هم رأی باشند( میناچی گفت که سفارت را در جریان وضعیت خواهد گذاشت.
5ــ نظر سفارت :تماسهای میناچی با شریعتمداری همیشه خوب بوده ٬و اـگر این امر همان طور که
نشان داده توسعه یابد ٬میتواند عنصر اساسی مثبتی در وضع سیاسی اینجا باشد .جناح رادیکالتر جبهه
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ملی از عین خط سیاسی آمریکا صبح امروز آـگاه شده )این گزارش طی تلکس جداـگانهای به وزارتخانه
فرستاده خواهد شد( وامیدواریم که این امر هر گونه دو دلی و تردید موجود در رهبری مذهبی میانهرو را
در مورد تعهد آمریکا به شاه و پیشرفتهای سیاسی تکاملی )در مقابل انقالبی( از بین ببرد.
میناچی آنچه را که قبًال دیگران به ما گفته بودند ٬تأیید کرد که رهبری میانه روی مذهبی برای شریف
امامی احترام قایل است و ظاهرًا آماده است که با وجود مشکالت حکومت نظامی با او همکاری کند .ما
چندان شک نداریم که شریف امامی در صورت پیشنهاد ٬به یک مصالحه مناسبی دست خواهد یافت ٬مگر
اینکه اتفاقات غیر مترقبهای در یکی دو هفته آینده وضع سیاسی موجود را شدیدًا تغییر دهد .ما درباره
توانایی رهبران میانهرو در اقناع کامل خمینی در تردید هستیم ٬ولی فکر میکنیم که مخالفتی که صدایش
ساـکت شده کافی است تا به میانهروها فرصت نفس کشیدن بدهد و این رضایتبخش است .هر معاملهای که
انجام بگیرد ٬احتماًال ضمنی خواهد بود نه صریح ٬طرفین مقابل بایدشدیدًا حدس و گمان رامحدود کنند و
سولیوان
از هر اظهار نظر عمومی در مورد زمینههای احتمالی حذر نمایند.
سند شماره )(22

خیلی محرمانه ٬یادداشت مذاـکرات
شرکتکنندگان :مهدی پیراسته ـ جی.بی .المبراـکیس ـ سفارت آمریکا در تهران
محل و تاریخ 11 :اـکتبر  ٬1978محل سکونت رضا امینی ٬کارمند ارشد٬
آژانس بینالمللی ارتباطات )برابر  19مهر (57
موضوع :اوضاع داخلی
پیراسته از وفاداران نسبتًا برجسته شاه است که طبق مدارک سفارت در زمان مصدق به نفع شاه و
اشرف خیلی فعال بوده و متعاقب آن به مقام وزارت کشور ٬استانداری فارس و خوزستان ٬سفارت در
عراق و پس از آن بروکسل ارتقاء یافت .او وفاداریش را پنهان نکرده ٬ولی میگوید که ”بله قربان گو“
نیست و رهنوردی طوالنیش در بیابان سیاست از زمان خدمتش در بروکسل به بعد )در سال  (1967را
مدیون این خصلت خود میداند .مالقات به تقاضای او از طریق امینی که از دوستان دوره دبستان وی
است ٬انجام شد .بایگانی ما شواهدی از فساد در سنوات اول خدمتش را نشان میدهند ٬اما نشانه انرژی و
ـکارآئی فوقالعاده در اجرای کارهای اغلب فرصتطلبانه را در تالشش برای تحصیل یک ترقی سریع در
سوابق خدمتی خود نیزدارد .او مکررًا خود را برای نامزدی صدارت اعظم عرضه کرده است .تحصیالت او
در وکالت بوده و فرزند یک مجتهد سرشناس اراـک است که وی ادعا میکند خانوادهاش خمینی را در
سالهای اول زندگیش تحت حمایت خود قرار دادهاند:
یکساعت و نیم اول صحبتمان به طور مفصل ٬در شرح گذشته عالی پیراست سپری شد .بدیهی است که
او فردی است زیرک و آراسته .وی همچنین عادت دارد که هر مطلبی را به پنج یا شش طریق مختلف
تکرار کند واین خصلتی است که فکرمیکنم در برابر مستمعان خاصی به وی کمک میکند.شاید مالها هم
ـکه به قول خودش مکررًا مالقاتشان میکند ٬نیز از آن دسته مستمعان باشند.
پیراسته گفت که حدود یک هفته پیش ٬یکساعت و بیست دقیقه در حضور شاه بوده و شاه از آنچه که
پیراسته درباره مشکالت در جامعه مذهبی اظهار داشت ٬تحت تأثیر قرار گرفته و به نظر میرسد کـه
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عقیدهاش مبنی بر اینکه مورد احترام همه مردمش قرار دارد و در مملکت همه چیز به خوبی میگذرد٬
متزلزل شده باشد .پیراسته مدعی است که یکی دو دوست صمیمی در دربار دارد .به عالوه وی وقایع
ـگوناـگونی را که براثر”حقیقت گوئی“ او به شاه پیش آمده بودند و موقتًا در جریان کارش متحمل آنها شده
بود ٬نقل کرد.
پیراسته گفت که به قم رفته و با آیتاهللهای گلپایگانی ٬شریعتمداری و نجفی مالقات کرده است ٬با
برادر خمینی نپنددیه )پسندیده ـ مترجم( که حدود یک ماه پیش مسئولیت آزادی او را از زندان پذیرفته
بود .غذا صرف کرده است .او همچنین به تقاضای برادر خمینی پنج نفر دیگر را از زندان خالص کرده بود.
او اینک قصد داشت از برادرزاده خمینی ٬به عنوان پیام رسان به خمینی استفاده کند.
پیراسته با دوستانش مشغول فعالیت برای تشکیل یک حزب جدید است .این حزب بزرگ نخواهد
بود ٬چرا که ثبت نام از افراد ”عامی“ پایگاه آنرا ضعیف خواهد کرد) .نظریه :منابع سفارت میگویند که او
مدتی است صدای تشکیل چنین حزبی را درآورده است( او مقاله بلندی به شکل یک جزوه در انتقاد از
خط مشی آمریکا به جهت تزلزل تصمیمگیری آن در این بخش جهان نوشته است که قطعهای از آن در
مطبوعات چاپ شد) .نظریه :از آنچه که گفت به نظر میرسد که پیراسته پایبند عقیده حمله به چیزی برای
رفع ظن طرفداری از آن است .او به کرات فایده این روش را استتار سرسپردگیها و انحراف حمالت را
متذکر شد .او فهماند که ما باید انتقاد وی از خط مشی ایاالت متحده را در همین رابطه فرض کنیم(.
او حماقتی را که با درج مقاله اطالعات در ژانویه  1978در حمله به خمینی انجام شده بود ٬مطرح کرد.
او باور نمیکرد که من ندانم نویسنده واقعی آن مقاله چه کسی بود و گفت که کاخوده )احتماًال آزموده ـ
مترجم( آن را نوشته و هویدا در محضر همایون آن را تصحیح کرده بود .او تأیید کرد که علیرغم تکذیبها٬
مدارکی دارد که هویدا واقعًا بهائی است و با انتقاد هویدا را نخست وزیری ضعیف دانست ٬زیرا هرگز در
”دورانهای سخت“ امتحان نداده است.
پیراسته توضیح داد که مشغول کار برای آرام کردن خمینی است و از آن انتظارات سیاسی دارد .او به
من گفت که امیدوار است در ظرف  12روز نتایج این کوشش را به دست آورد و  80درصد به موفقیت آن
اطمینان دارد .خطی که وی انتخاب کرده این است که خمینی میتواند از رفتن شاه مأیوس گردد .بدین
ترتیب این او را مجبور میکند که از وضع موجود استفاده کند ٬تا منافعی سیاسی برای اسالم به دست آورد.
او مرا آزمود تا ببیند که به نظر من ”به عنوان یک ناظر خارجی مطلع“ شاه به چه چیزهایی ممکن است
تن در دهد .وی گفت که این نکته حائز اهمیت است که پارلمان پس از انتخابات آزاد قدرت عمل بیشتری
داشته باشد و نخست وزیری بر سر کار بیاید که عمًال خود خط مشی دولت را معین کند .به جای اینکه در
مقابل مردم مسئولیت اشتباهات بر عهده شاه بماند .هر چه باشد ٬شاه صاحب اختیار انحالل پارلمان و
دولتها است .او نباید در مقابل مردم جلوتر از آنها )پارلمان و دولت( قرار بگیرد.
من این فرصت را مغتنم شمردم تا نظرمان مبنی بر اینکه دولت شریف امامی بهترین دولتی است که در
شرایط حاضر میتوان انتظار داشت ٬و برای مدتی باقی خواهد ماند ٬را بیان کنم .او مخالفتی نکرد .وی قبًال
نظر نامساعد خود نسبت به علی امینی را اظهار داشته بود .من همچنین امیدمان به اینکه عناصر میانهرو در
حیات سیاسی ایران مقام مؤثری کسب کنند ورودررویی فعلی بین حکومت و مخالفین تحت رهبری افراد
دینی فیصله یابد تا مملکت بتواند بسوی مرحله خطیر بعدی یعنی انتخابات آزاد حرکت کند ٬را اعالم
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ـکردم .تو گویی پیراسته با همه موافقت داشت.
قبًال پیراسته سه نکته از برنامه خود برای حل مشکالت روز را شرح داده بود که عبارتند از :اوًال جلب
مخالفین مذهبی برای جدایی آنها از دیگران و شناسایی واقعی بقیه .ثانیًا اجرای مبارزه مؤثرتری بر علیه
فساد ٬با گذراندن قانونی مبتنی بر قانون  1959که افراد را ملزم مینمود نشان دهند که ثروتشان از کجا
آمده) .در  30سپتامبر یک مقاله روزنامه این مطلب را پیش کشیده بود که در تلگرام تهران  8134گزارش
شد( .او این قانون را در مورد حدود  400مستخدم ارشد دولتی جاری خواهد ساخت ٬با این انتظار که
محاـکمه آنها منجر به تعقیب بازرگانی که با تبانی با این مقامات سود بردهاند ٬بشود .ثالثًا دست به اصالح
مراحل کار اداری خواهد زد تا مردمی که دستشان از وسایل کوتاه است ٬خدمات بهتری از مستخدمین
دولتی عایدشان شود .او چند طریقه برای دستیابی به این مسئله را نام برد.
نظریه :پیراسته آشکارا فردی است دلپسند باگذشتهای طوالنی .به علت سابقه مذهبی وی که باخمینی
نزدیکی دارد ٬ممکن است در حال حاضر ٬عنصری مفید باشد .دامنه کارآیی وی و ارتباطش با وضع
موجود ٬باید در هفتههای آتی آشکار گردد) .در ضمن ٬نظر چند تن از کارمندان سفارت بر این است که او
یک عامل انگلیسی است(.
بخش سیاسی :جی .بی .المبراـکیس
 15اـکتبر 1978

سند شماره )(23

خیلی محرمانه ٬یادداشت مذاـکرات
محل و تاریخ :سفارتخانه  11اـکتبر  1978ـ  19مهر 57
شرکتکنندگان :خسرو اقبال ـ جرج بی .المبراـکیس ـ سفارت آمریکا در تهران
موضوع :وضع داخلی
خسرو اقبال ٬برادر ناتنی منوچهر اقبال ٬نخست وزیر پیشین که اخیرًا فوت شده ٬مـیباشد .او از
پاریس ٬که بیشتر اوقات خود را به سبب ”تشنجات“ داخلی در آنجا میگذارند بازگشت .او این وضع را
بدتر از اوضاع سال  1953میداند و تا حل شدن آن اینجا میماند .اولین حرف او این بود که چه کسی
بجای شاه خواهد نشست و اـگر فردا او بمیرد ٬چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موقعی که من یادآور شدم که
نشانهای در دست نیست که شاه در وضع سالمتیش دچار اشکال باشد ٬او گفت که آدم هیچوقت نمیتواند
این چیزها را پیش بینی کند .شاه سه سال پیش دچار حمله قلبی شد و اخیرًا پس از شنیدن خبر کودتای
افغانستان ٬مبتال به خونریزی معده شده و مجبور گشت برای طی دوره نقاهت از شیراز به کیش نقل مکان
ـکند .اقبال مدعی است که همه این مطالب را از پزشک شاه شنیده است.
اقبال دو روز پیش با علی امینی نهار خورد .امینی گفت که خودش برای نخست وزیری به مدت
طوالنی خیلی پیر است اما حاضر بود که در یک دولت موقت ٬تا هنگامی که انتخابات آزاد افراد جوانتر را
بر سر کار آورد ٬این شغل رابپذیرد .به هر حال در شرایط حاضر آن راقبول نخواهدکرد .شاه همچنان به در
اختیار داشتن تمام قدرت اصرار میورزد .امینی روز قبل از علی اردالن ٬وزیر دربار خواسته بود مالقاتی
با شاه را برایش ترتیب دهد .امینی به وی گفته بود که این مالقات در مورد صحبت نخست وزیر شدنش
نیست ٬بلکه به سادگی میخواهد که نظریات خود را به شاه بدهد ٬زاهدی نیز طرف تقاضای امینی واقع
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شده بود ٬اما نتوانسته بود مالقاتی با شاه را ترتیب دهد.
در جریان مذاـکره اقبال از برادر خود یاد کرد که از مالقاتی که مدتی کوتاه پیش از مرگش با شاه داشته
بود ٬سخن گفته بود .اقبال به شاه اظهار داشته بود که آرزو دارد قبل از خاتمه حکومت شاه بمیرد ٬زیرا از
آنچه که بعدپیش خواهد آمد٬میترسید.مردم در مملکت ناراحتند .شاه به وی گفته بود که دیوانه شده؛ شاه
بهترمیدانست .اقبال گفت این حرف مقداری موجب ناراحتی و مرگ برادرش بود .وی گفت که اصوًال شاه
مرد ضعیفی بود که قیافه یک مرد قوی را به خود میگرفت .او شامه بدور ازخطایی در انتخاب افراد ضعیف
و بد برای خدمت به خودداشت .بدون اینکه پی ببرد که آنها در زمان بحران بی ارزش خواهندبود .شاه قبل
از  1953آدم خیلی جالبی بود اما حوادث آن سال او را تغییر دادند .او احساس کرده بود که مردم ایران به
وی خیانت کردهاند و در نتیجه آدم بد عنقی شد.
اقبال مدعی دوستی نزدیک با ـکریستیان پینه نخست وزیر پیشین فرانسه است .پینه طی دیدار اخیرش
از ایران )برای امور فرانسه( با شاه نهار صرف کرد .روز پس از بازگشتن اقبال باوی در پاریس شام خورد و
پینه کامًال نظریات اقبال را پذیرفت و گفت که آنها را به ژیسکاردستن گزارش میدهد .پینه بعد به اقبال
ـگفت که ژیسکار با نظریات اقبال موافق بود و درباره اوضاع ایران با آمریکاییها تماس خواهد گرفت .پینه
انتظار داشت که در آینده نزدیک از طرف اقبال به ایران بازگردد و آن موقع با اقبال تماس خواهد گرفت.
اقبال در مذاـکرهای با فالح شنیده بود که شرکت ملی نفت ایران کسری بودجه فعلی ایران را  100میلیارد
تومان ) 14میلیارد دالر( محاسبه کرده و به شاه اطالع داده بود).نظریه:این با رقمی که شاه در موردکسری
بودجه به سفیر داده بود ٬منطبق است(.
اقبال قدرت احساسات مذهبی در مملکت را مهم نگرفت و اوضاع جاری را به کوتاهیهای اقتصادی
فراوان و نارضایی عمومی نسبت داد .او باور نداشت که بتوان به ارتش اعتماد کرد؛ تیمسارها همگی
مترصد ”فرصت“ هستند و اـگر شاه برود در یک وضع جانشین آن 7پایداری نخواهند کرد .این موضوع
تعیین کننده است که وی در ضمن آماده کردن وضع برای زمان عزیمتش ٬مدتی بر سر کار بماند .شاه باید با
ظاهر شدن بر صفحه تلویزیون ابتکار عمل را در دست بگیرد .او باید از مردم خود بـرای غـفلت از
احتیاجات آنها در زمان توجه به افزایش قدرت دفاعی کشور در چند سال گذشته ٬پوزش بطلبد .این کار
باید همزمان با یک دولت جدید متشکل از افرادی که در  15سال گذشته در حکومت خدمت نکردهاند٬
صورت پذیرد.
)نظریه :برطبق پروندههای سفارتخانه ٬اقبال مورد تماس مکرر مأموران سفارت در گذشته بوده است.
ممکن است که خود در کارهای قابل بحثی درگیر شده باشد.او مانند بسیاری از سایرایرانیانی که ما با آنها
صحبت میکنیم ٬یک منفعت طلب است( .مقامات سفارت در زمینه نحوه سنجش اطالعات وی متحیر
شدهاند ٬زیرا مواقعی وی راست گفته و نظریات قانع کنندهای ارائه داده است ٬اما در بقیه موارد مصاحبین
خود را گمراه کرده است .معهذا این نشانه زمانی است که مردی با سابقه اقبال اینطور بی پرده علیه شاه و
متد حکومت وی با یک مأمور سفارت مانند من که برای بار اول مالقاتش میکرد ٬سخن میگوید.
بخش سیاسی :جی .بی .المبراـکیس
 12اـکتبر 1978
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سند شماره )(24

خیلی محرمانه
یادداشت مذاـکرات
زمان و مکان 15 :اـکتبر  1978برابر با  23مهر  57ـ خانه اسالمینیا
شرکتکنندگان :آقا و خانم هدایت اسالمینیا ٬آقا و خانم جورج بی .المبراـکیس٬
آقا و خانم جان دی .استمپل
موضوع :مشاهداتی راجع به شرایط در ایران
در جریان مهمانی شام برای شش شرکت کننده ٬آقای اسالمینیا که اخیرًا از ایاالت متحده بازگشته
بود ٬مشاهدات زیر را در مورد شرایط در ایران که وی آنها را در خالل مطالعات اولیهاش دریافته بود ٬ارائه
ـکرد.
وضعیت مذهبی ـ اسالمی نیا حس میکرد که در ظرف دو هفته جامعه از جدایی بین آیتاهلل خمینی و
آیتاهللهای مقیم در ایران به رهبری شریعتمداری مطلع خواهد شد )نظریه :یک هفته بعد برخی اشارات
شروع به ظاهر شدن در روزنامهها کردند( .این اختالف عقیده ممکن است سرانجام یک تفرقه عمومی
واقعی شود ٬ولی در حال حاضر احتماًال بی سر و صدا باقی خواهد ماند.
اسالمی نیا داستانی را که شنیده بود تعریف کرد که نخست وزیری علی امینی رد شده بود ٬زیرا وی
اصرار داشته که شاه به مدت شش ماه به خارج از کشور برود .او به طور مختصر گـفت کـه آیتاهلل
شریعتمداری زمانی فکر میکرد که میتواند باامینی همکاری کند ٬ولی اـکنون مایل است که بادولت شریف
امامی کار کند.
حضور واقعی کمونیستها در مساجد و مدارس مذهبی ظاهر میشود .این حضور از جانب فرزندان
اعضای سابق حزب توده میباشد .که آموزش مذهبی دیدهاند .اسالمی نیا گفت آیتاهللهای میانه رو در
مورد این نفوذ نگران شدهاند .ماه اسالمی محرم که از  2دسامبر شروع میشود زمان مشکلی خواهد بود٬
چون که مراسم مذهبی اجباری هستند و دیگران ممکن است از تاـکتیکهای نفاق افکنانه استفاده کنند.
وضعیت سیاسی در ایران ـ دانشجویان و دانشآموزان به آسانی فریب نخواهند خورد که به مدارس
بازگردند .در حقیقت اسالمی نیا در این بدبینی کلی اشتراـک نظر داشت که سال تحصیلی نهایتًا به هم
خواهد خورد و تعطیل میشود .او همچنین نقش هواداران حزب توده در دانشگاهها را متذکر شده و گفت
دانشجویان مذهبی به عنوان تنها رقبای سازمان یافته آنان ظاهر شدند .ما مـیتوانـیم انـتظار دیـدن
برخوردهای بیشتری بین جنبشهای دانشجویی اسالمی و گروههای سنتیتر چپی را داشته باشیم .این
موضوع آرام کردن محیط تحصیلی را سادهتر نمیکند .خیلی از اعتصابات دیگر ایران دارای لحن سیاسی
هستند و برطرف کردن آنها مشکل خواهد بود .اسالمی نیا در مورد خشنودی دولت شریف امامی در
توافقهای بیش از حد سخاوتمندانه اظهار ترس کرد و پیش بینی کرده که این توافقها دردسر بیشتری را به
وجود خواهند آورد.
اسالمی نیا در نظر داشت که در هفتهای که در پیش بود از مشهد دیدن کند و با رهبران مذهبی آنجا
ـگفتگو نماید.
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سند شماره )(25

خیلی محرمانه
یادداشت برای بایگانی
تاریخ :شب  16اـکتبر ) 1978برابر با  24مهر (57
موضوع :گفتگو در خالل شام در محل سکونت وزیر مختار
در شامی که ناس وزیر مختار به افتخار سوالرز نماینده کنگره داده بود٬تعدادی ازایرانیان بیپردهتر و
با نظری عمیقتر از مواقعی که معموًال درباره مسائلی که مقابل ایران قرار دارد ابراز میکنند ٬صحبت کردند.
آنچه در زیر میآید خالصه نکات عمده مذاـکره است .در مواردی متکلمین نام برده شدهاند که هویت آنها
به عمق گفتارشان میافزاید.
همگی توافق داشتند که بیقراری وسیعی که دامنگیر حیات اجتماعی ایران شده ٬ناشی از امتزاج
عواملی است که تقریبًا همزمان به وجود آمدهاند .حسین نصر رئیس دفتر مخصوص شهبانو و احمد
قریشی مرد قدرتمند حزب رستاخیز در این مسئله متفقند که بیشتر ناراحتی طبقه متوسط به دلیل آن است
ـکه مردم از لحاظ اقتصادی مرفهترند ٬اما از لحاظ فرهنگی از خود بیگانه گشتهاند .طبقه متوسط جدید
قدرت اقتصادی دارد ٬اما هنوز قدرت سیاسی را به دست نـیاورده است .در یک کـوشش بـرای بـه
دستآوردن قدرت سیاسی ٬این طبقه به جانب علمای شیعه روی آورده است .نصر خاطرنشان کرد که بین
مقام پادشاهی و علما همواره یک تفاهم وجود داشته است .در واقع ”مالها به شاه محتاجند“ آیتاهللهای
جلودار شیعه در داخل ایران ٬انتخاب حاـکمیت بر خود را نپذیرفتهاند .نصر گفت ٬حمالت خشن آیتاهلل
خمینی میتواند به شکافی در جهان شیعه و یک بدعت و خامت بار در اسالم شیعی منتهی گردد.
تمام حاضران اظهار داشتند که تا چندی پیش اـکثر سیاستمداران ایران میتوانستند با علما گفتگو
داشته و با آنها همکاری کنند .به تدریج که تکنوکراتها به مناصب قدرت دست یافتند ٬این توانایی ایشان نیز
زایل گشت و برای نوآوران ٬دیگر علما مطرح نبودند ـ افراد جدید ٬ایران جدید را میساختند .این کار از
خود خالیی فکری برجای گذاشت که مارکسیسم آن را پر کرده است .حتی در محافل مذهبی نیز بسیاری
از مجتهدین جوانتر چپی هستند .آنها را کسانی تعلیم دادهاند که کامًال قادرند دکترین صوفیانه شیعه را با
علم سیاست مارکسیستی درآمیزند .احیاء فلسفه اسالمی کوششی بوده در جهت دفع رخنههایی کـه
مارکسیسم با ارتقاء روشنفکرهای درجه چهارم مثل رضا براهنی در دانشگاهها داشته است .کمونیستها
برای بسیاری از لیبرالهای غربی دلپذیر بودهاند و سعی نمودهاند که برخوردشان با غرب با استفاده از
اصطالحات معمول چپی باشد .تا به حال شاه در بین این جریانها ایستاده و بدین ترتیب آماج حمله دو
طرف بوده است .اـگر خمینی پیروز شود ٬حکومتی اسالمی که جایگزین میشود ٬خیلی زود شاهد تجزیه
ایران در مرزهای خود خواهد بود ٬بلوچها ٬کردها و ترکمنها برای تشکیل حکومتهای کوچک خود جدا
خواهند شد.
واقعه میدان ژاله ـ چند تن از حاضران ضمن اتفاق نظر قابل ذـکری ٬با داشتن شواهد عینی یا اطالع
ـگروهی ٬ادعای مخالفین را مبنی بر اینکه هزاران نفر کشته شدهاند را کًال رد کردند .دستیار مخصوص
نخست وزیر در امور بینالمللی گفت که برای کمک اجتماعی به اقوام قربانیان ٬تحقیقی خانه به خانه به
دنبال آنها به عمل آمده بود .بیشتر از  122تن از این قربانیان شناسایی نشده بودند .پرویز رائین خبرنگار
آسوشیتدپرس که طی تیراندازی در میدان ژاله حاضر بود ٬گفت که در کنار دستگاه مخابرات نـظامی
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نشسته بود و زمانی که حوادث تمام شدن از دستگاه رادیو شنید که شماره کشتهشدگان بیش از  90نفر
نبوده )او رقم کلی  120نفر را قبول داشت ٬با اشاره به اینکه سایرین در جاهای دیگر کشته شده بودند.
همچنین رائین و دیگران قبول داشتند که ممکن بود  20تا  30نفر دیگر نیز در سایر جاها کشته شده و در
ـگورستان اصلی دفن نشده باشند(.
نظریه سفارت :در حالی که رائین ارقامی را که فکر میکند صحت دارند و در همان حال با اعالمیههای
دولت متناقضند ٬همیشه انتشار نداده ٬اما در مقابل ایرانیان یا خارجیان در ابراز نظریات خود ٬زمانی که با
خط رسمی دولت تفاوت دارند ٬ابا نداشته است .همچنین نصر ٬رئیس دفتر شهبانو ٬کوشش مخالفین برای
ساختن یک ”قتل عام“ را شاهکار هوچیگری سیاسی داشت.
بخش سیاسی :جی.دی.استمپل
 22اـکتبر 1978

سند شماره )(26
خیلی محرمانه
یادداشت برای بایگانی مالقات با ـکمیته دفاع از حقوق بشر و آزادی
محل و تاریخ 17 :اـکتبر ) 1978برابر با  25مهر  (57دفتر جان دی .استمپل
بخش سیاسی سفارت آمریکا ـ تهران
دکتر ناصر میناچی ٬خزانهدار کمیته دو تن از همکارانش صدر حاج سید جوادی )به نمایندگی نهضت
آزادی ایران( و رحمت اهلل مقدم مراغهای )به نمایندگی از نهضت رادیکال( را آورد تا درباره حقوق بشر با
سوالرز نماینده کنگره گفتگو کنند .این کمیته عکسهایی به نماینده کنگره ارائه و ادعای خود را مبنی بر این
ـکه بین سه تا چهار هزار نفر در میدان ژاله کشته شده بودند را بیان کرد .میناچی مخالفت خمینی با شاه را
افراطی خواند و گفت که آیتاهللشریعتمداری یک میانه رو است .در بحث درباره امکان انتخابات هر سه٬
سوء ظن فوقالعاده خود به شاه را ابراز داشتند ٬اما وقتی سوالرز پرسید چه چیز آنها را قانع میکند که
انتخابات آزاد خواهد بود .مقدم مراغهای پیشنهاد کرد که شاید یک هیئت متشکل از مقاماتی که در سطح
وزارت باشند با حضور گسترده نمایندگان مخالفین در آن را بتوان برای اداره انتخابات ایجاد کرد .این سه
اتفاق نظر داشتند که در صورت عدم وجود یک مطبوعات آزاد انتخابات بیمعنی خواهد بود .میناچی
ـگفت که برای هر ایرانی مشکل است مشاهده کند ٬دولت شریف امامی پیشاپیش همه برای کسب آزادی
سیاسی قدم برمیدارد ٬زیرا نخست وزیر خودش مدت مدیدی آلت دست شاه و همچنین فاسد بوده است.
الزم بود که دخالت شاه در تمام زمینهها متوقف و ساواـک مهار گردد .مخالفین دنیوی نگران فقدان آزادی
و مخالفین مذهبی نگران دوری از اسالم بودند.
در جواب به یک سؤال در مورد سیاست خارجی مخالفین ٬میناچی و مقدم مراغهای گفتند که این
سیاست مبتنی بر ناسیونالیسم و خواهان مناسبات خوب با همه خواهد بود .در جواب یک سؤال صریح
آنها اعالم کردند که ”البته ایران فروش نفت به اسرائیل را قطع خواهد نمود” .میناچی“ روابط بسیار نزدیک
”ایران با اسرائیل را منشاء عمده نارضایی جماعت مذهبی بنیادگرا دانست.صدر حاج سید جوادی در
میان کالم گفت که دولت ظاهرًا مشغول بازگرداندن دانشجویان کمونیست است ٬تا با افراد مذهبی مقابله
ـکنند .همگی نهضت مذهبی را ضد کمونیست وصف کرده و گفتند که از دولت بدور نبوده که برای سلب
اعتبار آن از کمونیستها استفاده جوید.
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نماینده کنگره از جمع خواست که از طریق دکتر استمپل در سفارت متون ترجمه انگلیسی اسناد را به
وی تسلیم کنند .همگی فورًا موافقت نمودند) .نظریه سفارت :استمپل فرصتی دستش آمد تا  10تا 15
عکس را که این جمع ارائه کردند مالحظه کند و ملتفت شد که به فرض صحت بعضی ٬معدودی از آنها
متعلق به میدان ژاله بودند .به نظر میرسید که اـکثر آنها طی راهپیمایی پنجشنبه  7فوریه در جاده قدیم
شمیران و بلوار پهلوی برداشته شده بودند( .میناچی گفت که سعی خواهد نمود تا نسخههایی از عکسها را
برای سفارت فراهم کند.
جمع از سفارت جهت اجازه مالقات برای عرضه حرفهای خود به سوالرز نماینده کنگره تشکر فراوان
ـکرد.
بخش سیاسی جی .دی .استمپل
 23اـکتبر 78

سند شماره )(27
طبقهبندی خیلی محرمانه ـ تاریخ 18 :اـکتبر  1978ـ  26مهر 57
شماره10170 :
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن .دی ـ سی ـ با حق تقدم
رونوشت جهت :سفارت آمریکا در لندن
موضوع :توضیح دمکراسی برای توده ایرانی
1ـ طی مالقات رسمی با شاه در  17اـکتبر ٬سوالرز نماینده کنگره پرسید که دراوضاع فعلی چه کمکی
از دست ایاالت متحده بر میآید ٬شاه پس از تأمل کوتاهی گفت خدمتی که ایاالت متحده و سـایر
دمکراسیها میتوانند انجام دهند ٬این است که به توده ایرانی توضیح دهند که دمکراسی واقعًا چیست.
2ـ او گفت که افکار عوام ایرانی درباره دمکراسی مقداری مغشوش است .بسیاری از مالها نوشتههای
قرآن را طوری تفسیر میکردند که مفهوم حاصل این میشد که دمکراسی یعنی تساوی کلی در مالکیت٬
درآمد و سایر چیزها .رهبران دیگری که عوامفریبتر بودند٬تفسیری ارائه میکردند که بر حقوق هراقلیت
برای اشاعه نظریات آنها تأـکید داشت به آنارشی منجر میشد.
3ـ او امید داشت که ما بتوانیم روشن سازیم که دمکراسی بر قبول اراده اـکثریت و حاـکمیت قانون تکیه
دارد و احساس میکرد که جهت آمادگی برای انتخابات آزاد الزم است که این به وضوح بیان گردد.
4ـ من با دستیاران خود درباره راههای ممکن برای اجرای این پیشنهاد مشورت کردم .آژانس جهانی
ارتباطات ایاالت متحده مشغول بررسی احتماالت گوناـگون است به هر حال یک نتیجه کلی که گرفته شده
این است که احتماًال بی.بی.سی .بهترین وسیله برای بیان این مطلب است .بنابراین من این پیشنهاد را به
سفیر بریتانیا نیز رسانیدم.
5ــ این ایده ٬نظر سفیر بریتانیا را جلب کرده ٬اما به علت ظرافت ارتباط بی.بی.سی .او باید به دقت به
سمت آن برود .از آنجایی که گفته است که قادر نیست ”بی.بی.سی“ را کنترل کند او باید از گذاردن این اثر
در اذهان که وی میتواند در آن اعمال نفوذ کرده تا برنامههایی که پیشنهاد میکند ٬پخش نماید ٬اجتناب
سولیوان
ورزد.
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سند شماره )(28

خیلی محرمانه
یادداشت مذاـکرات
تاریخ و محل 21 :اـکتبر  1978برابر با  29مهر  57ـ اقامتگاه اقبال
شرکتکنندگان :خسرو اقبال ـ جرج المبراـکیس رایزن سیاسی سفارت آمریکا ٬تهران٬
موضوع :اوضاع داخلی
اقبال روز قبل با شریف امامی نخست وزیر به تقاضای خود نخست وزیر مالقات کرده بود .اقبال
میگوید نخست وزیر از او پرسید که آیا او حاضر است با او )شریف امامی( همکاری کند )به عنوان عضو
ـکابینه( .اقبال میگوید که او این تقاضا را رد کرده وی در عین حال پیشنهاد کرده است که میتواند به انحاء
دیگر کمک کند .او میگوید که به نخست وزیر گفته بود که به عقیده وی اوضاع بسیار دشوار است و
همچنین پشتیبانی خود را از کوششهای نیرومند شریف امامی ابراز داشت .یکی از برادران اقبال تولیت
آستان قم است .وی پیر و بیمار میباشد و شریف امامی میخواهد ٬او اـگر با کس دیگری که بتواند نقش
واسطه را بین حکومت و رهبران مذهبی در قم ایفا کند تعویض نماید .شاه قبًال یک نفر را که شریف امامی
نام او را برده بود ٬رد کرده است .اقبال گفت که شاه بایستی به شریف امامی کمک کند .او باید به میدان آمده
و خطاب به مردم صحبت کند .شاه باید به طور مکرر در تلویزیون ظاهر شده و بگوید که برای بعضی از
خطاهایی که روی داده متأسف است ولی به سختی میکوشد و خواستار وحدت مردم در آینده است و
ایرانیان به آسانی کسی را که از آنها تقاضای پوزش میکند میبخشند .من در مورد اینکه این روش شاه
باشد یا نه ٬اظهار شک و تردید کردم .اقبال پافشاری کرد که چهره گرم و صمیمانهای از شاه در زمان ظاهر
شدن در تلویزیون مورد لزوم میباشد .او حتی یکی از سردبیران سابق اطالعات را برای فراهم کردن
سناریو جهت چنین ظهوری در تلویزیون در نظر داشته است .نخست وزیر نیز میتوانست به تناوب در
تلویزیون ظاهر شود.
راه دیگری که شاه میتوانست از آن طریق کمک کنداین است که به اردشیر زاهدی و همپالگیهای او از
حوادث سال  (1332) 1953بگوید که اقداماتی را که آنها با حمله علیه مسجد ـکرمان آغاز کرده بودند٬
متوقف کنند .او نمونه مشابهی را در ری ذـکر کرد و گفت نقشههایی در نظر است که در مازندران ٬اصفهان و
آنگاه تهران ٬در همین زمینه اتفاق افتد .نخست وزیر در این باره دل خوشی نداشت و این خود یک خط
مشی احمقانهای است.
اقبال همچنین پیشنهاد کرد که یک نوع ”مخزن فکری“ مرکب از پنج یا شش مشاور غیررسمی با
نخست وزیر همکاری کنند تا به او و شاه در بنا نهادن چهره عمومیشان کمک کنند) .روشن است که اقبال
خود را یکی از این اشخاص تصور میکند(.
اقبال همچنین مدعی است که ”رئیس دفتر“ شریف امامی که یکی از دوستان قدیمی اوست به او گفت
ـکه پنجاه سرباز به دلیل خودداری از تیراندازی به سوی جمعیت در میدان ژاله در تاریخ  17شهریور در
بازداشت بسر میبرند) .این یک گزارش هیجانانگیز ٬شبیه گزارشهای دیگری است که ما قبًال درباره آن
نیز شنیدهایم .ما اساسی برای اینکه آنرا باور کنیم نداریم(.
سرانجام اقبال درباره همه چیز اظهار سرخوردگی عمومی کرد .ارتش به وسیله ژنرالهای فاسد اداره
میشود )ـکه بسیاری از آنها در زمینهای ملی شده جنگلی که به آنهاطبق نقشههای مختلف ”فروخته شده
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بود“ سهیم شدهاند( و نمیتوانند در مقابل فشار مقاومت کنند .شاه در زیر فشار خم میشود .او فعًال
ضروری است ولی دیگر هرگزنمیتواند موقعیت قبلی خود را دوباره بر قرار کند و بهتر آن است که زمینه را
برای جانشینی پسرش در چند سال آینده تهیه کند .اـگر جانشینی با ملکه صورت بگیرد کاری از پیش
نخواهد برد .ایرانیان درباره درستی انتخابات نظر عیبجویانهای دارند و هرگز نمیتوانند باور کنند که
انتخاب واقعًا ”آزاد“ است .آنها میدانند که پول آراء را خواهد خرید .در واقع اـگر دولت میخواهد امروز
پول خرج کند میتواند عده زیادی طرفدار به دست آورد .ایرانیان از قدیم االیام آموختهاند که در مور
موضوعات سیاسی در جهت وزش باد بذل توجه نمایند.
در ضمن خسرو اقبال برادر تنی منوچهر اقبال است نه برادر ناتنی ٬پدر او چهارده فرزند از یک مادر
داشته است.
اظهارنظر :اقبال به عنوان یک شایعه پراـکن و یک مردی است که از شایعات مختلف با چابکی به نفع
خود استفاده میکند .در عین حال روشن است که او به بخشهای متعددی از دستگاه حاـکمه ایـران و
همچنین عدهای از سفیران کشورهای اروپایی )فرانسه ٬ایتالیا و (...که او آنها را اغلب میبیند ٬دسترسی
دارد .اطالعات او را بایستی با مقداری شک و تردید نگریست.
سند شماره )(29
سری ـ تاریخ 22 :اـکتبر ) 78برابر با  30مهر (57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :مخالفین در حرکت ٬آیا معاملهای در کار است؟
خالصه :هیئت مشترک ایران را برای پاریس ترک میکند تا آیتاهلل خمینی را ببیند ٬سخنگویان جبهه
ملی بر احتمال ائتالف تأـکید دارند ٬آنها به دولت به خاطر فساد آن حمله میکنند و خواستار این هستند که
دولت با بیطرفی انتخابات را انجام دهد) .پایان خالصه(.
1ـ اخبار  22اـکتبر ٬گزارش رفتن مهندس مهدی بازرگان و دکتر ناصر میناچی از ایران را برای پاریس
جهت مطرح ساختن مسائل حساس با آیتاهلل خمینی دادند .بازرگان رئیس ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق
بشر و میناچی صندوقدار و دوست نزدیک شریعتمداری میباشد .آنها مأموریت سیاسی آشتی دادن را
دارند ٬یکی از اعضای هیئت مدیره به کارشناس سیاسی استمپل در  22اـکتبر گفت که جبهه ملی تماس
مرتبی باخمینی ازوقتی به پاریس آمده داشته و به نرم شدن موضع او بعد از هفته گذشته اشاره میکند .منبع
ملی میگوید حمله خمینی به حزب توده نشانه تغییری از موضع قبلی او میباشد .خمینی هـمچنین
خواستهاش را راجع به دولت اسالمی تصحیح کرده و حاال خواستار عدل اسالمی و اجرای اصول اسالمی
است .منبع گفت اـگر این تغییرات تایید شدن راه برای هیئت بازرگان ـ میناچی در مورد نوعی ائتالف بین
رهبران داخلی و خمینی باز میشود ٬منبع فکر میکرد هیئت باید حداقل همکاری خمینی را به دست
بیاورد تا اجازه دهد آیتاهلل شریعتمداری با دولت همکاری کند.
2ـتفسیر :میناچی قبًال به کارشناس سفارت گفته بود که هیئت فقط موقعی به پاریس خواهد رفت که
ـگروه شریعتمداری احساس کند ٬چیزی برای تقدیم کردن دارد .از این مسئله به عالوه نتیجه صحبتی که در
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 20اـکتبر با نماینده نهضت آزادی )توضیح در زیر است( انجام شد ٬میتوان فهمید که مقدمات یک معامله
واقعی در شرف تکوین است .از طرف دیگر با خواندن مصاحبههای منتشر شده خمینی ٬ما به آن خوش
بینی که منبع جبهه ملی در مورداینکه ٬خمینی با رهبران محلی کنار خواهد آمد٬نرسیدهایم .ما از گزارشات
دیگری از پاریس در مورد گفتههای خمینی قدردانی خواهیم کرد.
3ـ در مالقاتی که قبًال بین کارشناس سفارت و نماینده نهضت آزادی در  20اـکتبر ترتیب داده شده بود
از تظاهرات اخیر ـکرمان )نهضت آزادی ادعا دارد که  20نفر کشته شدهاند 50.نفر زخمی( و شهرهایی که
حکومت نظامی در آنان اعالم نشده بود و بررسی موضعگیریهای اساسی آمریکا ٬صحبت شد .در مورد
امکان برگزاری انتخابات منبع از گذشته خوشبینتر بود و وقتی که کارشناس سفارت خواست دالیل عدم
تمایل نهضت آزادی در فشار آوردن برای برگزاری انتخابات را توضیح دهد ٬نماینده گفت که نهضت
آزادی امکان دارد روشهایی را در نظر بگیرد تااطمینان حاصل کند که انتخابات آزاد است .نماینده نهضت
آزادی گفت تظاهرات مداوم باعث عکسالعمل ارتش خواهد شد و کارشناس سفارت گفت که سیاست
آمریکا اساسًا مخالف حکومت نظامی میباشد و براین مسئله تأـکید کرد که نهضت آزادی ودیگر مخالفین
برای تحکیم اهدافشان باید وضعی را به وجود بیاورند که دولت ایران احساس نکند اعمال نظامی ضروری
هستند .نماینده نهضت آزادی تأـکید کرد که میخواهد دوباره در  31اـکتبر صحبت کند ولی چیزی در مورد
سفر بازرگان به پاریس نگفت .نماینده نهضت آزادی خوشحال بود که آمریکا هنوز خواهان انتخابات بوده
و بعد از گفتارهای معمول در مورد کمبودهای دولت شریف امامی ٬تلویحًا گفت که نهضت آزادی خواهان
دولت بی طرفی است که انتخابات را برگزار کند) .توضیح :امکان دارد مالقات  20اـکتبر قبل از مطلع شدن
منبع از سفر بازرگان برگزار شده باشد ٬ولی موضع مثبت او نسبت به اقسام دیگر فعالیت سیاسی غیر از
تظاهرات مکرر نشان دهنده انعطاف پذیری بیشتر نهضت آزادی میباشد(.
4ـ چند روز گذشته رهبران جبهه ملی چندین بیانیه دادند که اـکثرًا موضوعات مشترکی دارند .الف(
دولت باید به اشتباهات گذشته خود اقرار کند ب( انتخابات فقط میتواند توسط افرادی برگزار شود که در
 25سال گذشته در فساد دست نداشته باشند .ج( حکومت نظامی در ایران به فاجعه خواهد انجامید .عضو
هیئت مدیره ٬بختیار ٬به کارشناس سفارت گفت عامل اصلی قانع کردن جبهه ملی به هر طرح انتخاباتی٬
این اطمینان بود که افرادی که مسئول وقایع گذشته بودند ٬نباید در رأس امور قرار گیرند .مشکالت دیگر
در ایران شکستن اعتصابات و ریشه کن کردن فساد بود .شاه باید در برابر مجلس حاضر شود و بـه
اشتباهات گذشته اقرار کند و خواهان احترام گذاری به قانون اساسی بشود و بگوید ٬که طبق تعریف قانون
اساسی حکومت خواهد کرد .بختیار اقرار کرد که این کار برای او مشکل است و اضافه کرد که سخنرانی
شاه برای مجلس در  19اـکتبر )در تلکس جداـگانه گزارش شده( که از ترتیبات انتقالی سخن میگفت
شواهدی بود مبنی بر حقانیت مخالفین که میگویند ٬شاه سرسختانه با پذیرفتن حدود قانون اسـاس
مخالفت میکند .بختیار معتقد بود که بزرگترین مانع در راه انتخابات مشکل تضمین شـرکت آزادانـه
ـگروههای مخالف میباشد .او به عنوان پیشنهاد گفت دولت انتقالی به رهبری یک قاضی میتواند یک ماه
قبل از انتخابات روی کار بیاید.
5ــ نظرسفارت :فعالیتهای مخالفین درچند روز گذشته به طور کلی نشان میدهد که نوعی همکاری با
دولت توسط نیروهای وابسته به جبهه ملی در شرف تکوین میباشد .در حالی که این برای رهبران قدیمیتر
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مخالفین مشکل است و آنهامیدانند که اعتصابات و خشونت برای کشور مفید نیستند .منابع نهضت آزادی
و جبهه ملی بر امکان سوءاستفاده کمونیستها تأـکید داشتند و مدعی داشتن شواهدی هستند مبنی بر اینکه
طرفداران حزب توده پشت صحنه در دانشگاهها و جاهای دیگر مخصوصًا در محلههای کارگری کار
میکنند ٬خیلی از اعتصابات کارگری یک یا دوخواسته سیاسی در میان خواستههای اقتصادی دارند .اـگر
نتایج مالقات در پاریس بین خمینی و مخالفین و دولت در جهت همکاری بین رهبران مذهبی داخلی و
دولت ایران مساعد باشد ٬این میتواند جریان تشنج زدایی را شروع کند.
سولیوان

سند شماره )(30
خیلی محرمانه ـ تاریخ 24 :اـکتبر  1978ـ  2آبان 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬گزارشگر .المبراـکیس
موضوع :تالشهای آشتیجویانه دولت ایران با بازاریها
1ـ سناتوری که محرم اسرار شریف امامی نخست وزیر است ٬کنسول سیاسی را در  23اـکتبر ٬در
جریان تالشهای در حال پیشرفت برای کشانیدن تاجرهای بازار از جبهه مخالفین به  9طرف دولت ایران٬
قرار داد.
2ـ اوًال سازمان اصنافی وجود دارد که سناتور رهبریت آن را خوب میشناسد و میتواند از طرف آنها
اطمینان دهد .او رهبری را در جمعه  20اـکتبر به دیدن نخست وزیر آورد و آنها خوشحال رفتند .یک
ـکمیسیون مخصوص منصوب شد ٬که قرار است در طی  20روز با یک طرح قانونی برای تسلیم به پارلمان
ـکه به اصناف قدرت کنترل اساسی بر روی امور خودشان ٬همانطوری که میخواهند را میدهد ٬گزارش
ـکند .به عبارت دیگر ٬کنترل قیمت و تالشهای ضد رشوهخواری مسئولیت دولت ایران خواهد بود ٬نه مثل
ـگذشته اخیر مسئولیت اصناف .اصناف در عمل سندیکایی مستقل خواهد شد .چونکه رئیس قبلی اصناف
)به خاطر فساد( برکنار شده است ٬انتخابات جدید برای  19سپتامبر برنامه ریزی شده است .برقراری
حکومت نظامی باعث تعویق انتخابات شد ٬ولی نهایتًا صورت خواهد گرفت .در این میان یک کارمند
صادق و محترم دولت در وزارت بازرگانی به عنوان سرپرست عمل نموده است و اموراصناف را با کمک 5
عضو اصناف اداره میکند .سناتور )ـکه یک پیرمرد قدیمی برجسته در سیاستهای تهران است( گفت مشکل
در مورد آنها وجود ندارد ٬آنها با دولت ایران کار خواهند کرد.
3ـ یک گروه متفاوت دیگر تعدادی تجار برجسته بازار هستند که از آیتاهلل خمینی پیروی و حمایت
ـکردهاند .او لیستی از آنها برای کنسول سیاسی تهیه نمود که در حال ترجمه شدن است .او از این گروه دست
برنداشته است و روی آنها کار خواهد کرد.
4ـ هدف حقیقی هم اـکنون گروه سوم بازاریها است که به طورکلی راه میانه آیتاهلل شریعتمداری را
پیروی میکنند .آنها را طرفداران خمینی میترسند ٬ولی از موقعیت بیزار هستند و دارند پول از دست
میدهند .سناتور دو هفته دیگر قرار مالقاتی برای نهار با آنها در بازار دارد.
5ــ در این میان سناتور به سخت کار کردن روی تعدادی دیگر که با دولت ایران مخالفت میکنند ادامه
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میدهد .او به یک رهبر سیاسی برجسته )سید جوادی(  SEHJAVADIاشاره نمود ٬که بعدًا روی او کار
خواهد کرد.
6ـ او مجددًا اخطار کرد که تمام این اطالعات در حال حاضر باید بدقت نگهداری شود.
سند شماره )(31

خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬گزارشگر :المبراـکیس٬
موضوع :موارد موافقتنامه دولت ایران با مخالفین مذهبی
خالصه :محرم نخستوزیری جزئیات موافقت بین نخست وزیر و رهبر مذهبی مـیانهرو آیتاهلل
شریعتمداری و همچنین مهدی بازرگان رهبر یک فرقه از جبهه ملی را فراهم آورده است .او گفت که وی به
نخستوزیر نه گزارش کرده و نه اطالع داده که این اطالعات را به کنسول سیاسی میدهد و خواهش کرد
ـکه این اطالعات بشدت محرمانه نگهداری شود .حساسیت آن )اطالعات(میتواند به حساب این حقیقت
ـکه اطالعات ما از چندین منبع دیگر تمایل به تناقض با آن دارد گذاشته شود) .پایان خالصه(.
1ـ سناتوری که همکار پشت پرده شریف امامی نخست وزیر است در  23اـکتبر به دنبال کنسول
سیاسی بود ٬که او را در جریان موافقتنامه اخیر بین شریف امامی و نمایندگان شریعتمداری از مخالفین
مذهبی میانه روبگذارد .نخست وزیر با  9تقاضا از  12تقاضای مخالفین در عوض همکاری ساـکت )آرام(
ـکه به وسیله آن بخش مهم از مخالفین قول داده شده موافقت نمود.
2ـ به عالوه ٬بازرگان و میناچی رهبران مخالفین به فرانسه رفتهاند که با خمینی صحبت کنند .برخالف
توضیحاتی که آنها به مطبوعات دادند ٬مأموریت اصلی شان این است که ببینند آیا خمینی با بازگشت به
ایران در  9تا  10ماه براساس محترم شمردن قانون اساسی از طرف او )برای مثال؛ دست برداشتن از
درخواستهایش برای سرنگونی رژیم سلطنتی ٬برقراری جمهوری اسالمی و غیره( موافقت خواهد نمود.
اـگر خمینی موافقت نماید٬تغییر در موضع عمومی اوتدریجی خواهد بود .بازرگان و میناچی  10روز برای
خودشان در فرانسه برای انجام این کار زمان قرار دادهاند.
3ـ تقاضاها در مالقات سری با نخست وزیر به وسیله بازرگان ٬میناچی و پسرشریعتمداری و منبع ما
ـکه تمام جریان راترتیب داده بودارائه شد) .سحابی که از جناح چپ جبهه ملی است نیز قرار بود بیاید ٬ولی
منبع ما اضافه مینماید که اوپیدایش نشد (.نسخه نوشتهشدهای از تقاضاها به ما قول داد شداست .در این
میان مطالب زیرین از حافظه سناتور آمده است 9 .تقاضای موافقت شده عبارتند از:
الف :بازرگان ٬میناچی و رهبران مذهبی میخواهند حزب خودشان را تشکیل دهند .آنها متقاضی
عدم دخالت و اـگر امکانپذیر باشد حمایت از طرف دولت ایران میباشند .نخست وزیر قول حمایت داد.
ب :تقاضا دارند که به محل اجتماع مذهبی )حسینیه ارشاد( در جاده قدیم شمیران اجازه گشایش
مجدد داده شود .اجازه داده شد.
ج :به سازمان حقوق بشر میناچی ـ بازرگان به طور رسمی اجازه ثبت داده شود ٬اجازه داده شد.
د :آزادی کامل مطبوعات ٬اجازه داده شد )این به پیش از اعتصاب اخیر روزنامهنگاران که منتج به
تسلیم دولت ایران به تقاضاهای روزنامهنگاران شد برمیگردد(.
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ه :خانواده سلطنتی خارج از تمام کارها باقی بمانند و به طور کلی تحت کنترل جدی قرار گیرند.
نخست وزیر گفت که او مشتاقانه موافقت نموده و برای این کار فشار خواهد آورد.
و :انتخابات آزاد تابستان آینده به تعویق نیفتد ٬موافقت شد.
ز :قانون ویژهای برای سرعت بخشیدن به محاـکمات در مورد فساد .نخست وزیر موافقت نمود که از
مجلس تقاضا کند چنین قانونی را بگذراند ٬ولی متذکر شد که این قانون باید معتدل باشد نه آنچنان شدید
ـکه دولت را از زیر خراب کند.
ح :شاه سلطنت کند نه حکومت و بنابراین در کارهای روزانه دولت ایران دخالت ننماید .نخست وزیر
موافقت نمود و اشاره کرد که به هر حال شاه همیشه باید به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باقی بماند.او
اشاره نمود که در حال حاضر وی مشکالت خودش را با شاه و ارتش دارد و گفت در شرایط فعلی وی
نمیتواند از این جلوتر برود.
و :موضوعات مذهبی بیشتری در کتب درسی مدارس وجود داشته باشد .نخستوزیر با الحـاق
چیزهایی که اشخاصی نظیر بازرگان ٬میناچی و شریعتمداری به آن معتقدند موافقت نمود و نه با مقدار
زیادی آشغالهایی که به وسیله بعضی مالها موعظه میشود.
4ـ سه تقاضایی که به وسیله نخست وزیر قبول نشد عبارتند از:
الف:پایان فوری حکومت نظامی ٬نخست وزیر گفت او تالش خواهد نمود که آن را قبل از شش ماه اـگر
امکانپذیر باشد پایان دهد.
ب :انحالل فوری پارلمان .نخست وزیر گفت او ممکن است بعدًا امکان منحل کردن پارلمان را در یک
یا دو ماه قبل از ژوئن آینده و انتقال به دوره انتخاباتی پس از آن را در نظر بگیرد.
ج :آزادی تمام زندانیان سیاسی .نخست وزیر آزاد ساختن آتی تمام زندانیان بجز آنهایی که محکوم به
جرایم ویژهای از قبیل قتل ٬تروریسم و غیره هستند را متذکر شد )روز تولد شاه(.
5ــ گروه عالقهاش به ادامه گفتگو از جانب آیتاهلل شریعتمداری را ابراز نمود .به هر حال افراد زیادی
اینروزها ادعا میکنند که از طرف او صحبت میکنند .نخست وزیر باید بداند که تنها نمایندگان قانونی
شریعتمداری ٬میناچی یا عباسی )یک محرم نزدیک شریعتمداری( باید باشند .آنها یا مستقیمًا به خود
نخست وزیر و یا توسط سناتور باید مراجعه نمایند و نه هیچ کس دیگر.
6ـ نظریه :برای ما روشن نیست که چرا سناتور در این لحظه تصمیم به آشکار ساختن جزئیات برای
سفارت گرفت ٬مگراینکه او به دنبال رابطه بلند مدت خوب با ما باشد )وی گفت این کار را به خاطر کشورم
انجام میدهم( و ممکن است ترجیح دهد در صورتی که ما به آن از طریق مخالفین آـگاهی پیدا کنیم ٬اولین
ـکسی باشد که آن را به ما میگوید .اعتماد به این گزارش برخالف اطالعاتی که از منابع مختلف دیگر به
نتیجه رسیدن هر نوع موافقتی را تکذیب مینماید ٬میباشد ٬اـگر چه آیتاهلل شریعتمداری مشتاق یک
موافقت میباشد .حساسیت شدید اطالعات در این زمان میتواند به حساب نقل قولهای متضاد گذاشته
شود.
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از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

سند شماره )(32
خیلی محرمانه ـ تاریخ 29 :اـکتبر  1978ـ  7آبان 57

موضوع :تحوالت سیاسی
1ـ سناتور نزدیک به شریف امامی در  29اـکتبر از طریق واسطه با کنسول سیاسی تماس گرفت که
بگوید او تازه نخست وزیر را دیده است و او )نخست وزیر( علیرغم شایعاتی که در شهر وجود دارد که
دولت او در حال سقوط است ٬محکم ایستاده است .نخست وزیر با شریعتمداری صحبت کرده بود .دومی
)شریعتمداری( پسر و دامادش عباسی را به پاریس میفرستد )احتماًال برای بحث بیشتر با خمینی(.
2ـ او همچنین گفت که وزیر امور اجرائی ـ آزمون استعفا کرده است و استعفایش قبول شده است) .در
مطبوعات امروز استعفا رد شده بود( او در مقامش خواهد بود تا زمانی که جانشینی پیدا شود.
اـکنون جانشینی پیدا شده و استعفا بزودی اعالم خواهد شد) .به نظر میرسد که این با گزارش از طرف
محرم دیگر شریف امامی که به ما گفت نخست وزیر به خاطر اینکه  11وزیر اصلی او به وسیله شاه معین
شدند ٬منجمله وزیر امور خارجه ٬ناراحت بود و اینکه او برای عوض کردن آنها تالش خواهد نمود ٬جور
در میآید .آزمون وزیری بود که نخست وزیر باید بیشتراز همه با او مخالف میبود٬امین )صنایع و معادن(
و کانی )اوقاف( کمتر از دیگران.
سند شماره )(33

خیلی محرمانه
صورت مذاـکرات
شرکتکنندگان :شهریار آهی ٬بانک عمران ٬مجید تهرانیان ٬مؤسسه توسعه و ارتباطات ایران ٬استیفن
ـکوهن ٬معاون دستیار دبیر ٬ـکارل ـکلمنت ٬مأمور میز ایران )وزارت خارجه( ٬جورج المبراـکیس ٬کنسول
سیاسی ٬جان استمپل ٬مأمور سیاسی
زمان و مکان 6 :نوامبر  1978ـ مؤسسه توسعه و ارتباطات ایران )برابر با  15آبان ٬(57
موضوع :وضعیت سیاسی ایران
در طول بیش از  2ساعت و نیم بحث ٬آهی و تهرانیان مشاهدات جالبی را در مورد جنبههای سیاسی ـ
اجتماعی بحران جاری ایران ارائه کردند .ـکوهن روی سیاست حقوق بشر ایاالت متحده براساس اثر آن بر
روی ایران صحبت نمود و گروه بحث کرد که آیا بحران سیاسی تهران بدون تحریک سیاسی حقوق بشر
ایاالت متحده رخ میداد.
ریشههای وضعیت فعلی
آهی گفت دفاع دولت ـکارتر از حقوق بشر با تمایل دولت ایران بدادن آزادی سیاسی دست به دست هم
دادند و موقعیتی را به وجود آوردند ٬که دولت ایران کنترلهای سیاسی را در زمانی که نارضایتی اقتصادی
باال میگرفت کم کم از میان برداشت .در نتیجه  10تا  15سال سرکوبی مخالفین سیاسی ٬جنبشهایی نظیر
جبهه ملی و جنبشهای مذهبی به طور زیرزمینی فعالیت کردهاند .مخالفین مجبور بودهاند به مذهب روی
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بیاورند و در چند سال گذشته نفوذ مذهبی در زندگی ایرانی قویتر شده است .تهرانیان گفت تحقیقی به
وسیله مؤسسه توسعه ارتباطات ایران که دو یا سه سال پیش انجام شد ٬نشان داد که  60درصددانشجویان
دانشگاه بر یک پایه ایدئولوژیکی در دگماتیکترین حد ممکن بودند .آنهایی که با رژیم فعلی مخالفت
ـکردند خودشان را جلب شده به طرف مخالفین مذهبی دریافتند ٬حتی جنبشهای چریکی که در 1971
شروع شد.
تحوالت جاری
ـکلمنت اشاره کرد شاید سیاست حقوق بشر ایاالت متحده یک عامل جزئی بوده و اینکه از میان
برداشتن ترس از ساواـک از طریق اعطای آزادی سیاسی با این حقیقت که جنبشهای اولیه چریکی نشان
داده بودند که سیستم ضربهپذیر است به هم پیوستند و ساواـک را کمتر از عالی جلوه دادند.
ـگروه توافق داشت که اعطای آزادیها فورًا منجر به مبارزه بر علیه فساد و برکندن ریشه آن گردید .آهی
ـگفت که راهی بهتر برای هدایت کردن جریان اعطای آزادیها٬میتوانسته یک جریان متوالی بوده باشد .شاه
میتوانست از موضع قدرت حرکتهای بسیاری انجام دهد ٬تا اینکه تحت فشار مجبور به دادن امتیازات
ـگردد.
سازمان حزب
بحث به تکامل احزاب سیاسی معطوف گردید .تهرانیان و آهی توافق داشتند که حزب رستاخیز یک
فاجعه بود .حزب به سادگی نمیتوانست به طور صحیح شکل داده شده و ساخته شود .حزب رستاخیز
هیچ انگیزه حرفهای و شغلی نمیداد و در مراحل بعدی آن ٬امیدی برای نفوذ بر روی سیاست دولت وجود
نداشت .آهی تصور میکرد که شاه بین دومفهوم حزب گیرافتاده بود .حزب به عنوان یک سازمان )ـگروهی
از کارکنان دفتری که به وسیله نفع شخصی دارای انگیزه شدهاند( و به عنوان منقد دولت که به اعضایش این
شانس را بدهد که از سیاست دولت انتقاد کنند و روی آن نفوذ پیدا نمایند ٬شکست خورد.
تهرانیان گفت پارلمان ایران احتماًال به درد ساختمان حزبی به معنای غربیش نمیخورد .او اشاره کرد
ـکه ایرانیها اصًالطرفداراستبداد هستند که بین نهایت مفعولیت )تاثیرپذیری به میزان خیلی زیاد( و حداـکثر
سبعیت )وحشیگری( در تناوب میباشند .بیرحمی در فعالیتهای کنترل شده ساواـک در اوایل دهه 1970
آشکار بوده است.تأثیرپذیری احتماًال در رقابت برای جلب توجه و مرحمت سلطان یا رهبر که نشان ویژه
سیاستهای دربار بود ٬انعکاس پیدا نمود .حتی در دوران احزاب مردم و ایران نوین نمایش اینکه احزاب
برای طرفداری و توجه شاه رقابت میکنند ٬سودمند بود.
سیر تکامل شاه در ایران
تهرانیان و آهی این نکته جالب را متذکر شدند که وقتی شاه یک سلطان ضعیف بود و به وسـیله
آشوبهای داخلی و خارجی احاطه شده بودعالقهای واقعی نسبت به او وجودداشت .ـکلمنت اشاره کرد که
ایرانیان اساسًا قدرت را در یک مرد بدون قدرت میبینند.ـگروه توافق داشت که آیتاهلل خمینی از این
تاـکتیک استفاده نمود واینکه سخنرانی شاه در اعالم دولت نظامی بازگشتی به این فرم بود که اواز  1949به
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این طرف آن را به کار نبرده بود .برای اولین بار در سالیان دراز شاه باصدایی مطیع و لحنی فروتنانه صحبت
ـکرد .استفاده او از ”من“ بجای ”ما“ زمانی که او خود را به حکومت قانون اساسی متعهد نمود ٬قویًا نیت او
را برای اینکه یک سلطان مطابق قانون اساسی باشد میرسانید .درجواب به یک سؤال تهرانیان با آمادگی
توافق داشت که گریه کردن ممکن بود به قضیه شاه کمک بیشتری بنماید ٬ولی به هر حال رفتار و طرز
برخورد عمومی او در طول سخنرانی قطعًا به ایرانیان این طور میرسانید که او از گذشته درس عبرت
ـگرفته است در حالی که امکان دارد بعضی از شرکتکنندگان با برخی ازنظریاتی که در باال به طور خالصه
شرح داده شد مخالف باشند ٬تمام آمریکاییها احساس کردند که این یک درون بینی جالب در فکر سیاسی
ایرانی بود .آهی و تهرانیان که در حدود  35سال دارند ٬روشنفکران ایرانی هستند که راجع به جریانات
سیاسی تعمق قابل مالحظهای نمودهاند.
سند شماره )(34
تاریخ 7 :نوامبر  1978برابر با  16آبان 1357

سری ـ توزیع محدود
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگر :جان استمپل
موضوع :مخالفین در عکسالعمل نسبت به سخنرانی شاه از هم جدا میشوند
خالصه :در معیت مالقات کنندگان از واشنگتن مقامات سفارت با دکتر میناچی و همچنین رهبران نهضت
آزادی ایران گفتگو کردند .عکسالعمل آنها نسبت به دستگیری قدرت به وسیله نظامیان اساسًا مختلف
است .میناچی معتقد است این اقدام چنانچه دولت نظامی در کوتاهترین زمان ممکن با دولت ائتالف ملی
جایگزین شود ٬امکان دارد مؤثر واقع شود .رهبری نهضت آزادی همچنان تبعیت شفاهی مطلق سخت
خود را از خط خمینی حفظ مینماید و اصرار دارد که شاه باید برود .نهضت آزادی ایران در دولت ائتالفی
شرکت نخواهد کرد ٬مگر این که خمینی آن راتأیید بنماید و ادعامیکند که مردم هرگزدولت نظامی را قبول
نخواهند کرد .نهضت آزادی ایران ادعا میکند که هیچ کس در دولت ائتالفی شرکت نخواهد کرد ٬چنانچه
خمینی به مخالفت با آن ادامه دهد) .پایان خالصه(.
1ـ ـکوهن قائم مقام دستیار دبیر  A.Hـکلمنت مأمور میز ایران و مأمور سفارت ـ استمپل با دکتر ناصر
میناچی در  6نوامبر و در آستانه اعالم شاه مبنی بر به دست گرفتن موقتی قدرت به وسیله دولت نظامی
ـگفتگو کردند .میناچی گفت این حرکت تا زمانی که دولت نظامی به مدت کوتاهی بر سر کار باقی بماند و
ـکاری انجام ندهد که مانع ظهور سریع یک دولت ائتالف ملی جدید همان طوری که شاه قول داد ٬بشود٬
ممکن است مؤثر واقع شود .میناچی پیشنهاد کرد که شاه ممکن است حتی یک مقام برای مذاـکره در مورد
چنان دولتی معرفی نماید و یا شکلی از شورای سلطنت یا مجلس مؤسسان را جهت اعالم یا تصویب
چهارچوبی جدید برای دولت به وجود بیاورد .او تصور میکرد که امکان دارد که رهبران مذهبی )منظور او
میانهروها بود( را نیز به ترتیبی همراه نمود .مهمترین جنبه بحث او ادراـک او ازاینکه جای مانور وجوددارد
بود .میناچی آیتاهللشریعتمداری را در  7نوامبر در قم خواهد دید .او هنوز به دنبال موافقت دولت ایاالت
متحده با تالشها و طرحهایش میباشد.
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2ـ توضیح میناچی در مورد مذاـکرات بین خمینی و مهدی بازرگان از نهضت آزادی و خودش از
اهمیت مساوی برخوردار بود .میناچی گفت خمینی یک موضع سخت و محکم را حفظ میکند )او از این
موضوع با ناامیدی آشکار مشخصی صحبت میکرد( .خمینی روی سه موضوع اصرار میورزد:
1ـ شاه باید کنارهـگیری کند و کشور را ترک کند.
2ـ سلسلههای سلطنتی باید منفصل گردد.
3ـ رژیم باید یک جمهوری باشد که رئیس مملکت همیشه انتخاب شود.
خمینی گفت که او برنامهای برای آینده دارد .میناچی گفت پسر و داماد آیتاهللشریعتمداری به پاریس
رفته بودند که نامهای از شریعتمداری برای دریافت ”برنامه خمینی“ به صورت نوشت شده را به خمینی
بدهند .شریعتمداری انتظار دارد که جوابی در پایان این هفته یا اوائل هـفته آیـنده دریـافت کـند .او
تصمیمگیری را تا آن زمان به تعویق خواهد انداخت.
3ـ قابلیت انعطافی که به وسیله میناچی نشان داده شد و به وسیله رهبر دیگر جبهه ملی ـ بختیار ٬یک
روز جلوتر به طور ضمنی ابراز شد با گرایش و برخورد تند افراطی که به وسیله گروه رهبران جبهه ملی
متشکل از بازرگان ٬پروفسور سحابی ٬و محمد توکلی که با ـکوهن ٬ـکلمنت ٬استمپل و کنسول سیاسی ـ
المبراـکیس در بعدازظهر  6نوامبر مالقات کردند ٬در مغایرت عمدهای میباشد .جـلسه مـعارفه ایـن
اطالعات را در بر میگرفت که بازرگان از طریق لندن به پاریس رفته بود و در آنجا )لندن( با عفو بینالمللی
ـکه قرار است در هفته آینده تیمی برای کار کردن روی وضعیت زندانیان به ایران بفرستد ٬مالقات نمود .تیم
نهضت آزادی ایران فکر میکردند که بیش از  600زندانی سیاسی باقی ماندهاند.
4ـ تیم نهضت آزادی بعدًا متذکر شد که دو حقیقت گفتگو نشده در قضیه جاری وجود دارد :یک
اـکثریت ممتاز از ایرانیان شاه و رژیم او را نمیخواهند و یک اـکثریت قاطع از مخالفین ٬خمینی را به عنوان
رهبرشان در نظر دارند و به دنبال یک دولت اسالمی هستند .سلطان به طور واژگونهای مورد تنفر است.
آنهایی که منجمله کشورهایی که ٬به دنبال ثبات در ایران هستند در این تفکر که شاه میتواند آن را حفظ
ـکند ٬اشتباه میکنند .آنها باید جنبش اسالمی را مورد توجه قرار دهند .ممکنست روی ارقام نهضت آزادی
ـکه اـکثریت با شاه مخالفند بحث کرد ٬ولی گروه هم رأی باقی ماند و بازرگان اصرار میورزید خمینی به
خاطر موضع آشکارش بر علیه شاه رهبر ایرانیان است.او گفت حتی پیروان شریعتمداری در مسائل
سیاسی به خمینی احترام میگذارند )تسلیم میشوند( .در جواب به المبراـکیس در این مورد که آیا مردم از
یک جمهوری اسالمی طرفداری میکنند ٬سحابی گفت مردم دولت اسالمی میخواهند نه لزومًا جمهوری
اسالمی .نهضت آزادی فکر میکرد که کمیته انتخاب شده به وسیله مردم باید به طور موقتی جایگزین
سلسله سلطنتی بشود و تا بعد از برگزار شدن انتخابات آزادحکومت کند .باتوجه به وقایع جاری ٬بازرگان
ـگفت موضوع روشن است :یا شاه میرود یا اـکثریتی ازایرانیان بایستی که کشته شوند.نهضت آزادی چیزی
جز کشتار از دولت نظامی انتظار ندارد .بازرگان به تندی با گفته شاه که او به دنبال یک دولت ائتالفی است
به مخالفت برخاست .بازرگان گفت شاه میخواهد که ارتش و پلیس را تحت کنترل خود نگهدارد که در
دولت مداخله کند .این دلیل شکست معامله با امینی بود.او به عنوان یک فکر بعدی اضافه کرد که حتی
شریف امامی اقبال بیشتری میداشت ٬اـگر که او کنترلی بر روی ارتش داشت.
5ــ المبراـکیس در مورد اصرار نهضت آزادی مبنی بر ترک کردن شاه به عنوان اولین مرحله هـر
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قراردادی سؤال نمود .او اشاره کرد که از شاه نمیتوان انتظارداشت که همه چیز را یکباره رها کند و شاه در
تضمین نمودن مبادله هر موافقت امکانپذیری بین خودش و مخالفین دارای ارزش است.بازرگان تصریح
نمود که هیچ راهی برای خارج شدن از بن بست وجود ندارد ٬مگر این که شاه برود .اویک جریان مرحله به
مرحله با رفتن شاه و با بر سرکار آمدن دیگران برای کار کردن روی دولتی که مورد قبول خمینی باشد را
میدید) .وقتی از او سؤال شد این به چه معناست ٬بازرگان گفت که خمینی تازه شروع به کار کردن بر روی
نوعی از تجویز در این مورد که ایران چه نوعی دولتی میخواهد داشته باشد ٬کرده است( .سحابی گفت
اولین مرحله آشکارا بایستی که عزیمت شاه باشد .دومین مرحله انتخابات آزاد مردم برای پارلمان و ظهور
دولت اسالمی خواهد بود .المبراـکیس سؤال کرد پس از اینکه شاه رفت چه چیزی میتواند مانع چند
سرهنگ از به دست گرفتن قدرت و تیراندازی به طرف تمام مخالفین گردد .بازرگان استوار و محکم باقی
ماند و عمًالواقع شدن این وضعیت را رد کرد .به هر حال این اشاره به نظر رسید که او را کمی ناراحت نمود.
6ـ در جواب به سؤال ـکوهن در اینباره که آیا چیز امیدوار کنندهای در سخنان شاه برای ملت وجود
داشت ٬بازرگان )ـکمی به طور متناقض( گفت اعالمیه )سخنرانی( به خوبی تهیه و پرداخته شده بود و
میتوانست بدون دولت نظامی دقیقًا همان چیزی باشد ٬که ماخواستیم .سخنان در صورتی که حسن نیت
وجود میداشت میتوانست اجرا گردد ولی مردم وعدههای شاه را قبول نخواهند کرد ٬حتی تعهد او را
نسبت به قانون اساسی .ـکلمنت سپس پرسید که آیا نهضت آزادی در یک دولت ائتالفی که ممکن است به
وجود آید شرکت میکند؛ درحقیقت هیچ دولتی چنانچه آیتاهلل خمینی با آن مخالفت کند٬نمیتواند ظهور
پیدا نماید و شاه آن را غیر ممکن میبیند که هر مخالف دیگری را راضی بنماید که یک دولت ائتالفی
تشکیل دهد.
7ـ نظریه سفارت :هر دو مأموران سفارت و دیدار کنندگان از موضع افراطی خیلی شدیدی که به
وسیله رهبران نهضت آزادی گرفته شده بود ٬ضربه خوردند .آشکارا عکسالعمل بازرگان نسـبت بـه
تقاضای خمینی این بود که با آنها همراه شود در حالی که عکسالعمل میناچی نگاه کردن به دورو بر برای
پیدا کردن راهی در پیرامون آنها )تقاضاها( بود .هیچکدام از رهـبران نـهضت آزادی قـابلیت انـعطاف
محدودی که در گفتگوهای قبل با مأموران سفارت وجود داشت را نشان ندادند .در حقیقت همان طوری
ـکه یک دیدار کننده اشاره کرد مشکل است تصور کنیم که این گروه از رهبران نهضت آزادی قادر باشند که
یک کشور مدرن و بزرگ مثل ایران را اداره کنند .گفتگو حالت درگیری و بحث ایدئولوژیکی به خود
ـگرفت ٬تا بحث سیاسی.
8ــ مطالب باال به وسیله تمام شرکتکنندگان دولت ایاالت متحده تصحیح شد )روشن شد(.
سند شماره )(35
سری ـ تاریخ 7 :نوامبر  1978برابر با  16آبان 57
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن
از :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :عکسالعملهای خمینی
1ـ تا این لحظه تمام ایران منتظر است که بشنود آیتاهلل خمینی چگونه در مقابل سخنرانی شاه و
منصوب نمودن دولت نظامی عکسالعمل نشان میدهد .ما تاـکنون روی تلگرافهایی که از پاریس میآید٬
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چیزی ندیدهایم.
2ـ بااین وجود ٬سفارت انگلیس میگوید که دو گزارش متناقض ازپاریس دریافت نموده است .رویتر
میگوید؛ خمینی از پیروانش خواسته است که به مقاومت ادامه دهند .سرویس جهانی بـی.بـی.سـی.
میگوید ٬وی تقاضای قیام مسلحانه نموده است .سفیر انگلیس از  Fcoخواسته است تا تـالش کـند
بی.بی.سی.را وادار به اجتناب ورزیدن از بی مباالتی در سرویس فارسی خود که برنامه بعدی آن در
ساعت  15/30پخش خواهد گردید ٬بنماید ٬خصوصًا برای بی.بی.سی .گزارش قیام مسلحانه اـگر که
حقیقتًا ناصحیح باشد ٬مایه تأسف خواهد بود.
3ـ تقاضاهای خمینی برای مقاومت وضعیتی بحرانی را در اینجا مطرح میسازد .باید دید که آیا
روحانیون اینجا با وی مخالفت خواهند نمود و براعتدال اصرار خواهند داشت یا تقاضاهای رادیکال او را
تأیید خواهند نمود .آن تصمیم ماهیت آتیه سیاسی اینجا را معین خواهد کرد.
4ـ در هر حال اـگر تقاضاهای خمینی در اینجا مورد قبول واقع شود ٬ما انتظار یک بخش ضد خارجی
در مجموع آن را داریم .جامعه بزرگ آمریکایی در اینجا مورد خطر خواهد بود .بنابراین ما قویًا پیشنهاد
میکنیم اـگر که امکانپذیر است هر گونه بیانیه رسمی برای حمایت از دولت نظامی که مقامات واشنگتن
احساس میکنند باید بیان گردد ٬قبًال با این سفارتخانه )تهران( در میان گذارده شود.
سند شماره )(36
سری ـ تاریخ 7 :نوامبر  1978برابر با  16آبان 57

از :سفارت آمریکا ـ لندن
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گزارش مطبوعاتی بی .بی .سی .در مورد خمینی
1ـ تلکس مرجع الف تا پس از پخش برنامه ساعت  11بی.بی.سی .دریافت شد.
2ـ ما فورًا نگرانی شما را به اطالع ) (FCOفرانک جاد وزیر کشور رساندیم و وی قول داد که موضوع
را به منظور مطمئن شدن از صحت گزارشات خبری بی.بی.سی .در سرویس فارسی مورد بررسی قرار
دهد.
3ـ درست پس از تلفن ما به جاد ) (JUDDمأمور بخش ایران )در وزارت خارجه( انگلیس به پارسونز
سفیر آمریکا گفت که وی به تازگی به لوکاس سرپرست دپارتمان خاورمیانه تلفن زده تا گزارش کند که وی
با در نظر گرفتن مشکل ترجمه دقیق کلمات فارسی که مورد استفاده قرار گرفته ٬مطمئن نیست که آیا
بی.بی.سی میتواند به طور منصفانه متهم به بی دقتی شود یا نه .تا آنجایی که ) (FCOمیداند مأمور بخش
ایران نتیجه گرفت که زمینه واقعی برای شکایت از بی.بی.سی .وجود ندارد.
4ـ چند دقیقه پیش مایکل ریچاردسون یکی از کارمندان جاد به ) (DCMتلفن کرد ٬تا گزارش کند که
از ساعت  10/30روز  6نوامبر هیچگونه اشارهای به خمینی در هیچکدام از برنامههای فارسی بی.بی.سی.
نشده است .در  6نوامبر ازخمینی نقل قول شده بود که وی ”هیچگونه نیازی به شورش مسلحانه“نمیبیند.
ریچاردسون از پیدا کردن هر گونه اشاره دیگری در برنامهها به ”قیام مسلحانه“ عاجز بوده است .با این
وجود ریچاردسون بر اعتقاد ) (FCOـکه منظور ما خوب فهمیده شده تأـکید کرد ـخصوصًا دراین روزهای
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بحرانی حیاتی است که بی.بی.سی .در گزارشاتش کامًال دقیق باشد.
سند شماره )(37
خیلی محرمانه ـ تاریخ 9 :نوامبر  1978ـ  18آبان 1357

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :طرح مخالفین برای کنارهـگیری شاه
خالصه :به سفارت انگلیس و ما ٬آخرین طرح مخالفین برای حل بحران جاری ارائه شده است .طرح٬
ـکنارهـگیری شاه ٬شورای سلطنت ٬انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان برای در نظر گرفتن ادامـه رژیـم
سلطنتی یا تغییر به هر شکل دیگری از حکومت را مورد نظر دارد .از ما و سفارت انگلیس تقاضا شده که
این )طرح( را به شاه ارائه کنیم.
1ـ میناچی رهبر مخالف مذهبی ـ حقوق بشر در  4نوامبر به سفیر انگلیس دسترسی پیدا نمود ودیروز
مالقاتی در پی آن با رئیس دفتر سفارت انگلیس در  8نوامبر برای ارائه راه حلی مطابق قانون اساسی در
مورد موقعیت فعلی داشت .میناچی عناصر طرح خود را برای کنسول سیاسی در  9نوامبر و پس از آنکه
انگلیسیها ما را در این مورد در جریان گذاشتند ٬تکرار نمود.
2ـ راهحل ٬کنارهـگیری و عزیمت شاه را مجسم مینماید .شورای سلطنت به ریاست ملکه یا هر کس
دیگری که شاه تعیین کند با حداقل چهار غیر نظامی و سه نظامی دارای استحکام )قدرت( میشود .در
میان غیر نظامیان نمایندگان احزاب سیاسی و همچنین احتماًال نخست وزیر و رئیس پارلمان خواهند بود.
سه نظامی شامل ژنرالهای بازنشسته مثل جم ٬ـگارزان ٬مدنی یا اخوی خواهند بود .حضور آنها به منظور
حفظ همکاری ارتش در این مرحله میباشد .انتخابات برای مجلس مؤسسان به مدت کوتاهی پس از آن
دنبال خواهد شد و مجلس برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه آیا هیچ مادهای از قانون اساسی احتیاج به
متمم دارد یا نه تشکیل خواهد شد.
3ـ میناچی متذکر شد که صحبتهایی از رفراندم در مورد ادامه رژیم سلطنتی بوده است ٬ولی مخالفین
ایدهای که در گذشته تجربه شده است را دوست ندارند .مجلس مؤسسان با قانون اساسی  1906شروع
خواهد کرد و خواهد دید که چه چیز الزم است اضافه و یا عوض بنماید.
4ـ میناچی که تازه از قم برگشته بود گفت که وی موافقت شریعتمداری و آیتاهلل گلپایگانی و مرعشی
را با این پیشنهادات به دست آورده است .او همچنین موافقت بازرگان )ـکه میناچی به او خیلی نزدیک
است( را به دست آورده است و انتظار دارد که دیگران از قبیل سنجابی سریعًا موافقت نمایند ٬چون که این
طرح چیزی را ارائه میدهد که آنها میخواهند وقتی که کنسول سیاسی اشاره نمود که این نـمایانگر
سختتر شدن موضع مخالفین میانه رو )خمینی بکنار( به میزان قابل توجهی میباشد ٬میناچی قبول کرد که
فقط جزیی )موضع( از آن سختتر شده است .او گفت شریعتمداری و دیگران در مورد اجرای قانون
اساسی  1906صحبت میکردهاند .از نظر فنی این شامل متممهای بعدی نمیشود .متمم  1925است که
صحبت از سلطنت دایمی به وسیله سلسله پهلوی میماند .او همچنین قبول داشت که این متممها بود که
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شامل قوانینی برای تصویب تمام قوانین مجلس به وسیله  5مال بود .بنابر این میناچی به طور ضمنی
رسانید که شریعتمداری از ابتدا درباره پایان دادن به سلسله پهلوی صحبت میکرده است.
5ــ کامًال روشن بود که میناچی این طرح را به سفارتخانههای انگلیس و ایاالت متحده ارائه میکند که
دو سفیر کبیر آن را به شاه عرضه نمایند و او راوادارند که آن را قبول نماید .مخالفین آماده بودند که طرح را
مستقیمًا به شاه بدهند ٬ولی فقط قبل ازاینکه انگلیسیها و آمریکاییها وی را برای آن آماده کردند .میناچی
ـگفت اودیکتاتوری قوی است و مطمئنًا اـگر که مخالفین طرح را اول به او عرضه نمایند آنرا به کناری پرت
خواهد کرد .چونکه شاه بشدت روی حمایت مستمر از جانب دولتهای آمریکا و انگلیس تکیه میکند.
توجه او نسبت به طرح چنانچه آن دو دولت حمایت خودشان را از آن نشان دادند به مقدار زیادی سادهتر
خواهدگردید .مخالفین میخواهند به دولت آمریکا و انگلیس اطمینان دهند که )مخالفین( آنها را به عنوان
دوستانشان میپندارند و تشخیص میدهند که آنها منافع اساسی در ایران برای حفاظت دارند.
6ـ کنسول سیاسی گفت خوشحال است که طرح به صورت جزئیات برای او تشریح شده است و البته
آن را به سفیر کبیر و واشنگتن گزارش خواهد نمود .او فکر میکرد که رئیس دفتر سفارت انگلیس مقدمتًا
عکسالعملی منفی نشان داده است که کنسول سیاسی صادقانه فکر میکند که آن عکسالعمل دولت
ایاالت متحده نیز باشد .میناچی آـگاه بود که او از ایاالت متحده و انگلیس تقاضا میکرد که در جریانات
سیاسی داخلی ایران دخالت کنند .او مشکوک بود که دولتهای ایاالت متحده و انگلیس بخواهند چنین
ـکنند و یا این مسئولیت را به عهده بگیرند که چنین قدمی موجب تضمین یک نتیجه خشنود کننده از نظر
تمام گروههای ذینفع و مردم ایران خواهد بود .برتر از آن او فقط جرأت کرد بگوید )با یک حالت شخصی(
ـکه طرح به نظر او نابهنگام میرسد .با شاه که فقط چند روزپیش قادر به پایان رسانیدن مذاـکرات برای یک
دولت ائتالفی نبوده است و به برقراری یک دولت نظامی اجازه داده است ٬طرح به نظر میرسد که یا خیلی
زود و یا خیلی دیر باشد .میناچی درک خودش را با یک لبخند نشان داد و بحثی نکرد.
7ـ نظریه :طرح آن طوری که عنوان میدارد ٬البته یک دعوت مؤدبانه از شاه برای تسلیم است .طرح
تمام عوامل ٬بهترین نتیجه ممکن را از نقطه نظر مخالفین به هم میپیوندد .در عین حال نشانه کمی وجود
دارد که مخالفین آماده باشند ٬خیلی از این طرح به عقب برگردند و مذاـکره نمایند .ما نمیتوانیم پیشبینی
ـکنیم که شاه به طور جدی نسبت به آن توجه کند ٬مگراینکه دولت نظامی در برقراری نظم و قانون شکست
بخورد و او بدون هیچ راه حل بادوام اختیاری دیگری ٬در تمایلش برای برقراری ثبات در ایران ٬باقی
مانده باشد.
سند شماره )(38
سری ـ تاریخ 9 :نوامبر  1978برابر با  18آبان 57

از :وزارت امور خارجه واشنگتن
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و جنوب آسیا
موضوع :گزارش وضعیت ایران شماره  9 ٬9نوامبر 1978
1ـ وضعیت ایران از ساعت  9 ٬15:30نوامبر 1978
2ـ تهران آرام باقی ماند ٬ولی گزارشاتی از آشوب در استانها وجود داشت است و در غیاب پوشش
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خبری روزنامهها و به حداقل رسیدن گزارشات رادیویی شایعات فراوان شدهاند .افزایشـی در تـعداد
تهدیدهای تلفنی بی هدف به خارجیها وجود داشته است و به آنها نصیحت شده که ایران را ترک نمایند؛
وگرنه کشته میشوند .هیئت نمایندگی اسرائیل گزارش تأیید نشدهای دارد مبنی بر اینکه  4آلمانی در
ساری در سواحل دریای خزر کشته شدهاند .به پرسنل برنامه توسعه سازمان ملل توصیه شده به علت این
ـکه وزارتخانههای دولتی کار نمیکنند تا اطالع بعدی در خانهها بمانند.
3ـ از طرف مخالفین از ایاالت متحده و انگلیس خواسته شده که شاه را برای آخرین پیشنهاد آنها که
توسط آیتاهللهای برجسته در قم تأیید شده و خواستار کنار رفتن شاه و انتخابات آزاد میباشد ٬آماده
ـکنند .میناچی رهبر مخالفین گفت :مخالفین تمایل دارند انگلیس و ایاالت متحده را از دوستی خود و
تشخیص اینکه ما )آمریکا و انگلیس( در ایران منافع اساسی داریم که باید از آنها حفاظت شود ٬مطمئن
سازند .سفارت تهران نمیتواند پیش بینی نماید که شاه به طور جدی طرح را مورد توجه قرار خواهد داد٬
مگر اینکه تمام راههای چاره دیگر از بین رفته باشد.
4ـ در مالقاتی با سفیر ٬نخست وزیر دورنمایی خوشبینانه برای حل مسئله اعتصابات ارائه نمود .او
ـگفت که ایران تجهیزات کنترل جمعیت اضافی که کشنده نیستند به دست خواهد آورد و برای آموزشهای
ـکنترل جمعیت از انگلیس کمک خواهد گرفت .او قصد داشت دولتش را مطابق قانون اساسی برای کسب
تأیید به مجلس معرفی نماید .نخست وزیر اعتراف نمود که درخواست از غیر نظامیان برای خدمت در
ـکابینهاش مشکل بوده است.
5ــ دولت نظامی در جستجوی حمایت گسترده از جانب رهبران نظامی و مذهبی در تالشش بر علیه
خشونت عوامل ضد شاه ٬بوده است .امروز دولت دستور داد که فرمانداران نظامی استانها کمیتههایی که
رهبران مذهبی را در بر میگیرد تشکیل دهند ٬که در مورد کسانی که مسئول آشوبها هستند تحقیق نموده
و آنها را معرفی نمایند و نظم را برقرار کنند .این اولین باری است که از رهبران مذهبی با نفوذ خواسته شده
ـکه در اقدام دولت شرکت کنند.
6ـ مجموع تولید نفت امروز به  1/479میلیون بشکه افزایش یافت .افزایش به وسیله استقرار پرسنل
نظامی در مناطق تولیدی اصلی٬امکانپذیر گردید .هیچ نشانهای وجود ندارد که دولت یا شرکت ملی نفت
ایران چه اقدام دیگری را به منظور حل کردن یا شکستن اعتصاب در نظر دارد .هیچ اولتیماتومی صادر
نشد و کارکنان چکهای حقوق خود را دریافت نمودند .ـ درست مثل اینکه وضعیت عادی بوده در این اثنا
اعتصاب ایران ایر ظاهرًا در  9نوامبر حل شد و پروازهای بینالمللی به لندن و نیویورک از شنبه به طور
آزمایشی از سر گرفته میشود .برقراری خدمات داخلی به لحاظ منع عبور و مرور سخت مشکل خواهد
شد .کارکنان برای تقاضاهای سیاسی که حل مسئله اعتصاب را غیر ممکن میکرد ٬فشار نیاوردند .اـگر
ایران ایر در برقراری خدمات بدون متوسل شدن به ارتش موفق باشد ٬دولت اولین پـیروزی خـیلی
سمبلیک خود را در برقراری خدمات عمومی و تولید به دست آورده است.

خط میانه  259

سند شماره )(39

خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا تهران
تاریخ 11 :نوامبر  1978ـ  20آبان 57
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی فوری
شماره سند1106 :
موضوع :اوضاع امنیت سیاسی :رهبران جبهه ملی دستگیر شدند
1ـ کمی قبل از شروع کنفرانس مطبوعاتی رهبران جبهه ملی سنجابی و فروهر شخصًا توسط ژنرال
اویسی دستگیر شدند.
بختیار و بازاریان برجسته که حاضر بودند ٬دستگیر نشدند .طبق گفته گزارشگر محلی ٬بختیار به
مخبرین که تجمع کرده بودند گفت که هدف از این نشست این بود که اتحاد خود را با خمینی اعالم کرده و
خواستار برگزاری رفراندم شویم که آیا ایران باید سلطنتی باشد یا جمهوری ٬ما انتظار داریم بی.بی.سی.
تمام اینها را به زودی گزارش کند.
2ـ خانم سنجابی به خبرنگاران گفت که هدف از این نشست درخواست برای اعـتصاب عـمومی
یکشنبه  12نوامبر بود.
3ـ اعضای نهضت آزادی ایران امروز عصر با مأمور سیاسی سفارت مالقات کردند و خـواسـتار
استعفای شاه و تشکیل شورای سلطنت شدند.
4ـ اولیای حکومت نظامی در یک اعالمیه دستور دادهاند که قوانین و مقررات حکومت نظامی از 12
نوامبر شدیدًا به مورد اجراء در خواهد آمد .مسئولین امنیتی نیز اظهارات مشابهی امروز به ما اعـالم
داشتند.
5ــ نظریه :مخالفین و دولت تا این لحظه ظاهرًا عزمشان بر این است که فردا یا در آینده نزدیک
رودررویی داشته باشند.
سولیوان

سند شماره )(40

طبقهبندی خیلی محرمانه
تاریخ 15 :نوامبر  78برابر با  24آبان 57

از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی
به :سفارت آمریکا تهران ـ فوری
شماره سند9279 :
موضوع :کریم سنجابی
سناتور پرسی و سناتوراستیونسون و سیمون نماینده کنگره به نیابت موکل خود پسر کریم سنجابی که
تبعه آمریکاست از ما خواستهاند ٬تا درباره وضعیت کریم سنجابی تحقیق کنیم.
آیا سفارت در صورت امکان فردا میتواند اطالعاتی درباره اینکه سنجابی در کجا بازداشت شده
است ٬تحت چه شرایطی است و چه اتهامات ویژهای به او وارد شده است ٬گزارش کند.
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سند شماره )(41

خیلی محرمانه
تاریخ 16 :نوامبر  1978ـ  25آبان 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی
موضوع :کریم سنجابی
دیروز ٬بهادری معاون وزیر دربار ٬به تقاضای ما تحقیقاتی بعمل آورد و اطالع میدهد که سنجابی
ضمن آنکه در بازداشت است ٬در شرایط راحتی به سر میبرد .رئیس ساواـک ٬تیمسار مقدم که شاـگرد
سنجابی در درس حقوق بوده شخصًا همین مطلب را به ما ابراز داشته است .ما قبًال دالیل دستگیری وی را
به موجب بند  5قانون حکومت نظامی زمانی که به طور غیر قانونی سعی داشت یک کنفرانس مطبوعاتی
برگزار کند ٬گزارش کردهایم.
سولیوان
تهیه توسط :جی.بی.المبراـکیس

سند شماره )(42

تاریخ 16 :نوامبر  1978ـ  25آبان 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گفته رئیس جمهور )آمریکا ـ مترجم( در مورد ایران
1ـ تفسیر فارسی بی بی سی از گفته رئیس جمهور در مورد ایران آن طوری که به وسیله چندین منبع
سفارت شنیده شد ”تبهکاران“ را به سختی به ”طبقه وازده اجتماع“ ترجمه میکند .ما میشنویم که این
سؤاالتی را در میان مخالفین به وجود آورده است .به طوری که گزارش شده شریعتمداری رهبر برجسته
مذهبی در قم به رئیس ساواـک ٬ژنرال مقدم در مورد این موضوع تلفن کرد .بنابر این ما تعجیل داریم که
نسخههایی از متن )سخنان( ریاست جمهوری )ـکه کلمه صحیح ”آشوب“ را به جای ”تبهکاران“ استفاده
ـکرده( را در میان مردم منجمله ژنرال مقدم٬توزیع کنیم که با مالحظه آن رهبران مذهبی نیز بدانند که رئیس
جمهور چه گفته است.
2ـ مجددًا نیاز فوری برای بررسی اساسی نسخههای ـکاخ سفید قبل از آنکه آنها منتشر شـوند٬
سولیوان
خاطرنشان میشود.
سند شماره )(43

تاریخ 16 :نوامبر  1978ـ  25آبان 57
خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگران :جان استمپل ٬جی.بی.المبراـکیس
موضوع :کریم سنجابی
خالصه :سنجابی در زندان نظامی و تحت اتهام نقض حکومت نظامی در شرایط خوبی است و با دولت
ایران در ارتباط بوده است) .پایان خالصه(.
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1ـ ما گزارش کردهایم که منبع وزارت دربار برای کنسول سیاسی در صبح  12نوامبر تصدیق کرد که
سنجابی تحت ماده پنج قانون حکومت نظامی نگهداشته میشود.
2ـ دکتر میناچی ٬خزانه دار ـکمیته دفاع از حقوق بشر و آزادی بعدًا در  16نوامبر و به طور محرمانه به
استمپل مأمور سفارت گفت که سنجابی در زندان نظامی جمشیدآباد تهران همراه با تمام وزرای قبلی که
دستگیر شدند ٬میباشد .همسرش به طور مرتب از او دیدن میکند .میناچی شرایط را ”خیلی خوب“
توصیف کرد .میناچی گفت در حقیقت سنجابی مکالماتی با دولت داشـته است و مـوقعیت را خـیلی
رضایتبخش توصیف نمود .او گفت که وی شنبه  25نوامبر بیشتر گزارش خواهد کرد.
3ـسفارت هیچ مخالفتی بادادن )ـگذشتن( مطالب باال به سناتورها واعضای کنگره بدون اشاره به منبع
و حذف این حقیقت که سنجابی با دولت مذاـکره میکند ٬ندارد .شاید خود وزارت خارجه بتواند پسر
سنجابی) (1را مطمئن سازد که پدرش در شرایط خوبی به سر میبرد و به طور منظم به وسیله خانواده از او
دیدار میشود ٬بعد شاید به این حقیقت اشاره کند )وزارت خارجه( که حبس بودن در این زمان به نظر
نمیرسد که مشکل بزرگی برای خود او و همقطاران سیاسی او باشد .میناچی این احساس را به مأمور
سفارت داد ٬گر چه او به طور مستقیم چنین نخواهد گفت ٬که وضعیت کامًال ناخوشایند برای سنجابی و
جبهه ملی نیست.
 4ـ شایعه مالقات سنجابی با شاه به طور مرتب اینجا و آنجا شنیده میشود .ما هیچ گونه تأییدی
نداریم ٬هر چند آن )مالقات با شاه( با مالقات فقط با دولت خیلی تفاوت خواهدداشت .وزارت خارجه به
یاد خواهد آورد که شاه موقعی که سنجابی به پاریس رفت که با خمینی صحبت کند ٬عالقه داشت با او
صحبت کند) .و وقتی او بازگشت ٬حداقل به طور عمومی به خط تند خمینی برگشته بود(.
سند شماره )(44

خیلی محرمانه
تاریخ 16 :نوامبر  1978ـ  25آبان 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :گفتگو با میانهروهای مخالف و وفاداران به سلطنت
1ـ اخیرًا در شبهای متوالی کنسول سیاسی با محمد درخشش رئیس اتحادیه معلمان و سناتور محمد
علی مسعودی طرفدار برجسته شریف امامی و وفادار به شاه مالقات نمود .مقدار زیادی از زمینه گفتگو با
درخشش 17 ٬سال گذشته را که وی در دولت فعال نبوده است در بر میگرفت ٬او پس از خدمت نمودن به
عنوان وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد این شغل را در کابینه علم آن روزهانپذیرفت .او یک هفته قبل پس
از گذراندن دو هفته ٬عمدتًا در یک بیمارستان نظامی به خاطر مسئله فشار خون ٬آزاد گردید ٬او به خاطر
ـگفتههای مخالفین توسط مقامات حکومت نظامی دستگیر شده بود .درخشش که رهبر یک اتحادیه مرکب
از چهارصد هزار معلم در سراسر ایران است ٬یکی از نسبتًا معدود اشخاصی است که میتواند یک سازمان
1ـ البته الزم به تذکر است که یکی از پسران سنجابی به نام سام سنجابی از ایادی سازمان سیا است که اسناد مربوط به آن جداـگانه منتشر خواهد
شد.
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را بسیج نماید.
او اشاره کرد که عالقهمند است روش آشتیجویانه را دنبال نماید که به شاه اجازه میدهد باقی بماند و
سلطنت کند ٬نه حکومت ٬ولی دولت جلوی تمام تالشهایی که او و گروهش برای انتشار یا فعال بودن از
لحاظ سیاسی کردهاند را گرفته است.
2ـ درخشش گروهی را که از او پیروی میکنند اـکثریت معلمین میخواند ٬طبق گفته او٬اقلیتی کوچک
دنباله روی سازمانهای زیر زمینی کمونیست هستند ٬در حالی که اقلیتی بزرگتر طرفداران مذهبی که
خمینی بر آن تسلط دارد میباشند .او اشخاصی را که در طول  17سال گذشته مقامهایی در دولت داشتهاند
از نظراخالقی )حتی اـگر نه در هرموردی از نظر مالی( فاسدمیداند.او تجربه خودش را ذـکرمیکند ٬زمانی
ـکه حقوقش برای سالها قطع شد و او مجبور بود که به اتکای درآمدهای زنش زندگی کند .تمام این به نظر
نمیآید که اوضاع را برای او خیلی ناـگوار کرده باشد و کنسول سیاسی و همچنین ـگریفین مأموراداره INR
از آمادگی او به دنبال کردن یک راه میانه که ممکن است کشور او را از دو قطب افراطی که وضعیت به آن
طرف میلغزد نجات دهد ٬آـگاهی دارند.
3ـمسعودی که در حمایت از شریف امامی به عنوان نخست وزیر درپشت پرده فعال بود به فعال بودن
با خیلی از مخالفین همچنین عناصر طرفدار سلطنت ادامه میدهد ٬وفاداری مستمری را که خیلی از
ایرانیان برای شاه علیرغم درکشان از اشتباهات زیادی که احساس میکنند مرتکب شده ٬نمایان ساخت.
مسعودی و دخترانش یکسره درباره گناهان اشخاصی که شاه را در دهه گذشته احاطه کردند و از نقششان
به عنوان واسطه بین شاه و مردم بهرهمند شدند ٬صحبت کردند .هویدا خصوصًا مورد انتقاد شدید قرار
ـگرفت.
4ـ ما این دو مالقات را برای نشان دادن پیچیدگی وضعیت داخلی ایران گزارش میکنیم .عـناصر
ـگوناـگونی در اجتماع وجود دارند که عالقهمند مشاهده نوعی از راه حل از طریق مصالحه که شاه را
نگهدارد و مانع از پیروزی کامل نیروهای خمینی شود ٬میباشند .خیلی از این اشخاص متقاعد هستند که
ـکمونیستها علیرغم موقعیت پایینشان در اپوزیسیون فعلی ٬سرانجام قادر خواهند بود که بر هر دولت
جانشینی غلبه کنند .دیگران میخواهند که از چیزی که آنها آن را به عنوان تعصب مـذهبی مـیبینند
جلوگیری نمایند و تمامًا تشخیص میدهند که نتیجه وضعیت فعلی هر چه میخواهد باشد ٬نقش اساسی
سولیوان
باید به وسیله نیروهای مسلح ایفاء گردد.
سند شماره )(45

سری
تاریخ 17 :نوامبر  1978ـ  26آبان 57

توزیع محمود
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگر :ویلیام سولیوان
موضوع :مالقات با علی امینی
1ـ علی امینی نخست وزیر پیشین با احتیاط از من خواست که او را عصر روز  16نوامبر در منزل یک
دوست مشترک مالقات کنم .صحبت با بیان دو جانبه بی میلی قبلی برای مالقات ٬به خاطر شایعات بی
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اساس تهران ٬که امینی عروسک خیمه شب بازی آمریکا یا جاسوس سیا است ٬شروع شد.امینی گفت آن
جنبه تا زمانی که وی جاهطلبیهایی برای نخست وزیر شدن در خود میپرورد برای او مهم بود .او سرانجام
تصمیم گرفت که چنان جاهطلبیهایی را انکار نماید و ازاینرو در پی فرصت بود که با من مبادله نظرات کند.
2ـ امینی گفت که وی تصمیم گرفته بود که میتواند با فعالیت به عنوان یک میانجی و سازماندهنده
برای مصالحه به بهترین نحو به کشورش خدمت نماید .او و انتظام با شاه و همچنین گروههای مخالف به
طور نسبتًا منظمی مالقات میکردهاند .او گفت که احساس میکند پیشرفتی حاصل گردیده ٬ولی هنوز
میبایستی فاصله زیاد بی اطمینانی را پر نماید .او از جایی که میدانست ما نیز تماسهای مستمری با شاه و
ـگروههای مخالف داشتهایم از من پرسید که وضعیت را چگونه میبینم.
3ـ من گفتم این گمان من است که شاه در تمایلش به تشکیل یک دولت ملی و پیش رفتن به سوی
انتخابات آزاد صادق است .عمق و قلمرو مخالفت عمومی با وی و رژیمش او را تکان داده بود .به هر حال
ما گروههای مخالف را برای مصالحه سر سخت و بی میل دریافتیم .آنها عمیقًا به شاه بی اعتماد هستند و
احساس میکنند که هر نوع گفتگویی به طریقی به در تله افتادن منجر خواهدشد .آنهااز سفیر کبیر انگلیس
و من خواستند که واسطههای آنها باشیم ٬ولی شرایط آنها شامل تسلیم شدن شاه بود .ما به طور قطعی از
میانجیگری امتناع ورزیدیم .موضع ایاالت متحده چندین بار به طور قاطع به وسیله پرزیدنت ـکارترعنوان
شده است .ما خودمان را در تالش برای ساخت سیاستهای داخلی ایران شرکت نمیدهیم .آن بایستی که
یک تالش ایرانی بوده باشد.
4ـ امینی گفت او با این موضع موافق است و تالش میکند که میانجی باشد .ایده او این بود که مالقاتهای
صمیمانهای بین گروههای کوچکی از اشخاص با نفوذ از قسمتهای مختلف جامعه ایران و شاه ترتیب دهد.
او احساس میکرد که این کار شهرت وسیعتری به عقیده ما که شاه در تمایلش برای برگزاری انتخابات
آزاد صادق است ٬خواهد داد .اـگر این عقیده میتوانست انتشار یابد دیوار بی اعتمادی را خواهد شکست.
وی قصد داشت که با تعداد اندکی از نوع دانشگاهی )مالقات دانشگاهیان( شروع کند و سرانجام آن را به
سمت سیاستمداران جبهه ملی هدایت کند .او از من پرسید که چه فکر میکنم.
5ــ من گفتم یک گروه که بایستی مورد شمول قرار گیرد ٬رهبران بازار هستند .امینی با آمادگی موافقت
ـکرد و گفت اـگر که شاه موافق بود  4یا  5رهبر را گرد هم خواهد آورد.
6ـ من گفتم شایعاتی در شهر هست که شاه قبًال سنجابی را دیده است .علی امینی گفت که وی آنها
)شایعات( را شنیده است ٬ولی نسبت به آنها مشکوک است .به هر حال ما شاه را شنبه خواهیم دید واطالع
حاصل خواهیم نمود .من گفتم من نیز شنبه شاه را خواهم دید وتوافق کردیم که هر دومان وی را ازحقیقت
مالقاتمان با اطالع گردانیم.
7ـ ما سپس به زمانبندی که جریان گفتگوهای سیاسی را در بر میگرفت وامینی به طور اجمالی آن را
تهیه کرده بود٬پرداختیم .او گفت مذاـکرات بایستی که سریع باشد و قبل از محرم به انجام رسد .او احساس
میکرد که آیتاهللهای میانه رو میتوانند جامعه را تا آن زمان آرام نگهدارند و اـگرتوافقی بین میانهروها و
شاه قبل از آن موقع بر قرار نشد ٬خمینی میتواند از التهاب دوران محرم برای ایجاد آشفتگی استفاده کند.
8ــ به هر صورت او فکر میکند که نفوذ خمینی به طور کلی رو به کاهش است .من گفتم او یکی از
چندین شخصیت سیاسی است که این را به من گفته ٬ولی من نمیدانم که آیا آن )ـکاهش نفوذ(وضعیت را در
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بین دانشجویان و بازاریها منعکس میکند .او احساس میکرد که ارتباط مشترک بین آن دو گروه وخمینی
تنفر شدید نسبت به شاه است ٬ولی مشکوک بود که آنها اساسًا با هم مرتبط باشند.
9ـ من از امینی نظراتش را درباره اینکه تا چه میزان ٬انتخابات آزاد برگزار شده در یک حد نسبتًا آرام٬
واقعی از کار در خواهد آمد ٬جویا شدم .او به مقدار زیادی همان طور که دیگر شخصیتهای سیاسی گفته
بودند گفت که انتخابات ٬یک پارلمان متوازن )متعادل( که به قانون اساسی احترام بگذارد و یک رژیم
سلطنتی را که سلطنت کند نه حکومت ترجیح دهد ٬اعاده خواهد نمود .آنها )انتخابات( همچنین به نقش
شاه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح احترام خواهند گذارد .او این پیش بینی را بر اساس این حقیقت
قرار داد که بیشتر رهبران سیاسی موکلین )حوزههای انتخاباتی( نفوذشان را دارند .او گفت به هر صورت
لیستهای انتخاباتی بایستی که موافقت )تأیید( مالها را بگیرد .و بر قراری توافق بین آنها و طرفدارانشان و
شاه بدین خاطر مهم میباشد.
10ـ در موقع جدا شدن ما توافق نمودیم که تماس را حفظ نماییم ٬ولی همچنین توافق نمودیم که نقش
ایاالت متحده در هر مرحلهای از اعاده اعتماد ایرانیان به شاه پشتیبانی باشد ٬نه یک حمایت متمرکز.
سند شماره )(46
خیلی محرمانه ـ تاریخ 19 :نوامبر  1978برابر با  28آبان 57
موسسه بینالمللی ارتباطات ٬تهران ـ ایران ٬صورت مذاـکرات٬
شرکتکنندگان :سناتور محمدرضا جاللی نایینی ٬جک اچ .شلنبرگر
اقامتگاه
سناتور تقاضای مالقات کرد .او به تازگی از پاریس بازگشته و در آنجا با بعضی از اعضای جبهه ملی
قدیمی که جالی وطن کردهاند مالقات کرده است .او خمینی را ندیده است .سناتور معتقد است که هر
روزی که میگذرد اشتهای نظامیان را برای اینکه خود را در مسند قدرت نگه دارند ٬میافزاید .حتی با
افزایش غیر نظامیان در کابینه اختیار تصمیم دست نظامیان است ٬او این اندیشه را نمیپذیرد که تا گذشت
محرم هیچ کاری نباید انجام بگیرد .او معتقد است که پس از عاشورا بهانه دیگری برای حفظ وضع موجود
پیش خواهد آمد.
سناتور معتقد است که میتوان یک حکومت غیر نظامی تشکیل داد که قابل قبول شریعتمداری باشد٬
زیرا نفوذ شریعتمداری به عقیده او پا به پای نفوذ خمینی در محک آزمایش بقاء ٬دوام خواهد یافت .یک
چنین حکومتی به بهترین نحو از میان اعضای جبهه ملی تشکیل خواهد شد که عدهای از آنها تجربیات
قابل مالحظه در حکومت دارند.
او از تحسین کنندگان سنجابی و بازرگان است و هر یک از این دو نفر را شایسته احراز مأموریت برای
تشکیل حکومتی میکند ٬که قابل قبول گروههای مختلف سیاسی باشند و حکومتی باشد که در مقابل
رادیکالیسم ایستادگی کند .او معتقد است که شاه باید در بیان قصد خود برای سلطنت به جای حکومت
بیش از حال حاضر صراحت نشان دهد .اومعتقد است که کنترل امور از دست شاه به تدریج خارج میشود
و اینکه به انتظار نتیجه محرم نشستن در حکم تحکیم موقعیت نظامیان در قدرت خواهد بود .او استدالل
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میکند آنچه که اـکنون باید انجام گیرد ٬این است که از طریق شخصی که قابل قبول شاه و آیتاهلل خمینی
باشد با خمینی وارد تماس گردند .به عقیده او یک چنین افرادی وجود دارند.
سناتور انتظار دارد که او همچنان به عنوان تنها سناتوری که به طور علنی علیه حکومت ازهاری
صحبت خواهد کرد ٬باقی خواهد ماند.
اظهارنظر :سناتور رامیتوان به طور روشنی یک ایده آلیست نامید ٬بدین معنی که او معتقد است قانون
اساسی  1906بدون یک دوران انتقالی تدریجی کامًال قابل اجراست .وی که یک دانشمند و حقوقدان
سرشناس و مورداحترام است ٬چنین به نظر میرسد که واقعیتها و پیچیدگیها و عرف و عادات سیاسی به
طور ویژهای موجب نگرانی او نیستند.
شلنبرگر

سند شماره )(47

طبقهبندی :سری
تاریخ 19 :نوامبر  28 ٬78آبان 1357
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :تمام پستهای دیپلماتیک )اروپایی ـ خاور نزدیک و آسیای جنوبی(
موضوع :گزارش وضعیت ایران ٬شماره 19
1ـ تهران دوباره آرام بود ٬ولی در اصفهان و شیراز آشفتگی وجود داشت .بیشتر ناظران انتظار دارند که
مخالفین سرگرم آماده کردن نیروهایشان برای تالشهای قاطعانه در جهت ایجاد آشوبهایی در محرم که از
 2دسامبر شروع میشود ٬میباشند .تولید نفت در  19نوامبر کمی افزایش پیدا کرد و به  3/8میلیون بشکه
رسید.
2ـ اعتراض کنندگان در اصفهان در پاسخ به اعالمیه فرمانداری نظامی در  18نوامبر که تمام مغازهها
باید باز کنند ٬سه ساختمان را آتش زدند .همچنین سه وسیله نقلیه متعلق به ایاالت متحده در سه روز
ـگذشته ٬آسیب دیده است .گزارشی در مورد زخمی شدن آمریکاییها وجود ندارد .در شیراز سربازان به
طرف جمعیت چند هزار نفری پس از تالشهای ناموفقی برای متفرق کردن آنها شلیک کردند .گزارشهای
اولیه اشاره میکند که در حدود  15نفر تیر خوردند.
3ـ رژیم به تعهدش برای انتقال سازمانهای نیمه خصوصی که تحت کنترل خانواده سلطنتی بودند ٬به
دولت عمل میکند .روزنامههای اصلی هنوز انتشار پیدا نکردهاند .شاه اشاره کرده است که قصد دارد به
زودی  400نفر از در حدود  700نفر زندانی سیاسی باقیمانده در زندان را آزاد کند .شاه به طور خصوصی
تکذیب نمود ٬که با سنجابی رهبر جبهه ملی مالقات نموده است.
4ـ مدارس ابتدایی رسمًا از  18نوامبر باز هستند ٬ولی حضور دانشآموزان به صورت پراـکنده بوده
است .دولت ایران رژه نظامی روز آذربایجان در  12دسامبر که یک روز پس از عزاداری عاشورا واقع
میشود را ٬لغو کرد.
5ــ دو ناظر با اطالع وزیرک در مورد صحنه )وقایع( ایران این هفته در واشنگتن توضیح دادند که شاه
باید خیلی خوش اقبال باشد ٬تا بتواند در شرایط فعلی یک سلطنت مطابق قانون اساسی را حفظ نماید .آنها
ـکه به طور جداـگانه صحبت میکردند ٬هر دو حمایت ایاالت متحده از شاه را به عنوان تنها راه ممکن تأیید
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ـکردند ٬ولی نتیجه گرفتند که ضروری است شاه یک نقشی که کمتر قابل رؤیت و کمترفعال باشد درامور هر
روزه دولت ایران اتخاذ نماید ٬چنانچه او میخواهد که بر بحران مستقل بودنش ٬صداقتش و کفایتش و
قابل قبول بودنش از طرف ارتش و مخالفین شناخته شده باشد ٬راه اساسی است .نخست وزیرپیشین علی
امینی ٬رئیس ستاد اسبق ژنرال جم و سنجابی از جناح مخالف در این رابطه مورد بحث قرار گرفتند .هر
ـکدام مثل هر شخصیت سیاسی ایرانی دیگری بعضی عدم تواناییهای جدی رادارند .یک ناظر تأـکید کرد که
برخالف تجربه گذشته هر عضو کابینه باید احترام قسمت را دارا باشد )برای مثال ٬مطبوعات ٬کشاورزی٬
یا دانشگاههای تحت سرپرستی او(
6ـ هر دو ناظر موافق بودند که درجه موفقیتش هر چه باشد ٬یک دولت نظامی احتماًال به دنبال دائمی
ـکردن خودش میباشد .در حالی که حمایت نظامی قوی برای هر رژیم الزم است که نظم را برقرار کند٬
ـگروه افسران نه جذبه سیاسی دارند و نه لیاقت فنی ٬که کشور را از میان بحران هدایت نمایند.
سند شماره )(48

تاریخ 21 :نوامبر  1978ـ  30آبان 57

طبقهبندی :سری ـ
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :تمام پست های دیپلماتیک اروپا و خاور نزدیک و جنوب آسیا
موضوع :گزارش وضعیت ایران ٬شماره 21
1ـ آرامش نسبی که با آشوبهای مستمر گاه و بیگاه در چندین شهرستان میشکند ٬ادامه پیدا میکند.
)یک سفارتخانه خارجی معتقد است که  200نفر در دو هفته گذشته کشته شدهاند (.سفارت معتقد است که
آرامش فعلی ٬با عالئم مختلف ترغیب کنندهاش فقط مقدمهای است بر محرم ٬زمانی که مخالفین تالش
خواهند نمود که میزان آشوبهای خطرناـک باال رود که به هدف سرنگون کردن شاه قبل از پایان دسامبر
برسند.
2ـ این عالئم ترغیب کننده عبارتند:
ـ حضور در مدارس ابتدایی تهران بالقوه به حالت طبیعی برگشته است ٬اـگر چه در استانها مشخصًا
ـگسیختهتر است.
ـ بازار تهران برای دو روز گذشته با دستور مالها و خمینی به باز بودن مغازهها تا  2دسامبر برای قادر
ساختن مردم به ذخیره سازی باز بوده است.
ـ تولید نفت برای  21نوامبر انتظار میرود که به  4/3میلیون بشکه برسد ٬که  3/66میلیون آن برای
صدور است.
3ـ اـگر چه خدمات تلکس مجددًاشروع به کار نموده است٬ارتباط تلفنی راه دور به عنوان مشکل باقی
میماند .خاموشی برق سراسری در تهران وجود داشت ٬ولی برق تا نیمروز به حال اول بازگشت.یک
اتومبیل متعلق به آمریکاییها در عصر روز  20نوامبر با بمب به آتش کشیده شد.
4ـ مشکالت اقتصادی و آشفتگی بوروکراتیک ایران موجب یک کندی در باز پرداخت بدهیها به
بستانکاران بخش خصوصی و عمومی گردید .شرکتها نیز مشکالتی را در به جریان انداختن و پرداخت
برای محمولههای صادراتی گزارش مینمایند .احتمال معتبری وجود دارد که اغلب پروژههای نظامی و
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غیر نظامی متحمل موشکافی و بررسی دقیق شوند ٬چونکه دولت ایران تالش میکند که هزینهها و مبالغ
سرمایه گذاری ارز خارجی را کاهش دهد.
5ــ رئیس جمهور فرانسه ـ ژیسکار دستن در کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی  21نوامبر اظهار داشت٬
ـکه دولت فرانسه چندین بار به آیتاهلل خمینی متذکر شده است که خاـک فرانسه سرزمینی نیست که از آنجا
دعوت به آشوب صورت گیرد .مفهوم روشن این است که فرانسه به ترتیبی فعالیتهای خمینی را زمانی که او
در آنجا باقی میماند مهار میکند .ویزای سه ماهه او در اوائل ژانویه منقضی میشود.
6ـ مطالب زیر نکات برجسته ارزیابی سفارت از دو هفته اول دولت نظامی میباشند” :پس از کمی
بیش از دو هفته ٬دولت ازهاری درجهای تعجب آور از امنیت را در تهران و شهرهای اصلی ایران اعاده
نموده است ٬اـگر چه کار زیادی باقی مانده است ٬آن طوری که بتوان گفت نظم و قانون به طور کامل
بازگردانده شده .اـگر چه موفقیت نسبتًا خوبی در بازگرداندن اعتصاب کنندگان اصلی به سرکارها به دست
آمده است ٬آنجا محدوده دیگری است که کار به هیچ طریقی کامل نیست .دولت یک تیم قوی ) 18غیر
نظامی و  6نظامی( را به کار گرفته است که به طور کلی از نظرتکنیکی الیق هستند و کًال بد نامی همکاری با
رژیم  15سال گذشته شاه را با خود حمل نمیکنند“.
”اـگر دولت نظامی قادر باشد که انتظار پیروزی خمینی و مخالفین برای سرنگونی شاه در طول دسامبر
را کند ٬کند ٬آن بایستی که به یک تمایل مشروط از طرف مخالفین برای قانع شدن به کمتر کمک کند.
آن همچنین به شاه انگیزهای برای تالش مهمتری برای پیدا کردن یک دولت جانشین غیر نظامی ٬شاید
از یک ماهیت ائتالفی با عناصری از مخالفین ٬میدهد .چنین دولتی احتماًال در پی برداشتن حکومت
نظامی موقعی که سطح آشوب پایین آمد و شاید نه تا آخر ژانویه خواهد بود و سپس حرکت در جهت
انتخابات“.
”بعضی مخالفین در پی کمک ما در تسهیل یک انتقال قدرت از شاه به خودشان هستند .این گرایش
آخر ٬انتظار میرود تا زمانی که انتظاراتی برای حرکت کردن به سوی یک دولت ائتالفی و انتخابات در
آینده نزدیک وجوددارد٬ادامه پیداکند .به هرحال اـگر قرار باشد که دولت نظامی شش ماه دیگر یابیشتر بر
سرکار بماند ٬ما خیلی محتمل میبینیم که در جناح مخالف یأس بیشتری پدیدار شود و این امر منتهی به
اتخاذ موضع زنندهتری در قبال ایاالت متحده گردد.
خیلی محرمانه
سند شماره )(49
تاریخ 22 :نوامبر  1978برابر با  1آذر 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :نظرات بازاریها در مورد وضعیت جاری
خالصه :گروه رهبران بازار در دومین مالقاتشان با مأموران سفارت درجهای از استقالل از خمینی و
تمایل به حداقل ارائه درخواستشان به وی را به شرطی که دولت در کارهایشان نشانهای ارائه کند که آماده
است ٬تا قسمت اصلی تقاضاهای آنان را برآورده سازد ٬نشان دادند .به نظر میآید آنها و دیگر بازاریها با
قبول ریسک نارضایتی خمینی بازار تهران را در  20نوامبر باز گشودند .آنها برای ایاالت متحده ابراز
دوستی و برای برنامه حقوق بشر ـکارتر ابراز قدرشناسی و برای همکاری در تالش برای دستیابی به یک

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 268

راهحل میانه جهت مشکالت جاری ایران ابراز تمایل نمودند) .پایان خالصه(.
1ـ مأموران سفارت در  21نوامبر در خانه یک واسطه در پی مالقاتهای دیگر با بازاریها مالقات
ـکردند.اینبار حاج کریم حسینی و حاج محمد تقی اتفاق (ETTEFAGH) ٬حاج احمدپور قادری اصفهانی
عضو سوم و جدید گروه را آوردند .اتفاق از جانب گروه بیشترین صحبت را نمود.
2ـ پس از تعارفات اولیه ٬مشخص شد که این بازاریها به طور فعاالنهای در تالشند تا جریانات را به
منظور جلوگیری از عواقب ماندنی جدا شدن بازاریها به دو قطب حامیان شاه و حامیان خمینی متعادل
نمایند.اتفاق باوجود آـگاهی ازشکایتهایی که مردم علیه شاه ودولتهای وی در سالهای اخیردارند ٬به طور
محرمانه اظهار داشت چنانچه دالیل محکمی از آمادگی دولت برای تعدیل سیاستهای مختلف و برطرف
ـکردن اشتباهات به او ٬ارائه شود ٬وی آماده است تا به پاریس مسافرت نماید و از خمینی درخواستهایی
بنماید .او همچنین به ما گفت که این گروه از بازاریها اخیرًا با یک عضو دولت ازهاری که نامش گفته نشد
مالقات کردند و وی قول داد که به آنان کمک نماید .چنانچه به او دالیل وتوجیهات کافی ارائه شود اتفاق
حاضر است ٬به طور مخفیانه تا هفته دیگر به پاریس مسافرت نماید.
3ـ ازاو سؤال شد این بازاریها در این هنگام چه نوع چیزهایی از دولت میخواهند )موضوعی که بحث
قابل توجهی در اولین مالقات در مورد آن صورت گرفت ٬مراجعه کنید به تلکس مرجع( ٬اتفاق چندین
مورد را لیست کرد.
4ـ اول ٬دولت بایستی کشتن مردم را متوقف سازد .زمانی که ما متذکر شدیم چنین کشتاری به عنوان
عکسالعمل در مقابل تظاهرات تودهای صورت میگیرد ٬او و واسطه اشاره کردند ٬اغلب زمانی که مردم
برای تظاهرات شروع به جمع شدن مینمایند کاری به وسیله پلیس یا سربازان صورت نمیگیرد ٬ولی به
ـگروه مردم اجازه داده میشود تا به اندازهای زیاد شوند که بر خورد صورت گیرد و مردم کشته میشوند.
بازاریها مظنون هستند که این کار یک سیاست آـگاهانه دولت میباشد .اـگر اینچنین نیست ٬دولت بایستی
قادر باشد درابتدای کار مراقب این گروهها باشد و آنان را به جای تیراندازی با آب یا گاز اشکآور متفرق
سازد.
5ــ دوم ٬حاال که برخی از این افراد معروف مثل ژنرال نصیری رئیس ساواـک و همایون وزیر سابق
اطالعات دستگیر شدهاند ٬بایستی به سرعت بازجویی شوند و به پای میز محاـکمه برده شوند .گروه فکر
میکرد که قوانین کافی وجود دارند و دادگاههای ویژه جدید مورد نیاز نمیباشند .دولت در تحقیق و
بازجویی از مخالفانش به سرعت حرکت مینماید .کندی در این مورد فقط یک بهانه است .با این همه هر
ـکسی میداند که مقاله همایون در حمله به خمینی در روزنامه اطالعات در ماه ژانویه بود که جـرقه
عکسالعملهای مذهبیون را روشن ساخت ٬بنابر این همایون مسئول تعداد زیاد کشتار است و بایستی برای
آنان پاسخگو باشد.
6ـ سوم ٬اصالحات ارضی به صورت صحیح انجام نشد و کشاورزی را از بین برد ٬برخی تغییرات در
این قوانین الزم میباشند ٬بازاریها گفتند که گروهی در بازار روی این تغییرات پیشنهادی در قـوانـین
اصالحات ارضی و دیگر قوانین مشغول کار هستند.
7ـ چهارم ٬انواع مختلف و زیادی از قوانین و مقررات تحمیل شدهاند که از تجارت جلوگیری میکنند
و سودهای کالنی به معدودی که از حقوق انحصاری اعطایی دولت برخوردار شدهاند ٬میرسانند .حتی از
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قوانین مذهبی چشمپوشی شده است .قصابها مجبور شدهاند گوشت یخ زده از خارج خریداری نمایند که
به طریقی که در اسالم مقرر شده است ٬ذبح نشدهاند .در حقیقت گرانتر که نه بلکه ارزانتر تمام میشود تا
ـگوسفند زنده را از کشورهای همسایهای مثل ترکیه که برای صادرات اضافی دارد ٬وارد کرده و گوسفند را
در اینجا ذبح کنیم ٬ولی دولت اجازه آن را نمیدهد .چنین مقرراتی بایستی منسوخ گردد.
8ــ پنجم ٬دولت و خصوصًا ساواـک بایستی رفتار بد با علما رامتوقف سازد .همین چند روز پیش یک
رهبر مذهبی که از مالقات با خمینی در پاریس باز میگشت به همان ترتیبی که از هواپیما پیاده میشد٬
دستگیر شد .او اـکنون پس ازمقدار زیادی مداخله از جانب وی آزاد شده است ٬ولی وی هرگز نمیبایستی
دستگیر میشد.
9ـ ششم ٬به روزنامههایی مثل آتش که دوباره اخیرًا انتشار پیدا کردهاند )پس از پنج سال غیبت(
نبایستی اجازه داد ٬که منتشر شوند .آنها هر چیزی را که افراد برای نوشتن آن به آنها پـول مـیدهند
مینویسند و تودهها را خشمگین میکنند .این کار در حال حاضر سودمند نیست.
10ـ در آن هنگام حسینی و اتفاق بایکدیگرگفتند .مایل بودهاند تا فرصتی به دست آورده و بگویند که
آنها از آمریکاییها خوششان میآید و از آمریکاییها برای کمکی که به ایران کردهاند تشکر نمایند .آنها از
پرزیدنت ـکارتر برای تأـکیدش بر حقوق بشر تشکر کردند .آنها فکر میکردند آیا میتوانند بر همکاری با
آمریکاییها حساب کنند .کنسول سیاسی ابرازقدردانی کرد و گفت همکاری دقیقًا چیزی است که ما نیز در
نظرداشتهایم و در این گفتگو در جریان انجام آن هستیم .او سپس از گروه راجع به گزارشاتی سؤال کرد که
میگوید ٬شروع محرم مشکالت امنیتی خطرناـکی برای کشور به همراه دارد .اتفاق و حسینی فورًا این را
تکذیب کردند .آنها گفتند افراطیون مخالف در پاسخ به تهدیدات دولت برای بستن مساجد ٬تهدید به یک
وضعیت انفجاری در دسامبر مینمایند .دولت نبایستی مساجد را ببندد و بایستی آرامش را حفظ کند٬
بازاریها پیامی برای دولت فرستادهاند که دولت بایستی با رهبران بخشهای مختلف جامعه ایران تماس
حاصل کند )بازاریها ٬دانشجویان و غیره( و از آنان بخواهد تا پیروانشان را تحت کنترل بیاورند .بازاریها
میتوانند اینکار را در مورد پیروان خودشان انجام دهند .آنها در نظر دارند بازار را در خالل مـحرم٬
)چنانچه دولت تحریک به آشوب ننماید( ٬بجز شش روز از 8 ٬دسامبر تا  13دسامبر در اطراف عاشورا٬
باز نگهدارند .آنها تهدیدات ابراز شده راجع به وجود آمدن آشوب توسط سنجابی جـوان سـخنگوی
مخالفین در ایاالت متحده را دروغ توصیف کردند.
11ـ اتفاق سپس گفت وی موضوع سری دیگری را برای ما خواهد گفت .اـگر دولت شواهد کافی از
حرکت در جهت تقاضاهای بازاریهاارائه کند وی آماده است تا در ظرف چند روز به ـکربال برود و سپس به
پاریس رفته تا با خمینی صحبت کند .کنسول سیاسی سؤال کرد که آیا وی فکر میکند زمانیکه خیلی از
دیگر افراد شکست خوردهاند وی در رویارویی با خمینی موفق خواهد شد .کنسول سیاسی اشاره کرد
بازاریهای دیگری وجود دارند که به نظر میرسد نماینده خمینی باشند و یک خط افراطی را دنبال میکنند٬
اتفاق ٬حسینی و اصفهانی تکرار کردند که آنها رفتن پیش خمینی را وظیفه خود میدانند .پول بازاریها از
بین رفته است .آنها به خمینی فشار خواهند آورد تا شاه را که در محدوده قانون اساسی عمل خواهد کرد
بپذیرد .و فرستادن پیامهای آشوبگرانهاش را به ایران متوقف سازد.
12ـ در یک مالقات جداـگانه کوتاه پس از این مالقات٬حسینی٬اتفاق وواسطه گفتند آنها مایل هستند
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تا با شاه مالقات نمایند و همکاری ما درترتیب دادن آنرا درخواست نمودند .کنسول سیاسی گفت وی این
درخواست را با سفیر کبیر در میان میگذارد .پس از انجام آن در روز بعد ٬وی پیامی میفرستد که ما
میدانیم علی امینی )ـکسی که این بازاریها نسبت به او خوشبین هستند( در نظر دارد در روزهای آینده با
نمایندگان بازاریها مالقات کند و از طرف شاه نقش میانجی به عهده او واـگذار شده است.
13ـ ترجمه سفارت از اعالمیههای فارسی که در  15نوامبر در تهران منتشر شده اشاره بر این دارد که
ـگشایش بازار در  20نوامبر توسط بیش از  80رهبر مذهبی محلی درخواست شده بود و نه از جانب
خمینی ٬اعالمیه میگوید بازگشایی تا اطالع ثانوی خواهد بود .این کار موضعی را که بازاریها گرفتهاند
تقویت میکند و اشاره بر تمایل فزاینده از جانب بازار و رهبران مذهبی برای دفاع از منافع خودشان حتی
با قبول خطر ناراضی کردن آیتاهلل خمینی دارد.این جریان هنوز به جایی نرسیده است و در هر حال این
تردید وجود دارد که قبل از شروع محرم تا کجا میتواند به پیش برود.

ـکتاب بیست و ششم
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سند شماره )(1

خیلی محرمانه
تاریخ 22 :نوامبر  1978ـ  1آذر 57

از :سفارت آمریکا تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن با حق تقدم
موضوع :علی امینی موضع میگیرد
1ـ استیو ارالنگر )حفاظت شود( از )روزنامه( بوستون گلوب طی مذاـکرهای با مأمور سفارت گفت که
علی امینی نخستوزیر پیشین در  20نوامبر به وی گفته بود که مخالفین نزدیک به حصول توافق بر سر
دولت ائتالفی بودند.
امینی بدون نام بردن از کسی اظهار داشت که نامزدنخستوزیری انتخاب شده است .او مدت  15سال
از سیاست به دور بوده است ٬اما فردی محترم و با تجربه قابل مالحظه است .امینی گفت که میخواهد در
 13نوامبر با بازاریان مالقات کرده و در مورد پشتیبانی از این دولت ائتالفی بحث نماید.این طرح شامل
معرفی هیئت مشورتی به طور همزمان با آن به شاه خواهد بود که متشکل از رهبران مسنتر مخالفین است
تا در کابینه پیشنهادی برای مخالفین جوانتر و توانمندتر و همچنین بعضی افرادی که به عنوان معاون در
وزارتخانهها خدمت کردهاند ٬جای کافی بگذارد .امینی همچنان هیچ اسمی را به زبان نیاورد.
2ـ در جریان مکالمه دو ساعته امینی گفت که شاه باید بماند ٬نه فقط بدان جهت که رهبر کشور است
بلکه اـگر برود”ارتش از هم خواهدپاشید“ .ارالنگرافزود که مالقاتهایش با چند تن ازافسران منتخب رتبه
میانه که از طریق دوستانش به آنها معرفی شده بود ٬مؤید این واقعیت بودند که ارتش در اساس وفادار به
شاه است .به هر حال اـگر او برود ٬افسران جوان لزومًا خود را مجبور به قرار گرفتن در یک صف با باال
دستهایشان احساس نخواهند کرد) .نظریه :در حالی که سفارت با بیان امینی مبنی بر اینکه ارتش ”از هم
میپاشد“ موافقت ندارد ٬اصل وفاداری افسران ارشد همچنان برای شاه خواهد بود و هر نقشهای که او را
دچار اشکال جدی نماید تشنجات داخلی در ارتش ایران را به طور قابل مالحظهای باال خواهد برد(.
تهیه توسط :جی .دی .استمپل
سولیوان

سند شماره )(2

سری
ّ
تاریخ 23 :نوامبر  1978ـ  2آذر 1357
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :تمامی پستهای دیپلماتیک اروپا ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :گزارش وضعیت ایران 23 ٬نوامبر  1978ـ  2آذر 1357
1ـ تولید نفت تقریبًا از یک میلیون بشکه به  5/2میلیون بشکه افزایش پیدا نمود که  4/5میلیون بشکه
از آن برای صدور قابل استفاده خواهد بود .فردا یک افزایش اساسی بیشتر مورد انتظار است که تولید را
تقریبًا به سطوح عادی برخواهدگرداند .به نظر میرسد که یک متارکه دعوای کارگری موقت به قیمت قول
امتیازات عمده اقتصادی ٬به دست آمده باشد.
2ـ دولت نظامی ازهاری رأی اعتماد مجلس را با رأی  191در برابر  27و  6نفر که در رأیگیری
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شرکت نکردند ٬پس از دو روز بحث به دست آورد .ازهاری سخنرانی طوالنی کرد کـه هـمان خـط
آشتیجویانهای را که در سخنرانیش پس از انتصاب عنوان کرد ٬دنبال میکرد و تأـکـید مـینمود کـه
ـگروههای مخالف تا زمانی که در محدوده قانون اساسی عمل نمایند )برای مثال ٬ماده قانون برای ابقای
شاه به سلطنت( مورد قبول هستند.
3ـ گروهی از تجار بازار با مأموران سفارت مالقات کردند و درجهای از استقالل از خمینی و یک
تمایل برای دنبال کردن یک راه حل میانه منجمله شاهی که در محدوده قانون اساسی عمل نماید را نشان
دادند.
این بازاریها اظهار میکنند که آمادهاند خمینی را در مورد این نتیجه تحت فشار بگذارند.
4ـ یک ابالغیه خمینی برای همگان را به حمایت از کارگران اعتصابی نفت دعوت میکند .این نشانه که
اعتصاب نفت ممکن است خاتمه نیابد ٬تهرانیها را به پمپ بنزینها کشانده که ذخیره سازی کنند.
5ــ کنسولگری شیراز گزارش میکند که واقعه تیراندازی  19نوامبر ٬هرچند که تحت پوشش خبری
بینالمللی قرار گرفت .در تعداد کشتهها شاید به اندازه  10درصد ادعای  200نفری مخالفین اغراقگویی
شده است .حقایق هرچه باشد ٬واقعه احتماًال تبدیل به میدان ژاله شیراز خواهد شد .دوشنبه و سهشنبه٬
بازار و نصف دیگر مغازههای شهر و امروز بالقوه تمام شیراز به عنوان اعتراض بسته بود.
6ـ تأسیسات تلفن و تلکس در جزئی از ظرفیت به خاطر وقفههای حاصل از اعتصاب فـعالیت
مینمایند .روشن نیست که این وقفه عمدی است ٬چون که فقدان نگهداری )حفاظت( به ناچار دخیل بوده
است .شایعاتی که خاموشیهای برق از لحاظ سیاسی ترغیب شده ٬به نظر میرسد که صحیح باشد.
7ـ فردا گزارش وضعیتی وجود نخواهد داشت )روز شکرگزاری( مگر اینکه حوادث ملزم نـماید.
هنگامی که این گزارش ارسال میشود گزارشات مطبوعاتی در زمینه درگیریهای وخیمی در بازار تهران
وجود دارد.
سند شماره )(3

سری
ّ
تاریخ 25 :نوامبر  1978ـ  4آذر 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .ـ فوری
توزیع محدود
تهیه شده توسط :دبلیو .اچ .سولیوان
موضوع :مالقاتهای سفیر با شریف امامی و علی امینی
1ـ در بعدازظهر  24نوامبر با نخستوزیران پیشین شریف امامی و علی امینی به طور جداـگانه و
متعاقب یکدیگر مالقات کردم .این دو نمایانگر تباین جالبی هستند .شریف امامی وردست سنگین و موقر
شاه و تربیت شده آلمان است که حسابهای بنیاد پهلوی را در دست داشته و فردی بوده که شاه در تالشش
برای اعطای آزادیها به عنوان رهبر انتخاب کرده است .علی امینی مردی ریزاندام ٬تحصیلکرده در فرانسه٬
شخصًا متمکن ٬بیاحترام نسبت به شاه و موسفید ٬تحتالحمایه آمریکا در دوران کندی است.
2ـ شریف امامی که او را به تنهایی در منزل برادران ضیایی مالقات کردم روایتی طوالنی از پیشنهادی
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ـکه اعضای جبهه ملی به وی داده بودند به من ارائه نمود .این پیشنهاد همان درخواست آشنا برای شورای
سلطنت بود که جایگزین شاه میشد و صالحیت تشکیل یک دولت ائتالف ملی را به یک گروه نامعین
میداد تا آن گاه انتخابات آزاد را برگزار و سلطنت را برای ولیعهد تضمین نماید.
3ـ در مورد عدم اعتبار این پیشنهاد من نام چند گروه را که به دقت انتخاب شده بودند ٬بوی دادم و گفتم
ـکه این پیشنهاد حداقل سه مرتبه به طور غیرمستقیم به من ارائه شده بود .من تأـکید کردم که با خمینی هیچ
مصالحهای قابل انعقادنبود و شاه میبایست به عنوان پادشاه و فرمانده کل نیروها بر سرجای مانده وجبهه
ملی میبایست این امور را به عنوان واقعیت قبول کند.
من مخصوصًا در ابراز این نکات دست سنگین گرفتم .مقداری به این جهت که فکر میکنم شریف
امامی خیلی هوشمند نیست ومقداری نیز به این جهت که فکر میکنم ممکن است شاه او را به این مصاحبه
روانه کرده باشد ٬تا استحکام عقیدهمان را بسنجد.
به هر قیمتی که بود من او راواداشتم که پس ازاتمام سخنرانیم این درس را بند به بند تکرار کند تا یقین
حاصل کنم که آن را خوب دریافته است.
4ـ پس از آن من از او و برادران ضیایی که بعد به ما ملحق شدند ٬خواستم که روی بـازاریـان٬
ـکارخانهداران و مالها کار کنند ٬تا درک نمایند که شاه در تالشش برای یک آینده دمکراتیک صداقت دارد
و درطول محرم ازتشنجات بکاهند .من تأـکیدورزیدم که شاه حاضراست ٬به طورخصوصی با هر کس که
مردد است مالقات نماید و آنها باید در جلب کسانی که ذی نفوذخواهند بود به مالقات با وی کمک کنند.
5ــ متعاقب آن ٬با علی امینی دیدار کردم که گفت جبهه ملی او را نیز غرق همین پیشنهادها کرده بود و
وی به همه آنها گفته بود که برگردند و قبل از سعی درتعقیب بلندپروازیهای خود افکار خود را مرتب کنند.
وی اظهار داشت که در جبهه ملی یک آدم حسابی یافته بود ٬که قصد داشت همان شب او را به دیدار شاه
ببرد) .من اطالع یافتم که او صدیقی نخستوزیر پیشین مصدق بود .اـگرچه امینی ظاهرًا در مورد نام
ـکوچکش مقداری ابهام داشت( .امینی او را درست کار ٬واقعبین و در سلسله مراتب جبهه ملی باالتر از
سنجابی میداند .او معتقد است که شاه میتواند وی را به عنوان نخستوزیر معرفی کند.
او میگوید که بازاریان حمایتش میکنند و از موافقت شریعتمداری برخوردار است.
6ـ امینی همچنین درباره مالقاتهایی که با دانشگاهیان ٬بازاریان و صاحبان صنایع که او در کار تجمع
آنان برای مالقات با شاه بوده است صحبت کرد .او گروه دانشگاهی را روز شنبه به دیدار شاه خواهد برد و
امیدوار است بازاریان را تا دوشنبه گرد هم آورد.
7ـ به امینی گفتم که با شاه به تفصیل درباره مسئله عدم اعتمادی که سیاستمداران و بازاریان در
برخورد با مسئله حصول توافق با او دارند بحث کردم.
ـگفتم که اـکثر آنها سعی داشتند در هر معاملهای که با شاه دارند ٬ایاالت متحده به عنوان تضمینکننده
حضور داشته باشد.
خاطرنشان کردم که برای یک قدرت خارجی دادن چنین تضمینهایی غیرممکن بودند .به هر حال
پیشنهاد کردم که او ٬انتظام و هر فرد سرشناس که ممکن است از طرف شاه برای ”هیئت مشـاورین
سلطنتی“ انتخاب شوند ٬میتواند به عنوان تضمینکننده عمل نمایند.
او و گروهش با داشتن اعتماد عمومی میتوانند در تفاهمات بین شاه و سیاستمداران شرکت کنند .اـگر
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هریک از دو طرف از حدودتوافقها تخطی کنند ٬این شورا میتواند آن را اعالم کند .او احساس کرد که این
ـکار موجب اطمینان کافی برای هر دو طرف خواهد بود ٬زیرا او و یارانش از توبیخ و نکوهش برحذر
خواهند بود.
8ــ عاقبت ما درباره نیاز به اطمینان خاطر از برخورد در محرم گفتگو کردیم ٬من گفتم که ژنرال ـگست
را روانه کرده بودم تا با تیمسار اویسی درباره لزوم تأمین مقررات عملی بین مقامات حکومت نظامی و
مالها در رابطه با راهپیماییها و سایر امور در خالل محرم مذاـکره کند .من در این خصوص که دستههای
محرک تودهای در میان مؤمنین رخنه کرده و برخوردهایی را ایجاد کنند ٬اظهار بیم کردم.
9ـنظریه :بازگشت خیلی آهستهای به سوی برقراری نوعی ارتباط بین شاه و مخالفین وجوددارد .اـگر
امینی و دیگران بتوانند ترغیب آن را ادامه دهند و در همان زمان شاه بتواند نیروهای ارتش را ثابت قدم
نگهدارد ٬ممکن است که برای ممانعت از بعضی از بدترین وجوه احتمالی در ماه محرم امکانی وجود داشته
باشد .من قصد دارم روی بعضی ازهواداران عمل در ارتش در چند روز آینده کار کنم ٬تا انرژی ایشان را به
سوی کوششهای سازنده تغییر جهت دهم.
سولیوان

سند شماره )(4
سری ـ تاریخ 29 :نوامبر  1978ـ  8آذر 57
ّ

از :وزارت امور خارجه
به :کلیه سفارتخانههای اروپایی و چند سفارتخانه دیگر
موضوع :گزارش وضع ایران
1ـ همه ایران برای یک رویارویی اساسی در ضمن ماه محرم مجهز شده است .سرویس فارسی زبان
بی .بی .سی دعوت خمینی را برای یک اعتصاب عمومی در ماه دسامبر گزارش کرده است.
2ـ کارگران )اداره( برق در اصفهان تهدید به یک خاموشی  24ساعته و همچنین قطع شبکه آبرسانی
در آن روز را میکنند .در نتیجه ٬تقریبًا دوره اعتصاب شروع شده است .شروع یک سری اعتصابات در
ـگمرک احتماًال هواپیمایی ایران و کارگران رادیو و تلویزیون و کًال در مراـکز قدرت تأثیر جدی بر زندگی
مردم گذاشته است.
مشکالت کارگری در شیراز و پاالیشگاه تهران )ـکه سربازان اشغال کردهاند( نتیجهاش به وجود آمدن
صفهای طوالنی دارندگان اتومبیل در پمپ بنزیها برای ذخیره کردن بنزین میباشد .تـظاهرات نسـبتًا
ـکوچکی در تهران و سایر شهرها اتفاق افتاده است.
2ـ سفارت گزارش میکند که امکان تشکیل یک دولت ائتالفی داخلی تا قبل از عاشورا )یازدهم
دسامبر( بعید به نظر میرسد .کسانی که اخیرًا شاه را مالقات کردهاند ٬حال او را بسیار افسرده توصیف
میکنند.
3ـ یک آمریکایی که باطرفداران خمینی درارتباط است امروز به یک مأمور )سفارت ـ مترجم( گفت
ـکه نیروهای مخالف )مخالف شاه ـ مترجم( در ایران ٬در اظهارنظر نسبت به آمریکاییهایی که در ایران
هستند از خود احتیاط نشان میدهند ٬زیرا که خمینی هنوز امید دارد که آمریکاییها سیاست ”حمایت
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همهجانبه از شاه“ را تغییر دهند.
با ترک این امید از طرف خمینی ٬آمریکاییها باید انتظار موقعیت خطرناـکتری را در ایران داشته باشند.
همین منبع حکایت از شکافی میکند که در حال گسترش پیدا کردن بین نیروهای خمینی و سیاستمداران
جبهه ملی است که امیدوارند از طریق سازش با شاه به راهحلی برسند .او )منبع( کسانی که حامیان خمینی
هستند را مشتاق برای تماس با دولت ایاالت متحده توصیف کرد .در یک گفتگوی جداـگانه ٬به کارمند
سفارت ازطرف یک شرکت بزرگ آمریکایی که نمایندهاش دریک شهرایرانی محلی )ـکرمانشاه( به وسیله
رئیس پلیس مطلع شده بود ٬گفته شد که تظاهرکنندگان جوان در حال فراـگرفتن استفاده از سالح بودهاند.
4ـ تولید نفت به افزایش ادامه میدهد و  5/9میلیون بشکه در  29نوامبر تولید شده است .حمل گاز به
شوروی از دو روز پیش از سر گرفته شد.
ونس

سند شماره )(5
تاریخ 30 :نوامبر  1978برابر با  9آذر 57
یادداشت برای پرونده

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :مارلین مک کافی ـ NEA
به سفارت :آمریکا در تهران
موضوع :بازیابی اطالعاتی در مورد دکتر عباس میرآخور ٬رئیس قسمت اقتصاد
دکتر عباس میراخور که از سپتامبر  1977تا یک هفته پیش در ایران بوده ٬در این مدت به عنوان رئیس
بخش اقتصادی دانشگاه فرح پهلوی انجام وظیفه مینمود ٬که این بخش از دانشگاه را خودش تشکیل
داده است .او ایرانی است ولی مقیم دائمی آمریکا است .او این سمت را در دانشگاه فرح پهلوی قبول کرد تا
تحقیق درباره اوپک وپیشرفتهای ایران از تاریخ  1978تاـکنون را ادامه دهد .دکتر میرآخور از نظر بینش
در پیشرفتهای ایران شخص آـگاهی است .در این مدت او با رهبران مذهبی )از جمله شریعتمداری( و
ایرانیان برگزیده صحبت کرده ٬ولی تماسهای او ظاهرًا بـا افـراد طـبقه مـتوسط تـحصیلکرده غـرب٬
”میانهرویهایی که سکوت اختیار کردهاند“ بوده که میگوید آنها عقب کشیده و نیز از درگیر کردن خود در
ـکارها میترسند و همچنین اطمینانی به نفوذ در تحوالت در حال وقوع ندارند .دکتر میرآخور تنها امید را
ـکمک به گروه متوسط میداند که این راه دولت را از ورطه سقوط به چپ یا راست بازمیدارد ٬او آشکارا
درک میکند که نفوذ آمریکا میتواند کمک کند که اشخاص متوسط پیشنهادهای خود را در مورد به کار
ـگرفتن فعالیتهایشان در امور سیاسی و دولتی ارائه دهند .دکتر میرآخورمعتقد است با انجام این کار شاه 50
درصد شانس دارد که از یک طوفان آنی نجات پیدا کند .او معتقد نیست که شاه بتواند به عنوان یک فرد
سلطنت طلب برای مدت زیادی اداره امور کشور را در دست داشته باشد.
او معتقد است که تنها راه خاموش کردن بحران ٬این است که آمریکا فورًا افراد متوسط را مطمئن سازد
ـکه یک دولت نماینده مردم روی کار آید.فرضیه او این است که بدتر شدن وضع اقتصادی )در حال حاضر(
در اثر اعتصابات و کمبودها نه تنها به آرامش بیشتر مردم کمک میکند ٬بلکه خشم تودهها رابرنمیانگیزد.
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سند شماره )(6

خیلی محرمانه
تاریخ 30 :نوامبر  1978برابر با  9آذرماه 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن و سازمان سیا واشنگتن
موضوع :سیاستمدارهای میانهرو در حال سازماندهی میباشند
خالصه :گروههای میانهرو استادان دانشگاه ٬وزرای دولت و دیگران طرحهایی مبنی بر ایجاد یک
ـگروه غیرنظامی میانهرو بالفاصله بعد از عاشورا را دارند .آنها میگویند که آنها به موافقت شاه و حداقل
رهبران مخالف مذهبی میانهرو احتیاج دارند .تاـکتیکهای آنها در حال کامل شدن میباشد) .پایان خالصه (
1ـ جلسهای که در تاریخ  29نوامبر به منظور گزارش به دکتر ”رابرت با وی“ مقام سازمان سیا که در
حال حاضر ازایران دیدن میکند تشکیل شده بود٬تبدیل به یک بحث گستردهتری راجع به طرح گروههای
میانهرو که مایل به همکاری برای تشکیل یک دولت جدید غیرنظامی میباشند ٬شد.
مهدی هروی معاون دانشگاه ملی ٬دکتر پرویز سروری رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه ملی را همراه
خودش آورده بود تا با ”با وی“ و مأمور سیاسی گفتگو کنند .هروی به مذاـکرات  10روز پیشش با کنسول
سیاسی اشاره کرد و برنامههای گروهش را تشریح کرد.
در طی سال گذشته هروی و دیگران به طور منظم با یکدیگر جلسه داشتهاند تا راجع به اوضاع سیاسی
بحث کنند ٬به ویژه اینکه چگونه میتوانند ازخطری که توسط قطبی شدن اوضاع بین طرفداران شاه و گروه
خمینی برای مخالفین میانهرو به وجود آمده جلوگیری کنند.
ـگروه اول ازاستادان دانشگاه تشکیل شده بود که بعدًا شامل دیگران نیز شد و بعضی ازافراداز آن تاریخ
تاـکنون وزیر دولت نیز شدهاند 10 ٬نفر اعضای این گروه که شامل هروی و سروری نیز میشود عبارتند از
حسین نجفی وزیر فعلی دادگستری ٬مصطفی پایدار وزیر فعلی مشاور در امور اجرائی ٬جواد شهرستانی
شهردار تهران ٬احمد احرار روزنامهنگار معروف ٬احمد سمیعی روزنامهنگار و کارمند عالیرتبه دولت و
استادان دانشگاه دکتر حسن غفوری ٬دکتر ابوالفضل قاضی و دکتر حکمی.
2ـ گروه درصدد بوده از شخصیتهای معروفی مثل محمد سروری پدر دکتر سروری ٬که یک حقوقدان
معروف و وزیر پیشین میباشد ٬بخواهد که یک جلسه 40ـ 50نفری از رهبران میانهروها تشکیل دهد و
راجع به تشکیل یک دولت میانهرو غیرنظامی بحث کنند.
پس از گفتگو با علی امینی ٬سروری و دیگران راجع به این موضوع ٬گروه از برگزاری چنین جلسه
بزرگی منصرف شده و به جای آن روی کاری و چیزی تمرکز داده شد که سریعتر به نتیجه برسد ٬به طوری
ـکه دولتی آماده باشد تا سریعًا قدرت را از دولت نظامی فعلی احتماًال یک هفته بعد از عاشورا )حدود 20
دسامبر( تحویل بگیرد.
3ـ گروه فکر میکند که چهار یا پنج آدم مهم و سرشناس از دولت جدید پشتیبانی و پرستیژ خود را در
اختیار این دولت قرار خواهند داد .آنها سروری پدر ٬امینی ٬عبداهلل انتظام ٬دکتر مـحمدحسین انـتظام
)دیپلمات مسن و بازنشسته( و احتماًال اللهیار صالح رهبر سابق جبهه ملی را در نـظر داشـتند .آنـها
خوشحال خواهند بود که درصورت امکان یک رهبرمعروف فعلی جبهه ملی را به لیست اضافه نمایند .این
افراد به عنوان شورائی برای دولت جدید و یا وزرای مشاور عمل خواهند کرد.
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آنها به نخستوزیر کمک خواهند کرد که وزرایی را انتخاب کند که هم قابل قبول شاه و هم قابل قبول
رهبران مذهبی باشد ٬هرچند آنها شهرستانی شهردار را برای نخستوزیری کاندید کرده بودند ولی اـکنون
ـکاندید بهتری برای نخستوزیری در نظر گرفتهاند و آن نجفی ٬وزیر دادگستری میباشد.
وی چون نوه یک رهبر مذهبی مهم از اصفهان میباشد ٬روابط خوبی با رهـبران مـذهبی مـانند
شریعتمداری دارد .وی همچنین با امتناع از آلت دست بودن برای نصیری رئیس ساواـک و شاهزاده اشرف
برای خودش اسم و رسمی دست و پا کرده است.
4ـ اولین مشکل ٬جلب موافقت گروه  4یا پنج نفری از افراد سرشناس برای خدمت است .دکتر سروری
ـکه همه آنها را خوب میشناسد )وی دکتر آنها میباشد( معتقد است که آنها یک نشانه واضح از شاه
میخواهند که نشان دهد که شاه مایل است که آنهاامور را به دست گیرند و یک اعالم عمومی مناسب کند تا
شرایط را برای کار کردن دولت جدید آسانتر نماید ٬اعالمی که آنها به وی اشاره میکنند راجع به داراییهای
شاه و خانوادهاش میباشد.
آنها معتقدند که شاه با اجازه دادن به دولت ازهاری برای انتخاب یک کمیسیون سه نفره از حقوقدانان
برای رسیدگی و بررسی داراییهای خانواده سلطنتی آن گونه که اعالم شده است ٬مرتکب اشتباه شده
است ٬رسیدگی آنها مشکل و طوالنی خواهد بود و هرچه که این کمیسیون تصمیم بگیرد اعتباری نزد مردم
نخواهند داشت.
بهتر است که شاه خودش شخصًا تصمیم بگیرد و اعالم کند که داراییهای مشخصی از خانواده سلطنتی
به دولت بازگردانیده خواهد شد ٬بعد از همه اینها ٬همه معتقدند که شاه بهترین کسی است که میتواند
قضاوت کند که این داراییها از کجا آمده است و در هر حال صاحبان این داراییها نیزشدیدًا صدمه نخواهند
دید ٬چون آنها ذخیره کافی در خارج از کشور دارند .این اعالم با استقبال مردم مواجه خواهد شد و به
دولت جدید نیز کمک خواهد نمود .آنها عقیده کنسول سیاسی را مبنی بر این که این اعالم ممکن است در
نظر بعضیها ارائه تغذیه اتهامزنندگان به وسیله شاه تلقی شود راپذیرفتند ٬اما معتقد بودند که این تنها روش
مؤثر میباشد.
شاه میتواند این گونه شروع کند که اعالم کند که وی بنیادپهلوی را به مردم پس میدهد ٬همانطور که
قبًال قول داده بود اما عمل نکرده بود.
5ــ مانع دیگر مکانیسم این عمل میباشد .این افراد مهم بدون گرفتن اجازه از شاه برای کاری که باید
انجام دهند ٬حرکت نخواهند کرد و خودشان هم اینچنین پیشنهاد و یا تقاضایی را از شاه هم نخواهند نمود.
ـگروه معتقد بود که مؤثرترین روش این است که این مطلب توسط سفارت آمریکا به شاه گفته شود ٬چون
شاه به مرحلهای رسیده است که دیگر به هیچ ایرانی اعتماد نمیکند .اضافه اینکه این افراد محافظهـکار
مسن ٬شاه را تحت فشار نخواهندگذاشت .کار اصلی آنها این است که شهرت و اعتبار و پرستیژ خودشانرا
در اختیار دولت جوانتری بگذارند ٬تا کشور را برای انتخابات آزاد آماده نمایند.
6ـ بنابراین الزم است که شاه از این افراد دعوت کند تا بیایند و با وی مالقات کنند و به آنها دستور دهد
ـکه در تشکیل یک دولت غیرنظامی بعد از عاشورا کمک کنند و بسیارمفیدتر خواهد بود ٬اـگر شاه خودش
نجفی وزیردادگستری را به عنوان یک شخص خوب برای نخستوزیری پیشنهاد کند .در غیر این صورت
امکان دارد که مشاوران دیگر شاه شخص و یا اسم دیگری را به شاه پیشنهاد کنند و شاه هم این افراد را
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پیشنهاد کند و این افراد مهم و سرشناس راجع به این موضوع با شاه مخالفت نخواهند کرد.
این مطلب منجر به بحث و گفتگو راجع به بعضی اسامی شد و اظهار امیدواری شد که رقابتی برای پست
نخستوزیری اتفاق نیفتد.
به این مسئله نیز توجه شد که احتمال دارد که علی امینی که در حال حاضر از جانب شاه درجستجوی
میانهروها میباشد ٬ممکن است که تصمیم گرفته باشد که انتظام نخستوزیر آینده ایران باشد .اـگر نجفی
برای پست نخستوزیری قابل قبول نباشد ٬هروی و سروری موافقت کردند که وی به عنوان معاون
نخستوزیر به انتظام کمک نماید.
7ـ بحثهای زیادی راجع به شرایط و اوضاع غمانگیز کنونی شد .سروری و هروی نـمونههایی از
سازمانهای مؤثر در بین مخالفین ارائه نمودند .در زمانی که حتی ارتش ایران از این چنین سازماندهی
برخوردار نیست باید نسبت به حزب توده تنها گروهی که در تاریخ ایران دارای سازماندهی قوی میباشد٬
مظنون بود .هروی فعالیتهای مخالفین را به تاـکتیکهای روسهای پطروگراد در مـقابل سـوسیالیستهای
ـکرسنکی درانقالب روسیه٬تشبیه کرد .هدف آنها این است که روحیه کارمندان دولت و سایر میانهروها را
خراب کنند.
فعالیتهای اعتصابی ٬پخش شایعه ٬تظاهرات و کشتارها همه به منظور همین هدف انجام میگیرند.
سروری یک مثال مشخص ارائه داد و گفت یک روز که وی به سرکارش ساعت  6صبح به بیمارستان رفت٬
اعالمیهای را دید که دکترها راتشویق به کار نکردن و یا آهسته کار کردن میکرد٬این اعالمیه در آن شب در
تمام تهران پخش شده بود.
8ــ پس از بحث و گفتگوی بیشتر هروی و سروری موافقت کردند که آنچه را که میخواستند انجام
دهند ٬بدون کمک مستقیم سفارت آمریکا در حال حاضر انجام دهند .هروی در نظردارد که نجفی را ببیند
و موضوع را با وی در میان بگذارد .او به عهده نجفی میگذارد که ببیند که آیا میتواند موافقت آیتاهلل
شریعتمداری و بعضی از آیتاهللهای دیگر را جلب کند یا خیر .هروی نیز با امینی صحبت خواهد کرد که
ببیند آیا وی حاضر است به عنوان میانجی بین شاه و یکی از دو گروه افراد مسن سرشناس یا هروی ـ
سروری و یکی دو نفر دیگر از گروهشان عمل نماید یا خیر وترتیب مالقات آنها با شاه را بدهد تاپیشنهاد
سولیوان
را به وی بکنند .آنها گفتند که باز خواهند گشت و با ما تماس خواهند گرفت.
سند شماره )(7

سری
ّ
تاریخ 30 :نوامبر  78ـ  9آذر 57

از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
به :تمام پستهای دیپلماتیک فوری
موضوع :گزارش اوضاع ایران
1ـ با شروع محرم ٬نگرانی و شایعات زیاد میشود .اعتصاب دیروز رادیو تلویزیون که پخش ضعیف
قبلی خبر را فلج کرده است ٬کمکی به اوضاع نکرده است .در همین زمان بی.بی.سی ٬مقالهای ازتایمز لندن
ـکه درخواست جایگزینی یک شورای سلطنت به جای شاه را نموده است پخش کرد ٬که شایعات تهران را
به همراه دارد) .ـگرچه دولت انگلستان به حمایت خود از شاه ادامه خواهد داد ٬ولی جوابی به درخواست
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دولت ایران برای جلوگیری از سرویس فارسی بی .بی .سی نخواهد داد(.
2ـ به ما گفته شده است که گزارش اول دسامبر مک نیل  /لرر مصاحبهای را با آیتاهلل خمینی مطرح
میکند.
3ـ یک منبع قابل اعتمادطرفدار شاه که  10روز قبل ساعتها باآیتاهللشریعتمداری بوده است گزارش
میدهد که شریعتمداری :ـ خیلی نگران است که از برخوردهای مورد انتظار محرم خونریزی زیادی
حاصل خواهد شد .ـ مایل نیست که صدها تن را قربانی نوعی از پاـکی اسالمی کند ٬و معتقد است که شاه
باید بماند ٬زیرا که او مشکالت کوشش برای اداره بدون شاه را تشخیص میدهد .منبع معتقد است که اـگر
شریعتمداری گشایشی را برای ائتالف پس از عاشورا ) 11دسامبر( مشاهده کند موقعی که برخورد آخری
فرا رسد از خمینی خواهد برید.
4ـ رئیس مستشاری نظامی ما در  28نوامبر با نخستوزیر ژنرال ازهاری صحبت کرد ٬و او را با
روحیهای خوب یافت در هر حال ازهاری گفت که او در مورد افسرانش ناراحت است و احساس میکند
ـکه احتیاج است به آنها مراجعه کرده تا آنها را به صورت تیم درآورد .احتماًال نشانه اختالف در سلسله
مراتب است.ازهاری همچنین گفت او آلمانها را آورده تا ظاهرًا جای اعتصابیون در نیروگاهها را بگیرند.
ونس
5ــ برخورد با نیروهای امنیتی در تهران و حداقل  4شهر دیگر گزارش شده است.
سند شماره )(8

خیلی محرمانه
زمان و مکان 3 :دسامبر  1978ـ برابر با  12آذر  57اقامتگاه جدلی
صورت مذاـکرات
سازمان بینالمللی ارتباطات تهران ـ ایران
شرکتکنندگان :احمد جدلی ٬تدارکات نیروی هوایی ایران ـ جک اچ ٬شلنبرگر PAO
مکان :اقامتگاه جدلی
موضوع :گرایشات نسبت به شاه
سابقه:
من در ابتدای مأموریتم در اینجا با احمد و خانوادهاش از طریق نامزد او که در صدای آمریکا یک
سکرتر میباشد آشنا شدم ٬خانواده جدلی از طبقه متوسط میباشند .پدرش کارمند بازنشسته دولت است
و خواهرش دانشجوی دانشگاه .خود احمد یک فوقلیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه جورج تاون
دارد و اـکنون مشغول انجام وظیفه نظامی به صورت یک غیرنظامی در دفتر تدارکات نیروی هوایی ایران با
مسئولیتهای ویژه برای ارتباط با پرسنل الـکهید میباشد.
او میگوید کارش آنچنان است که به وی توصیه شده به دفتر من نیاید ٬یا حتی در سفارت تنیس بازی
نکند .بنابراین ما به طور متناوب در آپارتمان ساده خانواده او در خیابان روزولت ٬شمال سفارت مالقات
میکنیم.
احمد از چیزی نگران است که وی آن را یک فرسایش وخیم در حمایت از شاه از طرف پرسنل نظامی
ـکه وی هر روز آنها را میبیند ٬میداند .داستانها و شایعاتی منتشر شدهاند که ژنرالهایی که اـکنون در رأس
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هستند برای آماده شدن برای یک مهاجرت سریع مبالغ هنگفتی جمعآوری میکنند.
وفاداری به شاه از نظر آنها یک مصلحت موقتی است و برای نظامیان از درجات پایینتر به صورتی
متزلزل میباشد .علت ریشهای تمام ناراحتیها خود شاه است که به خانوادهاش و افراد نزدیک به خودش
اجازه داد به قیمت فقر تودهها ثروتمند شوند .چیزی که ما شاهد آن هستیم یک تغییر ناـگهانی گسترده بر
علیه سلسله پهلوی است که هیچ اشارهای به کارهای گذشته )اصالحات ارضی ٬حقوق زنان و آموزش و
پرورش( نمیتواند آن را دفع کند.
یک نتیجه تأسفبار تمام اینها از خود بیگانگی است که در میان مردم ایران و دولت ایاالت متحده و
خارجیان در ایران به وقوع پیوسته است .احمد واقعًا متقاعد است که من و خانوادهام در اینجا در مخاطره
هستیم واینکه ما باید تا آنجایی که ممکن است از انظار مخفی باشیم ٬پدرش با او همآهنگ شد و گفت که
وی شک ندارد که روسها خودشان را از طریق حزب توده به میان اوضاع رساندهاند .هر دو اظهار داشتند
مذهب فقط پوششی است برای ابراز نارضایتی در ایران .به طور جالبی هر دو مشکوک هستند که وقایع
خشونت بار در اطراف کشور کار انحصاری مخالفین است .آنها مظنون هستند که دولت نظامی برای توجیه
ـکردن قبضه قدرت توسط خودشان در پشت بعضی از این وقایع میباشند.
نظریه :در حالی که هیچ کدام از این تماسها نمایانگر هیچ اصلی نیست و هیچ کدام از اهمیت باالیی
برخوردار نیست ٬نظرات آنها به نظر رسید که به صورت انعکاس برخی طرز تفکرهای طبقه متوسط را این
روزها در تهران برمیشمرد.
سند شماره )(9

خیلی محرمانه
تاریخ 4 :دسامبر  1978ـ  13آذر 1357

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ـ فوری
عطف به) :الف( تهران  11097ـ )ب( تهران 11083
موضوع :طرحهای مخالفین برای رفتن شاه
خالصه :دکتر میناچی به کارمند سفارت گفت که پیشنهاد کارمند سفارت مبنی بر ایجاد شـورای
سلطنت در  4سپتامبر به نمایندگان اصلی خمینی ارائه میشود ٬آنها به پاریس خواهند رفت تا خمینی را
متقاعد کنند اـگر الزم بود با فشار ٬که آنها را قبول کند ٬میناچی شایعاتی شنیده است که شاه احتماًال برای
قبول شورای سلطنت آماده است.
علی امینی به میناچی گفته است که ”مستشاران نظامی خارجی“ گفتهاند که فرماندهان نظامی بـا
خروج شاه موافقت نخواهند کرد و گفت که اـگر نظریه تعیین شوراپذیرفته شود ٬شاه باید فرماندهان نظامی
را عوض کند.
ـکارمند سفارت ٬این حرف را از قول مستشاران نظامی تکذیب کرد .میناچی گفت که مخالفان خواهند
پذیرفت که فرماندهان فعلی ارتش در شورای سلطنت باشند ٬وقتی میناچی پرسید که آیا به کوششهایش
ادامه بدهد .کارمند سفارت گفت که تمام تالشهای مسالمتآمیز مفید و الزم هستند و افزود که واقعیت
امور باید بر تمام جوانب تحمیل گردد).پایان خالصه(
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1ـ به درخواست میناچی ٬استمپل با او مالقات کرد .میناچی خزانهدار ـکمیته دفاع از حقوق بشر است
و همینطور دستیار آیتاهلل شریعتمداری است ٬میناچی میخواست که اوضاع جدید را بررسی کند و در
این میان آخرین نظریات آمریکا را هم بداند ٬زیرا میخواست  2نفر از  3نفر نماینده عالیرتبه خمینی را که
در دو سه روز آینده به پاریس خواهند رفت ٬هنگام نهار آماده نموده و اطالعات کافی در اختیار آنان
بگذارد.
این  2نفر ٬منتظری از قم و رفسنجانی از تهران هستند )ـکه با طالقانی از تهران میشوند  3نفر ٬به گفته
میناچی این سه نفر ”فرماندهی عالی“ خمینی در ایران میباشند(.
آنها طرح شورای سلطنت را پیش روی خمینی خواهند گذاشت که این شورا جایگزین شاه شده است٬
)برای ذـکر جزئیات به تلگرام مرجع رجوع نمایید( و بعد دولت مؤتلفه را انتخاب خواهند نمود .آنها آماده
هستند تا خمینی را مجبور کنند که این پیشنهاد را بپذیرد .تمام مخالفان و گروه شریعتمداری در قم و مشهد
قبول کردهاند که با این دولت همکاری و از آن حمایت کنند.
2ـ میناچی مذاـکرات ده روزه خود با علی امینی و همچنین نخستوزیر سابق شریف امامی را که به
اوضاع فعلی انجامید شرح داد و گفت که شریف امامی و امینی هر دو در همان مرحله اول شنیدن طرحهای
او را ارجمند دانسته ٬اما بعد خود را کنار کشیدند) .در جریان مذاـکرات میناچی با امینی ٬امینی گفته بود که
آمریکاییها تنها تماس با شما را تجویز کردهاند .کارمند سفارت این موضوع راتکذیب میکند و میگوید که
ما فقط امینی و دیگران راتشویق به مذاـکره با همه افراد ذینفع کرده بودیم( .اطالع کارمند سفارت این است
ـکه شاه هرگونه راهحلی که سلطان بودن و فرماندهی کل ارتش را از او بگیرد ٬رد خواهد کرد.
میناچی نباید اجازه دهد که افکار آرزومندانه این نکته را از نظر گروهش به دور دارد .میناچی گفت که
نه او و نه اعضای گروهش در آخرین تحلیل به امینی و شریف امامی اعتماد ندارند.
3ـ مشکل دیگر ٬موقعیت درونی ارتش بود که در آخرین مالقات میناچی و کارمند سفارت مورد بحث
قرار گرفت .بنابه سخنان میناچی ٬امینی به او گفت که:افسران نظامی خارجی ٬که مشاور و راهنمای نیروی
مسلح ایران هستند ٬به وی )امینی( گفتهاند که اـگر شاه برود ٬فرماندهان نظامی دیگر ٬از افرادی که بعدًا
حکومت خواهند کرد ٬اطاعت نخواهند نمود ٬کارمند سفارت پرسید که آیا آن افسران آمریکایی بودهاند یا
نه و میناچی گفت که حتمًا منظور امینی همان افسران آمریکایی بودهاند ٬که چنین حرفی را به رهبران
سیاسی اظهار داشتهاند.
ـکارمند سفارت صریحًااین حرف را از قول نظامیان تکذیب کرد که چنین حرفی راخصوصًا به رهبران
سیاسی اظهار داشته باشند.
همانطوری که میناچی میدانست ٬کارمند سفارت در آخرین مالقات )تلگرام مرجع الف( اظهار
تردید کرده بود که افسران نظامی با طرح مشتمل بر خروج شاه به هر حال از روی میل برخورد خوبی
داشته باشند .میناچی گفت که شاه قبل از خروج خود ٬هر وقت که اراده کند ٬میتواند فرماندهان ارتش را
عوض کند ٬و به هر صورت در شورای سلطنت افراد وفادار به شاه جای خواهند داشت .او نام چندین نفر
از این نظامیان را که مورد قبول مخالفان هستند ٬بدین قرار اعالم کرد :اسقاوی ٬جم ٬باتمانقلیچ ٬ـگارزان و
رضوانی ٬به عالوه دریادار بازنشسته مدنی که بسیار مورد اعتماد شاه و فردی است درخشان و همفکر با
جبهه ملی .وقتی که کارمندسفارت راجع به این موضوع که فرماندهان نظامی در حال خدمت خود راجع به

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 284

برکناری خود ساـکت بمانند و تن به تعویض دهند٬اظهارتردید کرد٬میناچی امکان این مدعا راتصدیق کرد
و اما بعدًا گفت حضور این نظامیان در شورای سلطنت هیچ اشکالی نخواهد داشت.
ـکارمند سفارت بار دوم از او سؤال کرد ٬میناچی گفت که این درست است ٬نکته اساسی خلع قدرت از شاه
است .تمام مخالفان ٬موافقت خود را با خدمت آنها تحت ریاست شورای سلطنت ٬که رهبران نظامی فعلی
هم در آن شرکت دارند ٬اعالم کردهاند) .اظهارنظر :این با نظرات قبلی تفاوت معتدلی را نشان میدهد .در
حالی که تغییر مذکور این پیشنهاد را برای شاه خوشآیندتر نخواهد کرد ٬مفید خواهد بود که آن را به یاد
داشته باشیم(.
4ـ میناچی از دیدگاه خود و مخالفان ٬طرح شورای سلطنت را اینطور بیان کرد که این شورا آن هیئت
مشورتی که در اصالحیه ماده  38متمم قانون اساسی  1907آمده است ٬نیست .نظریات مخالفان بر این
است که ٬شورای سلطنت به صورت یک گروه سلطنت را به جای شهبانو به دست خواهد گرفت و هیچ
احتیاجی به شورای مجسمهوار نیست ٬شورا ترکیبی از  2یا  3نفر تیمسار از افراد فوقالذکر ٬رئیس ستاد
ارتش و دیگر نمایندگان سازمانهاست ٬البته اـگر این یکی الزم بود .کارمند سفارت حرفی نزد جز اینکه
ـگفت که طرح ٬ظاهرًا مورد قبول شاه نخواهد بود.
5ــ در نتیجهـگیری مذاـکرات ٬میناچی نظر شخص کارمند سفارت را پرسید که آیا او باید به مذاـکرات
این طرح ادامه دهد و حتی آیتاهللهایی را به پاریس بفرستد ٬با توجه به اینکه ظاهرًا موقعیتها هنوز خیلی
مساعد نشده است .در جواب کارمند سفارت گفت که ادامه مذاـکرات نسبت به خشونت ارجحیت دارد و از
امکان اینکه رهبران درون کشوری و جناحهای شریعتمداری و خمینی از اصرار شدید بر رفتن شـاه
منحرف گردند ٬پرسش کرد.
این سؤال برای میناچی کمی ناخوشایند بود ٬اما نهایتًا اظـهار داشت کـه چـنین تـغییر عـقیدهای
غیرمحتمل به نظر میرسید .او اظهار امیدواری کرد که حوادث و اتفاقها ٬نقطهنظرها را در هر دو جهت
تغییر دهد و آرزو کرد که خشونت با فعالیتهای مستمر پس از زمان منع رفت و آمد همراه نباشد .کارمند
سفارت از او با تأـکید خواست که موقعیت را آن طور که هست با حداـکثر دقت ممکن با آیتاهللها در میان
بگذارد و افزود که هیچ کدام از ماها خونریزی را دوست نداریم و بهترین راه جلوگیری از آن این است که
مردم هم کمی بیشتر انعطاف نظر داشته باشند و عقاید خود را بر چیزی مبتنی نمایند ٬که بتواند دستمایه
مصالحه گردد.
میناچی سر را به عالمت این که فهمیده است تکان داد.
6ـ میناچی این موضعگیری مرسوم را هم افزود که آمریکا این طرح را به پادشاه نشان دهد ”تا راه را
هموار کرده باشد ٬و ریشخند کارمند سفارت را که او بار دیگر سعی داشت آمریکا را به دخالت در اوضاع
داخلی ایران وا دارد با صمیمیت پذیرفت .دیگر بحثها راجع به زندانیان سیاسی در تلگرام جداـگانهای
ـگزارش میشود.
7ـ اظهارنظر :جدا از قبول شرکت نظامیان عالیرتبه فعلی در شورای سلطنت پیشنهادی ٬تنها تغییری
ـکه در اوضاع روی داده حرکت آیندهایست که در رابطه با خمینی صورت خواهد گرفت.
تا آنجایی که مامیدانیم ٬این تنها تالش در آینده نزدیک از طرف طرفداران مخالفان برای تحت فشار قرار
سولیوان
دادن خمینی است ٬تا در موضع خود جایی برای دادن قدری ”امتیاز“ باز کند.
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سند شماره )(10

خیلی محرمانه
تاریخ 5 :دسامبر  1978برابر با  14آذر 57

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ـ فوری
موضوع :جنب و جوشهای بیشتر در میان رهبران میانهرو
خالصه :رهبر اتحادیه معلمان میگوید که راه حل سومی یافته است که هم جلوی پیروزی خمینی را
بگیرد و هم مانع از دوباره به قدرت رسیدن شاه میشود .او میگوید که شاه باید برود ولی شورای سلطنت
بماند .این اعتقاد در میان مخالفین رژیم در جبهه ملی نیز وجود دارد) .پایان خالصه(
1ـ در سوم دسامبر ) 12آذر( محمد درخشش رهبر اتحادیه معلمان که با دوستان دیگرش که در
شغلهای دیگری مشغول به کار هستند و از فعاالن سیاسی به شمار میروند ٬مشاور سیاسی را برای مباحثه
دعوت کرد .درخشش به تفصیل راجع به ضرورتی که خود و میانهروهای مخالف شاه و همفکر او برای
یافتن ”راه سومی“ که جدا از راه خمینی باشد احساس میکنند ٬سخنانی گفت دیگر دوستانش هم همین
نظر را دارند .آنها این چاره را شامل خروج شاه و تشکیل یک شورای سلطنت از میان مردان بسیار محترم
و قضات و غیره ٬میدانند .این شورا سپس گروهی نمایندگان سیاسی از میان رهبران جبهه ملی ٬احزاب
دیگر ٬بازاریان و خود او و غیره را انتخاب میکند ٬که آنها دولت راتشکیل خواهندداد و مقدمات انتخابات
آزاد را فراهم میکنند تا دولت جدید از میان مجلس منتخب جدید ٬تعیین و معرفی گردد.
2ـ درخشش اعتقاد دارد ٬که این راهحلی است که بسیاری راجع به آن صحبت میکنند او زیاد روی
تأثیری که خروج شاه روی فرماندهان بلندپایه نظامی خواهد داشت ٬حساب نمیکند) .او فکر میکند که
این تأثیر توسط افسران خوب سابق و بازنشسته مهارخواهد شد (.اما تمایل به بحث داشت واینطور که به
نظر میرسید از مشکالتی که در اثر سقوط احتمالی ارتش به وجود خواهد آمد٬مقداری متأثر شده بود .او
به خلقی بودن ارتش به جای اینکه ارتش فقط از یک نفر ٬شاه ٬حمایت کند ٬تأـکید داشت .او که خدمت
وظیفهاش را در زمان رضاشاه به عنوان افسر به پایان رسانده فساد و بزدلی افسران بلندپایه را به یاد
میآورد .او به نکتهای اشاره کرد که تغییر در ارتش احتماًال باید با تدریج بیشتری صورت پذیرد ٬در ضمن
اینکه آن تغییرتدریجی به مثابه یک چتر برای محافظت از تغییرات اصولی در سیستم سیاسی به کار گرفته
شود.
3ـ درخشش اعتراف کرد که هم از دیکتاتوری مذهبی تحت سلطه خمینی میترسد و هم از حکومت
ـکمونیستها بعد از برکناری خمینی ٬وحشت دارد .عقیده او بر این است که ایران را باید به راه یک دولت
دموکراتیک سوق داد .او با این عقیده مشاور سیاسی بدین مضمون که ایران با طرح اعطای آزادیها توسط
شاه به طرف آن غایت روانه بود مخالفت نکرد ٬جزاینکه اظهارداشت ٬همچنان نمیتواند چیزی را که شاه
میگوید باور کند.
وی گفت که او یا همراهانش اـگر میپذیرفتند که در دولتی تحت حکومت شاه کار کنند ٬خیلی زود
خائن محسوب شده و طرفداران و محبوبیت خود را از دست میدادند .او مکررًا رجوع میکرد به این نکته
ـکه شاه بایدبرود ...در غیراین صورت قدرت پیروان خمینی آنقدر کاسته نخواهد شد که اجازه دهد عناصر
دمکرات فعال شده و یک آئین دمکراتیک را برای ایران سازمان دهند.
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4ـ درخشش نشان داد که با معلمان بسیاری در رابطه است .او عریضههای دراز لوله شدهای را بیرون
ـکشید که بسیاری از آنها صدها امضاء روی خود داشتند و از استانهای مختلف به دستش رسیده بود .در
یکی از آنها معلمان به یک مسجد پناه برده بودند و پس از دستگیری  5نفر ٬جمع آنها این عریضه را امضا
ـکرده بودند .تمام این عریضهها ضد شاه هستند.
5ــ درخشش شکایت کرد که وقتی در اوایل سال جاری او وپیروانش سعی داشتند که تعدادی اعالمیه
و روزنامه چاپ کنند ٬دستگیر شده بودند .او همچنین افزود که شاه در تعیین شریف امامی با وجههای که
دارد در این موقعیت آشوب به عنوان یک نخستوزیر اشتباه کرده است .او گفت ٬شاه احتماًال میتوانست
قسمت اعظم موقعیت خود را با تعیین دولتی که عدهای از مخالفان را دربرداشته باشد ٬به دست آورد .او به
ضرورتی که خود و دوستانش برای فعالیت سیاسی احساس میکردند ٬علیرغم یأسآمیز بودن فعالیتهای
سیاسی در آینده نزدیک ٬ضمن آنکه جنگ قدرت بین خمینی و شاه به اوج خود رسیده است ٬اشاره کرد.
او با مشاور سیاسی اتفاق نظرداشت که با گذشت دوره محرم ٬مطالعه دوباره اوضاع باارزش خواهد بود ٬تا
بررسی شود که آیا راه حل مصالحه با شاه در نقش مشروطه سلطنتی ٬برای میانهروهای سیاسی مانند خود
او ٬که خطر حکومت حزب توده ٬یا بدتر از آن موقعیت جناح خمینی مخالفین راتشخیص میدهند٬منطقی
خواهد بود یا نه .او همچنین طی مالقات چندین بار نظریات مشاور سیاسی را پذیرفت کـه مسـائل
اقتصادی ایران مدرن ٬برای هر دولت آینده باقی خواهد ماند ٬که با آن دست و پنجه نرم کنند و با ترغیب
افکار عمومی به این نظر که علت ریشهای همه مشکالت شاه است ٬در بین مردم این توقع ایجاد میشود که
مشکالت وقتی تمام خواهند شد ٬که شاه برود .وقتی که مشکالت برطرف نشوند ٬نارضایتیها و نابسامانیها
برای دولت آینده حتی اـگر از جناح جبهه ملی مخالفین باشد٬خواهند ماند .با وجوداین درخشش نسبت به
هر راه حلی که خروج شاه را در بر نداشته باشد ٬با تردید بسیار مینگرد.
6ــنظریه :درخشش از آن سری رهبرانی است که ازپیروزی خمینی میترسند و سعی دارند که یک راه
سومی پیدا کنند .درخشش معتقد است که این راه حل تا خروج شاه برای تشکیل شورای سلطنت ٬عملی
نخواهد بود .این موضع با نظریه افراد جبهه ملی خیلی نزدیک میباشد .این موضوع را میناچی در همان
روز این دیدار به مأمور سفارت گفته بود) ٬در تلگرام جداـگانه آمده است( .آنها آشکارا در تماس بودند.
سولیوان
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خیلی محرمانه
تاریخ 6 :دسامبر  1978ـ  15آذر 57

از :کنسول آمریکا ـ شیراز
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :ایران بعد از محرم کجا میرود؟
خالصه )خیلی محرمانه( :مخالفان رژیم پهلوی امیدوارند این رژیم را در جریان ماه محرم به سقوط
وادارند در حالی که در تهران امید این است که محرم ناتوانی مخالفان را در رسیدن به اهداف خود بدون
اینکه قبًال شاه را به مخاطره اندازند ٬ثابت خواهد کرد .هر دوی این امیدواریها بیش از اندازه خوشبینانه
است .احتماالت آنطوری که از شیراز میتوان دید این است که رویارویی حتی بعد از محرم نیز ادامه
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خواهد یافت و اـگراین اوضاع همچنان مداومت داشته باشد ٬سیر تحولی مواضع و روشها درداخل دستگاه
نظامی اهمیت حساسی را پیدا خواهد کرد .پایان این تحوالت سیاسی هرچه باشد ٬نقش نظامیان یقینًا
اهمیت برجسته خواهد داشت .منافع ملی ما اقتضا میکند که این ناراحتیها که در ماههای اخیر باعث این
همه از همپاشیدگی شده است ٬پایان یابد .تحت شرایط موجود بهترین سیاستی که ما میتوانیم از آن
پیروی کنیم این خواهد بود که بگذاریم جریانات سیر طبیعی خود را بدون کمترین دستکاری از جانب ما
ادامه دهد و به مرحله نهایی برسد) .پایان خالصه(
)خیلی محرمانه( عناصر مخالف در شیراز و نقاط دیگر در جنوب ایران ظاهرًا امیدوارند که از طریق
ترکیبی از اعتصابها و سایراقدامات فلجکننده کارگری و تظاهرات و بستن دکاـکین و رویارویی عمومی با
دولت که در ماه محرم به اوج خود خواهد رسید ٬شاه از تاج و تخت خودش بیرون رانده خواهد شد و
ایرانیان در همه جا سرانجام به تحقق آرزوهای سیاسی خود خواهند رسید.
از سویی دیگر امیدواری در تهران آن طوری که از شیراز دیده میشود این است که محرم ناتوانی
مخالفان را در سرنگون کردن رژیم پهلوی ثابت خواهد کرد و اینکه بعد از آن فشارها بر رهبران مخالفان
افزوده خواهد شد تا با شاه سازش کنند.
)خیلی محرمانه( هر دو این امیدواریها شاید بیش از حد خوشبینانه باشد .علیرغم شایعات مبنی بر
وفور محموالت اسلحه قاچاق در سراسر کشور ٬محتمل به نظر نمیرسد که ارتش ایران قریبًا در معرض
خطر ضعف کمی تسلیحاتی در مقابل مخالفان رژیم قرار گرفته باشد .مخالفان رژیم تاـکنون جز شور و
هیجان و آنچه که در خیابانها به دستشان رسیده و گاهگاهی نیز یک وسیله منفجره دستساز چندان
سالحهای بیشتری نداشتهاند.
بدین ترتیب با توجه به اینکه سالحهای در دست طرفین با یکدیگر تعادلی ندارد و با فرض اینکه
نظامیان هنوز برای به دست گرفتن وظیفه به راه انداختن شاه به نفع مخالفان او آمادگی ندارند ٬احتمال این
است که شاه قادر خواهد بود تا مدتی طوالنیتر اـگر میل داشته باشد ٬همچنان به قدرت خود بچسبد.
)خیلی محرمانه( معذالک یک حکومت ائتالفی حتی حکومتی که شامل عـناصری مـخالف بـاشد و
پیشبینیکننده انتخابات ملی در ماه ژوئن باشد ٬چشماندازهای مشکوکی برای موفقیت خواهد داشت.
قابل تصور است که بعضی از عناصر نسبتًا میانه و همچنین تعداد زیادی از فرصتطلبان از هر رنگ و بوی
سیاسی که با مطلقگراییهای سلطنتی )ـگرچه نه با خود سلطنت( مخالفند ٬دچار وسوسه خواهند بود تا در
یک حکومت ائتالفی به یکدیگر بپیوندند ٬ولی آنهایی که برای از میان بردن سلطنت به عنوان یک نهاد
متعهد شدهاند ٬همچنان با کمال اطمینان به ایستادگی ادامه خواهند داد .این گروه اخیر الاقل در جنوب
ایران ظاهرًا بزرگ و مصمم به نظر میرسند.
عالوه بر این با توجه به محیط و جو خصومت و سوءظن و بیتوجهی نسبت به مقدسات موجود که بر
نظریات این عناصر آشتیناپذیر تسلط دارد احتمال ندارد که هرگونه حکومت ائتالفی حتی حکومتی که
شامل مخالفان مسلم رژیم باشد ٬قابلیت اعتماد در بین آنها داشته باشد .اینها متمایلند که آمادگی به سر و
ـکار داشتن با رژیم پهلوی را فینفسه یک عمل خیانتآمیز تلقی کنند.
)خیلی محرمانه( باتوجه به چنین اوضاع واحوالی رویارویی ممکن است عمًال بدون کم و کاست ادامه
داشته باشد .آنهایی که پایبند ایثار در سرنگونی شاه هستند ٬خواهند کوشید فشار را بر او و حکومت او
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همچنان فعال نگهدارند و آنها به احتمال قوی کوششهای خود را در اطراف اقدامات اقتصادی که تاـکنون
ثابت کرده است که اثر برهم زنندهای دارد متمرکز کنند .در عین حال حکومت خواهد کوشید تا کارهای
روزمره اداره دولتی را در محیطی از فوریت سیاسی و هرج و مرج اقتصادی انجام دهد و انتخابات ملی را
ـکه درنتیجه نقطهنظرهای مختلف در میان اعضای ائتالفی و فقدان اجماع آرای عمومی دستخوش موانع
شده است ٬سازمان دهد.
در حالی که انتخابات نزدیک مـیشود ٬مـنازعات داخـلی در مـیان عـناصر ائـتالفی بـه طـور
اجتنابناپذیری تصاعد خواهد یافت تا مرحلهای که خود ائتالف ممکن است به طور جدی به مخاطره
افتد .اـگر انتخابات سر و سامان یابد )با توجه به روشهای کنونی مخالفان سرسخت(مشکوک به نظرمیآید
از اینکه این انتخابات دیگر مفهوم و یا سودمندی نهایی را داشته باشد ٬مانند انتخاباتی که به طور مرتب در
جنوب ویتنام صورت میگرفت.
)خیلی محرمانه( سیر تحول نظامیان در هفتههای آینده بدین ترتیب به مرحله حساس میرسد ٬در
حال حاضر افسران ارشد در شیراز مأموریت خود را با نظر حساسی تلقی میکنند .تنهاچندی پیش رئیس
حکومت نظامی شیرازخود را به عنوان یک نیروی بیطرف بین حکومت و مخالفانی که میخواهندشدیدًا
به آن حمله کنند توصیف کرد .او با نهایت دقت از محکوم کردن مخالفان به عنوان مخالفان احتراز کرد و
مدعی شد که کار او نیست که در مسائل سیاسی قضاوت کند .او گفت که مخالفان نیازمند راهحلهای
سیاسی هستند که تنها میتوان در تهران آن را پیدا کرد.
چنین روشهایی در درازمدت تنها در صورتی قابل نگهداری است که راهحلهای مورد لزوم واقعًا پیدا
شوند و در مورد ایران مسئله همین جا است .اـگر یک سازش متقابل بین شاه و اـکثریت مردم او ممکن
نباشد ٬یک نیروی خارجی دیر یا زود باید یک چنین سازشی را تحمیل کند .نظامیان با توجه به نفرت آنها
نسبت به آشوب سیاسی از هر نوع و قدرت تحمیل اراده آن برای چنین مأموریت و رسالتی به صورت
ـکاندیدا درمیآیند.
)خیلی محرمانه( در چنین صورتی به عهده گرفتن نقش داور سیاسی از سوی نظامیان ممکن است به
یکی از دو خط مشی عمومی منجر شود.
عقل و خرد قراردادی ظاهرًا به نفع یک برداشت محافظهـکارانهتر رأی خواهد داد که در آن نظامیان به
طور ساده مسئولیت را چه برای حفظ صلح و چه برای ادامه کار حکومت به عهده میگیرند .البته این امر
مستلزم آن خواهد بود که در زمینههای غیراز تحمیل قانون دخالت مستقیم بیش از آنچه تاـکنون تحت نظر
حکومت ازهاری اعمال میشد به عمل آید .تحت چنین برداشتی لزوم مشروعیت و شاید عواطف به نفع
حفظ شاه نظر خواهد داد ٬هرچند شاید به خاطر نمایش ویترینی باشد تا چیزدیگری .معذالک نگهداشتن
شاه بر روی تخت بدون شک و یقینًا به معنای ادامه مخالفت عمومی با حکومت خواهد بود.
)خیلی محرمانه( در حالی که سوابقی درباره رژیمهای نظامی نامطلوب وجوددارد و بعضی از آنهادوام
قابل مالحظهای از خود نشان دادهاند ٬مخالفت عمومی چیزی نیست که معموًال به خاطر خود مخالفت
مورد محبت قرار گیرد .در واقع اعضای دستگاه نظامی نیز مانند هر کس دیگری میخواهند مورد مهر و
محبت قرار گیرند و این واقعیت همراه با نقش رسولی که اغلب در میان برگزیدگان جهان سوم ظاهر
میشود ٬ممکن است نظامیان را در اینجا وادار کند تا به عنوان ”میانجی شرافتمند“ بین مردم ایران و شاهی

خط میانه  289

ـکه بسیاری از آنها میخواهند او را سرنگون کنند عمل کنند.
یک چنین سناریویی ممکن است مستلزم دعوت از جانب نظامیان به شاه برای گرفتن یک مرخصی در
خارجه تا زمان حل اوضاع سیاسی در ایران و توصیه برای اینکه شاه به نفع فرزند خود استعفا کند و یک
شورای نیابت سلطنت تشکیل شود ٬یا به طور ساده خاندان پهلوی در پاسخ به اراده عمومی برچیده شود٬
خواهد بود.
)خیلی محرمانه( معذالک نتیجه نهایی حوادث هر چه که باشدتقریبًا حتمی به نظر میرسد که نظامیان
در آن نقش برجستهای خواهند داشت .منافع ملی ما اقتضاء میکند که این ناآرامیها که تا این اندازه در
ماههای اخیر برهمزننده بوده است برطرف شود ٬دادن نقش مرکزیتری به نظامیان در اداره امور دولت
یک چنین نتیجهای را تضمین نخواهد کرد و یقینًا هرگونه کوششی از جانب ما برای تحت تأثیر قرار دادن
فرآیند سیاسی در این جهت پر از خطرات قابل مالحظه خواهد بود.
در عین حال علیرغم عدم محبوبیت عمومی شاه که کامًال ظاهر است ٬طرد او در چنین مرحلهای
دردها را درمان نخواهد کرد و به احتمال قوی از نظر بسیاری حتی از نظر مخالفان او یک نوع بیشرمی از
جانب یک قدرت بزرگ تلقی خواهد شد.
معذلک کامًال مشکوک به نظر میرسد که شاه هرگز بتواند نقش رهبری را که زمانی داشته است بار
دیگر اعمال کند .عالوه بر این حتمًااجتنابناپذیر است که راه حل سیاسی پایانی در ایران اعم از اینکه به
نفع نگهداری شاه یا چیز دیگری باشد ٬نسبت به مصالح ملی ما خصمانه خواهد بود.
در شرایط کنونی بهترین سیاست ما این خواهد بود که توصیه به میانهروی و سازش بکنیم در حالی که
نسبت به امکان مداخله خارجی هشیاری نشان بدهیم ٬ولی از لحاظ جنبههای دیگربگذاریم حوادث سیر
تحول طبیعی خود را داشته باشد.
سند شماره )(12

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :دسامبر  1978برابر با  16آذر 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ـ برای اقدام
موضوع :آزادی رهبران مخالف رژیم و نقشه برای تظاهرات
خالصه :حکومت ایران کریم سنجابی و داریوش فروهر را عصر روز ششم دسامبر آزاد کرد .این دو نفر
قرار است هفتم دسامبر با رهبران جبهه مالقات کنند .جبهه ملی در تظاهراتی که برای دهم دسامبر به
مناسبت تاسوعا تعیین شده شرکت خواهد کرد.پروفسور ـکاتم آمریکایی درایران در معرض شایعات قرار
ـگرفته است) .پایان خالصه(
1ـ دکتر ناصر میناچی پس از پایان مقررات منع رفت و آمد در شش دسامبر برای بحث درباره اخبار
مربوط به اینکه حکومت ایران کریم سنجابی و داریوش فروهر را آزاد کرده است ٬به خانه استمپل مأمور
سفارت آمد .میناچی آزادی آنها را تأیید کرد و گفت او تلفنی با آنها صحبت کرده است .اجتماع رهبران
عمده جبهه ملی برای بعدازظهر روز هفتم دسامبر تعیین شده است که در آن اقدامات بعدی را مورد بحث
قرار خواهند داد .میناچی خاطرنشان ساخت که حکومت ایران تصمیم گرفته بود که این زوج را روز
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چهارم دسامبر آزاد کند و این اقدام به منزله رفتاری مبنی بر حسن نیت ٬الاقل از سوی رهبران میانهروی
جبهه ملی تلقی شده بود .رابط ما در نهضت آزادی ایران ٬به مأمور سفارت در بامداد  7دسامبر گفت که
آزادی ایندو نفر ”جالب است“ ولی چیز مهمی را تغییر نداده است و تقاضا کرد که بامداد روز  8دسامبر
مالقات کنند.
2ـ میناچی گفت :جبهه ملی از هماـکنون نقشههایی برای حرکت در تظاهرات بزرگ که از سوی آیتاهلل
طالقانی سازمان داده میشود و قرار است ساعت  9بامداد روز  10دسامبر آغاز شود ترتیب داده است.
طبق اظهار میناچی تظاهرات در نزدیکی میدان شهناز در انتهای شرقی خیابان شاهرضا آغاز شده و به
سوی غرب حرکت خواهند کرد و به گروههایی که در سایر نقاط شهر تشکیل میشود ملحق خواهد شد.
میناچی گفت نظر این است که یک کوشش عظیم جمعی صورت گیرد .ـکمیته دفاع از حقوق بشر و آزادی
راهپیمایی جداـگانهای را از سوی این کمیته برای همان روز طرحریزی کرده بود ٬ولی هنگامی که رهبران
روحانی کوشش همگانی را به مقیاس وسیع در نظرگرفتند .ـکمیته دفاع از حقوق بشر و آزادی ازنقشه خود
منصرف شد ٬میناچی معتقد بود که بیشتر گروههای مخالف شرکت خواهند کرد.
3ـ یک نفر روزنامهنگار از لندن تلفنی از مأمور سفارت خواست تا داستان مربوط به اقامت پروفسور
ریچارد ـکاتم آمریکایی را در ایران تأیید کند .مأمور سفارت درباره این موضوع اظهار بیاطالعی کرد .بر
اساس مخبرین اطالعاتی که ماداریم ٬ـکاتم اینجانیست .موجب تقدیر خواهد بود اـگر وزارت امور خارجه
به نحو بیسر و صدایی حضور او را در پطرزبورگ تأیید کند.
سند شماره )(13

سری ـ ایران
ّ
 8دسامبر  1978ـ  17آذر 1357

سازمان مرکزی اطالعات )سیا(
علی امینی ـ نخستوزیر پیشین
خطاب میشود :دکتر علی امینی
علی امینی ٬یک میانهرو وضدکمونیست ٬مدت کوتاهی پس ازاستعفایش تحت فشار شدیدپس از 14
ماه به عنوان نخستوزیر در طول 62ـ ٬1961در تالش بوده است که این مقام را دوباره به دست آورد .او
هیچ پایگاه حقیقی قدرت ندارد ٬ولی دوستان زیادی در میان مخالفین دارد و ممکن است به عنوان رهبر
یک دولت آشتی ملی مورد قبول قرار گیرد .دو عامل غیرقابل تفوق احتمالی که بر علیه او کار میکنند
عبارتند از :دلسرد شدن سیاسی و شخصی او از شاه تقریبًا برای دو دهه و سوءظن شایع در ایران )هرچند
ظاهرًا بیاعتبار( که او یک عامل آمریکاست) .در حقیقت او ایاالت متحده را به خاطر باعث استعفایش
شدن در  1962سرزنش کرد و متعاقبًا نظر داد که این کشور یک دشمن بد و بدترین دوست است (.اخیرًا
شاه به امینی در مورد امکان قبولی نخستوزیری اشارهای کرد .ولی امینی روی کنترل نیروهای مسلح و
)سری(
ساواـک )سازمان اطالعات وامنیت کشور( اصرار ورزید؛ شرایطی که شاه را بدون قدرت میسازدّ .

برنامه امینی
اـگر که سابقه گذشته او و گفتههای عمومی و خصوصی اخیرش نشانههای واقعی عقایدش باشند٬
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چنانچه امینی نخستوزیر شود ٬یک اصالحطلب خواهد بود تا یک انقالبی .او ازچشمپوشی از آشوب و
اغتشاش امتناع میورزد و حکومت نظامی را )با توسل کمتری به زور( برای یک دوره نامشخص ادامه
خواهد داد .او هر کاری که برای فعالیت مناطق نفتی الزم باشد انجام میدهد .او پارلمان فعلی را منحل
خواهد کرد و انتخابات جدیدی برای استقرار یک جو دموکراتیک سالم که نیازهای مردم بر طبق قانون
بتواند برآورده شود ٬برگزار خواهد نمود .او به یک دولت از متخصصین توجه دارد ٬ولی احتماًال مجبور
است که یک چاشنی از سیاستمداران و نمایندگان مذهبی چنانچه به او کمک کردند که قدرتش را به دست
آورد ٬شامل نماید .او که بیشتر بحران فعلی را متوجه سیاستهای اقتصادی درک نشده و برنامهریزی
اقتصادی غیرمعقول میداند ٬احتماًال هزینه دفاعی را کم میکند که توسعه بیشتر را تأمین مالی کند .او
تالش خواهد نمود که سیاستهایی از قبیل اصالحات ارضی بیشتر که پیش بردن توزیع عادالنهتر ثروت
ملت را تقویت میکند اتخاذ نماید.
او همچنین تالش خواهد نمود که فرار سرمایه از کشور رامتوقف نماید .او میگوید تمام اتهامات فساد
مقامات رسمی در طول  15سال گذشته را تحقیق خواهد نمود و تمام متجاوزین را محاـکمه مینماید .در
اوائل  1978امینی از استمرار شاه در قدرت حمایت میکرد در سپتامبر با پشیمانی استعفایش را طلب
میکرد و در اوایل نوامبر به نظر رسید که او متمایل به یک سلطنت مطابق قانون اساسی میباشد )حداقل
حاضر()سری(
برای حال
ّ
زندگی و حرفه اولیه
امینی در حقوق و اقتصاد از دانشگاه پاریس یک دکترا دارد .پس از یک سری پستهای قضائی و مالی
دولتی در  1947به عضویت پارلمان انتخاب شد .او به عنوان وزیر اقتصاد ملی )1951ـ ٬(1950دارایی
) 55ـ  ٬(1953و دادگستری ) (1955خدمت نموده است .او در ایاالت متحده در طول سالهای  58ـ
 1955سفیر کبیر بود) .طبقهبندی نشده(
وقتی در می ٬1961امینی نخستوزیر شد ایران در اواسط حادترین بحران سیاسیش از  1953به بعد
بود .او پارلمان را منحل نمود ٬اصالحات سریعی را اعالم کرد و مقامات نظامی و دولتی بسیاری را به اتهام
فساد دستگیر نمود .زمان تصدی او گردبادی از اصالحات با کمی حمایت از طرف هر کس بجز شاه بود و
آن هم نامشخص بود.
امینی کارهای زیادی انجام داد ولی در ژوئیه  1962اختالف با شاه ٬یک بحران بودجهای ـ مالی٬
ناآرامیهای اجتماعی مرتبط با به تعویق انداختن انتخابات و خستگی شخصی منجر به استعفای او شد.
)محرمانه(
پس از استعفایش امینی تحت مراقبت پلیس قرار گرفت و از فعالیت مخالف سیاسی وی ممانعت به
عمل آمد .او به محاـکمه برای معامالت نادرست زمین که ظاهرًا همسر او و اعضای خانوادهاش را هم
ـگرفتار میکردتهدید شد) .به نظر میرسید که وی شخصًا صادق است( .در اواخر دهه  1960دولت در پی
این بود که او را با اتهامات قدیمی فساد و خدمت به عنوان جاسوس شرکتهای نفتی خارجی بیاعتبار
سازد .او ظاهرًا دهه بعدی را به اداره کردن و افزایش ثروت به ارث برده قابل توجه خود و کشف راههایی
برای بازگشت به قدرت پرداخت.
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اطالعات خصوصی
امینی  71ساله ٬گاهی بدون در نظر گرفتن عواقب صحبت میکند و ممکن است یک رگ انتقامجویی
داشته باشد .او خیلی شوخ ٬باهوش و خوش صحبت است .او به میزان وسیعی در ایاالت متحده ٬اروپا و
خاورمیانه مسافرت نموده است.
مادر او عضوی از سلسله قاجار بود که تا زمانی که پدر شاه فعلی به سرنگونی آنها در  1921کمک
نمود بر ایران حکومت کردند .امینی فرانسه را به طور سلیس و به اندازه کافی انگلیسی صحبت میکند.
)محرمانه(
سند شماره )(14

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  1978ـ  17آذر 57

ـکریم سنجابی
دبیرکل ٬کمیته اجرائی جبهه ملی )از سپتامبر (1978
خطاب میشود :آقای سنجابی
در  23اوت  1978کریم سنجابی احیای ائتالف جبهه ملی دهه  1950را به عنوان جبهه ملی ایران
)معموًال به آن با عنوان جبهه ملی رجوع میشود( اعالم نمود .جبهه ملی فعلی که هنوز از لحاظ حمایت
عامه آزمایش نشده است ٬یکی از بزرگترین و وسیعترین گروه مخالفین سیاسی سازمان داده شده میباشد.
سنجابی٬جبهه ملی فعلی را به عنوان یک سازمان رسمی ولی نه یک حزب سیاسی رسمی توصیف میکند.
جبهه ملی قدیمی از محمد مصدق نخستوزیر در کشمکش او بر سر قدرت با شاه حمایت میکرد .پس از
سقوط مصدق خیلی از اعضای جبهه ملی از کشور گریختند و به اروپا یا ایاالت متحده رفتند ٬سنجابی در
ایران باقی ماند .در  1977پس از سالها عدم فعالیت اجباری و در پاسخ به نشانههای اعطای آزادیهای
سیاسی او شروع به پرداختن به امر مهم نوسازی جبهه ملی نمود) .محرمانه(
سنجابی در اعالمیه اوت  1978خود به تندی به شاه شخصًا حمله نمود و برنامه اعطای آزادیهای
سیاسی او را یک ریاـکاری خواند .در اظهارات بعدی او ادعا نمود که جبهه ملی در آینده هر انتخاباتی را
تحریم خواهد نمود .مگراینکه آزاد باشند و تقاضای یک تحقیق درثروتهایی را که به وسیله بعضی ایرانیان
اندوخته شده بود نمود .او گفت که وی هیچ مخالفتی با ادامه سلطنت ندارد مشروط بر اینکه آن یک
سلطنت واقعًا مطابق با قانون اساسی باشد و اینکه دولت باید بین دموکراسی واقعی و حکومت نظامیان
یکی را انتخاب نماید .سنجابی اظهار داشت که جبهه ملی تقاضای سه عامل در هر دولت آینده را مینماید:
ناسیونالیسم ٬دموکراسی و سوسیالیسم) .طبقهبندی نشده(
در اـکتبر  ٬1978سنجابی به پاریس رفت که رهبر مخالف مذهبی در تبعید ٬آیتاهلل روحاهلل خمینی را
ببیند که پیروان او از لحاظ شماره خیلی باالتر از جبهه ملی است .در آنجا آنها یک اعالمیه مشترک منتشر
ـکردند که شامل سه نکته بود:
ـ از رژیم سلطنتی نباید حمایت شود٬
ـ جنبش اسالمی ـ ملی نمیتواند یک رژیم سلطنتی غیرقانونی را تأیید کند٬
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ـ دولت باید براساس اصول دموکراتیک که به وسیله یک رفراندوم تأیید میشود ٬باشد.
سنجابی در  10نوامبر به ایران بازگشت و یک اطالعیه تند که هرائتالفی یا همکاری را با شاه و دولت
رد میکرد منتشر نمود.او ادعا نمود که با خمینی به یک توافق رسیدهاند )و ممکن است وی اتحادی با
خمینی تشکیل داده باشد( .روز بعد وی دستگیر شد ٬یک اقدام از طرف دولت که آشکارا به معنی دلگرم
ـکردن سیاستمداران مخالف میانهرو و دلسرد نمودن آن رهبران مخالفی که سرنگون کردن شاه را در نظر
قرار داده بودند بود .سنجابی در  6دسامبر آزاد شد) .محرمانه(
جبهه ملی
جبهه ملی یک سازمان دربرگیرنده چندین گروه است که اعضای آن اغلب کارمندان حرفهای طبقه
متوسط میباشند .اعضای جبهه ملی به طور کلی در درخواست از شاه برای تبعیت او از قانون اساسی
 1906متحد هستند ٬ولی به طور دیگر به مقدار زیادی با هم اختالف دارند.
بعضی تمایل دارند با شاه همکاری کنند به این امید که قدرتی در  7ژوئن  1979به دست آورند.
دیگران تمایل دارند که در انتخابات شرکت کنند ولی میخواهند که اختیارات شاه را به طور اساسی
ـکاهش دهند و بیشتر اعضای تندرو میخواهند که شاه استعفا دهد .سنجابی ظاهرًا تصمیم گرفته که
سرنوشت خودش را با افراطیترین جزء جبهه ملی طرح بریزد و این تصمیم منجر به مالقاتش باخمینی و
دستگیری بعدی وی شد.
زندگی اولیه و حرفه
ـکریم سنجابی در  1904متولد شد .او یک کرد و عضوی از ایل سنجابی است .در سن  13سالگی او با
دیگر اعضای ایل برای سه سال به بغداد تبعید شد) .در طول جنگ جهانی دوم او و بعضی از اعضای
خانواده ٬منجمله پدرش به وسیله نیروهای اشغالگر انگلیسی دستگیر شدند ٬تا این تاریخ او ازانگلیسیها و
ارتش نفرت داشت(.
او یک درجه حقوق از دانشگاه تهران در  1928دریافت نمود و سپس هفت سال بعد را در فرانسه٬
جایی که یک دکترا در حقوق از دانشگاه پاریس دریافت نمود سپری کرد) .تز او این عنوان را داشت :رفرم
ـکشاورزی درایران(پس از بازگشت به ایران او در  1935به وزارت آموزش وپرورش وارد شد و سپس در
 1940به وزارت دارایی وارد شد .در اواسط  1940او به بنیانگذاری حزب ایران که بعدًا یک جزء اصلی
جبهه ملی شد کمک نمود .یک وکیل موفق و با دستمزد باال در تهران ٬او در  1944رئیس دانشکده حقوق
دانشگاه تهران شد و در  1946معاون رئیس آن دانشکده) .محرمانه(
سنجابی که یک حامی قدیمی مصدق بود با او در طول دوره برتریش همکاری نزدیکی داشت .پس از
اینکه نخستوزیر سرنگون شد ٬سنجابی مخفی شد .بعدًا او از مقام دانشگاهیش برکنار و زندانی شد .در
موقع آزادیش برای مدت زمانی از سیاست دور ماند به هر صورت او در  1960فعالیت سیاسی را از
سرگرفت و عضوی از کمیته مرکزی حزب ایران شد ٬او همچنین به دانشگاه بازگشت.
او در سال  1961مجددًا دستگیر شد و آزاد شد ٬دوباره در  1963دستگیر شد و در  1965آزاد شد.
او که از این زندان آخری از نظر فیزیکی و روانی خسته بیرون آمد ٬به دانشگاه تهران به عنوان استاد
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بازگشت ٬ولی از فعالیت سیاسی خودداری نمود .او از صحنه دور ماند تا اینکه وقایع  1978به جبهه ملی
اجازه تجدید سازمان پس از یک وقفه  25ساله را داد) .محرمانه(
اطالعات خصوصی
سنجابی معتدل ولی صریح است .او به کردی ٬فرانسه و عربی صحبت میکند و کمی انگلیسی میداند.
سنجابی ازدواج کرده است.
او و همسرش ـ فخری ـ سه فرزند دارند) .طبقهبندی نشده(
سری
سند شماره )(15
ّ
تاریخ 8 :دسامبر  1978ـ  17آذر 1357

ناصر میناچی ـ رهبر جبهه ملی
ناصر میناچی وکیل و عضو فعال حقوق بشر و یکی از دو رئیس بازار تهران که پایگاه سنتی مخالفین
مسلمانان است ٬میباشد .او همچنین خزانهدار ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر میباشد .در مقام رئیس
هیئت مدیره حسینیه ارشاد ـ مرکز مذهبی در تهران ـ او مدتها طرفدار و حامی پشت پرده رهبران مذهبی
میانهرو مخالف بوده واو دوست نزدیک آیتاهلل کاظم شریعتمداری میباشد) .این مرکزاخیرًا بعد از  5سال
)سری(
بسته بودن به دلیل ایراد سخنرانیهایی علیه شاه ٬دوباره گشایش یافته استّ (.
میناچی منطقی و میانه رو از رژیم جعفر شریف امامی )اوت ـ نوامبر  (1978حمایت نموده و اظهار داشته
ـکه مذهبیون میانهروی مخالف باید در جهت آزادیهای سیاسی با دولت همکاری کنند .او معتقد است که
شاه حامی ایران در مقابل آنارشیسم و کمونیسم میباشد .در اـکتبر  1978او به منظوردیدن روحاهللخمینی
رهبر مذهبی مخالف به پاریس رفت و هماـکنون در پی آن است که راه گریزی و چـارهای در مـورد
درخواستهای افراطی خمینی پیدا کند .او معتقد است که خواستهای خمینی امکان دارد آرام و نرم شود و
قانون اساسی هم نجات پیدا کند ٬در صورتی که رهبران مذهبی میانهرو از برنامهای حمایت کنند که به
موجب آن شاه کشور را ترک کرده و یک شورای کشوری جایش را بگیرد ٬شورائی که پشتیبان یک دولت
آشتی ملی خواهد بود و اختیار عمل الزم برای برگزاری هرچه سریعتر انتخابات آزاد خواهد داشت.
)سری(
ّ
میناچی مدتهاست که احساس کرده کوششهایش در مورد حقوق بشر وی را در معرض خطر قرار داده
و به عنوان یک سپر محافظتی او سرسختانه و قاطعانه در پی آن بوده که تأیید رسمی ایاالت متحده را در
مورد فعالیتهایش به دست آورد .او در اوت  1978از واشنگتن به منظور مذاـکره با مقامات حقوق بشر
وزارت امور خارجه دیدار کرد .او با مقامات سفارت ایاالت متحده در تهران بیتزویر و ساده بوده و
)سری(
اطالعات میداده استّ .
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سند شماره )(16

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  78ـ  17آذر 57
مهدی پیراسته رهبر جبهه دفاع از قانون اساسی )از اوت سال (1978
آقای پیراسته خطاب میشود
مهدی پیراسته یک فرصتطلب پرزرق و برق است .هنگامی که او جبهه دفاع از قانون اساسی را به
عنوان گروه سیاسی خویش که مدعی پشتیبانی  300ایرانی است ٬تأسیس کرد ٬اعالم داشت که مقصود از
این جبهه ”مبارزه برای آرمان اجرای موثر قانون اساسی بر طبق تعالیم اسالم“است .وی در یک مکالمه با
مأموران آمریکایی در اـکتبر  1978گفت که برنامه او شامل اصول سازش با مخالفان مذهبی است ٬تا این
مخالفان را از سایر عناصر ضدشاه جدا کند و تصور میشود که این مخالفان با خود او متفق خواهند شد و
سایر مواد برنامه او عبارتند از :پیروی از یک مبارزه ضدفساد مؤثرتر و اصالح روندهای بوروکراتیک
برای اینکه عوامالناس از آن سود ببرند) .خیلی محرمانه(
پیراسته مناسبات خوبی با جامعه تشیع دارد و مدعی است که آزادی چندین نفر از پیروان آیتاهلل
خمینی ٬رهبر تبعید شده مذهبی مخالف دولت ٬را از زندان به دست آورده است .پیراسته برای سـالها
خواسته است که نخستوزیر شود و به طوری که گفته میشود ٬تماسهای خوبی با درباردارد ٬ولی آخرین
سمت مهم دولتی او ٬سفیر ایران در عراق در طول سالهای  1964تا  1967و سفیر ایران در بلژیک در طی
سالهای  67تا  71بوده است که این پستها را خود او تبعید تلقی میکند .او ظاهرًا نسبت به ایاالت متحده
نظر مساعد دارد ٬ولی این موضع ممکن است ناشی از این اعتقاد باشد که این کشور دارای نفوذ قابل
مالحظهای در امور داخلی ایران است .بعضی از مأموران سفارت آمریکا در تهران سوءظن دارند که او یک
عامل انگلیس است )محرمانه( سوابق حرفهای.
پیراسته مدعی است که درجه دکترا از دانشگاه تهران دارد ٬ولی به احتمال قوی او فقط یک لیسانس
حقوق دارد .پس از  14سال در سیستم دادگاهها و وزارت دادگستری در سال  1946به سمت دادستان
تهران منصوب شد و به سرعت استعدادی برای رشوهـگیری و اختالس و توطئهچینی سیاسی و انجام
ـکارهای حمایتی برای اشخاص مطلوب از جمله چند نفر از اشخاصی که با شاهدخت اشرف خواهر
دوقلوی شاه وابستگی داشتند ٬نشان داد.
در سال  1948وارد مجلس شد و از طرفداران پروپاقرص شاه در جریان مبارزات او با محمد مصدق
نخستوزیر ایران )سالهای 1951ـ (53بود .بعدًا او به عنوان استاندار فارس ) 1959ـ  (61و خوزستان
)1962ـ (63خود را یک مدیر مؤثری که دارای شم اتخاذ آرمانهای عمومی بود نشان داد .او در سال
 1963به عنوان وزیر کشور خدمت کرد.
خصوصیات شخصی
پیراسته در حدود  71ساله است .حیلهـگر و بیشرف و از لحاظ روشنفکری سطحی و پرحرف و عاشق
شهرت ٬الفزن و گاهی ناهنجار است .معذالک او مرد عمل بوده و سابقهای از کارهای انجام شده دارد.
او به اندازه کافی انگلیسی صحبت میکند ولی زبان فرانسه او صریحتر است.
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سند شماره )(17

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  78ـ  17آذر 57

غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
احمد بنیاحمد رهبر حزب اتحاد برای آزادی
آقای بنیاحمد خطاب میشود
احمد بنی احمد یک آموزگار کهنهـکار و از سال  1975عضو مجلس است .در  9نوامبر  1978در
اعتراض به سیاستهای دولت ٬از کرسی نمایندگی تبریز استعفاداد .او که در سیاست باانتقادات مستمر خود
دیگران را اذیت میکند ٬نسبت به دولتهای اخیر نیز انتقاد داشته است .او آمار تلفات منتشره توسط دولت
نخستوزیر وقت ٬جعفر شریف امامی پس از تظاهرات سپتامبر  1978را مورد دعوا قرار داده و در ادامه
آن به یک اعتصاب غذا دست زد که تا استعفای دولت طول کشید .در اـکتبر او خواستار کنار گذاشتن
طرحهای خرید دو رأـکتور اتمی از فرانسه شد .با این ادعا که در تصمیم به خرید ٬فساد و بی قاعدهـگیهایی
وجودداشتند.بنیاحمد طالب تشکیل کابینه اتحاد ملی به عنوان وسیله اعاده ثبات به کشور است و دولت
نخستوزیر غالمرضا ازهاری را متهم به عجز در پایان دادن ناآرامیهای داخلی نمود .او در سیاست
جاهطلب بوده و ظاهرًا با رهبران سیاسی دیگر ٬بازارها ٬مراـکز سنتی اسالمی قدرت ٬از کانالهای ارتباطی
برخوردار است) .خیلی محرمانه(
بنی احمد که عضو پیشین حزب رو به فنای رستاخیز ملت ایران ٬که شاه آن را برای پیشبرد انقالب شاه
ومردم خودایجاد کرد ٬بوده است ٬درژوئیه  1978تشکیل گروه سیاسی خود را اعالم نمود .اما کنارهـگیری
خود را از حزب رستاخیز تا اوت  1978زمانی که متقاعد شد میتواند با مصونیت کنارهـگیری کرده و
حزب خود را ایجاد کند ٬اعالم ننمود .حزب اتحاد برای آزادی او که تمایالت سوسیالیستی چپ دارد ٬به
طور وسیعی در دست برگزیدگان است و هواداران کمی داشته و فاقد برنامه است .در ماه اـکتبر هنگامی که
بنیاحمد در رم در یک ”ـکنگره دانشجویان ایرانی غیرکمونیست“ حاضر بود ٬اعالم کرد کـه حـزبش
تقاضای عضویت در سوسیالیست بینالملل را خواهد کرد) .خیلی محرمانه(
بنیاحمد درخانوادهای مشهور و محترم در آذربایجان چشم به دنیا گشود .پس ازاخذ دیپلم ادبیات از
ـکالج معلمان رضاییه ٬بنیاحمد به نوبت ٬معلم ٬مدیر و ناظم مدارس مختلف منطقه گردید .در دهه 1950
پس از تکمیل خدمت نظام خود کفیل ریاست اداره آموزش و رئیس اداره اوقاف شد.
)خیلی محرمانه(
بنیاحمد حدودًا  58سال دارد و سه کتاب نوشته است .وی به ترکی و انگلیسی تکلم میکند) .بدون
طبقهبندی(
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سند شماره )(18

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  78ـ  7آذر 57

اداره مرکزی مراجعات
سازمان مرکزی اطالعات )سیا(
عبدالکریم الهیجی رهبر جبهه ملی
نحوه خطاب ”آقای الهیجی“ است.
وکیل برجسته مخالف ٬عبدالکریم الهیجی تاـکنون از تعداد زیادی از موارد حقوق بشر دفاع کرده و
یکی از افراد برجسته مخالف رژیم در ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر بوده است.اوچندی بعد از دفاع از
 11دانشجو در یک دادگاه مدنی به دلیل کوفتگی و جرح در آوریل  1978به طور جزئی بستری شد.
سند شماره )(19

سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان
ّ
 8دسامبر  78ـ  17آذر 57

اداره مرکزی مراجعات
سازمان مرکزی اطالعات )سیا(
محمد درخشش رهبر پیشین حزب اتحاد ملی
نحوه خطاب ”آقای درخشش“ است
محمد درخشش که از سران مخالفین سیاسی است ٬مدت کوتاهی در سال  1961به عنوان وزیر
آموزش و پرورش خدمت کرد .در سال  1973او به عنوان سخنگوی حزب اتحاد ملی که در آن موقع تازه
تشکیل شده بود و خواستار اجرای انقالب شاه و مردم بود ٬انتخاب گردید .همچنین درخشش زمانی یکی
از سران ـکلوپ مهرگان ٬که اینک از هم پاشیده شده و دوست نزدیک امیراسداهلل علم ـ متوفی ٬نخستوزیر
)سری(
پیشین و دوست نزدیک شاه ـ بودّ .
سند شماره )(20

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  1978ـ  17آذر 57

سازمان مرکزی اطالعات )سیا(
ـکاظم شریعتمداری رهبر مخالفین مذهبی
ـکاظم شریعتمداری یک آیتاهلل )یعنی رهبر سرشناس( است و مدتها جزء چهرههای ارشد شیعه بوده
است .در خالل یازده ماه تظاهرات ٬ناآرامیها و شورشهائی که از ژانویه  1978شروع شدهاند ٬وی خود را
به عنوان سخنگوی اجتماعی مخالفان مذهبی و بانفوذترین روحانی شیعه در کشور نشان داده است.
بنابراین گزارشها ٬در سپتامبر وی خود را ”تنها“ رهبر شیعه اعالم کرد.
در صورتی که وی واقعًا چنین عنوانی به خود نسبت داده باشد ٬بدون شک باآیتاهللروحاهللخمینی که
وی نیز چنین ادعایی دارد ٬برخورد خواهد داشت) .خمینی چهارده سال در تبعید به سر برده و دشمن
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آشتیناپذیر شاه است و خواهان پایان سلطنت میباشد( جماعت مذهبی بیشتر از آنچه ناظران غربی در
نظر داشتند ٬متفرق است و حسادت میان رهبران رواج دارد .با ظهور فعالیتهای اخیر ضد شاه ٬این رقابتها
و شکستگیها ممکن است کمتر شده باشد ٬ولی همچنان باقی ماندهاند) .خیلی محرمانه(
شریعتمداری برخالف بسیاری از روحانیون هم سنخش با مدرنیزاسیون مخالفت نـمیورزد و بـا
تداخل بعضی عقاید غربی در اسالم موافق است و تأـکید دارد که با هرگونه تحولی مخالف نیست .ایراد
اساسی او به دولت پیرامون ماده  27متمم قانون اساسی  1907میباشد .این ماده مربوط به مراقبت پنج
رهبر برجسته مذهبی بر قانونگذاری به منظور تطابق با اسالم است و حاوی حق وتوی روحانیت ٬هم بر
مجلس و هم بر پادشاه است .شاه طی مدرنیزه کردن کشور به سادگی ماده  27را نادیده گرفته است.
شریعتمداری اصرار دارد که رهبران روحانی باید صاحب حق قانونی خود در قانونگذاری و نظارت بر
اجرای قوانین باشند) .خیلی محرمانه(
در گذشته شریعتمداری بیشتراز خمینی تمایل به توافق با شاه نشان داده است .به هر حال با پیش آمدن
حوادث سه ماه گذشته ٬این طور به نظر میرسد که وی ناچار به انتخاب مواضع مبارزهجویانهتری شده
باشد .او بین کابینه  6نوامبر  1978غالمرضا ازهاری و کابینههای قبل از آن ٬اختالفی جز در تاـکتیک
نمیبیند و اخطار کرد که اـگر کابینهای غیرنظامی جانشین آن نشود ٬عواقب بدی در پی خواهد داشت .او
حتی ندای خمینی برای ایجاد یک جمهوری اسالمی که در آن روحانیت صاحب قدرت و نفوذ بسیار
خواهد بود را تکرار کرده است .او معتقد است که این گونه حکومت دمکراتیک است ٬زیرا اـکثریت قاطع
ایرانیان مسلمانند) .خیلی محرمانه(
زندگانی و مشی اولیه
ـکاظم شریعتمداری در حدود  1902در یک خانواده روحانی به دنیا آمد .وی تحصیالت دینیش را در
شهر خود٬تبریز شروع کرد و در شهرهای مقدس قم و مشهد و نجف و ـکربالادامه داد .در اوائل  1960وی
به عنوان مجتهد شناخته شد و بعد به مقام مرجعیت دست یافت .در نهایت عنوان آیتاهلل را به دست آورد.
پایگاه سیاسی اصلی وی بازار تبریز بود .اما نفوذ او در تبریز و آذربایجان نیز ٬موج زنان پیش رفت.
تجار بازار کمکهای زیادی هم به شریعتمداری و هم به خمینی دادهاند .شریعتمداری پایگاه دیگری را در
قم برپا نمود ٬جایی که وی در حال حاضر یک مدرسه مذهبی را که جزومعتبرترین مدارس در جهان شیعه
به شمار میرود ٬اداره میکند) .قم یک شهر شلوغ و تجارتی است که در جنوب غربی تهران قرار دارد و
همچنین مرکز زوار و تعلیم به شمار میرود .در قم جایی برای الکل ٬قمار ٬فیلم و زنان ملبس به لباسهای
امروزی وجود ندارد .در طی برخوردی که بین نیروهای پلیس و نیروهای مذهبی در قم روی داد بحران
یک ساله ایران شروع شد() .خیلی محرمانه(.
اطالعات شخصی
شریعتمداری مرد ساـکتی است که همواره رداهای سیاه و خاـکستری میپوشد و عمامه سیاهی بر سر
دارد که او را از اوالد علی ٬اولین امام شیعیان نشان میدهد .او عربی تکلم میکند و کارشناس قانون
تجارت شیعه است .آیتاهلل ازدواج کرده است ٬معلوم نیست آیا فرزندی دارد یا نه) .بدون طبقهبندی(
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سند شماره )(21

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  1978ـ  17آذر 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گزارش سیاسی  /امنیتی ـ  8دسامبر 78
1ـ آشوبهای تهران در شب گذشته نسبتًا آرام ادامه یافت .تظاهراتی همراه با تیراندازی پس از ساعت
منع عبور و مرور ازمیدان ژاله گزارش شد ٬ولی تیراندازی با سر و صدای خیلی کمی از شمال تهران گزارش
شد .خرابکاران بمب آتشزایی به داخل خانه معاون وابسته نیروی هوایی انداختند ٬ولی مشتعل نشد .بمب
آتشزایی نیز به اقامتگاه انگلیسیها پرتاب شد ولی خسارتی به بار نیاورد.
ـکنسولگری شیراز برای دو شب گذشته سر و صدا و تیراندازی زیادی را پس از ساعت منع رفت و آمد
ـگزارش میکند.
نیروهای امنیتی محلی میگویند این سر و صداها نهایتًا روی نوار ضبط شده بود؛ ولی این موضوع
غیرمحتمل است ٬چون که برق در بیشتر این مدت خاموش بوده است.
برخی سر و صداها حقیقی بودهاند .سربازان ظاهرًا در تعقیب تظاهرکنندگان شروع به داخل شدن به
خانههانمودهاند .خاموشیهای برق به طور غیرعادی طوالنی شدهاند .خاموشی شب گذشته از ساعت 21
شروع شد و تا  1/30ادامه یافت و دوباره از  3/30شروع شد و در بعضی نقاط شهر تا نیمروز ادامه پیدا
ـکرد.
ـکنسولگری اصفهان تظاهرات آرامی را در روز گذشته گزارش میکند .شب گذشته بمبی در کـنار
آپارتمان یک شهروند آمریکایی منفجر شد .تیراندازی شدیدی از ساعت  5تا  6شب  7دسامبر مشهود
بود ٬ولی شب گذشته تکرار نشد .تعداد معدودی مغازه و حتی یک بانک در روز گذشته باز بودند.
بیشتر مغازهها همچنان بسته بودند .البته برق نیز دوباره خاموش بود ٬همچنان که در تهران نیز به این
صورت بود .کنسولگری تبریز امروز صبح تیراندازی نسبتًا شدیدی را از بازار و حدود پارک گلستان
ـگزارش میکند.
2ـ امروز کًال آرام میباشد .هیچ آشوبی از تهران گزارش نشده اعالن سفارت که وابستهها میتوانند با
هزینه دولت به ایاالت متحده بروند ٬ناـگزیرًا ایجادتحریک نمود .ما تأـکیدمیکنیم که این یک تخلیه نیست٬
ولی شهروندان نگران آمریکایی تا حدودی مصمم هستند آنچه را که میخواهند بشنوند.
پرواز ویژه پانآمریکن برای شهروندان آمریکایی که کارمند دولت نیستند و مایل هستند با هزینه
خودشان ایران را ترک کنند ٬نیمه شب امشب حرکت خواهد کرد.
3ـ حرکتهای سیاسی زیادی در جهت مصالحه بدون خشونت در دو روز قبل از یکشنبه که به عنوان
روز بزرگ برخورد اعالم شده است ٬وجود دارد .این تالشها مؤثر هستند ٬ولی ما نسبت به اینکه آیا آنها
میتوانند در این زمان دیر وضعیت را عادی نمایند ٬مشکوک هستیم.
دکتر ناصر میناچی از ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر به سفارت گفت که رهبریت مذهبی و دولت
ایران روی یک تظاهرات آرام توافق کردهاند )ـکه مقامات حکومت نظامی اجازه تظاهرات وسیع را بدهند و
رهبران مذهبی آن را آرام و مذهبی برگزار کنند و عناصرتندرویی را که تالش میکنند در آن شرکت نمایند٬
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نپذیرند(.
موافقت از طریق کمکهای علی امینی حاصل شد .راهپیمایان در  8نقطه اجتماع خواهند کرد ٬پل
سیدخندان در جاده قدیم شمیران ٬میدان شهناز ٬تقاطع شاهرضا و جاده قدیم شمیران )این گروه طالقانی
خواهد بود(میدان ارک کمی باالتر از بازار )این گروه سازمان حقوق بشر خواهد بود(٬میدان ـگمرک٬میدان
شاه در شرق بازار ٬میدان کندی در غرب تهران و میدان ونک .تمام گروهها به طرف تقاطع جاده قدیم
شمیران با شاهرضا برای راهپیمایی در شاهرضا به طرف میدان شهیاد رهسپار خواهند شد.
راهپیمایی قرار است از ساعت  9تا  15به طول انجامد) .نظریه :قابل توجه است که رهبریت مذهبی
منجمله بعضی از افراد خمینی ٬اـگر نه خود خمینی ٬میگوید که با رژیم توافق پیدا کرده است ٬ما نسبت به
توانایی شریعتمداری یا دیگر میانهروهای مذهبی برای کنترل تندروها مشکوک هستیم .تبدیل راهپیمایی
به یک برخورد خونین نبایستی برای محرکین مشکل باشد(.
4ـ یک منبع مطبوعاتی ایرانی که به طور کامل قابل اطمینان دانسته نمیشود به مأمور سفارت گفت که
وی دیروز با ازهاری نخستوزیر مالقات کرد و وی گفت )ازهاری( که  50شخصیت مهم روز گذشته
نامهای به قم بردند که در آن از آیتاهللها تقاضا شد ٬تا گروههای مردم را آرام کنند .منبع گفت امکان دارد
شریعتمداری ٬گلپایگانی و نجفی در این رابطه اعالمیهای منتشر کنند و مردم را به برگزاری آرام و مذهبی
محرم ترغیب نمایند و به آنها در مورد طرحهای خرابکاران هشدار دهند .گزارشات دیگری که ما داریم
)تلکس جداـگانه( بر تردیدی قابل توجه در رأی شریعتمداری در این مورد که دقیقًا چه اقداماتی باید
صورت گیرد ٬اشاره دارد.
5ــ توسلی )حفاظت شود( نماینده نهضت آزادی نیز نشانههایی از توافق را امروز به مأمور سفارت
ـگزارش کرد .برای مثال متذکر شد که سربازان از اطراف مسجدهدایت جایی که جلسات جبهه ملی برگزار
میشده است ٬و دیگر مساجد تخلیه شدهاند .او تأیید نمود که واحدهای زیرزمینی خودشان را مسلح
مینمایند ٬ولی تردید داشت که آنان دست به اقدامی بزنند.
جبهه ملی معتقد است ژنرال خسروداد یکی از اعضای گروه دوازده نفره است که بر علیه آن )جبهه
ملی( توطئه مینمایند و به طوری که گفته میشود به ترتیب دادن آتشسوزی  5نوامبر کمک نموده است.
در رابطه با سؤال مهمتر مصالحه سیاسی ٬توسلی اظهار داشت نهضت آزادی هنوز بر کنار گذاشتن شاه به
عنوان شرط قبلی اصرار میورزد.
وی همچنین برای یک راهپیمایی صلحآمیز در روز یکشنبه اظهار امیدواری نمود و از دولت ایاالت
متحده خواست که از طریق کنترلش بر ارتش سربازان را از گشودن آتش منع کند .مأمور سفارت اتهام
”ـکنترل“ را به تندی رد کرد و گفت دولت ایاالت متحده برای صلح هرگونه نفوذی را که دارد به کار میگیرد.
6ـ آیتاهلل شیخ نوری از تهران به مأمور دیگری از سفارت گفت که جامعه مذهبی شاه را مطابق با قانون
اساسی میپذیرد .او در رابطه با یکشنبه گفت جامعه مذهبی خواهان یک راهپیمایی صلحآمیز است و
امیدوار است که دولت ایران نیز چنین احساسی داشته باشد.
یک توافق جامع امکانپذیر است ٬ولی چون که مخالفین به شاه اعتماد ندارند دولت ایاالت متحده
بایستی برقراری آن را تأیید نماید.
منبع دیگری به ما گفت ٬آیتاهلل قمی از مشهد آماده پذیرش نقش مطابق قانون اساسی برای شاه در
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محدوده یک راه حل توافق شده میباشد.
7ـ نظریه :به نظر میرسد که اینها تمامًا اشاره بر این دارند که مخالفین مذهبی از یک آزمایش خونین
قدرت میگریزند .در هر حال مشکالت همچنان به قوت خود باقی میمانند ٬یک راهپیمایی صلحآمیز
حتی تحت بهترین سناریو ٬به طور غیرقابل اجتنابی شامل شعارها و پالـکاردهایی به طرفداری ازخمینی و
بر علیه شاه خواهد بود .عالوه بر این هیچ خبری از پاریس نرسیده است که خود خمینی خواهان یک
یکشنبه آرام میباشد ٬و دولت ایران موضع عمومی خودش را که راهپیمایی مجاز نخواهد بود ٬تغییر نداده
است.
حتی بااینکه سربازان زبان خشن دستورات حکومت نظامی را اجراننمودهاند ٬ولی آنها تاـکنون به طور
مداوم اجتماعات را در تهران پراـکنده نمودهاند و معموًال به باالی سرشان تیراندازی نموده ٬ولی به طور
ـگهگاهی به طرفشان تیراندازی کردهاند.
تیزبینی ایرانی آشکارا در حال عمل است .ولی روشن نیست ٬آیا برای دولت موفقیتآمیز خواهد بود.
سند شماره )(22

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :دسامبر  1978برابر با  17آذر 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گفتگو با آیتاهلل نوری
خالصه :مأمور سفارت عصر روز  7دسامبر برای سه ساعت در خانه بازاری مشهور٬حاجی کاشانی با
آیتاهلل یحیی عالمه نوری مالقات کرد .آیتاهلل نظریهای میانه در مورد راه حل احتمالی برای آشوب
سیاسی فعلی ایران ابراز نمود ٬از جمله ابراز تمایل به باقی ماندن شاه به عنوان پادشاه مطابق قانون اساسی
)ولی نه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح( مشروط بر اینکه ایاالت متحده مایل به ایفای نقش ضامن
برای چنان توافقی باشد.
نوری بدون اظهار اطالعاتی خاص در مورد تظاهراتی که برای عاشورا برنامهریزی شده ٬متذکر شد که
توافقی کلی بین رهبران اسالمی و دیگر رهبران مخالف وجود داشته ٬که تظاهرات بایستی مسالمتآمیز
باشند .او بعضی از حامیان خود را ترغیب نمود ٬به جای پیوستن به تظاهرات در خانه بمانند و پیشنهاد
نمود که ایاالت متحده از نفوذش برای کنترل رفتار سربازان ایرانی استفاده کند.
این ایده که مالقاتهای بیشتری بایستی بین او و مأمور سفارت و نیز با دیگر آیتاهللهای ایرانی صورت
پذیرد مورد قبول نوری قرار گرفت) .پایان خالصه(.
1ـ مأمور سفارت گفتگو را با بیان موضع ایاالت متحده در حمایت از شاه و تمایل ابراز شده شاه برای
قبول نقشی مطابق قانون اساسی که شامل حفظ مقام وی به عنوان فرمانده نیروهای مسلح میباشد ٬شروع
ـکرد .مأمور سفارت اظهار داشت که چنان ترتیبی از حمایت رهبران نظامی ایران نیز برخوردار میباشد.
پس از بحثی طوالنی در مورد وضعیت کشمکشی که به طور سنتی بین رژیم سلطنتی و رهبران اسالمی
در ایران وجود داشته است ٬نوری اظهار داشت که باالترین رجحان برای مردم ایران این خواهد بود که شاه
ـکشور را ترک کند ویک جمهوری اسالمی جای رژیم سلطنتی را بگیرد .در هرصورت اـگرقدرتهای بزرگ
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و دیگران اصرار دارند که شاه به عنوان یک شخصیت مطابق قانون اساسی باقی بماند که سلطنت کندو نه
حکومت ٬رهبریت اسالمی این را قبول خواهد کرد .بایستی بازگشتی به قانون اساسی  1906وجود داشته
باشد نه نسخه فعلی که از طریق اصالحات به نفع سلسله پهلوی به فساد کشانیده شده است.
این بازگشت باعث جلوگیری از نقش شاه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح میشود ٬چونکه این
اصالحیه پس از برقراری کنترل پهلوی اضافه شد .عالوه بر این مردم به شاه اعتماد ندارند که وی تعهدات
خودش را در مورد هرگونه توافق مطابق با قانون اساسی رعایت کند ٬اما انتظار دارند که وی از هرگونه
فرصتی که برای تجدید استقرار قدرهای دیکتاتوریش پیش میآید ٬استفاده نماید.
نوری پیشنهاد کرد که ایاالت متحده به عنوان قدرت خارجی که بیشترین نفوذ را بر شاه دارد به عنوان
ضامن حسن نیت شاه در هرگونه قرار و ترتیب مطابق با قانون اساسی عمل نماید.
2ـ دولت نظامی بایستی قبل از استقرار یک دولت مطابق با قانون اساسی از طریق رفراندوم یـا
انتخابات منحل شود .نوری گفت که رهبریت اسالمی با همکاری یکدیگرمیتوانند اعالمیهای منتشر کنند
ـکه به وسیله اـکثریت سربازان و افسران رتبه پایین اطاعت خواهد شد و درنتیجه ایاالت متحده به ارتش
اجازه نخواهدداد که شکل استقرار صلح را در ایران تحمیل نماید .به دنبال انحالل دولت نظامی یک دولت
انتقالی بایستی به طریقی به وجود آید که بحران را پایین آورده و یک جو عمومی اطمینان در میان مردم به
وجود آورد).چندین مرتبه در خالل مذاـکره ٬نوری این نکته را متذکر شد که در حالی که روحانیت ایران به
اشکال زیادی رهبر انقالب ایران است ٬ولی آنها نیز توسط مردم هدایت میشوند و چنانچه روحانیت به
طور ناـگهانی نشان دهد که خیلی میانهرو است و یا برخالف آن خارج از کنترل است ٬به سرعت توسط
مردم کنار گذاشته میشود(.
نوری معتقدبود ماهیت هرگونه دولت انتقالی بایستی یک شورای اسالمی  100تا  150نفره باشد که به
وسیله رهبریت اسالمی به مردم معرفی خواهند شد .شورا متشکل از نمایندگان جـبهه مـلی ٬جـامعه
دانشگاهی ٬رهبران اسالمی و دیگر عناصر مهم جامعه ایران خواهد بود.
اعضای شورا به وسیله مردم انتخاب خواهند شد )روش تشریح نشد( و در حالی که وظایف آن تا
حدودی روشن نبود ٬محتمل به نظر میآید که مقصود نوری این باشد که شورا پیکر اصلی تصمیمگیری
ایران بوده باشد.
3ـ نوری گفت که ایرانیان در یک سیستم مطابق قانون اساسی خواهان حفظ روابط خوب با ایاالت
متحده و غرب هستند و در عین حال خواهان حفظ فاصله ایشان از اتحاد شوروی میباشند.
وی امیدوار بود که ارتباط سودمند دوجانبهای بین قیمت نفت و قیمت کاالهای وارداتی از غرب
توسط ایران به وجود آید ٬ولی وی این موضوع را تشریح نکرد.
نوری در پاسخ به یک سؤال گفت که جامعه اسالمی از حضور برخی مشاوران دست چپی در اطراف
خمینی نگران نیست .شاید  97درصد تمام ایرانیان مسلمان هستند و از تـعداد مـعدودی کـه ادعـای
ـکمونیست بودن میکنند ٬که مطمئنًا از  5درصد بیشتر نیستند ٬درجه وفاداریشان به حد یک سـیستم
اقتصادی سوسیالیستی است تا بنیان فلسفی کمونیسم .اسالم ریشه عمیقی در روان ایرانی دارد و به نفع
ـکمونیسم از بین نخواهد رفت .ترس و نگرانی از اینکه عزیمت شاه منجر به دولتی کمونیست در ایران
خواهد شد بیاساس است و توسط رژیم شاه در تالش برای باال بردن حمایت غرب از بقای رژیم سلطنتی
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ساخته و پرداخته شده است.
4ـ مأمور سفارت سپس به طور فرضی سؤال کرد ٬اـگر در زمینه تغییرات سیستم ادارهـکننده ایران
موافقتی حاصل شود که مورد قبول توده مردم ایران و نمایندگان آنها از جمله گروه رهبران اسالمی داخل
ـکشور باشد ٬خمینی چه نقشی بر عهده خواهد داشت؟
اـگر تمام یا اـکثر عناصر سیاسی ایرانی با ترتیب و قراری موافقت نمایند که برخالف تقاضاهای خمینی
جایی برای شاه در آن منظور شده باشد ٬آیارهبریت اسالمی داخل کشورپیش خمینی خواهندرفت و به او
خواهند گفت که چنان قراری بدون در نظر گرفتن موضع او و با حمایت آنها اجرا خواهد شد؟ نوری که
شاید نمیخواست پیروانش بفهمند با انگلیسی شکستهای پاسخ داد” :این کار خیلی مشکل و خطرناـک
خواهد بود .کاری باید صورت گیرد“.
5ــ تظاهرات :نوری دوبار از دادن پاسخ صریح به سؤاالت مربوط به اینکه تظاهرات عاشورا چه
زمانی و در کجا صورت میگیرد طفره رفت .در هر حال او اشاره کرد که تظاهرات موضوع مذاـکرات با
جبهه ملی بوده است .و همه موافقت کردند که طبیعت آن آرام و صلحآمیز باشد.
)نظریه :این گفته با اطالعاتی که مأمور سفارت از بازاریها دریافت کرده مطابقت دارد .این موضوع
نمیتواند چیزی بیشتر از صحنهای تاریک برای خشونت پنهان باشد که بتوان تقصیر آن را به گردن دولت
انداخت .در هر صورت اـگر این موضوع صحت داشته باشد ٬سیاست هشیارانه عدم خشونت در عاشورا به
نظر میرسد که قدمی به عقب توسط مخالفین داخل ایران از موضع افراطی که خمینی بدان اعتقاد دارد
باشد(.
6ـ در خالل گفتگو راجع به تظاهرات ٬جوان دیگری به گروه  13نفره بازاریها و جوانان همراه با نوری
پیوست و جریان خشونتی را که اخیرًا توسط سربازان در مورد یک زن و فرزندانش اعمال گردیده بود
تعریف کرد .این کاشانی تحریک شده در هر حال یک فتنهجو میباشد که جزئیات خونین دو واقعه نقل
شده در تهران و یکی در منطقه جیرفت ـکرمان را تعریف میکند ٬که در آن سربازان مبادرت به خشونت
نمودهاند .همراهان جوانتر که احساساتشان تحریک شده بود از آیتاهلل درخواست کردند که دستور دهد تا
با سربازان با اسلحه مقابله شود .نوری که در خالل گفتگو صدایش را هرگز بلند نکرده بود )حداقل روی
این گروه کوچک( پاسخ داد که چنین روشی پاسخگوی هیچ نیازی نیست .طبق گفته نوری در عاشورا سه
امکان وجود دارد:
مردم تظاهرات خواهند کرد ولی سربازان به آنان تیراندازی نخواهند نمود؛ مردم تظاهرات خواهند
ـکرد و مورد اصابت گلولهها قرار خواهند گرفت؛ یا مردم با اقامت در خانهها تظاهرات خواهند کرد .نوری
به وضوح راه حل سوم را ترجیح میداد .وی گفت دومین امکان خودکشی خواهد بود ٬چون که نیروهای
دولتی با تانک و دیگر سالحهای مدرن به آتش اسلحه پاسخ خواهند داد.
وقتی من به شما دستور میدهم که با سربازان دولتی بجنگید ٬من میخواهم که شما به خوبی آنان
مسلح شده باشید.در هر حال هر کسی میداند که شیعیان در عاشورا تظاهرات میکنند .اـگر همه در خانهها
بمانند ٬دنیا خواهد دانست که این کار به خاطر ظلم و ستم رژیم فعلی ایران میباشد و این موضوع٬
تظاهراتی عظیمتر و مؤثرتر از آنکه بتواند در خیابانها برپا شود را تشکیل خواهد داد .چشمهای تمام
دنیای اسالمی روی ایران و روی درگیری بین اعتقاد و رژیم سلطنتی خیره شده است .اـگر ما در ایران
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شکست بخوریم ٬این شکست برای تمام اسالم خواهد بود و دیگر دولتهای ملل مسلمان امکان دارد که
تشجیع شده و بر علیه اعتقاد عمل کنند.
)نظریه :آشکار نیست که آیتاهلل تا چه درجهای در برنامهریزی تظاهرات عاشورا سهیم است .به هر
صورت در این وقت کم موعظههای وی برای طرفدارانش که در  10دسامبر در خانهها باقی بمانند به نظر
میرسد که زیاد به کار نیایند(.
7ـ سرانجام نوری اظهار نگرانی کرد که درگیری در عاشورا ممکن است از دولت شروع شـده و
خشونت مفرط میتواند هرگونه تغییری برای یک توافق مطابق با قانون اساسی را به خطر اندازد .وی
پیشنهاد کرد که ایاالت متحده از نفوذش بر نیروهای مسلح و شاه جهت جلوگیری از تیرانـدازی بـه
تظاهرکنندگان استفاده نماید .مأمور سفارت هیچگونه نظریهای در مورد این تقاضا ابراز نکرد.
8ــ مأمور سفارت نامهای که به طوری که مشهور است از آیتاهلل خویی میباشد و مردم را تشویق
میکند که با اعتدال در مبارزهشان علیه رژیم رفتار کنند را به نوری نشان داد و پرسید آیا این نامه جریان
تظاهرات را تحت تأثیر قرار نمیدهد؟ نوری اظهار داشت که نامه تکثیر مجدد از یک نسخه اصلی مربوط
به دو سال پیش توسط پیروان خویی است .او سپس اشاره کرد که دیدار اخیر ملکه با خویی توسط دولت
عراق و بدون آـگاهی قبلی به خویی ٬ترتیب داده شده بود.
آیتاهلل مجبورشد این گونه به شکایت ایرانیان پاسخ دهد که وی وقتی فرح را در آستانه دردیداز بستر
بیماری برخاست و اـگر که از پیش میدانست که فرح میآمد با دیدار او موافقت نمیکرد) .نظریه :با اینکه
بقیه این داستان با اطالعات سفارت از دیگر منابع مطابقت دارد ٬ولی این اولین ادعا است که نامه خویی
انتشار مجدد نسخه قدیمی توسط دیگران میباشد(.
9ـ با به خاطر داشتن مرجع ب ٬مأمور سفارت پرسید آیا نوری میتواند مقادیری از کتابها و مواد
درسی که در مدارس دینی مختلف در ایران تدریس میشود فراهم آورد .نوری به منظور افزایش درک از
اسالم با انجام آن موافقت کرد .نوری که حدود  40سال دارد و کمی چاق است فارغالتحصیل مدارس
مذهبی قم ٬مشهد و نجف میباشد.
در عین حال او دو درجه لیسانس و یک دکترا در حقوق اسالمی از دانشگاه تهران دارا میباشد .او
اشاره کرد پیش از اینکه به عنوان یک آیتاهلل شناخته شود حدود  25سال تحصیل مورد نیاز بوده است٬
عالوه بر تعلیم ٬شهرت به عمل صالح نیز شرط قبلی میباشد .در مورد نوری ٬وی یک بیمارستان5 ٬
ـکلینیک و چندین مدرسه کوچک مذهبی در محل تولد خود وقف کرده است.
نوری به هیچ وجه کلیشه یک مالی گمنام که مأمور سفارت انتظار داشت باشد ٬نیست .وی فردی
مطلع و میانهرو بود و به وضوح با دیگر عناصر مخالف در هماهنگی بود .وی به خاطر فعالیتهای سیاسی
زندانی شد که احتماًال مقام او را در میان سلسله مراتب اسالمی باالتر برد .او در برخورد خونین در 8
سپتامبر در میدان ژاله آیتاهلل رهبر )اصلی( بود ٬به طوری که گزارش شده ولی تالش نمود تا جمعیت را از
مقابل ارتش پراـکنده کند ٬ولی مورد توجه واقع نشد .هنوزامکانپذیر نیست که اهمیت او را نسبت به دیگر
آیتاهللهای درجه دوم از قبیل طالقانی ارزیابی نمود .او تالش دارد که فضایی متواضعانه به وجود آورد و
در رفتارش نسبت به پیروانش مغرورنیست .در هر صورت مأمور سفارت مظنون است که بیشترتواضع او
ریاـکاری است که به واسطه موقعیت او لزوم پیدا میکند .نوری آشکارا نسبت به دانش خود و این حقیقت
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ـکه وی  17کتاب و جزوه منتشر نموده که برخی از آنان به زبانهای اروپایی و شرقی ترجمه شده مغرور
میباشد .وی به خاطر نظرات ضداسرائیلی شدید مشهور میباشد )همینطور پیروانش( و این نظرات
توسط جزوه وی در مورد جنایات اسرائیل در لبنان نشان داده شده است )این جزوه به خاطر عکس خوبی
ـکه از نوری داشت برای  INR/OIL/Bارسال شد( .تنها اشاره به اسرائیل که در این رابطه مطرح شد ٬نظریه
وی در این مورد بود که رژیم فاقد نمایندگی مردم ایران تصمیم گرفت که بدون مشورت با مردم در جنگ
ظفار دخالت کند ٬و به اسرائیل نفت بفروشد.
10ـ در پایان گفتگو نوری موافقت کرد که به مأمور سفارت در مالقات با دیگر آیتاهللها کمک کند.
نوری اشاره کرد که وی همچنین مایل است زمانی که دقت کافی برای تفکر در مورد نتایج این گفتگو
داشت ٬دوباره و احتماًال برای شش یا هفت ساعت با مأمور سفارت مالقات کند.
سند شماره )(23

تاریخ 9 :دسامبر  78ـ  18آذر 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :نقشه اقبال برای نجات ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
خالصه :اقبال در نظر دارد که یک روزنامه سیاسی را شروع نماید که در ابتدا و با توافق شاه و دولت٬
برای برقراری اعتبار روزنامه دولت و رژیم را مورد حمله قرار میدهد و سپس شروع به نابودی خمینی به
عنوان یک رهبر مخالف با نفوذ مینماید .اقبال حس میکند که شاه میتواند نقشی سودمند هم در بعد
زمانی )برنامه زمانبندی( سریع و هم احتماًال در سال آینده ٬به وسیله اعمال نفوذ بر ارتش و به عنوان
شخصیت با اختیار ضروری و همانطوری که مؤسسات سیاسی دیگر توسعه پیدا مینمایند ٬بازی کند.
اقبال کامًال آماده است که اـگر به حل بحران جاری کمک میکند ٬شاه را به دوربیندازد .او متقاعد است که
اـگر ارتش به مدت  6ماه در قدرت باقی بماند ٬از رها کردن آن امتناع خواهد ورزید.
اقبال احساس میکند که الزم است ژنرال جم در یک زمانی بازگردد و امور ارتش را دوباره به دست
ـگیرد .او وزیر دادگستری فعلی ـ نجفی را یک کاندیدای عالی و تمیز برای نخستوزیری آینده میبیند٬
مشروط بر اینکه نجفی از دولت فعلی قبل از اینکه آلوده شود استعفا دهد.
2ـ خسرو اقبال ٬برادر نخستوزیر پیشین و رئیس شرکت ملی نفت ٬در  4و  6دسامبر با بخش خاور
نزدیک  /ایران مالقات کرد .او گفت که قصد دارد هرچه که میتواند برای نجات کشور انجام دهد )ولی
چنین بیانی را در مورد شاه اظهار نکرد( .طرح او براساس شروع مجدد یک روزنامه سیاسی است که او در
زمان جنگ جهانی دوم آن را داشت .او این کار را فقط باموافقت دولت و شاه خواهد کرد و ادعا میکند که
امام جمعه تهران را به عنوان فرستاده خود برای این منظور در نظر گرفته است .برای چند هفته اول او درنظر
خواهد داشت که به طور کلی به دولت و رژیم حمله کند و همچنین به شاه ٬ولی با مالیمت بیشتر .هنگامی
ـکه اعتبار و شهرت روزنامه برقرار شد ٬او سپس به طرف مقصودواقعی خود که تالش برای محدود ساختن
خمینی به عنوان یک رهبر مخالف با نفوذ است پیش خواهد رفت.
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اقبال گفت هنگامی که نفوذ خمینی کاهش پیدا کرد ٬دیگر مالها را میتوان با تطمیع کنترل کرد.او
تعریف کرد که چگونه برادرش وقتی که نخستوزیر و رئیس شرکت ملی نفت بود ٬همیشه مبالغ قابل
توجهی پول روی مالها خرج میکرد .از نظر اقبال قطع چنین پرداختهایی خطرناـکترین اشتباهی بود که
آموزگار در زمان نخستوزیریش مرتکب شد .اقبال متقاعد است که تمام این کار میتواند در عرض دو
ماه انجام شود.
3ـ پس ازاینکه اوموفق به کاهش نفوذ خمینی شد ٬اقبال بازگشت ژنرال جم به پست سابقش به عنوان
فرمانده کل نیروهای مسلح رامیبیند .او احساس میکند که این موضوع مطلقًا ضروری میباشد ٬چون که
به نظر او جم تنها کسی است که از احترام نه فقط نظامیان بلکه شاه و همچنین غیرنظامیان برخوردار
میباشد .او حتی میتواند جم را در نقش دوجانبهای که اـکنون به وسیله ازهاری ایفا میشود ببیند .اقبال
ـگفت که او با ژنرال جم در لندن صحبت کرده بود .جم به او گفته بود که نمیخواهد کاری بکند که شاه را
ناراحت کند ٬ولی اـگر ملت به او احتیاج داشت آماده خواهد بود.
به هر صورت ارجحیت اقبال برای نخستوزیری یک غیرنظامی است و اولین کاندید او برای این مقام
وزیر دادگستری فعلی ـ نجفی میباشد .برطبق گفته اقبال ٬نجفی پاـک و خیلی مورد احترام است.اقبال
متذکر شد که اـگر نجفی قرار است نخستوزیر شود ٬بایستی که خیلی زود از دولت فعلی با عدم موافقت به
صورت آشکار با سیاستهایش استعفا کند .اقبال گفت وقتی نجفی شغل فعلی خود را تقبل کرد ٬تقاضا کرد
ـکه از طرف شاه به ساواـک ٬پلیس و مقامات دربار دستور داده شود که با او در تحقیقات مربوط به فساد
همکاری کنند.
شاه موافقت نمود ٬ولی چیزی اتفاق نیفتاد .بعد از  4روز او استعفایش را تسلیم نمود و فقط وقتی
موافقت نمود باقی بماند که رئیس پلیس پیش او آمد و به او گفت که از طرف شاه به اودستور داده شده که با
وی همکاری نماید .اقبال این را به عنوان یکی از چند نمونهای که او عدم صمیمیت مستمر شاه در انجام
وعدهها و آزادی سیاسی مینامید ٬ذـکر کرد .اقبال گفت که اـگر شاه در هر صورت صمیمی شود میتواند به
تلویزیون برود و مردم را در مورد این حقیقت متقاعد سازد ٬ولی مردم را نمیتوان گول زد.
4ـ اقبال احساس میکند که خیلی مهم است که شاه حداقل دو کار را انجام دهد:
الف :ساواـک را به عنوان یک سازمان منسوخ کند ٬بعضی از وظایف آن میتواند به وسیله پلیس و
ارتش انجام شود؛
ب :توسط خودش و نه از طریق کمیته سه نفره مبلغ ثروتی را که اعضای خانواده سلطنتی به طریق
نادرست انباشته کردهاند تصدیق کند و تمام داراییهای آنها در ایران را مصادره کند و آن را بـه مـردم
بازگرداند .اقبال همچنین فکر میکرد که او نیز باید چنین کاری را با تمام ثروتش در ایران بنماید.
5ــ اقبال با حرارت متذکر این نکته شد که صحبت کردن راجع به دولت ائتالف ملی احمقانه است ٬برای
اینکه مطابق روش انجام کارها به طریقه ایرانی واقعًا هیچ ائتالفی وجود ندارد .فقط منازعه و درگیری
داخلی مداوم بدون بودن شخصی در قدرت و اختیار حقیقی وجود خواهد داشت.او فکر نمیکرد که
رهبران مخالف سیاسی توانایی رهبری کشور را داشته باشند و اضافه کرد که در هیچ موردی آنها ٬نماینده
ـگروه پیروان زیادی نیستند .اقبال احساس میکرد که یک دولت با تسلط مذهبی هیچ شانس موفقیتی
نخواهد داشت.
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6ـ اقبال خیلی هراسان است که اـگر بر سر قدرت بودن ارتش برای  6ماه ادامه یابد ٬آنها دیگر تمایل
نداشته باشند که قدرت را از دست بدهند .او فکر نمیکند که یک دولت نظامی راه حل مشکالتی که ایران با
آن رو به روست ٬باشد.
7ـ اقبال در حالی که بیشتر سرزنش را به خاطر مسائلی که به وجود آمدهاند ٬متوجه علم و هویدا
میدانست ٬آماده پذیرش رفتن شاه اـگر به حل بحران فعلی کمک کند ٬میباشد .در عین حال در صورتی که
این بتواند نتیجه دهد ٬اقبال یک نقش سودمند برای شاه برای آینده نزدیک و احتماًال تا یک سال میتواند
ببیند .آن نقش برقراری قدرت و اختیار روی ارتش و عمل به عنوان شخص باقدرت ضروری و در حالی
ـکه مؤسسات سیاسی جدید به وجود میآیند ٬میباشد .اقبال فکر نمیکند که انتخابات خود بخود هیچ
راهحل نهایی را فراهم آورد.
8ــ در حالی که او در حرفهای زیادش تقاضای حمایت ایاالت متحده برای طرحش را نکرد ٬ولی با
این وجود آشکار بود او برخوردار بودن از چنین حمایتی را دوست دارد .او پس از بازگشتش به تهران در
هفته آینده با المبراـکیس در تماس خواهد بود.
سند شماره )(24
تاریخ 10 :دسامبر  1978برابر  19آذر 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :برنامههای مخالفین برای آینده
1ـ ما چندین سؤال درباره گفتگویی که در تلکس مرجع گزارش شد داریم.
ـ ـ آیا ـکمیته دفاع از حقوق بشر و آزادی نماینده دیگر گروهها در مذاـکرات مشترک با دولت یا در
تماسها با آمریکاییها و انگلیسیها میباشد؟ )پاراـگراف تلکس مرجع(
ـ ـ اـگر قرار باشد که شاه با شورای سلطنت موافقت نماید و سپس ایران را ترک کند آیا او مجاز خواهد
بود که ابتدا اعضای شورای سلطنت را انتخاب نماید؟ )پاراـگراف (4
ـ ـ آیا وی همچنین مجاز خواهد بود که کابینه جدید را انتخاب نماید؟ )پاراـگراف (4
ـ ـ آیا ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر از سفرای ایاالت متحده و بریتانیا انتظار دارد که لیستهای
ـکابینه و شورای سلطنت را برای انتخاب توسط شاه به او عرضه کنند؟ آیا از سفرا انتظار میرود که لیست را
تأیید کرده و به شاه اصرار نمایند که آن را قبول کند؟ )پاراـگراف .(4
2ـ از نظر سفارت چه کسی برای مذاـکره راهپیمایی صلحآمیز  9دسامبر عمدتًا مسئول بود) .تلکس
مرجع به علی امینی اشاره میکند؛ دیگر گزارشات به سنجابی اشاره دارند و به زاهدی نیز نسبت داده شده
است(.
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سند شماره )(25
تاریخ 11 :دسامبر  1978برابر با  20آذر 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :برنامه  17مادهای مخالفین
1ـ در آخر روز  10دسامبر چندین منبع مطبوعاتی متن قطعنامه  17مادهای را که گفته میشود ٬توسط
تظاهرکنندگان دراجتماع میدان شهیادتأیید شد ٬به دست آوردند .ما قادرنبودهایم که حقایق مربوط به این
قطعنامه را که ظاهرًا توسط گروههای مخالف شاه در بین مطبوعات توزیع شد ٬تصدیق کنیم.
ـگزارشاتی وجود دارد که این قطعنامه فقط در  10دسامبر توزیع شده و در  11دسامبر اعالم خواهد شد.
2ـ مطالب زیرین خالصه قطعنامه است که توسط نمایندگان محلی مطبوعات برای سفارت تهیه شد:
 (1خمینی رهبر است (2 ٬سرنگونی رژیم (3 ٬جمهوری اسالمی (4 ٬دفاع از حقوق بشر (5 ٬حذف
دولت نظامی (6 ٬اجرای تقاضاهای مذهبی (7 ٬آزادی زنـان (8 ٬حـقوق کـامل کـارگران (9 ٬پـایان
سوءاستفاده از قدرت (10 ٬اصالحات کشاورزی (11 ٬حمایت کامل از اعتصابیون (12 ٬ضد فقر(13 ٬
تیراندازی به تظاهرکنندگان خیانت است (14 ٬ادعاهایی که کمونیسم بینالمللی در پشت جنبش است
مزخرف مطلق است (15 ٬اسالم بیشتر (16 ٬آزادی زندانیان سیاسی (17 ٬مبارزه ادامه خواهد یافت.
3ـ معلوم نیست چه کسی این قطعنامه را تهیه کرده یا چه کسی در تظاهرات آن را برعهده گرفته .برنامه
نشانههایی از ردپای خمینی را دارد ٬ولی در چندین مورد از خط همیشگی خمینی معتدلتر است .بنابراین
میتواند از طرف مخالفین میانهروتر باشد که به اجازه خمینی حرکت میکنند.
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :سفارت آمریکا ـ تهران
خیلی محرمانه

سند شماره )(26

تاریخ 12 :دسامبر  1978ـ  21آذر 57

موضوع :شورای سلطنت
امکان دارد که در اول وقت اداری فردا به وقت واشنگتن شرحی از اساس قوانین ایران برای موضوع
شورای سلطنت به ما بدهید .ما در قانون اساسی  1906یا قانون متمم قانون اساسی  1907هیچ اشارهای
به شورای سلطنت نمیبینیم .شاید ما نسخهای که اصالحات اخیر را منعکس سازد نداریم.
در هر حال ٬امکان دارد به ما بگویید قانون ایران در رابط با نایبالسلطنه و شورای سلطنت چه چیزی را
معین میدارد؟

خط میانه  309

سازمان مرکزی اطالعات )سیا(

سند شماره )(27

خیلی محرمانه
تاریخ 13 :دسامبر  1978ـ  22آذر 57

محسن پزشکپور
رهبر حزب پان ایران )از سال (1948
نحوه خطاب به او :آقای پزشکپور
محسن پزشکپور از افرادی بود که به بنیانگذاری حزب پان ایران در سال  1948کمک کرد .این حزب
در دوران رونقش طی سالهای دهه  1960و اوائل دهه  1970یک سازمان نـاسیونالیست افـراطـی٬
ضداجنبی و طرفدار اصالت رأی حکومت بود که بسیاری از ناظران را به یاد حزب نازی میانداخت.
ـگروه پزشکپور عمًال از هیچ جذبه عمومی برخوردار نبود و احتماًال هنوز هم نیست .در  1947زمانی
ـکه دولت حزب رستاخیز ملت ایران را تنها حزب قانونی شناخت ٬حزب پان ایران منحل شد.
پزشکپور به حزب رستاخیزپیوست ٬اما در سال  1977به عضویت کمیته پارلمانی دفاع از حقوق بشر
درآمد و از دولت انتقاد کرد .در ژوئن  ٬1978او با این ادعا که حزب رستاخیز مسـئول بسـیاری از
”بحرانهای جامعه ایرانی“ است ٬از حزب رستاخیز استعفا کرده و تجدید فعالیت حزب پان ایران را اعالم
نمود .او همچنان به انتقاد از دولت در مسائل مختلف ادامه میدهد) .خیلی محرمانه(
طی یک دهه که در خالل نخستوزیری محمد مصدق )53ـ (1951آغاز میشود ٬پزشکپور همچنان
رهبر رسمی حزب پان ایران باقی ماند ٬اما بیشتر اوقات فعالیتی نداشت .با بازگشت به صحنه سیاست در
سال  1961او پس از اینکه داریوش فروهر کنارهـگیری کرد و گروه خود ٬حزب ملت ایران را تشکیل داد٬
تنها رهبر حزب شد .دولت از این حزب برای حمله به رئیس جمهور وقت مصر ٬جمال عبدالناصر استفاده
میکرد اما در بقیه موارد آن را تحت مهار شدیدی نگاه میداشت .با موافقت شاه ٬به پزشکپور اجازه داده
شد تا در انتخابات سال  1976به عنوان کاندیدا شرکت کند و برای مجلس رأی آورد) .خیلی محرمانه(
پزشکپور به علت تعصب میهنپرستی افراطیش ٬شهرت بدی یافته است .او مدت زیادی است که روی
”ایرانی بودن“ چندین سرزمین خارج از ایران ـ منجمله تحتالحمایه سابق انگلیس ٬بحرین که ایران
نسبت به آن یک ادعای تاریخی داشته ـ اصرار ورزیده است.
در سال  1970زمانی که شاه با تصمیم انگلستان به دادن اجازه برای یک سنجش آرای عمومی در
بحرین )ـکه به نفع استقالل داده شد( موافقت نمود ٬پزشکپور برای خردهـگیری از دولت طرحی را تسلیم
نمود .شاه که خشمگین شده بود جریان وجوهات به حزب پان ایران و پشتیبانی از آن را قطع کرد و آشکار
نمود که پنج نماینده این گروه دوباره انتخاب نخواهند شد .با این حال شاه بعدًا آرام گرفت و پزشکپور کار
خود را در قوه مقننه ادامه داده است) .خیلی محرمانه(
پزشکپورحدودًا  61ساله است و دارای یک مدرک لیسانس قضائی از دانشگاه تهران میباشد و عضو
هیئت اجرائی جامعه وکال است.او چند مقاله به عالوه یک کتاب به نام ”ما چه میخواهیم“ نوشته است٬
وی به انگلیسی تکلم میکند.
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سند شماره )(28

تاریخ 13 :دسامبر  1978ـ  22آذر 57
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
از :سفارت آمریکاـ تهران
موضوع :شورای سلطنت
1ـ مرجع الف و ب نظر مخالفین در مورد طرح شورای سلطنت در مفاد )مفهوم( را ارائه میدهد .این
براساس ماده  38قانون متمم قانون اساسی که در  9سپتامبر  1967اصالح شد ٬میباشد و در زیر به طور
ـکامل نقل شده.
ـ در صورت انتقال تاج و تخت ٬ولیعهد شخصًا وقتی که به سن  20سالگی میرسد )براساس سال
شمسی محاسبه میشود( وظایف شاه را ایفا مینماید .اـگر او به این سن نرسیده باشد ٬شهبانو ٬مادر ولیعهد
سلطنت را به دست میگیرد ٬مگر اینکه شخص دیگری به وسیله شاه برای آن مقام نامزد شده باشد.
نایبالسلطنه بایستی شورائی مرکب از نخستوزیر ٬رؤسای هر دو مجلس )سنا و شورا( رئیس دیوانعالی
و  4شخصیت دانا و مشهور دیگر کشور که به وسیله نایبالسلطنه انتخاب میشوند تشکیل دهـد ٬و
نایبالسلطنه بر طبق قانون اساسی وظایف شاه در قانون اساسی را با شورا تا زمانی که ولیعهد به سن 20
سالگی میرسد به دست میگیرند .در صورت مرگ یا استعفای نایبالسلطنه ٬شـورا مـوقتًا وظـایف
نایبالسطنه را انجام میدهد تا زمانی که نایبالسلطنه دیگری )نه یک عضو از خانواده قاجار( از طرف
مجلسین منصوب شود .در صورت ازدواج مجدد توسط شهبانو ـ نایبالسلطنه باید از شورا استعفا دهد.
2ـ شورای سلطنتی آن طوری که در قانون دیده میشود ٬اساسًا برای راهنمایی نایبالسلطنه است.
نظر جبهه ملی این است که شاه شورای سلطنت را برقرار )تعیین( مینماید و بعد آن را معرفی میکند؛ نه
اینکه شهبانو وظایف نایبالسلطنه را ایفا نماید .سپس استعفا مینماید و قدرتش )اختیاراتش( را به شورا
منتقل مینماید .اساس برای این شرطی است که در جمله ماقبل آخر برای شورا آمده ٬که به عـنوان
نایبالسلطنه پس از مرگ یا استعفای نایبالسلطنه عمل نماید.
مطابق گفته دکتر میناچی نایبالسلطنه جدید تا زمانی که پارلمان منتخب آزاد جدید وضعیت سلطنت
را مورد توجه قرار نداده است ٬تعیین نمیشود و بنابراین شورای سلطنت را در موضع اعمال اختیارات
سلطنتی قرار میدهد تا جدایی طبقات مردم متحقق شود .در حالی که این دقیقًا طریقی نبود ٬که ماده 38
وقتی اصالح شد در نظر بوده که اجرا شود .سناریوی مخالفین به نظر میرسد که شرایط قانون را داشته
باشد.
سند شماره 29

سری
طبقهبندیّ :
به :وزارت امور خارجه واشنگتن

تاریخ 17 :دسامبر  1978ـ  26آذر 57
از :سفارت آمریکا در تهران
مرجع :تهران 12203
موضوع :مکالمه تلفنی با سفیر ایران زاهدی ـ  17دسامبر
1ـ اردشیر زاهدی عصر هفدهم سپتامبر بعد از صرف ناهار با شاه به من تلفن کـرد و گـفت وی
میخواست اقدامات انجام گرفته درمورد موضوعات مختلفی که من و او در  13دسامبر گفتگو کرده بودیم
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را گزارش دهد.
2ـ نخست راجع به سؤال بانک مرکزی ٬او گفت که تحقیقات نشان داده بود که این مسئله بیشتراداری
است تا سیاسی .بنابراین تصمیم گرفته شد تا خوش کیش تعویض شده و سمیعی جایگزین او شود .این
پیشنهاد در  18دسامبر به سمیعی داده میشود.
3ـ در رابطه با شرکت نفت تصمیم گرفته شده است که انتظام )عبداهلل( رئیس ظاهری شرکت نفت باشد.
زیرا او یکی از معدود افراد واجد شرایط تحت منشور شرکت ملی نفت ایران است ٬سپس مینا و نابغ به
عنوان دو معاون بازگردانده خواهند شد و اداره شرکت را به عهده خواهند گرفت.
4ـ راجع به مسئله اعتصابات گمرکی او پیشنهاد قابل توجهی نداشت .او گفت که تصمیم گرفته شده
است که تا بازگشت به تهران ازاجالسیه اوپک )خوشبختانه عصر هفدهم دسامبر است( صبر شود .از آنجا
ـکه مخالفان  18دسامبر را روز اعتصابات عمومی اعالم کردهاند .زاهدی امید کمی دارد که قبل از آن کاری
انجام پذیرد .برنامه او برای گرد هم آوردن گروهی از شهروندان برجسته برای ناهار که با یک مالقات با
شاه دنبال میشود ٬به خاطر این مشکل که بسیاری از آنها بایکدیگر اختالف دارند و از صرف ناهار با هم
امتناع میورزند در هم ریخته شده است .او هنوز امیدوار است که در آینده نزدیک  10یا  15نفر را برای
صرف چای با شاه گرد هم جمع کند.
5ــ او سعی دارد یک گروه از بازاریها را )او صحبت از  2هواپیمای دربست پر میکرد( برای فشار وارد
ـکردن روی خمینی که موضعش را نرم کند به پاریس بفرستد .او میگوید اینها اشخاص بااهمیتی هستند که
از آشوب اقتصادی فعلی صدمه میبینند .او امیدوار است که چند روحانی نیز با آنها باشند.
6ـ زاهدی خودش  18دسامبر به اصفهان خواهد رفت تا سعی کند که طرفداران متعصب شـاه را
هماهنگ کند و از برخورد بیشتر آنها جلوگیری کند .از آنجا که من در روز  18دسامبر با شاه مالقات دارم٬
سولیوان
موافقت کردیم که  19دسامبر با هم مالقات داشته باشیم تا تبادل نظر کنیم.
سند شماره )(30

خیلی محرمانه
تاریخ 18 :دسامبر  1978ـ  27آذر 57

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
مرجع :تهران 12168
موضوع :اضافات لیست شورای سلطنت
میناچی به سفارت اطالع داده است که در  17دسامبر اسامی  2نفر به لیست اعضای شورای سلطنت
آینده اضافه شده است .آنهایی که اضافه شدند :علی امینی نخستوزیر سابق که در حال مذاـکره بین
مخالفین و دولت ایران بوده است و دیگری دکتر کریم سنجابی رئیس فعلی جبهه ملی میباشد .میناچی در
پاسخ به سؤالی گفت :این دو به لیست اضافه شدند تا لیست نامزدها را به  8نفر برسانند(1).
سولیوان

 -1این متن در کتاب  26سند التین نداشت.
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سند شماره )(31
تاریخ 21 :دسامبر  1978برابر با  30آذر 57

طبقهبندی :محرمانه
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
موضوع :مذاـکره با رهبر قشقایی
1ـ در  17دسامبر مأمور سفارت با ملک منصور خان قشقایی برادر ناصرخان ایلخان قشقایی مالقات
نمود .این مالقات کامًال اتفاقی نبود بلکه به سبب مذاـکراتی بود که از طرق دیگر با برادران قشقایی انجام
ـگرفته بود .مأمور سفارت هیچ سعی ننمود که مکالمه را به جهت سیاسی سوق دهد .به هر حال ملک
منصورخان پس از ارائه یک سخنرانی مفصل و نه کامًال بیطرفانه درباره سابقه قشقاییها به عنوان مردمی
جنگجو ٬خانواده خود را علیرغم آنچه که بر آنها رفته بود ٬حامی شاه دانست .او گفت که ”من یک فرد
عادی نیستم ٬من یک خان بزرگم ٬با این حال در یک اتاق اجارهای زندگی میکنم ٬نمیتوانم به سرزمین
قشقایی بازگردم و این به اصطالح پارلمان ٬زمینهای مرا از اصفهان تا خلیج فارس گـرفته است“ .او
خصوصًا از نصیری رئیس پیشین ساواـک که با وی یک رقابت شخصی داشت و اسداهلل علم که ملک
منصور خان فکر میکند که طبقه خود و خاطره پدرش ٬جناب امیر شوکتالملک را به دورانداخت ٬انتقاد
ـکرد.
2ـ ملک منصورخان تصور میکند که ناصرخان ٬برادرش که پس از معالجه ناراحتی چشمش در
مونیخ ٬به تازگی به ایاالت متحده بازگشته ممکن است به زودی به ایران مراجعه کند ٬ناصرخـان بـه
خانوادهاش اطالع داده که در دو هفته آینده منزل او را آماده سازند.
3ـنظریه:تندی ملک منصور خان از روی سادگی بود ٬همانطور که آرزویش برای دستیابی دوباره به
آنچه که فکر میکند است ٬همین حال را دارد .اـگر برادرانش نیز به همین نحو فکر کنند و اـگر شاه حاضر
باشد از حمایت آنها از مصدق چشمپوشی کند ٬احتماًال معاملهای صورت خواهد گرفت که برای شاه٬
حمایت خانواده صاحب ریاست قشقایی را در قبال ارزش آن حمایت تضمین خواهد نمود.
سولیوان

سند شماره )(32

تاریخ 22 :دسامبر  1978ـ  1دی 57

طبقهبندی:خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گرایش انگلیس نسبت به شورای سلطنت
1ـ رئیس دفتر سفارت انگلیس ٬دیوید میرز به مأمور سفارت ٬استمپل گفت که اخیرًا انگلیسیها طرح
میناچی برای شورای سلطنت را شنیدهاند ٬درجواب به تقاضای میناچی برای رساندن آن به شاه ٬هم سفیر
انگلیس و هم میرز به میناچی گفتند که انگلیسیها هر نظریهای را برای شاه چنانچه از طرف او سؤال شد
برای خود محفوظ خواهند نمود .میرز تأـکید کرد که انگلیسیها هیچ تعهدی برای مطرح نمودن موضوع به
طور مطلوب )به طرفداری( ندادهاند و آماده حمایت از ایده شورای سلطنت ٬هماـکنون و همچنین دخالت
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در امور داخلی ایران به هیچ طریقی نیستند.
2ـ میرز اینطور ادامه داد که میناچی حقیقت را در توضیح موضع آمریکا برای انگلیسیها پوشانیده
است و ادعا نموده که مأمور سفارت گفته است که طرح شورای سلطنت به طور مطلوبی به سفیر کبیر
)آمریکا( عرضه )معرفی( خواهد شد.
مأمور سفارت میرز را مطمئن ساخت که ایاالت متحده برای شورای سلطنت متمایل به طرفداری
نبوده و چنان اشارهای به میناچی نکرده است.
3ـ میرز این عقیده را ابراز نمود که میناچی در تالش است که مفهومی از شورای سلطنت را که به مقدار
زیادی با نظرات آیتاهلل متناسب است به خمینی عرضه دارد و در عوض در تالش است که فرمولی مشابه
ولی نه یکسان را )مسافرت و شورای سلطنت به عنوان یک هیئت موقت( به شاه عرضه نماید.
میناچی تاـکنون در هیچ کدام از طرق موفق نـبوده است .بـه عـقیده مـیرز اضـافات یـا دوبـاره
تفسیرکردنهای میناچی از تالشهای ایاالت متحده و بریتانیا ٬به سادگی تالشهای وکیل خوب ایرانی برای
بیرون کشیدن چیزی میباشند .میرز خیلی نگران این موضوع به نظر نمیرسید و گفت فکر بریتانیا این
است که به گوش دادن به میناچی ادامه دهد زیرا در آینده ممکن است وی ٬سودمند باشد.
4ـ مأمور سفارت قبًال ناخوشایندی سفارت ایاالت متحده در مورد طریقهای که مواضع ایـاالت
متحده و انگلیس ٬هر دو ٬به طور بدی برای طرف دیگرتفسیر شده است را به میناچی ابراز نموده .احساس
ما این است که اـگر قرار باشد میناچی سرانجام سودمند باشد ٬به میزان قابل توجهی بهتر خواهد بود اـگر که
او طرح آزمایشی خود را محکمتر نگهدارد.
سند شماره )(33

طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :طرح بازگشت ناصرخان قشقایی
1ـ مأمور سفارت در  23دسامبر با هوشنگ شهبازی ٬وابسته فامیل عمده قشقایی ٬برای شنیدن
مباحثه در مورد مزیت بازگشت ناصر خان ایلخان قشقایی به ایران برای شاه مالقات نمود .شهبازی با
آمادگی قبول کرد که به موازات اسکان دادن قبایل طبیعت و خوی آنها تغییر کرده است .به هر صورت او
مدعی بود که ناصرخان نفوذی فوقالعاده در میان افرادش و در میان رهبران مذهبی در استان فارس دارا
میباشد .به عالوه طبق گفته شهبازی ٬قشقایی جای نفوذ و اهمیت را در میان هزار فامیل ایران پر میکند و
بازگشت او به تقویت حمایت آنها برای ابقای سیستم فعلی کمک میکند .ناصرخان به ویژه به ژنرال زاهدی
نزدیک بود و به طوری که منتسب است همراه با زاهدی دستی در مرگ رئیس پلیس مصدق ٬ژنرال افشار
طوس داشت.
2ـ شهبازی ٬قشقایی را یک خان باهوش و زیرک ولی با ضعف منجمله پول دوستی و تمایل به
بازگشت به موقعیت احترام )تشریفات( و قدرت تقریبًا شبیه به آن چیزی که او در زمینهای ایل قبل از
تبعیدش برخوردار بود ٬توصیف نمود .ناصرخان اصًال از جبهه ملی طرفداری میکند؛ به این خاطر که در
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دهه  ٬1950شاه بزرگترین تهدید را در مقابل برخورداری رؤسای ایلها و مالکان بزرگ از امتیازات سنتی
آنها مطرح نمود .شهبازی معتقد است که ناصرخان در حال حاضر این فکر را در نظر خواهد آورد که ابقای
شاه چیزی است که با یک دیدگاه سنتی نسبت به ساخت قدرت در ایران سازگاری و بنابراین مطلوبیت
دارد .میتوان فرض نمود که وی به عنوان یک عضوقدیمی جبهه ملی مورد استقبال سران جبهه ملی فعلی
قرار خواهد گرفت ٬خصوصًا بدلیل اینکه او میلی به تصدی مقام سیاسی نخواهد داشت.
3ـ آیا ناصرخان باید بازگردد؟ شهبازی معتقد است سودمند خواهد بود که وی برای چند روزی به
منظور باال بردن اعتبارش دستگیر گردد .زمانی که آزاد شود ٬ناصرخان قادر نخواهد بود که مستقیمًا با
خمینی مخالفت کند و همچنین چنان تناقضی مطلوب نخواهد بود ٬چون که حداقل بعضی از مخالفین را به
زور به موضعی افراطیتر در دفاع از خمینی میکشاند .بلکه کمک ناصرخان در داخل مجالس مخالفین٬
بحث به طرفداری از لزوم حفظ شاه خواهد بود .در فارس و خصوصًا در شهرهایی از قبیل شیراز و جهرم
نفوذ ناصرخان میتواند به برقراری نظم کمک کند .خصوصًا نظر به اینکه بویراحمدیها و ـکنفدراسیون
خمسه احتماًال از رهبری قشقایی پیروی میکنند.
4ـ شهبازی که اظهار میدارد او هنوز در مورد این موضوع به ناصرخان یا فامیل او دسترسی پیدا
نکرده است و سؤال کرد که آیا مأمور سفارت مایل به مالقات برادران ناصرخان برای گفتگوهای بیشتر
میباشد .مأمور سفارت پاسخ داد که وی درموقعیتی نیست که اثر بازگشت ناصرخان یا تمایل دولت ایران
به بازگشت وی به ایران را ارزیابی نماید.
به هر صورت چون که دولت ایران او را تبعید نموده است هر بحثی یا موافقتی درباره بازگشت وی به
طور صحیح باید روی دولت ایران متمرکز شود.
ایاالت متحده در هیچ موردی قدمی نامتناقض باحمایتش از شاه برنخواهد داشت و مأمور سفارت به
این دلیل مشکوک است که گفتگوی پیشنهاد شده با برادران ناصرخان واقع شود ٬مگر اینکه پیشنهاد مورد
عالقه دولت ایران باشد.
5ــ نظریه :شاه چون که در طول سالیان از روی قصد ٬قدرت رهبران سنتی جامعه ایران را بدون
همراهی سودمندی در میان قسمتهای دیگر جامعه کاهش داده است ٬در حال حاضر او خود را کامًال متکی
بر ارتش برای حمایت داخلیش درمییابد .تحت این شرایط ظهور حامیان قدرتمند سنتی ممکن است
جالب واقع شود.به هر صورت ٬دولت ایران باید صرفههای نهانی حضور ناصرخان در مقابل اثر محتمل
بازگشت وی روی سلطه شکننده رهبری مخالفین میانهرو که به گفتگو با شاه در مورد دولت ائتالفی ـ
انتقالی نزدیک میشوند را به دقت اندازهـگیری نماید .در دهه گذشته رایج بوده که نفوذ رؤسای ایلیاتی و
دیگر عناصر رهبری سنتی در ایران را پایین بیاورند .بدون نظر دادن راجع به درجه نفوذ حفظ شده به
وسیله خانواده قشقایی ـ ایلخانی ٬ما ذـکر میکنیم که تجدید حیات اسالمی بر این اشاره دارد که آن یک
دسترسی خیلی سهلالوصول است.
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سند شماره )(34
تاریخ 26 :دسامبر  1978برابر با  5دی 57

طبقهبندی:خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گروه پیشنهادی طرفدار شاه
1ـ جرج ناتانسون٬یک تاجر آمریکایی که درایران ارتباطات خوبی دارد ٬روزسیزدهم وبیست ویکم
دسامبر به سفارت آمد تا درمورد افکاری که راجع به یک گروه مخفی برای حمایت از شاه داردگفتگو کند.
او برای بخش بازرگانی به عنوان یک گرداننده بزرگ شناخته شده است که با دربار رابطه دارد و با آزادی
به شاهزاده اشرف و ملکه فرح مراجعه میکند .او پرت مأمور سفارت را مرتبه اول دید و دفعه دوم پرت و
المبراـکیس کنسول سیاسی را مالقات نمود .انوشیروان باتمانقلیچ او را همراهی میکرد .او که یک عضو
خانواده مشهور باتمانقلیچ است میگوید  4سال پیش در ) (SAISدانشگاه علوم امـور بـینالمـللی و
دیپلماسی جان هاپکینز به تحصیل اشتغال داشت.
2ـ ناتانسون با عبارات گسترده بازرگانی و تجارتی راجع به سازماندهی یک برنامه ضربتی از طرف
شاه برای روابط عمومی و برای کارهای خوب اقتصادی جهت خنثی کردن آشوب صحبت میکرد .هر دو
نفر با عبارات توطئهآمیز صحبت میکنند ٬ولی در گفتگو راجع به آنچه که در فکرشان است٬اقدام سیاسی
را به وضوح دنبال مینمایند .آنها میگویند که قصد دارند از منابع خصوصی در ایاالت متحده و یا جای
دیگر پول تأمین نمایند تا پروژههای رفاهی و اجتماعی خیلی نمایانی را در جنوب تهران و جاهای دیگر
شروع کنند و در مورد آنها تبلیغات به راه بیندازند.
3ـ ناتانسون این نکته را تذکر میدهد که وی به دنبال همکاری با حمایت ایاالت متحده نیست ٬ولی
تماس مجدد باسفارت را حفظ میکند )او به تازگی درخواست یک مالقات برای امروز  26دسامبر را نمود
و پرت او را خواهددید (.کنسول سیاسی عاقالنه فکر کرد که چندین بار به وضوح در  21دسامبر عنوان و
تصریح نمود که هر چه گروه ناتانسون انجام میدهد در هیچ حالتی نباید به درگیری دولت ایاالت متحده
تفسیر یا نمایانده شود .عالوه بر آن کنسول سیاسی به ناتانسون و باتمانقلیچ توصیه کـرد کـه تـمام
طرحهایشان را به دقت با شخصی که واقعًا از طرف شاه نمایندگی دارد در میان بگذارند ٬چون که این کار
واقعًا مربوط به ایرانیان است وآمریکاییهایی که نمایندگی دولتی ندارند نباید کاری را انجام دهند .که مغایر
با طرز فکر شخصی شاه میباشد .او اشاره کرد که آمریکاییها پیشنهادات بدون وسوسهای راجع بـه
چگونگی اداره کردن مشکالت به شاه میدادهاند ٬ولی شاه ایدههای شخصی خودش را در مورد استراتژی
مناسب دارد و این امتیاز متعلق به او است .ناتانسون با هر دو این مواردتوافق داشت ٬ولی صراحتًا ما فکر
میکنیم که تصریح و تأـکید قابل توصیه است .باتمانقلیچ در نظردارد در چند روزآینده مسافرتی به ایاالت
متحده داشته باشد و اـگر مایل باشد با هر کسی از دولت ایاالت متحده تماس بگیرد ٬اسم پرشت را در
وزارت خارجه دارد) .ما فکر کردیم عاقالنه است که او را در آن جهت هدایت کنیم(.
4ـ ناتانسون با آزادی راجع به منافع گسترده تجاری صحبت میکند )شاید در مورد آنها اغـراق
میکند (.او از آمریکاییها و دیگرانی نام میبرد که خیلی از آنها نوعی از کار مخفی در سابقهشان وجود
دارد .در میان آمریکاییها و دیگرانی که اشاره شد ٬ـگریگوری لیما ٬بروس مکنیل ٬بیل )خسرو( ایلرز ٬و
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ایرانی ٬امیر دولتشاهی و حتی روزنامهنگار محلی انگلیسی جیمز آندروود ٬میباشند .گروهی دیگر از
اسامی وجود دارد که عمدتًا افراد نظامی و از تجربه گذشته او هستند 5.ـ نظریه :این موضوع صراحتًا
چیزی مثل یک کوشش آماتوری برای تکرار وضع  (1332) 1953به نظر ما میرسد .در حالی که شاه
بدون شک میتواند از کمک و مشورت دوستانه استفاده کند ٬ما مشکوکیم که گروه ناتانسون واجـد
شرایطترین برای ارائه آن باشد .ما مشکوکیم که وی خیلی بتواند سازماندهی کند .ولی اـگر او این کار را
بکند ٬تالشهایش به نظر خواهد رسید که به برخی نظارتهای دقیق توسط سفارت حکم میکند .دیگر
سازمانها در اینجا هیچ عالقهای به او ندارند .بنابراین اـگر باتمانقلیچ با او تماس بگیرد ٬پیشنهاد میکنیم
پرشت تالشهای او را به جاهایی هدایت کند که خطر احتمالی برای وجهه ایاالت متحده در این مرحله از
بازی در ایران را به حداقل برساند.
سند شماره )(35

تاریخ 27 :دسامبر  1978ـ  6دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع) :سخنان( میناچی در مورد کوششهای صدیقی برای تشکیل دولت
خالصه :میناچی تصدیق کرد که مهدی بازرگان و نهضت آزادی به طور محتاطانهای از کـوشش
صدیقی برای تشکیل دولت حمایت میکنند .کمیته دفاع از حقوق و آزادی بشر نیز از کوشش صدیقی
حمایت میکند.
میناچی فکر میکند صدیقی آماده است که کابینه را اعالم دارد ٬ولی میخواست که از سابقه مصدق
پیروی کند و تأیید مجلس برای دولت را پیش از گرفتن حکم از شاه دریافت دارد .میناچی در مورد این
سؤال که آیا دولت جدید قادر خواهد بود که به اعتصابات که در حال فلج کردن ایران هستند پایان دهد وبا
این ترتیب حداقل اصالحی در وضعیت صورت خواهد گرفت ٬دو پهلو حرف زد .او دولت صدیقی را به
عنوان راه حلی نهایی برای مشکالت ایران نمیبیند .او تصدیق نمود که آیتاهلل خمینی مؤمنین را ترغیب
نموده که آنهایی که چماقداری میکنند و بر علیه آنها تظاهرات میکنند را بکشند) .پایان خالصه(
1ـ دکتر ناصر میناچی با استمپل مأمور سفارت در  27دسامبر در محل دفتر حسینیه ارشاد برای
بررسی وضعیت فعلی مالقات نمود.
در جواب سؤال مأمور سفارت ٬میناچی گفت هم نهضت آزادی و هم ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق
بشر به طور ضمنی از کوششهای صدیقی برای تشکیل یک دولت حمایت میکنند .مهندس بازرگان در 23
دسامبر با صدیقی مالقات نمود که به او بگوید در دولت جدید خدمت نخواهد کرد ٬ولی او را در ادامه
جریان دلگرم خواهدنمود .میناچی گفت گروه بازرگان معتقداست که اـگر دولت صدیقی موفق باشد٬توافق
خمینی را دارد که باعث شکست آن نشویم .میناچی فکر میکرد که صدیقی قادر به تشکیل دولت میباشد
و هماـکنون بیشتر ٬اـگر نه تمام ٬کابینهاش را انتخاب کرده است.
میناچی گفت او فقط دو انتخاب را میداند ٬برای وزارت دادگستری محسن پزشکپور ٬رهبر پـان
ایرانیست مخالف در مجلس و دکتر حمید مولوی ٬دانشگاهی برجسته برای وزارت بازرگانی.
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2ـ طبق گفته میناچی صدیقی میخواهد که از سابقه مصدق پیروی کند و تأیید پارلمان برای دولتش را
قبل از گرفتن فرمان از شاه دریافت دارد .میناچی فکر میکرد امکان داشته که موضوع در پارلمان و در
جلسه غیرعلنی امروز مورد بحث قرار گرفته باشد) .توضیح :دیگر منابع اطمینان کمتری دارند که کار
ترکیب کابینه آنقدر به جلو رفته باشد و معتقدند صدیقی تقاضای زمان بیشتری برای جمعآوری اعضای
ـکابینه نموده است .منابع پارلمانی میگویندجلسه امروزفقط بحث کلی درموردوضعیت فعلی بود وجلسه
غیرعلنی دوم برای هفته آینده برپا خواهد شد(.
3ـ مأمور سفارت پرسید که آیا حمایت از کوشش صدیقی تا آنجا پیش میرود که به متوقف نمودن
اعتصابات که اـکنون ایران را فلج مینماید ٬کمک کند .میناچی در مورد این سؤال دوپهلو صحبت کرد ٬ابتدا
ـگفت که اعتصابات ادامه پیدا خواهند کرد .چونکه ”مردم میخواهند که شاه برود ٬حتی خمینی به عنوان
نخستوزیر از حمایت عامه برخوردار نخواهد بود اـگر که شاه بماند) “.توضیح :میناچی به طور کلی در
مورد موضوع ”شاه باید برود“ تندتر از قبل بود (.به هر حال میناچی همچنین گفت که اـگر دولت جدید
شروع خوبی داشت و سربازان را از خیابانها خارج مینمود کارها بهتر خواهد شد و آشوبهای کمتری
وجود خواهد داشت .به هرحال ٬میناچی گفت دولت صدیقی آخرین راه حل برای مشکالت ایران نیست.
شاه هنوز باید برود.
مأمور سفارت و میناچی توافق داشتند که کوشش صدیقی از آشوب بهتر خواهد بود و در پاسخ به
سؤال مستقیم میناچی ٬مأمور سفارت گفت فکر میکند که هیچکدام از راهحلها که شامل شورای سلطنت و
رفتن شاه از کشور میباشد قابل قبول نخواهد بود ٬حتی اـگر خمینی با آنها موافقت نماید .میناچی گفت فکر
میکند پس در این صورت راهحل افراطی نظامی به کار گرفته خواهد شد و باعث خونریزیهای زیادی
میشود .مأمور سفارت گفت ایاالت متحده نمیخواهد که ببیند چنین چیزی اتفاق میافتد و این دلیل آن
است که از دولت ائتالفی و مصالحه طرفداری نمود .میناچی اشاره نمود که تالش صدیقی درست چنین
ایدهای است و با مأمور سفارت توافق داشت که اـگر )صدیقی( موفق گردد ٬ممکن است وضعیت را از
برخورد دور کند و به طرف سیاست بکشاند .میناچی سپس مکثی نمود و اضافه کرد که صدیقی میتواند به
وضعیت کمک کند و پاسخ درازمدت نخواهد بود .به هر حال یک نکته از برنامه صدیقی انتخابات سریع٬
انحالل پارلمان در دو ماه و انتخابات نسبتًا سریعی پس از آن خواهد بود .مجلس جدید سپس میتواند با
موضوع سلطنت درگیر شود.
4ـ وقتی مأمور سفارت در مورد تظاهرات متعدد او را تحریک نمود ٬میناچی با خوشحالی گفت که
اینها تمامًا گروههای مذهبی بودهاند .مأمور سفارت سپس سؤال کرد که چرا سفارت آمـریکا در 24
دسامبر انتخاب و مورد توجه مخصوص قرار گرفته بود؟ میناچی که از جا پریده بود در ابتدا سؤال کرد که
آیا مطمئن هستم که عوامل ساواـک نبودهاند ٬وقتی به او گفته شد این آن را پاـک نمیکند ٬قبول کرد که تمام
ـگروههای مذهبی واقعًا تحت کنترل نیستند .او بیدرنگ ارتباط گروههای مذهبی را با ترورهای اخیر در
اهواز تکذیب نمود و گفت اینها )ترورها( باعث دردسر ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر شدهاند .مأمور
سفارت اشاره کرد که آنها ایاالت متحده را نیز دچار دردسر کردهاند) .توضیح :میناچی معموًال خیلی در
مورد موضوعات عملیاتی با اطالع نیست ولی آشکار بود که او حتی خیلی بیش از قبل درباره جنبههای
آتی اعمال خشن که خارج از کنترل نهضت هستند ٬عصبانی بود(.
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5ــ میناچی گفت خمینی درواقع حکمی صادر کرده که از مؤمنین میخواهد هرکسی را که به تظاهرات
مذهبی با چماق یا اسلحه حمله کرد بکشند )یک اشاره آشکار به تظاهرات طرفدار شاه( .این )حکم(
نیروی قانون را دارد و از طرف کسی با اختیار مذهبی خمینی میآید .مأمور سفارت توضیح داد که به نظر
میرسد این کار یک عکسالعمل افراطی از نقطه نظر مشکالت نهانی که میتواند ایجاد کند ٬میباشد.
میناچی این را قبول کرد ٬ولی گفت این وضعیت چیزی است که شرایط فعلی در ایران را خیلی انفجاری
ـکرده است )خمینی هم قدرت سیاسی و هم مذهبی برای گردانیدن )امور( بر علیه شاه را دارد( .در 1953
شاه حمایت رهبران مذهبی را دارا بود .شرایط اـکنون فرق میکنند.
6ـ گفتگو با ابراز امیدواری دوجانبه که آشوب بر سیاست مسلط نشود ٬پایان گرفت.
سند شماره )(36

تاریخ 28 :دسامبر  1978ـ  7دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات با درخشش )مخالف(
1ـ سفیر کبیر که به وسیله کنسول سیاسی همراهی میشد با رئیس اتحادیه معلمین ٬محمد درخشش٬
در خانه یک کارمند محلی سفارت در  27دسامبر مالقات نمود .درخشش به وسیله دو عضو دیگراز گروه
سیاسیش که موجودیتی جداـگانه ولی موازی با اتحادیه معلمین دارند ٬همراهی میشد :دکتر داوود رسایی٬
یک وکیل که معلمی بازنشسته است و دکتر صادق رئیسزاده ٬رئیس بزرگترین دبیرستان تهران )ـکه بیشتر
ساـکت ماند( .مالقات که بنا به درخواست درخشش برگزار میشد به منظور طرح نمودن عقاید گروه برای
سفیر کبیر بود) .آنها ـ ایدهها ـ قبًال برای کنسول سیاسی در مالقات قبلی با رسایی و درخشش ٬یک هفته
قبل طرح شده بودند(.
2ـ گروه بدون تزلزل معتقداست که وضعیت به نقطهای رسیده است که شاه باید کشور راترک کند.حتی
اـگر خمینی تصمیم بگیرد که شاه میتواند بماند ٬مردم امروز این را قبول نخواهند کرد .در هر موردی گروه
درخشش وعدههای شاه را که او در مواقع مختلف در گذشته آنها را نقض نموده است باور نخواهند کرد.
3ـ اـگر شاه برود ٬این به خودی خود طرفداری از خمینی را  50درصد کاهش خواهد داد .بنابراین
خمینی خیلی ضعیف خواهد بود که جمهوری اسالمی را برقرار کند و میانهروهایی از قبیل درخشش
شانس این راخواهند داشت که دولتی که دموکراتیک ٬ضدکمونیست٬طرفدار غرب و ضد روحانی خواهد
بود ٬تشکیل دهند.
4ـ سناریویی که آنها مجسم میکنند انتقال اختیارات شاه به یک شورای سلطنت است .آنها خیلی در
مورد عضویت شورا ایراد گیر هستند و هیچ مخالفتی با اسمهایی از قبیل انتظام ٬سروری ٬صالح و غیره
ندارند .با این وجود آنها با علی امینی مخالفند .آنها فکرمیکنند شورا باید مرکب از  9تا 11نفر باشد که  4تا
 5نفر آنها نظامی باشند .نظامیان بایستی ژنرالهای بازنشسته باشند که فاسد نشده باشند .به طور قابل
ذـکری ژنرال جم ٬این شورا دولت جدید را که یا به وسیله درخشش و یا شخصیت دیگری از مخالفین
هدایت میشود ٬منصوب مینماید.
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یک دولت جدید از مردم خواهدخواست که برای  2یا  3ماه یک برنامه که به طور واضح اعالم شده و
مردم آن را دوست دارند اجرا نماید .انتخابات آزاد میتواند دنبال شود که منجر به پارلمانی که بعدًا دولت
جدید را تشکیل میدهد ٬خواهد شد.
5ــ گروه امیدوار است که مشکل یک عکسالعمل نظامی نسبت به این سناریو به وسیله خود شاه با آن
برخورد شود ٬که به طور مسئوالنهای به اعضای شورای سلطنت و فرماندهان عالیرتبه ارتش دستور دهد
ـکه همکاری کنند ٬یا آن فرماندهانی را که فاسد هستند بازنشسته کند و یا باخودببرد .انگیزه شاه امیدش به
حفظ سلسلهاش به شکل بازگشت پسرش بعد از چند سال برای جایگزین شدن با شورای سلطنت خواهد
بود.
6ـ گروه توجه را به طور کامل به ترسش ازحکومت مذهبیون به وسیله خمینی و دیگر مالها واحتمال
اینکه خیلیها چنانچه آن یک واقعیت شد کشور را ترک خواهند کرد ٬معطوف نمود .گروه همچنین روی
تاریخ طوالنی نبردش با کمونیستها که با مقاومتش در مقابل حزب توده در  30سال پیش شروع شد تأـکید
نمود )با روزنامه مهرگان( .گروه سیاسی فعلی خودش را درحدود  3یا  4سال قبل تجدید شکل داد و در آن
زمان درحدود  80نفر عضوداشت .سنجابی وحدود  12نفر عضودیگرجبهه ملی به مدت کوتاهی پیش از
منحل اعالم شدنش به وسیله شاه درخواست کردند که به آن بپیوندند.
بعضی اعضای گروه از قبیل نجفی و پایدار اخیرًا در دولتهای شریف امامی و ازهاری وزیر شدند و
دیگر با گروه هر چند تحت شرایط خوب ٬همکاری ندارند.
چند ماه پیش گروه تالش نمود که روزنامه را دوباره به وسیله چاپ اولین شماره ”آذردگان“ احیاء
نماید ولی درخشش دستگیر شد و شمارههای بعدی اجازه داده نشد )انتشار یابد(.
7ـ درخشش متذکر شد که این هفتمین بار است که دستگیر شده و زمانی را در زندان گذرانده است.
درخشش که یک عضو سابق پارلمان و وزیر آموزش و پرورش در اوایل دهه  1960بود به ما گفت که او
سابقهای از استحکام )قدرت( و فساد ناپذیری به وجود آورده است .او از شرکت در دولتهای فاسد بعدی
امتناع ورزید .اوهدایت و رهبری حدود  400/000معلم را به واسطه  17یا  18سال عدم فعالیت سیاسی
حفظ نموده است .او به عنوان عضو سابق پارلمان و رئیس اتحادیه معلمان روابطی را با استانها برقرار
مینماید و جلسات زیادی در خانهاش که اغلب آنها با گروه سیاسی او مرتبط هستند تا بااتحادیه معلمان
دارد .او روشن ساخت که در میان مالقات کنندگان وی در خانهاش رهبران جبهه ملی مثل سنجابی و
بازرگان و همچنین طرفداران خمینی مثل بهشتی و شخصی بنام دکتر باهور )باهنر( هستند.
8ــ در تمام گفتگو ٬گروه تأـکید داشت که کاری باید فورًا صورت گیرد چون که چندین هفته بیشتر
ممکن است برای کشور دیر باشد.
تعداد زیادی دانشجو از اروپا و آمریکا در هفته گذشته بازگشتهاند و مسئول تاـکتیکهای خیابانی
مؤثرتر و خشنتری که در چند روز گذشته در تهران دیده شده میباشند .آنها درسهایشان را در خارج فرا
ـگرفتهاند و بدون شک به وسیله حزب کمونیست هماهنگ میشوند .طرفداران توده بیشمار نیستند ولی
خیلی خوب برای عرضه موضع سیاسیشان در میان گروههای مخالف تعلیم دیده و سازمان داده شده
میباشند .این به آنها قدرتی بیشتر نسبت به تعداد حقیقیشان میدهند.
9ـ سفیر کبیر خودش را به گوش دادن به آنها و پرسیدن سؤاالتی توضیحی و اعالم موضع ایاالت
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متحده به طرفداری از استقالل ایران ٬یک دولت دموکراتیک و راه حلی میانه برای مشکل فعلی )اـگر چنان
راهحلی بتواند به دست آید( محدود نمود.
سند شماره )(37

تاریخ28 :دسامبر  1978ـ  7دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :صدیقی سردرگم )پریشان(
خالصه :نامطمئنی قابل توجهی در این مورد که صدیقی در تالشهایش برای تشکیل دولت به کجا
رسیده است وجود دارد .مدارکی قوی وجود دارد که او شانس کمی در تشکیل کابینه داشته است ٬ولی
شایعات براین اصرار دارند)خصوصًا در محافل دیپلماتیک( که وی ممکن است به به دستگیری زمام امور
نزدیک باشد .برخی از نامزدهای کابینه مشهور اومتعاقبًا به طور علنی و یاخصوصی اشاره کردهاند که آنها
)در کابینه( خدمت نخواهند کرد .حتی اـگر صدیقی تحت شرایط فعلی قادر به تشکیل دولت باشد در خیلی
از قسمتها سوءظن سختی وجود دارد که کابینه او بتواند کار زیادی انجام دهد .در نتیجه در همریختگی
ـکلی نظم عمومی در تهران و کمبودهای فعلی و پیشبینی شده مواد اصلی از قبیل نفت و بنزین به نظر
سفارت اینطور میآید که زمان برای سیاست خیلی کوتاه است) .پایان خالصه(.
1ـ پاراـگراف  7مرجع الف بر این اشاره دارد که پیشقدمیهای سیاسی در حال حاضر در مرکز سکون و
بیحرکتی قرار دارند .آشکارا غالمحسین صدیقی هنوز برای تشکیل یک کابینه که قدرت را از دولت
ژنرال ازهاری تحویل بگیرد ٬قرار است تالش نماید .درنتیجه دولت ازهاری به طور فزایندهای در اینجا
)در این مرحله( ٬حتی به وسیله اعضایش به عنوان یک دستگاه اداره کننده ناتوان دیده میشود .وزرایش
از گرفتن تصمیمهای مستقل حتی در مورد موضوعات ساده ٬بیزار هستند .سفارت به طور خصوصی
شایعات مختلف زیادی را تمامًا از منابع خوب در مورد پیشرفت صدیقی شنیده است .خوشبینانهترین
)شایعه( میگوید او کابینه را تقریبًا تشکیل داده )مرجع ب( و آماده خواهد بود که در چند روز آینده شروع
به کار نماید.
این با شایعاتی که در  27و  28دسامبر جریان داشت که اعالم دولت جدید در 31ـ 29دسامبر واقع
خواهد شد ٬مطابقت دارد .به هر صورت منابع خوب مشابهی میگویند صدیقی حداقل شانس را برای
لیست کردن افراد واجد شرایط )آنهایی که به وسیله شرکت در دولتهای  15سال گذشته فاسد نشدهاند(
داشته است و قادر بوده که فقط  4تا  8نفر را ردیف کند.
2ـتعدادی از نامزدهای کابینه گزارش شده وی ٬متعاقبًا یا به صورت علنی یا خصوصی اشاره کردهاند
ـکه آنها نسبت به دولت ائتالفی عالقهمند نیستند .محسن پزشکپور در جلسه غیرعلنی پارلمان در 27
دسامبر گفت که دولتی ناآلوده ٬رادیکال و جوان مورد نیاز است.
در یک مکالمه خصوصی بعدی که توسط ما بر آن اصرار شده بود ٬وی تصدیق کرد که وی آماده است که
خود را به عنوان کاندید نخستوزیری پیشنهاد کند و بنابراین اشاره میکند که وی در وزیر دادگستری
صدیقی شدن همانطوری که قبًال فریاد کرده ذیعالقه نیست .مهدی آذر که حداقل در دو لیست از آنهایی

خط میانه  321

ـکه توسط صدیقی جستجو میشدبوده است به دوستانش به طورخصوصی گفته است که وی اـکنون در هیچ
پستی ذیعالقه نیست .این حقیقت که شایعات درباره آنهایی که مایل به خدمت )در کابینه( میباشند خیلی
ـکم است .همچنین به این باور که صدیقی با کشمکشی سخت رو به روست ارزش میبخشد .خصوصًا که
سنجابی رهبر جبهه ملی به طور علنی گفت جبهه ملی در شرکت داشتن )در کابینه( عالقهمند نیست.
3ـ توضیح ناخوشایندی که نشانه صحنه سیاسی میباشد این باور کلی است که حتی اـگر صدیقی
دولتی تشکیل دهد ٬قادر نخواهد بود که در غیاب شرکت سازمان داده مؤثر مخالفین کار زیادی انجام
دهد .نهضت آزادی بازرگان که بیطرفی مالیمی را حفظ میکند ٬حتی در فراهم نمودن پرسنل دست دوم
برای دولت صدیقی بیمیل میباشد.
ناآرامیهای عمومی فزاینده در تهران و سقوط بالقوه اقتصادی کشور در دو روز گذشته به اضافه نمودار
شدن کمیابی محصوالت حیاتی نفتی در چند روز آینده ٬اشاره دارد که وقت کمی )اـگر وقتی باشد( برای
افراط در تجمل تشکیل کابینه باقی میماند .حتی اـگر صدیقی فردا قدرت را به دست بگیرد ٬محتمل نیست
ـکه اعتصابیون فورًا اعتصاب را متوقف نمایند )یا حتی به طور کلی( .این دولت جدید را با همان اختیارات
ناخواستهای که رو در روی دولت فعلی است درگیر میسازد) .سختگیری تند نظامی یا ترک صحنه به
آرامی و مخفیانه(.
4ـ بدبختانه برای آنهایی که از راه حل سیاسی برای مشکالت ایران طرفداری میکنند ٬ما متقاعد
نیستیم که شخصیتهای باالی سیاسی در احساس فوریتی که سفارت احساس میکند وضعیت بدان نیاز
دارد ٬شریک هستند .ما شایعاتی شنیدهایم که صدیقی اـکنون برای به دست گرفتن قدرت بیمیل است و
ترجیح میدهد که کارها وخیمتر شوند ٬تا دولت او شانسی بهتر برای بقای داشته باشد .هر کسی که حتی
سابقهای کم با خیابانهای تهران یا وضعیت اقتصادی در چند روز گذشته داشته است ٬درک میکند که آینده
همین حاالاست .درهمریختگی بافت اقتصادی و اجتماعی درآیندهای نزدیک وقتی تولیدات تصفیه شده
نفت تمام شدند ٬کامل خواهد شد.
سند شماره )(38

تاریخ 29 :دسامبر  1978ـ  8دی 1357

سری
طبقهبندیّ :
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :کلیه سفارتخانهها در کشورهای اروپایی
شماره سند7062 :
موضوع :گزارش موقعیت ایران
1ـ تهران امروز صبح نسبت به چند روز گذشته آرامتر بوده است .تمرکز ٬امروز روی نقطهنظرهای
سیاسی بود که سفارت از یکی از وزرای دولت ازهاری شنید که به طور قطعی در روز  30دسامبر استعفا
خواهد کرد .به عالوه دکتر شاهپور بختیار رهبر جبهه ملی ایران با استوارنامهای تا اندازهای مشکوک به
سفارت گفت که شاه به او در روز  28دسامبر حکم اختیار برای تشکیل یک دولت جدید را داده است .او
میخواست که در تاریخ  30دسامبر ٬یک مأمور سفارت را ببیند و امید به حمایت ایاالت متحده دارد .به
عالوه یک منبع خبرگزاری آمریکایی از فعالیت بزرگی در قسمت زاهدی گزارش میدهد .همه طرف
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صحبتها ٬در مورد شکست کوششهای صدیقی مطمئن هستند.
2ـ مخالفین میانهرو موافقند که شاه هنوز حداقل قدرت را دارد ٬تا انتقال به شورای نیابت سلطنت را
ـکه آنها میخواهند ٬انجام دهد .با این مفهوم ٬یک شورای نیابت سلطنت قدرتهای اجرایی شاه را بعد از
اینکه شاه کشور را ترک کرد ٬به دست خواهد گرفت .یک نخستوزیر و کابینه تعیین خواهد کرد .مخالفین
از هرج و مرجی که از رفتن بدون برنامه شاه نتیجه میشود ٬وحشت دارند.
3ـ سرویس اخبار محلی فرانسه از پاریس گزارش میدهد که به خمینی اجازه اقامت در فرانسه بعد از
اینکه ویزای توریستیاش هفته آینده منقضی شود ٬داده شده است .سفارت فرانسه در واشنگتن به ما
میگوید که هیچ تصمیمی گرفته نشده است ٬اما انتظار یک جواب مثبتی میرود .همینطور گزارش شده که
خمینی فردا را در ایران به خاطر آخر ماه محرم عزای عمومی اعالم کرده است.
4ـ تولید نفت خام آشکار مانند حدود دیروز 31900 ٬بشکه محاسبه شده است .تمام تولید بـه
پاالیشگاه آبادان تحویل داده خواهد شد .یک واحد تولیدی دیگر به خاطر سقوط اساسی بیشتر تولید در
 30دسامبرتعطیل خواهد شد .این برخورد پیچیده است ٬زیرا این واحد گاز طبیعی برای آبادان تهیه میکند
ـکه پاالیشگاه به اندازه زیادی متکی به این گاز برای مواد سوختی میباشد .دسترسی به گازوئیل در تهران
بدتر شده است.
5ــ مخالفین بیان کردهاند که کارگران نفت پیشنهاد کردهاند که به کار خودشان برگردند .اـگر دولت
تضمین کند که همه تولید برای داخل مصرف شود و خصوصًا اصًال به اسرائیل صادر نشود .کارگران ٬پخش
را تحت نظر خواهند داشت.
6ـ مدیر عامل به کنسول ما در تبریز گفت که انتظار میرود که اعتصابیون ٬پاالیشگاه محلی را فردا
تعطیل کنند .موجودی نفت چراغ برای گرم کردن به مدت یک هفته کافی میباشد .دیگر تولیدات اندکی
تهیهشان بهتر است .عقیده متفقالقول بین همه مرتبطین با کنسول این است ٬که شاه باید برود.
7ـ یک تظاهرات آرام با شرکت چندین هزار نفر در اصفهان انجام شد MOB .در حال تعطیلی بود و
نیروهای امنیتی فاصلهشان را حفظ کردند.
8ــ ـکمپانی گرومن در شیراز تصمیم گرفته است که کارمندانش را به حداقل الزم کاهش دهد و افراد
باقیمانده را به پایگاه هوایی انتقال دهد .انتظار این هست که روی برنامه اف ـ  14اثر بگذارد.
9ـ انجمن ایران ـ آمریکا در اهواز در آخر وقت بعدازظهر  28دسامبر توسط جمعیتی حدود  70نفر
نیوسام
مورد حمله واقع شد و خسارت قابل مالحظهای به آن وارد شد.
سند شماره )(39

تاریخ 30 :دسامبر  78ـ  9دی 57

سری
طبقهبندیّ :
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :گزارش وضعیت ایران ٬شماره  30 ٬59دسامبر 1978
1ـ چندین هزار تظاهرکننده امروز کنسولگری آمریکا در تبریز را محاصره کردند ٬ولی فقط بعضی از
آنهاواقعًا پس از خرد کردن در جلو به محوطه وارد شدند .این تظاهرکنندگان آتشسوزیهای کوچکی برپا
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نمودند ٬ولی خسارتی جزئی ببار آورد .آنها به وسیله نیروهای امنیتی ایرانی که در محل کنسولگری مستقر
بودند دفع شدند و برای متوقف نمودن آنها از گاز اشکآور و تیراندازی باالی سرهایشان استفاده نمودند.
نیروی تقویتی به سرعت وارد شد و جمعیت متفرق گردید .هیچ کسی زخمی نشد و کنسول و کارمندان
ایرانی او سالم و امن هستند .کنسولگری ترکیه نیز مورد حمله واقع شد .وضعیت در تهران با تظاهراتی
پراـکنده در قسمتهای مرکزی و جنوبی تهران ٬سوزاندن اتومبیلها ٬آتشسوزی به وسیله الستیکهای کهنه و
اتومبیل و قرار دادن ورقههای ضد شاه روی شیشه جلو اتومبیلها به وسیله تظاهرکنندگان به طور طبیعی
ادامه پیدا کرد .نیروهای ارتشی ایران که از سفارت حفاظت میکنند ٬در جواب به شایعات درباره ممانعت
از حمالت به سفارت تقویت شدهاند و به طور متناوب برای مأیوس کردن جوانان تظاهرکننده تیراندازی
هوایی مینمایند .درنتیجه کمبود بنزین و نیز دستور روز عزا از طرف خمینی )به یادبود آشوبهای قم تقریبًا
یک سال پیش که ناآرامی را شروع کرد( ترافیک در تهران سبک بود .صفوف طوالنی در پمپ بنزینها و
مغازه نفتفروشان وجود داشت .به عنوان یک اقدام حفاظتی )صرفهجویی( برنامههای رادیو تلویزیون
ایران کاهش داده شدهاند .برنامههای رادیو ایران همچنین آغاز به آماده نمودن مردم برای یک کمبود مورد
انتظار نان در نتیجه مشکالت مرتبط با کمبود سوخت در کارخانههای )آسیاب( آرد ٬نانواییها و بخش
حمل و نقل نموده است.
2ـ مطابق گزارشات کنسول ما در شیراز تظاهرات بیشماری همراه با تیراندازی به وسیله نیروهای
امنیتی در شیراز به وقوع پیوست )ولی حاال دیگر این )تظاهرات( در شهرهای بزرگ ایران یک اصل
طبیعی شده است(.
3ـ شاپور بختیار پیش یک مأمور سفارت تأیید کرد که شاه از او خواسته که یک کابینه تشکیل دهد و
اشاره کرد که انتظاردارد در  3یا  4ژانویه سوگند یاد کند .بختیار ادعا میکند که او مجاز خواهد بود که تمام
وزرایش را انتخاب کند ٬که آزادی بیان و مطبوعات فورًا پس از به دست گرفتن قدرت از طرف او برقرار
شود ٬که حکومت نظامی به طور مرحلهای و به تدریج متوقف شود ٬و اینکه اعالم انتصاب او به وسیله یک
بیانیه از طرف شاه مبنی بر قبولی یک موضع قانون اساسی از طرف مقام سلطنت که بدان وسیله او فقط
سلطنت نماید نه حکومت همراه خواهد بود .مطابق گفته بختیار در موقعی پس ازاینکه دولت جدیدقدرت
را به دست میگیرد ٬شاه به یک مسافرت طوالنی خواهد رفت.
آشکار نیست که بختیار تا چه درجهای از حمایت عناصر مختلف مخالفین برخوردار است .او ادعا
میکند که حمایت آیتاهلل شریعتمداری شخصیت برجسته مذهبی ایران را به دست آورده است
او به دنبال حمایت از طرف مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران میباشد .جبهه ملی مخالفتش با
ـکوششهای بختیار برای تشکیل یک دولت را اعالم کرده است .بازاریها در مورد بختیار دو دسته شدهاند٬
ـکه کمی دلگرم کننده است .ترس از یک دولت نظامی خشن که به وسیله افسران افراطی رهبری شود ممکن
است به حمایت از بختیار به عنوان بهترین از یک سری از راهحلهای بد منتهی شود.
4ــ تولید نفت ایران امروز فقط  231000بشکه بود که تمامًا به پاالیشگاه آبادان حمل شد .کارمندان
 OSCOدر اهواز مورد تهدیدهای بیشتری واقع شدهاند و درنتیجه این )تهدیدها( وضعیت امنیتی و عدم
قدرت به کار به علت اعتصابات ٬بعضی کارمندان  OSCOو وابستگان و همچنین بیشتر وابستگان و
ـکارمندان اغلب شرکتهای خدمات نفتی با یکسری پروازهای دربست شروع به ترک ایران نمودهانـد
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)مقدمتًا آتن( .اعضای گروههای مخالف ٬به طوری که گزارش شده برای پیدا کردن راه حل بازگشت به کار
یک تعداد کافی از پرسنل برای تولید فقط به اندازه احتیاجات داخلی ٬با اعتصاب کنندگان در تماسند.
انتظام رئیس شرکت ملی نفت با این تقاضاها که نفت خام صادر نخواهد شد ٬موافقت نموده است .او
ظاهرًا با تخلیه نظامیان از دفاتر  OSCOو تأسیسات مناطق نفتی نیز موافقت کرده است.
دولت به نظر میرسد که معتقد باشد که مصالحهای با اعتصابکنندگان میتواند انجام گیرد.
سند شماره )(40

تاریخ 31 :دسامبر  1978ـ  10دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :نظر میناچی درباره کوشش بختیار برای تشکیل دولت
خالصه :میناچی معتقد است که بختیار در تشکیل دولت موفق خواهد بود ٬چون که رهبران مذهبی با
او مخالفت نخواهند نمود و بعضی با او همکاری و کمک خواهند کرد .خشم سنجابی بر علیه بختیار مایه
تأسف ولی بیربط )بیاهمیت( خوانده شد.
بازرگان با بختیار مخالفت نخواهد نمود ٬ولی احتماًال از دادن تعهد نهائی تا وقتی که از جنوب برگردد
خودداری خواهد نمود ٬جایی که ابتکار او برای پایان دادن به اعتصاب نفت به خوبی پیشرفت میکند.
آیتاهلل شریعتمداری درخواست از عموم برای مخالفت با خصومت بر علیه خارجیان را مورد مالحظه
قرار میدهد) .پایان خالصه(.
1ـ استمپل مأمور سفارت تحوالت فعلی سیاسی را با دکتر میناچی در محل دفتر او در حسینیه ارشاد
و در بعد از ظهر  31دسامبر مورد مطالعه قرار داد .میناچی فکر میکرد که بختیار مطمئنًا در تشکیل دولت
موفق خواهد شد ٬چون که روحانیون میانهرو از تالشهای او به اندازه کافی طرفداری میکنند کـه از
مخالفت کردن با او ممانعت ورزند .حمله شدید دکتر سنجابی به بختیار در عصر روز  30دسامبر ناموفق
بود ٬ولی در مقابل حمایت ضمنی رهبران مذهبی از بختیار اهمیت نخواهد داشت.
2ـ مطابق گفته میناچی ٬مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران نیز با بختیار تا حد مخالفت
نکردن موافق خواهد بود؛ ولی احتماًال موضع نهایی خودش را تا زمانی که از اهواز  2یا  3روز دیگر
بازگردد ٬مشخص نخواهد کرد .میناچی گفت ٬بازرگان نامههایی از خمینی و شریعتمداری دریافت نمود
ـکه شخصًا او را به عنوان رئیس هیئت اعزامی به مناطق نفتی منصوب کردهاند .دیگر اعضاء کمیته  5نفره
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ٬مهندس ـکتیرایی ٬مهندس حسینی و مهندس صباغیان هستند.
اهمیت منصوب شدن بازرگان به طور خصوصی این است که وقتی میخواهدتشکیل دولت دهد ٬به او
برخورداری از موافقت اجتماعی را میدهد )میناچی گفت احتماًال دولتی که سرانجام پس از انتخابات
بهار آینده بر بختیار پیشی میگیرد( .میناچی اضافه کرد که به طوری که گزارش شده اردشیر زاهدی
پیشنهاد عرضه یک کابینه که به وسیله بازرگان هدایت شود را به شاه نموده است ٬ولی احتماًال این موضوع
فقط در صورتی که ابتکار بختیار به نتیجه نرسید و رهبران مذهبی کامًال به زاهدی اعتماد نکردند ٬به وقوع
خواهد پیوست.
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3ـ میناچی گفت کمیته برای دفاع از حقوق بشر و آزادی در ساعت 4بعدازظهر روز  31دسامبر جلسه
خواهد داشت ومطمئنًا وزنه گروههای مختلفش را در پشت پیشقدمی بختیار )برای تشکیل دولت( خواهد
ـگذاشت.
میناچی پس از اینکه نتیجه این مالقات مشخص شود ٬به شریعتمداری تلفن خواهد زد و او را در 3
ژانویه در قم برای تحکیم حمایت میانهروها از کابینه بختیار مالقات خواهد نمود .در جواب به سؤال
مأمور سفارت که آیا شرایط در خیابانها آنقدر تأخیر را روا میدارد ٬میناچی گفت شرایط در  31دسامبر
خیلی بهترند چون که مشخص شد که شاه آماده ترک کشوراست).توضیح :اـگر چنین باشد٬بهبودی خیلی
حاشیهای ـ بیاهمیت ـ است( در هر حال شریعتمداری در نظر داشت که اعالمیهای منتشر کند و از مؤمنین
مذهبی درخواست کند که به برادران و خواهران خارجی حمله نکنند و ازقدمهایی که در جهت یک راه حل
سیاسی که ازخونریزی جلوگیری به عمل آورد تمجیدنماید .درجواب سؤال ٬مأمور سفارت تأیید کرد که
این شاید یک راه حل خیلی سودمند برای پایین آوردن بعضی احساسات ضد خارجی که در چند روز
اخیر رشد پیدا کرده بود باشد.
4ـ توضیح :میناچی هر چند به طور کلی یک فرد خوشبین است ٬او قادر بودچندین دلیل محکم برای
اعتقادش که بختیار موفق خواهد بود بیاورد و گرایش خودش این را روشن ساخت که او خیلی میخواهد
ـکه بختیار دولت تشکیل بدهد و خیلی از مخالفین میانهرو دیگر متمایل بودند که به طور خوشایندی با
تالش بختیار به خاطر کشور موافقت نمایند.
اـگر مواضع شریعتمداری و بختیار به آنچه که میناچی میگوید نزدیکتر شود ٬به شانسهای بختیار
بهبودی خواهد بخشید.
میناچی گفت او امیدوار است که از اسامی افراد کابینه بعدًا مطلع شود ٬ولی میدانست که نامزد وزارت
دادگستری شهاب فردوز )فردوس( یک قاضی اسبق و وکیلی برجسته و پیشرو میباشد.
سری
طبقهبندیّ :
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :سفارت آمریکا ـ تهران

سند شماره )(41

تاریخ 1 :ژانویه  79برابر با  11دی 57

موضوع :تحوالت سیاسی
1ـ ما به خاطرداریم که خبرگزاری پاریس و شاهپور بختیاراظهارداشتهاند که شاه در نظردارد در یک
زمان نامشخص در آینده موقتًا از کشور خارج شود .این گزارش همچنین در خبرهای مطبوعات از منابع
وزارت دربار و به وسیله زاهدی سفیر کبیر )در آمریکا(تکذیب شده است .آیا شما اطالعات معتبردارید؟
2ـ اـگر این حقیقت دارد که شاه برای تسهیل کار بختیار در برقراری یک دولت جدید کشور را ترک
میکند ٬ما در شگفت هستیم که چرا شاه با شرط مشابه با صدیقی موافقت ننمود که ظاهرًا یک کاندید
قویتر از بختیار برای نخستوزیر میباشد.
از توضیحات شما تقدیر میشود.
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سند شماره )(42
خیلی محرمانه تاریخ 1 :ژانویه  79ـ  11دی 57
از :سفارت آمریکا تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .فوری
موضوع :اظهار نظرهای جمشید هرمز رئیس سابق فدراسیون دانشجویان ایران در اطریش
1ـ جمشید هرمز معمار تحصیلکرده اطریش رئیس فدراسیون دانشجویان ایرانی ضد شاه در دوران
دانشجویی خود در وین بوده است .او هنگامی که در میتینگی از فدراسیون جهانی دانشجویان دانشگاهها
در آلمان شرقی شرکت کرده بود ٬به وسیله ساواـک شناسایی شد و در سال  1971هنگامی که به ایران
بازگشت دستگیر شد .هرچند هرمز مدعی است که عضویت در فدراسیون در آن زمان غیرقانونی نبود .بنا
به اظهارات هرمزاز او بازپرسی شد و تحت شکنجه قرار گرفت).از جمله او را ازیک پلکان به پایین پرتاب
ـکردند که سبب شد بعدًا تحت عمل جراحی دیسک قرار گیرد .به مدت  14ماه در زندان انفرادی نگهداری
میشد ٬بدون اینکه هیچگونه اتهامی به او وارد شده باشد .پس از  18ماه زندان او را به محاـکمه احضار
ـکردند و آن هم پس ازاخطار بیست دقیقهای به او و بدون هیچ تدارک قبلی ٬او مقصر شناخته شده و به 19
ماه زندان محکوم شد که  18ماه آن را گذرانده بود .در  31دسامبر در یک نهار در خانه دکتر هرمز
میربابایی ٬هرمز اظهارنظرهای زیر را برای مأمور سفارت ایراد کرد.
2ـ او مدعی شد که نظریات او مشابه نظریات اـکثریت دانشجویان ایرانی و جامعه دانشجویان است و
اعالم کرد که نتیجه ایدهآل تقالها و کشمکشها نه تنها استعفا بلکه تشکیل یک دادگاه خلق برای محاـکمه
شاه به دلیل جنایاتش خواهد بود .چنین دادگاهی باید طبق نص صریح قوانین ایران بوده و به شاه اجازه
دهد که برای دفاع از خویشتن از ایران یا سایر کشورها که حاضر باشند از او دفاع کنند ٬وکیل بگیرد .هرمز
اطمینان داشت که نتیجه هرگونه جریان منصفانه قانونی علیه شاه” ٬میخکوب کردن این خونآشام به دیوار
خواهد بود“) .این ترجمه آزاد مطلبی است که به دقت احساس او را منتقل میکند( .معذالک هرمز احساس
میکند که نتیجه بالمال مبارزه سیاسی در ایران و شکل هر حکومت آینده ایرانی بایستی با آرای مردم٬
شکل بگیرد .تنها شرط او این خواهد بود که هر حکومت ایرانی باید بیان آزاد نظریات سیاسی را اجازه
دهد.
3ـ هرچند او مدعی است که ضدآمریکایی نیست و اصرار دارد که مردم ایران دعوایی با مردم آمریکا
ندارند ٬هرمز شدیدًا مخالف سیاست ایاالت متحده در ایران است .او گفت ایاالت متحده درس عبرتی از
پشتیبانی از دیکتاتورها در کره جنوبی ٬شیلی و ویتنام ٬نیاموخته و همان اشتباهات را در ایران مرتکب
شده است .سیاستمداران ایاالت متحده دایره تماسهای خود را به آنهایی که نزدیک به شاه هستند ٬محدود
ـکرده و بنابراین ایران را از دریچه امپریالیسم نظاره کردهاند .عالوه بر این حکومت ایاالت متحده ٬شاه را
همواره برای دادن آنچه که خواسته است آماده دیده و بنابراین ایاالت مـتحده از جـنایات مـتعدد و
افراطـکاریهایی که شاه و خانواده او مرتکب شدهاند چشمپوشی کرده است.
مردم ایران هنوز کامًال مخالف ایاالت متحده نیستند .ولی پشتیبانی مداوم علنی ایاالت متحده از شاه نه
تنها مردم را نسبت به آن بیگانه میکند .بلکه برای هر حکومت آینده ایران ٬همکاری با دولت ایاالت
سولیوان
متحده را دشوار خواهد ساخت.
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سند شماره )(43
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن
ـگزارشگر :اسکودرو

تاریخ 2 :ژانویه  1979ـ  12دی 1357

شماره سند 10063 :تهران
موضوع :محمدحسین خان قشقایی راجع به کاندیدایی بختیار و ژنرال فریدون جم اظهارنظر میکند
1ـ اول ژانویه طی بحثی با محمدحسین خان قشقایی در آپارتمانش ٬ایلخان قشقایی ٬به کارشناس
سفارت گفت که خانواده قشقایی آماده هستند ـ از شاهپور بختیار به عنوان نخستوزیر تحت شرایطی
حمایت کنند .دوستی بین این دو به زمان رضاشاه بازمیگردد و بین خانوادههای بـختیار و قشـقایی
ازدواجهای زیادی طی صد و پنجاه سال گذشته انجام گرفته است .ولیکن محمدحسین خان تأـکید کرد که
حمایت قشقایی ازدولت بختیار ٬اـگر که تشکیل شود ٬در صورتی که شاهپور دست خالی نیاید خیلی بیشتر
خواهد بود .محمدحسین خان معتقد است که اـگر بختیار سوم ژانویه بدون اعالم رفتن شاه برای معالجه
پزشکی و یا به هر دلیل دیگری زمام نخستوزیری را به دست گیرد ٬مردم در ششم ژانویه بر علیه بختیار
تظاهرات خواهند کرد .در ضمن صحبت ٬محمدحسین خان یک پیغام تلفنی از ـگچساران دریافت کرد که
حاـکی ازتظاهرات  3000بختیاری وقشقایی بود٬او اشاره کرد که اـگر بختیار بدون گرفتن امتیازاتی از شاه٬
نخستوزیری را قبول کند ٬آبروی بختیاریها میرود و محبوبیت او در میان ایل کم خواهد شد.
2ـ طبق گفته محمدحسین خان مردم کمتر نگران نفت و بنزین خواهند بود و بیشتر متوجه اعمال
بختیار در مورد ساواـک و ارتش خواهند بود .سازمان امنیت باید منحل شود و اـگر به سازمان مشابهی
احتیاج هست اسم آن را باید عوض کرد .حکومت نظامی باید زودتر پایان گیرد و خیلی از ژنرالهای
بلندپایه باید برکنار شوند.
محمد حسینخان که از رهبری ارتش ایران خصوصًا ژنرال اویسی خشنود نیست ٬به کـارشناس
سفارت در مورد ژنرالهای ایرانی اخطار کرد و گفت آنها مانند فرماندهان متحدین در جنگ جهانی دوم
نیستند ٬بلکه مانند قدرتطلبانی در لباس نظامی هستند که رتبههای خودشان را با وفاداری به دست
آوردهاند و نه با توانایی نظامی .البته یک استثناء در این مورد ٬فریدون جم ٬میباشد .محمدحسین خان او
را روز دوم ژانویه مالقات میکند .او سقوط محبوبیتش به سه عامل بستگی داشت.
ـجم دستور شلیک به تظاهرات 1971ازتهران به ـکرج رااحمقانه خوانده بود٬او متوجه نبود که رئیس
ساواـک وقت ٬نصیری با شاه ٬که در آن موقع در پاـکستان بوده ٬مشورت کرده و اجازه رسمی برای شلیک
ـگرفته بود.
ـ مخالفت جم بابت خرید تجهیزات نظامی جدید قبل از تعلیم کادر ایرانی برای نگهداری و محافظت از
دستگاههای موجود .مخالفتش توسط طوفانیان و دکتر ایادی به شاه گزارش شده بود.
ـ جم در پاـکستان ٬گفته بوده که شاه را به عنوان برادر دوست میدارد و شاه این را به عنوان سخنی
ـگستاخانه یافته بود.
3ـ محمدحسین خان ٬که امروز صبح با بختیار مالقات کرده بود ومیخواهد دوباره در روزدوم ژانویه
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او را ببیند ٬او )بختیار( را این گونه تشریح کرد که بیش از حد ساده صحبت میکند و یک سیاستمدار موفق
نیست .مخصوصًا در زمینه مذهب ٬بختیار ناخوشنودیش را برای خمینی آشکار میکند و محمدحسین
خان معتقد است ٬بهتر است بختیار سکوت کند.
4ـ برای محمدحسین خان هنوز روشن نیست که آیا بختیار موفق خواهد شد کابینهای تشکیل بدهد یا
نه .تصمیم سنجابی مبنی بر اخراج او از جبهه ملی و نظر اعضاء حزب ایران بختیار ٬این است که او به طرف
اعمال انحصارطلبانه و غیرهماهنگی پیش میرود و این حامیانش را کم خواهد کرد.
 5ـ هومن خان قشقایی پسرمحمدحسین خان هم حضورداشت و گفت که فرق کمی ٬بین برنامه بختیار
و سنجابی وجود دارد و چرا شاه نباید سنجابی را انتخاب کند که از حمایت بیشتری برخوردار است٬
پدرش جواب داد که اوًال بختیار مرد خمینی نیست .ثانیًا اینکه بختیار با مسئله رفتن شاه با ظـرافت
برخورد کرد ٬ولیکن سنجابی آن را فورًا و قاطعانه با شاه مطرح کرد.لحظهای که او اینکار را کرد شاه گفتگو
را پایان داد و گفت دیگر مسئلهای برای بحث نیست.
6ـ هومن همچنین به شایعات تکراری در مورداینکه خارجیها نباید اجازه داشته باشند ایران را ترک
ـکنند ٬اشاره کرد ٬چرا که برای تأمین احتیاجات اساسی صنایع بعد از رفتن شاه ضروری هستند .در همان
حال هومن کامًال متوقع است که شاه بماند و یا برگردد یا اـگر یک دولت غیرنظامی مفید واقع شـود٬
خارجیان و مخصوصًا آمریکاییان مورد حمله گروههای چریکی قرار خواهند گرفت .هومن و پدرش
معتقد هستند که شاه آنقدر زرنگ هست که طرح بازگشت به ایران را به وسیله کودتا ٬بعد از اینکه دولت
غیرنظامی عدم کارآیی خودش را ثابت کرد ٬پیاده کند.
محمدحسین خان ٬شاه را به عنوان باهوشترین رهبر ایرانی طی دو قرن اخیر میداند ٬ولی معتقد است
دو مسئله به او ضربه زدهاند ٬ناتوانی او در حفظ قاطعیت و طمع او برای پول و قدرت.
سولیوان

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :سفارت آمریکا ـ تهران

سند شماره )(44

تاریخ 3 :ژانویه  1979ـ  13دی 57

موضوع :خسرو قشقایی
1ـ خسرو قشقایی در  2ژانویه با مسئول بخش ایران در اداره امور خاور نزدیک مالقات نمود تا
نظراتش را در مورد بحران ایران ارائه دهد .قشقایی به طور مستقیم گفت تا زمانی که شاه در ایران باقی
بماند هیچ راه حلی امکانپذیر نخواهد بود .او ایاالت متحده را ترغیب به تماس با نیروهای خمینی در
ایران که او آنها را به عنوان قابلترین در کشور میداند ٬نمود .او اشاره کرد که برخی اختالف عقاید بین
خود او و اعضای خانوادهاش وجود دارد و اینکه پدرش به امید اینکه دستگیر خواهد شد و سمبلی از
مخالفت قشقایی با شاه خواهد شد .به ایران بازمیگردد .او هیچ اعتمادی به اینکه بختیار قادر خواهد بود
ـکه یک دولت بادوام تشکیل دهد ٬نداشت و هیچ طرفداری )هواخواهی( برای تالشهای نخستوزیر
منصوب شده ابراز نداشت.

خط میانه  329

2ـ قشقایی واشنگتن را به مقصد مونیخ جایی که او اقامت دارد ٬ترک نمود.
3ـ ما این را برای سابقه گزارش میکنیم و هیچ درکی از اهمیت آن برای سیاستهای ایران یا ایلی
نداریم.
سند شماره(45) :

تاریخ 3 :ژانویه  79برابر با  13دی 57

سری
طبقهبندیّ :
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی .سی.
موضوع :نظرهای بازاریها درباره نامزدی بختیار و ادامه رویارویی
خالصه :یک نفر بازاری برجسته منعکس کننده نفرت عاطفی نسبت به رژیم و ظلم و ستمهای آن است
)او به این ستمها اعتقاد دارد( به آمریکاییها اخطار میشود که به خاطر پشتیبانی از شاه ما صدمه خواهیم
دید) .پایان خالصه(.
1ـ مأمور سفارت روز دوم ژانویه با حاج علی اصغر کاشانی یک بازاری ذینفوذ مالقات کرد .وی گفت
ـکه بازاریها پس از اندکی بحث ٬تصمیم گرفتند از پشتیبانی از شاهپور بختیار به عـنوان نـخستوزیر
خودداری کنند .آنها بختیار را بسیار نزدیک به شاه میدانند آنها همچنین بختیار را فرصتطلبتر از آن
میدانند که از او پشتیبانی کنند ٬حتی اـگر بختیار ثابت کند که موفق شده است عزیمت شاه را فراهم کند.
اـگر بختیار نخستوزیر شود بازار همچنان به امید ساقط کردن بختیار و جایگزین کردن او به وسیله
شخصی که به عقیده کاشانی منتخب حقیقی مردم است ٬یعنی کریم سنجابی بسته خواهد ماند.
2ـ هنگامی که مأمور سفارت اظهار نظر کرد که ادامه مخالفت با یک حکومت غیرنظامی که میکوشد
تقاضاهای مردم را برآورده کند ٬منجر به ارتکاب شقاوتها از قبیل آنچه که اخیرًا در مشهد انجام گرفت
خواهد شد ٬کاشانی در پاسخ با حرارت اظهار داشت که چنین چیزهایی هماـکنون در پایتخت انجام
میگیرد .روز سی و یک دسامبرجمعیت انبوهی ٬خانه یک سرهنگ ساواـکی را که در خیابان بهار سکونت
داشت ٬مورد حمله قرار داد .سرهنگ را زنده گرفته و جمعیت او را تکهتکه کرد در حالی که همسر و
فرزندان او در میان آتشی که خانه سه طبقه او را با خاـک یکسان کرد ٬سوزانده شدند.
ـکاشانی مدعی است که خود او بقایای این خانه و قسمتهایی از جسد مرد مقتول را که در تاریخ اول
ژانویه در معرض تماشای مردم قرار گرفته بود ٬دیده است در میان خاـکسترهای زیرزمین این خانه به
اظهار کاشانی ٬ابزار شکنجه کشف شد.
هنگامی که مأمور سفارت وحشیگری از این نوع را از هر کدام از طرفین که باشد تأـکید کرد کاشانی
خشمناـکترشد .اوحادثهای را که درقزوین اتفاق افتاده بود نقل کرد که در آن یک کودک در زیر زنجیرهای
تانک له شده بود و مادر کودک هنگامی که برای نجات او میشتافت به ضرب گلوله از پای درآمد .او هم
چنین مراسم )تشییع جنازه سه جوان ایرانی را در روز دوم ژانویه در بهشت زهرا که خود او در آن حضور
داشت تشریح کرد .این سه جوان ایرانی از قرار معلوم به طوری که گفته میشود روز سی دسامبر زیر
شکنجه در زندان اوین مرده بودند .اجساد این سه جوان بدون آنکه پوشانده شده باشند بر روی تابوتها بر
در گورستانها گردانده میشد تا جمعیت مشاهده کند که چگونه بدن آنها سوزانده شده و ناخنهای انگشتان
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آنها کنده شده بود.
ـکاشانی فریاد زد این کامًال طبیعی است که مردم نوکران رژیمی را که چنین کارهایی را انجام میدهند
مورد حمله قرار دهند) .در این مرحله کاشانی واقعًا سخت برآشفته بود .یکی از این روزها مأمور سفارت
انتظار دارد که شاهد آن باشد که دهان او از خشم کف کند() .پایان اظهارنظر(
3ـ هنگامی که کاشانی توانست بار دیگر خود را کنترل کند .نطق مفصلی در این باره کرد که چگونه
بازاریان مسئولیت همه این جنایات را به گردن آمریکا میاندازند و آن هم به خاطر پشتیبانی درازمدت ما
از رژیم خیمه شب بازی شاه )آنچه نوشته شده همان است( ٬کاشانی آن گاه خاطرنشان ساخت خشم
فزاینده مردم علیه آمریکا ممکن است ٬منجر به حمالتی علیه افراد آمریکایی در تهران بشود .در این زمینه
ـکاشانی به مأمور سفارت توصیه کرد تا فوقالعاده با احتیاط باشد و فعالیت خود را در خارج از محوطه
سفارت تقلیل دهد.
4ـ اظهار نظر سفارت :متأسفانه صدای این بازاری منعکس کننده احساسات بخشهای رو به افزایش
جمعیت ایران است .سفارت هر روز در معرض دریافت تقاضاها و توصیه در اینباره است که ما کاری
سولیوان
درباره شاه انجام دهیم .زیرا شاه آمریکاییان را مانند یک لنگر به پایین میکشاند.
سند شماره )(46

تاریخ 5 :ژانویه  79برابر با  15دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه آمریکا ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :نقطهنظرهای پرویز آموزگار مدیر دانشگاه مشهد درباره بختیار نخستوزیر ٬و آینده ایران
1ـ برطبق اظهارات پرویز آموزگار مدیر دانشگاه مشهد و عضو جامعه روشنفکران دانشگاهی که شاید
بیشتر محصلین شامل آن نیستند ٬مایل است به بختیار یک فرصت مناسب داده شود تا او خودش را نشان
دهد.معهذا چنانچه روی کار آمدن بختیار ٬با بیانیهای از جانب شاه حاـکی از مریضی او وترک کشور برای
معالجه پزشکی و پس از آن خروج فوری شاه ٬همراه نباشد ٬جامعه دانشگاهیان مخالفت خود را تقریبًا
فورًا ابراز خواهد داشت.
بدیهی است بعضی از عناصر مخالف بختیار ٬او را برخالف بیانیه خیلی استقبال شده او در تشریح 28
مرداد به عنوان روزی که شاه بر علیه دولت ملی کودتا کرده ٬محکوم نمودند .تظاهرات و پالـکاردهای
ضدبختیار در حال حاضر در مشهد به چشم میخورد و مقام رسمی سفارت هم دو نمونه از شعارهای ضد
بختیار را بر روی دیوارهای تهران دیده است.
2ـ داماد آموزگار ٬علی ضیایی و خواهرش مخدره ضیایی با این احساس بسیاری از ایرانیان هم
عقیدهاند که بیشتر ناراحتیهای ایرانیان و موقعیت جاری ایران از آمریکا ناشی میشود و آمریکا را در این
مورد سرزنش میکنند .در حالی که آنها میپذیرند که آمریکا در گذشته چارهای جز همکاری با شاه
نداشته است .اما آنها اشاره به یک سری سیاستهای اشتباه آمریکا کردند ٬از جمله در زمینه برنامه اصل
چهار که شامل ارائه ضعیف برنامهها و تبادالت فرهنگی و محدودیت تماس سفارت با هواداران شاه و به
ـکار گماردن رئیس سابق سیا هلمز به عنوان سفیر وتغییر روابط اطالعاتی آمریکا به سازمان ) ICAآژانس

خط میانه  331

ارتباطات بینالمللی( )ـکه خیلی شبیه به سازمان سیا به نظر میآید( و فقدان همبستگی بین مـقامات
آمریکایی وادامه حمایت فعلی آمریکا از شاه در حالی که بسیار روشن است که بیشتر توده مردم خواستار
او نیستند.
3ـ اـگر چه آنها موافق ترک فوری شاه میباشند اما آموزگار و دیگران تأـکید میکنند که ایران به نهاد
سلطنتی نیازمند است و امکان دارد که شاه فعلی با محدود کردن خود درامورسلطنت )اـگراو مایل به چنین
ـکاری باشد( پس از اینکه یک دولت ملی اوضاع را در دست گرفت ٬به ایران برگردد.
شاه در تمامی بحران فعلی ٬خیلی دیر و کم امتیازاتی داده است و اـگر از ترک کشور با حفظ شخصیت
خودداری کند ٬هر نوع امکان بازگشت ٬و موقعیتش را در تاریخ و آینده خاندان پهلوی را به مخاطره
میاندازد و باید منتظر سقوط باشد.
سند شماره )(47

تاریخ 6 :ژانویه  79ـ  16دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :کابینهای که جدیدًا معرفی شد
1ـ کابینه اساسًا آن طوری که به وسیله خبرگزاریها گزارش شده صبح امروز به وسیله نخستوزیر
برگزیده ٬شاهپور بختیار به شاه معرفی شد .منصوبین اینها هستند:
ـ کشور ـ خود بختیار ٬شامل کنترل روی پلیس ٬ژاندارمری ٬و احتماًال ساواـک.
ـ جنگ ـ ژنرال فریدون جم )ـکه در راه بازگشت از لندن میباشد(.
ـ امور خارجه ـ احمد میرفندرسکی ٬که در سال  1973به وسیله شاه از قائم مقامی وزارت خارجه به
طوری که گزارش شده به خاطر تجاوز به حدود شاه در اجازه دادن به پروازهای روسی از فراز ایران در
زمان جنگ  1973اعراب و اسرائیل برکنار شد.
ـ دادگستری ـ یحیی صادق وزیری ٬یک وکیل و قاضی حرفهای که کرد میباشد.
ـ اطالعات و جهانگردی ـ سیروس آمـوزگار ٬قـبًال چـیزی مـثل یک دست چـپی ٬نـویسنده و
روزنامهنگار ٬با نخستوزیر قبلی جمشید آموزگار ارتباطی ندارد.
ـ اقتصاد و دارایی ـ رستم پیراسته ٬بانکدار بینالمللی ٬نماینده سابق چیس مانهاتان بانک در اینجا
ـ محمد مشیر یزدی ـ قائم مقام نخستوزیر برای امور مالی و اداری ٬کارمند عالیرتبه وزارت کار
)منجمله قائم مقام دائمی( که مثل اینکه یک دوست قدیمی بختیار باشد.
ـکشاورزی ـمنوچهر کاظمی ٬با تجربه در  ٬PBOبانک ملی٬فارغالتحصیل هاروارد در سال  ٬1920با
آمریکاییها دوستانه است ولی از رژیم انتقاد میکند.
ـ صنایع و معادن ـ عباسقلی بختیار ٬پسرعموی نخستوزیر که کارمند عالیرتبه دولت ٬با سابقه در
شرکت ملی نفت که در این پست اخیر به عنوان معاون این وزارتخانه خدمت کرده است ٬شاید نسبت به
آمریکاییها حساس باشد.
ـ آموزش و پرورش ـ دکتر محمدامین ریاحی ٬کارشناس برجسته آموزش و پرورش و روزنامهنگار.
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ـ کار و امور اجتماعی ـ منوچهر آریانا ٬کارمند دولت در وزارت کار که به طوری که گزارش شده
پسرعموی ژنرال آریانا بازنشسته میباشد )یکی از آن ژنرالهایی که اشاره شد مورد قبول بعضی مخالفین
میباشند(.
 PPTLUTFـ علی صمیمی ـ مقام رسمی
ـ بهداری ـ منوچهر رزمآرا ٬دکتر تحصیل کرده در آمریکا
ـ مسکن ـ جواد خادم ٬یک پیمانکار ساختمانی خیلی فعال ٬به طوری که گزارش شده احساساتی و
شاید ضدآمریکا.
2ـ هیچکدام از منصوبشدگان قبًال به عنوان وزیر خدمت نکردهاند .جم و میرفندرسکی هر دو سفیر
ـکبیر بودهاند .جدا از برخی فعالیتهای شدیداللحن ضدرژیم در یک یا دو مورد )آموزگار ـ کاظمی( کابینه
متشکل از تکنوکراتهایی با سابقه طوالنی در محدودههای کارشناسی وسوابق پاـک از نظر موضوع فساد
هستند.
3ـ کابینه شامل هیچکدام از مخالفین سیاسی که زمانی شایع شده بود به آن میپیوندند نیست .اینها
شامل افرادی از قبیل محمد درخشش ٬رئیس اتحادیه معلمین )برای فرهنگ و هنر( ٬مـهندس احـمد
مصدق ٬پسر مصدق )برای راه( و حتی سخنگوی مذهبی حقوق بشر ناصر میناچی )برطبق شایعات اخیر(
نمیباشند.
4ـ وزارتخانههایی که بدون وزیر میمانند عبارتنداز :بازرگانی ٬فرهنگ ٬برنامهریزی و بودجه )اـگر از
بین نرفته باشد( ٬راه ٬نیرو ٬علوم و آموزش عالی ٬همچنین وزرای سنتی )تشریفاتی( کشور برای چیزهایی
از قبیل امور پارلمانی و امور اجرایی .همچنین وزیری برای اوقاف وجود ندارد ٬مطابق گزارشاتی که ما
داشتهایم این محدوده ممکن است به رهبری مذهبی تسلیم شود.
 5ـ اطالعات بیوگرافی ویژه بیشتری به دست خواهیم آورد.
سند شماره )(48

تاریخ 7 :ژانویه  79ـ  17دی 57
به :وزارت امور خارجه آمریکا ـ واشنگتن دی ـ سی

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در تهران
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :یکی دیگر از مخالفین میانهرو با بختیار مخالفت میکند
1ـ رهبر اتحادیه معلمین و مخالف سیاسی میانهرو ٬محمد درخشش ٬در یک تماس مختصر تلفنی در
روز هفتم ژانویه مخالفت کامل خود را با دولت بختیار بیان کرد .او این موضوع را که کاندیدای مقامی
)برخالف گزارشی که سفارت در هفته گذشته از دیگر منابع کسب کرده بود( بوده است ٬تکذیب کرد .افراد
متعدد دیگری از گروهش تقاضای بختیار را قبول نکردهاند.
2ـ درخشش گفت اـگر کسانی )مانند سمیعی( از احزاب مخالف جزء کاندیداها هسـتند ٬از افـراد
عالیرتبه و سرشناس نیستند .او گفت این مطلب را میدانم که وزیر جدید علوم )ریاحی( یکی از اعضای
فعال ساواـک میباشد .درخشش سالها قبل برای او که معلمی بیکار بود کاری تهیه کرده بود .دیگر افراد
جدید کابینه تا همین اواخر جزء مقامات رسمی و عضو حزب رستاخیز بودهاند و به کار گرفتن آنها یک
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جوک است.
3ـ وقتی مأمور سیاسی درباره این فکر شاه که میخواهد به تعطیالت برود ٬پرسید درخشش گفت که
وی تحت تأثیرواقع نشده است شاه قبًال هم به مسافرت وتعطیالت رفته و برگشته است این سفر آخر ٬سفر
دائمی که الزم است نمیباشد.
4ـ درخشش گفت که شاه همیشه در تصمیمگیریش عقب است روی کار آوردن دولت بختیار کاری
بود که یکسال قبل باید میکرد ولی حاال خیلی دیر است .این مملکت مریض یک عالج و دوای واقعی
میخواهد ٬نه داروها و قرصهای گرد سفید )یعنی مسکن ـ مترجم( .او دوباره به مورد موضع گروه
خودش تأـکید کرد که شاه بایستی برود تا از قدرت خمینی کاسته شود و اجازه داده شود که میانهروهای
اصلی روی پای خود بایستند 5 .ـ درخشش در سومین اعالمیه هفتگیش دیـروز بـه بـختیار حـمله
سولیوان
ـکرد.
سند شماره )(49
تاریخ 7 :ژانویه  1979برابر با  17دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :واسطه سیاسی مأیوس گردیده است؛ با این حال گروه سیاسی میانهروی دیگری تشکیل شد
خالصه :واسطه کهنهـکار سیاسی به خاطر ناشایستگی مستمر دولت ایران مأیوس شـده است .او
مشاهده میکند که حزب )ـکمونیست( توده خیلی فعال میشود .تالشهای فعلی او در جهت تشکل یک
ـگروه میانهرو در پشت سر علی امینی است که وسیلهای خواهد بود برای حمایت از دولت بختیار تا زمان
انتخابات )پایان خالصه(.
1ـ مأمور سفارت در  4ژانویه باهدایت اسالمینیاواسطه سیاسی دائمی چندین ساله که مأمور سیاسی
با وی برای حدود یک سال در تماس بوده است ٬مالقات نمود.او صریحًا از سیرحوادث دلسرد بود .دولت
ایران به طور تعجبآوری در مقابله با بحران بیلیاقت بوده است و در نتیجه فعالیت حزب توده گستردهتر
میشود .او گفت چند تن از دوستانش از جنوب اشاره کردهاند که سازمان دهندگان قدیمی تودهای در
آشوبهای کارگری اخیر درگیر بودهاند) .نظریه :این با آنچه که ما از منابع دیگر شنیدهایم مطابقت دارد(.
2ـ اسالمی نیا سپس گفت وی تعدادی از دوستان که درمقامهای مختلف هستند را دور هم جمع کرده تا
ـگروهی را در پشت سر علی امینی تشکیل دهند )این گروه از دولت بختیار حمایت خواهد نمود ٬ولی
خودش را برای انتخابات آماده خواهد نمود (.او اشخاص زیر را به عنوان اعضای اولیه گروه معرفی کرد:
آقای فضایلی :رهبر سابق حزب مردم٬
عبدالحسین طباطبایی :نماینده سابق مجلس از شیراز٬
ناصر زهتاب فرد :رئیس اصناف )ـگروه نظارت بر قیمتها(٬
منوچهر ساعد وزیری :نماینده سابق مجلس و در حال حاضر یک مقالهنویس روزنامه؛
آقای حکمت یزدی :یک بازرگان؛
آقای تیمور و آقای رزان از اصناف؛
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حاج کریم حسینی یک بازاری که از آیتاهلل خمینی حمایت مینماید؛
و حسن خان بیات رئیس صنف کشاورزان.
ـگروه فقط منتظر عالمت به پیش علی امینی است تا به صورت رسمی سازمان داده شود.
3ـ نظریه :گروه مشابه خیلی از گروههایی است که اـکنون تشکل پیدا مینمایند و اـگر آن واقعًا سازمان
داده شود ٬سفارت بعدًا گزارش خواهد داد .اغلب این گروههای میانهرو تا این تاریخ یعنی  7ژانویه از
دولت بختیار حمایت مینمایند.
سند شماره )(50
تاریخ 7 :ژانویه  1979برابر با  18دی 57

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
شماره سند 10367 :تهران
ـگزارشگر :استمپل
موضوع :سازماندهی روحانیت برای استقرار نظم عمومی
خالصه :دکتر ناصر میناچی در صبح روز  8ژانویه به مأمور سیاسی گفت که عدهای از مـنابع او
خاطرنشان کردهاند که خروج شاه نزدیک است .در این رابطه روحانیت تهران سازمانی به وجود آورده
است تا نظم را طی این دوره انتقالی به سوی یک تشکیالت سیاسی جدید حفظ کند .اعالمیهای داده شده
ـکه خواستار آرامش میباشد .نگرانی در مورد رفتار ارتش هنوز وجود دارد) .پایان خالصه(.
1ـ دکتر ناصر میناچی به مأمور سیاسی استمپل در صبح روز  8ژانویه اطالع داد که رهبران روحانی در
تهران تشکیل یک گروه که ترجمه آن ”سازمان روحانیت“ میشود رادادهاند .هدف این گروه کمک نمودن
به برقراری نظم اجتماعی در چند هفته آینده میباشد.
میناچی گفت که منابع پارلمانی او گفتهاند که دولت جدید به مجلس معرفی خواهد شد و در  9ژانویه به
تصویب خواهد رسید.
سپس به مجلس سنا میرود و در  10ژانویه به تصویب خواهد رسید.
قویًا شایع شده است که شاه بعد از این تصویب نهائی کشور را ترک خواهد کرد .روحانیون قرار است
بعد از ظهر جلسه داشته باشند تا برنامههایی تهیه کنند که ابراز احساسات مردم در جهتی سازنده قرار گیرد
”اـگر ممکن باشد“.
2ـ مأمور سفارت قویًا از این فکر حمایت نمود و تذکر داد که در صورت خروج شاه از ایران ٬ارتش
خیلی تحریکپذیر خواهد بود و عملکردهای ساعات و روزهای اول آن بحرانی خواهد بود.
میناچی گفت که او بیشتراز این نمیتواندموافقت نماید و ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر تالش خود
را برای سازماندهی تمام آنچه گفته شد برای رسیدن به این هدف خواهد کرد .مأمور سفارت بر امتناع از
تحریک و خشونت تأـکید نمود که موجب عکسالعمل ارتش میشود ٬مانند آنچه در قزوین و مشهداتفاق
افتاد .میناچی گفت که او مسئله را به خوبی فهمیده است.
3ـ به نظر میناچی ٬روحانیت گروه اصلی بودهاند و سازمان روحانیت چرخهای اصلی حرکت خواهد
بود .رهبر آنها ٬آیتاهلل محمد بهشتی است )شناخته شده برای سفارت ٬یکی از رهبران اصلی جـناح
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خمینی( ٬روحانیون اصلی به شرح زیرند:
حجتاالسالم رفسنجانی ٬عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد مفتح .آنها امیدوار بودند که طرح 8
ژانویه آنها به اجرا گذاشته شود بعد از آن ٬آنها آماده تماس با آیةاهلل منتظری ٬که انتظار میرفت با آخرین
نکات باریک از موضع خمینی در عصر  9ژانویه یا  10ژانویه در تهران باشد ٬میشدند.
4ـ بیانیه آیتاهلل طالقانی که در تهران انتشار یافت در  8ژانویه نیز توسط رهبران روحانی ٬همچون
مثلث قم ٬متشکل از آیةاهللهای ارشد امضاء شده بود .این بیانیه از مردم میخواست که آرام باشند و از
درگیری با نیروهای امنیتی خودداری کنند و خارجیها را مورد تهدید و حمله قرار ندهند .این اطالعیه به
طور کامل در مطبوعات ایرانی  8ژانویه و در مطبوعات خارجی  9ژانویه به چاپ خواهد رسید.
میناچی گفت خط اساسی سازمان روحانیت و ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر این است که موقعی
ـکه شاه کشور راترک میکندمردم باید ثابت کنند که نظم و آرامش را رعایت میکنند .میناچی خودش زیاد
نگران جمعیتهای نامنظم نمیباشد ولی اذعان دارد که ممکن است افرادی در خیابانها شلوغ کرده و ایجاد
زحمت کنند و در این صورت رهبران مذهبی امیدوار هستند که با آنها همچون راهپیماییهای تاسوعا و
عاشورا ) 10و  11سپتامبر( بدون خشونت برخورد شود .نظریه :سفارت خوشبین نیست )تکرار میکند
نیست( که جمعیت را به سادگی بتواند کنترل کند ٬با این حال مأمور سفارت برای او در تالشهایش آرزوی
موفقیت نمود.
5ــ میناچی نگرانی خودش را در مورد دخالت نظامی در شرایطی که وضع امنیتی وخیم شود ابراز کرد٬
ولی گفت که کوششهای مخالفین میانهرو در جهتی است که چنین اتفاقی نیفتد ٬وقتی که مأمور سفارت به
داستان ژنرال جم که به عنوان وزیر جنگ استعفا داده بود اشاره کرد ٬میناچی برای لحظهای ناراحت به نظر
میآمد ٬او اطالعی در مورد این مسئله نداشت ولی گفت که چندین ژنرال دیگر بودند که میتوانستند آن
شغل را به عهده گیرند و ”نخست وزیر تمام آنها را میشناسد.
او به طور مشخصی از ژنرالها ٬نصراللهی ٬باتمانقلیچ ٬رضوانی ٬اخوی نام برد .میناچی شخصًا معتقد
بود نصراللهی بهترین انتخاب برای جانشینی جم است ٬ولی هرکدام از افراد باال قابل قبول بودند.
6ـ نظریه :این روش تشویق کننده است که میناچی و مخالفین میانهرو اهمیت زیادی به مشکالت
احتمالی گذرا میدهند.
در حالی که میناچی میگوید که شاه باید تدریجًا برای همیشه برود ٬ولی رهبران مذهبی میانهرو
نمیخواهند که روی موضوع اـکنون فشار بیاورند .رفتن شاه برای تعطیالت یا برای درمان طبی کافی
میباشد .او معتقد بود که گروه بازرگان )نهضت آزادی( نهایتًا به مرور که واقعیت جریان پدیدار میشود
اوضاع را به همین صورت خواهند یافت .حتی برای لحظهای ٬جدای از بازرگان )او هنوز در شیراز است
ولی شب  8ژانویه به تهران بازمیگردد( ٬اـگر شاه برود ٬قسمت عظیمی از مخالفتها ظاهرًا به یک دوره
انتقالی آرام تبدیل خواهد شد .میناچی از این که چه کسی ممکن است برای شورای سلطنت منصوب
ـگردد ٬اطالعی نداشت.
7ـ ما به تازگی دریافتیم که جلسه بعدی مجلس تا  11ژانویه به تعویق خواهدافتاد و جلسه سنا هم به
 13ژانویه موکول شده است .چگونه این دیر کرد روی محاسبات و فعالیتهای مخالفین تأثیر خواهد
سولیوان
ـگذاشت .باید منتظر بمانیم ٬ببینیم چه میشود.
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سند شماره )(1

تاریخ  8ژانویه ـ  18دی 1357

طبقهبندی :خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
ـگزارشگر :المبراـکیس
شماره سند341 :
موضوع :میانجی پس از دیدار با بختیار ٬برای مالقات با خمینی به پاریس میرود
خالصه :میانجی پس از تبادل نظر با نخستوزیر جدید ٬بختیار ٬که نقاط ضعف آشکاری در دولتش
مشهود است ٬با خوشبینی در صدد است که بتواند با دالیل کافی با خمینی صحبت کند) .پایان خالصه(
 1ـ خسرو اقبال بنا به دالیل میهنپرستی و اعتماد به نفس کامل که قبًال برای مدت کوتاهی سردبیر
روزنامه بوده و برای مدت مدیدی وکیل بوده و از موقعیت خوبی در فرانسه برخوردار میباشد ٬امروز که 8
ژانویه است ٬برای مالقات با خمینی به پاریس پرواز میکند .اقبال امیدوار است که بتواند هرجومرجهایی
ـکه در حال توسعه است را برای خمینی تشریح کند؛ منجمله به دست گرفتن قدرت توسط کمونیستها در
ماههای آینده.او با اصرارخمینی راوادارخواهد کرد که کمتر لجوج و سرسخت باشد و زمانی که شاه ایران
را به قصد تعطیالت ترک میکند به ایران بازگردد .پس از یکی دو سال آینده که شورای سلطنت در مصدر
ـکارها قرار گرفت واقتصاد مملکت ثبات پیدا کرد ٬وقت کافی هست که بتوان درباره سلطنت دراز مدت در
ایران چارهای اندیشید .او درباره بقیه برنامههای خمینی و عجله در رفراندوم بحث و جدل خواهد کرد.
 2ـ او خمینی را نمیشناسد ٬فقط بر بیطرفی خودتکیه دارد تا بتواند اعتباری کسب کند) .او فکر میکند
ـکه سنجابی و یا بازرگان به آنچه که خمینی میتواند برای آنها انجام دهد آنقدر عالقهمندند که نمیتوانند با
استدالل صحیح این پیرمرد را تحت فشار قرار دهند(.
او میگوید که فکر میکند خمینی او را به تنهایی بدون حضور اطرافیان دست چپیش )منجمله یزدی(
بپذیرد.
 3ـ اقبال دیروز بختیار را دید ٬بختیار به او گفت که:
الف :از همان روز تمام زندانیان )ـکه هویدا نیز جزو آنها میباشد( اجازه مالقات ندارند و فعاالنه تحت
بازجویی میباشند) .او چیزی درباره اینکه زندانیان توسط دادگاه نظامی محرمانه بازجویی شـدهانـد
نگفت .اما بنا به گفته یک منبع موثق اینطور بوده .تهران (240
ب :تیمسار طوفانیان استعفا داده و تقاضای ترک کشور را به دلیل بیماری کرده است .بختیار این
مسئله را رد کرده است.
ج :بختیار قبًال به اتفاق تیمسار جم ٬زمانی که هر دو جوان بودند مسافرتی به وسیله قطار به فرانسه
)برای شرکت در جلسه  (STCYRکردهاند و از آن تاریخ تا به حال او را ندیده است .به هر حال به خاطر
اینکه چیزهای خوبی از مردم درباره او شنیده است ٬او را به عنوان وزیر جنگ انتخاب کرده است .بختیار
به جم اجازه خواهدداد تا فرماندهان شهربانی و ژاندارمری و غیره را انتخاب کرده تا بتواند کنترل قانون و
اجرای دستورات را در او متمرکز کند.
بختیار عالقهمند شد ٬وقتی که اقبال یادآوری کرد که در یکی از سفرهای خارج از کشور )زمانی که
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جم رئیس ستاد بود( شاه از او دعوت کرد که به جای خودش تحت عنوان رئیس ستاد کل کار کند.این یک
سابقه خوب است .جم در صبح روز  17ژانویه وارد تهران شد و عصر همان روز به حضور شاه رسید.
بختیار به ارتش و شهربانی دستور داده تا هیچگونه برخوردی با تظاهرات مسالمتآمیز نداشته باشند.
ولی اـگر تظاهرات مسالمت آمیز نبود آنها میتوانند از گاز اشکآور ٬ماشینهای آبپاش و تیرهای هوایی
استفاده کنند اما حق ندارند قبل از آنکه از بختیار شخصًا اجازه بگیرند به طرف تظاهر کنندگان تیراندازی
ـکنند.
 4ـ اقبال پیشنهاد کرد که:
الف :هیچ کدام از مخالفین شاه از اوپشتیبانی نمیکنند ولی اـگر او کارهای خوبی انجام دهد امکان این
هست که ازطرف مردم پشتیبانی شود .بختیار گفت که اـگر مردم دو ماه و نیم به او مهلت دهند کارهای مهمی
خواهد کرد) .نظریه :اقبال قبول داشت که درخواست چنین کاری در این مقطع زمانی مثل دسترسی به کره
ماه میباشد(.
ب :بختیار باید کاری کند که شاه داراییهای خود و خانوادهاش را به مردم بازگرداند .بختیار جواب داد
ـکه درباره این مسائل با شاه صحبت کرده است.
ج :اـکثریت اعضای شورای سلطنت باید از وجهه خوبی در بین مردم برخوردار باشند تا بتوانند کمبود
دولت بختیار را تکمیل کنند.
اقبال به بختیار گفت که برای مثال ٬وزیر جدید آموزش و پرورش ساواـکی بوده و در سفارت ایران در
آنکارا خدمت میکرده و مسئول دانشجویان آنجا بوده و زمانی که خمینی در سال  64ـ  63به آنجا تبعید
شد کار او مراقبت از او بود .بختیار گفت این مسئله رانمیدانسته و درباره این مسئله تحقیق خواهد کرد) .و
همچنین درخشش را در رابطه با آن وزیر میتوان نام برد که درخشش میگوید او یکی از اعضای فعال
ساواـک بوده(.
د :بختیار باید سرود ملی ایران را از سرود پیروزی قبلی رژیم پهلوی به یک سرود جنگی و ملی ٬شبیه
سرود ملی فرانسه تغییر دهد.
ح :بختیار باید از انسانهای خوبی برای سخنرانی ٬نوشتن و حضور در رادیو و تلویزیون کمک بگیرد.
)او سپهر ـ که یک دیپلمات بوده ـ و ـکیوانی ـ که سردبیر قبلی اطالعات بوده ـ را پیشنهاد کرد(.
ط :بختیار باید به خاطر کم کردن فشارهایی که به او میآید با شوروی تماس برقرار کند .بختیار معتقد
است که شاه مناسبات را با شوروی بیخود خراب کرده است .میتوان مناسبات را با شوروی داشت.
)نظریه :این تنها توصیه خطرناـکی بود که اقبال به بختیار کرده بود(.
 5ـ مدتی که اقبال آنجا همراه رئیس ساواـک مقدم ٬مقامات رده باالی پلیس ٬و افراد دیگر بود ٬شاه
برای شکایت از رویه مطبوعات ٬به خصوص از مندرجات مخالف ـکیهان و اطالعات که به تازگی تجدید
مخالفت کردهاند تلفنی با تیمسار مقدم صحبت کرد .مقدم مجبور بود اقرار کند که برنامهای که برای توسعه
ـکنترل دولتی وسایل ارتباط جمعی که چند ماه قبل توسط دولت شریف امامی تهیه وتصویب شده بود هرگز
اجرا نشده است.
 6ـ باالخره ٬حضور قره باغی برای کمک به ارتش توسط ژاندارمری که تا صبح روز  16ژانویه زیر
حمالت افراد مسلح کرد در شهر بانه در ـکردستان بودند ٬الزامی بود.
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 7ـ نظریه :کار نخست وزیر جدید ٬یک مسئله ساده نیست .بنا به اظهار یکی دیگر از میانجیها ٬بختیار
در صبح روز  7ژانویه با دکتر حجازی برای مدافعه و پشتیبانی از طرف رهبران مذهبی کشور تلفنی تماس
ـگرفت .به هر حال در حال حاضر ما سه گزارش مختلف از بدنامی و خصوصیات فردی افراد منتخب
بختیار برای کابینه ٬داریم .اقبال و درخشش بر اینکه وزیر آموزش و پرورش ساواـکی بوده ٬متفقالقول
هستند .خواهرزاده اقبال )ـکه جداـگانه کار میکند( در عصر روز  7دسامبر به مشاور سیاسی سفارت گفته
ـکه دو نفر دیگر از وزرای بختیار گذشته درخشانی ندارند ٬یکی از آنها عباسقلی بختیار )وزیر صنایع و
معادن( است و دیگری جواد خادم )وزیر مسکن و شهرسازی( ٬کسی که برای مدتی در استخدام او بوده
است .با چنین اتهاماتی که قبًال توسط افراد دیگر بازگو شد )مثل اقبال و خواهرزادهاش( که میخواهند از
بختیار پشتیبانی کنند ٬دیگر حتی نمیتوان تصور کرد که جناح مخالف به زودی چه نوع ضربههایی به او
خواهند زد.
 8ـ مطالب باال قبل از اینکه ما از اعالم مخالفت جم در پیوستن به کابینه بختیار مطلع شویم تایپ شده
سولیوان
است.
سند شماره )(2

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :ژانویه  79ـ 57/10 /18

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :ارتشبد جم پیشنهاد قبول وزارت در دولت بختیار را رد میکند
 1ـ اقبال ـ میانجیگر ـ در تماسی با مشاور سیاسی سفارت موضوع انصراف ارتشبد جم را برای قبول
ـکار دردولت بختیار و بازگشت او به لندن را به محض اینکه جایی در هواپیما برای رفتن پیدا کندتأیید کرد.
 2ـ جم تا نیمهشب در حضور شاه بود و شاه نگرانی خود را از ترک کشور و اینکه امکان دارد افسران
ارتش در غیابش کارهایی انجام دهند اظهار داشت .جم مسئله کابینه بختیار را نومیدانه دانسته و گفته که
برخالف خواستهای خمینی نمیتواند عمل کند .او به اقبال گفته است که اـگر خمینی از او بخواهد که وزیر
دفاع شود قبول خواهد کرد.
 3ـ برای این مطلب مهم اقبال سفری برای دیدن خمینی در نظر گرفته است .او امید کمی دارد که از ایده
و استراتژی خمینی چیزی به دست آورد که شاید مفید به حال جم باشد.
 4ـ تفسیر :تلگراف قبلی گزارش میدهد که استراتژی بازرگان )نهضت آزادی( این است که چند
روزی فقط با دولت بختیار کار کند که ببینند آیا او میتواند شاه را مجبور به ترک کشور کند یا نه .اـگر شاه
ـکشور را ترک کند ٬نقشه این است که خمینی با پیروزی برگردد .ما متوجه شدهایم که خمینی بیانیههای
مسالمتآمیز درباره ارتش از پاریس میفرستد .تمام این پیشنهادات حاـکی ازاین است که او آماده مراجعه
به ایران میشود )البته اـگر شاه کشور را ترک کند( تا این ترک کردن را دائمی کند .اـگر شاه تا آخرین لحظه
تصمیم بگیرد که نرود درگیری ادامه خواهد داشت و اولین قدم ٬سرنگونی بختیار خواهد بود.
سولیوان
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سند شماره )(3

خیلی محرمانه
تاریخ 9 :ژانویه  79ـ 57/10 /19

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
ـگزارشگر :اسکودرو
شماره سند430 :
موضوع :وضع قزوین
1ـ خالصه :کارشناس سفارت در  8ژانویه به همراه یکی از اعضای فعال جبهه ملی٬شمسالدین صدر
به قزوین در فاصله دو ساعتی تهران رفت .کارشناس سفارت در مجلس عـزاداری مسـجد مـحل و
راهپیمایی عظیم و آرامی شرکت کرد و دیدگاه دست اولی نسبت به نتایج شلوغیهای جدی که در قزوین در
دو هفته گذشته صورت گرفته است ٬به دست آورد .وضع آن قدر که کارخانه شایعهسازی تهران توصیف
میکند ٬بد نمیباشد ولی باتأیید  186نفر کشته وتعداد غیر مشخصی زخمی ومقدار زیادی مغازه و خانه و
یک هتل که غارت و سوخته شدهاند ٬اوضاع به اندازه کافی بد است .تنفر عمیقی که کارشناس سفارت در
مشهد حس کرد ٬آنقدر در قزوین قوی نمیباشد ولی مردم هیچ حمایتی برای شاه و بختیار و یا هرکس
دیگر غیر از خمینی ابراز نمیکردند) .پایان خالصه(
2ـ در سفر کارشناس سفارت در  8ژانویه با مبارز جبهه ملی ٬شمسالدین صدر ٬برادر او دکتر احمد
صدر حاج سید جوادی )اعضای یک خانواده قدیمی و قدرتمند قزوین( و یک عضو عادی جبهه ملی دکتر
خاوری )نام اول نامعلوم( از قزوین بازدید کردند .هدف به دست آوردن اطالعاتی در مورد شرایطی بود که
به دنبال آن خشونت شدیدی روی داده بود که تجار شایعه تهران آن را شبیه به وحشیگری در مشهد کرده
بودند .در موقع ورود ٬کارشناس سفارت مستقیمًا به دیدن مسجد  500ساله صفوی برای شنیدن سخنان
یک سری آخوند و مال و یک مجتهد که جمعیت چندین هزار نفری داخل مسجد و حـیاط را بـرای
راهپیمایی روز بزرگداشت عزاداری خمینی تحریک و آماده میکردند ٬رفت .جالبترین سخنرانی کـه
ـکارشناس تا به حال شنیده بود آن بود که توسط احمد صدر حاج سید جوادی که یکی از ماهرترین
سخنرانان فارسی زبان هست اجرا شد .وقتی که صدر ٬نه با اسم و رسم ٬صرفًا به عنوان یک خبرنگار از
تهران معرفی شد ٬از او با فریادهای ساواـکی ٬ساواـکی ٬استقبال شد ولی بعد از چند دقیقه جمعیت مال او
بود .او آنها را از طرفی به طرف دیگر میبرد تا وقتی که او صحنهای را توصیف میکرد که رئیس پلیس
نجفآباد )نزدیک اصفهان( با کلت خود به هوا شلیک کرد تا جمعیتی را که میخواستند به کسانی که در
درگیریهای محلی زخمی شده بودند خون بدهند پراـکنده کند .نصف جمعیت به وضوح گریه میکردند ...با
وجود وضع حساس ٬جمعیت دستورات مجتهدی را که شیشه شکستن و سوزاندن و سنگپرانی و آزار
سربازان را در طی راهپیمایی منع میکرد ٬محترم شمردند.
3ـ راهپیمایی مستقیمًا خارج از مسجد و به داخل خیابانها در جایی که راهپیمایان دیگر به آنها ملحق
میشدند کشانده شد .کارشناس سفارت آمریکا به محل محترمانهای راهنمایی شد ٬یعنی پشت ردیف
روحانیون ٬مالها ٬پرچمها ٬شعارها و عکسهای خمینی و شهدای قزوین که راهپیمایی را رهبری میکرد.
با چنین ادای احترامی و چنین تعداد زیادی از راهپیمایان احساساتی ٬رد کردن شرکت در راهپیمایی
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میتوانست خیلی زننده باشد و کارشناس سفارت برای چند خیابان رل تظاهرکنندهای که شعار نمیداد را
قبول کرد تا موقعیت مناسبی پیش آید و از صف خارج شود .مانند راهپیماییهای عاشورا و تاسوعا در
تهران ٬راهپیمایی قزوین هم بسیار منظم بود .حدود  15هزار نفر )خبر نگار بی .بی .سی .دیوید لین که
حضور داشت حدود  50هزار نفر تخمین میزد ولی این مسخره است( در هنگهای  500نفری تنظیم شده
بودند و سرود میخواندند .اینها توسط افرادی که شعارها را حمل میکردند و فواصل ثابتی را از گروه
جلویی حفظ میکردند ٬از هم جدا میشدند .راهپیمایی همچنین حدود  300نفر زن چادری به همراه
داشت) .تفسیر :وجود این همه زن نشانه عمق احساسات ضدشاهی در قزوین است ٬جایی که زنان به
ندرت خانههای خودشان را برای هر منظوری ترک میکنند (.مأموران انتظامات جوان ٬با دستبندهای
قرمز ٬نظم راهپیمایی را حفظ میکردند و مانع میشدند که جمعیت زیاد به نقاط حساس نزدیک شود؛
مانند پادگان ارتشی که توسط زنجیر مردم حفاظت میشد .راهپیمایی ظاهرًا آرام بود .کارشناس سفارت
هیچ خشونتی را ندید ٬صدای تیر و یا شایعه زدوخوردی در رابطه با راهپیمایی نشنید.
4ـ راهپیمایان قبلی اینقدر خوش شانس نبودند .در  27دسامبر حدود  500نفر کـه از ایسـتگاه
ژاندارمری میگذشتند توسط یک ژاندارم به نام زنجانی به آنها تیراندازی شد ٬سه نفر کشته شدند ٬و  6نفر
به دام آن ژاندارم افتادند )مشخص نیست چطور( و سه نفرشان فورًا کشته شده بودند ٬یکی زخمی شد و
بعد مرد ٬یکی به پایش تیر خورد و جوانان دیگر فرار کردند و خبر را پخش کردند .در  28دسامبر مردم به
خیابانها ریختند و  96نفر دیگر کشته شدند.
 5ـ در شب اول و دوم ژانویه ٬مالها در یکی از بیمارستانهای محلی به خاطر خانوادههای کشته
شدگانی که از دادن جسدهای کشتهشدگانشان جهت تدفین جلوگیری شد ٬اعتصاب نشسته کردند .تا
صبح جمعیت زیادی بین  40تا  50هزار نفر )به گفته دکترهای بیمارستان( برای حمایت جمع شده بودند.
در ضمن ارتش با نیروی  700نفری از زنجان تقویت شده بود .سربازان حمله کردند و جمعیت را متفرق
ـکردند و در خشونتهای بعدی در دوم و سوم ژانویه که طی آن ارتش به وضوح از کنترل خارج شده بود٬
حداقل  83نفر دیگر کشته شده بودند .سربازها به یک گروه از راهپیمایان که از بازار خارج میشدند
تیراندازی کردند و آنطور که گزارش کردهاند  32نفر کشته شدند) .نظریه :کارشناس سفارت محل سوراخ
شده تیر را در دیوارها و درها مشاهده کرد که از ارتفاع زانو تا باالی سر متفاوت بود .بازار مانند هر جای
دیگری از شهر برای عزاداری تعطیل بود ٬لذا غیر ممکن بود که داستان این جریان راتأیید کنیم ٬ولی روشن
بود که تیراندازی بر علیه جمعیت ٬در آن محوطه بسته ٬تلفات زیادی خواهد داشت(.
6ـ ارتش ٬مغازههای زیادی را غارت کرد و سپس آتش زد .کارشناس سفارت از مـغازهای کـه
ـگاوصندوق آن مانند قوطی ساردین باز شده بود ٬دیدن کرد .بزرگترین و جدیدترین هتل قزوین ٬پاساژ
هتل ٬که  45اطاق و  48مغازه داشت کامًال غارت شده بود ٬که این به ضرر صاحب طرفدارخمینی آن ٬علی
زاهدی تمام شده بود که  35میلیون تومان ) 5میلیون دالر( ضرر داشت.میگویند ارتش همچنین تانکها را
به داخل چندین داروخانه برد ٬داروها را غارت کرد و بعد آنها را آتش زد .چندین دکتر هم از تهران و
شهرهای دیگر برای کمک به زخمیان آمدند .دکترهای محلی دیگری اعالم کردند که زخمیها را مجانی
درمان خواهند کرد و خانههای دو نفر از این دکترها مورد حمله سربازها قرار گرفت و آتش زده شد.
ـکارشناس سفارت ٬خانه یکی ازاینها ٬دکتر )نام اول نامعلوم(دفتری رابازدید کرد .آیتاهللخمینی خواسته
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است که شهرهای دیگر ٬غذا و کمک به قزوین بفرستند ولی گزارش میکنند که ارتش سه کامیون از این
چنین وسایلی را توقیف کرده است .گفته میشود که بیشتر از  700اتومبیل آتش زده شدهاند ٬گفتههای
تأیید نشده زیادی هستند که ارتش خیلی از کشتهها و زخمیها را به محل حمل کرده و بعضی از اینها را در
یک گور دسته جمعی زنده زنده ٬در محلی خارج از قزوین به نام آب گیلکی دفن کرده است.
7ـ اظهار نظر :جو قزوین عصبی بود ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با انتقام جویی شدیدی که بر مشهد
در سفر اخیر و بعد از دیدار کارشناس سفارت حاـکم بود ٬نمیباشد .کارخانه شایعات مانند معمول وقایع
قزوین را بزرگ کرده .مثًال با وجودی که دو کودک توسط تانکهای ارتش مجروح شده بودند ٬درست
نیست )با تأـکید( که راهپیمایان در قزوین زیر تانکها له شدهاند و یا اینکه از تانکها برای خرد کـردن
خانههای مخالفین فعال استفاده شده است .تأثیر درگیریها این بوده که قزوینیهای مخالف را بیشتر متحد
ـکرده و در برابر هر کاری که شاه بکندمیایستند .کارشناس سفارت قادر نبود کسی را در شهر پیدا کند که
نسبت به شاه یا بختیار دید خوبی داشته باشد .نظر کلیه مردم شاید بهتر از همه توسط هتلدار قبلی ٬زاهدی٬
توصیف میشود که میگفت :مردم از هر کسی که خمینی به عنوان نخستوزیر انتخاب کند حـمایت
خواهند کرد و نه از هیچ کس دیگر .خیلی ازقزوینیها به چنین غارتهایی توسط ارتش درمشهد و نجف آباد
اشاره میکنند و در روش محترمانه ایرانی اشاره میکند که آن اعمال ارتش به عنوان قسمتهایی از توطئه
عظیمتر ارتش ٬هماهنگ شده بود .وزارتخانه باید توجه داشته باشد در حالی که پروندههای بیمارستانها
تعداد کشتهها را تأیید میکند منابع بقیه اطالعات باال بیطرف نیستند .در قزوین هیچ کس بیطرف نیست
ولیکن آنقدر افراد مختلف ٬همین داستان را تکرار کرده اند که کارشناس سفارت تا حد زیادی از وقایع
مطمئن است .کارشناس باارتش تماس نگرفت.داستان آنهااین است که فقط  12نفر درزدوخوردهایی که
توسط حمله مردم شهر به سربازان صورت گرفت ٬کشته شدهاند .دکترها اصرار دارند که هیچ سربازی در
قزوین از سوم دسامبر کشته نشده است .در این موقع یکی با کارد زخمی شده بود ولی پس از عمل جراحی
خوب شد.
 8ـ نظریه :سازماندهی و ماهیت صلحآمیز راهپیمایی خیلی شگفتانگیز بود .مخصوصًا با در نظر
ـگرفتن وقایع اخیر ٬در حالی که در تهران استنباط میشود که رهبران اسالمی و دیگر رهبران مخالفین
ممکن است دیگر کنترل کامل بعضی از عناصر جمعیتها را نداشته باشند .این به روشنی در مورد قزوین
سولیوان
صدق نمیکند.
سند شماره )(4

خیلی محرمانه
تاریخ 9 :ژانویه  19دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :نظرات بختیار در مورد فروشهای نظامی و رابطه امنیتی
1ـ دو گزارشگر به طور محرمانه نظرات بختیار نخستوزیر برگزیده که به وسیله او و دفترش به آنها
داده شده است را به ما گفتند.
2ـ طبق گفته اولین گزارشگر ٬بختیار اعالم خواهد نمود که وی در نظر دارد )از نظر در دسترس بودن
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وجوه( مطالب زیرین را بررسی نماید:
مجموع  12میلیارد دالر خریدهای نظامی از ایاالت متحده که هم اـکنون در راه است.
مجموع  10میلیارد دالر از انگلیس که اـکنون در راه است.
 200هواپیما از ایاالت متحده.
هواپیماهای رادار پرواز کننده و شش کشتی از آلمان غربی.
3ـ در همین رده ولی با ویژگی کمتر ٬بختیار به گزارشگر دیگر گفته است که او فروشهای نظامی
خارجی را از نظر )الف( پول موجود و )ب( احتیاجات نظامی ٬مورد بررسی قرار میدهد .در این جریان
بختیار گفت او به قراردادهایی که هم اـکنون امضاء شده احترام خواهد گذارد مگر اینکه کامًال با منافع ایران
مغایر باشند .او گفت که از وزیر دارایی خواسته است لیست آنچه را که ایران میتواند از عهده برآید تهیه
نماید .بختیار توضیح داد که کارگران خارجی که حقوقهای زیاد میگیرند و کاری انجام نمیدهند باید
بروند.
4ـ سرانجام او گفت ایران هرگز دوباره ژاندارم خلیج فارس نخواهد بود ٬ولی خریدهای نقدی و
انتقالی از ایاالت متحده اـگر که آمریکا موافقت نمود همچنان امکانپذیر خواهد بود.
سند شماره )(5

سری
تاریخ 9 :ژانویه  79ـ  19دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امورخارجه ـ واشنگتن
موضوع :بختیار نخست وزیر در مسیر موقعیت سیاسی جاری
خالصه :بختیار دولتش را در  11ژانویه به مجلس و  13ژانویه به سنا معرفی خواهد نمود .شاه احتماًال
تا رأی اعتماد برای ترک ایران صبر خواهد نمود .او انتظار دارد تا  30نماینده بر علیه دولت صحبت کنند.
طبق گفته بختیار هنوز تالشهایی به عمل میآید که ژنرال جم به دولت بپیوندد .بختیار شورای سلطنت را
در بعداز ظهر  9ژانویه با شاه مورد بحث قرار میدهد .اصفهان شهر بعدی خواهد بود که حکومت نظامی در
آن لغو خواهد شد) .پایان خالصه(
1ـ نخست وزیر ٬مأمور سیاسی ـ استمپل ـ را برای یک مالقات کوتاه در  9ژانویه پذیرفت و گفت که
وی دولتش را در  11ژانویه به مجلس معرفی خواهد نمود .برای سرعت بخشیدن به جریان تأیید ٬نخست
وزیر دولت جدید و برنامه را در صبح  13ژانویه به سنا معرفی خواهد نمود و سپس برای مذاـکره به مجلس
باز خواهد گشت .او گفت تعدادی از نمایندگان )شاید  30نفر( میخواهند بر علیه دولت صحبت کنند:
”اـکنون تمام آنها میخواهند نشان دهند که چقدر میهن پرست هستند “.در جواب به سؤال ٬او رأی اعتماد
نهایی را در نزدیک پایان هفته آینده )ایرانی(  16یا  17ژانویه ٬انتظار دارد )اما از دیگر منابع فهمیدهایم که
نخستوزیر با ضربات سنگینتری از آنچه انتظارش میرفت مواجه شده است(.
2ـ بختیار گفت شاه احتماًال تا رأی اعتماد برای ترک ایران صبر خواهد نمود ولی پس از آن خیلی
سریع پیش خواهد رفت) .بعضی محافل عقیده دارند که شاه ممکن است پس از اینکه دولت به هر دو
مجلس معرفی شد حرکت کند .در حال حاضر وضعیت خیلی متحرک به نظر میرسد(.
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3ـ نخست وزیر گفت هنوز تالشهایی به عمل میآید که ژنرال جم به کابینه بپیوندد و فشار )برای
پیوستن او( وارد میشود .بختیار میگوید با وجود این اـگر الزم باشد او یک کاندید دیگر آماده دارد .او
ترجیح داد که ازاو در این زمان نام نبرد) .سفیر کبیر گفت برداشت خودش این است که جم قطعًا حذف شده
است(.
4ـ بختیار ترکیب شورای سلطنت را در بعد از ظهر ژانویه با شاه مورد بحث قرار میدهد .بختیار گفت
عالوه بر اعضای قانونی )نخست وزیر ٬رؤسای دو مجلس و رئیس دیوانعالی( او نامهایی از قبیل عبداهلل
انتظام )رئیس شرکت نفت( ٬غالمحسین صدیقی )نخست وزیر نامزد شده قبلی( ٬و شاید کریم سنجابی
)رهبر جبهه ملی که قبل ازاینکه از اوخواسته شود از آن امتناع ورزیده است( راپیشنهاد خواهد نمود؛ مقام
چهارم برای شاه خواهد بود که منصوب نماید .حالت بختیار اشاره بر این داشت که او انتظار دارد یک
معامله بر سر ترکیب شورا صورت گیرد.
 5ـ برقراری مجدد نظم اجتماعی ٬بیشتر وقت نخست وزیر را میگیرد .او گفت امروز اطمینان بیشتری
نسبت به وفاداری ارتش حس میکند و گفت حس میکند که قادر است به طور خیلی رضایتبخش با
رئیس جدید ستاد ٬ژنرال قرهباغی کار کند .تصمیم لغو کردن حکومت نظامی شیراز به نظر میرسد که
موفق بوده باشد .اـگر تمام کارها خوب پیش برود ٬اصفهان شهر بعدی خواهد بود که حکومت نظامی از آن
برداشته میشود؛ احتماًال اوایل هفته آینده.
6ـ نخستوزیر در سالمت و روحیه عالی به نظر میرسد .رئیس دفتر کابینه او به مأمور سیاسی )با
قدری تعجب( گفت نخست وزیر روزانه تا  8یا  9بعدازظهر بدون نشان دادن هر گونه اثری کار میکرده
است.
سند شماره )(6

خیلی محرمانه
تاریخ 9 :ژانویه  79ـ  19دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :ابتکار ناتانسون و دیگر پیشرفتها
1ـ مقام رسمی سفارت ٬پرت ٬در  28دسامبر با جورج ناتانسون و همکارش ـگریگوری لیما مالقات
ـکرد .لیما یک روزنامهنگار عمومی است که قبًال برای ـکیهان بینالمللی مقاله مینوشته .او صاحب یک
شرکت روابط عمومی است )آودوریس( و ادعا میکند که ارباب رجوعهای متشخصی دارد .او نـزد
ـکارکنان رسمی روزنامه ـکیهان به خاطر مقاالتش اشتهار خوبی دارد.
2ـ گرچه ناتانسون کار گروهش را تالشی برای ابقای شاه معرفی کرد ٬اما لیما گفت که شاه نمیتواند
بماند .همچنان که بسیاری دیگر میگویند ٬او گفت که افراد میانهرو که از خمینی متنفر بوده و میترسند٬
جرأت نمیکنند مادامی که شاه در ایران است از خمینی جدا شوند .اـگر شاه به طور غیر رسمی مملکت را
ترک کند ٬میتوان راه حلی پیدا کرد .شاید هم سرانجام او را به مملکت برگرداند ٬هرچند که حتی این
سناریو نیز خالی از خطر نیست .لیما ادامه داد که با گروههای میانهرو طرفدار غرب که میخواهند افراد
مارکسیست و مارکسیست اسالمی دور از قدرت بمانند در تماس میباشد .مأمور رسمی سفارت موافقت
ـکرد که با او در تماس باشد.
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3ـ آقای ناتانسون در دوم ژانویه به سفارت آمد و گفت حاال او نیز پی برده است که شاه نمیتواند باقی
بماند .مهمترین چیز نجات ایرانی است که طرفدار غرب باشد و افراطیون را از قدرت دور نگه دارد .او
هنوزمیخواهد که یک برنامه توسعه ضربتی٬ترجیحًا به صورت یک شرکت غیر انتفاعی و نیز یک شرکت
انتفاعی تأسیس کند .او میگوید که برنامهای برای مالقات با معاون کل دربار ٬تیمسار فردوست ترتیب
داده و سعی دارد که زاهدی را هم ببیند.
ناتانسون درباره گروه میانهروی که با لیما در تماس هستند صحبت کرد .او جالل عبده را نام برده ولی
از دادن دیگر اسامی خودداری کرد .او اضافه کرد که ـگریگوری لیما به عنوان نوعی مدیر مطبوعاتی برای
بختیار ـ نخستوزیر ـ کاندید شده است .لیما فهرستی از سؤاالت به اضافه جوابهای احتمالی آنها برای
ـکنفرانس  3ژانویه بختیار حاضر کرده بود.
4ـ ناتانسون مشتاق است که پروژههای توسعه خود را ادامه داده و پرسید که چطور میتواند برای
تجدید فعالیت دو شرکت قبلی یکی مرکز تجارتی آمریکای التین )غیر انتفاعی( و دیگر شرکت ترخیص
ـکاالی پان امریکن )انتفاعی( اجازه بگیرد .مأمور سفارت گفت که سفارت به هیچ وجه نمیخواهد حتی به
طور غیر مستقیم در این مورد دخالت کند .ناتانسون موافقت کرد)تفسیر :او همیشه موافقت میکند ولیکن
دوباره برای هماهنگی بیشتر باز میگردد( و گفت که امکان دارد مستقیمًا با دولت آمریکا در واشنگتن
اقدام کند .مأمور سیاسی سفارت هیچ گونه توصیهای در مورد قانونی بودن شرکتهای سابق ناتانسون به
عمل نیاورد ٬ولی موافقت کرد اـگر وی مایل باشد مشورتی در مورد افتتاح یک شرکت صرفًا خصوصی
داشته باشد و او را در تماس با بخش اقتصادی قرار دهد .او بعد از اینکه برنامهاش را با دولت ایران ترتیب
داد با سفارت تماس خواهد گرفت.
 5ـنظریه :اـگرچه ناتانسون قدری غیر عادی است ولی احمق نیست.اویک بلوفزن نمیباشد و اـگر که
یک قرارداد مناسب از طرف ایرانیان دریافت کند بدون شک سعی خواهد کرد که با برنامههای سریعالعمل
و به وسیله پروژههای توسعهای کار را پیش ببرد .عقایدش به هیچ وجه مضحک نیست و اینک که قبول
ـکرده شاه رفتنی است ٬این فکرش به نظرمنطقیتر میآید .اینکه بتواند عالقه ایرانیان را جلب کند موضوع
دیگری میباشد؛ اما او در زمینه پروژههای بزرگ توسعه در گذشته دست داشته است .در عین حالی که او
فورًا بیانیه سفارت را پذیرفت که دولت آمریکا در این زمینه دخالتی نخواهد کرد ولی به روشنی نوعی
دخالت را ترجیح میدهد و سعی خواهد کرد که در صورت راه افتادن پروژهاش این دخالت را به دست
آورد.
سند شماره )(7

خیلی محرمانه
تاریخ 9 :ژانویه  79ـ  19دی 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
ـگزارشگر :پرت
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :ظهور یک گروه سیاسی میانهرو دیگر به رهبری عدنان مزارعی
1ـ دکتر عدنان مزارعی استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارمند سابق سفارت در بخش اقتصادی بنا به
تقاضای خود در دوم ژانویه با مأمور سیاسی ما ـ پرت ـ مالقات کرد .مزارعی در این مالقات خواستار
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حمایت اخالقی آمریکا از گروه سیاسی خود) ٬راما( )رسالت انسانی ملت ایران( شد .این گروه مبتنی بر
ایدئولوژی نوع دوستی است که قادر است ایران را از فشار قدرت مارکسیستها واسالمیهای افراطی نجات
دهد.
2ـ مزارعی در این مالقات مدت زیادی در موردایدئولوژی و گروهش صحبت کرد .او گفت مکتب او
ترکیبی از جنبههای خوب کاپیتالیسم و سوسیالیسم است .او مدتی است که در این مورد مطالبی انتشار
داده و صحبت کرده و در سال 1965او سعی کرد حزب مشابهی تشکیل دهد به نام ”رستاخیز انسانی ملت
ایران“ که اینک به جای کلمه منفور ”رستاخیز“ کلمه رسالت را قرار داده است .مزارعی گفت کـه بـا
درخشش تماس گرفته و قرار شده که هر کدام که موفقیت کسب کردند دیگری را کمک کند .مزارعی ادعا
ـکرد که گروه وی  150نفر عضو مشهور که اغلب وکیل و دانشمند هستند ٬دارد و در حدود هزار نفر هوادار
دارد که در تهران و شهرستانها شعبههایی ایجاد کرده است .مزارعی درصدد تشکیل جلسات هفتگی و
انتشار روزنامه است .آرزوی او این است که روزی رهبر بزرگترین گروه سیاسی ایران شود.
3ـ در مورد وضع فعلی سیاسی ٬مزارعی دیدگاه بسیاری دیگر را که با ما در تماس هستند منعکس
ـکرده ومیگوید:خمینی امروز درقدرت کامل میباشد واین به دلیل خشم وکینهای است که مردم نسبت به
شاه دارند .اما اـگر شاه ایران را ترک کرده بود فورًا گروههایی ظاهر میشد و گروههایی مانند راما ٬جبهه
ملی و سایر گروهها جدا و مستقل از خمینی اعالم موجودیت میکردند؛ لکن در حال حاضر جرأت چنین
ـکاری را ندارند زیرا هرکسی که با خمینی مخالفت کند به نظر میرسد که از شاه حـمایت مـیکند و
احساسات عموم بر علیه وی برانگیخته خواهد شد .بنابراین او اصرار میکرد که وادار کردن شاه به ترک
ـکشور حتی اـگر تحت شرایطی که منجر به بازگشت مجدد او شود ٬در این مرحله امری اجباری است .تا
زمانی که شاه باقی بماند هیچ راه حلی وجودندارد .مزارعی عجلهای برای انتخابات فعًال ندارد زیرا در این
صورت پیروزی از آن بنیادگرایان مذهبی خواهد بود.
4ـ به مزارعی تفهیم شد که در عین حال که ما عالقهمند به مذاـکره و مباحثه در مورد این موضوعات با
سیاسیون فعال هستیم نمیتوانیم ) به مفهوم سابق ( از هیچ کدام آنها حمایت کنیم .البته او از ما انتظار
حمایت مالی ندارد بلکه فقط خواستار تقویت معنوی میباشد .او امیدوار است که برای تبادل اطالعات با
ما به طور مرتب تماس داشته باشد .موافقت کردیم که دوباره با وی مالقات کرده و در جریان تالشهای
سیاسی او باشیم.
 5ـ نظریه :مزارعی آدم خوشصحبت و هوشیاری است .پروندههای بیوگرافی با اسـتخدام او در
سفارت )سال  59ـ  (58برخودبینی و غرور او تأـکیددارند .لکن دراین مالقات او خود راخوب نشان داد.
ما هیچ نوع تأیید جدا و مستقلی از قدرت و نفوذ سیاسی او نداریم ٬اما هر گروه میانهرو و متمایل به غربی
ـکه به مبارزه علیه ”مالها“ برخیزد طرفی خواهد بود که البته پیشرفت آن را با عالقه دنبال خواهیم کرد.
سولیوان
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خیلی محرمانه
سند شماره )(8
تاریخ 9 :ژانویه  79ـ  19دی 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
ـگزارشگر :المبراـکیس
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :گروه مخالف میانهروی دیگری با ما تماس میگیرد
1ـ چهارم ژانویه آقای رحیم صفاری به درخواست خودش با مشاور سیاسی مالقات کرد .صفاری
یک مخالف قدیمی رژیم شاه است که سنش حدود  60سال میباشد .او کتابهای زیادی نوشته است .وی
میگوید که کتابها وجزوات بیشتری خواهد نوشت .او یکی از اعضای معتدل میانهروی مخالفین میباشد.
مشاور سیاسی او را در یک جشن مشروبخواری سفارت کشور سومی چند ماه پیش دیده بود.
2ـ صفاری توضیح داد که رئیس حزب اتحاد برای آزادی که بنیاحمد نماینده مجلس دبیر کل آن
است ٬میباشد .او معتقد بود که این نتیجه اشتباه تاـکتیکی بنیاحمد بود که روز اول برای شرکت در دولت
شریف امامی اعالم آمادگی کرد و در نتیجه بعد تحت فشار مخالفین مجبور شد موضعش را تغییر دهد.
پیروان او که از این عدم تیزبینی او ناراحت شدهاند سراغ صفاری آمدند و از او خواستند که رهبر اولشان
باشد .او خودش را به عنوان دوست مصدق معرفی کرد؛ حتی بیشتر از بعضی از رهبران جبهه ملی که حاال
از اسم مصدق برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
3ـ صفاری روشن ساخت که او حمایت از دولت بختیار را رد کرده و یک کپی از جزوه انگلیسی که از
فارسی ترجمه شده بود به ما داد که برنامهای را پیشنهاد میکند .خیلی شبیه به برنامههای گروههای دیگر
میانهرو ٬اولین نکته آن استعفای شاه و تأسیس شورایی از افراد تحصیل کرده و معتمد مردم است .هر دو
مجلس باید منحل شود و امکانات سریع انتخاب آزاد فراهم گردد؛ پایان حکومت نظامی ٬انحالل ساواـک
و ...صفاری گفت میخواهد با ما در تماس باشد.
4ـ نظریه :ما نمونه باال را به عنوان نمونه دیگری از گروههای میانهرو و متفرق که امیدوارند فرصتی
بیابند تا آینده شان را اـگر حوادث اجازه بدهد بازسازی کنند ٬تلقی میکنیم.
سولیوان
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خیلی محرمانه
تاریخ 10 :ژانویه  79ـ  20دی 1357

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :حرکت گروه استادان جهت بازگشایی دانشگاه
خالصه :گروه استادان سعی میکنند برای  13ژانویه دانشگاه را باز کنند .آنها سعی دارند از دولت قول
عدم مداخله بگیرند .گروه آموزش )تعلیم وتربیت( در مورد محاـکمات مربوط به فساد کامًالتندرو است و
معتقد است که دولت بختیار اـگر بخواهد پابرجا بماند باید اقدام قاطع به عمل آورد.
1ـ مأمور سیاسی در  6ژانویه با استاد علی محمدی ٬استاد مدیریت در دانشگاه )احتماًال فرح( در
تهران صحبت کرد .محمدی در رتبه اداری باالتر از دکتر ناصر پاـکدامن و گروه همراه او که  70تا  100نفر
متحصن در دانشگاه تهران هستند ٬میباشند .محمدی در حدود چهل و چند سال دارد ) 42یا  (43محمدی
درجه دکترای خود را از دانشگاه ـکلمبیا دریافت کرد .مدتی با رادیو وتلویزیون ملی ایران همکاری داشت
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و از چند سال قبل به تدریس روی آورد.
2ـ محمدی گفت که در  9و  10ژانویه مالقاتهایی بین گروه پاـکدامن ٬مدیران دانشگاه و مقامات دولتی
خواهد بود .منظور از مالقات تعیین مقرراتی است برای بازگشایی دانشگاه که اـگر همه چیز به خوبی پیش
برود  13ژانویه دانشگاه باز خواهد شد .محمدی صریحًا گفت که گروه دانشگاه دولت بختیار را قبول
ندارند ولی فکر میکنند که این موقعیتی است تا دانشگاهها را باز کنند و دانشجوها برگردند و بتوان توجه
آنها را به یک جهت سازنده جلب کرد .اهداف اولیه گروه همبستگی دانشگـاه ایـن است کـه نـوعی
خودمختاری برقرار سازد تا تعیین رؤسای دانشکدهها و مقامات عالیرتبه دانشگاه را مستقًال به عهده
ـگیرد.
محمدی گفت استادان دانشگاه احتماًال اصرار و پافشاری در مورد قوانین انتخاب رئیس دانشگاه و یا
معاون او نخواهند داشت )تکرار میشود نخواهند داشت( ولی به طور قطع آنچه را که میخواهند این است
ـکه اقتداری بیش از آنچه که دولت ایران تاـکنون )به استادان( داده است ٬بدهد) .مطبوعات  10ژانویه
نوشتهاند که بعضی از شوراهای دانشکدهها خواستهاند که تا یک هفته دانشگاهها باز شوند(.
3ـ مهمترین نکته در نظر محمدی مسئله فساد است .او گفت استادان دانشگاه نیروی عمدهای هستند
ـکه برای محاـکمه عمومی ”لیست پانزده نفری“ چهرههای سرشناس فشار وارد میآورند .نظر شخصی او
این است که امیدوار است که تعقیب قضایی حتی در چنین محاـکمات عمومی دنبال شود .ولی فکر میکند
ـکه در طی دو هفته عدهای از مردم روی تیرهای برق اعدام خواهند شد.
4ـ محمدی در مورد دولت بختیار گفت که گروه همبستگی در دانشگاه فکر میکنند که اـگر نخست
وزیر بنابر خواسته اـکثریت مردم عمل کند نتیجه بدی عاید نمیشود .گروه همبستگی در دانشگاه ٬دولت
بختیار را پلی به طرف انتخابات آزاد میدانند .به نظر محمدی مشکل در این است که اعضای بیهویت
ـکابینه آنقدر دانش اداری و بوروکراتیک ندارند که بتوانند وزارتخانههای خود را به صورتی فعال و مؤثر
درآورند .معموًال وزرایی که میآیند ٬میتوانند یک کادری )هیئتی( از دوستان و آشنایان خود تشکیل
دهند تا در روزهای اول از آنها حمایت کنند .بزرگترین مشکلی که بختیار و یا هر دولت دیگری با آن
روبهرو خواهد بود این است که با از میان برداشتن تمام آنهایی که در دستگاه دولت تجربهای دارند٬خود را
به سطح کارآیی بسیار پایینی نزول میدهند؛ آن هم درست زمانی که کشور احتیاج به عمل و کار دارد .او
ـگفت بهترین مثال این جریان ٬وزیر جدید آموزش و پرورش ٬محمد ریاحی هیچ سابقه مدیریت ندارد و
حتی در میان شاـگردانش و یا استادان دانشگاهی که درس میداد ٬مورد احترام نیست .محمدی که ریاحی
را میشناسد ٬میگوید که او تا اندازهای امین و متکبر و )خودبین( است ولی چندان کارآمد نیست )تکرار
میشود کارآمد نیست(.
 5ـنظریه :جالب است که گروه پاـکدامن ٬آنطور که به نظرمیرسد بیشترعالقهمندند که وضع دانشگاه
را جور کنند تا اینکه در مسائل سیاسی درگیر شوند .در حالتی متفکرانه محمدی گفت که ایران احتیاج به
ـگروههای بیشتری دارد که عالقهمند به فعالیت در همان تخصصهای خود باشند؛ چون اـگر قرار باشد
دمکراسی مدت زیادی دوام بیاورد ٬چگونگی رفتار صاحبمنصبان ایرانی باید تغییر یابد .سفارت با این
موضوع موافق است همان طور که با سایر نظرات او در مورد افراد ناآزموده دولت و مشکالت ناشی از آن
سولیوان
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خیلی محرمانه
سند شماره )(10
تاریخ 10 :ژانویه  79ـ  20دی 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :ترس رهبران مذهبی از رفتن شاه
1ـ سفارت گزارشاتی مبنی بر نگرانی عمیق رهبران میانهرو مذهبی از وضعی که بعد از رفتن شاه به
وجود میآید از منابع مختلف تهیه کرده است .البته دالیل ذـکر شده شاید منطقی نباشند .انگیزههای عمل
مورد بحث کامًال روشن نیستند .ظاهرًا چنین وحشتی هست اما ممکن است که نفوذ این رهبران میانهرو با
حکومت نظامی و یا با پیروزی کمونیستها و سایر جناحهای چپ خنثی شود.
2ـ یکی از منابع مذکور از وساطت منصور اقبال ٬تاجر جوان تحصیل کرده آمریکا که از فرزندان
خانواده اقبال میباشد ٬گزارش میدهد ٬که در هفتههای اخیر وساطتی بین دکتر حجازی سـخنگوی
مذهبیهای میانه رو و ملکه انجام داده است .او در حدود یک هفته پیش به رایزن امور سیاسی گفت که
مذهبیهای میانه رو خواستههای خود را در چهارچوب قانون اساسی با حفظ شاه اعالم کردند .چند روز
پیش وی در مورد تماسی که با زاهدی گرفته گفت که متأسف است از اینکه زاهدی و دربار او را دست
انداخته بودند .وی یادآور شد که درصدد بود که مالقاتی بین زاهدی و شریعتمداری یا حجازی ترتیب
بدهد که در آخرین لحظات زاهدی آن را به تعویق انداخت) .به نظر میرسد که اقبال از برکناری زاهدی
توسط شاه خبر ندارد(.
3ـ اقبال بر این مسئله که ٬رهبران میانهرو از موقعیتی که خمینی برایشان به وجود آورده است سخت
عصبانی هستند تأـکید کرده و گفت که البته راه چارهای نمیبینند .وی گفت که به آنها فشار آورده است که
نزدیکی بیشتری با آمریکا بکنند چون در هر صورت بدون حمایت یکی از دو ابرقدرت جهان نمیشود٬
امیدوار بود.
4ـچند روزپیش معاون سنا ٬آبتین ٬درتماسی که با رایزن امور سیاسی سفارت گرفت ٬گفت که آیتاهلل
میالنی )ـکه از نفوذ زیادی در مشهد برخوردار است و حداقل دوبار در داخل کشور تبعید بوده( از وخامت
اوضاع نگران بوده و اظهار امیدواری کرده که شاه کشور را ترک نکند .آبتین گفت که میالنی درصدد بوده
ـکه با سفارت تماس بگیرد )و ما سعی میکنیم که این کار با شیوهای ایرانی صورت بگیرد( .همچنین آبتین
ـگفت که مالهای کمونیست اطراف خانههای شریعتمداری و دو آیتاهلل دیگر قم را گرفته بودند و برای
مردم دیدن آنها خیلی مشکل شده بود.
5ــ نظریه :این دو گزارش با دیگر مکالمات و گزارشاتی که دریافت کردهایم مطابقت داشت .نکته قابل
توجهی که در آنها بود این است که به نظر میرسد که رهبران میانهرو اـکنون به اندازه کافی از ابراز کردن
نگرانیهای خود هراس دارند .در حین اینکه نقطه نظرهای خود را مبتنی بر ابقای شاه در چهارچوب قانون
اساسی ارائه میدهند ٬به عنوان تاـکتیک یا به دالیل دیگر چنین وانمود میکنند که در خط خمینی هستند و
این جدایی تا حدی هر دولتی را مأیوس میکند آنها از شاه و دولت او ازاینکه چندان توجهی به آنان نشده
انتقاد میکنند .البته شاید در آغاز کار آنها محق بودند ولی بعدها این انتقاد به خود آنها وارد است که
شهامت انتخاب روش جدایی را نداشتند.
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6ـ البته یکی از دالیل بیمیلی مخالفت رهبران مذکور با خمینی ٬شاید وحشت آنها از افکار عمومی
است زیرا آنها از دولت باج میگرفتند و سالها زیر سایه دولت هویدا امرار معاش کرده بودند .به عبارت
دیگر مالهایی هستند که احتماًال قبًال صادقانه با خمینی کار میکردند و امروز با دولت سازش کرده و باج
میگیرند .بنابراین افشاـگری به دو طریق میشود صورت گیرد .خراب کردن تمام رهبران مذهبی در اذهان
عمومی که این عامل مهمی است که در پیشبینیهایمان در موردایران باید مد نظر داشته باشیم .کمونیستها
و دیگر جناحهای چپ ممکن است که این سالح را خیلی مفید یافته و در برخوردهای داخلی استفاده
نمایند که امکان پیروزی در این زمینه هست .آنها یا در صدد این خواهند بود که رهبران مذهبی را بیاعتبار
نموده و یا از آنها باج بگیرند و تهدید به سکوت کنند .با این همه تعدادی از همکاران نزدیک خمینی در
پاریس گرایشات چپی دارند و از آنجایی که این لکهها به خمینی نمیچسبد آنها اهرمهای خود را باافشای
این مطالب در معرض مخاطره قرار نخواهند داد.
سولیوان

سند شماره )(11

سری
تاریخ 10 :ژانویه  79ـ  20دی 1357

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :وزیر دفاع جدید
خالصه :نهضت آزادی ایران اشاره کرده است که سرتیپ خلیل بخشیآذر که هم اـکنون رئیس رکن 5
ارتش )طرحها( است ٬یک جانشین رضایتبخش برای ژنرال جم به عنوان وزیر دفاع خواهد بود .نهضت
آزادی معتقد است که بختیار تأیید پارلمان را به دست نخواهد آورد مگراینکه ژنرال ارشدی که مورد قبول
آن باشد انتخاب شود .جنبش اسالمی در پی رفراندم در مورد سلطنت خواهـد بـود .نـهضت آزادی
مشکالتی با چپیها دارد) .پایان خالصه(
1ـ امیرانتظام ٬عضو کمیته مرکزی نهضت آزادی در صبح  10ژانویه از مأمور سیاسی ـ استمپل ـ
درخواست یک مالقات فوری نمود .منظور از مالقات این بود که تذکر دهد که نهضت آزادی موافقت
نموده که نام ژنرال خلیل بخشیآذر را برای جایگزینی با ژنرال جم به عنوان وزیر دفاع در کابینه بختیار
ارائه کند .انتظام گفت نامزدی با بختیار در صبح  10ژانویه بحث شده و انتظار میرود که بختیار موافقت
نماید .انتظام گفت تحقیق نهضت آزادی در مورد پارلمان نشان میدهد که بختیار امیدی برای به دست
آوردن تأیید پارلمان بدون یک ژنرال ارشد مهم به عنوان وزیر دفاع ندارد .بخشیآذر مورد قبول نهضت
آزادی و جبهه ملی است که هر دو در این دم به بختیار کمک میکنند که کابینهاش را جمع و جور کند.
2ـانتظام میخواست که ایاالت متحده بداند بخشیآذراز نظر آن )آمریکا( کاندیدخوبی است وانتظام
فکر میکرد از نظر بعضی دیگر نیز چنین است.انتظام از ایاالت متحده درخواست نمود که ارتش را متقاعد
سازد که بخشیآذر را قبول نماید؛ به ویژه از این نظر که ژنرال خسروداد در اظهارات روز  7ژانویه خود که
در صبح  10ژانویه در مطبوعات تهران گزارش شد گفته بود که :این غیر ممکن است که شاه کشور را ترک
نماید؛ ما بختیار یا هر عضوی از جبهه ملی که زمام دولت را به دست گیردتأیید نمیکنیم ٬چون که ما شاه را
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میخواهیم .مأمور سفارت سیاست حمایت از راه حل قانون اساسی را تکرار کرد و گفت او ابتکار انتظام را
به سفیر کبیر گزارش میکند که البته او هر تصمیم نهایی که مناسب به نظرش آید خواهد گرفت.
3ـ انتظام گفت لیست اسامی تأیید شده به وسیله خمینی برای شورای سلطنت )احـتماًال شـورای
انقالب( احتماًال در  24ساعت آینده در دسترس خواهد بود .در جواب به سؤال مأمور سیاسی درباره
جواب نهضت اسالمی به شورای سلطنتی که شاه انتخاب کرده٬چیست؟انتظام گفت نیروهای خمینی قطعًا
تصمیم گرفتهاند که ساـکت باقی بمانند و به بختیار اجازه دهند که کار را انجام دهد .انتظام فکر میکرد که
بختیار در عرض یک ماه تقاضای یک رفراندوم در مورد سلطنت خواهد نمود که مشکل را قطعاً حل
خواهد نمود .او تقریبًا به عنوان یک فکر بعدی اضافه نمود که جنبش اسالمی از کمیسیون حقوق بشر
سازمان ملل خواهد خواست که بر جریان رفراندم نظارت کند .در پاسخ به سؤال ٬انتظام گفت این تصمیم
برای این گرفته شده که به دنیا نشان داده شود که انتخابات آزاد است .البته طرفداران سلطنت آزاد خواهند
بود که در کنار مخالفان مبارزه کنند.
4ـ دریک مالقات جداـگانه ٬توسلی از نهضت آزادی مشکل قابل توجهی در تالش برای تدبیر راه حلی
برای توافق موضوع نفت )همان منبع ٬یک هفته پیش این موضوع راتکذیب کرد ( با چپیها داشته است و نام
خمینی تنها راهی بود که بازرگان موفق گردید.به این دلیل نهضت آزادی فکر میکند خمینی شخصیت
اصلی در مطمئن ساختن ثبات هردو راه حل نهایی و انتقالی میباشد.
 5ـ توضیح سفارت :ژنرال بخشیآذر خیلی خوب و به طور مطلوبی از نظر سفارت شناخته شده است.
او به عنوان یکی از باهوشترین ژنرالها دانسته میشود ولی متأسفانه به خاطر این موضوع خیلی از
همکاران وی میخواهند که او را کمی بیشتر محدودنمایند .به عنوان وزیر دفاع احتماًال او با فشارهایی در
ارتباطاتش با همکاران ارشد ٬خصوصًا فرماندهان خدماتی رو به رو خواهد شد.
خیلی محرمانه
سند شماره )(12
تاریخ 10 :ژانویه  1979برابر با  20دی 57
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .ـ فوری
ـگزارشگر :پرت واسکودرو
موضوع :مالقات با آیتاهلل شریعتمداری
1ـ آنچه در زیر میآید خالصهای از نکات چشمگیر مالقات  10ژانویه با آیتاهللشریعتمداری در قم
میباشد .گزارش کامل در تلگرافی جداـگانه فرستاده خواهد شد.
2ـ دو نفر از کارمندان سفارت به نامهای پرت واسکودرو ٬همراه با ناصر میناچی ٬رهبر جبهه ملی در
تاریخ  10ژانویه در قم با حاج سید محمد کاظم شریعتمداری ٬مهمترین رهبر اسالمی موجود در ایران ٬به
طور خصوصی مالقات کردند .کارمند سفارت بر رفتاری آرام و غیر تحریکآمیز اصرار و تأـکید داشت تا
از افزایش عصبانیت از جانب ارتش ٬زمانی که شاه ایران را ترک میکند ٬جلوگیری کند.
سپس کارمند سفارت خاطرنشان ساخت که آمریکا از هر گونه نفوذی که برایش مقدور باشد استفاده
خواهد کرد تا ارتش را نیز تشویق و وادار کند که به طرزی منطقی و مسئوالنه برخورد و رفتار نماید.
3ـ شریعتمداری فوری با بیانات کارمند سفارت در مورد تهدید و حمالت ارتش موافقت کرد .او
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نگرانی و درک عمیق خود را در این مورد که ارتش خروج شاه را نمیپذیرد نشان داد .با ذـکر و توجه به
شایعاتی در این مورد که آنها با شاه توطئه چیدهاند تا آشوبهایی ایجاد کرده و باعث سقوط دولت ملی شوند
و در نتیجه بازگشت شاه را به قدرت ممکن بسازند ٬او مکررًا پیشنهاد میکرد که آمریکا هرچه را در توان
دارد به کار گیرد تا از این امر جلوگیری کند .به هر حال با ذـکر این که چپها و سایر عناصر توطئهـگر ممکن
است از دستوراتش اطاعت نکنند .او موافقت کرد که اعالمیهای در روز  11ژانویه صادر کند .با ذـکر
توصیههایی که در آن به طرفدارانش امرمیکند که از هر نوع آشوب و یا هر گونه اعمال تحریکآمیزنسبت
به ارتش در طی مدت خروج و نبودن شاه خودداری نمایند .این اعالمیه و دستورات ٬با ُمهر وی و همچنین
ُمهر آیتاهللهای دیگر گلپایگانی و مرعشی صادر خواهد شد.
4ـ آیتاهلل در رابطه با روابط آینده مابین ایران و آمریکا خیلی مهربان و خوشبین بود .او قدردانی خود
را از کمکهای آمریکا در گذشته اظهار داشت و متذکر شد که ایران همان اندازه محتاج به فروش نفت است
ـکه آمریکا محتاج به خریدن آن .او خاطرنشان ساخت برای محفوظ بودن در مقابل شوروی به کمک
آمریکا احتیاج دارد .انتقادات فعلی از آمریکا از این عقیده غلط که آمریکا در امور داخلی ایران دخالت
میکند سرچشمه میگیرد .این مشکل میتواند به طور کامل رفع شود و روابط خوب ایران و آمریکا بر پایه
یک احترام متقابل میتواند دوباره برقرار شود.
 5ـشریعتمداری اظهار داشت که او نه دولت بختیار را تأیید کرده و نه تکذیب .ابهاماتی چند در برنامه
بختیار در رابطه با معنی سوسیالیسم در عبارت ”سوسیال دمکراسی“ و همچنین در نظارت دولت بختیار
نسبت به عملیات حزب توده در ایران )ـکه آیتاهلل با آن مخالفت خواهد کرد( وجود دارند .ضروری است
ـکه این ابهامات کامًال رفع شوند .همچنین نخست وزیر باید کامًال و اـکیدًا هماهنگ با قانون اساسی عمل
ـکند.
6ـنظریه:شریعتمداری آشکاراازدیدن شخصی از جانب دولت آمریکا خوشحال بود .موضعش کامًال
منطقی و مساعد ) موافق برای همکاری ( بود .به هر حال ٬مشکوک به نظر میرسد که او مایل باشد
مواضعی خیلی بعید و پرت در مقابل موضع خمینی اتخاذ نماید و باید منتظر شد و دید در عمل موضع
مساعد و همکاریجویانه شریعتمداری تا چه اندازه در رفتار سیاستمدارانی که بهطور سنت نزاع طلبند٬
هنگامی که شاه ایران را ترک کرد و قدرت به دست آنها افتاد ٬تجلی پیدا میکند.
سولیوان

خیلی محرمانه
سند شماره )(13
تاریخ 11:ژانویه  1979برابر با  21دی 1357

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :بختیار کابینهاش را معرفی میکند؛ شفقت وزیر دفاع است
خالصه :بختیار نخست وزیر کابینهاش را در صبح روز  10ژانویه به مجلس معرفی نمود .جعفر شفقت
جانشین اسبق رئیس ستاد و اخیرًا فرماندار آذربایجان شرقی به عنوان وزیر دفاع نامیده شد .مشکل
بختیار مشابه اشارات قبلی بود .مجلس در  14ژانویه برای شروع بحث تشکیل جلسه خواهد داد .معرفی
به سنا در 13ژانویه صورت میگیرد .رأی احتماًال  16یا  17ژانویه داده خواهد شد) .پایان خالصه(
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1ـ شاهپور بختیار کابینهاش را در صبح  11ژانویه به پارلمان معرفی نمود و به طور خالصه رئوس
مطالب برنامه دولتش را ارائه داد.
اعضای کابینه همانهایی بودند که در مرجع الف آمده بود .بجز جایگزینی ژنرال جم به وسیله ژنرال جعفر
شفقت برای وزارت دفاع .شفقت فرماندار آذربایجان شرقی کمی پس از آشوبهای تبریز در فوریه 1978
بوده است) .به مرجع الف برای اطالعات بیوگرافی مراجعه کنید(.
2ـ جایگزینی برای جم بزرگترین سؤال در دولت بختیار بود و شفقت به طوری که گزارش شده
ـکاندیدای نظامیان فعال بود .اـگر چه تماس با مخالفین اصلی برای نظریه دور از دسترس است ولی فهمیده
شده که دیگران کاندیداهای مرجح بودهاند .عقیده سفارت بر این است که شفقت یک تندرو در استقرار نظم
اجتماعی میباشد .بنابراین نامزدی او در بعضی قسمتها می تواند به عنوان تأیید شایعاتی تلقی شود که
بختیار تحت کنترل شاه و ارتش است .به هر صورت کنسول تبریز گزارش میکند که شفقت خیلی مورد
احترام است و در خیابانهای تبریز بدون همراهان مسلح خیلی زیاد قدم میزند .این ممکن است بدین
خاطر باشد که او یک تبریزی است که زبان محلی را صحبت میکند .ما از قضاوت در حال حاضر باید
خودداری کنیم.
3ـ بختیار به طور خالصه رئوس مطالب برنامهاش که مشابه آن چیزی بود که قبًال گزارش شده بود
ارائه داد :مفسدین به سرعتی که ممکن است محاـکمه خواهند شد ٬و دادگاههای ویژه مورد استفاده قرار
خواهند گرفت .اـگر که قوه قضائیه نتواند به سرعت اقدام کند .ساواـک از بین خواهد رفت و یک واحد
اطالعاتی خیلی کوچک در دفتر نخستوزیری برقرار خواهد شـد .امـنیت کشـور در مـقابل تـهدید
خرابکاری برقرار خواهد شد ٬ولی روابط خوب با تمام کشورها برقرار خواهد شد .روابط بهتری با اعراب
پیگیری خواهد شد .تمام زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد ولی نه جانیان .وزارت علوم و آموزش عالی
منحل خواهد شد و دفتر ارتباط کوچکی در دفتر نخست وزیر بر قرار خواهد شد که با رؤسای دانشگاهها
ـکه خودمختاری واقعی خواهند داشت کار کند .رهبران مذهبی مورد احترام خواهند بـود و در تـمام
تصمیمات مهم با آنها مشاوره خواهد شد.
احساساتی سخنانش از ملت درخواست نمود که به دولتش وقتی
آخر تقریبًا
4ـ بختیار در بخش ِ
ِ
معقوالنه برای پیشرفت بدهند .او گفت برای  25سال از دور سیاست خارج بوده است و دستگیر شده و در
زندان بوده است و بنابراین میداند مردم چه میخواهند .او آماده است که آن را به مردم بدهد ولی کمی
زمان الزم دارد.
 5ـ مجلس برای شروع بحث روزیکشنبه  14ژانویه تشکیل جلسه خواهد داد؛ خیلی از نمایندگان در
نوبت قرار میگیرند و پایان هفته را در مجلس خواهند خوابید که جای خودشان را در لیست برای صحبت
ـکردن حفظ کنند .به هر حال ماشنیدهایم که این احساس در میان قانونگذاران رشد پیدا میکند که پس از
صحبت  10نماینده از هر طرف تقاضای کفایت مذاـکرات بنمایند .این میتواند رأی اعتماد را تا عصر 14
ژانویه موجب شود .سنا همزمان پس از معرفی کابینه در روز  13ژانویه بحث را شروع مینماید ولی
نمیتواند تا زمانی که رأی دهد رأی بدهد .رأی موافق در سنا ٬مقدم از نتیجه قرار گرفته است.
6ـ اظهار نظر :انتخاب شفقت به این معنی است که کابینه احتماًال تأیید میشود؛ ولی وضعیت خیابانها
احتماًال نیروی تازهای میگیرد مگر اینکه بختیار حداقل موافقت ضمنی جبهه ملی و نهضت آزادی را برای
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انتصاب شفقت به دست آورده باشد .مخالفین اـگر که باور کنند انتصاب شفقت برای جلوگیری از کودتا
الزم است ممکن است مایل باشند که ساـکت بمانند.
سند شماره )(14

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :ژانویه  1979برابر با  21دی 1357

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :پیشنویس گزارش حقوق بشر
1ـ با در نظر گرفتن وضعیت شدیدًا بحرانی در ایران ٬سفارت از نویسندگان پیشنویس گزارش برای
بررسی مسائل پیچیده با روشی مؤثر قدردانی میکند .ما فقط دو تغییر در مورد زبان برای پیشنهاد داریم٬
ولی تعدادی مشاهدات )رعایتها( که یا ممکن است اـگر که برخی احتماًالت به وقوع بپیوندد در گزارش
جای داده شود و یا به عنوان سابقه برای ارائه نظرات و یا گواهی دادن مورد استفاده قرار گیرد.
2ـتغییرات پیشنهادی در زبان :در پاراـگراف  ٬6آخرین جمله کلمه )سخت =  (STRICTرا خارج کنید.
ـکنترلهای حکومت نظامی درموردفعالیت سیاسی درتئوری خیلی محکم بودند ولی در عمل کامًالسست.
در حقیقت رژیم حکومت نظامی به خودی خود آنقدر مالیم بوده است به طوری که علیرغم اتهامات
مخالفین برخالف این موضوع و بعضی استثناهای قابل ذـکر از این قابلیت انعطاف در مشهد و قزوین در
طول دو هفته گذشته ٬تقریبًا به اسمش خیانت میکند .در پاراـگراف  C ٬(1) 7دستگیری اختیاری ٬جمله
آخر بایستی به طوری که خوانده میشود تجدید نظر گردد:
عالوه بر این در طول اعتصاب تأسیسات نفتی که در پاییز  ٬1978روی داد ٬دولت ایران اعالم نمود که
ـکارگران اعتصابی که از بازگشت سرکار امتناع بورزند متهم به خرابکاری و در یک محکمه ویژه محاـکمه
خواهند شد .این کار درحقیقت هرگز انجام نگرفت.اعالمیه دولت ایران به نظر میآید که جنگ روانی بوده
است و با اجرای موافقتنامه بازرگان در اوایل ژانویه  1970تمام احزاب به توافق میرسند کـه هـیچ
محاـکمهای تحت اعالمیه قبلی وجود نخواهد داشت.
3ـ البته گزارش ٬وارد از هم پاشیدگی اساس اجتماعی که در سه یا چهار ماه گذشته در ایران روی داده
است نمیشود و نباید هم بشود .با این حال ٬از هم پاشیدگی و تجزیه در اجرای عدالت و برخی موارد
اتفاقی غیر قابل اجتناب در اداره قضایی سیستمی که قبًال زیر فشار سخت قرار داشت ٬اثر حل مسئله
قدرت بوده است .تا حد زیادی به خاطر تالشهای وزیر دادگستری اخیر ٬نجفی ٬وضعیت به سختی تحت
ـکنترل درآمده است .وزیر دادگستری جدید بختیار ٬یحیی صادق وزیری که نیز یک قاضی محترم است٬
مشکالتی غیر قابل اجتناب در سازماندهی به کارش در وضعیتی نیمه انقالبی خواهد داشت ـ اـگر که به
مدت کافی در مقامش دوام بیاورد که تالش نماید این کار را انجام دهد.
4ـ مطالب باال توسط این حقیقت که مبارزه بر علیه فساد ٬بزرگترین موضوع منفرد سیاسی است که
ـکشور آن را در مقابل دارد ٬پیچیده میشود واولین مشکلی خواهد بود که بختیار ٬نخستوزیراظهار داشته
است که وقتی رأی اعتماد گرفت با آن که درگیر خواهد شد .حالت کشور طبق گفته بعضی وکالی مهم و
معلمین قانون )قانونی(میتوانددولت ایران راوادار به محاـکمه نمایشی نمایندگان سیاسی رژیم سابق برای
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فساد و دیگر اتهامات بنماید .تعدادی از ایرانیان که از اثر سیاست حقوق بشر ایاالت مـتحده انـتقاد
مینمودند خیلی دقیق مراقب خواهند بود که ببینند آیا دولت ایاالت متحده در دفاع از حقوق طرفداران
سیستم سیاسی قبلی همان قدر قوی هست که قبًال در دفاع از مخالفین بوده است.
 5ـ خوشبختانه قدمهای سطح پائینی که دولت ایاالت متحده تاـکنون در جهت مسائل حقوق بشر در
ایران برداشته است ٬توجه خودش را به ابراز نگرانیهای خصوصی معطوف خواهد نمود .آیـا ایـن در
بخشهایی که ممکن است در اجتناب ورزیدن یا حداقل خنثیسازی افراطـکاریها سودمند بـاشد الزم
خواهد شد برعکس٬چون که گروههای خصوصی قبًال در حمایت از حقوق شخصیتهای مخالف صدایشان
بلند بودهاست ٬برای ما سودمند خواهد بود اـگر که آنها عالقهشان را به طی مراحل قانون ایران بدون توجه
به اینکه مدافعان چه کسانی ممکن است باشند حفظ نماید .با در نظر گرفتن حساسیت دولت و مخالفین
نسبت به این گروهها ٬این همچنین میتواند فشار سازندهای را بر علیه افراطـگرایی قانون به کار گیرد .در
این ارتباط میتوان اشاره نمود که کمیته دفاع از حقوق و آزادی بشر اـکنون موافقت نموده است که با
وزارت دادگستری در برقراری حقوق کامل قضایی برای مردم همکاری نماید.
سند شماره )(15

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :ژانویه  1979ـ  21دی 57

از :ـگریگوری پرت ٬مأمور سیاسی
یادداشت برای بایگانی
من در  11ژانویه با سیاوش دهش مالقات کردم :یک بازرگان جوان ثروتمند که از ایاالت متحده برای
ـکمک به رژیم بازگشته است )محل اقامت اصلی او داالس است( .اومیخواست که از سیاست ما در رابطه
با عزیمت شاه مطلع شود و از اینکه فهمید ما میخواهیم منتظر بمانیم و اجازه دهیم که آن )عزیمت شاه(
روی دهد ناراحت بود .او گفت ارتش بدون شاه متالشی خواهد شد و از طرف دیگر نیروهای چپ از
خمینی به عنوان یک وسیله استتار برای به دست گرفتن قدرت استفاده خواهند کرد .او تقاضاهای افزایش
یابنده از طرف مخالفین را متذکر شد و پیشبینی نمود که پس از عزیمت شاه چپ به دولت برای آزاد
ـگذاشتن او در رفتن )شاه( بدون محاـکمه حمله خواهد نمود .بنابراین گروه خمینی بختیار را پایین خواهد
ـکشید .دهش تمایل شدیدی به ضربت زدن به مخالفین مثل  1953داشت و علیرغم مخالفت من اصرار
میورزید که این کار هنوز نمیتواند انجام شود :فقط اشاره کنید و ما میتوانیم در عرض  48ساعت تمام
این میمونها را جمع آوری کنیم او استدالل میکرد که ارتش هنوز دست نخورده در حالی که در 1953
خیلی از هم پاشیده بود .او و دو ستانش هنوز امیدوار بودند که از رفتن شاه ممانعت به عمل آورند و یا در
هر حالتی بازگشت شاه به قدرت را حتمی کنند او به طور خاص از شاه تحسین نمیکند ولی معتقد است
ـکشور بدون او نمیتواند با ثبات باقی بماند .دهش نمایانگر طبقهای است که خوشبختیش را زیر سایه
پهلویها به دست آورد .آنها افرادی هستند که ما انتظار داریم از شاه دفاع کنند ولی در حقیقت هیچ کاری
به جز آماده شدن برای مهاجرت انجام ندادند .بنابراین من از اینکه دهش اینجا در تالش بود تحت تأثیر
قرار گرفتم ٬اـگرچه گروه او دیگر در موقعیتی نیست که نظم را برقرار نماید ٬که دیر یا زود از جانب دیگر
نیروها خواهد آمد )برقراری نظم( .نگرانی او از مخاطره به دستگیری قدرت به وسیله چپیها بیاساس
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نیست ولی آن خطری است که به خاطر نقصان آیندهنگری رژیم و خام دستی مخالفین ایران باید هم اـکنون
با آن رو به رو شد.
سند شماره )(16

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :ژانویه  1979ـ  21دی 57

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :حامیان شاه منتظر موقعیت برای تغییر موضع هستند
1ـ مشاور سیاسی سفارت با آقای علی شاپوریان و دکتر انوشیروان افراسیابی در تاریخ  11ژانویه
مالقات کردند .شاپوریان چند سال قبل به عنوان مشاور مطبوعاتی سفارت در واشنگتن خدمت کرده و
بعد هم درلندن کار میکرده وچندی پیش هم معاون وزیرمطبوعاتی بوده است و تا  3ماه قبل هم به عنوان
رابط عمومی شاهدخت اشرف فعالیت میکرده است .او در حال حاضر مدیر انتشاراتی مرز نو ـ یک
قسمت انتشاراتی که به وسیله گروه انتشارات فرانکلین اداره میشود ـ میباشد .افراسیابی یک پزشک
است که در تهران و انگلیس دوره دیده است و گرداننده یک زایشگاه در مرکز شهر تهران است و تا  5سال
قبل به عنوان سرهنگ در ارتش خدمت میکرد و عضو حزب مردم علم بوده و تا برکناری هویدا برای
روزنامه رستاخیز و بعد از آن برای اطالعات و ـکیهان مقاله نوشته است .این اشخاص معلوم است که
مخالف نیستند.
2ـ بعد از گفتگو و توضیح اینکه آمریکا موقعیت کنونی را چطور میبیند ٬شاپوریان گفت بیشترایرانیان
ساـکت هستند و از شاه حمایت میکنند و از اینکه شاه بخواهد ایران را ترک کند نگران هستند .در صحبت
از حس بیمسئولیتی روزنامهها در کشور ٬او گفت که موافقت تیمسار ازهاری را در چند هفته گذشته برای
انتشار یک روزنامه که ”تنها واقعیات را گزارش دهد“ و هر از چند گاهی حتی به دولت ازهاری هم حمله
ـکند جلب کرده است و دولت احتیاج به سرمایه داشته و بدین دلیل تحقق نیافته است.
3ـ بعد افراسیابی عقیده خود را ابراز داشت و گفت دو چیز بایستی فورًا انجام پذیرد :اول اینکه شاه
باقی بماند و ریاست ارتشی را که با شدت عمل در عرض  48ساعت کنترل اوضاع را به دست میگیرد
عهدهدار شود ٬که این کار را میتوان با نظامیان شخصینما که کارهای مربوط بـه دولت را در دست
میگیرند ٬انجام داد .این کار کًال با خونریزی صورت خواهد گرفت ولی ارزش انتخاب و بررسی را دارد.
4ـ به نظر افراسیابی راه دوم این بود که دولت آمریکا شاه را تمام شده تلقی کند و یک دولت ائتالفی
متشکل از ارتش ٬جبهه ملی و شخصیتهای مذهبی و بقیه اشخاص بجز کمونیستها روی کار آورد که این
دولت بتواند روی کار بوده و از تسلط کمونیستها جلوگیری کند .او احساس کرد که زمان برای این کار هم
خیلی دیر شده .دولت آمریکا بدون فوت وقت بایستی وارد عمل شود زیرا چشمپوشی از این کار به
ـکمونیستها شهامت و جرأت خواهد داد و راه حل مطلوب نخواهد بود.
 5ـ مشاور سیاسی تفسیر افراسیابی را در مورد وضع بحرانی مملکت قبول کرد و گفت که تجزیه و
تحلیل افراسیابی و راه حل اوخوب است ولی باید به خاطر داشت که کشور آمریکاکشوری است خارج از
ایران و در امور داخلی ایران دخالت نمیکند .ما از دولت مشروطه که توسط شاه برگزیده شده بود حمایت
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ـکردیم و از مشروطه حمایت خواهیم کرد و از هر تصمیمی که شاه انتخاب و در آینده بگیرد پشتیبانی
خواهیم کرد.
6ـ تفسیر :این نمونه دیگری بود از تجزیه و تحلیل افراد وفادار به شاه که خود را با اوضاع روز وفق
دادهاند )باد از هر طرف بوزد به همان طرف میروند( .آنها عمومًا با این طرز تفکر ما که افرادی نظیر آنها
بایستی تشکیالت وسیعتری با طرحهای مؤثری در میان طبقه میانهرو و برای آـگاهی آنها که در کشاـکش
بحران سیاسی هستند و برای تحرک آنها ارائه دهند ٬موافقت کردند .معهذا آنها راه طوالنی در پیش دارند.
سند شماره )(17

خیلی محرمانه
تاریخ 14 :ژانویه  1979ـ  24دی 57

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :اولین مالقات با کریم سنجابی ٬رهبر جبهه ملی
خالصه :سنجابی در اولین مالقات با سفارت از اهمیت فوری عملی کمی برخوردار بود )ـگذشته از
احتیاج مشخص برای ممانعت مردم از تحریک ارتش پس از اینکه شاه کشور را ترک مـیکند( ٬ولی
خواهان برقراری ارتباط میباشد .او روشنفکر و دارای تصور طرفداری غرب نسبت به دولت ایاالت
متحده ٬که تمایل برای حمایت ما را میرساند .او عدم تمایلش را به کار کردن با دولت بختیار یا وارد شدن
به هرگونه شورای سلطنتی که از طرف شاه منصوب باشد را تأیید کرد .او خودش را کامًال با خمینی در یک
صف قرارداد و گفت وی شخصًا یک رژیم سلطنتی مطابق با قانون اساسی را اـگر که بتوان باخمینی راجع به
آن صحبت نمود ٬ترجیح خواهد داد و خطر ناشی از کمونیستهای داخلی را کمارزش نمود .به عبارت
دیگر ٬او گفت وی نسبت به خطرات از جانب اتحاد شوروی هوشیار است ٬خصوصًا در میان اقلیتهای
ایرانی و سؤال نمود که آیا دولت ایاالت متحده نسبت به مردم ایران ایمان دارد .او گفت یک ملت خوشحال
ایرانی میتواند نفوذی مثبت روی کشورهای همسایه مثل افغانستان ٬عراق و حتی مردم مسلمان اتحاد
شوروی داشته باشد) .پایان خالصه(
1ـ کریم سنجابی رهبر جبهه ملی کنسول سیاسی را در خانه یکی از بستگان در  11ژانویه برای اولین
تماس واقعیش با سفارت آمریکا در سالیان دراز )بیش از یک دهه و نیم( پذیرفت .مالقات به درخواست
او بود و برای اینکه بختیار نخست وزیر را ناراحت نکند به آرامی صورت پذیرفت .خانه یک عمارت
بزرگ در شمال تهران میباشد .کنسول سیاسی پس از اینکه توسط خدمتکار به داخل راهنمایی شد ٬وارد
یک سالن پذیرایی وسیع شد که به طور پراـکنده مبلمان شده بود و بجز آتشی که در بخاری دیواری که در
انتهای سالن شعلهور بود ٬نور کمی داشت .سنجابی موقر مسن از یکی از دو مبل راحتی بلند شد که به
استقبال کنسول سیاسی بیاید و مالقات به زبان فرانسه و به صورت رو در رو وصندلیهایی که به فاصله 10
یارد ازیکدیگر قرار داشت و خدمتکاری که به طور گاه به گاه چای ٬آجیل و میوه میآورد دنبال شد .آنجا
صحنه یک فیلم خوب بود.
2ـ سنجابی با بررسی مختصراز آخرین گفتگویش با شاه شروع نمود که به شاه گفته بودوی انتصاب به
نخستوزیری را به شرطی که شاه کشور را ترک کند و خمینی قبولی انتصاب از طرف وی را تأیید نماید
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میتواند بپذیرد .شاه در امتناع ورزیدن یکدنده بوده است .با این حال چند روز بعد صدیقی )سنجابی
تالش صدیقی را نادیده گرفت ٬هرچند وی شخصًا چند چیز خوب در مورد صدیقی گفت( پیش سنجابی
آمد )بدون مشورت قبلی( که بگوید از او خواسته شده که شب گذشته شاه را ببیند و شاه نخست وزیری را
به جبهه ملی پیشنهاد کرده است ٬با این قول که در این جریان کشور را ترک نماید .سنجابی این تحول را
مورد استقبال قرارداد و لی گفت شرط سوم )تأیید خمینی( هنوز بایستی گرفته شود و جبهه ملی باید برای
دیدن خمینی به پاریس برود .سنجابی که به عنوان رهبر جبهه عمل میکند سپس موضوع را با اللهیار
صالح که با این جریان موافقت نمود مطرح کرد.
3ـ آن روز عصر وقتی که وی بازگشت ٬نماینده  AEPاز او تقاضای عکسالعمل نسبت به اعالمیه
رسمی بختیار که بختیار با تشکیل دولت جدید به تقاضای شاه موافقت نموده است را کرد .این اولین باری
بود که سنجابی در مورد آن چیزی میشنید .او با بختیار تماس گرفت و وی )بختیار( از بازپس گرفتن
حرف خود امتناع ورزید .شورای اداره کننده جبهه ملی سپس جلسه تشکیل داد و بختیار را از حزب ایران
اخراج نمود .سنجابی و به عالوه خودش ٬شورای هفت نفره مرکب از دکتر آذر )وزیر آموزش و پرورش
مصدق ٬مثل خود سنجابی( ٬دکتر شمسالدین امیرعالیی )وزیر دادگستری مصدق( ٬دکتر مبشری )قاضی
و مدیر کل وزارت دادگستری در دولت علی امینی( ٬داریوش فروهر ) رهبر حزب ملت ایران( ٬رضاشایان
)رهبر ـگروه سوسیالیست ایران( و ابوالفضل قاسمی )دبیر کل جدید حزب ایران( ٬آن را آشکار نمودند
)اخراج بختیار را(.
4ـ سنجابی توضیح داد که وی به شاه گفته بود هرگونه به دستگیری قدرت توسط جبهه ملی باید به
طریقی صورت گیرد که مردم در خیابانها به آن به عنوان پیروزیشان بنگرند .این نوعی از شور و اشتیاق را
از آنها میگیرد که به دولت کمک مینماید تا نظم را برقرار نماید .روش به وجود آمدن دولت بختیار به
طریقی بود که در مقابل این قرار میگیرد .او گمان نمیبرد که آن )دولت بختیار( بتواند خودش را مستقر
نماید .گذشته از این موافقت بدون حداقل اجازه ضمنی از طرف خمینی به معنای جدایی از جنبش مذهبی
خواهد بود )چیزی که جبهه ملی نمیتوانست تحمل نماید(.
 5ـ سنجابی سپس مستقیمًا از دولت ایاالت متحده درخواست نمود که ”نسبت به مردم ایران ایمان
داشته باشید“ .او گفت ”ما ظرافت و موقعیت جغرافیایی ـ سیاسی خودمان را درک میکنیم“ .با روسها در
مرزها و قرار گرفتن ایران در بین عراق ٬افغانستان و غیره ٬ایران منطقهای است که شدیدًا مهم )او گفت:
حتی مهمتر از اروپای غربی برای ایاالت متحده( و شکنندهترین میباشد .ایرانیها با صمیمیت مـنافع
مشترکی با ایاالت متحده و دموکراسیهای اروپای غربی دارند.
ال فاسد است.
6ـ سنجابی ادامه داد :شاه بدون سابقه شریر و مستبد بوده است .خانواده سلطنتی کام ً
ایرانیان مثلی دارند” :وقتی سر فاسد شود ٬بدن بدون معطلی آن را دنبال میکند “.شـیوع ایـن فسـاد
نارضایتی گستردهای را به وجود آورده ٬و آن خمینی را به وجود آورده است .به هر حال ایران کشوری
است بزرگ ٬مهم و ثروتمند .مردمش تحصیلکردهتر از آنی هستند که بودند) ٬نظریه :علیرغم ”دولت
شریر ٬فاسد“( بعضی اصالحات برای پیش رفتن در یک جهت ملی و دموکراتیک سوسیالیستی الزم
هستند .ولی اـگر مردمش خوشحال باشند ٬قدرت ایران میتواند نفوذی پرمنعفت روی همسایههایی از
قبیل عراق ٬افغانستان و حتی مردم مسلمان اتحاد شوروی داشته باشد.
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7ـ در پاسخ به سؤالی ٬سنجابی گفت وی با کمونیستها و چپیها در داخل ایران خیلی آشنا نیست .او با
خیلی از آنها در ایاالت متحده و اروپای غربی آشناست .آنها ناامیدانه تجزیه شدهاند .فرقههای طرفدار
روسها ٬مائوئیستها٬اعضای توده ٬مبارزین ضدتوده )ـکه خیلی از آنهااعضای مأیوس قبلی هستند(.او به
تازگی یک جزوه  40صفحهای را که توسط آنها نوشته شده بود و به حزب توده به عنوان برده کور
امپریالیسم شوروی حمله میکند دیده بود .سنجابی معتقد است که نفوذ کامل آنها در اینجا کم و قابل اداره
ـکردن است.
8ــ سنجابی گفت :به عبارت دیگر باید به دقت مواظب روسها بود ٬خصوصًا در تحریک اقلیتها .خود
سنجابی یک کرد است و با وضعیت در غرب آشنایی دارد .در جنوب ـکردستان تجزیهطلبی وجود ندارد
تعدادی در منطقه سنجاب ٬مرکز و بیشتر در شمال ٬نزدیک رضائیه هستند .ولی آنها بـدون درد سـر
میتوانند کنترل شوند.
9ـ در پاسخ به یک نظریه سنجابی توافق داشت که  2یا  3نفر با عقاید چپی در اطراف خمینی هستند که
وی آنها را ناسیونالیستهای متخاصم نامید .قطبزاده با کمونیستهای فرانسوی تماسهایی داشته است
ولی لزومًا این کار او را یک کمونیست نمیکند .دکتر یزدی مذهبی است .هر دو نسبت به جبهه ملی خیلی
خشمگین هستند ٬که وی نمیداند چرا .بنیصدر که شخصًا خیلی جاهطلب است با جبهه ملی است .او
اشاره کرد محمد مکری ”استاد تحقیق“ در یک انستیتوی فرانسوی نیز چنین است) .ـکنسول سیاسی از
یک منبع با اطالع مذهبی دیگر توضیح عدم اطمینان خمینی نسبت به سنجابی و جبهه ملی از زمان
مشاجرهای که مصدق با کاشانی بیش از  25سال پیش داشت را دریافت نموده است .طبق این تئوری
خمینی هرگز مصدق را برای متحد شدن با شاه و خدمت نمودن به عنوان نخستوزیر او وقتی که وی به
اندازه کافی قدرت داشت که وی را )شاه را( سرنگون سازد ٬نبخشیده است .عالوه بر این ٬این منبع اضافه
میکند ٬خمینی فکر میکرد که مصدق و افراد او در اجازه دادن به حزب توده برای نزدیک شدن به آنها
بیاحتیاط بودهاند که در نتیجه آن ٬عمل متقابل ایاالت متحده را برانگیخت که شاه را حفظ نمود .با یک
چنین سابقهای خمینی هیچ دلیلی نمیبیند که برای قدرت دادن به جبهه ملی دوباره اعتماد کند .این تشریح
متقاعد کنندهترین تشریحی است که ما برای توصیف عدم اطمینان آشکار خمینی نسبت به جبهه ملی و
سنجابی شنیدهایم(.
10ـ در اظهارنظر راجع به دیگر رهبران جبهه ملی ٬سنجابی اظهار کرد که وی برای کار کردن با
بازرگان همیشه مشتاق بوده است ولی به صورتی شرایط همیشه همپیمان میشوند که آنها را از هم جدا
نگاهدارند .حتی در روزهای قدیم دکتر سحابی و بازرگان کمی از بقیه جبهه ملی جدا ماندند .سنجابی
ـگفت وی از برنامه قطعی خمینی )برای یک جمهوری اسالمی( مطلع نیست ٬ولی مطمئن است از قانون
اساسی به دورنیست .خمینی ممکن است به موقعش یک رژیم سلطنتی مطابق قانون اساسی را قبول نماید
ولی بایستی موافقت او را جلب نمود .به طور مثال برای جبهه ملی ٬سنجابی همیشه این موضع را گرفته که
این فرم نیست که مهم میباشد بلکه اساس و شالوده واقعی مهم است .او شخصًا شکل جمهوریهای عراق و
یا افغانستان را دوست ندارد و یک رژیم سلطنتی با قانون اساسی مدل اروپایی غربی را ترجیح میدهد.
میتوان موضعی اتخاذ نمود که ولیعهد که صغیراست معصوم میباشد .درست همان طوری که در مورد شاه
فعلی زمانی که جایگزین پدرش شد گفته میشد ٬اـکنون شاه از پدرش بدتر شده است) .او به طور ضمنی
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قبول نمود که این یک استدالل قوی برای رژیم سلطنتی مطابق قانون اساسی نیست ٬حداقل نه تحت
سلسله پهلوی(.
11ـ سنجابی ادامه داد اـگر بختیار بتواند تشنج خیابانها را پایین بیاورد ٬اعتصابکنندگان را به سر کار
بازگرداند و دانشگاهها را باز کند ٬مخالفین میتوانند به او زمانی را که وی تقاضا مینماید بدهند ولی
سنجابی فکر نمیکرد او موفق گردد .او شروع بدی داشته است و کابینهای از افراد بیماهیت و نه حتی
تکنوکراتهای مشهور دارد .آن حتی نمیتواند به عنوان یک دولت انتقالی دوام بیاورد .در پاسخ به یک
سؤال مستقیم سنجابی گفت وی نمیتواند با دولت بختیار پس از آنچه که اتفاق افتاده کار کند .این موضوع
شخصی نیست بلکه موضوعی اصولی و اخالقی است.
12ـ سنجابی با آمادگی با کنسول سیاسی موافق بود که رفتار ارتش بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ـکنسول سیاسی این پیام را به اوداد که ما در تالش آرام کردن افسران هستیم ٬ولی رهبران مخالف نیز باید از
پیش سازماندهی کنند که روزی که شاه کشور را ترک میکند شاهد تظاهرات بینظم که ارتش را تحریک
بنماید نباشند .سنجابی موافقت داشت ولی پیشنهاد کرد کمکی خواهد بود اـگر که بعضی افسران با شاه
ـکشور را ترک نمایند و یاقبل ازاینکه او برودتوسط وی برکنارشوند .کنسول سیاسی پاسخ داد که بعضی از
آنها قبًال کشور را ترک کردهاند .همان طوری که سنجابی میداند و وی امید داشت حضور مستمر برخی
دیگر به عنوان بهانهای برای تحریک ارتش قاپیده نشود ٬خصوصًا چون که بعضی افسران و سربازان ممکن
است از عزیمت شاه ناآـگاه و شدیدًا عصبانی باشند .سنجابی گفت آن نمیتواند اتفاق بیفتد.
13ـ سنجابی اضافه کرد البته ممکن است محاـکمات کوچکی در مورد چند افسر در جریان تعویض
ارتش شاه به یک ارتش ملی وجودداشته باشد.کنسول سیاسی گفت وی امیدواراست که چنان محاـکماتی
مرتبط به اقداماتی که توسط این افسران در جریان اجرای وظایفشان انجام شده نباشد .سنجابی مطمئنًا
نمیخواست که تکرار محاـکمات نورنبرگ را در ایران ببیند .سنجابی گفت وی نمیخواهد و موضوع را رها
ـکرد )نظریه :ولی ما مشکوک هستیم که وی عقاید خویش را اظهار نکرد(.
14ـ کنسول سیاسی کمی به سنجابی در مورد گرایش وی در جهت یک شورای سلطنت فشار آورد٬
منجمله تمایل خود سنجابی به خدمت در آن .سنجابی در مورد هر شورایی که توسط شاه منصوب گردد
منفی بود .او گفت شاه قادر به انتصاب رهبران خوب در چنان شورایی نمیباشد .شورای سلطنت در هیچ
حالتی نمیتواند قدرت بیشتری از آنچه که مطابق قانون اساسی به شاه اجازه داده شده به کار گیرد.
بنابراین کسی که دولت را اداره میکند مهمتر است .سنجابی سپس برای یک دقیقه ایده یک کمیته ملی
برای تعیین سیاست برای یک دولت را مورد بحث قرارداد )هرچند اصرار بر چنان کمیتهای در حقیقت
تالشی برای جایگزینی و اجرای وظایف یک دولت است( .او کمیته  20تا  30نفره غیره رسمی که به عنوان
مشاوران دولت مصدق در روزهای قدیمی خدمت میکرد را یادآور شد.او به یاد آورد که آنها هر یک یا دو
هفته یک بار تشکیل جلسه میدادند.
15ـ سرانجام سنجابی این نکته را متذکر شد که مخالفین چیزی بر علیه اقلیتهای مذهبی ندارند .او
نظرات کنسول سیاسی را قبول داشت که بهاییها ممکن است ترسی در دل داشته باشند ٬ولی او گفت این
)ترس( فقط از جمعیتهای سطح پایین است ٬نه از رهبری مخالفین )نظریه :این تفاوتی ایجاد نمیکند(.
یهودیها به خاطر همکاری با اسرائیل چیزی را از دست خواهند داد ولی مردم به صورتی دیگر با آنها
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دشمنی ندارند .او به سیاست مدارا که به زمان شاه عباس بر میگردد اشاره کرد .همان طوری که او کنسول
سیاسی را با آرزوهای حسن نیت و امید به آیندهای بهتر به خارج راهنمایی میکرد گفت وی خوشبین
است.
16ـ نظریه :در این اولین مالقات با سفارت ٬سنجابی میخواست که چیزی را که وی حسن ّنیت
خودش ٬عقاید روشنفکرانه و گرایش طرفدار غرب را برای توجه دولت ایاالت متحده ولی به طور غیر
مستقیم میداند منتقل کند .در کنار تمایل وی برای کار در جهت عدم تحریک ارتش چیزی که وی گفت از
اهمیت عملی فوری برخوردار نبود .بدون اصرار آشکار ٬وی امیدوار است که دولت ایاالت متحده وی را و
حزبش را به عنوان بیخطر برای منافعش در ایران و در حقیقت یک متحد سیاسی معرفی نماید .به هر
صورت سنجابی از موضعی که قبًال رسمًا اتخاذ نموده بود به طور قابل توجهی فراتر نرفت و درحقیقت ما
شک داریم که وی در این زمان به آن اندازه برای گفتن به ما چیزی داشته باشد .او امیدوار بود که صحنه را
برای آینده تنظیم نماید.
خیلی محرمانه
سند شماره )(18
تاریخ 15 :ژانویه  1979ـ  25دی 57
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :گزارش سیاسی ـ امنیتی
خالصه :خمینی بر همکاری با ارتش در مقابل اوباشها اصرار میورزد .اعضای شـورای انـقالب
اسالمی وی اعالم شدند .گروهی مسئولیت ترور کریم را به عهده میگیرد .تظاهرات گستردهای که متضمن
برادری با سربازان میباشد .سنا دولت بختیار را تأیید میکند .تظاهرات بیشتری در پیش است) .پایان
خالصه(
1ـ تظاهرات گستردهای دیروز به وقوع پیوست ولی عمومًا منظم و بدون خشونت بودند .در ـکرمان به
طوری که گزارش شده گروههای مردم به مشروبفروشیها و سینماها خسارت وارد آوردند ٬این یک
استثناء بود .کنسولگری تبریز گزارش میکند که تروریستها امروز صبح یک سرگرد پلیس )فرمانده حوزه
یک( و دو محافظ او را با آتش اسلحههای اتوماتیک هنگامی که سرگرد خانهاش را ترک میکرد ترور
ـکردند.
2ـ شبکه عدالت خلق به کسب انگیزه ادامه میدهد .آیتاهلل قمی از مردم درخواست نمود که امنیت
مشهد را به دست گیرند .کمیته استانی جبهه ملی درتبریز درخواست مشابهی نمود وحتی مطبوعات از یک
دادگاه خلقی فعال در شهر کوچک ارومیه نزدیک رضائیه گزارش میکنند .به طوری که گزارش شده
دادگاه  4نفر مرد را به اعدام محکوم کرد .مطبوعات همچنین گزارش میکنند دو پلیس به وسیله تیراندازی
شب شنبه در بهبهان زخمی شدند.
3ـ سید جاللالدین تهرانی به ریاست شورای سلطنت منصوب شد .چون که شورا تحت ماده 42
تشکیل شده التزام قانونی مراجع به عضویت آن وجود ندارد .به همین خاطر است که قاضی دیوان عالی٬
برای مثال ٬در شورا نیست.
4ـ کارکنان برق اعالم اعاده خاموشیهای شبانه از ساعت بیست و پانزده دقیقه تا بیست و یک و چهل و
پنج دقیقه را نمودند و اپراتورهای تلفن از این پس تالشهایشان را برای توقف کار روزانه از ساعت  10تا
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 10/30و جلوگیری از تلفنهای راه دور اضافه خواهند نمود.
 5ـ آیتاهللخمینی دیروزاعالمیهای منتشر نمود که در مورد یک توطئه خارجی توسط منافع مقرره که
تالش میکند مردم و ارتش را در مقابل یکدیگر قرار دهد اخطار مینماید .سربازان مزدور به سربازان و
تأسیسات دولتی برای اینکه ارتش را وادار نمایند فکر کند مردم میخواهند آنها را نابود نمایند ٬حمله
میکنند” .جامعه مکلف است که با اعضای نیروهای مسلح امنیتی با عطوفت برادرانه رفتار نماید“ و از آنها
در مقابل حمالت احتمالی اوباشها دفاع نمایند .ارتش و اعضای پلیس نیز موظفند در مقابل جامعه با
مهربانی و روش برادرانه رفتار نمایند و آـگاه باشند که اـگر به وسیله اوباشها مورد حمله قرار گرفتند ملت
نبایستی که سرزنش گردد بلکه توسط عوامل خارجی و ماجراجویانی که قصد دارند دردسر ایجاد کنند
تحریک به حمله شدهاند .آیتاهلل دستغیب از شیراز اخطار مشابهی منتشر نمود.
6ـ شورای انقالب خمینی به طوری که گزارش شده شامل دکتر ابراهیم یزدی ٬مهندس بـازرگان٬
صادق قطبزاده ٬فضلاهلل بنیصدر و دریادار بازنشسته احمد مدنی میگردد .گروه خمینی لیست را تأیید
ننموده است.
7ـ سنا امروز به دولت بختیار رأی اعتماد داد .رای  38به  1بود با  2غایب .مجلس فردا بحث را از سر
خواهد گرفت.
8ــ آیتاهلل خوانساری از تهران نامه سرگشادهای به بختیار که وی را به خاطر تهمتش به خمینی
ال بختیار را به خاطراینکه میگویدخمینی توسط کمونیستها احاطه
نصیحت مینماید انتشار داد .او اصو ً
شده است مورد انتقاد قرار میدهد.
9ـ گروهی به نام موحدین مسئولیت ترور پل گریم ٬قائم مقام مدیرعامل اسکو )  (OSCOدر اهواز در
ماه گذشته را به عهده گرفت .نام )ـگروه(جدید است و ما تالش خواهیم نمود که اطالعات بیشتری در مورد
آن کسب نماییم.
10ـ مارتین برکوتیز کارمند آمریکایی پارسونز جوردن دیروز در ـکرمان درگذشت .ما تاـکنون قادر
نبودهایم که مشخص نمائیم آیا مرگ به خاطر علل طبیعی بوده یا ناجوانمردی.
11ـ جبهه ملی ایران امروز صبح در تبریز یک راهپیمایی برگزار نمود .خود بازاریها استفاده کمی برای
جبهه ملی دارند ولی دیگر عوامل بدون شک به آن پیوستند .تظاهرات بزرگی امروز صبح در شیراز نزدیک
ـکنسولگری روی داد .به هر حال تمرکز راهپیمایی جای دیگری بود و جمعیت منظم مزاحم کنسولگری
نشدند.
سند شماره )(19

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :ژانویه  1979ـ  27دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :بر طبق گزارش ٬شریعتمداری در پی حمایت آمریکاست
خالصه :واسطه سیاسی گفت آیتاهلل شریعتمداری مایل است حمایت بیسر و صدای آمریکا برای
رقابت مذهبیون میانهرو با خمینی را داشته باشد .منبع به روشنی شرح داد که کمونیستها و سایر رادیکالها
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هر روز قویتر میشوند و اظهار داشت گروه خمینی حقیقتًا نمیتواند ایران را کنترل کند حتی اـگر خمینی
مراجعت کند .منبع به گروه خمینی حدود  2یا  3هفته قبل از اینکه توسط مجموع مشکالت ایران مدرن و
مبارزین چپ مستغرق شود زمان داد .این یک نظر معمولی و عادی است ٬اما چیزی است که هنوز ثابت
نشده است) .پایان خالصه(
1ـ هدایت اسالمینیا صبح روز  15ژانویه به مالقات مأمورین سیاسی ٬استمپل و پرت ٬آمد تا درباره
اوضاع فعلی ایران صحبت کرده و پیغامی که وی گفت مستقیمًا از جانب آیتاهلل شریعتمداری است را
برساند .اسالمینیا پیغام شریعتمداری را اینطور بیان کرد :دولت ایران بیلیاقتی خود را در اداره نمودن
رهبران مذهبی ثابت کرده .دولت حتی نتوانست به طور موفقیتآمیز رشوه بدهد .موج کنونی تظاهرات به
هرج و مرج تبدیل شده است .علمای تهران دعوت به آرامش نمودند و از آنها اطاعت نشد) .نظریه :تا
اندازهای درست است ٬اما اغلب تظاهراتی که در این هفته صورت میگیرد توسط نهضت آزادی ایران
سازمان داده شده و نسبتاً خوب نظم داده شده است .کمونیستها و رادیکالها دارای سازماندهی هستند که
واقعاً ایجاد دردسر نمایند .آنها آماده انجام چنین کاری هستند .در مقایسه بااینها مالها خوب سازماندهی
نشدهاند.
2ـ عمده مردم منجمله رهبران مذهبی برجسته )او همه را گفت جز خمینی( هرج و مرج نمیخواهند.
مغازهداران و سایرین تهدید شدهاند که بگویند مغازهها بسته شود ولی میل دارند باز باشند .بازگرداندن
اعتصابیون به سرکار تحت حکومت هر دولتی خیلی مشکل خواهد بود ٬چون که قدرت بالقوه مضمحل
شده است.
3ـ روحانیون میانهروداخل کشور عمومًا خمینی رادوست ندارند ولی میترسند که علناً با او مخالفت
نمایند.معهذاشریعتمداری گفته است که او علمای میانهرو را جمع کرده تا با چیزی مانندجمهوری اسالمی
خمینی مخالفت کنند) .نظریه :روحانیون داخل کشور احتماًال ترجیح میدهند شاه به عنوان سلطان باقی
بماند ٬حتی اـگر به مرخصی برود ٬آنها او را به عنوان سدی علیه بلشویسم میدانند (.مأمور سفارت متعجب
بود چه چیزی برای عکسالعمل نشان دادن میانهروها در برابر خمینی باعث گرفتن این زمان طوالنی شده
است .اسالمینیا گفت آنها میترسند و آن به این خاطر بود که میانهروها بدانند که پشتیبانی آمریکا را
دارند .مأمور سفارت پرسید این به چه معنی است؟ اسالمینیا ابتدا گفت منظور کمک با توجه به بینشهای
خارجی در مورد هر کوشش ضد خمینی است و سپس به این موضوع پرداخت که مسأله حمایت ایاالت
متحده عمدتًا مقدمهای برای علل روانی تقویت کردن روحیه آیتاهللها خواهد بود .مأمور سفارت اظهار
ـکرد که متحیر است که ببیند آمریکا چه کاری میتواند انجام دهد که بیحاصل نباشد .آنها تا این حد
اسالمینیا را سرزنش کردند که اـگر روحانیون به اندازه کافی قوی نبودند که خود بتوانند این کار را انجام
دهند ٬به نظر میرسد به دست آوردن پشتیبانی خارجی که اـگر کشف شود فاجعه آمیز خواهد بود ٬بی
حاصل باشد .اسالمینیا تصریح کرد که حمایت بایستی محتاطانه باشد.
4ـ در این لحظه کنسول سیاسی برای مدت کوتاهی به ماپیوست واو نکات قبلی را بررسی نمود وتذکر
داد که برای رهبران مذهبی میانهرو خیلی دیر شده است که تصمیم بگیرند شروع به انجام کاری کنند.
ال
اسالمینیاافسوس خورد وتوافق داشت و نیز تذکرداد که دولت ایران در گردآوری حمایت مذهبیون کام ً
ناشایسته بوده است ٬وقتی که رهبران مذهبی میخواستند با رژیم کار کنند دولت ایران و وزارت دربار
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برای اقدام کردن خیلی کند بودند.
 5ـ مأمور سفارت گفت که آنها نظرات باال را به اطالع سفیر میرسانند .اسالمینیا گفت که اـگر حقیقتًا
دولت آمریکا میخواهد که حمایت خود را از میانهروها نشان دهد و نهایتًا با آنها همکاری کند ٬زمانی که
ـکوشش خمینی درهم ریخت وقت برای شروع فرا رسیده است .عالوه بر این مانند تمام آیتاهللهـا٬
شریعتمداری حمایت سایر علما را میخواهد .هر کوششی که برای به دست آوردن حمایت مـذهبی
صورت میپذیرد باید تماس با دیگر مالها و حجتاالسالمها و غیره را نیز در بر بگیرد که بنابراین وقتی که
آیتاهلل ارشد درخواست اقداماتی را مینماید ٬دیگران خواهند گفت” :او صحیح میگوید!“ مأمور سفارت
ـگفت این کار مثل تالشی بزرگ برای یک دولت به نظر میآید نه برای یک سفارت .اسالمینیا فقط با نظر
موافق خندید.
6ـ نظریه :اسالمینیا در خالل  9ماه گذشته توسط دولت ایران مأیوس و محزون شده است .او و
دیگران در اول سال  1978کوشیدند تا رژیم راوادار به رفتار معقوالنه با رهبران مذهبی میانهرونمایند .او
)با غبطه( این حقیقت که به نظر میرسد خمینی این دور را برنده شده است میپذیرد ولی به ورای زمانی
مینگرد که او و دیگران حس میکنند مخالفین در میان خود به منازعه خواهند پرداخت .اسالمینیا
احساس میکند که آمریکا باید در سکوت رهبران مـذهبی مـیانهرو را حـمایت کـرده تـا تـحوالت
ناخوشایندی که در پیش است را جلوگیری نموده و یا کاهش دهد .اسالمینیا ارتباط خوبی با افرادی مثل
ژنرال مقدم دارد .ما مطمئن نیستیم که اسالمینیا دقیقاً از جانب چه کسی در این مرحله کار مـیکند٬
بنابراین برخی احتیاطها در دستور )ـکار( است.
سند شماره )(20

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :ژانویه  1979ـ  27دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :سازمان دهنده مذهبی به دنبال حمایت ایاالت متحده برای میانهروهاست
خالصه :سازمان دهنده )جناح( شریعتمداری در مورد وضعیت طرحریزی شده برای چند روز آینده
از مأمور سیاسی تحقیق نمود .میانهروهای مذهبی متمایل هستند که برای سقوط محتمل راه حل دولت
هدایت شده به وسیله خمینی ٬سازماندهی کنند .او اصرار بر حمایت ایاالت متحده ٬هرچند محتاطانه برای
این تالش را داشت و هراسی واقعی از اینکه دست خارجی در پشت خمینی است را ابراز نمود.
1ـ استمپل ٬مأمور سیاسی با هدایت اسالمینیا و دکتر جواد مناقبی ٬استاد دانشکده الهیات تهران و
یک محرم آیتاهللشریعتمداری )رجوع شود به یادداشت مذاـکرات مورخ  30آوریل  (1978در صبح 16
ژانویه مالقات نمود .مناقبی سرگروه متفکرین گروه شخصیتهای مذهبی است که با رهبران مذهبی میانهرو
هم عقیدهاند ولی روابط خوبی با گروه خمینی برقرار نمودهاند.
2ـ دو نفر ایرانی نظرات ایاالت متحده را در موردتعدادی سؤاالت مشکل میخواستند :آیا خمینی باز
خواهدگشت و کی؟ آیااو به سرعت عمل خواهد نمود و سلطنت را متروک خواهد ساخت؟ مأمور سفارت
ـگفت ایاالت متحده جوابهای قطعی برای این سؤاالت ندارد ولی به نظر میرسد که خمینی یک زمانی باز
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خواهد گشت و تالشهایی وجود خواهد داشت که دولت عوض شود .این سؤال که آیا خمینی با اتکای به
آنچه که تالش کرده انجام دهد و عکسالعمل نظامی موفق خواهد بود ٬در این رابطه جایی وجود داشت و
مأمور سفارت اظهار عقیده نمود که فشار مذهبی میانهرو روی خمینی زیاد سریع عمل نمیکند.
3ـ مناقبی گفت که این نظر شریعتمداری و گروه او است که تالش برای پشتیبانی از دولت بختیار
بیحاصل است و هرچه زودتر خمینی قدرت را به دست گیرد و مردم ببینند که بهشت در یک ماه نمیتواند
حاصل گردد هرچه سریعتر کار جدی برای تجدید بنای ایران میتواند انجام شود .مشکل بزرگ این است
ـکه آیا حرکت خمینی در جهت جمهوری اسالمی میتواند به اندازه کافی برای پدیدار شدن تالشهای
مخالفین کند و یا بیصدا گردد .مناقبی گفت خود خمینی یک ضد کمونیست ثابت قدم است .یزدی٬
قطبزاده ٬بنیصدر و بعضی جوانان دیگر در اطراف او در پاریس مارکسیستهای تندرو هستند کـه
ـکوشش میکنند کشور ایران را نابود کنند و آیتاهللهای میانهرو این رامیدانند .جمهوری اسالمی برای سه
نفر غیر روحانی در اطراف مرد روحانی یک تظاهر است .مناقبی چندین بار به این موضوع که دست
خارجی در پشت خمینی است بازگشت .او با آمادگی اطمینانهای مأمور سفارت را قبول کرد که این دولت
ایاالت متحده نیست ولی فکر میکرد که احتماًال روسها و ممکن است که انگلیس باشد .مأمور سفارت
پاسخ داد که دولت ایاالت متحده فکر میکند حمایت همه جانبهای از طرف منابع خارجی وجود ندارد
ولی آشکار است که اتحاد شوروی از آب گلآلود ماهی میگیرد.
4ـ گروهی که مناقبی هدایت میکرد آماده برای اقدام برای اعتدال و کاهش در نفوذ رادیکالهای چپ
در جنبش بود .تا زمانی که قطعی باشد تالش محکوم به شکست نیست گروه خواهان حمایت ایاالت
متحده و یا حداقل تضمین در مقابل مداخله خارجی بر علیه آن بود .مأمور سفارت پاسخ داد که دولت
ایاالت متحده شکل خارجی را خیلی با دقت دنبال میکند و به انجام آن ادامه خواهد داد؛ سؤال مربوط به
حمایت بیشتر ایاالت متحده در جای دیگر بایستی مورد توجه قرار بگیرد ولی مأمور سفارت فکر میکرد
ـکه این با در نظر داشتن احساسات ضد خارجی جاری در ایران ممکن است سودمند نباشد .دو نفر ایرانی
موافق بودند که چنین حمایتی بایستی که بیشتر سمبلیک باشد تاواقعی .در حال حاضر اطمینان ساده که
دولت آمریکا فکر میکند فعالیت ارزشمند میباشد ٬سودمند خواهد بود .مأمور سفارت از پاسخ به سؤال
اجتناب ورزید ولی اشاره کرد دولت ایاالت متحده از میانهروی و دولت مطابق با قانون اساسی طرفداری
میکند.
 5ـ دو نفر سؤال کردند شش ماه آینده چه به دنبال خواهد داشت .مأمور سفارت اشاره کرده دولت
ایاالت متحده همان مشکلی را با گوی بلورین )غیبگویی( دارد که هرکس دیگری دارد .مناقبی فکر
میکرد اـگر رفراندم در مورد سلطنت بتواند شش ماه به تعویق بیفتد ٬سلطنت میتواند آن را ببرد ٬چنانچه
ال در انتقاد از بیعرضگی همه در دولت ایران از شاه گرفته تا وزیر
رهبران مذهبی فعال شوند .دو نفر کام ً
دربار ٬تا دیگر مقامات ارشد تند و تیز بودند .اسالمینیا گفت وضعیت به این خاطر به شکل کنونی در آمد
ـکه شاه خودش را گم کرد و هیچ کمکی از آنهایی که بایستی تشخیص میدادند آنها هستند که بیشتر از همه
میبازند ٬نگرفت.
6ـ نظریه :قطعاً آشکار بود که هر دو نفر تشخیص دادهاند که زمان برای راه حل میانه ٬جهت خنثی
ـکردن خمینی گذشته است .نظرات خصوصًا از طرف مناقبی اشاره میکند که فشارها هم اـکنون شروع به
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رخنه در جنبش مذهبی نمودهاند و نیروهای شریعتمداری شروع به نگریستن به دوره بعد از شاه برحسب
باال بردن موقعیت خودشان در مقابل آنهایی که معتقدند به اسالم ضربه وارد میکنند کردهاند .مناقبی به
طور گیرایی یک استاد باهوش است که بهترین درک از موضوعات سیاسی ایران را نسبت بـه دیگـر
شخصیتهای مذهبی که مأمور گزارش دهنده با آنها درگیر بوده است دارا میباشد .او در اوایل  50سالگی
خود میباشد و فارسی صحبت میکند ولی بالقوه هیچ انگلیسی صحبت نمیکند .او ادعا میکند که شبکه
حامیان مذهبی وی در وادار نمودن آیتاهلل خمینی به اعتدال در موضعش در حمله به خارجیان عامل
مهمی است) .طبق گفته دکتر این غیر اسالمی است (.سفارت تماس را حفظ خواهد نمود.
سند شماره )(21

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :ژانویه  1979ـ  27دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :شکست یک هیئت اعزامی به نزد خمینی
1ـ خسرو اقبال که یک هفته قبل با امید تمام ایران را ترک کرد تا خمینی را در مورد نقطه نظر خودش
در مورد میانهروی در ایران قانع کند )تلگراف مرجع را ببینید( از طریق یک واسطه پیامی فرستاده که
خمینی یک ”هیوالی متکبر“ است .ظاهرًا اقبال نتوانسته یک صحبت خصوصی محرمانه که فکر کرده به
او قول داده شده با خمینی داشته باشد و به این نتیجه )شتابزده( رسیده که خمینی توسط کمونیستها احاطه
شده است.
2ـ اقبال با کمی تناقض اشاره به چیزی نمود که وی آن را به عنوان سرنوشت ایران میبیند :تغییری از
زندگی در زیر دیکتاتوری چکمه به زندگی در زیر دیکتاتوری نعلین .دوست ما اقبال که مردی پریشان
حواس ولی عاقل است به طوری که گزارش شده اقامت خود را در فرانسه برای آیندهای قابل پیشبینی
تمدید نموده است.
خیلی محرمانه
سند شماره )(22
تاریخ 17 :ژانویه  1979ـ  27دی 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :بیمهای بازاریها برای آینده
1ـ کنسول سیاسی و مأمور سفارت ـ پرت ـ با چهار بازاری در  14ژانویه در خانه اسالمینیاـ واسطه
سیاسی ـ مالقات کردند .بازاریها که بیشتر آنها قبًال با مأموران سفارت مالقات کردهاند .نگرانی زیادی در
مورد آینده ایران ابراز نمودند ولی تصور کمی از اینکه چگونه میشود از آشوب ممانعت به عمل آورد
داشتند .آنها به طور مکرر از مأموران سفارت سؤال کردند چه باید بکنند و جواب ما که این مشکالت
بایستی به وسیله خود ایرانیها حل شود آنها را راضی ننمود .تماماً از انحالل ارتش و یک موج متعاقب
آشوب که آنها نمیتوانستند آن را متوقف نمایند میترسیدند .این موج شامل تودهها ٬بیشتر جوانان ٬که
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چیزی نمیدانند ولی قدرت قطع زندگی عادی تجارتی را دارند ٬میشود .این افراد هم اـکنون به وسیله
ـکمونیستها کنترل میشوند و رهبران تجاری در مقابل آنها نمیتوانند مقاومت کنند .آنها از آشوب واقعی
هراس دارند و معتقدند کارها ممکن است به نحوی خراب شود که رهبران ایلیاتی ٬آزاد از کنترل مرکزی ٬به
سادگی زمینهای اجدادی بختیاری و قشقایی را به تملک خود درآورند.
2ـاینها تماماًبایستی در جایی متوقف شود .در زمانی دولت بایدبگوید :اـکنون ماتمام تقاضاهای شما
را انجام دادهایم ٬به سرکارها برگردید .در هر صورت بازاریها مطمئن نبودند که این کار چگونه میتواند
انجام شود .در جایی آنها گفتند که دولت بختیار ممکن است در برقراری نظم موفق شود ٬اـگر که بختیار به
وعدههایش وفادار بماند ٬خصوصًا در مورد وعده تنبیه مقصرین) .بازاریها مثل اغلب دیگر افرادی که ما
مالقات میکنیم خواهان دیدن نوسان اجساد در انتهای یک طناب قبل از آنکه به هر دولتی اعتماد کنند
میباشند (.به عبارت دیگر آنها گفتند که هر دولت جدیدی باید از نفوذخمینی برای حل بحران استفاده کند
و اضافه نمودند که تمام آنها صد در صد در پشت خمینی هستند .ایاالت متحده بایستی که باخمینی تماس
بگیرد ولی ما باید با خود او درگیر شویم؛مشاورین او نظراتش را به طور بدی جلوهـگرمینمایند) .بحثهایی
و عدم توافقهایی که آیا دستیاران خمینی کمونیست کامل هستند یا نه وجود داشت(.
3ـ از نظر انتظارات خود آنها برای آینده ٬بازاریها جدا از ترسشان چیز کمی برای گفتن داشتند .آنها
معتقد بودند که مردم یک شاه را قبول نخواهند کرد مگر اینکه شاید او مثل شاه انگلیس حکومت کند .اـگر
انتخابات آزاد برگزار شود ٬آنها در نظر ندارند که رأی دهند .از این میترسند که از نظر سیاسی درگیر شوند
ولی کارمندانشان رأی خواهند داد.
4ـ نظریه :این بازرگانان سنتی متوحش و حیران هستند .دو ماه پیش وقتی ما آنها را برای اولین بار
مالقات نمودیم لیستی از تقاضاهای به خصوصی داشتند که اـگر برآورده میشد به حل بحران منجر میشد.
اـکنون آنها فقط آرامش میخواهند ولی نمیدانند چگونه آن را به دست آورند .آنها مثل خیلی از ایرانیان از
هر عقیده و نظریه سیاسی در جستجوی یک پاسخ به دولت ایاالت متحده روی میآورند .وقتی که ما
ـگفتیم که ما در موقعیتی نیستیم که کاری به صورت مستقیم انجام دهیم ٬آنها به عالمت توافق سر تکان
دادند ولی پس ازمدت کمی به همان سؤال بازگشتند .آنها با خوشحالی از هر وعده موضوع بازگشت ثبات
حمایت میکنند همان طور که در تمام چیزها ٬با موافقت خمینی.
سند شماره )(23

خیلی محرمانه
تاریخ 17 :ژانویه  1979ـ  27دی 57

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
ـگزارشگر :المبراـکیس
موضوع :برنامههای خمینی
1ـ منبع با دسترسی )به اخبار موثق( ٬اما بدون سابقه خیلی درخشان به مشاور سیاسی در روز 17
ژانویه گفت که دکتر حجازی از نهضت مذهبی ٬شریعتمداری را یک الی دو روز پیش در قم دیده است.
شریعتمداری به او گفته است:
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الف :خمینی شنبه یا یکشنبه دیگر به ایران بر میگردد ) 20یا  21ژانویه(.
ب :راهپیمایان  19ژانویه کاخ را تصرف خواهند کرد.
ج :برنامه اولیه خمینی برای برگشتن دو روز بعد از رفتن شاه عوض شد ٬چون بختیار استعفا نکرده
بود .ولی شریعتمداری شک دارد که بختیار بتواند اعتصابات را پایان دهد ٬یا در برابر مخالفین پایداری
ـکند.
2ـ مطالب باال برگشت خمینی را زودتر از اطالعات به دست آمده اخیر از منابع نهضت آزادی بیان
میکند .سعی در تصرف کاخ ٬مقابله مستقیم با ارتش ایران را در بر خواهد داشت و این با سیاستهایی که
خمینی در عموم ذـکر کرده متضاد خواهد بود .لذا ٬این گزارش ممکن است صرفاً عمیقترین ترسهای
شریعتمداری را منعکس کند .با در نظر گرفتن دیدگاه احساسی منبع ممکن است این گزارش بعضی از
ـگزارشهای شخصی او را هم در بر داشته باشد.
سولیوان

سند شماره )(24

سری
تاریخ 17 :ژانویه  1979ـ  27دی 57
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :وضعیت سیاسی ـ امنیتی ایران
به سفارت گفته شده است که آیتاهلل شریعتمداری خواهان حمایت بدون سرو صدای ایاالت متحده
برای یک رقابت مذهبی میانه روانه با خمینی میباشد .طرف گفتگو گفت علت این امر قدرت فزاینده
ـکمونیستها و دیگر رادیکالها است و اظهار داشت این پیشرفت به نقطهای رسیده است که گروه خمینی
حتی اـگر خمینی مراجعت نماید واقعاً نمیتواند ایران را کنترل نماید.
ایران امروز آرام است .پس از خوشگذرانی دیروز با صداهای بلند ناهنجارش ٬نفس عمیق امروز
تقریبًا قابل شنیدن است و تقریبًا به طور قطعی به تدارکات برای راهپیمایی  19ژانویه که خمینی اصرار
دارد بزرگترین تظاهرات تاریخ ایران باشد قابل استناد است.
ال گیج کنندهاند .البته کمی این
حدس و شایعات در مورد برنامههای مسافرت احتمالی خمینی کام ً
معنی را تأیید میکنند که او منتظر است تا ببیند مثًال فعالیتهای ارتش پیش از مراجعت وی بـه ایـران
دستخوش چگونه تحوالتی میشود.
اعالمیه  16ژانویه وی شامل نکات زیرین اضافه بر آنهایی که قبًال گزارش شده بود میباشد:
ـکشاورزان از لحاظ سیاسی بایستی فعالتر شوند و صادرات )احتماًالواردات ـ مترجم( گندم را متوقف
سازند.
اسالم ٬هیچ بانک با سیستم بهره نباید تأسیس شود.
درهمریختگی شدیدی در بوروکراسی رادیو و تلویزیون ملی ایران وجود دارد .تمام ایستگاههای
رادیو دیروز از کار ایستاد ولی امروز کار را از سر گرفت .شایعات اصرار بر این دارد که کانال بینالمللی
تلویزیون به زبان انگلیسی بسته خواهد شد .دلیل ارائه شده اظهارات بختیار در مجلس است که خیلی از
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اعتصابیون رادیو و تلویزیون ملی ایران در حقیقت عوامل ساواـک هستند که اـکنون برای آزادی پخش
برنامه فشار وارد میآورند .گمان میرود که حقایقی در این نکته وجود دارد.
سند شماره )(25

سری
تاریخ 18 :ژانویه  1979ـ  28دی 57
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
تمام پستها اقدام فوری به عمل آورند )سیاسی ـ امنیتی(
موضوع :گزارش وضعیت ایران ٬شماره .79/1/18 ٬100
1ـ بختیار نخست وزیر ٬به طور خصوصی تأیید کرد که وزیر دادگستری او آقای بزیری )وزیری( در
 17ژانویه استعفا کرد .بزیری ادعا نمود که وزارتخانه وی فاقد صالحیت تکنیکی و نیروی انسانی برای
محاـکمه آنهایی که متهم به فساد هستند میباشد .اندیشههایی وجود دارد که این حرکت نتیجه تهدیداتی
است که به وسیله کارمندان اعتصابی وزارت دادگستری بر علیه وزیری صورت گرفته است .وزیری قبًال
یک بار از دفترش به بیرون پرتاب شده بود .این آشکارا یک توهین نسبت به بختیار است.
2ـ همچنین  15نماینده مجلس دیروز استعفا کردند با این دلیل که آنها قادر به انجام وظایفشان تحت
شرایط فعلی نیستند .آنها شخصیتهای مخالف بودند .این حرکت هماهنگ با درخواست خمینی بـرای
استعفا به منظور هموار نمودن راه برای دولت جدید وی میباشد.
3ـ روحانیت دستورهایی برای راهپیمایی  19ژانویه صادر نموده است و درخواست نموده که یک
واقعه اسالمی خالص باشد .شعارها یا پالـکاردهایی متناقض با اسالم نباید وجود داشته باشد .نهضت
آزادی ٬گروه سیاسی مرتبط با خمینی راهپیمایی را اداره خواهد کرد .چون که این یک روز عزاداری
رسمی میباشد ٬دولت مجبور نیست اعالمیهای جهت درخواست حمایت منتشر کند و نظریهای نداده
است.
4ـ ایران دوباره به طور اساسی ساـکت است زیرا که تدارکات برای راهپیمایی عظیم فردا ادامه مییابد.
 5ـ وزارت خارجه تأیید نموده است که سفرای ایران در بریتانیا ٬برزیل ٬ایتالیا ٬هند ٬سوریه ٬فرانسه و
سازمان ملل برکنار شدهاند.
امنیت آمریکاییها
1ـ فرودگاه تهران امروز در هوای ابری به طور عادی فعالیت میکرد ٬به هر حال به طور نمایانی خوب
بود .هواپیمای  747پان آمریکن  335مسافر حمل نمود .لوفتهانزا ٬بریتیش ایرویز ٬ارفرانس ٬سوئیس
ار ٬آلیتالیا ٬سابنا ٬ک.ال .ام .و خطوط هوایی چک و فنالند پروازهایی داشتند.
2ـ طبق تمام گزارشات فرودگاه  19ژانویه بسته خواهد شد .به این خاطر پان آمریکن دو برنامه 747
در روز  20ژانویه دارد.
ونس
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سند شماره )(26

خیلی محرمانه
تاریخ 18 :ژانویه  1979ـ  28دی 57
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :نهضت آزادی ایران در پی آرام کردن وضعیت و شتاب بخشیدن به پیشرفتش میباشد
خالصه :منبع نهضت آزادی که از طرف مهدی بازرگان صحبت میکند اصرار داشت سفارت به اعمال
نفوذش روی ارتش ایران برای شلیک و حمله نکردن به مردم ادامه دهد .بازرگان همچنین میخواهد
ایاالت متحده بداند که برنامه زمانبندی تسریع شده برای حرکت نهضت آزادی به سوی )تشکیل( دولت٬
اـگر که دستاوردهای اساسی چپیها قرار است بر آن پیشی بجوید ٬الزم میباشد .نهضت آزادی حس
میکند که درگیری بین شورای پیشنهادی خمینی و دولت فعلی ایران خودش را با مشکالت جزئی دمساز
میکند وجنبش اسالمی قدرت را به دست خواهدگرفت .این موضوع اشاره بر این دارد که شایعات مربوط
به یک معامله بین بختیار و جنبش اسالمی ممکن است دارای اساسی باشد .در این اثنا مسائل مربوط به
تنظیم برنامه بازگشت خمینی به ایران و دیگر نامطمئنیها اشاره میکند که خمینی و دستیارانش به دقت
موقعیت خودشان را قبل ازاینکه تصمیم بگیرند از چه راهی اقدام نمایند مورد تجزیه و تحلیل قراردادهاند.
)پایان خالصه(
1ـ محمد توسلی )همچنین به عنوان توکلی شناخته میشود( ٬مقام ارشد نهضت آزادی با استمپل٬
مأمور سیاسی ٬طبق دستور بازرگان رئیس نهضت آزادی مالقات نمود که دو نکته را متذکر گردد:
)الف( نهضت آزادی از ایاالت متحده برای تالشهایش در جلوگیری از ارتش برای به دست گرفتن
قدرت از طریق کودتای نظامی متشکر است و اصرار دارد که دولت ایاالت متحده به این کار ادامه دهد
و )ب( اـگر که حمالت شدید حزب توده )ـکمونیست( قرار باشد که در سیستم سیاسی فعلی ایران صورت
پذیرد برای جنبش اسالمی الزم خواهد بود که برنامه زمانبندی شدهاش را سرعت بخشد.
2ـ در مورد سؤال در تحت کنترل نگهداشتن ارتش ٬منبع نظر نهضت آزادی در مورد وضعیت اهواز در
دو روز گذشته را از زبان مأموران خود جنبش در محل تعریف کرد:
عصر  16ژانویه ارتش مجسمه شاه را برای جلوگیری از بیحرمت شـدن آن پـایین آورد .مـردم
خوشحالی کردند و در تمام شب به فریاد کردن ادامه دادند .روز بعد فرماندار نظامی خوزستان ٬ژنرال
جعفریان ٬سربازان را در مراسم صبحگاهی مورد خطاب قرارداد و آخرین نامه شاه که سربازان را به ایمن
نگاهداشتن ملت ترغیب مینمود خواند .سپس در یک سخنرانی احساساتی جعفریان سربازان را به انجام
آنچه که میتوانند در دفاع از مقام شاه انجام دهند ترغیب نمود .متعاقباً مردم سربازان را مورد تمسخر قرار
دادند و بعضی افسران جزء عکسالعمل نشان دادند و آنها را کتک زده و با شلیک گلوله به دنبال آنها کردند.
سپس تانکها به خیابانها فرستاده شدند ٬اتومبیلها را برهم زدند و روی مردم تیراندازی کردند .این کار
باعث یک درگیری سخت بین ژنرال جعفریان و شمس تبریزی فرماندار نظامی اهواز شد .در نـتیجه
شخصی )ـکه شناخته نشد ولی احتماًال با مقامات مرتبط است( گروه چماقداران که به دنبال حمله به مردم
در خیابانها و در دانشگاه جندی شاپوررفتند را تشکیل داد .در بعد از ظهر  17ژانویه مردم در خانههایشان
مخفی شدند و از بیرون آمدن هراسان بودند .تخمینهای نهضت آزادی از کشتهها حدود  30نفر و دیگرانی
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ـکه به طور وخیمی زخمی شدهاند میباشد.
)نظریه :این با دیگر گزارشات در تناقض نیست(.
3ـ نهضت آزادی میگوید وقایعی مشابه ولی نه به خشونت اهواز ٬دردزفول ٬ـگیالن و اراـک اتفاق افتاد.
نهضت آزادی دولت ایاالت متحده را ترغیب نمود که به فشار بر ارتش برای حفظ خویشتنداری ٬ادامه
دهد .مأمور سفارت گفت ما به انجام این کار ادامه خواهیم داد .ولی قویًا روی احتیاج متقارن برای اینکه
نهضت آزادی از افراطـکاریها و زیادهرویهای حرارتی مردم جلوگیری به عمل آورد و صحبت مستقیم
بارهبران نظامی که ما متقاعد هستیم خواهان خونریزی نیستند ٬تأـکید نمود .منبع موضوع را با التفات
خیلی بیشتری و بحث خیلی کمتری از گذشته قبول نمود.
4ـ بحث سپس به مسائل سیاسی وضعیت فعلی معطوف شد :توسلی گفت نهضت آزادی معتقد است
چپیها قویتر میشوند .سخنرانان حزب توده ٬خصوصًا به آذین )محمد) (1اعتماد زاده( رهبری که جدیداً از
زندان آزاد شد و تقاضای جمهوری خالص نه جمهوری اسالمی را نمود ٬در هرجایی صحبت میکنند.
ـگروههای دانشگاهی نیز فعال هستند و خشونتهایی قبًال بین دانشجویان مسلمان و رادیکال چپی در
دانشگاه تهران روی داده است.
 5ـ وضعیت آشکارا ایجاب نمود که جنبش اسالمی برنامه زمانبندی شدهاش را سرعت بخشد.
بازرگان از دولت ایاالت متحده میخواهد که بداند این قضیه اصلی است و درخواست حمایت و تفاهم ما
را نمود .وقتی سؤال شد چه حمایتی درخواست شده توسلی گفت فقط درک اینکه جنبش به کجا میرود و
نفوذ بر ارتش برای جلوگیری از ترتیبات نفاقافکنانه و مغشوشکننده ارتش .مأمور سفارت گفت دولت
ایاالت متحده راه حل صلحآمیز و منظم را حمایت مینماید و نهضت آزادی را به همکاری با دولت فعلی
ایران ترغیب نمود .توسلی گفت این کار در دست اقدام است.
6ـ برنامه زمانبندی شده طبق گفته بازرگان به ترتیب زیر است :خمینی اسامی افراد شورای انقالب
اسالمی را در  19یا  20ژانویه اعالم خواهد نمود .بازرگان و رهبر جبهه ملی ٬کریم سنجابی ٬مطمئناً در
شورا خواهند بود .ولی دیگر اسامی مشخص نیست .هیچ رهبر مذهبی در شورا نخواهد بود .توسلی گفت
ال روی آن کاری انجام نشد شامل گروه مشاور ویژه از رهبران مذهبی اصلی مثل
برنامههای فعلی که کام ً
آیتاهلل طالقانی ٬منتظری و غیره میباشد .به دنبال اعالم شورای اسالمی احتماًال استعفاهای اعضای
مجلس و وزرا که هم اـکنون در  17ژانویه شروع شده ادامه خواهد یافت .سپس انتظار میرود بختیار
نخستوزیر ٬پیشقدم شده و قدرت را به شورای انقالب اسالمی که انتخابات را نسبتاً زود برنامهریزی
میکند ٬منتقل نماید) .توسلی فکر میکرد حدود  2یا  3ماه برنامه زمانبندی کار باشد ولی هنوز هیچ
تصمیم قاطعی اتخاذ نشده بود(.
7ـ در پاسخ به سؤال در مورد ارتباط بین شورای خمینی و شورای سلطنت که ارتش نسبت به آن
وفادار است ٬توسلی گفت وی میداند تالشهایی در جریان است که نوعی از معامله انجام پذیرد ولی
نمیدانست چه تالشهایی )نظریه :توسلی ظاهرًا از تالشهای مراجعه شود(.
8ــ مسأله بازگشت خمینی هنوز کمی نامطمئن است ولی تفکر جاری خود خمینی آن طوری که برای
بازرگان ابراز شده این است که بازگشتش را تا زمانی که شورای انقالب اسالمی ردای قدرت را تصاحب
 -1محمود ـ مترجم.
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نماید و ارتش تحت کنترل بیشتری درآید به تعویق میاندازد .این تصمیم زیر بررسی مداوم قرار داشت.
منبع فکر میکرد که این احتماًال به معنای بازگشت خمینی در  6تا  10روز از حاال میباشد .بحث با قول
منبع بر حفظ تماس عادی بیشتری در چند روز آینده پایان گرفت.
9ـ نظریه :توسلی با مأمور گزارشدهنده دوستانهتر از همیشه بود و به نظر میرسید که با رفتارش
میگوید که دولت ایاالت متحده در ارزیابی وضعیت واقعبینانهتر از آنی که در گذشته بوده است میباشد.
او روشن ساخت که روی دستورات بازرگان که فکر میکرد مهم باشد که دولت ایاالت متحده نکاتی را که
وی ارائه نموده درک کند سخن میگوید .او تا این حد در مورد مقاصد آینده نهضت آزادی خوشبین بود که
ال مطلع
در مورد هیچ چیزی هرگز آنقدر )خوشبین( نبوده است و مایل بود که محدودههایی را که وی کام ً
نبود مشخص نماید .در حالی که او یا درباره تالشهایش برای صلح دادن )وفق دادن( شورای سلطنت و
شورای خمینی چیزی نمیگفت یا اینکه او یک پنهان کار ماهر است یا اینکه چیزی نمیداند )مأمور
ـگزارش دهنده به اولی اعتقاد دارد( ٬وی متقاعد میباشد که راه حل برای انتقال )قدرت( تدبیر خواهد شد.
طریقه مالیمی که هم توسلی و هم انتظام مشکالت اداره دولت مشروع را در راه چاره چارچوب اسالمی
نادیده میگیرند اشاره بر معتبر بودن شایعات مربوط به اینکه بختیار قبًال نوعی معامله باخمینی انجام داده
است مینماید) .به گزارش مرجع رجوع شود( حتی اـگر این قضیه مطرح باشد به نظر میرسد نهضت آزادی
نقش ارتش که طبق نظرات )اطالعات( ما به هیچ وجه آماده تسلیم شدن و قبول نمودن راه حل نهضت
آزادی بدون بحثهای سخت و درگیری نیست را نادیده میگیرد.
بازگشت خمینی ٬این اولین باری است که ما شنیدهایم یک شخصیت
10ـ در مورد مسئله تنظیم زمان
ِ
مسئول نهضت آزادی اظهارمیدارد خمینی تا زمانی که ساخت )قدرت( اسالمی در مکان صحیح خودش
یا از طریق به دستگیری قدرت و یا مصالحه قرار نگیرد بازگشت به ایران را به تعویق خواهد انداخت.
مشکل این طرح ریزی از نظر خمینی باید این باشد که وی هم اـکنون از طرف گروههای داخل کشور برای
بازگشت تحت فشار است .مطبوعات محلی چندین درخواست از وی برای بازگشتن را چاپ کردهاند و به
طوری که گزارش شده علی امینی برای ترغیب او به بازگشت در پاریس است .ما گمان میکنیم حداقل
برخی از این درخواستها واقعی هستند نه فقط تعارفات مورد انتظار ایرانی.
11ـ مکالمات با شخصیتهای نهضت آزادی در  2یا  3هفته گذشته به اضافه انواع اعالمیههایی که از
پاریس میآیند )برای مثال به مرجع ب مراجعه کنید( اشاره بر برخی نامطمئنیها در فکرخمینی و نظرات رد
و بدل شده فزاینده بین دستیاران خمینی دارد .در این مرحله به نظر ما میرسد که در حالی که مذاـکرات و
بحثها در اینجاادامه مییابدعدم تصمیم گیری و برنامه ریزی قابل توجهی در پاریس وجوددارد .با در نظر
ـگرفتن نامطمئنیها در اینجا و همچنین در پاریس ٬آشکار است که ما نه خارج از مشکالت سیاسی قرار
ال درگیر در چیزی که میتواند جریان سیاسی اجباری ٬آشتی برقرار نمودن بین
داریم و نه هنوز کام ً
اختالفات مهم باشد هستیم .تنها جنبه واقعی مثبت این موضوع این است که خمینی به هر
دلیلی از مراجعت فوری به ایران ممانعت به عمل آورده و بنابر این جایی برای بحثهای بیشتری ٬حداقل
برای حال حاضر ٬گذاشته است.
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سند شماره )(27

خیلی محرمانه
تاریخ 18 :ژانویه  1979ـ  28دی 57

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
ـگزارشگر :اسکودرو ٬پرت
موضوع :نظر مخالفین
خالصه :گروههای انتخابی مخالفین  3ساعت به صدای بلند برای کارمندان سفارت صحبت نمودند ٬و
دولت آمریکا را به خاطر شاه و گرفتاریهای ایران سرزنش نمودند.
1ـ مأموران سفارت ٬اسکودرو و پرت ٬در روز  12ژانویه با گروههای انتخابی مخالفین ٬تقریبًا حدود
 12نفر که شامل مردان سرشناس و مشهوری از جمله حاج سید جوادی ٬دکترها ٬وکیالن ٬اسـتادان
دانشگاه ٬یک بازاری و یک کشاورز بودند ٬در منزل دکتر هوایی مالقات کردند) .حدود  3تا  4خانم
پوشیده )دارای روسری( برای آخر مالقات در گوشه اتاق با هم صحبت میکردند .آنها چیزی نمیگفتند تا
اینکه یکی از آنها در حالی که خیلی عصبانی بود به جمع غوغاها و صداهاپیوست .اما مردها اهمیتی به او
ندادند( .کمیت این گردهمایی از صحبت صمیمانه جلوگیری نمود ٬اماهوایی میخواست که جمع وسیعی از
مخالفین را جمعآوری نموده تا بتواند آنها را به سفارت ببرد .علیرغم تعدد افراد حرفهای و وجود یک فرد
بازاری ٬این گردهمایی یک گردهمایی جبهه ملی بود و آنها در مورد اسالم و آیتاهلل حاـکم صـحبت
مینمودند.
2ـ بجز مسأله درگیری که در مورد صحبت کردن در بین آنها وجود داشت ٬این گروه اوقات خوبی را
ـگذراندند .آنها مؤدب بودند ٬اما در مورد خط مشی دولت آمریکا و دستنشاندهها بیرحـمانه حـمله
مینمودند .مأمور سفارت پیام نیمه رسمی سفارت را مطرح کرد که اـگر شاه کشور راترک کند قوای نظامی
و ارتش تحریک پذیر خواهند شد بنابراین جمعیتها نباید کاری کنند که آنها را خشمگین نمایند و در این
بین ما تا آنجا که بتوانیم به منظور مستحکمتر و آرامتر نمودن ارتش نفوذ و اقدام خواهیم نمود .رهبران
میانهروی مذهبی قبًال این پیام را با تأیید خودپذیرفتهاند ٬همچنان که چندین نفر از رهبران بازاری هم آن
را قبول کردهاند .این گروه به هر حال به تندی هرکسی میداند که تمامی مسئولیت سوختن بانکها و غیره به
عهده ساواـک است .بنابراین چرا ما این پیغام را برای مخالفین میآوریم؟ عالوه بر این هرکسی میداند که
ارتش در کنترل دولت آمریکا است بنابراین سالحها و قوای نظامی آتش نخواهند نمود مگر اینکه ٬به آنها
اجازه بدهیم .مأموران سفارت به مدت  2ساعت کلنجار رفتند تا اینکه این نکات را بفهمانند که اشتباه
است .خصوصًا نکته دوم را ٬اما کوچکترین شانسی در این مورد پیدا ننمودند .اتهامات استاندارد شده
جلوتر آورده شده بود :دولت آمریکا شاه را روی کار آورد و به ساواـکیها تعلیم داد و با شاه در غارت نفت
ایران به وسیله قیمت بسیار ارزان همکاری نمود و غیره.
3ـ زمانی که آنها به خط مشی آمریکا حمله مینمودند ٬گروه مشخص نمود که مذهب )و بنابراین
خمینی( تنها عنصر برجسته و مسلط در این جنبش ملی نبوده است .در حقیقت با رفتن شاه آنها انتظار
ندارند که حتماً یکی از آیتاهللها نقش بزرگی داشته باشد .مأمور سفارت پرسید که اـگر انتخابات آزاد یک
ـگروه از نمایندگان تأیید شده خمینی را روی کار آورد چه میشود؟ آنها گفتند که این طور فکر نمیکنند
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مگر در بعضی از روستاها .یکی از مخالفین گفت که 4
ــ مردم شهرها تحصیلکرده هستند و در نتیجه آنها به
جای آنکه کورکورانه به دنبال خمینی بروند خود 5
انتخاب خودشان را میکنند.
4ـنظریه :به طور خالصه این عقیده جبهه ملی و دانشگاهیان بود که مردم مذهبی ازدست رژیم آسوده
خواهند شد و بعد آنها )یعنی جبهه ملی( وارد معرکه شده و اوضاع را در دست میگیرند .آنها این طور فکر
میکنند که آنها تنها گروه سیاسی تعلیم دیده و منظم در شهر میباشند .درست وقتی پیشبینی آنها جامه
عمل میشود واجتنابناپذیر خواهد بود که ایران به طرف یک دموکراسی پارلمانتاریستی سوق پیدا کند.
این محل سؤال است.
سولیوان

سند شماره )(28

سری
تاریخ 20 :ژانویه  1979ـ  30دی 57
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :گزارش وضعیت ایران
1ـ تمام متن سری
2ـ امنیتی ـ سیاسی :آیتاهلل خمینی امروز اعالمیهای منتشر نمود که اشاره میکند وی در چند روز
آینده به ایران مراجعت خواهد نمود .پیام خمینی به پیروانش بطوری که گزارش شده گفته است که” :با
ـکمک خداوند تا چند روز دیگر در میان شما خواهم بود“.
3ـ خمینی همچنین از اعضای پارلمان ایران خواست که از کرسیهایشان صرف نـظر نـمایند ”تـا
نمایندگان واقعی مردم بتوانند مکان مشروع خود را به دست آورند“.
4ـ نخست وزیر سابق ٬امینی ٬برداشت خودش را با سفارت در میان گذاشت که گروه خمینی از یک
برخورد مستقیم با بختیار اجتناب ورزیده و هرچند آنها او را ”غیرقانونی“ میدانند ولی تالشهایش را
تحمل خواهند نمود .امینی بختیار را نصیحت کرده که محکم بایستد و در مقابل درخواستهای خمینی برای
انحالل مجلس و شورای سلطنت مقاومت نماید.
 5ـامینی که باچندین نفر از شخصیتهای مخالف مالقات نموده است از گفتگوهایش متقاعد شده است
ـکه خمینی نظریههای میانه رامیپذیرد و ازاقدام عجوالنه خودداری مینماید .عالوه بر این او معتقد است
ـکه نیروهای داخل کشور از قبیل آیتاهللهای قم ٬بازاریها و مردمی که بیکار هستند ٬شروع به دفاع از خود
نموده و تدریجاً آزادی عمل مطلق خمینی را فرسایش خواهند داد.
6ـ مقامات نهضت آزادی مرتبط با خمینی اظهار رضایت کلی از طبیعت بدون خشونت راهپیمایی 19
مارس در تهران نمودهاند .منابع نهضت آزادی اشاره کردهاند که یک کمیته اعتصاب منصوب از طرف
خمینی ٬امروز با فرمانی برای بازگرداندن بخشهای اصلی به سرکار دراوایل هفته آینده ٬شروع به کار کرد.
7ـ یک منبع مخالفین امروز به سفارت گفت که کمونیستها مشغول سازماندهی تظاهرات خودشان که
در جنوب تهران در  21ژانویه برگزار میشود هستند.
 8ـ کنسول اصفهان گزارش میکند که درگیری شدیدی در  19ژانویه بین گروههای مخالف و موافق
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شاه در شهرهای نجف آباد و تیران که خارج از اصفهان هستند روی داد .ماه گذشته نجفآباد صحنه
خشونت و خرابکاری شدیدی توسط گروههای طرفدار شاه بود .حداقل  12نفر کشته شـدند )هـیچ
آمریکایی کشته نشد( .هیچ عمل خشونتآمیز عمده دیگری گفته نشده.
9ـ کنسول شیراز گزارش میکند که دستگاه رسمی دولت در آنجا با استثنائاتی چند تقریبًا از انجام
وظیفه بازمانده است .رهبران مذهبی مداخله نموده که برخی خدمات اساسی را سازماندهی نمایند .در
حال حاضر انقالب بر هر چیز دیگری پیشی میجوید .اجتماعات و سخنرانیها تقریبًا جنبههای مداوم
صحنه داخلی هستند.
10ـ طبق گفته عضوی از همراهان شاه در آسوان ٬شاه آسوان را به قصد مراـکش در صبح روز 23
ژانویه ترک خواهد نمود .شاه حسین از اردن نیز به طوری که گزارش شده خانواده سلطنتی را برای سفری
به عمان دعوت کرده است.
11ـ پراودا در  20ژانویه مقالهای طوالنی و تند و سخت منتشر نمود که در مورد خطر یک کودتای
حمایت شده از طرف ایاالت متحده و یک دیکتاتوری نظامی اخطار میکند .یک لحن ضد آمریکایی
شدید در مقاله وجود دارد که به عنوان تالشی از طرف شوروی برای بدنام کردن هم ایاالت متحده و هم
بختیار دیده شده است.
12ـ نفت :طبق گفته یک ناظر موثق ٬اـکثریت کارکنان نفت اـکنون آمادهاند تا کارشان را بر یک اساس
عادی از سر بگیرند .به هر صورت ترس جلوی آنها را از انجام آن میگیرد .رهبران یکدنده اعتصاب٬
مشخص و روشن نمودهاند که علیرغم خواستههای آیتاهلل خمینی تولید کامل فقط زمانی میتواند از
سرگرفته شود که آنها بگویند و هرکسی که تالش نماید با آنها مخالفت نماید این کار را با به مخاطره
انداختن خودش انجام خواهد داد .رهبران اعتصاب گفته شده است که تقریبًا کارمندان جوانی )اداری(
هستند که مدت زیادی نیست از دانشگاه خارج شدهاند.
13ـ امنیت آمریکاییها :دو پرواز  747پان آمریکن امروز با مجموع  573مسافر در تهران فعالیت
داشتهاند .یک  747برای  21ژانویه برنامهریزی شده است.
سند شماره )(29

تاریخ 20 :ژانویه  1979ـ  30دی 57
از :سفارت آمریکا در تهران
خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مخالفین مذهبی ـ فعالیتها
خالصه مطلب :منابع نهضت آزادی از ثمرات راهپیمایی و رژه  19ژانویه )ـکه جداـگانه گزارش شده(
اظهار رضایت کردند .هیچگونه خشونتی دیده نشد و تنها  2گروه چپ برای برهم زدن اوضاع کوشش
ـکردند .اینها توسط نیروهای انتظامی راهپیمایی ٬بدون درگیری متفرق شدند.ـکمیته کـنترل اعـتصابات
منتخب خمینی با حکم بازگرداندن قسمتهای مهم به کار ٬منجمله کارکنان دولتی صبح روز  20ژانویه
شروع به کار نمود .نهضت آزادی گفته است که چپیها کوشش خواهند کرد که راهپیمایی جداـگانهای در
جنوب تهران در  21ژانویه بر گزار کنند .مذاـکرات بین گروههای مذهبی و بختیار در حال پیشرفت است.
هیئت نمایندگی مذهبی امکان دارد به پاریس برود و با خمینی صحبت کرده و بگوید که شورای انقالب
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اسالمی بایستی بر اساس بعضی از بنیادهای قانونی به کار گمارده شود .نهضت آزادی نگران است که
بختیار و شورای سلطنت تسلیم نشوند .آنهایی که این موضوع را زمینه قرار میدهند بایستی از خوش بینی
بیجا اجتناب ورزند.
1ـ مأمور سیاسی سفارت استمپل با مقامات نهضت آزادی ٬توسلی و امیرانتظام )قویًا از اسم آنها
محافظت شود( ٬دراواخر غروب  19ژانویه و دوباره باانتظام در ظهر  20ژانویه صحبت کرد .هر دو آنها از
نتایج راهپیمایی خوشحال بودند .ارزیابی آنها این بود که در این مراسم راهپیمایی بیش از  2/5میلیون نفر
شرکت کردند )دیگران منجمله مطبوعات داخلی تعداد را بین  1/4الی  1/8میلیون نفر ذـکر کردهاند( و روز
بدون خشونتی به پایان رسید .توسلی یادآور شد  2گروه چپی کوشش کردند که خود را در قسمتی از
راهپیمایی جا دهند اما از داخل جمعیت بدون حادثهای توسط گروههای انتظامی راهپیمایی بیرون رانده
شدهاند .تمام شعارها ٬اسالمی بودند .افراد نهضت آزادی قبول کردند که روحیه جمعیت کمی کسلتر از
راهپیمایی عاشورا بود ٬اما هردو آنها )و نیز اغلب اشخاص دیگری که ما با آنها صحبت کردیم( این را به
یأس مربوط به رفتن شاه منتسب مینمایند .حاال که شاه رفته است مردم نگران چیزهای دیگری هستند٬
هوا ٬محصوالتشان ٬کمبود بنزین و غیره...
2ـ انتظام گفت :کمیته اعتصابات منتخب خمینی امروز کار را شروع کرد .دکتر یداهلل سحابی به عنوان
رئیس و دکتر محمدجواد باهنریک رهبر روحانی و علیاـکبر معینفر به عنوان اعضاء برگزیده شدهاند.این
ـگروه  2عضو اضافی دیگر انتخاب خواهند کرد .انتظام گفت سحابی در حال بررسی بود کـه آیـا او
)امیرانتظام( بایستی در کمیته باشد یا نه ٬زیرا که او کارهای هماهنگ کننده بیشتری در جای دیگر انجام
میدهد .انتظام گفت به هر صورت کار کمیته را دنبال خواهد کرد .در جواب سؤال ٬امیرانتظام تأیید کرد که
فرمان کمیته شامل هر دو بخش عمومی و خصوصی بوده است و هدف تالشها به حرکت در آوردن مجدد
ـکشور میباشد .مأمور سفارت اشاره کرد که نخست وزیر کوششهای زیادی میکند که بخش عمومی را
از  21ژانویه به سرکار بازگرداند .اـگر هدف کمیته همین بود خیلی مفید خواهد بود که کارش با سرعت
ـکافی پیشرفت نماید ٬که از ایجاد برخورد جلوگیری به عمل آید .زیرا هر دو طرف متعهد به بازگشت به
سرکار٬شدهاند .امیرانتظام این مطلب را دریافت و تأـکید کرد که این توافق همچنین کمک خواهد کرد که از
عناصر چپیها که کوشش میکنند به حرکت کارگران لطمه بزنند٬جلوگیری به عمل آید)نظریه :ماامیدواریم
ـکه این کوشش برای توافق به سرعت کافی انجام گیرد اما این موضوع به زودی انجام خواهد گرفت(.
3ـ توسلی گفت سازماندهندگان حزب توده اعالمیهای منتشر کرده و تقاضای گردهمایی بزرگ چپیها
)وـاحتماًال ضد مذهبی( برای پیش از ظهر  21ژانویه را نمودهاند .محل تظاهرت میدان قزوین با یک میل
فاصله در شمال ایستگاه راهآهن تهران در خیابان ششم بهمن خواهد بود) ٬نظریه :بجز شرکت توده و
چپیهای رادیکال در فعالیتهای دانشگاه این اولین و بزرگترین آزمایش قدرت حزب توده است که با
شرکت جمعیت بیشتری خواهد بود .در حقیقت اـگر این اولین را راهپیمایی سازمان یافته چپ ٬جنبه عملی
به خود بگیرد ممکن است انگیزه سودمندی برای میانهروهای نهضت آزادی باشد که کوشش خود را برای
سرعت بخشیدن در پیدا کردن یک راه حل سیاسی میانه به کار برند(.
4ـ در یک صحبت جداـگانه دکتر میناچی )حامی آیتاهلل شریعتمداری( تأیید کرد که مـذاـکـرات
فیمابین مخالفین و نمایندگان بختیار برای چگونگی حل اختالف بین شورای انقالب منتخب خمینی و

خط میانه  379

شورای سلطنت به پیش میرود .میناچی گفت که شورای خمینی هنوز افرادش نامگذاری نشده که قسمتی
از آن به این دلیل است که مذاـکرات در مورد ارتباط طرحریزی شده بین آن شورا و شورای سلطنت هنوز
ادامه دارد .میناچی گفت که آیتاهلل رفسنجانی و مطهری امکان دارد آنها را همراهی کنند ٬غرض از این
مسافرت این خواهد بود که خمینی را راضی کنند که بپذیرد که شورای سلطنت اسالمی بایستی رابطه
ال قبول نخواهند کـرد.
قانونی با رژیم کنونی داشته باشد وگرنه روحانیون میانهرو در اینجا آن را کام ً
میناچی نخواهد گفت که چگونه امکان دارد این موضوع تحقق پیدا کند ولی فکر میکرد که شاید شورای
اسالمی بتواند انتصاباتش را از شورای سلطنت به عنوان قسمتی از جریان انتخابات بگیرد.
 5ـ انتظام نگرانی کمی متفاوت را در مورد وضعیت سیاسی باز ابراز کرد .او گفت که خمینی در شرف
اعالن شورای انقالب اسالمی بود ٬که هم اـکنون نخست وزیر و کابینه را انتخاب کرده است) .او ادعا کرد که
اسامی را نمیداند و احتماًال اسامی را میدانست (.مشکل این است که بختیار از دادن استعفا خودداری
ـکرده است) .مطبوعات صبح امتناع علنی بختیار را از انتقال قدرت به خمینی چاپ کـردهانـد” :یک
ـکاردینال به جای یک نخست وزیر نمینشیند (“.انتظام فکر میکند که شورای سلطنت و مجلس تـا
حدودی حاضر به استعفا و کنارهـگیری شدهاند )نظریه :ما فکر میکنیم این عمل بـیموقع و زودرس
میباشد( و جدیت الزم میباشد تا اینکه بتوان بختیار را از سر راه برداشت؛ دولت آمریکا میبایست
بختیار را نصیحت به کناره گیری نماید .مأمور سیاسی سفارت متذکر شد که بختیار نخست وزیر قانونی
است و این عامل مهمی در نگهداشتن ارتش پشت سر یک دولت غیر نظامی میباشد .مأمور سیاسی نقطه
نظرهای شخص خود را با جسارت بیان کرد و گفت اـگر طرحهای خمینی امیدی به تحقق دارند برخی
مطابقتها با فرمهای قانون اساسی الزم خواهد بود.انتظام که به نظر میرسد با صحبت مصالحه و سازش که
در پاراـگراف قبلی ذـکر شده آشنا نیست ٬سری به عالمت توافق تکان داد و از موضوع صرف نظر نمود.
6ـ تجزیه و تحلیل :میزان مشخص سردرگمی و نامطمئنی از طرف هر دو ـ میناچی و انتظام ـ دقیقاً
اشاره بر این دارد که مخالفین هیچ ایده روشنی از اینکه چنانچه بختیار و دیگر نهادهای دولت از تسلیم
شدن امتناع ورزند وضعیت به کجا میانجامد٬ندارند .میناچی که ذاتاً یک خوش بین است ٬سدی در مقابل
سؤال چگونگی حل مسأله شورای سلطنت در مقابل شورای انقالب اسالمی نمیبیند .بختیار متذکر شده
است که اـگر تحت فشار قرار گیرد نتیجه احتماًال یک به دستگیری قدرت خونین توسط ارتش میباشد.
مشکل عکسالعمل نظامی در مقابل پیشنهادات خمینی و فقدان هرگونه استمرار منطبق با قانون اساسی
در مورد راه حل خمینی ٬دخالت رهبران مذهبی میانهرو را قویتر نموده است .اـگرچه شریعتمداری در
ـگذشته تمایلی به اختالف داشتن به صورت علنی با خمینی نشان نداده است ٬ما مطلعیم که وی در 19
ژانویه مصاحبهای با مطبوعات داشته که تا حدی از دولت بختیار حمایت میکند و اصرار دارد که شورای
انقالب اسالمی بایستی اساسی منطبق با قانون اساسی داشته باشد.خمینی به هیچ وجه مقام برتر خود را از
دست نداده است ولی فرسایشی )در مقام او( وجود دارد و اـگر گروه رهبران مذهبی داخل کشور تمایل به
ایستادن در کنار امتناع بختیار در مورد کنار رفتن خودش از صحنه داشته باشند .سپس وقایع ممکن است
خمینی را علیرغم لجاجتش وادار به حرکت در جهت مصالحه بنماید.
7ـ پیشبینی احتیاطی در دستور کار است .سفیر و دیگر مأموران گزارش دهنده متوجه شدهاند منابع
وزارت خارجه مطبوعات را که ظاهرًا تا حدی بر اساس گزارشات تلکس ما از جریاناتی که در باال بدان
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اشاره شده بودهاند سابقه اطالعات قرار دادهاند و به مذاـکراتی که در داخل ایران بر سر موقعیت خمینی
جریان دارد تااندازهای آب و رنگ دادهاند .میناچی یک خوش بین ثابت میباشد وخمینی همیشه لجوج
بوده است .مراحل مذاـکرات ایرانیان هرگز یک مدل استدالل معتدل و روان نبوده و همیشه نسبت بـه
جریانات بیرونی حساس بوده است .ما فکر میکنیم برای چند روز و هفته حساس آینده ٬نیازی به هیچ
نظریهای درمورد این جریان وجودندارد .اـگر دالیلی برجسته برای توجیه مطبوعات درمورد سابقه وجود
داشته باشد )و ما در اینجا نمیتوانیم مجسم کنیم آنها چه خواهند بود( ٬ما معتقدیم صـحیحتر و نـیز
محتاطانهتر خواهد بود که نظریهای مهار شدهتر و کمتر خوشبینانه همراه با کلمات عالی هادینگ ـکارتر
)سخنگوی وزارت خارجه ( راجع به تقاضاهای مأیوس کننده ارائه گردد.
سند شماره )(30
تاریخ 21 :ژانویه  1979ـ برابر با اول بهمن 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :شایعات سیاسی در میان برگزیدگان جوان
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :دستیار سابق در شرکت ملی نفت ایران و مدیر کل سابق وزارت بازرگانی در مورد :رابطه
بین ژنرال ناظم و ژنرال جم” ٬مبارزه ترور شخصیت“ بر علیه ژنرال خسروداد ٬استعفای وزیر دادگستری٬
نفوذ مارکسیستها روی وقایع ٬سنجابی ٬شرکت ظلی معاون دبیر وزارت امور خارجه در تظاهرات 19
ژانویه و مجموعهای از دیگر موضوعات ٬اظهار نظر نمودند) .پایان خالصه(
3ـ مطالب زیرین یادداشتهایی از گفتگوی  9ساعته روز  20ژانویه با بهرام چوبین ٬دستیار سابق دکتر
پرویز مینا در شرکت نفت میباشد .چوبین به طور کلی صادق است .ولی راست یا دروغ باشد کمربند
انتقال بدون تشخیص چیزی که میشنود ٬میباشد .در طول قسمتی از این زمان ) 9ساعته( مـصطفی
انصاری یک مدیر کل اسبق در وزارت بازرگانی به دو مأمور سفارت و چوبین پیوست.
4ـ ژنرال ناظم و ژنرال جم :ژنرال ناظم چند ماه پیش استعفا داد .او کمی خل و خیلی خشن است.
چوبین گفت ناظم دو استعفا نامه به شاه نوشت که اولین نامه رد شد .در جواب به نامه دوم که فحشآمیز و
تهدید کننده بود ٬شاه فقط موافقت نمود که ناظم را بازنشسته گرداند ٬ناظم و جم فامیل هستند و جم احترام
فوقالعادهای برای قضاوت ناظم قائل است .چوبین ادعا نمود این ناظم بود که جم را متقاعد نمود که مقام
وزارت جنگ را نپذیرد.
 5ـ ژنرال خسروداد :چوبین گفت برای متوقف نمودن مبارزه هدایت شده توسط مارکسیستها برای
ترور شخصیت علیه ژنرال خسروداد که قوی و قادر است و  12یا  16هزار رنجر او هنوز میتوانند کنترل
ـکشور را در  24ساعت به دست بگیرند ٬باید کاری انجام گیرد.
6ـ خاطرات شریف امامی :شریف امامی ٬نخست وزیر قبلی در خاطراتش به سختی از سفیر سولیوان
انتقاد خواهد نمود .او به دوستانش میگوید که هر بار او با سفیر گفتگو کرد ٬سولیوان بدون توجه به اینکه
چه میگذرد وی را ترغیب نمود که معتدلتر شود) .پدر چوبین و شریف امامی از زمان مدرسه با هم
دوستان صمیمی بودهاند(.
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7ـ وزیری ٬وزیر دادگستری :چوبین اظهار نمود که وزیری در حقیقت استعفا نموده که یک حزب
سوسیال دموکراتیک که بختیار نخست وزیر نهایتًا به آن خواهد پیوست تشکیل دهد) .نظریه :مزخرف(
 8ـ چوبین به گروهی به نام ”ـکمیته  “28که برای حمایت از بختیارتشکیل شده٬پیوسته است .هر عضو
قرار است  5عضو جدید دیگر به گروه بیفزاید .این موضوع در جریان گفتگوها گم شد و مأمور سفارت
نفهمید که کمیته  28چه کسانی هستند.
9ـ مارکسیستها :چوبین اظهار داشت که اقلیتهای منظم مارکسیت در حقیقت خیلی از اعتصابات را
ـکنترل مینمایند و بجزاینکه به زودی )اعتصابات(متوقف شود ٬به طورمؤثری جنبش مذهبی را دراختیار
خود خواهند گرفت .چوبین هم اـکنون شریکی در شرکت مهندسی دلتا که یک پیمانکار است و کارهایی
)هم اـکنون فعال نیست( در پاالیشگاه تهران ٬در  IGAT-IIو در کارخانجات  NGLدر مـناطق نـفتی
خوزستان دارد .یکی ازکارمندان اویک مارکسیست جوان به نام سوارکی است که به توضیح دادن درمورد
اینکه چگونه گروه او جریان وقایع را هدایت مینمایند عالقهمنداست .طبق گفته چوبین سوارکی میگوید
خمینی هرگز باز نمیگردد؛ ما به او اجازه نمیدهیم .چوبین پیشنهاد ارائه جزوههای مارکسیستی را نمود
ـکه توسط سوارکی به او داده شده و سوارکی زیر حقایق اصلی را خط کشیده است و بقیه را ”سخنان
ستایشآمیز برای مصرف مذهبی“ مینامد .چوبین همچنین گفت شایعهای وجود دارد که در یک حمله
مشترک چند هفته پیش ٬ساواـک و سیا یک برنامه  30صفحهای برای یک به دستگیری قدرت توسط
ـکمونیستها در  7مرحله که تخمین زده شده است  4تا  5سال طول میکشد را پیدا نمودند.
10ـ سنجابی :سنجابی برای مدت مدیدی اسمش در لیست حقوق شرکت ملی نفت ایران با حقوق
ماهانه  21000تا  24000تومان ) 3000دالر ماهیانه( بوده است .حدود  10تا  12سال پیش سنجابی با
ساواـک در معرفی چپیها در دانشگاهها همکاری نمود .چوبین اظهار داشت عالوه بر این سنجابی متولد
ایران نیست) .اطالعات بیوگرافی ما اشاره میکند که وی در منطقه ایلیاتی سنجاب نزدیک کرمانشاه متولد
شده است (.چوبین درمورد تالش برای ترغیب او به تشکیل دولت گفت شاه با سنجابی بااین حقایق رو به
رو شد و تهدید نمود که اـگر سنجابی همکاری نکند سابقه او را فاش خواهد نمود) .نظریه :البته سنجابی
امتناع ورزید(.
11ـ ظلی ٬معاون دبیر وزارت امور خارجه :مصطفی انصاری گفت که در  19ژانویه به دنبال یک
برخورد در وزارت خارجه بین آنهایی که میخواستند ”انسجام با مردم را نشان دهند“ و دیگرانی که
احساس مینمودند وزارت خارجه بایستی دور از کشمکش بماند ٬ظلی به طوری که گفته شده گروهی را
برای پیوستن به راهپیمایان هدایت نمود.
12ـ به طوری که گفته شده رئیس مجلس به دنبال تعداد زیادی از دیگر نمایندگان استعفا مینماید که
دست بختیار را دراداره نمودن توسط فرمان ٬باز بگذارد).نظریه :این جنبه عجیب شایعه استعفای همگانی
یک چیز برای توضیح دادن دارد :نمایندگان مستعفی احتماًال به نظر میرسد که در حالی که با بختیار
همکاری مینمایند ٬از خمینی هم پیروی میکنند و ضمناً از مسئولیت فرار میکنند .چیزی که آن را به نظر
غیرمحتمل میرساند این است که پیش اغلب نظرها این کار به شانس بختیار برای به دست آوردن هر نوع
قدرت معنوی بیشتر صدمه میرساند ٬اـگر که آن را از بین نبرد .حکومت به وسیله فرمان تحت چنین
شرایطی مورد سؤال قرار خواهد گرفت(.
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13ـ مهران ٬وزیر سابق دارایی و اقتصاد خارج شده است و اـکنون در لندن است.
14ـ هویدا :چوبین داستان میکروفون پشت گل میخک هویدا را که در مطبوعات دیده شده تکرار
نمود .او اضافه کرد که نوارهای گفتگوهای متهم کننده توسط هویدا با شاه و دیگران در مقر هیئت نمایندگی
ایران در سازمان ملل توسط برادر هویدا ذخیره شده و اـکنون از آنجا ٬برای نگهداری مطمئن آنها ٬خارج
شده است.
خیلی محرمانه
سند شماره )(31
تاریخ 22 :ژانویه  1979ـ برابر با دوم بهمن 1357

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :ایران در انتظار خمینی است .بختیار عهد میکند که محکم بایستد .خشونت طرفدار و ضد
رژیم .چپیها آشکارا تظاهرات میکنند .آیتاهللهای میانهرو خود را از بختیار دور میکنند .در تبریز شایع
شده که به خاطر اینکه شریعتمداری عامل ساواـک خوانده شده بین طرفداران شریعتمداری و خمینی
درگیری به وجود آمد .حمله به خانه بهاییان در غرب ایران .پایان خالصه.
3ـ انتظار میرود که خمینی نزدیک ظهر روز جمعه وارد شود؛ هرچند منابع در مورد زمان و شرکت
هواپیمایی اختالف دارند) .بعضی میگویند ارفرانس؛ دیگران میگویند کارکنان ایران ایر به سرکار باز
میگردند تا آیتاهلل را بازگردانند (.خمینی در این اثنا به طوری که گزارش شده مجدداً اظهار داشته که
نمایندگان مجلس باید مقامهای خود را رها کنند و همچنین شورای سلطنت .او از ارتش خواست که با
دولتی که به زودی تشکیل میگردد همکاری نمایند .ما شب گذشته از یک مصاحبه با رسانههای انگلیسی
به طور غیر مستقیم مطلع شدیم که خمینی به طوری که گفته شده است فاش ساخته که وی معاملهای با
ارتش انجام داده است.
4ـ بختیار ٬نخست وزیر٬دیشب ملت را موردخطاب قرارداد و اظهار داشت که وی استعفا نخواهد کرد
باقی خواهد ماند تا از قانون اساسی دفاع نماید .او عالوه بر این تقاضای پایان بخشیدن به تظاهرات و
اعتصابات را نمود و از مطبوعات به خاطر انتشار پیامهای مسموم انتقاد نمود .او اضافه نمود که ”هیچ
توهین دیگری را نسبت به ارتش“ تحمل نخواهد نمود .به هر صورت او قبول کرد که اخـتالفاتی در
نیروهای مسلح بین گروههای مذهبی و غیر مذهبی به وجود آمده است .بختیار ادعا نمود که قویترین
نخست وزیر ایران میباشد چون که او صادقانه حکومت مـیکند .او اظـهار داشت اعـتصابکنندگان
دستوراتشان را از دشمنان خارجی میگیرند که روی دولت فشار بیاورند ٬دولت هم اـکنون تمام تقاضاهای
ـکارگران را انجام داده است 5 .نفر از 21نماینده مجلس که استعفا نمودند ٬ازاستعفایشان صرف نظر نمودند
تا مجلس استحکام پیدا کند .شورای امنیت ملی ایران شب گذشته تشکیل جلسه دادند ولی مانمیدانیم چه
تصمیمی گرفته شد.
 5ـ چپیها به صورت فزایندهای آشکارتر گردیدهاند .مارکسیستها دیروز چندین هزار نفر را بـرای
ـگردهمایی در دانشکده فنی تهران جمعآوری کردند .دانشجویان مسلمان راهپیمایان را اذیت کردند و در
حالی که ظاهرًا هیچ جنگ خیابانی وجود نداشت ٬مقدار زیادی کشمکش و تعدادی نزاع وجود داشت.
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مطبوعات گزارش کردهاند یک هواخواه مسلمان که بااتومبیلش به سختی و عمداً به داخل جمعیت راند ٬به
وسیله نیروهای امنیتی مارکسیست کتک زده شد .در این اثنا حزب توده در پاریس تأییدش را در مورد
شورای انقالب اسالمی خمینی اعالم نمود .حزب توده خصوصًا اظهارات خمینی بر علیه مداخله ایاالت
متحده در ایران را مورد تأیید قرار میدهد .تمام نیروهای ضدامپریالیستی باید متحد شوند؛ بنابراین توده
یک دولت طرفدار خمینی را حمایت میکند .موضوع مارکسیست اسالمی که مدتها توسط خـیلی از
مخالفین رد میشد ٬اـکنون آشکارتر از آن است که نادیده گرفته شود.
6ـ در استانها آشوب به وجود آمده ولی ظاهرًا بین گروههای مخالف و موافق رژیم ٬تا چپ در مقابل
راست 10 .نفر دیروز در برخوردهایی در شیروان و قوچان )شمال شرقی ایران( کشته شـدند .تـعداد
بیشتری روز شنبه در مشکینشهر نزدیک تبریز کشته شدند دولت میگوید یک نفر کشته شد ولی افراد
محلی میگویند تا  40نفر کشته شدند .همچنین حداقل یک مرگ در هرسین نزدیک کرمانشاه وجود
داشت .دستههای چماقدار طرفدار شاه )در جاده بندر پهلوی( ٬آمل و دیگر شهرها حمله کـردهانـد.
چماقداران همچنین اتومبیلها را شب گذشته در خیابان پهلوی تهران متوقف کردند.
7ـ اعتصابات بدون کاسته شدن ادامه مییابد .کارگران )ـکارکنان( مخالف شب گذشته درست پس از
اینکه وی سخنرانیش را شروع نموده بود برق را قطع کردند ٬و قدرت پخش برنامه رادیو را برای رادیوهای
باطریدار کاهش دادند .کارکنان رادیو وتلویزیون ملی ایران رسمًا از قبول رئیس جدید شان ٬امیر مسعود
برزین ٬خودداری نمودهاند .کارکنان وزارت دادگستری نیز اظهار داشتهاند هیچ وزیری را کـه تـوسط
بختیار منصوب شده است قبول نخواهند نمود.
 8ـ مبارزات داخلی مذهبی آشکار گردیده است .در پاسخ به یک گفته بختیار که سکوت آیتاهلل در
مورد دولت او نشانه رضـایت است ٬آیتاهلل شـریعتمداری ٬گـلپایگانی ٬مـرعشی نـجفی و روحـانی
اعالمیههای جداـگانهای منتشر نموده و این تصور را که آنها از نخست وزیر حمایت مینمایند رد کردند.
مطبوعات فکر میکنند این پس از اینکه خمینی شریعتمداری را به خاطر حمایت مخفیانه از بختیار مورد
حمله قرار داد واقع شد .منبع مطبوعاتی ایران که در گذشته گزارشاتی قابل اطمینان تهیه کرده است ٬به
مأمور سفارت گفت که خمینی به طور خصوصی شریعتمداری را متهم به طرفداری آمریکا و ابزار سیا
بودن کرد که در نتیجه آن شریعتمداری گفت چنان گفتهای را از یک کمونیست میتوان انتظار داشت.
9ـ کنسول تبریز شایعات زیادی که طرفداران شریعتمداری بر علیه طرفداران خمینی در خیابانها
مبارزه میکنند را گزارش میکند) .تبریز خانه شریعتمداری است (.همچنین شایعاتی مبنی بـر ایـنکه
شریعتمداری یک عامل ساواـک است منتشر شده است.
10ـ مطبوعات پر از گزارشات تفرقه در ارتش ٬خصوصًا گزارش یک اعتصاب غذا توسط تقریبًا
 4000نفر افراد نیروی هوایی در پایگاههای شاهرخی و وحدتی ٬میباشد .به طوری که گزارش شده
حدود  1000نفر در پایگاه هوایی بندرعباس شب شنبه تظاهرات آرامی برگزار کردند .به نظر میرسد پایه
و اساس برای تمام این گزارشات وجود دارد ولی ما تأییدی برای جزئیات آن نداریم.
11ـ کنسول تبریز شاهد مکالمات تلفنی دو سرباز باتهران )یکی وظیفه ودیگری حرفهای( بود که آنها
در مورد وضعیتی که پس از بازگشت خمینی در روز جمعه ایجاد میشود ابراز نگرانی نمودند و توسط
خانوادههایشان در تهران آدرسهایی به آنها داده شد که اـگر میخواهند فرار کنند به آنجا بروند .تبریز مثل
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اغلب شهرهاتعطیل باقی میماند .هیچ فرماندار وشهرداری وجود ندارد و پلیس از خیابانها بیرون کشیده
شده و در زندان قدیمی تمرکز پیدا کردهاند .گروههای مذهبی و چپی دو روز پیش در دانشگاه برخوردی
داشتند.
12ـ ما مطلع شدهایم که حدود  10روز قبل در شهر کوچک میاندوآب ٬موقعی که  80خانه آتش زده
شد  2000بهائی بیخانه شدند.
13ـ امروز شیراز بجز برای یک تظاهرات )آرام( کوچک نزدیک کنسولگری و به طرف یکـی از
قصرهای شاه در آنجا آرام بود ٬ولی همچنین شامل فریادهای ”یانکی به خانهات برگرد“ نیز بود.
سند شماره )(32
تاریخ 23 :ژانویه  1979ـ برابر با  3بهمن 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
ـگزارشگر :پرت
رویت برای خارجیان
طبقهبندی :سری ـ غیر قابل ٔ
موضوع :اطالعات بیوگرافیک درباره دولت جدید
1ـ )محرمانه( جزئیات مربوط به شاهپور بختیار ٬نخست وزیر ٬در  16276ـ  CRM 78ارائه شد.
2ـ )سری( احمد میرفندرسکی ـ وزیر امور خارجـه ـ در سـال  1918در یک خـانواده وزارت
خارجهای متولد شد .او تحصیالت ابتدایی خود را در تـفلیس ٬جـایی کـه پـدرش عـنوان کـنسولی
داشت٬گذراند و تحصیالت متوسطهاش را در تهران انجام داد .در سال  1937وارد دانشگاه آمریکایی در
بیروت شد و با درجهای در حقوق از مدرسه سنت جوزف بیروت ٬تحصیالت دانشگاهیش را تکمیل کرد.
وی خدمت خود در وزارت خارجه را در سال  1947آغاز کرد و مشاغلش شامل دبیر سومی در مسکو از
 1949تا 1953؛ مأموریت کوتاهی در تهران در 1953؛ دبیر دومی در الهه از  1953تا 1956؛ کفالت
مدیریت قسمت عهدنامهها و امور حقوقی از  1953تا  1957مستشار در دهلی نو از  1957تا 1960؛
سرکنسول در استانبول از  1960تا 1962؛ مدیر بخش اقتصادی در  1962بودهاند .پس از مدت کوتاهی
ـکه مدیر اداره دوم سیاسی در  1963بود ٬در مارس همان سال مدیر کل امور سیاسی شد .در ژوئن 1964
او به عنوان معاون امور سیاسی و پارلمانی انتخاب شد .سپس از ژوئیه  1965تا سپتامبر  1971به عنوان
سفیر در مسکو خدمت نمود و پس از آن قایم مقام وزارت امور خارجه شد .در اـکتبر  1973از خدمت
اخراج شد که ظاهرًا به این سبب رخ داد که وی به هواپیمای شوروی که مأمور تأمین اعراب در حال جنگ
بود اجازه داد از فضای هوایی ایران عبور کند ٬علیرغم آنکه شاه حدود خشکی اعمال کرده بود و بدین
ترتیب نظر نامطبوع شاه را برای خود خرید .از آن زمان او جز شغل کوچک مشاور وزیر خارجه چیز
دیگری در دست نداشته است .در واقع او در نتیجه خشمش از اخراج شدن و همچنین مطابق گزارشها به
سبب یک اشکال اعتیاد به الکل چندین سال است که از صحنه بیرون مانده است .واضـح است کـه
میرفندرسکی گنجینهای از تجارب با خود دارد و همکارانش در وزارتخانه با نظر احترام به وی مینگرند.
در مسکو او فرستاده موفقی بود ٬دلیلش این است که زبان آنها را با تبحر صحبت میکند و از قراری که
ـگزارش شده در روزهای جوانیش پس از صرف مقدار زیادی ودکا به رقص و آواز روسی پرداخت .از
طرف دیگر او در مقام معاونت پارلمانی در  1964در دفاع از الیحه اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران
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نظامی آمریکا فوقالعاده با ضعف عمل کرد .او مردی کوچک با پوست زیتونی و فردی صمیمی و جذاب
است .بعضی مقامات دولت آمریکا او را در شرایط فشار به هیچ وجه شایسته اعتماد کامل ندانستهاند.
میرفندرسکی سه فرزند دارد .او عالوه بر آلمانی و انگلیسی ٬روسی و فرانسه را به خوبی تکلم میکند.
)باید متذکر شد که اطالعاتی که وزارت امور خارجه در مورد چند فقره از مناصب گذشتهاش تسلیم نموده٬
شدیدًا با سوابق ما درباره احوال اولیهاش مغایرت دارند .این اطالعات چنین میگویند که ورود به خدمت
در  ٬1942خدمت در مقام دبیر سومی و دبیر دومی در مسکو از  1946تا ٬1951اداره گذرنامه در 1951
و دبیر دوم و دبیر اول در الهه از  1952تا  1956بوده است(.
3ـ )بدون طبقهبندی( لطفعلی صمیمی ٬وزیرپست و تلگراف و تلفن :حدوداً  57سال دارد .وی در سال
 1954در رشته مهندسی مکانیک فارغالتحصیل شد و سال بعد به اداره بیسیم پیوست .صمیمی که یکی از
بنیانگذاران حزب ایران )یکی از اجزای جبهه ملی( است ٬در اوت  1954به زندان افکنده شد .در 1963
پس از هفت سال تعلیق خدمت دوباره او را بر سر کار آوردند.وی سپس به مطالعات تخصصی درمهندسی
ارتباطات در فرانسه و آلمان پرداخت .پس از آن به عنوان رئیس اداره مطالعات و مدیر خدمات پستی
وزارت پست و تلگراف و تلفن خدمت کرد .آخرین مقام او بازرس وزارت پست و تلگراف بوده است.
4ـ )بدون طبقهبندی( محمد مشیری یزدی ٬معاون مالی و اداری نخست وزیر :در سال  1921به دنیا
آمد .او از دانشگاه تهران مدرکی در علوم سیاسی دریافت داشته است .ورودش به خدمت دولت در وزارت
حرفه و تجارت در  1940بود و در  1946به علت حجم کارش به وزارت کار انتقال یافت .مشاغلش از
این قرار بودهاند :مدیرکل اداره کار اصفهان؛ رئیس ادارات کار در خوزستان و تهران؛ عضو هیئت رئیسه
هیئت تعاون عمومی تهران؛ مدیر کل اداری وزارت کار؛ ناظر دولت در سازمان بـیمههای اجـتماعی
ـکارگران و قائم مقام دائمی وزیر کار .در ژوئن  ٬1971او رئیس هیئت مدیره شرکت وامهای پسانداز
مسکن شد .مشیری یزدی با ...سازمان ملل و برنامه اصل چهار ایاالت متحده کار کرده است .او به فرانسه
و انگلیسی صحبت میکند.
 5ـ )خیلی محرمانه( منوچهر کاظمی ٬وزیر کشاورزی و منابع طبیعی 64 :سال دارد .او در مهندسی و
اقتصاد مدارکی در دست دارد و حداقل بخشی از کار دانشگاهیش را در هاروارد گذرانده است .او در
سازمان برنامه و بودجه خدمت کرده و به مقام معاونت آن سازمان رسیده است.او دوست آمریکاییها ٬ولی
منتقد رژیم شناخته میشود .وی به فرانسه و انگلیسی حرف میزند.
6ـ )خیلی محرمانه( عباسقلی بختیار ٬وزیر صنایع معادن و تجارت :پسر عموی نخست وزیر است .او
ـکه متولد سال  1927است ٬مدارکی در حقوق و ادبیات از دانشگاه تهران ٬مهندس شیمی از دانشگاه
ـگالسکو و دکترا در شیمی از دانشگاه لندن به دست آورد .سوابق او شامل مناصبی به عنوان مدیر فنی
شرکت سرمایه شکر؛ سخنران دانشکده فنی دانشگاه تهران؛ رئیس اـکتشافات گاز وپتروشیمی شرکت نفت
با مسئولیت طرحریزی برای مجموعه پتروشیمی آبادان و ) در  (1966مدیر اجرایی شرکت مشترک
پتروشیمی آبادان بوده است .پس از آن وی با عنوان معاون صنعتی وزارت اموراقتصادی و دارایی خدمت
ـکرد .دراوائل  1975این مقام را ترک و به سازمان خریدهای نظامی منتقل شد .شایعات گویای این هستند
ـکه خروج او از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال یک کشمکش بر سر مسائل سیاسی با انصاری و
نجمآبادی بود .بختیار وضع سالمتیش متزلزل بوده و ادعا شده که یک حمله قلبی به سراغش آمده است.
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او عینک تیره به چشم میزند و در طرف راست صورتش فلج موضعی دارد .این حالت کمی بر تکلمش
تأثیر میگذارد .او متمایل به آمریکا دانسته میشود .وی به انگلیسی صحبت میکند.
7ـ )خیلی محرمانه( رستم پیراسته ٬وزیر امور اقتصادی و دارایی 46 :سال دارد و از یک دانشگاه
آمریکایی در اقتصاد و بانکداری دکترا گرفته است .سابقه بانکی او پیوندهای نزدیکی با ایاالت متحده را
در بردارد و در واقع بیشتر آن با ”چیس مانهاتانبانک“ نیویورک بوده است .پیراسته در چیس مانهاتان به
عنوان یک معاون عالیرتبه و عضو کارکنان ارشدطرحریزی کار کرده و گزارشها حکایت میکند که چیس
مانهاتان نسبت به استعدادات او نظر عالی داشته است .پیراسته ٬چیس مانهاتان را ترک کرد تا مدیر بانک
بینالمللی ایران که  35درصد در تملک چیس مانهاتان است ٬شود .به نظر میرسد که ارتباط او با آمریکا
او را در برابر موج ضدیت با آمریکایی که ایران را فرا میگیرد ٬زخمپذیر نشان دهد .درواقع او هم اـکنون نیز
از طرف کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی متهم به داشتن تابعیت دوگانه از ایران و آمریکاست .در
جلسه اخیر او با مدیرکلها )مدیرکلهای مشغول به کار( به او غیر قانونی و غیر قابل پذیرش گفته شد .او
در تشکیل بانک بینالمللی ایران که یک اقدام مشترک است ٬کارش را به خوبی انجام داد .وی که یک
ناسیونالیست است از ایرانیان خواسته است که به جای سرمایهـگذاری در خارج پول خود را در کشور
نگاهدارند .او در برخورد با مسائل مادی دارای دیدگاهی گسترده است .پیراسته با ایجاد تعجب همگان از
بانک بینالمللی استعفا داد .در صحبتهای خود با خبرنگاران به توصیف برنامههای دراز مدت میپردازد٬
ـگویی که قصددارد برای اداره آنها بر سر کار باشد .او ظاهرًا بین اوضاع سیاسی و اموراقتصادی تمایز قائل
میشود؛ این کاری است که به مقداری وقت نیاز دارد.
 8ـ )خیلی محرمانه( سیروس آموزگار ٬وزیر اطالعات وجهانگردی :به سال  1934به دنیا آمد .او با
خانواده جمشید آموزگار نسبتی ندارد .در  1954وی از دانشگاه تهران به دریافت لیسانس حقوق نائل
آمد و در  1963از همان دانشگاه دکترای اقتصاد گرفت .آموزگار ترکیب غریبی از یک اقتصاددان و
داستان نویس است .او به عنوان دستیار رئیس اداره مرکزی بانک اعتبارات ایران ٬مدیر یک شرکت نشر
ـکتاب و مشاور اقتصادی وزارت کار خدمت کرده است .او کتابهایی درباره قانون و اقتصاد )ـکه طبق
ـگزارشها حاوی یک دیدگاه نسبتاً چپ است( انتشار داده است ٬به عالوه چندرمان ٬داستان کـوتاه و
نمایشنامه.
9ـ )خیلی محرمانه( محمد امین ریاحی ٬وزیر آموزش :به سال  1923در خوی تولد یافت .او در
 1950از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس گرفت و سپس از آن دانشگاه به دریافت دکترای ادبیات
نایل آمد .در  1950به تدریس دبیرستانی در قم پرداخت و سال بعد معاون اداره کل آموزش آذربایجان
شد .او تا سال ) 1925طبق کتاب هویتهای اشخاص ” “WHO IS WHOاین تاریخ ظاهرًا احتمالی
است( مدیردانشسرای مقدماتی معلمان بود .او از  1961در مقام مدیر کل نشریات و آمار وزارت آموزش
خدمت کرده است .ریاحی سردبیر ماهنامه آموزشی ”آموزش و پرورش“ بوده است .او همچنین نویسنده
ومؤلف مجله ”ـکیهان فرهنگی“ بوده است .به عالوه او در مقام مدیر کلی هیئت امنای بنیاد شاهنامه خدمت
ـکرده است .وی به انگلیسی و فرانسه تکلم میکند .منبع دانشگاهی مخالف ٬ریاحی را به عنوان نمونه میانه
روی کابینه بختیار به مأمور سفارت معرفی کرد.
10ـ )محرمانه( منوچهر رزم آرا ٬وزیربهداری :یک پزشک و متخصص قلب است .تحصیالت خود را
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در فرانسه تکمیل کرد و عضو جامعه کاردیولوژیستهای فرانسه است .جزئیات بیشتری در دست نیست.
11ـ )سری( جواد خادم ٬وزیر مسکن و شهرسازی :فقط  38سال دارد .او از یک دانشگاه بریتانیا
درجهای در مهندسی ساختمان دارد .او سوابق خود را عمدتًا در بخش خصوصی دارد .او یک مقاطعهـکار
فعال بوده و آخرین شغلش مدیریت ـگروه ساختمانی آـکام بوده است .مشهور است که او فردی احساساتی
و احتماًال ضدآمریکایی است ٬درباره خادم میگویند که در کار مقاطعهـکاریش رشوه پذیرفته است.
12ـ )خیلی محرمانه( منوچهر آریانا ٬وزیر کار واموراجتماعی .درتهران به سال  1922به دنیا آمد .او
از دانشگاه تهران در اقتصاد و حقوق سیاسی فارغالتحصیل شد .وی در سال  1946به وزارت کار پیوست
و در آنجا با مشاغل مدیرکلی کار و امور اجتماعی استان تهران و سپس خوزستان؛ معاون فنی؛ نماینده
دولت در هیئت نظارت سازمان بیمههای اجتماعی و )از اـکتبر  (1973به عنوان مدیر اجرایی صندوق
تحصیل فرزندان کارگران خدمت کرده است .برطبق گزارشها ٬آریانا پسر عـموی تـیمسار بـازنشسته
آریاناست؛ یکی از نظامیان قدیمی که بعضی از مخالفین به طوری که گزارش شده قابل قبولش میدانند.
13ـ )خیلی محرمانه( سپهبد جعفر شفقت ٬وزیر دفاع :در سال  1915در تبریز تولد یافت .او در
دانشکده نظام تهران و دانشکده جنگ فرانسه تحصیل کرد و در حقوق بینالملل از دانشگاه پاریس دکترا
اخذ کرد ) .(1953او تعلیمات حقوقی خود را طی سوابق نظامی خود به کار گرفته است .شروع کار او در
لشکر یک پیاده آذربایجان در  1958بود و در  1961رئیس دیوان عالی شد .در سال  ٬1964او معاون
فرمانده نیروهای زمینی شاهنشاهی ایران شد .از سال  1966تا  ٬1971شفقت به عنوان رئیس دادگاه
عالی اداره قضایی مشغول بود .در ژوئن  ٬1971او آجودان شاه شد و در آن مقام بود که تـحقیقات
شورشهای فوریه  1978تبریز را انجام داد .یک ماه بعد او استاندار آذربایجان شرقی شد .شفقت یک
فرمانده برجسته که سریعاً اقدام میکند و از زیردستانش به خوبی استفاده میجوید ٬شناخته میشود.
دخالت عمیق او در امور حقوقی قسمتی از وظایف فرماندهی او را به خود اختصاص داد .کنسولگری
تبریز گزارش میدهد که در تبریز او به خوبی مورد احترام بود )اینکه او از اهالی تبریز بوده و تسلطش به
زبان آنجا بدون شک وی را یاری داده است( .او را میشد اغلب اوقات در حال عبور از خیابانهای شهر یا
دراتومبیل خود دید که بدون ملتزمین مسلح فراوان در انظار ظاهر میشد .به هر حال ٬در تهران مخالفین او
را در قبال ناآرامی شهری ٬دارای موضع سخت مینگرند که احتماًال به دلیل خدمت او در دادگاههای
نظامی است؛ یک منبع مخالفین او را ”جالد“ مینامد .او سه فرزند دارد و فرانسه را به خوبی و انگلیسی را
سولیوان
به طور متوسط تکلم میکند.
سند شماره )(33
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .تاریخ 23 :ژانویه  1979ـ برابر با  3بهمن 1357
سری
به :تمام پستهای دیپلماتیک اروپایی ٬خاور نزدیک و آسیای جنوبی
موضوع :گزارش وضعیت ایران ٬شمار110
1ـ )تمام متن سری(
سیاسی ـ امنیتی
ـگفته میشود که میانهروهای مذهبی منجمله شریعتمداری معتقدند که آنها خمینی را متقاعد نمودهاند
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ـکه تا زمانی که بارهبریت مخالف درایران مشورت نکرده است ٬او برای صدور اعالمیههای نهایی درمورد
موضوعاتی از قبیل شورای سلطنت و دولت بختیار صبر کند .رهبران میانهرو مذهبی قویًا معتقدند که
قانون اساسی باید پیگیری شود ٬در غیر این صورت آنها یک خطر جدی کودتای نظامی رامیبینند .بعضی
از میانهروها که در جهت یک مصالحه کار میکنند ٬به دنبال راههایی برای ادغام شورای سلطنت و شورای
اسالمی خمینی هستند .به طوراضافی ٬جنبش اسالمی در تالش است که باارتش در جهت مطمئن ساختن
آن از اینکه بازگشت خمینی صلحآمیز خواهد بود کار کند.
2ـ دانشجویان مسلمان دیروز به گزارشات تفرقهآمیز در محل دفاتر یکی از روزنامههای اصلی تهران
)اطالعات( اعتراض نمودند .سخنگوی دانشجویان گفت وی به ایدئولوژی هرکسی احترام میگذارد ولی
ایسمهایی وجود دارند که صحیح نیستند انقالب پیروزمند بایستی که به صورت صحیح در مطبوعات
منعکس شود.
3ـ ژنرال رحیمی فرماندار نظامی تهران برای جایگزینی با رئیس پلیس تهران برگزیده شده است.
دومی فقط دو ماه در پستش بوده است.
4ـ کارگران چاپخانهها اظهار داشتهاند که آنها اسناد و مدارک دولتی منجمله پاسپورتها را چاپ
نخواهند کرد .آیتاهلل طالقانی از کارمندان بخش خارجی رادیو وتلویزیون ایران به خاطر سختی اعتصاب
روی جامعه خارجیان درخواست نموده است که به سر کارشان بازگردند.
 5ـ کنسولگری اصفهان تهدیدات مستمر و برخـی چـپاولگریها را مـرتبط بـا آمـریکاییهایی کـه
خانههایشان را تخلیه میکنند و یا اثاثیه میفروشند گزارش کرده است .نیروهای امنیتی به نظر میرسد که
از تظاهرات در هرجایی که اتفاق بیفتد جلوگیری میکنند .کنسولگری تبریز گزارش میکند که شهر هنوز
ـکامًال بسته است ٬منجمله دفاتر دولتی.
6ـایزوستیا در  22ژانویه روی مطلب رسانههای گروهی در مورد تأسیسات جاسوسی ایاالت متحده
در ایران و تمایل گفته شده ایاالت متحده در انتقال این تأسیسات به ترکیه به دقت کار کرده بود .نویسنده
همچنین صحبت انتقال این وسایل جاسوسی از ایران به اسرائیل را مورد اشاره قرار داده بود .این مورد
تأـکید قرار گرفته بود که حضور نظامی ایاالت متحده از هر نوعی ٬یک تهدید جدی نسبت به آرمان جنبش
آزادیبخش ملی میباشد.
اقتصادی ـ مالی
7ـ رستم پیراسته ٬وزیر دارایی ایران اطمینانهایی داد که هر نوع عقب افتادگی جبران خواهد شد و
اقساط به تعویق افتاده نتیجه اعتصابات هستند و نه فشارهای مالی .دولت ایران دو تیم از مقامات ارشد
مالی را به خارج میفرستد که بانکداران خارجی را مطمئن سازند .اولین )تیم( انتظار میرود که اواخر این
هفته در نیویورک باشد.
 8ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران ٬خوشکیش استعفا کرد .خوشکیش به خاطر رهبری غیر مؤثرش
ـکه اجازه داد اعتصاب بانک مرکزی به سرعت باال بگیرد به طور وسیعی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
پیراسته وزیر دارایی در نظر دارد که بهبودی بانک مرکزی ایران را خود سرپرستی کند.
9ـ بانکهای تجارتی ایران به فعالیت ادامه میدهند ٬اـگر چه با خدمات محدود و اغلب با سهمیههایی
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در مورد بازگیری )پرداخت( از حسابها در طول هفته مختصر کار .نرخهای ارز خارجی غیر تجارتی باال
رفتهاند که قسمتی از آن منعکسکننده موفقیت کارمندان بانک مرکزی در متوقف ساختن فروشهای ارز
خارجی به وسیله بانک مرکزی به بانکهای تجارتی برای بازار تجارت میباشد .در  22ژانویه واسطههای
ارز خارجی یک دالر را  91ریال )خرید( و  94ریال )فروش( قیمتگذاری کردند )نرخ عادی 70/5
ریال( .ذخایر ارز خارجی بین  10/4تا  10/6میلیارد دالر تخمین زده میشود.
10ـ پیراسته ٬وزیر دارایی در اوایل این هفته با نمایندگان بانکهای اصلی ایران مالقات نـمود کـه
معیارهای جایگزینی را ارائه دهد و برای بازگیری سپردهها راهنماییهایی پیشنهاد نـماید .طـبق گـفته
پیراسته بانک مرکزی ایران احتماًال تا  50درصد تعهدات واریز نشده ارز خارجی بانکها را از طریق وام
خواهد پوشاند.
11ـ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به سفارت اطالع داد که برنامه انرژی هستهای در ایران که سابقاً
جاهطلبانهترین طرح در جهان سوم بود بالقوه تمام شده است و کار روی پروژههای آلمانی و فرانسوی
متوقف خواهد شد و تکنسینهای خارجی به کشورهایشان باز خواهند گشت .خود سازمان انرژی اتمی
ایران منحل خواهد شد.
سند شماره )(34

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :ژانویه  1979ـ برابر با  3بهمن 1357
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
موضوع :نقطه نظرهای سنجابی درباره خمینی و دولت
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :سنجابی با نظر شورای انقالب اسالمی مخالفت میکند اما برای تغییر دولت در تالش
است .نهایتًا بازگشت ولیعهد را پیشبینی میکند) .پایان خالصه(
3ـ در دومین مالقاتش با سفارت در  23ژانویه ٬سنجابی گفت با توجه به بازگشت آیتاهلل خمینی به
ایران در جمعه آینده او در مورد وضعیت مملکت نگران میباشد .او به خمینی توصیه کرده است که هنوز به
ایران برنگردد و بگذارد ابتدا اوضاع بهتر شود .او فکر کرد که دیگران هم به همین نحو به او توصیه کردهاند.
)نظریه :آنها چنین کردهاند( در هر حال خمینی یک خصوصیت مستبدانه در نهادش دارد و تصمیم گرفته
است که بیاید سنجابی توسط بهشتی کمتر از یک هفته قبل پیامی برای خمینی فرستاد که اصرار برای به
وجود آوردن یک شورای انقالب اسالمی اشتباه خواهد بود .تمام تغییرات باید در چهار چوب قانون
اساسی که کافی بر این امر است انجام شود.تغییر اصلی ضروری در این زمان یک دولت جدید موردتوافق
خمینی است.
4ـ سنجابی نزد کنسول سیاسی تأیید کرد که وی محرم اسرار افکار خمینی نیست؛ خصوصًا اینکه چه
ـکسی و چه تعدادی در شورای انقالب اسالمی خواهد بود .فروهر در پاریس است و در منزل خمینی در
مورد نقطه نظرهای سنجابی تأـکید میورزد و هر روز تلفنی گزارش میدهد .او گزارش داد که ظاهرًا
بهشتی به خمینی اطالع داده که سنجابی میل ندارد عضو شورای انقالب اسالمی باشد؛ چیزی که سنجابی
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هرگز نگفته است .او فقط با تشکیل چنین شورایی از هر جهت مخالف بوده) .نظریه :یک تشخیص عالی(.
 5ـ کنسول سیاسی موضع دولت ایاالت متحده را مطرح کرد .اـگر خمینی بعد از مراجعتش ٬روی
نظراتش برای یک قانون اساسی دیگر تأـکید نماید ٬ما نیز نگران بدتر شدن احتمالی اوضاع هستیم .ما از
دولت منطبق بر قانون اساسی بختیار حمایت میکنیم و اشاره میکنیم که ارتش نیز از آن حمایت میکند.
خیلی بهتر خواهد بود اـگر خمینی از مبارزهاش باسیستم فعلی دست بردارد و فقط موافق با انتخابات باشد
ـکه او احتماًال از آن طریق میتواند اـکثریت عظیمی برای آنچه که میخواهد انجام دهد به دست آورد.
علیرغم اختالفات اخیر بین دو مرد ٬ماامیدواریم سنجابی از بختیار که به هر حال یک دولت انتقالی منتهی
به انتخابات در چارچوب قانونی اساسی است و سنجابی طرفدار آن است ٬حمایت و پشتیبانی کند.
6ـ سنجابی به نیاز به تغییر دولت بازگشت .بختیار نظرات منسجمی ندارد .خیلی متکبر است و به
زودی خواهیم دید که او هیچ طرفداری در بین مردم ندارد ٬برای مثال به طوری که گزارش شده او با کمک
ساواـک در حال ترتیب دادن یک تظاهرات موافق دولت برای فردا  24ژانویه در مقابل مجلس میباشد این
احمقانه است زیرا او نمیتواند امیدوار باشد که تعداد خیلی زیادی را جمع کند و ممکن است برخوردهایی
را به وجود بیاورد .باید به او توصیه شود که این برنامهها را لغو کند زیرا ممکن است نتیجه معکوس داشته
باشد) .نظریه :در حقیقت بختیار یک چنین میتینگی را امروز بعد از ظهر  23ژانویه دراستادیوم امجدیه که
از سفارت دور نیست شروع نموده است(.
7ـ در جواب سؤالی سنجابی گفت او احتیاجی نمیبیند که در دولت جدید باشد .او به طور ضمنی
موافق بود که بازرگان به احتمال زیاد برای ریاست دولت یا عضویت در آن انتخاب خواهد شد .او گفت که
درباره نظراتش اخیرًا با بازرگان به طور خصوصی صحبتی نکرده و فقط با بهشتی صحبت کرده است.
)نظریه :این نشان میدهد که سنجابی حتی از همکاران سابق جبهه ملیش مانند بازرگان نیزجدا شده است
و همچنین از طرف گروه خمینی (.سنجابی در مورد وسایلی که دولت ممکن است توسط آنها تغییر کند
متحیر بود .او فکر میکرد این کار میتواند از طریق پارلمان یا شورای سلطنت صورت پذیرد) .ـکه یکی از
اعضای آن به تازگی در پاریس استعفاداد (.او فکر میکرد که ارتش نسبت به هرتغییری که از طریق مراحل
قانون اساسی ابراز شود وفادار خواهد ماند) .نظریه :ممکن است او راست بگوید(.
 8ـ سنجابی ادامه داد که اـگر چه وی ترجیح میداده است )امام( خمینی مدت بیشتری خارج از کشور
باشد اما بازگشت )امام( خمینی خاصیت دارد و آن این است که او را مجبور خواهد کرد که در تماس با
سایر آیتاهللهای برجسته مانندشریعتمداری باشد .او نمیدانست که طرز فکر فعلی طالقانی چیست ٬اما
ـگمان قطعی داشت که شریعتمداری و سایر آیتاهللهای قم با روش )امام(خمینی موافق نیستند ٬گرچه آنها
میترسند از اینکه مخالفت خود را بیان کنند .او امیدوار بود که )امام( خمینی به طریقی قانع شود که از
مقصودش برای جمهوری که منجر به خونریزی خواهد شد اعتدالی ایجاد نماید .قانون اساسی فعلی در
حقیقت برای ایران خیلی مناسب است .مردم ایران دیگر تمایلی به استفاده از خـود شـاه ٬بـرادران و
خواهران ٬خواهر زاده و برادرزادههایش٬داییها و عموهایش ندارند .در هر حال ولیعهد هنوز یک فرد خرد
سال است و سنجابی بازگشت او را به عنوان یک شاه مطابق با قانون اساسی میپندارد .او فکر میکرد
)امام( خمینی در حمله به نهاد پادشاهی خیلی زیادهروی کرده است )نظریه :این درست تکرار نکتهای بود
ـکه در صحبت قبلی ما چند هفته پیش عنوان شد(.
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9ـ در صحبت کوتاهی درباره اطرافیان )امام(خمینی ٬سنجابی قطبزاده را به عنوان دروغگوی بزرگ
خواند .او از نفوذی که قطبزاده و یزدی روی )امام( خمینی داشتند نگران بود) .نظریه :درباره بنی صدر
عضو سوم گروه سه نفره ٬سنجابی قبًال به ما گفت که او بنیصدر را دوست جبهه ملی میداند (.سنجابی
مالقات چند ماه پیش خودش با )امام( خمینی را به یاد آورد؛ موقعی که او و )امام( خمینی موافقتنامهای
به وجود آوردند که )امام( خمینی شخصًا تأیید کرد )حتی یک کلمه اضافه کرد( و اسمی از جمهوری
اسالمی نبرد) .امام( خمینی میخواست که این را اضافه کند اما سنجابی مخالفت کرد .اما روز بعدقطبزاده
بیانیهای به نام خمینی مبنی بر اینکه )امام( خمینی طرفدار جمهوری اسالمی بود صادر کرد که بهتانی به
بیانیه مشترک بود.
10ـ در جواب به یک پیشدستی از طرف کنسول سیاسی ٬سنجابی اظهار داشت که او مطمئن است
ضدآمریکایی بودن کم میشود و پس از اینکه یک دولت واقعبین جدید قدرت را به دست بگیرد و صحنه
را بررسی کند کمتر خواهد شد .او گفت نمیداند که تظاهر کنندگان چپ روزهای اخیر حقیقتًا چه کسانی
هستند .مطمئناً بعضی کمونیست هستند از مارکهای مختلف.
نظریه :سنجابی در میدان رها شده ٬خود را تنها احساس میکند و در جستجوی دوستانی مانند دولت
آمریکاست .نام او هنوز وزنهای است در میان مخالفین ٬و او فهم و ذـکاوت و تجربه اینکه نقش مهمی در
آینده ایفا کند دارا میباشد .او گفت که وی مشغول فعالیت برای وسعت بخشیدن به پایگاه حزبش خصوصًا
در میان جوانان میباشد .او به این احتیاج دارد.
سولیوان

سند شماره )(35

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :ژانویه  1979ـ برابر با  3بهمن 1357

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :میانهروهای مذهبی قصد دارند به خمینی متکی شوند
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :میناچی به مأمور سیاسی گفت که جنبش اسالمی برای جلسات مالقات اضافی با ارتش
برای تالش در جهت صلحآمیز کردن بازگشت خمینی در  26ژانویه فشار خواهد آورد .در این ارتباط٬
میانهروهای مذهبی ٬منجمله شریعتمداری و آنهایی که در اطراف او هستند ٬معتقدند که آنها خمینی را
متقاعد کردهاند که تا زمانی که با رهبریت داخل ایران مشورت کند و قبل از صدور اعالمیههای نهایی در
مورد موضوعاتی از قبیل شورای سلطنت و دولت بختیار صبر کند .تالش مصالحه اـکنون متوجه نوعی از
مانور برای ترکیب شورای سلطنت و شورای اسالمی خمینی شده است .رهبران میانهرو مذهبی قویًا
معتقدند اشکال قانون اساسی باید پیگیری شود .بیمهایی برای ایمنی خمینی وجود دارد) .پایان خالصه(
3ـ دکتر ناصر میناچی محرم شریعتمداری پس از گذراندن بیشتر روز  22ژانویه در قم باشریعتمداری
ال با
ودیگرآیتاهللهای اصلی قم در صبح  23ژانویه با مأمور سفارت مالقات نمود.میناچی گفت گروه کام ً
حامیان نهضت آزادی خمینی موافق بود که گفتگوها با ارتش باید به پیش برود .میناچی به ژنرال مقدم
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فشار آورده بود که با این به جلو برود و دومی )مقدم( تقاضای مهلت کرده و گفته است که این توافق او با
بازرگان نبوده است.میناچی به مقدم گفته که به هرصورتی با بازرگان تماس بگیرد .تا صبح مقدم این کار را
نکرده بود در نتیجه بازرگان میخواست که با مقدم یا مستقیمًا با ستاد ژنرال قرهباغی تماس بگیرد.
ال مطمئن نیستیم که چرا مقدم در این زمان چوب الی چرخ میگذارد ٬ولی ما قویًا هر دو
)توضیح :ما کام ً
طرف را نصیحت کردهایم که به هم بپیوندند و اـگر نهضت آزادی با مقدم قابلیت انعطاف نشان میدهد و آن
را به ما اظهار کنند ٬مالقات در طول  24ساعت آینده باید صورت گیرد (.میناچی خوش بین بود که
مالقات خیلی زود روی دهد ٬در زمانی خوب برای تدارک کارها برای  26ژانویه.
4ـ در مورد سؤال مهمتر رفتار خمینی در وهله ورودش ٬میناچی به محرمانهترین صورت به ما گفت
)بیشتر اعضای دو گروه نمیدانند( که خمینی نامهای به شریعتمداری نوشته و نظراتش را در مورد معرفی
اعضای شورای انقالب اسالمی خواسته است .شریعتمداری به رسم خوب آیتاللهی پاسخ داده است که
آن موضوع با آیتاهللهای اصلی در کشور باید مورد بحث قرار گیرد وخمینی موافقت نموده است .بنابراین
برای بازگشت خمینی برنامهریزی بدین صورت است که صبح  26ژانویه وارد میشود )میناچی زمان
تخمینی ورود را بعداً قول داد( و به بهشت زهرا )خارج از مرکز تهران( رهسپار میشود و در آنجا سخنرانی
میکند و سپس در یک مکان از پیش تعیین شده اقامت خواهد نمود که منتظر بیعت علماشود.خمینی برای
 2یا  3روز در تهران باقی خواهد ماند ٬سپس در قم اقامت خواهد نمود .میناچی مطمئن بود که خمینی
راهحلهای نهایی برای مشکالت کشور ارائه نخواهد داد و نیز ارتش را به عکسالعمل تحریک نخواهد
نمود .مأمور سیاسی گفت نظر ما این است که اـگر او در موقع ورود دولت رقیب را معرفی نماید ٬ارتش
ممکن است بر علیه او حرکت کند .میناچی گفت تمام پیروان داخل کشور او ٬این را درک میکنند و به او
فشار میآورند که کارها را به فاجعه نکشاند.
 5ـ گفتگوهای مصالحه بین خمینی و دولت ایران اـکنون متوجه پیدا کردن وسایل ترکیب کردن شورای
سلطنت و شورای اسالمی خمینی میباشد .میناچی گفت مخالفین شایعاتی شنیدهاند که بختیار نخست
وزیر در نظر دارد که در ایران قبل از اینکه خمینی وارد شود اعالم جمهوری کند و از مأمور سیاسی پرسید
ـکه آیا این حقیقت دارد .مأمور سیاسی اظهار نظر کرد که آن حتی در شرایط فعلی سیاسی ایران ٬یک کمی
اغراقآمیز به نظر میرسد .میناچی توافق نمود و گفت آن یک فاجعه خواهد بود؛ رهبران مذهبی میانهرو٬
خصوصًاشریعتمداری ٬قویًامعتقدند که الزم است از شکلهای قانون اساسی پیروی شود .اـگراین کار انجام
نشود ٬میانهروها خطر جدی کودتای نظامی یا از هم باز شدن بعدی نیروهای مسلح یا جنگ داخلی را
میبینند .بنابراین آیتاهللهای داخل کشور به خمینی فشار خواهند آورد که نظرات خودش را در مورد
غیرقانونی بودن نهادها به سود کشور و اسالم تعدیل نماید .عامل اصلی مصالحه در مورد شکلی از تأیید
شورای سلطنت برای دولت ناسیونالیست بعدی خواهد بود.
6ـ میناچی گفت هر دو رهبران مذهبی و سیاستمداران غیر روحانی عمیقاً در موردتهدیدات نسبت به
ایمنی خمینی وقتی که بازگردد نگران هستند .میناچی شنیده بود که سربازان طرفدار شاه وجود دارند که
قسم خوردهاند خمینی را بکشند .نهضت آزادی و دیگران میدانند که گروههای کمونیستی با همان آرزو
وجود دارند .تا آنجایی که میناچی میداند حتی ممکن است قدرتهای خارجی وجود داشته باشند که
بخواهند خمینی کشته شود .او به روسها و احتماًال اسرائیلیها که طرحهایی روی خمینی دارند اشاره کرد.
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مأمور سیاسی نظر دیگری نداد بجز اینکه انتظار تکذیب آشکار اینکه ایاالت متحده میخواهد خمینی
آسیب ببیند را داشت.
7ـ نظریه :اـگر چه میانهروها و حتی نهضت آزادی به خمینی فشار میآورند که نباید ٬آنها با زیرکی به
تالش برای کشانیدن او به داخل سیستم ٬بدون وجود آمدن انفجاری اساسی٬پرداختند .سابقهای که یکی
از طرفین درباره قهرمانیهای جریانات پوشیده دو ماه گذشته و از هم پاشیدن )سیستم( را که مورد انتظار
بود مطرح کرد ٬شاید مطالب باال دلسرد کننده نباشد ولی به نظر میرسد که آن روی اصل جدیداًکشف شده
ایران که به بهترین نحو میتواند به آخرین مرحله آزمایش قدرت بدون برخورد توصیف شود تکیه داشته
باشد.
سند شماره )(36
از :دفتر وابسته دفاعی ایاالت متحده ـ تهران تاریخ 25 :ژانویه  1979ـ برابر با  5بهمن 1357
به :سازمان اطالعات دفاع ـ واشنگتن ٬ـکاخ سفید ـ واشنگتن
سری ٬غیر قابل رؤیت برای خارجیان
اخطار :شامل روشهای جاسوسی
موضوع :گفتگو با ایرانیان
خالصه :این گزارش گفتگوی بین وابسته دفاعی و دریادار سابق احمد مدنی )اـکنون دکتر( را در یک
میهمانی شام در عصر  24ژانویه  1979در خانه دکتر حاج علیلو ٬صاحبخانه وابسته دفاعی ٬در بـر
میگیرد.
جزئیات :الف( چندین هفته پیش از طرف صاحبخانه وابسته دفاعی از وی دعوت شد که آیا او میل
دارد با دریادار بازنشسته احمد مدنی گفتگو کند) ٬یک وزیر احتمالی کشور در دولت آینده ایران( و سفری
به قم برای صحبت با آیتاهلل شریعتمداری داشته باشد .پس از گفتگو با سفیر کبیر درباره یک مالقات با
شریعتمداری٬تصمیم گرفته شد که یک غیر نظامی در این زمان بهترین خواهد بود.وابسته دفاعی سپس به
صاحبخانه اطالع داد که در یک تاریخی در آینده ٬خیلی خوب خواهد بود که به قم مسافرت نماید و
احتماًال در بهار؛ ولی در حال حاضر او قادر به رفتن نخواهد بود .به هر حال وابسته دفاعی اظهار داشت که
یک مالقات با دریادار مدنی خیلی خوشایند خواهد بود ٬چون که ما هر دو افسران نظامی هستیم و مدنی
میتواند اطالعاتی راجع به تمایالت و افکارش درباره یک دولت جدید ایران ارائه دهد .مالقات شب
ـگذشته ٬نتیجه این گفتگوها بود.
ب( پس از تعارفات معموله و صحبتهای کوتاه راجع به سابقه )دریادار مدنی پسر یک مال است٬
مشروبات الکلی نمینوشد ٬سیگار نمیکشد و یک مسلمان دیندار است( ٬گفتگوها به سیاست و دولت
مورد نیاز در ایران )نظر مدنی( کشید .دریادار مدنی اظهار داشت که آیتاهلل خمینی قطعاً در جمعه 26
ژانویه به ایران وارد میشود و اضافه نمود که او دیروز با بختیار ـ نخست وزیر ـ صحبت کرده است و
برنامههایی تنظیم شده است که بختیار زمام امور دولت را به بازرگان ٬منتخب آنها )پیروان خمینی( برای
نخست وزیری جدید بدهد.
دریادار مدنی اظهار داشت که دکتر بختیار دریک مقام باالی دولتی٬احتماًال وزیر جنگ٬حفظ خواهد
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شد .وابسته دفاعی سپس پرسید که آیا ژنرال جم برای آن مقام در نظر گرفته نشده است و مدنی پاسخ داد
ـکه او )جم( یک ژنرال قوی و قادر به اداره ارتش میباشد.وابسته دفاعی سؤال کرد که آیا مدنی برای پست
وزارت کشور در نظر گرفته نشده است و آیا او آن مقام را قبول خواهد کرد؟ او به هر دو سؤال جواب مثبت
داد و اضافه نمود که کار زیادی باید در وزارتخانه انجام پذیرد چون که تجدید سازمان اساسی در ساواـک٬
ژاندارمری و پلیس ملی باید صورت گیرد .او گفت قدرت ساواـک سازمان داده شده به وسیله سیا به مقدار
زیادی باید کاهش داده شود و تجدید بنا گردد .افسران فاسد هستند و شکنجهها باید موقوف شود .وابسته
دفاعی سپس اظهارداشت که تا آنجایی که اواطالع دارداز زمانی که ژنرال مقدم ریاست ساواـک را به عهده
ـگرفته است شکنجه دیگر در ساواـک مورد استفاده قرار نمیگیرد .مدنی گفت ممکن است این موضوع
صحیح باشد ولی در ساواـک افسران صادقی نداریم و سپس اضافه نمود که تمام ژنرالها در ساواـک و در
ارتش فاسد و نادرست هستند .وابسته دفاعی با تأـکید پاسخ داد که او خیلی زیاد ژنرالهای مسلمان٬
سختکوش و صادق را در ارتش مالقات نموده که رهبری عالی ارتش را میتوانند فراهم آورند .مدنی
جواب داد اغلب آنها باید باز نشسته شوند چون که فاسد هستند.
ج(دریادار مدنی اظهار داشت که ارتش ایران اجبار ندارد که بزرگ باشد ٬فقط  10/000نفر در نیروی
دریایی 15/000 ٬نفر در نیروی هوایی و  100/000نفر در نیروهای زمینی .او گفت هیچ تهدیدی از
جانب همسایگان مسلمان نسبت به ایران وجود ندارد و روسها را حتی با نیروهای نظامی بزرگ ایران
نمیتوان متوقف نمود .او سپس با حالت خطابت پرسید چرا ما تمام این سیستمهای مدرن و گرانقیمت
تسلیحاتی را احتیاج داریم؟
د( دریادار مدنی سپس اظهار داشت که ایاالت متحده در حمایت از دولت فاسد شاه مرتکب اشتباه
شد .خیلی مشابه آنچه ما در ـکوبا انجام دادیم .او اضافه نمود که ایاالت متحده باید دولت جدید ایران را
حمایت کند )یک دولت بازرگان حمایت شده به وسیله خمینی( .افسر گزارش دهنده سؤال کرد که آیا
منظور او این است که ایاالت متحده باید از یک جمهوری انقالبی اسالمی حمایت کند .او پاسخ داد که اینها
فقط الفاظی هستند که نشان دهنده چیزی نیستند و اینکه دولت جدید ایران یک دولت سوسیالیست بدون
سلطنت خواهد بود .افسر گزارش دهنده سؤال کرد نه حتی یک رژیم سلطنتی بدون قدرت شبیه انگلیس٬
او به سرعت پاسخ داد که هیچ رژیم سلطنتی برای آن دوران به هیچ وجه در تاریخ ایران روی نداده است.
ه(افسر گزارش دهنده اظهار داشت که وی معتقد است ارتش ٬یک دولت خمینی را قبول نخواهد کرد و
اینکه یک کودتای نظامی احتماًال بر هر تغییرات در دولت غیر نظامی پیشی خواهد گرفت .مدنی اظهار
داشت که آن یک خودکشی خواهد بود واینکه او شخصًا باافسران جوان که از یک کودتای نظامی حمایت
نمیکنند صحبت کرده است .او اضافه کرد که یک کودتای نظامی هدایت شده به وسیله مشاور آمریکایی
شما ٬ژنرال هایزر فقط مبارزه انقالبی را به تأخیر خواهد انداخت چون که مردم آماده هسـتند بـرای
آزادیشان کشته شوند .او گفت من و یک میلیون دیگر ایرانی حاضر هستیم جانهایمان را در یک انقالب
بدهیم هر کودتای نظامی به صورت یک تالشی آمریکایی برای حفظ کردن یک دولت غیر قانونی فاسد
دیده خواهد شد .او اضافه کرد که اـگر یک کودتای نظامی روی دهد منتج به هرج و مرج و سپس به وسیله
یک دولت کمونیست دنبال خواهد شد.
و( افسر گزارش دهنده پرسید آیا خمینی بازگشتش به ایران را به تأخیر میاندازد؟ دریادار مدنی گفت
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نه؛ چون که وقت آن حاال است ٬او باید بازگردد و یک دولت جدید تأسیس نماید.
نظرات وابسته دفاعی ایاالت متحده.
وابسته دفاعی معتقد است که دریادار مدنی یک طرفدار غرب و به طور نسبی فردی مذهبی و با هوش
است.او یک افسر سابق نیروی دریایی است که چون نمیتوانست با توسعه حجیم وپرخرج نیروی دریایی
موافقت کند و نمیتوانست فسادی را که با این توسعه نیروی دریایی همراه بود تحمل کند به بازنشستگی
زودرس هدایت شد .او یک دکترا در سیاست و اقتصاد به دست آورده )ـگفته خویش( و اخیرًا در تدریس
در دانشگاههای ایران درگیر بوده است .او بشدت اشاره کرد که مشکالت در ایران به وسیله ایاالت متحده
همدستی وطرفداری و تنزل داده شده است و اینکه او این مطلب )فکر( را از زمان ثبت نام در ـکالج جنگ
دریایی ایاالت متحده عوض نکرده است او به نظر میرسد که در صحبتش دوستانه )مخلص( باشد ولی
افسر گزارش دهنده احساس میکند او ممکن است یک فرصتطلب الهام گرفته باشد که منتظر بازگشتن
به جریان اصلی امور دولت میباشد .او مانند خیلی از ایرانیان تالش مینماید که طـرف خـود را بـا
معاشرتهای سطح باالی خودش و آـگاهی باطنی از چیزی که دارد روی میدهد واینکه چقدر خوب مطلع
میباشد تحت تأثیر قرار دهد .دریادار مدنی عنوان میکند که وی ضد کمونیست میباشد و اینکه ایران
نمیخواهد برای همکاری و پشتیبانی به طرف شرق روی بیاورد .او عنوان داشت که از آمریکاییها و
غربیهای مورد نیاز برای بازگشت جهت کمک به ایران در بهبودی اقتصادی آن درخواست خواهد شد.
صرف نظر از قابلیتهای واقعی او ٬دریادار مدنی از طرف میانهروهای اسالمی و ایـرانـیان زیـرک
)دکترها ٬وکال ٬استادان ٬تجار و روحانیت( به عنوان یک افسر صادق ٬یک مسلمان مخلص و یک منتخب
خوب به عنوان یک رهبر دولت آینده اـگر که یک دولت غیر نظامی سوسیالیست بدون خونریزی مستقر شد
دیده میشود .دریادار مدنی ممکن است به خوبی در رده باال قرار گیرد.
سند شماره )(37

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :ژانویه  1979ـ برابر با  5بهمن 1357

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :برنامههایی که برای ورود خمینی در تهران تنظیم شده
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :میناچی مأمور سفارت را در مورد برنامههایی که به طوری که گزارش شده از طرف دولت
ایران برای ورود آیتاهلل خمینی به تهران در  26ژانویه تأیید شده است توجیه نمود .خانواده خـمینی
برنامهریزی شده که امروز وارد شوند .میناچی معتقد نیست که خمینی هیچکدام از قدمهای آخری را در
 26ژانویه اعالم نماید.
3ـ دکتر ناصرمیناچی ٬محرم آیتاهللشریعتمداری ٬مخالف میانهرو وواسطه سیاسی ٬به استمپل مأمور
سیاسی صبح  25ژانویه گفت که در آخر روز  24ژانویه بختیار ـ نخست وزیر ـ شخصًا با بازگشت
برنامهریزی شده آیتاهلل خمینی با هواپیمای دربست ارفرانس موافقت نمود و همچنین برنامه ابتدائی
خمینی را مورد تأیید قرارداد .برنامه شامل ورود آیتاهلل بین  8/30تا  9صبح میباشد .ارتش فرودگاه را
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بسته نگاه میدارد ورود گروه رسمی استقبال کننده را با کارت ورود اجازه میدهد .گروه شامل حدود 10
یا  12نفر )آن طوری که اـکنون برنامهریزی شده ٬میناچی گفت این ممکن است افزایش پیدا کند( منجمله
روحانیت برجسته تهران از قبیل آیتاهلل طالقانی ٬سیدمحمد بهشتی )نایب خمینی در داخـل کشـور(
همچنین سیاستمداران مخالف ٬کریم سنجابی ٬مهدی بازرگان ٬داریـوش فـروهر ٬مـیناچی و دیگـران
میباشد.
4ـ مردم به داخل فرودگاه راه داده نمیشوند ٬ولی جمعیت فراوانی در پای بنای یاد بود شهیاد و در
طول جاده فرودگاه منتظر خمینی میمانند .پس از مراسم استقبال اولیه خمینی مستقیمًا رهسپار قبرستان
بهشت زهرا در جنوب تهران از طریق میدان شهیاد ٬خیابان آیزنهاور ٬بلوار پهلوی و جاده قم میشود.
آیتاهلل در بهشت زهرا سخنرانی خواهد کرد )ظاهرًا همراه با دیگران( و سپس به اقامتگاهش در مدرسه
اسالمی رفاه نزدیک مجلس فعلی رهسپار خواهد شد .آیتاهلل خمینی سپس علمای کشور را در طول  2یا
 3روز پیش از اینکه برای قم عزیمت نماید خواهد دید.
 5ـ طبق گفته میناچی ٬نخست وزیر آیتاهلل را در فرودگاه مالقات نخواهد نمود ٬مگر اینکه جواب
مناسبی به نامهای که او برای خمینی در  23ژانویه فرستاد دریافت نماید .نامه پیشنهاد میکند که وضعیت
ـکشور را مورد بحث قرار دهد و با پیشنهاد تشریفاتی که خودش را در دسترس خمینی بگذارد تـمام
میشود).نظریه :ما از دیگر منابع آـگاه شدیم که نامه دوستانه و نزدیک بود ولی در جهت چاپلوسی بختیار
از خمینی تا جایی که میناچی مطلب را میرساند به جلو نمیرود (.نظر به وضع کنونی ٬نخست وزیر در
ابتدای اقامت آیتاهلل خمینی در تهران با او تماس خواهد گرفت )نظریه :میناچی گفت کی و کجا احتماًال
بستگی دارد به چگونگی آشکار شدن وقایع(.
6ـ میناچی گفت خانواده خمینی قرار است که  25ژانویه به تهران وارد شوند و در خانه تازه اجاره
شدهای در خیابان دولت در منطقه دروس شمال تهران اقامت خواهند کرد .خمینی با آنها اقامت نخواهد
ـکرد چون که به دالیل سیاسی اومیخواهد که درجنوب تهران با مردم خودش باقی بماند).نظریه :میناچی
هیچ ایدهای نداشت که ورود خانواده با بسته بودن فرودگاه چگونه میتواند ترتیب داده شود ٬ولی به نظر
نمیرسید که فکر کند این یک مشکل است(.
7ـ از میناچی برای یک ارزیابی اینکه آیا خمینی مستقیمًا با دولت بختیار پس از وارد شدن رویارویی
میکند سؤال شد .میناچی گفت آیتاهلل به وسیله حامیان داخل کشور خود تحت فشار شدید گذاشته شده
ـکه چنین نکند و نشانههایی وجود داشته که اعالمیهای برای راه حلهای نهایی تا زمانی که فرصت گفتگو و
مشاوره با علمای داخل کشور را پیدا نکرده نخواهد داد) .توضیح :ما امیدواریم که به این حالت باشد .و
نفسهایمان را نگهداشتهایم .مشاوره در رسم اسالمی عادالنه است و راه خوبی خواهد بود )شاید الزم
باشد( برای مستحکم کردن حمایت رهبران مذهبی میانهرو تر .از طرف دیگر ما میتوانیم فشارهای
مخالف از طرف آنهایی که در پاریس در اطراف آیتاهلل هستند را مجسم کنیم(.
 8ـ طبق گفته میناچی مالقات بین افسران ارشد نظامی و مقامات ارشد خمینی هنوز واقع نشده است.
ژنرال قرهباغی ادعا نمود که او در  24ژانویه خیلی مشغول است ولی میناچی به ژنرال مقدم فشارزیادی در
مورد این موضوع آورد و گفت بازرگان و یک شخصیت باالی مذهبی آماده هستند که قرهباغی را در هر
ـکجایی مالقات نمایند ٬حتی در خانه قرهباغی .میناچی فکر میکرد که مالقات به طور آزمایشی برای
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عصر  25ژانویه تنظیم شده است) .نظریه :چنین مالقاتی در برقرار نمودن همکاری ارتش در بـرنامه
توضیح داده شده در باال و در به مرحله نهایی رسانیدن توافق در مورداداره کردن تودههای بیرون آمده )از
خانه( در  26ژانویه مهم خواهد بود .میناچی اشاره کرد که گفتگوها در چندین سطح بین جنبش اسالمی و
ارتش در مورد این موضوع جریان دارد ٬ولی مالقات سطح باالی رو در رو از نظر رهبری جنبش اسالمی
بحرانی دانسته میشود(.
9ـنظریه :مطالب باالتقریبًاخوبتر از آن به نظرمیرسد که راست باشد .ولی تعدادی پیشبینی وجود
دارد.امنیت بزرگترین مسأله است .علیرغم توافق ظاهری با دولت و ارتش همیشه امکان اینکه واحدهایی
با افرادی بخواهند تالش کنند که به خمینی آسیب برسانند وجود دارد .جنبش اسالمی شدیدًا درباره
امکان وجود یک قاتل متعصب از هر بخش طیف سیاسی نگران است .همچنین امکان تالش کمونیستها یا
دیگر مارکسیستها برای عمل نفاقافکنانه وجود دارد .علیرغم فشار روی خمینی که از حد معین در موقع
ورود به وسیله اعالم دولت رقیب ٬تجاوز نخواهد کرد ٬وی ممکن است به دلیل سرسختی یا اصل اخالقی
چنین کند .آن طور که ما میدانیم این کار قطعاً باعث عکسالعمل دولت ایران که منجر به برخورد مذهبی ـ
نظامی خواهد شدمیشود .بااین حال اـگر سناریوی باال عمل کند هردودولت ایران و مخالفین ممکن است
دوران جراحتی اثر بازگشت خمینی به ایران را با حداقل آشوب تمام کنند .این میتوانـد راه را بـرای
فشارهای مخالفین به طرفداری از ادامه قانون اساسی برای عمل کردنشان در هفتهها و ماههای آتی باز
ـکند.
10ـ مطالب باال قبل از رسیدن اخبار مربوط به کنفرانس مطبوعاتی در پاریس که تعویق در ورود
خمینی تا یکشنبه  28ژانویه اعالم شد تهیه شده بود .پیام پیگیری در دست تهیه است.
سند شماره )(38
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :ژانویه  1979ـ برابر با  5بهمن 1357

موضوع :نظرات مخالفین
1ـ پرت ٬مأمور سفارت در  22ژانویه با دکتر علی خواجوی ٬طرفدار جبهه ملی که قبًال مالقات بین
مخالفین و مأمورین سفارت را ترتیب داده بود ٬مالقات کرد )نام او به طور اشتباه در تلکس مرجع هجی
شده بود( .جدا از همقطارانش ٬خواجوی در مورد دورنمای بازگشت خمینی ابراز نگرانی و رضایت توأم
نمود .او از تضمین پیروزی بر رژیم خوشحال بود ولی حاال وی نگران خطر چپ بود .بر خالف لحن
عمومی مالقات قبلی که نگرانی آمریکا در مورد ماورای چپ به مقدار زیادی مورد تمسخر قرار گرفت٬
خواجوی گفت وی خمینی را به عنوان آخرین مانع در مقابل یک ایران کمونیست میبیند .اـگر خمینی
شکست بخورد ٬کمونیستها که در موقعیت خوبی قرار دارند جای او را خواهند گرفت .او بنابر این از یک
ترور یا به دستگیری قدرت توسط ارتش هراسان بود.
2ـ مأمورسفارت گفت دولت ایاالت متحده در بعضی ازاین ترسها سهیم است و به این دلیل است که ما
امیدواریم مخالفین بختیار را حمایت نمایند .خواجوی گفت بختیار جرأت نشان داد ٬ولی او نمیتواند
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حمایت عمومی را پس از اینکه اجازه داد مجلس غیر قانونی او را تأیید نماید به دست آورد .بنابر این
خواجوی فکر میکند بختیار باید به کنار برود .او امید انتخابات آزاد سریع برای به راه انداختن یک
سوسیال دموکراسی شبیه به سوئد یا فنالند را داشت .او همچنین در مورد نفوذ بیش از حد مذهبی نگران
بود و میگفت او و دوستانش به اسالم احترام میگذارند ولی نمیخواهند که بر زندگی آنها حاـکم شود.
3ـخواجوی هدف گروه سیاسی جدید دوستش حاج سید جوادی ـ ”جنبش سیاسی“ ـ را یک مبارزه
غیر مذهبی بر علیه کمونیسم تشریح کرد .او گفت اـگر که شنوندگان مذهبی نیستند نمیتوان از مذهب برای
مبارزه با عقاید کمونیستی استفاده نمود .گروه که باید بدان به عنوان یک جنبش در داخل جبهه ملی
نگریست تا یک حزب سیاسی جدید ٬بحث مینماید که منافع اجتماعی کمونیسم بدون استبدادی که تحت
حکومت کمونیستی وجود دارد قابل حصول هستند.
4ـ نظریه :خواجوی که مردی حساس و باهوش است ٬نگران و سردرگم میباشد .او و خیلی ٬شاید
حتی اغلب ٬جبهه ملیها به طور فزایندهای قدرت گروههای مذهبی و چپی و ضعف خودشان را حس
میکنند .او امیدوار است خمینی بتواند چپیها را دور نگهدارد ولی آشکارا ایده یک جمهوری اسالمی را
دوست ندارد .او طالب یک دموکراسی پارلمانی لیبرال میباشد .گروه او همیشه نماینده اقلیت کوچکی در
داخل جنبش ملی بودهاند و اـکنون برای اولین بار او و همقطارانش شروع به تشخیص آن نمودهاند.
سند شماره )(39

خیلی محرمانه
تاریخ 26 :ژانویه  1979ـ برابر با  6بهمن 1357

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :هواداران هویدا از دور خارج میشوند
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :وزیر قبلی که از موافقین هویدا است و وفادار به شاه ٬برای استعفا و کناره گیری از قدرت
ـکه وضع ناـگوار کنونی ایران را به وجود آورد ٬سوگواری میکند و میبیند که کمونیستها در زیرردای مالها
پنهان شدهاند .او عالقه دارد که بازگشت شاه را ببیند .او برای این نظریه خود هیچ مدرک و گواهی ندارد٬
این نظریه برخالف تمام دالیل ماست که جنگجویی فعلی مسلمانان احتماًال بهترین سپر در دسترس در
مقابله با تندروهای کمونیست است) .پایان خالصه(
3ـ در جواب درخواست مالقات با یک ”مخالف“ در خانه یکی از واسطهها ٬کنسول سیاسی در 20
ژانویه با وزیر سابق بهداری )از  1965تا  (73منوچهر شاهقلی مالقات کرد .اینطور که به نظر رسید
شاهقلی نمیدانست که کنسول سیاسی با سفارت همکاری دارد وپس ازاینکه درپایان جلسه این موضوع
را فهمید اظهار نگرانی و ناراحتی کرد ٬زیرا در وضع کنونی ”نمیخواست از کسی طرفداری کند“ .وی پس
ازقول گرفتن از کنسول سیاسی نسبت به سری بودن کامل گفتگوها باجزئیات کامل شروع به تعریف کردن
وفاداریش به شاه ٬و همچنین نظراتش که متعلق به هویدا بود ٬نمود .شاهقلی یک جراح پالستیک بود.
4ـ طی یک گفتگوی بیهدف ٬شاهقلی قدری به اشتباه شاه در منسوخ کردن احزاب سیاسی تأـکید
ـکرد که در نتیجه آن اشتباه ٬میانهروهایی که نسبت به شاه وفادار هستند راهی برای ابراز این وفاداری
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ندارند وی به عنوان رهبر قبلی حزب ایران نوین مخصوصًا از اینکه میدید ایران نوین از بین رفته و
رستاخیز به وجود آمده است متأسف بود .او گفت این کار پس ازاینکه شاه متوجه شد که حزب ایران نوین
تا چه حد قوی شده است ٬انجام پذیرفت؛ زیرا در یک دورهای تمام کوششهای شاه و تمام پولهای بنیاد
پهلوی که از طریق شریف امامی خرج میشد ٬قادر نبود رأی مردم را در رامسر از یک نماینده ایران نوین به
ـکاندیدای حزب مردم برگرداند .وقتی که دیدند نمیتوانند این کار را بکنند ٬شاه به این نتیجه رسید که زمان
آن رسیده است تا سازمان دیگر را که داشت قدرت میگرفت نابود گرداند.
 5ـ شاهقلی درمورد سازمان کمونیستی در کشور ترس بیجایی داشت.او گفت که وی به داستانی که ما
نیز از چندین منبع شنیدهایم اعتقاد دارد که حزب توده در طی مدت طوالنی خودش را از طریق انتخاب
جوانان  15ـ  16ساله و تعلیم آنها برای طلبه شدن در مدارس مذهبی قم و جاهای دیگر سازماندهی کرده
است .این کار از چندین سال قبل شد و حاال کمونیستها همان مالهای در گوشه و کنار کشور هستند.
خمینی و سایر مردم مذهبی تصورمیکنند که ازطرف این مالها در زمینههای مذهبی حمایت میشوند واز
خطر اصلی آـگاه نیستند و در ضمن خمینی با به خدمت گرفتن این مالهای جوان و طلبههای مذهبی برای
آرمانش دست رهبریت مذهبی محافظهـکار را کوتاه کرده است .شاهقلی داستان )تأیید نشده( دیگری را
ـکه قبًال هم شنیده بودم تکرار کرد که شریعتمداری و سایر آیتاهللهای قم عمًال زندانیان مالهای تندرو قم
هستند که خانههایشان در محاصره آنهاست و مالقات کنندگان توسط آنها پاییده میشوند.
6ـ شاهقلی گفت که ویدا حاجبی را که یک کمونیست شناخته شده است و در فرانسه تحصیل کرده و
 20سال در خارج از کشور زندگی کرده و برای  5سال به ایران بازگشته و  6سال گذشته را در زندان
ـگذرانده است ٬میشناسد .او حدود سه ماه قبل از زندان آزاد شده واز آن زمان هر روز  200تا  300نفر را
ـکه به منزلش مراجعه میکنندمیپذیرد .حدود  3تا  4هفته گذشته او از صبح زود و شب دیر وقت از خانه
خارج میشود .او متواضع ٬خوش برخورد و باهوش است و مسلمًا برای آرمان کمونیستی به سختی کار
میکند .شوهر کمونیست او که اخیرًا از او )ویدا حاجبی( طالق گرفته است ٬از ونزوئال به پاریس آمده و در
فکر این است که به ایران برگردد .شاهقلی با تلخی گفت که کسانی که اینطور خالصانه و فعاالنه کار
میکنند استحقاق برنده شدن را دارند.
7ـ او و شخص واسطه نمونههای دیگری از اینکه چگونه کشور به سمت چپ میرود را اظهارداشتند.
وقتی شاهقلی برای شرکت دراین جلسه میآید ٬کسی محکم به ماشین او زده است و گفته که ”ماه آینده من
این ماشین را خواهم راند “.گزارشهایی رسیده که مهاجمین به طرف جنگلهای شمال )دریای خزر( رفته و
درختهای جوان را قطع کرده و میفروشند .روحیهها از واقعیت پرت است؛ آنها در قلب انقالبی هستند که
فقیر را غنی میکند .مثال دیگر  200مسلح افغانی بودند که روز پیش توسط دولت دستگیر شدند) .نظریه:
ما گزارش خوبی داریم از یک منبع افغانی که ”افغانیهای مسلح“ در واقع افغانیهای مختلف بودند که بدون
اجازه به کار اشتغال داشتند و به وسیله پلیس جمعآوری شدند(.
 8ـ شاهقلی گفت که در یک لیست اسامی  3هزار نفر قرار دارد که باید از طرف دولت مورد بازجویی
قرار گیرندفقط بودن نام شما در آن لیست موجب محکومیت شماست.اینها معاونان عالیرتبه وزارتخانهها
و مدیران مشاغل هستند؛ بدون آنها چه کسی کارهای مملکت را میگرداند؟تز شاهقلی این بود که در سال
ـگذشته دولت اختیار از دست داده بود .ساواک ٬پلیس و ارتش هیچ دستوری نمیگرفتند و نمیدانستند که
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چه کنند .خمینی این موضوع را دید و به سادگی در جای خالی پاگذاشت .شریف امامی به میان آمد و مثل
نقل و نبات ٬امتیازتقسیم کرد .او پیش از آنچه مردم میخواستند به آنهاداد و با مخالفان وارد مذاـکره نشد.
او بعضی وزرا را اخراج کرده ٬از نظر شاهقلی آنهایی را که نباید ٬بیرون کرد .هویدا خودش به طرف گرگها
پرتاب شد .ارتشبد ازهاری آن گونه رفتار کرد ٬زیرا میترسید که مورد تنفر واقع شود .و او هم به طرف
ـگرگها پرتاب شود .هویدا میدانست که با مردم مذهبی چه کند او میدانست که پول چگونه باید توزیع
میشد تا مورد قبول واقع شود .آموزگار که منبع ٬یک عمر او را میشناخت )آموزگار و برادر منبع در یک
مدرسه با همدیگر بودند( برای نخستوزیری شخص مناسبی نبود .او حافظه خوبی داشت و همیشه
شاـگرد ممتازی بود زیرا زیاد درس میخواند؛ ولی ایده و ابتکار نداشت.
9ـ جانشین وزارت شاهقلی ٬شیخاالسالمزاده نسبتًا مرد فقیری است .با وجود این دکتر خوبی است.
وی میبایست پول زیادی درآورد ولی در  5سال گذشته به عنوان وزیر اجازه نداشت از منابع دیگری
ـکسب درآمد کند .این موضوع وقتی که قانون اجرا شد خود دلیل استعفای شاهقلی در سال  1973بود؛
زیرا وی نمیتوانست با حقوق دولت زندگی کند .او میدانست که خانواده شیخاالسالمزاده در آمریکا
زندگی سختی دارند و در یک اتاق زندگی میکنند .اـگر او در زمینه فساد وسیعی که به آن متهم شده مقصر
بود این وضع وجود نمیداشت .همچنین حقیقت در مورد معاونش آرام که همسر آمریکایی دارد صدق
میکند .او هم همچنین در مورد اتهاماتی که بر علیه اوست تقصیری ندارد .در حقیقت ٬شاهقلی گفت وزرا
در خانههای شیشهای زندگی میکنند واز عهده رشوهـگیری برنمیآیند .قضیه رشوه گرفتن وزرا از آنجا
ناشی میشود که واسطهها مراجعین را به طور خصوصی به وزیر معرفی میکنند و سپس رشوه گرفته
میگویند که برای وزیر است ولی در واقع برای خودشان است.
10ـ شاهقلی گفت آنطور که اوضاع پیش میرود ٬درگیری و خونریزی اجتنابناپذیر است .اـگر
مجلس استعفا دهد ٬معلوم نیست که بختیار چگونه میتواند حکومت کند .هر انتخاباتی که بدون قانون
واقعی و نظم اجرا شود قطعًا باعث خواهد شد که زندگی بسیاری از دست برود .حتی در شرایط بهتر٬
جریان انتخابات در ایران بستگی به زور و پول دارد .تحت شرایط کنونی چیزی در حد هرجومرج رخ
خواهد داد.
11ـ شاهقلی ادامه داد که اـکثریت آنهایی که صدایشان در نمیآید هنوز عالقهمندند که برگشت شاه را
ببینند .خیلی از مردم هستند که شاه را دوست نداشتند ولی در هر صورت او را رهبر خود میدانستند .در
صحبت با دیگران گاهی انسان این سؤال برایش پیش میآید که ”آیا شاه این را تأیید کرده؟“ مردم هنوز
برای راهنمایی به او چشم دوختهاند .شاهقلی فکر میکند که هنوز خیلیها مایلند که ببینند او به روش
رضایتبخش باز میگردد ٬همان طور که در  (1332) 1953این کار را کرد) .نظریه :او خودش داوطلب
نبود که رهبری گروهها را برای تسریع در این عمل به عهده گیرد .ولی به نظر میرسید که همه پیشنهادات و
طرحها را مورد توجه قرار میدهد(.
12ـنظریه :شاهقلی نمایانگر افرادی است که روز به روز بیشتر با آنها برخوردمیکنیم .شخصی که در
سالهای آخر دوره شاه به دالیل سیاسی از مورد لطف قرار گرفتن تنزل کرد ولی هنوز وفاداریش را به
سیستم سلطنتی حفظ میکند و از جانشینان سیستم سلطنتی در هراس است .وی مانند بسیاری از مردم ٬بر
این تئوری که حزب کمونیست خیلی قویتر از آن است که به نظر میرسد و عمًال نهضت )امام(خمینی را در
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دست خواهد گرفت ٬صحه میگذارد .هیچ شاهد و مدرکی برای این تئوری وجود ندارد .در واقع ٬تمام
اخبار و نشانههای به دست آمده حاـکی از آن است که قویترین نیرو در کشور ٬آشکارا یک اسالم جنگجو
است که خود را به عدالت و مساوات اختصاص داده و در مقابل کمونیستها و چپها با قدرت مقاومت
میکند.
سولیوان

سند شماره )(40

خیلی محرمانه
تاریخ 28 :ژانویه  1979ـ  8بهمن 1358

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
موضوع :امور خارجه ایران از دولت ایاالت متحده میخواهند که از خمینی حمایت کند
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه است(
2ـ خالصه :دو مقام وزارت امور خارجه در حالی که به طور خصوصی صحبت میکردند از خمینی
حمایت کرده و بختیار را کوچک میشمردند .آنها نمایندگان تعداد زیادی از مقامات وزارت امور خارجه
هستند که به جبهه ملی گرایش دارند ٬پیام اصلی آنها این است که ”جمهوری اسالمی“ خمینی بهترین
ضربه بر علیه کمونیسم است و الزامًا با آمریکا غیردوستانه نخواهد بود) .پایان خالصه(
3ـ درست قبل از تعطیالت هفتگی ٬دو مقام بلند پایه وزارت خارجه به طور جداـگانه به کنسول سیاسی
ـگفتهاند که مشتاقانه امیدوارند که آمریکا از خمینی حمایت کند .حتی با وجود اینکه آنها خودشان نه
پارتیزانهای اسالمی هستند و نه از چنان جمهوری اسالمی حمایت میکنند .یکی از اینها منوچهر داودی
)محفوظ بماند( است که رئیس قبلی اولین اداره سیاسی )ایاالت عربی( و سرکنسول فعلی در هنگکنگ
میباشد .وی برای مالقات کوتاه مدتی به اینجا آمد و درخواست مالقات فوری با رایزن سیاسی کرد.
ضمن یک نهار طوالنی ٬او این ایده را به میان آورد که تنها نقطه مقابل خمینیسم ٬کمونیسم است .او بر این
عقیده بود که انقالب اسالمی تنها گروه سازمان یافته جدا از کمونیستهاست و اختصاص دارد به اینکه
ـکمونیستها را از قدرت دور نگهدارد .در بلندمدت ٬این مطمئنترین راه چاره برای آمریکا و دنیای عرب
است .ارتش نی باریکی برای تکیه دادن بر آن است و همین طور دیگران مانند بختیار ٬که هیچ قدرت
واقعی ندارد .اـگر دولت آمریکا بتواند به دستگیری قدرت توسط نیروهای خمینی راتسهیل نماید٬میتواند
خود را محبوب کند )خود شیرینی کند( و روابط را برای آینده بهتر کند.
4ـداودی به رایزن سیاسی یادآوری کرد که او قبل از هر چیز یک ضد کمونیست است و سوابق خوبی
در وزارت خارجه دارد .او درخواست کرد که پیام فوقالذکر کامًال محفوظ باشد ٬ولی به رایزن سیاسی
یادآوری کرد که چندین ماه قبل در مورد توانایی شاه در بر سر کار بودن ابراز نگرانیهایی کرده است .او
تکرار کرد تا آنجا که جمهوری اسالمی مورد نظر است ٬طرفداران خمینی آنقدرها که مجسم شده تندرو
نیستند .عاقبت به موافقتهایی باواقعیت خواهند رسید).یادداشت ٬او همچنین از اعضای یکی از گروههای
مخالف بود که روز بعد مأمور سفارت با وی مالقات داشت ٬به تلکس جداـگانه مراجعه کنید(.
 5ـ نوع دیگر از همین معنا ٬غروب روز بعد توسط عزالدین کاظمی عنوان شد که مدت زیادی رئیس
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اداره حقوقی و قراردادهای وزارت خارجه بود و تأـکید کرده است که از طرف بختیار از او درخواست شده
ـکه وزیر خارجه شود )و ما فکر میکنیم که صدیقی هم قبًال همین درخواست را کرده بود( .کاظمی٬طرفدار
و همفکر قدیمی جبهه ملی )ـکه یک بار در  1961به علت شرکت در تظاهرات به زندان رفته است( به ما
ـگفت که او مخالف با عمل بختیار است که جبهه ملی را از خط اصلی انقالب خمینی جدا خواهد ساخت.
بعدًا وقتی که انقالب پیروز شد وقت کافی برای گروههای مختلف که اختالفاتشان را حل نمایند وجود
خواهد داشت .تا وقتی که شاه استعفا نداده است او هر لحظه که بخواهد میتواند به توسط سرنیزههای
ارتش بازگردد .بنابراین نهضت باید از تنها فریادش ٬خمینی ٬تا مستقر شدن بر قدرت نگاهداری نماید.
جبهه ملی اـگر از خمینی رویگردان شود دیگر هیچ شانسی برای به دست آوردن نظر عموم نخواهدداشت.
به همین دلیل ٬کوششهای فعلی بختیار برای اثبات اینکه او در رقابت طرفداری از خمینی ٬از نـوعی
طرفداری مردم برخوردار است یک قضیه شکست خورده است و فقط جو را بدتر میکند .بیشتر طرفداران
فعلی بختیار وابسته به ارتش ٬ساواـک یا از پشتیبانان شاه که در رختخواب پرقو میمیرند ٬هستند .این
نشانگر خیانتی به آنچه که جبهه ملی و جنبش مذهبی طرفدار آن هستند میباشد .بختیار باید به سادگی
دولت را به خمینی واـگذار کند و به منظور جلوگیری ازخونریزی بیشتر باید وسایل تسهیل این کار را فراهم
نماید.
6ـ کاظمی از پاسخ کنسول سیاسی که اـگر خمینی قدمها را سریعتر بردارد امکان دارد ارتش حرکتی
نماید ٬نسبتًا تحت تأثیر قرار گرفت .اوعقیدهای که در میان خیلی از مخالفین شایع است که ارتش خودش
به دو قسمت مقابل هم تجزیه شده و بنابراین موفق نخواهد شد ٬را ابراز نمود .به هر صورت وی نتوانست
این بحث را رها کند که نتایج هرچه باشد مقدار معتنابهی خونریزی از خود حرکت )ارتش( حاصل خواهد
شد .او با بی میلی با این نظریه موافقت داشت که ارجحتر خواهد بود اـگر ازطریق طی مراحل قانون اساسی
برای هر گونه تغییر انقالبی در سیستم دولت اقدام شود .با این وجود اوچندین بار این نکته را متذکر شد که
خمینی مردی نیست که اهل چانهزدن باشد.
7ـ کاظمی طرفدار زندگی ساده است .او این طور اظهار داشت که ایاالت متحده بایستی که ایران را با
تمایالتش و با عقبماندگیهایش به حال خود بگذارد .او گفت که زندگی اقتصادی و اجتماعی بدون
ـکوششهای سخت در پیشرفت و مدرنیزه شدن ٬که شاه با تشویق و دلگرمی آمریکا انجام داده ٬در جهت
جلب رضایت مردم انجام خواهد شد .ایران هیچ مخالفتی با آمریکا ندارد و بسیاری از چیزهای غرب را
میپسندد .اما کشور باید درجه پیشرفت خودش را بدون تسریع ایاالت متحده بیابد .او این عقیده را که
فعال است مسخره کرد.امّا اـگر آشوب کنونی به
ـکمونیستها در ایران قدرتی دارند یا شوروی در ایران خیلی ّ
مدت چنین قوی شوند .دولت آمریکا
زودی رفع نشود این دو )شوروی و کمونیست(میتوانستند در دراز ّ
باید هر کار که میتواند انجام دهد تا از مانع راه خمینی بودن اجتناب ورزد .برای انجام این کار دولت
آمریکا به قدر کافی بر روی ارتش کنترل دارد.
ماهیت جمهوری اسالمی خوشبین است .اصطالح جمهوری برای سالها
 8ـ کاظمی گفت که راجع به ّ
در نظر مردم ایران به دست گرفتن قدرت توسط کمونیستها معنی میداده است .این خمینی بود که خیلی
عاقالنه کلمه اسالمی را به آن اضافه کرد تا موضع خود را از کمونیسم جدا سازد.ـکاظمی خودش پیشنهاد
میکند که یک کلمه توصیفی دموکراتیک اـگر به آن اضافه شود نتیجهاش به صورت جمهوری دمکراتیک
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اسالمی توصیف خواهد شد .او عقیده داشت که این حقیقتًا آن چیزی است که خمینی در نظر دارد نه یک
دیکتاتوری روحانیون) .نظریه :این عقیده یک اقلیت است (.او عقیده نداشت که فعالیت گروههای مسلمان
در خیابانها در این مرحله انقالبی حقیقتًا نشانگر آن چیزی است که بعدها پیش خواهد آمد .از طرف دیگر
خمینی عاقل است که االۤن بر میگردد و در نتیجه انقالب تا رسیدن به نتیجه منطقی آن ادامه مییابد .این به
بختیار مربوط میشود که ازخواستهای خمینی پیروی کند .خمینی درست به آن اندازه بر حق است که یک
دولت جدید که پس از یک انقالب یا یک کودتاروی کار میآید .قانونًا او برای خود آنقدر مشروعیت دارد
شخصیت خمینی را با ”دوگل“ مقایسه کرد ) این
ـکه بتواند دولت فعلی و قانون اساسی را تعویض نماید .او
ّ
اولین باری نیست که ما یک چنین مقایسهای را میشنویم(.
9ـ کاظمی اقرار کرد که به طور غیر رسمی رهبری کمیتهای را که در وزارت خارجه به منظور حمایت
از انقالب تشکیل شده به عهده دارد.
او با تظاهر کنندگان طرفدار خمینی شرکت کرده است .ظلی )معاون وزارتخانه شماره دو در وزارت
امور خارجه( به حمایت از بختیار و قانون اساسی تظاهرات کرده است .کاظمی و داودی هر دو نسبت به
وزیر ـمیرفندرسکی ـ نظریه خوبی داشتند .وی به عنوان یک حرفهای قابل ٬با تجربه و با نظریه قابل قبول
آزادیخواهی دیده میشود.
حد زیادی ثابت و استوارند و هیچ کدام افراطی یا در
10ـ نظریه :هر دو منبع )ـکاظمی و داودی( به ّ
جهت کمونیستی نیستند .آنها نماینده )نمایانگر( تعداد قابل توجهی از مقامات وزارت امور خارجه هستند
ـکه از جبهه ملی طرفداری میکنندّ ٬اما در طی این سالها همواره ساـکت بودهاند.آنها در مورد شناخت
متحده از یک واقعیت در قدرت عظیم جنبش اسالمی که توسط خمینی رهبری میشود اصرار
ایاالت ّ
میورزند .آنها در حالی که تصویر گلگونی از وضعیتی که ناشی از به دست گرفتن قدرت توسط خمینی
است در ذهن تصویر میکنند ٬معتقدند که آنها در تشخیص حتمی بودن آن واقع بین هستند و طبق سوابق
متحده و غرب به طور معقوالنهای رضایت بخش
ـکمی مختلفشان ٬هر دو معتقدند نتیجه از دید ایاالت ّ
خواهد بود.
سند شماره )(41

خیلی محرمانه
تاریخ 28 :ژانویه  1979برابر با  8بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :دیگ سیاسی با پرزوری میجوشد ٬تهدید آشوب رشد پیدا میکند
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :اعالمیه بختیار مبنی بر اینکه او به پاریس میرود و مالقاتها و مذاـکرات آشتی از روال
خارج شده را در تهران و بین تهران و پاریس به وجود آورده است .رهبران سیاسی میانهرو به طوری که
ـگزارش شد ٬از ترس آشوب میخواهند که او هرچه سریعتر بازگشت خمینی را مورد مذاـکره قرار دهد .در
حالی که نهضت آزادی به نظر میرسد که بیشتر نگران یک معامله کامل سیاسی است٬جمعیتهایی که جمع
شدهاند )بعضی از استانها( تا به آیتاهلل خمینی خوشامد بگویند بیقرار هستند .روحانیت تهران درخواست
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 48ساعت آرامش بیشتر نموده است ولی احتمال برای آشوب قابل توجه است.
3ـ درگفتگو باواسطه سیاسی میانهرو ـ میناچی ـ وانتظام از نهضت آزادی در طول  24ساعت گذشته٬
اینطور به نظر میرسد که تصمیم بختیار برای رفتن به پاریس با بهشتی ٬نایب خمینی در تهران و تعدادی
دیگر شرکت کننده تدبیر شده بود .آن )تصمیم( همچنین کار تلفنی قابل توجهی را با پاریس به دنبال داشته
رهبران عمًال تمام روز  28ژانویه را به طور مستمر برای تدبیر کردن جزئیات اضافی مالقات خواهند نمود
و میزان نامطمئنی در اطراف باالست.
4ـ میناچی معتقد است که نکته بحرانی این است که بختیار و خمینی را گرد هم بیاورند که زمان
بازگشت خمینی را هرچه سریعترتنظیم کنند .جمعیتهایی که در چند روز گذشته در تهران جمع شدهاند تا
به آیتاهلل خوشامد بگویند بیقرار میشوند .سخنرانان گردهمایی عزاداری  27ژانویه صریحاً اظـهار
داشتند که اـگر خمینی در  28ژانویه بازنگشت ٬مبارزه مسلحانه در  30ژانویه باید شروع شود .هر دوـ
میانهروها و نهضت آزادی ـ خیلی نگران هستند که تأخیر بیمورد در پیشرفت در جهت معامله سیاسی که
خمینی را بازخواهد گرداند ٬معنیش خشونت در چند روز آینده خواهد بود .احتمال عکسالعملهای
ـکنترل نشده به وسیله دستههای مسافران شهرستانی رشد پیدا میکند .گزارشات پراـکندهای از چپاولگری
در جنوب تهران و دیگر وقایع در جاهای دیگر وجود داشته است .چندین منبع دانشگاهی ما میگویند
فرقههای تندرو از جناح چپ جنبش مذهبی خواهان مبارزه فعالتر هستند .به هر حال موقعیت در حال
حاضر تحت کنترل میباشد.
 5ـ انتظام از نهضت آزادی معتقد است که بختیار باید یک معامله کامل سیاسی در پاریس انجام دهد٬
چون که ٬غیرازاینکه او این کار را انجام دهداو در زمانی که وقت آن میشود که هرموافقتی در تهران انجام
پذیرد گروگان ارتش خواهد بود .یک طرح ٬بختیار را به صورت نوعی از احترامگذاری نسبت به خمینی
مطرح میکند که توافق آیتاهلل را برای نخست وزیر بودن تا انجام انتخابات )سه تا چهار ماه( میگیرد و با
یک هواپیما با آیتاهلل باز میگردد .طرح دیگر بختیار را وادار میکند که روی موافقت کار کند و باز
میگردد که ارتش را آرام کند و سپس به خمینی خوشامد بگوید.
6ـ در یک تالش که وقتی به جریان امور سیاسی برای عمل میدهد ٬روحانیت تهران اعالمیهای در
صبح  28ژانویه با امضای آیتاهلل طالقانی منتشر نموده که درخواست  48ساعت آرامش بیشتر در حالی
ـکه نخست وزیر ترتیبات بازگشت خمینی را میدهد ٬نمود .هر دو ـ انتظام و میناچی ـ فکر میکنند که
حداقل راه حل مشکل ورود تا آن زمان تنظیم شده باشد .در غیر این صورت نهضت آزادی و دیگران
مشکالتی در کنترل کردن عکسالعمل جمعیت خواهند داشت.
ال در مورد خشونت نگران نیست ٬و او االۤن آشکارا نگران است .تعدادی
7ـ نظریه :میناچی معمو ً
روزنامهنگار آمریکایی که سه روز در شهر بودهاند ٬حالت هر دو جوامع و ارتش را به طور کلی خشنتر
ـگزارش میکنند .سؤال اساسی در این موقع این است که آیا جریان سیاسی میتواند به یک راه حل کافی
برای جلوگیری کردن از یک برخورد قبل از اینکه آدمهای شتابه کار مسائل را تحت کنترل خود بیاورند
برسد.
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سند شماره )(42

خیلی محرمانه
تاریخ 28 :ژانویه  1979برابر با  8بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :یکی از وفاداران مسن شاه به دولت آمریکا به خاطر سیاستش تبریک میگوید و خواهان
برکناری شاه میشود
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ یکی از سلطنتطلبهای طرفدار شاه معتقد است که خمینی را نمیشود متوقف نمود و خواهان
برکناری سریع و زود شاه برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع به نفع کمونیستها میباشد .وی معتقد است
ـکه دولت آمریکا با پشتیبانی عمومی از شاه که روسیه را آرام کرده است و زمینه را برای انتقال صلحآمیز
قدرت به دولت الهام گرفته از خمینی آماده کرده است ٬ورقهای خود را خوب بازی کرده است .او معتقد
است که در نهایت ولیعهد میتواند برگردد .ضمناً پشتیبانی بی سرو صدا و نه عمومی برای بختیار را نیز
خواستار بود.
3ـ ابراهیم خواجه نوری ٬سیاستمدار مسن و سناتور سابق از طریق یک واسطه تقاضای مالقات با
مأمور سیاسی کنسولگری را نمود و نظراتش را در تاریخ  5ژانویه به وی گفت .خواجه نوری بازنشسته
است ولی فعال میباشد و سابقه طوالنی سیاسی دارد و مهمترین نقش وی ٬معرفی کردن ارتشبد زاهدی به
سفارت آمریکا در لحظات حساس در سال  1953بود .خواجهنوری که از موضع سلطنتطلبی صحبت
میکرد ٬حرفش این بود که روزگار شاه به سر آمده است واین به دلیل کارهای خودش و عدم تواناییش در
تطبیق خودش با تغییرات زمانه میباشد .تنها کنارهـگیری سریع وی میتواند سلطنت را حفظ کند از بدتر
شدن اوضاع به نفع کمونیستها جلوگیری نماید.
4ـ مانند سایر متفکران ایرانی ٬خواجهنوری معتقد است که خمینی قابل توقف نیست .هرچه سریعتر به
خواسته خمینی جامه عمل پوشانده شود ٬به همان اندازه ایران به سمت عادی شدن اوضاع پیش خواهد
رفت و از یک آشفتگی که فقط کمونیستها از آن بهره خواهند برد جلوگیری خواهد شد .دولت آمریکا باید
آنچه که از دستش بر میآید انجام دهد تا شاه را تشویق به کنارهـگیری نماید .او تشخیص میدهد که گفتن
مستقیم به شاه بهترین راه نیست ٬بلکه اشخاصی هستند که شاه به مشورت و نصیحت آنها گوش خواهدداد
)سران کشورهای دیگر چه عربی و چه اروپایی( و آنها باید در جهت صحیح جدیت کنند .احتماًال پس از
اینکه این هیجان و سروصدا فروکش کند ٬ولیعهد قابل قبول خواهد بود .و این هیجانات تنها موقعی
فروکش مینماید که دیگر شاه هرگونه امکان بازگشت به ایران را از خودش گرفته باشد و بنابراین باید به
عوامل مخالف اجازه داد که عقاید و نظرات خودشان را که با نظرات خمینی متفاوت است نسبت به آینده
بیان کنند.
 5ـ سناتور خواجهنوری معتقد است که وی عمق و حقیقت سیاست آمریکا را درک میکند و نه ظاهر
این سیاستها را .او به آمریکا به خاطر پشتیبانی عمومیش از شاه تبریک گفت .پشتیبانی عمومی که به نظر
خواجه نوری به شاه کمک کرد تا غرق شود .با وجود اینکه از شواهداینطور بر میآید که آمریکا در حال
از دست دادن ایران است ٬ولی آمریکا به طرز مؤثری روسها را آرام کرده است که در غیر این صورت ممکن
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بود که مداخله کنند .فقط مایه بدبختی است که دولت آمریکا به طور عمومی از بختیار نیز پشتیبانی کرده
است و بدین وسیله بوسه مرگ نیز بر وی زده است .بختیار ٬که خواجهنوری وی را شخصًا نمیشناسد٬یک
مهره مفید برای انتقال قدرت میباشد .وی زمینه را برای به قدرت رسیدن خمینی آماده میکند و بنابراین
میارزد که از وی بی سروصدا پشتیبانی شود چون مسئله مهم جلوگیری از دخالت شوروی میباشد
بنابراین سیاست آمریکا باید غیر مستقیم و مؤثر باشد همچنان که تاـکنون بوده است.خواجه نوری بوسیله
اظهارات مأمور سیاسی کنسولی که ما در امور داخلی ملتها دخالت نمیکنیم و سیاست ما همان است که
آشکار است ٬متقاعد نشد .او لبخند عاقالنهای زد و گفت که در دنیای کنونی تمام ملتها در بعضی از امور
داخلی کشورهای دیگر مداخله مینمایند.
6ـخواجهنوری که خودش را به عنوان یک جامعهشناس )ـکه کتابهای زیادی نوشته( ویک روانشناس
عام توصیف کرد ٬گفت که شاه یک ”فرد خودستا“ میباشد ٬این گونه افراد معموًال کارهای بزرگتر از
ـکارهای واقعبینانه انجام میدهند و دارای افکار رؤیایی میباشند .او مطمئن است که شاه هنوز به فکر
بازگشت به سلطنت میباشد و بنابر این بدون فشار قابل توجه از جانب مشاوران قابل اعتمادش قدم
حساس کنارهـگیری را بر نخواهد داشت.
7ـ نظریه :نکته مهمی که از این مالقات میتوان نتیجه گرفت این است که اسب جنگی پیر )منظور
خواجهنوری( که نقش مهمی در بازگردانیدن شاه در سال  1953داشت ٬به این نتیجه رسیده است که شاه
باید برود و اوضاع مساعد برای خمینی فراهم شود تا از سرمایهـگذاری کمونیستها روی ادامه ناآرامیها
جلوگیری نمود.
سند شماره )(43

خیلی محرمانه
تاریخ 10 :بهمن  1357ـ  30ژانویه 1979

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
ـگزارشگر :المبراـکیس
شماره سند1478 :
1ـ موضوع :میانهروها به تشکل خود ادامه میدهند ٬اما ترس از کمونیستها و خمینی ٬هست
2ـ خالصه :مخالفین میانهرو اولین میتینگ بزرگ و متشکل خود را اخیرًا برگزار کردند و از این
میترسند که گروههای کمونیست میتینگشان را به هم بریزند .آنها از دیکتاتوری کمونیستها در نتیجه به
قدرت رسیدن خمینی میترسند .اما آنها راهحل دیگری جز همکاری با خمینی در آن لحظه نمیبینند آنها
فکر نمیکنند که بختیار تا زمانی که شاه را تکذیب نکرده کوچکترین شانسی داشته باشد).پایان خالصه(
3ـ از جمله گروههای مخالف ٬اتحادیه معلمین ایران میباشد که رئیس آن محمد درخشش است.
درخشش در روز  28ژانویه به مشاور سیاسی گفت که گروه سیاسی او یک میتینگ بین  4تا  5هزار نفره5 ٬
روز قبل ) 23ژانویه( به منظور بحث کردن در مورد منافع مشترک در موقعیت سیاسی اخیر تشکیل دادند.
آنها در سه روزنامه تبلیغ نموده ٬بودند و همچنین٬از کلوپ معلمین که دراختیار وزارت آموزش و پرورش
است ٬استفاده کردند .این تظاهرات برای آنها مقدور بوده ٬و با وجود اینکه آنها تقاضایی برای اجازه
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برگزاری تظاهرات از مسئولین حکومت نظامی نگرفته بودند.
4ـ مخالفین برجسته ٬جدا از سخنران اتحادیه معلمین صحبت نمودند .اینها شامل وکیل متیندفتری و
وکیل الهیجی ازطرف ـکانون وکال ٬و رحیم صفاری از طرف ”حزب اتحاد برای آزادی“ متعلق به بنیاحمد
مومنی از انجمن نویسندگان بودند در این
)تهران  451را ببینید( و دکتر اشراقی از سازمان پزشکان و آقای ٔ
ـگردهمایی در همکاری برای اجاره یک ساختمان برای یک کلوپ موافـقت نـمودند و آنـها االن در
جستجوی آن هستند .آنها همچنین در جستجوی اجازه گرفتن برای ادامه چاپ مجله هفتگی درخشش
میباشند )ـکه چند پلی کپی آن گاهی اوقات در چند ماهه گذشته ظاهر میشده(.
 5ـ در انتهای گردهمایی چند کمونیست سعی به برهم زدن و متوقف نمودن آن به وسیله فریادهای
خود نمودند .در حدود  100نفر از ناظران با نشانهای مخصوص از رفتن آنها به طرف سخنرانان جلوگیری
به عمل آوردند و به علت اینکه میتینگ تقریبًا تمام شده بود آنها آن را به هم نزدند .این مسئله سبب شد که
درخشش اظهار نگرانی کند که کمونیستها در حال قویتر شدن هستند .شهر از کتابهای آنها مملو است که
زیاد و ارزان میباشند .خانم درخشش گفت که آنها درمیدان ولیعهد زیاد هستند و او خودش  3عدد کتاب
خریده است .کمونیستها آماده میشوند تا اینکه به محض سقوط مالها قدرت را به دست بگیرند.
6ـ همچنان که او در فرصتهای قبلی انجام داده ٬درخشش دوباره مخالفت خود را با جانشین شدن
دیکتاتوری روحانیون مسلمان به جای دیکتاتوری شاه نشان داد .خمینی در کتابهایش خود را نماینده
خدا میداند و چگونه شخصی میتواند با کلمات خدا بحث کند .دولتی که بر مبنای قرآن بنا شده باشد در
حقیقت جز عقبگرد چیزی نیست و اصًال تربیت و تعلیم صحیح و درست به مردم ایران نخواهد داد.
7ـ درخشش شاه را به علت حمایتش از یک نوع خیلی محدود تحصیل و تعلیم و تربیت برای مردمش
مقصر میدانست؛ زیرا که افق دید آنها را باریکتر نمود به جای اینکه دید و افق فکری آنها را وسیعتر نماید.
او گفت که بختیار احتماًال اـگر موقعیت حمله به شاه رااختیار کندخودش رامیتواند نگاه دارد .آن چنان که
او هست مردم فکر میکنند که او میخواهد که شاه برگردد و همچنین بختیار به عنوان نخست وزیر در
چارچوب قانون اساسی ارتش را کنترل نمیکند .بلکه شاه توانایی کنترل ارتش رادارد .بختیار در آغاز به
خاطر انجام بعضی وعدههایی که داده بود ٬تحویل گرفته شد .او زندانیان سیاسی را آزاد کرد .اجازه آزادی
نسبی برای مطبوعات صادر نمود .تظاهرات را آزاد کرد اما در چند روز گذشته ارتش به طرف مردم
تیراندازی کرده است؛ هرچند که او اعالم نموده بود که به طرف آنها تیراندازی نمیکند .این مطلب نشان
میدهد که بختیار واقعاً نمیتواند ارتش را کنترل کند؛ آنچنان که خود او گفته میتواند.
 8ـ علیرغم تمامی مطالب باال درخشش تشخیص داد که راهحلهای او محدوداست .او آرزو کرد که به
بهترین وجهی رویارویی خمینی با ارتش در حالی که بختیار به عنوان واسطه عمل میکند ٬ادامه یابد .او
همچنین گفت که او در مورد تهدید کمونیستها بسیار نگران بود .به طور مشخص انجمن معلمان در خطر
بود و این اولین جایی است که کمونیستها سعی دارند در آن نفوذ کنند .خود درخشش در گذشته تحت
حمالت کمونیستها بوده و به آنها پاسخ داده است .او به نظر میرسد که قانع شده است ٬چرا که هدف نهایی
او برقراری جامعهای دموکراتیک ٬خالی از عقاید خشک مذهبی است .او به عنوان یک تاـکتیک هیچ راهی
ندارد جز آنکه با نیروهای خمینی همپیمان شود .او به این ترتیب امیدوار است که بتواند در هر دولت
مذهبی نفوذ کند و مردم مذهبی را به دست کمونیستها رها نمیکند .مشاور سیاسی به درخشش و دیگر
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میانهروها پیشنهاد نمود که به منظور راهنمایی بیشتر مذاـکرات ٬نزدیکی با افراد میانهرو مذهبی مانند
بازرگان داشته باشد و بازرگان میتواند به عنوان بهترین رابط در جریان حرکت اصلی مذهبی باشد.
 9ـ نظریه :درخشش به وضوح به حرکت قدرتگیری خمینی بدبین است و او میترسد که دیکتاتوری
مذهبی به وجود آید که در نتیجه کمونیستها قدرت را به دست بگیرند.
سند شماره )(44
از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن

خیلی محرمانه
تاریخ 30 :ژانویه  1979برابر با 10بهمن 57

موضوع :نظرات مخالفین

1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ کارشناسان سفارت ٬پرت و پاترسون در  25ژانویه با گروهی از مخالفین در منزل دکتر خواجوی
مالقات کردند .هدف اصلی از این دیدار ٬دستیابی به نظرات بازاریها در مورد وضع سیاسی بود .پنج
بازاری وجودداشتند :آقایان علی بابائی ٬عالی نصبی ٬عالءالدین ٬نجیب بابائی و اسپهبدی .چندین تن از
دوستان خواجوی در کمیته حقوق بشر نیز حضور داشتند .همچنین منوچهر داودی ٬افسـر خـدمات
خارجی که سر کنسول در هنگکنگ است نیز آمده بود) .داودی مشخصًا ناراحت بود که در یک شهر
ـگردهمایی مخالفین شرکت دارد .به تهران  1375رجوع شود(.
3ـ کوششهای کارشناس برای به دست آوردن تحلیل مخالفین از اوضاع سیاسی به ابزار حمایت کلی
از خمینی و دشمنی با رژیم انجامید .ما فکر میکنیم که اـکثرت افراد باعث چنین مسئلهای شده )ما قبًال
خواسته بودیم که افراد کمتری حضور داشته باشد( .این آقایان صحبتهای مخالفین دیگر را تکرار میکردند
و میکردند و میگفتند که بختیار قابل قبول نیست چون توسط شاه انتصاب شده و تـوسط مـجلس
غیرقانونی تأییداین توطئهای است که در آن بختیارمیخواهدوقت بگذارند تا شاه دوباره برگردد .آمریکا
هم در خیلی ازانتقاداتی که به شاه وارد بود شریک بود .یک بازاری )ـکه خوب صحبت میکرد( گفت که ما
یک فرصت دیگر به آمریکا خواهیم داد که ولی انگلیسیها را هرگز نخواهیم بخشید) .من اموالم را قربانی
خواهم کرد تا پیروز شویم چون روح من در خاـکها کوبیده شد (.احساسات منفی نسبت به آمریکا توسط
این امر تبدیل شد که اشتباهات آمریکا سهواً بوده ولی برنامههای انگلیسیها و روسها توطئههای حساب
شدهای برای سلطه بر کشور بوده است.
4ـ متینترین و محترمترین بازاری ٬عالی نصبی بود .او نطق کوتاهی کرده که مخلوطی از پیچیدگی و
ناپختگی بود و در آن توضیح داد که چطور به دنبال افزایش در آمد نفت ٬واردات به سرعت به حدود 15
بیلیون دالر افزایش پیدا کردند و بیشتر آن شامل خرجهای بیمورد برای اجناس لوکس و تکنولوژی
بیفایده بود .او گفت با توجه به زمینهای نامناسب ایران ٬هوای خشک و خرج زیاد آبیاری کشور ٬باید
آنقدر در کشاورزی سرمایهـگذاری کند تا بتواند خود کفایت گردد و بقیه درآمد در صنایع مناسب که بتواند
آن را صادر کند و جای درآمد نفت را بگیرد سرمایهـگذاری شود .او تأـکید بر لزوم ایجاد صنایع در مناطق
غیر شهری داشت تا به بیکاری پنهان پایان دهد .در جواب سؤال کارشناس سفارت در مورد ایـنکه
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جمهوری اسالمی چطور تشکیل خواهد شد )تمام بازاریها اصرار داشتند که دولت آمریکا از جمهوری
اسالمی حمایت کند( عالی نصبی پاسخ داد که او از سیاست چیزی نمیداند ولی میتواند توصیههای
اقتصادی به خمینی بکند” :من به او پیشنهاد میکنم که مثًال ما صادرات نفت را به توسعه صادرات دیگر
وابسته کنیم ٬و به کشورهای دیگربگوییم که برای هر ده هزار بشکه نفت که ما به آنها بفروشیم آنها همچنین
باید فالن مقدار فرش بخرند“.ـکارشناسان سفارت به صورت مؤدبانهای گفتند چنین برنامهای عملی
نیست ٬چندین شرکت کننده توضیح دادند که مایلند تجارت بین ایران و آمریکا ادامه پیدا کند و توقع
داشتند که در طی رژیم جدید این تبادالت افزایش پیدا کند.
 5ـنظریه :دوباره این گروه سردرگمی خودش را نشان داد .آنها ابرازمیکنند٬حداقل پیش همدیگر ٬که
همه طرفدار خمینی هستند ٬ولی مشکل میتوان فهمید چرا آنها فقط توقع دارند که آینده به رهبری آیتاهلل
روشنتر باشد و اـگر نباشد ٬خشم ضد رژیم آنان باید نقطه وحدت دیگری بیاید.
سند شماره )(45

خیلی محرمانه
تاریخ 31 :ژانویه  1979برابر با  11بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی .ـ فوری
موضوع :ورود خمینی ـ مذاـکرات ارتش خوب پیش میرود
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ دکتر میناچی ظهر  21ژانویه به مأمور سیاسی گفت که مذاـکرات بین ژنرال قرهباغی و مهندس
مهدی بازرگان در عصر  30ژانویه خیلی سازنده بوده است .بعضی جزئیات امنیتی برای حضورخمینی در
تهران در چند روز آینده بایستی حل بشود ٬اما اینها جزئی تلقی شدهاند .نکته اصلی اطمینان دادن صریح
قرهباغی به بازرگان بود که ارتش ”مخالفتی“ با تغییر نخواهد کرد ٬حتی تغییرات در کابینه تا مادامی که
مطابق قانون اساسی انجام گیرد .طبق گفته میناچی که صبح  31ژانویه مالقات طوالنی با بازرگان داشت٬
قره باغی به بازرگان گفت حتی تغییر در قانون اساسی در صورتی که مطابق با قانون اساسی انجام شود
مورد قبول خواهد بود .ارتش سوگند خورده است که تا استقالل کشور را حفظ کرده و به قانون اساسی
احترام گذارده و در سیاست دخالتی نکند ٬به طوری که گزارش شده قرهباغی گفته بزرگترین اشـتباه
نخستوزیر سابق شریف امامی این بود که او میکوشید ارتش را در سیاست دخالت دهد) .نظریه :مسلماً
منبع ما انگیزهای خودخواهانه دارد تا نظرات قرهباغی را با بهترین زرق و برق ممکن ارائه داده باشد (.به
نظر میرسد که ارتش به این نتیجه رسیده که ورود خمینی را بپذیرد و آماده است تا مادامی که به اصول
قانون اساسی احترام گذاشته شود با جنبش اسالمی همکاری کند .ما مطمئن نیستیم که آیا چشمپوشی
آشکار قرهباغی از سوگند ارتش بر شاه تنها توسط منبع ما حذف نشده یا افسران ارشد ارتش به سادگی
اهمیت جدیدی برای مأموریت ارتش قائل شدهاند .اثر اصلی اوضاع سیاسی در هر حال مثبت به نظر
میرسد.
3ـ ورود خمینی در تلگرافهای مرجع آورده شده میناچی و منبع نهضت آزادی تأیید کردند که برنامهها
تنظیم شدهاند .میناچی گفت که ارتش امنیت فرودگاه را به عهده گرفته و ماشین خمینی را تا میدان شهیاد
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مسئولیت را به عهده خواهند گرفت .ظاهرًا ارتش در
خواهد آورد آنجا مأموران امنیتی نهضت آزادی
ّ
مسیر تا قبرستان بهشت زهرا آماده خواهد بود ٬ولی خیلی آشکار نخواهد بود .در رابطه با کسانی که به
آیتاهلل خیرمقدم میگویند مشکل جزئی به وجود آمده است ظاهرًا  1200کارت برای اجازه ورود به
فرودگاه صادر شده است .ارتش مانع از این شد و گفت سالن فرودگاه بیش از  50نفر ظرفیت ندارد.تمام
ـکارتها لغو خواهد شد و لیست اصلی طرح خواهد شد .میناچی گفت گروههای مخالف مختلف در تهیه
لیست یکصد و چند نفر حضور داشتند که نخست وزیر از میان آنها  50نفر را برای استقبال از آیتاهلل
انتخاب خواهد کرد .موقعی که سؤال شد چرا وظیفه انتخاب به عهده بختیار است ٬میناچی اطالع داد که
پیروان خمینی در کاهش افراد در لیست مشکالتی داشتند .از این طریق بختیار مسئولیت حذف کردن
حل عالی ایرانی برای مشکل است.در هر حال ممکن
بعضی از مردم را به عهده میگیرد).نظریه:این یک راه ّ
است مشکالتی از طرف آنهایی که حذف شدهاند و خبر پیدا نمیکنند وجود داشته باشند .میناچی گمان
میکرد که این توسط کمیته مخالفین ـ ارتش در ٬در ورودی فرودگاه قابل حل خواهد بود(.
4ـ میناچی گفت خانواده خمینی با همان هواپیمایی که آیتاهلل خواهد آمد ٬خواهند آمد و در خانهای
در خیابان دولت ٬همچنان که قبًال گزارش شده اقامت خواهند کرد.
سولیوان

سند شماره )(46

خیلی محرمانه
تاریخ 2 :فوریه  1979برابر با  13بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
موضوع :گزارش سیاسی امنیتی ـ  2فوریه 1979
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :برنامه دید و بازدیدهای خمینی امروز بسیار سبک است ٬زیرا او بسیار خسته شده است.
مذاـکرات نهضت آزادی و بختیار قرار است آغاز شود .تظاهرات بزرگی در گورستان اصفهان صورت
میگیرد .فریدون زند ٬مشت زن سابق در تهران از سوی یک گروه چریکی اعدام شـد .شـعار عـمده
اجتماعاتی که امروز در جنوب تهران در جریان بود عبارت بود از ”مرگ بر هایزر“ تهران روی هم رفته
آرام است) .پایان خالصه(
3ـ یک منبع نهضت آزادی میگوید خمینی امروز بسیار خسته است و کم کار خواهد کرد .او فردا
بحثهای سیاسی فشردهای خواهد داشت .به نظر نهضت آزادی بختیار نخستوزیر همچنان سماجت دارد
ولی مذاـکرات نهضت آزادی بختیار قرار است امشب آغاز شود .نهضت آزادی انتظار دارد این مذاـکرات در
اطراف شورای اسالمی و نقش بختیار در حکومت انتقالی باشد .یک مسئله حساس این است که چه کسی
انتخابات قریبالوقوع را کنترل کند.
4ـ میناچی به استمپل ٬مأمور سیاسی گفت دیروز نیروی امنیتی روی هم رفته بسیار خوب کار کرده
است هر چند در چند نقطه جمعیت چنان با شور و هیجان به سوی خمینی روی آورده بود که بیم آن
میرفت او از هر سو در محاصره قرار گیرد .میناچی پیشبینی میکند که برای یافتن راه حل  4تا 7روز
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بحث و مذاـکره الزم خواهد بود.
 5ـ تهران روی هم رفته آرام به نظر میرسد و رفت و آمد بسیار سبک و سرو صدای نا هنجار شنیده
نمیشود.
6ـ ما همچنان میکوشیم تا آنچه را که خمینی روز گذشته دربهشت زهرا در نطق خود گفته است تجزیه
و تحلیل کنیم .گزارشها ضد و نقیض است ولی این به نظر میرسدبشدت ضد خارجی و ضد آمریکایی بوده
است .با وجود این  2منبع ایرانی این موضوع را تکذیب میکنند.
7ـیک منبع مطبوعاتی آمریکا به مامیگوید خمینی از نطقی که قرار بود درحضور گروهی از اشخاص
در یک مدرسه در جنوب تهران در نزدیک ایراد کندخودداری کرد .این منبع گفت هزارها نفر در آنجا جمع
بودند و از شعارهای عمده آن ”مرگ بر هایزر“ بود .این منبع اظهار نظر کرد که نسبت به ژنرال هایزر که به
عنوان یک دستیار سفیر تصویر میشود و از دفتر سولیوان سفیر آمریکا عمل میکند ٬خصومت شدیدی
نشان داده میشود .این منبع گفت که رادیوهای شوروی هایزر را مورد حمله قرار میدهند .خمینی قرار
است بعد ظهر امروز در اجتماعی از زنان سخنرانی کند.
 8ـ از اصفهان گزارشهایی درباره تظاهرات بزرگ میرسد و هزاران نفر به سوی گورستان راهپیمایی
میکنند .عده زیادی از راهپیمایی کنندگان سوار بر کامیونها ٬از کـنار کـنسولگری آمـریکا گـذشته و
شعارهای ضد آمریکایی ٬و ضد بختیار میدادند .معذالک راهپیمایان رویهمرفته شعارهای طرفداری از
خمینی فریاد میزدند و هنگامی که در میان جمعیت تماشا کننده یک خارجی به چشم میخورد شعار آنها
به مرگ بر بیگانگان تبدیل میشد .کارمند شرکت بل ٬که به سوی یک راننده تاـکسی شلیک کرده بود
همچنان در پناه آیتاهلل خادمی قرار گرفته است.
9ـ خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش میدهد که شخصی به نام فریدون زند 28 ٬ساله ٬مشت زن
سابق ٬به قتل رسیده است .از قرار معلوم زند را از خانه او بیرون کشیدهاند و شب گذشته به وسیله  5مرد
مسلح اعدام شده است .آسوشیتدپرس گزارش میدهد که گروهی که خود را مجاهدین موحد خـلق
مینامد مسئولیت قتل او را به عهده گرفته و زند را به داشتن ارتباطهای کمونیستی و ساواـکی متهم کرده
است.
سند شماره )(47

خیلی محرمانه
تاریخ 4:فوریه  1979ـ  15ـ بهمن 57

از :سفارت آمریکاـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :سنجانی رهبر مخالفین در مورد وضعیت جاری نظر میدهد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :در یک مکالمه زیرکانه سنجابی این عقیده را ابراز نمود که خمینی از ایده یک شورای
انقالب اسالمی یا یک مجمع بزرگ قانون اساسی صرف نظر کرده است .به نظر میرسد که او به موضع
رقابتی با خمینی بازگشته است ٬هر چند که این را برای ما آشکار نمیکند .او اظهار داشت جمهوری جدید
رئیس جمهوری قوی و پارلمانی مطابق آیین و قاعده )نه شورای اسالمی ویژه( خواهد داشت) .پایان
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خالصه(
3ـ در مالقاتی بنا به درخواست سنجابی در  3فوریه با کنسول سیاسی ٬سنجابی نظرات خود را به
روشی حفاظت شده ٬در مورد اوضاع جاری ارائه داد .او گفت که فکر میکرد خمینی وی را در شورای
انقالب اسالمیش میخواسته است .سنجانی هرگز به طور قطعی این دعوت را رد نکرده است ولی فکر
میکند احتیاجی به یک شورا نیست .ظاهرًا به طوری این مشورت را مورد توجه قرار داده و هیچ گونه
شورای انقالب اسالمی را اعالم نخواهد کرد .سنجانی گفت نمیداند چه کسی مـمکن است در دولت
اسالمی که توسط خمینی اعالم خواهد شد ٬باشد.
4ـ فروهر در پاریس مالقاتهای زیادی با خمینی داشت که برخی از آنها تنها و بدون حضور مشاورین
بود ٬به یک تمایل دعوت برای نوعی از انجمن قانون اساسی )مجلس مؤسسان (
از نمایندگان تمام قسمتهای کشور و تمام حرفهها و مشاغل صحبت کرده بود ولی فروهر مشکالتی را که
در این کار درگیر بودند تشریح نموده بود و فکر میکرد که خمینی از این ایده صرف نظر نموده بود.
5ــ در اظهار نظر راجع به قانون اساسی ٬سنجابی گفت که فکر میکند نزیه که یک وکیل است ٬در پاریس
مشغول نوشتن آن است .او از گفته کنسول سیاسی که دوست نزیه اظهار داشته نقش نزیه ثانوی است نه
مرکزی مبهوت و ناراحت شد )متین دفتری٬رجوع شود به تهران  .(1698وقتی از او سؤال شد که آیا
خمینی نوعی ازجمهوری را در نظردارد که رئیس جمهور در آن قدرت دارد و یاجمهوری که نخست وزیر
آن قدرت را در دست دارد ٬سنجابی گفت او فکر میکند که نوعی که رئیس جمهور قدرت دارد باشد .به
عنوان مثال او سیستم ایاالت متحده را ذـکر کرد ٬هر چند که کنسول سیاسی راجع به سیستم جمهوری پنجم
فرانسه فکر میکرد.
6ـ سنجابی راجع به پارلمان آینده گفت کامًال مشابه با پارلمانهای گذشته خواهد بود .در حقیقت او
اظهار داشت که پارلمان فعلی خیلی متفاوت از پارلمانهایی که در دوران مصدق به قـدرت رسـیدند
نمیباشد .در اولین پارلمان پس از به وجود آمدن جمهوری احتماًال درصد زیادی مال انتخاب خواهند شد
ولی در غیر این صورت او فکر میکرد که انتخابات با گذشته خیلی فرق نخواهدداشت .سنجابی گفت چند
ماه قبل در مالقاتش با خمینی در پاریس به خمینی یادآوری کرده بود که از  1963تا به حال خمینی
درخواست رفتن شاه را نمیکرده است و فقط از شاه میخواسته که یک پادشاه مطابق اساسی باشد .این
چیزی بود که مصدق نیز میخواسته .او همچنین یادآوری نموده بود که رهبران مذهبی دوران قانون
اساسی  1907ـ 1906خیلی برجسته بودند.
این کار تعویض قانون اساسی و بقیه را تمامًا غیرقانونی خواندن از طرف خمینی نسبتًا جدید است.
)نظریه :سنجابی در مورد عکسالعمل خمینی ساـکت بود(.
7ـ سنجابی چیزی را که قبًال به ما گفته بود تصریح نمود که تا آنجایی که به جبهه ملی و خود او مربوط
میشود ٬وی همیشه طرفدار عقیده مصدق بوده که یک رژیم سلطنتی از نظر زمینه جغرافیایی و تاریخی
برای ایران مناسبتر از یک جمهوری است .وقتی سؤال شد ٬او گفت هنوز این شانس را نداشته که با آیتاهلل
صحبت کند) .نظریه :مراجعه شود به زیر (.در جواب به سؤالی دیگر او گفت آیتاهلل به نظر میرسد که در
شرایط مزاجی خوبی باشد که برای مردی در سنی حدود  78خوب باقی مانده است .او وقتی که کنسول
سیاسی گفت وی نیز در سن  74سالگی خوب باقی مانده است ٬خندید.
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 8ـ سنجابی توجه را به محبوبیت ایده جبهه ملی در میان روشنفکران ٬معلمین و غیره که خیلی ایده یک
جمهوری اسالمی راقبول نکردهاند٬معطوف نمود.او گفت روزی که خمینی وارد شد ٬وی روی شانه بعضی
تظاهر کنندگان حمل شد .او در مورد تماسهایش با بازرگان و گروه نهضت آزادی مبهم و سربسته بود ولی
ـگفت این )تماسها( ادامه دارند.
9ـنظریه :ما اطالعات نسبتاً خوبی از منبع دیگری داریم که سنجابی درمشورتهای خیلی محرمانه و
سری با خمینی و همراه با بازرگان و چند رهبر دیگر از گروه خمینی شرکت داشته است .او متمایل به فاش
نمودن این موضوع برای ما نبود .شاید او اـکنون که در محفل داخلی خمینی ٬هرچند به عنوان یک عضو
جدید ٬قبول شده به نظر میآید ٬هنوز دست به عصا حرکت میکند .اـگرحقیقتًا این دلیل رفتار زیرکانه او با
ما باشد میتوان چنین نتیجه گرفت که عقاید او درباره شکل نهادهایی که در جمهوری جدید اسالمی به
وجود میآید نسبتاً قابل استناد است .در عین حال او به روشنی میخواهد بازی جداـگانهای با سفارت
داشته باشد و تأـکید او بر ترجیح سلطنت مشروطه نسبت به جمهوری یکی از شواهد آن است.
سولیوان

سند شماره )(48

خیلی محرمانه
تاریخ 6 :فوریه  1979برابر با  17ـ بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن
موضوع :ما اـکنون در کجا قرار گرفتهایم؟ ما به کجا میرویم؟
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :برقراری به اصطالح ”دولت موقت“ اسالمی از سوی آیتاهلل خمینی در عصر  5فوریه به
احتمال دورانی از مذاـکرات فشرده را بین مذهبیون و نخست وزیر به دنبال خواهد داشت .چنین به نظر
میرسد که نه حکومت ایران و نه جنبش اسالمی تمایلی ندارد که کارها را با عجله به یک رویارویی
بکشاند .همین طوری که اقدامات پیشبینی شده نشان میدهد ٬رویارویی کوچک آینده ممکن است
هنگامی صورت گیرد که بازرگان وزیران خود را منصوب کند؛ اـگر این وزیران صالحیت و اعتبار خود را
اعمال کنند .جنبش اسالمی امیدواراست که به محض اینکه اعضای کامل کابینه انتخاب شدندخمینی را به
قم انتقال دهد .کنترل رفراندوم پیشبینی شده یک مسأله حساس سیاسی است.اـگر جنبش اسالمی بکوشد
رأی عدم اعتماد پارلمانی نسبت به بختیار به دست آورد اوضاع پیچیده خواهد شد .ظاهرًا نظامیان تا
زمانی که از قانونیت مشروط پیروی میشود با اوضاع کنار خواهند آمد .مگر اینکه رویارویی آشکار
صورت گیرد یا اینکه این رویارویی از سوی رادیکالهای غیر اسالمی تحمیل شود) .پایان خالصه(
3ـ در ذیل مالحظاتی درباره حوادث  12ساعت گذشته با ارتباط به اینکه به کجا ممکن است منتهی
شود ارایه میشود .تجزیه و تحلیلی که عرضه میشود ممکن است قطعی نباشد زیرا مقاصد بازیگران
ـکلیدی را تا آن حدودی که ما آنها را میشناسیم و همچنین بعضی از حوادث پیشبینی شده را در نظر
میگیرد.
4ـاعالم دولت اسالمی ”موقت“از سوی آیتاهللخمینی ٬به عنوان یک رویارویی بین جنبش مذهبی و
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حکومت ایران به شمارمیرود.چندین عامل از جمله اوضاع واحوال این اعالمیه این نظر را القأ میکند که
این صرفاً گام بعدی در نزدیکی احتیاطآمیز به توصیه نهضت آزادی ایران و میانهروهای مذهبی است.
خمینی نام اعضای کامل کابینه را اعالم نکرده است و همچنین به جز بازرگان به عنوان نخستوزیر نام
وزیران دیگر را نبرده است .منابعی که در داخل این جنبش قرار گرفتهاند به ما گفتهاند که بازرگان در اعالم
نامهای وزیران خود به کندی رفتار خواهد کرد ٬دقیقاً برای اینکه از رویارویی با نظامیان پرهیز کند .زیرا
نظامیان در حالی که موافقت کردهاند از رهبری بختیار پیروی کنند و اعالم کابینه ”سـایه“ را نـادیده
میگیرند ٬حاضرند از تأسیسات کلیدی در صورتی که وزیران بازرگان اعالم حاـکمیت کنند دفاع کنند.
چهارچوب زمانی برای اعالم الاقل چند وزیر بین  2روز تا یک هفته است و احتمال دارد از این حدود هم
اندکی بیشتر باشد.
 5ـ چندین منبع وابسته به جنبش اسالمی معتقدند که همه و از جمله خمینی ممکن است قانع به آن
باشند که حوادث به تدریج پشتیبانی از نخست وزیر را تضعیف کند .اـگر این نظریه حقیقت داشته باشد
رویارویی کوچک بعدی هنگامی خواهد بود که ”وزیران جدید“ اداره وزارتخانههای خود را در دست
بگیرند .بختیار خاطرنشان ساخته است که اـگر این وزیران وارد وزارتخانههای خود شوند او به ارتش
دستور خواهد داد تا آنها را دستگیر کنند .یک منبع نهضت آزادی ایران خاطرنشان ساخته است که وزیران
جدید حاضرند وزارتخانههای خود را از یک ”ـکیوسک تلفن“ در صورت لزوم اداره کنند و بگذارند که
پشتیبانی عظیم از نهضت خمینی در داخل بیشتر وزارتخانهها کار تحقیق را از داخل به عهده بگیرند .اـگر
نظامیان ٬وزیران مورد قبول عامه را دستگیر کنند خمینی حاضر است وزیران دیگری منصوب کند تا آنکه
وزنه ”عدم مشروعیت“ باعث سقوط کابینه شود.
6ـ جنبش اسالمی تنها بر این نقطه اتکا ندارد .ما گزارشهایی دریافت کردهایم مـبنی بـر ایـنکه
هواخواهان نهضت آزادی ایران در مجلس ممکن است بکوشند خواستار تشکیل بحث در مجلس درباره
رأی عدم اعتماد نسبت به بختیار بشوند .شاید این بحث از امروز یعنی  6فوریه پس از تصویب الیحه
انحالل ساواـک و قانون تشکیل دادگاههای ضد فساد آغاز شود .یک چنین بحث و رأی الاقل طـبق
برآوردهای صورت گرفته یک هفته به طول خواهد انجامید .نهضت آزادی ایران احساس میکند کـه
نشانههایی در دست است )از رئیس مجلس( مبنی بر اینکه بختیار رأی اعتماد نسبت به خود را از دست
خواهد داد) .اظهار نظر :ما هنوز آنقدر یقین نداریم ولی اـگر این اقدام صورت گیرد بختیار تحت فشار قرار
خواهد گرفت و به مرحله آسیب پذیری خواهد رسید .اـگر مجلس رأی به عدم اعتماد نسبت به او بدهد
بختیار که خود را طرفدار قانون اساسی میداند راه دیگری جز استعفا نخواهد داشت (.هنگامی که کابینه
بختیار از میدان کنار رود راه برای جنبش اسالمی برای مصالحه با شورای نیابت سلطنت درباره انتصاب
بازرگان به عنوان نخست وزیر و اجرای موازین قانون اساسی و تصویب آنها از سوی مجلس و تصویب
حکومت باز خواهد شد و جنبش اسالمی را با وسایل قانونی روی کار خواهد آورد .البته این امر بدان معنا
خواهد بود که اتهام مخالفین درباره اینکه مجلس کنونی و شورای نیابت سلطنت ”غیر قانونی“ است کنار
ـگذاشته خواهد شد و یا اینکه بایگانی خواهد شد.
7ـ مراتب فوق پیشبینیهایی است که نهضت آزادی ایران برای سروکار داشتن با بختیار که از مصالحه
خودداری میکند به عمل آمده است .چند منبع وابسته به جنبش مذهبی معتقدند که قبل از اینکه این
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سناریو به پایان برسد مصالحه انجام خواهد گرفت .طبق اظهار دکتر میناچی )حفاظت شود( از جنبش
مذهبی ٬عامل کلیدی این خواهد بود که اعضای کامل کابینه منصوب شوند ٬آیتاهللخمینی ”به قم بازگشته
و امور سیاسی را به دست بازرگان بسپارد“ .از بحثها چنین بر میآید که اعضای نهضت آزادی ایران در
محل از موضع آشتیناپذیر و سرکش خمینی به تنگ آمدهاند و امیدوارند او را کنار بگذارند .آنها شاید
ال موفق شوند ولی در اطراف خمینی فشارهایی از جانب میانهروهای مذهبی در جریان است
نتوانند کام ً
ـکه ممکن است او را به بازگشت به قم به عنوان جزئی از مصالحه همگانی هدایت کند.
 8ـ منابع نهضت آزادی ایران ظاهرًا احساس میکنند که نظامیان با سناریویی که نهضت آزادی ایران را
طبق موازین قانونی روی کارخواهد آورد کنارخواهند آمد و شاید حق با آنها باشد؛البته درصورتی که در
این میان ازرویارویی پرهیزشود .یک خطر بزرگ در حال حاضر )ـکه حکومت ایران وجنبش اسالمی ٬هر
دو آن را قبول دارند( این است که چپگرایان رادیکال یا اراذل و اوباش دست به عملیات خشونتآمیز بزنند
ـکه جنبش مذهبی را واردمیدان کنند .مهمترین عنصر در این سازش این مسأله است که چه کسی انتخابات
را اعالم کرده و آن را کنترل خواهد کرد .اـگر اردوگاه خمینی )و به ویژه خود آیتاهلل( راضی باشد از اینکه
جنبش اسالمی سهم عمده را در کنترل رفراندوم درباره سلطنت در مقابل جمهوری اسالمی خواهد داشت
آن گاه آنها برای سازش بیشتر زمان کنونی حاضر خواهند بود .بختیار قبًال به طور خصوصی خاطرنشان
ساخته است در رفراندوم و هر گونه انتخابات بعدی ٬آنها نقش اصلی خواهند داشت معذالک اردوگاه
خمینی نسبت به بختیار و ارتش و سایر نیروهای طرفدار شاه مانند ژاندارمری و غیره مظنون است .در
ـکوششهایی که برای سازش به عمل میآید این موضوع باید در نظر گرفته شود و همچنین سوءظنهای
توجه قرار گیرد.
دیگری درباره نقش ایاالت متحده نسبت به نظامیان باید مورد ّ
سولیوان

سند شماره )(49
تاریخ 7 :فوریه  1979برابر با  18بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :در پی علی اصغر حاج سید جوادی برای دستگیری
1ـ )سری( ما در گزارش اوضاع ٬درباره دستگیری حاج سید جوادی اطالع دادهایم .تماس گیرنده
استمپل به مأمور سیاسی خاطرنشان ساخته است که حاج سیدجوادی دستگیر نشده است بـلکه در
مخفیگاه به سر میبرد .مهندس صالح بنفتی به پترسون ٬مأمور سیاسی ٬گفت که او شب بعد از دستگیری
فرضی حاج سید جوادی با او صحبت کرده است و میداند او در مخفیگاه به سر میبرد .حاج سید جوادی
یک نویسنده برجسته است و در محافل مخالف رژیم مورد تحسین و احترام است .ما سال گذشته درباره
تماس با او گزارش دادیم و مجموع نوشتههای او را به وزارت امور خارجه فرستادیم و توصیه کردیم این
نوشتهها ترجمه شود .حاج سیدجوادی بااتحادیه نیروهای جبهه ملی ونهضت نویسندگان )رجوع شود به
تهران الف  ٬19اول فوریه (1978عالوه بر  CDHRFهمکاری نزدیک داشته است .او یک رسالهنویس
ماهر سیاسی است .او به طورقطعی چپگرا و ضدصهیونیست و ظاهرًا ضد آمریکایی است .روش او نسبت
به اسالم ظاهرًایک روش پذیرش سیاسی است تا شور و شوق مذهبی.مقالهای که او به خاطر آن ”دستگیر
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شده است“ حتی یک بار هم کلمه اسالم را در هیچ گونه از اشکال به کار نبرده است ولی او همواره به
”نهضت مردم ایران“ و ”انقالب بزرگ ملی“ اشاره میکند.
2ـ )خیلی محرمانه( مقاله مورد بحث در تاریخ  4فوریه در روزنامه اطالعات منتشر شده است .عنوان
آن این است” :پاسخ به مسلسلها“ .این مقاله داری یک سرتیتر فرعی دیگر بدین مضمون ”ارتش از چه
چیزی دفاع میکند؟“ و یک سرتیتر فرعی دیگر بدین مضمون ”آنها به من پیغام دادهاند که بدن مرا با
ـگلولههای مسلسل مشبک خواهند کرد .این است پاسخ من به مسلسلهای آنها“ .لحن مقاله به زبان
فارسی بسیار زهرآـگین است .هدف روشن آن تفرقهاندازی میان ”ژنرالها“ و بقیه نیروهای مسلح هست.
موضوع آن این است که ژنرالها نوکران وفادار کورکورانه شاه بودند و در چنین نقشی برای کوشش در
متوقف کردن انقالب بزرگ ملی ٬مردم را کشتار کردهاند و همه این کارها را برای حفظ امتیازات رژیم
دیکتاتوری و حمایت از منافع صهیونیسم بینالمللی و امپریالیسم آمریکا و شرکتهای چند ملیتی انجام
داده تا آنکه خودشان و شاه و دوستانشان بتوانند از ایران همچنان بهرهبرداری کنند و ثروتهای ایران را به
یغما ببرند .این ژنرالهای جنایتکار همه کوششهای خود را به کار میبرند تا مانع آن شوند که افسران
”شرافتمند و میهنپرست“ و درجهداران و سربازان ایران درک کنند که آنها برای حفاظت از امـتیازات
جنایتکاران و منابع بیگانگان مورد بهره برداری قرار میگیرند به جای آنکه ازاستقالل ملی وامنیت ایران و
مردم آن دفاع کنند .زبان مقاله خشنتر ٬آن است که در این خالصه آورده شده است .تعجبی ندارد که
”ژنرالها“ از این مقاله به خشم آمدهاند.
حاج سید جوادی که به عنوان عضو ”دولت موقت“ بازرگان نامزد شده است و شاید وزیر اطالعات
باشد از اینکه به خاطر نوشتن این مقاله تحت پیگرد قرار گرفته ٬برای مناسبات بین ارتش و بازرگان در
سولیوان
صورتی که به عنوان وزیر منصوب شده باشد خبر خوبی نیست.
سند شماره )(50

خیلی محرمانه
تاریخ 7 :فوریه  1979ـ  18بهمن 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی .سی.
موضوع :فردوست طبق گزارش با جریان کنار میآید
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ در  5فوریه جورج ناتانسون ٬تاجر آمریکایی و توطئهچین بینالمللی به گفته خودش ٬با فرانک
باروز ٬رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و آمریکا ٬به دیدن پرت ٬کارمند سفارت آمد .سفارت برای
مدتی کوششهای ناتانسون ٬تثبیت ”برنامههای اقدام“ با کمی دخالت دولت ایاالت متحده را دفع کرده
است .کارمند سفارت مجبور بود که دوباره توضیح دهد که دولت ایاالت متحده دخالتی در مورد نجات
رژیم )شاه ـ مترجم( نخواهد کرد ٬اما این بار ناتانسون گفت که او پیغامی از جانب ارتشبد حسین فردوست
دارد .این دو نفر شب قبل مالقات کرده بودند.
3ـ بنا به اظهارات ناتانسون ٬فردوست در پی آن است که هماهنگی وتوافقی بین خمینی ٬دولت ایاالت
متحده و عناصر طرفدار غرب مانند خودش ٬به وجود آورد .بختیار بیرون از ارتش طرفداران کمی دارد و
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وقتش رسیده که کوششها برای نرم کردن خمینی متمرکز شود .در حقیقت مطمئن شدن از اینکه دولت
جدید خمینی موفق میشود اهمیت دارد ٬چرا که اـگر او شکست بخورد قدرت مطمئنًا به دست کمونیستها
میافتد .از طرفی اـگر دولت ایاالت متحده به نیروهای خمینی نزدیک شود و ارزش و اهمیت یک وضعیت
طرفدار غرب را نشان دهد ٬حزب اسالمی پژمرده خواهد شد .اـگر ما روابط نزدیک با اعضای دولت جدید
برقرار کنیم و خمینی هم قانون اساسی را قبول کند ٬شاید روزی حتی شاه هم قادر باشدبرگردد٬مشروط بر
اینکه سلطنت کند نه حکومت .فردوست اعتقاد دارد که انگلیس و روسیه در تحریک کردن این بحران با
هم همکاری میکنند )نظریه :ما اغلب این اتهام خیالی و خارقالعاده رامیشنویم (.و دولت ایاالت متحده
باید برای نجات اوضاع اقدامی نماید؛ مخصوصًا مابایستی مطمئن شویم که ارتش خارج از صحنه سیاسی
خواهد ماند .ارتش میبایست نه بختیار را حمایت کند نه خمینی را .فردوست از سفارت انتظار پاسخ در
رابطه با موضع ایاالت متحده را دارد.
4ـ نظریه :اـگر چه ناتانسون یک رابط کامًال قابل اعتماد نیست ٬ما هیچ دلیلی نداریم که در مالقاتش با
فردوست و یا درستی پیغامش شک روا داریم .به نظر میرسد که این یک مانور زننده از جانب یکی از
نزدیکترین دوستان شاه باشد )فردی که سفارت با وی در سالهای اخیر عمًال هیچ گونه تماسی نداشته
است( ـ صریحًا با کودتا مخالفت کردن وامیدواریش در مورد سرکار آمدن دولتی طرفدار غرب و یا حتی
بازگشت شاه به پس ازپیروزی خمینی .مانمیتوانیم از این امکان قوی چشمپوشی کنیم .این یک تحریک
است.
سولیوان

ـکتاب بیست وهشتم

خط میانه )(4

بسماهلل الرحمن الرحیم
اینها میخواهند که فـرهنگ هـمان فـرهنگ بـاشد ٬از
داخلش امثال آن اشخاصی که وزیر و وکیل سابق بودند و
وکیل سابق بودنداینها درآیند ٬همینها این کشور ما را به باد فنا
بدهند چنانکه دادند .همان وکالیی که در سابق بودند و همان
وزرایی که در سابق بودند و همان سردمدارهای سابق .همان
تحصیلکردهها و روشنفکرهای دانشگاه داخل و خارج بودند
و همان مصیبتهایی که به این ملت وارد شد به دست همین
اشخاصی که به اسم مجاهدت و به اسم فدایی و با اسم چه وارد
شدند و نگذاشتند که این ملت بحال خودش باشد و هر چه
شما داشتید به جیب دیگران کردند و یکقدری از آن را هم
خوردند .دار و دسته شاه مخلوع همین جمعیتها بودند که االۤن
برخالف نهضت دارند فعالیت میکنند.
امام خمینی
با توجه به پیوندهای عمیق آمریکا و رژیم دست نشانده پهلوی و خصوصًا شخص شاه ٬آمریکا حتی
در دورههایی که شاه با بحرانها و قیامهای مردمی مواجه شد ٬هرگز در پی یافتن جانشینی برای این عنصر
پلید نبود ٬لیکن توفندگی و گسترش حرکت امت مسلمان در سال  ٬57آمریکا را متوجه ظهور حرکتی کرد
ـکه مصمم است پایههای حکومت شاه وکًال رژیم سلطنتی رااز ایران برکند .آمریکا در برخوردهای اولیه در
سال  57هنوز به عمق این حرکت و هدف اصلی آن پی نبرده بود و به خاطر تحلیلها و شناختهای غلطی که
از بافت جامعه اسالمی ایران داشت ٬دست به اقدامات پیشگیری کننده و تجربه شدهای که در طی سالیان
حاـکمیتش در مناطق مختلف جهان به دست آورده بود زد ٬که از آن جمله تشکیل دولت نظامی و یا طرح
دولت ائتالف ملی رامیتوان نام برد.شناخت غلط از جامعه اسالمی این گمان را برای آمریکاپیش آورد که
محرکین و مشوقین مردم در این نهضت گروهها و دستجات سابقهدار سیاسی هستند که قبًال با آنها به
نحوی در تماس بوده است .این تماسها در آن مقطع زمانی بیانگر تمایل دو جانبهای هم از سوی آمریکا و
هم دستجات فوق بود .اهداف عمدهای که آمریکا از این تماسها دنبال میکرد ٬یکی کسب اطالعات در
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رابطه با ریشههای نارضایتی از رژیم و شناخت بافتهای مخالف و دیگر کانالیزه کردن این عناصر در جهت
حمایت از شاه و بالمال آمریکا بود .هدفی که گروههای فوق از این تماسها دنبال میکردند ٬ریشه در عمق
تفکرات و گرایشهای آنها داشت وبیشتر ناشی از بینش غربی آنان واین باور بود که هیچ حرکت مخالفی در
ایران بدون حمایت و موافقت آمریکا نمیتواند صورت بگیرد .اسناد منتشر شده در مورد ویژگیها و اصول
تفکرات این دستجات تاـکنون به حد کافی روشنگر بودهاست.
با رشد و تداوم حرکت امت اسالمی ایران آمریکا متوجه شد که این حرکت ٬ماهیتی متفاوت از این
ـگروهها و دستجات دارد و خصلتهای اسالمی و مردمی بر آن حکومت دارد و نه اندیشههای ملیگرایانه.
اما شخصیتهای کاذبی که افراد و دستجات فوق کسب کرده بودند و بیشتر ناشی از عدم شناخت قبلی آنان
از سوی مردم بود و هماهنگی منافقانه با فرامین و رهنمودهای امام به خاطر امکان حیات سیاسی در
جامعه ایران٬آمریکا را واداشت که با توجه به شناختی که خود از این دستجات داشت ٬از آنان در جهت دو
امر سود جوید:
1ـ سوق دادن حرکت مردم به سوی سازش با شاه منوط به اینکه شاه سلطنت کند و نه حکومت و به
طور کلی سوق دادن مردم در جهت پذیرش حکومتی منطبق با قانون اساسی سال  1284که حامی منافع
آمریکا و غرب نیز باشد.
2ـ در صورت شکست مرحله اول روی کار آوردن و حمایت از رژیمی که فقط از لحاظ نام و عناصر
ـگرداننده با رژیم شاه متفاوت باشد .ولی از هر جهت منافع غرب و آمریکا را تأمین و حفظ نماید.
پویایی انقالب و درک ماهیت اسالمی آن و رهبریت قاطع امام ٬از سال  58آمریکا را مطمئن ساخت که
از یک سو رژیم شاه رفتنی است و از سوی دیگر با روی کار آمدن رژیمی به رهبری امام دستشان از تمام
این آب و خاـک و منابع این ملت قطع خواهد شد ٬بدین خاطر بر اجرای مرحله دوم طرح مصمم شد.
طیف گسترده خط میانه از روحانی نمایان و لیبرالهای مذهبی گرفته تا گروهها و عناصر سلطنت طلب
و غیر مذهبی علیرغم اختالفات ظاهری با یکدیگر در حفاظت از منافع آمریکا و مقابله با خط اصیل
اسالمی مشترک و متفقالقول بودند .تماسها و مالقاتهایی که در این مرحله با عناصر خط میانه صورت
میگرفت بیشتر مبتنی بر تشویق و ترغیب این عناصر در جهت اتخاذ یک موضع واحد و تشکیل جناحی
منسجم بر علیه خط امام و همگام با منافع غرب بود .شناختی که آمریکا در طی این مدت از جریانات
انقالب و خط اسالمی نهضت به دست آورده بود ٬او را ملزم میکرد که بیشتر بر جناحی از خط میانه تکیه
ـکند که ظاهر و وجههای اسالمی داشته باشد و بتواند از احساس مذهبی مردم در جهت اعمال سیاستهای
سوء خود استفاده کند .بدین خاطر توجه بیشتر او بر روی عـناصر نـهضت آزادی ٬حـامیان و خـود
شریعتمداری و جبهه ملی متمرکز میشود.
تاـکنون در کتابهای دخالتهای آمریکا در ایران ٬احزاب و دولت موقت )ـکتاب شماره  (18عملکرد این
ـگروههای قبل و بعد ازانقالب اسالمی آمده است ٬ولی اسناداین مجموع عملکردخط ضد انقالبی این قشر
بعد از انقالب را به گونهای بارز و مشخص نشان میدهد.
پیروزی انقالب به هر صورت بزرگترین مهره دستنشانده آمریکا را از منطقه بیرون کرد .خط مشی
اسالمی انقالب ورهبریت قاطع آن که سعی درریشه کن کردن تمامی پایگاههای کفر وشرک و نفاق داشت
در تداوم حرکت خویش مواجه با مشکالت و عکسالعملهای گوناـگون از جانب جناحهای مذکور شد.
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قدرتطلبان میانه رو و حامیان داخلی آمریکا که خود را مدعیان بالمنازع خوان نعمت انقالب میدیدند
در پی قبضه قدرت و نفی اجرای احکام اسالم بدون کم و کاست ٬برآمدند .هدف عمده آنان ترویج تفکرات
و مفاهیم غرب گرایانه و لیبرالی در باطن و خدمت به انقالب و مردم در ظاهر بود .جریانهای عمدهای از
خط میانه که بعد ازانقالب در صحنه سیاسی به وضوح ظاهر شدند٬دولتمردان موقت نهضت آزادی ـ جبهه
ملی و جناحهای ریاـکار وابسته به شریعتمداری بودند .البته در این طیف عناصر منفردی نیز حـضور
داشتند.
دولت موقت که ترکیبی از اعضای نهضت آزادی ٬جبهه ملی و مریدان شریعتمداری بودند علیرغم
اختالفات ظاهری در درون خودشان در مقابله با خط امام و حمایت از حضور آمریکا در ابعاد نظامی٬
فرهنگی و اقتصادی دارای وجوه اشتراـک فراوان بودند .سیاست کلی آمریکا در تقویت خط میانه به طور
اعم و دولت موقت به طور اخص ٬به خاطر شناختی که از آنان داشت بود ٬زیرا موضعگیریها و سیاستهای
ضدامپریالیستی امام راهی نبود که باب طبع آمریکا و یا حافظ منافع آنان در ایران ومنطقه باشد و آمریکا
تنها چاره برای از میدان بدر کردن امام و پیروان صدیق ایشان را تقویت جناح میانهروها و در رأس آنان
دولت موقت میدید .البته اعضای دولت موقت نیز از درد دل و چارهجویی با مأموران آمریکایی و اظهار
لطف به آنان دریغ نمیورزیدند ٬و همیشه به دنبال حمایتهای ایشان بودند )اـکثر اسناد موجود در کتابها به
این موضوع اشاره دارند(.
حقوق بشر و مسئله انقالبی اعدامهای سران جنایتکار رژیم پهلوی در اوائل انقالب و سیستم دادگاهها
به عنوان یک مستمسک قوی بوده که به وسیله آن آمریکا چهره انقالبی اسالم و خط امام را از طریق
رسانههای امپریالیستی بینالمللی مخدوش و از این کانال چهره دمکرات منشانه و حقوق بشری ایادی
خود در دولت موقت را تقویت نماید .غرب زدگان خود باختهای نیز که درس بشریت را در مکتب حقوق
بشر سردمداران جنایت و بشر کش آموخته بودند ٬همنوا با آمریکا در پی تخطئه اسالم و جـمهوری
برمیآمدند و اجرای احکام اسالم را نابودی آرزوهای دمکرات مآبانه خود میدیدند و علیرغم ظاهر
ترقیخواهانه و ضد امپریالیستی خویش با عوامل امپریالیسم به گفتگو مینشستند:
”قائم مقام کنسول سیاسی سفارت در  10اـکتبر با الهیجی ٬وکیل برجسته و نایب رئیس کمیته ایرانی
دفاع از حقوق بشر مالقات نهاری داشت ...فضای مالقات بسیار دلتنگ کننده بود ٬چرا که الهـیجی
احساس میکرد امیدهای او و دیگر نیروهای مترقی برای انقالب ایران بر باد رفته اند ...الهیجی گفت از
ابتدا با ایده دادگاههای انقالب مخالف بوده ...الهیجی وکیل یکی از ژنرالهای رژیم قبل بوده ولی بیش از
دو ماه به او اجازه مالقات با متهم را نداده بودند) “.اسناد  38و .(39
با توجه به تمام جوانب وواقعیتهای حاضر در صحنه سیاسی ایران آمریکاتنها راه تأمین منافع خویش
در ایران را تقویت خط میانه و دولت موقت میدید و سعی میکرد از پوشش حقوق بشر به عنوان اهرم
فشاری برای کانالیزه کردن جریانات سیاسی در جهت منافع خویش بهره ببرد .مناسبترین تکیهـگاهها برای
این اهرم عناصری با تفکرات غربی بودند که فرهنگ وجودشان با این تفکرات سرشته شده بود .تنها مانع
پیشبرد این اهداف ویژگیهای اسالمی و واالی امام بود و بدین خاطر عمده تالشها در جهت حذف این
ویژگیها صورت میپذیرد.
”میناچی آمریکاییها را با خوشرویی و گرمی تمام پذیرفت...
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میناچی راجع به یک رشته عملیات و مبارزه بر علیه ایران در وسایل ارتباط جمعی آمریکا اظهار نگرانی و
دلواپسی کرد .او گفت که ایران میخواهد روابطش را با آمریکا ادامه داده و دولت آمریکا نباید توجهی
نسبت به تبلیغات کمونیستها داشته باشد .او بخش فارسی زبان رادیو آمریکا را عالی توصیف کرد .میناچی
ـگفت روابط آمریکا با انقالب اسالمی ایران را در سطح باال خوب و مورد توافق بوده)“....سند (12
”او )ـکاظم رجوی( میخواهد که ایران از لحاظ سیاسی بدون تعهد باشد .اما میگوید که دولت بازرگان
و او هر دو برای ایاالت متحده احترام بسیار قائلند و در جستجوی راههای برقراری مجدد روابط خواهند
بود)“.سند .(15
”میناچی گفت نخست وزیر اخیرًا موافقت خمینی را جلب کرده تا انتقادات خود را در مورد امور
خارجی عمومًا و روابط با ایاالت متحده خصوصًا کم کند .....مأمور سیاسی گفت تمام مشکل کلی ارتباط
دولت موقت ایران ـ قم ٬آمریکا را نگران کرده خصوصًا با توجه به اینکه خمینی پیوسته در مورد روابط
ایران و آمریکا منفی بوده است .میناچی با ناراحتی قبول کرد که این حرف درست است ٬اما امیدش را روی
ـکوششهای نخست وزیر برای بیرون بردن خمینی از عرصه بینالمللی گذاشت) “.سند (19
”در ضمن ٬اظهارات پروفسور جیمز بیل در مجله تایم در مورد احساس طرفداری از آمریکا در میان
مقامات عالیرتبه فعلی مذهبی در روزنامههای محلی پخش میشود ٬متأسفانه بیل ازیزدی وانتظام که هر
دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند اسم میبرد .در شرایط فعلی این عمل میتواند فقط به آنها صدمه بزند
و ممکن است به این امر منجر شود که آنها گامی جهت اثبات اینکه عامل آمریکا نیستند ٬بردارند .از
آنجایی که سفارت برای کمکهای عملی بسیار گسترده به این دو ٬از میان سایرین ٬وابسته است ٬چنین
حادثهای ممکن است به تنهایی انعکاس به خصوصی داشته باشد)“.سند (6
جدای از ٬سیاستمداران دولت موقت ٬میانهروهای منفردی بودند که آنها نیز در پی استمرار همین خط
مشی عمل میکردند ٬ولی به خاطر عدم انسجام و ارتباط ٬این نیروها کارآیی مؤثری نداشتند.اجتماع اینها
بر حول یک محور واحد از امیال قلبی آمریکا بود .آقای شریعتمداری به عنوان این محور میتوانست به
طور آـگاه یا حتی ناخودآـگاه محل جذب این نیروهای پراـکنده باشد .در مورد اینکه آیا این عناصر ضد
انقالب و میانه رو بودند که میخواستند حول محور آقای شریعتمداری جمع شوند و رهبر بتراشند و یا این
خود آقای شریعتمداری بودند که کانون جذب این عناصر شده بودند ٬اسناد به خوبی گویاست .شخص
شریعتمداری گذشته از ویژگیهای فردی به خاطر وجهه اسالمی که داشت یکی از مناسبترین افراد جهت
طرح آمریکا برای رودررویی با خط امام بود.
به نظر او )شریعتمداری( دادگاههای انقالب غیر قانونی و غیر اسالمی هستند و بنابراین او نه تنها
دخالتی در این دادگاهها ندارد ٬بلکه نقشی در کارهای حکومتی نیز ایفا نمیکند ...او اضافه کرد ایران
امروز براساس عقل اداره نمیشود ٬بلکه اداره براساس احساسات است و احساسات ضد آمریکایی
جاری را نمونهای از این امر دانست .او ابراز امیدواری کرد که آمریکا نباید احساسات ضد آمریکایی
ـکنونی را به عنوان احساسات اصیل ایران تلقی کند .وی با احتیاط تمام گفت که اظهارات خمینی تا حد
زیادی به این رفتار ضد آمریکایی کمک کردهاست ٬و وقتی مردم دوباره سر عقل بیایند ٬میخواهند که
روابط ایران و آمریکا ادامه یابد .البته این روابط با آنچه در گذشته بوده فرق خواهند داشت .او گفت که
آمریکامیتواند در این برهه مشکل از زمان مؤکدًا بگوید که اسلحههای خود را به زور به ایران نفروخته و
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آمریکاییها به درخواستهای یک حکومت سلطنتی جواب مثبت دادهاند .او اضافه کرد که ما باید به دقت از
فرصتهایی که موجب استحکام دوستان آمریکا در ایران میشود ٬استفاده کنیم و با این تبلیغات )ضد
آمریکایی مبارزه نماییم)“.سند (11
با توجه به این طرز فکر و نکات و راهنماییهای ذـکر شده از سوی آقای شریعتمداری مشخص میشود
ـکه آمریکا درتشخیص خود دچاراشتباه نشده و مرکز جاذبه شدن ایشان برای گروههای ضدانقالب صرفًا
یک تاـکتیک سیاسی در جهت استفاده موقت از موقعیت ایشان نیست ٬بلکه خود ایشان یک پایه اساسی
خط میانه هستند .در این طیفی که قصد داشتند حول محور شریعتمداری مجتمع شوند از عناصر لیبرالی
دست راستی گرفته تا کاندیدای گروههای به اصطالح مترقی چپگرا یافت میشوند:
”الهی اظهار داشت حکومت ایران خود را از بین برده ٬اما آمریکا هم مسئول است .شما نمیتوانید
شخص شاه را  30سال نگهدارید و بعدبگذارید اوبرود ..او و دیگران که در رژیم سابق دارای منصب مهمی
نبودند و در بسیاری موارد ضد شاه هم بودند ٬با هم متحد میشوند ...گروه الهی و بقیه امیدوارند که با
شریعتمداری متحد شوند .او گفت رئیس سابق ستاد ژنرال قرهباغی تحت حمایت شریعتمداری در خفا به
سر میبرد ٬که این مسئله این امید را به میانهروها دادهاست که وقتی شریعتمداری وضع را مناسب ببیند با
آنها کنار خواهد آمد) .نظریه :تمام مطالب باال یا چیزهایی که از جاهای دیگر شنیدهایم مطابقت دارد(...
الهی میخواست به مأمور سیاسی اطالع دهد که گروه میانهروها درصددند که جریان خود را با چند مأمور
رسمی دولت آمریکا وچند تبعه آمریکایی از جمله رهبران مهم کنگره و آنها که قبًال در جریان مسایل ایران
بودهاند مانند سفرای آمریکا در ایران در میان بگذارند...ـکوشش خواهد شد که آمریکا و سایر کشورها از
خمینی حمایت نکنند و یا حداقل او را به سوی مفاهیم دمکراسی غربی سوق دهند .حـال هـر چـه
میخواهند ٬نامیده شوند) “.سند .(16
” ...الهیجی گفت در حالی که پشتیبانی تودهای مردم ٬هنوز از خمینی قدرتمندترین مرد ایران را
میسازد ٬او تمام گروههای مترقی را بیزار کرده است .متجاوز از دو هفته گذشته این گروهها گفتگوهایی را
آغاز کردهاند تا نیروهایشان را در یک گروه جمع کنند تا بتوانند خمینی را مجبور کنند که در پیش نویس
قانون اساسی تجدید نظر کند .سازمان دهندگان این گروه امیدوارند که بتوانند جبههای از میانهروهای
مسلمان و رهبران غیر مذهبی به وجود آورند .آنها قصد ندارند هیچ یک از چپگرایان مسلمان یافداییان
را در فعالیتهایشان شرکت دهند ٬چون اختالفات طرفداران شریعتمداری چپیها خیلی زیاد است .گروه
جدید متشکل است از مسلمانان میانه رو در حزب جمهوری خلق مسلمان که در رابطه با شریعتمداری
هستند و میانهروهای غیر مذهبی جبهه ملی ـکاظم حسیبی و جنبش حاج سیدجوادی .مضافًا این گروهها
در حال مذاـکره با مجاهدین خلق هستند ٬چون آن را یکی ازقویترین نیروها درایران میدانند) “.سند (39
سیاست و ایدهآل آمریکا تشکیل جبههای واحد از لیـبرالهـای راست و چپ و رهـبریت فـردی
ظاهرالصالح و با وجهه اسالمی بوده و با توجه نسبت به سابقه نه چندان درخشان آقای شریعتمداری در
ارتباط با رژیم شاه و ترس افشای آن ٬رهبریت ایشان مورد تردید قرار گرفته است ٬ولی نباید از نظر دور
داشت که در مقایسه با عناصر دیگری که در مقام کاندیداتوری برای امر رهبری در نظر گرفته میشدند باز
هم آقای شریعتمداری مناسبترین و برجستهترین ویژگیها را داشت:
”نظریه سفارت ...:یک ائتالف شریعتمداری  /مجاهدین  /جبهه ملی میتواند بسـیار نـیرومند و
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سهمگین باشد ...به هر حال این احتیاج به یک رهبری دارد و سفارت تردید دارد که شریعتمداری مایل
باشد که از برج آجر گلیش پایین بیاید و در سنگربجنگد.حتی اـگراو مزاجًا وخلقًا برای رهبری یک جناح
مخالف شایسته باشد )ـکه نیست( ٬روابط گذشته او با رژیم شاه او را به واسطه امکان افشای این معاشرتها٬
لکهدار و زخم پذیر میسازد“ )سند (39
در مورد عملکردها و نقطه نظرات آقای شریعتمداری انشاءاهلل در مجموعههای آینده بیشتر بحث
خواهد شد .برخوردهای عملی خط میانه بعد ازانقالب بیشتر بر اساس رهنمودهای آمریکا و برخاسته از
مفاهیم دمکراسی غربی و انگیزههای جاهطلبیهای فردی و گروهی عناصر این طـیف بـود .نشـریات
ـگوناـگون ٬فریادهای حقوق بشری و امثال آن از سوی عناصر خط میانه صرفًا مسائلی نبوده که به خاطر
نفس دمکراسی و اعتقادشان به اجرای آنها مطرح شده باشد بلکه بیانگر تالشهایی بود که برای نشان دادن
عالیمی از حیات خط میانه در صحنه سیاسی ایران و قدمهایی در جهت هماهنگ نمودن و واحد عمل
ـکردن این خط در برابر خط اسالمی انقالب صورت میگرفت .این اعمال به اضافه عملکردهای لیبرالی
دولتمردان موقت بارقههای امیدی بود برای آمریکا تا نسبت به حضور و تداوم سیاستهای امپریالیستیش
در ایران نگرانی به خود راه ندهد و حتی ترس آمریکا از ارسال کمکهای مالی و علنی به این گروهها ناشی
از این سیاست بود که” :هرگونه ارتباط ضمنی با دولت آمریکامیتواند با توجه به انزجار عمومی نسبت به
سیاستهای آمریکا به معنای مرگ گروه سیاسی جدید تلقی گردد) “.سند  .(10در این میان عملکردهای
خط شریعتمداری و همگامی با کلیه باند ضد انقالب همان گونه که در سند شماره  14و سندهای دیگر
آمده تحت پوشش حزب خلق مسلمان تأییدی است بر گفتار باال:
”به عالوه ٬خود جنبش عالئم فزایندهای از عدم اتحاد نشان میدهد ٬که حزب خلق مسلمان وفادار به
آیتاهلل شریعتمداری به طور فزایندهای آماده رقابت با تسلط نیروهای وفادار به خمینی میباشد .حزب
جمهوری خلق مسلمان در چنگ زدن به موضوع آزادی مطبوعات به عنوان یک چماق سیاسی برای
استفاده از رقبای اسالمیش سرعت به خرج داده است.
خود شریعتمداری چند روز پیش گفت.ـکه دولت موقت ایران اختیار قانونی برای ترویج قوانین جدید
را ندارد)“...سند (26
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سند شماره )(1

تاریخ 28 :فوریه 79ـ 19اسفند 57
از :سفارت آمریکا ـ تهران
خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :عکسالعمل نسبت به دولت بازرگان
1ـ عصر روز  25فوریه مأمور سفارت برای شام به خانه یکی از کارمندان ایرانی قسمت بازرگانی
سفارت دعوت شده بود .کارمند همسر یک نمایشنامه نویس است و همچنین یک دوست نقاش و شوهر
بازرگان او را نیز دعوت کرده بود .مطالب زیرین برخی برداشتها از گفتگوهای میهمانی میباشد..
2ـ تمامشان خیلی شدید طرفدار بختیار بودند .یکی از آنها جدل نمود که )بختیار ( در درگیرشدن با
خیلی از مشکالتی که روبرو شد خیلی کند بوده است .ولی سه نفر دیگرموافقت داشتند که او در جلوگیری
از یک کودتای نظامی که کشتههای زیادی به جای میگذاشت و وضعیت را خیلی بدتر از آنی که اـکنون
میباشد میکرد ٬موفق بوده است .آنها خصوصًا از ناسیونالیسم و تعهدش به دموکراسی تمجید نمودند.
3ـ هیچکدام به طوراخص نسبت به دولت بازرگان مطمئن به نظر نمیرسیدند چون که دولت او به نظر
میرسد که فاقد کنترل خیلی از عوامل که اـکنون در صحنه سیاست مشغول بازی هستند ٬میباشد .آنها از
اینکه )در روزنامه( خوانده بودند که بازرگان اعدام چهار ژنرال را از مطبوعات آـگاهی پیدا کرده بود
وحشتزده بودند ٬و از بابت امتناع دولت در فاش نمودن اسامی اعضای دادگاهی که ژنرالها را محکوم
نموده بودند مضطرب بودند .تاـکتیکهای دولت موقت از ظرف آنها خیلی متفاوت از تاـکتیکهای رژیم
قدیمی دیده نمیشد .دولت جدید احتمال دیکتاتور بودن و در هر موردی را مثل خلف خود نشان میدهد.
این نظر ارائه شده که حداقل در گذشته یک عامل امنیت در خیابانها وجود داشت و یک نفر میتوانست
شب را بخوابد .تعداد اسلحههای آزاد و دستهایی که آنها مییابند ٬ترساننده است.
4ـ یک خطر احتمالی کمونیستها وجود دارد با این حال آنها در مورد ابعاد آن خطر نامطمئن هستند.
یزدی ٬قطب زاده و بنیصدر به عنوان بد ذات دیده میشوند و این حقیقت که خیلی از افراد اطراف خمینی
 10تا  15سال گذشته را خارج از ایران گذراندهاند ناخوشایند است چون که آنها باواقعیتهای جاری کشور
در تماس نیستند .آنها احساس میکنند که اشخاصی مثل آنها که به هیچ وجه حامیان رژیم گذشته نیستند٬
ولی انقالبیون فعالی نیز نیستند ٬باید شروع به درگیر شدن در یک تالش برای جلوگیری از بیاعتدالیها
بنمایند.
5ــ میزبان اشاره کرد که بیشتر کارمندان رادیوتلویزیون ملی ایران هنوز در اعتصابند ٬خصوصًا آنهایی
ـکه در قسمت تلویزیون کارمیکنند .اعتصاب به خاطر سانسور مستمرادامه پیدامیکند .احساس این است
ـکه مطبوعات نیز علیرغم اعالمیههای دولت که سانسور نمیشوند ٬سانسور میشوند .قطبی رئیس سابق
رادیو تلویزیون به نظر میرسد که دو طرفه بازی میکند که خودش را در موقعیتی از قدرت دوباره تثبیت
نماید .به طوری که گزارش شده او در هر دو گردهمایی چپیها و مذهبیها ظاهر شد.
6ـ کمیته خمینی به وزارتخانههای دولت حمله نموده است ٬منجمله دفترشهردار که یکی ازاقوام یکی
از میهمانان در آنجا کار میکند ٬همانطوری که کارمندان برای پرس وجو به کناری برده میشوند کمیته به
تالشش برای نابود کردن افراد ساواـک ادامه میدهد.
7ـ شایعاتی که مورد بحث قرار گرفت اینها بودند:بختیار به وسیله بازرگان که وی را پنهان نموده است
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پناه داده شد .نظریه :آن طوری که در تلکس جداـگانه گزارش شد ٬گمان بر این است که بختیار در پاریس
باشد .به هر حال برای وی خیلی مشکل بودهاست )اـگر نه غیر ممکن ( که بدون همکاری نخستوزیرفعلی
به آنجا رسیده باشد .خمینی قرار است که در چند روز آینده به قمحرکت کند و از شریعتمداری خواسته
است که به تبریز مراجعت نماید .شریعتمداری امتناع ورزیده است.
8ــ انتظار کلی همه در میهمانی شام این بود که حد اقل یک تا دو سال الزم خواهد بود قبل از اینکه
وضعیت شروع به عادی شدن بنماید.
9ـ خیلی از نظرات که در طول مهمانی ابراز شد در یک مقاله که در یکی از مطبوعات انگلیسی زبان در
 27فوریه جلب شد .منعکس شده بود.
سند شماره )(2
خیلی محرمانه
تاریخ :اول مارس  1979ـ  3فروردین 1358
موضوع :شخصیتهای ایرانی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(
2ـ وقتی که من در روز اول مارس با سنجابی وزیر امور خارجه صحبت کردم ٬او در اشارهای به من
ـگفت که شهریار روحانی با ونس مالقات کرده بود .او میخواست که ما این را بدانیم که روحانی نماینده
دولت ایران نیست .او گفت که روحانی جوان خوبی است و داماد یزدی میباشد ٬ولی هیچ مقام رسمی
ندارد .آمریکا میتواند با او به طور غیر رسمی مدارا کند و به اصطالح راه بیاید ٬ولی نماینده رسمی ٬کاردار
است که من او را بنام فقیه شناختم .او گفت که به زودی نماینده ارشدتری معرفی خواهد شد.
3ـ سپس من در مورد موقعیت سناتور ابورزک که گفته بود کنسول قانونی دولت ایران است ٬سؤال
ـکردم .سنجابی گفت که آنها نام آن مرد را شنیدهاند ٬ولی او هیچ ارتباطی با دولت ایران ندارد.
4ـنظریه :همان طوری که دپارتمان از سخنان دیشب بازرگان استنباط میکند٬او و کابینهاش نسبت به
چیزی که آنها به عنوان غصب مقام توسط تمام مقامات ایرانی منصوب شده از طرف خود رجوع مینماید٬
حساس میباشند .من این طور تشخیص میدهم که روحانی جوان ممکن است سودمند به نظر آید ولی
وزارتخانه باید درک کند که دولت بازرگان به افرادی از نوع او با سوءظن و خشم مینگرد .این دولت اـگر
چه در زمان حاضر بازده و کارآیی زیادی ندارد ٬ولی اـگر ما بخواهیم که آن در مصدر قدرت بماند باید به
”سولیوان“
قدرت و تمامیت آن احترام بگذاریم.
سند شماره )(3

تاریخ 3 :مارس  79ـ  12اسفند 57
از :سفارت آمریکا ـ تهران
خیلی محرمانه
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :فساد در زمان پهلویها
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ در جواب سؤالی که از طرف مأمورین سیاسی استمپل و تامست در اول مارس در مورد بیانیه
منتسب به دکتر ناصر میناچی وزیر اطالعات و جهانگردی و اوقاف )قویًا حفاظت شود( که  100میلیون
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دالر رشوه در رابطه با یک قرارداد هلیکوپترپرداخت شدهاست ٬میناچی گفت که دولت وی مدرکی دال بر
فساد در سطح وسیعی در باالترین سطوح رژیم پهلوی و منجمله خانواده شاه دارد .سپس او پروندهای
رانشان داد و گفت این در وزارت دادگستری به دست آمده و شرح یک تحقیق است که چندین سال قبل
توسط دادستان انجام شده بود .طبق گفته میناچی کشفیات دادستان توسط دستور شخص شاه بایگانی
شده بود .او سپس قطعاتی منتخب از پرونده را خواند که بیشتر آن در باره فعالیتهای ابوالفتح محوی بود که
میناچی گفت امتیاز یک شرکت انحصاری در سطوحی چند از هلیکوپتر گرفته تا کامپیوتر به او داده شده
است .طبق پرونده ٬محوی بازپرداختهایی برای قراردادهای بیشماری که با شرکتهای خارجی ترتیب
داده بود ٬دریافت نموده است .میناچی اشاره کرد محوی به خاطر نقشش به عنوان واسطه برای تعدادی از
اعضای خانواده سلطنتی )او به اسنادی از پرونده در مورد چند تن ازپهلویها اتخاذ سند کرد تا این موضوع
را ثابت نماید( و همچنین به عنوان ترتیب دهنده خوشگذرانی شخص شاه مورد لطف بوده است .میناچی
یادآور شد که تمام کوشش به کار برده خواهد شد تا آنهایی که درگیر بودهاند تحویل دادگاه انقالب داده
شوند .اما این ممکن است مشکل باشد زیرا خیلی از افراد )تحت تعقیب ( بزرگ منجمله محوی خیلی وقت
است که فرار کردهاند.
3ـ اهمیت پرونده میناچی دعوایی نیست که بر علیه کسانی که متهم به فساد هستند به وجود میآورد
)درحقیقت خیلی ازاینهادست نویس بود و شان میداد که چیزی جز نتیجه اولیه تحقیقات نیست( بلکه اثر
روانی احتمالی آن بر روی افکار عمومی ایرانیان است .همانند لیست کمونیستهای سناتور جوزف مک
ـکارتی محتمل است که لیست به عنوان سند غیر قابل بحث از فساد در سطوح باالی رژیم پهلوی پذیرفته
شود ٬یک قبولی که ممکن است در موارد به خصوص به وسیله حقیقت اصلی تضمین نشود .اهمیت یا خطر
برای ما این است که بیشتر معامالتی که در پرونده ذـکر شده مسائل خارجی و اـکثرًا آمریکایی را درگیر
میسازد ٬به طور مثال جریان بل هلیکوپتر )آن نگرانیها( ٬و لذا آمریکا ممکن است خواسته یا ناخواسته و
صرف نظر از گناه و یا بیگناهی مورد اتهام تند و شدیداللحن قرار گیرد.
سند شماره )(4

خیلی محرمانه
تاریخ 8 :مارس  79ـ  17اسفند 57

از:سفارت آمریکا ـ تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :انقالب اسالمی تند )ترشروی ( میشود.
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه ـ کمیته خمینی دستور دادهاست که تمام مقامات ارشد  15سال گذشته دستگیر شوند یک
منبع تخمین میزند که این میتواند بین  16000تا  30/000باشد .استانداران دولت ایران در استانها مورد
قبول واقع نشدند .منابع نزدیک به ادارهـکنندگان زندان کمیته میگویند که اعدامها به مراتب بیشتر از آن
است که تأیید میشود و به شدت از آمریکا در مورد حقوق بشر انتقاد کردند .روی معانی انقالبی تأـکید
بیشتری میشود .حمله خمینی به دولت راه را باز میگذارد برای اینکه فداییان به نام او عمل کنند .از هم
پاشیدگی ٬اغتشاش و خشونت خصوصیات برجسته سیاستهای امروز در ایران هستند) .پایان خالصه(.
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3ـ هدایت اسالمینیا)مراجعه کنید به گزارش قبلی در مورد این منبع( به فوریت تقاضا نمود استمپل
مأمور سیاسی را در صبح روز  8مارس ببیند ٬یک نماینده سابق مجلس )75ـ (1971وورشکسته سیاسی
سال گذشته .او گفت دو نفر از بهترین منابع مذهبی به وی اطالع دادهاند که دو یا سه روز قبل کمیته خمینی
تصمیم گرفت که تمام مقامات ارشد دولتی برای  15سال گذشته را دستگیر نمایند.ممنوعیت در مورد
مسافرتشان اولین قدم بود) قبًال گزارش شد( و کمیتهها شروع به پخش شدن برای جمعآوری افـراد
نمودهاند ٬دکتر موسوی یک دوست نزدیک او که تازه از قم بازگشته است گفت جو در مرکز کمیته شبیه
دوران تروریسم در انقالب فرانسه است ٬خصوصًا در آستانه سخنرانی خمینی برای طلبههای علوم دینی
در  7مارس )در گزارش وضعیت  8مارس گزارش میشود( که دولت ایران را ضعیف خواند .اسالمی نیا
ـگفت دستگیریها به  16000تا  30000نفر خواهد رسید ٬اـگر که کمیته تصمیمش برای دستگیری مقامات
ارشد شهرستانها نیز عملی کند .اسالمی نیا گفت  4نفر از رابطهای او در مرکز استانها گزارش میکنند که
استانداران منصوب شده دولت ایران بوسیله کمیتههای محلی بازداشت شدهاند و بوسیله نامزدهای محلی
ـکه از طرف مردم انتخاب شدهاند جایگزین گردیدهاند.
4ـ اسالمی نیا و یک منبع دیگر نزدیک به چندین گروه از دانشجویان مذهبی در دانشگاه تهران گفتند٬
تعداد اعدامها خیلی بیشتر از آن است که اعالم شده ٬خصوصًا در استانها که تصفیه حسابهای قدیمی
صورت میگیرد .کمیتهها یک یا دو مجرم اصلی را میگیرند و در مورد مرگ آنها حداـکثر تبلیغات را
میکنند ٬سپس به آرامی تا حدود یک دوجین از دیگران را) ٬طبق گفته منبع دانشگاهی اغلب ساواـکیهای
سطح پایین( میکشند .اسالمینیا موسوی نظریههای نسبتًا تندی در مورد سیاست حقوق بشر آمریکا و
فقدان موضعگیری قابل مشاهده از طرف واشنگتن در مورد اعدامهای کوتاه و دستگیریها دارند .اسالمی
نیا با حالت طرب انگیزی سؤال نمود آیا مجازات مرگ برای لواط و تازیانه زدن برای زنا ) هردو در
مطبوعات در روزهای اخیر مطرح شد( قسمتی از برنامه حقوق بشر دولت ایاالت متحده برای ایران
بودهاست .هر دو نفر ادامه دادند که اـکنون سؤال و جواب آشنا این است که سیاست حقوق بشر ایاالت
متحده شاه را فقط برای این ضعیف نمود که به چیزی بدتر ختم شود .در یک گفتگوی جداـگانه مأمور
سیاسی شنید که سناتور اسبق خانم منوچهریان در  7مارس یک هیئت نمایندگی زنـان را بـه دفـتر
نخستوزیری هدایت کرد و از دولت ایران تقاضا نمود که اجازه ندهند زنان به قرون وسطی بازگردند.
ـگردهمایی در عصر روز  8مارس روز بینالمللی زن برگزار شده بود ودرست در زمانی واقع شد که خمینی
در قم به شدت از حضور زنان برهنه در دولت عصبانی شده بود و دستور داد که تمام کارمندان دولت
خودشان را بپوشانند .منوچهریان گفت آماده است که گروه وکالی زن را به اتحاد عملی با فداییان هدایت
ـکند تا اینکه ببیند دستآوردهای گذشته از بین رفتهاند.
5ــ در چند روز گذشته ٬شخصیتهای دولت ایران به طور فزایندهای انقالبی به نظر رسیدهاند .این شامل
انتقادات بیشتری از نقش ایاالت متحده در ایران نسبت به انتقاداتی که در طی دو هفته اول که انقالب
صورت میگرفت ٬میشد .باالترین حد عصبانیت خمینی در  7مارس در مورد دولت خودش با عنوان
ضعیف و نه به اندازه کافی انقالبی بود .فارغالتحصیالن دانشگاهی که در عصر روز  7مارس با مأمور
سیاسی مالقات نمودند خوشحال بودند که حمله خمینی به دولت ایران به فداییان این شانس را میدهد که
به اسم خمینی به دولت ایران حمله کنند .مقامات در سطح متوسط دولت ایران حمله خمینی به دولت ایران
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را به طور باور نکردنی احمقانه توصیف کردند و گفتند این کار راه را برای فداییان باز میکند که خودشان را
از همیشه بیشتر با انقالب ممزوج نمایند و بعضی از مجاهدین دست چپی که در هفته گذشته سـر و
صداهایی مشابه به راه انداخته بودند را به همکاری برای هدف انقالبی خودشان بپذیرند.
6ـ طی تلفنهای کوتاه به دفتر نخست وزیر در صبح امروز ٬آنجا را بیقاعده و کارمندان را در بینظمی
یافتیم .تالش خمینی )به شکل مائو( برای همیشگی کردن انقالب ٬قبل از اینکه وی حتی کنترل کاملی
داشته باشد ٬به طور مخاطره آمیزی نزدیک به آشکار نمودن آنچه که از قدرت در ایران باقی مانده است
شد .آشوب تحریک شده به عقیده اـکثریت عظیمی از ناظران ایرانی برای اجتناب از خشونت را غیر ممکن
ساخت .به نظر خیلیها دولت انقالبی میانهرو نمیتواند زیر ضربههای پتک مانند  5روز گذشته دوام
بیاورد ٬چونکه قادر نیست در زمانی که کمیتههای انقالب و فداییان مسلح فقط احکام خود را به طور
خیلی مؤثری به اجرا میگذارند٬اختیاراتش را وسعت ببخشد .مثال خوب برای این موضوع زمانی رخ داد
ـکه مأمور سیاسی یک مسافرت  7مایلی به خانه اسالمینیا کرد .با اینکه در جهت موافق از دو راه بندان
ـکوتاه گذشت ٬مأمور سیاسی سه ماشین که به وسیله گلولههای تیراندازانی از خفامتوقف شده بودند رادید.
دو تا از اتومبیلها در خروجی خیابان میرداماد از اتوبان قرار داشت که در یکی هنوز بدن راننده که روی
فرمان خم شده بود وجود داشت.
سولیوان

سند شماره )(5

خیلی محرمانه
 10مارس  1979ـ  19اسفند 57

جناب آقای بروس لینگن
ـکاردار سفارت آمریکا ـ تهران
بروس عزیز:
اجازه دهید تا خصوصیت نهاری را که این هفته من وپیتر با آـگاه و منصور فرهنگ صرف کردیم برایتان
توصیف کنم.
اول ٬غذا :حتی با استاندارد شهریار روحانی ساده بود) .ولی گمان میکنم سفیر فروغی همین را در
مورد همبرگری که او با من در طبقه هشتم صرف کرد ٬گفته باشد(.
دوم ٬فرهنگ یک ضمیمه خوشایند به قسمت روابط عمومی سفارت خواهد بود .او در صحبت کامًال
ماهر ٬باهوش ٬و یک معتقد واقعی و یک آزادیخواه مدنی معترف میباشد .او و آـگـاه گـفتند کـه مـا
)آمریکاییها( احتماًال گروهها را کمک میکنیم یا خوشحال هستیم که روسها شورشیان افغان را سرکوب
میکنند )به خاطر اینکه هر دو ابرقدرت با انقالب اسالمی مخالفند( .ولی او در مخالفت با محدودیت در
مورد مطبوعات خارجی و تا درجه پایینتری مطبوعات تهران صادق است .او تمایلی دانشگاهی دارد که
زمانی که دفاع میکند انتقاد نیز بکند .او گفت توسط بهزادنیا از او تقاضا شده که از اقدامات دولت موقت
ایران در مقابل مطبوعات در تلویزیون دفاع بکند .فرهنگ گفت وی موافقت نمود که در تلویزیون حاضر
شود ٬ولی گفت ”من به شما حمله میکنم ٬چون که من قویًا با اقدامات شما مخالفم“.
فرهنگ از اوائل دهه  60در کالیفرنیا بودهاست و من به بیمیلی او در قبول یک مقام رسمی که ممکن
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است ارتباطی با کارت سبز داشته باشد ٬مشکوک هستم .عالقه دو پسر او به بیسبال و بیمیلی همسرش
برای سرزمینی بدون موزیک همچنین ممکن است نقشی در حرکت او در اینجا داشته باشد.
دوستدار شما
هنری پرشت

سند شماره )(6

خیلی محرمانه
تاریخ 12 :مارس  79ـ  21اسفند 57

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن فوری
موضوع :آسایش و مکان و محل شهروندان ایرانی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ علیرغم اظهارات خصوصی بسیاری از مقامات دولت ایران نسبت آمریکاییها ٬احساسات ضد
آمریکایی به عنوان یک عاملی که میبایستی رویش حساب شود ٬باقی مانده است .کارمندان سفارت
رابطین ایرانی را در مالقات کردن با آنها ٬به خصوص در میان انظار ٬بیمیل یافتهاند .بنابراین مامعتقدیم که
در حال حاضر اینکه سفارت به دنبال اقامتگاهها و خانههای منابع بگردد ٬بیفایده خواهد بود .در اوضاع
ـکنونی ایران اینگونه پرس و جوها به توسط خیلیها بدتعبیر میشود وافراد رابط ممکن است به عامل ”سیا“
بودن و یا بدتر متهم شوند .در چنین زمانی و به محض اینکه شرایط عوض شود ٬ما از پیگیری تقاضای
اطالعات خوشحال خواهیم بود.
3ـ کارمندان سفارت تا حدی در جریان فعالیتهای عادی ٬اطالعات خواهند آورد ٬و البته آنها را
ـگزارش خواهند داد .در میان اشخاصی که ذـکرشان در تلگراف مرجع رفت از روی قراین انتظار داریم که
عبداهلل و نصراهلل انتظام سالم باشند ٬زیرا آنها اشخاص مسن و قدیمی هستند و افرادی هستند که برای
چندین سال نقش فعالی در دولت شاه نداشتند .آنها مانند بسیاری از اشخاص سرشناس دیگرنمیدانند که
در آینده چه انتظاری را باید از دولت جدید داشته باشند و احتماًال تا آنجایی که ممکن است خود را مخفی
میکنند .چنین افرادی به ندرت به تلفن جواب میدهند و یا حتی اجازه میدهند که دیگران درباره محل
زندگیشان صحبت کنند.
4ـ در ضمن ٬اظهارات پروفسور جیمز بیل در مجله تایم در مورد احساس طرفداری از آمریکا در
میان مقامات عالیرتبه رهبری فعلی مذهبی در روزنامههای محلی پخش میشود .متأسفانه بیل ازیزدی و
انتظام که هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند ٬اسم میبرد .در شرایط فعلی این عمل فقط میتواند به
آنها صدمه بزند و ممکن است به این منجر شود که آنها گامی به جهت ”اثبات“ اینکه ”عامل“ آمریکا
نیستند ٬بردارند .از آنجایی که سفارت برای کمکهای عملی بسیار گسترده به این دو ٬در میان سایرین٬
وابسته است ٬چنین حادثهای ممکن است به تنهایی انعکاس به خصوصی داشته باشد .این مسئله یک بار
دیگر مضر بودن اظهارنظرهای هر مقام مهم رسمی و غیر رسمی را در مورد ایران نشان میدهد .مردم
عامی ایران فرق بین رسمی و غیر رسمی را نمیدانند.

سولیوان
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سری
سند شماره )(7
تاریخ 19 :مارس  1979ـ  28اسفند 57
برای اقدام به:وزارت خارجه واشنگتن ٬دی ـ سی .فوری
وزارت دفاع واشنگتن ٬دی ـ سی .فوری
موضوع :اولین مالقات با وزیر جدید دفاع
1ـ تمام متن سری
2ـ خالصه :در جریان یک مالقات طوالنی و دوستانه نمایندگان سفارت و نمایندگان وزارت دفاع
ایران یکسری کامل از موضوعاتی را که در جریانات و محمولههای نظامی تأثیرمیگذارد ٬هم در گذشته و
آینده ٬مورد بحث قراردادند.
3ـ ژنرال ـگست رئیس هیئت مستشاری نظامی و کنسول سیاسی المبراـکیس در  19مارس به مدت
یک ساعت و چهل و پنج دقیقه با مدنی وزیر جدید دفاع ملی وتعدادی از ایرانیان منجمله دکتر طاهرزاده
ـکه به جای ژنرال طوفانیان منصوب شده و آقای اعتصام که به زودی تهران را به قصد واشنگتن ترک
خواهد نمود ٬که در آنجا کاردار سفارت ایران خواهد شد ٬مالقات نمودند .ژنرال ـگست یک گزارش مفصل
تهیه میکند؛ مطالب عمده در زیر میآید:
4ـ پس از مروری بر یادداشت تفاهم  21فوریه و دیگر موضوعات برجسته به وسیله ـگست ٬مدنی
پاسخ داد .او گفت ایران از گروهبندیهای بینالمللی دور خواهد ماند و بنابراین بر ضد هیچکس متفق
نخواهد شد .با این حال ایران برای حفاظت از اسراری که به وسیله دیگر کشورها به او به صورت محرمانه
داده شده است ٬احساس مسئولیت خواهد نمود و بنابراین از تجهیزات فوق پیچیده  14ـ اف ٬موشکهای
مختلف و غیره که ـگست تقاضا کرده٬حفاظت خواهد نمود.
5ـ مدنی تقاضای حداـکثر اطالعات در مورد قراردادهای برجسته را نمود و ـگست نسخههایی از
موافقتنامه  1947ایاالت متحده ـ ایران که در مورد موقعیت هیئت مستشاری نظامی راهنمایی میکند و
همچنین یک نسخه از ) MOUیادداشت تفاهم( با یادداشتهای تشریحی را به او داد .مدنی گفت دولت
جدید تمام قراردادها را بررسی خواهد کرد و تصمیم خواهد گرفت که کدامیک را میخواهد حفظ نماید او
ـگفت دولت ایران برخی کارشناسان آمریکایی را در کشور احتیاج خواهد داشت و وقتی از او سؤال شد که
آیا تقاضای ـگست برای جایگزین کردن بعضی از کارشناسانی که هنوز در اینجا هستند با افرادی مناسبتر
از آنها قابل قبول میباشد ٬به طور مثبت و به عالمت توافق سر تکان داد.
6ـ مدنی سؤال کرد که آیا دولت ایاالت متحده سیستمهای تسلیحاتی فوق پیچیده مثل 14ـ Fیا
هلیکوپترهای 1ـ) AHJـکبرا( را در صورتی که دولت ایران تصمیم بگیرد که دیگر به آنها احتیاجی ندارد٬
بازخرید خواهد کرد .ـگست گفت که وی موضوع را با واشنگتن مطرح خواهد نمود .مدنی گفت برای مثال
بازپرداخت میتواند شکل لوازم یدکی برای دیگر سیستمها را داشته باشد .اعتصام در مورد انتقال به کشور
سوم سؤال نمود و ـگست شرایط دولت ایاالت متحده برای اجازههای به خصوص در مورد انتقال هر
تجهیزاتی از پیچیدهترین تا ابتداییترین را تشریح نمود.
7ـ ـگست فوریت برقراری ارتباط با دولت ایاالت متحده به طور کتبی در ارتباط با تنخواه گردان ایران
جهت تصمیمات دولت ایران درباره لغو تجهیزات را تشریح نمود .مدنی اشاره نمود که دولت ایران تصمیم
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ـگرفته است که تمام چهار ناوشکن٬زیردریایی دوم و برنامه آموزش خلبان هواپیمایی ارتش را فسخ کند.
او در مورد این موارد و همچنین  1600دانشجویی که هنوز در ایاالت متحده هستند و دیگر ابطالها قول
یادداشتی را داد.
8ــ گفتگوی قابل توجهی در باره تنخواه گردان ایران صورت گرفت که ـگست تشریح نمود که فقط
مقامات مجاز ایاالت متحده میتوانند از آن برداشت کنند ٬و پولهای آن نمیتواند برای پرداخت فوقالعاده
به اـکثریت کارآموزهای ایرانی مصرف شود ٬مگر اینکه وزارت دفاع ملی ایران به طور اخص چـنین
پرداختهایی را مجاز نماید .ـگست این حقیقت را عنوان کرد که مبالغ قابل توجهی از لوازم یدکی ٬لوازمات و
تجهیزات در  10فوریه در ارتباط با انقالب ایران به انبارها بازگردانده شدهاند و اینها تـا زمـانی کـه
دستورالعملهایی از طرف وزارت دفاع ایران مبنی بر تغییر مکان آنها داده نشـده است ٬تـولید هـزینه
مینمایند .او به عنوان یک نمونه دیگر مشکالت به  2میلیون دالری که به وسیله شرکت حمل و نقل دولت
ایران )بهرینگ( درنیویورک ادعا شده است ٬اشاره نمود که در جریان گرفتن دستور دادگاه برای جلوگیری
از حمل و نقل بیشتر لوازمات نیروی هوایی به ایران میباشد .مدنی در مورد پیشنهاد ـگست برای یک گروه
مشترک وزارت دفاع و هیئت مستشاری نظامی برای مطالعه این جزئیات عکسالعملی نشان نداد ٬ولی او
ـگفت مالقات دیگری با همین گروه فعلی وقتی که تمام موارد بررسی شد الزم میباشند.
9ـ دکتر طاهرزاده تقاضای یک حساب کامل از موارد استفاده وجود امانی ایران در طول سالهای
ـگذشته را نمود .او اشاره نمود که وی عالقهمند است که بداند چه کسی چه پرداختهایی را مجاز دانسته و
برای چه منظوری .ـگست اشاره نمود که این میتواند یک کار قابل مالحظه و پرخرج باشد ٬ولی گفت که
ببیند چه کارمیتواند انجام دهد .او اشاره کرد که سوابق دولت ایران در مورد خیلی از این معامالت موجود
است و نام مکانهایی که آنها هنوز ممکن است پیدا شوند را برد.
10ـ در پاسخ به دیگر درخواستهای ـگست و المبراـکیس ٬مدنی گفت او با صحبت کردن با نخست وزیر
و وزارت خارجه در مورد مراحل تنظیم کردن حمل محمولههای خانگی و تحصیل دسترسی به مکانهای
هیئت مستشاری نظامی به منظور بررسی سوابق دولت ایاالت متحده در مورد تجهیزات و لوازمـات
همکاری خواهد نمود .او خواست که ما تا پس از  5روز تعطیالت سال نو که از  21مارس آغاز میشود٬
صبر کنیم .او گفت که وی همچنین در مورد مشکل امنیت برای محوطه سفارت آمریکا و مسافرت مقامات
آمریکایی در اطراف شهر همکاری خواهد نمود .اعتصام نیز اعالم نمود که وزارت خارجه کمک خواهد
نمود .مدنی هیچ نظری در مورد موضوع ملک ریتان ) (RAYTHEONدر تهران نداد ٬ولی توافق داشت که
وزارت خارجه باید در مورد این سؤال ارزیابی کند .سرانجام او )مدنی( اطالع داد که نمایندگان بـل
هلیکوپتر در دفتر بیرونی وی منتظرش هستند که با او و گروهش صحبت کنند و عالقه سفارت در مشکل
امنیت شهروندان آمریکایی در کشور را تشخیص میدهد و توافق نمود که اـگر دولت ایران تقاضای پرسنل
یا دیگر همکاریها از بل هلیکوپتر را نمود به سفارت اطالع دهد.
11ـ طاهرزاده مسئله سرمایهـگذاری در مدرسه آمریکایی تهران را مطرح نمود .ـگست گفت مطمئن
نیست ٬ولی فکر میکند که بهای تأسیسات )تسهیالت( و بیشتر تجهیزات آن پرداخت شده و متعلق به
دولت ایران است .همین موضوع در مورد مدرسه اصفهان صدق میکند .کنسول اداری سفارت نگران
بودهاست که برخی مقامات دولت ایران را برای مذاـکره در مورد بازگرداندن این مدارس به دولت ایران پیدا
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ـکند .همین جریان در مورد بیمارستان نظامی ایاالت متحده صادق است که به خاطر عمل محافظی که در
تأسیسات مأمور شده بود ٬بسته شد .آن نیز به دولت ایران تعلق دارد و با روشی منظم باید منتقل شود.
ـگست اشاره نمود که افرادی که اـکنون مالکیت آن را دارند ممکن است یا ممکن نیست ٬که نماینده دولت
ایران باشند .مدنی موافقت نمود که تمام این مسائل ارزش بررسی را دارند و در عین حال مسائل باید به
اطالع وزارت خارجه نیز ٬برسد.
13ـ مالقات با ابراز تمایالت دو جانبه و تکرار نیاز به مالقات دیگر از طرف مدنی پایان یافت .ژنرال
ـگست بر یک مبنای شخصی به گروه گفت که باارزیابی به وسیله تجربهاش به عنوان یک خلبان و کسی که
درتدارکات تجربه داردمیتواند به آنهااطمینان دهد ٬نیروی هوایی که ایران دارد بهتراز آن چیزی است که
خیلی از افراد میگویند و میتوان زمانی که ساخت فرماندهیش را اصالح نمود به کار عملیاتی بپردازند.
سولیوان

سند شماره )(8

سری
تاریخ 20 :مارس  1979ـ  29اسفند 1357
از:هیئت مستشاری نظامی ـ تهران
به :فرماندهی کل نیروهای آمریکا در اروپا ـ واشنگتن ٬دی ـ سی
موضوع :کمکهای نظامی ایاالت متحده برای ایران
1ـ نظرات ما ممکن است برای جوابگویی به پیغام مرجع سودمند باشد.
2ـ )سری( .درجه موفقیتی که بازرگان )یا هر جانشینی( ممکن است از آن برخوردار شود ٬تا حد
زیادی به توانایی دولت در تشکیل مجدد نیروهای مسلح بستگی دارد .همان طور که قبًال گزارش شد٬
تشکیل )ترکیب( مجدد نیروهای مسلح وابسته به چندین عامل میباشد که مهمترین آن سیاسی ودیگری٬
حتی اـگر بازرگان راهش را بیابد ٬تشکیالت و رهبری در نیروهای مسلح میباشد .با فرض تشکیل مجدد
نیروهای مسلح به مشاوران خارجی نیاز خواهند داشت .اینکه چند نفر و چه نوع مشاورانی را دولت
تقاضا خواهد کرد به نظر ما به آـگاهی تدریجی ایرانیان از وضع خراب امور در ارتش )مربوط ( خواهد بود.
3ـ )سری( .نخست وزیر در  19مارس تمایلش را تصریح کرد که ژنرال ـگست و گروه او تا زمانی که
دولت مطالعاتش را کامل نماید در ایران باقی بماند .در یک مالقات بادریادار مدنی ٬مدنی به ـگست گفت که
ما باید تا زمانی که آنها تصمیم بگیرند کدام کارشناسان مورد نیاز هستند ٬در محل باقی بمانیم.
4ـ )سری( اـگرچه ما گزارش کردهایم که دریادار مدنی و ژنرال قرهنی هر کدام به طور آشکار اظهار
داشتهاند که آنها انتصاب خودشان را موقتی و تا رفراندوم میدانند ٬مدنی چنان اثری را بر ما به جای
نگذاشت ٬او مطالبی را برای دراز مدت عنوان کرد.
5ــ ما برای مدتی ٬شاید هفتهها ٬نخواهیم دانست که آنها چه همکاری از دولت ایاالت متحده یا
پیمانکاران خصوصی خواهندخواست .ولی حداقل مالقات دیروزیک شگفتی برای آنان بود و مامعتقدیم
ـکه آن شروع یک گفتگوی مستمر بود .حضور ما در اینجا و گفتگوی بیشتر به آنان کمک خواهد نمود که از
موقعیتی که در آن هستند و چیزی که الزم است قدردانی بعمل آورند و هر چه زودتر بهتر.
6ـ)سری( تاـکنون ما نشانهای مبنی براینکه دولت خواستارتغییری در گردانندگان مستشاری به خاطر
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همکاری ما با رژیم گذشته باشد ٬نداشتهایم .این موضوع ممکن است تا حد زیادی ناشی از این حقیقت
باشد که ما با گردانندگان جدیدی در تماس هستیم .ما موافق هستیم که اـگر زمانی که وقت آن برسد ٬در
سطح کار چهرههای جدیدی احتماًال مورد نیاز خواهند بود.
7ـ )سری( با توجه به اندازه و ترکیب سازمان باقیمانده ما ترجیح میدهیم که تقریبًا در حدود 40
مأمور به خدمت باقی بمانیم .به هر حال ما عالقهمندیم که قابلیت انعطاف باالتر رفتن یا پایین آمدن از آن
سطح ٬با توجه به ظرفیت کارمان و شرایط امنیتی را داشته باشیم.
برای آیندهای قابل پیشبینی گزارش به تهران باید در وضعیت  TDYباشد .ما در نظر داریـم کـه
جایگزینیها را بر یک مبنای چرخشی تقاضا کنیم و در حقیقت قبًال چنین کردهایم .ما تمایل داریم که
پرسنل به خصوصی تا موقعی که تأسیسات تدارکاتی را کاهش میدهیم ٬باقی بمانند .ولی حتی ما در اینجا
میتوانیم بعضی از افراد را به خاطر مالحظات اخالقی یا رفاهی در گردش )در قسمتهای مختلف( نگاه
داریم .به ما اطمینان داده شده است که میتوانیم پرسنلی را به عنوان جایگزینی یا اضافی برای مقاصد
اداری بیاوریم .مشکل کمی در مورد پرسنل اضافی وقتی که آنها تقاضای مالقات ٬اطالعات یا همکاری
مشورتی مینمایند باید وجود داشته باشد ٬برای مثال به منظور جواب دادن به سؤاالتی که دیروز در
مالقات با مدنی پرسیده شد ٬ما احتماًال یک یا  2کارشناس برای تهیه اطالعات و کار در مورد مسائل
ایاالت متحده مرتبط با وجود فروشهای خارجی و تنخواه گردان احتیاج خواهیم داشت.
8ــ )محرمانه( ما آموزش زبان فارسی را برای مأموریتهای  PCSآتی به طور مؤکد توصیه میکنیم.
وقتی که گفتگوها به فارسی در حضور مشاور صورت میگیرد ٬فقدان اطالع از زبان فارسی یک نقص
است.
9ـ )سری( به وسیله دریادار مدنی به ما اطمینان داده شده که دولت تمام قراردادهای فروشهای نظامی
خارجی منجمله انتقاالت به کشور ثالث را محترم میشمارد.توانایی ما در نظارت بر انتقالها بر این اساس
میباشد که آنها گفتهاند که تمام تقاضاها را به جریان میاندازند و فقط زمانی انتقال میدهند که دولت
ایاالت متحده تأیید نماید.
10ـ )سری( وزیر دفاع مشغول بررسی فروشهای نظامی خارجی و ایرانیان متخصص در ایاالت
متحده آمریکا میباشد .خیلی زود است که فکر کنیم چه اقداماتی به عمل میآورند ولی ما به او توصیه
نمودیم ٬به عنوان یک معیار اقتصادی فقط آنهایی را ثبت نام نکنند که در آموزش 993ـ CGهستند.
ـگست

سند شماره )(9
تاریخ 29 :مارس  1979ـ  9فروردین 1358
از :سفارت آمریکا در تهران
محرمانه
به :آژانس ارتباطات بینالمللی ٬واشنگتن دی ـ سی
موضوع :دیدار کارمند سفارت با وزیر ارشاد ملی
1ـ سه شنبه  29مارس وابسته مطبوعاتی و کارمند سفارت تامست با ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی
مالقات کردند .گفتگو به رادیو صدای آمریکا بخش فارسی و گزارش سانسور نوارهای ویدئو و فیلم٬
پیش نویس قانون اساسی و رادیوی مخفی روسی به زبان فارسی رسید.
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2ـ میناچی باعالقهمندی از بخش فارسی رادیو صدای آمریکا و زمان و فرکانس آن جویا شد.وابسته
مطبوعاتی گفت که افتتاح و برنامه رادیو را به میناچی اطالع خواهد داد .میناچی اظهار امیدواری کرد که
رادیو صدای آمریکا بخش فارسی وسیله دیگری در روشن نمودن اذهان مردم ایران باشد و گفت که از
بی.بی.سی .و واژگونه نشان دادن حقایق در رابطه با مسائل ـگنبدکاوس راضی نمیباشد .او گفت کـه
وزارتخانه تحت نظر او بزودی رادیویی به زبان انگلیسی برای آمریکا به عنوان یک عکسالعمل ضمنی به
بخش فارسی رادیو آمریکا افتتاح خواهد کرد.
3ـ در مورد سانسور فیلم گفت که این مسئله صحیح نیست ٬زمانی که خبرنگاران خارجی در باره
قدغن نمودن حجاب به وسیله خمینی گزارشهایی فرستادند و کسانی مثل کیت میلر در مورد حقوق زنان
تفسیرهای مغرضانه و غلطی میکنند و فیلمبرداران شبکهها تنها صحنههایی از حجاب را بدون نشان دادن
واقعیت فیلمبرداری میکنند ٬ما نه سانسور فیلم را برقرار کردهایم و نه جلوی فرستادن فیلم شبکههای
تلویزیونی را به خارج گرفتهایم ٬فقط از آنها خواستهایم که رعایت حقایق را بنمایند .برای جلوگیری از
هرگونه سوءتفاهم میناچی یک مرکز خبر در ساختمان خبرگزاری پارس برقرار نموده است .این عمل
برای جلوگیری از فریب خوردن مطبوعات خارجی به وسیله اخبار تبلیغاتی چپ و راست که در هتل
اینترکنتینانتال پخش شده بود انجام گرفتهاست .مرکز خبر مجهز به یک تلکس است ٬ولی خبرنگاران
خارجی مجبور به استفاده از آن نیستند .در ضمن فیلمبرداری و یا فرستادن فیلمهای گرفته شده یاویدئو نه
نظارتی بر آنها میشود و نه حد و حدودی برای آنها است.
4ـ میناچی وکیل و طرفدار حقوق بشر که شخصًا در تصویب قانون اساسی شرکت داشته ٬گزارشهای
مطبوعاتی را تهیه میکرده و معاون وزیر کشور طباطبایی منکر نقش نخست وزیر که کابینه را به مجلس
معرفی خواهد کرد ٬شد .عنصر جدید قانون اساسی اسالمی شورای نگهبان است که متشکل از اعضای
شورای عالی دادگاهها و علماست و بر امور تصویب لوایح در رابطه با اصول اسالمی نظارت خواهد کرد.
5ــ میناچی گفت که در مورد رادیو صدای ملی ایران نسبت به روسیه اعتراض کرده ٬ولی روسیه
هرگونه مسئولیتی در این مورد را رد نمودهاست .میناچی بخشی در خبرگزاری پارس برای خنثی نمودن
تحریفات رادیوی مخفی و روشن نمودن افکار عمومی در رابطه با ایران و آمریکا ایجاد نموده است.
اسنور

سند شماره )(10
تاریخ 3 :آوریل  1979ـ  14فروردین 1358
از :سفارت آمریکا در تهران
خیلی محرمانه
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :حزب سیاسی دیگری برای ایران
خالصه :علی ایمانی ناشر روزنامه و تاجر ٬کارشناس سفارت را مطلع ساخته که تشکیل حزب سوسیال
دموکرات ایران رسمًا در هفته آینده اعالم خواهد شد).پایان خالصه(
1ـ علی ایمانی )محفوظ بماند( ناشر و صاحب روزنامه ایرانی جدید ٬شهاب ٬کارشناس سیاسی را در
دوم آوریل ) 13فروردین ( مطلع ساخت که تشکیل حزب سوسیال دموکرات به زودی اعالم خواهد شد.
به گفته ایمانی بیشتر از  5/000اسم در حمایت چنین حزبی گردآوری شده و لذا حزب میتواند ٬ادعای
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مواضع حقوقی کند .ترکیب حزب مقدمتًا از طبقات متوسط و فنی خواهد بود .با جهتگیری متمایل به
غرب ٬حزب سوسیال دموکرات یک موضع خط میانه خواهد داشت.
”نه کمونیست نه خمینیست“ ایمانی گفت که طرح اصلی چنین حزبی از نخست وزیر سابق بختیار که
ایمانی با او روابط نزدیک شخصی داشته ٬سرچشمه میگیرد .البته اسم بختیار افشاء نخواهد شد ٬تکرار
میشود نخواهد شد و هر گونه ارتباطی فعًال در افکار عمومی انکار خواهد شد).لطفًا جدًا حفاظت شود(.
2ـ حزب انتظار دارد در انتخابات پارلمانی )مجلس شورا( در چند ماه آینده شرکت کند و امیدوار
است که بتواندحداقل تعدادی نماینده انتخاب کند .اـگر سازماندهی حزب وحمایت مردم تا آن زمان تأمین
ـگردد ٬ایمانی تصمیم دارد خودش در انتخابات شرکت کند )به عنوان کاندیدا(.
3ـ ایمانی در مورد امکان کمکهای مالی و مشورتی آمریکا در مراحل اولیه سازماندهی حزب از
ـکارشناس سیاسی سؤال کرد .کارشناس سیاسی جواب داد که سفارت نمیتواند به هیچ وجه دراین مسئله
دخالت کند.جدا ازاین هر گونه ارتباط ضمنی با دولت آمریکامیتواند با توجه به انزجار عمومی نسبت به
سیاستهای آمریکا به معنای مرگ گروه سیاسی جدید تلقی گردد .ایمانی گفت مشکالت فعلی و دالیل عدم
دخالت آمریکا را درک میکند ٬ولی دوباره تأـکید کرد که امیدوار است کمک مادی تـدریجًا بـرسد.
ـکارشناس سفارت برای حزب آرزوی موفقیت کرد و دوباره سیاست عدم مداخله را متذکر شد.
4ـ اطالعات بیوگرافی :علی ایمانی در تهران در  1921بدنیا آمده و از طایفه شاهسوند ترک میباشد
او از  1946شغلهای متعدد دولتی در شهرداری داشته و اخیرًا عضو انجمن شهر تهران بوده است.ایمانی
یک تاجر موفق و عضو حزب منحله ایران نوین میباشد .در سالهای گذشته او صاحب چندین هتل در
تهران بوده ٬ولی همه به جز یکی را فروخته تا کارش را روی زنجیر آژانسهای صـادرات ٬واردات و
مسافرتی متمرکز کند .ایمانی دو آژانس از این گونه در تهران و یکی در آلمان و طرحهای کامل و زمینهای
الزم برای گسترش آن درلندن دارد .او مدعی است که در ماههای اخیر و باتشویق بختیار یک چاپخانه در
سولیوان
تهران خریده و انتشار روزنامه شهاب را آغاز کرده است.
سند شماره )(11

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :آوریل  1979ـ  3اردیبهشت 1358
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی ـ سی .دارای حق تقدم
موضوع :قشرهای موجود در جامعه روحانیت
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه ـ این یک تلگراف گزارشی است(
2ـ یک غیر ایرانی که سالهاست در ایران زندگی میکند و زبان فارسی را به خوبی میداند اخیرًا با
شریعتمداری به طور خصوصی صحبت کرده است و شریعتمداری صراحتًا بیان کرد که او از اعـمال
دادگاههای انقالب بشدت ناامید شده است و امیدوار است که دنیای غرب این اعمال را به اسالم واقعی
نسبت ندهند به نظر او دادگاهها انقالب غیر قانونی و غیر اسالمی هستند و بنابراین ٬او نه تنها دخالتی در
این دادگاهها ندارد بلکه نقشی در کارهای حکومتی نیز ایفا نمیکند.
3ـ او اضافه کرد ایران امروز بر اساس عقل اداره نمیشود .بلکه اداره آن بر اساس احساسات است و
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احساسات ضدآمریکایی جاری را نمونهای از این امر دانست .او ابراز امیدواری کرد که آمریکا نباید
احساسات ضدآمریکایی گسترده کنونی را به عنوان احساسات اصیل ایران تلقی کند .وی با احتیاط تمام
ـگفت که اظهارات خمینی تا حد زیادی به این رفتار ضدآمریکایی کمک کردهاست .و وقتی مردم ایران
دوباره سر عقل بیایندمیخواهند که روابط ایران و آمریکا ادامه یابد ٬البته این روابط با آنچه در گذشته بود
فرق خواهد داشت .او گفت که آمریکا میتواند در این برهه مشکل از زمان مؤکدًا بگوید که اسلحههای
خود را به زور به ایران نفروخته و آمریکائیها به درخواستهای یک حکومت سلطنتی جواب مثبت دادهاند.
او اضافه کرد که ما باید به دقت ازفرصتهایی که موجب استحکام دوستان آمریکا در ایران میشود استفاده
ـکنیم و با این تبلیغات )ضدآمریکایی( مبارزه نماییم .به نظر او دولت آمریکا باید تبلیغات مثبتی راجع به
برخورد جاری آمریکا نسبت به ایران ایجاد نماید.
4ـ در مورد داخل کشور ٬او گفت که توده مردم از انحراف انقالب خیلی ناراحتند .و این نارضایتی
ـکامًال گسترده است .او میترسید که چپیها قادر شوند که از وضع ذهنی ایرانیان بهرهبرداری نمایند.
5ــ منبع خبری ما که این اولین مالقاتش با شریعتمداری بود شدیدًا تحت تأثیر قاطعیت ٬هوشیاری و
سرعت انتقال شریعتمداری قرار گرفت .او در هیچ جملهای به طور مستقیم به خمینی حمله نکرد ٬ولی با
دقت تمام آشکار کرد که او چندان همدردی با وی ندارد.
6ـ منبع خبری همچنین افزود که خبرهای زیر را از اطرافیان شریعتمداری گرفتهاست ٬او معتقد بود که
آیتاهلل گلپایگانی و مرعشی به شریعتمداری نزدیکترهستند وشایعهای درقم حاـکی از آن است که در یک
مورد شریعتمداری تهدید کرد که به تبریز خواهد رفت ٬ولی خمینی به او دستور داد که در قم بماند یا به
نجف برود .بر طبق اطالعاتی که از قم و تهران جمعآوری شده ٬وقتی پسر خمینی و گلپایگانی هفته گذشته
با شریعتمداری مالقات کردند تا پیشنهاد خمینی را مبنی بر تشکیل شورای رهـبری بـه او بـرسانند٬
شریعتمداری این درخواست را رد کرد و این پیشنهاد از طرف خمینی نقطه ضعف تلقی میشود.
7ـ بیشتر ایرانیان که منبع خبری ما با آنها در تماس است ٬معتقدند که طالقانی با سفر اخیرش به قم و
مالقات باخمینی که متعاقب ناپدید شدن کوتاه مدت وی از تهران و در زمان دستگیری دو پسرش صورت
ـگرفت ٬تا اندازهای وجهه خود را از دست داد.اعالمیه خمینی و طالقانی بعد از مالقاتشان نشان داد که
طالقانی چندان موفق نبودهاست و در عین حال بسیاری از منابع معتقدند که آشتی دو آیتاهلل سطحی است
ناس
و شکاف بین آنها مجددًا در آینده نزدیک ظاهر خواهد شد.
خیلی محرمانه
سند شماره )(12
تاریخ 29 :آوریل  1979ـ  10اردیبهشت 1358

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی
موضوع :مالقات با میناچی وزیر اطالعات و ارشاد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه( این تلگرام گزارشی است.
2ـ خالصه مطلب :میناچی آمریکاییها را با خوشرویی و گرمی تمام پذیرفت و به خاطر پیام کاردار
تشکر کرد .میناچی راجع به یک رشته عملیات و مبارزه بر علیه ایران در وسائل ارتباط جمعی آمریکا
اظهار نگرانی و دلواپسی کرد .او گفت که ایران میخواهد روابطش را با آمریکا ادامه داده و دولت موقت
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ایران قادر است ٬از عهده اینها برآید .میناچی سه بار پیشنهاد کرد که او ترتیب مالقات کاردار با بازرگان را
خواهد داد) .پایان خالصه(.
3ـ کاردار سفارت و شلنبرگر ٬و مأمور سیاسی سفارت استمپل در روز  29آوریل با دکتر میناچی وزیر
اطالعات و ارشاد در رابطه با قسمتی از مالقاتهای دورهای کاردار مالقات کردند .کاردار سفارت گفتگو و
بحث را با گفتن این مطلب که آمریکا خواستار آزادی و ترقی روزافزون ایران میباشد و آرزوی همکاری
با دولت موقت ایران به میزانی که او خودمیخواهد رادارد ٬شروع کرد .او در مقابل تبلیغات شدید شوروی
در روزها و هفتههای اخیر و به طور قطعی و پوست کنده بیان داشت که آمریکا اصًال در امور ایران مداخله
نمیکند .کاردار پیشنهاد کرد که وزیر ارشاد و یارانش میتوانند در رساندن این پیام به خمینی کوشش
ـکنند .کاردار به خاطر جلوگیری از اینکه عوامل محرک اجتناب ناپذیر تبدیل بـه مشکـالت شـوند٬
درخواست مالقاتهای دوستانه داشت.
4ـ میناچی باحالت خیلی دوستانه و گرم جواب داد که مطبوعات در ایران آزاد است و خیلیها فقط
شعار میدهند .کابینه بازرگان )دولت آیتاهلل( مایل به ادامه همکاری و روابط با آمریکا میباشند .او از
ـکاردار اجازه خواست که ترتیب یک مالقات با بازرگان و در آینده با خمینی را بدهد .کاردار گفت که
تصمیم داشته بازرگان را پس از دیدن تعدادی وزرا مالقات کند ٬ولی در مورد مالقات با خمینی اظهار
نظری نکرد .در خالل مذاـکره میناچی دوبار پیشنهاد قبلی را تکرار کرد و کاردار جوابی شبیه به جواب
قبلی داد.
)نظریه :پاراـگراف شماره  9را ببینید(.
5ــ وزیر اطالعات گفت که دولت آمریکا نباید توجهی نسبت به تبلیغات کمونیستها بنماید.روابط
ـگذشته شاه با آمریکا مشکوک هستند ٬ولی حاال همه چیز روبراه است .وضعیت ایران در یکی دو ماه آینده
بهبود خواهدیافت .روابط آمریکا باانقالب اسالمی ایران در سطح باال خوب و موردتوافق بوده ) در اینجا
او با سر به رئیس امور سیاسی استمپل اشاره کرد ٬یعنی کسی که در چند نوبت در خالل روزهای بحرانی
انقالب با او مالقات کرده است( .میناچی گفت تفاهم آمریکا در گذشته ٬درک )مبارزات مـطبوعاتی(
رسانههای آمریکایی را علیه دولت جدید ایران مشکلتر کردهاست .میناچی در رابطه باانتقادات آمریکا از
محاـکمات گفت که دولت موقت ایران حاضر بود ٬که مدارک را ارائه دهد .ولی در بیشتر زمینهها مدارک
دادگاه انقالب حاـکی از این است که آنها نمیخواهند شهادت و گواهی در مورد هتک ناموس و نمایش
تجاوز به حقوق کسی در مالء عام انجام گیرد .کاردار جواب داد که اعدامها درایران برای بیشتر کشورها به
خصوص کشورهایی که حامی انقالب ایران بوده و پافشاری روی حقوق بشر دارند تعجب آور بوده ٬در
صورتی که در این مورد مبارزهای بر علیه ایران توسط وسائل ارتباط جمعی نبوده است .مأمور سیاسی
سفارت به مذاـکره قبلی با میناچی که در مورد مشکالت شهادت و گواهی و استاندارد عادالنه بینالمللی
محاـکمه بود اشاره کرد .میناچی درجواب گفت که در آینده وزیردادگستری مطالب بیشتری را در دسترس
قرار خواهد داد .همچنین او گفت که فقط  70الی  80نفر اعدام شدهاند .حساب ما  176نفر میباشد.
آمریکا تأـکید به ادامه بازگشایی مرکز مطبوعات خارجی دارد .میناچی پاسخ داد که آن ادامه خواهد
داشت) .معاون میناچی که دقیقًا یک آدم نحس انقالبی به نامه بزارحین ) (BEZARHINاست اشاره کرده
است که امکان دارد مطبوعات خارجی بسته شود(.
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6ـ میناچی گفت که کمونیستها نمیتواند خطر اصلی و جدی را برای انقالب ایران تا زمانی که تعداد
آنها کم و ناچیز است داشته باشند .آنها در بعضی از شهرها منتهی با یک جمعیت کم و محدود تشکیالت
خوبی دارند .ولی پشتیبانی توده از خمینی باعث خواهد شد که آنها زیر نظر و کنترل باشند .میناچی سپس
به صحبت در باره فساد و بیرحمی و وحشیگری رژیم سابق ادامه داد و از تصمیم انقالبی در مورد اعدام
تعدادی برای جلوگیری و کاهش خشونت مردم دفاع کرد .او مقداری کمبود و نارسایی در مورد دادگاه
انقالب را اعتراف کرد و اشاره کرد که دادگاههای انقالب بسته خواهند شـد .او نسـبت بـه مـجموعه
مسئولیتهای وزراء در رابطه با ماده ) 61قانون اساسی شاه( تحت عنوان تصدیق در مورد تعدادی اعدام
اشاره کرد .او گفت که دولت موقت ایران زمانی که به قدرت رسید با مشکالت زیادی مواجه شد ولی به
مرور آنها را حل کرده .او اصرار کرد که سه نفر شنونده آمریکایی شکیبا و صـبور بـاشند ٬عـلیرغم
سوءقصدهای عناصر رژیم سابق به خصوص شاه که در جهت ورشکست کردن کشور تالش میکنند٬
دولت جدید موقت ایران اداره مملکت را در دست خواهد گرفت .او تعدادی از ساختمانهای عمومی را که
شاه ”به گرو گذاشته بود“ و وجوه آن را به حسابهای سوئیس فرستاده بود ٬برشمرد.او گفت که ”حتی همین
ساختمان )محل خودمان( به مبلغ  35میلیون دالر به رهن گذاشته شده بود“.
7ـتعدادی ازتهدیدات باقی ماندهاند منجمله او تشریح کرد که ساواـکیهای سابق هر شب به پاسداران
انقالب حمله میکنند وتعدادی از آنها را میکشند) .تذکر :این برای اولین بار است که یک مقام دولتی بلند
پایه دولت موقت ایران چنین اتفاقی را تشریح میکند و معلوم است که برای انتشار مطبوعات نبوده(.
میناچی به تندروی کمیته خمینی که در آبادان تعداد  40نفر مارکسیست فدایی را در حدود پنج روز پیش
وقتی که آنها میخواستند تولید مشکل نمایند دستگیر کرده ٬اشاره کرد.
8ــ در جواب به نظریه سرویس رادیویی صدای فارسی زبان آمریکا ٬میناچی فورًا گفت که من خیلی
از آن راضی و خوشنود هستم ٬که وزارت به طور دائم آن را دنبال کرده ٬و او آن را به بهترین وجه توصیف
ـکرد و آن را یکی از مهمترین سخنپراـکنیها خواند) .او حرف خود را در مورد مقایسه مثبت با بی.بی.سی
پس گرفت .ولی او مانند تعدادی از کارمندانش هرگز بی.بی.سی را دوست نداشته است(.
9ـنظریه:میناچی اغلب خوشبین میباشد ٬ولی راجع به آنچه که میگویدمطمئن است ٬به طوری که او
دائمًا مسئله مالقات با کاردار و بازرگان و خمینی را مطرح میکرد ٬نشان میدهد که دیگر وقت مالقات با
خمینی است ٬یک تلگراف جداـگانه تقاضای مالقات با خمینی را تحت بررسی و تحقیق قرار خواهد داد.
میناچی از سالمتی خوب برخوردار بود و نسبت به مالقاتی که در ماه مارس گذشته با مأمور سیاسی داشته
ناس
در یک وضعیت شغلی بهتری میباشد .روشن است که قدرت با دکتر میسازد.
سند شماره )(13
تاریخ 10 :می  1979ـ  20اردیبهشت 58
از :سفارت آمریکا تهران
خیلی محرمانه
به:وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .با حق تقدم
موضوع :رئیس بانک مرکزی محمدعلی مولوی و ابوالحسن بنی صدر
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :یک منبع بسیار قابل اطمینان که با محمد علی مولوی رئیس بانک مرکزی ایران معاشرت
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از نزدیک دارد ٬گزارش میدهد که مولوی در مقابل خطمشیهای ابوالحسن بنیصدر در موضع تابعیت
قرار دارد ٬از حمایت خمینی برخوردار نیست و از لحاظ سیاسی منحصرًا متکی به آیتاهلل شریعتمداری
است .با این حال نسبت به بنیصدر که بسیاری او را یک اقتصاد دان رادیکال و یک احمق میدانند این
واهمه وجود دارد که نسبتًا بخت یارش باشد تا یک مقام اقتصادی باالیی به دست آورد.
3ـ از قراری که گزارش شده ٬مولوی مدت کوتاهی پس از انتصاب خود با خمینی دیدار کـرد .و
دیدگاههای خود را در مورد بانکداری که ماهیتًا دیدگاههای مدرنی هستند ابراز نمود .خمینی ) در قبال
آنها( برافروخت .در اوائل مارس ٬ابوالحسن بنیصدر تنها کسی که به معرفی خود سخنگوی اقتصادی در
دوران پیش از کودتا برای خمینی بود و اـکنون نیز مفسر پر سر و صدای نظریه اقتصادی انقالب )مرجع
الف( ٬و اـکبر هاشمی رفسنجانی که یک مالست به عضویت در هیئت کنترل ذخیره اسکناس بانک مرکزی
به جای دو نماینده مجلس انتخاب شدند .در آن زمان ما در گزارشهایمان اهمیت چندانی برای آن قائل
نشدیم ٬چرا که فکر میکردیم این هیئت در تعیین خط مشی نفوذ کمی دارد و از آن کمتروجههاش به عنوان
سکویی برای نفوذ اجتماعی است .منبع ما میگوید که بنیصدر و آن مال دفترشان را مجاور اتاقهای رئیس
بانک قرار دادند و اینک او را کنترل میکنند ٬او بدون تصویب آنها به هیچ کار مؤثر دست نمیزند.
4ـ بنیصدر در آغازچندان به تبعیت ازاقتصاد معمول کتابها اعتقاد نداشت واقتصاددانان حتی آنها که
ملتزم انقالب بودند )تلگرام مرجع الف( دیدگاههای وی را نسخهای که فاجعه اقتصادی به بار میآورد
میدانستند ـ انکار تمامی قروض خارجی ٬ملی کردن بانکها ٬بانکداری بدون بهره ٬خاتمه دادن به نفوذ
خارجی در بانکداری ٬سازمانهای خدماتی دیگر و تعلیم و تربیت ٬و محدودیت تولید نفت تا  40درصد
سطوح پیشین تولید مشمول این نسخه بودند .شاید حضور و رابطه متقابل با گروههایی که در تهران بودند
موجب گردید که او در سخنرانی  13مارس خود در بانک مرکزی تحت عنوان ”سیستم بانکداری در
جمهوری اسالمی“ تعدیالتی در دیدگاهش به عمل آورد .او ضمن طرفداری از لزوم تغییرات درباره
تغییرات ریشهای سریع هشدار داد .در مورد نرخهای بهره ٬او گفت که الغای آنها تنها بازاریها را ثروتمند
خواهد کرد و تنها نتیجهاش بدتر کردن وضع موجود اقتصاد خواهد بود .ملی کردن بانکها هیچ موفقیتی به
بار نخواهدآورد .او باز هم نفوذ خارجی را خصوصًا در بانکداری و صریحًا بانک توسعه را به عنوان تعیین
ـکننده سیاست و مجری سیاست ورشکسته صنعتی کردن مورد حمله قرارداد )این دیدگاه تمامًا هم غلط
نیست( .او برای بانکداری ایران پنج مشخصه ذـکر کرد ) (1نـرخ بـاالی بـهره ) (2کـمبود اعـتبارات
سرمایهـگذاری خصوصًا برای فقرا ) (3تنظیم ناقص آن توسط بانک مرکزی که دائمًا سیاست پـولی
ورشکستهای داشت (4) ٬با نداشتن بازپرداخت و  ROLL -OVERو ) (5تحت نفوذ بانکهای خارجی.
5ــ بنیصدر همچنان به ایراد سخنرانیها )هر چند نه به اندازه یک یا چند سخنرانی در روز طی اولین
ماه پس از کودتا( و نوشتن در مطبوعات ادامه میدهد .رابطهای ما به طوری که اذعان کردهاند تعصبات
خود را ارائه میکنند ٬اما همه وی را یک احمق به حساب میآورند .از طرف دیگر با صحبت فراوان در
مورد اینکه شغل وزارت امور اقتصادی در دولت آینده به او داده خواهد شد اـکثر آن رابطها نفوذ رو به
تزایدی را برای وی پیشبینی میکنند .تا هنگامی که اطالعات مربوط به داشتن یک شغل تقریبًا تمام وقت
در بانک مرکزی به دستمان نرسیده بود ٬ما نمودار نسبتًا پایین فعالیت وی را تصور میکردیم ناشی از قطع
نفوذ و فعالیت اقتصادی وی میباشد ٬این نتیجه گیری ظاهرًا غلط از آب درآمد.
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6ـ شرح احوال :ابوالحسن بنیصدرحداقل  15سال پیش از بازگشت خمینی در خارج بسربردهاست.
مطابق مطمئنترین اطالعاتی که در دست است او در فرانسه در رشته اقتصاد دانشجو و محقق بودهاست.
وی میگوید که ایران را از آن جهت ترک کرده که سانسور در آن کار تحقیق را غیر ممکن میساخت .از
قراری که گزارش شده وی یکی از میزبانان خمینی در فرانسه بوده و همراه وی به ایران مراجعت نمود .یک
مقام ارشد دولت ایران در ماه ژانویه به مأمور سفارتخانه اظهار داشت که ازدیدن بنی صدر در گروه خمینی
متعجب گردید .او به خوبی وی را به خاطر میآورد که همکارش در پژوهشکده تحقیقات و مطالعات
اجتماعی و یکی از فعالین جبهه ملی بدون کشش عمیق دینی یا چپ رادیکال بود.
ناس

سند شماره )(14

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :می  1979ـ  2خرداد 58

از:سفارت آمریکا ـ تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی فوری
موضوع :تظاهرات ضد آمریکایی برنامهریزی شده
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :مسیرهای راهپیمایی برای تظاهرات  24و  25می هر دو در مطبوعات محلی منتشر شد.
راهپیمایی  25می برنامهریزی شده که در جلوی سفارت تمام شود .آنچه که رسانههای گروهی از صبح
 23می ارائه میدهند نسبت به ایاالت متحده خصمانهتر شده است .ارزیابی ما این است که دولت موقت
ایران خواهان خشونت نیست ٬ولی خواستار متذکر شدن درباره مداخله منتسب به ایاالت متحده در امور
داخلی ایران میباشد .احتمال وقایع خشونت بار که منجر به حمله به سفارت میشود قابل توجه باقی
میماند .احتیاطهای اضافی امنیتی اتخاذ میشود .پایان خالصه.
3ـ رسانهها در صبح  23می مسیرهای راهپیمایی برای اعتراض به وسیله گروههای مخالف به رأی
سنای ایاالت متحده در مورد ایران هم در  24می و هم در  25می را اعالم نمودند.طبیعت اعالمیهها چنان
است که هیچ شکی وجود ندارد که دولت موقت ایران حداقل به تصمیمهای گروههایی از همه طیفهای
سیاسی تسلیم شده است .تظاهرات  24می برنامهریزی شده که از چهار محل جنوب و شمال سفارت در
ساعت  4بعدازظهرشروع شود و به طرف میدان 17شهریور)میدان قدیمی 25شهریور در تقاطع روزولت
و ـکریمخان زند و بفاصله حدود  6بلوک از سفارت( راهپیمایی کنند .دو مسیر منجمله یکی از دانشگاه
تهران به طرف خیابان تخت جمشید و روزولت از سفارت میگذرد .ما انتظار داریم که جمعیت بین  5تا 6
بعد از ظهر از سفارت بگذرند .راهیپیماییهای  24می از طرف مجاهدین اسالمی و حزب جمهوری
اسالمی ) سازمان خمینی ( اعالم شده است.
4ـ تظاهرات  25می از میدان ژاله و میدان  24اسفند نزدیک دانشگاه تهران در ساعت  8صبح شروع
میشود .هر دو مسیر راهپیمایی در سفارت به هم میرسند ٬احتماًال افراد حدود ساعت  10صبح شروع به
وارد شدن در اینجا خواهند نمود .کارخانه شایعه پردازان در میان کارمندان محلی ما برای راهپیمایی 25
می نگرانی به وجود آوردهاند ٬ولی نه برای راهپیمایی  24می ٬چون که راهپیمایی  24می در شمال سفارت
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به پایان میرسد و نه در جلوی سفارت و در زمان پس از ساعات کار روی میدهد و بوسیله گروههایی
هدایت میشود که از دولت موقت ایران حمایت میکنند ٬به نظر میرسد که این تالش تهدیدی کمتر از
راهپیمایی جمعه که تالشی تودهای است و مستقیمًا متوجه سفارت شده است ٬در بردارد .ما معتقدیم که
دولت موقت ایران میخواهد راهپیماییهای هر دو روز را به عنوان راهی برای متذکر شدن مداخله منتسب
به ایاالت متحده در امور داخلی ایران را با وارد کردن حداقل زیان نسبت به اساس روابط ایران ـ ایاالت
متحده صلح آمیز نماید .مشکل این است که تقریبًا تمام گروههای طیف سیاسی در راهپیمایی  25می
شرکت میکنند .منجمله شاید فلسطینیها )روزنامهها این نکته را متذکر میشوند که یک مسیر راهپیمایی
مستقیمًا در آن روز از سفارت فلسطین در ساختمان قدیمی هیئت بازرگانی اسرائیل میگذرد( و فداییان
مارکسیست که ممکن است مشتاق تحریک برای دردسر باشند .یک نکته ناراحتکننده دیگر این است که
رهبران مذهبی در دیگر موارد از راهپیمایان درخواست نمودند که آرام باشند .تا ظهر روز  23می هیچ
آیتاللهی تاـکنون چنین اعالمیهای درباره تالشهای  24و  25می صادر نکرده است .وضعیت نسـبتًا
انفجاری خواهد بود ٬و هر ذره انحرافی از خشونتهای تصادفی میتواند به وسیله عوامل مصمم ضـد
آمریکایی برای روشن کردن جرقه نوعی از حمله به سفارت با اهمیتتر گردد .مأموران سـیاسی بـه
رابطهای مذهبیشان متذکر میشوند که اعالمیهای از جانب رهبران مذهبی مبنی بر تقاضای آرامش از
راهپیمایان خیلی سودمند خواهد بود.
5ــ از طرف دیگر٬جدا از حساسیت ایجاد شده در مورد قطعنامه جاویتس ٬تهران به طور ویژه در حال
حاضر هیجان زده نیست .برای مثال مأمور کنسولی که در صبح روز  23می در جلوی در ورودی مشغول
رسیدگی به موضوعات ویزایی بود شنید که دو دانشجو که رهبران راهپیمایی  24می بودند به رهـبر
مجاهدین محافظ سفارت ماشاءاهلل کاشانی ٬نـزدیک شـدند کـه بـه او اطـالع دهـند کـه بـاطریهای
بلندگوهایشان کار نمیکند و باطریهای اضافی ندارند .آن دو تن سپس خواهش کردند که ممکن است
بلندگوهایشان را به برق سفارت وصل کنند .جواب کاشانی در ادامه گفتگو گم شد.
6ـ در موردامنیت٬سفارت از ساعت  3بعداز ظهر روز  24می حداقل کارمند را در محوطه نگه خواهد
داشت .روز جمعه قسمت اعظمی از مقامات سفارت )بجز امنیتی ٬فرمانده دریایی و گروههای فرماندهی(
ـکه در نزدیک ساختمان مرکز مستقر شدهاند ٬تمام روز در مسابقه تنیس سفارتهای انگلیس ـ ایاالت
متحده در محوطه زمین تنیس متعلق به سفارت انگلیس در قلهک در شمال تهران شرکت میکنند و
بنابراین پرسنل در اطراف محوطه سفارت آمریکا در جریان ساعات بحرانی نخواهند بود.
7ـ نظرافسر حفاظت منطقهای :همان طور که در تلگراف تهران  5301در اینجا تا حال حاضر گزارش
شد ٬وضعیت امنیتی ما به شرح زیر میباشد :عملیات ساختمانی ضد تروریستی در ساختمان مرکزی تا
قبل از  25می کامل خواهد شد .درهای آهنی خارجی در مکان خودش است و درهای ضد انفجاری
داخلی در دو روز نصب خواهند شد.جعبههای پنجرههای متحرک نیز در این هفته نصب خواهند شد .تمام
پنجرهها در تمام طبقات مشبک شدهاند.
8ــ برنامههای دفاع داخلی طرح  Fو  Eطرحریزی شدهاند و پس از موافقت کاردار امروز در میان
ـکارمندان آمریکایی منتشر خواهد شد .کاردار امروز مالقاتی برگزار کرد که در آن طرز عمل در صورت
حمله یک گروه  LA 2/14یا یک جمعیت خیلی زیاد به سفارت که میتواند در  24یا  25می روی دهد را

خط میانه  445

مورد گفتگو قرار دهد .او در نظر دارد که فردا صبح ) 24می( با وزارت خارجه دولت ایران مالقات کند ٬تا
دولت ایران را برای حمله مسلحانه قبلی تحت فشار قرار دهد و به وسیله دولت موقت از تکرار حادثه 14
فوریه ) 25بهمن( و یا یک حمله عمومی به ساختمان مرکزی و محوطه سفارت جلوگیری کند .در حال
حاضر در  PSTبیش از  900نارنجک گاز اشک آور و مهمات تفنگ و تپانچه وجود دارد.
9ـ افسر حفاظت منطقهای ارزیابی میکند که پرسنل در ساختمان مرکزی از بابت اسلحههای سبک
در امان خواهند بود ٬ولی نه در مقابل مواد منفجره و استفاده وسیع از مواد آتش زا .ما تجهیزات آتش
نشانی را سه برابر کردهایم و به زودی پنجرههای فرار و نردبانهای باال رونده را در محل خواهیم داشت .از
 25می ما حالت دفاعی خودمان راافزودهایم .ساختمان مرکزی از طرف آمریکاییهای اینجا قلعه آپاچی
نامیده میشود.
10ـ محافظان تفنگدار دریایی در حالت آماده باشند و در جمعه  25می حدودًا  30آمریکایی در
ساختمان مرکزی خواهند بود و همچنین  3کارمند بخش خدمات خارجی ٬دو اپراتور تلفن و راننده
ـکاردار و نیروهای محافظ قراردادی نیز در محوطه حاضر خواهند بود ٬تمامی آنها برای دفاع از سفارت٬
ـکنترل آتش ٬کار ارتباطی یا خدمت به عنوان رابط با دولت ایران الزم به نظر میرسند .تمام آمریکائیهای
دیگر همان طوری که اشاره شد غایب خواهند بود و تا زمانی مه سفارت اشاره کند که خطر رفع شده باز
ناس
نخواهد گشت.
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تاریخ  25می  79ـ  4خرداد 58
از :هیئت نمایندگی آمریکا در ژنو
محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .رونوشت برای سفارت آمریکا در تهران
موضوع :اطالعات شرح احوال ـکاظم رجوی نماینده دائمی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو
1ـ به نظر میرسد که وزارتخانه درباره ـکاظم رجوی دیگری اطالعات میدهد .سفیر رجوی به تاریخ
 11می با سفیر وندن هیوول شام میهمان بود و سفیر وندن هیوول یادداشت زیر را در رابطه با این مالقات
ارائه نمود.
2ـ نقل قول :تردید دارم که تلگرام  122429صادره از وزارتخانه به تاریخ  14می  1979در رابطه با
سن رجوی درست باشد .او یا  45سال دارد یا اینکه چشمه جوانی را کشف کرده است .او که از دوران
مصدق علنًا با شاه مخالف بوده بیشتر  15سال گذشته را در ژنو به سر برده است .ژاـک فریموندمدیرپیشین
انستیتوی فوق لیسانس مطالعات بینالمللی در ژنو به او به طور قابل توجهی کمک کرده است.
3ـ نقل قول :رجوی رساله دکترای خود را تحت عنوان ”رویزیونیسم در نظریه حکومت :مـطالعه
مواضع شوروی ٬یوگسالوی و چکسلواـکی.تنظیم کرد .من از او پرسیدم که از نظر سیاسی چگونه خود را
معرفی میکند وی جواب داد ”یک لیبرال دموکرات به مفهوم آمریکایی آن “
4ـ نقل قول :حکومت شاه برادر وی را به زندان محکوم نمود.رجوی با دوستان غربی خود که به نجات
زندگی برادرش کمک کردند جمعی تشکیل دادند .او میخواهد که ایران از لحاظ سیاسی بدون تعهد باشد
اما میگوید که دولت بازرگان و او هر دو برای ایاالت متحده احترام بسیار قائلند و در جستجوی راههای
سورنسن
برقراری مجدد روابط خواهند بود.
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سری
تاریخ :ژوئن  1979ـ  16خرداد 58

از :سفارت آمریکا تهران
به:وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .فوری
موضوع :میانهروها علیه انقالب اسالمی
1ـ )تمام متن سری ـ گزارش تلگرافی(
2ـ خالصه :مقام پیشین دولت ایران میگوید ارتش خود را آماده میکند تا سازماندهی کرده و از خود
در مقابل انقالب اسالمی دفاع کند .مقامات سابق زیادی از ایران فرار کردهاند ٬سران رژیم سابق درتدارک
مبارزهای علیه خمینی هستند .برخی از آنها در خارج مبارزه میکنند) .پایان خالصه(.
3ـ سیروس الهی )شدیدًا محفوظ بماند( استاد دانشگاه ملی و همکار وزیر آموزش و پرورش سابق
منوچهر گنجی و رفیق قدیمی کارگزار سیاسی میباشد .وی میهمانی نهاری در تاریخ  14ژوئن ترتیب داد
تا پیرامون وضع سیاسی اخیر ایران بحث کند .او حرفش را با این جمله شروع کرد که او محتاطانه تحت
تعقیب بود ٬به خاطر نقشی که در رژیم سابق داشتهاست .او در دانشگاه ملی به تدریس اشتغال دارد که
توضیح داد در بینظمی است .او ممنوعالخروج بود ولی توسط یکی از شاـگردان سابقش که مسئول لیست
بود توانست اسمش را از لیست خارج کند .او حاال آزاد است که برود و بیاید ولی میخواهد درایران بماند
تا ببیند در آینده اسمش چه اتفاقی میافتد.
4ـ الهی اظهار داشت حکومت ایران خود را از بین برده اما آمریکا هم مسئول است ٬شما نمیتوانید
شخص شاه را  30سال نگهدارید و بعد بگذارید برود .منبع و کارشناس سیاسی صحبتی را در مورد نقش
آمریکا در ایران و اینکه آمریکا چکار میتوانست و میبایست انجام دهد ٬آغاز کردند .او سپس به وضع
موجود اشاره کرد :او و دیگران که در رژیم سابق دارای منصب مهمی نبودند و در بسیاری موارد ضدشاه
هم بودند ٬با هم متحد میشوند .آنها میدانند که گروه حساس ٬ارتش است مخصوصًا افسران ٬باقیمانده
آنها با افسرانی که در حال تقویت واحدهای خود برای نبرد میباشند تماس گرفتهاند .چند افسر کـه
طرفدارانقالب بودند از روشی که خمینی طی دو ماه اخیر پیش گرفته بدشان آمده بود .الهی سپس وارد این
صحبت شد که آمریکا باید ٬برای روزی که میانهروها شانس به قدرت رسیدن را پیدا کنند ٬ارتش را
مستحکم کند .او گفت تدارک نیروی پلیس امنیتی برای قم ٬خمینی و اطرافیانش را در یک مـوقعیت
مغشوش گذاشته بود .زیرا که در همان حالی که محافظت میکردند .میتوانستند گروگان هم بگیرند .الهی
موقعیت قم را چنین تشریح کرد که غرق در بدگمانی و تردید است .جالب توجه اینکه مطبوعات  6ژوئن
ـگزارش دادند که رئیس دژبانی ٬ژنرال رحیمی اعالم کرد که از این پس فقط همسایگان و اطرافیان خمینی
محافظت خواهند شد .نه دیگر رهبران .او تغییر مشی را به عدم همکاری از طرف رهبران مذهبی نسبت
داد .مأمور سیاسی کامًال این مطلب را که آمریکا در نظر دارد که با ارتش بازی کند ٬آنچنان که الهی اظهار
ـکرده بود ٬رد کرد.
5ــ الهی گفت که میانهروها برای سازماندهی خود فعالیت خواهند کرد ٬ولی عنصر الزم برای هر
ـگروهی که بخواهد با خمینی به مخالفت برخیزد ٬نیروی ارتش است .برای این کار افسران الزم میباشند.
مأمور سیاسی به منبع یادآور شد که شاه ارتش قوی داشت ٬اما پایگاه سیاسی رافاقدبود .او متعجب بود که
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چگونه میانهروهامیخواستند مسئله را به این طریق حل کنند .منبع جواب داد که تعدادی از وزرای سابق
و ژنرالها از ایران فرار کردهاند .وزیر خود او منوچهر گنجی ظرف  24ساعت گذشته وارد آمریکا شده است
حداقل دو ژنرال ارشد ٬در عرض دو هفته از ایران فرار کردهاند .گروه الهی و بقیه امـیدوارنـد کـه بـا
شریعتمداری متحد شوند .او گفت رئیس سابق ستاد ارتش ژنرال قرهباغی تحت حمایت شریعتمداری در
خفا به سر میبرد ٬که این مسئله این امید را به میانهروها داده است ٬که وقتی شریعتمداری وضع را مناسب
ببیند با آنها کنار خواهد آمد) .نظریه :تمام مطالب باال ٬با چیزهایی که از جاهای دیگر شنیدهایم مطابقت
دارد .فقط اطالعات در مورد محل اقامت گنجی جدید است(.
6ـ الهی میدانست که به زودی مأمور سیاسی پس از یک مأموریت  4ساله ایران را ترک میکند و
میخواست به مأمور سیاسی اطالع دهد که گروه میانهروها درصددند که جریان خود را به چند مأمور
رسمی دولت آمریکا وچند تبعه آمریکایی از جمله رهبران مهم کنگره و آنها که قبًال در جریان مسائل ایران
بودهاند ٬مانند سفرای سابق آمریکا در ایران ٬در میان بگذارند .شخصی که تماس اولیه را خواهد گرفت یک
شخصیت مهم است ٬ولی الهی از ذـکر نامش خودداری کرد .کوشش خواهد شد که آمریکا و سایر کشورها
از خمینی حمایت نکنند و یا حداقل او را به سوی مفاهیم دموکراسی غربی سوق دهند ٬حال هر چه
میخواهد نامیده شود )یک گل رز با هر اسم دیگر(...
7ـ گفتگو با تقاضای اینکه آمریکا نباید در حالی که ایران در عذاب است سرش را در شن فرو کند ٬به
پایان رسید .مأمور سیاسی پاسخ داد اـگر میانهروها قادر باشند که موفق شوند خوش به حالشان و اـگر نه
مایه تأسف است .در هر حال آمریکا علنًا اعالم کردهاست که در امور داخلی ایران دخالت نمیکند و به این
مسئله مقید است .الهی موافق بود که اـگر مداخله آمریکا کشف گردد به منزله مرگ حرکت میانهروها
خواهد بود .ولی الهی اصرار داشت که آمریکا به منظور مقاصد روانی مخفیانه حمایت کند .مأمور سیاسی
ـگفت که جواب هنوز نه میباشد ٬اما الهی موافقت کرد که تماس بگیرد.
8ــ نظریه :این صحبتها شبیه مذاـکراتی بود که در گذشته با افراد دیگر داشتیم و به طور مشروح گزارش
شدهاست ٬زیراالهی دسترسی به گنجی ٬امین علیمرد )رئیس سابق خدمات شهری( وچند نفر دیگراز گروه
مؤسس را داشته است ) و ما معتقدیم هنوز دارد( .از صحبتهایش خیلی واضح بود که آنهایی که ماندهاند و
مارک فساد در گذشته را نخوردهاند ٬امیدوارند که در پیشرفت آینده ایران تأثیر بگذارند.
ناس

سند شماره )(17

سری
 6ژوئن  1979ـ  16خرداد 1358

از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
به:سفارت آمریکا در تهران
مرجع :تهران 5857
موضوع :میانهروها علیه انقالب اسالمی
دوست واشنگتنی منوچهر گنجی تأیید نموده که او اـکنون در آمریکا است و در حالت مخفی به سر
ونس
میبرد.
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سند شماره )(18

خیلی محرمانه
تاریخ 11 :ژوئن  79ـ  21خرداد 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی .سی .فوری
موضوع :چپ ٬راست و دانشگاهها
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ خالصه) :جناح( راست اسالمی در ماه گذشته روی استادان تحصیل کرده غرب فشار آوردهاست.
چندین نفر )از آنان ( به خاطر روابط منتسب با  CIAاخراج شدهاند .سیاست آموزشی درهم ریخته است.
ـگروههای چپ مرتبط با دانشگاه متفرق باقی میمانند .منبع نزدیک به چپیهای دانشگاهی معتقد است که
آنها قادر نخواهند بود قبل از اـکتبر پیشنهادی جدی برای قدرت ارائه دهند .چیز خیلی محتملتر برخورد
جدی در درگیری با مسئله قانون اساسی در تابستان خواهد بود .یادداشت بیوگرافی ـ )پایان خالصه(.
3ـ مأمور سفارت با علی محمدی استاد دانشگاه که در جنبش استادان خیلی فعال بوده است مالقات
نمود .او در دوره دسامبر ژانویه کمک زیادی به سفارت کرده است ٬ولی در صحبت کردن با مأمور سفارت
بیمیل بودهاست به این خاطر که به وسیله رقبای دانشگاهی خود به طور نزدیکی پاییده میشده است .در
موقع استماع سخنان او مأمور سیاسی در حال ترک پست بود .او موافقت نمود که به طور خصوصی برای
چند دقیقه در خانه مالقات کند .به عنوان عضو هیئت اداره کننده سازمان ملی دانشگاهیان ٬وی در تماس
وسیعی با تمام فرقههای صحنه دانشگاه بودهاست.
4ـ منبع بشدت از طریقی که انقالب میرفت دلتنگ بود .او گفت دست راستیهای اسالمی )فداییان
اسالم آیتاهلل خلخالی و یک گروه دیگر) ٬انجمن اسالمی( پا پیچ استادان تحصیل کرده غرب شدهاند .این
همان گروهی بود که لیست مشترکین مجله  USICAرا از فداییان چپ گرفته و گیرندگان را به عنوان عوامل
 CIAمارک زدهاند .منبع گفت او اطالع دارد که بین  15تا  20نفر از استادان به زور این موضوع و به اضافه
بهانههای گاه و بیگاه دیگر اخراج شدهاند .در جواب به این سؤال که چرا این مسلمانها هستند و نه چپیها
ـکه این کار را میکنند ٬او پاسخ داد که چپ جرأت نمیکند )آنهامیدانند که اـگر به افراد تحصیل کرده غرب
حمله کنند ٬آنها نیز به عنوان عوامل  KGBمارک دار وپاپیچ میشوند.منبع فکر می کند که نوعهای اسالمی
بنیادگرا مبارزهای را برای نابود کردن ریشه نفوذ غرب ساز کردهاند .حتی به بعضی از استادان که همسران
خارجی دارند حمالت لفظی شده است.
5ــ در نتیجه این حمالت و آشفتگی کلی ٬سیاست آموزشی یک فاجعه میشود .بودجهها برای تحقیق
در اغلب دانشگاهها در حدود  50درصد کاهش داده شده است .اعضای کادر آموزشی ناراضی هستند٬
ولی از گفتن هر چیزی در جو غالب هراس دارند .خیلی به قید کفالت امسال تابستان از ایران خارج
خواهند شد.منبع ) ودیگرانی که ما با آنهاگفتگوکردهایم( هرسان است که این کار نهایتًاسیستم دانشگاهی
را به عنوان مکانی آموزشی برای محققین و مدرسین مشهور نابود گرداند .منبع قبًال گفته بود که سیاسی
ـکردن دانشگاهها این اثر را دارا میباشد ٬همچنین حمالت فزونی گرفته در مورد استادان این اطمینان را
داده است که عزیمتها به حد رمیدن خواهد رسید .این مشکل فارغالتحصیالن جوان دبیرستانی را حتی
حادترمیگرداند .هر سال  600/000نفر دبیرستان را به پایان میرسانند ولی فقط  30/000نفر مکانهایی
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در دانشگاههای محلی پیدامیکنند .ایاالت متحده و دیگر کشورهای غربی به نظر نمیرسد که پناهگاهی
برای تعدادی اساسی همان طوری که در گذشته بوده است باشد و دانشگاههای محلی ممکن است قادر
نباشند که  30/000نفر رابپذیرند.منبع گفت علیرغم سرزنش غرب به وسیله اسالمیها اـکثریت عظیمی از
ایرانیان میخواهند که اـگر میتوانند در خارج به مدرسه بروند.
6ـ در گفتگو راجع به قدرت چپیها ٬منبع گفت جناح چپ مرتبط با دانشگاه در سازمان دادن به خودش
شکست خورد .رقابتهای داخلی درمیان جنبش چپ هر نوع هماهنگی متحد را از توسعه بازداشته است.
او در حالی که میخندید گفت باور نخواهد کرد که امکان داشته باشد جناح چپ به بیسازمانی مالها
باشد ٬ولی به نظر میرسد که آنها خودشان را اداره کرده باشند .او میترسد که مجاهدین و حـامیان
فلسطینیها از جناح چپ جنبش اسالمی در گروههای چپ جمع شوند که با دست راستیها مقابله کنند و
ـکشمکش در داخل جنبش اسالمی را افزایش دهند .او امکان جدایی سه جانبه را رد نکرد ٬خمینی و
آیتاهللهای رادیکالش در یک گوشه مثلث ٬شریعتمداری و دیگر آیتاهللهای محافظهـکار و رعایا در
ـگوشه دوم و گروه چپهای مسلمان در گوشه دیگر ٬وقتی در مورد اینکه رهبر گروه سوم چه کسی ممکن
است باشد به او فشار آمد ٬منبع اشاره کرد که آیتاهلل طالقانی و رهبر مجاهدین ٬مسعود رجوی احتماًال
شخصیتهای اصلی خواهند بود .منبع فکر میکرد که زودترین موقعی که این نوع مقابله چپیها میتواند
سازمان داده شود ٬پاییز خواهد بود .احتماًال قبل از اـکتبر ٬چپ سنتی ٬حزب توده هنوز کمی سری به نظر
میرسد .ایرانیان جوانتر تا سن  30آشکارا گروههای کمونیست رادیکالتر را انتخاب مینمایند )فداییان
مارکسیست و تعدادی گروههای متفرق دیگر( .ایرانیان مسنتر هنوز در داخل چهارچوب حزب توده کار
میکنند و منبع فکر میکند سؤال بزرگ این است که توده قصد دارد چه بکند ٬اـگر آن )حزب توده( در سهم
خودش با دیگران شریک شود ٬جناح چپ در طول بحث بر سر قانون اساسی آینده میتواند ٬دردسر
واقعی ایجاد کند .به هر حال تاـکنون حزب توده از دیگران کنار مانده است.
7ـ منبع حس میکند که کشمکش قانون اساسی یک جنجال بزرگ خواهد بود .تالش خمینی برای
خارج نگهداشتن مردم و گروهها از جریان به وسیله محدود نمودن به یک مجلس  40نفره برای بررسی
قانون اساسی چیزی است که ممکن است جناح چپ را با لیبرالهای غیر روحانی متحد کند .منبع گفت
نمیتواند باور کند که خمینی و اطرافیانش آنقدر کند ذهن باشند ٬ولی نمونه نظراتش اشاره دارد که آنها
قصد دارند که قانون اساسی را تمامًا سرهمبندی کنند و آن طرحی که سرانجام بیرون مـیآید بـیشتر
مرتجعانه خواهد بود تا لیبرال .او یک تابستان طوالنی داغ پیش بینی میکند .تمام تجربه ایران میتواند بین
اواسط ژوئن و اوت از هم گسسته شود ٬مگر اینکه اقتصاد رونق پیدا کند.
8ــ در یادداشتهایی در مورد بعضی شخصیتها ٬منبع گفت که وی سفیر جدید ایران در مسکو ٬محمد
مکری را میشناسد و او را با عنوان ”یک کمی خل“ توصیف نمود .منبع فکر میکرد که دولت ایران یا باید
او را عوض نماید و یااینکه به پدیدار شدن به عنوان بهترین دوست اتحاد شوروی منجرمیشود.انستیتوی
ارتباطات ایران اـکنون توسط شخصی به نام دکتر اسدی اداره میشود .مجید تهرانیان رئیس قبلی از ایران
فرار کرده و انستیتو به داخل یک دوره خیلی ضد خارجی میرود .کالسهای انگلیسی به پایان رسیدهاند و
بولتن به زبان انگلیسی به حالت تعلیق درآمده است .منبع همچنین صادق تهرانی معاون جدید امور سیاسی
ناس
وزارت خارجه را به عنوان یک مسلمان خیلی دست راستی توصیف نمود ٬اسالمیتر از خدا.
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تاریخ 13 :ژوئن  79ـ  23خرداد 58
از :سفارت آمریکا ـ تهران
خیلی محرمانه
به:وزارت امور خارجه واشنگتن ٬فوری
موضوع :مالقات با میناچی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه ـ گزارش تلگرافی
2ـ خالصه :میناچی به بهبود روابط ایران و آمریکا امید دارد ٬میگوید که مجلس مربوط به قانون
اساسی انتخاب خواهد شد .دولت موقت ایران امیدوار است که تا سپتامبر دولت جدید جایگزین شده
باشد .دادگاههای انقالب ممکن است ماه اـکتبرمعتدلتر شوند )یاتعطیل شوند(.صلیب سرخ در حال دیدار
از ایران است تا زندانها را مورد بحث قرار دهد .میناچی در مورد اختالف بین آیتاهللها خیلی حساس
است) .پایان خالصه(.
3ـ وزیر ارشاد ملی و جهانگردی دکتر ناصر میناچی در نزدیکی آپارتمان مأمور سیاسی استمپل
بعدازظهر  12ژوئن برای دیدار کوتاهی به منظور خداحافظی ٬توقف کرد .میناچی اظهار تأسف کرد که
مأمور سیاسی ایران را ترک میکند و به ادامه کوشش برای بهبود روابط ایران و آمریکا اصرارداشت .مأمور
سیاسی اشاره کرد که حوادث گذشته اخیر نشان داد که راه بازگشت آهسته خواهد بود و احتیاج بـه
خودداری از طرف ایرانیان دارد .میناچی قبول کرد ٬و گفت نخست وزیر اخیرًا موافقت خمینی را جلب
ـکرده تا انتقادات خود را در مورد امور خارجی عمومًا و روابط با ایاالت متحده خصوصًا کم کند )نظریه:
موقعی که آن را دیدی باور کن ـ نه قبًال( .مأمور سیاسی اظهار داشت که چیزهایی هستند که دولت موقت
ایران میتواند انجام دهد تا عالئم کوچکی نشان دهند که مایل به حرکت است ٬که بزرگترین آن آزادی رضا
مینی است .میناچی زود ادعای همیشگی را در این مورد که دولت وقت نفوذ کمی روی دادگاهها دارد را
مطرح کرد و مأمور سیاسی گفت تمام مشکل کلی ارتباط دولت موقت ایران ـ قم آمریکا را نگران کرده
خصوصًا با توجه به اینکه خمینی پیوسته در مورد روابط ایران و آمریکا منفی بودهاست .میناچی بـا
ناراحتی قبول کرد که این )حرف( درست است ٬اما امیدش را روی کوششهای نخست وزیر برای بیرون
بردن خمینی از عرصه بینالمللی گذاشت.
4ـ بحث سپس به قانون اساسی جدید کشیده شد .میناچی گفت روزنامهها این هفته شروع به انتشار
آن ٬و طرحهایی برای مجلس قانون اساسی تقریبًا  50نفره که بوسیله استانها تنظیم شده است خواهند
نمود).نظریه :این اولین باری است که به امکان انتخاب مجلس با نفرات کمتر اشاره شدهاست .و اـگر راست
باشد ٬تندی مخالفین را نسبت به یک مجلس محدودتر خنثی میکند این همچنین نشاندهنده قدمی به
عقب برای خمینی خواهد بود(.
میناچی گفت خمینی و شورای انقالب نیاز سریع در برقراری یک چهارچوب را درک کردهاند و
امیدوار بود که تقلیل بیشتر شورا مشورتها را در عرض دو ماه میتواند تمام کند .در جواب به سه سؤال٬
میناچی گفت برنامه فعلی برای این است که بحث مجلس مؤسسان ٬رفراندم و انتخابات مجلس به موقع
باشد ٬تا دولت دائم در ماه سپتامبر برقرار شود).نظریه :این توقع زیادی از سیستم سیاسی نوپای ایران
است ٬ولی همچنان که میناچی تصدیق کرد ”اـگر ما به مردم فشار نیاوریم هیچ وقت کاری نمیتوانیم
بکنیم“.
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5ــ در بحث پیرامون دادگاههای انقالب ٬میناچی گفت که ایران در انظار جهان تنبیه شده .ولی از لزوم
اعمال قاطع شدیدًا دفاع کرد .میناچی گفت خمینی به وزیردادگستری مبشری و خود وی گفته که ”مردم“
حاضر بودند همه را در زندان قصر بکشند و اقدام سریع الزم است .مأمور سیاسی فقط اظهار کرد که
آشکار نیست آیا رهبران مردم را رهبری میکنند یا مردم رهبران را رهبری میکنند .میناچی گفت نخست
وزیرموافقت خمینی را جلب کرده است ٬تا تدریجًا در عرض دو ماه دادگاههای انقالب منحل شود و موارد
امنیتی و فساد به دادگاههای ویژه وزارت دادگستری که قرار است تشکیل شود ارجاع شود .او گفت قانون
اساسی جدید بنیادی به دادگاه ویژه و همچنین روی کار آمدن شورای قضایی بـه جـای یک وزیـر
دادگستری خواهد شد ٬تا بر سیستم دادگاهها نظارت نماید .این شورا متشکل از  5قاضی به انتخاب
روحانیت و  7نفر منتخب دیوان عالی کشور خواهد بود.
)نظریه:این تعداد قاضی روحانی به نظر مازیاد میرسد واحتماًال به این معنی است که بقیه قانون اساسی از
نفوذ روحانیت بیشتر از پیش نویس که در مطبوعات و تلکس مرجع راجع به آن صحبت شد برخورد
باشد(.
6ـ میناچی همچنین گفت کمیته صلیب سرخ بینالمللی در حال حاضر از ایران دیدن میکند .دولت
موقت ایران به صلیب سرخ برای عدم انتشار گزارش خود در زمان شاه حمله کرده بود .صلیب سرخ
سرانجام موافقت کرد که وزارتخانه میناچی نسخههایی از آن را برداشته و منتشر و چاپ کند .میناچی
ـگفت صلیب سرخ از دیدارهای اخیرش از زندانها خوشحال بود.
7ـ موقع ترک میناچی ٬موضوع اختالف آیتاهللها به میان آمد ”میناچی همیشه به شریعتمداری خیلی
نزدیک بودهاست“ .میناچی در نظر دادن در مورد این موضوع خیلی محتاط بود و گفت رهبران مذهبی
اـکنون برای وحدت کوشش میکنند .او به هرحال شکی باقی نگذاشت که تفاوتهای جدی بین خمینی و
شریعتمداری وجود دارد ٬و این باعث مشکالتی برای دولت موقت شدهاست .از او بیش از این چیزی
بیرون کشیده نخواهد شد.
8ـ نظریه :مأمور سیاسی از طریقی که خوشبینی قبلی میناچی که به سرحد نظر خوشبینانه در هر
موردی میرسید در طول سه ماه گذشته جای خود را به درک معقوالنه تر مشکالت دولت دادهاست.
میناچی هنوز یک خوشبین است ولی او حاال از دستاندازهایی که در سر راه جمهوری اسالمی است
آـگاهی بیشتری دارد .او یک همراه با حرارت و فعال در مرکز جریانات مذهبی ـ سیاسی باقی میماند.
ناس

سند شماره )(20

تاریخ 14 :ژوئن  1979ـ  24خرداد 58
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :مکالمه با دانشمند سیاسی ایران
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه است(
2ـ روز نهم ژوئن مأمور وزارت امور خارجه مکالمه طوالنی با دکتر فزونی که در اصطالح ”باز“ نام
ـگذارده شده ٬انجام داد دکتر فزونی یک ایرانی با درجه دکترا در علوم سیاسی از آمریکا است که مدت دو
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سال در وزارت بهداری و رفاه اجتماعی کار کرده است و ایران را یک ماه قبل ترک کرده است .قبل ازاینکه
دکتر فزونی ایران را ترک کند ٬از طرف یک کمیته بازداشت شد .این کمیته سوءظن داشت از اینکه دکتر
فزونی به علت ارتباطش با آمریکاییها در تعقیب پژوهش از سوی دولت ایران یک مأموراطالعاتی است.
نظریات فزونی درباره اوضاع در صحنه ایران با قسمت بزرگی از آنچه در گزارشهای سفارت منعکس شده
مطابقت دارد و در اینجا جزئیات نقل نخواهد شد.
3ـ به طور خالصه او معتقد است که خمینی احساس میکند در موضع دفاعی قرار گرفته و این امر
موضع آشتیناپذیر او را در برابر دست چپیها و لیبرالها و بیگانگان توجیه میکند .فزونی کمترچشماندازی
برای بهبود سریع شرایط ایاالت متحده در ایران میبیند و معتقد است که فرصتهای ایاالت متحده برای
پیشرفت تنها از طریق حضور بازرگانی ایاالت متحده در ایران خواهد بود .فزونی گفت که پیشبینی
نمیکند حکومت بازرگان تا چند ماه آینده از هم بپاشد .مگراینکه حادثه غیر قابل پیش بینی از قبیل قتل و
غیره روی دهد .او معتقد است که بیشتر گروههای دست چپی و دست راستی خود را برای یک رویاروی
در یک آینده دورتر آماده میکنند.
4ـ فزونی گفت که دو مال به ویژه بر خمینی نفوذ دارند که یکی از آنها داماد او اشراقی است ٬که اخیرًا در
نتیجه شکست اقدام او برای زیر چادر گذاشتن همه زنان بیاعتبار شد و دیگری فرزند کوچکتر خمینی٬
احمد ٬که مسئولیت ارتباط با طالقانی ٬شریعتمداری و سایر روحانیون را به عهده دارد و همچنین یک
چهره کلیدی در دستگاه رهبری مجاهدین انقالب اسالمی است.
5ــ ضمن بحث در باره شق احتمالی دیگر در رهبری ایران ٬فزونی سنجابی را به عنوان پیرتر از حد
الزم رد کرد و متین دفتری را ناالیق توصیف کرد .او گفت نوید بخشترین رهبر غیرمذهبی ٬علی اصغر
حاج سید جوادی است که خویشاوند وزیر کشور حاج سیدجوادی است و حدود چهل و پنج سال دارد و
بسیار بااستعداداست و در انتقاد علنی ازنهضتهای سخت گیر اسالمی بسیار صریح بوده است .فزونی گفت
به زودی از سوی بازرگان برای به عهده گرفتن یک سمت نیرومندتری در آینده احتمالی طرف توجه قرار
میگیرد .سرانجام فزونی گفت بازرگان نزد قشر پایینتر طبقه متوسط و کسبه بـازار مـحبوبیت دارد و
ـکنارهـگیری بازرگان ازدولت به منزله دستوری برای هرج و مرج درداخل کشور خواهدبود.زیرا هیچ کس
نیوسام
دیگری جاذبه بازرگان را ندارد
محرمانه
سند شماره )(21
تاریخ 21 :ژوئن  1979ـ  21خرداد 58
موضوع :استعفای مقدم مراغهای استاندار آذربایجان شرقی
برای بایگانی
بر طبق اظهار یک عضو کارمند محلی سرویس خارجی مقدم مراغهای برای رسیدگی به نسبتهای
مربوط به شکنجه به زندان رفته بود.هنگام ورود او پاسداران انقالب او را به داخل راه ندادند .هنگامی که
به همراهی یکی از سران کمیته به زندان بازگشت به او اجازه دسترسی به زندان را دادند و او متوجه شد که
یکی از دوستانش به نحوشدیدی مضروب و شکنجه شده بود .مقدم مراغهای روز بعد رهسپار تهران شد و
به عنوان اعتراض استعفای خود را تسلیم مقامات کرد.
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تبصره :سرگرد حق شناس دوست استاندار چند روز قبل در تبریز اعدام شد .این سرگرد فرمانده
ـکالنتری ناحیه  6در جریان بینظمیهای شهری در فوریه  1978بوده است.
سند شماره )(22

خیلی محرمانه
تاریخ 27 :ژوئن  1979ـ  6تیر 1358

از:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ـ دی.سی
به:سفارت آمریکا ـ تهران
موضوع :اندیشههای وطنی از خارج
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ ما نظرات و شایعات زیر را در مورد شخصیتهای مختلف ایرانی تبعیدی و دیگر ناظرانی که اخیرًا از
ایران بازگشتهاند ٬جمعآوری کردهایم.
ـ ـ متین دفتری به طوری که گزارش شده به ایرانیان در لندن گفت که مطمئن است مالهای تندرو
سرانجام از موضع خود عقب خواهند نشست و بر سر مواضع با رهبران غیر روحانی مصالحه خواهند
نمود .مشاهدات او از ایران کًال خوشبینانه تراز مواضع عمومی انتقادیش که بر علیه خمینی اتخاذ کرده بود٬
است.
ـ ـ امیر انتظام .دو روزنامه نگار بازگشته آمریکایی او را به عنوان سخنگوی دولت به طور استثنایی
بیاثر میدانند .یکی از آنها گفت که وی حتی قادر نبود تکبری را که در پی ارادهاش بود نمایش دهد )اجرا
ـکند (.یک روزنامهنگار گفت انتظام در یک مهمانی در حالی که تحت تأثیر الکل بود شکایت کرد که وی به
خاطر موانعی که به وسیله دیگر رهبران ایرانی جلوی او گذاشته میشود ٬قادر نیست به عنوان یک سخنگو
به طور مؤثر انجام وظیفه نماید .این روزنامه نگار فکر می کرد که انتظام به خاطر ناامیدیهایش به طور
داوطلبانه از دولت بیرون خواهد آمد.
ـ ـ علی امینی ٬گفته میشود که وقتش را در پاریس به انتظار میگذراند و تظاهر به داشتن نقش یک
”ـکارامانلیس“ ایرانی که سرانجام از او خواسته میشود که کشور را نجات دهد ٬مینماید .گفته میشود
امینی معتقد است که مالها به طور تاریخی لبه تیز در انقالبات سیاسی ایران بودهاند و سپس خارج شده و
ـکریستوفر
اداره امور روزانه را برای سیاستمداران و متخصصین غیر روحانی گذاشتهاند.
سند شماره )(23
لیست مهمانهایی که در شامی که به افتخار دکتر ویلیام گریفت شرکت داشتهاند عبارتند از:
پنجشنبه 12 ٬ژوئیه  1979ـ  21تیر 1358
ساعت  6/5بعدازظهر
1ـ دکتر سعید گودرزنیا رئیس کل بخش امور کنسولی از وزارت امور خارجه
از دانشگاه تهران
2ـ استاد اسد نظامی
از دانشگاه تهران
3ـ استاد احمد آزرمی
سردبیر یک مجله هفتگی انگلیسی زبان
4ـ حمید نظری
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سردبیر امید ایران
5ــ علیرضا نوریزاده
6ـ علی اصغر تسلیمی ـگزارشگر سیاسی روزنامه تهران تایمز
نویسنده آمریکایی تهران تایمز که مسلمان شدهاست.
7ـ تری گراهام
ـکاردار
8ــ بروس لینگن
وابسته مطبوعاتی
9ـ باری رزن
مشاور روابط عمومی سفارت.
10ـ میزبان شلنبرگر
سند شماره )(24

محرمانه
تاریخ 15 :ژوئیه  1979ـ  24تیر 58

از:سفارت آمریکا ـ تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :سخنپراـکنیهای رادیو تلویزیون ملی ایران ادعای مداخله دولت ایاالت متحده را نمود
1ـ وزارتخانه EBIS٬لندن  111532ژوئیه  79و  111534ژوئن  79را مورد توجه قرار خواهد داد٬
ـکه یک نمونه خشن از تبلیغات ضد آمریکایی است که گاه گاهی و به وسیله سخنپراـکنیهای سازمان
رادیو تلویزیون ملی ایران شنیده شده بود.
2ـ به منظور یادآوری به دولت موقت ایران که ما نسخههایی از چنان تبلیغات را بااشتیاقی تقریبًا تمام
میخوانیم ٬من در  14ژوئن نامهای برای یزدی وزیر خارجه فرستادم که توجه او را به این سخن پراـکنی
معطوف نمایم و آن را به عنوان کنایههای کامًال فحشآمیز که اشاره بر مداخله ایاالت متحده در امور
داخلی ایران که رسمًا حمایت میشود )از طرف آمریکا(دارد توصیف نمایم .نامه متذکر شده بود که ما آن
را متشکل مییابیم که ببینیم چگونه چنان نظراتی همراه با ابراز عالقههای دولت موقت ایران برای روابط
دوستانه و سودمند دو جانبه با ایاالت متحده میباشد.
3ـ من متذکر شدم که در گفتگوی  2ژوئن ما ٬من به او یادآور شدم که پیشرفت در نیل به هدف روابط
بهبود یافته نمیتوانند بسته به خوشنیتی و تالشهای یک طرف به تنهایی باشد.
4ـ ما نسخهای از این نامه را برای میناچی وزیر ارشاد ملی فرستادهایم .من تقاضای مالقاتی با وی
نمودهام و موضع خودمان را در آن زمان تصریح خواهم نمود.
نسخهای از نامه به یزدی به بخش امور خاور نزدیک  /ایران فرستاده شدهاست.
سند شماره )(25

خیلی محرمانه
تاریخ 31 :ژوئیه  79ـ  9مرداد 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات با وزیر دادگستری جوادی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :کاردار با وزیر دادگستری جوادی در  30ژوئیه مالقات کرد تا نگرانیهای ما را در مورد
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حقوق بشر در ایران به طور اعم و در مورد قضیه شری و شیبانی و امینی به طور اخص ابراز کند .جوادی
ـکاردار را به گرمی پذیرفت و از اثری که استنباطهای عمومی آمریکا از حقوق بشر روی روابط دو جانبه ما
درایران داردتقدیر کرد ٬وقول داد که آنچه که میتواند درمورد حل سه قضیه به خصوصی که کاردارمطرح
ـکرده بود ٬انجام دهد .او گفت که یک قدردانی در داخل دولت موقت ایـران و وزارت دادگسـتری از
محدودیتهای دادگاههای انقالب وجود دارد ٬ولی اشاره کرد که آنها به منظور محدود نمودن اثرات یک
تمایل گسترده برای انتقام در میان مردم ایران در عواقب فوری بعدی انقالب تشکیل شده بودند .با این حال
سیاست دولت موقت ایران این است که به سرعت تا آنجایی که شرایط اجازه میدهد اجرای عدالت را
عادی کند .او هم چنین سیاست دولت موقت و رهبری در مورد رفتار منصفانه با اقلیتها را تکرار و تصریح
ـکرد) .پایان خالصه(.
3ـ جوادی کاردار با گفتن اینکه روابط ایران و آمریکا در گذشته خوب بوده است و دلیلی وجود ندارد
ـکه دو کشور قادر نباشند به داشتن رابطه نزدیک و سودمند دو جانبه ادامه دهند ٬خوش آمد گفت .او از
تماسهای قبلیش با مأمور سیاسی پیشین سفارت استمپل و کنسول سیاسی المبراـکیس وتوافقی که آنها در
جهت چیزی که او و دیگر ایرانیان هم فکرش در تالش به دست آوردنش بودند نشان داده بودند ٬بگرمی
یاد کرد :کاردار با گفتن اینکه او نیز مشتاق است که روابط دو جانبه سودمند بین ایران و آمریکا ادامه پیدا
ـکند و خصوصًا منابع انسانی که هر دو طرف میتوانند آنرا مورد توجه قرار دهند پاسخ داد .او گفت که به او
این دستور داده شده بود که بهترین آرزوهای آمریکا را برای وزیر و همکارانش در دولت موقت ایران و
مردم ایران در تحکیم دستاوردهای انقالبشان برساند .چیزهایی که الزم نیست گفته شود به غیر از اینکه
بعضیها اشاره کردهاند که دولت آمریکا و مردم آمریکا به طریقی حقیقت انقالب ایران را قبول نکردهاند .او
دوباره تأـکید کرد که دولت ما خواهان یک رابطه خوب با ایران است و مردم آمریکا نیز خواهان چنین
رابطهای هستند.
4ـ کاردار این طور به سخن ادامه داد که در زمینه تمایل ما برای یک رابطه سودمند دو جانبه او
میخواهد که بعضی چیزها که وی مؤثر بر روی روابط بین دو کشور میبیند ٬مطرح نماید.جوادی باپیشی
جستن بر کاردار گفت که وی میتواندمنظور اوازدرک کند و با اتخاذسند کردن به سفراخیر رئیس جمهور
اسبق نیکسون به مکزیکو برای دیدار شاه گفت که او و چندین ایرانی دیگر میتوانند ٬بین سیاست رسمی
دولت آمریکا یا حتی نیت کلی مردم آمریکا نسبت به ایران و اقدامات یک تبعه مستقل آمریکایی فرق
بگذارند .با این حال آن مالقات به طور کلی یک عکسالعمل منفی در بین مردم ایران به وجود آورده بود.
ـکاردار گفت که او درک و آـگاهی وزیر را ستایش میکند ٬زیرا که حرف زدن ساده و بیپرده را برایش
آسانتر میکند .او گفت که به خاطر سابقه خود وزیر برای آرمان حقوق بشر و اهمیتی که پرزیدنت ـکارتر و
مردم آمریکا برای حقوق بشر قائل هستند ٬و تمایل دو جانبه ما برای محدود نمودن مشکالتی که به
صورت مضری روابط دو جانبه ما را تحت تأثیر قرار داده ٬او احساس میکند که میتواند رک و بیپرده با
وزیر حرف بزند که چطور درک عدالت در ایران در بین مردم آمریکا یک اثر منفی از ایران در آمریکا
آفریدهاست .با مطرح کردن این موضوع اونمیخواست که وزیر بفهمد که آمریکا تالش میکند که در امور
داخلی ایران دخالت کند .بلکه میخواست که او اثر انجام عدالت در ایران ٬در ایاالت متحده و نتیجه بعدی
آن روی رابطه دو جانبه ما را بفهمد .جوادی بسرعت کاردار را دوباره خاطر جمع کرد که نظراتش سوء
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تعبیر نمیشود .او گفت که وی نیز دیگران تشخیص دادهاند که انقالب با خودش مشکالتی همراه دارد٬
منجمله مشکالتی که به وسیله دادگاههای انقالب به وجود آمده است .به هر صورت او گفت که سیصد یا
چهارصد اعدام از این جنبه نگریسته شود ٬که اـگر عملی برای به زور تحت کنترل درآوردن تمایل گسترده
در میان مردم ایران برای انتقام در تعاقب انقالب انجام نگرفته بود ٬هزاران نفر ممکن بود ٬کشته شوند .او
ـگفت که مردم ایران نسبت به هر کسی که با رژیم قبلی رابطه داشته است آنقدر خشمگین بودهاند که اـگر
ـکاری که خشم آنها را فرونشاند انجام نمیگرفت آنها به وسوسه دستگیری و کشتن بدون محاـکمه هرکسی
ـکه به دست آنها میافتاد تسلیم میشدند .با این حال او گفت که دولت موقت مشتاقانه منتظر جذب
تدریجی وظایف دادگاههای انقالب توسط سازمانهای عادی دولتی میباشد .او گفت که هر کار ممکن
انجام گرفته است تا فعالیتهای دادگاههای انقالب را تعدیل و محدود کند.اما شرایط اضافه شده در دوران
بعد از انقالب رسیدن به این مقصود را مشکل ساخته است.
5ــ کاردار نارضایتی ما را از اینکه عفو عمومی اعالم شده در  10ژوئیه سریعًا با یک تعداد افزوده از
اعدامها که برخی به اتهاماتی که کامًال جنایی به نظر میرسد دنبال شد ٬ابراز نمود .ما آن را مهم پنداشتیم که
نگرانیمان را در مورد اینکه چگونه اجرای عدالت در ایران به طور اعم و اعدامها به طور اخص به صورتی
منفی در ایاالت متحده مورد مالحظه قرار میگیرد و بنابر این به صورتی مضر روی رابطه دو جانبه ما اثر
ـگذشته است ابراز نماییم .جوادی مجددًا تشکر خودش را از مالحظات ما ابراز داشت و تکرار کرد که
سیاست دولت موقت ایران این است که قدرت دادگاههای انقالب را هر چه سریعتر تا آنجایی که شرایط
اجازه میدهد ٬تقلیل دهد.
6ـ کاردار سپس به قضایای شری ٬شیبانی وامینی پرداخت.جوادی درباره سابقه هر کدام در حالی که
ـکاردار آنها را ارائه میداد ٬یادداشتهایی برمیداشت .کاردار هرچه را که تا آن تاریخ در هر موردی انجام
داده بود ٬به طور خالصه شرح داد ٬با اشاره به اینکه درمورد قضیه شری ما به حبس شری بدون اتهامات به
وزارت امور خارجه یا وزیر امور خارجه یزدی شکایت )اعتراض (ـکردهایم .ما خشنود هستیم که حاال
شری از زندان آزاد شده است ٬اما امیدوار بود که با توجه به گواهی که او قبًال در رسیدگی و تحقیق شرکتی
ـکه او سابقًا برایش کار میکرد داده است ٬حاال بتواند اجازه پیدا کند که سریعًا کشور را ترک کند.
7ــ کاردار تأـکید کرد که در هر سه قضیه ما مسلم ندانستیم که گناهکاری یا بیگناهی افراد درگیر را
مورد قضاوت قرار دهیم ٬اما ما نسبت به روشی که با آنها رفتار شده است شدیدًا نگران هستیم .حبس
طوالنی یا محدودیت آزادی حرکت و تا آنجایی که ما اطالع داریم بدون هیچ اتهام رسمی است که قبول
ـکردنش برای ما مشکل میباشد .او گفت که امیدوار است که قضیه آنها هرچه سریعتر بتواند رفع شود.
جوادی گفت بدون تعهدات خاصی وی میتواند در مورد هر سه تحقیق نماید.
8ــ به عنوان آخرین نکته ٬مأمور اشاره کرد که ایاالت متحده عالقه به خصوصی نسبت به وضعیت به
عنوان اقلیت دارد .جوادی گفت که سیاست دولت موقت و رهبری اسالمی این است که نسبت به اقلیتها
منصفانه رفتار شود.او گفت که اـگر عنصری از یکی از گروههای اقلیت بازداشت شود ٬محاـکمه شود و
محکوم گردد ٬به خاطر اتهاماتی است که بر علیه او وجود دارد و نه به خاطر وابستگی او به یک جامعه
اقلیت کاردار گفت که ما در گزارشهای سفارت سعی کردیم که همین فرق را قائل شویم اما وضعیت بعد از
انقالب در ایران گاهی اوقات تفاوت قائل شدن بین این دو را برای افراد و گروههایی که در ایاالت متحده به
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آن مینگرند ٬مشکل نموده است.
9ـ کاردار به وسیله تشکر ازجوادی برای اینکه اجازه داد که وی بیپرده صحبت کند و همدردی که در
شنیدن سخنان وی از خود بروز داده بود به مالقات خاتمه داد.جوادی با دعوت از او برای بازگشت در هر
زمانی پاسخ داد.
سند شماره )(26

سری
تاریخ 11 :اوت  79ـ  19مرداد 58

از :وزارت امور خارجه واشنگتن
به :سفارت آمریکا در لندن ـ رونوشت به تهران
موضوع :تماس با ارتشبد جم
1ـ تمام متن سری
2ـ ما هیچ گونه تماس و یا گزارش تماس با ارتشبد جم در ماههای اخیر نداشتهایم و معتقدیم که اـگر
موقعیتی دست دهد و با وی یک صحبت دوستانه داشته باشیم ٬مفید واقع خواهد شد .ما احتمال میدهیم
ـکه وی با گروههای مختلف ایرانی در تهران در تماس میباشد و میخواهیم که نظارت وی را راجع به
اوضاع آنجا مخصوصًا نظراتش را راجع به نیروهای مسلح بدانیم .هرگونه اطالعات راجع به نقشههای
آیندهاش مفید خواهد بود ٬اما از وی نمیخواهیم که قدمهای جدیدی بردارد .میخواهیم بدانیم که آیا وی
نسبت به سروصدا و مشهوریت جدید بختیار عکسالعملی دارد یا خیر.
3ـ این را به عهده خودتان میگذاریم که تصمیم بگیرید ٬که آیا راجع به تماس با ارتشبد جم قبًال با
ـکوپر
مقامات انگلیسی صحبت کنید یا نه.
سند شماره )(27

خیلی محرمانه
تاریخ 13:اوت  79ـ  22مرداد 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی .فوری
موضوع :قانون جدید مطبوعات ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :دولت موقت ایران قانون جدیدی برای مطبوعات اعالم کردهاست که به طور کامل به
وسیله گروههای گوناـگون به عنوان تخلف از آزادی مطبوعات مورد حمله قرار گرفته است .در  12اوت
ائتالفی از سازمانهای سیاسی غیر اسالمی یک راهپیمایی برگزار نمود ٬که به قانون جدید اعتراض کند.
راهپیمایی مبدل به خشونت بین معترضین و اسالمیهای خشن گردید ٬فقط غیر روحانیها نیستند که به
قانون جدید به عنوان موضوعی سیاسی چنگ زدهاند ٬بلکه آیتاهلل شریعتمداری و حزب جمهوری خلق
مسلمان از محدودیتهایی در مورد آزادی مطبوعات استفاده کردهاند ٬تا بدان وسیله به رقبای خود در
داخل جنبش اسالمی حمله کنند) .پایان خالصه(.
3ـ همان طور که مکررًا در دوره بعدازانقالب در ایران عمل شده ٬متن قانون مطبوعات جدید کشور از
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طرف ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی در  12اوت اعالم شد )چندین روز پس از بسته شدن روزنامه
آیندگان و دستگاههای چاپ آن که به طور مؤثری انتشار چندین روزنامه دیگر که اغلب از رژیم اسالمی
انتقاد میکردند را متوقف نمود( میناچی در کنفرانس مطبوعاتی که در ارتباط با ارائه متن برگزار شد٬
محدودیتهایی که قانون بر مطبوعات تحمیل میکند را به وسیله مقایسه کردن با زمان مصدق توجیه نمود
وقتی که او گفت ٬حمالت مطبوعات برای سقوط مصدق مسئول بودند و کشور را به ژنرال زاهدی تحویل
دادند .با این وجود ٬میناچی مدعی بود که دولت موقت ایران کوچکترین فشاری روی مطبوعات نداشته
است و گفت که وی آماده است که به هر خبرنگاری که بتواند صادقانه طور دیگر بگوید جایزه دهد.
4ـ با وجود دلیری میناچی ٬قانون جدید مطبوعات و روشی که بدان وسیله به وجود آمد ٬به خوبی
بیانگر آزادی مطبوعات در ایران نیست .قانون به وسیله بوروکراتها و انقالبیهای مسلمان با توجه کمی به
نظرات روزنامهنگاران حرفهای یا افکار عمومی طرح شد .قانون سپس از شورای انقالب ابهام آمـیز
)سایهدار( گذشت ٬گروهی که هیچ کدامشان انتخاب نشدهاند و اعضای آن محرمانه باقی میماند .از 41
ماده قانون 23 ٬تای آن به طور کامل به معین کردن تنبیهات برای تخلفات از قانون یا روشی که بدان وسیله
تنبیهات حکم داده میشود ٬اختصاص یافته است.
تقاضای امتیازهای بیشتر ٬به طریقی طرحریزی شده که رژیم قدرت وسیعی برای تعیین اینکه چه
ـکسی میتواند روزنامه منتشر نماید ٬خواهد داشت.
بنابراین قادر خواهد بود که کنترل نماید چه چیزی چاپ میشود ٬بدون اینکه متوسل به سانسور
مستقیم شود .در حقیقت ظاهرًا  10نشریه دیگر فورًا برای قبول نکردن قانون جدید بسته خواهند شد.
5ــ قانون هم اـکنون با مقاومتهای لفظی از جانب گروههای ائتالفی نامتجانس که وجه اشتراـکی جز
پیشگوئیهایشان درباره گرایشات دیکتاتوری جنبش اسالمی ندارند ٬روبرو است .هدایتاهلل متین دفتری
رهبر غیر روحانی جبهه دموکراتیک ملی ٬در  12اوت یک راهپیمایی برای اعتراض به محدودیتها در
مورد آزادی مطبوعات ترتیب داد.تعدادی از دیگر گروهها به او پیوستند .همان طور که شرکتکنندگان به
طور کامل پیشبینی کرده بودند )و شاید حتی خوشامد گفتند( به وسیله اسالمیهای خشن به راهپیمایان
حمله شد .زد و خورد در طول مسیر راهپیمایی اتفاق افتاد وتعدادی از افراد )یک روزنامه گفت  200نفر(
به طور جدی و به اندازه کافی که مستلزم بستری شدن باشند ٬زخمی شدند.
6ـ علیرغم این چنین ادعایی ٬مشکوک به نظر میرسد که مقاومت در مقابل محدودیتها در مورد
آزادی مطبوعات به طور وسیعی از هم پاشیده شود .در حالی که نیروهای اسالمی از لحاظ تعداد خیلی
برتر از غیر روحانیهایی هستند که در جلوی جبهه مبارزه برای دفاع از مطبوعات بودهاند ٬ولی یک عدم
توانایی در سازمان دادن که به طرفداران مطبوعات آزاد جای وسیعی برای ادامه تحریک می دهد ٬نشان
دادهاند ٬بعالوه ٬خود جنبش اسالمی عالئم فزایندهای از عدم اتحاد نشان میدهد ٬که حزب جمهوری خلق
مسلمان وفادار به آیتاهللشریعتمداری به طور فزایندهای آماده رقابت با تسلط نیروهای وفادار به خمینی
میباشد .حزب جمهوری خلق مسلمان در چنگ زدن به موضوع آزادی مطبوعات به عنوان یک چماق
سیاسی برای استفاده در مورد رقبای اسالمیش سرعت به خرج داده است .خود شریعتمداری چند روز
پیش گفت که دولت موقت ایران اختیار قانونی برای ترویج قوانین جدید را ندارد ٬نظریهای که به طور
لینگن
آشکار بر علیه الیحه مطبوعات معلق در آن وقت جهت گیری کرده بود.
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سند شماره )(28

بدون طبقهبندی
از :سفارت آمریکا ـ پاریس
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن ٬دی.سی
موضوع :روزنامه مخالفین ایرانی که در پاریس منتشر میشود.
1ـ لوموند روز  17اوت خبری دارد که اعالم میکند گروههای مخالف ایرانی در پاریس که به وسیله
بختیار هدایت میشوند ٬شروع به انتشار یک روزنامه از تاریخ  20اوت به اسم نامه روز به مدیریت جواد
عالمیر ٬روزنامهنگار خواهند نمود.
2ـ روزنامه جدید هشت صفحه خواهد بود به زبان فارسی و برای  2000مشترک در ایران و همچنین
 5000مهاجر در جاهای دیگر اروپا فرستاده خواهدشد.پیشبینی انتشار یک چاپ انگلیسی آن در پاییز
آینده در آمریکا شده است.
3ـ ناشرین روزنامه مدعی حمایت از طرف چندین گروه غـیرروحانی در ایـران مـنجمله جـبهه
دموکراتیک ملی به رهبری متین دفتری میباشند.
سند شماره )(29
از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن

تاریخ 17 :اوت  1979ـ  26مرداد 58

خیلی محرمانه
تاریخ 18 :اوت  1979ـ  27مرداد 58

موضوع :بنیاد مستضعفین
1ـ خالصه )طبقهبندی نشده( بـنیاد مسـتضعفین دارایـیهای قـابل مـالحظهای بـه دست آورده و
مأموریتهای سازمانی برجستهای را به دست آورده است.این بنیاد قرار است به عـنوان یک مـؤسسه
خصوصی که تنها در مقابل یک هیئت هفت نفره که روحانیون مسلمان ارشد در آن وزنه سنگینی راتشکیل
میدهند ٬مسئول باشند .شرکتهای آمریکایی هم سهم با شرکتهای خصوصی ایرانی سهم خود را از دست
نخواهند داد .قراردادهای مربوط به مدیریت جدید در تأـکید ”احترام متقابل “ و صراحت در امور مالی
الزم خواهد بود .ما به شرکتهای آمریکایی توصیه میکنیم به اظهار عالقه بنیاد مستضعفین ایران در رو به
راه کردن دادوستد عکسالعمل مثبت نشان دهند) .پایان خالصه(.
2ـ )طبقهبندی نشده( ـ ما از مدیر و همچنین مدیر سابق بنیاد مستضعفین که اـکنون مشاور آن است و
نام او محمد هویدا است دیدن کردیم ٬خاموشی موافقت کرد که این بحث انجام گـیرد .او گـفت او و
همکارانش میخواهند بدانند چرا سفارت عالقهمند به بنیاد مستضعفین ایران است توضیح دادیم که به
عنوان یک سهامدار عمده صنعتی و مدیر پیش بینی میکنیم که مواردی پیش آید که بنیاد مستضعفین و
شرکتهای آمریکایی با یکدیگر کار خواهند کرد و در مواقع چنین مواردی پیش آمده است .بنابرایـن
شرکتهای آمریکایی مورد بحث میخواهند بدانند که با چه مؤسسهای و چه اشخاصی طرف معامله هستند
و به همین جهت اظهار نظرهای آـگاهانه سفارت برای آنها مفیدتر از شایعات یا حدسیات خواهد بود.
خاموشی آنگاه با یک لحن معترضانهای گفت” :عرض کنم که من نمیتوانم به شما بگویم دارایی ما کدام
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است ٬زیرا من نمیدانم ”مادر پاسخ گفتیم که ما از این اظهار در شگفت نیستیم ٬زیرا به دست آوردن اطالع
از داراییهای قابل مالحظهای که اـکنون در دست بنیاد مستضعفان است ٬مدتی وقت الزم خواهد داشت.
3ـ )طبقهبندی نشده( ـ خاموشی در این مرحله اندکی آسوده خاطر شد .هنگامی که از او خواسته شد
تا بنیاد مستضعفین را تشریح کند ٬گفت که این بنیاد بـرای اداره دارائـیهای خـاندان پـهلوی و امـوال
مصادرهشده مردم محروم شده در دادگاههای انقالب تشکیل شده است .او افزود که سیاست دراز مدت
این بنیاد ٬اداره این داراییها به نفع طبقه مستضعف است .او گفت بنیاد مجوز قانونی خود را از دستور دادگاه
انقالب مبنی بر ایجاد آن کسب میکند .ما درباره مناسبات این بنیاد با دولت موقت ایران سؤال کردیم به ما
ـگفته شد که بنیادمستضعفین و دولت موقت ایران در هدفهای انقالبی بایکدیگر سهیم هستند .ولی این بنیاد
ـکامًال مستقل از حکومت است هویدا خاطرنشان ساخت که در این مورد بنیاد مستضعفین یک سازمان
خصوصی است ”درست مانند بیشتر بنیادهای بزرگ آمریکایی“.
4ـ )طبقهبندی نشده( ـ خاموشی گفت به موجب دستور دادگاه انقالب یک هیئت مدیره مرکب از
هشت نفر تشکیل میشود .خاموشی نام اعضای این هیئت را مشخص نکرد ٬ولی مؤکدًا اظهار داشت که
چند روحانی برجسته در آن عضویت دارند .خاموشی گفت که او هنوز سیاست خود را از هیئت مدیره
دریافت کرده و آنگاه با حدود ده معاون ارشد که هر یک از آنها در رأس یک فعالیت بـزرگ بـنیاد
)ـکشاورزی ٬ساختمان و غیره( قرار گرفته است ٬کار را اداره میکنند .این ده نفر به اضافه خاموشی یک
شورای اجرائیه را تشکیل میدهند که تصمیمات عمده مدیریت این بنیاد از آن ناشی میشود.
5ــ )طبقهبندی نشده( در پاسخ به سؤالی در باره مناسبات با همپیمانهای شرکتهای مشترک )مانند
ایران و ژاپن و ...و غیره ـ مترجم( و مقاطعهـکاران خارجی ٬خاموشی گفت ٬شرکتهای خصوصی که در آن
بنیاد مستضعفین سهامدار است توسط یک هیئت مدیره انتخاب شده از سوی بنیاد مسـتضعفین اداره
خواهد شد .او آنگاه توضیح داد که این بدان معنا است که هنگامی که مدیریت یک مؤسسه به تصویب بنیاد
مستضعفین برسد ٬این هیئت مدیره برای انجام وظایف خویش آزاد گذاشته خواهد شد .مشروط بر اینکه
بنیاد مستضعفین را به ویژه در زمینه امور مالی در جریان نگهدارد) .رجوع شود به تهران .(8807
هویدا آنگاه در حالی که خاموشی نیز با او هم عقیده بود گفت ٬ما نیازمند به کمک کمپانیهای آمریکایی
برای به چرخش درآوردن مجدد کارخانجات خودمان هستیم .سهام آنها دست نخواهد خورد .او تقاضا
ـکرد که مؤسسات تابعه آن به خوبی اداره شود ٬ولی بدین منظور چنین فهمیده میشود که آنها باید مستقل
باشند و تنها تابع احترام گذاردن به سهامداران برابر باشند .خاموشی افزود که او مایل است شاهد آن باشد
ـکه مناسبات با شرکتهای بیگانه در صورت لزوم توسعه یابد و طرحهای جدید بایستی برای ایران سودمند
باشد.
6ـ)محرمانه( ـ خاموشی آنگاه پرسید که آیا سفارت میتواند کمک کند که بنیاد مستضعفین مالک
داراییهای پهلوی و سایر داراییها در ایاالت متحده را به دست آورد .ما گفتیم که تصور میکنیم نخستین گام
به دست آوردن مشاوره حقوقی در ایاالت متحده باشد وپیشنهاد کردیم که سفارت ایران بهترین صالحیت
را برای توصیه مؤسسات )مشاوره حقوقی ـ م (دارد .خاموشی گفت او این توصیه را قدردانی میکند ٬ولی
پرسید که آیا ما میتوانیم نام مؤسسههای با شهرت را در نیویورک بدهیم که او با آنها تماس بگیرد .ما
ـگفتیم که نام چند شرکت را میتوانیم بدهیم ٬مشروط بر اینکه او این موضوع را درک کند که ما با این کار
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توصیهای نمیکنیم )و بعدًا ما به او نامهای  3شرکت مشاوره حقوقی را از فهرست حقوقدانان بینالمللی
دادیم(.
7ـ )محرمانه( ـ خاموشی هنوز چهل سالش نشدهاست.دارای یک ریش انقالبی نیمه پرورش داده
است .زبان انگلیسی را به روانی تنظیم میکند ٬هر چند از لحاظ دستوری ممکن است دقیق نباشد .او از
سؤاالت خصوصی اجتناب میکند .به استثناء اینکه بگوید که او خود را یک ”مدیر موقتی“ تلقی میکند٬
همان طور که هویداتنها برای مدت کوتاهی مدیربود .در پاسخ به این سؤال که آیا به زودی به جای دیگری
منتقل خواهد شد .خاموشی گفت به محض اینکه بنیاد مستضعفین سازمان یافته باشد .اظهار داشتیم که
یک مؤسسه از این قبیل چند سال طول خواهد کشید )تا سازمان یابد( و او لبخند زد و اظهارموافقت کرد و
ـگفت او آنقدر خواهد ماند تا این کار انجام پذیرد .او از این فکر چندان خشنود نبود ٬ولی از موقعیتی که او
در آن قرار گرفته مأموریت او بسیار عظیم است .هویدا که مردی مالیم و مؤدب و نمونه خوبی از یک
بوروکرات ارشد نظام قدیم بوده و حدود  50سال است عالقمند است به خاموشی کمک کند و موقعیت
حساس خویش را نسبتًا خوب اداره میکرد.
8ــ )محرمانه ( اظهار نظر :بنیاد مستضعفین تازه آغاز به کار فهرست بندی داراییها و مهر گذاشتن بر
روی آنها کرده است .ما تصور میکنیم که شرکتهای آمریکایی کـه در طـرحـهای بـنیاد مسـتضعفین
عالقمندهایی دارند ٬احتیاج نخواهند داشت مدت طوالنی در انتظار بماند تا ببینند بنیاد مستضعفین چه
ـکارمیخواهد بکند .به زودی مدیران محلی یا سایر شرکتهای خارجی اـگرنتواند همپیمانهای سابق خود را
به اینجا بکشانند خواهند کوشید تا اوضاع را در دست خود گیرند .شرکتهای امریکایی شاید بتوانند به
بهترین نحو از طریق پاسخ مثبت به سؤاالت بنیاد مستضعفین درباره به جریان انداختن مجدد کارها از
منافع خود حمایت کرده و آنها را پیش برند .و در عین حال به نحو بسیار آرامی اصرار ورزند که هماهنگ
با مناسبات صریح و متقابًال سودآور به مدیران آمریکایی اجازه داده شود که کارها رااداره کند بدون این که
لینگن
بنیاد مستضعفین در آن مستقیمًا دست داشته باشد.
سند شماره )(30

خیلی محرمانه
تاریخ 4 :سپتامبر  1979ـ  13شهریور 1358

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .فوری
موضوع :حزب کارگران سوسیالیست ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :مطابق تلگراف مرجع کاردار در  4سپتامبر میناچی را دید و یک دید کلی از اثرات منفی که
فعالیتهای دادگاههای انقالب در ایاالت متحده گذاشته است .ارائه داد .او موضوع فالحی را عنوان کرد ٬اما
همچنین در موردی شری ٬شیبانی و رضا امینی به عنوان نمونههایی از عملکردی کـه درکش بـرای
آمریکاییان مشکل است ٬ذـکر کرد .او اظهار نگرانی کرد که جریان عادی کردن روابط بین ایران و آمریکا با
چنین برداشتی از عدالت در ایران مشکلتر شدهاست) .پایان خالصه(.
3ـ کاردار به همراهی سوئیفت کارمند سیاسی در  4سپتامبر میناچی را دید ٬کاردار گـفت کـه او
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میخواهد با میناچی به طور غیر رسمی و به عنوان یک دوست در مورد مشکالتی که با مشاهده وضعیت
ایران در میان مردم آمریکا در حال رشد است ٬صحبت کند .او گفت که این موضوعی است که قبًال کاردار
لینگن با وزیر خارجه یزدی بارها راجع به آن بحث کردهاند .یزدی بینشی را که در بین مردم ایران به دلیل
همکاری طوالنی ونزدیک ما با شاه به وجود آمده بود .ذـکر کرده٬بینشی که مامتوجه آن شده بودیم و سعی
ـکردهایم ٬با اعالمهای عمومی راجع به پذیرش انقالب ایران و اعمالی مانند آنهایی کـه در رابـطه بـا
سپردههای ایران و فروش فرآوردههای نفتی و حمایت از دولت موقت انجام شده ٬آن را متعادل کنیم.
4ـ به همین ترتیب کارهایی مانند اخراج خبرنگاران وتعطیل روزنامهها یک اثر منفی در آمریکا ایجاد
ـکرده است .اعمال دادگاههای انقالب نیز چیزی است که مردم آمریکا به سختی میتوانند درک کنند.
ـکاردار گفت که او مطمئن است که میناچی که خودش در امور حقوق بشر درگیری دارد و بازمینهای که در
قانون دارد ٬میتوانند نگرانی ما را در مورد تأثیری که به وجود میآید ٬درک کند .او تصویرهایی را از
اعدامهای سریع که اخیرًا در ـکردستان صورت گرفته ٬یادآوری کرد .زندانی شدن بدون اتهام وجهی دیگر
از همان مشکل است ٬او موارد شری ٬شیبانی و امینی را به عنوان نمونهای از افرادی که تا آنجایی که ما
میدانیم ٬بدون اینکه اتهامات رسمی علیهشان ایراد شود ٬زندانی شدهاند ٬ذـکر کرد .کاردار گفت که ما در
نظر نداریم که در امور داخلی ایران دخالت کنیم .اما ما به چنین مواردی در زمینه حقوق بشر و به دلیل
اینکه اینان یا تبعه و یا در غیر این صورت به ایاالت متحده مربوط میباشد ٬عالقه داریم.
5ــ کاردار گفت که مورد اعضای حزب کارگران سوسیالیست که در اهواز بازداشت شدهاند یک نمونه
دیگری از این موارد میباشد .یک عضو این گروه ٬غالم فالحی ٬که با یک تبعه آمریکا ازدواج کرده خودش
از مقیمان دائمی آمریکا بود و اعضای خانوادگی نزدیکی داشت که در آمریکا زندگی میکنند  .مطالبی در
این مورد که این افراد اعدام شدهاند ٬باعث نگرانی زیادی در آمریکا شده بود) .توضیح :وزارت امور
خارجه در  3سپتامبر بیانیهای داد و در آن اعدام هرکدام از این اعضا را تکذیب کرد .ما تالش میکنیم که
یک کپی از این متن را به دست آوریم .پایان توضیح( .کاردار تکرار کرد که ما در نظر نداشتیم که در مورد
ـگناهکار بودن و یا بیگناه بودن آنها نظر بدهیم ٬اما تأـکید داشتیم که ما معتقدیم که حتی یک گـروه
مارکسیستی هم شایستگی آن را دارد که حقوقی به آنان داده شود .این اثر در آمریکا که از حقوق به
رسمیت شناخته شده آنها ممانعت میشود مانعی است ٬برای نیاز دو کشور برای بسط روابط دو جانبه.
6ـ میناچی تمام مدت با دقت گوش میداد .او چند سؤال به خصوص راجع به شیبانی پرسید و به نظر
آمد که حد اقل مایل است تا برای کمک به او تالش کند .او همچنین پرسید که اـگر بتوان ترتیباتی داد ٬آیا
سفارت مایل است فردی را به منظور بررسی شرایطی که اعضای حزب کارگران سوسیالیست در آن
نگهداری میشوند ٬بفرستد؟ کاردار در حالی که به صورت تأیید جواب داد ٬اظهار داشت که سوئیفت ٬به
عنوان کارمند مسئول سفارت در امور حقوق بشر ٬برای رفتن مهیا خواهد شد .میناچی گفت که چند روز
طول میکشد تا در مورد امکان عملی بودن این دیدار تحقیق شود و اینکه او بعدًا تماس خواهد گرفت.
7ـنظریه :میناچی بدون تردید مسئله را درک میکند .همچنین او تقریبًا به طور کامل میخواهد کمک
ـکند .ما مطمئن هستیم که او هر کاری بتواند میکند ٬اما این یک حقیقت ناخوشایند است که کنترل اداره
دادگستری ایران در قسمت انقالبی در اختیار اشخاصی مانند او نیست.
تامست
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سند شماره )(31

تاریخ 10 :سپتامبر  79ـ  19شهریور 58
از :سفارت آمریکا در تهران
خیلی محرمانه
به :آژانس روابط بینالملل در واشنگتن دی ـ سی .فوری
موضوع :ایران :محیط ارتباطات ـ رساله توضیحی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ پیشنهاد میکنیم که رساله مکافی تا دو بخش آخر که قابل توسعه است استفاده شود ٬ضـمنًا
توضیحات الزم نیز داده شده است ٬پیشنهاد میشود که دو قسمت نیز به بخش امکانات اضافه گردد:
 (1سطر دوم باید این طور نوشته شود که ”آیتاهلل خمینی عالوه بر رهبریت سیاستها و برنامههای
محافظهـکارانه اسالمی ایران ٬شدیدًا طرفدار اتحاد جهان اسالم بوده و دشمن احکام و اولویتهای اساسی
غرب میباشد“.
 (2بخش زیر را اضافه نمایید :دسترسی محدود ما به اشخاص برجسته ایرانی چه در بخش خصوصی
و چه در بخش دانشگاهی به خاطروحشتی است که نتایج تماس باآمریکاییها به خصوص مقامات رسمی
آمریکایی در بردارد.
3ـ کاوش جهت یافتن محدودههای ارتباطی در  6ماه یا یکسال آینده بسیار حائز اهمیت است ٬اما
قبول نمایید که در عمل باید احتیاط بسیار به کار برد و به ایرانیان اجازه داد که سرعتشان راتنظیم نمایند.
برای تشریح جو متغیر و سخت اینجا الزم میدانم وقایع چند روز گذشته را که باعث شد آژانس روابط
بینالمللی بتواند به طرز موفقیت آمیزی  16ایرانی برجسته )شامل یازده ناشر و روزنامهنگار( را به محل
اقامت کارمند امور سیاسی برای یک شام ٬مصاحبت و تحقیق  VCRدوستانه دعوت کند ٬متذکر شود .این
واقعه درست در روز بعد از حمله روزنامههای ایران با تیتر درشت به نقشه  CIAبرای ”تجزیه“ ایران
)ـکردستان /خوزستان(صورت گرفت .کارمندامور سیاسی و مأمور محلی به شیراز سفر کردند وتوانستند
با وکیل محلی مشهور و عضوپیشین هیئت انجمن ایران و آمریکا مالقات نمایند در حالی که این شخص از
نشستن در وسیله نقلیه به همراه مقامات آژانس روابط بینالملل آمریکا و یا ظاهر شدن با آنان در انظار
عموم امتناع میورزید .مالقات محرمانهای در خانه شخصی سومی صورت گرفت.
4ـ ما معتقد هستیم که نیاز مبرم کنونی ما یک ”ـکارمند امور فرهنگی عالی “ به اضافه یک ایرانشناس
است که فارسی را خیلی خوب بداند و یک رابط بسیار عالی باشد چنین شخصی برای پر کردن فاصله
ارتباطی و فعالیت برای ایجاد ارتباط فرهنگی خصوصًا در بخش دانشگاه و حتی شاید در میان رهبریت
اسالمی ضروری است .به این منظور پیشنهاد میکنم که با ریجارد ـکاتم برای توصیه افراد مناسب تماس
ـگرفته شود .یک امکان جری کلینتون از دانشگاه پرنیستون است که قبًال رئیس مـؤسسه آمـریکایی
تحقیقات ایرانی بود.
5ــ نظریهای که در مرجع ب آینده نیز باید دنبال شود .بهترین رابط برای تحقیقات شما مهدی حایری
است که خود این نظریه از اوست و در محافل مذهبی ایران راه یافته است .تازگیها از تهران به واشنگتن
آمده است تا در دانشگاه جورج تاون به ادامه تحقیق بپردازد .هنری پرشت او را میشناسد و میتواند
ترتیب مالقات شما را بدهد.
6ـ همان طوری که در تلگرافهای جداـگانه گزارش خواهیم کرد .باور کنید که امکان برپاسازی فعالیت
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انجمن ایران و آمریکا در شیراز بسیار خوب است .در حالی که استرداد ساختمان و دیگر وسایل الزم
خالی از اشکاالت نیست ٬ولی باور کنید که چه ساختمانی در دسترس باشد و چه نباشد )در صورت نیاز
میتوانیم مکانی اجاره کنیم( این مرکز  20ساله زبان )در شیراز( و نهاد خیلی معتبر نقش حیاتی در دوباره
سازی روابط ایران و آمریکا در این شهر مهم دارد.
7ـ تا بهار یا سال آینده به نظر من بار دیگرخواهیم توانست ایرانیان را در برنامه بازدیدهای بینالمللی
به خصوص برنامههای چند منطقهای درگیر سازیم .بخش روزنامهنگاری به نظر امـیدوار کـننده تـر
میباشد.
8ــ در جواب نکات خاصی که در جلسه مورد بحث قرار گرفت ٬ما برداشتهای زیر را ارائه میکنیم:
الف :مسافرت متخصصین آمریکایی و شخصیتهای معروف به ایران :اینگونه سفرها بسیار مفید است ولی
به منظور کسب فایده بیشتر بهتر است ٬اینگونه سفرها محرمانه ترتیب داده شود )تماس آشکار مقامات
دولتی آمریکا مثمرثمر و آسان نمیباشد( .البته ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد) .مثًال ٬مالقاتی
ـکه از طریق ویلیام گریفت انجام شده بود خیلی موفقیت آمیز بود( ٬به خصوص در باره متخصصین شایسته
در سیاست خارجی و احتماًال دیگر محدودهها .این گونه سفرها اـگر به وسیله اشخاص مردمی صورت
ـگیرد خیلی خوب است ٬اما اـگر ایاالت متحده پیشخدمت شد ٬مفاهیم سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد)
عطف به منابع که در رساله اصلی آورده شده( .اـگر به طور خصوصی صورت پذیرفت افراد بایستی که با
ایران جدید بستگی و در آن اعتبار داشته باشند و چون سفیر یانگ نسبت به هدف بهبود روابط ایران و
آمریکا متعهد باشند.
ب :رهبران مذهبی ایرانی در آمریکا در بزرگداشت سالگرد هجرت :موافقیم ٬ولی اعتراف میکنیم که
احتمال نمیرود رهبران مذهبی حضور پیدا کنند .احتمال بیشتر این است که متخصصین اسالمی ایران
)دانشگاهیان( در مراسم شرکت کنند .این موضوع به هیچ وجه دلخواه نبوده و تنها به عنوان راه دوم
میتواند ٬توصیه گردد .حمایت و پشتیبانی مادی باید در اختفا از طریق کمیته بزرگداشت هجرت ترتیب
داده شود و شامل نمایندگانی از دیگر کشورها نیز باشد.
ج :دانشمندان ایرانی در آمریکا :در حال حاضر مناسب نیست )بجز در مورد برنامه فولبرایت( ٬اما
بعدها با آرامتر شدن اوضاع و باز شدن دانشگاهها قابل توصیه است .توصیه میکنیم از افراد به خصوص
در مجمعی بینالمللی چون سمینار سالزبورگ ٬اجتماعات بینالمللی دانشگـاهی ٬جـلساتی از نـوع
) ASPENاـگر چه خود  ASPENبه خاطر ارتباط با بنیاد پهلوی زیاد مناسب نیست( استفاده کنید.
د :ـکنفرانس دانشجویان ایرانی :میتوان از کنفرانس  NAFSAکه به وسیله دانشجویان ایرانی برگزار
میشود برای بحث پیرامون مشکالت دانشجویان ایرانی در آمریکا استفاده نمود) .ولی چندان رغبتی
نسبت به آنها ندارد( باور کنید با در نظر داشتن موضع طرفدار چپ و ضد خمینی و بعضی دانشجویان
ایرانی در اینجا و در ایاالت متحده این موضوع ناـگزیرًا مفاهیم فرعی سیاسی مشکوکی را به وجود
میآورد.
9ـ باور کنید وقتی که میزبان کارمندان اجازه دهد ٬صدای آمریکا بایستی بخش برنامه به زبان فارسی
را مورد توجه قرار دهد.
 (1مطالب بیشتری درباره وقایع ایران .خارج از محدوده سیاسی
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 (2مجموعهای از مطالعات و مراـکز اسالمی در آمریکا٬
 (3مصاحبه با دانشمندان آمریکایی )ایران شناسها( ٬مقامات رسمی و چهرههای مردمی مـناسب
)مانند ٬سفیر یانگ و رمزی کالرک(
 10ـ کاردار موافقت میکند.
 11ـامیدواریم نکات اشاره شده به اهداف شما کمک کند .تقاضامیشود مکانی در هر گونه ارتباطات
دیگر که درباره این امور جریان مییابد جزو مخاطبین دریافت کننده رونوشت قرار گیرد.
سند شماره )(32

تاریخ 16 :سپتامبر  79ـ  25شهریور 58
از :سفارت آمریکا تهران
محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی .فوری
موضوع :مدرسه برای پسر وزیر میناچی
1ـ پسر وزیر ارشاد ملی میناچی قصد دارد پاییز در دانشگاه جورج واشنگتن در رشته فوق لیسانس
دانشکده مهندسی مکانیک حضور یابد .پسر میناچی به نامه علی میناچی برای شروع دانشکده در تاریخ
 4سپتامبر تأخیر داشته و تا تاریخ  26سپتامبر به آمریکا وارد نخواهد شد.
2ـ خیلی ممنون خواهم شد اـگر وزارت امور خارجه با اداره پذیرش بخش فوق لیسانس تماس گرفته
لینگن
برای اطمینان اینکه پسر میناچی هنوز هم پذیرفته خواهد شد.
سند شماره )(33
تاریخ 17 :سپتامبر  79ـ  26شهریور 58
از:وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی.
خیلی محرمانه
به:سفارت آمریکا تهران ـ فوری
موضوع :مدرسه برای پسر وزیر میناچی
1ـ ثبت نام نهایی در دانشگاه جورج واشنگتن برای ترم پاییز در تاریخ  17سپتامبر به پایان رسید ٬اما
دانشگاه استثنائًا موافقت کرد که علی میناچی را بپذیرد و برنامه مناسب منجمله تدریس خصوصی در
صورت نیاز برای او ترتیب دهد.
علی میناچی باید بالفاصله پس از ورودش به واشنگتن با آقای ویلیام شاناهان رئیس پـذیرش
ونس
مهندسی در شماره  725خیابان  N.W 23اطاق  103تماس بگیرد.
سند شماره )(34

سفارت ایاالت متحده آمریکا
 19سپتامبر  1979ـ  28شهریور 1358
تهران ـ ایران
آقای وزیر عزیز:
سفارت در تاریخ  16سپتامبر تلگراف زیر را در خصوص دیر رسیدن فرزند شما به دانشگاه جورج
واشنگتن ٬به وزارت امور خارجه در واشنگتن فرستاده است.
”فرزند )پسر( آقای میناچی وزیر ارشاد ملی قصد دارد در پاییز در دانشگاه جورج واشنگتن در رشته
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فوق لیسانس در دانشکده مهندسی مکانیک حضور یابد.
پسر میناچی به نام علی میناچی برای شروع دانشکده در تاریخ  4سپتامبر تأخیر داشته و تا تاریخ 26
سپتامبر به آمریکا وارد نخواهد شد .خیلی ممنون خواهیم شد اـگر وزارت امور خارجه با اراده پذیرش
بخش فوقلیسانس تماس گرفته برای اطمینان اینکه پسر میناچی هنوز هم پذیرفته خواهد شد“
اـکنون سفارت جواب زیر را از وزارت امور خارجه واشنگتن دریافت کرده است.
”ثبت نام نهایی در دانشگاه جورج واشنگتن برای ترم پاییز در تاریخ  17سپتامبر به پایان رسید ٬اما
دانشگاه استثنائًا موافقت کرد که علی میناچی را بپذیرد و برنامه مناسب برای او فراهم آورد منجمله
تدریس خصوصی اـگر احتیاج باشد .علی میناچی باید بالفاصله پس از ورودش به واشنگتن با آقای
ویلیام شاناهان رئیس پذیرش مهندسی در شماره  725خیابان  N.W. 23اطاق  103تماس بگیرد“.
من امیدوارم که این اطالعات برای شما مفید باشد .پسر شما باید موقعی که به واشنگتن میرود این
نامه را با خود ببرد تا در موقع ورودش به مقامات اداره مهاجرت نشان دهد.
دوستدار شما
ال ـ بروس لینگن
ـکاردار

سند شماره )(35
تاریخ 5 :اـکتبر  1979ـ  13مهر 58
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی.
محرمانه
به:سفارت آمریکا در تهران
موضوع :مدرسه پسر میناچی
1ـ )تمام متن محرمانه (
2ـ طبق اطالع واصله آقای علی میناچی در دانشکده مهندسی در دانشگاه جرج واشنگتن ثبت نام
ـکریستوفر
ـکرده و االۤن سرکالس میرود.
سند شماره )(36
از:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به:سفارت آمریکا ـ تهران
ـگزارشگر :هنری پرشت

خیلی محرمانه
تاریخ 12 :اـکتبر  79ـ  21آذر 58

موضوع :مالقات پیشنهاد شده

1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ گذشته از چیزهای دیگر )برای مثال :هیچ تظاهرات خصمانهای برنامهریزی نشده( و با اجازه شما
من میخواهم که سرانجام شما را مالقات کنم ٬عصر روز شنبه به پان آمریکن وارد میشوم ) 20اـکتبر( و
صبح روز  30اـکتبر عزیمت خواهم نمود .میخواهم که هر دقیقه بیداری را پر کنم و خودم را برای فعالیتها
ـکامًال دراختیار شما بگذارم.پیشنهادات زیر را ارائه میکنم که البته ممکن است نشدنی و یا نامناسب باشد:
ـ ـ مالقاتهایی با میناچی و یزدی که من در دوره قبل از انقالب با آنها مالقات کردم .شما را در
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مالقاتتان با چمران اـگر که قبال با او مالقات نکردهاید همراهی میکنم .کسی ٬احتماًال رضا صدر را ٬در
مورد درهم ریختگیهای بازرگانی و تالشهای ما برای همکاری در ایجاد نظم در آن ٬ببینید.
ـ ـ آیا امکان دارد که با بهشتی یا دیگر رهبران سیاسی یا ناظران زیرک مالقات نمود؟ اـگر امکان پذیر
باشد معتقدم که مالقات نمودن با سخنگوی انجمنهای یهودی و بهایی سودمند خواهد بود .چطور است
مالقاتی با یهودیان دست چپی که از انقالب حمایت میکنند ٬داشته باشیم؟
ـ ـ حدود  2روز را در خارج از تهران میگذرانم .نظرات )شما( مورد قبول است ٬ولی پیشنهاد میکنم
ـکه از طریق ساوه ٬کاشان و چند دهکده که میشناسم در روز جمعه به وسیله اتومبیل مسافرت کرده و یک
روز را در اصفهان گذرانده و به وسیله هواپیما صبح یکشنبه بازگردیم.
ـ ـ میل دارم که نهاری را به طور خصوصی با دوست قدیمی علیرضا فرهمند مثل گذشتهها بگذرانم.
3ـ هر چیزی را که بتوانم حمل نمایم و شما و کارمندان خواسته باشید میآورم ٬ماریان پیشنهاد میکند
ـکه برای آن سوئیفت و هم کالسیهای سابق خرید کند.
سند شماره )(37

تاریخ 10 :اـکتبر  1979ـ  24آذر 58
رسمی غیر اداری

سفارت آمریکا ـ تهران
طبقهبندی نشده
هنری عزیز:
من از یادداشت مذاـکره  17سپتامبر شما متوجه شدم که گاهـگاهی با محمود فروغی تماس دارید .وقتی
ـکه دوباره او رادیدیدامیدوارم که بااوخواهید گفت که من وپنی ٬او و همسرش را ازروی بیشترین عالقه از
روزهای قدیمی در ـکابل به یاد داریم.
من با شما موافقم ٬فروغی یک جنتلمن واقعی ایرانی است .امیدوارم که شما به او بگویید که این طریقی
است که من او را به یاد میآورم .همچنین به او بگوید که خانوادهاش که شامل چندین فرزند که بـا
آمریکائیها ازدواج کردهاند میباشد ٬خوشبخت و سعادتمند باشند.
با گرمترین درودها
دوستدار شما
بروس لینگن

آقای هنری پرشت مدیر امور ایران
وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی.
اداره امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی
زمان 17 :سپتامبر  1979ـ  26شهریور 58
مکان :سالن پذیرایی وزارت خارجه
محرمانه
یادداشت مذاـکره
شرکتکنندگان :سفیر کبیر محمود فروغی
هنری پرشت ـ بخش امور خاور نزدیک  /ایران
فروغی یک جنتلمن کالسیک ایرانی ٬متمدن ٬رفتار ممتاز ٬مغرور به خانواده و کشورش ٬و واقعگرا
است .پدرش دو بار نخستوزیر رضا شاه بود و تنها فردی بود که شاه پیر توانست در سال  1941وقتی که
ـکشورش اشغال شده بود به او تکیه کند .برادرش وزیر فرهنگ شریف امامی بود و هم اـکنون در زندان
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است .محمود فروغی یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران و سفیر کبیر در ایاالت متحده )اوایل دهه
شصت( و افغانستان بود .او چند سال پیش به خاطر اینکه نمیتوانست فساد را تحمل نماید از وزارت
خارجه استعفا کرد .پاییز گذشته هویدا از او خواست که وزیر دربار شود ٬چون که آنها به کسی احتیاج
داشتند که به شاه نه گوید ٬فروغی این شرط را مطرح کرد که یک پاـکسازی واقعی منجمله در مورد اعضای
خانواده سلطنتی وجود داشته باشد ٬خالفکاران بزرگ باید محاـکمه و اعدام شوند .فروغی انتخاب نشد و
بعدًا در آن سال ایران را ترک کرد .او برای به دست آوردن تبعیت ایاالت متحده اقدام نموده است.
فروغی معتقد بود که برتری مالها یک دوره گذرا است ٬ولی میترسد که ممکن است کوتاه نباشد٬
مالها برای اداره امور پیچیده کشور مجهز نیستند ولی سؤال این است که چه نوع دولتی جانشین آنها
میشود .او ایمان دارد که ملیگراهای میانهرو غلبه خواهند کرد ٬ولی او همچنین از قدرت فـزایـنده
ـکمونیستها میترسد .من گفتم که بزرگترین گناه شاه این بود که ایران را از یک نسل رهبران سیاسی محروم
نمود .فروغی توافق داشت و اشاره کرد که پدرشاه هم چنین کاری را کرد .این غمانگیز است که هیچ
شخصیت مردمی خارج از روحانیت وجود ندارد در  50ـ  1949سنجابی ٬بازرگان و دیگر جبهه ملیها
ناشناخته بودند 3 .سال طول کشید که پیروانی پیدا کنند .این احتیاج اـکنون در ایران هست با  3تا  4سال
دموکراسی که به گروهی از رهبران سیاسی اجازه دهد که خود را نشان دهند و در صحنه ملی آزمایش
شوند .خطر این است که چپ یا راست راه توسعه سیاسی را ببندند.
من خطوط اصلی سیاستی که ما در قبال ایران دنبال میکنم را برای فروغی تشریح کردم .او فکر میکند
ـکه این مهم است که به مردانی نظیر بازرگان قدرت بخشیده شود برای اینکه آنها مردانی پاـک و قابل هستند
و تنها امید ایرانی در حال حاضر میباشند .ایاالت متحده به طور بدی از شکست در انجام کامل سیاست
حقوق بشر دولت در پاییز گذشته صدمه دید .حمایت ایاالت متحده از حقوق بشر یک محرک بزرگ برای
مخالفان بودهاست ٬آنها وقتی که مخالفت شدت گرفت و حمایت آشکار وجود نداشت ٬ناامید شدند.
همچنین صدمه زیادی به وسیله زاهدی به آمریکا وارد شد .هر بار او به ایران بازمیگشت تا راهنماییهای
بدی به شاه بکند .دوستان آمریکا چاپلوسانه فروتنی کردند چون که ایرانیان زاهدی را پیغامبر واشنگتن
میدیدند .من به فروغی مشکل سختی را که ایاالت متحده در درگیری با تمایل شاه به آمدن به اینجا روبرو
بودگفتم .آیا امکان دارد که شاه ادعایش را از تاج وتخت انکار نماید؟فروغی گفت ما میبایستی تشخیص
میدادیم که شاه شخصی ضعیف بود که مقدراتش در هر بحرانی به وسیله دیگران نجات داده میشد .اـگر
دولت موقت ایران پیشنهاد معاملهای با او میکرد ٬وی ممکن بود که ادعایش را پس بگیرد .ولی هیچ
دورنمایی برای این موضوع همان طور که در افغانستان بوده است وجود ندارد .شاه به سختی مورد تنفر
است .ایرانیها ممکن است فکر کنند که سه سال پیش وضعشان بهتر بود .ولی هیچ کس از عزیمت شاه
پشیمان نیست .فروغی فکر میکند خیلی خیلی برای ایاالت متحده و برای غرب بد خواهد بود اـگر که شاه
در اینجا سکنی گزیند .ایرانیان این را نخواهندفهمید .آنها قبولی ما را به عنوان عملی بر علیه ایران و بر علیه
منافع دراز مدت خودمان خواهند دید .بگذار شاه به آفریقای جنوبی برود .هرکسی روابط نزدیک او را با
آن رژیم میدانست .او یک دوست حقیقی ایاالت متحده نبوده است و ما را برای مزیت خودش مورد
استفاده قرار داده است.
فروغی گفت که وی با میانهروترین گروه از چهار گروه شورشی افغانستان در تماس است .نماینده آنها
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از لندن به او برای صوابدید تلفن زد .نظر او این بود که ”یک جمهوری اسالمی ترتیب ندهید“.
او گفت بدبختانه ٬آن )جمهوری اسالمی ـ مترجم ( برای تمامی مخالفین افغانی الزامی به نظر میرسد.
پرشت

سند شماره )(38

تاریخ 15 :اـکتبر  1979ـ  23مهر 1358
خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا در تهران
به:وزارت امور خارجه واشنگتن دی.سی
ـگزارشگر :الیزابت سوئیفت
موضوع :مباحثه یک وکیل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ قائم مقام کنسول سیاسی سفارت در دهم اـکتبر با ع .ک .الهیجی ٬وکیل برجسته و نایب رئیس
ـکمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر مالقات ناهاری داشت )منبع حافظت شود( .فضای مـالقات بسـیار
دلتنگکننده بود ٬چرا که الهیجی احساس میکرد امیدهای او و دیگر نیروهای مترقی برای انقالب ایران
بر باد رفتهاند و او نمیداند آنها چگونه میتوانند ٬انقالب را به مسیر اصلی بازگردانند.
3ـ الهیجی دوست نزدیک نزیه ٬متین دفتری و وزیر جدید علوم آموزش عالی و فرهنگ ٬حسن
حبیبی میباشد .او همچنین به وزیر امور خارجه ابراهیم یزدی نزدیک بود ٬که به الهیجی شغلی در وزارت
امور خارجه پیشنهاد کرده بود و او از پذیرفتن آن امتناع ورزیده بود .او پیش از انقالب در ـکانون وکال فعال
بوده و پس از فوریه یکی از اعضای گروه کوچک وکال که خمینی را در نگارش قانون اساسی جدید یاری
ـکردند ٬بوده است.
4ـوضعیت عمومی :الهیجی گفت که در حال حاضر برای یک وکیل غیر ممکن است که بتواند درایران
ـکار کند .او و دیگر اعضای کمیته حقوق بشر شب قبل از این جریان به طور جدی درباره امکان انحالل
ـکمیسیون حقوق بشر بحث کردهاند .سیستم دادگاههای انقالب بسیار قدرتمند است .الهیجی گفت که از
ابتدا با ایده دادگاههای انقالب مخالف بوده چون میترسید آنها به صورت یک نهاد دائمی درآیند .در این
دادگاهها هیچ تأمینی برای مدافع وجود ندارد.
جلسات خیلی کوتاه و مختصر بوده و عمومًا  2تا  3ساعت طول میکشد ٬این هیچ وقتی برای متهم
باقی نمیگذارد تا بتواند مدارکی جمع کند و از خودش دفاع کند .وکال اجازه ورود به این دادگاهها را
ندارند .الهیجی وکیل یکی از ژنرالهای رژیم قبل بوده است ٬ولی بیش از دو ماه به او اجازه مالقات با متهم
راندادهاند ٬او هیچ اطالعی ازاینکه چه زمانی این ژنرال محاـکمه خواهد شدنداشت .کمیسیون حقوق بشر
تا به حال تعداد بیشماری نامه به خمینی و رهبران دولتی نوشتهاند و در آن به این وضعیت اعتراض
ـکردهاند ولی تا به حال جوابی نگرفتهاند .در حال حاضر بیان کردن چنین مطالبی تدریجًا خیلی خطرناـک
میشود .او به مورد حسن نزیه اشاره کرد ٬و گفت برای مثال اـگر قرار باشد مقاالتی بر علیه دولت کنونی
ایران بنویسید و یا از یکی از طرفداران شاه در محاـکمهاش دفاع کند ٬ممکن است با اتهامات و مسایل
دروغین مواجه بشود ٬همچنانکه نزیه شد.
5ــ در رابطه با فقدان قدرت در وزارت دادگستری الهیجی گفت که این شغل دادستانهای دادگستری
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است که درباره اتهامات وارد بر نزیه تحقیق کنند نه دادستانهای دادگاه انقالب ٬شهشهانی ٬دادستان ٬خیلی
ضعیف و بدون قدرت بوده است و حتی اعتراضی هم نکرده بود .الهیجی صریحًا فکر میکند که سیستم
دادگاهها بیش از پیش اسالمی خواهد شد و دادگاههای انقالب قضاوتهای خیلی خالصه حداقل تـا
هنگامی که خمینی در قدرت است باقی میماند ٬و درسیستم جدید جایی برای وکالی تحصیل کرده غرب
وجود نخواهد داشت.
6ـ در خالل مباحثه ٬مأمور سیاسی نگرانی خودش را درباره سالمتی متین دفتری ابراز داشت و اظهار
امیدواری کرد که او در امان باشد .الهیجی گفت که متین دفتری در وضع بدتری از نزیه قراردارد ٬چرا که از
حمایت افرادی چون بازرگان یا شریعتمداری برخوردار نیست .الهیجی گفت که دفتری دوست خیلی
نزدیکی است ٬ولی در مورد مشکالت فعلی او خود مقصر است ..او اعتبارش را نزد رهبران میانه روی
دولت موقت ایران مانند بازرگان ٬به خاطر ارتباط نزدیکش با گروهها چپ ٬از دست داده است .متین
دفتری رهبران گروههای چپ را به جبهه دمکراتیک ملی خود راه داده و اجازه داده تا آنها به وسیله
توصیههای خود او را به مواضع افراطی سوق دهند .در طی چهارماه گذشته او از سازمان خود در جهت
حمایت از فداییان استفاده کرده و همچنین سعی کرده از شرکت آنها در جنبشهای خودمختاریطلبانه
ـکردستان ٬خوزستان و ترکمن صحرا حمایت کند .این مسئله حامیان قبلی او مانند بازرگان را منزوی کرده
بود .پس از تظاهرات آزادی مطبوعات که در تاریخ  11اوت انجام شد ٬زمانی که دولت انقالبی علیه او
اقدام کرد ٬او هیچ حامی نداشت.
نظریه :الهیجی نگفت ٬ولی به نظر میرسد که اشاره کرد که متین دفتری هنوز در ایران است ٬اما
سفارت همچنین توسط یک رابط مطبوعاتی ایرانی مطلع شدهاست که متین دفتری در آلمان است.
7ـ مأمور سیاسی سفارت تالش کرد از الهیجی در مورد بهترین طریق حمایت آمریکا از کوششهایی
ـکه برای بهبود وضع حقوق بشر صورت میگیرد ٬مطالبی را بیرون بکشد .اـگر چه سؤال به خوبی برایش
روشن نبود ٬ولی به نظر میرسد که فشار پشت پرده به افرادی مانند بازرگان و یزدی را به هرگونه مقابله
علنی ترجیح میداد .به نظر میرسد الهیجی احترام مختصری برای بازرگان قائل است و او را فردی
ضعیف ٬خوش نیت و کامًال بیقدرت میدید.
نظریه :سفارت چندین هفته سعی کرده بود که با الهیجی تماس بگیرد .اـگر چه او چند دفعه خارج از
شهر بوده ٬ولی جالب توجه است که این مالقات اتفاقًا بالفاصله بعد از نشر خبر صحبتهای کاردار با
لینگن
صباغیان درباره اعدام سناتورها صورت گرفت.
سند شماره )(39

تاریخ 16 :اـکتبر  1979ـ  24مهر 1358
خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی
ـگزارشگر :الیزابت آن ٬سوئیفت
موضوع :شکل گیری نیروهای مخالف داخلی
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ در جلسه نهار  10اـکتبر ٬یکی از وکالی تهران ع .ک .الهیجی )منبع حفاظت شود( درباره نقطه
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نظرهای سیاسی خود با قائم مقام کنسول سیاسی سفارت بحث کرد .الهیجی ٬یک غیر مذهبی میانهروی
حامی انقالب و مخالف شاه درباره حکومت خمینی بسیار ناامید است و صریحًا درصدد یافتن طرقی برای
تأثیرگذاری بر آن میباشد.
3ـ الهیجی گفت در حال حاضر خمینی تودهها را در ایران کنترل میکند ٬از روشنفکران میانهروی
چون او برای جلوگیری از ایجاد یک حکومت کامًال اسالمی به دست خمینی ٬جز کار اندکی برنمیآید.
خمینی ٬همچون شاه سابق ٬به طور فزایندهای منزوی نگاه داشته شده و توسط افراد بله قربان گو محاصره
شده است ٬اـکثر مشاورینش افرادی ضعیف همچون بازرگان یا فرصت طلب چون چمران و صباغیان
هستند ٬آیتاهلل بهشتی جهت گیری غربی ٬که خیلی قوی نیست دارد و یزدی نیز همچنین بسیار جاهطلب
است.
4ـ الهیجی خاطرنشان کرد که او در ابتدا از خمینی پشتیبانی میکرد ٬اما خمینی از زمانی که الهیجی
او را در پاریس دیده بود تغییر کردهاست .در آن زمان ٬خمینی به میانهروها گفته بود که روحانیون باید
خارج از صحنه سیاست قرار گیرند .الهیجی گفت او و بسیاری از حقوقدانان دیگر )شامل وزیر جدید
فرهنگ و آموزش عالی ٬حسن حبیبی( پیش نویس اصلی قانون اساسی را بر طبق اصول غربی نوشته
بودند .حبیبی پیش نویس را درست قبل از اینکه خمینی تهران را به مقصد قم ترک کند به او داده است.
خمینی گفت که پیش نویس را دوست دارد ولی مایل است با رهبران مذهبی قم در اینباره بحث کند .این
رهبران نسبت به غیرمذهبی بودن پیش نویس اعتراض کردند و زمانی که خمینی پس از چند هفته این
پیش نویس را به حقوقدانان برگرداند ٬تغییرات اسالمی زیادی در آن گنجانده شده بود .حقوقدانان این
تغییرات را در پیش نویس وارد نمودند و پیشنویس ٬که الهیجی فکر میکرد قابل قبول باشد ٬به مجلس
خبرگان فرستاده شد و اـکنون آن چنان تغییر یافته که قابل بازشناسی نیست .الهیجی فکر میکرد که
خمینی در تعقیب قانون اساسی اسالمیتری است که توسط مجلس خبرگان تنظیم شود ٬مخصوصًا او به
دنبال ایده والیت فقیه میباشد .قدرت مطلقه ٬مطلقًا ایجاد فساد میکند و خمینی ظاهرًا تصمیم گرفته که
باید خودش مملکت را اداره کند.
5ــ الهیجی گفت در حالی که پشتیبانی تودههای مردم ٬هنوز از خمینی قدرتمندترین مرد ایران را
میسازد ٬او تمام گروههای مترقی را بیزار کرده است .متجاوز از دو هفته گذشته این گروهها گفتگوهایی را
آغاز کردهاند تا نیروهایشان را در یک گروه جمع کنند تا بتوانند خمینی را مجبور کنند که در پیشنویس
قانون اساسی تجدید نظر کند .سازمان دهندگان این گروه امیدوارند که بتوانند جبههای از میانهروهای
مسلمان و رهبران غیر مذهبی به وجود آورند .آنها قصد ندارند هیچ یک از چپگرایان مسلمان یافداییان را
در فعالیتهایشان شرکت دهند چون اختالفات طرفداران شریعتمداری و چپیها خیلی زیاد است .گروه
جدید متشکل است از مسلمانان میانه رو در حزب جمهوری خلق مسلمان که در رابطه با شریعتمداری
است و میانهروهای غیرمذهبی جبهه ملی کاظم حبیبی )احتماًال حسیبی باشد ـ مترجم ( و جنبش حسن
جوادی )بلکه حاج سید جوادی باشد ـ مترجم( .مضافًا این گروهها در حال مذاـکره با مجاهدین خلق
هستند ٬چون آن را یکی از قویترین نیروها در ایران میدانند.
نظریه :سفارت شایعاتی را دریافت کرده بود که نیروهای میانه رو در حال تالش برای سازماندهی
خود میباشند ٬ما نشنیده بودیم که آنها سعی میکنند تا مجاهدین را نیز زیر چتر خود بیاورند.
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)دست زدن به چنین عملی( چه از سوی میانهروها و چه از جانب مجاهدین که با مرگ طالقانی ٬یک
منبع اصلی پشتیبانی در میان روحانیت را از دست دادهاند ٬قابل درک است .به خوبی ممکن است که بین
شریعتمداری  /مجاهدین پیوندی در حال رشد کردن باشد ٬چون به طوری که گزارش شده روزنامه ارگان
حزب جمهوری خلق مسلمان هم اـکنون با کمک مجاهدین چاپ میشود)سفارت نمیتوانداین گزارش را
تأیید کند( .یک ائتالف شریعتمداری  /مجاهدین  /جبهه ملی میتواند بسیار نیرومند و سهمگین باشد .به
هر حال این احتیاج به یک رهبری دارد و سفارت تردید دارد که شریعتمداری مایل باشد که از برج آجر
ـگلیش ٬پایین بیاید و در سنگر بجنگد .حتی اـگر او مزاجًا و خلقًا برای رهبری یک جناح مخالف سیاسی
شایسته باشد )ـکه او نیست( .روابط گذشته او )شریعتمداری( با رژیم شاه او را به واسطه امکان افشاء این
معاشرتها ٬لکه بردار و زخم پذیر میسازد ٬به عالوه تنهامعدودی از روحانیون مایلند که آشکارا ازخمینی
لینگن
ببرند و خود را در معرض اتهام تضعیف وحدت انقالبی قرار دهند.
سند شماره )(40
تاریخ 22 :اـکتبر  79ـ  30مهر 58
از:دفتر وابسته دفاعی آمریکا ـ اسلو ـ نروژ
سری
به :سازمان اطالعات دفاعی ـ واشنگتن
موضوع :نظرات یک دیپلمات ایرانی در مورد کشورش
خالصه :این گزارش در مورد نظرات یک دیپلمات ارشد ایران در باره دالیل اصلی سقوط شاه ٬دولت
ـکنونی و تحوالت ممکن در ایران میباشد.
جزئیات :نظرات زیر توسط یک دیپلمات ارشد ایرانی که به مأموریت به اسلو گمارده شده ٬در یک
مراسم رسمی که توسط مقام ) SREنام دیگر سیا ـ م ( اسلو برگزار شد ارائه گردید.
1ـ در مورد دالیل اصلی سقوط شاه :افراد ارشد نادرست دولت که شاه را احاطه کرده بودند و سیاست
حقوق بشر ایاالت متحده دالیل اصلی و اولیه میباشند .در ایران فقط دو طبقه از مردم وجود دارند:
ثروتمند و فقیر .فقیرها همیشه میدانستند که ثروتمندان تا حدی به وسیله دزدیدن چیزی که به فقرا تعلق
داشت ثروتمندتر میشدند ٬ولی آنها حس میکردند که کاری در مورد آنها نمیتوانستند انجام دهند و
انجام ندادند ٬تا اینکه آنها شروع به اطالع پیدا کردن در مورد حقوق بشر نمودند .فقر آن موقع بود که
خمینی قادر شدپیروانی برای خود جلب نماید که به تدریج شاه را سرنگون کنند .همان طور که آشکار شد
ما یک دیکتاتور تحصیل کرده را با یک دیکتاتور تحصیل نکرده مبادله کردیم.
2ـ در مورد دولت فعلی :خمینی بیش از دو سال دوام نمیآورد .ما همیشه روحانیون را به عنوان انگل
تصور میکردیم ٬و اـکنون آنها کشور را اداره میکنند .خمینی یک مرد سالخورده است که به هیچ کاری
عادت ندارد .اوقادر نخواهد بود که فشار مقامش را تحمل کند .یا میمیرد و یا خصوصیات سالخوردگی را
پیدا میکند .اـگر دومی اتفاق بیافتد ٬مردم خواهندفهمید و آنها ازپیروی از او دست خواهندکشید .او کشور
را خراب میکند .فقرا اـکنون کمتر از آنچه که قبًالداشتند دارند و آشوب در کشورمطمئنًا تا زمانی که کارها
بهتر شود و پیشرفت ظاهر شود ٬فروکش نخواهد کرد .وقتی از او در مورد شرایط جاری در دولت سؤال
شد ٬او گفت ٬مشکل میشود فهمید ٬چونکه او هیچ تماس مستقیمی با ایران ندارد و بیشتر اطالعاتش را از
طریق سخنپراـکنیهای بی .بی .سی دریافت نموده است.
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3ـ در مورد تحوالت سیاسی آتی در ایران٬وقتی که نفوذ خمینی شروع به کاهش پیدا کردن نمود یا
بمیرد ٬شخصی که در حال حاضر بتوان او را قادر به تشکیل یک دولت جدید مورد توجه قرار داد ٬وزیر
امور خارجه ٬ابراهیم یزدی خواهد بود .از او به خوبی یادمیشود و پایگاه قدرتی را که از آنجا شروع نماید
دارا میباشد .وقتی از منبع سؤال شد در مورد یزدی چه احساسی دارد او پاسخ داد که یزدی یک فرد
تحصیل کرده است و از خمینی برای کشور بهتر میباشد.
نظریه :منبع در طول گفتگو با گزارشگر صریح و رک بود و به نظر رسید واقعًا از تشریح مشکالت ایران
لذت میبرد .اـگر چه او صریحًا این را نگفت .ولی به طور ضمنی رسانید که وقتی دوره او تمام شد احتماًال
وی به ایران باز نخواهد گشت و با ارزیابی نظراتش در ارتباط با دولت وی گزارشگر معتقد است که او
تصمیم خواهد گرفت ٬بازنگردد.
)(1)(41

سند شماره
ـگزارش در مورد گردهمایی هفتگی حزب جمهوری خلق مسلمان ایران که در جمعه 19اـکتبر 27) 1979
مهر  (1358در دفتر حزب در تهران برگزار شده است
تهیه شده به وسیله علیرضا جهان شاهی
ـگردهمایی هفتگی جمعه گذشته حزب جمهوری خلق مسلمان پنجمین یا ششمین میتینگی بود که
حزب هفتههای اخیر برپا کرده است و بر طبق گفته اشخاصی که در تمام این جلسات هفتگی شرکت
ـکردهاند ٬افزایش مؤثری در افراد شرکت کننده بوده است .اولین میتینگ فقط حدود  100نفر را جلب کرد٬
ولی این آخرین جمعه بیش از  1500نفر برای شرکت در میتینگ تالش کرده بودند.
موضوع اصلی سخنرانیها که به وسیله چند نفر از مقامات باالی حزب جمهوری خلق مسلمان ایراد
شد ٬چیزی جز موضوع والیت فقیه نبود .تمام سخنرانان از شکلی که مجلس خبرگان ماده مربوط به
والیت در قانون اساسی را تصویب کرد ٬انتقاد میکردند.
اولین سخنران رحمت اله مقدم مراغهای بود که نماینده مجلس خبرگان از استان آذربایجان میباشد.
مقدم مراغهای گفت :انقالب ایران به وسیله یک گروه و طبقه خاص صورت نگرفت ٬بلکه تمام تودههای
ایرانی٬دانشجویان ٬کارگران ٬و روشنفکران در آن شرکت کردند ٬ولی در آخرین مراحل این انقالب جامعه
مذهبی ایران نقش تاریخی خود را بازی کرد و رهبری انقالب را تحت راهنمایی امام خمینی به دست
ـگرفت .این اشاره به امام خمینی درحقیقت یکی از معدود اشارتی بود که مستقیمًا به خمینی شد .برای تمام
جلسه سخنرانان منجمله مقدم مراغهای از اشاره به خمینی اجتناب ورزیدند.
مقدم مراغهای از والیت فقیه انتقاد میکرد و به عنوان یک مثال از مشکالت پنهانی )احتمالی( که این
ماده از قانون اساسی در آینده میتواند به وجود آورد ٬گفت :فرض میکنیم که ما یک فقیه به عنوان
باالترین مقام کشور داشته باشیم و همان طور که مجلس خبرگان تصویب کرد او فرمانده کل نیروهای
مسلح کشور است .فرض کنیم که نوعی از مشکل در ـکردستان ٬جایی که اـکثریت مردم شیعه نیستند و
پیروان بخش سنی اسالم هستند ٬داشته باشیم .اـگر فقیه تصمیمی بگیرد که نیروهای مسلح ایران را به
ـکردستان اعزام کند که با آشوب مقابله کنند .مردم ـکردستان میتوانند بگویند که چیزی که دارد اتفاق
 -1تصاویر التین این سند یافت نشد.
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میافتد این است که در حقیقت ارتش شیعه با دستورات مستقیم رهبر مذهبی شیعه دارد میآید که مردم
سنی ـکردستان را نابود کند .این میتواند به عنوان شروع یک جنگ فرقهای در کشور باشد.
دومین سخنران دبیر کل حزب جمهوری خلق مسلمان دکتر علیزاده بود )نام کوچک او در حال حاضر
در دسترس نیست( او شنوندگان را به وسیله شروع سخنانش با شعار معروف دوران گذشته سلطنتی )خدا٬
شاه ٬میهن( تکان داد .شاه مخلوع سالهای زیادی تالش کرد که یک سری از اختیارات و برتریها را برای
انجام چیزهای شخصی به دست آورد ولی او در به دست آوردن تمام آنچه که میخواست ٬موفق نبود.
حاال که ما انقالب کردهایم چیزی که اتفاق افتاده است این است که ما تمام آن برتریها و اختیارات و
قدرتهای مخصوص را که شاه به دنبالش بود توی یک سینی انباشته کردهایم و میرویم که آن را به فقیه
عرضه )تعارف ( کنیم .این چیزی نیست که مردم ایران برای آن انقالب کردند اـگر فقیه امام خمینی باشد
هیچ سؤالی نیست ولی ما چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که بعد از خمینی شخصی با شرایط مشابه رهبری
مذهبی را به دست میگیرد و بنابراین فقیه زمان میشود .این )ماده مربوط به والیت فقیه( یک عمل
خیانتآمیز بر علیه نسلهای آینده مردم ایران است ٬ما انقالب نکردهایم به این منظور که زمینه را برای یک
نوع دیگر استبداد آماده کنیم.
من پس از این سخنرانیها به پشت جایگاه رفتم تا با مقدم مراغهای و جند نفر دیگر از مقامات حزب
صحبت کنم .در این گفتگو مراغهای میگفت که حتی رهبری مذهبی تشخیص داده است که قادر نخواهند
بود که موضوع والیت فقیه را با فرم فعلی آن به مردم ایران عرضه کنند .او اضافه کرد :مجلس خبرگان
تصمیم گرفته است که یک بحث جدید را در مورد این موضوع شروع کند و من امیدوارم که تحوالتی در
این رابطه امکان پذیر باشد.
یکی از همکاران مراغهای ٬یک مجتهد که با آخرین مد عرب لباس پوشیده بود ٬عقیده داشت که هیچ
ـکجای قرآن به طور مستقیم یا غیر مستقیم اشارهای به والیت فقیه نشده است .او میگفت :این اشخاص
دارند یک مذهب جدید من درآوردی با تمام این مزخرفات درباره والیت فقیه را شروع میکنند.
یک تحول جالب در هفتههای گذشته ورود احمد خمینی جوان ٬به بحث درباره والیت بودهاست .او
ورودش را با نامهای به رئیس مجلس خبرگان آیتاهلل منتظری اعالم کرد .خمینی جوان پرسید چه خواهد
شد اـگر فقیه زمان یک عراقی ٬یک کویتی یا یک پاـکستانی باشد؟ آیا او هنوز باالترین مقام و فرمانده کل
نیروهای مسلح در ایران خواهد بود؟ منتظری جواب داد که در چنین موردی فقیه قبل از اینکه اختیاراتی
را که برای او در قانون اساسی منظور شدهاست به دست بگیرد باید به تابعین ایران دربیاید.
در دومین نامهاش به منتظری ٬درحالیکه حمایتش را برای ایده والیت فقیه تاـکید میکرد ٬گفته است که
حدود و مرزهای این موضوع به منظور اجتناب ورزیدن از سردرگمیهای آینده به وضوح باید تعریف
شود.
”همانطور که شما به خوبی آـگاهید هیچکس نمیتواندبگوید که یک فقیه بایست به ایران باشد و چنین
شرط قبلی در هیچ کتاب فقهی که ما از آن بااطالعیم وجود ندارد .چیزی که باید توجه شود این نیست که
چه کسی را شیعیان ایران به عنوان فقیه شناخته شده زمان در نظر دارند بلکه چه کسی را شیعیان ایران به
عنوان فقیه شناخته شدن زمان در نظر دارند .شما میدانید که بین  100تا  150میلیون شیعه در جهان
وجود دارند که فقط  27میلیون آنها شیعیان ایران میباشند .به عبارت دیگر نجف را پیروی میکنند.
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شخصیتهای شیعه ایرانی هستند که در نجف اقامت دارند وی چه انفاق خواهد افتاد اـگر دولت عراق
تصمیم بگیرد که تمام ایرانیان منجمله رهبری مذهبی شیعه را از نجف از خارج کند .در این حـالت
شخصیت برجسته شیعه در نجف یک عراقی میشود و او باالترین تعدادپیروان در جهان شیعیان را رهبری
میکند.
شما گفتهاید که فقیه باید به ایران بیاید .بر طبق تصویبات مجلس )خبرگان( این فقیه است که میگوید
چه باید اتفاق بیفتد و یا نیفتد .بنابراین قوانین و مقررات تصویب شده بوسیله مجلس )خبرگان( نمیتواند
بگوید که فقیه مجبور است که به ایران بیاید .این تصمیم اوست اـگر تصمیم بگیرد که به ایران نیاید آیا این
بدین معنی نیست که او قدرت فقیه وقت را از دست خواهد داد؟
تاـکنون جوابی از طرف آیت اله منتظری وجود نداشتهاست.
در میتینگ جمعه این هفته حزب جمهوری خلق مسلمان یک مرد از میان جمعیت یادداشتی برای
مقدم مراغهای فرستاد و پرسید که آیا اومیتواند به جایگاه بیاید و برای شنوندگان صحبت کند.این فرصت
به او داده شد و او به خوبی جمعیت را به یک حالت شعار دادن کشانید” .اسالمی که ما در رفراندوم به آن
رأی دادیم اسالم دکتر علی شریعتی بود نه اسالم“...
مردم که در میتینگ بودند از این شعار واقعًا خوششان آمد و مرد را برای چندین دقیقه تشویق کردند.
آشکارا او نام خمینی را از آن چیزی که گفت کنار گذاشت.
سند شماره )(42

تاریخ 26 :اـکتبر  79ـ  4آبان 58
از :سفارت آمریکا ـ تهران
خیلی محرمانه
به:وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :میانهروی ٬آیا شانسی دارد؟
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :احزاب سیاسی میانهروی ایران که در زمان انقالب فعال بودند و گذشتهای طوالنی از
مخالفت با شاه را دارا میباشند ٬به وسیله آن گروهها و افرادی که تعبیری کوتهنظرانه و مستبدانه از اسالم را
دنبال مینمایند به عقب رانده شدهاند .در طول چند هفته گذشته گروههای میانه رو که از یک جامعه
متوازنتر همانند یک سوسیال دموکراسی غربی طرفداری میکند به صدا درآمدهاند .آنها در حالی که
مستقیمًا از آیتاهلل خمینی انتقاد نمیکنند ٬انتقاد خودشان را روی بعضی شکستهای آشکار رژیم فعلی
متمرکز نمودهاند .موضع سیاسی این گروهها هنوز مشکوک میباشد .آنها خودشان را از طریق معدودی
سخنگوی غیر روحانی ٬برخی روحانیون لیبرال و تعدادی روزنامه کوچک مطرح میکنند .اـگر چه آنها
هنوز یک نیروی اصلی در صحنه سیاسی ایران نیستند این گروهها قادر بودهاند که خودشان را به اندازه
ـکافی سازماندهی کنند با عقاید مخالف با عقاید دستگاه حاـکم را ابراز نمایند .پایان خالصه.
3ـ نقش میانهروهای روحانی و غیر روحانی ـ جانشینان ـ هنوز یک موضوع مورد بحث است .از
زمان انقالب شخصیتهایی مثل متین دفتری ٬نزیه ٬فروهر ٬سنجابی ٬و خود بازرگان به وسیله خمینی و
متحدانش که در بینش حکومت روحانیون بر ایران وی مشترک هستند تحتالشعاع قرار گرفتهاند .تمام
این حامیان خمینی روحانی نیستند ٬آنها شامل ”مالهای غیر روحانی “ از قبیل قطب زاده ٬یزدی ٬چمران٬
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طباطبایی و دیگران میباشند .این گروه بر دولت ٬مطبوعات ٬شورای انقالب و مجلس خبرگان مسلط
شدهاند .گروه مخالفانش را نادیده گرفته و عاجز نموده است .بازرگان بدون قدرت باقی میماند ٬متین
دفتری و نزیه مخفی هستند ٬فروهر نادیده گرفته میشود ٬و سنجابی با تنفر شغلش را رها کرد و کشور را
ترک کرد.
4ـ اـگر چه موضع احزاب میانهرو هنوز خیلی شکننده است ٬در هفتههای اخیر آنها عالئمی از حیات
نشان دادهاند ٬اـگر جه مهمترین ارگانهای آنها منجمله روزنامه آیندگان و مجله فکاهی آهنگر در اوت
توقیف شدند ٬آنها شروع به انتشار روزنامههای کوچک از قبیل خلق مسلمان )از حزب جمهوری خلق
مسلمان( ٬جنبش ) منتشر شده بوسیله علی اصغر حاج سید جوادی ( ٬جبهه آزادی از حزب ایران و آزادی
از جبهه دموکراتیک ملی ٬نمودهاند .اـگر چه تیراژ این روزنامه محدود است و نفوذ چاپی کمتری از سه
روزنامه بزرگ )ـکیهان ٬اطالعات و بامداد( دارند ٬آنها تفسیرهای اساسی و انتقادی در مورد وقایع ارائه
میکنند ـ تفسیری که اغلب باتفسیر رسمی در تضاد است.
5ــ برای شش هفته گذشته ٬حزب جمهوری خلق مسلمان ٬گردهماییهایی در بعد از ظهر جمعهها در
دفتر مرکزی خود ترتیب داده است .اـگر چه اولین جلسه فقط حدود صد نفر را جلب نمود .مأمور سیاسی
سفارت و دستیار سیاسی در گردهمایی  19اـکتبر شرکت کردند و جمعیتی بیش از  1500نفر را دیدند.
جمعیت عمدتًا طبقه متوسط و تحصیل کرده بودند .زنان زیادی در آنجا بودند ٬برخی با حجاب وتعدادی
روحانی .سخنرانان شامل احمد علیزاده دبیر کل حزب جمهوری خلق مسلمان و رحمتاهلل مراغهای رهبر
جنبش رادیکال و نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان ٬بودند ٬اـگر چه مستمعین و سخنرانان هیچ
عالقهای به رژیم گذشته نداشتند ٬چند اشاره به آیتاهلل خمینی وجود داشت و هیچ گفته ضد آمریکایی
وجود نداشت.
6ـ آنها به وسیله حمالتشان به آخوند بازی ٬مجلس خبرگان و تالشهای برقراری یک دیکتاتوری
روحانیون از طریق والیت فقیه بزرگترین پاسخ را دریافت نمودند .یکی از سخنرانان تپش جمعیت را
مشاهده نمود وقتی که وی گفت” :ما اسالم دکتر شریعتی را میخواهیم ٬مااسالم ...را نمیخواهیم“ و پایان
را برای جمعیت خالی گذاشت که آن را پر کنند .هم مقدم مراغهای و هم علیزاده از والیت فقیه انتقاد
میکردند .دومی گفت” :این ماده یک عمل خائنانه بر علیه نسلهای آینده مردم ایران میباشد .ما انقالب
نکردهایم که زمینه را برای نوع دیگری از استبداد آماده کنیم” .پس از جلسه در یک صحبت خصوصی با
مقدم مراغهای ٬وی گفت که حتی رهبری مذهبی اـکنون دریافته است که قادر نخواهد بود والیت فقیه را به
شکل فعلی آن به مردم ایران عرضه کند” .مجلس خبرگان تصمیم گرفته که بحث را در این موضوع مجددًا
شروع نماید .من امیدوارم که نوعی از تحوالت امکان پذیر باشد.
7ـ میانهروها در انتقاد از والیت فقیه ٬متحدانـی در مـیان روحـانیون از قـبیل آیتاهلل نـوری و
شریعتمداری پیدا کردهاند که در این عقیده که چنین نهادی اـگر صحیح تعریف نشود ٬میتواند منجر به
دیکتاتوری گردد .اشتراـک نظردارند .یکی از جالبترین تحوالت ورود پسر آیتاهلل خمینی ٬حجتاالسالم
احمد خمینی به بحث در این موضوع بوده است .در این بحثها خمینی جوان موضعی که اشتراـک زیادی با
عقیده میانهروها که والیت فقیه آن طوری که توسط قانون اساسی تعریف شده ابهاماتی مخاطره آمیز در
بردارد ٬اتخاذ نمودهاست .سفارت این مسئله را در جزئیات بیشتر در پیام جداـگانه مورد بحث قرار خواهد
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داد.

8ــ صراحت اخیر میانهروها تا حدی میتواند به سرخوردگی از بعضی جنبههای انقالب ٬خصوصًا
ـگرایش در جهت حکومت استبدادی روحانیون نسبت داده شود .میانهروها همچنین از ضعف آشکار
مدیریت دولت در مورد موضوعاتی مشخص برای جلب متحدین خارج از تشکیالت کوچک عادی
ـگروههایی از قبیل جنبش رادیکال ٬حزب ایران ٬و جبهه ملی استفاده کردهاند .برای مثال شکست آشکار
یک سیاست نظامی در ـکردستان درخواستهایی را برای مصالحه مطرح کرده است ٬حـتی بـه وسـیله
شخصیتهایی در داخل پاسداران انقالب ٬یک مقاله نویس در روزنامه محافظهـکار انگلیسی زبان تهران
تایمز اصرار بر خروج پاسدارهای غیر کرد از منطقه نموده است ٬مردم روزنامه حزب توده که به وسیله
اتهامات درگیر بودن شوروی در ـکردستان گزیده شده ٬تقاضای صلحی از طریق مذاـکرات را نموده است.
فقط حزب دست راستی جمهوری اسالمی از طریق ارگان خود جمهوری اسالمی به اشاره به شورشیان
ـکرد به عنوان ” مزدوران آمریکایی “ ادامه داده است در هر صورت حزب جمهوری اسالمی به طور
فزایندهای در موضعش منزوی شده است.
9ـ شکست دولت در تضمین امنیت فردی ٬تالشهای خام آن در سانسور و افتضاحات مربوط به
سیستم دادگاههای انقالب )رشوه و دزدی در سطحی وسیع که شخصیتی نه کمتر از دادستان پیشین تهران٬
شخص آیتاهلل آذری قمی را درگیر میسازد( جذبه پیام میانهروی را گسترش داده است .روزنامه آزادی
در تاریخ  18اـکتبر حملهای تند به سیستم قضایی انقالبی نمود و آن را متهم به چشم پوشی از دزدیهای
ایلیاوی دستیار سابق هادوی ٬دادستان کل در حالی که فاحشهها و قاچاقچیهای کوچک مواد مخدر را
به جلوی جوخه آتش میفرستند ٬نمود.
حمله اخیر به دو خبرنگار در ساختمان مجلس خبرگان ٬روزنامه خیلی مشهور قانونی اطالعات را به
نوشتن یک مقاله شدیداللحن در صفحه اول با عنوان ”اجازه دهید اشتباهات را تکرار نکنیم“ سوق داد که
متذکر شد که مردم قم و تبریز در زمان شاه شورش کردند ٬چون که برای دهها سال اظهار و بیانشان از آنها
سلب شده بود.
10ـ تمام اینها به چه میرسد؟ مهمتر از همه ٬میانهروهای حزب ایران ٬جبهه ملی و دیگر گروهها یک
بار دیگر به آرزویشان میرسند و شروع به رک صحبت کردن مینمایند .در انجام آن ٬آنها مجبورند بر
چندین مانع بزرگ غلبه پیدا کنند.
الف :رسانههای گروهی به طور کلی در دست مخالفین آنها باقی میماند ٬جمهوری اسالمی هر روز
خشمگینتر میشود و دیگر روزنامههای اصلی شدیدًا محتاط هستند .در رادیو وتلویزیون ٬تحت هدایت
فرصتطلبانه و غیر روشنفکرانه قطبزاده به ندرت از برنامه روزانه مزخرفات کاذب مذهبی و به طور
پراـکنده مزخرفات کاذب انقالبی انحراف پیدا میکند.
ب :تمام روشنفکران توسط تقبیحهای خمینی لکه دار شدهاند ٬ادعای مشـهور اوت وی کـه ”مـا
روشنفکر نمیخواهیم“ ٬هنوز به خاطر آورده میشود .انتقادات تلخ او بر علیه فساد غربی تمام عالئم
غربی منجمله کراوات را در چشم پیروانش مورد سوءظن قرار داده است.
11ـ این گروههای میانهرو هنوز موجودیتی پرمخاطره را در حاشیههای زندگی سیاسی ایران نشان
میدهند .امکان دارد که آنها آزادانه گذاشته شود تا جلساتشان را برگزار نمایند و روزنامههایشان را منتشر
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نمایند ٬چون که آنها به جریان سیاسی بیربط دانسته میشوند .و به هر حال در سخنرانیهای اخیرش
خمینی به آنهااخطار کرده و از آنها به جهت حمالتشان به والیت فقیه روحانیت به تندی انتقاد کرده است.
در یک سخنرانی برای رهبران مذهبی تهران در  20اـکتبر ٬خمینی مستقیمًا به گردهمایی حزب جمهوری
خلق مسلمان اشاره کرد ٬با گفتن اینکه” ٬اخیرًا در یکی از جلساتشان یکی از همین گمراهان که چیزی
راجع به اسالم نمیداند ٬پیشنهاد کرده که مجلس خبرگان باید منحل شود و دیگران هوراکشیدهاند ...شما
ـکه حتی در رأی گیری شرکت نکردید)برای مجلس ( هیچ حقی ندارید که این را بگویید ...این رهبران
مذهبی بودهاند که به شما )مخالفین والیت فقیه( آزادی برای گفتن آنچه که میخواهید بگویید دادند .شما
وقتی که رهبران مذهبی بر علیه شاه و پدرش در تالش بودند ٬مخفی بودید ٬حاال شما میخواهید مجلس
را منحل کنید؟ شما قدرت انجام آن را ندارید من توی دهان شما میزنم .این را متوقف کنید و به ردیف
اسالم بپیوندید و بگذارید این کشور به نظم برسد“.
12ـ حمالت خمینی به این گروه هنوز فقط حرف هستند و غیر محتمل است که شکل سرکوبی تمام
عیار که بستن روزنامهها و ممنوع کردن گردهماییها و دستگیری رهبری را در برداشته ٬پیدا نماید خیلی
از این گروهها او رهبرانشان سوابق برجستهای از مخالفت با رژیم سلطنتی دارند )سوابقی که نادیده گرفتن
آن مشکل است( .به هر حال روحانیت تندرو و متحدانش مشغول منزوی کردن و حمله نمودن به اهداف
منفردی از میان میانهروهایی از قبیل نزیه ٬متین دفتری ٬و فروهر بودند.
13ـ اـگر مقامات به بد اداره کردن چنان موضوعاتی از قبیل روابط ایران ـ اعراب ٬امور استانی و
دادگاههای انقالبی ادامه دهند ٬پیام این گروههای میانه رو میتواند پیروانی وسیعتر را جلب نماید .هر جند
محتمل نیست که آنها مخالفتی مستقیم با آیت اله و موضع او در مورد مسائلی از قبیل آنهایی که در باال
اشاره شد بنمایند .شاید آنها بتوانند آیتاهلل را قدری وادار به دادن امتیازاتی به کسانی کنند که در مورد
حکومتی برای ایران منطبق با تعالیم برداشت خاصی که بخشی از یک فرقه اقلیت آن دین دارد ٬با امام
اتفاق نظر ندارند.
14ـ در درازمدت اـگر این گروهها بتوانند برخی وابستگیها را حفظ نمایند ٬آنها ممکن است راه حلی
برای انحصار قدرت به وسیله روحانیون در ایران در دوران پس از خمینی ارائه نمایند .در آن زمان اعتبار
نامههای انقالبی آنها ممکن است خیلی مهم شود .ولی برای آینده نزدیک ٬این گروهها احتماًال در پیرامون
سیاست ایران به سخنگویی ادامه خواهند داد ٬جالب توجه است ٬ولی قدرت واقعی کم را دارا خواهند بود.
سند شماره )(43

 26اـکتبر  1979در مقر حزب در تهران

دهمین گردهمآیی هفتگی حزب جمهوری خلق مسلمان
تهیه شده به وسیله علیرضا جهانشاهی در  28اـکتبر  1979ـ  6آبان 58
ـگردهمایی هفتگی علیرغم هوای سرد توجه تعداد دلگرم کنندهای از افراد را به خود جلب کرده بود و تا
آنجایی که حزب جمهوری خلق مسلمان مورد توجه است ٬جو در حقیقت جو خوبی بود.
تعدادی از سیاستمداران برجسته در این گردهم آیی حضور داشتند ٬منجمله دکتر سعید فاطمی رهبر
ـگروه سیاسی ایران امروز و دکتر علی راسخ افشار از جبهه ملی.
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برخالف گردهماییهای هفتههای گذشته این گردهمایی تحت مراقبت شدید پاسداران مسلح برگزار
شد که ازتبریز وقم به تهران فرستاد شده بودند .باید به خاطر سپرده شود که استان آذربایجان به طوراعم و
تبریز به طور اخص سنگرهای حزب جمهوری خلق مسلمان میباشند.
یک مقام حزب به طور خصوصی گفت که به دنبال نظرات ابراز شده به وسیله امام خمینی در طول هفته
ـگذشته بعضی مقامات حزب جمهوری خلق مسلمان هراس داشتند که مسلمانهای متعصب به جلسه
هفتگی حزب حمله کنند .پاسدارهای قم از گروهی بودند که از آیتاهلل شریعتمداری رهبر روحانی حزب
جمهوری خلق مسلمان حفاظت میکنند.
دکتر سعید فاطمی یکی از سخنرانان جلسه بود و وی نظراتش را بر روی دکتر محمد مصدق و تالش او
برای ملی کردن صنعت نفت ایران در دو دهه پیش متمرکز کرد .او از دولت سؤال کرد چرا شما نفت ثروت
ملی ما را به قیمت بشکهای  20دالر میفروشید در حالی که دارو را از ایاالت متحده کیلویی  200دالر
میخرید؟
او قیمتهای مارپیچی که ساعت به ساعت باال میروند را به سیاست فعلی استفاده نکردن از افراد
متخصص در مقامهایی که میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند ٬نسبت داد.
دکتر احمد علیزاده دبیر کل حزب راجع به وضیعت ـکردستان صحبت کرد و گفت راه حل سیاسی تنها
راه خارج شدن از بنبست فعلی در این قسمت از ایران است ٬او اضافه کرد  4میلیون کرد در ایران وجود
دارند و هنوز حتی یک کرد در مجلس خبرگان حضور ندارد.
”من هفته گذشته در قم بودم و با آیتاهلل شریعتمداری مالقات داشتم و از او تقاضا کردم که به تهران
بیاید و با مسئله کردها درگیر شود .اـگر به او اختیار داده شود میتواند مسئله را از قم حل کند“.
سپس یک نفر از مستمعین که اظهار میداشت یک کرد است برای حضار صحبت کرد و گفت مطمئن
است که مردم در ـکردستان که امپریالیست وصهیونیست خوانده میشوندحتی نمیدانند آن لغات چه معنی
میدهد .او گفت من در بانه حضور داشتم وقتی که  22نفر در جلوی دادگاه اسالمی بدام انداخته شدند و
پس از یک بازجویی  11دقیقه و بیست ثانیهای به وسیله جوخههای آتش کشته شدند.
به دنبال این جریان یک نفر دیگر از شنوندگان که اظهار میداشت عضوی از شورای عالی تدارکات
است ٬نظرات سخنران کرد را تکذیب کرد و او را یک دروغگو خواند .این موضوع باعث شد که جلسه بدو
فرقه تقسیم شود ٬یکی بر علیه مردتدارکاتچی که به سخنش ادامه دهد و دیگرانی که از اومیخواستند که
به صحبت ادامه دهد .به خاطر آشوب دکتر علیزاده پایان جلسه را اعالم کرد ٬ولی سپس به تقاضای
شنوندگان جلسه یکبار دیگر تشکیل شد که دکتر علی راسخ افشار از جبهه ملی به جایگاه آمد.
دکتر راسخ افشار گفت ” 25سال سیستم محمدرضا شاهی از هر ایرانی محمدرضاهای کـوچکی
ساخته است .تمام ما فکر میکنیم که ما برحق هستیم و دیگران حق اظهارنظراتشان را نباید داشته باشند٬
او گفت من از تمام شما میخواهم که به نام ایران و پرچم ایران هورا بکشید“ و مردم حاضر از صمیم دل
فریاد کشیدند.
”هدف ما ضعیف کردن رهبران مذهبی در ایران نیست ٬چیزی که ما میخواهیم آنها انجام دهند این
است که مثل افراد مرده با ما رفتار نکنند .اـگر آنها ما را زنده بخوانند ٬پس انقالب ما زنده باقی خواهد ماند٬
او گفت تمام چیزی که ما از آنها میخواهیم انجام دهند این است که به ما گوش دهند“.
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سخنگوی بعدی رسول مهربان بود که به تازگی در مشهد بوده است و برنامه سخنرانی او در دفتر جبهه
ملی در مشهد قطع شده بود .او به حضور پاسدارهای مسلح اشاره کرد و سؤال کرد ”آیا ما به مرحلهای از
بلوغ سیاسی نرسیدهایم که بتوانیم جلسات سیاسی را بدون نیاز به حضور محافظین مسلح برگزار کنیم ؟“
او اضافه نمود” ٬یکی از چیزهایی که رهبری رامیتواند تضعیف کند گرایشات انحصاری است ٬اـگر آنها از
اجرا و انجام سخنرانیها جلوگیری کنند در حقیقت آنها رهبریت انقالب ما را تضعیف کردهاند“.
پس از او عضو دیگری از شنوندگان که اظهار داشت یک خلبان نیروی هوایی ایران میباشد راجع به
تجربیاتش در ـکردستان صحبت کرد و چیزهایی را که سخنران کرد قبًال گفته بودتأیید کرد.او گفت ”دوست
ـکرد ما حتی یک چهارم وقایع ـکردستان را گزارش نکرد و من کتابی درباره ترس و بیزاری که از اعزام به
ـکردستان دیدم نوشتهام و به زودی منتشر خواهد شد“.
با تاریک شدن و سرد شدن هوا شنوندگان از اطراف شروع به کمتر شدن کردند .جلسه با درخواست
مقامات حزب از مردم برای دعوت از دوستانشان برای جلسه هفته بعد پایان یافت.

ـکتاب بیست و نهم

افغانستان )(1

بسماهلل الرحمن الرحیم ...ما ٬بار دیگر پشتیبانی بیدریغ خود
را از برادران مسلمان و مظلوم افـغانی اعـالم مـیداریـم و
اشغالگران را شدیدًا محکوم مینماییم .ما مسلمانیم و شرق و
غرب برایمان مطرح نیست ٬ما از مظلوم دفاع میکنیم و بر
ظالم میتازیم ٬این یک وظیفه اسالمی است.
امام خمینی
برای بررسی کوتاه در مورد افغانستان و شناخت هر چند سطحی از جریاناتی که در افغانستان واقع
شده و میشود ٬احتیاج به ذـکر نکاتی کوتاه ٬خارج از اسناد موجود در این کتاب ضروری به نظر میرسد و
ضروریترین این نکات ٬اوضاع جغرافیایی این کشور و تا حدودی وضع تاریخی آن است ٬اما در بعد
سیاسی قضایا ٬چون محدودیت در چهار چوب اسناد وجود دارد ٬سعی میشود تا حد امکان از این
محدوده خارج نشده و بیشتر به خود اسناد پرداخته شود.
جغرافیای افغانستان :کشوری است در آسیای مرکزی با تخمینًا  22میلیون نفر جمعیت که از شمال به
شوروی واز غرب به ایران واز شرق وجنوب به پاـکستان و از شمال شرقی به چین محدوداست.افغانستان
هر چند به دریا راهی ندارد ولی به علت هممرزی با پاـکستان و بلوچستان ایران و پاـکستان میتواند به
عنوان راهی مطلوب برای دستیابی شوروی به آبهای گرم جنوب و اقیانوس هند باشد و خود این امر یعنی
دستیابی روسها به اقیانوس هند و دریای جنوب یکی از هدفهای استراتژیک دراز مدت آنان از زمان
تزارها تاـکنون بوده و به خاطر شرایط دنیای حاضر این امر از ویژگی خاصی برخوردار شده است .اقتصاد
افغانستان تا حدود زیادی به زراعت و دامداری سنتی متکی است .معادنی از قبیل گاز ٬نفت ٬آهن ٬مس٬
ذغال سنگ ٬اورانیوم و سنگهای گرانقیمت نیز وجوددارد که به علت عدم وجود سرمایه و متخصص کافی٬
اـکثر این معادن هنوز مورد بهرهبرداری واقع نشده است؛ فقط لعل و گاز جزء صادرات افغانستان محسوب
میشود.
جمعیت غالب روستانشین این کشور با رقمی حدود  %85جمعیت کل کشور در فقر شدیدی به سر
میبرند و این امر به اضافه سیستم خانبازی و رشد فئودالها که ناشی از سیاستهای رژیمهای استعماری
ـگذشته است ٬این روستاییان را کمترین امکانات رفاهی محروم کرده است.
بیسوادی  %98از مردم و در نتیجه پایین بودن سطح فرهنگ و عدم آـگاهی سیاسی و مذهبی و
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همچنین ناهماهنگی نژادی و قومی )در افغانستان نژادها و اقوام گوناـگون مانند پشتون ٬تاجیک ٬هزاره٬
ازبک ٬ترکمن ٬نورستانی بلوچی و ...وجود دارد( منتهی به رشد افکار نژادگرایانه و قومگرایانه گردیده و
این امر در دوران متفاوت منجر به جنگهای شدیدی شده و همیشه به عنوان یک حربه برنده و تیز در دست
استعمارگران برای نفوذ در خاـک افغانستان بوده است .امضای قـرارداد گـندمک بـین امـیر پشـتونها
)امیرمحمد یعقوب خان( و انگلیسها و یا قرارداد شوم ”دوراند“ میان امیر عبدالرحمنخان و انگلیسها در
سال  1839گویای روش بهرهوریهای استعمار از اختالفات نژادی در افغانستان مـیباشد .مـتأسفانه
علیرغم ضربات سنگینی که مردم افغانستان از این امر خوردهاند ٬هنوز هم این مسئله گریبانگیر آنها
میباشد و حتی تشکیل گروهها و سازمانها در سالهای اخیر نیز بیشتر انگیزه نژادی و زبانی داشته تا انگیزه
مکتبی وایدئولوژیکی .این امر حتی در همه گروههای مارکسیست نیز به چشم میخورد .برای مثال حزب
خلق و حزب پرچم ٬که هر دو مارکسیست و وابسته به روسها هستند ٬به علت گرایشهای نژادی همیشه در
مقابل هم بودهاند و دست به تصفیه واعدام همدیگر زدهاند) بیشترمارکسیستهای پشتو زبان در حزب خلق
و بیشتر مارکسیستهای فارسی زبان در حزب پرچم هستند( .حاـکمیت رژیمهای استعماری نه تنها افکار
نژادگرایانه را رشد داده و آنها را در جهت منافع خویش به کار گرفته ٬بلکه با مسخ و بیمحتوا کردن اسالم و
عقاید مذهبی این ملت نیز اسالمی را ترویج نمودهاند که توجیهـکننده رژیمهای وابسته ٬فاسد و ضد اسالمی
باشد .ولی علیرغم همه تالشهای استعمار جهت نابودی فرهنگ و تاریخ و مسخ و بیمحتوا کردن اسالم٬
ملت افغانستان همچنان عرق مذهبی و روحیه ضد سلطه خارجی خود را حفظ کردند و همین امر باعث
شکست مفتضحانه انگلیسها در سالهای 1839و 1879شد و این بار نیز سبب شکست شـوروی در
افغانستان خواهد شد.
رژیمهای حاـکم از ظاهر شاه تا امین:
رژیم سلطنتی:
هرچند دراین مجموعه ماسندمستقلی درموردکیفیت حکومت ظاهر شاه در طی  40سال سلطنت بر
افغانستان دردست نداریم ٬اما باتجربهای که ملت ما در طی پنجاه سال حکومت دیکتاتوری پهلوی دارد و
با توجه به پارامترهای اقتصادی و اجتماعی که شاه از آن برخوردار بوده و ظاهر شاه فاقد آن ٬میتوان
تصور کرد که در طی این مدت بر سر ملت افغانستان چه رفته است .چهل سال حکومت ظاهر شاه و
همراهی با سیاستهای استعمارگرانه انگلیس و آمریکا چیزی جز جهل ٬فقر و غارت منابع افغانستان برای
این مردم در بر نداشت.
رژیم جمهوری:
افزایش نفوذ غرب و سد شدن حرکتهای گروههای مارکسیست به واسطه رشد و گسترش نهضتهای
اسالمی در اـکثر مراـکز و مؤسسات علمی ٬روسها را بر آن داشت تا با حذف ظاهرشاه کسی را جایگزین
ـکنند که بتواند پایههای نفوذ شوروی را در افغانستان مستحکم کند .به هر حال در اولین ساعات  17ژوئیه
 26) 1973تیر  (1354سردار داود ٬نخست وزیر سابق و داماد ظاهرشاه و دیکتاتور بالقوه ٬از طریق یک
ـکودتای نظامی عمًال بدون خونریزی به قدرت رسید .در اینکه روسها در این کودتا مستقیمًا دخالت
داشتهاند یا نه ٬این نکته قابل ذـکر است که بیش از  200تکنیسین و مشاور ارتش شوروی در آن کشور
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بودند که خیلی از آنها با واحدهای ارتشی که پایههای اصلی کودتا را فراهم میکردند ٬کار مینمودند .به
هر حال داود برای به اصطالح مدرنیزه کردن کشور و بهبود وضع اقتصادی آن و برآوردن مقاصد روسها
شروع به اصالحات کرد که از آن جمله میتوان لغو اجبار برای زنهای افغانی درپوشیدن چادر و روآوردن
به روسها برای کمکهای نظامی و اقتصادی نام برد .بینش خاص و عالقه داود به روشن کردن سیگار
آمریکاییش با کبریت روسی )داود اظهار داشته که هر وقت بتواند سیگار آمریکاییش را با کبریت روسی
روشن کند خیلی خوشحالتر میشود( او را مشتاق به روشن کردن سیگار آمریکاییش با کبریت آمریکایی
ـکرد .روند و حرکت سیاسی داود٬او رااز شوروی به سوی آمریکا سوق داد و در این حرکت تاقبول دعوت
ـکارتر برای دیدار از آمریکا در تابستان  1978پیش رفت .سند شماره  2به خوبی بیانگر جهتگیریهای
آمریکایی داود است .به هر حال موضعگیریهای خارجی داود برای ادامه مناسبات و روابط دوستانه با
پاـکستان و ایران و زیرکی برخوردش )البته از دیدگاه آمریکاییها( با روسها ٬آمریکاییها را به بیان این امر
واداشت که:
”رئیس جمهور داود کمک زیادی به بهبود ثبات منطقهای کرده و بدین ترتیب به تحقق یکی دیگر از
هدفهای اصلی آمریکا جامه عمل پوشانده است .....برای پشتیبانی از کوششهای افغانستان در راه حفظ
استقالل این کشور از فشارهای شوروی به وسیعترین درجه ممکن که هدف اصلی سیاست آمریکا در این
ـکشور است ٬ما به نشان دادن عالقه دوستانه و محسوس خود از طریق یک حضور مشهود آمریکا در این
ـکشور ادامه دهیم “.البته باید توجه داشت که ثبات منطقهای که آمریکاییها از آن دم میزنند ٬سکوت و
آرامش مرگآوری است که در پناه آن آمریکاییها میتوانند به راحتی و بدون دغدغه منابع کشورهای
منطقه را به غارت برند و آنها را تحت سلطه خویش در آورند و نه ثباتی در جهت تأمین استقالل و
خودکفایی کشورهای منطقه.
داود به هدفهای آمریکا که یکی ثبات منطقه )سکوت در برابر به غارت رفتن منابع منطقه( و دیگری
ـکاهش نفوذ شوروی در افغانستان بود٬کمک بسیاری کرد و این سیاست نیز سیاست خوشایندی برای
روسها نبود و به این ترتیب ـکودتای  27آوریل  7) 1978ثور ـ  7اردیبهشت  (1357به وقوع پیوست و
شاید بتوان گفت شوروی به هدفی که از روی کار آوردن رژیم داود داشت رسیده بود و آن چیزی جز ایجاد
زمینهای برای رشد و به قدرت رساندن حزب خلق نبود.
جمهوری دمکراتیک:
شوروی به دنبال سیاستهای قبلی برای حفظ منافع و حاـکمیت خویش در افغانستان مصلحت در آن
دید که رژیمی که از هر جهت وابسته به خودش باشد روی کار آورد و سر سپردهتر از حزب خلق برای این
ـکار قابل تصور نبود.به هر طریق٬خواه با دخالت مستقیم روسها وخواه غیرمستقیم٬وابستهترین جریان به
شوروی در افغانستان بر مسند حاـکمیت نشست.
طرز تفکر و سابقه ترهـکی و یارانش از یک سو و همراهی با سیاستهای شوروی در طول حاـکمیت
ترهـکی بر افغانستان از سوی دیگر ٬به خوبی بیانگر میزان نفوذ شوروی در کودتاـگران وـکودتای  27آوریل
است.
عدم تعهد جمهوری دمکراتیک مبنی بر دریافت کمک از کلیه کشورها با خصلت امپریالیستی یا غیر
امپرپالیستی و تماسهای متعدد سیاسی با سفرای آمریکایی در طی حاـکمیت ترهـکی بـر افـغانستان
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مسئلهای است که در بررسی برخوردهای شوروی و آمریکا با این کشور که جدای از سیاستهای این رژیم
نیست توضیح داده خواهد شد .به هر صورت ترهـکی در اجرای فرامین روسیه به علت مواجهه با حرکت
مسلمانان با موانع و مشکالت زیادی رو به رو شد و چون تأمین منافع شوروی در این شرایط مقدور نبود
روسها دست به یک سری اقدامات سیاسی برای حفظ سیستم حافظ منافع خودشان زدند که البته همه اینها
در لفافه حفظ دستاورهای انقالب کبیر  7ثور ) 27آوریل(! و دفاع از انقالب صورت میگرفت .اعمال این
روشهای سیاسی از سوی روسها که خواه نا خواه منجر به کشته شدن امین میشد و رشداختالفهای شدید
داخلی در بین سران حزب خلق و اختالف بر سر اتخاذ تصمیم واحد برای مقابله با مشکالت ٬منجر به
ـکشته شدن ترهـکی گردید )اینکه کشتن ترهـکی چگونه واقع شد و آیا روسها از این جریان با توجه به سفر
ترهـکی به شوروی دو روز قبل از کودتا و احراز لقب ”پدر انقالب“ از سوی برژنف ٬آـگاه بودند یا نه ٬مبهم
است( .در هر صورت شوروی بعد از کشته شدن ترهـکی و روی کار آمدن امین همچنان به حمایت از امین
ادامه داد .آنچه درطول حاـکمیت حزب خلق درافغانستان بر ملت افغانستان گذشت ٬به غیراز آشوب٬فقر٬
سرکوب ٬کشتار و پناهنده شدن حدود یک میلیون از ملت افغانستان به کشورهای همجوار و وابستگی
مطلق در همه جهات به شوروی نبود .خالصه به اسم خلق ٬خلق راکشتند و آواره کردند .به اسم خلق منابع
و استقاللشان را به یغما بردند.
شوروی و افغانستان:
منافع کلی روسها در افغانستان :با توجه به آنچه در توضیح اوضاع اقتصادی و جغرافیایی افغانستان
ـگفته شد منافع کلی شوروی را میتوان به ترتیب زیر خالصه کرد:
الف :راهیابی به آبهای گرم جنوب و اقیانوس هند :تزار روس گفته بود که ”هر کس بر آنجا حکومت
ـکند ٬بر تمام جهان حکومت خواهد کرد “.مقصود وی از آنجا سواحل شمالی دریای عرب و اقیانوس هند
میباشد ٬و این سیاست تا این زمان دنبال شده است.تقویت پایگاههای آمریکایی در این محدوده ٬به ویژه
درایران زمان شاه ٬پاـکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس ٬شوروی را بر این سیاست مصرتر کرده است.
پلی که شوروی را از افغانستان به این آبها متصل میکند بلوچستان پاـکستان و ایران است و همین مسئله
وجود گروههای طرفدار شوروی در بلوچستان پاـکستان و ایران و طرح مسئله پشتونستان )بلوچستان
بزرگ( را به خوبی توجیه میکند.
ب :منابع اقتصادی :همان گونه که ذـکر شد افغانستان دارای منابع بکر و دست نخورده زیادی است که
به علت عدم سرمایه و متخصص کافی تاـکنون مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است .این منابع با توجه به
امکانات شوروی میتوانند در جهت نیازهای داخلی و صنعتی شوروی به خوبی به کار گرفته بشود؛ همان
ـگونه که گاز هم اـکنون یکی ازاقالم صادراتی مهم افغانستان به شوروی راتشکیل میدهد .ضمنًا با تسلط بر
افغانستان این کشور میتواند بازار خوبی برای اجناس بنجل روسی باشد.
ج :مقابله با آمریکا :توسعهطلبی و جهانخوارگی یکی از ریشههای مبارزه و رقابتی است که بین
ابرقدرتها بر سر استعمار ملل مستضعف جریان دارد .شوروی نمیتواندنسبت به رشد پایگاهها ورژیمهای
طرفدار آمریکا در جهان ساـکت بنشیند و بنا بر خصلت مذکور دست به اقدامات توسعهطلبانه خواهد زد.
بنابراین به همان اندازه که آمریکاییها سعی در کسب مواضع استراتژیک و پردرآمد جهان دارند ٬روسها
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نیز به همان اندازه در تالش برای به دست آوردن چنین مواضعی هستند .این رقابتها هر چند در اصل برای
تأمین منافع دائمی و سلطه همیشگی بر کشورهای ضعیف است ٬به ابرقدرتها این امکان را میدهد که تحت
پوشش ترویج ایدئولوژی ٬اقتصاد آزاد و سرمایهداری یا سـوسیالیسم و کـمونیسم ٬هـرگونه حـرکت
استقاللطلبانهای را در کانال منافع خویش از مسیر اصلی منحرف کنند .در این مورد در بخش برخورد
آمریکا با افغانستان بیشتر توضیح داده خواهد شد.
روش نفوذ شوروی در افغانستان:
آنچه مسلم است حضور نظامی و اقتصادی روسها در صحنه سیاسی افغانستان هرگز نمیتوانسته
بدون تکیه بر پایگاههای داخلی در این کشور صورت گرفته باشد .کًال دخالت و حضور در هر کشوری
مستلزم وجود پایگاههای وابسته به آن بیگانه است .آنچه در اسناد موجود در این کتاب در رابطه با نفوذ و
عملکرد شوروی در افغانستان بر میآید به قرار زیرند:
الف :ایجاد پایگاهها و احزاب سیاسی:
شوروی برای ایجاد پایگاههای سیاسی دست به ایجاد و یا تشویق برای ایجاد احزاب وابسته به خود
در افغانستان زد و نتیجه این اقدام تشکیل احزاب خلق و پرچم بود که در زمان ظاهرشاه شروع به فعالیت
ـکردند و در جریان روی کار آمدن داود و دوران تصدی وی پایههای خود را مستحکمتر کرده و در اجرای
قبول مسؤولیت از سوی شوروی خود را آماده نمودند .این احزاب به طورکلی پایگاهی شدند بـرای
سازماندهی افراد متمایل به شوروی و پرورش و تربیت کسانی که در آینده بتوانند وفاداری خود را به نحو
احسن در قبال تعهدات )ایدئولوژیکی(! به شوروی ابراز و عملی نمایند .نکته در خور توجه در اینجا این
است که شوروی احزاب طرفدار خود را در یک تشکیالت واحد متشکل نکرد بلکه احزاب مارکسیست
طرفدار شوروی را در تشکیالت مجزا و حتی به ظاهر متضاد سازماندهی نمود .شوروی با این کار به
تعقیب این سیاست پرداخت که اـگر یک حزب از برآوردن توقعاتش عاجز ماند یا سقوط کرد ٬حزب دیگر
را که آن نیز خواهان حاـکمیت شوروی است بر صحنه سیاسی حاـکم گرداند .نمونه بارز این سیاست را در
افغانستان و در مورد حزب پرچم و حزب خلق میتوانیم ببینیم .حزب خلق در اوایل حاـکمیتش دست به
تصفیه شدید عناصر پرچمی از کلیه مراـکز دولتی زد و در این میان ببرک کارمل نیز از این تصفیه مصون
نماند که در نهایت به تبعید او به پراـگ انجامید .اما باعدم موفقیت خلقیها در سرکوب مخالفان وایجاد ثبات
یا به بیان دیگر عدم موفقیت خلقیها درتثبیت حاـکمیت روسها در افغانستان و باالخره کشته شدن ترهـکی و
مطلوب نبودن شرایط برای روسها ٬بهتر آن دیدند که با تغییر ظاهری در حزب حاـکم منافع خویش را
همچنان از کانال مزدوران پرچمی حفظ نمایند وشاید این تفسیر کالم لنین باشد که بارها و بارها درتوجیه
سیاستهای شوروی از سوی وزیر مختار سفارت شوروی در ـکابل به مقامات آمریکایی ابراز شده که ”هر
انقالب بایستی از خودش دفاع کند“ .جالب اینجاست که انقالب )!( افغانستان باید از تثبیت حاـکمیت
روسها بر مقدرات کشورش دفاع کند .به هر صورت وجود احزاب وابسته به ابرقدرتها پایگاههای واقعی
آنان برای نفوذ و تجاوز در کشورهاست .شوروی برای توجیه تجاوز نظامی خود به افغانستان ادعا میکند
ـکه ما به تقاضای دولت افغانستان و طبق معاهده دوستی که با این کشورداشتهایم اقدام به این عمل کردهایم
واین معاهده دوستی چیزی نیست جز معاهدهای که در  5دسامبر  1978بین ترهـکی پرورش یافته روسها و
مسکو به امضای طرفین رسیده است.
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ب :سلسله نظامی:
ارتش و نیروهای نظامی در کشـورهای مسـتضعف هـمیشه بـه عـنوان یکـی از حسـاسترین و
موردتوجهترین پایگاههای نفوذی ابرقدرتها بودهاند .تشابه عملکرد امپریالیسم آمریکا و سوسیالیسم
شوروی گویای ماهیت یکسان این دو ابرقدرت است 200 .نظامی و مستشار نظامی شوروی در ارتش
ظاهرشاه در روی کارآوردن داود نقش عمدهای داشتند .قرارداد دوستی  12ساله بین داود و روسها این
تعداد را در آخرین روزهای حکومتش به  600نفر رسانید و باز همین تعداد به اضافه ارتشیان افغانی که از
طریق حفیظاهلل امین ٬عامل سرسپرده روسها سازماندهی شده بودند ٬نقش عمده را در سرنگونی داود و
روی کار آوردن ترهـکی بازی کردند .با روی کار آمدن ترهـکی ٬روسها بسط و نفوذ خود را در ارتش با
سرعت زیاد دنبال نمودند .تأسیس و در دست گرفتن و تحت کنترل کامل در آوردن پایگاههای نظامی
)مثل پایگاه هوایی بگرام( ٬سرازیر شدن سیل اسلحه و مهمات به سوی افغانستان و همراه با آنها آمدن
مستشاران و نظامیان اقداماتی بود که روسها پس از روی کار آمدن ترهـکی انجام دادند .در فاصله زمانی
بین داود و امین تعداد مستشاران و نظامیان از  600نفر به  7200نفر رسیدند .میزان ارسال تانکها به حدی
بوده که یکی از ناظرین به مقامات سفارت آمریکا میگویدتعداد زیادی تانک بدون راننده در اردوگاههای
نظامی وجود دارد .هلیکوپترهای توپدار  MI-24و هواپیماهای میگ ارسال شده به افغانستان در حال
حاضر نیز یکی از مؤثرترین سالحها برای کشتن و سرکوب مسلمانان افغانستان است .همه اینها با توجه به
این مسئله است که روسها همیشه تجاوز نظامی به افغانستان را به عنوان حداقل آخرین راه برای تثبیت
حاـکمیتشان در نظر داشتند.
ج :سلطه فرهنگی :مسخ فرهنگ و جدا ساختن مردم از فرهنگ اصیل خودشان سیاستی بوده که از سوی
استعمارگران از قرون پیش برای نفوذ در دیگر کشورها به کار گرفته شده و این سیاست سرمایهای است که
روسها از اسالفشان به ارث بردهاند .مسخ فرهنگ و به دست گرفتن جریانات فکـری و پـایگاههای
آموزشی از طریق فرستادن کتابهای مارکسیستی و اعزام ایدئولوگهای وابسته به افـغانستان و بـعد از
حکومت ترهـکی به دست گرفتن کامل دبیرستانها و دانشگاهها ٬سیاستی بوده که از طرف روسها در این
ـکشور اعمال شده است .سند شماره  36گویای وضع دانشگاهها در زمان ترهـکی و عملکرد روسها در این
مورد است.
د :سلطه اقتصادی :افغانستان به واسطه فقر حاـکم بر آن همیشه متکی به کمکهای خارجی بوده است و این
ـکانالی بوده که روسها باپرداخت وامهای عظیم وتقبل اجرای پروژههای عمرانی و ارسال مصالح وادوات
مورد نیاز طرحها همیشه سعی کردهاند نفوذ خویش را حفظ کرده و حتی قانونی جلوهـگر سازند .در مورد
میزان کمکهای مالی روسها به افغانستان در اسناد متعددی به این امر اشاره شده است .امتیاز استخراج گاز٬
خرید پرتقالهای افغانی که در مزارعی با طرحهای روسی به عمل میآید ٬تنها صادرات عمده این کشور را
نیز متعلق به خود کرده است .همچنین حضور مستشاران غیر نظامی روسی در اـکثر وزارتخانهها ٬حتی
طرحهای دولتی را نیز تحت کنترل خودشان در آورده است.
جمهوری دمکراتیک افغانستان یا جمهوری افغانستان شوروی:
در این قسمت قصد بررسی عملکردهای شوروی بعد از روی کار آمدن ترهـکی تا زمان ـکودتای امین
است” .ـگروی“ )دبیر اول سفارت شوروی( درباره نیاز انقالب به دفاع از خود از لنین نقل قول کرد.
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او یادآوری نمود که تعداد زیادی از روستاییان روسیه با انقالب روسیه مخالفت میکردند زیرا آنها
فاقد تحصیل و بیسواد بودند و نمیدانستند که منافع واقعی آنها در کجاست .به عقیده او وظیفه رهبران
حکومت افغانستان پرورش و آشنا کردن تودهها درباره منافع حقیقی آنهاست) “...سند شماره  .(14روی
ـکار آمدن ترهـکی آغاز پیاده نمودن طرحهای قالبی مارکسیستی در افغانستان بود٬این اقدامات که در چهار
چوب تفکرات صرفًا طبقاتی مارکسیستی شکل گرفته بود بدون توجه به فرهنگ جامعه افغانستان و در
درجه اول برای نابودی این فرهنگ و یا به قول آقای گروی برای پرورش تودهها در جهت منافع حقیقی
خودشان!طرحریزی شده بود .آنها با این گمان که اصالحات ارضی و لغواعطای امتیاز به بخش خصوصی
تنها حالل دردهای افغانستان است ٬بدون توجه به اینکه هیئت حاـکمه روح استقالل و آزادی افغانستان را
به روسها فروخته و یا با طرح سوسیالیسم و بیمذهبی ٬عرق و اعتقادات مذهبی آنها را به مسخره گرفته٬
دست به اجرای اصالحات زدند.
حرکتها و گرایشهای مارکسیستی که به خاطر سابقهاش از دوران ظاهرشاه مواجه با عکسالعملها و
مخالفتهایی از سوی مسلمانان شده بود از زمان به قدرت مطلق رسیدن خلقیها شکل خشونت به خود
ـگرفت و انگیزه این مخالفت ٬نه اصالحات رژیم بلکه درک این معنی بود که مارکسیسم اساسًا با اسالم
مخالف است و دیگراینکه خلقیها روح آزادی و استقالل افغانستان را به روسهافروختهاند) .بررسی اسناد
این نکته را که اساس مخالفت مردم با رژیم افغانستان صرفًاجنبه اسالمی دارد به خوبی نشان میدهد واین
امر نه تنها از سوی آمریکاییها به کرات تکرار شده بلکه خود روسها و اعوان و انصارشان نیز از جمله
سافرونچک ـ وزیر مختار شوروی ـ و شوسیائو ٬سفیر آلمان شرقی ٬به دفعات این مطلب را ذـکر کردهاند.
اسناد شماره  26٬27٬28٬40٬44٬59دراین مورد گویاست (.به هر حال رشد مخالفتها و مبارزه مسلحانه٬
اختالفات داخلی و بیعرضگی رژیم خلقی ٬روشهای کشتار و سرکوب ٬روسها را به این نتیجه رساند که
برای تثبیت حاـکمیتشان به تغییراتی نیاز دارند و براساس پندارها و ریشهیابیهای واهی قالبی خودشان
دست به اقداماتی برای گسترش پایگاه سیاسی وتودهای رژیم زدند و تمام این کارها صرفًا به خاطر منافع
خودشان بود و اـگر حتی شخص ظاهرشاه هم میتوانست این منافع را برایشان تأمـین کـند از روی
ـکارآوردن او ابایی نداشتند .آنچه شوروی در این مرحله بدان دست بازید عبارت است از:
الف :تعدیل اصالحات رژیم :روسها در پی این گمان که اصالحات ارضی و دیگر اصالحات رژیم و
اجرای غلط آنها علت ریشهای طغیان مردم بوده ٬برای از بین بردن این عامل دست به تعدیل این اصالحات
زدند و با اعالم پایان یافتن موفقیتآمیز طرح اصالحات ارضی و مبارزه با بیسوادی یا دادن امتیاز به
بخش خصوصی ٬به گمان خودخواستند جلوی تداوم آشوب و بیثباتی را بگیرند .شوسیائو ٬سفیر آلمان
شرقی و سافرونچک ٬وزیر مختار شوروی )در قسمت دیگر به نقش این دو نفر در مسائل افغانستان اشاره
میکنیم( در یک سری مالقاتها با سفارت آمریکا مسئله تعدیل اصالحات را تذکر مـیدهند و حـتی
شوسیائو اصالحات ارضی رایک فاجعه میداند )سند  .(44اظهار نظر آمریکاییها در مورد این اقدام جالب
توجه است” :برنامههای مختلف اصالحاتی یقینًا به میزان زیادی به رشد خصومت داخلی نسبت به رژیم
ـکمک کرده است ولی انگیزه بیشتر دهقانان افغانی که اسلحه به دست گرفتهاند ٬درک آنها از این است که
خلقیها ٬ضد خدا و کمونیست و عروسکهای خیمهشببازی شورویها هستند) “.سند  (41این تعدیالت
مشکلی را برای رژیم حل نمیکند.
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ب :اسالم پناهی :بعد از اینکه رژیم و روسها دریافتند که ریشه اصلی مخالفتها در کجا قرار دارد سعی
در مسکوت گذاشتن یا بیاهمیت جلوه دادن جهتگیری مارکسیستی حزب خلق نمودند و حتی در دادن
رهنمود نیزپیشقدم شدند که مسلمانها گمان میکنندکمونیسم بااسالم مخالف است و بر این اساس دستگاه
رهبری برای این مسئله یک تبلیغات دامنهداری به راه انداخت و امین و ترهـکی در نطقهای عمومی اعالم
داشتند که جمهوری دمکراتیک افغانستان مطلقًا با اسالم مخالف نیست و حتی اعالمیهای از سوی بیش از
صد تن علمای به اصطالح اسالمی در پشتیبانی از رژیم و اینکه جمهوری دمکراتیک عمًال حامی اسالم
است صادر شد )اسناد  .(26٬27٬28٬65به عنوان نمونه گوشهای از نظرات سافرونچک ٬وزیر مختار
شوروی در این مورد را ذـکر میکنیم “:او مذهب )اسالم ٬یک مذهب بسیار بد است( را به عنوان تنها و
مهمترین دلیل منفرد برای یاغیگری مورد نکوهش قرار داد .او گفت توده مردم گمان میکنند کمونیستها
علیه اسالم هستند“.
ج :اظهار دوستی با کشورهای امپریالیستی :رژیم خلقی برای اظهار سیاست عدم تعهد خود از یک سو
و نشان دادن این امر که آنها نه تنها با روسها بلکه با هر کشوری که خواهان دوستی است رابطه دارند از
سوی دیگر ٬سعی میکرد از طریق دیپلماتیک در یک تـماس تـقریبًا دائـمی بـا سـفارت آمـریکا و
سفارتخانههای اقمار آمریکا باشد .البته این تماسها به طور مطلق در محدوده موارد باال نیست و تا
حدودی هم گویای بینشها و گرایشهای ترهـکی یا امین است و این تعریف در مورد امین بهتر صدق میکند
خواه این گرایش ناشی از عدم اطمینان به روسها باشد ٬خواه از تمایل واقعی به آمریکا .ولی مسئله عمده در
این تماسها که مورد توافق روسها نیز هست ٬کاهش تبلیغات ضد رژیم مبنی بر وابستگی مطلق خلقیها به
شوروی است.
سخنان شوسیائو تا حدی بیانگر سیاست روسها و در نتیجه خلقیها در قبال کشورهای امپریالیستی
است” :شوسیائو اظهار داشت که او به تندروهای خلقی گفته بود وقتی که آنان تالش میکنند تا نمایندگان
امپریالیستی را از ـکابل اخراج کنند ٬آنها از جنبش مدرن سوسیالیستی فاصله دارند .او اظهار داشت که به
آنان گفته بود که چگونه برای تمام ملل الزم است که برای صلح و پیشرفت با یکدیگر همکاری نمایند“.
)سند  (39جنبش مدرن سوسیالیستی برای روسها ایجاب میکند تا حضور خود را در مقابل حضور
دیگران توجیه کند و به این ترتیب صلح در جهان پایدار بماند!
اسناد شماره  ٬99 ٬98 ٬96 ٬95 ٬7گوشههایی است از تالشهای ترهـکی و مخصوصًا امین ٬برای عادی
نشان دادن روابط خود با آمریکا .البته عملکرد امین بعد از روی کار آمدنش در رابطه با تماس آمریکاییها
بیشتر ناشی از عدم اطمینان به روسها بوده است؛ هر چند در کنار خود هدف ذـکر شده در باال را نیز دنبال
مینمود.
د :مطلع ساختن آمریکا واقمار آمریکااز جریانات آتی :روسها درپی حفظ منافعشان پس از روی کار
آمدن ترهـکی و در مواجهه با مشکالتی که این رژیم با آن رو به رو شد در آغاز صالح در آن میدیدند که
خلقیها را در مقابله با مشکالت و فائق آمدن بر آنها یاری دهند و به همین جهت برای یافتن یک راه حل
سیاسی برای مشکالت خلقیها یکی از کارکشتهترین دیپلماتهای خود به نام سافرونچک را به افغانستان
روانه کردند .شوروی از اول این کار ٬تجاوز و دخالت نظامی را از نظر دورنمیدانست اما به خاطر دالیلی
چند ٬از جمله جلوگیری ازافتادن در تلهای از نوع ویتنام ٬میخواست که در صورت امکان برای افغانستان
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و رژیم خلقی راه حلی سیاسی بیابد.
سافرونچک مأمور این کار شد .این شخص به همراه شوسیائو ٬سفیر آلمان شرقی برای برآورد و
دریافتن عکسالعملهای احتمالی از سوی آمریکا یا کشورهای وابسته به آن نسبت به کل سیاستهایی که
در نظر داشتند اعمال کنند ٬با مقامات و سفرای آمریکایی و سفرای کشورهای وابسته به آمریکا تماسی
دائم داشتند و مستقیم یا غیر مستقیم آنها را در جریان امور میگذاشتند .البته با این کار هدفی دیگر را نیز
دنبال میکردند و آن اینکه در صورت مجبور شدن به دخالت نظامی چنین وانمود کنند که ما برای نجات
دادن جمهوری دمکراتیک افغانستان یا به قول خودشان نجات انقالب  7ثور ٬تمام راههای سیاسی موجود
را آزمایش کرده و چون موفق نبوده مجبور به دخالت نظامی شدهاند و این نکتهای بود که خود آمریکاییها
نیز متوجه شده بودند” :تصمیم شوروی برای مطلع ساختن ایاالت متحده و تعدادی از هیئتهای نمایندگی
دیگر در اینجا ٬مستقیمًا به وسیله واسیلی سافرونچک و غیر مستقیم توسط شوسیائو سفیر کبیر جمهوری
دمکراتیک آلمان )ما آـگاه شدهایم که با اطریشیها ٬بنگالدشیها ٬فرانسویها ٬هندیها و پاـکستانیها نیز تماس
ـگرفته شده است( جهت به وجود آوردن یک پایگاه سیاسی وسیعتر برای این رژیم و شاید جرح و تعدیلی
ظاهری در ترکیب رهبریت جمهوری دمکراتیک افغانستان ٬احتماًال تمایلی به مشروعیت دادن به هر گونه
اقدامات و سیاستهای آتی که روسها ممکن است در جهت افغانستان دنبال نمایندبودهاست ...در عین حال
به طور همزمان بر تالشهای مسکو جهت پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای مشکالت فزاینده داخلی این
رژیم انقالبی تأـکید مینماید .مسکو احتماًال فکر میکند که با انجام این کار به هر گونه سیاستی که در آینده
ممکن است دنبال کند مشروعیت بخشیده است و همچنین موردی برای به انحراف کشیدن هر گونه انتقاد
خارجی ایجاد کرده است که از هرگونه اقدامی که روسها ممکن است به تدریج در مورد آن تصمیم بگیرند
ناشی میشود) “.سند (49
ه :تغییر کابینه و تشکیل جبهه ملی یا تغییر در ترکیب رهبریت جمهوری دمکراتیک افغانستان :تالش
شوروی در تغییر ترکیب رهبریت جمهوری دمکراتیک افغانستان را میتوان این گونه خالصه کرد؛ تغییر
ـکابینه و وارد کردن افرادی جدید در دولت که دخالتشان در دولت خلقیها کمتر بوده و حساسیت مردم
افغانستان نسبت به آنها کمتر باشد و درنهایت به قول خود روسهاتشکیل یک جبهه ملی از نوع آنچه که در
تمام کشورها وجود دارد .ترکیب این جبهه برای روسها زیاد مهم نیست و مـمکن است ظـاهرشاه و
اعتمادی ٬نخست وزیر اسبق ظاهر شاه )شایعاتی مبنی بر تماس با اعتمادی وجود داشته( را نیز در برگیرد
و این به شرطی است که منافع روسها به حساب آورده شود .البته درتغییر و تحول اولویت با اعضای حزب
پرچم یا خود خلقیها و یا نظامیان است .این تغییر به هر قیمت برای روسها پذیرفته شده است و حتی کشته
شدن ترهـکی و امین نیز در طرح گنجانده شده .به قسمتهایی از اسناد مربوط به تغییر ترکیب رهبریت توجه
فرمایید” :او )سافرونچک( به طور محرمانه گفت چیزی که حقیقت دارد این است که ما رهبریت جمهوری
دمکراتیک افغانستان را ترغیب نمودهایم تا به وسیله وارد کردن افراد جدید به دولت پایگاهش را گسترده
ـگرداند .....او در ادامه گفت ایجاد یک جبهه ملی مثل کشورهای دیگر که ایجاد کردهاند ٬برای آنها معقول
خواهد بود) “.سند (26
”شوسیائو گفت ما مصمم هستیم انقالب را نجات دهیم.....او تأـکید کرد که سافرونچک از سوی مسکو
مأموریت گرفته تا یک دگرگونی ریشهای ایجاد کند ...اما اینکه چه چیزی ممکن است اتـفاق بـیفتد٬

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 492

شوسیائو به روشنی گفت که یک کودتای نظامی داخل حزب از طریق برکنار کردن امین و شاید دیگران٬
چیزی است که روسها قصد آن را دارند ...وقتی که من نام وطنجار را به عنوان یک کاندید احتمالی ذـکر
ـکردم ....پس از مکث کوتاهی گفت وطنجار یک سیاستمدار نیست ولی البته نظامیان کلید هر گونه تغییر
خواهند بود) “....سند (43
”روسها میتوانند یک تغییراتی در مارکسیستهای افغانستان ایجاد کنند و بدین ترتیب سعی کنند تا
ظاهری مشفقانه را حفظ کنند ....آنها ممکن است در مورد به قدرت رساندن فرد دیگری از حزب ترهـکی
فکر کنند و یا حتی حزب پرچم که قبًال به وسیله حزب خلق از صحنه خارج شده بود را به قدرت برسانند.
)سند (59
البته اصل مطلب هرگز از نظر دور نگهداشته نمیشود :شوسیائو گفت که هیچ گونه تغییر ریشهای در
داخل حزب در اینجا نمیتواند بدون پشتیبانی شوروی صورت گیرد و اینکه منافع شوروی بایستی از
سوی هر حکومت افغانستان به حساب آورده شود) “.سند (43
در اینجا بدون مناسبت نیست که حرکتهایی که منجر به ـکودتای امین و مواضع شوروی بعد ازروی کار
آمدن امین شد نیز بررسی شود .همان گونه که گفتیم تالش روسها برای تغییر ترکیب رهبریت جمهوری
دمکراتیک در جهت تغییر ترکیب و کاهش آشوب فزاینده داخلی در افغانستان آنها را تا حدی به این طرز
تفکر نزدیک کرد که امین عامل اـکثر نارضایتیها و آشوبها و زندانی کردنها میباشد و میتوان گفت که از
دیدگاه روسها ”ترهـکی به عنوان یک رئیس بدون شخصیت تلقی میشد و شرور اصلی امین بود که از جمله
مسؤل سیاستهای ستمگرانه دستگیری ٬شکنجه و اعدام شناخته شده بود و همچنین نیروی محرک در
برنامههای زجر دهنده اصالحی و همچنین مرد پرحرارت افغانستان در جانبداری از شوروی به شمار
میرفت .بنابراین هر گونه کوششی جهت اینکه نیروهای پراـکنده در افغانستان را از طریق یک تـغییر
دستگاه رهبری گرد هم جمع کند به احتمال باید به برکناری یا حتی مرگ امین بینجامد“.
این طرز فکر وتالشهایی که در این جهت انجام میگرفت به هر صورت امین را متوجه این تالشها کرد.
او این حدس را زده بود که حتی تغییر کابینه و تشکیل جبهه ملی به مرگ او منتهی خواهد شد به همین
خاطر تالشهای محدودی در جهت مقاومت در برابر کشته شدن و طرحهای روسی از خود نشان داد ٬برای
نمونه میتوان ارائه طرح سازمان ملی را در برابر طرح جبهه متحد ملی روسیه نام برد)اسناد 45و .(46
آـگاهی امین به این تالشها )سند  (47به اضافه اختالفات شدید داخلی در حزب و تکیه شوروی بر روی
عناصری از دولت جمهوری دمکراتیک افغانستان مانند وطنجار ٬مزدوریار و ـگالبزوی باعث شد که امین
از وقوع کودتا جلوگیری کند و خود در این امر پیشقدم شود) .البته اینکه دقیقًا ـکودتای امین چگونه
صورت گرفت و انگیزهها چه بود و شوروی تا چه حدی در جریان قرار داشت مبهم هستند .فقط آنچه تا
حدودی واضح است عدم اطالع روسها از جریان کودتاست (.شوروی چون در برابر یک عمل انجام شده
قرار گرفته بود و هیچ راهی جز حمایت از امین در ظاهر و ادامه سیاست براندازی وی در باطن در پیش
نداشت و این مسلم بود که ”اـگر این درست باشد که روسها ناـگهان گرفتار یک عمل انجام شده پردرد سر
شدهاند ٬میباید حداـکثر تالششان را در مورد رهبری حزب خلق میکردند تا چهره زشت او را حداقل در
ـکوتاه مدت بپوشانند .استراتژی حکومت قانون )امین بعد از روی کار آمدن به ملت قول داد کـه در
ـکوتاهترین مدت برای کشور قانون اساسی تهیه بکند( یکی از چندین حقه باقیمانده در کیسه گشـاد
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سافرونچک میباشد تا پذیرش عمومی را افزایش دهد) “.سند(92
البته در نهایت کلیه راههای سیاسی به بن بست رسید و آنچه از آغاز روسها به عنوان احتمال در نظر
داشتند صورت گرفت و خالصه طبق دعوت و درخواست دولت افغانستان )حاال منظور دولت امین است
یا ببرک کارمل ٬خدا بهتر میداند( تجاوز نظامی علنی را به آن کشور شروع کردند و صدای احدالناسی به
عنوان اعتراضی جدی در جهان بلند نشد و شاید معامله پشت پرده روسها و آمریکاییها بر سر به غارت
بردن منابع جهان به قیمت قربانی شدن خلق افغانستان تمام شد و خالصه با نام خلق و پرچم حامیان خلق
و حکومتهای طرفدار خلق دمار از روزگار خلق در آوردند .آنچه عاید خلق افغانستان شد دهها هزار
ـکشته و زندانی ٬بیش از دو میلیون آواره و صدها روستای ویران بود و خالصه آوارگی و فقر و...
برخورد آمریکا با مسئله افغانستان:
در اسناد این مجموعه آمریکاییها در بیشتر موارد دلیل عمدهای که برای توجیه حساسیتشان نسبت به
مسئله افغانستان ذـکر میکنند تأمین و حفظ ثبات منطقه است) .اسناد  10٬7و  (25حفظ ثبات یکی از
شعارهای همیشگی آمریکا برای توجیه حضور خودش در کشورهای جهان بوده است و این امر بر کسی
پوشیده نیست که طرح این شعار نه در جهت ایجاد فضای مناسبی برای رشد حرکتهای صنعتی واقتصادی
و یا استقالل کشورهای مربوطه باشد بلکه برای ایجاد فضایی است که آمریکا بتواند بدون رو در رویی یا
مواجهه با هر گونه اعتراض و مخالفتی منابع و داراییهای آن کشورها را به غارت برد.
موقعیت آمریکا در خاور میانه ٬مخصوصًا در رابطه با کشورهای همسایه و همجوار افغانستان ٬دقیقًا
بیانگر حضور مطلقه آمریکا در این منطقه است؛ پاـکستان با وابستگی آشکار به آمریکا ٬ایران )در زمان
شاه( به عنوان ژاندارم منطقه ٬کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس به عنوان منابع تأمین انرژی آمریکا و
مخصوصًا عربستان انبار سوخت و وکیل مدافع آمریکا در منطقه .با توجه این مراتب ٬حضور شوروی در
افغانستان میتواند به عنوان خطر بالقوهای برای منافع آمریکا در کشورهای نامبرده باشد و تأـکید بیش از
حد آمریکا برحفظ ثبات و تاـکید بر روابط دوستانه بین افغانستان و کشورهای همجوارش ازاین امر ناشی
میشود .ذـکر این نکته هم ضروری است که افغانستان منافع اقتصادی چندانی برای آمریکا ندارد.
با نفوذشوروی درافغانستان واحتمال دخالت نظامی تا قبل از کودتای کارمل و باالخره تجاوز نظامی
به آن کشور ٬آمریکاموضعگیریهای گوناـگونی داشته ولی همه این موضعگیریها بریک محوراستوار بوده و
آن هم حفظ خود در افغانستان برای مقابله با نفوذ شوروی و به قول خودشان تأمین ثبات منطقه است.
حضور آمریکا درایران در زمان شاه وپایگاههای اطالعاتی در این کشور امتیازویژهای بود که آمریکا
در دست داشت و با جذب افغانستان به سوی خویش میتوانست این امتیاز را ابعاد گستردهتری بخشد.
ـکودتای  7اردیبهشت  57ترهـکی ٬و بعد از آن انقالب ایران ٬سپس انقالب نیکاراـگوئه و اشغال سفارت
آمریکا در تهران ضرباتی بود که آمریکا در یک محدوده کوتاه زمانی با آن رو به رو شد.
بعد از کودتای ترهـکی ٬حمله نظامی شوروی به افغانستان همیشه به عنوان یکی از خطرات بالقوه برای
منافع آمریکا محسوب میشد) .ناـگوارترین تحوالت از نظر منافع آمریکا این خواهد بود که سربازان
جنگی شوروی واردافغانستان شوند .سند  (10ولی تجاوزشوروی صورت گرفت و بااینکه گمان میرفت
آمریکاقادربه انجام یک مانور مؤثر به خاطر شرایط موجود ذـکر شده در باالنیست ٬بااین همه این امر مانع
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از آن نشد که آمریکا ابتکار عمل را ازدست بدهد و درجهت توجیه اعمال جنایتکارانهاش با تمسک به این
عمل شوروی دست به عملیاتی ٬چه در افغانستان و چه در سطح بینالمللی زد که میتوان آنها را به طور
خالصه چنین بررسی کرد:
الف :توجیه اعمال جنایتکاران خویش با تمسک به تجاوز نظامی شوروی :با توجه به درگیری و
رقابت آمریکا وشوروی بر سراستعمار و به غارت بردن منابع کشورهای ضعیف ٬تجاوز نظامی شوروی به
افغانستان باعث شد که آمریکا برای توجیه لشکر کشی و هجوم بیامان نظامی به خلیج فارس ٬اعزام
ـکمکهای شایان نظامی به السالوادر .....از این بهانه استفاده کرده و حرکتهای ضد امپریالیستی ملتها را بر
علیه رژیمهای دست نشاندهشان با مارک وابستگی به شوروی سرکوب کند؛ هر چند این مارک زنی از
سوی آمریکاییها قبل از تجاوز نظامی به افغانستان نیز وجود داشت ولی با این عمل شدت گرفت.
ب :تالش در منحرف ساختن حرکت اسالمی ملت افغانستان :با تبلیغ این مسئله از سوی ابرقدرتها
مبنی براین که هر حرکت ضدآمریکایی یک حرکت روسی ٬و هر حرکت ضدروسی یک حرکت آمریکایی
است٬آمریکاییها سعی بر این دارند تانهضت ملت مسلمان افغانستان را باتوجه به مبارزه تمام عیار بر علیه
ارتش سرخ ٬یک مبارزه و نهضت آمریکایی نشان دهند .نتایجی که از تبلیغ این طرز فکر عاید میشود ٬در
درجه اول کشورهای وابسته به غرب را حامیان حرکت ضد روسی ملت افغان معرفی میکند و خود این
باعث شدت سرکوب ملت مسلمان افغانستان از سوی روسها میشود و ثانیًا باعث قطع حمایت جنبشها و
حرکتهای آزادیبخش غیر وابسته از این ملت میشود .این امر همچنین منجر به این میشود که این باور
برای مجاهدین افغانی پیش آید که آمریکا و وابستگانش خواهان آزادی و استقالل آنانند و حتی کمکهای
آمریکا در بعضی موارد از کانال کشورهای وابسته به خودش چون عربستان ٬مصر و پاـکستان و ...این باور
را برای آنان به وجود میآورد که این کشورها واقعًا مسلمان و خواهان حاـکمیت مسلمانان بر افغانستان
هستند و مشاهده میشود که تا حدودی این باور در بعضی از گروهها به وجود آمده است و این مسئله از
خطرناـکترین و ظریفترین روشهای نفوذ آمریکا در نهضت ملت افغانستان است و بدین ترتیب نه تنها
آمریکاییها موقعیت خود را در افغانستان تثبیت میکنند بلکه طرز فکر فوق را نیز گسترش داده و از رشد
هر حرکت غیر وابستهای به نحوی جلوگیری میکنند.
تبلیغ این طرز فکر افکار مجاهدین افغانی را آماده میکند تا نفوذ عینی عناصر آمـریکایی را در
ـگروههای مبارز عادی و طبیعی نشان دهد.
ج :نفوذ دادن افراد و حتی گروههای وابسته به غرب در نهضت اسالمی افغانستان :رشد حرکت و
انقالب ملت افغانستان و مقاومت وپایداری آنان در برابرارتش تجاوزگرشوروی امید به پیروزی این ملت
را در اذهان جهانیان گسترش داده .این امر به اضافه تأثیر تبلیغاتشان در به انحراف کشیدن افکار مجاهدان
و مبارزان و درک نکردن عمق جنایتپیشگی آمریکا به خاطر عدم برخورد و تماس با آمریکا و جنبه
صرفًا ضد روسی و ضد کمونیستی مبارزه ٬زمینه را برای نفوذ عوامل آمریکایی آماده کرده و این مسئله تا
آنجا پیش رفته که وجوداین عوامل وحتی وجود گروههای وابسته به غرب امری عادی و طبیعی است .در
اینجا بحثی در ماهیت کثیف امپریالیسم غرب نیست ولی شناختن چهره پلیدامپریالیسم آمریکا و مبارزه با
آن الزمه یک حرکت اسالمی است؛ همان گونه که مبارزه و شناختن چهره کریه و پلید کمونیسم شوروی و
این باب تذکر است به ملت مسلمان افغانستان برای جلوگیری از افتادن در دام امپریالیزم آمریکا که سعی
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دارد از خصلت ضد روسی و ضد کمونیستی این مبارزه استفاده کرده و جهتی غربگرایانه بدان بدهد.
ـگروهها و مردم افغانستان:
اسناد موجود در این کتاب نمایشگر حضور عناصر آمریکایی و گروههایی با تفکرات غربگرایانه در
صحنه مبارزه و جدال با تجاوزگران روسی است و حضور اینها در آینده و بعد از پیروزی ملت مسلمان
افغانستان بر تجاوزگران اثرات نامطلوبی بر روند جریانات داخلی افغانستان خواهد گذاشت .با اعتقاد
ـکامل به حقانیت مبارزه ملت مسلمان افغانستان و انگیزه اسالمی این حرکت وتفکیک گروههای وابسته از
این ملت قهرمان ضروری به نظر میرسد تا آنچه که خطرات بالقوهای در این حرکت هستند بررسی شود.
از آنجا که در هر انقالب و نهضتی یکی از عمدهترین و حساسترین امور ٬امر رهبری میباشد و صرف
مبارزه و بسیج تودهای بدون یک رهبری صحیح نه تنها تضمینی برای پیروزی ندارد بلکه در صورت
پیروزی قطعی هم نهضت را با عدم سازماندهی و تشکیالت رو به رو میکند که باز منجر به شکست
میشود .آنچه در افغانستان جریان دارد عدم وجود یک رهبری قابل قبول برای همه مبارزین و عدم
سازماندهی مبتنی بر این رهبری میباشد .به هر حال توجه به ترکیب رهبریت و گروههای موجود مربوط
به آنها و نقش و نفوذشان در جریانات آینده این کشور امری ضروری است .در محدوده اسناد این کتاب
بررسی کلی غیر ممکن است ولی آنچه هم وجود دارد تا حدی نحوه عمل و وابستگی تعدادی از آنها را
نشان میدهد.
نقش یک سری کشورهای وابسته به عنوان رابطهای آمریکا و این گروهها حائز اهمیت است و عمده
نقش آنان نیز از وضعیت سیاسی خودشان و منافعی که در این رابطه عایدشان میشود ناشی میگردد و
مهمتر از همه اینها گنجاندن اسالمی بودنشان در ذهن مردم افغانستان است.از جمله این کشورها پاـکستان٬
عربستان سعودی ٬مصرو ....است .پاـکستان ٬به عنوان سدی بین افغانستان و آبهای اقیانوس هند که هدف
نهایی تجاوزگران روسی است ٬منافع خویش را در آن میبیند که به حمایت از یک سری گروههای افغانی
ادامه دهد و همچنین به خاطر حضور اـکثر گروههای افغانی نقش پلی را دارد که کمکهای اـکثر کشورهای
مرتجع عربی و آمریکا و سازمان ملل را به پناهندگان و گروههامیرساند .پاـکستان وحکومت نظامی آن با
یک سری اصالحات ظاهری از قبیل بستن کابارهها و مراـکز فحشاء و ادعای اسالمی بودن ٬خواهان
باوراندن اسالمیت خویش به مردم است .این اسالم پناهی به اضافه کمکهای مادی و تسلیحاتی که از
ـکانالهای مختلف برای ارائه به پناهندگان و شورشیان به پاـکستان میرسد و کمکهای خود پاـکستان باعث
شد که پاـکستان و حکومت نظامی از پناهندگان و حتی گروهها در جهت حاـکمیت خویش و سرکوب
حرکتهای ضد رژیمش استفاده کند .اسناد  21 ٬55 ٬68 ٬80 ٬106و  18بیشتر در رابطه با تماس گروهها و
افرادی است که به نحوی در رابطه با آمریکا و کشورهای وابسته به آن هستند .عربستان سعودی نیز که با
امکانات مالی فراوان در تالش در جهت باوراندن اسالمیت خویش به مردم افغانستان و در حقیقت در
جهت تحکیم مواضع اربابش آمریکاست ٬یکی از منابع مالی پناهندگان و آوارگان و بعضی از گروههای
مبارز افغانی است .نکتهای مهم در بینش این گروهها ٬مخالفت و ترس آنها از پا گرفتن حرکت واقعی
اسالمی مانندانقالب اسالمی ایران است که دراین موردهمنوایی با آمریکا به وضوح نشان داده میشود .به
دو قسمت از دو سند که اولی اظهار نظر مقامات آمریکایی است و قسمت دیگر اظهارات نماینده یکی از
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رهبران گروههای فعلی افغانستان میباشد توجه فرمایید:
”سقوط یک رژیم رادیکال چپی و مورد حمایت شوروی ٬بحق میتواند انعکاسهای مثبتی بـرای
ایاالت متحده در سراسر جهان سوم داشته باشد .همچنین علیرغم قلت اطالعات ویژه ٬رژیمی که به
رهبری مخالفان رژیم کنونی بر سر کار آید میتواند بحق به بازگشت حضور ایاالت متحده ٬در زمینه
عمرانی در این منطقه کمک کند ٬و برعکس رژیمی که بر شالوده تعالیم برخواسته از بنیادگرایی اسالمی
استوار باشد ٬احتماًال برای اصالحات اجتماعی و اقتصادی چندان اولویتی نخواهد داشت) “.سند (65
”تارزی )نماینده و برادر زن سید احمد گیالنی رهبر محاذ ملی اسالمی انقالبی افغانستان( درخواست کرد
ـکه ائتالف ٬یک طرح را برای یک سری سیاستهای گسترده مورد بررسی قرار دهد .آنها قبول کردند که
چنین عملی برای جلوگیری از تمایل افغانستان به کشورهایی نظیر ایران الزم است ....او خاطر نشان کرد
ـکه رهبران مذهبی در نقش دادن آینده افغانیها سهمی داشتهاند ولی تأـکید کرد که در شورا فقط بـاید
میانهروها نقش داشته باشند) “....سند (80
اصالحات اقتصادی ٬اجتماعی و کمکهای عمرانی به عنوان ابزار امپریالیسم برای نفوذ در کشورها
است و آمریکا با روی کار آمدن رژیمی به رهبری مخالفان کنونی که براساس تعالیم برخـواسـته از
بنیادگرایی اسالمی )واژهای که انقالب اسالمی ایران را بدان میخوانند( استوار نباشد امیدوار به حضور و
بازگشت به افغانستان است و البته رژیمی که آمریکاییها خواهان آن هستند باید رنگ و لعاب اسالمی
داشته باشد و به همین خاطر آقای تارزی مسئله میانهروها را برای جلوگیری از تمایل افغانستان به
ـکشورهایی نظیر ایران مطرح میکند .به هر حال مطالعه اسناد فوق تا حدی میتواند برای شناخت مسائل
داخلی و بررسی وضع گروهها مؤثر باشد .با امید به پیروزی ملت مسلمان افغانستان بر علیه تجاوزگران
روسی و نابودی امپریالیسم آمریکا و به امید روزی که ملت مسلمان افغانستان با آـگاهی و هوشیاری تمام٬
دست تجاوزگران روسی را از میهنشان کوتاه کرده و پایههای یک حکومت اسالمی را در این کشور
اسالمی پیریزی نمایند و با امید به اینکه با طرد عناصر وابسته به غرب ٬تحققبخش شعار نه شرقی ٬نه
غربی ٬حکومت اسالمی باشند .در پایان متذکر میشویم که تعدادی از اسامی موجود در اسناد به علت
اشتباه بودن انگلیسی آن یا ترجمه فارسی ممکن است کامًال صحیح نباشد.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سند شماره )(1
سری
اداره مرکزی اطالعات )سیا(
انتشار خارجی ممنوع
ـگزارش بیوگرافیک محمد داوود رئیس جمهور افغانستان
اوت 1973ـ مرداد 1352
توجه
این سند حاوی اطالعاتی است که به تعریف فصل  ٬18بخشهای  973و  974مجموعه قوانین اصالح
شده ایاالت متحده ٬بر دفاع ملی ایاالت متحده تأثیر دارند .انتقال یا افشا یا دریافت محتویات آن توسط
افراد فاقد صالحیت به موجب قانون ممنوع است.
تعیین تاریخ خروج خود به خودی از طبقهبندی نامقدور است.
سری ـ انتشار خارجی ممنوع

افغانستان:
رئیس جمهور؛ نخست وزیر؛ وزیر دفاع ٬وزیر امور خارجه
در اولین ساعات  17ژوئیه  1973سردار )شاهزاده( محمدداوود ٬نخست وزیر سابق و دیکتاتور )63
ـ  (1953از طریق یک کودتای نظامی خیلی عالی اداره شده و عمًال بدون خونریزی به قدرت رسید و به
 40سال حکومت برادر خوانده و پسر عمویش ٬شاه محمدظاهر خاتمه داد) .شاه که در آن موقع در جزیره
”نیپولیتان ایسشبا“ در مرخصی به سر میبرد در ایتالیا در سفارت آن کشور در رم باقی مـاند .زن و
خانوادهاش در  27ژوئیه به او پیوستند.
به نظر میرسد که افسران جوان فعال در کودتا ٬داود را در آخرین لحظات در طرحشان گنجانیدند
تا مقام ارشد را ایفا کند .بعد از به قدرت رسیدن ٬داود ظاهرًا موقعیتش را در ـکابل و دیگر استانها مستحکم
ـکرده است .بعداز آنکه طی یک وقفه ده ساله به قدرت رسید ٬پادشاهی را برانداخت و قانون اساسی 1964
را ملغی کرد و نظام جمهوری را اعالم نمود وخودش را به عنوان رئیس جمهور ٬نخست وزیر ٬وزیردفاع ٬و
وزیر امور خارجه معرفی کرد 14 .عضو خانواده پادشاهی به تبعید فرستاده شدند .سردار شاه ولی خان و
عبدالولی ٬دو نفر از دشمنان اصلی داود یا در بازداشت به سر میبرند یا مردهاند .اـگر آنها هنوز زنده باشند٬
حضور مداوم آنها در کشور ممکن است یک تهدید بالقوه را برای رژیم فراهم کند.
ـکابینه جدید ٬که به وسیله کارمندان سفارت آمریکا در ـکابل٬یک چیز در هم و برهم و عجیب وغریب
نامیده شده است ٬نشانگر توافقی است بین داود و افسران جوان که در اصل به نفع داود است .رئیس
جمهور ٬پستهای باال را اشغال کرده و همین طور انتظار میرود که امور طرحهای اقتصادی را نیز در دست
بگیرد .معاون نخست وزیر و چند تن از وزرای پایین دیگر از نزدیکان داود میباشند .افسران جوان و دو
نفر غیر نظامی که به نظر میرسد که هوادار آنها باشند ٬پنج پست را در دست دارند که شامل امور مالی و
امورداخلی میشود .اـگر کابینه ناتوانی و بیاثری خود را در اتخاذ یک تصمیم واحد ثابت کند ممکن است
قادر باشد همقطاران بدون تجربه و ناهماهنگ و نامتحد خود را به کار گیرد.
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فرد)(1

داود به عنوان یک
مردی قاطع و باهوش .داود همچنین دمدمی مزاج ٬خودسر ٬بسیار رک گو و خودپرست است .او یک
مرد سختکوش و در اواخر  1930به یک مدیر با کفایت و توانا و صادق توصیف شده بود .در عرض ده
سالی که به عنوان نخست وزیر کار میکردسیاستهایش را با انرژی٬اطمینان به نفس و به طورمستقل انجام
داد .او کامًال عالقه داشت که مدرنیزه شدن و بهبود وضع اقتصادی کشورش را افزایش دهد .یک نمونه از
اصالحات لیبرالی او برداشتن اجبار برای زنهای افغانی در پوشیدن چادری است )یک جامه چادر مانند و
حجاب که طرح شده و بدن را از سر تا پای میپوشاند( .داود از حمایت قابل توجهی در نیروهای مسلح٬
بین کارمندان قدیمی دولت و عناصر مشخصی از دانشجویان برخوردار است .گروههایی مانند رهبران
مذهبی مرتجع با کارها و جهتگیریهای رفرمیستی او مخالفت کردهاند.
غیرمتعهد بیطرف؟
ـگزارشها نشان میدهد که داوود فردی شدیدًا ملیگرا است که به جستجوی کمک از هر کجا که در
دسترس باشد خواهد رفت .او ادعا میکند که یک غیر متعهد بیطرف است ٬ولی تصمیم او در مدرنیزه کردن
افغانستان در زمانی که او نخست وزیر بود ٬به اعتماد زیاد به شوروی برای کمک کردن منتهی شد .او دالیل
رو آوردنش به سوی شوروی را کمکهای نظامی آمریکا به پاـکستان و حمایت اندک آمریکا از افغانستان
ذـکر کرد .او احساس کرد که خطر کمی در اعتماد کردن به آن کشور برای تأمین نظامی و اقتصادی وجود
دارد .بر طبق اخبار گفته میشود که داود یک دفعه اظهار داشته است که وقتی که بتواند سیگار آمریکاییش
را با کبریت روسی روشن کند خیلی خوشحالتر میشود.
موقعیت شوروی در ـکابل ممکن است به خاطر به قدرت رسیدن داود بهتر شده باشد ٬ولی فقط مقدار
ـکمی .این گونه شایع شده که روسها از پیش در مورد نقشههای او در برانداختن شاه اطالع داشتهاند .بیشتر
از  200تکنیسین و مشاور ارتشی شوروی در آن کشور بودند .خیلی از آنها با واحدهای ارتشی که
پایههای اصلی کودتا را فراهم کردند ٬کار میکردهاند .با وجود این هیچ اثری از اینکه روسها کودتا را
تحریک یا مستقیمًا در آن کودتا دخالت کردهاند ٬وجود ندارد.
داود به عنوان رئیس جمهور
در اولین نطق ملی خود٬پرزیدنت داود باتندی از تجربیات ده ساله شاهنشاهی در دموکراسی صحبت
ـکرد .ادعا میکرد که آن )رژیم شاهنشاهی ــ مترجم( بـه خـاطر دروغـها ٬خـیانتها ٬پـارتیبازیها و
منفعتطلبیها رو به انحطاط گذاشته بود .او ذـکر کرد که خانواده شاهنشاهی از قدرتهایشان سوء استفاده
ـکرده و باعث فلج اقتصادی ٬اداری و سیاسی شده بودند .او گفت که از اولویتهای مهم رژیم او پیشرفت
اقتصادی و تغییرات اساسی اجتماعی خواهد بود.

1ـ این گزارش توسط مرکز خدمات مراجع تهیه و به مقدار لزوم با سیا و وزارت امور خارجه هماهنگ شده است .نظریات و سؤاالت بـرای
مایکل کاپس ٬به شماره  6765داخلی  ٬143ارسال شود.
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انعکاسهای بینالمللی
داود با اینکه تعهد داده که سیاست بیطرفی و عدم تعهد افغانستان را ادامه دهد ٬ولی باز بر روی ٬میل
خود به پیدا کردن یک ”راه حل دایمی“ بر سر مسئله پشتونستان با پاـکستان تاـکید نموده است.پشتونستان
اسمی است که به نواحی پشتو و بلوچی زبان ایران ٬افغانستان و پاـکستان ٬مخصوصًا استانهای مرزی غرب
پاـکستان داده میشود .پشتوها گروه قبیلهای عمده در افغانستان هستند و خیلی از آنها به طور گسترده در
مرز افغانستان و پاـکستان زندگی میکنند .حامیان پشتونستان نه در محدوده دقیق آن توافق دارند و نه در
هدفهای نهایی آن .عدهای فقط خواهان افزایش خودمختاری بـرای مـنطقه هسـتند و عـدهای دیگـر
میخواهند که پشتونستان یک کشور مستقل باشد .داود از حامیان قدیمی استقالل است و در سال 1962
مقامات آمریکایی او را به عنوان یک نفراحساساتی و بیمنطق در این موضوع تشخیص دادند .وقتی که او
نخست وزیر بود ٬تنها در جشن سالیانه روز پشتونستان شرکت میکرد.
قبل از اینکه داود کودتایش را انجام دهد ٬روابط بین اسالمآباد و ـکابل سرد بود و به نظر میرسید که
بدتر هم میشود .محمد موسی شفیق ٬فردی که قبل از داود نخست وزیر بود ٬ظاهرًا خواهان روابط خوبی
با پاـکستان بود و مخصوصًا به پشتونستان عالقهمند نبود.
با این وجود ٬احساسات عمومی او را مجبور کرد که تبلیغات علیه پاـکستان را افزایش دهد و در مه
 1973پاـکستان افغانها را به دخالت علنی در امور داخلی پاـکستان متهم کرد .داود برعکس شفیق نگران
پشتونستان است و زمانی که او نخست وزیر بود ٬افراد قبیلهای و عدهای از دستههای معمولی سربازان را
جهت به حرکت درآوردن یک شورش در مرز پاـکستان فرستاد .این کشمکشها در اوایل  1960به اوج خود
رسید ٬زمانی که به نظررسیددو کشور به جنگ نزدیک شدند٬روابط دیپلماتیک به هم خورد و مرزهابسته
شد.
ـکوششهای داود تقریبًا با شکست کامل رو به رو شد.قبایل پاـکستان جوابی ندادند ٬بسته شدن مرزها )
طرح شده بود که به پاـکستان ضربه بزند( بخش اصلی تجارت خارجی افغانستان را قطع نمود که در نتیجه
آن به آبروی داود خللی وارد آورد که این عمدتًا در برکناری نخست وزیر در 1963دخیل بود.از آن موقع
افغانها تبلیغات خود را زنده نگه داشتهاند ٬ولی به تدریج از طرفداری از استقالل پشتونستان به حمایت
افزایش خودمختاری برای استانهای مرزی پاـکستان تغییر موضع دادهاند .طرحهای فعلی داود در مورد
پشتونستان روشن نیست .احتماًال ٬او حاال بیشتر در مورد خطرات یک سیاست پشتونستان فعال برای
افغانستان و خودش واقف است.
به قدرت رسیدن داود ٬روابط بین تهران و ـکابل را که در گذشته اخیر به تدریج در حال بهبود بوده٬
تهدید میکند .قبل از این کودتا ٬شاه ایران نگران نفوذ شوروی در افغانستان بود .روابط صمیمی داود با
شوروی ممکن است انعقاد یک معاهده در مورد تقسیم آبهای رود هیرمند و به همان اندازه دسترسی به
تسهیالت راه و بندر که شاه به افغانستان قول داده بود ٬را به خطربیندازد .شاه به نظر میرسد که هر خطری
را برای وحدت پاـکستان مانند خطری علیه ایران میبیند.
زندگی اولیه و سوابق
محمد داود در سال  1909در ـکابل به دنیا آمد.
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او به مدرسه انگلیسی زبان حبیبیه در ـکابل رفت و بین سالهای  30ـ  1921در فرانسه درس خواند .او بعدًا
به مدرسه افسران پیاده نظام در کابل وارد شد .از سال  1932تا  1938داود فرماندهی عموم و فرمانده
استانهای شرق و قندهار بود ٬جایی که از او به عنوان کسی که تغییرات فرهنگی و اجتماعی وپیشرفتهایی
در متدهای کشاورزی به وجود آورده بود ٬نام برده میشد .در سال  1939او فرمانده نظامی ـکابل شد و در
اوایل سال  1940او به عنوان فرمانده عمومی نیروهای مرکزی ارتش خدمت میکرد .داود در خالل
سالهای 48ـ 1946وزیر دفاع ملی بود و بعد سفیر در کشورهای فرانسه ٬سوئیس و بلژیک شد .در سال
 1849او دوباره به مقام وزیر دفاع ملی منتصب شد و رئیس اولین گروه از وزرای شورای عالی کشور بود.
در سال 1953داود به سمت نخست وزیری ٬وزیردفاع ووزیرطرحریزی منتصب شد .ظاهر شاه او را
در سال  1963به خاطر سیاست ناسازگاری نخست وزیری در قبال پاـکستان برکنار نمود .پیشنهاد شده
بود که داود میتوانست مقام خودش را نگه دارد ٬ولی تصمیم گرفت تا بـه خـاطر انسـجام خـانواده
شاهنشاهی استعفا بدهد.
انتظار در کنار صحنه
بازنشستگی داود ٬در قدرتش و در امکان اینکه او از این قدرت برای برگشتن به سر کار استفاده کند
خللی وارد نکرد .ناظرین معتقدند که حضور این شخص قدرتمند در کنار صحنه ٬اعتماد عـمومی را
خدشهدار کرد؛ که به عدم اجرای موفقیتآمیز تجربه ظاهر شاه در دموکراسی و تغییرات قانون اساسی او
در  1964منتهی شد.
در اوت  ٬1968داود و شاه برای یک آشتی کوشش کردند .مذاـکرات آنها موفقیتآمیز نبود .برطبق
ـگفته یک مقام دولتی افغان ٬در سال 1971داود به طور خصوصی نارضایتی خودش را درمورد شاه اظهار
ـکرد ٬کسی که او احساس میکرد کشور را دارد با اهمیت ندادن و تحمل فساد اخالقی در میان اعضای
خانواده سلطنتی خراب میکند .داود و برادرش شاهزاده محمد نعیم احساس کردند که قانون اساسی٬
خانواده سلطنتی را به مشغول شدن به فساد تشویق کرده است .آنها از داشتن شغلهای اجتماعی منع شده
بودند ٬لذا اعضای خانواده سلطنتی کوشش کردند که روی اشخاصی که این شغلها را داشـتند ٬تأثـیر
بگذارند.
در یک پیشگویی٬داود گفت که اعتماد زیاد شاه به ارتش میتواند باعث سقوط سلطنت شود .او شاه را
متهم به خفه کردن ابتکارات وزرا کرد و هنوز بر این عقیده بود که برکناری او به عنوان نخستوزیر در سال
 1963نتیجه یک کنایه و شایعه بود .طبق گفته مقام افغانی فوق ٬داود ٬شاه را وادار کرده بود که اصالحات
الزم را انجام دهد.
سالمتی
داود تحت معالجات پزشکی در سوئیس در سال  1959برای چیزی که در آزمایشات ٬دیسک جابه
جا شده شناخته شده بود ٬قرار گرفت.
در جستجوی کمک بیشتر پزشکی در وین در سال  ٬1960معلوم شد که او از تنظیم نبودن ستون فقرات و
روماتیسم رنج میبرد؛ اـگر چه درباره او گزارش شده که علیرغم دنبال کردن یک زندگی شبانه سنگین
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بیش از آنکه بیمار به نظر برسد ٬سرحال بوده است.با ترک وین در آوریل  1960او به مراـکز استراحتی
اتحاد شوروی واقع درسوخی ٬جهت چند هفته استراحت و معاینه پزشکی رفت .در فوریه  1961هنگامی
ـکه در رم بود ٬تحت عمل جراحی برای دیسک جابجا شدهاش قرار گرفت .در مدت یک مالقات که در
انگلستان در ژوئیه 1691داشت ٬مقامات انگلیسی در مورد سالمت بدنی و هوشیاری مغزی او نظردادند.
داود در خانهاش به خاطر یک بیماری که فاش نشد برای دو هفته در اوت  1968محبوس شد .در 1972
او از یک حالت تورم کبدی رنج میبرد که بدون تکمیل معالجات تحت مداوا قرار گرفت.
ناظرین مختلف در مورد سالمت مغزی داود شک کردهاند .در 1960چندین عضو خانواده سلطنتی به
او لقب ”شاهزاده دیوانه“ داده بودند .آنها گفتند که در وحشت به سر میبردهاند و جرأت انتقاد از داود را
نداشتهاند .همان منابع ادعا کردند که داوود به ظاهرشاه گفته تنها دلیلی که او هنوز شاه است به خاطر این
است که او به عنوان نخست وزیر میخواهد او ) ظاهرشاهـ مترجم( در آنجا باشد .اخیرًا یک مقام دولتی
پاـکستان ٬داود را به عنوان یک ”دیوانه“ واقعی توصیف کرد و ادعا کرد که رئیس جمهور یک بار تحت
معالجات روانی در شوروی قرار گرفته است .اخیرًا یک روزنامهنگار ٬داود را مانند )ـکسی که( خسته و
خمود به نظر میرسد ٬توصیف کرد.
مسافرت
داود در رأس هیئت نمایندگی افغانستان در سال  1948به سومین دوره مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در پاریس رفت .در سال  1953او به عنوان نماینده شاه در تشییع جنازه ژوزف استالین در مسکو و
در تاجگذاری ملکه الیزابت دوم در لندن شرکت کرد .او در ـکنفرانس کشورهای غیر متعهد در بلگراد در
سپتامبر  1961شرکت کرد .به اضافه کشورهایی که ذـکر شد ٬او از چین کمونیست در  ٬1957آمریکا در
 ٬1958هند در  ٬1959ایران در  1960و آلمان در  1961دیدن کرده است.
”دیو بازارها“
از زمان کودتا داود در جستجوی این بوده که محبوبیت خود و تحقیرش را از خانواده سلطنتی با
پافشاری بر اینکه به او آقا داود بگویند و نه رئیس جمهور ٬به نمایش بگذارد .طبیعتًا نرم و غیر رسمی
صحبت میکند ٬معموًال ظاهری آرام دارد ٬ولی بعضی مواقع یک حالت وحشیانه از خود نشان میدهد.
ـگفته میشود که او با دوستان باوفا است ٬ولی گفته شده که نسبت به دشمنانش تند و حتی بیرحم است .به
عنوان نخست وزیر او با لباس مبدل مغازهها را مورد بررسی قرار میداد ٬با این عقیده که از صداقت
فروشندگان مطمئن شود .به این دلیل او لقب ”دیو بازارها“ را به دست آورده بود .مطابق شایعات بازار٬
یک نانوا را به خاطر قیمت اضافه که بر روی نان کشیده بود به وسیله زنده پختن او دراجاق )تنور( خودش
تنبیه کرد .بر طبق شایعات یک تنبیه عمومیتر )او این است که( گوش فروشندگان بیدقت را به دیوار
میخکوب میکرده است.
رئیس جمهور یک مشروبخور خوب و یک سیگارکش قهار است .در مدت بازنشستگی او کمی
عالقه به کشاورزی نشان داد .او خیلی روان ترکی ٬فارسی ٬پشتو و فرانسه صحبت میکند .او مقداری
انگلیسی میداند ٬اـگر چه ترجیح میدهد از آن استفاده نکند.
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خانواده
در 1934داود بازینب جان٬خواهر ظاهر شاه ازدواج کرد .آنهاحداقل  3پسر و 4دختردارند.یکی از
دخترها بین سالهای 62ـ  1961مقیم واشنگتن بوده است .یکی از پسران در مسکو درس میخواند ٬داود
 13اوت 1973
یک یا دو بار در سال او را مالقات میکند.
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزیر امور خارجه واشنگتن

سند شماره )(2

تاریخ 30 :ژانویه 78
طبقه بندی :خیلی محرمانه

شماره سند  0820ـکابل
موضوع :افغانستان در سال 1977
1ـ خالصه :در سال  1977استقالل و امنیت افغانستان بدون تغییر ماند و به این ترتیب مورد رضایت
هدفهای اصلی ما در مورد افغانستان قرار گرفت .رئیس جمهور داود کمک زیادی به بهبود ثبات منطقهای
ـکرد و بدین ترتیب به تحقق یکی دیگر از هدفهای اصلی آمریکا جامه عمل پوشاند و ازاینکه اوضاع درهم
و برهم پاـکستان مورد بهرهبرداری قرار گیرداجتناب کرد.داود به سیاست نزدیکی بین خود و بوتو ٬نخست
وزیر سابق پاـکستان که از سال  1976آغاز شده بود ادامه داد و همچنین قادر شد تا با ایران به حل
اختالفات در مورد آبهای رود هیرمند )هلمند( به توافق متقابل برسد.
2ـ حوادث مهم روابط دوجانبه آمریکا و افغانستان از این قرار بودند:
الف :برقراری یک کمیسیون مشترک برای مبارزه با مواد مخدر.
ب :پشتیبانی افغانستان از موضع سازمان ملل متحد در مورد مسائل مربوط بـه جـزیره گـوام و
پورتوریکو.
ج :دعوت ـکارتر از داود برای دیدار رسمی از آمریکا) .پایان خالصه(
 3ـ مناسبات با آمریکا :روابط بین آمریکا و افغانستان در سال  1977بسیار عالی بود .حکومت
افغانستان تعهد خود را نسبت به آمریکا برای برقراری یک کمیسیون مشترک به منظور کنترل مواد مخدر و
قاچاق مواد مخدر انجام داد .بر خالف  1976هنگامی که حکومت افغانستان تعهد خود را درباره عدم
مخالفت با آمریکا درموردمسئله گوام وپورتوریکوپس گرفت٬این بارحکومت افغانستان در سال 1977
در مورد مسئله گوام و پورتوریکو به آمریکا کمک کرد.
داود دعوت ـکارتر را برای دیدار از آمریکا در تابستان 1978پذیرفت .تأمین مالی آموزش افسران افغانی
در آمریکا دو برابر شد تا بدین ترتیب سلطه شوروی در زمینه پشتیبانی خارجی نیروهای مسلح افغانستان
خنثی شود.
4ـ حکومت افغانستان در کوشش برای هماهنگ کردن برنامههای خود ٬با رهنمودهای کمکی ـکنگره
آمریکا ٬به منظور استفاده از این کمکها کوشید .نگرانی افغانستان بر سر آنچه که به نظر آنها کاهش تعهد
آمریکا در کمکهای عمرانی بود منطقه بود ٬ابراز شد .رهبران افغانستان اغلب به مقامات آمریکایی مقیم
افغانستان و سایر مقاماتی که از این کشور دیدن میکردند گفتند که افـغانستان خـواسـتار کـمکهای
محسوستر آمریکا و پیشنهاد متقابل آمریکا درباره حضور در این کشور برای مقابله با حضور شورویها
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در آن است.
5ــ مقامات افغانی دو تماس سطح عالی با رهبران آمریکا در سال  1978داشتند .هـنگامی کـه
عبدالوحید کریم سفیر افغانستان استوارنامههای خود را در روز  23ژوئیه به رئیس جمهوری آمریکا
تسلیم کرد ٬ـکارتر به او گفت” :ایاالت متحده آمریکا تشکیل قانون اساسی شما را از نزدیک از مد نظر
ـگذرانده است و ما به ویژه از تسهیالت مربوط به حقوق بشر آن آـگاه هستیم ...ما همچنین از کوششهای
داود برای بهبود رفاه اقتصادی مردم افغان بسیار آـگاه هستیم و مایلیم که در این کوشش کمکی کرده
باشیم “.رئیس جمهوری همچنین حکومت افغانستان را درباره برقراری یک کمیسیون مشترک درباره
مسئله مواد مخدر در افغانستان که دو روز قبل صورت گرفته بود مورد تمجید قرار داد و عالقه شدید
شخصی خود را در کنترل مواد مخدر بیان کرد.
6ـ سپس روز اول اـکتبر اندکی قبل از اجالسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ٬وحید عبداهلل ٬وزیر
امور خارجه افغانستان با سایروس ونس ٬وزیر امور خارجه و اترتون ٬معاون او مالقات کرد .به وحید
عبداهلل گفته شد که حکومت آمریکا مسئله تولید تریاـک را در افغانستان به عنوان یک مسئله فوری وفوتی
تلقی میکند) .این نظر به وسیله سناتور ویلیام اسکات از ایالت ویرجینیا در جریان دیدار سناتور از ـکابل
نیز منعکس شد .سناتور ویرجینیا به داود گفته بود که کمک آینده آمریکا مشروط به فعالیت حکومت
افغانستان در کنترل مواد مخدر خواهد بود “.وحید عبداهلل به طرف آمریکایی اطمینان داد که داود شخصًا
در پشت سر کوششهای حکومت افغانستان در کنترل کشت تریاـک قرار گرفته است.
7ـ در همین مالقات عبداهلل اظهار داشت که حکومت افغانستان خواستار روابط نزدیکتر با حکومت
جدید آمریکا و همچنین یک حضور ”مشهود“ آمریکا در افغانستان میباشد .وزیر امور خارجه آمریکا
پاسخ داد که آمریکا از استقالل و تمامیت ارضی افغانستان پشتیبانی میکند و به برنامههای کمکی خود
ادامه خواهد داد .ونس ٬همچنین ضمن اظهار نظر بیشتر خود گفت که رؤسای جمهوری دو کشور باید
همدیگر را بهتر بشناسند و در رابطه با این مسئله دعوتنامه رئیس جمهوری آمریکا را برای دیدار رسمی
از ایاالت متحده آمریکا در تابستان  1978تسلیم وزیر امور خارجه افغانستان کرد .بعد رئیس جمهوری
افغانستان این دعوت را پذیرفت.
8ــ مناسبات با اتحاد جماهیر شوروی :مهمترین مناسبات دوجانبه افغانستان همچنان پیوند حساس
و در عین حال سودآوراین کشور با همسایه شمالی آن بوده است.شورویها ظاهرًااز هر گونه مداخلهای در
امور داخلی افغانستان اجتناب کردهاند و موضع خود را به عنوان کمک کننده اصلی به افغانستان )بیش از
یک میلیارد دالر در ربع قرن اخیر ٬با مقایسه با کمتر از نیم میلیارد دالر از جانب ایاالت متحده آمریکا
بوده است( حفظ کردند.
هر چند که در سال  1977هیچگونه کمک اضافی به افغانستان از سوی شورویها تعهد نشد ٬طرفین
مذاـکراتی در ماه آوریل درباره مصرف هفتصد میلیون دالر اعتبار شوروی که تاـکنون به افغانستان تعهد
شده است انجام دادند .تحویل تجهیزات شوروی به افغانستان در سال  1977شامل سالحهای جدید مهم٬
مانند موشکهای ...و زمین به هوا بوده است.
9ـ از  12تا  13آوریل ٬داود از اتحاد جماهیر شوروی دیدن کرد که هر دو طرف ٬این دیدار را یک
دیدار عادی توصیف کردند که در ضمن ٬جزء مهمترین انگیزههای داود برای دریافت دعوتنامهای از
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آمریکا بوده است تا آنچه را که حکومت افغانستان به عنوان یک موازنه سیاسی بین دو ابر قدرت تلقی
میکند حفظ شود( .داود در جریان دیدار از مسکو یک قرار داد جدید  12ساله برای گسترش مناسبات
اقتصادی و بازرگانی دو کشور افغانستان و شوروی امضاء کرد.
10ـ مناسبات با چین :افغانیها برای فراهم کردن نوع دیگری از موازنه نسبت به سفر داود به اتحاد
شوروی ٬روز نهم آوریل از هیئت نمایندگی از جمهوری خلق چین تحت ریاست چای شوفان ٬معاون
وزارت بازرگانی خارجی این کشور پذیرایی کردند؛ ولی این دیدار نتیجه چنان برجستهای نداشت.
11ـ هرچند داود در نطقی دراجتماع .........در اوایل سال اظهار امیدواری برای مناسبات رو بـه
توسعه دائمی با چین کرده بود ٬ولی در این جهت هیچ اقدام برجستهای در سال  ٬1977صورت نگرفت .راه
نفوذ چین در افغانستان )ـکه شامل بعضی طرحهای جزئی عمرانی است( کامًال محقرانه است ولی این
طرحها نیز کافی است که نشاندهنده بی طرفی افغانستان بین مسکو و پکن باشد.
12ـ مناسبات با پاـکستان :نزدیکی قابل مالحظه بین داود و بوتو نخست وزیر سابق پاـکستان که سال
قبل آغاز شده بود در سراسر دوره تحوالت سال  1977در پاـکستان ادامه یافت .بوتو درجریان دیدارش از
ـکابل در ماه ژوئن )یعنی اندکی قبل از سقوطش( ٬با یک استقبال تشریفاتی ولی نسبتًاخویشتندار و سرد
در افغانستان رو به رو شد و در آن زمان حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بود که مذاـکرات تفصیلی درباره
پشتونستان )ـکه از سوی افغانستان به عنوان تنها نقطه مورد اختالف بین دو کشورتوصیف شده است به بعد
از انتخابات پاـکستان که در آن زمان مورد انتظار بود( موکول شود.
تفاهمهای مشابهی بعدًا با ضیاءالحق ٬فرماندار نظامی کل پاـکستان ٬در جریان دیدار او از ـکابل در تاریخ
11ـ  10اـکتبر حاصل شد .ضیاءالحق به افغانهااطمینان داد که همه عناصر جامعه پاـکستان اـکنون موافق با
تشنجزدایی با افغانستان هستند ٬که این امر مورد توجه و رضایت افغانها قرار گرفت .افغانها نیز به نوبه خود
بادقت هر چه بیشتراز هر گونه مداخلهای درامورداخلی پاـکستان اجتناب کردند؛ هرچند هنگامی که ولی
خان اخیرًا از زندان آزاد شد و اجازه یافت که در فهرست سیاسیون قرار گیرد ٬آنها ابراز خشنودی زیادی
در این باره کردند.
13ـ شورویها از لحاظ ظاهر نسبت به نزدیکی افغانستان و پاـکستان تاـکنون هیچ گونه عکسالعملی از
خود نشان ندادهاند .از سوی دیگر ٬مقامات آمریکایی ٬در هر دو کشور رضایت واشنگتن را درباره این
تحول که یکی از مهمترین هدفهای منطقهای آمریکاست .ابراز داشتند.
14ـ مناسبات با ایران :داود همچنین مناسبات بهتری با پسر عموی فرهنگی افغانستان ٬ایـران٬از
طریق حل مسئله مورد اختالف بین دو کشور مربوط به تقسیم آبهای رودخانه هیرمند ـ الاقل برای زمان
حاضر ـ به ارمغان آورد .حکومت افغانستان پس ازاینکه محمد نعیم ٬برادر و فرستاده ویژه داود را به تهران
فرستاد تا راه را هموار کند ٬اسناد مربوط به تصویب قرارداد آبهای هیرمند را که در سال  1973امضاء شده
بود و بعد از سقوط حکومت سلطنتی که آن را مورد مذاـکره قرار داده بود در حالت بالتکلیفی به سر میبرد
به تصویب رساند .نعیم همچنین تفاهم ایران را در مورد طرح کنترل سیالبها و آبیاری رود هیرمند که تا آن
زمان مورد اختالف بود به دست آورد .افغانستان مایل بود که این طرح را در هیرمند سفلی به مورد اجرا
بگذارد ) .این طرح در مرحله تهیه است(.
15ـ از لحاظ جنبه منفی ٬معذالک ٬افغانها همچنان نسبت به وعدههای گذشته ایران در مورد کمک به
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افغانستان که افغانها به طور موجه آن را یک نوع ارتداد از جانب ایران تلقی میکردند نسبت به ایران
احساسات خوبی نداشتند .به عالوه در اواخر سال٬هر دو دولت به نحو شدید ٬ولی در عین حال بدون
سروصدا میکوشیدند تااختالفی را بر سر یک قطعه کوچکی از مرز بین دو کشور در نزدیکی اسالمقلعه در
جاده مشهد به هرات حل کنند .دستگاه رهبری افغانستان که از اظهار نگرانیهای شاه درباره نفوذ شوروی
در افغانستان و فقدان یک نقشه امن برای جانشینی داود سخت تحریک شده بودند ٬متقابًال در هر فرصت
مناسب نگرانی خود را بر سر مسئله جانشینی در ایران عنوان میکردند.
16ـ روابط با سایر کشورها :در فصل پاییز ٬حکومت افغانستان از یک عده مقامات خارجی ٬در
فواصل زمانی بسیار کوتاهی پذیرایی کرد و دیدار این مقامات نتیجه چندانی به بار نیاورد :با پلگرین
توراس معاون وزارت امور خارجه ـکوبا )23ـ 19سپتامبر( ٬پال لوشونچی رئیس جمهوری مجارستان
)18ـــ 15اـکتبر( ٬طه محیالدین معروف نایب رئیس جمهوری ــ عراق )25ــ 22اـکتبر( ٬مانگالین دوگر
سورن وزیر امور خارجه مغولستان )30ـ 26اـکتبر( .وحید عبداهلل وزیر امور خارجه افغانستان پس از
بازگشت از مجمع عمومی ملل متحد و سیاحت در ایالت کالیفرنیا از کشورهای عراق و ایران و چند کشور
ساحلی خلیج فارس دیدن کرد و دراین کشورها کوشید تامساعدت مالی کشورهای هم مذهب وثروتمند
خود را نسبت به افغانستان جلب کند .بیشتر این جنب و جوش دیدارهای دیپلماتیک به منظور تقویت
استوارنامههای افغانستان به عنوان یک کشور فعال غیر متعهد بود ٬در عین حال افغانستان بـه نـحو
جاهطلبانهای خود را برای میزبانی در ماه مه از کمیته فرهنگی گروه کشورهای غیر متعهد آماده میکرد.
حکومت افغانستان فعالیت خود را در پشتیبانی از نهضت کشورهای غیر متعهد در چندین زمینه ٬از قبیل
ـکنفرانس دریاها و گفت و شنود اقتصادی شمال و جنوب افزایش داده است .افغانستان همچنین شدیدًا
عالقهمند است تا وضع کشورهایی که به دریا راه ندارند از لحاظ عمرانی بهبود یابد و در سراسر سال
 1977هر فرصتی را برای پیشبرد این آرمان مورد بهرهبرداری قرار دادهاست.
17ـ هر چند مطبوعات افغانستان ٬که تحت کنترل دولت است ٬گزارش دادهاند که فعالیت مربوط به
مذاـکرات صلح در خاورمیانه به نحو کامل و متعادل در جریان است ٬حکومت افغانستان با احتیاط کامل
سیاست دیرین خود را درباره اجتناب از هر گونه درگیری همچنان دنبال کرد و در این زمینه دقت خاصی٬
از زمانی که سادات با چند کشور عربی قطع رابطه کرده به کار برده است .افغانیها خود را مسلمان غیر
متعلق به نژاد سامی تلقی میکنند که از موضعگیری خاصی بجز طرفداری لفظی از آرمان عرب هیچ نفع
دیگری ندارد.
18ـ نظریه :منافع ایاالت متحده آمریکا در پیشبرد و حفظ ثبات منطقهای در طول سال از طریق بهبود
ناشی از احساس مسؤلیت مناسبات افغانستان با پاـکستان و ایران ٬تحقق یافت .طرز عمل و رفتار او )داود
ــ مترجم( در مورد مناسبات دشوار و پیچیده کشور با اتحاد جماهیر شوروی بسیار ماهرانه و از روی
توانایی صورت گرفت .از چندین لحاظ ٬اوضاع ژئوپلتیک افغانستان تااندازهای شباهت به اوضاع فنالند
دارد و داود این مبارزهطلبی را اـگر بهتر از ککونن )رئیس جمهور فنالند ــ مترجم( انجام ندهد ٬با او برابر
است19 .ـ برای پشتیبانی از کوششهای افغانستان در راه حفظ استقالل این کشور از فشارهای شوروی به
وسیعترین درجه ممکن که هدف اصلی سیاست آمریکا دراین کشور است ٬ما به نشان دادن عالقه دوستانه
و محسوس خود از طریق یک حضور مشهود آمریکا در این کشور ادامه میدهیم .دیدار رسمی داود از
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ایاالت متحده آمریکا از اقالم کلیدی برنامه سیاسی ایاالت متحده آمریکا نسبت به افغانستان در سال
الیوت
 1978به شمار میرود.
خیلی محرمانه

سند شماره )(3
بعضی از مهمترین شخصیتهای دولت افغانستان پس از ترهـکی و امین:
شاهولی :معاون نخست وزیر ٬وزیر امور خارجه و عضو شورای مرکزی حزب کمونیست .او عمومًا به
عنوان مرد شماره سه هیئت حاـکمه افغانستان شناخته میشود .اختالف آشکاری با امین یا ترهـکی ندارد.
یک پزشک تحصیلکرده در افغانستان است که احتماًال دورههایی در چکسلواـکی دیده است .او همچنین
وزیر بهداری و وزیر برنامهریزی نیز بوده است.
محمد اسالم وطنجار ٬وزیر کشور :او تانکهایی را که در آخرین کودتا به کاخ حمله کردند رهبری
میکرد و همچنین در کودتای قبلی در سال  1973رانندگی تانک فرماندهی را به عهده داشت .پس از
ـکودتا معاون نخست وزیر شد ولی به زودی مقامش تنزل پیدا کرد و وزیر کشور شد) .جایی که نفوذ کمی
حتی در خود وزارت کشور داشت (.بعدًا به مدت کوتاهی فرمانده ارتش بود و موقعی که دولت به یک
سرباز محبوب احتیاج داشت وزیر دفاع شد و در آخرین تغییرات کابینه دوباره وزیر کشور شد.
وی به عنوان یک شخص با عرضه و جاهطلب و یک راننده تانک ٬شخص انعطافپذیر که زیاد هم
باهوش نیست ٬شناخته شده است .هیچ کس در شجاعت و میل به ریسکهای شخصی که در وی وجود
دارد ٬شک ندارد .هیچ نشانهای مبنی بر عدم وفاداری به ترهـکی و یا امین از خودش نشان نداده است ولی به
احتمال زیاد کسی خواهد بود که بر علیه دولت کودتا خواهد کرد)این موضوع موردتأیید ترهـکی و امین نیز
هست( .او کمتر طرفدار روسیه است و عقایدش کمتر از غیر نظامیها در دولت عملی است.
سرتیپ شرجان مزدوریار ٬وزیر امور مرزها :این وزارتخانه مهم نیست و ممکن است که کار وی تمام
شود .او اخیرًا از وزارت کشور به این پست انتقال یافت .او قبًال در آن واحد فرمانده یکی از تیپهای مسلح
نزدیک ـکابل ٬فرمانده پادگان ـکابل و فرمانده سپاه ارتش در ـکابل بود.او با وطنجارخیلی صمیمی است وبه
احتمال زیاد با وی در کودتا شرکت خواهد کرد.
عبدالکریم میثاق ٬وزیر اقتصاد و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست :خودش درس خوانده و در یک
خانواده فقیر بزرگ شده و زمانی از وی به عنوان مرد شماره چهار در دولت اسم برده میشد ولی احتماًال
مقامش تنزل پیدا کرده است .اطالعی مبنی بر اختالف وی با رهبران حزب نداریم.
دکتر محمد اقبال ٬معاون اول وزارت دفاع :او مسؤل این است که ارتش را وفادار کند و در حقیقت وی
وزارتخانه رااداره میکند) .البته این موضوع ممکن است از یک ماه پیش که امین خودش مسؤل وزارتخانه
شده است فرق کرده باشد (.او مرد مورد اعتماد امین است و در حلقه دولت ٬عامل بسیار مهمی محسوب
میشود.
سند شماره )(4

موقعیت سیاسی و نظامی در افغانستان
جنگها و قیامهای قبیلهای :محلی در استانهای شرقی که پس از به قدرت رسیدن کودتاچیان طرفدار
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روس در اواخر آوریل  1978به وجود آمده بودند ٬تبدیل به طغیان در سراسر کشور شده است).سری(
الف :در مواجهه با دشمنی و خصومت ٬اـکثر جمعیت افغانستان که از نظر سنتی مستقل میباشند ٬رژیم
ترهـکی و نخستوزیرش امین خیلی بعید است که بتواند دومین سال خود را به پایان برساند) .سری(
ب :رژیم ترهـکی و امین تا زمانی میتواند پایدار بماند که حزب حاـکم ٬ارتش و سازمان امنیت به آنها
وفادار باشند که فشار زیادی بر آنها از سوی نیروهای متخاصم وارد میشود.
1ـ رژیمی که به احتمال زیاد جانشین این رژیم خواهد شد ٬رژیمی به رهبری و یا حداقل به پشتیبانی
افسران چپی ارتش خواهد بود )وطنجار و یا مزدوریار(.
2ـ کودتاچیان که در هرصورت روابط نزدیکی با شوروی خواهندداشت ٬در به دست گرفتن قدرت از
شوروی اجازه خواهند گرفت.
3ـ شوروی خواهان به قدرت رسیدن رژیمی است که پایههای وسیعتر و مستحکمتری داشته باشد تا
طغیان و قیام قبیلهها فروکش کند.
4ـ پس از آنکه حزب دمکراتیک خلق افغانستان قدرت را در آوریل  1978به دست گرفت .ترهـکی و
امین رهبران رژیم بودهاند.
الف :اـگر چه ترهـکی  62ساله در وضع جسمانی خوبی به سر نمیبرد ٬ولی نشانههای موجود حاـکی از
آن است که نقش وی نسبت به روزهای اول انقالب کاهش پیدا کرده است.
ب :امین تصمیم گیرنده بالفعل در امور روزمره دولت میباشد .این موضوع که وی قدرت اصلی رژیم
است در تاریخ  31مارس که وی از سمت معاونت نخست وزیر به پست نخست وزیری ارتقاء پیدا کرد
تأیید شد .الزم به توضیح است که پس از انقالب ٬ترهـکی خودش نخست وزیر هم بود.
ج :خط دهنده و تصمیم گیرنده اصلی رژیم ٬شورای مرکزی هفت نفره حزب حاـکم میباشد.
1ـ ترهـکی ٬امین ٬معاون نخست وزیر ٬شاه ولی ٬رهبران شورای مرکزی میباشند.
د :ظاهرًا رهبران سطح باالی حزب در مقابل مشکالت داخلی با هم متحد میباشند.
1ـ البته اصطکاـکهایی وجود دارد ولی رهبران تشخیص میدهند که موقعی که موجودیت خودشان به
وسیله قیامها و طغیانها در خطر است ٬باید اختالفات را کنار بگذارند.
2ـ موجودیت رژیم محاصره شده ترهـکی با افزایش و توسعه طغیانها به خطر افتاده است و ایـن
موجودیت شدیدًا وابسته به پشتیبانی فنی ٬اقتصادی ٬نظامی و سیاسی شوروی میباشد )در حال حاضر
بین  1500تا  2000مستشار روسی در افغانستان میباشند(.
الف :وابستگی کامل افغانستان به شوروی ٬رل بیشتری به شوروی در تصمیمگیریهای روزمره دولت
افغانستان داده است.
1ـ هنوز ترهـکی و امین ترسیمکننده خطوط اصلی سیاست میباشند.
ب :رژیم هنوز با یک موقعیت امنیتی مواجه نیست که اقتضا کند تا از شوروی درخواست مداخله
مستقیم نماید.
1ـ هر چندمیتوان تصور کرد که در  12ماه آینده احتماًال از نیروهای شوروی تقاضای مداخله شود.
ج :روسها اقداماتی برای حفاظت منافع خود در افغانستان خواهند کرد ولی احتماًال مداخله نظامی
نخواهند کرد؛ اـگر چه ممکن است واحدهای کوچکی برای حفاظت پرسنل خـودشان بـه افـغانستان
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بفرستند.
1ـ روسها به خاطر آنکه ممکن است برای نجات دادن یک رژیم بیاعتبار ٬نیروهایشان را برای مدت
نامحدودی در شوروی درگیر کنند ٬دست به این اقدام نخواهند زد.
2ـ رهبران روسیه باید عواقب و بهای مداخله مستقیم را ٬مخصوصًا نسبت به ایران ٬پاـکستان ٬هند و
سیاست بینالمللی بسنجند.
3ـ با این حال اـگر جنگهای نزدیک مرز شوروی شدت بگیرد ٬شوروی هواپیما ٬هلیکوپتر ) (MI-24
خلبان و مستشاران را به کمک رژیم ـکابل خواهد فرستاد.
4ـ دولت در مقابل قیامهای قبیلهای که در حال گسترش هستند و قدرت نظامی را فرسایش میدهند٬
تاـکنون پیشرفتی نداشته است.
الف :اـگر کاهش روحیه ارتش ادامه پیدا کند ٬در قدرت دولت برای نگهداشتن شهرهای مهم مثل ـکابل
اثر خواهد گذاشت.
ب :سربازان مجروح و سربازانی که به یاغیان پناهنده میشوند ٬رژیم را دچار کمبود نیرو در سراسر
ـکشور کرده است.
ج :با وجود کمکها و پشتیبانیهای شوروی ٬افغانها دچار مشکالتی در نگهداری وسایل و تدارکات
جبهه شدهاند.
1ـ طغیان قبایل تقریبًا در نیمی از کشور گسترده است .آنها در چند نقطه ٬محلهای دولتی را گرفتهاند و
چند جاده را هم برای چند ساعت در اختیار داشتهاند ولی نتوانستهاند شهر مهمی را بگیرند.
الف :آنها فاقد رهبری مرکزی و همکاری استراتژیک هستند که آنها را متحد و تبدیل به یک نیروی
پیوسته کند.
ب :آنها هنوز قادرند فشارهایی بر رژیم برای مدتی وارد کنند.
1ـ آنها یک سنت و سابقه طوالنی در جنگهای چریکی دارند و میتوانند نیروی زیادی را بسیج کنند.
2ـ احتیاج آنها به سالحهای ساده ٬آنها را مقدور ساخته است تا با سالحهایی که از دولت به غنیمت
میگیرند ٬خودشان را مسلح کرده و زندگی کنند.
سند شماره )(5

تاریخ 3 :می 78
طبقه بندی :سری

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
رونوشت به :سفارت آمریکا در تهران
شماره سند :ـکابل 3511
موضوع :اطالعات بیوگرافی درباره کابینه افغانستان
1ـ آنچه در ذیل میآید اطالعات بیوگرافی درباره اعضای کابینه افغانستان است که در ماه می اعالم
شده و فعًال در دسترس سفارت است.
نورمحمد ترهـکی :نخست وزیر و رئیس شورای انقالب )ـگزارش بیوگرافیک ـکابل (3372
ببرک کارمل :نایب رئیس شورای انقالب و معاون نخست وزیر .کارمل )غالبًا فقط به عنوان ببرک شناخته
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شده( در حدود سال  1929در نزدیکی ـکابل متولد شد .او پسر یک ژنرال احتماًال فامیل دور داود است.
وی هنگامی که در ـکابل بود یک دانشجوی آشوبگر بود و  5سال )از سال  1952تا  (1956را در زندان
ـگذراند .بعد از آزادیش از زندان دوره حقوق خود را به پایان رساند و با میر اـکبر خیبر ٬رهبر کمونیست که
قتلش در  17آوریل ٬اولین نشانه آشکار از ناآرامی بود که اتفاق افتاد) ٬ـگزارش ـکابل  (3142دوست شد.
تقریبًا در سال  60او دوست نزدیک )عاشق( آناهیتا راتبزاده شد ٬که اـکنون وزیر امور اجتماعی است .و در
سال  1965او برای پارلمان انتخاب شد .در  1965به عنوان یک عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست در
ـکنگره آن برگزیده شد .در  ٬1967او در مخالفت با گروه ترهـکی )خلق( برای تشکیل حزب پرچم به خیبر
پیوست .به خاطر تماسهای نزدیک با ولیخان و حزب عوام ملی در پاـکستان ٬او به عنوان یک حامی قوی
مسئله پشتونستان شناخته شده بود.
در سال  1973او ”بزرگترین تظاهرات در تاریخ افغانستان“ را برای اعتراض به موافقتنامه آبهای
هیرمند باایران ٬رهبری کرد .ببرک یکی از هفت رهبرکمونیستها بود که توسط حکومت داود در  25آوریل
دستگیر شد) .ـکابل (3227
حفیظاهلل امین :معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه .امین در سال  1928در پغمان متولد شد .در
اوایل سال  1959او به عنوان یک چپی آشوبگر شناخته شد .امین در رشته آموزش و پرورش متوسطه در
سال  1958از ـکلمبیا لیسانس گرفت و برای دو سال تحصیل اضافی )در سالهای  65ـ  (1963به ـکلمبیا
بازگشت .هزینه هر دو اقامت موقتی او توسط بورس کمکی ایاالت متحده تأمین شد.
امین با ترهـکی در اواسط سالهای  60همکاری نمود و در دستهبندیهای بسیار سخت بین خلق و پرچم
در سال  1967توسط پرچمیها متهم شد که عامل سیا است .به عنوان عضو مجلس عوام ٬امین گاهگاهی
صریحًا علیه فعالیتهای ایاالت متحده در افغانستان صحبت میکرد .امین هم در میان آن کمونیستهایی بود
ـکه توسط حکومت داود در  25آوریل دستگیر شد.
ناخدا محمد اسالم :معاون نخست وزیر و وزیر مخابرات) .ـگزارش ـکابل  3350را ببینید(
سرهنگ عبدالقادر :وزیر دفاع ) .گزارش وزارت خارجه  110074و دفتر وابسته دفاعی ٬ـکابل  78ـ
 0038ـ  800ـ  6ـ  84را ببینید(.
نور احمد )پنجوایی( :وزیر امور داخلی .احمد یانور ٬یا پنجوایی ٬پسر یک مالـک ثروتمند در منطقه
قندهار است .به نظر میرسد که او یک فارغالتحصیل دانشگاهی باشد .انگلیسی صحبت میکند و قبل از
انتخابش برای پارلمان در سال  1965یک کارمند جزء در وزارت امور خارجه بود .در سال  1968او با
ببرک کارمل و حزب پرچم همکاری کرد .در پارلمان ٬او یک خط کمونیستی تندی را انتخاب کرد ٬اما
اطالعات بیوگرافی ما به طور مبهم بیان میکند که او ممکن است رامشدنیتر و بیتعصبتر از دیگـر
ـکمونیستها باشد.
سلطان علی ـکشتمن :وزیرطرح و برنامه ٬ـکشتمن در سال  1953در ـکابل متولدشد .گزارش شده که او
در سال  1966عضو ـکمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق )شکل پیشین حزب خلق( بوده است .در سال
 1965او برای به دست آوردن یک کرسی در مجلس عوام تالش کرد ولی در انتخابات شکست خورد .در
سال  1967او پست مدیر کلی را در بخش اقتصادی وزارت صنایع و معادن تصرف کرد .خواهران او از
اولین حامیان آناهیتا راتبزاده ٬وزیر امور اجتماعی ٬فعلی بودهاند.
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عبدالکریم میثاق :وزیر دارایی) .هیچ اطالعات بیوگرافی وجود ندارد(
دکتر صالح محمد زاراری :وزیر کشاورزی .دکتر زاراری فارغالتحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه
ـکابل بود :جایی که او در تمام هفت سال شاـگرد اول کالسش بود .او در انتخابات 1959کاندیدای پارلمان
از قندهار شد .ظاهرًا او گاهگاهی در حین فعالیت سیاسی دستگیر شده بود .در آن موقع او یک عضو
”ـکمیته مرکزی گروه ببرک“ بود .یک گزارش دیگر داللت میکند بر اینکه دکتر زاراری یک بار در اواخر
سال  1969به دلیل اینکه حزب خلق در مقابل دستگیری او به دولت اعتراض نکرده بود ٬از حزب استعفا
ـکرد .او در آن موقع پیشنهاد کرد که توسط حزب میبایست از حفیظاهلل امین )عضو سابق کمیته مرکزی
خلق( خواسته شود که در اعتراض علیه دستگیری او )دکتر زاراری( از پارلمان کنارهـگیری کند .حزب
استعفای او را به نحو کم اهمیتی درمنطقه گزارش کرد .او بعدًا دوباره سمت خود را در حزب خلق به دست
آورد .زاراری شوهر خواهر مدیر روابط فرهنگی و خارجی دانشگاه ـکابل ٬پیرمحمد زاراری ٬است.
عبدالحکیم شهرابی :وزیر دادگستری و وکیل عمومی .شهرابی در سال  1962یک دانشجوی دو ساله
در بخش روزنامهنگاری دانشکده مراسالت بود .در آن موقع به او پیشنهاد شد که خبرنگار نیروهای
امنیتی افغان شود .یک منبع گفت که او در همان موقع در حزب کمونیست فعال بود و انتظار داشت که بدان
وسیله روزی رهبر مهمی شود .در سال  1963شهرابی به عنوان یک کمونیست خیلی فعال آماده شده بود
ـکه برای به وجود آوردن و تحریک کردن اختالفات بین ازبکها و پشتونها در سرپل ٬نزدیک مزار شریف٬
مشغول فعالیت شود .در آن موقع او در بخش دایرةالمعارف افغان در وزارت آموزش و پرورش کار
میکرد .منبع دیگری گزارش داد که در همین موقع او به طور منظم در تمام میتینگهای حزب کمونیست
شرکت میکرد و برای انتشار تبلیغات حزب و ”عقاید ضد اسالمی“ وارد فعالیت شد .شهرابی یکی از
ـکمونیستهایی بود که توسط دولت داود در  25آوریل دستگیر شد.
دکتر شاه ولی )آله کوزای  :(ALEKOZAIوزیر بهداشت عمومی .نام اخیر ٬آله کوزای ٬او را به عنوان
یک پشتون ازمنطقه قندهارتثبیت میکند) .شاه( ولی از مدرسه پزشکی دانشگاه ـکابل فارغالتحصیل شد و
دستیار یک پروفسور در مدرسه پزشکی جالل آباد بود .او ممکن است مقداری تعلیمات در چکسلواـکی
دیده باشد .در زمان کودتا او معاون مدیر بیمارستان زنان دانشگاه ـکابل بود) .شاه( ولی یکی از هفت
ـکمونیستی بود که در  25آوریل توسط حکومت داود دستگیر شد.
غالم دستگیر پنجشیری :وزیر آموزش و پرورش .پنجشیری قبًال مدیر سانسور رادیو افـغانستان
)65ـ (1963و مدیر جوایز ادبی وزارت اطالعات و فرهنگ ) (1968بود .او در سال  1969در موقع
انتخابات پارلمانی برای برکناری ”پادشاه“ زندانی شد و در سال  1972آزاد شد .قبل از دستگیرش او با
خیبر و ببرک کارمل همکاری میکرد .اما ظاهرًا هنگامی که در زندان بود از حزب پرچم ٬که در آن یک
عضو کمیته مرکزی بود ٬استعفاداد .در 1970پنجشیری و پسر عمویش یک گروه جداـگانه تشکیل دادند و
آن را دموکراتیک خلق کارگری افغانستان نامیدند .او یکی از هفت نفری بود که در  25آوریل دستگیر شد.
محمدحسن بارق شافعی :وزیراطالعات و فرهنگ ”شاعر بزرگ افغان“شافعی ٬سردبیرنشریه جدید
”خلق“ در  1966و مدیر فتوگرامتری در مؤسسه نقشهـکشی وزارت صنایع و معادن از سال  1960تا
 1967بود .او همچنین مجله ”پشتون جاق“ را چاپ کرد و در سال  1965مدیر ”پیام امروز“ بود .در سال
 1968در وزارت اطالعات و فرهنگ در یک پست نامعلوم کار کرد .در خالل همان سال او سکرتر کمیته
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مرکزی پرچم شد و بعد از اینکه ترهـکی از آن جدا شد او در حزب پرچم باقی ماند .در  1966در یک
ـگفتگوی بین ترهـکی و شافعی .مأمورین سفارت گزارش دادند که ترهـکی خیلی مشتاق شافعی بود و قبل از
پاسخ به پرسشهای مشکل بااو مشورت میکرد .اـگر چه زبان شافعی فرضًا محدود به فارسی وپشتواست٬
ولی مأمورین بر این عقیدهاند که او میتوانست بیشتر مکالمههایش را به انگلیسی انجام دهد.
سلیمان الیق :وزیر رادیو و تلویزیون) .ـگزارش ـکابل  3392را ببینید(.
اسماعیل دانش :وزیر صنایع و معادن .دانش  37ساله است و فارغالتحصیل از مدرسه حـبیبیا و
دانشکده مهندسی دانشگاه ـکابل میباشد .سه سال و نیم را در ایاالت متحده گذراند از اوایل سالهای
 1960تا اوایل سالهای  1970او درجه  BSو  MSرا در معدن از دانشگاه ویرجینیای غربی ایاالت متحده
به دست آورد .دانش ٬سه سال اضافی در مسکو گذارند ٬جایی که او یک لیسانس دیگر گرفت .دانش به
عنوان مدیر مرکزی معادن ذغال سنگ ایشپوشتا ٬و مدیر مرکزی گزارشات علمی در وزارت صنایع و
معادن خدمت کرده است و اخیرًا او رئیس بخش فیزیک در مؤسسه پلیتکنیک بود .بر طبق گفته برادرش
ـکه یک کارمند محلی خدمات خارجی سفارت است ٬دوستان نزدیک نور محمد ترهـکی ٬حفیظاهلل امین و
سلطان علی ـکشتمن هستند ٬که به کابینه معرفی شدند .دانش یک عضو )حزب( خلق است.
سرهنگ محمد رایی :وزیر امور عامالمنفعه) (Publik Work) .اطالعات بیوگرافی وجود ندارد(.
محمد منصور هاشیمی )هاشمی ــ مترجم( :وزیر آب و برق .محمد منصور هاشیمی پسر مـحمد
هاشمی ٬متولد خاش ٬جورم ٬در سال  1934است .او قبًال معلم علوم در ـکالج تربیت معلم بود .از سال
 1960تا  ٬1965او در دانشگاه آمریکایی بیروت بود .در ماه مه  ٬1963او درخواست کرد برای تحصیل
یک برنامه هیجده ماهه به ایاالت متحده برود .در اوت  1963برای مسافرت به دانشگاه ـکلمبیا ویزا
ـگرفت .اطالعات ما نشان میدهد که او به طور هفتگی در خانه یک مأمور دادگستری وزارتخانه برای
میتینگ هسته مرکزی حزب کمونیست مالقات داشت .این مالقاتها از نوامبر  1966شروع شد.
پروفسور محمود سوما :وزیر علوم عالی .سوما یک پروفسور در دانشکده علوم است .او یا موافق و یا
عضو حزب خلق است .تماسش را با اعضای شناخته شده حزب حفظ کرده است.
دکتر آناهیتا راتبزاده :وزیر امور اجتماعی .در حدود سال  1929در ـکابل متولد شد .او در سالهای 53
ـ 1951در مدرسه نرسها در شیکاـگو و مدرسه پزشکی در دانشگاه ـکابل حضور داشت .در حدود سال
 1960عاشق ببرک کارمل شد و وقتی برای پارلمان در سال  1967انتخاب شد ٬با کارمل و نور احمد
همکاری میکرد” .نور“ به عنوان یکی از اعضای ”اتحاد سه گانه کمونیستها در پارلمان“ بود .گزارش شده
ـکه در سال  1973آناهیتا در کمیته مرکزی حزب پرچم بوده است.
عبدالقدوس ـگورباندی :وزیر بازرگانی .در سال  1974ـگورباندی یک عضو کمیته مرکزی پرچم بود و
دوست نزدیک ببرک کارمل .ما در حال حاضر اطالعات دیگری نداریم.
نظامالدین تهذیب :وزیر امور قبایل .تهذیب تقریبًا متولد سال  1935در ـکوندوز است .در اوایـل
سالهای  1960تهذیب در کالج حبیبیا و در دبیرستان دولتی ابن سینا درس میداد .او فارغالتحصیل از
دانشکده اسالمی دانشگاه کابل است .بعدًا او برای رادیو ـکابل کار کرد و سپس در وزارت آموزش و
پرورش در بخش دایرةالمعارف شغلی به دست آورد و عضو یکی از واحدهای یکی از شعبات حزب
ـکمونیست بود .گزارش شده که او در سال  1966به طور منظم هر هفته در میتینگهای خانه نور محمد

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 512

ترهـکی شرکت میکرد .در آن زمان اومشغول تعلیمات حزبی بود .در 1970او به مؤسسه معلمان برگشت و
یک دوست خوب برای رای اسماتی )  ٬(RAI SMATIبارق شافعی ) ٬(BAREQ SHAFEIببرک کارمل و
سلیمان الیق شناخته شد و یک رتبه پایین حزبی را به دست آورد.
الیوت

سند شماره )(6

تاریخ 6 :می 1978

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند 3619 :ـکابل
موضوع :اولین مذاـکره با رئیس جمهور جدید افغانستان
1ـ نور محمد ترهـکی ٬رئیس شورای جدید انقالبی افغانستان ٬که دوست دارد او را آقای رئیس جمهور
خطاب کنیم ٬مرا در دفتر خودش واقع در ساختمان قدیم نخست وزیری در ساعت  5بعد از ظهر روز  6می
پذیرفت .در مدخل ساختمان رئیس و نایب رئیس تشریفات به استقبال من آمده بودند.این دو نفر در رژیم
سابق رئیس و معاون تشریفات بودند .معاون رئیس محمد زایی ٬وقتی که من از او درباره خانوادهاش
پرسیدم شروع کرد به زار زار گریستن .با همین حالت روحی مرا به دفتر رئیس جدید راهنمایی کرد .تدابیر
امنیتی به حداقل رسیده بود و فقط یک خودرو زرهی در محوطه ساختمان نخست وزیری دیده میشد.
2ـ ترهـکی از من با فشردن صمیمی دست و یک لبخند دوستانه ٬که عکاسان از آن عکس برداشتند٬
استقبال کرد .ما آن گاه در گوشه دفتر او نشستیم و شروع کردیم به گرمی سخن گفتن در حالی که عکاسان
مشغول عکسبرداری بودند .هنگامی که من گفتم متأسفم از اینکه در جریان چهار سال و نیمی که در
افغانستان بودم او را ندیده بودم و حتی ظرف  9روز گذشته متأسفتر شدم ٬او به نحو کاملی خندید .ترهـکی
به زبان انگلیسی عالی ولی در عین حال زنگ زده مکالمه میکند.
3ـ ترهـکی مذاـکرات خود را با شرح موفقیت خود ٬در حالی که احساس مباهات میکرد و از آن لذت
میبرد ٬شروع کرد و تأـکید کرد که این یک انقالب بوده است نه کودتا .او گفت روز پنجشنبه  27آوریل
ساعت نه بامداد تانکها به سوی ـکابل حرکت کردند ولی بیش از دو ساعت طول کشید که به مرکز ـکابل
رسیدند .حدود عصر ٬رژیم داود در نبرد شکست خورد ٬هر چند بیهوده میکوشیدند شب هنگام نیروهای
امدادی از ستاد سپاه مرکزی و از کرچا بفرستند .او گفت ٬با روشن شدن روز نیروی هوایی توانست کار را
یکسره کند .در ضمن ٬در داخل کاخ از داود خواسته شد که تسلیم نشد ٬به طرف مهاجمین شلیک کرد٬
همسر و خانواده او هم این کار را کردند و بنابراین کشته شدند .ترهـکی گفت ٬مقصود این بود که داود را به
عنوان یک اسیربگیریم .ترهـکی افزود اـگر داود زنده دستگیر میشد به احتمال قوی محاـکمه صحرایی شده
و تیرباران میشد .ترهـکی دیروز از بیمارستان دیدن کرده و به سربازی که با تپانچه سفیدداود مجروح شده
بود تبریک گفت.
4ـ ترهـکی آن گاه گفت که تعجب میکند که چرا من نخستین سفیری نبودم که از اودیدن کنم .برای اینکه
آنچه را که او میکوشند در افغانستان برقرار کند ”حکومت مردم است ٬به وسیله مردم و از برای مردم“.
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برای آنکه اندکی اظهارات خود را اصالح کند ٬گفت که این سؤال را از سفیر پاـکستان نیز کرده است زیرا
پاـکستان و افغانستان وجوه مشترک فرهنگی و قومی بسیاری با یکدیگر دارند.
5ــ آن گاه توضیح دادم که در چنین مواردی ما شناسایی رسمی اعالم نمیکنیم ٬بلکه همان طوری که
من انجام دادهام ٬خاطر نشان میسازیم که ما میخواهیم مناسبات عادی دیپلماتیک خود را ادامه دهیم.
من در واقع گفتم ٬ما امیدواریم مناسبات کاری نزدیکی با حکومت جدید افغانستان داشته باشیم .من
افزودم ٬همان طوری که در یادداشت ما اظهار شده است ٬من امیدوارم حکومت او به زودی از فرصت
استفاده کرده و معتبر بودن معاهدات و موافقتنامهها را تأیید کند .ترهـکی درباره این پیشنهاد اظهارنظری
نکرد.
6ـ در چندین مورد در جریان این مبادله تعارفات مقدماتی ٬ترهـکی به زمانی که او در ایاالت متحده
آمریکا گذرانده بود و دوستی او با آمریکاییها ٬و عالقه او به کیفیت آمریکایی ٬صراحت و رک بودن ٬اشاره
ـکرد .ما با هم توافق کردیم که افغانیها و آمریکاییها وجوه مشترکی با همدیگر دارند.
7ـ من آن گاه اظهار داشتم که میخواهم با او صریح باشم .من گفتم که ٬همان طوری که او میداند٬
ایاالت متحده آمریکا هرگز در جستجوی امتیاز استراتژیکی یا سیاسی از افغانستان نبوده است .او قبول
ـکرد .من گفتم که یکی از نکات اصلی سیاست ما این است که به افغانستان کمک کنیم تا استقالل ٬تمامیت
ارضی و هویتهای خود را حفظ کند .او با شوق و ذوق سر خود را تکان داد .من گفتم از زمانی
ـکه انگلیسیها هند را ترک کردند ٬نظر ما این بوده است که تنها کشوری که میتوانست استقالل افغانستان را
تهدید کند اتحاد شوروی است .و او را متوجه کردم که سیاست ما در گذشته این بوده است که بلوکهایی علیه
ـگسترشطلبی شوروی بسازیم ٬ولی اینک برداشت ما از این مسئله به مرور زمان بیش از پیش بغرنجتر
شده است.
من گفتم که با توجه به موقع جغرافیایی و نیازهای اقتصادی افغانستان ما به خوبی درک میکنیم که چرا
افغانستان مایل خواهد بود با شوروی مناسبات نزدیک داشته باشد .ولی اظهار داشتم ٬که اـگر سیاستهای
داخلی و خارجی افغانستان از سیاستهای داخلی اتحاد شوروی غیر قابل تمیز نباشد ما ناراحت خواهیم
شد زیرا چنین وضعی هویت ملی افغانستان را محو خواهد کرد و به تشنجهایی در این قسمت از جهان
منجر خواهد شد که بالنتیجه صلح مورد تهدید قرار خواهد گرفت .من گفتم که در چنین چهارچوبی است
ـکه سیاست غیر متعهد افغانستان را ارزیابی میکنیم.
8ــ در پاسخ ٬ترهـکی تأیید کرد که افغانستان یک کشور مستقل و حاـکم بر سرنوشت خود است و
میخواهد چنین بماند .او گفت خوشوقت است از اینکه ایاالت متحده آمریکا نظر با نرمشتری درباره
جهان دارد و اعتراف کرده است که ٬مثًال در مورد ویتنام مرتکب اشتباه شده است .او اشاره به این مطلب
ـکرد که در خالل دوران سناتور مک کارتی در واشنگتن بوده است و خاطر نشان ساخت که نیکسون که در
آن زمان معاون رئیس جمهور بود ٬از آمدن به یک ضیافتی درسفارت افغانستان خودداری کرد به این دلیل
ـکه افغانستان بسیار نزدیک به اتحاد شوروی بوده است .او اظهار خوشوقتی کرد از اینکه در حال حاضر
ایاالت متحده آمریکا چنین برداشتی نسبت به کشور او ندارد.
9ـ آن گاه گفتم که در ارزیابی سیاستهای یک حکومت ٬درکشوری رو به رشد مانند افغانستان ٬ایاالت
متحده قبل از همه متوجه آن میشود که این حکومت برای باال بردن سطح زندگی مردم خود و تأمین حفظ
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حقوق بشر از لحاظهای اقتصادی٬اجتماعی ٬سیاسی و حقوقی چه کار میکند .در این مرحله ترهـکی
دستخوش شور و شعف شد و به تفصیل درباره اینکه چگونه حکومت او میخواهد به مردم افغانستان
ـکمک کند سخن راند .او گفت که او و همکارانش بر خالف اسالفش ٬در واقع درباره مردم فقیر این کشور
غمخواری میکنند و عالقه ندارند پول در بانکهای سوئیس پسانداز کنند .او گفت در قضاوت نسبت به
سیاستهای حکومت او ٬باید از مردم افغانستان بپرسیم که آیا آنها موافق هستند یا خیر .او گفت در گذشته٬
خارجیان از اریستوکراتها و اشراف ٬که البته عالقهای در کمک به فقیران نداشتند میپرسیدند ٬برای اینکه
چنین سیاستی رفاه آنان راتهدید میکرد .درباره حقوق بشر ٬ترهـکی گفت این یک مسئله پیچیدهای است و
هر ملتی خودش باید درباره حقوق بشری که بیشتر برای اوضاع و فرهنگ آن مردم مناسب است قضاوت
ـکند .او به صراحت و روشنی گفت مایل نیست که ما قضاوتهایی درباره ارزشهایی بکنیم که معادل مداخله
در امور داخلی افغانستان باشد .من به او اطمینان دادم که ایاالت متحده آمریکا میل نـدارد سـیستم
حکومتی خود را در جای دیگر برقرار کند ٬ولی در عین حال درباره حقوق بشر ٬آمریکاییها با همه اوضاع
و احوال توجه زیادی دارند.
10ـ ترهـکی آن گاه گفت حکومت او روش سایر کشورها را از لحاظ آمادگی آنها برای کمک به
افغانستان مورد قضاوت قرار خواهد داد .او گفت که برنامههای عمران اقتصادی حکومت او هنوز تنظیم
نشده است ٬ولی او از ایاالت متحده آمریکا تقاضای مساعدت خواهد کرد ٬همان طوری که از اتحاد
شوروی و سایر کشورهاچنین تقاضایی خواهد کرد.او گفت شعار اصلی )مقصود اواز شعار همان سیاست
است و نه شعار( حکومت او ٬فراهم کردن نان ٬لباس و مسکن برای تودههاست .من به برنامههای کمک
خودمان در سالهای اخیر و تأـکید این برنامهها بر بهداشت ٬آموزش و پـرورش و کشـاورزی بـرای
روستانشینان فقیر اشاره کردم .او گفت به من خواهد گفت ٬همچنان که به سفیر شوروی گفته است ٬که
برنامههای کمکی ما شکست خورده است واینکه این شکست در نتیجه فقدان تعهد رژیم سابق بوده است.
من گفتم که موافقم که برنامه کمک ما به هدفهای خود نرسیده است .او از من پرسید چرا؟ من در پاسخ گفتم
ـکه او کشور خود را بهتر از من میشناسد و میتوانم تنها بگویم ٬که حکومت قبلی قادر به اجرای آن نوع
برنامهای که ما میخواستیم اجرا بشود نبوده است .او ظاهرًا از این مطلب من اظهار شادمانی کرد.
11ـ ترهـکی آن گاه گفت که میخواهد یقین داشته باشد که وقتی او موضوع ”نان“ را پیش کشید
مقصودش چه بوده است .او گفت میخواهد برای هزارها افغانی که کشور را ترک کردهاند تا در بینامی در
خارجه کار پیدا کنند ٬کار فراهم کند .این به معنای ساختن صنایع زیر بنا خواهد بود و او اظهار امیدواری
ـکرد که مادراین امر به او کمک خواهیم کرد.من گفتم که به محض اینکه وزیر مربوطه درحکومت او حاضر
به بحث درباره چنین مسائلی باشد ٬رئیس هیئت برنامه کمک آمریکا و من خوشوقت خواهیم بود که
چنین مسائلی را مورد بحث قرار دهیم.
12ـ آن گاه گفتم که یک مسئله مهم دیگر از نظر ایاالت متحده آمریکا ثبات این منطقه از جهان است.
من گفتم که از پیشرفتی که در سالهای اخیر در همکاری عمرانی منطقه حاصل شده است خوشحال
شدهایم .ترهـکی گفت که این البته ٬مسئلهای خواهد بود که حکومت او مطالعه که خواهد کرد .او همچنین
ـگفت که هنگامی که بحث درباره همکاری منطقهای میشود ٬این بدان معنی نیست که همکاری با هند٬
پاـکستان و ایران صورت گیرد بلکه همچنین با اتحاد شوروی.
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13ـ مذاـکرات با بیان مطالب خوشایند همان طوری که آغاز شده بود پایان یافت .او گفت که امیدوار
است اتحاد شوروی درباره او قضاوت بدی نداشته باشد ٬اـگر او مسجدهای بیشتری بسازد .با همین لحن٬
او اظهارامیدواری کرد ٬که ما قضاوت بدی نسبت به او نخواهیم داشت اـگر خود او به مسجد نرود .در پایان
او گفت تمام آن چیزهایی که به من گفته است به سفیر شوروی نیز اظهار داشته است.
14ـ نظریه :ترهـکی یک مرد الغر ٬با موی سفید است ٬که مسنتر از شصت و یک سالی که دارد به نظر
میرسد .دارای جذابیت و قدرت تلقینی است که میتوان آن را به افغانیها ارتباط داد .او همچنین در نتیجه
موفقیت خود سرسخت و پراز شوق و هیجان است .هنگامی که درباره نکتهای ازخود به ویژه شوق وذوق
نشان میدهد ٬چشمهای او یک نوع حالت سبعی مختص به ملت افغان میگیرد .مذاـکرات ما بسـیار
صمیمانه بود .همچنین به نظر من یک گفت و شنود واقعی بود.
الیوت

سند شماره )(7

تاریخ 10 :می 1978

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقه بندی :خیلی محرمانه
شماره سند 3805 :ـکابل
موضوع :آینده برنامه کمک ایاالت متحده آمریکا در افغانستان
1ـ خالصه :به نظر ما ٬دستورهایی که در تلگراف مرجع درباره کمکهای ما درباره افغانستان داده شده
بسیار محدود و یک استراتژی فاقد نرمشی برای دنبال کردن منافع ما در اینجا بوده است .اـگر اجازه بدهیم
ـکه بر روی این برنامهها ”ـگرد و خاـک بنشیند“قبل ازاینکه گفتگویی درباره مسائل کمکی داشته باشیم این
امر ممکن است راهها و شقوق مختلف آینده را با رژیم جدید ببندد؛ اما توصیه میکنیم که مـقاصد و
نقشههای حکومت ترهـکی هر چه زودتر مورد آزمایش قرار گیرد.
2ـ ما هنوز قادر نشدهایم تشخیص بدهیم که آیا حکومت جدید افغانستان در واقع میتواند به عنوان
یک ”رژیم کمونیستی“ در چهار چوب بخش  (F) 620از ”قانون کمکهای خارجی“ قرار بگیرد یا خیر.
حکومت ترهـکی به کرات این برچسب را رد کرده است و به همین جهت حتی کلمه سوسیالیستی را در
هیچ کدام از اعالمیههای رسمی خود یا مذاـکرات خود با ایاالت متحده آمریکا به کار نبرده است .اـکثر
رهبران رژیم جدید را میتوان در واقع دارای یک زمینه ”حزب کمونیست“ توصیف کرد )هر چند اسم
”ـکمونیست“ هرگز از طرف احزاب چپگرای افغانستان به کار نرفته است(.
دستگاه رهبری جدید به طور انکارناپذیری از طریق خشونت و خونریزی به حکومت رسیدند ٬ولی
آنها مدعی هستند که این خشونت برای سرنگون ساختن ”دیکتاتوری مستبدانه“ داود الزم بـود .مـا
معتقدیم که مقاصد و سیاستهای حقیقی حکومت جدید ممکن است تا مدتی قابل مشاهده نباشد.
3ـ حکومت جدید مطلقًا به طور علنی روشن کرده است که میخواهد از هر منبعی که باشد کمک
بگیرد ٬منجمله از آمریکا؛ و این موضوع هم ٬برای من کامًال روشن شده است و در چهارچوب کشورهای
غیر متعهد ٬این امر به منزله قضاوت درباره ”دوستانه بودن“ کشورهای خارجی با توجه به آمادگی آنها
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برای فراهم کردن کمکهای اقتصادی خواهد بود .با توجه به این اوضاع واحوال ٬ما معتقد نیستیم که بر کنار
بودن از گود یا روش منفی در پیش گرفتن امتیاز سیاسی با خود همراه داشته باشد ٬زیرا چنین موضعی
رژیم جدید افغانستان را به وضعی دچارخواهد کرد که تمامًا متکی به اتحادشوروی و هم صف با آن باشد٬
مانند وضعی که ـکوبا نسبت به شوروی دارد .اـگر بخواهیم مدت زیادی در انتظار بمانیم ٬این خطر وجود
دارد که باعث شویم حکومت ترهـکی به این نتیجه برسد که از انتخاب کردن راههای اقتصادی غیر ازاتکای
ـکامل به مسکو و دستنشاندگان راه دیگری ندارد .ببرک ٬نائب رئیس حکومت افغانستان چنین ادعایی را
امروز به من عنوان کرد .اـگر همان طوری که امکان دارد ٬افغانستان از دریافت مساعدت از عربستان
سعودی ٬ـکویت یا ایران محروم شود احساس فقدان راه دیگر ٬ممکن است در هفتههای آینده در اینجا
بیشتر شود.
4ـ سایر کمکدهندههای غربی که ما با آنها مشورت کردهایم ٬از جمله ـکاناداییها )رجوع شود به ـکابل
 ٬(3716انگلیسیها و آلمان غربی ٬قصد دارند به برنامههای مساعدت جاری خودشان در این کشور ادامه
دهند .آلمانیها به ما گفتهاند که قصد دارند زمینهها را آزمایش کنند و اعالم آمادگی کردهاند که طرحهای
خود را ادامه میدهند و آن گاه محیط را در چهار چوب شرایط عملیاتی آزمایش کنند .اـگر متوجه مخالفت
یا سوء اداره از سوی افغانیها شدند ٬قصد دارند خود را عقب بکشند .اـگر از سویی دیگر ٬آلمانیها متوجه
شوند که رژیم جدید افغانستان قابلیت پذیرائی دارد ٬آنها حاضرند درباره برنامههای جدید مذاـکره کنند.
ظاهرًا در قوانین آلمان منع کمک به کشورهای کمونیستی وجود ندارد .تنها روش سیاسی که حکومت بن
در مورد هر یک از اوضاع به کار میبرد شرط است .مثًال ٬آلمان به رژیمهای ”سوسیالیستی“ در آفریقا که
میتوان آنها را دقیقًا ”ـکمونیست“ نامید کمک میکند .در چنین مواردی آلمان هیچ گونه ارتباط معناداری
با مسکونمیبیند .در موردرژیم جدید افغانستان٬سفارت آلمان هنوز تصور نمیکند که حکومت ترهـکی را
باید دقیقًا ”ـکمونیست“ یا وابسته به مسکو از طریق ”توطئه بینالمللی کمونیستی“ توصیف کرد .عالوه بر
این سازمان ملل متحد و بانک جهانی قصد دارند به عملیات خود در این کشور ادامه دهند.
5ــ ما معتقدیم که کاری نظیر آلمانیها میتوانیم در اینجا انجام دهیم .اتخاذ روشی که به نحو صریح از
تقبل تعهدات جدید کمکی خودداری کند و به طور تلویحی هر گونه بحث معناداری را با حکومت جدید به
حالت بالتکلیفی در آورد ٬به احتمال قوی از سوی رژیم جدید به عنوان یک نشانه منفی تلقی خواهد شد.
6ـ ما دو طرح داریم که متوقف کردن آنها در ارتباط با تعهدات جدید ٬عمًال پیشرفت را در اجرای آنها
سد خواهد کرد .بدون تعهدات جدید در مورد طرح هیرمند ٬ما قادر نخواهیم بود مرحله دوم ساختمان
زهـکشی را تأمین مالی کنیم .در دوران بالفاصله قبل ازانقالب ٬به دولت قبلی طی نامهای اعالم داشته بودیم
ـکه شرایط قبلی تحقق یافته است ٬و اینکه ما حاضریم موافقتنامهای را درباره اصالح طرح ٬امضا کنیم که به
موجب آن ما متعهد میشویم  3/2میلیون دالر برای زه کشی اختصاص دهیم .اوضاع مشابهی نیز در مورد
طرح مربوط به غله وجوددارد .اـگر حکومت جدیدتصمیم بگیردپیشنهاد قرارداد  MIACرابپذیرد ما قادر
نخواهیم بود تا زمانی که پولهای اضافی تعهد نشود هیئتی را به منطقه عملیات بفرستیم ٬در ماه جاری
تعهدی به مبلغ  1/86میلیون دالر برای تأمین مالی این طرح به مدت یک سال در نظر بوده است.
7ـ بحثها با حکومت قبلی درباره سایر طرحها به مرحلهای رسیده بود که در صورت خـودداری
حکومت جدید ازپیشرفت در این زمینه شتاب حرکت ما به نحو محسوسی صدمه میدید ٬به طوری که ما
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نتوانیم این شتاب را دوباره به دست بیاوریم و این یک عالمت سیاسی منفی خواهد بود.
اسناد طرح ٬برای آموزش پشتیبانی از عمران و برای نیروی انسانی فنی مورد لزوم در طی ماه ژوئن جهت
شرکتکنندگان در این طرح از سوی آمریکا ٬الزم خواهد بود .اصالحیه جدید طرح خدمات بهداشتی در
زمان انقالب نزدیک به تکمیل بود .وزیر جدید بهداری عالقه خود را به بحث درباره پیشبرد این طرح
) 3543ـکابل( اعالم داشته است .وزارت آموزش عالی همچنین به از سر گرفته شدن گفت و شنود مربوط
به کمک ٬عالقهمندی نشان داده است 3732) .ـکابل(
8ــ هر چند ما در حال حاضر توصیه نمیکنیم اقداماتی در مورد امضای قرارداد صورت گیرد معذالک٬
معتقدیم که برای سفیر و مدیر و برنامههای کمک بسیار سودمند خواهد بود که در جریان دیدار از وزیران
برنامهریزی و سایر وزیران مربوط بتواند تفکرات و مقاصد آنها را درباره نقشههای عـمرانـی مـورد
ارزشیابی قرار دهند؛ به ویژه در زمینههای دارای اولویت .ما همچنین مایلیم اطمینان داشته باشیم که
حکومت جدید تعهدات خود را طبق قراردادهای موجود طرح درک کرده و آنها را میپذیرد .یک چنین
ـکسب نظرهایی ما را عمیقًا از قبل متعهد نخواهد کرد که به آنها کمک کنیم ٬بلکه بدان معنی خواهد بود که
اـگر ما یک پاسخ قابل قبول از حکومت جدید به دست بیاوریم ٬حاضر خواهیم بود به سرعت درباره آن
چند طرحی که آماده هستند و ما میتوانیم درباره آنها به توافق برسیم پیش برویم .ما همچنین تأـکید
خواهیم کرد که آمریکا متعهد است به فقیران جهان کمک کند ٬ولی توانایی ما برای چنین کـاری در
افغانستان به اندازه زیادی ٬بستگی به اقدامات حکومت جدید در زمینه حقوق بشر و همچنین تعهد آنها
نسبت به رشد اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت .در این مورد باید ما خاطرنشان سازیم که حکومت
جدید به کرات تعهد خود را برای فراهم کردن ”غذا ٬لباس و مسکن“ تأـکید کرده است و حکومتهای قبل را
به خاطر سهلانگاری در کمک به فقیران شدیدًا مورد حمله قرار داده است .امین ٬وزیر امور خارجه
همچنین به من گفت که حکومت او مایل به داشتن مناسبات مسالمتآمیز با همه ملل است تا به آن امکان
دهد مشکالت داخلی خود را با آنها در میان بگذارد .بدین ترتیب ممکن است چنین باشد که این حکومت
پویاتر و کاراتر از رژیم داود در باال بردن وضع اـکثریت فقیر باشد .البته در این باره زمان ثابت خواهد کرد.
9ـ به طور خالصه ٬مامعتقدیم که اقدامات آزمایشی به منظور کسب نظر در جهت خطوط فوق در این
زمان الزم است تا بتوان تا اندازه ممکن راه کمک ما در اینجا در صورتی که واقعًا مایل باشیم در صحنه
مساعدت به افغانستان باقی بمانیم ٬حفظ شود .ما معتقدیم چنین موضعی راههای مختلف سیاسی ما را
برای ما باز خواهد گذاشت .ما باید درباره مقاصد حکومت جدید به طور غیر مستقیم کسب نظر کنیم و
آمادگی خود را برای حرکت به پیش در مورد طرحهای جاری کمکی نشان دهیم تا حکومت جـدید
مسؤلیتهای خود را طبق موافقتهای طرح تأیید کند و ما همچنین باید آمادگی خود را به ادامه گفت و شنود
درباره موافقتنامه طرح خدمات اساسی بهداشتی و طرحهای  IMDو  DSTنشان دهیم .اـگر در وزارت امور
خارجه و اداره کمکهای خارجی با هیچ گونه مخالفتی رو به رو نشود ٬این برنامه ماهیگیری در جریان
دیدارهای من و مدیر کمکهای خارجی آمریکا از وزیران مربوط در برنامههای کمکهای اقتصادی آغاز
خواهد شد.
10ـ و اما درباره آینده ٬ما شدیدًاامیدواریم که هدفهای ما در افغانستان میتواند به وسیله یک برنامه
ـکمکی که از سوی رژیم جدید به عنوان یک برنامه معنادار و کمکدهنده باشدپشتیبانی شود .ما باید قادر
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باشیم تا هر چه زودتر در این بازی تشخیص دهیم که آیا چنین کاری ممکن خواهد بود یا خیر.
11ـ تقاضای دستور هر چه زودتر .من سرگرم دیدارهای خود از وزیران جدید هستم؛ همچنان که همه
سفیران دیگر این کار را میکنند و اـگر من از دیدار وزیر عمران اجتناب کنم این موضوع قابل یادداشت
الیوت
خواهد بود.
سند شماره )(8

خیلی محرمانه
از :سفارت آمریکا ــ تهران
تاریخ 25 :سپتامبر 1978
به :وزارت خارجه ــ واشنگتن ٬دی .سی.
موضوع :ارزیابی ایران از تحوالت افغانستان و روابط ایاالت متحده و افغانستان
1ـ گیرندگان تلگرام آـگاه هستند که شاه عمًال از ابتدای امر این نظر شخصی را داشته که دولت جدید
افغانستان از هر نظر ٬خدمتگزار روسهاست .او این نظریه را در پشت سیاست رسمی ”صبر کن و ببین“ که
به دولت جدید افغانستان امکان هر گونه تردیدی را میدهد پنهان نموده است .روابط رسمی مثل گذشته
ولی محتاطانه ادامه پیدا کردهاند ٬از جمله ادامه پرداختها روی تعهدات موجود اقتصادی )تهران  7818و
یادداشت به وزارتخانه و ـکابل در  23اوت(.
2ـ شاه در عین حال به روشنی برای سفیر توضیح داد که وی حاصلی از مدارا کردن با رژیم جدید
افغانستان نمیبیند ٬ولی مطابق تمایالت آمریکا در مورد این موضوع عمل خواهد کرد.بنابراین چنانچه
قرار است سیاست ایاالت متحده دستخوش تغییری شود بایستی که از پیش مطلع گردد).برای مثال ٬متمم
سنا به الیحه قانونی همکاری خارجی( .او سپس انتظار دارد که سیاست مخفی تبدیل به سیاست علنی
بشود .شاه فرض خواهد نمود که پاـکستانیها چنین تغییری را به عنوان مقدمهای برای حمایت زیادتر
ایاالت متحده ایران از آنان ٬مورد استقبال قرار دهند .این موضوع ممکن است او را دچار تأمل کند ولی
احتماًال وی در نهایت به تصمیمگیری در مورد انتخاب یک سیاست موازی با سیاست ما خواهدپرداخت.
سند شماره 9

تاریخ 23 :اـکتبر 1978
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :محرمانه
به :وزارت خارجه ــ واشنگتن
موضوع :فرمان جدید از افغانستان ٬ترتیبات ازدواج را آزاد میسازد
1ـ متن فرمان شماره هفت شورای انقالب جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ازدواج که در 17
اـکتبر انتشار یافت در زیر آمده است:
شروع متن
فرمان شماره 7
مهریه و مخارج ازدواج
این فرمان برای اجرای ماده  12خطوط اصلی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان و به
منظور تضمین حقوق برابر زنان و مردان در محدوده حقوق مدنی و برای از میان برداشتن روابط پدر شاهی
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فئودالی بین شوهر و زن و نیز برای انجام روابط خانوادگی صمیمانه بیشتر صادر شده است.
ماده یک
هیچ فردی نباید دختری را در مقابل پول یا متاع به عقد یا نامزدی در آورد.
هیچ کس نباید به نام سهم ازدواج ٬داماد را در هنگام ازدواج مجبور به پرداخت پول یا دادن متاع بنماید.
ماده 2
هیچ کس نباید به نام عیدی ٬نوروزی ٬براتی یا دیگر جشنها ٬داماد یا ولی او را مجبور به تهیه لباس ٬یا
هدایا برای دختر یا خانوادهاش بنماید.
ماده 3
دختر یا ولی او نباید به اسم مهریه پول نقد یا متاع بیش از  10درهمی که در شرعیات مشخص شده که
براساس نرخ بانکی جاری نقره از  AFS 300تجاوز نمینماید دریافت کند) .تذکر AFS 300 :با نرخ
تبدیل ارز روز  23اـکتبر  1987از  10دالر کمتر میباشد(.
ماده 4
ازدواج یا نامزدی بایستی با رضایت کامل طرفین صورت گیرد؛ بنابراین:
1ـ هیچ کس نبایستی ازدواج را تحمیل کند.
2ـ هیچ کس نباید از ازدواج آزاد یک بیوه جلوگیری کند و یا او را به خاطر رابطه یا روابط کوتهنظرانه
مجبور به ازدواج نماید.
3ـ هیچ کس نباید به بهانه نامزدی ٬مخارج تحمیلی نامزدی یا به وسیله استفاده از زور ازازدواج قانونی
شخصی دیگر جلوگیری به عمل آورد.
ماده 5
نامزدی یا ازدواج زنان کمتر از  16سال و مردان کمتر از  18سال مجاز نیست.
ماده 6
1ـ کسانی که از مقررات این فرمان سرپیچی نمایند محکوم به زندان از  6ماه تا سه سال خواهند شد.
2ـ پول یا کاالهایی که بر خالف مقررات این فرمان دریافت شده ضبط خواهد شد.
ماده 7
این فرمان پس از انتشار در روزنامه رسمی اجرا خواهد شد.
2ـ نظریه :دولت در نظر دارد از طریق فرمان جدید ٬ازدواجهای اجباری کودکان و بیوهها را محدود
نماید و هزینههای سنتی ازدواج که اغلب خانوادههای درگیر را به مقدار زیادی مقروض میکند کاهش
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دهد .در حالی که احتمال دارد جهیزیه و مهریه در بین عروس و دامادها و پدر و مادرهایشان رواج داشته
باشد ٬ولی این سنتهاعمیقًا در جامعه افغان ریشه دارد و درپشت آنها مجوز رسمی مذهبی و تاریخی وجود
دارد .به این لحاظ هر گونه تالش جدی از طرف دولت برای اجرا نمودن این فرمان ٬خصوصًا در مناطق
روستایی پیرو سنن قدیم ٬احتماًال در ابتدا با مقاومت قابل توجهی رو به رو خواهد شد.
شاه ظاهرًا در اواخر دهه  1950ممانعتهای مشابهی را به عمل آورد .چنانچه خانوادهای ٬دخـتر
مشخصی را به عنوان عروس برای پسرشان میپسندیدند ٬آنها مجبور بودند تا به طور مخفیانه با مخارج
سنتی موافقت نمایند .خانوادهای که پول میپرداخت بعد از آن به طور قابل درکی از به دشمنی کشیدن
رابطه غیرقانونی )جعلی( جدید با خانواده دختر به وسیله معرفی کردن آنان به دستگاه عدالت شاه اـکراه
داشت .قانون انجام نشد و منسوخ گردید.
3ـبایستی ذـکرگردد که مهریه به طور سنتی مبلغی پول موردتوافق قرار گرفته است که در زمان ازدواج
به نام عروس میشود ولی تحت کنترل شوهر باقی میماند مگر اینکه او )شوهر( از همسرش جدا شود که
در آن موقع پول به زن برمیگردد .درحقیقت مهریه یک نوع نفقه ازپیش موردتوافق گرفته میباشد.از میان
برداشتن این وسیله تأمین )و وسیله جلوگیری از طالق( بدون تأمین مدنی که به جای آن قرار گیرد عمًال
زنان را از آن به بعد در مقابل شوهرانشان در وضعیت پر مخاطرهتر اقتصادی و اجتماعی قرار میدهد.
4ـ برخی از شوخطبعان کابلی گفتهاند که اـکنون آنهامیتوانند سهمیه اسالمی کاملشان از  4همسر را به
دست آورند .البته آنها به طور خوشبینانهای هزینههای سنگین مسؤل بودن برای  4زن را که به طور سنتی
از آن برخوردار هستند و تقاضای رفتار مساوی را دارند ٬از نظر دور میدارند.
سند شماره )(10

سری
تاریخ :یک دسامبر 1978

از :وزارت امور خارجه در واشنگتن
به :سفارت آمریکا در ـکابل
موضوع :ارزیابی تحوالت افغانستان و روابط افغانستان با آمریکا
1ـ ما با خطوط عمده ارزیابی شما درباره گرایش کلی تحوالت در افغانستان ٬چشمانداز نامعلوم
بازگشت به سوی روابط نزدیک آمریکا و افغانستان موافقیم .معذالک هنوز درباره شکل اوضاع در آینده
نزدیک معلومات دقیقی نداریم .حتی تصور میکنیم که رژیم کنونی همچنان بر اوضاع مسلط است و
معتقدیم که ما باید بر این مبنا اقدام کنیم که روابط سازنده آمریکا و افغانستان هنوز امکانپذیر است .ما
نمیدانیم که چه هنگامی اوضاع روشنتر خواهد شد و آیا چنین خواهد شد یا خیر و اینکه جمهوری
دمکراتیک افغانستان یک پیرو فرمانبردار تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود ٬یا اینکه یک
رژیم رادیکال چپگرا در لبه نهضت کشورهای غیر متعهد ولی با ماهیت ویژه افغانی و درجهای از استقالل
تأسیس خواهد شد یا خیر .ناـگوارترین تحوالت از نظر منافع آمریکا این خواهد بود که سربازان جنگی
شوروی وارد افغانستان شوند و این امر اوضاع تمامی منطقه را به طور جدی برهم خواهد زد.
2ـ ما مانند شما منافع منطقهای خود را در درجه اول در بررسی یک برداشت ویژه نسبت به جمهوری
دمکراتیک افغانستان میبینم و یک افغانستانی که قومیتگرا باشد و مورد پشتیبانی شوروی باشد ٬از نظر
ما تهدید بسیار جدی برای صلح و ثبات این منطقه است و ما معتقدیم که این یک ترس واقعی ٬به ویژه در
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پاـکستان و همچنین در ایران است.
3ـ ارزیابیهای همسایگان افغانستان مشابه ارزیابی خودمان است هر چند پاـکستان و ایران به طور
جدی معتقدند که افغانستان به نحو ”برگشت ناپذیری“ از دست آنها رفته و متمایل به شوروی شده است.
پاـکستان ظاهرًا میخواهد که ما در ارزیابی آنها از این تهدید سهیم باشیم ٬شاید بدین منظور که تعهد
بزرگتری نسبت به امنیت پاـکستان به دست آورند .در هیچ زمانی پاـکستانیها سیاست حفظ حضور ایاالت
متحده را در افغانستان مورد سؤال قرار ندادهاند .هندیها ظاهرًا درباره ایـنکه بـتوانـند بـا جـمهوری
دموکراتیک افغانستان سر و کار داشته باشند حرارت بیشتری نشان میدهند .معذالک آنها درباره نفوذ
فزاینده شورویها در ـکابل نگرانی عمیقی دارند و هنگام قضاوت درباره واـکنشهای احتمالی مـنطقهای
نسبت به هر گونه تغییر نسبت به افغانستان ٬باید این نظرها را به حساب آوریم.
4ـ کشورهای این منطقه در واقع از سیاستهایی مشابه سیاست ما پیروی میکنند .ایران به کمک خود
ـکه قبًال متعهد شده ٬ادامه میدهد؛ هر چند از انعقاد موافقتنامههای جدید خودداری میکند .هند ظاهرًا
پیشنهاد کرده است که برنامههای کمکی خود را باال ببرد و به نظر ما نقش بسیار خوبی در کوشش به
تشویق نوعی استقالل و عدم تعهد از سوی رژیم جدید ایفا میکند .پاـکستان به نحو فعاالنهای از یک
سیاست مناسبات دوستانه با جمهوری دمکراتیک افغانستان پیروی میکند از قبیل تسـریع کـاالهای
ترانزیتی افغانستان و دیدار ضیاءالحق در ماه سپتامبر از افغانستان و کم اهمیت کردن موضوع آوارگان
افغانی و لفاظیهای خویشتندارانه .پاـکستان ظاهرًا چنین سیاستی را به نفع خود تلقی میکند.
5ــ یکی از راهها این است که ما فعالیتهای خود را در افغانستان مرحله به مرحله کاهش دهیم .ولی ما
معتقدیم که چنین کاری برای همسایگان افغانستان چندان خوشایند نخواهد بود و با سیاستهای آنـها
مطابقت نخواهد کرد .جمهوری دمکراتیک افغانستان از ما نخواسته است که ُجل و پالس خود را جمع
ـکرده برویم ٬بلکه بالعکس سیاست حفظ منافع و حضور ما را پذیرفته است.
پایان دادن به کوششهای ما در افغانستان احتماًال به عنوان انصراف از مسؤولیت ما تلقی خواهد شد و
بدین ترتیب شورویها متوجه خواهند شد که یکی از نخستین هدفهای آنها در افغانستان یعنی کاهش بیشتر
نفوذ آمریکا و غرب در این کشور و در تمامی منطقه تحقق یافته است )ـگزارش مسکو  .(23479به نفع ما
نخواهد بود که یک چنین چک سفیدی را در اختیار مسکو بگذاریم.
6ـ بنابراین مامعتقدیم که برداشت کلی که در تلگرام شماره  211102توصیه شده است به عنوان یک
چهارچوبی برای سیاست ایاالت متحده معتبر مینماید .ما نباید درباره کمک خود به افغانستان پافشاری
ـکنیم بلکه باید در پی فرصتهایی باشیم که تماسهای خود را باجمهوری دموکراتیک افغانستان حفظ کنیم و
بکوشیم تا هدفهایی برای برنامههای مساعدت که متقابًال قابل قبول باشد برقرار کنیم و طرحهایی را تهیه
ـکنیم که اعتبارنامه کمک ما و سیاست حقوق بشر و عالئق آنها را مسلم کند .ما کامًال معتقدیم که خود
افغانیها ظاهرًا در جهت کاهش حضور ما فعالیت میکنند .این امر شامل برنامه محدودتر سپاه صلح و پایان
دادن به آموزش نظامی افغانیها در ایاالت متحده در حال حاضر و محدودتر کردن دفتر وابسته دفاعی
آمریکا در ـکابل و برنامه مبادالت فرهنگی محدودتر و مقاومت در برابر طرحهای کمک پـیشنهادی
آمریکا ٬در برگیرنده مقدار هنگفتی مساعدات فنی است میباشد .ما به نوبه خود همچنین باید نگرانیهای
بشر دوستانه خود را متعادلتر کنیم و به مردم یکی از فقیرترین کشورهای جهان با نگرانی خود درباره
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عملکرد رژیم جدید از لحاظ حقوق بشر که جای بسی سؤال دارد ٬کمک کنیم .باید درباره این نگرانیها
ضمن بحث با رهبران افغانستان توضیح داد.
7ـ ما اوضاع را در افغانستان یک نوع اوضاع متحول تلقی میکنیم و معتقدیم که توجه مداوم ما
ضروری است و همچنین گفت و شنود با سایر کشورهای منطقه باید ادامه یابد .ما به سفارتخانههای خود
در تهران و اسالم آباد و دهلی نو توصیه میکنیم تا به مبادله نظریات با بیشتر دولتها درباره مقابله با صحنه
افغانستان ادامه دهند و در ضمن در نظر داشته باشند که نفوذ ما در ـکابل شدیدًا مـحدود است و از
ـکشورهای همجوار افغانستان انتظار داریم که ابتکار در تهیه یک شبکه از مناسبات همکاری را به دست
بگیرند و این امر به صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد.
ونس

سند شماره )(11

تاریخ 18 :مارس 1979

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقه بندی :خیلی محرمانه
شماره2052 :
موضوع مالقات مدیر کمکهای آمریکا با نمایندگان سایر کشورهای کمکدهنده به افغانستان
تمامی متن محرمانه
1ـ خالصه :در جریان ده روز گذشته ٬مدیر کمکهای آمریکا در ـکابل با نمایندگان سایر کشورهایی که
به افغانستان بر اساس قراردادهای دو جانبه کمک میکنند ٬مالقات کرد تاتصمیم اخیر رئیس جمهوری را
درباره کاهش کمک آمریکا به افغانستان توضیح دهد و نظریات آنها را درباره موضع کمکی آینده ایاالت
متحده آمریکاجویا شود .این نمایندگان از سفارتخانههای انگلیس ٬آلمان ٬ـکانادا و هند بودند .همگی آنها
معتقد بودند که باتوجه به اوضاع واحوالی که به دنبال مرگ ”دابس“٬سفیر آمریکا٬پیش آمده است تصمیم
آمریکا در مورد کاهش برنامههای کمکی خود در افغانستان ٬اجتنابناپذیر بوده است .بـیشتر آنـها
همچنین معتقد بودند که جمهوری دمکراتیک افغانستان به تدریج به نحو فزایندهای از اتحاد شوروی
سرخوردگی پیدا خواهد کرد .همه آنها صالح در آن دانستند که ایاالت متحده آمریکا همچنان به حضور
ـکمکی خود در افغانستان ادامه دهد).پایان خالصه(
2ـ مالقات با ”هانس پطر دیسدرن“ ٬رایزن سفارت جمهوری فدرال آلمان:
وزیر مختار آلمان درباره اهمیت کاهش کمک آمریکا به افغانستان کنجکاوی فوقالعادهای نشان داد و
صریحًا میخواست بداند که آیا ایاالت متحده قصد دارد به مساعدت به افغانستان پایان دهد یا خیر .پس
از آنکه مدیر کمک آمریکا درباره پیامدهای تصمیم رئیس جمهوری به کاهش کمک و نه پایان دادن آن به
افغانستان توضیح داد” .دیسدرن“ گفت که در اوضاع واحوال کنونی او موافق است که این تصمیم ٬هر چند
ـکه تأسفآور است ٬ضروری بوده است .او گفت کشورهای اروپای غربی معتقدند که هنوز فرصت معقولی
وجود دارد که یک افغانستان مستقل به وجود آید و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که غرب برنامههای
ـکمکی خود را ادامه داده و راه دیگری در پیش پای افغانستان قرار دهد .او گفت که وجود یک یا دو کشور
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غربی ٬بدون ایاالت متحده آمریکا ٬راه دیگری را فراهم نخواهد کرد و بنابراین اصرار داشت که حضور
ـکمکی ایاالت متحده ادامه یابد.
”دیسدرن“ همچنین گفت که معتقد است که جمهوری دمکراتیک افغانستان به نحو فزایندهای از
ـکشورهای سوسیالیستی سرخوردگی پیدا خواهد کرد.
او نمونه اخیر مربوط به یک قرارداد پانزده میلیون مارک آلمانی با آلمان شرقی را ذـکرکرد .هنگامی که
قرار داد مقدماتی در ماه اوت گذشته به امضاء رسید ٬درباره اخوت سوسیالیستی و کمکهای خارجی٬
تبلیغات فراوانی شد .ولی هنگامی که قرارداد نهایی در ماه فوریه گذشته تهیه شد چنین معلوم گردید که این
قرارداد یک قرارداد اساسًا بازرگانی است که برای مدت هشت سال و با نرخ بهره هفت درصد امضاء شده
است .عالوه بر این مظنه بسیاری از تجهیزات بسیار باال بوده است .آقای ”دیسدرن“ گفت افغانیها از این
قرارداد به حیرت آمده و فوقالعاده خشمگین شدند .او گفت که با یک مأمور جمهوری دمکراتیک آلمان
ـکه با این معامله ارتباط داشته گفتگو کرده بود و این مأمور از عکسالعمل افغانیها غافلگیر شده بود و در
نهایت بالغت و لفاظی گفت :آیا آنها انتظار دارند که ما به آنها هدیه بدهیم؟)اظهارنظر :یک مأمور عمران
سازمان ملل متحد به ما گفته است که مشاور آلمان شرقی اخیرًا نقشه افغانستان را درباره جایگزین کردن
همه کارمندان تربیتی آلمان غربی با کارمندان مشابهی از آلمان شرقی به یأس مبدل کرده است .پاسخ او
این بوده است که” :خیر شما این کار را نخواهید کرد(.
3ـ مالقات با ”ـک .ر .ـکروک“ سفیر انگلیس :این مالقات به تقاضای مایکل هاول ٬دبیر اول و رئیس
دفترخانه ٬که خود او نیز در مالقات حضور داشت صورت گرفت .هر دو آنها با جزئیات اعالمیه مطبوعاتی
ـکاخ سفید درباره کاهش کمک آمریکا به افغانستان آشنا بودند .پس از پرسشهای تـفصیلی دربـاره
پیامدهای کاهش کمک آمریکا جهت طرحهای معین ٬ـکروک سفیر انگلیس پرسید که آیا تأیید اعالمیه
ـکاخ سفید درباره کاهش کمکهای آمریکا نتیجه ادامه تجدید نظر در روابط آمریکا و افغانستان ناشی از
تغییر در سیاست آمریکا در مورد افغانستان است یا خیر؟ و آیا ایاالت متحده راه دیگری را برای افغانستان
در مقابل اتکاء به بلوک شوروی فراهم کرده است یا خیر؟
مدیر کمکهای آمریکا پاسخ داد که در حالی که سیاست کمکی آمریکا همچنان درمعرض بررسی قرار
دارد٬تصمیم به ادامه طرحهای کمکی ما یک مرحله از تعطیل کردن برنامههای کمکی ما را تشکیل میدهد
و اجازه میدهد که حضور کمکی ماادامه یابد .ـکروک ٬سفیر انگلیس پرسید که آیا ایاالت متحده میل دارد
سایر کشوهای غربی سیاستهای کمکی خود را نسبت به افغانستان تغییر دهند یا خیر .مدیر کمکهای
آمریکا گفت او در این باره هیچ گونه اطالعی ندارد” .ـکروک“٬سفیر انگلیس گفت او شخصًا معتقداست که
تصمیم ایاالت متحده برای کاهش کمکها در قبال نحوه مفتضحانهای که جمهوری دمکراتیک افغانستان
حادثه ربودن ”دابس“ سفیر آمریکا را مورد رسیدگی قرار داده است ٬تنها راه ممکن بـوده است ولی
معذالک او معتقد است که ضرورت یک چنین کاهش محسوس در کمک آمریکا به افغانستان تأسفآور
است .او گفت که معتقد است تغییراتی در سیاست جمهوری دمکراتیک افغانستان به وجود میآید زیرا
افغانیها به تدریج از پیوندهای نزدیک خود با بلوک شوروی سرخورده میشوند .کمکهای خارجی ٬تنها
نوع مناسبات دو جانبه مهم در افغانستان به شمار میآید .او اظهارامیدواری کرد که ایاالت متحده حضور
ـکمکی خود را حفظ خواهد نمود .او معتقد بود که برقراری مجدد یک برنامه کمکی آمریکا پس از اختتام
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برنامه ٬بسیار دشوار خواهد بود و از سوی دیگر حفظ یک حضور کمکی به جـمهوری دمکـراتـیک
افغانستان امکان خواهدداد به تدریج مناسبات خود را با غرب ٬در صورت تمایل ٬توسعه دهد و او گفت به
همین دلیل او معتقد است که حفظ یک راه اختیاری دیگر هم مطلوب است و هم مهم او گفت تصمیم
سیاسی آمریکا برای کاهش شدید مساعدتهای آمریکا در کمک به افغانستان چنانچه به منظور کشاندن
افغانستان به اتکای بیشتر به اتحاد جماهیر شوروی باشد ٬شکستی برای ما خواهد بود.
ـکروک ٬سفیر انگلیس گفت او معتقد نیست که جمهوری دمکراتیک افغانستان نسبت به تصمیم آمریکا
در مورد کاهش کمکها واـکنش خصمانهای نشان دهد .او گفت که معتقد است که رهـبران جـمهوری
دمکراتیک افغانستان در وضع ناهنجاری قرار دارند و بنابراین کمتر احـتمال مـیرود بـا نشـان دادن
عکسالعملهای مستقیم به تصمیم آمریکا بر مشکالت خود بیفزایند.
4ـ مالقات با ”یندال“ دبیر اول )عمرانی( سفارت ـکانادا در اسالم آباد :یندال در جریان دیدار عادی
طبق برنامه خود از ـکابل و اسالم آباد ٬با مدیر کمک آمریکا مالقات کرد او میخواست بداند پیامدهای
تصمیم اخیر آمریکا درباره کاهش کمک به افغانستان چیست .او گفت سفارت ـکانادا تصمیم آمریکا به
ـکاهش کمک را به عنوان یک واـکنش معقول درقبال اوضاع واحوال مربوط به مرگ ”دابس“سفیر آمریکا
در افغانستان تلقی میکند .ولی عقیده قبلی ـکانادا درباره اینکه حضور کمکی آمریکا در افغانستان یک امر
مطلوبی است تغییر نکرده است.او گفت سیاست کمکی دولت ـکانادا نسبت به افغانستان اـکنون یک سال
است که تحت بررسی است ولی هنوز یک تصمیم روشن سیاسی درباره جهتگیریهای برنامههای کمکی
ـگرفته نشده است.
5ــ مالقات با ”اس .ک .سینگ“ سفیر هند :پس از اینکه مدیر کمک آمریکا درباره پیامدهای تصمیم
رئیس جمهوری درباره برنامههای کمک آمریکا به سفیر هند توضیحاتی داد ٬سفیر هند گفت که او این
سیاست را درک میکند و با تصمیم سیاسی ایاالت متحده همدردی دارد .او گفت معتقد است که اعالمیه
ایاالت متحده در تأیید این مطلب که کاهش کمکها نتیجه ”ادامه ارزیابی“ است و کمتر جلوه دادن ارتباط
آن با شرایط مربوط به مرگ سفیر آمریکا قابل تأسف است .او همچنین گفت که درک نمیکند چرا ایاالت
متحده درباره پایان دادن به برنامه  IMETاعالمیه داده است زیرا به خوبی دانسته شد که جـمهوری
دمکراتیک افغانستان خود این برنامه را رد کرده است.
سینگ با نهایت حسن اخالق ٬ایاالت متحده آمریکا را به خاطر ناشکیبایی که گاهی اتفاق افتاده است
مورد سرزنش قرار داد و گفت به عقیده او این ناشکیبایی نتیجه اوضاع و احوال کنونی بوده است.
او گفت :عده زیادی در حزب خلق از سیاستهای کنونی دستگاه رهبری خود ناراضی هستند و نگران
تغییراتی در آن میباشند .سفیر هند گفت احساسات ضد غربی مگر در سطوح بسیار باالی دولت به ویژه
در میان دو یا سه نفر که در رأس قرار گرفتهاند مشاهده نمیشود.
هنگامی که درباره دکتر ”شاه ولی“ پرسیده شده او گفت که هنوز یقین ندارد شاه ولی در چه موضعی
قرار گرفته ٬ولی به خوبی میداند که شاه ولی به روشنی تمام ٬تحت تأثیر نظام شوروی قرار گرفته است .او
ـگفت معذالک سرخوردگی از بلوک شوروی به نحو فزاینده چشمگیری در داخل دولت مشاهده میشود.
او اظهار عقیده کرد که شورویها به نوبه خود ممکن است لقمه بزرگتری از آنکه بتوانند ببلعند به دهان
ـگرفتهاند .او شک داشت از اینکه شورویها بخواهند ایاالت متحده به کلی ایاالت متحده بـه کـلی از

افغانستان  525

افغانستان خارج شود.
و اما درباره احتمال واـکنش جمهوری دمکراتیک افغانستان نسبت به کاهش کمک آمریکا ٬سینگ
ـگفت او هنوز هیچ گونه نشانهای در این باره دریافت نکرده است .او گفت اصوًال شک دارد از اینکه چنین
واـکنش فوری صورت گیرد.
او گفت که به دست آوردن وعده مالقات با مقامات جمهوری دمکراتیک افغانستان به تدریج سختتر
و سختتر میشود .او گفت جمهوری دمکراتیک افغانستان یقینًا انتظار یک نوع واـکنش از سوی ایاالت
متحده در برابر قتل سفیر آمریکاداشت .او معتقد است که اوضاع کنونی داخل افغانستان بسیار حساستر از
آن است که جمهوری دمکراتیک افغانستان نسبت به کاهش کمک آمریکا عکسالعملی نشان دهد ٬حتی
اـگرچنین تمایلی هم داشته باشد.اوگفت که اـگر عکسالعملی درپیش باشداین عکسالعمل بسیار نامعقول
خواهد بود .درباره موضع کمکی ایاالت متحده در آینده ٬سینگ گفت او شدیدًا طرفدار ادامه حضور
ـکمکی آمریکاست .او گفت که معتقد نیست که حضور کمکی آمریکا رژیم افغانستان را از قابلیت احترام
بیشتری برخوردار میکند .سینگ در حالی که گفت نمیخواهد درباره عالئق و منافع ایاالت متحده در
منطقه خلیج )مقصود خلیج فارس است( و نیازهای آن قضاوت کند ٬او معتقد است که با حفظ حضور
ـکمکی در این منطقه عالئق ایاالت متحده به یک منطقه با ثبات پیش برده میشود .او گفت که معتقد نیست
ـکه سطح کمک آمریکا در افغانستان باید باال باشد و در واقع او معتقد است که کمک ایاالت متحده در این
ـکشور در آینده بسیار نزدیکی باید محقرانه باشد و از هر گونه ابتکاری برای توسعه این کمکها به جمهوری
دمکراتیک افغانستان خودداری شود .او توصیه کرد که ایاالت متحده باید چنان حضوری در افغانستان
داشته باشد که چندان چشمگیر نباشد ولی این حضور باید حتمًا موجود باشد .او نتیجهـگیری کرد که در
سال آینده یا در آن حدود هر چیزی ممکن است در این کشور رخ دهد و این دوران هر چند دوران
آمستونر
دشواری خواهد بود معذالک دوران جالبی نیز خواهد بود.
طبقه بندی :خیلی محرمانه
ـگزارشگر :جی .بی .المبراـکیس

سند شماره )(12
تاریخ 25 :مارس 79

شماره سند003213 :
موضوع :اوضاع در افغانستان
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است
2ـ سلطان محمود غازی ٬عضو خاندان سلطنتی افغانستان ٬رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری و
توریسم ٬و برادر سفیر سابق افغانستان در ایران ...٬روز  25مارس در ارتباط با مسئله ویزا با رایزن سیاسی
دیدن کرد .او گفت اطالعات وسیعی درباره اوضاع در افغانستان ندارد ٬ولی با اشخاصی که تا سه روز قبل
از افغانستان به اینجا آمدهاند صحبت کرده است.
3ـ او گفت قیام ٬توسعه یافته وحداقل هشت ایالت را در بر گرفته است .حکومت افغانستان اعتمادی به
قسمت بزرگ ارتش خود ٬به ویژه سربازان وظیفه ندارد ومواردی از بمباران شدن واحدهای نظامی توسط
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نیروی هوایی صورت گرفته زیرا این واحدها غیر قابل اعتماد تشخیص داده شده بودند .در ـکابل امنیت در
شب به وسیله بسیاری از غیر نظامیان و سایر کمونیستها به جای نظامیان تأمین میشود .درواقع نظامیان تا
اندازه زیادی از شهر خارج نگهداشته میشوند.
4ـطبق اظهار محمود غازی اـگرحکومت افغانستان تنها میماند ٬بیش ازیک هفته دوام نمیآورد ٬ولی
محمود غازی یقین دارد که شورویها از حکومت افغانستان پشتیبانی میکنند و این حکومت را با سربازانی
از نژاد تاجیک ٬ازبک ٬و ترکمن که آن طرف مرز قرار گرفتهاند تقویت میکند .این امر چیزی است که یک
بیگانه هرگز نمیتواند ثابت کند؛ با توجه به ایـنکه حکـومت افـغانستان مـیتوانـد هـر چـه زودتـر
شناسنامههایی برای آنها فراهم کند.
5ــ متأسفانه نه حکومت آمریکا نه حکومت پاـکستان و نه حکومت ایران ظاهرًا عالقهمند به مساعدت
به این قیام نیستند .ایرانیان احتماًال ممکن است مساعدت مالی فراهم کنند ولی آنها نظامی ندارنـد و
سالحهای آنهاتقریبًا به طور کامل سبک آمریکایی و غربی است.ازسوی دیگر٬سالحهای چینی دردست
پاـکستانیها شاید در افغانستان سودمند باشد.
6ـ مراتب فوق ممکن است با گزارشهای صادره از ـکابل و منابع دیگر تطبیق کند .خود محمود غازی
پیشنهاد دریافت یک گذرنامه ایرانی را در صورت تغییر ملیت ٬رد کرد و امید بازگشت به افغانستان را
هنگامی که اوضاع روزی تغییر کند و در صورتی که تغییر کند از دست نداده است.
سولیوان

سند شماره )(13
از :وزیر امور خارجه در واشنگتن
به :سفارت آمریکا در ـکابل

طبقه بندی :خیلی محرمانه
تاریخ 28 :مارس 79

شماره7670 :
موضوع :کاهش کمک به افغانستان از سوی کمیته مجلس نمایندگان
1ـ در بیست و هشت مارس ٬کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان اصالحیه زیر را به الیحه کمکهای
خارجی که از سوی ”دروینسکی“ پیشنهاد شده بود تصویب کرد:
2ـ هیچ کدام از وجوه مجاز که در نتیجه اصالحیههایی که تحت این عنوان به عمل آمده نباید برای
ـکمک به افغانستان اختصاص داده شود مگر اینکه رئیس جمهور تصمیم بگیرد و به کنگره گزارش دهد که
ـکمک به افغانستان به سود منافع ملی ایاالت متحده آمریکا است.
3ـ اثرات این اصالحیه عبارت است از حذف وجوهات جهت برنامههای عنوان یک )ـکـمکهای
اقتصادی آمریکا( برای سال مالی.
ونس
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سند شماره )(14

تاریخ 11 :آوریل 1979

طبقه بندی :خیلی محرمانه
شرکتکنندگان :واسیلی ـ ـگوروی دبیر اول سفارت شوروی
رونالد دی لورتون مأمور سفارت در افغانستان
وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
یادداشت مکالمه
موضوع :افغانستان و روابط آمریکا و افغانستان
”ـگوروی“ گفت که او نتوانسته است تحوالت در روابط آمریکا و افغانستان را از زمانی که او آخرین با
”لورتون“ مالقات کرده است درک کند و اظهار نظر کرد که در دیدار اخیر او )در هشتم فوریه( مناسبات
بین آمریکا و افغانستان ”آرام“ به نظر میرسید ولی از زمانی که حادثه وحشتناـکی که منجر به مرگ سفیر
آمریکا در ـکابل شده بود یک نوع تغییر ناـگهانی در این مناسبات روی داده است .او به عنوان نمونه تصمیم
آمریکا را در کاهش دادن کمکهای اقتصادی به افغانستان و پیشنهادهای کنگره را برای اقدامات دیگر از
قبیل خارج کردن سپاه صلح ذـکر کرد .ـگوروی توضیح داد که این تحوالت غیر قابل درک است زیر ایاالت
متحده همیشه کوشیده است تا موضع خود را در نقاط مختلف جهان حفظ کند.
لورتون موافقت کرد که دشواریهایی در مناسبات آمریکا وافغانستان به وجود آمده وتوضیح داد که هر
چند مناسبات ٬قبل از  14فوریه عادی بوده است معذالک ما تعدادی مسئله در پیش داریم که از جمله
ناتوانی ما به توافق با افغانیها درباره مسائل مختلف با بردهای بینالمللی است و فقدان عالقه از سوی
جمهوری دمکراتیک افغانستان در مورد بسیاری از برنامههایی است که ما همچنان عرضه میکنیم .آنچه
ـکه ما را به مناسبت رسیدگی به ماجرای ربودن ”دابس“ سفیر آمریکا ٬ناراحت میکند فـقدان کـامل
همکاری جمهوری دمکراتیک افغانستان و حتی مشورت آنها با ما در رسیدگی به این ماجرا است .لورتون
ـگفت همه این عوامل جزئی از تصمیم ما را برای کاهش سطح مساعدت اقتصادی آمریکا تشکیل میدهد.
ـگوروی آنچه را که وی به عنوان نظر ایاالت متحده تلقی میکند و دائر بر آن است که شورویها قادر
بودند رفتار افغانیها را در آن زمان کنترل کنند مورد پرسش قرار داد .او گفت افغانستان یک کشور دارای
حق حاـکمیت است و این امر را انکار کرد که اتحاد جماهیر شوروی قادر است به افغانها ”دستور دهد“ که
ـکاری را انجام بدهند .لورتون در اعتراض به این مطلب گفت که مسئله صدور دستور نیست ٬بلکه نظر ما
این است که شورویهایی که به افغانها توصیه میکنند ٬بایستی قادر باشند که افغانیها را به خویشتنداری
وادار کنند .در واقع شورویها در بعضی از جنبههای عملیات ضدتروریستی طبق گزارش شهود عینی نقش
عملیاتی داشتهاند .لورتون خاطر نشان ساخت که با وجود این ٬نظر خود را به اعضای ذینفع کنگره و
دیگران بیان داشتهایم که حکومت افغانستان است که باید مسؤولیت نتایج اقدامات خود را به عهده بگیرد.
ـگوروی اظهار نظر کرد که با توجه به تصمیمات شدید آمریکا دشوار است بتوان دید که مناسبات
آمریکا و افغانستان پیشرفت کند .لورتون گفت که آمریکا تمایلی به تیره کردن روابط خود با افغانستان
ندارد ٬ولی خاطرنشان ساخت که یکی از دشواریهای اصلی در داشتن مناسبات کاری در آینده ٬ادامه
اتهامات ناشی از مسکو درباره مداخالت بیگانه در امور افغانستان است .لورتون خاطر نشان ساخت که
اظهار رسمی ازسوی آمریکا دراین مورد درتأیید بر آنکه آمریکا درامورداخلی افغانستان دخالتی نکرده
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و قصدی برای دخالت ندارد ٬منتشر شده است .لورتون در پایان نتیجهـگیری کرد که تا زمانی که این نوع
اتهامات و جوی که از آن ناشی میشود ادامه یابد ٬بهبود مناسبات آمریکا و افغانستان دشوار خواهد بود.
لورتون از ـگوروی خواست که تحوالت افغانستان و مشکالت عمده حکومت ترهـکی را ارزیابی کند.
ـگوروی اظهار عقیده کرد که جمهوری دمکراتیک افغانستان با مشکالتی که همه انقالبها با آن مواجه
هستند رو به رو است زیرا طبقات قدیم و جدید برای کنترل اوضاع با یکدیگر رقابت میکنند.
ـگوروی خاطر نشان ساخت که یک سنت نیرومند مذهبی در افغانستان وجوددارد و گفت که این خود
یک منبع مخالفت با رژیم است که میخواهد کلیسا را از دولت جدا کند و مذهب را از سیاست دور کند .او
همچنین سنتهای خود مختاری بعضی از گروههای قبیلهای را گوشزد کرد و گفت که عدهای از ناراضیان از
مرز افغانستان گذشته و وارد پاـکستان شدهاند و به فعالیتهای ضد جـمهوری دمکـراتـیک افـغانستان
میپردازند .ـگوروی ادامه داد که جمهوری دمکراتیک افغانستان از مقدار زیادی پشتیبانی برای برنامههای
اصالحاتی خود )از قبیل اصالحات ارضی( که به سود تودههای مردم افغانستان است برخوردار است .به
عقیده ـگوروی نظامیان کلید پیشرفت یک انقالب در کشورهای رو به رشد هستند.
لورتون پرسید که آیا رژیم واقعًا”از سوی تودهها“پشتیبانی میشود یاخیر و اظهارداشت که بخشهای
بزرگی از جمعیت عمومی به نظر میآید که مخالفت خود را با رژیم در شورش هرات و ترک افغانستان به
مقصد پاـکستان بیان داشتهاند .لورتون گفته که اینها نشانههایی کمتر از پشتیبانی عمومی تودهها برای رژیم
هستند و واـکنش تدابیرشدیدی را که رژیم علیه مخالفان در پیش گرفتهاندتشکیل میدهند .ـگوروی پاسخ
داد که هر اقدامی باعث اقدام متقابل میشود و درباره نیاز انقالب به دفاع خود از لنین نقل قول کرد که او
یادآوری کرد که تعداد بزرگی از روستاییان روسیه با انقالب روسیه مخالفت میکردند زیرا آنها فاقد
تحصیل و بیسواد بودند و نمیدانستند منافع واقعی آنها در کجاست .به عقیده او وظیفه رهبران حکومت
افغانستان پرورش تودهها درباره منافع حقیقی آنها است و این فرآیند را یک امر بسیار دشوار توصیف
ـکرد.
لورتون در پایان گفت که در واقع برای مردم افغانستان اوضاع و احوال بسیار دشواری در پیش است
زیرا جمهوری دمکراتیک افغانستان به نظر میرسد نابودی نهادهای قدیمی را به نفع ساختهای جدید ٬بر
ـکوشش به کار کردن با این نهادها یا از طریق این نهادها ترجیح میدهد.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن

سند شماره )(15

تاریخ 8 :می 1979
طبقه بندی :خیلی محرمانه

شماره 3557
موضوع” :دروغ بزرگ“ به صورت ابزار استاندارد خلقیها در میآید
1ـ )تمامی متن محرمانه(
2ـ خالصه :نتیجه نطقهای فراوان و کنفرانسهای مطبوعاتی که در جریان روزهای اخیر از سوی نور
محمد ترهـکی رئیس جمهوری و حفیظاهلل امین ٬نخست وزیر به مناسبت سالگرد انقالب ترتیب داده شده
بود ٬چین و چروکهای سیاسی جدیدی را به وجود آورده است و از جمله اشاره بر آن شده است که
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اصطکاـک بین دو رهبر ممکن است واقعیت داشته باشد .تکذیبهای صریحی درباره اینکه در جاللآباد
شورشی رخ داده و یااینکه رژیم زندانیان سیاسی خود را شکنجه میدهد ٬نشان دهنده آن است که ”دروغ
بزرگ“ ممکن است تاـکتیک ترجیحی رژیم در سروکار داشتن با مسائل ناـگوار بوده باشد .مداخله ادعائی
از سوی ایران و پاـکستان و”امپریالیسم“ بهانه اصلی حکومت برای ادامه مخالفت در داخل کشور است در
حالی که کنایههای نیمه سرپوشیدهای به کشورهای ”برادر“ )به ویژه چکسلواـکی( که ممکن است به
رهبران پرچمیست تبعید شده پناهندگی دهد به عمل آمده است).پایان خالصه(.
3ـ مناسبات ترهـکی و امین :علیرغم توصیف پرافاضه ترهـکی از سوی امین به عنوان ”شکوهمندترین
شخصیت در تاریخ افغانستان“ )ـکه اشخاص برجستهای از قبیل داریوش و اسکندر کبیر و چنگیز خان و
تیمور لنگ و احمدشاه درانی و بانو میلر و فالشمن را کنار میگذارد( اشاراتی همچنان ظاهر میشود که
اختالفات بین این دو رهبر ممکن است وجود داشته باشد .نور محمد ترهـکی در جریان یک کنفرانس
مطبوعاتی در پاسخ به تقبیح و محکوم کردن پرستش فرد ٬درباره خود او از سوی امین ٬ترهـکی از روی
تواضع گفت که مردم افغان ”احساس محبت و احترام نسبت به من دارند“ به طوری که آنها اصرار دارند
همه جا عکس او را نصب کنند .ترهـکی افزود که حکومت دستوراتی درباره پایان دادن به این عمل صادر
ـکرده است ولی رژیم برای ممانعت از بیان احساسات مردم متوسل به زور نخواهد شد) .اظهار نظر :تعداد
زیادی از عکسهای ترهـکی اخیرًا ناپدید شده است (.در همین کنفرانس مطبوعاتی ترهـکی این اطالع را به
نحو قاطعی تکذیب کرد که امین گفته است یا حتی اطالع داده است که بعضی از دشمنان نـاشناخته
میکوشند رئیس جمهوری افغانستان را ”تحت نفوذ خود“ درآورند) .مرجع  (8ترهـکی از روی گستاخی
اصرار داشت که امین ”به هیچ وجه چنین چیزی نگفته است“ و اینکه او یقین دارد که گفته او حقیقت دارد
زیرا او ”همه مصاحبههای امین را که در یک سال گذشته انجام گرفته خوانده است“.
4ـ حقوق بشر :امین ضمن رد گزارشهای مفصل که به وسیله شهود عینی و قربانیان تأیید شده است٬
مبنی بر اینکه رژیم بسیاری از زندانیان در بازداشت خود را از لحاظ جسمی در معرض بد رفتاری قرار
میدهد )و از جمله شب هنگام زندانیان سیاسی بدون محاـکمه اعدام میشوند ٬بعضی از قسمتهای بدن
زندانیان در معرض شوک الکتریکی قرار میگیرد( مدعی شد که ”ما به وقار انسانی لطمهای نزدیم حتی
هنگامی که با اشخاصی سروکارداشتهایم که علیه خلق ما و کشور ما توطئه میچیدند“ .امین اضافه کرد:
”ما علیه هیچ کس وسائلی را که با احترام به وقار انسانی تضاد دارد به کارنبردهایم“ .ترهـکی اصرار ورزید
ـکه تنها بین  1000تا  1100زندانی سیاسی در بازداشت به سر میبرند ) .اظهارنظر :ما تصور میکنیم که
رقم زندانیان سیاسی عمًال بیش از  10هزار نفر است(
5ــ امنیت داخلی :گناه مشکالت امنیت داخلی همچنان به ”عوامل نفوذی بیگانه“ و به ویژه سربازان
ملبس به لباسهای افغانی ”از پاـکستان و ایران نسبت داده شده است .ترهـکی به طور غیر مستقیم پذیرفت که
در شمال غربی افغانستان زد و خوردهایی در جریان است او اصرار داشت که خشونت در اطراف میمنه
)یک منطقه ترکمن نشین در نزدیکی مرز شوروی( کار ”رخنه گران ایرانی“ بوده است که به دنبال عصیان
در هرات فرار کرده بودند .ترهـکی هم چنین اعالم داشت که ”مداخله“ از سوی ایران و پاـکستان رژیم را
ناـگزیر ساخته است که مقررات منع عبور و مرور شبانه را در ـکابل بیش از یک سال پس ازانقالب همچنان
حفظ کند .ترهـکی درباره واقعیات مربوط به چند نقطه اشاره کرده و این موضوع راتکذیب کرد که اخیرًا در
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جاللآبادحوادثی اتفاق حوادثی اتفاق افتاده تا چه رسد به اینکه ارتش دست به عصیان زده است .ترهـکی
با اصرار گفت که هیچ کس )و به ویژه شیعیان( به علت اعتقادات مذهبی خود دستگیر نشدهاند.
6ـ هدفهای انقالب :ترهـکی پذیرفت که ساختن یک جامعه سوسیالیستی ٬یک وظیفه دراز مدت است
ولی او مدعی شد که ”شالوده“ یک جامعه سوسیالیستی ظرف ” 6تا  10سال آینده“ ریخته خواهد شد .و
اما درباره ماهیت رژیم ٬ترهـکی خاطر نشان ساخت که ”دمکراسی بدین معنی است که تدابیری برای سود
اـکثریت اتخاذ شود“ و افزود که ما میتوانیم جمهوری دمکراتیک افغانستان را یک دیکتاتوری دمکراتیک
افغانستان بنامیم ٬زیرا جمهوری دمکراتیک افغانستان به نفع  %98از مردم است.
7ـ مناسبات با ایران و پاـکستان :طبق اظهار رهبران افغانستان ”قدرتهای ارتجاعی منطقه“ )مقصود
ایران و پاـکستان( با پشتیبانی ”امپریالیست“ )مقصود آمریکا و انگلیس( به انجام ”تجاوز مسلحانه“ علیه
افغانستان ادامه میدهند که به ”شهادت تعداد زیادی از مردم“ منجر شده است که از جمله زنان و کودکان و
اشخاص مسن در میان آنان بودهاند .ترهـکی مدعی شد که از هشتم آوریل  1979به بعد ”سربازان پاـکستان
یازده بار به خاـک افغانستان تجاوز کردهاند“.
ترهـکی با اصرار گفت که همه تجاوزهای بعدی ازسوی نیروهای مسلح افغانستان ”باپشتیبانی دوستان
بینالمللی افغانستان“ دفع خواهند شد .ترهـکی افزود ”ما ضیاءالحق را دشمن خود نمیدانیم ولی ممکن
است دیر یا زود او از اعزام رخنه گران به این کشور خودداری کند“.
8ــ مناسبات با کشورهای سوسیالیستی :ترهـکی اصرار داشت که تنها بین  1000و  1100مستشار
روسی در افغانستان وجود دارد که از این عده حدود  300نفر در دستگاههای نظامی افغانستان خدمت
میکنند) .اظهار نظر :ما معتقدیم که تقریبًا  1000مستشار نظامی روسی در اینجا وجود دارد و تعداد
مستشاران غیرنظامی حدود  2500نفر است (.او پیشنهاد کرد خبرنگاران خارجی این رقم را با اوضاع در
ایران و پاـکستان و سایر کشورها مقایسه کنند که در آنجا بین  60تا  70هزار آمریکایی و سایر مستشاران
حضور دارند .درباره کمکهای نظامی از جانب اتحاد جماهیر شوروی ٬ترهـکی مدعی شد که ”آنچه که ما
نیاز داریم و میتوانیم آنها را به کار بریم دریافت میکنم“ .در جبهه سیاستی ترهـکی اصرار داشت که
”مناسبات برادرانه“ بین افغانستان و چکسلواـکی داللت بر آن میکند که چکسلواـکی ”هرگز به ببرک
ـکارمل سفیر سابق و همکاران پرچمیست او یا سایر دشمنان انقالب پناه نخواهد داد“.
9ـ مناسبات حزب با نهضت بینالمللی :طبق اظهار ترهـکی حزب دمکـراتـیک خـلق افـغانستان
”همبستگی تاریخی با سه نهضت عمده ضد امپریالیستی“ داشته است .این سه نهضت عبارتند از” :جبهه
جهانی صلح و ترقی“ و ”نهضت بینالمللی طبقه کارگر“ و ”نهضتهای آزادیبخش ملی و اجتماعی در
سراسر جهان“.
10ـ نتیجهـگیری :به غیر از این فرمولبندیهای جدید ٬وفور لفاظیها در سطح عالی در اطراف نخستین
سالگرد انقالب ٬مطالب ٬قدیمی بوده است .تکذیب علنی وقوع حوادث )از قبیل شورش جالل آباد و
شکنجه زندانیان و غیره( از سوی دستگاه رهبری ظاهرًا همان تاـکتیک ”دروغ بزرگ“ است که از طرف
آنها در پیش گرفته شده و بدین ترتیب از حیثیت و اعتبار داخلی رژیم کاسته شده است .در این ارتباط
تکذیب ناشیانه ترهـکی درباره اینکه امین گفته است که بعضی اشخاص میکوشند رهبر بزرگ راتحت تأثیر
قرار دهند با اشاره به اینکه امین جزئی از دستگاه رسمی در مطبوعات تحت کنترل دولت است بسیار
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جالب توجه است .اشارههای ترهـکی خطاب به پراـگ )چکسلواـکی( نیز ممکن است به عنوان حمله به سایر
ـکشورهای ”برادر“ )مثًال یوگسالوی و حتی اتحاد جماهیر شوروی( باشد که ممکن است اـکنون یا در
مرحله دیگری به رهبران پرچمیست پناه دهند .در این ارتباط چنین به نظر میرسد که به هر اندازه که رژیم
خلقی در تحکیم امنیت داخلی خود ناتوان باشد به همان اندازه رهبران خلقی ممکن است از این نگرانی
داشته باشند که ”دوستان بینالمللی“ آنها در جستجوی یک دستگاه رهبری چپگرای دیگـری بـرای
آمستونز
پشتیبانی باشد.
سند شماره )(16

تاریخ 9 :می
طبقه بندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :نقش فعلی روسیه در افغانستان
1ـ خالصه :درگیری شوروی در افغانستان در هفتههای اخیر به صورت بارزی افزایش یافته است٬
ولی هنوز به حدود مبالغه شدهای که اغلب در مطبوعات جهان گزارش شده نرسیده است .اـگر چه این
امکان وجود دارد که نیروهای رزمی شوروی در درگیری داخلی افغانستان مداخله نمایند .ولی نظر ما این
است که اتحاد جماهیر شوروی احتماًال تالش خواهد نمود تا از افتادن در چیزی که میتواندتلهای از نوع
ویتنام باشد اجتناب ورزند.
2ـ با در نظر داشتن این حقیقت که عناصر انتخاب شده این گزارش توسط وزارتخانه در پاسخگویی به
تجسسهای کنگره و جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت )تلکس مرجع( ٬سفارت اطالعات زیر را در
مورد درگیری فعلی شوروی در افغانستان ارائه میکند که افشای آن به عملیات ما در اینجا به طور جدی
زیان وارد نمیکند و یا منابع ما را مورد مخاطره قرار نخواهد داد.
3ـ علیرغم بدتر شدن وضعیت امنیتی در سراسر کشور حضور شوروی در افغانستان از نظر کمی ٬در
ماههای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا ننموده است .تعداد مستشاران نظامی روسی در حدود کمی باالتر
از  1000نفر باقی مانده است) .و احتماًال هنوز در حدود  2500نفر مستشار غیر نظامی روسی در آن
ـکشور به سر میبرند(.
ما بر این اعتقادداریم که تعداد زیادی از وابستههای روسی به شوروی تخلیه شدهاند ٬هر چند سفارت
شوروی این را تکذیب میکند.
4ـ از نظر کیفی چنین به نظر میآید که نفوذ مستشاران روسی در هفتههای اخیر و خصوصًا پس از
دیدار ژنرال روسی ”ا .ا.پیشیف“ رئیس اداره سیاسی نیروهای مسلح در آوریل ٬مشخصتر شده باشد .اـگر
چه دلیل اعالم شده برای سفر”پیشیف“ باال بردن سطح آموزش سیاسی نیروهای افغانستان بوده ٬ولی وی
به همراه یک گروه بزرگ از کارمندان رسمی شوروی به افغانستان آمد و گمان بر این میرود که جنبههای
مختلف پشتیبانی نظامی از ارتش و نیروی هوایی افغانستان را مورد بررسی قرار داده باشد.
ما همچنین از اداره و هدایت افزایش یافته وزارتخانههای مختلف کشوری توسط روسـها مـطلع
میباشیم.
5ــ بهترین لوازم از نظر کیفی که شوروی تاـکنون برای افغانستان تهیه دیده است عبارتند از هواپیماهای
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جنگنده میگ ــ  21و سوخو  7و هلیکوپترهای توپدار  24ــ  MIو تانکهای 62ــ  Tعلیرغم شایعات
خالف و مکرر ٬افغانیها هنوز به هواپیمای میگ  32مجهز نشدهاند.
6ـ سفارت شایعات گستردهای که خلبانان روسی در برخی مأموریتهای عـملیاتی هـواپـیماهای
افغانستان بر علیه هدفهای چریکی شرکت دارند را مورد ارزیابی قرار داده است .ما هیچ دلیل محکمی
برای رد این امکان در دست نداریم و تا زمانی که چنان هواپیمایی با خلبان روسی آن دچار حادثه نشود
مشکل خواهد بود که این شایعات را اثبات کنیم .از آنجایی که برخـی از تـجهیزات جـدید از قـبیل
هلیکوپترهای توپدار 24ـ  MIاز تجهیزات جنگی قدیمیتر افغانستان پیچیدهتر هستند ٬گمان بر ایـن
میرود که پرسنل روسی در فعالیت آموزشی سنگینی شرکت دارند و چندین گزارش وجود دارد که
هلیکوپترهای 24ـ  MIدر عملیات علیه شورشیان مورد استفاده قرار گرفتهاند .از آنجایی که این یک
سیستم پیچیده تسلیحاتی است ما اطمینان نداریم که زمان کافی برای آموزش افغانیها جهت پرواز با این
هلیکوپترها به تنهایی وجود داشته است .بنابراین کـامًال امکـانپذیر است کـه روسـها در پـرواز آن
هلیکوپترهایی که در عملیات مورد استفاده قرار گرفته است کمک کرده باشند و در عین حال خلبانان
افغانی را تعلیم داده باشند.
7ـ چون مستشاران نظامی روسی در نیروی زمینی افغانستان در تمام سطوح تا گردان و همچنین در
چندین واحد تخصصی کوچک حضور دارند ٬غیر عادی خواهد بود اـگر هر چند وقت یک بار در عملیات
نظامی دستگیر نشوند.
8ــ مهمترین سؤال این است که آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم که نیروهای روسی را در درگیری
افغانستان ببینیم ؟
ما فقط میتوانیم ناظر باشیم که از چنان احتمالی جلوگیری به عمل نیاید .ماده  4معاهده جدید دوستی
افغانستان ـ شوروی منعقد در  5دسامبر  1978شرط میکند که طرفین  00011با یکدیگر مشاوره
مینمایند و بر اساس توافق ٬اقداماتی به عمل میآورند که امنیت ٬استقالل و تمامیت ارضی دو کشور را
تضمین نماید “.ماده به این ترتیب خاتمه میپذیرد “:به منظور انسجام بخشیدن به توانایی دفاعی طرفین
قرارداد ٬آنها بایستی که به توسعه همکاری در زمینه نظامی بر اساس موافقتنامههای مناسبی که بین آنها
منعقد شده ادامه دهند“.
9ـ خیلی از ناظران دیپلماتیک اظهار نظر کردهاند که عبارتپردازی دقیق ماده  4به نظر میرسد که
اتحاد شوروی را قادر میسازد که با یک تیر دو نشان بزند .به نظر میرسد که این ماده به نیروهای روسی
اجازه میدهد در زمان صلح به افغانستان وارد شوند ٬ولی همچنین حاوی زبان گریز میباشد که به روسها
اجازه میدهد درخواست کمک رژیم خلقی را نادیده بگیرند .شایع است که افسران ارشد روسی به خلقیها
اطمینان شفاهی دادهاند که اتحاد جماهیر شوروی هر چه که الزم باشد برای حفاظت از انقالب انجام
خواهند داد .در حالی که خلقیها در گفتگو با دیپلماتها و مطبوعات خارجی )ـکابل  (3538اظهار داشتهاند
ـکه مطمئن میباشند که اتحاد شوروی به آنها در رویارویی با مداخالت روشن نیست آیا واقعًا آنها چنین
اطمینانی را دارا میباشند .رهبری ترهـکی ــ امین بدون شک آـگاه است که راههای دیگری نیز برای رژیم
آنها به صورت ناآشکار وجود دارد )از جمله رهبران تبعیدی حزب پرچم(.
10ـ هر چند این سفارتخانه به تخصص سفارت مسکو در تجزیه و تحلیل روسیه در مورد وضعیت

افغانستان  533

افغانستان احترام میگذارد )ـکه ـکرملین بایستی به آن هم به عنوان یک فرصت و هم آشفتگی بنگرد( ٬این
مورد در ـکابل موضوع خیلی از تفکرات میباشد .بعضی استدالل میکنند که شوروی مایل است تا از یک
رکود اقتصادی در باتالق جنگی داخلی از نوع ویتنام اجتناب ورزد ٬در حالی که دیگران معتقدند که ما
بایستی در آستانه وضعیت نظیر  1968چکسلواـکی باشیم .اتحاد شوروی ممکن است به خاطر اینکه
انقالب افغانستان در خطر است ”حرکتی“ صورت دهد .در این رابطه اتهامات مکرر شوروی در مورد
مداخله ایاالت متحده ٬چین ٬پاـکستان و دیگر کشورها میتواند به عنوان زمینهای قانونی و تبلیغاتی برای
چنان حرکتی به کار گرفته شود .عالوه بر این شکایتهای مکرر خلقیها که سربازان پاـکستانی و ایرانی در
لباس افغانی در افغانستان فعالیت مینمایند ٬میتوانند بخشی از این تدارکات سیاسی باشد.
11ـ چرا اتحاد شوروی باید تصمیم به مداخله بگیرد؟ افغانستان بر خالف آنگوال ٬اتیوپی یا یمن با
خود شوروی هممرز است .در حقیقت این کشور آشوبزده در مجاورت چندین جمهوری مسـلمان
آسیایی مرکزی شوروی که حساس میباشد قرار دارد .مسکو به صورت قابل درکی در مورد امکان یک
رشته به هم پیوسته از کشورهای اسالمی محافظهـکار که در طول و یا نزدیک مرزهای جنوبی آن از
پاـکستان ٬ایران قرار میگیرد ٬نگران است )و اـگر که اتحاد اخوان رژیم خلقی را سرنگون کند ٬این جریان
میتواند رخ دهد( .اتحاد شوروی همچنین سرمایهـگذاریهای سیاسی ٬اقتصادی ٬استراتژیک ٬نظامی و
پرستیژ کافی در افغانستان خلقی دارد .محتمل نیست که مسکو بدون برخی تالشها جهت حفظ آنها بگذارد
ـکه از دست بروند.
به عبارت دیگر تقریبًا هر رژیم افغانی که بر رژیم خلقی پیشی بگیرد ٬احتماًال احساس خواهد کرد که
بایستی با حقیقت جغرافیایی ــ سیاسی همسایه بزرگ شمالی کشور به توافق برسد) .همان گونه که در
مورد دولتهای افغانستان در  60سال گذشته متغیر بوده است(.
سند شماره )(17

تاریخ 11 :می 79
از :وزیر امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا در تهران
موضوع :تقاضای اطالعات در مورد افغانستان و جمهوری دمکراتیک خلق یمن
1ـ تمام مطالب خیلی محرمانه است.
2ـ سفارت بایستی تا به حال تلگرافهایی درباره نقش شوروی در افغانستان دریافت کرده باشد و قبًال
مجاز بوده است که بیشتر این اطالعات را با دولت موقت ایران در میان بگذارد .به عالوه شما میتوانی از
 IMRجدید زیر به شماره  94905وزارت خارجه )ـکه برای سفیر سولیوان در اواخر مارس تهیه شده(
استفاده کنید که حاوی اطالعات وسیعی است که از منابع آزاد دریافت شده است.
3ـ افغانستان :تفسیر شوروی از افغانستان در دو سه هفته گذشته کاهش یافته است .در حالی که
مطبوعات شوروی به اشاره ضمنی به اینکه ایاالت متحده و پاـکستان در پشت افغانستان هستند ٬ادامه
میدهند که ضمنًا تکرار و درجه اعتبار این اشارت ضمنی کاهش پیدا کرده است .به هر حال مسکو هنوز با
شدت به چین حمله میکند .برای مقابله بااحساسات ضد شوروی در دنیای مسلمین که به واسطه حمایت
مسکو از ـکابل صورت پذیرفته ٬سعی بر این شده که وجهه اقلیتهای مسلمان در شوروی تقویت شود .دوبار
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در ماه گذشته رادیو شوروی پیامهایی را از مفتی تاشکند که سیاست شوروی در مورد آزادی مذهب و
وضعیت اسالم در شوروی را ستوده است پخش کرد .در عین حال شوروی مواظب بوده تا روی روابط دو
ـکشور تأـکید گردد و جهتگیری مارکسیستی حزب دمکراتیک خلق افغانستان را بیاهمیت جلوه دهد.
4ـ پوشش رسانههای گروهی شوروی از اولین سالگرد انقالب افغانستان در  27آوریل بدون عیب
بود .برژنف و ـکاسیگین تبریکاتشان را ارسال داشتند در حالی که تفسیر آنها روی پیشرفتی که در  12ماه
اخیر حاصل شده بود ٬تأـکید میکرد اما اضافه میکرد که هنوز راه طوالنی در پیش است .علیرغم تعهدات
پشتیبانی مکرر روسها ٬روسها دقت داشتند که بر وضعیت عدم تعهدجمهوری دموکراتیک افغانستان تأـکید
ـکنند.
مسکو هنوز حزب دمکراتیک خلق افغانستان را به عنوان یک حزب کمونیست نشناخته و احتمال هم
نمیرود که تا زمانی که وضعیت افغانستان و کنترل جمهوری دموکراتیک افغانستان بر کشور احاطه پیدا
نماید چنین کاری را انجام دهد .در واقع نشانهای وجود دارد که شوروی از روابط نزدیک با رژیم ترهـکی
متأسف است ولی تعهد آنها برای تبادل آن همچنان پابرجاست .در هر صـورت شـوروی بـه حـزب
دمکراتیک خلق افغانستان به عنوان حزب پیش قراول و به انقالب افغانستان به عنوان روح پرولتاریای
بینالمللی اشاره میکند .ساسلو عضو اداره سیاسی ٬اخیرًا اظهار داشت که افغانستان مـثل اتـیوپی و
موزامبیک در جهت سوسیالیست شدن قرار دارد .این جهتگیری همراه با پیشرفت است ولی راه درازی٬
در پیش دارد تا بتواند شروع به ساختن سوسیالیسم واقعی کند.
5ــ علیرغم کوششهای ـکابل مبنی بر متوقف ساختن فعالیت شورشیان ٬به نظر میرسد که جنگ در
افغانستان شدت و گستردگی شدیدی یافته است .کنترل دولت بر نواحی استانهای کنارها ٬ننگاهار و پکتیا
ـکم به نظر میرسد وجنگ در آن مناطق سنگین بوده است .آشوبهایی در حومه ـکابل اتفاق افتاده است .در
خالل جشن ساالنه هیچ ناراحتی جدی مخصوص )عمدتًا به خاطر هماهنگی تدارکات امنیتی شوروی(
وجود نداشته ولی اخبار ترور مقامات عالیرتبه افغان و مستشاران روسی پا بر جا باقی میماند .طبق اخبار
واصله تا به حال عدهای از روسها در یک شورش آشکار نظامی در جالل آباد کشته شدهاند.
6ـ مسکو در پاسخ به نیازهای ـکابل ٬ظاهرًا به کمکهای نظامیش افزوده است .بیشتر این کمکها قبًال در
قراردادها وجود داشته ولی تاریخ ارسال آنها تمدید شده است .طبق گزارشهای معتبر مطبوعات ٬در حال
حاضر بیشتر از  3000مستشار روسی در افغانستان به سر میبرند که  1000نفر از آنها پرسنل نظامی
هستند ٬اتحاد جماهیر شوروی اخیرًا حدود دوجین هلیکوپتر 24ــ  MIجنگی ارسال داشته و از آنجایی
ـکه هیچ خلبان افغانی نیست که روی این هلیکوپترهاتعلیم دیده باشد ٬خلبانان روسی ممکن است تا زمانی
ـکه خلبانان افغانی تعلیمات ببینند با این هلیکوپترها به عملیات بپردازند .در اوایل آوریل ژنرال پیشیف٬
رئیس هیئت مدیره سیاسی ارتش و نیروی دریایی ٬در رأس یک هیئت به ـکابل آمد تا احتماًال وفاداری
ارتش و تعلیمات آن را مورد بحث قرار دهد و همچنین احتماًال وضعیت را برای مسکو بررسی کند و
شانسهای رژیم ترهـکی برای ادامه بقاء را مورد ارزیابی قرار دهد.
7ـ جمهوری دمکراتیک خلق یمن :اسماعیل ٬مرد شماره یک جمهوری دمکراتیک خلقیمن ضمن
دیدارش ازاتیوپی در اوایل مه علنًا از اتحاد جماهیر شوروی و ـکوبا برای کمکهایشان در جنگ این کشور
با )یمن جنوبی( تشکر کرد و جمهوری دموکراتیک خلق یمن را در زمرهپیشقراوالن انقالب کبیر اـکتبر
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قلمداد کرد .مسکو در سراسر درگیری در عدن مستقر بود .در حالی که در خالل جنگ هیچ افزایش مهمی
در ارسال اسلحه صورت نگرفته بود ٬مجموعههای ارسالی شوروی به جمهوری دمکراتیک خلق یمن از
تابستان گذشته زیاد بوده و احتماًال جمهوری دمکراتیک یمن آنچه احتیاج داشته دریافت داشته است.
8ــ همچنین به نظر میرسد که مسکو از یک صلح میانه طرفداری مینمود و به طور علنی از تالشهای
اعراب برای خاتمه دادن به درگیری ستایش نمود .قبل از اینکه جنگ روی دهد اتحاد شوروی در تالش
بود تا روابطش را با عربستان و یمن ) (YARبهبود بخشد .امکان دارد که عراق به سهم خود در تالش برای
جلوگیری از رشد نفوذ شوروی در شبه جزیره عربستان وسیلهای بوده باشد.
9ـ در خالل هفته آخر ماه آوریل ٬کمیته همبستگی آفریقاــ آسیای شوروی مهماندار یک هیئت
نمایندگی از جبهه خلق برای آزادی عمان بود .از ژانویه به این طرف مطبوعات شوروی چندین مقاله
انتقادی در مورد عمان و دولت سلطان )عمان( انتشار دادهاند که بر این در اشاره دارد که برخورد ایران و
انقالبیون ظفار )حاال که دیگر ایران جهت حمایت از دولت عمان نیرو در اختیار آنها نمیگذارد( ممکن
است تجدید شود .مسکو به طوراخص ازامتناع در حمایت ازتحریمهای بغداد و قطع ارتباطات با مصر در
جریان صلح خاورمیانه مکدر شد10 .ـ ما به پاراـگراف  5تلکس مرجع به طور جداـگانه پاسخ خواهیم داد.
سند شماره )(18

از :سفارت آمریکا در اسالم آباد
طبقهبندی :سری
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی .سی.
شماره سند5531 :
موضوع :نماینده گیالنی پیشرفت در متحد کردن گروههای مختلف افغانی را گزارش میدهد
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :همایون آصفی ٬وکیل افغانی از پاریس که روز  23آوریل همراه با سید احمد گیالنی به
سفارت مراجعه کرد ٬از مأمور سفارت در تاریخ  13ماه مه همراه با گزارش از پیشرفت حاصله در ایجاد
وحدت در میان گروههای مستقر در پیشاور دیدن کرد .آصفی همچنین درباره موقعیتها در زد و خورد بین
نیروهای مخالف و سربازان ٬جمهوری دمکراتیک افغانستان اطالع داد .وی قسمتهایی از یک هواپیمای
میگ  21را که به گفته او به وسیله نیروهای مخالف در اواخر ماه آوریل به دست آمده است نزد ما باقی
ـگذاشت.
3ـ آصفی ٬که پس از دیدار قبلی خود از سفارت در سراسر پاـکستان سفر میکند تا وحدت نهضتهای
مخالف را تحقق بخشد ٬گفت ”اتحاد پر معنای“ سه گروه )جبهه آزادی بخش ملی افغانستان ٬ـگروه گیالنی٬
و ـگروه میان گل جان( اـکنون  90درصد محقق است و باید تا روز  18می اعالن شود.موافقتنامه حاصله به
وسیله رهبران این سه سازمان در پیشاور امضاء خواهد شد و به مطبوعات )در سراسر جهان( اعالن
خواهد شد .این اتحاد شامل هماهنگی فرماندهی در عملیات صحرایی و همکاری در سطوح باال در
پیشاور خواهد بود.
4ـ آصفی همچنین ترتیبی داده است تا بازرگانان افغانی خارج از کشور یک ایستگاه رادیویی را که از
اروپا خریداری شده و تحت رهبری کمیته متحد گروه در وزیرستان نصب خواهد شد ٬سرپرستی کنند.
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آصفی از قرار معلوم به پسر عموی خود ٬شهنواز که در وزارت امور خارجه پاـکستان کار میکند ٬درباره
مقاصد خود اطالع داده و تقاضای اجازه کرده است که تجهیزات رادیو وارد شود .آصفی تصویب وزارت
امور خارجه را گزارش نداده است ٬بلکه گفته است” :شهنواز به من نگفت که فعالیت را در این زمینه متوقف
ـکنم“.
5ــ آصفی گفت گروههای قبیلهای افغانستان اخیرًا در پشتیبانی از فعالیتهای شورشیان فعالتر شدهاند
و وزیرهای فعاالنه از تاریخ  11می به زد و خوردها پیوسته و منگالها ٬تاجیکها ٬ازبکها وافریدیها همه از
لحاظ اصولی موافقت کردهاند که به این جنگها بپیوندند ولی فاقد تشکل برای هماهنگ کردن کوششهای
خلقهای خود میباشند .عامل دیگری که باعث تردید این گروههای قومی و قبیلهای شده است نبودن
رهبری است که دارای موقعیت ملی باشد که آنها خود را به او نسبت دهند .آصفی گویا نامهای دارد که به
وسیله همه این گروههاامضاء شده و به عنوان ظاهرشاه است .دراین نامه از ظاهر شاه خواسته شده است به
افغانستان بازگردد یا اینکه عبدالولی ٬کانونی به عنوان نقطه تالقی برای فعالیتهای مخالفان قرار گیرد .طبق
اظهار آصفی ٬در نامه مورد بحث به پادشاه افغانستان ٬توضیح داده شده است که ٬مقصود گروهها استقرار
مجدد سلطنت نیست و شخص سلطان تنها به عنوان یک شخص تشریفاتی مورد استفاده قرار میگیرد نه به
عنوان پادشاه حکمروا.
6ـ آصفی گفت او از شهنواز مدیر کل وزارت خارجه پاـکستان درباره اینکه ظاهرشاه یا عبدالولی
اجازه یابد پایگاهی در پاـکستان برقرار کند سؤال کرده است .شهنواز در پاسخ گفته است” :شاید کمی بعد٬
ولی نه اـکنون “.شهنواز گویا به آصفی گفته است که شورویها اقداماتی نزد وزارت امور خارجه به عمل
آورده و با دادن اجازه به خاندان سلطنتی افغانستان به سکنی گزیدن در اینجا از طرف حکومت پاـکستان
مخالفت کردهاند.
7ـ هنگامی که درباره پشتیبانی خارجی از گروههای مخالف سؤال شد آصفی گفت جمهوری خلق
چین ٬امارات متحده عربی و عربستان سعودی همه قول مساعدت دادهاند ولی هنوز کاری عملی در این
مورد انجام ندادهاند ٬به محض اینکه اعالمیه اتحاد گروهها صادر شد ٬آصفی قصد دارد به امارات متحده
عربی و عربستان سعودی ٬برای پیگیری تحقق وعدههای آنان سفر کند .او آن گاه قصد دارد از طریق ٬رم
برای تسلیم دعوت نامهها به ظاهرشاه و عبدالولی به پاریس بازگردد این امکان وجود دارد که او قادر
باشد توقفی نیز در ایران داشته باشد ٬زیرا جامعه هزاره در پاـکستان اظهار آمادگی کرده است تا تماس او را
با آیت اهلل خمینی برقرار کرده و او بتواند از این محفل نیز استفاده کند.
8ــ آصفی میگوید گروههای واقع در پیشاور تمایل دارند از اینکه شک کنند شورویها ٬برای نجات
حکومت خلقیها در افغانستان این کشور را تحت هر عنوانی که شده ٬اشغال میکنند .او میگوید نخستین
اقدام بعد از وحدت بخشیدن به گروههای اصلی ٬تماس با شورویها در یک سرزمین بیطرف و برقراری
مناسبات براساس واقعیات اوضاع خواهد بود ٬یعنی اینکه هیچ رژیمی در ـکابل نمیتواند بدون مناسبات
حسنه با اتحاد شوروی وجود داشته باشد .آصفی مدعی است ٬که این مقاصد در حال حاضر قابل ذـکر
نخواهد بود ٬زیرا در چنین صورتی مذهبیون افراطی دچار سوءتفاهم شده و وحدت غیر ممکن خواهد
بود.
9ـ آصفی ظاهرًا برای منعکس کردن نظریات سید احمد گیالنی و سایر رهبران در منطقه پیشاور ٬به
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مأمور سفارت هشدارداد که ضیاء ناصری ٬شهروند آمریکایی ) (AMCITشاید یک مأمور دوجانبه باشد.
آصفی مدعی است که ضیاء ناصری سال گذشته با حفیظاهلل امین در سازمان ملل متحد مالقات کرده و
اندکی پس از آن از ـکابل دیدن کرده است .او پس از آن که مجددی ٬رهبر ”جبهه ملی آزادی بخش
افغانستان“ او را نزد خود رد کرده بود در پیشاور ظاهر شده و خود را به گیالنی ربط داده است .آصفی گفت
ـگیالنی اـکنون از دوستی با ضیاء ناصری تأسف میخورد و میخواهد بفهماند که بین او و این آمریکایی
مناسباتی وجود ندارد.
10ـ آصفی گزارش داده است که نیروهای مخالف سه هواپیمای میگ متعلق به جمهوری دمکراتیک
افغانستان را سرنگون کردهاند .اولی در ”وزا“ در منطقه ”زدران“ در ایالت ”پکتیا“ در تاریخ  25آوریل
دومی در دهکده پچاراـگان در پکتیا و آخری در روز نهم ماه می در نزدیکی خوست در پکتیا .او مشخص
نکرد که این هواپیماها چگونه سرنگون شدهاند ولی چند قطعه از بقایای هواپیما را ٬شامل پنج پالـک
هواپیما که از میگ اولی جدا شده ٬همچنین عکسهایی از هواپیما را نزد مأمور سفارت به امانت سپرد.
رونوشت از طریق  (1)POUCHEDبه مصرف کنندگان ذیعالقه توسط اداره ـکنستایل (2)INR/RNA/SDA
از :سفارت آمریکا در ـکابل

سند شماره )(19
تاریخ 14 :می 1979

به :وزارت امور خارجه
موضوع :سابقه تحصیالتی وزیران و معاونان وزیر حکومت افغانستان
به پیوست فهرستی از سابقه تحصیالتی و آموزشهای وزیران و معاونان وزیر در حکومت جمهوری
دمکراتیک افغانستان تقدیم میشود .با مقایسه اطالعاتی که درباره این مقامات با توجه به اطالعاتی که
درباره افرادی در جمهوری دمکراتیک افغانستان در حکومت اولیهای که پس از انقالب  27آوریل 1978
سر کار آمدند ٬آشکار است که الاقل از لحاظ تحصیالت این گروه آبرومندتر از گروه پیشین است .چهل و
دو نفر از مأمورین درجه یک در حکومت کنونی تحصیالت قبل از دانشگاهی یا آموزش حرفهای را
ـگذراندهاند که  29نفر آنها در افغانستان و  13نفر آنها در خارج بوده و  17نفر آنها ازتحصیالت دانشگاهی
یا پیشرفته بهرهمند شدهاند .در عوض در حکومت اول جمهوری دمکراتیک افغانستان تنها  29بوروکرات
در سطح وزیر و معاونت وزیر دارای آموزش قبل از دانشگاهی بودهاند و  12نفر آنها آموزش پیشرفته
داشتهاند .معذالک همان طوری که در مورد گروه اول میتوان گفت عده کـمتری از مـقامات کـنونی
آموزشهایی داشتهاند که بامسؤلیتهای کنونی آنها وفق داشته باشد .همچنین این نکته جالب است که یازده
وزیر و معاون وزیر در ایاالت متحده تحصیل کردهاند .در حالی که فقط شش نفر آنها تحصیالتشان در
اتحاد شوروی بوده است .هیچ کدام از این مقامات تا اندازهای که ما اطالع داریم در کشورهای دیگر
ـکمونیستی تحصیل نکردهاند.
پیوست.
 AMCIT=AMERICAN CITYZEN -1شهروند آمریکایی.
2ـ  = POUCHEDـکیسه پستی مخصوص سفارت.
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1ـ سابقه تحصیالتی وزیران و معاونان وزیران کابینه
2ـ تاریخچه تحصیالت افراد اطالعات در مورد چند نفر از مقامات به دست نیامده و در مورد دیگران
نیز ناقص است و این به علت تغییراتی است که در مورد پرسنل ٬به طور مداوم ٬صورت میگیرد .معذالک٬
باالخره شکافها را در معلومات خود درباره این بوروکراتهای بلند مرتبه پر خواهیم کرد.
ضمیمه شماره 1
سابقه تحصیالتی وزیران و معاونان وزیران کابینه افغانستان
الف :درجه فارغالتحصیل قبل از دانشگاهی و آموزش حرفهای مثًال نظامی.
تذکرـ این نمودار منعکسکننده سابقه تحصیالتی  33نفر است .در حال حاضر اطالعاتی دربـاره
تاریخچه تحصیالت  8نفر دیگر نداریم 2 .پست وزارتی فعًال خالی است.
تاریخچه تحصیالت رئیس شورای انقالب
نور محمد ترهـکی ٬آموزش تا پایان کالس چهارم )دبیرستان ـ م( مدرسه شبانه.
لورایی نخست وزیر و وزیر امور خارجه حفیظاهلل امین ٬لیسانس علوم دانشگاه ـکابل در رشته ریاضیات و
فیزیک در سال  ٬1953فوق لیسانس از دانشکده تربیت معلم دانشگاه ـکلمبیا 1958ــ دو سال اضافی در
دانشکده تربیت معلم ـکلمبیا بین سالهای  1963تا .1965
1ـ وزارت امور خارجه ـ شاه محمد دوست ـ معاون اول وزیر امور خارجه ٬مسؤل امور سیاسی ـ
فارغالتحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ـکابل.
دکتر اسداهلل امین معاون دوم وزیر امور خارجه ـ مسؤل امور سیاسی
عبدالهادی مکمل ـ معاون وزیر امور خارجه در امور اداری ـ فارغالتحصیل دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه ـکابل.
وزارت کشاورزی و اصالحات ارضی.
صالح محمد زیری ـ وزیر ٬فارغالتحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه ـکابل.
فاضل رحیم رحیم ـ معاون وزیر ٬مسؤل اصالحات ارضی ـ آموزش آمار در هند .همچنین مطالعه آمار در
دانشگاه ایالت آیوا در  57ـ  1956و  64ـ  1961و  1970لیسانس علوم در رشته آمار کشاورزی و
پژوهشهای دامی دانشگاه ایالت آیوا در سال  ٬1964همه این مطالعات به سرپرستی مؤسسه عـمران
بینالمللی.
عبداالحد سرسام ـ مسؤل امور کشاورزی .آموزش دانشگاهی با تأمین مالی در مؤسسه عـمران
بینالمللی در ایاالت متحده وزارت ارتباطات .محمد گالب زوی ـ وزیر ٬فارغالتحصیل آـکادمی نظامی
افغانستان آموزش خلبانی رزمی در اتحاد شوروی .خلیلاهلل کوهستانی ٬معاون وزیر ـ لیسانس علوم از
دانشگاه ـکابل در رشته ریاضیات و شیمی سال .1974
وزارت بازرگانی ٬عبدالقدوس گوربندی ـ فارغالتحصیل مؤسسه تکنولوژی افغانستان و یک دوره پانزده
ماهه در کنترل هوایی اداره هواپیمائی کشوری آمریکا محمد حکیم مالیار ـ معاون وزیر ـ خبرگزاری
دانشکده اقتصاد دانشگاه ـکابل.
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وزارت دفاع ٬سرهنگ دوم محمد اسالم وطنجار ـ فارغالتحصیل آـکادمی نظامی افغانستان در سال
.1958
سرهنگ دوم محمد یعقوب ـ معاون وزیر )رئیس ستاد(.
وزارت آمــوزش و پــرورش ٬دکــتر عـبدالرشـید جـلیلی ـ وزیـر ٬فـارغالتـحصیل دانشکـده
ـکشاورزیدانشگاه ـکابل سال  ٬1963فوق لیسانس در میکروبیولوژی کشاورزی از دانشگاه وایومینگ.
دکترا از اتحاد شوروی.
دکتر غالم محمد سهیبی ٬معاون اول وزیر ـ از تحصیالت وی اطالعاتی در دست نیست.
فضل حق ٬معاون دوم وزیر ـ از تحصیالت وی اطالعی در دست نیست.
وزارت دارایی ٬عبدالکریم میثاق ـ وزیر ٬تحصیالت مرتبی نداشته است.
خیرمحمد سلطانی ٬معاون وزیر ٬فارغالتحصیل دانشگاه ـکابل  2ماه تحصیل در دانشگاه پیترزبورگ
سال .1975
وزارت امور مرزی ٬صاحب جان شهرایی ٬وزیر ـ اطالعاتی از تحصیالت وی در دست نیست.
معاون وزیر ....شاغل ندارد.
وزارت آموزش عالی ٬پروفسور محمود سوما ٬وزیر ـ لیسانس دانشگاه آمریکایی بیروت رشته علوم
 1960ـ فوق لیسانس و دیپلم ابتدایی دانشکده تربیت معلم ـکلمبیا ـ .1964
پیر محمد زرای ـ معاون وزیر ٬لیسانس مهندسی از دانشگاه لندن
وزارت اطالعات و فرهنگ ٬خیال محمد کاتاوازی ٬وزیر ـ فارغالتحصیل دانشکده روزنامهنگاری
دانشگاه ـکابل .1968
علی گل پیوند ٬معاون وزیر اطالعات و فرهنگ ـ فارغالتحصیل دانشکده آموزش و پرورش دانشگاه
ـکابل ٬مطالعات فوق لیسانس در رشته آموزش و پرورش در دانشکده تربیت معلم ـکابل.
پست معاون وزیر برای رادیو و تلویزیون شاغل ندارد.
وزارت کشور ٬شرجان مزدوریار ٬وزیر ـ فارغالتحصیل آـکادمی نظامی افغانستان.
فقیر محمد فقیر ٬معاون وزیر ـ اطالعاتی از تحصیالت وی در دست نیست.
وزارت دادگستری ٬عبدالحکیم شهرایی جوزجانی ـ وزیر ٬فارغالتحصیل حقوق اسالمی از دانشگاه
ـکابل  ٬1960مطالعات روزنامه نگاری در دانشگاه ـکابل  1962ـ مطالعات بیشتر در اتحاد جماهیر
شوروی .1963
محمد اـکرم عبقری معاون وزیر ـ مسؤل امور اداری ٬اطالعاتی از تحصیالت وی در دست نیست.
محمد عنبر وحیدی ـ معاون وزیر ٬مسؤل امور قضایی ٬فارغالتحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده ـکابل  ٬1953مطالعات بیشتر در رشته تحقیقات جنائی و حـقوق تـطبیقی در دانشگـاههای
آمریکایی و جرج واشنگتن  58ـ ) 1957با بورس مؤسسه عمران بینالمللی آمریکا(.
وزارت معادن و صنایع ٬محمد اسماعیل دانش ـ وزیر ٬در دانشکده کشاورزی و مهندسی ـکابل در سالهای
 60ـ  1958تحصیل کرده و درجه لیسانس در رشته معدنشناسی از دانشگاه ویرجینیای غربی ٬در 1964
درجه فوق لیسانس در رشته معدنشناسی از دانشگاه ویرجینیای غربی و درجه فوق لیسانس در رشته
فیزیک از دانشگاه لنین در اتحاد شوروی در سال .1971
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غالم محمد رحیمی ٬معاون نخست وزیر ٬مسؤل صنایع اطالعی در دست نیست.
مهندس عبدالکافی رسولی ٬معاون وزیر ٬مسؤل معادن ـ اطالعی در دست نیست.
وزارت برنامه ریزی ٬مهندس محمد صدیق عالمیار ـ وزیر ٬فارغالتـحصیل مـؤسسه تکـنولوژی
افغانستان همچنین در پلی تکنیک افغانستان تحصیل کرده است .آموزش بیشتر در اتحاد شوروی در
رشته مهندسی زمینشناسی.
فاتح محمد تارین ـ معاون وزیر ٬در اتحاد شوروی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد آموزش دیده
است .همچنین  18ماه در فرانسه در رشته مدیریت صنعتی تحصیل کرده است.
عبدالغفور ملک زاده ـ معاون وزیر در آمار ٬اطالعی در دست نیست.
وزارت بهداشتی عمومی ٬دکترشاه ولی ـ وزیر )معاون نخست وزیر( .فارغالتحصیل دانشکده پزشکی
دانشگاه ـکابل.
پست معاون وزیر شاغل ندارد ٬وزارت ترابری ٬محمد حسن بارق شافعی ـوزیر .هیچ گونه تحصیالت
دانشگاهی یا پیشرفته ندارد.
نور محمد دلیلی ٬معاون وزیر ـ  2سال برنامه آموزشی در ایاالت متحده ٬نزداداره هواپیمایی کشوری.
وزارت کارهای عمومی ٬دستگیر پنج شیری ـ لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه ـکابل.
مهندس صالح محمد پیروز ٬معاون وزیر ـ اطالعی در دست نیست.
وزارت آب و برق ٬منصور هاشمی وزیر ـ ابتدا در دانشکده تربیت معلم ـکابل تحصیل کرده و سپس در
دانشکده آمریکایی بیروت از سال  60ـ  ٬1955لیسانس دانشگاه ـکابل در رشته فیزیک  ٬1960فوق
لیسانس از دانشگاه آریزونا .1965
مهندس محمد جمعه برک زوی ٬معاون وزیر ـ  2سال در دانشگاه آمریکایی بیروت
سند شماره )(20

سری
 16مه 1979
ایران ـ تهران
عالیجناب
در مالقات اخیرمان نخست وزیر در مورد دریافت اطالعاتی که ممکن است از طریق دیگر برای شما
قابل حصول نباشد اظهار عالقه نمود.
به پیوست مطالبی است در مورد افغانستان که قسمت اول درحقیقت گزارش وضعیت از زمان ـکودتای
آوریل  1978تا به حال میباشد٬ارسال میدارم .قسمت دوم از میان آخرین اطالعات ماتهیه وتنظیم شده
است .لطفًا مرا مطلع گردانید که آیا اطالعاتی با این ماهیت مورد عالقه شماست و یا به من توصیه کنید چه
زمینههای به خصوصی مورد نظر شما و همکارانتان میباشد.
منتظر تبادالت آتی با شما هستم.
اراتمند شما ـ چارلز ناس
مسؤل مطالب
جناب آقای امیرانتظام ٬معاون نخست وزیر
دفتر نخست وزیری ٬تهران
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سند شماره )(21

تاریخ 20 :می 79

از :سفارت آمریکا ــ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :سری تهران 05208
رونوشت به :سفارت آمریکا در ـکابل و.....
شماره سند :تهران 5208
موضوع :شورشی غیر وابسته افغانی به سفارت تلفن میکند
1ـ )تمام متن سری ٬این یک پیام گزارشی است(.
2ـ خالصه :ضیا ناصری شهروند آمریکایی افغانی ٬که برای کسب کمکهای مالی جهت نهضت چریکی
افغانستان و دیدار با آیتاهلل خمینی ٬آیتاهلل خلخالی ٬و وزیر امور خارجه ٬یزدی در ایران است ٬ضعفهای
عمده نهضت را اعم از رهبری ٬مالی و سازماندهی برای کارمند سیاسی سفارت توصیف کرد ٬اما گفت که
نهضت تا نوامبر دولت خلقی را بر خواهد انداخت تا جمهوری دمکراتیک اسالمی را بنا نهد) .پـایان
خالصه(
3ـ ناصری که خود را به عنوان یکی از دوستان ریک شرمن در اسالمآباد معرفی میکرد ٬در  17می به
قسمت سیاسی تلفن کرد .ما در خالل صرف قهوه مالقات کردیم و راجع به دوستانمان و فعالیتهای جاری
او صحبت کردیم .ناصری خود را به عنوان ”یک میهن پرست آزاد“ که برای رهبران مختلف در پاـکستان
ـکار میکند ولی با هیچ یک همراهی ندارد؛ اـگر چه نزدیکترین همکاریها را با پیر سید احمد گیالنی دارد٬
توصیف کرد.
او گفت که هم اـکنون ازنیویورک ٬جایی که با محمد علی بوکسور مالقات کرد ٬و از فرانکفورت ٬جایی
ـکه با حدود سیصد نفر از تجار تبعیدی افغانی مالقات کرد ٬میآید) .او گفت علی او را رد کرد ٬ولی
افغانیهای فرانکفورت  50000مارک بیعانه دادند (.هدف اصلی او افزایش میزان اعانات است و او از
طرف ”شورای انقالبی و اسالمی افغانستان“ اعتبارنامهای همراه داشت.او با معرفی نامهای برای آیتاهلل
خلخالی ٬رئیس دادگاههای اسالمی )و او گفت ٬داماد آیتاهلل خمینی( در ایران است.او گفت ٬خلخالی بعد
از ظهر آن روز او را به قم میبرد ٬جایی که او برای روز بعد قرار مالقاتی با خمینی داشت.اـگر خمینی
موافقت کند ٬او دوباره با خلخالی ویزدی ٬وزیرامور خارجه برای بحث در موردجزئیات کمک مالی برای
نهضت و برپایی کمپهای نظامی پناهندگان در مرز ایران و افغان ٬مالقات خواهد کرد.
4ـ ناصری نهضت را بسیار فعال اما ”ـکامًال بیسرمایه“ توصیف کرد .او میگوید در عین حالی که او
برای یافتن پول تالش میکند ٬رهبران خود را در رابطه با حمایت مورد انتظار از جـانب کشـورهای
عربستان سعودی ٬مناطق خلیج ٬و چین فریب میدهند .او میگوید که گیالنی در ژانویه به عربستان
سعودی رفت و به عنوان مهمان شاهزاده فهد دو هفته آنجا ماند ٬ولی هیچ چیزی دریافت نکرد .در ماه
مارس او ناصری ٬از ابوظبی دیدار کرد ٬ولی غیر از آرزوهای خوب چیزی دستگیرش نشد .او با خمینی
هم در ماه مارس قرار مالقاتی داشت ٬اما از او خواسته شد تا وقتی که انقالب ایران امور خود را سر و
سامان دهد ٬آن را به تعویق اندازد .در همین زمان ٬او از افغانیها در آمریکا مقدار قابل توجهی وثیقه به
دست آورده بود ٬ولی تمام آنها برای مواد غذایی صرف شده و برای اسلحه و مهمات چیزی باقی نمانده
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است او رهبری افغانها را در پاـکستان به عنوان غیر متجانس توصیف کرد که از ”اخوانالمسلمین تـا
مارکسیستهای اسالمی“ را در برمیگیرد و در عین حالی که برای کسب برتری تقال میکنند با ترشرویی با
یکدیگر همکاری مینمایند و مایل نیستند به هیچ کسی خارج از جمع خود ٬منجمله خود او اعتماد کنند.
او در حالی که میگفت ٬آنها مردان را در مأموریتهای خودکشی بدون استراتژی عمومی ٬که متحمل تلفات
سنگینی میشود ) 700زخمی در یک اردو( و برای آنها هیچ تسهیالت پـزشکی وجـود نـدارد و از
بهرهبرداری از موفقیت آن شکست میخورند ٬تلف میکنند ٬تخصص جنگی آنها را بیبها جلوه داد.
همگی آنها بر لزوم جمهوری دمکراتیک اسالمی موافقند ٬ولی بر تعریف آن موافقت ندارند .اـگر چه
اـکثر جنگها )در  23تا از  28استان( به طور ناـگهانی و بدون رهبری از پاـکستان اتفاق میافتد و او معتقد
است که با همه شکستهایش ٬و با کمبود مواد غذایی مورد انتظار در افغانستان در ماه اـکتبر ٬یک قیام
عمومی و شورش از جانب سربازان بیدار وجود خواهد داشت و دولت ترهـکی تا ماه نوامبر به پایان خواهد
رسید .او میگویدتنها چیزی که میتواند در آن برنامه زمانی دخالت کند ٬مداخله واحدهای نظامی روسی
است که مخالفان را با پایان مشابهی ساـکت میکند ٬اما یک جنگ طوالنی الزم دارد .بهترین حدس او این
است که روسیه در حال حاضر از این موقعیت استفاده نخواهد کرد .او قول داد که پس ازاینکه بادولتمردان
ایران مالقات کرد ٬تلفن کند و نتایج درخواستهایش را بدهد.
5ــ برای اسالم آباد :ناصری در نظر دارد که برای سه هفته در اسالم آباد باشد و امیدوار است که به
ریک شرمن سر بزند.
6ـ تهران تحت پوشش جداـگانهای ٬اعالمیهای را که ناصری پخش میکند به همراه تقاضای او برای
اینکه نهضت انقالبی را توضیح دهد ٬برای وزارت ٬ـکابل ٬و اسالم آباد میفرستد.
7ـ اظهارنظر :انتقاد شخصی ناصری از گیالنی و سایر رهبران ٬به عالوه نظر او در مورد حسادت و
ـکمبود اعتماد در خارج از محدوده داخلی ٬ممکن است نظراتی را که به وسیله آصفی ٬معاون گیالنی ٬عنوان
میشود ٬توضیح دهد )تلگرام مأخذ( .با وجود این ٬اـگر او در کسب وثیقه موفق شود ٬گیالنی و سایرین
ناس
ممکن است اهمیت او را برای خود مورد تجدید نظر قرار دهند .پایان نظریه
سند شماره )(22

تاریخ 21 :می 79
طبقهبندی :سری

از :سفارت آمریکا در تهران
به :سفارت آمریکا در اسالم آباد
رونوشت به :وزیر امور خارجه واشنگتن و سفارت آمریکا در ـکابل
شماره سند5246 :
موضوع :واـکنش محدود ایرانیان در قبال در خواست شورشیان افغانی
1ـ تمام متن سری است.
2ـ خالصه :ناصری ٬مسؤل جمعآوری پول برای افغانها درباره کمک ایرانیان گزارش داد ٬صحبت از
ـکمکهای ”انساندوستانه“ .گزارش درباره  30الی  35هزار نفر پناهنده افغانی در ایران) .پایان خالصه(
3ـ ضیاء ناصری شهروند آمریکایی ــ افغانی در تاریخ  21ماه می تلفن کرد تا نتایج مذاـکراتش را با
مقامات ایرانی گزارش دهد .او اظهار میکند که سفری به قم داشته و با آیتاهلل خمینی مالقات کرده است.
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او گفت که گفتگوهای آیتاهلل دوستانه بود اما آنقدر هم رضایتبخش نبود .او از آیتاهلل کمک نظامی
خواسته بود و آیتاهلل در عوض با او از کمک ”انساندوستانه“ صحبت کرده بود .او دوباره با آیتاهلل
خلخالی صحبت کرده بود و او گفته بود که این مالقات ”میتواند یک شروع“ باشد .او با یزدی وزیر امور
خارجه مالقات نکرد ولی در عوض با آقای تقوی رئیس قسمت امور مربوط به افغانستان در وزارت امور
خارجه ٬مالقات کرد و مالقات دیگری تقریبًا به فاصله ده روز دیگر با او انجام داد.
4ـدیروز ٬دریک مصاحبه مطبوعاتی ٬آیتاهلل روحانی ٬یک شخصیت مذهبی مهم ونزدیک به آیتاهلل
خمینی اظهار داشت که” :مردم افغانستان باید علیه دولت خود همانند ملت ایران قیام کنند“.
او از دولت ایران تقاضای مداخله نظامی در افغانستان و مساعدت به برادران مسلمان را کرد .این گونه
اظهارات بوسیله یک مقام غیر رسمی ٬شخصیت درجه دوم اهمیت کمی دارد مگر اینکه خمینی یادولت آن
را تأیید کنند.
5ــ ناصری اظهار داشت که دولت موقت ایران به او کمک کرده تا با پناهندگان افغانی تماس بگیرد .او
به مشهد ٬جایی که افغانیها یک دفتر دارند ٬رفت و سپس تا کمپهای پناهندگان اسکورت شده بود .او اظهار
میدارد که در آنجا  30الی  35هزار افغانی درمنطقهای به طول بیست مایل در طول مرز از شهر تایباد در
جنوب مشهد زندگی میکنند .بیشتر آنها کشاورز هستند و با رمههایشان آمدهاند و به خاطر کمبود علوفه
بسیاری از آنها مجبور به بازگشتن به افغانستان شدهاند .از این تعداد یک صدافسر نظامی افغانی از نیروی
زمینی ٬نیروی هوایی و توپخانه هستند .این نظامیان سعی دارند با تمرین دادن افراد یک گروه چریکی
تشکیل دهند )بیشتر پناهندگان مرد شخصًا صاحب تفنگ میباشند و ناصری میگوید که آنها تعدادی از
عملیات را داخل افغانستان رهبری میکنند (.ناصری امیدوار است که ایرانیان خود سرپرستی پناهندگان
افغانی را به جای این افسران افغانی در دست بگیرند و آنها را تمرین و آموزش بیشتری بدهند.
6ـ ناصری قصد دارد فردا به پاـکستان سفر کند و بعد از تقریبًا یک هفته به ایران بازگردد .ناس
سند شماره )(23

تاریخ 24 :می  1979ـ سری
از :سفارت آمریکا ـ مسکو
طبقه بندی :سری
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع افغانستان :پیشبینیهایی در مورد دخالت روسیه
1ـ )محرمانه( خالصه :ما فکر نمیکنیم که اتحادشوروی تحت شرایط فعلی تمایالتش در افغانستان را
بیانتها بیند .به نظر ما قیاس سازی با دخالت سال  1968شوروی در چکسلواـکی اشتباه است .ما فکر
میکنیم که روسها به افزایش پشتیبانی نظامی و تدارکاتی خود از رژیم طرفدار شوروی در ـکابل ادامه
میدهند .ممکن است تعدادی از پرسنل روسی در عملیات نظامی دولت افغانستان شرکت پیداکنند .در هر
صورت تحت شرایط قابل پیشبینی ٬مسکو از به دوش کشیدن قسمت اعظم بار مبارزه ضد شورش در
افغانستان اجتناب خواهد ورزید) .پایان خالصه(
2ـ )محرمانه( ما با نظریات اصلی تحلیل ـکابل )مرجع الف( و به خصوص با این نتیجهـگیری که روسها
احتماًال تالش خواهد کرد تا از سقوط به داخل چیزی که میتواند یک تله از نوع ویتنام بشود اجتناب
ورزند ٬موافقیم .در حقیقت ما در پایین آوردن ارزش تشبیه چکسلواـکی حتی جلوتر میرویم .همان
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طوری که در مرجع ب اشاره شد ٬به نظر ما تحت شرایط قابل پیشبینی روسها نسبت به اعزام واحدهای
رزمی در سطح باال جهت نجات رژیم خلقی از سرنگونی )ـکه در موردچکسلواـکی تعداد  14لشکر روسی
به اضافه  4لشکر از دیگر کشورهای پیمان ورشو شرکت داشتند( توجهی جدی مبذول نخواهند نمود.
3ـ )سری( نتیجهـگیری ما براساس چندین قضیه اثبات شده میباشد.
الف :از نظر استراتژیکی ٬افغانستان در یک طـبقهبندی کـامًال مـجزا از چکسـلواـکـی قـرار دارد.
چکسلواـکی به صورت پلی بر روی و یا در نزدیکی راههای تاریخی هجوم به روسیه قرار گرفته است.
چکسلواـکی عضوی از ”جامعه مشترکالمنافع سوسیالیستی اروپای شرقی“ و ”سیستم سـوسیالیستی
جهانی“ و نیز پیمان ورشو میباشد و تغییرات در سیستم داخلی آن میتواند به طور نسبی مستقیمًا روی
سیستم داخلی اتحاد شوروی اثر بگذارد.
ب :از نقطه نظر مسکو و خصوصًا در ماههای آینده ٬هجوم شوروی به افغانستان احتماًال میتواند به
زیان منافع استراتژیک جهانی منجر شود .در زمانی که مسکو به طور فزایندهای با تهدید چینیها در شرق
درگیر است .این هجوم ضربهای خطرناـک به دتانت ) (DETANTبا غرب وارد میکند .چنین حرکتی
مطمئنًا مذاـکرات سالت را به سرنوشت بدی دچار میسازد .این کار برای اتهامات چینیها و دیگران در
مورد اهداف توسعهطلبانه و برتریجویانه روسها در دنیا سودی عالی در برخواهد داشت )مثل مورد
چکسلواـکی در دراز مدت( .این کار روابط با دنیای پراهمیت اسالم را تند و تیره میکند.
ج :در  1968روسها به طور صحیح حساب کرده بودند که چکها نخواهند جنگید .این در مورد
افغانستان اتفاق نخواهد افتاد .از این باالتر ٬هدف روسها در چکسلواـکی به سادگی با اشغال و آرام کردن
مراـکز شهری حاصل گردید .کار مسکو در افغانستان که قسمت اعظم جمعیت )و مقاومت( در مناطق
روستایی قرار دارد مشکلتر خواهد بود .حتی امکان دارد که شورش در افغانستان به خاطر درگیری
مستقیم سربازان روسی نیروی بیشتری بگیرد و بقای رژیم ترهـکی ـ امین به طور فزایندهای به درگیری
مستمر جنگی آن سربازان وابسته بماند.
د :فقط بر اساس آمادگی نظامی برای چنین اقدامی ٬روسها وضعیت افغانستان را به طریقی پیچیدهتر از
آن در خواهند یافت که در جوالی واوت  1968رو به رو شدند.تدارک برای هجوم به چکسلواـکی تحت
پوشش مانورهای وسیع رزمی و تدارکاتی در محدوده پیمان ورشو صورت گرفت .در نتیجه کار اصلی
اـکتشاف ٬تدارکات و روشهای کنترل و فرماندهی انجام گرفته بود و از همه مهمتر بسیج مورد لزوم و
استقرار نیروها از طریق مانورهای نسبتًا عادی انجام شد .متقاعد شدن نسبت به یک صحنه مؤثر و قابل
مقایسه در مورد افغانستان مشکل است .تمرکز نیروهای الزم برای عملیاتی به سبک چکسلواـکی احتماًال
بسیج و به خدمت گرفتن وسیع و مجدد نیروها در مناطق مرتبط به هم را ایجاب مینماید؛ هر چند این
مشکالت با به خدمت گرفتن لشکرهای هوا برد تا حدی مرتفع خواهد شد .با در نظر گرفتن تمام دو بخش
نظامی شوروی که با افغانستان مرز عادی دارند و با قائل شدن استثناء ٬روسها دارای یازده لشکر میباشند
ـکه فقط  3لشکر را میتوان بدون بسیج آماده برای رزم دانست .هیچ کدام از سه لشکر برای مأموریتی در
افغانستان به صورت دلخواه قرار نگرفتهاند و آنها هنوز نیاز دارند که مرز چین را که مهمترین موضوع مورد
توجه حداقل یکی از بخشهای نظامی است مورد مالحظه قرار دهند.
4ـ )محرمانه( البته برای ما امکان نخواهد داشت و نیز احمقانه است که کامًال امکان هجوم شوروی به
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افغانستان در پاسخ به درخواست از جانب یک رژیم خلقی محاصره شده را رد کنیم .در عین حالی که ما
معتقدیم بی رغبتیها بر حسب محاسبات مسکو در مورد بهترین منافعش در این زمان به نظر میآید که
شدیدًا بر انگیزههایش میچربد ٬عواملی که توسط ـکابل اقامه شده )در پاراـگراف  11مرجع الف( هنوز
دارای قدرت میباشند .اـگر وضعیت سیاسی ــ نظامی در افغانستان به بدتر شدن ادامه دهد ٬رهـبری
شوروی ممکن است اغوا شده و امکان مداخله به مقیاسی کوچکتر برای حفاظت از سرمایهـگذاریهای
ـکلی خود را مورد توجه قرار دهد .به این دلیل به نفع ماست که گاهگاهی یادآوریهایی به روسها در مورد
دیدگاه جدی که ما در مقابل چنین اقداماتی اتخاذ میکنیم ٬بنماییم .یادآوریهای غرب و دولتهای جهان
سوم بیرغبتیهایی را نسبت به مداخله مستقیم در آنها )روسها( به وجود میآورد.
5ــ )محرمانه( غیر از مداخله نظامی مستقیم و در سطحی وسیع از جانب شوروی ماهیت و حدود
همکاری نظامی شوروی با افغانستان چیست؟ قابلیت جذب ارتش افغانستان ممکن است تنهامحدودیت
در این مورد که روسها تا چه حد متمایلند که به جلو بروند ٬باشد .ما معتقدیم تعداد مشاورین روسی
میتواند به طور تصاعدی افزایش یابد و برخی از آنهامیتوانند در عملیات نظامی درگیر شوند .برای مثال
برخی پشتیبانیهای توپخانه روسی به شکل هلیکوپترهای توپدار و یا حمایت تاـکتیکی هوایی بـرای
عملیات زمینی یا خدمتگیری پرسنل روسی جهت اداره کردن تجهیزات نظامی پیچیده میتواند فراهم
شود .به هر صورت این میتواند در زمینه به دوشگیری بار سنگین رزم توسط سربازان افغانی و نه روسی
در وضعیتی که قابلیتهای جمهوری افغانستان برای ادامه بقا و توسعه کنترلش و )نه مداخله مستقیم مسکو(
تعیینکنندههای اصلی سرنوشت انقالب افغانستان خواهند بود ٬قرار میگیرد.
6ـ )محرمانه( سرانجام ٬با عطف به پاراـگراف  11مرجع الف ٬ما آن نگرانی از بابت جمعیت مسلمان
جمهوریهای آسیای مرکزی روسیه را مورد توجه قرار نمیدهیم که به خودی خود انگیزهای باشند برای
رهبری روسیه که یک روش مداخلهجویانه در افغانستان را اتخاذ نمایند .تمام اطالعاتی که ما راجع به
منطقه جمعآوری کردهایم اشاره دارند که مسکو موقعیت را به خوبی تحت کنترل خود دارد .سفرهای
مکرر مأموران سفارت در ماههای اخیر به آسیای مرکزی روسیه معدودی عالمت نارضایتی را آشکار
ساختهاند .جمهوریهای آسیای مرکزی پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی مهمی را تحت حکومت شوروی
به دست آوردهاند و از یک سطح زندگی باالتری نسبت به مـناطق هـمجوار در افـغانستان و ایـران
برخوردارند و اـگر با این وجود در ماههای آینده نارضایتی باال بگیرد٬میتوان روی روسها حساب کرد که
سریعًا و به طور مؤثری آن را شکست دهند.
سند شماره )(24

تاریخ 24 :می 79
از :سفارت ٬مسکو
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
موضوع :انتصاب دیپلمات روسی به عنوان ”مشاور دیپلماتیک“ در جمهوری دمکراتیک افغانستان
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ در مالقات چهار جانبه روز  22می ٬سفیر انگلیس گزارش داد که واسیلی استفانویچ سافرونچک٬
معاون سابق نماینده دائمی شوروی در سازمان ملل و مأمور فعلی بخش دوم اروپایی وزارت خارجه به
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عنوان مشاور دیپلماتیک دولت افغانستان به ـکابل اعزام خواهد شد .ما گمان میکنیم که عمًال این انتصاب
او را مشاور شخصی ح .امین خواهد کرد.
3ـیک دیپلمات پاـکستانی روز  24می به ما گفت که یک دیپلمات چینی به اوتذکرداده که سافرونچک
احتماًال به عنوان سفیر به ـکابل خواهد رفت .منبع پاـکستانی گفت ٬گرچه ظاهرًا سافرونچک قبًال هیچ گونه
مأموریتی در امور افغان و حتی آسیا ندارد ٬بایگانی سفارت نشان میدهد که او در یک سفراداری کوتاه
پیش از کودتای  78یا در جریان آن در ـکابل بوده است .منبع پاـکستانی افزود که به اعتقاد ما سافرونچک
ارتباطی با ک.ـگ.ب .دارد.
4ـ گزارش خالصه زندگی وی در سفارت او رایک متخصص درامور انگلیس معرفی میکند .اوقبل از
انتقال به سازمان ملل به عنوان نماینده دائمی شوروی به مدت سه سال به عنوان سفیر شوروی در غنا
خدمت کرده است )68ـ .(71او ظاهرًا یک بار عضوی از هیئت نمایندگی شوروی در کمیسیون اقتصادی
آسیا بوده است و به میزان وسیعی در سراسر خاوردور و خاورمیانه مسافرت کرده است.
5ــ سفارت از هر گونه اطالعات بیوگرافی بیشتری که وزارتخانه قادر به فراهم کردن است قدردانی
میکند.
از :سفارت آمریکا ـکابل
به :وزیر امور خارجه واشنگتن دی سی

سند شماره )(25

تاریخ2 :ژوئن 1979
طبقهبندی :استفاده محدود اداری

شماره4236 :
موضوع :الیحه اصالحی مجلس سنا درباره کمک به افغانستان
1ـ تمام متن برای استفاده اداری محدود
2ـ خالصه :در حالی که این سفارت نسبت به احساساتی که باعث شد که ماده اصالحیه پیشنهادی پل
استون درباره قانون مساعدت عمرانی بینالمللی سال  1979تصویب شود بسیار مشتاق است؛ برای ما
هنوز معلوم نیست که آیا این اصالحیه به منافع کلی ایاالت متحده در این منطقه خدمت خواهد کرد یا نه.
)پایان خالصه(
3ـ ما در تمایل کنگره و وزارت امور خارجه برای کسب اطالع از تمامی حقیقت درباره حوادثی که
منجر به ربودن و قتل فجیع سفیر دابز شد ٬سهیم هستیم و ما جمهوری دمکراتیک افغانستان را تحت فشار
قرار دادهایم تا در این باره از تمایل ما استقبال کند .معذالک ما بسیار غیر محتمل میدانیم که این رژیم به
خاطر سروکار داشتن با این حادثه از ما پوزش بطلبد تا چه رسد به اینکه مسؤولیت قتل سفیر را به عهده
بگیرد.
4ـ سودمند بودن ماده اصالحیه درباره این خواست که جمهوری دمکراتیک افغانستان همه کارمندان
حکومت ایاالت متحده در افغانستان را تحت حمایت قرار دهد تا اندازه زیادی به این بستگی دارد که
مقصود از ”ـکافی“ چیست .جمهوری دمکراتیک افغانستان برای تأسیسات حکومت ایاالت متحده در
ـکابل و همچنین برای کاردار و همچنین همان طور که تقاضا شده است برای کارهای رسمی محافظانی
ـگماشته است .جمهوری دمکراتیک افغانستان همچنین یک محافظ برای اتوبوسهای مدرسه آمریکایی
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تعیین کرده است .معذالک ما معتقدیم که اـگر ما تقاضای محافظانی برای همه کارمندان حکومت ایاالت
متحده بنماییم ٬انجام وظایف رسمی ما دچار اختالل خواهد شد .معذالک هیچ راهی برای تضمین اینکه
یک حمله تروریستی علیه پرسنل حکومت ایاالت متحده که به خوبی طرحریزی شده باشد موفقیت
نداشته باشد ٬وجود ندارد .صرفنظر از اینکه چند نفر محافظ از سوی جمهوری دمکراتیک افغانستان
برای حمایت از چنین اشخاصی تعیین شده باشد.
5ــ مسئله اینکه آیا ”اوضاع واحوال تغییریافته محسوسی در افغانستان“ از نوعی که در ماده اصالحیه
بخش ب پیشبینی شده است به وجود خواهد آمد احتماًال بستگی به عواملی خواهد داشت که در قلمرو
فاجعه قتل دابز نیست .معذالک الزم به تذکر است که یکی از چهرههای کلیدی در این حادثه به نام سید
داود تارون از سمت رئیس پلیس که وی آن را عهدهدار بود برکنار شده است .ما یقین نداریم که آیا انتقال
تارون یک نوع تنزل رتبه است یا ارتقاء رتبه و یا اینکه آیا همه این امور مربوط به رسیدگی به ماجرای
ربودن سفیر است یا خیر.
6ـ ما درباره نظریات شخص دابز درباره افغانستان توجه خاصی مبذول میداریم .او قبول داشت که
ایاالت متحده منافع ناچیزی در افغانستان دارد و بنابراین احساس میکرد که حکومت ایاالت متحده در
مورد افغانستان باید در درجه اول از لحاظ ثبات منطقهای توجه کند .او شدیدًا معتقد بود که افغانستان
نباید یک عامل بیثباتی باشد و اینکه ما باید با کشورهای دیگر و از جمله کشورهای آزاد این منطقه در
جستجو برای کمک به افغانستان در انتخاب یک راه دیگری برای حضور کشور دیگری غیر از اتحاد
شوروی همکاری کنیم.
7ـ جمهوری دمکراتیک افغانستان در جریان  13ماه فرمانروایی خود به نحو فزایندهای به مسکو
نزدیک شده است و سه کشور دیگر همسایه خود ٬یعنی پاـکستان٬ایران و چین را به مداخله در امورداخلی
)به ویژه نارضایتیهای رشد یابنده ضد رژیم و جنگهای چریکی( متهم کرده است .ما در حال حاضر هیچ
نشانهای در دست نداریم که داللت بر آن کند که جمهوری دمکراتیک افغانستان سیاستهای خود را از خط
مشی رادیکال و متمایل به شوروی که از آن پیروی میکند ٬تغییر خواهد داد .همچنین هیچگونه نشانهای
در دست نیست که فعالیتهای ضد رژیم کاهش یابد.
8ـ با این وجود ٬ما این امر را به نفع حکومت ایاالت متحده و ثبات منطقهای تلقی میکنیم که رئیس
جمهوری اختیار ادامه پرداختهای کمکی برای الاقل خط لوله را داشته باشد .هر چند رهبران رژیم کنونی
افغانستان اغلب طوری رفتار میکنند که برخالف تمایالت و منافع ایاالت متحده است ٬ولی مامیدانیم که
در خارج از چهارچوب رژیم و گاهی درداخل آن افغانیهایی وجود دارند که به ادامه حضور کمکی ایاالت
متحده در افغانستان ٬هر چند که محدود باشد ٬ارج میگذارند .طرحهای محقرانه کمکی ما برای رفع
نیازهای اساسی انسانی به کار رفته و نشان دهنده آن است که ایاالت متحده همچنان به نگرانـیها و
غمخواریهای بشر دوستانه خود درباره افغانستان فقیر شده و مردم آن ٬علیرغم موضع گاه به گاه ٬خصمانه
رژیم ادامه میدهد .ما باید همچنین در نظر داشته باشیم که تا اندازهای که برای ما معلوم است هیچکدام از
ـکشورهای این منطقه پیشنهاد نکردهاند که حکومت ایاالت متحده همه کمکهای خود را به افغانستان قطع
ـکند .بالعکس ٬این کشورها ظاهرًااحساس میکنند که به نفع آنهاست که حکومت ایاالت متحده الاقل یک
حضور کمکی محقرانه در اینجا داشته باشد .حفظ یک چنین حضوری به حکومت ایاالت متحده امکان
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خواهد داد که به هر گونه تحول مساعدی درباره صحنه سیاسی داخلی افغانستان عکسالعمل سریعتری
نشان دهد.
9ـ درباره خط لوله بایستی در نظر داشت که ما پانزده ) (15نفر افغانی داریم که در ایاالت متحده
آمریکا و  23نفر دیگر در دانشگاه آمریکایی بیروت در چهار چوب برنامه کمکهای مالی تحصیل میکنند
و اـگر ما ناـگزیر شویم هزینه مربوط به خط لوله را قطع کنیم این دانشجویان ممکن است مجبور شوند به
تحصیالت خود پایان دهند ٬در حالی که این امر خطای آنها نبوده است .به عقیده ما این امر به نفع حکومت
ایاالت متحده نخواهد بود.
10ـ نتیجهـگیری :ما امیدواریم که وزارت امور خارجه آمریکا کنگره آمریکا را متقاعد کند تا بـه
رئیسجمهوری فراتر از اصالحیه ”پل استون“ اختیارات دهد تا درباره منافع کلی ایاالت متحده جهت
ادامه سطح محقرانهای از کمک به افغانستان مبارزه کند و تصمیم بگیرد .همان طوری که ما بین دو ماده
آمستوتز
اصالحی ”پل استون“ و ”دروینسکی“ ماده اصالحی دومی را ترجیح میدهیم.
سند شماره )(26

تاریخ 25 :ژوئن 1979
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مالقات با دیپلمات روسی قسمت اول از سه قسمت
مشاهداتی بر صحنه سیاسی داخلی افغانستان
1ـ )تمام متن محرمانه است(
2ـ خالصه :مقام بلند پایه سفارت شوروی فاش میسازد که روسها جمهوری دموکراتیک افغانستان
را ترغیب مینمودهاند تا برای وسیع کردن پایگاه دولت ٬یک جبهه ملی ایجاد نماید ٬ولی تاـکنون موفقیتی به
بار نیامده است .دیپلمات ٬طغیان را گیجکننده توصیف کرد.
3ـ واسیلی استفانویچ سافرونچک ٬وزیر مختار جدید شوروی در  24ژوئن یک مالقات رسمی به
طول یک ساعت با من داشت .بدون شک او جالبترین دیپلمات روسی بود که من تا آن موقع٬مالقات کرده
بودم .من صراحت او را مجذوب کننده یافتم .خصوصًا برای چیزی که وی مجبور بود در مورد صحنه
سیاسی داخلی افغانستان و سیاست روسیه ـــ افغانستان )تلکس جداـگانه ٬قسمت دوم( بگوید.
4ـ از گفتههایش ٬که بعضی در لفافه بودند و برخی دیگر اصًال سربسته نبودند ٬آشکار بود که سفارت
شوروی موقعیت شوروی ــ افغانستان را خیلی مشکـل یـافته است .بـرخـی از نـظریههای جـالبتر
سافرونچک را در زیر ارائه میکنیم:
5ــ پایگاه محدود جمهوری دمکراتیک افغانستان .موقعی که من متذکر شدم گزارشاتی انتشار پیدا
ـکرده که رهبریت جمهوری دمکراتیک افغانستان برای گستردهتر کردن پایگاهش مذاـکراتی با نخست
وزیران سابق ٬اعتمادی و یوسف ٬جهت پیوستن آنها به دولت انجام میدهد ٬سافرونچک سرش را تکان
داد.
او به طور محرمانه گفت” :چیزی که حقیقت دارد این است که ما رهبری جمهوری دمکـراتـیک
افغانستان را ترغیب نمودهایم تا به وسیله وارد کردن افراد جدید به دولت پایگاهش را گستردهتر گرداند٬
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ولی موضوعی که حقیقت ندارد این است که ما مذاـکراتی با یوسف یا اعتمادی انجام میدهیم“ .او در ادامه
ـگفت” :ایجاد یک جبهه ملی ٬مثل کشورهای دیگر که ایجاد کردهاند ٬برای آنها معقول خواهد بود “.با این
حال سافرونچک شکوه کرد که ”آنها )جمهوری دمکراتیک افغانستان( نه هیچگونه مخالفتی را مجاز
خواهند شمرد و نه مایلند که در قدرت با دیگران شریک شوند.ایده آنها راجع به وسعت بخشیدن به پایگاه
سیاسی منحصرًا برای سازماندهی سازمانهای زنان٬کارگران ٬جوانان ودانشجویان است ٬اما همه جزئی از
یک حزب سیاسی هستند .این پایگاه سیاسی را گسـتردهتر نـمینماید “.او گـفت” :آنـها )جـمهوری
دمکراتیک افغانستان( در مورد هر گونه پیشنهاد اشتراـک در قدرت حساس هستند .آنها افراد لجوجی
هستند“.
6ـ در مورد مشکالتی که رو در روی جمهوری دمکراتیک افغانستان قرار دارند ٬او گفت” :ـکه یک
ضعف برجسته )و او مکررًا به این مورد رجوع کرد( عدم حضور واقعی روشنفکران در دولت میباشد “.او
ـگفت” :این عدم حضور را به صورتهای زیادی میتوان مشاهده نمود “.روزنامهها بسیار بد هستند و
زندگی فرهنگی تهی است” .سافرونچک گفت که برای دولت مهم است که روشنفکران بیشتری را به خود
جلب نماید“.
7ـ شورش :سافرونچک گفت سفارتخانه وی مسئله شورش را ”خیلی گیج کننده“ میبیند .آنـها
نمیتوانند یک رهبر قیام منفرد که بر جبهه مخالفین سلطه داشته باشد ٬همان طـوری کـه خـمینی و
هوشیمینه در کشورهایشان داشتند ٬شناسایی نمایند .سفارتخانه وی معتقد است که دولتهای ایران و
پاـکستان شورشیان را ترغیب مینمایند .ایرانیها به وسیله بیانیههای رسمی و بـرنامههای رادیـویی و
پاـکستانیها به وسیله تدارک تسلیحات به طور مخفیانه و حمایت مادی .او مذهب )اسالم ٬یک مذهب
بسیار بد است( را به عنوان تنها و مهمترین دلیل منفرد برای یاغیگری مورد نکوهش قرار داد .او گفت توده
مردم گمان میکنند ”ـکمونیستها علیه اسالم هستند“ ٬و او فکر میکرد که این موضوع وظیفه جمهوری
دمکراتیک افغانستان را خیلی مشکل میکند.
8ــ درجایی از صحبت وقتی من به اوگفتم دولت ایاالت متحده به شورشیان کمک نمیکند و ماچندین
بار این را به جمهوری دمکراتیک افغانستان گفتهایم و من متعاقبًا از عناوین مـنعکسه در مـطبوعات
جمهوری دمکراتیک افغانستان که به طور مکرر در هفته گذشته آمده و به طور ضمنی میرساند کـه
تسلیحات ضبط شده که نشان داده شده است از ایاالت متحده آمریکا )و چین( سرچشمه گرفته ٬ناراحت
شدم .او مجبور شد که این را بگوید” :در مذاـکرات مکررم با وزرا و معاونین عالیرتبه جمهوری دمکراتیک
افغانستان حتی یک بار نشنیدهام که ایاالت متحده به همکاری در شورش متهم شده باشد “.موقعی که
متذکر شدم که بیشتر تسلیحات نظامی خارجی در پاـکستان ساخت ایاالت متحده یا چین میباشد و
بنابراین قابل فهم است که شورشیان در طول مرزهای پاـکستان چنین اسلحههایی داشته باشند ٬او گفت که
رهبریت جمهوری دمکراتیک افغانستان این را میداند .در مورد روابط افغانستان ــ ایـاالت مـتحده
سافرونچک گفت که شکایت اصلی جمهوری دمکراتیک افغانستان در رابطه با ایاالت متحده در مورد
دادن اسلحه نیست بلکه درباره مطبوعات خیلی انتقادی شماست.
9ـ زمان تخلیه زنان و بچهها هنوز نرسیده است .من به سافرونچک گفتم که یکی از نگرانیهای عمده
من این است که وابستههای آمریکایی چه موقع باید تخلیه شوند .من گفتم وقایعی نظیر شورش  23ژوئن
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در ـکابل سفارتخانه ما راوادار کرد تا این سؤال را مطرح کنیم .سافرونچک پاسخ داد در عین حالی که خود
وی مجبور نیست تا در این نوع سؤاالت نگران باشد )این مسؤولیت سفیر و دیگر وزیر مختارها میباشد(
ولی میتواند نگرانی مرا درک کند .او گفت” :ـکسی چه میداند هفته آینده یا ماه آینده چه به دنبال دارد؟“ او
ـگفت کاری که سفارتخانه وی انجام داده این بوده است که تمام زنان و کودکان روسهایی که در خارج از
ـکابل کار میکنند را به شوروی فرستاده است .در مورد آنهایی که در ـکابل هستند او گفت کـه تـمام
وابستههای  WXJEهنوز در اینجا هستند.
او گفت ٬وقتی که مثل دیروز دردسری وجود دارد ٬ما آنها را به لحاظ امنیتی به داخل محوطه سفارت
میآوریم .او فکر میکرد جمهوری دمکراتیک افغانستان ٬کنترل ـکابل را در دست دارد و فکر نمیکرد
وضعیت امنیتی در شهر مستلزم یک تخلیه باشد.
10ـ اطالعات بیوگرافی :نسبت به یک دیپلمات روسی ٬سافرونچک به طور فوقالعادهای صریح
است .او متمایل به دادن پاسخ به سؤاالت است و وی ٬هم به عنوان یک فرد باهوش و هم کسی که میشود
منطقی با او صحبت کرد مرا تحت تأثیر قرارداد .وی خود را در سلسله مراتب سازمانی سفارت شوروی از
نظر حرفهای دارای رتبه سفیر توصیف کرد ولی از لحاظ تشریفاتی در اینجا فقط به عنوان فرد شماره 3
میباشد.این به خاطر دیگر وزیر مختاران نظیر یوری ک .الکسیف است که پس از سفیر پوزانف قرار دارد.
)سافرونچک گفت مسؤلیتهای وی در رابطه با ”مسائل خارجی“ است .در حالی که الکسیف مسـؤل
”مسائل داخلی“ میباشد .منظور او از این موضوع روشن نبود ولی بعدًا وی دایره فعالیت الکسیف را
اداری خواند.
سند شماره )(27

تاریخ 25 :ژوئن 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :مالقات بادیپلمات روسی :قسمت دوم از  3قسمت روابط روسیه ـ افغانستان
1ـ )تمام متن محرمانه است(
2ـ خالصه :جالب توجهترین نظریاتی که سافرونچک در طول مالقاتمان ابراز نمود مربوط به روابط
روسیه ــ افغانستان بودند که به طور ویژه انکار وی در مورد آوردن سربازان روسی برای نجات جمهوری
دمکراتیک افغانستان بود .سافرونچک از لنین نقل قول کرد که ”هر انقالبی بایستی از خود دفاع کند“.
)پایان خالصه(
3ـ در طول بحث ما راجع به شورش و یاغیگری ٬من به او گفتم که در میان هیئتهای دیپلماتیک این
اندیشه وجود دارد که دولت وی )شوروی( اـگر الزم باشد برای حمایت از جمهوری دمکراتیک افغانستان
سرباز خواهد آورد .سافرونچک چنین قصدی را تکذیب کرد .او به سخنرانی  11ژوئن برژنف در مسکو
اشاره کرد که برژنف در آن گفت ”ما دوستانمان را در دردسر رها نخواهیم کرد )مردم افغانستان(“.
ولی با این گفته توضیح داد که ”برژنف قصد نداشت که مداخله نظامی را هم مورد شمول قرار دهد“.
سافرونچک چندین بار تکرار کرد که لنین گفته است ”هر انقالبی بایستی از خودش دفاع کند“.
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4ـ او با دنبال کردن مطالبش گفت که اـگر روسها سرباز اعزام کنند ٬این کار عکسالعملهای بدی از نظر
بینالمللی خواهد داشت .او توضیح داد” :این کار به مذاـکرات سالت وموقعیت اتحاد شوروی در دنیا لطمه
خواهد زد “.او سپس اضافه نمود” :جدا از مالحظات بینالمللی این عمل از لحاظ امور داخلی افغانستان
سیاست کامًال بدی خواهد بود“.
من گفتم که سربازان روسی در این کشور ناهموار و کوهستانی موقعیت بدی خواهند داشت .او سرش
را به عالمت توافق کامل تکان داد.
5ــ او در تشریح سیاست شوروی گفت” :مثل کشور شما ٬هدف اصلی ما در اینجا باال بردن ثبات
منطقهای است) “.او بایستی که برخی از بیانیههای مربوط به سیاست ما را مطالعه کرده باشد “.او گفت:
”چیزی که ما میخواهیم ببینیم یک افغانستان موفق و صلحجو است“.
6ـ او ادامه داد چیزی که کشور بیش از هر چیز دیگر احتیاج دارد محدود نمودن بیسوادی است .اـگر
هر فردی بتواند با سواد شود و از یک آموزش ابتدایی برخوردار گردد ٬بهترین چیزی است که میتواند
واقع شود .سپس او شکوه نمود” :در عوض افغانیها همچنان از ما تقاضای سالح بیشتر و بیشتری را
مینماید) .نه برای کمک بیشتر در آموزش و پرورش(.
7ـ من در پاسخ تأیید کردم که سیاست بلند مدت آمریکا در مورد افغانستان بر این بوده است که ثبات
را در منطقه باال ببرد .ما میل داریم که افغانستان را با تمام همسایههایش در صلح ببینیم و نه فقط با اتحاد
شوروی بلکه همچنین با ایران پاـکستان و چین .ما نیز برای دههها یک عالقه بشر دوستانه در اینجا
داشتهایم ٬که حدودًا سالی  20میلیون دالر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور سرمایهـگذاری کردهایم.
ما گمان میبردیم تا حدی که افغانها بتوانند سطح زندگی خودشان را از نظر اجتماعی و اقتصادی باال
ببرند ٬ثبات را ترقی خواهد.
8ــ من همچنین به سافرونچک گفتم که به عنوان یک موضوع فرعی در سیاست ما برای تالش در
جهت ثبات ٬امیدوار بودیم که افغانستان یک منطقه برخورد بین دو کشور ما نخواهد شد.
سافرونچک در پاسخ به این موضوع گفت” :من کامًال با شماموافقم“ .درادامه من به او هشداردادم که اـگر
روسها به افغانستان سرباز بیاورند ٬این کار به میزان زیادی به روابط شوروی و آمریکا لطمه خواهد زد .او
سرش را به عالمت توافق تکان داد.
9ـ نظریه :من نظرات سافرونچک را مهم میدانم .احساس میکنم هر کسی میتواند استدالل کند که
تکذیب وی در مورد هر گونه قصد شوروی برای مداخله فیزیکی تنها جوابی است که یک دیپلمات روسی
مجاز به ارائه در مقابل سؤال من میباشد و دیگر اینکه نقل قوی وی از لنین در مقابل اقدامات شوروی در
اروپای شرقی ریاـکارانه بود .با این حال فکر میکنم وی واقعًا به چیزی که به من میگفت معتقد بود .یعنی
مداخله فیزیکی شوروی بیشتر برای منافعش زیانآور خواهد بود تا سودمند و بنابراین اتفاق نخواهد
افتاد.
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سند شماره )(28

تاریخ 25 :ژوئن 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :مالقات با دیپلمات روسی قسمت سوم از سه قسمت ـ حقوق بشر
1ـ )تمام متن محرمانه است(
2ـ خالصه :من وضعیت اسفناـک مربوط به دستگیریها و اعدامهای زندانیان سیاسی را با سافرونچک
مورد بررسی قرار دادم و سفارتخانه وی را ترغیب به کمک نمودم) .پایان خالصه(
3ـ موضوع حقوق بشر در طول بحث ما راجع به شورش و یاغیگری به میان کشیده شد .وقتی
سافرونچک مذهب را به عنوان دلیل برجسته احساسات مخالفتگرایانه ذـکر کرد ٬من به او گفتم با اینکه
موافقت دارم که مذهب مهمترین عامل منفرد میباشد ٬اما فکر میکنم حداقل یک دلیل عمده دیگر )یعنی٬
حقوق بشر( وجود دارد که چرا جمهوری دمکراتیک افغانستان به مقدار زیادی حمایت عامه را از دست
داده است.
4ـ من گفتم که اطالع پیدا کردیم زندان پل چرخی زمانی بین  12/000تا  15/000زندانی داشته
است .وقتی او پاسخ داد که آن زندان به اندازه کافی بزرگ نیست که آن تعداد زندانی را در خود جای دهد٬
من گفتم :درست است ٬ولی توضیحی که به ما داده شده این بود که زندانیان به طور نوبتی برای خوابیدن
روی زمین دراز میکشیدند “.من ادامه دادم که نه تنها در آنجا هزاران نفر نگاهداشته میشد بلکه خیلیها
شبانه اعدام شدند .من گفتم که ما دالیلی داریم که حداقل  3000زندانی از سپتامبر گذشته کشته شدهاند.
هنوز یک هفته نشده است ولی ما از دستگیرهای سیاسی بیشتری اطالع پیدا نکردهایم و من گمان میکنم
ـکه خانوادهای معدودی در ـکابل پیدا شوند که قوم وخویشی و یا دوستی را که از کارش پاـکسازی شده و یا
زندانی یا اعدام شده باشد نداشته باشند .به عنوان یک انسان من به او گفتم که من این جنبه از سابقه
جمهوری دمکراتیک افغانستان را تنفرانگیز یافتم و ایکاش میتوانستم در مورد آن کار بیشتری انجام
دهم.
5ــ سافرونچک پاسخ داد که این موضوع تازهای است و وی چیز زیادی درباره این چیزها نمیداند٬
ولی وی میدانست که جمهوری دمکراتیک افغانستان در مورد هر گونه مداخله در امور داخلیش خیلی
حساس است .او به طور ضمنی فهماند که سفارت شوروی در این مورد کار کمی میتواند انجام دهد ولی
قول داد که درباره این موضوع تحقیق نماید.
6ـ نظریه :من هیچگونه خیال باطلی در خود به وجود نمیآورم که روش من به فواید خوبی منجر
خواهد شد .روسها به ندرت سابقه شایان توجهی در اعمال یا طرفداری از حقوق بشر داشتهاند .هر چند
فکر میکنم که ارزیابی کردن روسها در این مورد که ما راجع به شرایط اسفناـک پل چرخی مطلعیم و در
مورد آن نگران هستیم ٬مفید باشد.
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از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن

سند شماره )(29

تاریخ 28 :ژوئن 1979
طبقهبندی :خیلی محرمانه

شماره4981 :
موضوع :روابط افغانستان و آمریکا ـ رفتاری که سرهم بندی شده
1ـ )تمامی متن محرمانه(
2ـ من فکر میکنم که وزارت امور خارجه باید از حادثهای که طی آن جمهوری دمکراتیک افغانستان
ـکوشیده بود تا یک رفتار دوستانه نسبت به آمریکا نشان دهد ولی از حد گذراند ٬مطلع باشد.
3ـ ساعت  6/30دقیقه بعد از ظهر دیروز زنگ در خانه من به صدا در آمد من رفتم دم در و با حیرت
بیاندازهای متوجه شدم که سوما وزیر آموزش عالی و جلیلی وزیر آموزش و پرورش در آنجا هستند.
پشت سر آنها یک محافظ تفنگ به دست ایستاده بود .من از دیدن آنها اظهار شادمانی کردم و از آنها
پرسیدم که چه کار از دست من برمی آید .آنها به یکدیگر نگاه کردند و گفتند برای شرکت در مراسم روز
ملی ما آمدهاند .من از آنها تشکر کردم و در ضمن خاطرنشان ساختم که روز ملی ما تا هفته آینده 4 ٬ژوئیه
نخواهد آمد و دچار این وسوسه شدم که بیفزایم که آنها به مکان عوضی آمدهاند)دعوتنامه حاـکی از آن بود
ـکه مراسم در محل اقامت سفیر انجام میگیرد( .آنها در وضع نامناسبی قرار گرفتند و پس از اینکه با
یکدیگر به گفتگو پرداختند گفتند که از یک نفر خطایی سر زده است.
تاریخ  4ژوئیه ما با تاریخ  4سرطان که در تقویم افغانستان همان روز بود اشتباه شده بود .آنها از این
اشتباه معذرت خواستند و من همراه آنها تا دم اتومبیل رفتم و ما چندین بار به یکدیگر دست دادیم و اظهار
پوزش و دوستی کردیم .آنها گفتند که امیدوارند هفته دیگر بار دیگر مرا ببینند.
4ـ اظهار نظر :من همه این مطلب را گزارش میدهم نه به خاطر اینکه کار کـارمندان جـمهوری
دمکراتیک افغانستان را نشان دهم )خدا به داد کارمند بیچارهای برسد که مسؤل این اشتباه بوده است(
بلکه برای  2دلیل دیگر که یکی از آنها این است که جمهوری دمکراتیک افغانستان در اینکه چند وزیر و
ـکدام وزیران در مراسم روز ملی شرکت میکنند اهمیت میدهد ٬اینکه آنها  2وزیر ارشد از جمله یک عضو
دفتر سیاسی )سوما( را در زمانی که روابط ما متشنج است به مراسم ملی مامیفرستند تنها ممکن است این
معنا را داشته باشد که آنها میخواهند یک رفتار حاـکی از آشتی نسبت به ما داشته باشند و اینکه آیا
جمهوری دمکراتیک افغانستان هفته آینده پس از آنکه) :الف( آنها توسط یادداشت دیپلماتیک خبردار
شوند که من برای مشورت به واشنگتن احضار شدهام که در هفته همان  4ژوئیه خواهد بود و )ب(اینکه ما
هفته آینده علیه تصاویر قالبی سالحهای آمریکایی در جراید تحت کنترل دولت اعتراض میکنیم ٬باز هم
دو وزیر به مراسم  4ژوئیه خواهند فرستاد قابل بحث است.
5ــ اهمیت دیگر این حادثه آن است که درباره طرز سروکار داشتن با روابط افغانستان و آمریکا آنها
چگونه رفتار میکنند و ظرف مدتی حدود دو هفته جمهوری دمکراتیک افغانستان )به نظر خودشان( دو
رفتار حاـکی از دوستی انجام دادهاند) :الف( به یک خانواده آمریکایی و افغانی به نام اریکاـکنین سیلی
اجازه دادهاند برای رفتن به آمریکا گذرنامه به دست آورند )ب( دو وزیر کابینه را برای شرکت در مراسم
روز ملی ما فرستادهاند .آنها ممکن است احساس کرده باشند که آمریکا به اندازه کافی ساده است تا معتقد
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باشد این رفتارهای اساسًا غیر مهم برای ما اهمیت دارد.
من این مطلب را میگویم برای آنکه این دو رفتار در مقابل سه رفتارمهمتر دیگر و هم زمان با آن به نظر
من انجام گرفته است که عبارت است از :اقدام عمدی درباره نشان دادن ”اسلحههای آمریکایی“ در
مطبوعات جمهوری دمکراتیک افغانستان که به هیچ وجه اسلحه ساخته آمریکایی نبوده است بااین تلویح
ـکه آمریکا اسلحه به شورشیان میدهد؛ وتو کردن نمایش فیلم پنجاه هزار دالری دره رود هیرمند که از
سوی آژانس بینالمللی ارتباطات تأمین مالی شده است آن هم پس از آنکه دولت آمریکا با این نمایش
موافقت کرده بود؛ وتو کردن چندین بورس کمک ایاالت متحده درست در زمانی که آموزش دیدهها قرار
بود عازم آمریکا شوند.
6ـ نتیجهای را که میتوان گرفت این است که حکومت از یک سیاست دو گانه به موازات یکدیگر
پیروی میکند در مواردی که حائز اهمیت است از قبیل نشان دادن چهرهای از ایاالت متحده به مردم
افغانستان یا اجازه دادن به مردم آن به اینکه از ایاالت متحده دیدن کنند .حکومت افغانستان مصمم است
یک چهره نامساعدی مجسم کند و مانع آن شود که مردم این کشور با چشمان خود ببینند که کشور ما چه
شکلی است .در مواردی که اهمیت چندان نداشته باشد و به منظور تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در
داخل کشور از قبیل دادن اجازه به یک خانواده دارای ملیت دوگانه به خروج از افغانستان یا فرستادن 2
وزیر به ضیافت روز ملی ما حکومت افغانستان روش استقبال را در پیش گرفته است .معلوم نیست که آیا
حکومت افغانستان واقعًا تصور میکند که ما تا این اندازه کند ذهن هستیم که اقدامات مهمتر آنها را نادیده
ـگرفته و بر روی اقدامات بیاهمیت آن وزنه بیشتری قائل شویم؟
سری
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قسمت اول :فعالیتهای اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان
الف :در حالی که هیچ مدرکی موجود نیست که شوروی در پشت سر کودتایی باشد که در  27آوریل
ـگذشته به رژیم ترهـکی قدرت داد ٬آنها )شوروی( از این تغییر استقبال کرده و به سرعت کارهایی انجام
دادند تا کودتا را به سود خود برگردانند.
در اوایل خرداد  57شوروی تعداد مستشاران نظامیش را از  350به  650افزایش داد؛ عمًال در تمام
وزارتخانههای افغانستان پرسنل روسی مستقر نمود مقامهای اصلی در دستگاههای امنیتی و دفـاعی
افغانستان را به کنترل خود در آورد و متجاوز از  30قرار داد اقتصادی را که در زمان داوود مورد مذاـکره
قرار گرفته بودند ٬امضاء کرد.
ب :از آن زمان حضور شوروی در افغانستان به رشدش ادامه داده است:
اینکه یک موافقت نامه جدید تسلیحاتی به امضاء رسید؛ موافقتنامههای اقتصادی اضافی ٬منجمله یک
موافقتنامه چند میلیون دالری در زمان دیدار ترهـکی از مسکو در دسامبر گذشته ٬منعقد شد.
شمار مستشاران نظامی شوروی به حداقل  1000نفر افزایش یافت تـعداد مسـتشاران اقـتصادی
شوروی به بیشتر از  2000نفر رسید .مستشاران نظامی شوروی در جنگ علیه شورشیان قبایل افغان با
واحدهای ارتش افغانستان همکاری کرده و احتماًال تا به حال تلفاتی را نیز متحمل شدهاند.
پ :به هر حال شاید مهمترین تحول سال  1978امضای موافقتنامه دوستی شوروی ــ افغانستان در
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دسامبر میباشد که :بر چیزی که برژنف شخصیت کیفی جدید روابط افغانستان ـ شوروی خوانده است
تأـکید کرد ٬نقش شوروی در افغانستان را مشروعیت بخشید و اساسًا قانونی برای کمک به جمهوری
افغانستان جهت ادامه حیات آن به شوروی داد.
وسایل تقویت موقعیت ـکابل )رژیم حاـکم( ودلسرد کردن مخالفین داخلی و خارجی را )هرچند تاـکنون
بدون موفقیت بوده( در اختیار آن قرار میدهد.
ت :بر خالف دیگر معاهدههای دوستی که اتحاد شوروی با کشورهای جهان سوم منعقد کرده است
ماده مربوط به مشاوره دفاعی در پیمان با افغانستان نا محدود است که :به شوروی این اجازه را میدهد که
حضور نیروهایش را در افغانستان توجیه کند ٬اما لزومًا آنها را ملزم به دفاع از ـکابل نمیکند.
ث :اتحاد جماهیر شوروی در مورد ناآرامیهای قبیلهای در افغانستان سکوت اختیار کرده تا اینکه
پراودا در  19مارس ٬قطعهای معتبر که نوشته الکساندرف بود منتشر کرد .پاـکستان ٬مصر و چین را در
پشتیبانی از شورشیان متهم کرد .از شورشیان به نام ”مسلمانان مرتجع ٬محافظهـکار“ نام برد.
ج :از آن موقع تا به حال روسیه ٬پاـکستانیها ٬ایرانیها ٬آمریکا و انگلیس را بیشتر مقصر دانسته و اظهار
داشتند که امکان دارد عربستان سعودی نیز مداخله داشته باشد.
آنها همچنین :جنبههای انقالبی رژیم ترهـکی را ستودهاند.
ادعا کردهاند که دولت ٬طغیان مردم را فرونشانده است.
تأـکید کردهاند که شورشیان عمدتًا فئودالهای ناراضی بودهاند که با اصالحات ارضی ترهـکی مخالفند.
اظهار داشتند که شورش تحریک شده به وسیله مذهب توسط مسلمانان دروغین هدایت میشود.
چ :روسها به صورتی واقعیتر :کمک نظامی خود را به افغانستان افزایش دادند و امکان دارد که هواپیما
و وسایل زرهی بیشترتدارک دیده باشند .احتماًال در عملیات نظامی مستقیمًا همکاری نموده و همچنین
اـگر که واحدهای ارتش افغان را حمایت رزمی نکرده باشدپشتیبانی تدارکاتی فراهم کرده است و نسبت به
مداخله ارجی چه صورت علنی و چه غیر علنی اخطار کرده است.
ح :به تازگی شوروی :تأـکید بر تبلیغات نظامیش را از پاـکستان و ایران دور کرده است تأـکیداتش را بر
نقش آمریکا و دسیسههای سیا متمرکز نموده است .با این حال کامًال روشن کردهاند که نمیخواهندایرانیها
و پاـکستانیها در امور افغانستان دخالت کنند.
1ـ به طورکلی ٬احتماًال قصد بر این است که توجه را از وقایع افغانستان و نقش روسیه در آن منحرف
ـکرده و در صورت امکان وضعیتی را به وجود آورند که دخالت وسیعتر شوروی را توجیه نمایند.
قسمت دوم ـ نقش فعلی شوروی در افغانستان
کمی در
علیرغم بدتر شدن وضعیت امنیتی در سراسر کشور حضور شوروی در افغانستان از نظر ّ
ماههای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است .تعداد مستشاران نظامی روسی در حدود کمی باالی
 1000نفر باقی مانده است.احتماًال هنوز درحدود  2500نفرمستشار غیر نظامی از شوروی در آن کشور
به سر میبرند .ما معتقدیم تعداد زیادی از وابستههای روسی به شوروی برده شدهاند ٬هر چند سفارت
شوروی این را تکذیب میکند.
از نظر کیفی به نظر میآید که نفوذ مستشاران روسی در هفتههای اخیر و خصوصًا پس از دیدار ژنرال
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روسی ”ا.ا .پیشیف“ ٬رئیس اداره سیاسی نیروهای مسلح در اوایل آوریل ٬مشخصتر شده باشد .اـگر چه
دلیل اعالن شده برای سفرپیشیف باال بردن آموزش سیاسی نیروهای افغانستان بود ٬ولی او به همراه یک
ـگروه بزرگ ازکارمندان رسمی روسی به افغانستان آمد که گمان میرودجنبههای مختلف پشتیبانی نظامی
از ارتش و نیروی هوایی افغانستان را مورد بررسی قرار داده باشند .ما همچنین از هدایت افزایش یافته
وزارتخانههای مختلف شوروی توسط روسها اطالع داریم.
بهترین لوازم از نظر کیفی که شوروی تاـکنون برای افغانستان تهیه دیده است عبارتند از :هواپیماهای
جنگنده میگ ـ  21و سوخو ـ  7هلیکوپتر  MI-24که نوع قدیمی دارای تیربار است و تانکهای تی ــ .62
علیرغم شایعات خالف و مکرر افغانیها هنوز به هواپیمای میگ  23مجهز نشدهاند.
ما از شایعات منتشر شده مطلع شدیم که خلبانان روسی با هواپیماهای افغانی در بعضی مأموریتهای
عملیاتی بر علیه چریکها شرکت دارند .ما مدرک مستندی برای رد این احتمال در دست نداریم .به خاطر
اینکه برخی از تجهیزات جدید از قبیل هلیکوپترهای توپدار  MI-24از وسـایل قـدیمیتر افـغانستان
پیچیدهتر است گمان میرود پرسنل روسی در فعالیت آموزشی سنگین شرکت داشته باشند .چـندین
ـگزارش وجود دارد که هلیکوپترهای  MI-24در عملیات بر ضد شورشیان به کار گرفته شده است .از
آنجایی که سیستم این هلیکوپتر پیچیده است ما مطمئن نیستیم که زمان کافی برای آموزش افغانیها برای
اینکه بتوانند به تنهایی با آنها پرواز کنند وجود داشته است .بنابراین کامًال امکانپذیر است که روسها در
پرواز آن هلیکوپترهایی که در عملیات مورد استفاده قرار گرفت کمک کرده باشند و در عین حال خلبانان
افغانی را نیز تعلیم داده باشند.
چون مستشاران نظامی روسی در نیروی زمینی افغانستان در تمام سطوح تا گردان و همچنین در
چندین واحد تخصصی کوچک حضور دارند ٬غیرعادی خواهد بود اـگر که هر چند وقت یک بار در
عملیات نظامی دستگیر نشوند.
مهمترین سؤال این است که :آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم که ببینیم سربازان روسی به درگیری
افغانستان وارد میشوند؟ ما فقط میتوانیم ناظر باشیم که از آن احتمال جلوگیری به عمل نمیآید .ماده 4
از معاهده دوستانه افغانستان ـ شوروی منعقده در  5دسامبر  1978مقرر میکند که دو طرف دو حالت و
قسمت را در نظر میگیرد .با یکدیگر مشورت خواهند نمود و بر اساس توافق اقدامات مناسبی که امنیت٬
استقالل و تمامیت ارضی دو کشور را تضمین مینماید به عمل خواهند آورد .این ماده بدین صورت پایان
میگیرد که ”به منظور استحکام بخشیدن به قدرت دفاعی طرفین قرارداد ٬آنها بایستی به توسعه همکاری
در زمینه نظامی بر اساس توافقهای مناسبی که بین آنها برقرار شده است ادامه دهند.
سند شماره )(32

طبقهبندی :خیلی
تاریخ 5 :ژوئیه 79به :هیئت نمایندگی آمریکایی ناتوـ فوری
از :سفارت آمریکا در ـکابل
موضوع دیپلماتهای کمونیست در ـکابل به احتمال ایجاد یک جبهه ملی در رژیم خلقی اشاره میکنند
1ـ تمام مطلب خیلی محرمانه است.
2ـ در تلگراف مرجع محرمانه ٬مأمور آمستوتز ٬گزارش داد که وزیر مشاور شوروی واسیلی .اس.
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سافرونچک به او در تاریخ  24ژوئیه گفت که روسها درجستجوی راه حلی نظیرتشکیل یک جبهه ملی در
ـکابل هستند.
3ـ احتماًال ٬در دستورالعملهای شورویها ٬سفیر آلمان شرقی ٬هرمن شوسیائو درباره برقراری یک
تماس جبهه ملی با دیگر دیپلماتهای در ـکابل صحبت میکند .ما اطالع داریم که او با سفیر پاـکستان در
تاریخ بیست و هفتم ژوئن در این مورد صحبت کرده و همچنین با سفیر فرانسه در سوم ژوئیه نیز صحبت
ـکرده است .در خالل این نشستها ٬شوسیائو درباره شایستگی رهبری خلقی سؤاالتی کرد .در مهمانی روز
استقالل آمریکا در تاریخ چهارم ژوئیه ٬شوسیائو پرسید که آیا میتواند مرا )آمستوتز( در تاریخ هشتم یا
نهم ژوئیه مالقات کند .من از او انتظار دارم با من در این زمینه کار کند.
فلستیسن
4ـ ما تلگرافهای مرجع را تکرار میکنیم.
سند شماره )(31

تاریخ 2 :ژوئیه 79

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه ـکابل 5308
رونوشت به :سفارت آمریکا ــ تهران
شماره سند5308 :
موضوع :سفیر جدید افغان در ایران یک عضو عالیرتبه دیگر پرچم است
1ـ مطالب کمی برای افزودن به اطالعات بیوگرافی دکتر نجیب کم سن و سال :که سابقًا اسم سید
نجیباهلل را به کار میبرد ٬و در اعالمیه رسمی انتصاب وی به سفارت تهران وجود داشت ٬داریم )تلگرام
مرجع( .از قرار معلوم فقط یک سال است که خارج از مدرسه پزشکی میباشد و به دنبال انقالب 27
آوریل ٬چند هفتهای معاون وزیر کشور بود .در تقسیم بعدی پستها )ـکه به طور وضوح ادامه دارد( ٬نجیب٬
عضو سابق جناح پرچم از حزب دمکراتیک خلق افغانستان” ٬معاون مخصوص“ نورمحمد ترهـکی ٬رئیس
شورای انقالب شد؛ انتصابی که هرگز بر مال نشد.
2ـ انتصاب نجیب در تهران ٬بدون چون و چرا ٬بخشی ازتصفیه جاری عناصرطرفدار پرچم در سطوح
باالی رهبری سیاسی رژیم جدید میباشد .از شش سفیر افغانی که پذیرش آنها به طور قطع خواسته شده
است ٬هیچ یک به عنوان خلقی شناخته نشدند ٬در حالی که پرچمی بودن پنج نفر از آنها تأیید شده است.
آینده ببرک معاون نخست وزیر )رهبر سابق پرچم( در باالی لیست شایعات ـکابل جای دارد .در حال
حاضرتعبیر مطلوب این است که او از قبول پستی در خارج خودداری کرده است و در ـکابل خواهد ماند تا
چه پیش آید .در این رابطه ٬ما نیز هیچ نشانی از اینکه این رویداد فرعی به خصوص منجر به اقدامات
امنیتی تشدید شده در پایتخت شده باشد ٬مشاهده نمیکنیم ٬اما اینکه رژیم در درخواست خود از کشور
میزبان برای موافقت با پذیرش این سفرا احساس فوریت میکند ٬میتواند حاـکی از این باشد که ترهـکی و
همکارانش ترجیح میدهند که رقبایشان بدون معطلی از افغانستان خارج شوند .یک دیپلمات ایرانی به ما
ـگفت ٬سه روز پس ازاینکه اسم نجیب تسلیم دولت ایران شد ٬سفیر داودی )سفیرایران در ـکابل ــ مترجم(
به وزارت امور خارجه احضار شد و پرسیده شد که تأخیر به چه علت است؟ ظاهرًا دولت ایران به ناچار
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پذیرفت و در طی دو روز پذیرش را اعطا کرد.
سند شماره )(33

آمستوتز

تاریخ 5 :ژوئیه 1979
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :رژیم افغانستان در روز استقالل آمریکا نمایش حسن نیت میدهد
1ـ )محرمانه( نمایندگان دولت افغانستان در مهمانی روز  4ژوئیه ما ٬بر خالف آنچه که در ضیافتهای
اخیر دیگر سفارتخانههای کشورهای آزاد دنیا در ـکابل دیده شد ٬بلند مرتبه بودند .کسانی که در ضیافت
ما حضور داشتند عبارت بودند از:
پروفسور محمود سوما وزیر آموزش عالی و عضو اداره سیاسی حزب دمکراتیک افغانستان ٬دکتر
عبدالرشید جلیلی ٬وزیر آموزش آموزش و پرورش و یک خلقی مهم دیگر و مهندس محمد اسماعیل
دانش وزیر صنایع و معدن که تقریبًا در پایین هرم کابینه قراردارد .در مقایسه ٬بلند مرتبهترین خلقی که در
ضیافت امسال تولد ملکه انگلیس حضور داشت ٬دوست معاون وزیر خارجه بود) .نظریه :خلقیها از دست
بیبیسی عصبانی هستند (.در هر صورت با مقایسه با سال پیش ما چند درجهای پایین آمدهایم .در آن
موقع حفیظاهلل ٬امین وزیر خارجه در ضیافت ما شرکت کرد.
2ـدر 4ژوئیه روزنامه ـکابل تایمزکه به وسیله دولت کنترل میشود عکس پرزیدنت ـکارتر را درصفحه
اول چاپ کرد و گزارش نمود که ترهـکی یک تلگرام تبریک برای او فرستاده است .این یک عمل عادی
دولت افغانستان برای تمام روزهای ملی کشورهایی که با ـکابل روابط دیپلماتیک دارند میباشد.
3ـ همان روزنامه یک مقاله دوستانه درباره ایاالت متحده چاپ کرد که آن نیز یک عمل مرسوم در
روزهای ملی میباشد .متن مقاله خوشحال کننده بود و اشاره میکرد که مردم آمریکا در نتیجه تالشها و
مبارزات سخت از استقاللشان حفاظت کردند.
ـکابل تایمز به ”پیشرفتها و دستاوردهای آمریکا“ که برای مردم دنیا آشکار است استناد کرد .روزنامه
اشاره کرد که مردم افغانستان و آمریکاحداقل در یک موضوع مهم اشتراـک دارند و آن کوشش و تالششان
بر علیه استعمار در ابتدای دستاندازی استعمارگران میباشد .هم جمهوری دمکراتیک افغانستان و هم
ایاالت متحده استعمار را برای اولین مرتبه در منطقهها و قارههایشان رد کردند.
4ـ ـکابل تایمز با اشاره به اینکه افغانستان و ایاالت متحده برای سالها روابط عادی داشتهاند ٬ارزش
همکاریهای اقتصادی و فرهنگی آنان منجمله تجربیات تحصیلی تعداد زیادی از افغانها را به عنوان دلیل
اقامه کرد .روزنامه اشاره کرد که رژیم خلقی این روابط دوجانبه را در حالت عادی نگاه میدارد.
5ــ ما متوجه یک سکوت در تبلیغات ضد آمریکایی از زمان یادداشت اعتراض  30ژوئن به دوست٬
معاون وزیر امور خارجه درباره عکسهای تسلیحات ضبط شده آمـریکایی دروغـین در مـطبوعات
افغانستان شدهایم.
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سند شماره )(34

طبقهبندی :سری
تاریخ 5 :ژوئیه 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشگنتن
موضوع :یادداشت اعتراض به سفیر شوروی در ـکابل در مورد اظهارات
رسانههای گروهی شوروی در خصوص مداخله ایاالت متحده در افغانستان
1ـ تمام متن سری است
2ـ همان طور که در پاراـگراف  4تلکس مرجع دستور داده شده بود٬من در ساعت  3بعد از ظهر روز 5
ژوئیه ٬یعنی زودترین موقع ممکن که قرار مالقات امکانپذیر بود با الکساندرام .پوزانف ٬سفیر شوروی در
ـکابل مالقات کردم و نقطه نظرهای وزارت خارجه را با او در میان گذاشتم.
3ـ پوزانف پس از گوش دادن به نقطه نظرهای وزارت خارجه گفت رسانههای گروهی شوروی فقط
آنچه را که مطبوعات دنیا راجع به مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان میگفتهاند تکرار کرده است.
پوزانف اظهار داشت که او از صحبتهای پرزیدنت ترهـکی وحفیظاهللامین این برداشت را کسب کرده است
ـکه رهبران خلقی سندی مبنی بر مداخله خارجی در امور افغانستان به دست آوردهاند .من پاسخ دادم که ما
اغلب به خلقیها برای نشان دادن سندی که آنها فکر میکنند درگیری دولت ایاالت متحده را نشان میدهد
اعتراض کردهایم .من اضافه کردم تاـکنون هیچگونه سندی ارائه نشده است .پوزانف گفت که افغانستان
خواهان روابط خوب با ایاالت متحده است .به عنوان شاهدی بر این مدعا او موضوع شرکت مقامات
سطح باالی رژیم خلقی در ضیافت  4ژوئیه ما را اقامه کرد .او عالوه بر این گفت با وجود این سند روشن که
پاـکستان در امور افغانستان مداخله میکرده است ٬رژیم خلقی مسؤالنه یک گفتگوی نوید بخش را با
اسالم آباد شروع کرد .پوزانف نتیجهـگیری کرد که اتحاد شوروی از چنین پیشقدمیهای صلحجویانه که از
صلح و ثبات در این منطقه حفاظت میکند استقبال مینماید .من پاسخ دادم که ما در این اهداف اشتراـک
داریم و با بازگشت به تم اصلی یادداشت اعتراضیه تأـکید کردم که تبلیغات غیرمسؤالنه از قبیل مورد 27
ژوئن روزنامه تاس ٬فقط وضعیت را ملتهبتر میکند و به دست آوردن آن اهداف را به تأخیر میاندازد.
سند شماره )(35

تاریخ 9 :ژوئیه 1979
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
موضوع :دکتر عبدالحکیم طبیبی به عنوان وزیر مختار هیئت نمایندگی
افغانستان در سازمان ملل منصوب شد
1ـ تمام متن محرمانه است
2ـ خالصه :در  3ژوئیه جمهوری دمکراتیک افغانستان سفارت را از انتصاب دکتر عبدالحکیم طبیبی
به نمایندگی دائمیش در سازمان ملل با رتبه وزیر مختار مطلع نمود.
این انتصاب یکی از بهترین انتخابات جمهوری دمکراتیک افغانستان است ولی ما متوجه شدیم که طبیبی
در نظر دارد زمانی که بتواند از افغانستان خارج شود پناهنده شود).پایان خالصه(
3ـ در  3ژوئیه وزارت امور خارجه جمهوری دمکراتیک افغانستان سفارت را از انـتصاب دکـتر
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عبدالحکیم طبیبی در هیئت نمایندگی دائمیش در سازمان ملل با رتبه وزیر مختار مطلع ساخت و ویزای
الزم را برای ایاالت متحده درخواست نمود .برنامهریزی شده بود که طبیبی در  4ژوئیه از ـکابل عزیمت
نماید ولی زمان ورود به نیویورک اعالم نشده بود .در  3ژوئیه سفیر کبیر فرانسه )لطفًا محافظت شود( به
ـکاردار گفت که وی بی سروصدا برای طبیبی و خانوادهاش ویزای فرانسه صادر کرده است .او فکر میکند
طبیبی که یک مقام برجسته و ارشد افغانی است معتقد شده که زمان برای پناهنده شده فرا رسیده است.
طبیبی فقط موافقت کرد که به منظور خروج مجدد از افغانستان با خانوادهاش در نیویورک ظاهر شود.
طبیبی ٬که یک دیپلمات ارشد است ٬از اینکه مأمور جزء منصوب شده از طرف یک رژیم خلقی باشد
منزجر بود .در هر صورت انگیزه اصلی او برای پناهنده شدن تنفر از رژیم خلقی است.
4ـ اطالعات بیوگرافی :دکتر طبیبی که در  24ژوئیه  1924در ـکابل متولد شد ٬در  1964از دانشکده
حقوق دانشگاه ـکابل فارغالتحصیل شد و در همان سال به وزارت امور خارجه افغانستان پیوست .از  53ـ
 1948او به عنوان یک وابسته در سفارت افغانستان در واشنگتن خدمت نمود .موقعی که آنجا بود یک
فوق لیسانس ) (1952از دانشگاه جورج واشنگتن و یک دکترا در حقوق با درجه ممتاز از دانشگاه
آمریکن ) (1954دریافت نمود .او سپس در هیئت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل منصوب شد
)61ـ (1956و به طور متوالی به عنوان دبیر اول ٬کنسول و وزیرمختار خدمت نمود .طبیبی در  1961به
عنوان سفیر دریوگسالوی منصوب شد .در  1965او به وزارت دادگستری و دادستانی کل منصوب شد و تا
زمان استعفایش در  1966در کابینه باقی ماند .در  1968او به سفارت ژاپن منصوب شد .از  1970تا
 1973او به عنوان نماینده سیاسی افغانستان در هند خدمت نمود .در ماه می سال  1973او به عنوان
نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل منصوب شد که تا کودتای اـکتبر  1972که داودشاه ظاهر را از
سلطنت خلع کرد ـ در این مقام باقی ماند .طبیبی در  1975به عنوان رئیس کمیسیون بینالمللی حقوق
انتخاب شد) .او از  1962عضوی از این هیئت بوده است( .در ماه می 1976طبیبی پیشنهاد انتخاب مجدد
به ریاست کمیسیون بینالمللی حقوق را از دست داد ٬ولی در  1977متعاقبًا برای ادامه دوره خاتمه نیافته
یک عضو دیگر برگزیده شد .طبیبی انگلیسی را خوب و کمی فرانسه صحبت میکند .او در طول دوره
خدمتش با مقامات آمریکایی ٬بهطور ویژهای خوب بوده است .دکتر طبیبی امیدوار است که در خروج از
افغانستان با همسرش نجیبه و دو پسرش عبداهلل و نجیباهلل و دخترش ٬دنیا ٬همراه باشد.
5ــ نظریه :انتخاب این دیپلمات قادر و باتجربه به جای دکتر بسماهلل ناهک که از نظردیپلماتیک بدون
تجربه است ٬یکی از انتصابات زیرکانه دیپلماتیکی است که تاـکنون به وسیله رژیم خلقی انجام گرفته است.
متأسفانه به خاطر سرویس خارجی تهی شده افغانستان ٬به نظر میآید که یک فرد خوب دیگر از دور
خارج میشود.
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به :وزارت امورخارجه در واشنگتن

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
تاریخ 10 :ژوئیه 79
موضوع :دانشگاه ـکابل ـ آشوب در محوطه دانشگاه
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ خالصه دستگیری استادان و پذیرفتن دانشجویان در دانشگاه ـکابل تشنجاتی را در آنجا فراهم
ـکرده است .در محوطه دانشگاه اعمال خشونت گزارش داده شده است .نفوذ شوروی در دانشگاه افزایش
یافته است و به طوری که که معلوم شده شورویها با انحطاط کیفیت آموزشی به موازات توسعه سریع تعداد
دانشجویان از سوی رژیم به ویژه از سوی مؤمنین به حزب خلق ارتباط داده شدهاند).پایان خالصه(
3ـ چند عامل نزدیک به هم باعث شده است که تشنجاتی در دانشگاه آشکار شـود .جـمهوری
دمکراتیک افغانستان بر تعداد دانشجویان ٬به ویژه مؤمنین به حزب خلق افزوده است .ولی کارمندان و
تأسیسات مادی دانشگاه با این افزایش هماهنگ نیستند .به اظهار بعضی از استادان در ماههای مارس و
آوریل چهار هزار نفر برتعداددانشجویان افزوده شده است و این رقم به معادل  %53افزایش نسبت به هفت
هزار و پانصد دانشجویی است که سال گذشته ثبت نام کردهاند .محمد سوما ٬وزیر آموزش عالی طی
ـگفتگویی در جریان یک ضیافت در تاریخ  5ژوئیه گفت که در حال حاضر حدود ده هزار دانشجو در
دانشگاه حضور دارند .که این رقم از زمان کودتای آوریل سال  %33 ٬1978افزایش را نشان میدهد) .او
به یک مأمور دیگر سفارت گفته بود که یازده هزار و پانصد دانشجو ثبت نام کردهاند(.
سوما اعتراف کرد که این توسعه سریع در چهار زمینه مشکالتی به وجود آورده است که عبارتند از
ـکمبود تعداد کالسها و کمبود خوابگاهها و کمبود مدرسان و همچنین تنزل در کیفیت آمادگی دانشجویان
تازه وارد به دانشگاهها .او اظهار خوشبینی کرد که عملیات ساختمانی و تحوالت ”طبق برنامه  5ساله“
این ”مشکالت دردآلود“ را رفع خواهد کرد .در این حال او چنین برآورد کرد که ظرف  5سال آینده تعداد
دانشجویان از حدود  20هزار نفر کنونی دو برابر افزایش خواهد یافت و نیز ”مشکالت کوشش به مقابله با
توسعه دانشگاهها تا مدت زیادی گریبانگیر ما خواهد بود) “.سیستم آموزش عالی افغانستان شـامل
دانشگاه ـکابل و دانشگاه قندهار و پلی تکنیک از قرار معلوم آـکادمیهای تربیت معلم که اـکنون جزئی از
وزارت آموزش و پرورش است ٬به زودی به صورت جزئی از وزارت آموزش عالی در خواهد آمد (.سوما
ـگفت که یکی از هدفهایی که از اولویت برخوردار است ٬برقراری مجموعههای وابسته دانشگاهی در
سراسر کشوراست .او گفت که  2مجموعه از این نوع در مزار شریف و قندهار در چهارچوب برنامه  5ساله
تکمیل خواهد شد.
4ـ افزایش جوانان خلقی )ـکه آنها را ”آدمهای خودکار“ نامگذاری کردهانـد( در دانشگـاه ـکـابل
اصطکاـکهای سیاسی در میان دانشجویان ٬که سابقًا دژ مستحکم احساسات پرچمیستی بوده است ٬را
برانگیخته است .در ماههای بعد از کودتا عدهای از پشتیبانان پرچم چه در میان استادان و چه در میان
دانشجویان وفاداری خود را از حزب پرچم و حزب خلق تغییر دادهاند .همین شش ماه قبل یک ناظر
اظهارنظر کرد که اعتقادات سیاسی دست چپی در دانشگاه با نسبت  60به  40به نفع خلقیها نسبت به
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پرچمیها میباشد .وی گفت که این تناسب اـکنون بشدت تغییر کرده است و خلقیها بار دیگر نسبت به
پرچمهای در اقلیت قرار گرفتهاند.
5ــ نفوذ و حضور شوروی در دانشگاه افزایش یافته است و شورویها را با انحطاط کیفیت آموزشی در
دانشگاه ارتباط میدهند .یک رئیس دانشگاه روسوفیل )دوستدار روس( زبانهای انگلیسی آلمانی و
فرانسه را به عنوان زبان تدریس حذف کرد و در نتیجه چندین دانشکده ٬به ویژه دانشکدههای مهندسی و
علوم فلج شد.تدریس در حال حاضر به زبان روسی انجام میگیرد )هر چند این وضع نیز ممکن است بار
دیگرتغییر کندزیرا متکلمین به زمان پشتو به تدریج بانفوذتر میشوند( در حالی که کتابهای درسی هنوز به
زبان انگلیسی است .و هر یک از آنها نسبت به دیگری نامربوط است .این موضوع را یک دانشجوی سال
چهارم مهندسی به من گفت.در ضمن مطالعه زبان روسی بشدت تقویت شده است .موافقتنامههایی که
اخیرًا بین جمهوری دمکراتیک افغانستان و شورویها امضاء شده ٬شامل رشتههای زبان و ادبیات روسی
در سراسر دانشگاه و وارد کردن مطالبی به آن زبان است در عین حال مبادله دانشجویان و استادان با
ـکشورهای غربی رو به کاهش است و چنین مبادلهای با کشورهای سوسیالیستی به ویژه اتحاد شوروی
افزایش سریع مییابد.
6ـ رژیم تصفیه استادان غیر قابل اعتماد از لحاظ سیاسی را آغاز کرده است.به عنوان نمونه دکتر م.
حیدر ٬رئیس سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی )ـکه از فرانسه درجه دکترا دارد( ٬دکتر غفور عارفی از
دانشکده حقوق و علوم سیاسی )دارای درجه دکترا از دانشگاه ایندیانا( ٬پروفسور علی آقا بـلخی از
دانشکده اقتصاد ٬پروفسور حبیب و رحمان هالح از دانشکده ادبیات )دارای درجه فوق لیسـانس از
دانشگاه میشیگان( ٬پروفسور قائم هاشمی از دانشکده ادبیات ٬دکتر عبدالرزاق فلول از دانشکده ادبیات
)درجه دکترا از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا( .در ضمن یک دکتر از دانشکده پزشکی )و شوهر یک کارمند
آژانس بینالمللی ارتباطات آمریکا( از دفتر خود بیرون کشیده شده و به وزارت کشور برده شده است و از
قرار معلوم از آنجا به بعد ناپدید شده است .پس از یک هفته انتظاروحشتناـک به یک تحقیق بی سر و صدا
از سوی خانواده او چنین پاسخ شدیدی داده شد” :صبور باشید “.پس از پنج هفته خانواده او بار دیگر
پرس جو کردند به آنها گفته شد” :چرا شما این قدر بیصبر هستید؟“ خویشاوندان نتوانستند اطالع یابند
ـکه این دکتر در کجا بازداشت شده یا چرا بازداشت شده و اینکه آیا او هنوز زنده است یا خیر.
7ـ دانشجویان دستگیر میشوند و به نظام برده میشوند .به ما گفته شده است که دو هزار دانشجو
دستگیر شده و یا ”داوطلبانه“ برای انجام وظیفه در نیروهای مسلح برده شدهاند .بعضی از این سربازهای
تازه وارد واقعًا ثبت نام میکنند و انگیزه آنها وعده عضویت در حزب است .معذالک بسیاری از دیگران
برای اجتناب از فشار دست و پا میزنند .بیم و هراس آنها موجبات تشنجات زیادی را فراهم میکنند.
8ــ خشونت جسته و گریخته و مرگبار در محوطه دانشگاه ٬قسمتی از این تشنج را نشان میدهد .در
روز  23ژوئن یعنی روزی که زد و خوردهای مختصری در جاده میوند درگرفت ٬از قرار معلوم بمبی در
اتومبیل یک عضو حزب خلق )در جلو دانشکده مهندسی منفجر شد که در نتیجه یک دانشجو کشته و دو
دانشجوی دیگر شدیدًا مجروح شدند .در حدود همان وقت بمب دیگری در نقطه دیگری از محوطه
دانشگاه منفجر شد بدون آنکه آسیبی به بار آورد .عالوه بر این منابع میگویند که اخیرًا دو دانشجوی زن
وابسته به حزب خلق در یکی از آزمایشگاههای محوطه دانشگاه به قتل رسیده و جسدهای آنها مثله شده

افغانستان  563

است .دو دانشجوی دختر نیز از قرار معلوم اخیرًا دستگیر شده و به زندان پل چرخی انتقال داده شده و از
قرار معلوم سربازان ٬آنها را مورد تجاوز قرار دادهاند .این دختران بعدًا آزاد شدهاند و اـکنون در بیمارستان
بستری هستند.
9ـ اظهار نظر :دانشگاه در حالت فعل و انفعال به سر میبرد .ولی در حال عصیان ٬هنوز نشانههایی از
اینکه رژیم نتواند این تشنجات را مهار کند یا نارضایتی زاینده را سرکوب کند وجود نـدارد .مـا نـیز
نمیتوانیم احتمال اینکه این ناآرامی و خشونتهای جسته و گریخته در دانشگاه ممکن است به یک مشکل
جدی برای دولت تبدیل شود کنار بگذاریم .ما همچنان مراقب اوضاع و تحوالت دانشگاه خواهیم بود.
فالتین
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تاریخ 10 :ژوئیه 79

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :وضع کنونی افغانستان از لحاظ عصیان
1ـ یادداشت مقدماتی) .استفاده محدود اداری( به قضاوت این سفارت محتویات این گزارش میتواند
برای استفاده اعضای کنگره و اعضای برگزیده رسانهها یا نمایندگان حکومتهای دوست در اختیار آنها
ـگذارده شود .طبقهبندی کلی این گزارش خیلی محرمانه تعیین شده است ٬معذالک اـگر مقامات واشنگتن
ترجیح بدهند که بعضی از مطالب آن در این مرحله افشاء نشود ٬همه نتیجهـگیریهایی که در این گزارش ابراز
شده میتواند به عنوان نتیجهـگیریهای حساس تلقی شود ).پایان یادداشت مقدماتی(.
2ـ خالصه) :استفاده محدود اداری( در حالی که تابستان داغ پرگرد و غبار بر افغانستان مستولی
میشود ٬رژیم خلقی جمهوری دمکراتیک افغانستان همچنان با گسترش کند ولی مداوم فعالیت شورشیان
در سراسر قسمت اعظم کشور مواجه است .هر چند خلقیها با کمال کارایی و قدرت تصمیم و سرعت و
بیرحمی با مبارزهطلبیهای شورشیان مقابله کردهاند معذالک رژیم افغانستان هنوز نشان نداده است که
قادر است از لحاظ نظامی یا سیاسی با حالت عصیان عمومی که در حال گسترش است و داراییهای
حکومت را به فرسایش میبرد مقابله کند .گروههای مختلف شورشیان هنوز فاقد سازمان یافتگی کافی
داخلی و هماهنگی استراتژیک بایکدیگر و رهبریت مرکزی وپشتیبانی معنادار خارجی و تهیه یک محور
دیگرایدئولوژیک و سیاسی که در اطراف آن بتوانند گرد هم آیند ٬میباشند .شورشیان مانند خود خلقیها٬
دستخوش فرسایش از لحاظ افراد و مصالح هستند .از سوی دیگر قبایل شورشی افغان میتوانند از سنت
دیرینه فعالیت چریکی استفاده کنند و نیازهای ساده لجستیکی آنها باعث میشود که آنها بتوانند از زمین و
آنچه که از تاراج کاروانهای دولتی به دست میآورند ارتزاق کنند .هر چند آینده بسیار نزدیک چشمانداز
شومی برای خلقیهادارد ٬معذالک کادر حزبی سرسخت و سازمان یافته خلقیها صفوف وفاداران به خلق را
به عنوان اشخاصی محکم و ایثارگر نگه نگه میدارد و عناصر کلیدی نیروهای مسلح )مثًال سپاه زرهی و
واحدهای برگزیده کماندویی و نیروی هوایی( همچنان از رژیم حمایت میکنند .هر چـند اوضـاع از
نقطهنظر چپگرایان بسیار جدی است معذالک آن قدرها بد نیست که باعث شود خلقیها برای مداخله
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مستقیم شوروی استمداد کنند .هنوز زودتر از آن است که رهبری مصمم و سرسخت ترهـکی و امین را از
میدان به در رفته تصور کنیم) .استفاده محدود رسمی(.
3ـ اوضاع نظامی :فعالیت چریکی همچنان در سراسر اغلب ایاالت افغانستان در گسترش است٬
همچنان که یک ماه پیش بود )تلگراف مرجع( .رژیم خلقی در حال حاضر کمتر از نیمی از کشور را در
ـکنترل خوددارد و بیشتر آن نیز تنها در ساعات روزاست) .همان طوری که یک رئیس قبیله اخیرًا گفته بود
”عصیان افغانستان مانند یک معاشقه مطبوع است و بیشتر عملیات شب هنگام انجام میگیرد “.نیروهای
دولتی برای حفظ نقاط اصلی و پرجمعیت به کار میروند و بیشتر جادههای اصلی و ارتباطات و بهترین
نواحی کشاورزی و بعضی از پاسگاههای دور افتاده کلیدی که به حیثیت و اعتبار دولت وابستگی دارند؛
مانند اسد آباد ٬حکومتنشین ایالت کنار )ـکه به نام چیغهسرای نیز معروف است( که در آنجا سربازان
جنگزده خلقی ماهها با منظره پرچمهای پر اهتزاز سبز اسالمی در تپههای مجاور مواجه هستند.
4ـ )استفاده اداری محدود( هر چند خلقیها مدعی هستند که جاده منطقه جاللآباد به اسدآباد را در
ـکنترل خوددارند ٬به ندرت اتفاق میافتد که یک اتومبیل دست به این سفرخطرناـک بزند بدون آن که الاقل
یک گلوله به آن اصابت و آن را سوراخ بکند .یک خودروی ویژه متعلق به طرح سازمان ملل متحداخیرًا از
اسدآباد برداشته شد و هنگامی که از جاده بیرون آورده میشد به شکل یک پنیر سوئیسی در آمده بود که
بیش ازیکصد گلوله به آن اصابت کرده و با گلوله مشبک شده بود.این جاده به خصوص نشاندهنده انتهای
دیگر میزان ”ـکنترل دولتی است “.بیشتر جادههای اصلی معموًال در کنترل دولت است ٬معذالک اـگـر
شورشیان با موفقیت قسمتی از یک شاهراه کلیدی را ببندند نیروهای دولتی معموًال ظرف سه یا چهار
ساعت از آن نقاط دور میشوند .چند جاده از قبیل جادههایی که از کوههای پکتیا که پر از شورشیان است
عبور میکند و به پاسگاه دولتی خست منتهی میشود .تنها به ندرت باز است .بنابراین خلقیها بـرای
پشتیبانی از نیروهای خود در چنین مناطقی به پشتیبانی هوایی متوسل میشوند.
5ــ )استفاده اداری محدود( در حالی که در بعضی از ایاالت زد و خوردها در حال حاضر بشدت کمی
ادامه دارد ٬در ایاالت شرقی شرقی بدخشان و کنار ننگرهار و پکتیا و پکتیکا ٬اخیرًا زد و خوردهای
شدیدی درجریان بوده است .نیروهای خلقی یک شهر ومقداری اسلحه ومهمات و وسائط نقلیه وآذوقه و
آنچه که برای دستگاه رهبری ـکابل بیش از همه ناراحت کننده است٬تعدادی سرباز نیز از دست دادند .هر
روز سربازان خلقی در جریان عملیات کشته و یا مجروح میشوند و یا مفقود میشوند و ارتباط آنها با
مرکز قطع میشود و اغلب نیز آنها جبهه خود را تغییر داده و به شورشیان میپیوندند .اخیرًا واحدهایی به
تعداد یک گروهان از کنترل خلقی خارج شدهاند .در یک یا دو مورد حتی گردانها ناپدید شدهاند .این امر
رژیم را دچار کمبود نفرات در فرماندهیهای اصلی در سراسر افغانستان نموده است .تصفیههای سیاسی٬
ـکادر افسران را ناتوان کرده است و در نتیجه کادرهای غیرنظامی یا افسران جزء جوان وفادار به رژیم در
رأس واحدهای بزرگ نظامی قرار گرفتهاند و این امر با مساعدت نزدیک و فعال مسـتشاران نـظامی
شوروی صورت گرفته است .این مستشاران همان طوری که قبل از انقالب خلقیها متداول بود معموًال
اونیفورمهای افغانی به تن میکنند.
6ـ )استفاده محدود اداری( کفگیر رژیم ظاهرًا برای به دست آوردن رزمندگان به ته دیگ رسیده است
و به راههایی از قبیل متقاعد کردن دانشجویان جوان دانشگاه و دانشآموزان جوان دبیرستانها به داوطلب
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شدن در نیروهای مسلح و تحت تأثیر قرار دادن جمعیت بالغ دهکدهها برای ورود در صفوف چریکها و
انتخاب کارگران موقتی که برای کار در گوشههای خیابانهامیایستند و فرستادن آنها به جبهه یا یادآوری
ـکردن آنهایی که خدمت نظام خود را انجام دادهاند به انجام وظایف نظامی٬متوسل میشود .این کمبود
فزاینده نیروی انسانی نظامی منعکسکننده کاهش مداوم کادرهای غیر نظامی در وزارتخانههای ـکابل
است ٬در حالی که دستگاه رهبری حزب خلق به پاـکسازیهای بیپایان سیاسی خود همچنان ادامه میدهد.
این کمبود منابع انسانی یکی از موانع حزب خلق برای عملیات است ولی دستگاه رهبری ظاهرًا باالترین
اولویت خود را به وفاداری به رژیم تلقی میکند) .معذالک ما اخیرًا گزارشی را شنیدهایم که هنوز تأیید
نشده است و حاـکی از آن است که روز هشتم ژوئیه  70نفر از زندان پل چرخی آزاد شدهاند از میان آنهایی
ـکه آزاد شدهاند از قرار معلوم چند نفر افسران سابق ارتش بودهاند که بعضی از آنها به داشتن تمایالت
پرچمیستی مظنون بودهاند(.
7ـ )استفاده محدود اداری( مشکالت جدید امنیتی برای خلقیها از جمله تحوالتی که جدیدًا اتفاق
افتاده و قابل توجه است و عالمات اولیهای است که حالت عصیان ممکن است به ـکابل نیز سرایت کرده
باشد .روز  23ژوئن در نقاط مختلف ـکابل نخستین تیراندازیهای هماهنگ نشده یا بد هماهنگ شده روی
داد .مهمترین زد و خورد از سوی گروه شیعه هزاره که از قرار معلوم یک اقلیت مذهبی و قومی در این
جامعه اـکثرًا پشتو و سنی است روی داد .معذالک شورشیان از قرار معلوم نتواستهاند قصدی را که داشتهاند
عملی سازند ورژیم نظم را مجددًا برقرار کرد ولی این برقراری نظم باخونریزی توأم بود .از آن زمان به بعد
سطح عملیات خشونتآمیز در ـکابل اندکی افزایش یافته است .از زمان انقالب سـال  1978صـدای
شلیکهای پراـکنده شنیده میشود ولی بعضی از این تیراندازیها دوام بیشتر داشته است .عالوه بـر ایـن
شورشیان برای نابود کردن خودروهای نظامی گاه به گاه در امتداد جاده ـکابل به ترخام کمین میکنند و
ـگاهی هم ارتباطات درامتداد این جاده قطع میشود .خلقیها تاـکنون با این اسباب زحمتها با کارآیی تمام و
به سرعت مقابله کردهاند .دستگاه رهبری خلق در ـکابل همچنان با ظاهری آرام به این مفهوم که بر اوضاع
مسلط است به مردم نشان میدهد .به جز چندحادثهای که در باال ذـکر شد و این واقعیت که شهر مانند یک
اردوگاه مسلح است ٬ـکابل از یک آرامش قابل مالحظه برخوردار بوده و دارای ظاهری آسوده و صلحآمیز
است .معذالک در زیر این آرامش یک نوع تشنج قابل مشاهدهای وجود دارد.
8ــ شورشیان تاـکنون چه نتایجی به دست آوردهاند؟ هر چند شورشیان گاه به گاه دستخوش فرسایش
سنگینی شده و بدون پشتیبانی معنادار خارجی مبارزه میکنند ٬معذالک اغلب توانستهاند بینی رژیم خلق
را خون آلود کنند و دعاوی مکرر دستگاه رهبری خلق را مبنی بر اینکه آنها ”از پشتیبانی پرشور  %98از
جمعیت افغانستان برخوردارند“ به صورت حرفهای تو خالی در آوردند .همچنین این واقعیت که فعالیت
شورشیان امور اقتصادی کشور را در هم ریخته و برنامههای عمرانی اقتصادی ناشی از خارج را متوقف
ـکرده است بدین ترتیب خلقیها را ازپرداختهای بسیار مورد لزوم خارجی محروم کرده است ٬دارای اهمیت
فزاینده اقتصادی است.
9ـ آیا خلقیها دوام خواهند آورد یا اینکه ناـگزیر خواهند بود روسها را به کشور خود فراخوانند؟ از
اوایل ماه ژوئیه گذشته رژیم خلقی هرچند جنگ زده است چنین به نظرمیآید که میتواند با منابع نظامی و
پلیسی خود ٬بقای خود را حفظ کند .با توجه به اینکه کمکهای شوروی از لحاظ کـادر و پشـتیبانی
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مستشاران به نحو سخاوتمندانهای هم چنان ادامه دارد ٬خلقیها بدون شک به این نکته پی بردهاند که
دعوت از سربازان رزمنده از کشوری که در اینجا به عنوان یک همسایه گسترشطلب معرفی شده است٬
آنها را در نظر بیشتر افغانیها )از جمله بیشتر آنهایی که حاضر بودهاند به نیروی نوآور خلقیها فرصت بدهند
تا این کشور را از غرقاب قرنها کندی فئودالی رهایی دهد( بیاعتبار خواهد ساخت .بنابراین خلقیها به
وضوح این خط مشی را به عنوان یک اقدام برای روز مبادا تلقی میکنند و آن روز مبادا هنوز فرا نرسیده
است.
فالتین

سند شماره )(38
تاریخ 11 :جوالی 1979
از :دفتر وابسته دفاعی ایاالت متحده ــ ـکابل
به :سازمان اطالعاتی دفاع ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :مقاصد شوروی در افغانستان و پاـکستان
1ـ خالصه بر طبق گفته دو دیپلمات کشور ثالث ٬روسیه شوروی سه هدف در افغانستان دارد .این
هدفها حفاظت سرمایهـگذاریهایشان در جهت حمایت ازانقالب ٬برقراری یک رژیم سوسیالیست و توسعه
دامنه نفوذشان میباشد .اـگر چنین به نظر روسها برسد که رژیم فعلی ترهـکی در افغانستان موفق نخواهد
بود ٬آنها برای تعویض این رژیم با رژیمی که در نظر توده مردم افغان قابل قبولتر باشد و به منظور حفظ
آبرو و به دست آوردن این سه هدف ٬تردید به خودشان راه نخواهند داد .ایـن رژیـم جـدید ظـاهرًا
ناسیونالیستتر خواهد بود و احتماًال از میان نیروهای مسلح بیرون کشیده میشود .روسها برای مطمئن
شدن از موفقیت انقالب از آوردن نیروهای نظامی به افغانستان ابایی نخواهند داشت .تحولی که )به نظر
منابع( عکسالعمل جدی دولت آمریکا را تسریع نخواهد کرد.
2ـ منبع الف با پیشقدمی خودش با یک تلفن )اداری( به مأمور گزارش نمود .در طول یک مالقات
نسبتًا طوالنی  2/5ساعته منبع و مأمور گزارش گفتگویی داشتند که چندین موضوع را در بر میگرفت و
موضوع اصلی آن گفتگو نظرات منبع در مورد مقاصد شوروی در افغانستان بود .در جواب سؤال مأمور
ـگزارش منبع اظهار داشت که به نظر او روسیه شوروی سه هدف در افغانستان دارد .اولین آنها حفاظت
سرمایهـگذاریهای انبوه تسلیحاتی تجهیزاتی و پولی است که آنها برای رژیم ترهـکی مهیا نمودهاند که انقالب
را با موفقیت به نتیجه برساند .دومی ٬مطمئن شدن از اینکه یک رژیم سوسیالیست در افغانستان باقی
میماند ٬و آخرین ٬مطمئن شدن از اینکه ریسک آنها در افغانستان و گسترش دامنه نفوذشان کاهش داده
نشود و بلکه وسعت بیشتری پیدا کند .منبع به گفتههایش این طورادامه داد که به نظر او رژیم فعلی به خاطر
مشکالت فزایندهاش با شورشیان مسلمان که شدیدًا با یک دولت سوسیالیست مخالفند و به خاطر عدم
محبوبیت در میان توده مسلمان پر حرارت افغانستان مسلمان پر حرارت افغانستان ٬مدت زیادی دوام
نمیآورد .بنا به گفتهای ٬روسها نیز شروع به درک این موضوع کردهاند .آنها به منظور مطمئن شدن از
موفقیت انقالب و به دست آوردن هدفهایشان ازتعویض دولت فعلی با دولتی که بیشتر مورد قبول اـکثریت
مردم مسلمان باشد و همچنین طرفدار مسکو باشد )ولی با جلوه کمتر(٬تردید به خودشان راه نخواهندداد.
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مأمور گزارش ٬از منبع نظراتش را در مورد این که چه کسی رژیم جدید را تشکیل خواهد داد بیرون کشید.
منبع اظهار داشت که عمدتًا ترکیبی از افسران ناسیونالیست نظامی که هواخواه آرمان شوروی هستند٬
خواهد بود .او به اظهاراتش این طور ادامه داد که او چندین افسر را میشناسد که در این قالب جای
میگیرند ولی جزئیات بیشتری را تشریح نکرد .منبع اظهار داشت که روسها از هدف نهاییشان بـرای
دستیابی به آبهای گرم بنادر پاـکستان دردریای عرب دست برنخواهندداشت .منظور از این کار این خواهد
بود که روسها مجهز به پایگاهی شوند که بتوانند قدرت دریاییشان را برای کنترل خطوط ارتباطات دریایی
ـکه بر روی آن نیازمندیهای سوختی دنیای آزاد در حرکت است ٬طرحریزی نمایند .مطابق گفته منبع این
دسترسی از طریق همکاری عوامل دوست در استان بلوچستان پاـکستان حاصل خواهد شد .حتی امروز
هر دو عوامل مخفی و غیر مخفی در بلوچستان وجوددارند که با هزینه روسها از خودمختاری استان دفاع
میکنند .به موقع خودش و با شرایط الزم سیاسی بلوچستان میتواند یک ماهیت جداـگانه سیاسی داشته
باشد و بعد روسها قادر خواهند بود که به هدف دیرینه )تقرب به دریای عرب( دست پیدا کنند .به نظر منبع
ضروری است که دولت ایاالت متحده کمک اقتصادی الزم را برای یاری پاـکستان در توسعه سـریع
بلوچستان به منظور تالش در جهت کند ساختن ابتکارات )پیشقدمی( روسیه در منطقه مهیا کند .منبع به
صورت اضافی درخواست مهمی در زمینه همکاری نظامی دولت آمریکا به منظور تجهیز پاـکستان به
نیروهای قابل اطمینان داشت .درجواب سؤال مأمور گزارش که چگونه این کمک نظامی )اـگر مهیا شد( به
وسیله هند ارزیابی خواهد شد ٬منبع اظهار داشت که مضحک خواهد بود که هر ملتی منجمله هند معتقد
باشد که پاـکستان مقاصد خصمانهای بر علیه داشته باشد.
پاـکستان یک کشور کوچک با منابع محدود است و هیچ قصدی برای برداشتن قدم خصمانهای بر علیه
یک قدرت بزرگ مثل هند ندارد.
پاـکستان تمایل دارد در این مورد که از قابلیتهای نظامیش هرگز بر علیه هند به استثنای دفاع از
حاـکمیتش استفاده نخواهد کرد ٬هر نوع ضمانت الزم را بدهد.
منبع گفت که من متقاعد شدهام که روسها برای مطمئن شدن از موفقیت انقالب سـوسیالیستی در
افغانستان و به دست آوردن هدفهایشان در این منطقه از وارد کردن نیروهای نظامیشان به افغانستان )اـگر
الزم باشد( ابایی ندارند.
در جواب سؤال مأمور گزارش چگونه این تحول به وسیله ملل دنیا و به ویژه دولت آمریکا با توجه به
موافقتنامه اخیر سالت ـ  2ارزیابی خواهد شد) .منبع( جواب داد که این موضوع توجه زیادی را به خود
معطوف نمیکند ٬به طوری که در نظر پاـکستان و خیلی دیگر از ملل دوست این طور آمده است که دولت
ایاالت متحده ٬پاـکستان و این منطقه را به عنوان غیر اساسی بودن از نقطهنظر منافع ملی و استراتژیک شما
حذف نموده است.
3ـ در طول یک مأموریت وابستگی )دفاعی( که مأمور گزارش در همان روزحضورداشت٬منبع ب در
جواب سؤال مأمور گزارش درباره نظرات او در مورد مقاصد شوروی ٬عمدتًا همان نظریات را به وسیله
منبع الف اظهار شده بودداد .یک نکته که هر دو منبع بر آن تأـکیدداشتند فقدان آشکار ابراز عالقه به وسیله
دولت ایاالت متحده در تحوالت آشکار این منطقه بود .هر دو منبع بر این نکته که دولت آمریکا باید
اقدامات مقتضی را برای متوقف نمودن توسعهطلبی شوروی در این منطقه بنماید تأـکید داشتند.
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نظریهها :بر اساس مطلب این طور به نظر مأمور گزارش رسید که هر دو منبع خط حزبی دولتهایشان را
بیان میکردند .به همان اندازه که در این اولین مالقات که مأمور گزارش اطالعاتی از هر دو منبع کسب
میکند یک ارزیابی اف ـ  6تعیین شد.
سند شماره )(39

تاریخ 11 :ژوئیه 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی خیلی محرمانه
موضوع :حیرت سفیر کبیر آلمان از تناقضات رژیم خلقی
1ـ تمام متن محرمانه است
2ـ همان طور که در تلکس مرجع پیشبینی شده بود دکتر هرمن شوسیائو ٬سفیر کبیر جمهوری
دمکراتیک آلمان در ـکابل در  9ژوئیه با من مالقات نمود تا درباره وضعیت فعلی در افغانستان گفتگو کند.
شوسیائو به همان صورت که روش همیشگی او است ٬سعی کرد که دوستانه و صریح به نظر آید.
3ـ شوسیائوازاین که چگونه به نظرمیرسد که افغانها درروابطشان بادیگر کشورها بد عمل کردهاند و
فرصتهای آشکار برای ارائه یک چهره دیپلماتیک بدون اشکال را از دست دادهاند اظهار حیرت کرد .او با
استفاده از رابطه دو جانبه ـکابل ـ اسالم آباد به عنوان یک نمونه ٬اظهار تعجب نمود که چرا افغانستان در
آخرین لحظه به طور آشکار عالئم خود را تغییر داد و با عضویت پاـکستان در جنبش غیر متعهدها در
ـکنفرانس وزرای غیر متعهد در ـکلمبو مخالفت کرد .شوسیائو یادآوری نمود که به نظر میرسید افغانها به
طور روشن قبل از آن کنفرانس به پاـکستانیها قول داده بودند که از پیشنهاد پاـکستان برای عضویت در
ـکنفرانس وزرای غیر متعهد حمایت خواهند کرد .شوسیائو فاش ساخت که حتی روسها این طرز عمل را
مورد تشویق قرار داده بودند .شوسیائو گفت که او و دیگر ناظران از اینکه افغانها موضعی شدید و ضد
پاـکستانی در ـکلمبو اتخاذ نمودند تعجب زده شدند.
افغانها در عوض اظهار داشتند ٬هر چند افغانستان مشکالت دو جانبه زیادی با پاـکستان دارد ولی این
مشکالت میتوانند به طرق دیگر حل شوند ٬در نتیجه افغانستان جلو ورود پاـکستان به جبهه غیرمتعهدها
را نمیگیرد .او به ویژه موضع افغانستان را احمقانه خواند چون که آنهانمیتوانند رأی کافی برای سد کردن
عضویت پاـکستان بیاورند.
4ـ شوسیائو همچنین از اینکه مقامات پلیس افغانستان درست زمانی که وزارت خارجه افغانستان
برای سفر دوست ٬معاون وزیر خارجه به اسالم آباد آماده میشد ٬یک عضو هیئت پاـکستانی را بازداشت
میکنند ٬حیرت زده بود .شوسیائو هیچ شکی باقی نگذاشت که وی بر این اعتقاد است که فرد پاـکستانی به
زور توسط پلیس امنیتی افغانستان دستگیر شده بود و آن طوری که افغانیها اظهار میکنند بـه طـور
داوطلبانه به طرف افغانیها نرفته بود .شوسیائو در ضمن در مورد موضوع سفر دوست ٬اظهار تعجب نمود
ـکه چرا خلقیها احساس کرده بودند که مجبورند اعالمیه رسمی بعدی پاـکستانیها در این خصوص که آقای
شاهی .در بازگشت سفر دوست ٬دیداری با حفیظاهلل امین خواهد داشت را رد کنند.
جدا ازحساسیتهای تشریفاتی که وجوددارد ٬شوسیائو فکر میکند که امین قادر خواهد بود آقا شاهی را با
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ـگرمی بپذیرد و او را به یک مقام پایینتر ٬مثل جلیلی وزیر آموزش و پرورش برای گفتگوهای واقعی
بسپارد.
5ــ وقتی من از شوسیائوپرسیدم که چرا وی فکر میکند رژیم خلقی اغلب به نظر میرسد که بااهداف
متناقض عمل میکند ٬شوسیائو پاسخ داد این یک راز است .او گفت هر چند ممکن است یک وزارتخانه با
روشی مغایر روش وزارتخانه دیگر عمل کند ولی بایستی یک دستورالعمل کلی از باال وجود داشته باشد.
شوسیائو به عنوان نمونه به سخنرانی ضد پاـکستانی هیئت نمایندگی افغانستان در ـکلمبو پرداخت که
میبایستی از پیش به وسیله کسی نه کمتر از امین ٬نخست تأیید میشد.
6ـ باپرداختن به وضعیت شورش شوسیائو آن را وخیم میدانست .او گفت وابستگان یکی از مأموران
او ٬زمانی که وی از مرخصی به ـکابل باز میگردد در برلین پشت سر گذاشته میشوند ٬چون که او فکر
میکند وضعیت امنیتی در افغانستان خطرناـک است .شوسیائو فاش ساخت که چکها تعدادی مشاور فنی
به منطقه هرات میفرستند ٬اما بدون همسران و فرزندانشان.
7ـ شوسیائو گفت که او آشفتگی همکاری اقتصادی در این کشور را به ویژه ناامید کننده میبیند .او
اغلب به افغانها گفته است که آنها احمق هستند که وسیعترین مشارکت ممکن به وسیله تمام ملل شرق و
غرب ٬را در توسعهشان تقویت نمیکنند .شوسیائو در این ارتباط اظهار داشت که او به تندروهای خلقی
ـگفته بود وقتی که آنان تالش میکنند تا نمایندگان امپریالیستی را از ـکابل اخراج کنند ٬آنها از جنبش مدرن
سوسیالیستی فاصله دارند .او اظهار داشت که به آنان گفته بود که چگونه برای تمام ملل الزم است که برای
صلح و پیشرفت اقتصادی با یکدیگر همکاری نمایند.
8ــ شوسیائو در مورد برنامههای آلمان شرقی برای افغانستان خیلی خشن بود .شوسیائو که مدتی
طوالنی در مورد قدرت جذب افغانستان نسبت به کمکهای خارجی بدبین بوده است گفت که به
راهنمایی او جمهوری دمکراتیک آلمان مبلغ اولیه نسبتًا کمی به صورت کمک اعتباری برای آزمایش
موفقیت احتمالی برنامهریزی آلمان شرقی در این منطقه به رژیم خلقی پیشنهاد کرده است .در هر صورت
شوسیائو با گفتگوهای اولیه تکنیکی با مقامات افغانی دلسرد شده بود .آنها از آلمان شرقی خواسته بودند
تا نوعی از تأسیسات صنعت مادر را در افغانستان برپا کنند و تقاضا داشتند که آلمان شرقی تمام پروژه را
تقبل کند .شوسیائو گفت که وی افغانها را به پای یک نقشه دنیا برد و متذکر شد که آلمان شرقی چقدر از
افغانستان دور است و این سؤال را مطرح کرد که اـگر آنها جدًا چنین چیزی را پیشنهاد میکنند ٬بایستی که
به عنوان نمونه آجرهای آلمان شرقی برای چنین پروژهای از لهستان و اتـحاد شـوروی بگـذرند .او
نتیجهـگیری کرد که تاـکنون در متقاعد نمودن افغانها به عملی بودن در مورد چنین پیشنهاداتی ناموفق بوده
است.
9ــ نظریه :نظراتی که در  9ژوئیه از طرف شوسیائو ابراز شد با طرز برخورد انتقادی که وی از زمان
ورودش به اینجایعنی یازده ماه پیش در گفتگوهای خصوصی بادیگردیپلماتهانسبت به رژیم خلقی نشان
داده است ٬موافق میباشد .شوسیائو موضوع مذاـکرات تقبل شده از طرف شوروی برای تشکیل یک جبهه
ملی جهت جایگزینی با رژیم خلقی را متذکر نشد.
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سند شماره )(40

تاریخ 16 :ژوئیه 1979
طبقه بندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :تبلیغات زیرزمینی افغانستان خواهان
برکناری امین ٬نخست وزیر میباشد
1ـ تمام متن محرمانه است
2ـ خالصه :سیل اخیر اعالمیههای زیرزمینی که خواهان برکناری امین ٬نخست وزیر و همقطاران او
)ولی نه پرزیدنت ترهـکی( میباشد وتشکیل یک جبهه متحدازتمام انقالبیون واقعی میتواندقسمتی ازیک
تالش )ـکه بر سر زبانهاست( برای تعدیل ترکیب رهبری این رژیم به منظور درهم ریختن ترکیب آشوب
فزاینده داخلی باشد .زمینه اعالمیهها از پرچم که جناح رقیب حزب است میباشد و بنابراین با پایههای
چپ افراطی و ضد غربی واقعی ٬آرامش کمی به آنهایی که ممکن است برای یک تـعدیل واقـعی در
سیاستهای دولت خلقی امید داشته باشند میبخشند.
3ـ شبنامههای زیرزمینی چندین روز پیش شروع به انتشار در سطح ـکابل نمود .توزیع شبنامهها
مخفیانه بوده است ولی به صورت نسبتًا آشکاری )نسخههایی پیدا شد که در کف خیابان افتاده بود و یکی
در روز روشن به دیوار )خانه( یک دیپلمات آویزان بود( اشاره میکند که بعضی بخشهای دولت به طرف
دیگر میچرخند .ماهیت فشار این اعالمیهها متشابه است و شامل نکات برجسته زیرین میباشد:
ـ ـ حفیظاهلل امین ٬نخست وزیر و ”باند جانیان فاشیست“ او هدف اصلی میباشند در حالی که هنوز
انتقادی از پرزیدنت ترهـکی نشده است.
ـ ـ هدفهای دیگر اینها هستند”:امپریالیسم ایاالت متحده“ )ـکه دست نابکار او به مفهوم صحیح پشت
تمام وقایع در منطقه است( ٬اخوانالمسلمین ٬دولت نظامی پاـکستان ٬دولت ایران ٬و نیروهای ارتجاعی.
ـ ـهدفهای انقالبیون باید همانهایی باشد که به وسیله میراـکبر خیبر)روشنفکر پرچمی که قتل او در 17
آوریل  1978یک سری وقایع را شعلهور ساخت که منجر به انقالب خلقی شد( اظهار شد و ایدئولوژی
ـکارگران ٬با حمایت روسیه شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیست ٬باید به عنوان چراغ راهنما مورد
استفاده قرار گیرد.
ـ ـ اعمال رژیم سردسته جنایتکاران حرفهای )امین( شامل دستگیری و شکنجه بدون تبعیض زنان و
دختران ٬باال بردن منافع امپریالیسم آمریکا ٬شکنجههای حیوانی انقالبیون واقعی ٬غارت خانههای مردم
بیگناه که تمامًا جنبههای حکومت آدولف هیلتر میباشد.
ـ ـپیشرفت انقالب و دفاع از تمامیت ارضی واستقالل وطن غیر ممکن است مگر با حذف فوری امین
و دستیارانش.
ـ ـ مرگ بر امین و پارتیزانهای فاشیست او ٬مرگ بر سیا ٬مرگ بر اخوانیها )اخوانالمسلمین( ٬مرگ بر
مائوئیستها و پیش به سوی اتحاد و وحدت نیروهای ناسیونالیست و دموکراتیک.
4ـ نظریه :نوشته آشکارا نحوه نویسندگی پرچمیها را منعکس میکند به طوری که بیشتر سخنان تند
متوجه رهبری خلقی میشود )ولو منهای ترهـکی( ٬این جنبه به خصوص میتواند قسمتی از یک تالش در
شرف وقوع که بر سر زبانهاست باشد ٬که بعضی اعضای رهبری فعلی را به منظور به هم ریختن ترکیب
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آشوب داخلی جابه جا کند ٬چون که یک حمله عمومی پرچمیها به خلقیها احتماًال زخم زبانهایی برای
ترهـکی در بر خواهد داشت .در این رابطه درخواست برای پیروی از موعظههای خیبر )ـکسی که قبل از
مرگش به طوری که گزارش شده طرفدار اتحاد خلق ــ پرچم در سال  1977بود( و این ادعا که ”انقالبیون
واقعی“ در داخل حزب خلق هستند ٬میتوانند نمایانگر یک درخواست از تمام چـپیها )پـرچـمیها و
خلقیهایی که از آنها رفع توهم شده( برای تشکیل یک جبهه متحد برای برکناری امین و همکارانش باشد.
به هر حال با سرعت باید اضافه کنیم که انتقادات تلخ بیشمار ضد غربی بر این نتیجهـگیری تأـکید دارد که
سیاستهای اساسی یک رژیم چپی افغانستان )حتی بدون امین( احتماًال تا درجه زیادی تعدیل نخواهد شد.
5ــ سرانجام پیدایش تنهای این اعالمیهها در چنان حجمی )فیالواقع هر هیئت دیپلماتیک یک نسخه
یا بیشتر را دارا میباشد( و روش پخش آنها نشان میدهد که به دالیلی پلیس و مقامات امنیتی قادر
نبودهاند که نشر تبلیغات برای برکناری مرد قوی کشور را سرکوب کنند .باید دید که چه مدتی این وضعیت
ادامه پیدا میکند ٬ولی امین به قضاوت ما از آن نوع سیاستمدارانی نیست که به آرامی چادرش را جمع کند
و به دیگران اجازه بدهد که انقالبش را از اوتحویل بگیرند.
6ـ دیگر تبلیغات ضد امین که در اینجا شنیده نشده امین را به عنوان یک جاسوس سیا مجسم میکند
ـکه مأموریتش این بوده که اعتبار روسیه شوروی در افغانستان را نابود کند.
سند شماره )(41

به تاریخ 18 :ژوئیه 79
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن
خیلی محرمانه
موضوع :کوشش شوروی در وادار کردن جمهوری دمکراتیک
افغانستان به یافتن راه حل سیاسی درباره کشمکشهای داخلی
1ـ تمامی متن محرمانه
2ـ خالصه :برخی از تحوالت اخیر در افغانستان القاء کننده این مطلب است که انتظار میرود اتحاد
شوروی مبارزهای را برای ”ـکمک“ به دستگاه رهبری جمهوری دمکراتیک افغانستان که دستخوش
منازعات داخلی است برای یافتن یک راه حل سیاسی به جای راه حل صرفًا نظامی به راه بیندازد و بدین
وسیله با رشد مخالفت در داخل و خارج مقابله کند.اقداماتی که تاـکنون به عمل آمده در حالی که مجالی
برای تنفس به رژیم افغانستان و اتحاد شوروی داده است ٬احتماًال برای تضمین آینده انقالب کافی نباشد و
از قرار معلوم تغییرات حساستری الزم خواهد بود .معذالک راههای اختیاری که در این جهت وجود دارد
معدود است و اـگر مسکو بخواهد از نجات جمهوری دمکراتیک افغانستان به وسیله مداخله نظامی مستقیم
اجتناب کند و خلقیها را بر سر کارنگهدارد عزیمت ”داوطلبانه“ یک یا دو عضو درجه یک دستگاه رهبری
جمهوری دمکراتیک افغانستان اجباری خواهد بود .ما هنوز اطمینان نداریم که ”توصیه“ اتحاد شوروی از
سوی دستگاه رهبری افغانستان مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر و این امر تا اندازه زیادی وابسته به
دیپلماسی شخصی واسیلی سافرونچک سفیر شوروی خواهد بود .واسیلی سافرونچک ٬دیپلمات ارشد
شوروی اخیرًا به منظور رفع بحران افغانستان به این کشور آمده است و ممکن است برای یافتن یک راه
خروج مطمئن از اوضاع درهم برهم کنونی مسئولیت کاملی به عهده داشته باشد .البته راههای متعدد و
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مجهوالت همچنان باقی است ٬ولی اطمینانهای مداوم شوروی به ”مردم“ افغانستان و وقایع اخیر درباره
افزایش مداخله شوروی در زمینههای نظامی در این کشور ٬داللت بر آن میکند که ”ضمانت“ انقالب
ممکن است عامل تلقینی برای خلقیها در ازای قربانیهایی باشد که برای دگرگون کردن جریان حوادث
جاری الزم است) .پایان خالصه(
3ـ جستجو برای یافتن راهحل سیاسی مشکالت داخلی افغانستان در جریان میباشد .ظرف چند
هفته گذشته تحوالتی روی داده است که داللت بر آن میکند که حکومت افغانستان شاید به اصرار اتحاد
شوروی در جستجوی وسائل سیاسی ٬به جای راههای صرفًا نظامی ٬برای مقابله با مخالفان داخلی خود
است .رژیم با کمال جسارت هر چند نه چندان با مهارت ٬برنامه اصالحات ارضی خود را با موفقیت پایان
یافته اعالم داشته است )مرجع الف( و بدین ترتیب از ایجاد مخالف بیشتر در جهت خطوطی که از زمان
آغاز این اصالحات ظاهر شده بود اجتناب کرده است .همچنین براساس اشارههایی که حفیظاهلل امین
نخست وزیر افغانستان به عمل آورده است مبارزه جمهوری دمکراتیک افغانستان برای با سواد کردن
مردم که باعث خصومت در این جامعه فوقالعاده محافظهـکار که بیشتر افغانیها مایل نیستند زنان آنها حتی
تا سطوح ابتدایی تحصیل کنند یا در ”معرفی معلمان مرد واقع بشوند ٬به زودی به عنوان یک ”موفقیت“
اعالم خواهد شد .طبق اعالمیه  11ژوئیه جمهوری دمکراتیک افغانستان در اجرای چندین فقره ”امتیاز به
بخش خصوصی اقتصاد از جمله کوششهای دیگری است که برای آرام کردن مخالفان از ترس سیاستهای
آینده اقتصادی این رژیم به عمل آمده است .بدین ترتیب به حکومت افغانستان ظاهرًا از تـعدادی از
اصالحات جاهطلبانه و فرسایشدهنده خود صرفنظر کرده است و این لزومًا نه به دلیل ایـنکه ایـن
اصالحات غلط بوده یا ضروری نبوده است بلکه بدان دلیل که این اصالحات در نتیجه شوق خارج از حد
آغاز شده و با مقاومتهای جدی رو به رو شده است.
4ـ گزارشهای ”مذاـکرات“ در میان رژیم و شورویها و چندین نفر از رهبران حکومتهای سابق همچنین
نشاندهنده پوششی جهت برقراری نوعی ”جبهه ملی“ )مرجع ب( است .اظهار نظرهای دیپلماتهای آـگاه
اروپای شرقی و شوروی در اینجا این فرضیه را قابل باور میسازد) .مرجع ج( بدین مناسبت گزارشهای
مربوط به آزادی پرچمیستها از زندان )مرجع د( و چاپ و توزیع وسیع نامههای ”زیرزمینی“ آنها ٬بعدًا در
حمله به کسانی از جمله امین و سایر رژیم ٬این اعتقاد را تقویت میکند که بعضی از نیروها برای فراهم
ـکردن نوعی دستگاه رهبری و حزب که پایگاه وسیعتری از حزب دمکراتیک افغانستان دارد ٬کارمیکنند.
5ــ در جبهه سیاست خارجه نیز نشانههایی هویدا شده است که یک برنامه عمرانی برای اجتناب یا
عقبکشی ازرویارویی درپیش است.دیدار شاه محمد دوست معاون وزیر امور خارجه دراوایل ماه ژوئیه
از اسالم آباد مهمترین تحول در جهت این خط مشی است زیرااخیرًا اعتدال خفیفی در مبارزه تبلیغات ضد
پاـکستانی افغانستان مشاهده شده است .عالوه بر این ما اخیرًا نشانههای بسیار کوچکی از صلحطلبی
مقامات مشاهده کردهایم که عبارتند از حضور نسبتًا در سطح عالی مقامات افغانستان در ضیافت چهارم
ژوئیه ما و نخستین مالقات بین امین و یک مدرس وابسته به اداره ارتباطات بینالمللی آمریکا به ابتکار
افغانستان.
این مالقات ممکن است نشاندهنده آن باشد که جمهوری دمکراتیک افغانستان مایل است که سطح
مناسبات دوجانبه ما که در ماههای اخیر به پایینترین مرحله رسیده بود ٬باالتر رود.
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6ـ دیپلمات عالیمقام شوروی ممکن است نقش راسپوتین مانند را در این تحوالت ایفا کرده باشد.
همه این نشانهها از اوائل ماه ژوئن گذشته با ورود واسیلی سافرونچک سفیر سابق شوروی در غنا و
نماینده دائمی سابق شوروی در سازمان ملل متحد و یک دیپلمات ارشد برخوردار از ارتباطات پابرجای
سیاسی که ظاهرًا صالحیت حد اعال را در خدمت به عنوان مرد شماره  3در سفارت شوروی در ـکابل دارد
ظاهر شده است )درجه تشریفاتی واسیلی سافرونچک را هیچکس باور نـمیکند( .از قـبل از ایـنکه
سافرونچک به افغانستان بیاید داستانهایی در ـکابل و در مسکو جریان داشت مبنی بر اینکه وی به عنوان
نوعی ”مشاور“برای عالیترین سطوح افغانستان خدمت خواهد کرد و این داستانها با حوادث بعدی تأیید
میشد .با توجه به تجربیات سافرونچک به عقیده ما میتوان چنین نتیجه گرفت که او با دستوراتی برای
ـکوشش درپیدا کردن یک راه حل سیاسی به جای راه حل صرفًا نظامی این کشور دستخوش منازعات ٬به
ـکابل آمده است و شاید مهمترین وظیفه او آن باشد که مانع آن شود که جمهوری دمکراتیک افغانستان
تقاضای کمک نظامی مستقیم از شوروی برای حفظ خود کند .بدین مناسبت بیشتر ناظران معتقدند که
سافرونچک در سفارت شوروی در ـکابل وظیفه عادی ندارد .هر چند سـوءظنها دربـاره مأمـوریت
سافرونچک حدسیاتی بیش نیست معذالک ما معتقدیم که انتصاب ناـگهانی او برای خدمت در سفارت
شوروی در ـکابل و اوضاع و احوال ویژهای که درباره این تصمیم وجود داشت و وضع او از زمانی که وارد
ـکابل شد و تحوالت سیاسی که در باال ذـکر شد ٬به روشنی نشان میدهد که مسکو جمهوری دمکراتیک
افغانستان را وادار میکند )اـگر نگوییم تحت فشار قرار میدهد( تا برای معکوس کردن جریان حوادث
اقداماتی به عمل آورد و اصالت انقالب را حفظ کند.
7ـ شرایط محلی که ممکن است انگیزه فشار شوروی به جمهوری دمکراتیک افغانستان برای یافتن
یک راه حل سیاسی باشد از این قرار است :ناتوانی ظاهری رژیم افغانستان )یا عدم تمایل آن( به اقدام به
ابتکار خود که باعث تثبیت و خامت اوضاع امنیتی و سیاسی در خارج از شهرها بشود یا پایگاه پشتیبانی
از حکومت را توسعه دهد .این عوامل احتماًال بزرگترین انگیزه برای هر گونه تصمیم شوروی به واداشتن یا
متقاعد کردن یا تحت فشار قرار دادن دستگاه رهبری افغانستان برای جستجوی راه حل سیاسی درباره
مشکالت خود خود خواهد بود .همچنین مسکو ممکن است بحق خواسـته بـاشد تـمایل جـمهوری
دمکراتیک افغانستان را به تشدید تشنجات با همسایگان خود )به ویژه پاـکستان( منحرف کند و ایـن
ـگرایشی است که ممکن است افغانستان را بر آن دارد تا برای مقابله با ”تجاوز“ )تلگرام مرجع ف( از
شوروی استمداد کند .عالوه بر این سردی روابط افغانستان و ایاالت متحده و کاهش شـدید بـرنامه
مساعدتهای اقتصادی آمریکا )به ویژه از زمانی که کمیته ویژه مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در
تاریخ  13ژوئیه به کاهش برنامه کمک رأی داد( همچنین از نظر ـکرملین به عنوان اقدامی علیه منافع
وسیعتر شوروی تلقی خواهد شد زیرا مسکو یا کشورهای تابع آن ناـگزیر خواهند بود جبران این کندی
ـکمکها را در صورت خارج شدن کمکدهندگان دنیای آزاد بنمایند و همچنین اتکاء بیشتر جمهوری
دمکراتیک افغانستان به شورویها احتماًال ناآرامیهای داخلی را تشدید خواهند کرد ٬به جای آنکه اوضاع
را بهبود بخشد .در آخرین تحلیل این نگرانی که احتمال فریاد وانفسای افغانستان بیشتر شود و براساس
شرایط موافقتنامه دو جانبه سال  1978در لحظهای که مسکو منافع وسیعتری دارد ٬به طوری که مایل
نیست این منافع در نتیجه تصمیم به مداخله به خطر افتد ٬از جمله آخرین انگیزههایی است که باعث اعزام
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سافرونچک به مأموریت خود در ـکابل است.
8ـ راهحل سیاسی به احتمال مستلزم ”امتیازهای بیشتر“ از آنچه تاـکنون رو آمده خواهد بود :براساس
آنچه که ما از انگیزههای قیام کنندگان استنباط کردهایم ٬ما معتقدیم که رهبران جمهوری دمکراتـیک
افغانستان بایستی برای آنکه بتوانند روند اوضاع را در خارج از شهرها تغییر دهند بـاید چشـمانـداز
جالبتری برای مردم فراهم کنند.
برنامههای مختلف اصالحاتی یقینًا به میزان زیادی به رشدخصومت داخلی نسبت به رژیم کمک کرده
است ولی انگیزه اصلی بیشتر دهقانان افغانی که اسلحه به دست گرفتند درک آنها از این است که خلقیها
ضدخدا و کمونیست و عروسکهای خیمهشببازی شورویهاهستند .برای رفع کردن این گونه اعتقادات که
در میان افغانیهاریشه دوانده است مهارت فوقالعاده وامتیازات قابل توجه ٬مافوق آنچه که رژیم تاـکنون به
مردم داده است الزم خواهد بود .اینکه آیا شورویها و رهبران جمهوری دمکراتیک افغانستان بتوانـند
اقدامات الزم بعدی خود را با توافق یکدیگر انجام دهند یا خیر در آینده معلوم خواهد شد ولی هیچ گونه
شکی نیست که آنها وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارند.
9ـ راههای اختیاری که در دسترس باشد چندان زیاد نیست .اـگر در واقع رشد مخالفت در نتیجه
اقدامات سرکوبگرانه حکومت افغانستان تاـکنون مهار نشده است راههای بیشتری برای ایجاد یک رژیم
دیگر که بتواند امکان برگرداندن جریان را داشته باشد و در عین حال اصالت انقالب راتهدید نکند چندان
زیاد نخواهد بود.
10ـ محتملترین و شاید ضروریترین امری که ممکن است اتفاق بیفتد این است که تغییراتـی در
عالیترین سطح رهبری جمهوری دمکراتیک روی دهد که در بر گیرنده بر کنار شدن امین یا ترهـکی یا هر دو
باشد .براساس نشانههایی )از قبیل وفور پخش تراـکتهای مخفی که در بیشتر آنها به امین حمله شده است(
و بر اساس ”احساس“ کلی در میان عمًال همه اشخاص افغانی که با ما تماس دارند٬میتوان گفت که ترهـکی
به عنوان یک رئیس بدن شخصیت تلقی میشود که نباید جدی گرفته شود و شر اصلی همانا امین است که
از جمله مسؤل سیاستهای ستمگرانه دستگیری و شکنجه و اعدام شناخته شده و همچنین نیروی محرک
در برنامههای زجر دهنده اصالحی و همچنین مرد پر حرارت افغانستان در جانبداری از اتحاد جماهیر
شوروی به شمار میرود .بنابراین هر گونه کوشش صمیمی برای اینکه نیروهای پراـکنده در افغانستان از
طریق یک تغییر دستگاه رهبری گرد هم جمع شوند به احتمال باید برکناری یا حتی بهتر از این بگوییم
مرگ امین را در بر داشته باشد) .در این سرزمین قصاص ٬یکی از رهبران خلقی باید بهای سنتی را برای
مرگ هزارها نفر بپردازد (.ما میتوانیم سناریویی را پیشبینی کنیم که در آن ترهـکی به عنوان ”رهبری
بزرگ“ ولی فاقد توانایی سیاسی باقی بماند .در این موقع ”پرستش فردی“ نسبت به ترهـکی که مدام در
حال افزایش است )ـکه برگزاری جشن شصت ودومین سال تولداواخیرًا با زرق و برق فراوان در تاریخ 14
ژوئیه انجام گرفت و مظهر چنین پرستش فردی است( بر آن داللت میکند که برکناری ترهـکی برای انقالب
بسیار دردآور خواهد بود و تنها به عنوان آخرین عالج میتواند صورت بگیرد .در ضمن باید گفت که
ترهـکی هنوز هم در میان عناصر غیر خلقی جامعه افغانستان و به ویژه در مـیان صـفوف اشـخاص
تحصیلکرده مورد احترام است.
11ـالبته مهمترین مسئله این است که آیا شورویها وزنه به اندازه کافی دارند که ”توصیه“ آنها ترهـکی یا
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امین را متقاعد کند که خود را به خاطرانقالب قربانی کنند .همه چیز به این امر بستگی خواهد داشت که این
توصیه در چه لفافهای عرضه میشود .شاید مؤثرترین برداشت در این جهت این فرضیه خواهد بود که
وضع امور برای این حکومت به مرحلهای رسیده است که صرف موجودی انقالب ایجاب میکند که بعضی
از اعضای دستگاه رهبری جمهوری دمکراتیک افغانستان شرافتمندانه و داوطلبانه کنار بروند .در عین
حال مسکو آینده انقالب را از طریق تعهد به پشتیبانی بیشتر نظامی و اقتصادی ”تضمین“ خواهد کرد
اظهارات اخیر از سوی برگزیدگان شوروی که در آن وعده پشتیبانی از ”مردم“ افغانستان داده شده است و
ورود دهها خلبان هلیکوپتر شوروی به افغانستان نشان میدهد که مسکو احتماًال رهبران جـمهوری
دمکراتیک افغانستان را درباره پشتیبانی مداوم از سوی شوروی علیرغم مبارزه همزمان جهت یک راه
حل سیاسی اطمینان میدهد.
12ـ محاسبههای غلط شوروی یا رفتار ناجور آن یا تصمیم باند ترهـکی و امین درباره آن که آنها راه
دیگری جز ادامه همان راهی که در پیش گرفتند ندارند ٬ممکن است به احتمال قوی هر گونه جستجو را
برای یک راهحل غیر نظامی در مقابل عصیانگری منع کند .ما شک داریم از اینکه شورویها میل داشته
باشند یا بتوانند برکناری هر کدام از رهبران جمهوری دمکراتیک افغانستان را پیش ببرند؛ هر چند مسکو
ممکن است احتماًال از هر عنصری که تمایل به حل و فصل این کشمکش دارد ”پشتیبانی“ کند تا کار به
استمداد مستقیم نظامی شوروی نکشد .این امر ممکن است شامل یک کودتا از سوی نظامیان افغانستان
باشد.
13ـ عصیانگری ترهـکی با امین با شکست مبارزه شوروی که ممکن است روی دهد ٬به احتمال عالمتی
”از همان نوع“از جانب جمهوری دمکراتیک افغانستان باشد.یعنی موضعی که به کشمکشها وخونریزی و
بیثباتی بیشتر منجر شود .این آستانه خشونت البته متضمن عواقب جدی امنیتی برای خارجیانی که در
این کشور اقامت دارند خواهد بود.
14ـ نتیجهـگیریها :ما ممکن است در میان کوششهای شورویها قرارگرفته باشیم که میخواهند سیاست
افغانستان را در جهتهایی که ممکن است رشد مخالفان داخلی را متوقف سازند و خصومت عناصر داخلی
و بیگانه را نسبت به این رژیم کاهش دهند تا در آخرین تحلیل مسکو ناـگزیر نباشد بااستمداد کمک نظامی
مستقیم از سوی افغانستان مواجه شود .در این حال اظهارات برگزیدگان شوروی و نشانههایی درباره
مداخلههای فزاینده نظامی شوروی نشاندهنده سیاستی به موازات این کوششها از سوی شوروی برای
تأمین آینده انقالب هر چند شاید بدون ترکیب کنونی رهبران افغانستان است.
15ـ شاید سافرونچک مرد پشت صحنه رهبری کننده این درام ویژه است ولی مشکالت ودامهایی که
در مقابل او و رهبران جمهوری دمکراتیک افغانستان قرار گرفته بسیار عظیم است و مجهوالت معادله
همچنان بیشمار است.
آمستوتز
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سند شماره )(42

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
طبقه بندی :خیلی محرمانه
موضوع :روسها به طور مکرر عبدالصمد حامد وزیر سابق رژیم
سلطنتی را در گفتگوهای جبهه ملی شرکت دادهاند
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ بر طبق گفته یک مقام سفارت پاـکستان روسهااخیرًا در مذاـکرات جبهه ملیشان عبدالصمد حامد را
ـکه یک بار به عنوان وزیر برنامهریزی و قائم مقام نخست وزیر در زمان ظاهرشاه خدمت میکرد شرکت
دادهاند.
3ـ حامد که به وسیله بعضی افغانها به عنوان یک پرچمی غیر کمونیست توصیف شده است ٬به طوری
آمستوتز
ـکه گزارش شده به وسیله خلقیها در  4ژانویه امسال دستگیر شده است.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن

سند شماره )(43

تاریخ 18 :ژوئیه 1979

تاریخ 18 :ژوئیه 1979
طبقهبندی :سری

شماره5459 :
موضوع :سفیر جمهوری دمکراتیک آلمان گزارش میدهد که شورویها امیدوارند
یک حکومت با پایگاه وسیعتری را جانشین حفیظاهلل امین نخست وزیر بنماید.
1ـ )تمامی متن سری(
2ـ خالصه :من همین تازگی یک مالقات فوقالعاده با دکتر هرمن شوسیائو سفیرجمهوری دمکراتیک
آلمان انجام دادهام .این مالقات به علت آنچه که او درباره مقاصد شوروی در اینجا افشاء کرد و از جمله
احتمال یک اقدام پشتیبانی شوروی برای از میدان به در بردن حفیظاهلل امین ٬یک مالقات فوقالعاده بود.
ظرف سه هفته گذشته ما نشانههایی درباره احتمال یک کودتای داخلی به کمک شوروی ٬هم از سفیر
جمهوری دموکراتیک آلمان )ـکابل شماره  (5246و قبًال از واسیلی استفانویچ سافرونچک )ـکابل(4888
مشاور وزیر شوروی دریافت داشتهایم این بار سفیر جمهوری دمکراتیک آلمان بسیار فراتـر رفـته و
نارضایی شوروی را از جمهوری دمکراتیک افغانستان و دو راهی که شوروی در مقابل آن قرار گرفته و
نمیداند چه کار کند واحتمال یک کودتای داخلی حزبی برای کنار گذاشتن امین ابرازداشت .او اشاره کرد
ـکه این امر ممکن است در ماه اوت صورت بگیرد) .پایان خالصه(
3ـ روز هفده ژوئیه من از آقای شوسیائو دیدن کردم .او قبًال در تاریخ  9ژوئیه از فالتین کاردار دیدن
ـکرده بود و عالوه بر اینکه میخواستم دیدار تشریفاتی او را باز پس دهم .وی از بهانه باز پس دادن دیدار
تشریفاتی استقبال کرد .ما مدت یک ساعت با یکدیگر صحبت کردیم .در میان سـفرای کشـورهای
ـکمونیستی طرفدار مسکو شوسیائو سفیر جمهوری دمکراتیک آلمان شاید از همه زیرکتر و باهوشتر باشد
و بدون شک شخصی است که بیش از دیگران میتوان به او نزدیک شد .در میان دیپلماتهای کمونیست
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طرفدار مسکو تنها اوست که به طور منظم از دیپلماتهای غربی و جهان سوم دیدن میکند و دوست دارد
درباره افغانستان به بحثهای سیاسی صمیمانه بپردازد .او خود را یکی از مهمترین منابع اطالعات درباره
تحوالت در جامعه دیپلماتیک کمونیستی و اخیرًا درباره طرز فکر شوروی نشان داده است.
4ـ عدم رضایت شوروی از جمهوری دمکراتیک افغانستان :دیروز ما گزارشی )تلگراف مرجع( در
تجزیه و تحلیل فشارهایی که ظاهرًا برای یک دگرگونی داخلی در دستگاه رهبری جمهوری دمکراتیک
افغانستان اعمال میشود فرستادیم .آنچه شوسیائو در مالقاتی که با هم داشتیم به من گفت همه اینها و از
جمله وجود مذاـکرات پشت پرده از سوی سافرونچک ٬مشاور وزیر شوروی با رهبران حزب دمکراتیک
خلق افغانستان و دیگران ٬درباره یک دگرگونی داخلی را تأیید میکرد .شوسیائو به کرات گفت که روسها
بر سر وخامت اوضاع در افغانستان عمیقًا نگران میباشند .او گفت” :آنها میدانند که رژیـم کـمتر از
پشتیبانی عموم برخوردار است و کنترل کشور را از دست میدهد “.او در ضمن گفتن این موضوع به من
همچنین گفت” :ما مصمم هستیم انقالب را نجات دهیم“.
5ــ شوسیائو به وضوح تقصیر آشوبهای جمهوری دمکراتیک افغانستان را به گردن حفیظاهلل امین
نخستوزیر و وزیر امور خارجه انداخت .او امین را به عنوان ”مردی نیرومند“ در افغانستان توصیف کرد
او گفت” :امین شخصًا تمامی حکومت رااداره میکند و ارتش و وزارت کشور را در کنترل خوددارد و همه
تصمیمات مهم را او میگیرد “.او گفت امین از لحاظ طرز اجرای برنامههای اقتصادی و اصالحاتی دولت
مرتکب خطاهایی شده و به ویژه از طرزاقدام ”خشن“ علیه اشخاصی که بر اساس ظن او ممکن بود با او
مخالفت کنند .اشتباه کرده است.
6ـ شوسیائو ترهـکی را به عنوان یک مرد بیاثر قلمداد کرد .او ترهـکی را به عنوان یک مربی مهربان و
فیلسوف ونویسنده پیر که دارای حسن نیت است و از تمجیدهایی که از او در مطبوعات میشود )و به ویژه
عکسهایی که ازاوچاپ میشود( بسیارخوشش میآیدمعرفی کرد .شوسیائوگفت” :ظن مااین است که او
اطالعی درباره آنچه که در کشور میگذرد ندارد“.
7ـ مانورهای شوروی :شوسیائو تأیید کرد که سافرونچک مشاور وزیر شوروی از سوی مسکو
مأموریت گرفته است تا یک ”دگرگونی ریشهای“ در حکومت ایجاد کند و شوسیائو گفت این مأموریت
بدان منظور به سافرونچک داده شده است که برای سفیر شوروی چندان خوب نیست که دیده شود سرگرم
این مذاـکرات حساس است .شوسیائو آن گاه ادامه داد” :اـگر این مذاـکرات با شکست مواجه شود و یا
سافرونچک به عنوان یک عنصر نامطلوب از افغانستان اخراج شود این امر کمتر جلب توجه خواهد کرد و
برای اتحاد شوروی کمتر اسباب زحمت خواهد شد تا اینکه پوزانف سفیر شوروی اخراج شود“.
8ــ اما اینکه چه چیزی ممکن است اتفاق بیفتد شوسیائو به روشنی گفت که یک کودتای نظامی داخل
حزب از طریق برکنار کردن امین و شاید دیگران چیزی است که روسها قصد آن رادارند .شوسیائو گفت که
اـکنون تفرقههای عمیقی در داخل حزب دمکراتیک خلق افغانستان وجود دارد و بسیاری از اعضای
برجسته آن از جریان کنونی حوادث و رهبری امین ناراضیاند و گفت آنچه که ضرورت دارد یک نخست
وزیر جدید است که ”مرد نیرومندی“ است و با ”سیاستهای کنونی“ هیچگونه ارتباطی ندارد.
9ـ وقتی که من نام وطنجار وزیر دفاع یک کاندیدای احتمالی را ذـکر کردم شوسیائو چنان رفتار کرد
ـکه گویی من او را در افشای راز مهمی غافلگیر کردهام .پس از مکث کوتاهی او گفت ”وطنجار“ یک
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سیاستمدار نیست ولی البته نظامیان کلید هرگونه تغییر خواهند بود .آن گاه او ادامه داد که وطنجار از آغاز
وقوع انقالب هرگز نطقی ایراد نکرده است که در مطبوعات چاپ شده باشد و اینکه نظریات دقیق سیاسی
او برای افکار عمومی روشن نیست و گویی تلویحًا چنین میخواست بگوید که وطنجار ”پروندهاش پاـک
است “.معذالک شوسیائو چنین اشاره کرد که در حالی که وطنجار ممکن است نقشی در کودتای متقابل
داشته باشد احتمال نمیرود که نخست وزیر شود ”زیرا تجربه کافی ندارد“.
10ـ شوسیائو چندین بار گفت” :ما اـکنون شاهد فصل آخر این حکومت هستیم “.او از قرار معلوم
اصطالح ”فصل آخر“ راالاقل سه بار برای من به کار برده و امااینکه این تغییر چه زمانی اتفاق خواهدافتاد
شوسیائو اشاره کرد که این تغییر ممکن است هر لحظه اتفاق بیفتد ولی به احتمال قوی زمان وقوع آن ماه
اوت خواهد بود .او گفت همسر خود را به زودی برای یک ”استراحت سه یا چهار هفته“ به برلین شرقی
میفرستد و آن گاه او به من گفت که خود او نمیتواند در تابستان جاری ـکابل را ترک کند زیرا ماه اوت
بسیار داغ خواهد بود و مقصود من هوا نیست “.قبًال در جریان مکالمه او گفته بود که اوضاع در داخل
حکومت بسیار بیثبات است و امنیت ـکابل هر لحظه ممکن است به وخامت بگراید و در واقع با چنان
سرعتی که ”تخلیه افراد خانواده غیر ممکن خواهد بود“.
11ـ منافع شوروی :شوسیائو گفت که هیچگونه ”تغییر ریشهای“ در داخل حزب در اینجا نمیتواند
بدون پشتیبانی شوروی صورت گیرد و اینکه منافع شوروی بایستی از سوی هر حکومت افغانستان به
حساب آورده شود .او گفت” :هر چه باشد مرزهای افغانستان با اتحاد شوروی مشترک است و همان
طوری که شما به هر چه در ـکانادا و مکزیک اتفاق بیفتد عالقهمندید ٬اتحاد شوروی نیز مـنافعی در
افغانستان دارد .او گفت بدین ترتیب در یک راه حل سیاسی باید سه عامل را به حساب بیاوریم” :نجات
آبروی شوروی ٬نجات آبروی حزب افغانستان ٬حزب دمکراتیک خلق افـغانستان و نـجات آبـروی
مسلمانان“.
به مناسبت آبروی شوروی شوسیائو گفت روسها باید مناسبات و حیثیت خود را با ”سایر احزاب در
سراسر جهان“ به حساب بیاورند .او گفت اـگر دیده شود که شورویها حزب افغانستان را به حال خود
میگذارند این امر یک اثر ناهنجاری بر روی احزاب در کشورهای دیگر که با مسکو مناسبات دوستانه
دارند خواهند داشت .این اظهارنظر با اظهارنظر قبلی او )در پاراـگراف چهار( مبنی بر اینکه ”ما باید انقالب
را نجات دهیم“ جور در میآید.
12ـ مسئله مداخله نظامی شوروی در افغانستان :در نزدیکیهای پایان مذاـکره شوسیائو داوطلبانه این
مسئله را به میان گذاشت .او گفت میداند که در میان جامعه دیپلماتیک درباره اینکه شورویها در آخرین
تحلیل ٬مداخله نظامی در افغانستان را در نظر خواهند داشت حدسهایی زده میشود شوسیائو گفت” :اـگر
شورویها چنان کاری بکنند این امر یک مسئله را حل خواهد کرد ولی مسئله دیگری را به وجود خواهد
آورد“.
اوادامه داد که مداخله شوروی ممکن است حکومت کنونی را کنار بگذارد و بدین ترتیب یک مسئله را
حل کند .معذالک این امر مسئله دیگری را ایجاد خواهد کرد و آن اینکه ”تمامی ملت افغانستان علیه
شورویها قیام خواهد کرد همان طوری که در قرن نوزدهم افغانیها علیه مهاجمان انگلیسی قیام کردند .او
ـگفت بنابراین برای روسها مداخله نظامی معنایی نخواهد داشت.
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13ـ پرچمیها :شوسیائو ضمن بحث درباره پرچمیها اظهارنظر کرد که خود ترهـکی قابل قبول جناح
پرچمیها بود در حالی که این امر در مورد حفیظاهلل امین صدق نمیکند .ببرک کارمل رهبر تبعید شده
پرچمیها و ”امین“ رقیب یکدیگرند شوسیائو گفت برای امین و ببرک کارمل غیر ممکن است که هر دو در
یک حکومت باشند .شوسیائو ضمن تفکر درباره دوجناح حزب در زمان انقالب این نظر ما راتأیید کرد که
پرچمیها ازپیروان وسیعتری از خلقیها در میان حزب و در میان هواخواهان حزب برخوردارند ولی خلقیها
در دستگاه نظامی کشور نیرومندترند .شوسیائو گفت که نیروی خلقی در میان نظامیان و در جـریان
پاـکسازی پرچمیها نقش قطعی داشت من از اوپرسیدم که آیا اواطالع دارد که بسیاری از پرچمیهااخیرًا از
زندان پل چرخی آزاد شدهاند همان طوری که ما در این باره اطالع داریم او سر خود را تکان داد؛ ولی
همچنین گفت که در چنین مقطعی از زمان این بحران که افغانستان با آن مواجه است بر سرکار آوردن
پرچمیها در حکومت کافی نیست .او گفت” :الزم است پایگاه حکومت به فراتر از پرچمیها توسعه یابد“ و
عالوه بر این دو کار دیگر نیز باید صورت گیرد یکی آزاد کردن زندانیان متعدد سیاسی )”حتی اعضای
حزب نیز زندانی شدهاند“( و دیگر اینکه حکومت جدید باید ”با کشورهای مسلمان دوست باشد.
14ـ قطعات :شوسیائو خاطرنشان ساخت که جمهوری دمکراتیک افغانستان ”ـکنترل بسـیاری از
ایاالت را از دست داده است “.هنگامی که از او خواستم تا نمونههایی ذـکر کند ٬او گفت هرات )هر چند ما
میدانیم که شهر هرات در تحت کنترل جمهوری دمکراتیک افغانستان است( و ایاالت واقع در مرکز کشور
)منطقه هزارهجات(.
15ـ او معتقد بود که نفوذ ایران در افغانستان برای حکومت خطرناـکتر از نفوذ پاـکستان است .هنگامی
ـکه از اوپرسیدم ٬چرا؟ او گفت به دلیل نفوذ مذهبی ایران بر جمعیت شیعه که عنصر مسلط در ایاالت هممرز
با ایران و ایاالتی که قسمت اعظم منطقه کوهستانی مرکز را تشکیل میدهند ٬میباشد.
16ـ آن گاه در اظهاری که با اشارات فوق تضاد داشت٬او گفت که پشتوها از لحاظ سیاسی مهمترین
عنصر قومی کشور را تشکیل میدهند .بنابراین از آنجایی که پشتوها ”از لحاظ نظامی با رژیم مخالفت
میکنند“ این نیز مشکل سیاسی جدی دیگری برای حکومت افغانستان است.
17ـ اظهارنظر :در نتیجه این مکالمه و مکالمات دیگری که قبًال ذـکر شد ما معتقدیم که اـکنون کامًال
آشکار است که شورویهاازحفیظاهللامین ناراضیاند و میکوشند تا یک ”دگرگونی ناـگهانی“ راطرحریزی
ـکنند .ما همچنین وسوسه آن راداریم که معتقد باشیم که مکالمات سافرونچک با من در تاریخ  24ژوئن و
دو فقره مکالمه شوسیائو در تاریخ  9و  17ژوئیه٬به منظور دادن عالمتی از سوی روسها به ما بوده است.
این عالمت ظاهرًا آن است که آنها از رژیم امین خرسند نیستند و میکوشند تا ترتیب تغییراتی را بدهند و
)به طوری که در اینجا حدس میزنیم( امیدوارند که این امر در ما اثر منفی نداشته باشد .میتوان همچنین
این نتیجه را گرفت که با توجه به اینکه جمهوری دمکراتیک افغانستان کنترل خود را در کشور از دست
میدهد ٬شورویها امیدوارند که یک تغییری به وجود آورند و پایگاه حکومت را توسعه دهند و امین را
احتماًال سپر بالی خود سازند و بدین ترتیب از اینکه سرمایهـگذاری خود را در این حزب و حکومت
مارکسیستی از دست بدهند ٬اجتناب کنند و همچنین از اینکه ضربهای به حیثیت و اعتبار بینالمللی
شوروی ممکن است وارد شود پرهیز کنند.
آمستوتز
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سند شماره )(44

سری
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
تاریخ 19 :ژوئیه 1979
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :توضیحات بیشتر توسط سفیر کبیر آلمان درباره تالشهای شوروی برای اصالح رژیم افغان
1ـ تمام متن سری است.
2ـ خالصه :شوسیائو سفیر کبیر آلمان برخی از وزرای غیر پشتوی کابینه را به عنوان حامی طرحهای
شوروی برای اصالح رژیم افغان معرفی کرده است .شوسیائو فکر میکند که حصول یک راه حل سیاسی
برای آشفتگی فعلی در افغانستان ممکن است خیلی دیر باشد).پایان خالصه(
3ـ در خالل گفتگویی با وزیر مختار در یک مهمانی در  18ژوئیه؛ دکتر هرمن شوسیائو سفیر کبیر
جمهوری دمکراتیک آلمان تا حدودی درباره مطالبی که در  17ژوئیه برای آمستوتز کاردار در رابطه با
تالشهای فعلی شوروی برای تجدید بنیان رژیم افغان )تلکس مرجع( مطرح کرده بود به تفصیل توضیح
داد .شوسیائو دقت زیادی به کار برد تا نظراتش را فقط برای مأمور آمریکایی نقل کند و موضوع صحبت را
زمانی که سفرای انگلیس و ژاپن به ما پیوستند عوض کرد.
4ـ زمانی که از اوسؤال شد آیا فکر میکند که حفیظاهلل امین نخست وزیراز هدف اصلی طرح شوروی
و آنچه که میگذرد آـگاه است یا خیر ٬شوسیائوتصدیق کرد که امین نسبت به تحوالت خیلی هوشیار است
ولی احتماًال از آنچه که در طول هفته گذشته روی داده است و درست از زمانی که تالش شوروی به یک
دوره فعالتر رسید ٬آـگاه نیست .وقتی سؤال شد آیا امین سرنوشتش را به آرامی قبول خواهد نمود و یا
خواهد جنگید ٬شوسیائو پاسخ داد که او نمیداند.
5ــ شوسیائو وزرای زیر را به عنوان اعضای صف مخالفان امین معرفی کرد ٬با اشاره به اهمیت این
حقیقت که تمامًا غیر پشتو هستند :عبدالکریم میثاق وزیر دارایی )یک هزاره( ٬عبدالحکـیم شـهرایـی
جوزجانی وزیردادگستری )یک ازبک( ٬دستگیر ــ پنجشیری وزیر کارهای عامه )یک تاجیک( ٬و بارق
شافعی وزیر اطالعات و فرهنگ )یک تاجیک() ٬او به دیگر وزرای غیر پشتو مثل عبدالقدوس قرباندی
وزیر بازرگانی )تاجیک( و محمد اسماعیل دانش وزیر صنایع و معادن )قزلباش( اشاره نکرد( .شوسیائو به
طور ضمنی گفت که قسمت مهمی از مشکل سیاسی فعلی تمایالت افراطی پشتوگرایانه رهبریت فعلی
خلقیها میباشد.
6ـ هنگامی که وزیر مختار گفت اـکنون برای تالش جهت رسیدن به یک راه حل سیاسی برای آشفتگی
خلقیها کمی دیر به نظر میآید ٬شوسیائو موافقتش را موقرانه و با تکان دادن سر اعالم نمود شوسیائو
همچنین توافق داشت که ساختن یک پایگاه وسیعتر ملی و سیاسی مشکل به نظر میآید چون که به نظر
میرسد خلقیها تقریبًا تمام عناصر جامعه افغانستان را مسخ )از خود بیگانه( کرده باشند.
7ـ شوسیائو اعتراض سخت به بیکفایتی رهبریت خلقیها که به وضـیعت فـعلی مـنتهی شـد بـه
صحبتهایش ادامه داد .او به عنوان نمونه برنامه اصالحات ارضی بحثانگیز خلقیها که مسؤل بـیشتر
مخالفتها در این کشور بوده است را عنوان نمود .شوسیائو یادآوری نمود که او سال پیش به خلقیها تذکر
داده بود که در مورد برنامههای پیچیدهای از این قبیل به طور آهسته عمل نمایند و به آنها آـگاهی داده بود
ـکه جمهوری دمکراتیک آلمان )پیشرفتهترین کشور در گروه کشورهای سوسیالیست( برنامه اصالحات
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ارضی خود را به طور مرحلهای و در یک دوره  15ساله انجام داده است .شوسیائو با اوقات تلخی اضافه
نمود که خلقیهای بیش از اندازه پرحرارت توصیه او را رد کردهاند و این عقیده خود را اظهار نمودند که
مردم افغانستان از برنامه شتاب داده شده آنان حمایت خواهد کرد .شوسیائو گفت٬پس از شش ماه آشکار
شد که اصالحات ارضی یک فاجعه بود .او یادآوری نمود که چه تعداد از دهقانان بدون زمین و کم زمین
خواسته بودند تا به خاطر تردیدها و بیمهای مذهبی یا ترس از مجازاتهای آتی به وسیله مالکان محروم
شده از قبول زمین خودداری نمایند .خلقیها آنان را مجبور به قبول زمین نمودند وتهدیدشان کردند که در
صورت امتناع ٬زندانی خواهند شد .طبق گفته شوسیائو چندین نفر از این دهقانان بعدًا خودکشی نمودند.
8ـنظریه :به نظر میآید که روسهااز طریق شوسیائو در تالش باشند که اطمینان حاصل نمایند مامطلع
نگاه داشته شدهایم ٬به هر دلیلی که در فکرشان هست).یک نکته جالب این است که شوسیائوپس ازجلسه
 17جوالی یک دسته گل بزرگ برای آمستوتز کاردار آورد(.
9ـ این سفارتخانه هنوز مشکوک است که روسها قادر باشند پایگاه سیاسی رژیم افغان را به اندازه
ـکافی برای ساـکت کردن شورش گسترش یافته در افغانستان وسیعتر نمایند .ما به طور مکرر شایعاتی
میشنویم که روسها هنوز درتالشند تا رژیم جدیدی در حول یوسف نخست وزیرسلطنتطلب پیشینی که
احتماًال به عنوان یک شخصیت دستنشانده خواهد بود ٬بنا کنند .احتمال آن وجود ندارد که تعداد زیاد
افغانیهایی که اـکنون تحریک به دشمنی دیرین شدهاند چهرههای قدیمی را در ظاهر جدید قبول نمایند .هر
ـگونه جایگزینی پرچمیها به جای خلقیها یک شکست خواهد بود ٬پـرچـمیها نـیز از طـرف افـغانها٬
خدانشناسهای طرفدار مسکو دانسته میشوند.
سند شماره )(45

تاریخ 19 :ژوئیه 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت در ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن دی .سی .فوری
شماره سند5463 :
موضوع) :محرمانه( گزارشاتی راجع به ”جبهه متحد“ که در
اینجا تأیید نشده است
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـ خالصه :گر چه میتوان پیشنهادهایی را که در اینجا برای سازمان دادن به حزب ارائه میشود در
مصاحبههای رهبران مشاهده کرد ولی هنوز اصطالح ”جبهه متحد“ آشکارا به کار نرفته است .با دالیلی
معتقدیم که خبرگزاری رادیو مسکو قصد دارد که اعالمیه تشکل دفتر سیاسی را که در ماه ژوئیه انتشار
یافته است همراه با دیگر مطالب به عنوان یک سازماندهی ملی برای دفاع از انقالب مطرح کند .شکل و
مسؤلیتهای این طرح برای ماشناخته شده نیست ٬اما حتی اـگر این طرح همان شامل سازماندهی کم توسط
رادیو مسکو عنوان شد باشد ٬به اعتقاد ما از شکل یک ”جبهه متحد“ خالص و اصیل خارج خواهد بود.
علیرغم گزارشات این موضوع میتواند به شکلی بخشی از تالشهای وسیعتر شوروی در راه تغییر رهبری
جمهوری دمکراتیک افغانستان باشد ).پایان خالصه(
3ـ گزارش رادیو مسکو درباره اعالمیه دفتر سیاسی افغانستان که اخیرًا انتشار یافته است و مبنی بر
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تشکیل نوعی جبهه متحد که در بر گیرنده ”نیروهای سیاسی ٬مترقی و میهنی“ برای دفاع از انـقالب
میباشد )مرجع( تا حدی گمراه کننده است ٬زیرا اشاره به این دارد که یک ”جبهه متحد“ میتواند با شرکت
فعال عناصری تشکیل شود که لزومًا بخشی و یا گروهی از هیئت مؤسس طبیعی رژیم راتشکیل نمیدهند.
تمام گروههایی که اخیرًا توسط سرویس اطالعات و اخبار خارجی نام برده شدهاند ٬مثًال خود حزب٬
حزب جوان ٬سازمانهای زنان اتحادیه روزنامهنگاران ٬تمام اینها گروههایی هستند که در راه حفظ رژیم
فعالیت میکنند و ورود آنها در هر سازمانی به منظور دفاع از انقالب نمیتواند نشاندهنده جدایی آنها و
ـکنارهـگیریشان باشد و به طور حتم خود آنها هم نمیخواهند جبهه متحد مجزائی به وجود آورند.
4ـ تا آنجا که مااطالع داریم٬اصطالح خاص ”جبهه متحد“ تاـکنون در هیچ یک از اعالمیههای رسمی
در افغانستان به کار نرفته ٬هر چند رژیم خلقی پیوسته میکوشد تا تمام اقشار جامعه را تـرغیب بـه
همبستگی در مقابل دشمنان مردم نمایند .گزارش در مورد اعالمیه اخیر دفتر سیاسی در تاریخ اول ژوئیه
در روزنامهها و مطبوعات تحت کنترل دولت افغانستان این مطلب را فاش ساخته است که دفتر سیاسی
روز قبل تصمیم به انجام این امور گرفته است :گسترش فعالیتهای سیاسی در بین توده ٬تقویت سازمان
جوانان مردم افغانستان ٬ارسال تیمهای مشورتی به وزارتخانههای دولت ٬تأسیس سازمانی ملی برای
دفاع از انقالب تهیه پرسشنامهها و تقاضانامهها برای اعضای آزمایشی حزب و تقویت نقش سازمانهای
مقدماتی حزب برای پذیرش اعضای جدید.
5ــ ما اطالعات بیشتری راجع به فرم و مسؤلیتهای این ”سازمان ملی دفاع از انقالب“ نداریم ولی این
را میدانیم که از زمان صدور اعالمیه اول ژوئیه ٬شورای عالی دفاع از کشور حداقل یک بار ٬جلسه
داشتهاند) .به عقیده ما ٬این سازمان عهدهدار وضع استراتژیهای سیاسی و نظامی به منظور مـقابله بـا
مخالفین و شورشیان میباشد (.به این ترتیب این سازمان جدید احتماًالوظایف نظامی و یاامنیتی نخواهد
داشت بلکه باید به عنوان یک سازمان تبلیغاتی سیاسی که کارش تظاهر وجلب حمایت عمومی دروغی که
رژیم از آن برخوردار است ٬باشد .در این رابطه ٬کمیتههای دفاع از انقالب در سراسر کشور و در سطوح
ملی تشکیل خواهد شد و این سازمان جدید مسؤلیتهای مشابهی در سطح ملی خواهد داشت.
6ـ در تاریخ  18ژوئیه ٬ما گزارشات سرویس اطالعات و اخبار خارجی را همراه با متونی راجع به
ـگزارشات رادیو مسکو دریافت کردیم که به نظر میآید فراتر از اعالمیه اول ژوئیه دفتر سیاسی باشد.
ظاهرًا خبرگزاری شوروی ٬به هر دلیلی ٬سعی داشت که )غیر صحیح( ”سازمان ملی“ را ”جبهه متحد ملی“
ترجمه کند .بنابراین استفاده از این کلمات شناخته شده و رایج ٬سبب شد که دولت جمهوری دمکراتیک
افغانستان رسمًا اعالم کند که اقداماتی در دست انجام دارد تا این طرح را که هنوز قطعی نشده بود توسعه
دهد.
7ـ هر چند ما اطالعات دقیقی درباره آنچه تاـکنون آمده است نداریم ولی گزارشات رادیو مسکو
نشاندهنده تالش احزابی است که این تصور را پیش میآورد که جمهوری دمکراتیک افغانستان تصمیم به
ـگسترش اصول وپایههای سیاسی خوددارد و همچنین این تصور پیش میآید که شوروی سعی درتغییر و
اصالح رهبری حکومت افغانستان دارد .در حال حاضر به نظر میرسد که چنین تالشی در حال انجام
است )ـکابل  5433ـ ) (5459 (?7و از قرار معلوم ٬هدف ازدیاد گروهها و احزاب سیاسی است که موقعیت
حکومت را تحکیم میکنند .این مسئله برای ما روشن است که گزارشات این رادیو به شکلی در رابطه با
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بازیهای بزرگتری است که هم اـکنون در جریان است ٬گذشته از این توجه رادیو مسکو به تالشهای دولت
افغانستان در خصوص سامان دادن به اوضاع حزب ٬کم و بیش غیر عادی به نظر میرسد.
آمستوتز

سند شماره )(46

از :سفارت آمریکا ـ آنکارا
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :تفسیر پراودا در مورد سازمان ملی افغانستان
برای دفاع از انقالب
1ـ ستون سرمقاله روزنامه پراودا در  18ژوئیه ایجاد یک سازمان ملی دفاع از انقالب توسط اداره
سیاسی حزب دمکراتیک خلق افغانستان که قرار است صرفنظر از وابستگیهای حزبی ٬مذهبی ٬ملی و
اجتماعی در برگیرنده تمام نیروهای مترقی و میهنپرست باشد را مورد بحث قرارداد .طبق گفته پراودا
اعضای این سازمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان ٬اتحادیههای صنفی ٬کمیتههای دهقانان ٬سازمان
ملی جوانان ٬سازمان ملی زنان ٬شورای علما و دیگران خواهند بود .پراودا میگوید:
نیاز بدان هست که سازمان با نیروهای ضد انقالبی مبارزه کند که دقیقًا بدین خاطر فعال میشوند که
معیارهای اصالحی دولت تحولی در شرایط تمام سطوح طبقه کارگر و کشاورز به وجود آورده است .هیچ
ذـکری از جبهه متحد ملی نشده است.
2ـ )محرمانه(نظریه :مقاله پراودا روشن میسازد که اتحاد شوروی سازمان جدید را تأیید میکند و به
ـگزارشات مبنی بر اینکه اتحاد شوروی جمهوری دمکراتیک افغانستان را ترغیب نمود تا پایگاه حمایتی
خود را وسیعتر گرداند و در جستجوی یک راه حل سیاسی برای مشکالتش باشد ٬اعتبار میدهد.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه

سند شماره )(47

تاریخ 20 :ژوئیه 1979

تاریخ  22ژوئیه 79

شماره سند5493 :
موضوع :ترهـکی و امین در حضور عموم اشاره کردند که آنها
از آنچه در پشت پرده برای ساقط کردن این رژیم میگذرد خبر دارند
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ خالصه :در بیانات عمومی که در روزهای تعطیالت افغانستان بیان شد ٬ترهـکی و امین به این
موضوع اشاره کردند که آنها از نقشههایی که پشت پرده برای تغییر رهبری رژیم میگذرد آـگاهی دارند ٬اما
آنها قصد ندارند اجازه دهند که به انقالب خیانت شود .به خصوص ٬امین از نقشی که ممکن است شوروی
در این مذاـکرات داشته باشد اظهار دلشکستگی کرد ٬و به طور کلی ٬تأثیر کلی و علنی این جریان این است
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ـکه هیچ کدام از رهبران حاضر نخواهند شد بدون مقاومت طرح و سناریوهای دیگران را بپذیرند).پایان
خالصه(
3ـنخستوزیرحفیظاهللامین ٬درمصاحبهای که به تاریخ 18ژوئیه انتشاریافت ٬به طور تلویحی گفت
ـکه از تالشهایی که در جهت تغییر ترکیب رهبری صورت میگیرد مطلع است .امین با اشاره به فلسفه
ـگسترش دولت ٬ادعا کرد که آن طبقاتی که با انقالب  1978سقوط کردهاند هیچ حقی برای شرکت در
مبارزات سیاسی ندارند و گفت که دو باره بر پاداشتن یک سیستم فئودالی و یا یک رژیم دست نشانده
امیریالیزم برای انقالب مفید نخواهد بود و خیانتی نسبت به مردم است.
4ـ امین در تشریح روابط دولت افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی همچنین اظهار داشت” :ما نسبت
به هر کشوری که دست دوستی به طرف ما دراز کند وفادار خواهیم بود و همچنین به هر کشوری که با ما
پیمان دوستی امضا کند احترام خواهیم گذاشت .نخستین شرط دوستی ما با کشورها این است که آنها به
سرزمین ما احترام بگذارند و برای حاـکمیت ملی ٬استقالل و آزادی کشور عزیز ما ارج قائل شوند “.او
همچنین اضافه کرد که” :ما تاـکنون با هیچ کشوری پیمان دوستی نبستهایم و این کار هم نخواهیم کرد تا
زمانی که آن کشور برای خاـک ما ٬حاـکمیت ملی ما ٬و استقالل ما ارزش قائل شود ٬و به راستی با ما در
نگهداری خاـکمان٬استقاللمان٬سرزمینمان ٬و حاـکمیت ملیمان همکاری کند“.امین اضافه کرد” :به همین
دالیل است که دوستی ما با شوروی تا مرحله برادری پیش رفته است“.
5ــامین در فرصت دیگری روی این نکته پافشاری کردکه”:تقاضای مااین است که اـگر شخصی همان
عقیده ما و همان احساسات ما را دارد ٬باید بگذارد که ما در مقابل دشمنان کشورمان مبارزه کنیم و
ـکشورمان را بسازیم“.
6ـپرزیدنت ترهـکی ٬طی مصاحبهای در تاریخ  19ژوئیه تفسیر کوتاهی در موردخطوط مربوط انجام
داد و روی این نکته تأـکید کرد که” :حزب ما و همچنین دولت طرحهای دیگری برای رفاه و آسایش مردم
در دست اجرا دارند“ و آنکه ”قطع این تالشها به منزله مرگ انقالب ماست .ما این مرگ را نخواهیم پذیرفت
و به پیش خواهیم رفت“.
7ـنظریه :بنابر متن اخباری که گزارش میشود٬اقدامات پشت پرده شوروی بر این مبناست که اساس
رژیم افغانستان را به شکلی توسعه دهد ٬که بتواند سیستم امنیتی خاصی در برابر رشد مخالفین ایجاد کند.
این اشارات مختصر که در خبرها توسط سران کشور انجام میشود مشخصکننده این مسئله است که
موضع آنها هیچگونه همراهی با متوقف ساختن طرحهای رفاهی آینده رژیم ندارد و حاضر نخواهند شد به
فشار شوروی تسلیم گردند .از این نظر ٬لحن اظهارات امین درباره روسها ٬حالتی از خیانت را میرساند در
حالی که در همان موقع به نقش قاطع روسها در مورد مسائل آینده رژیم اعتراف داشت.
8ــ این نخستین نشانههایی است که داللت بر آـگاهی امین ـ ترهـکی از مذاـکرات سری دارد و نشان
میدهد که آنها بدون اداره تسلیم آنچه که سناریو برایشان تعیین کرده است نشدهاند.مقاومت فعال ترهـکی و
امین )یا هر دو( و حامیانشان میتواند ٬نه تنها عواقب جدی سیاسی بلکه عواقب بالقوه امنیتی نیز داشته
باشد.
آمستوتز
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سند شماره )(48

تاریخ 25 :ژوئیه 1979

از سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :گلههای حکومت افغانستان درباره خارج شدن
افراد خانوادههای آمریکایی از این کشور
1ـ )تمامی متن محرمانه(
2ـ خالصه :روز  24ژوئیه حکومت جمهوری دمکراتیک افغانستان رنجش رسمی خود را بر سر
تصمیم ایاالت متحده به خارج کردن افراد خانوادههای شهروندان آمریکایی و پرسنلی که کمتر نیاز به
آنهاست از افغانستان ابراز داشته است و همچنین درباره ایجاد سروصدای مربوط به این خبر گله کرده
است .جمهوری دمکراتیک افغانستان اقدام ایاالت متحده را به عنوان یک اقدام ”بر خالف روح و میل
جمهوری دمکراتیک افغانستان در حفظ مناسبات دوستانه عادی با ایاالت متحده“ توصیف کرده است.
)پایان خالصه(
3ـ روز  24ژوئیه من طی اخطار یک ساعتهای از سوی شاه محمد دوست معاون وزارت امور خارجه
و مسؤل امور سیاسی به وزارت امورخارجه احضار شدم .فالتین ٬وزیر مختار همراه من بود.
4ـ شاه محمد دوست مذاـکرات را بدین ترتیب آغاز کرد که با تلخی به اطالع من رساند که علیرغم
اطمینانهایی که من روز قبل داده بودم مبنی بر اینکه حکومت ایاالت متحده در نظر ندارد تخلیه اعضای
خانوادهها و پرسنل غیر الزم را از افغانستان علنی کند )مرجع( هم صدای آمریکا و بیبیسی تنها چند
ساعت بعد این خیر را نقل کردهاند .شاه محمد دوست گفت که او قبًال هم نگران بود که چنین چیزی اتفاق
خواهد افتاد ولی معذالک اطمینانهایی را که من داده بودم بالفاصله پس از مکالمات دیروز به حفیظاهلل
امین ٬نخست وزیر ابالغ کرده بود.
5ــ شاه محمد دوست بدون اینکه مطالب دیگری را که من روز  23ژوئیه اطمینان داده بودم مبنی بر
اینکه حکومت ایاالت متحده در نظر ندارد با تصمیم خود درباره تخلیه اشخاص غیر الزم افغانستان را در
وضع ناهنجاری قرار دهد به ویژه اظهار تأسف کرد از اینکه صدای آمریکا داستان تخلیه افراد غیر الزم را
با این نسبت ارتباط داد که رژیم افغانستان قادر نیست نظم را در کشور حفظ کند .اوگفت” :شما و من هر دو
میتوانیم ببینیم که در ـکابل مسئلهای وجود ندارد و سایر سفارتخانهها چنین تقاضایی نکردهاند “.من
توضیح دادم؛ هر چند شاه محمد دوست درباره حوادثی که در راهها اتفاق افتاده و من آن را ذـکر کردم
اظهار نظری نکرد .ولی او با این مطلب که من بسته شدن فرودگاه ـکابل را در تاریخ  9می ذـکر کردم با من به
نزاع پرداخت و استدالل کرد که فرودگاه فقط چند ساعت بسته شده است.
6ـ دوست همچنین گله کرد از اینکه صدای آمریکا در خبر خود نسبتهایی درباره نقض حقوق بشر
عنوان کرده است ”از قبیل اعدام  3000زندانی سیاسی “.او این گونه اظهارات را غیرمنصفانه توصیف کرد
زیرا تنها کاری که حکومت او میتواند انجام دهد این است که پس از اینکه این گونه خبرها در سراسر
جهان پخش شده است تکذیب کند.
7ـ در پاسخ من به دوست اطالع دادم که قصد حکومت ایاالت متحده این بوده است که مسئله تخلیه
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اشخاص غیر الزم علنی نشود ولی سخنگوی مطبوعاتی وزارت ما آماده بود که در صورتی که در کنفرانس
مطبوعاتی روزانه مطرح شود به آن پاسخ دهد .من توضیح دادم که درواقع چنین ترتیبی در جریان گزارش
مطبوعاتی او در تاریخ  23ژوئیه )تلگرام مرجع الف و ب( در میان گذاشته شده بود و بنابراین او ناـگزیر بود
پاسخ دهد .اما درباره مسائل دیگر از قبیل امنیت و حقوق بشر ٬صـدای آمـریکا ظـاهرًا بـه دالیـل
روزنامهنگاری تصمیم گرفته بود که این مطالب را به داستان اضافه کند .من به دوست گفتم که حکومت
ایاالت متحده اوضاع مربوط به حقوق مدنی را در افغانستان بانگرانی فوقالعاده تلقی میکند و لی به او
یادآوری کردم که حکومت ایاالت متحده مسؤل محتویات برنامه صدای آمریکانیست .دوست باچهرهای
عادی خاطرنشان ساخت که سفارت انگلیس نیز در اینجا درباره برنامههای بیبیسی همین استدالل را
عنوان میکند.
8ــ دوست ضمن صحبت درباره برنامه جدید صدای آمریکا به فارسی برای این منطقه به ما گفت که
علیرغم این واقعیت که ساعت پخش صدای آمریکا یعنی ساعت  23برای بیشتر شنوندگان افغانی بسیار
دیر است ٬حکومت افغانستان همه برنامه را ضبط کرده و محتویات آن را تجزیه و تحلیل میکند .دوست
همچنین گفت که صدای آمریکا اخیرًا مطالبی به زبان دری )فارسی افغانی( به برنامه خود اضافه کرده
است که به عبارت دیگر همان زبان فارسی است) .فارسی ایرانی(
9ـ من به دوست اطمینان دادم که درباره وضع ناهنجاری که از سوی حکومت او ایجاد شده است
متأسفم ولی امیدوارم که او اـکنون درک کرده باشد که اوضاع چگونه به این صورت در آمده است .من تکرار
ـکردم که درباره مسئله تخلیه ٬ما تنها طوری رفتار کردیم که الزم تشخیص داده بودیم و گفتم که هیئت
نمایندگی سیاسی آمریکا در اینجا از زمان انقالب به بعد به نحو قابل مالحظهای محدود شده است .دوست
خاطر نشان ساخت ”بدون برنامه کمک وجود پرسنل کمک ضروری نیست“.
10ـ دوست به خاطر توضیحاتی که من دادم از من تشکر کرد .او به من گفت که حکومت او امیدوار
است که در وضع ”عادی“ روابط ما بهتر خواهد شد ”اوافزود” :این روح اقدامات اخیر ماست و این تمایل
ما است “.او اظهارنظرهای مورخ  23ژوئیه خود را درباره اینکه ایمنی آمریکاییها مربوط به خودمان است
تکرار کرد ولی از سوی دیگر اظهار شگفتی کرد ازاینکه ما چرا باید درباره عزیمت آنها این همه سر و صدا
راه بیندازیم .من پاسخ دادم که سرپوش گذاشتن روی عزیمت یکصد نفر کار سیار دشواری است دوست
آن گاه اظهار تعجب کرد از اینکه چرا سخنگوی وزارت امور خارجه )آمریکا( نمیتوانست تا پایان یافتن
این عملیات ”حساس“ دست نگهدارد او با حزن و اندوه خاطرنشان ساخت” :این تازه اول کار است و من
اـکنون در انتظار کارهای دیگر هستم) “.تبصره :من قبًال به دوست اطالع داده بودم که من درباره تصمیم
خودمان به سفارت خانههای ”دوست“ ـ دوست سیاسی ـ گزارش میدهم(.
11ـ من به دوست بار دیگراطمینان دادم که حکومت ایاالت متحده خواستار روابط دوستانه عادی با
جمهوری دمکراتیک افغانستان است و همچنین بار دیگر این مطلب را تکذیب کردم کـه مـا سـرگرم
ـکوششهای براندازی ضد خلقی هستیم .در چنین چهارچوبی من اثرات زیان آور ”ـکنایههای“ غیرمستقیم
و گاهی مستقیم رسانههای محلی را درباره اینکه سرگرم چنین عملیاتی هستیم ذـکر کردم و به ویژه شرح
عکس قالبی درباره اینکه سالحهای آمریکایی به دست آمده است به اودادم).تبصره :این امر برای دوست
یک افتخار است که از زمان اقدام ما نزد او در ماه ژوئن درباره عکسهای قالبی درج شده در روزنامهها
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مبنی بر اینکه ”سالحهای آمریکایی“ از قرار معلوم از چریکهای ضد جمهوری دمکراتیک افغانستان به
دست آمده است .ما دیگر شاهد تکرار چنین دروغهایی در مطبوعات نبودهایم(.
12ـ این مالقات با یک وضع دوستانهتر و آسوده خاطرتر از آنکه در آغاز وجود داشت ٬پایان یافت.
هنگام عزیمت ما دوست یک یادداشت به من تسلیم کرد این یادداشت پس از اینکه در سفارت ترجمه شد
از لحاظ لحن شدید بدتر از آنچه او شفاهًا اظهار داشته بود به نظر میآید .متن این یادداشت چنین است:
وزارت امور خارجه  24ژوئیه 1979
به :سفارت ایاالت متحده آمریکا .ـکابل
یادداشت
با ارتباط به مذاـکرات معاون اول وزیر امور خارجه جمهوری دمکراتیک افغانستان با جی .پورسی
آمستوتز کاردار سفارت ایاالت متحده در ـکابل در تاریخ  23ژوئیه  1979ویادداشت مربوط به )شخص
اخیر( نگرانی مقامات ایاالت متحده درباره شهروندان آنها در ـکابل و محلهای کار آنها در نقاط دیگر
)افغانستان( و تخلیه بعضی از آنها از ـکابل دلیل قابل قبولی ندارد.
اوضاع در ـکابل و در سایر محلهای کار آنها آرام است و امنیت برقرار شده است .تدابیر الزم امنیتی برای
حمایت از هیئتهای نمایندگی خارجی و اتباع آنها مدتی قبل اتخاذ شده است.
هیچ کدام از هیئتهای نمایندگی سیاسی دیگر هنوز چنین نگرانی نشان ندادهاند و سفارت آمریکا در
این مورد اولین هیئتی است که پیش دستی کرده است.این تدابیر از سوی سفارت ایاالت متحده نگرانیهای
منفی و تبلیغات بیجا خواهد کرد که به هدفهای دشمنان انقالب و مردم افغانستان کمک خواهد کرد.
این نقشه میتوانست به یک صورت آرام بدون اینکه علنی شود عـملی شـود ولی قـبل از عـزیمت
تخلیهشوندگان منابع تبلیغات چی از هم اـکنون گامهایی برای تبلیغات درباره عزیمت آنها برداشتهاند .این
اقدام سفارت شما ممکن است چنین تلقی شود که برخالف روح و تمایل جمهوری دمکراتیک افغانستان
جهت مناسبات دوستانه عادی با ایاالت متحده است) .پایان متن(
13ـ اظهار نظر :جمهوری دمکراتیک افغانستان به وضوح کامل از تصمیم ما درباره تخلیه پرسنل غیر
الزم سفارت آمریکا منزجر است و آن را به عنوان یک اقدام خصمانه سیاسی تلقی میکند .معذالک ما فعًال
انتظار نداریم که یک اقدام تالفیجویانه ویژهای صورت گیرد.
14ـ باتوجه به حساس بودن وآسیبپذیر بودن عملیات تخلیه ماسفارت امیدوار است که سخنگویان
حکومت ایاالت متحده درباره طرز انجام این تصمیم مواظب باشند .ما با نهایت تأسف متوجه شدهایم که
ـگزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست درباره افغانستان به نقل قول از منابع رسمی آمریکا که متضمن
اظهاراتی از سوی سفارت آمریکا در ـکابل بود) (190634تقریبًا همزمان با تصمیم تخلیه ما منتشر شد.
این همزمان بودن روابط ما را با جمهوری دمکراتیک افغانستان پیچیدهتر کرده است زیرا آنها ظاهرًا این
دو پدیده را با یکدیگر مربوط میدانند.
آمستوتز
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سری
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
تاریخ 25:ژوئیه 1979
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :انگیزههای احتمالی در پشت تصمیم شوروی برای تبلیغات
در مورد تالشهایی جهت مذاـکره برای حل کشمکشها داخلی جمهوری دمکراتیک افغانستان
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ خالصه:تصمیم شوروی برای مطلع ساختن ایاالت متحده وتعدادی از هیئتهای نمایندگی دیگر در
اینجا ٬مستقیمًا به وسیله واسیلی سافرونچک ٬وزیر مختار شوروی و غیر مستقیم به وسـیله هـرمان
شوسیائو ٬سفیر جمهوری دمکراتیک آلمان ٬احتماًال در ابتدا از یک تمایل به متحد کردن منافع مـهم
شوروی در افغانستان ناشی شده بود و در عین حال به طور همزمان بر تالشهای مسکو جهت پیدا کردن
یک راه حل سیاسی برای مشکالت فزاینده داخلی این رژیم انقالبی تأـکید مینماید .مسکو احتماًال فکر
میکند که با انجام این کار به هرگونه سیاستی که در آینده ممکن است دنبال کندمشروعیت بخشیده است و
همچنین موردی برای به انحراف کشیدن هرگونه انتقاد خارجی ایجاد کرده است که از هر گونه اقدامی که
روسها ممکن است به تدریج در مورد آن تصمیم بگیرند ناشی میشود.
3ـ بیشتر ناظران در اینجا فکر میکنند که یک تالش در آخرین لحظه برای ترتیب دادن یک راه حل
سیاسی جهت کشاـکش مداوم محکوم به شکست است ٬چون که پایینترین درجه آن که عزیمت عامل
اصلی یعنی حفیظاهلل امین نخست وزیر باشد ٬ممکن است غیر قبل حصول باشد .با این وجود تالشهای
سافرونچک که هنوز ممکن است در جریان باشند حداقل زمینه را برای ادعای آتی شوروی در اینکه
مسکو آنچه در توانش بود برای مذاـکره در مورد یک راهحل صلحآمیز در مـورد کشـمکش داخـلی
افغانستان انجام داده قرار میدهد ٬و قدمهای بعدی که برداشته شوند توسط نیازهای یک قدرت بزرگ
برای حفاظت از چیزی که آن را منافع مشروع مهم خود میداند توجیه میشوند.
4ـ ما پیشبینی میکنیم که هیئت نمایندگی سافرونچک باموفقیت چشمگیر رو به رو شود و در نتیجه
آن نقش باال گرفته شوروی که اـکنون ممکن است در اینجا درزمینه نظامی به چشم بخورد٬احتماًال به جنبه
برجسته قسمت پایانی این تالشها منجر میشود.
5ــ انگیزه اولیه برای تصمیم روسها جهت مطلع ساختن ما و چند سفارتخانه دیگر در اینجا )ما آـگاه
شدهایم که با اطریشیها ٬بنگالدشیها ٬فرانسویها ٬هندیها و پاـکستانیها نیز تماس گرفته شده است( ٬مستقیمًا
به وسیله واسیلی سافرونچک و غیرمستقیم توسط شوسیائو سفیر کبیر جمهوری دمکراتیک آلمان از
مذاـکرات مسکو با افغانها جهت به وجود آوردن یک پایگاه سیاسی وسیعتر برای این رژیم و شاید جرح و
تعدیلی ظاهری در ترکیب رهبریت جمهوری دمکراتیک افغانستان ٬احتماًال تمایلی به مشروعیت دادن به
هرگونه اقدامات و سیاستهای آتی که روسها ممکن است در جهت افغانستان دنبال نمایند بوده است .با
تأـکید بر نگرانیهای قابل توجیه مسکو در مورد تحوالت در کشوری که با جمهوریهای مهم رو به افزایش
آسیای مرکزی همسایه است و با تأـکید بر نیاز مسکو به حمایت از یک حزب ائتالفی )شاید دیگر احزاب
ائتالفی دنیا سؤاالتی درباره عمق تعهد شوروی مطرح نمایند و به جنبش سوسیالیستی بپیوندند( روسها
این قضیه را مطرح مینمایند که منافع آنان در افغانستان شاید خیلی حیاتی نباشند ولی مهم هستند و اینکه
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آنان حق یک قدرت بزرگ را دارند که هرگونه اقدامی برای حفاظت از این منافع الزم باشد انجام دهند.
)مسائلی که شاید حداقل تاـکنون از طرف سافرونچک و شوسیائو گفته نشده باشند ٬تـمایالت کـمتر
نوعدوستانه مسکو به حفاظت ازسرمایهـگذاری قابل مالحظه منابع دراین کشور ویک خواست قابل درک
برای اجتناب ورزیدن از نتایج خجالتآور بعدی در صحنه بینالمللی میباشند که سقوط جـمهوری
دمکراتیک افغانستان در بر خواهد داشت (.در عین حال روسها با تبلیغات وسیع از تالشهای گزارش شده
خود برای یافتن یک راه حل سیاسی برای کشاـکش داخلی در اینجا ٬شاید زمینه را نیز برای این ادعا آماده
میکنند که مسکو واقعًا طالب یک راهحل صلحآمیز در مورد مشکالت مداوم میباشد و تالش قابل
مالحظهای به خرج میدهد )و ریسکهای سیاسی مهمی نیز میکند( تا از بدتر شدن بـیشتر وضـعیت
جمهوری دمکراتیک افغانستان جلوگیری به عمل آورد.
6ـ در صورتی که تالشهای سافرونچک برای رسیدن به یک راه حل سیاسی منجر به شکست شوند٬
این تماس نسبتًا آشکار شوروی با ما و نمایندگان همسایههای منطقهای افغانستان میتواند به خوبی بر
هرگونه مخالفتی با حضور افزایش یافته شوروی در این کشور پیشی بگیرد .در زمینه ایاالت متحده ـ
شوروی مااحتمال میدهیم که کماهمیتترین نگرانیهای شوروی تمایل به اجتناب ورزیدن از ایجاد جرقه
یک عکسالعمل منفی در ایاالت متحده در زمان مذاـکرات سالت  2باشند.
7ـ ما شکی نداریم که مسکو واقعًا مایل است وسیلهای سیاسی بیابد که آمیزه یک رژیم در امان
مارکسیست و در جریان عمل را در ـکابل تضمین نماید .در هر حال زمان برای چنین تالشی کم است و
میتواند چنین باشد که سافرونچک به یک مأموریت غیر ممکن اعزام شده که کاری کمی بیش از یک
تالش آخرین لحظه برای متقاعد کردن خلقیها برای انجام کاری به منظور آرام کردن کشورشان انجام
میدهد .بیشتر ناظریان ٬ظاهرًا منجمله روسها ٬معتقد هستند که حداقل کار الزم بـرای خـنثی کـردن
مخالفین به طور مؤثر ٬عزیمت حفیظاهلل امین نخستوزیر میباشد؛ احتمالی که همین ناظران حصول آن را
خیلی مشکل میدانند .بنابراین در غیاب مرگ امین )داوطلبانه یا به صورت دیگر( هدف سافرونچک
احتماًال غیر قابل حصول میباشد.
8ــ روسهااحتماًال از بیهودگی واقعی کار سافرونچک آـگاه بودند )با این فرض که مسکو به بازگشت به
دوران استالینی و محدود نمودن امین به وسیله خودشان میلی ندارد( ولی به دالیلی که در باال اقامه شد
بایستی قبل از برداشتن هر قدم دیگری به وسیله روسها جهت مستحکم نمودن رژیم جمهوری دمکراتیک
افغانستان به میزان قابل توجهی روی تالشهای مذاـکراتی او تبلیغات میشد .روسها ممکن است احساس
نموده باشند که اـگر امکان داشت امین ترغیب به قبول ”تبعید محترمانه بشود ٬شاید در یک خانه ییالقی
خارج از تاشکند ٬خیلی بهتر میشد؛ در غیر این صورت مسکو به هر ترتیب برای تضمین بقای انقالب
افغانستان با هر گونه حمایتی که الزم باشد به جلو خواهد رفت .در نتیجه هر گونه حمایت افزون شدهای
)از طریق زمینهای که هم اـکنون با ما و همسایگان منطقهای افغانستان مهیا شده است( در صحنه بینالمللی
مورد قبول خواهد بود ٬چون که به حفاظت از منافع مهم و مشروع روسیه کمک خواهد کرد ٬مسؤلیتی که
نمیتوان انتظار داشت هیچ دولتی در مسکو از زیر بار آن شانه خالی کند.
9ـ البته میتوان استدالل نمود که روسها چنانچه کمکهایشان از طرف امین رد شود میتوانند تصمیم
بگیرند که از همکاری بیشتر خودداری نمایند و جمهوری دمکراتیک افـغانستان را در مـقابل خـطر
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شورشیان قرار دهند .ما جدًا مشکوک هستیم که چنین احتمالی امکانپذیر باشد؛ نه فقط به این خاطر که
اتحاد شوروی واقعًا منافعش در افغانستان در خطر است ٬بلکه همچنین به این خاطر که اطالعات جدید
در اینجا به یک درگیری حرفه ای در انجام واقعی عملیات فزاینده نظامی ضد شورشی شوروی اشاره
دارد؛ تحولی که به رهاسازی قریبالوقوع جمهوری دمکراتیک افغانستان اشاره نمیکند.
10ـموقعیت فعلی مأموریت صلح سافرونچک نامعلوم است .خود سافرونچک درچند روز گذشته به
خاطر دل درد مریض بوده است ولی گفتن اینکه آیا این جریان اشارهای به یک دوره انبارگردانی )جمع
آوری آرای موافق( دارد یا نه غیر ممکن است .شوسیائو به توجیه سفارتخانههای خارجـی دربـاره
مأموریت سافرونچک ادامه میدهد .براساس اشاراتی در سخنرانیهای عمومی و درخواستهای شوسیائو
از طریق مراجعه بطور دورهای ما عمًال مطمئن هستیم که اطالعات درباره فعالیتهای سافرونچک مدتها
پیش به گوش امین رسیده است و ما نمیتوانیم امکان اینکه سافرونچک موضع عزیمت امین را قبًال با
خواست وزیر مطرح کرده است رد کنیم ٬با این وجود نظارت مستمر ترهـکی ــ امین و فعالیت مداوم
شوسیائو اشاره بر این دارد که کار سافرونچک هنوز دورهاش را طی نکرده است و هنوز ممکن است
تحوالت بیشتری روی دهد .این حقیقت که سافرونچک و شوسیائو هنوز به وسیله امین مورد حمله قرار
نگرفتهاند اشاره بر این دارد که فشار شوروی ممکن است سخت یا حتی خصمانه نباشد ولی مذاـکرات
حقیقتًا تالشهای واقعی برای پیدا کردن پاسخهای مناسب هستند.
11ـ بنابراین صحنه پایانی این نمایش را احتماًال بایستی دید .به هر تقدیر ما پیشبینی میکنیم که در
نتیجه عدم رضایت امین ٬نقش باال گرفته شوروی احتماًال پدیدار شود و مسکو به این نتیجه میرسد که
موارد انتخاب آنان شدیدًا محدود است و حتی یک رژیم کنترل شده توسط امین از رژیمی که به وسیله
مالهای عصبانی اداره میشود ارجحتر است.
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
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تاریخ 26 :ژوئیه 1979
سری
موضوع :اعتراض به سفیر شوروی ـکابل درباره تخلیه وابستههای آمریکایی
1ـ تمام متن سری است.
2ـ خالصه :در خالل مالقات کاردار با سفیر شوروی در رابطه با تخلیه آمریکاییها از ـکابل ٬سفیر
پوزانف حساسیت مقامات افغانی در رابطه با تبلیغات دولت ایاالت متحده در مورد ایـن عـملیات را
خاطرنشان ساخت .پوزانف همچنین در مورد تالشهای افغانیها برای کوچکتر کردن سفارت آمریکا در
ـکابل توضیح داد).پایان خالصه(
3ـ کاردار در روز چهارشنبه  25ژوئیه  1979با الکساندر ام پوزانف سفیر شوروی در ـکابل و رئیس
هیئت دیپلماتیک مالقات کرد .کاردار توسط وزیر مختار همراهی میشد.
4ـ کاردار توضیح داد که وی به دستور وزارت خارجه با پوزانف مالقات میکند .او گفت که قبًال اعتراض
مشابهی از طرف سفارت ما در مسکو به وزارت امور خارجه شوروی صورت گرفته است) .تلکس مرجع
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الف( کاردار نکات گفتگو را که در تلکس مرجع ب به آنها اشاره شده بود تکرار که در نسخهای غیر رسمی
نزد سفیر شوروی باقی گذاشت.
5ــ پوزانف از کاردار به خاطر صحبتهایش تشکر کرد ولی اظهار داشت که وی نمیتواند نگرانی ما
درباره خطر احتمالی برای شهروندانمان را در اینجا درک کند .وقتی که کاردار پاسخ داد :بر اسـاس
اطالعاتی که در دست سفارت آمریکا است وضعیت شورش در اطراف شهرهای افغانستان بدتر شده
است ٬پوزانف صحبت او را قطع کرد که بگوید :منظور او این نبود .او در شگفت بود که چرا سفارت آمریکا
نگران این است که امکان دارد در خالل عملیات تخلیه خطری متوجه شهروندانش شود.
6ـ کاردار پاسخ داد که ماامیدواریم جمهوری دمکراتیک افغانستان راه ما را سد نکند .کاردار توضیح
داد که وی با دوست معاون وزیر خارجه در 23ژوئیه ازروی ادب مالقات کرده بود تا درباره تصمیم تخلیه
ایاالت متحده توضیح دهد.او به پوزانف گفت که وی دو موضوع را برای دوست روشن ساخته بود:
الف :تصمیم بر تخلیه به خاطر مسائل سیاسی نبوده بلکه منحصرًا احتیاطی بوده است و منعکسکننده
نگرانی ایاالت متحده در مورد امنیت وابستههای آمریکایی میباشد.
ب :دولت ایاالت متحده در رابطه با این اقدام به دنبال تبلیغات نیست ولی اـگر مورد سؤال قرار گرفت
مجبور است که با صداقت ولی با روشنی محتاطانه پاسخ بگوید.
7ـ کاردار با تشریح جزئیات برای پوزانف به توضیح در این مورد که چگونه اطالعات در کنفرانس
مطبوعاتی  23ژوئیه در وزارت خارجه انتشارپیدا کردپرداخت.او به پوزانف گفت که دوست در  24ژوئیه
او را فراخواند تا درباره این تبلیغات به او شکایت کند و این نکته را متذکر شد که کاردار روز قبل از آن به
وی اطمینان داده بود که ایاالت متحده در این کار پیشقدم نخواهد شد .کاردار گفت که دوست در این
مالقات بر دو نکته تأـکید کرد:
الف:اینکه در ـکابل یا جای دیگر در کشور هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد ٬و ب ــ این حقیقت که
آمریکاییها از افغانستان خارج میشوند برای دنیا یک برداشت کاذب به وجود میآورد.
8ــ پوزانف سپس موضوع صحبت را عوض کرد و اشاره کرد که در 24ژوئیه خبر از رادیوی افغانستان
پخش شد که اظهار میداشت جمهوری دمکراتیک افغانستان پیشنهاد کاهش در تعداد کارمندان سفارت
ایاالت متحده را کرده است .کاردار گفت که ٬هر چند دوست در خالل اولین گفتگو در  23ژوئیه اشارت
مبهمی به تقلیل احتمالی تعداد کارمندان سفارتخانههای مختلف در ـکابل نموده بود؛ اما وی اشاره نکرد که
این یادداشت دیپلماتیک در گفتگوی  24ژوئیه ارائه خواهد شد.
9ـ کاردار گفت که متن یادداشت دولت افغانستان بر این اشاره داشت که یک یادداشت عـمومی
)بخشنامهای( است و در نتیجه آمریکاییها نمیدانند که آیا دیگر سفارتخانهها از قبیل سفارت شوروی نیز
نسخههایی از این یادداشت را دریافت داشتهاند یا خیر .پوزانف پاسخ داد که وی فقط آن یادداشتهایی را
دیده است که تا ظهر روز  24ژوئیه به سفارتخانه وی وارد شدهاند و وی هنوز چنین یادداشتی را ندیده
است.
10ـ کاردار اشاره کرد که طرز برخورد رسانههای گروهی افغانستان در تعاقب آن یادداشت به طور
ضمنی میرسانند که این موضوع فقط به هیئت نمایندگی آمریکا مربوط میشود .او نسبت بـه اقـدام
جمهوری دمکراتیک افغانستان ابراز تأسف کرد و گفت به نظر میرسد جمهوری دمکراتیک افغانستان
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نسبت به تصمیم تخلیه بیش از حد عکسالعمل نشان میدهد .کاردار متذکر شد که مأموران این سفارتخانه
اغلب به مقامات افغانی و روسی گفتهاند که ایاالت متحده هیچ کمکی به طرف شورشی نمیکند ولی ما
پیوسته کنایههایی در رسانههای افغانستان درباره درگیری منتسب به آمریکا میبینیم.
11ـ کاردار گفت که مهمترین نگرانی وی در این روزها لحظه غمانگیز دیگری در تـاریخ اخـیر
افغانستان بوده است .او یادآوری کرد که دو سال پیش افغانستان روابط دوستانه خوبی با تقریبًا تمام
ـکشورهای دنیا داشت .اـکنون ٬پانزده ماه پس از انقالب خلقی ٬افغانستان هنوز با اتحاد شوروی روابط
خوبی دارد ولی با سه همسایهاش یعنی چین ٬پاـکستان و ایران روابط بدی دارد .عالوه بر این رژیم خلقی به
خاطر آن موضوع روابطش را با ایاالت متحده بدتر میکند .وی گفت روابط افغانستان با بقیه کشورهای
غربی به نظر نمیآید که خیلی خوب باشد .کاردار به پوزانف گفت نمیداند اینها به کجا مینجامد .او در
شگفت است که آیا حفیظاهلل امین نخست وزیر به گونهای در تالش است تا آمریکا را به مخالفت بکشاند.
ـکاردار به طور حتم عکسالعملهای امین را آن قدر معقوالنه یا قابل فهم ندید .کاردار توضیح داد که با
پوزانف صریح است چون که وی را یک همکار میداند و نیز او را در مقامش به عنوان رئیس هیئت
دیپلماتیک مورد خطاب قرار میدهد .او تأـکید کرد نظراتی که وی در مورد مسائلی غیر از وضعیت تخلیه
ابراز میکند از خود او هستند و به دستور وزارت خارجه ارائه نشدهاند.
12ـ در این هنگام پوزانف به طور جالبی تصمیم گرفت که به موضوع تعداد پرسنل سفارت آمریکا در
ـکابل بپردازد .او گفت که تعداد کارمندان ایاالت متحده به نظر میرسد که از زمان انقالب افزایش یافته
است .کاردار پاسخ داد که این موضوع صحت ندارد او اظهار داشت که در واقع تعداد کارمندان سفارت
آمریکا اـکنون از آنچه که در  20سال گذشته بوده است کمتر میباشد .او اظهار داشت که افغانیها ممکن
است برداشت غلط افزایش تعداد را به این خاطر داشتهاند که اخیرًا سفارت تقریبًا تمام کارمندان اداری و
اعضای هیئت نمایندگی را به منظور حصول مصونیت دیپلماتیک برای آنان در لیست دیپلماتیک قرار داده
است ٬که در غیر این صورت دولت افغانستان برخالف مسؤلیتهایش تحت ”پیمان وین در مورد روابط
دیپلماتیک“ آن را )مصونیت( رد میکرد.
13ـ پوزانف پاسخ داد که وی کمترین عالقه تعداد کارمندان سفارت آمریکا ندارد .او توضیح داد هر
چند تعداد کارمندان خودش از زمان انقالب به میزان قابل توجهی افزایش یافته تا نیازهای مشورتی
تدارکاتی را برآورده کند ولی هیچ گونه افزایش در تعداد کارمندان فنی و تدارکاتی سفارت شوروی وجود
نداشته است .پوزانف توضیح داد برای مثال ٬سفارتخانه وی فعًال به عنوان مشاور در کمک به ساختمان
یک مجموعه آپارتمانی در محوطه سفارت شوروی به مهندسین روسی که در شهرداری ـکابل به کار
ـگمارده شدهاند در وقت آزادشان متکی میباشد .او به عنوان مثالی دیگر اظهار داشت هر چند افزایش در
تعداد کودکان روسی در ـکابل وجودداشته است ولی مدرسه روسها هنوز باتنهایک ناظم و  2یا 3معلمی که
به طور رسمی از مسکو اعزام شدهاند سر میکند و برای بقیه کادر آموزشی خود به همسران پرسنل روسی
ـکه در محل استخدام شدهاند وابسته است .پوزانف گفت که وزرای امور خارجه و دارایی شوروی آنقدر
خسیس بودند که حدود یک تن نامه نوشته شد تا چیزی اضافه برای کارهای اداری از آنان گرفته شود ٬در
نتیجه وی به ندرت تالش میکند.
14ـ با برگشت به مسئله تخلیه ٬پوزانف دولت ایاالت متحده را برای قول دادن در این مورد که هیچ
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ـگونه تبلیغاتی وجود نخواهد داشت سرزنش کرد و اشاره کرد که تبلیغات درست در روز بعد واقع شد.
ـکاردار پاسخ داد که وی قبًال توضیح داده بود که این جریان چگونه روی داده است.
15ـ پوزانف سپس به مورد بحث قرار دادن نظرات کاردار در مورد روابط بدتر شده افغانستان با
پاـکستان ٬ایران و چین پرداخت .او اشاره کرد که هر سه کشور سیاستهای مداخله و تجاوز علیه افغانستان
را که از کشورهایشان حمایت میشود دنبال میکنند .او متذکر شد علیرغم این تحریکات افغانستان برای
بهبود روابطش با همسایههایش قدمهای وسیعی برمیدارد .پوزانف سفر اخیر دوست به اسالم آباد را به
عنوان دلیل اقامه کرد و گفت که افغانیها و پاـکستانیها هنوز به نظر میرسد که برای سفر مشاور امور خارجه
پاـکستان به افغانستان آماده میشوند.
16ـ پوزانف با اشاره به ایران یادآوری کرد که پرزیدنت ترهـکی و امین نخستوزیر اخیرًا اظهار داشته
بودند که آمادهاند دوستی خود را با ایران علیرغم سیاستهای مداخلهجویانه ایران وسعت ببخشند.
17ـ پوزانف سپس به روابط افغانستان ــ آمریکاپرداخت و متذکر شد که علیرغم مخالفت آشکار از
طرف آمریکاییها از قبیل تصمیم به قطع کمک ٬افغانها در تالش بودهاند تا این رابطه را بهبود بخشند او
متذکر شد که  3وزیر افغانی در جشن روز استقالل آمریکا شرکت کردند و گفت که این کار به معنای تمایل
قوی افغانستان برای نشان دادن عالقهاش برای روابط خوب با آمریکا است .کاردار پاسخ داد که ما از
شرکت  3وزیر در جشن قدردانی کردهایم ولی دولت ایاالت متحده به دنبال عالئم واقعی و مهمتری است
ـکه افغانستان واقعًا دارای نیت روابط دوستانه با ایاالت متحده میباشد.
18ـ کاردار به عنوان نمونهای از زمینههایی که دولت افغانستان به هیچ صورتی در آن همکاری نکرده
است به تحقیقات ناامیدانه در مورد مرگ سفیر دابز اشاره کرد کاردار با اشاره به اینکه چندین جنبه مرموز
در این واقعه وجود دارد که نیاز بدان دارد تا روشن شوند ٬از اینکه دولت افغانستان حتی زحمت این را به
خود نداد تا به چهار یادداشت دیپلماتیک ما در مورد این موضوع پاسخ بگوید ٬اظهار تأسف کرد .او
توضیح داد که در میان مشکالت اولیه این تحقیقات برخی سؤاالت مهم در مورد اسلحههایی که به کار برده
شده وجود دارد .سفارت آمریکا درخواست نموده بود تا اسلحهها را ببیند ولی از این کار امتناع شد.
سفارت متعاقبًا درخواست آزمایش گلولههایی که از اسلحهها شلیک شده بود را کرد ولی آن درخواست
نیز رد شد .یک گزارش به اصطالح رسمی درباره واقعه چهار اسلحه را لیست کرده بود که توسط مقامات
افغانی در صحنه یافت شده بود .هیچ کدام از آنها نمیتوانست گلولههای کالیبر  22که سفیر دابز را کشته
بودند شلیک کند .کاردار به پوزانف گفت که ما از جمهوری دمکراتیک افغانستان درخواست توضیحی در
مورد این اختالف را نمودهایم ولی هرگز جوابی دریافت نکردهایم.
19ـ سفیر پوزانف هیچ توضیحی درباره قضیه دابز ندارد ولی گفت که از هر دو طرف عالئمی بایستی
نشان داده شود .او یک بار دیگر در این رابطه از تبلیغات دولت ایاالت متحده درباره تخلیه شکایت کرد و
ـگفت که رفتار آتی افغانستان نسبت به ایاالت متحده شایستگی یک چنین عکسالعملی را ندارد .کاردار
پاسخ داد که این موضوعی است که ایاالت متحده بایستی در مورد آن تصمیم بگیرد .پوزانف تصدیق کرد
ـکه این موضوع واقعًا به دولت ایاالت متحده مربوط میشود .او به هر صورت به صحبت ادامه داد و اضافه
ـکرد که هرچند وی قصدندارد که ما را راهنمایی کند ولی برداشت او این است که در کاردیپلماتیک بایستی
روشی دو جانبه در جهت روابط خوب وجود داشته باشد .پوزانف جریان سالت ـ  2را در این رابطه به
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عنوان دلیل اقامه کرد .او گفت که گزارشی از سخنرانی اخیر ونس در مورد سالت ـ  2در مطبوعات شوروی
دیده است و آن را زیرکانه و متقاعدکننده یافته است.
20ـ سرانجام با برگشت به اساس اصلی خود اعتراض ٬پوزانف گفت با رجوع به درخواست شما از ما
درباره امنیت مسئله تخلیه ٬این کار به طور اشتباهی انجام شده است .او ابراز اطمینان نمود که افغانها برای
ـکمک همه گونه تالشی را به عمل خواهند آورد .کاردار ابراز امیدواری کرد که در مسئله تخلیه
همکاری و تفاهم افغانستان وجود داشته باشد.
21ـ با رجوع به نظرات پوزانف درباره مداخله ایران و پاـکستان در امور افغانستان ٬کاردار گفت که
چنین تجاوز نسبت داده شدهای هنوز ثابت نشده است .او اشاره کرد که اـگر جـمهوری دمکـراتـیک
افغانستان مشکلی دارد این مشکل از طرف مردم خودش میباشد .پوزانف اظهار داشت که سندی قطعی از
مداخله خارجی وجود دارد و گفت اـگر فقط مشکلی از طرف مردم افغانستان وجود داشت ٬چرا جمهوری
دمکراتیک افغانستان بایستی بگوید که مداخلهای وجود داشته است .پوزانف به صحبت ادامه داد و گفت
ـکه مداخله پاـکستان علیالخصوص به طور غیر قابل تکذیبی مشهود است .او گفت در هر صورت آن
مالقاتهای سطح باال بین افغانستان و پاـکستان ایده خوبی است وتوضیح داد ”به آنهااجازه بدهید تاتصمیم
بگیرند “.پوزانف همچنین اظهار امیدواری کرد که افغانیها و ایرانیها بتوانند مسائلشان را حل کنند و گفت
ـکه این کار کمک خواهد کرد تا صلح را در این منطقه از دنیا برقرار کنند.
22ـ پوزانف در پایان جزئیات چندی از برنامه همکاری شوروی در افغانستان را متذکر شد .او اظهار
داشت که اتحاد شوروی اـکنون  1/5میلیارد دالر به صورت اعتبار به برنامه پنج ساله افغانستان اختصاص
داده است .او عالوه بر این تصدیق کرد که حدودًا 1500دانشجوی افغانی در اتحاد شوروی آموزش
میبینند.
23ـ نظریه :من این موضوع را که پوزانف برخالف همکارش در مسکو بیجهت اعتراض مـرا در
خصوص مداخله شوروی دریک موضوع دوجانبه بین ایاالت متحده و افغانستان رد نکرد ٬باارزش یافتم.
در حقیقت به نظر میآید که پوزانف به طور قابل توجهی در موضوعاتی که معموًال ارتباطی به سفارت
شوروی نداردذیعالقه است ٬مثل تبلیغات ما درباره عملیات تخلیه وتعداد پرسنل سفارتخانه ما.او در همه
احوال تالش نمیکند تا نقش خود را به عنوان فرماندار روسیه در اینجا پنهان سازد.
24ـ من همچنین این را نیز جالب توجه یافتم که پوزانف نخواست که با من بر سراینکه تصمیم من مبنی
بر اینکه تخلیه اشتباه است بحث کند.
25ـ سرانجام ٬مایل هستم اشاره کنم که در پشت کاناپهای که من روی آن نشسته بودم یک بلندگوی 9
اینچی به طور برجستهای قرار داشت که من آن را در مالقاتهای قبلیم هرگز ندیده بودم .من فقط میتوانم
این طور فکر کنم که آیا این بلندگو نوع ناجوری از یک میکروفن نیست؟
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سند شماره )(51

تاریخ 28 :ژوئیه 79
طبقه بندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن دی .سی .فوری
شماره سند5683 :
موضوع) :محرمانه( امین نقش مستقیمتری در سرکوبی شورشیان به عهده گرفته است
خالصه:
1ـ )ـکامًال محرمانه( نخستوزیر ٬حفیظاهلل امین نقش مستقیمتری در سرکوب شورشیان داخلی برای
حفظ رژیم به عهده گرفته است .او مسؤولیت کنترل مستقیم امور را در وزارت دفاع هم به عهده دارد.
موقعیت مستحکم او نشان میدهد که او در صحنه حضور خواهد داشت .گر چه جایی که باید این توسعه
ویژه در تناسب با بازیهای سیاسی آشکاری که اینجا در جریان است باشد هنوز مبهم است.
2ـ )محرمانه( رادیو افغانستان ٬در اخبار عصر روز 27ژوئیه ٬حکمی را که طی آن پرزیدنت نور محمد
ترهـکی تأـکید برتحکیم نقش نخست وزیرحفیظاهللامین در مبارزه با شورشیان محلی داشت قرائت کرد .بر
طبق این اعالمیه هجوم ممتد نظامیان ایران و پاـکستان در مقابل افغانستان این مسئله را ایجاب میکند که
ترهـکی شخصًا رهبری دفاع کشور را به عهده گیرد و بر نیروهای نظامی احاطه ونظارت داشته باشد .گر چه
ترهـکی ٬امین را دارد که مورد اعتماد اوست و امین گذشته از تمام وظایفش و همچنین اجرای دستورات
ترهـکی ٬موظف است که به تدریج پیشرفتهای قابل مالحظهای در تالش برای سرکوبی شورشیان را به او
ـگزارش دهد .به عالوه ٬امین وظیفه دارد که امور مربوط به وزارت دفاع را تحت نظارت و راهنمایی ترهـکی
انجام دهد.
3ـ )خیلی محرمانه(تفسیر :جایی که باید این توسعه خاص بازیهای سیاسی آشکاری که در اینجا در
جریان است در آن تناسب داشته باشد هنوز روشن نیست .هرچند آنچه که به نظر حتمی میرسد این است
ـکه از قدرت و شاید هم از پرستیژ سیاسی وزیر دفاع ”محمد اسالم وطنجار“ کاسته شده است.
بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که وطنجارمیتواند در تأسیس یک رژیم کامًال اساسی نقش مهمی
داشته باشد .زیرا او بسیار ملیگراتر از گروه ترهـکی ــ امین به نظر میآید و سرنوشت راههایی در مقابل او
خواهد گذاشت که ممکن است به جهات مختلف توسعههای سیاسی بینجامد.
4ـ )خیلی محرمانه( حداقل این اعالمیه اشاره به این نکته دارد که امین رل مستقیمتری در مبارزه
جمهوری دمکراتیک افغانستان برعلیه نیروهای شورشی دارد .موقعیت امین نشان میدهد که او در صحنه
خواهد بود و راه را برای ایجاد نوعی رژیم بر مبنای ”جبهه ملی“ هموار خواهد کرد .تردیدی که نسبت به
وفاداری ارتش وجود دارد میتوانسته فورًا این حرکت را ایجاد کند .از زمانی که رهبری جـمهوری
دمکراتیک افغانستان احساس کرده است که امین بیش از ”وطنجار“ که یک سرباز حرفهای است ٬قادر
است که شور انقالبی را به نیروهای نظامی القاء کند و از بیزاری و خستگی آنها بکاهد .در زمان انقالب
 1978امین بابسیاری ازافسران ارتش روابط شخصی داشت و بسیاری از آنها توسط امین به حزب آورده
شدهاند و اـکنون پس از گذشت یک سال ازتصفیهها ٬با وجود شورشها وبیثباتی ٬وضع موجود آن رابطهها
مشخص نیست.
آمستوتز
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سند شماره )(52

تاریخ 29 :ژوئیه 79

از :سفارت آمریکا در تریپولی
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
طبقهبندی :سری
شماره سند1185 :
موضوع) :سری( حمایت لیبی از انقالبیون افغانستان
1ـ )تمام متن سری است(
2ـ مقام وزارت امور خارجه به ما )به طور محرمانه ”اطالع داد که جماهیریه انقالبیون افغانستان را
پشتیبانی میکند .درجواب این سؤال که آیا این پشتیبانی شامل آموزش افراد ضد ترهـکی نیز میباشد ٬منبع
جواب داد که از نظر مالی لیبی ”ربع میلیون“ دالر کمک نموده است ٬ولی از نحوه تسهیالت در رابطه با
شورشیان اطالعی ندارد.
3ـ این مقام اطالع داد که مقامات سیاسی لیبی در ـکابل با مشاهده باال رفتن پرچم سرخ و ظهور
تمایالت مارکسیستی رژیم جدید ”در شگفتی“ فرو رفتند .وی معتقد است که کمک لیبی به شورشیان
موضوعی حساس در رابطه میان شوروی و تریپولی است .این حساسیت را میتوان در توجه لیبی به
افغانستان در وسایل ارتباط جمعی مشاهده نمود.
4ـ نظریه :درست در زمانی که لیبی حمایت خود را از ساندنیستها و رژیم جدید نیکاراـگوئه اعالم
میدارد ٬حمایت آنها از شورشیان افغانی نیز دلیلی بر اثبات فعالیتهای انقالبی جماهیریه میباشد .حتی
نمایندگان شوروی نیز از حمایت لیبی در قبال گروههای آزادیخواه ملی آـگاه هستند.
ـکوینالن

سند شماره )(53

تاریخ  29ژوئیه 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقه بندی :خیلی محرمانه
موضوع :اطالعات اضافی در مورد سازمان ملی دفاع از انقالب
1ـ )محرمانه( خالصه :اطالعات تازه در مورد سازمان ملی برای دفاع از انقالب اشاره بر این دارد که
این سازمان جدید مکلف به ایجاد هواداری از رژیم در میان تودهها خواهد بود ٬ولی ما پیشبینی میکنیم
ـکه انطباق قابل مالحظهای در میان این سازمانهای مختلف وجود داشته باشد .به نظر نمیآید که سازمان
جدید هیچ گونه شکلی از یک ”جبهه ملی“ را به وجود آورد) .پایان خالصه(
2ـ مقالهای در آخرین شماره روزنامه خلق ٬ارگان هفتگی حزب دمکـراتـیک خـلق افـغانستان٬
اطالعات بیشتری در مورد سازمان ملی جدیدالتأسیس دفاع از انقالب در دسترس قرار میدهد )تلکس
مرجع( .طبق گزارش ٬سازمان در میان دیگر سازمانها برای مبارزه علیه عکسالعملهای داخلی و خارجی
برای استقرار جامعهای بدون استثمار بشر به وسیله بشر و برای به وجود آوردن اتحاد در میان نیروهای
مترقی اجتماع مناسب تشخیص داده شده بود .به عالوه سازمان فعالیتهای سازمانهای دیگر از قـبیل
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 PDPAبا اتحادیههای کارگران و کشاورزان ٬کمیتههای محلی برای دفاع از انقالب ٬سازمانهای زنان و
جوانان حزب و اتحادیههای روزنامهنگاران و واردات صادرات را به صورت نمایانی متحد خواهد کرد.
3ـ یک کنگره سازمانی )اطالعات درباره حدود و تاریخ پیشنهادی اولین جلسه این کنگره هنوز ذـکر
نشده است( شورای مرکزی حدود  35تا 45عضو را انتخاب خواهد نمود .از میان این نمایندگان  9تا11
نفر به عضویت کمیته اجرایی انتخاب خواهند شد که رئیس آن به پیشنهاد  PDPAانتخاب خواهد شد.
سازمان در برگیرنده سازمانهای دیگر٬واحدهایی در سطوح محله ٬بخش ٬شهر و استان درتمام کشور
تأسیس خواهد کرد که از همتاهای کشوری و حزبی خودمستقل خواهند بود ولی با آنان به طور هماهنگ
همکاری خواهند کرد.
4ـ یک گروه کار مأمور شده تا طرحهایی برای اولین کنگره و عضویت آن تهیه نماید و این طرحها را در
ظرف  20روز به اداره سیاسی  PDPAتسلیم نماید )زمانی که این کار شروع شد فاش نشده است(.
سرپرستی این گروه با عبدالکریم شهرایی جوزجانی )وزیر دادگستری و دادستان کـل( است و دارای
اعضای زیر میباشد :محمد صادق عالمیار )وزیر برنامه ریز( ٬خیال محمد ـکاتاوازی )وزیر اطالعات و
فرهنگ( ٬اسداهلل امین )معاون دوم وزیر خارجه برای امور سیاسی( ٬و صالح محمد پیروز )معاون وزیر
فعالیتهای عامه(.
5ــ )محرمانه( نظریه :گر چه وظایف ویژه سازمان خیلی مبهم باقی میماند اما ٬ظاهرًا سازمان مسؤل
توسعه حمایت مردم از برنامههای کلی رژیم خصوصًا جنگ علیه شورشیان میباشد .در هر حال سازمان
به طور آشکار مسؤل انجام فعالیتهای ضد شورشی رژیم نخواهد بود ٬چون که به نظر مـیرسد ایـن
مسؤولیت به عهده شورای عالی دفاع از سرزمین باقی بماند .ما انتظار داریم که اصطکاـک زیادی در بین
سازمانهای کشوری ٬حزبی و سازمان ملی دفاع از انقالب وجود داشته باشد ولی ظاهرًا رژیم با این وجود
مجبور بود که سازمانی دیگر برای کارویژه زندگی بخشیدن به چیزی که ممکن است به نمایش دلگرمی در
میان حامیان رژیم خصوصًا در خارج از پایتخت ارزیابی شود ٬دایر نماید.
در عین حالی که این گزارش به خصوص آن نیروهایی که از رژیم حمایت میکنند را به اتحاد دعوت
میکند ولی به نظر ما این کار دعوتی برای هیچ گونه ”جبهه متحد“ که احتماًال عواملی که حامیان طبیعی
جمهوری دمکراتیک افغانستان شناخته نمیشوند را در بر بگیرد ٬نیست.
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن

سند شماره )(54

تاریخ 30 :ژوئیه 1979

طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :به نظر نمیرسد که ترمیم کابینه مخالفت رو به افزایش را خنثی کند
1ـ خالصه :احتماًال مهمترین موضوع در رابطه با انتصابات جدید کابینه انصراف حفیظاهلل امین از مقام
وزارت امور خارجه و نقش مسلم آتی او به عنوان سرپرست وزارت دفاع میباشد .دیگر وزرا چهرههای
قدیمی هستند و چنانچه این تغییرات به منظور ارائه چهرهای جدید و با اهمیت از این رژیم تحت فشار قرار
ـگرفته طرحریزی شده باشند ٬به خودی خود برای آرام کردن مخالفت رو به افزایش داخلی ناـکافی هستند.
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)پایان خالصه(
2ـ انتصابات شورای وزیران که در  28ژوئیه اعالم شد عبارتنداز :دکتر شاه ولی )معاون سابق نخست
وزیر بهزیستی عمومی( به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه :دکتر صالح محمد زیری )وزیر
سابق کشاورزی واصالحات ارضی( به عنوان وزیربهزیستی عمومی :دکترعبدالرشید جلیلی )وزیر سابق
آموزش و پرورش( به عنوان وزیر کشاورزی و اصالحات ارضی :سرگرد محمد اسالم وطنجار )وزیر
سابق دفاع( به عنوان وزیر کشور ٬شرجان مزدوریار )وزیر سابق دفاع( به عنوان وزیر امور خارجه٬
صاحب جان صحرایی )وزیر سابق امور خارجه( به عنوان وزیر مشاور ٬و محمد سالم مسعودی )سفیر در
بلغارستان و به مدت خیلی کوتاهی فرانسه( به عنوان وزیر آموزش و پرورش.
3ـ نظریه :اعالمیه روز گذشته جمهوری دمکراتیک افغانستان که پرزیدنت نور محمد ترهـکی شخصًا
ـکنترل نیروهای نظامی افغانستان را به دست میگیرد ولی مسؤولیت انجام مبارزه ضد شوروی رژیم و
اختیار امور روزانه وزارت دفاع را به حفیظاهلل امین تفویض میکند ٬آشکارا اشاره بر ایـن داشت کـه
رهبریت فعلی مبارزه بر علیه مخالفین داخلی را به عنوان وظیفه اصلی و اولیه خود تشخیص داده است.
اعطای مقام وزارت خارجه به شاه ولی هیچ گونه فرسایشی را در قدرت سیاسی امین نشان نمیدهد و نیاز
به تقبل هر گونه سفر خارجی از طرف امین در این موقع حساس را را رفع میکند .بـر عکس نـقش
بااهمیتتر شده امین در مبارزه با تجاوز خارجی که با انتصاب شاه ولی افزایش یافته است اشاره بر این
دارد که امین در حال حاضر حتی زمان بیشتری برای اختصاص به مسائل داخلی دارد.
4ـ هر چند به طور رسمی اعالم نشده بود که امین عنوان وزیر دفاع را به خود خواهد گرفت لیکن جا به
جایی وطنجار به وزارت کشور تردیدی باقی نمیگذارد که امین حداقل به عنوان سرپرست وزارت دفاع
فعالیت خواهد کرد .در این رابطه برخی از ناظران در اینجا معتقدند که انتقال یک افسر نظامی حرفهای مثل
وطنجار به منظور پیشگیری از هرگونه حرکت ارتش افغانستان برای ضبط قدرت سیاسی و به امـید
خنثیسازی جریان داخلی میباشد) .در این رابطه وطنجار در هر دو کودتای  1973و  1978یک نقش
مهم ایفا کرد (.در هر صورت دیگران فکر میکنند بدتر شدن وضعیت امنیتی در این جا نمایانگر سندی
مشهود از عدم توانایی وطنجار در به دست آوردن نتایج مثبت میباشد.
و بر اساس این استدالل چنانچه رژیم میخواست شانسی واقعی برای تغییر اوضاع به نفع خودش داشته
باشد ٬امین مجبور بود که قدم به میان گذارد.
5ــ اـگر این تغییرات به خصوص کابینه برای ادامه چهرهای جدید یـا پـایگاهی وسـیعتر از رژیـم
طرحریزی شده بودند که در نتیجه مخالفت را به طریقی ساـکت نمایند ٬اینها به خودی خود ٬به طور
اسفناـکی ناـکافی هستند ٬و احتماًال اثر کمی روی جریان وقایع داخلی٬خواهند داشت .اعضای فعلی دولت
از زمان انقالب یعنی پانزده ماه پیش در صحنه بودهاند و ما پیشبینی میکنیم هیچ کس از این روش
”چهرههای قدیمی در پستهای جدید“ راحتی پیدا نمیکند .البته باید دید که آیا شرکت مستقیم امین در
دولت پیشرفت مهمی در محدود کردن شورش ایجاد خواهد کرد یاخیر .ولی حداقل مسؤلیتهای جدید وی
به نظر میرسد که او را در ارتباط نزدیکتر با نیروهای نظامی قرار دهد که پایه محکمی را برای سر پا
نگاهداشتن جمهوری دمکراتیک افغانستان تشکیل میدهند.
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از :سفارت آمریکا در اسالم آباد
به :وزیر خارجه واشنگتن دی .سی.

سند شماره )(55

تاریخ 1 :اوت 1979
طبقه بندی :خیلی محرمانه

شماره سند8629 :
موضوع :ضیا ناصری با پروژههای جدید بازمیگردد
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ ضیا ناصری افغانی ــ آمریکایی با مأمورسفارت دراول اوت در زمانی که در بازگشت از آمریکا به
اسالم آباد وارد شد ٬با تلفن تماس گرفت .او گفت که چند هفته اخیر را در نیویورک و واشنگتن گذرانده
است اما قادر نبوده است به اندازه الزم با اعضای کنگره به خاطر مسافرت تابستانی اعضای کـنگره
تماسهای مفیدی بگیرد.
3ـ ضیا توضیح داد که بازگشت او به پیشاور برای آغاز یک پروژه جدید است که او آن را درمانگاه
پشتو ـ آمریکایی برای آوارگان افغانی مینامد .او میگوید ٬درمانگاه در آغاز در شهر پیشاور پایهـگذاری
خواهد شد اما احتماًال به نواحی نزدیک به جبهه افغانستان ـ پاـکستان حرکت خواهد کرد.
4ـ ضیا مدعی است که تعهد پشتیبانی شخصیتها و شرکتهای آمریکایی را برای تأمین منابع پزشکی٬
مواد و پرسنل برای راه انداختن درمانگاه در اختیار دارد .او وانت فولکس واـگن خودش را با کشتی از
نیویورک حمل کرده تا به عنوان آمبوالنس برای طرح به کار گیرد.او در نظردارد که اطبای بومی پاـکستانی
را استخدام کند تا درمانگاه را اداره کنند .تا هنگامی که او بتواند حمایت بیشتر به دست آورده و دکترهای
آمریکایی را به کار گیرد.
5ــ با وجود شروع کار یک درمانگاه بیماران سرپایی ٬ضیا تصور میکند که کار پیشرفت کرده به یک
بیمارستان منظم میرسد .او در مورد جوار دولت پاـکستان برای این طرح اطالعی نداشت.
6ـنظریه :ضیا ناصری به مأمورسفارت گفت درمانگاه هدف اصلی او دراین دیدار خواهد بود و اوتنها
به پیشرفتهای میان گروههای مخالف افغانی که با آنها تماس قبلی داشته است ٬گوش کرده و نگاه خواهد
ـکرد .اوپیشرفت کار درمانگاه را هنگامی که تا چند هفته دیگر به اسالم آباد بازگردد ٬به مأمور سفارتخانه
ـگزارش خواهد داد.
7ـ در حالی که ما نوع دوستی ضیا راتحسین میکنیم )ـکه ما احساس میکنیم صمیمانه است( ٬ماانتظار
داریم که او به موانعی که دولت پاـکستان در سر راهش مینهد برخورد خواهد کرد .هم به علت مشکالت
هیومل
اداری و هم حساسیتهایی که نسبت به اعمال گذشته ضیا وجود دارد.
سند شماره )(56
تاریخ 1 :اوت 79
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :سری
شماره سند5820 :
موضوع) :سری( حمایت لیبی از شورشیان افغانستان
1ـ تمام متن سری
2ـ حمایت لیبی از شورشیان افغان )تلگرام عطف( در رابطه با عکسالعملی است که سفیر محلی لیبی
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در رابطه با رژیم خلقی از آغازانقالب 28ــ  27آوریل 1978 ٬اتخاذ کرده است .درست پس از این واقعه٬
رژیم خلقی طی یک حرکت تالش نمود تا ماهیت مارکسیست لنینیستی خود را با عباراتی چون ”ما حامی
اسالم هستیم“ در ظاهر تغییر دهد .پس از استماع این عبارت ٬الهادی عمرالحریک سفیر لیبی به سفیر
آمریکا گفت” :تفاوت فاحشی بین این سخن که شخص به اسالم احترام میگذارد و این گفته که وی
مسلمان است وجود دارد.
3ـ دیپلماتهای لیبی نسبت به تغییر و تحوالت افغانستان بسیار مطلع و واقعگرا هستند .آمستوتز
سند شماره )(57

تاریخ 6 :اوت 79
طبقهبندی :سری

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه خارجه ـ واشنگتن دی .سی ـ فوری
شماره سند5967 :
موضوع :ارزیابی ابتدائی از شورش در باالحصار
1ـ )تمام متن سری است(
2ـخالصه :به دنبال نبرد روزقبل بین شورشیان افغان و نیروهای وفادار به رژیم خلقی ـکابل در 6اوت
آرامش خود را دوباره به دست آورد .پس از برقراری نظم ٬نیروهای طرفدار رژیم خلقی اعالم کردند که
شورش از طرف ”عوامل پاـکستانی و ارتجاع ایرانی“ انجام شده بود .این موضوع یکی از مبارزات شدیدی
را که رژیم خلقی با آن درگیر بود نشان داده ٬ثابت میکند که قدرت به دست گرفتن اوضاع را نیز دارد .با
این وصف ٬این واقعه مشکالت دیگری را برای رژیم خلقی و یاران روسیش فراهم آورده است) .پایان
خالصه(
3ـ با فرا رسیدن سپیده دم در ـکابل در 6اوت ٬شهر کامًال آرام بود و تحت کنترل شدید رژیم خلقی قرار
داشت .به جز چند خیابان که دائمًا بسته بود ٬آمد و شد در خیابانهایی که روز قبل به وسیله شنی تانکها
تخریب شده بود مجاز اعالم گردیده بود.
4ـ بسیاری از نبردهای  5اوت به نظر میرسید در باالحصار ٬صحنه مبارزات متعدد تاریخی ٬در
نزدیکی ـکابل متمرکز بوده است .اصوًال ٬این برخورد بین نیروهای شورشی و نیروهای مسلح و نیروهای
مسلح وفادار به رژیم خلقی صورت گرفت .علت آغاز این درگیری هنوز مبهم است .بعضی از منابع مطلع
ـگزارش دادهاند که عناصر شورشی حمله را آغاز کردند ٬ولی با عدم ورود نیروهای پشتیبان نتوانستند
پیشرفتی بنماید.
با وجود اینکه نیروهای شورشی در درون باالحصار میجنگیدند ٬ولی پرچم سرخ دایمًا در باالی
باالحصار در اهتراز بود این نشاندهنده این امر است که آنها نتوانستهاند کنترل کامل این مرکز نظامی را به
دست گیرند .شورش  5اوت نیز ٬همچون قیام هزاره شیعه در  23ژوئیه نتوانست نیروهای حمایتکنندهای
را در شهر جلب کند ٬گر چه در تمام طول شب تیراندازیهای پراـکنده در ـکابل به گوش میرسید.
5ــ به علت اینکه منطقه هنوز در اشغال نیروهای خلقی است نمیتوان آمار و ارقام دقیقی از تلفات و
خسارات به دست آورد ٬ولی صدای شلیک توپخانه و تانک و تیراندازی از طریق هلیکوپترها به طرف
باالحصار حدود دو ساعت به طول انجامید که خود نمونه کشتار بیرحمانه رژیم خلقی است .یکی از منابع
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افغانی که توانسته بود به منطقه نبرد نزدیک شوداطالع داد که تعداد بسیاری از شورشیان به قتل رسیدهاند.
از شماره تلفات بی اطالع هستیم ٬ولی متوجه شدیم که رژیم به روی افرادی که در حال فرار از دروازه شهر
به طرف تپههای مشرف بر باالحصار بودند آتش گشوده است .هلیکوپترهای جنگی نیز در اطراف جاده
لوگر کابل مشغول تیراندازی و پرواز بودند ٬که احتماًال متوجه شورشیان فراری بود.
6ـ امروز ـکابل حالتی خشمگین و نفرتبار به خود گرفته است .یکی از افغانها به مقام سفارت اظهار
داشت” :اـگر آنها تنها این هواپیماها را نداشتند ٬ما مسلمانها از آنها )شورشیان ــ مـترجـم( حـمایت
میکردیم .این اظهارنظر خود نشاندهنده مشت کوبنده رژیم خلقی علیه شورشیان است و در دل کسانی
ـکه خواهان پیوستن به شورشیان هستند ٬هراسی عظیم ایجاد میکند.
7ـ اظهارنظر :یکی از نقاط ضعف اصلی رژیم خلقی در مبارزه باالحصار در  5اوت آشکار گشت:
ـکاهش اعتماد روزافزون ٬نسبت به سربازان عادی همچنین این حقیقت که رهبری خلقی دارای قدرتی
مخوف برای سرکوبی است که عبارت است از حمایت نیروهای اصلی کشور چون واحدهای کماندو٬
بریگادهای مسلح ٬و نیروی هوایی .همچون انقالب 28ــ  27آوریل  ٬1978نیروهای سوار زرهی این بار
نیز ثابت کردند که یکی ازعوامل مهم درکنترل ـکابل به شمارمیروند.هلیکوپترهای جنگی نیز همین نقش
را بازی میکند٬البته با میزان کمتری .هماننددرگیری یا قیام  23ژوئن٬این بار هم رژیم خلقی دست به یک
سری تبلیغات زد ٬به این ترتیب که توسط هلیکوپتر اعالمیههایی را در اطراف شهر میپراـکندند ٬و یا از
طریق بلندگو آنها را قرائت میکردند ٬و یا از طریق رادیو و تلویزیون آنها را به صورت تبلیغات تجارتی
پخش میکردند.
8ـ مبارزه باالحصار بسیار مشکلتر از مبارزه با قیام هزاره شیعه بود .در این درگیری دائمًا باید مراقب
وسایل و تجهیزات نظامی موجود در باالحصار میبودند که این نگرانی را میتوانستیم در چهره ناظران
خارجی و برگزیدگان افغان مشاهده نماییم .پس از قیام هرات در ماه مارس و شورش جالل آباد در
آوریل ٬دائمًا گزارشهایی درباره فرار و پیوستن نیروهای نظامی به شورشیان میرسد که بعضی از این
نیروها بسیار مهم نیز بودهاند .با وجود اینکه نیروهای نظامی ـکابل هنوز نسبت به رژیم وفادار ماندهاند.
اما فرار نیروی نیروهای انسانی ممکن است برای رژیم و ناظران روسی مشکالت فراوان به بار آورد.
شوروی تا به حال کمکهای مادی ٬تجهیزات نظامی و مستشار در اختیار رژیم قرار داده است .تعداد
مستشاران به حدود  2000نفر رسیده که بسیاری از آنها مستقیمًا فرماندهی واحدها را به عهده گرفتهاند.
به همین دلیل میتوان گفت که ماهیت درگیری شوروی در افغانستان همانند درگیری آمریکا در ویتنام
است )برای مثل :به دست گرفتن کنترل تدریجی پایگاه هوایی باـگرام توسط شوروی(.
9ـ در صورت ادامه وخامت نیروی انسانی ٬رژیم خلقی احتماًال از شوروی تقاضای نیروهای رزمنده
را خواهدنمود .که در نتیجه آن شوروی ممکن است نیروهای خود را به ـکابل ٬جالل آباد و 36منطقه دیگر
برای ”حراست نظامیان شوروی“ گسیل دارد) .تبصره :محله میکرویان ـکابل که محل سکونت روسهاست
در طول مبارزه پنجم اوت بوسیله نیروهای نظامی به شدت حراست میشد (.پایان اظهارنظر.
10ـ گزارش امنیتی :به هیچ یک از مقامات آمریکایی در پنجم اوت آسیبی وارد نشد نمایندگی آمریکا
همچنان به فعالیت عادی خود ادامه میدهد.
آمستوتز

ـکتاب سیام
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سند شماره )(1

تاریخ 7 :اوت 79

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن دی سی ـ فوری
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند6016 :
موضوع :ماجرای مالقات من با وزیر خارجه جدید
افغانستان دکتر شاه ولی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است(.
2ـخالصه.پریروز من یک مالقات دوستانه با دکتر شاه ولی ٬معاون نخست وزیر ووزیر خارجه جدید
داشتم .من نامه تبریک وزیر خارجه ـ ونس ـ را به اودادم و در پاسخ شاه ولی از من خواست که به جای او
تشکر کنم .او همچنین از من خواست تا وزارت را از این مسئله که افغانستان خواهان ایجاد روابـط
دوستانهای با آمریکاست آـگاه سازم و همچنین این مسئله که افغانستان خود را تهدیدی برای آمریکا به
حساب نمیآورد ٬او اطمینان داشت که دولت آمریکا مانعی در راه اصالحات اجـتماعی و اقـتصادی
جمهوری دموکراتیک افغانستان نخواهد بود .او در باره تحریفات و رفتار غیردوستانه صدای آمریکا و
همچنین مطبوعات آمریکایی در رابطه با مسئله افغانستان گلههایی کرد ٬اما زیاد در این باره صحبت
نکرد .در اثنای مذاـکره ٬ماجرای مرگ ”سفیر دابز“ به میان آمد و من او را به طور خالصه به این نحو در
جریان گذاشتم که دولت او در تالش برای یافتن بعضی از اسرار این ماجرا همکاری نکرده است.
در جریان بررسی تقاضای دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر این که ما بـاید ٬ابـعاد
مأموریتمان را کم کنیم ٬من چنین گفتم که حاال زمان مطرح کردن این موضوع نیست و او هم موضوع را
مطرح نکرد .وزیر خارجه امروز به قصد یک دیدار چهار روزه از بلغارستان اینجا را ترک خواهد گفت.
پایان خالصه.
3ـ مالقات من با وزیر خارجه یک روز پس از شورش بینتیجه ارتش در روزپنجم اوت انجام گرفت.
عصبی بودن رژیم از وضع امنیتی وزارت کامًال مشهود بود.
در جلوی در ورودی دو مسلسل سنگین که روی پایه سوار بودنداز میان پنجرههای شیشهای به بیرون
نشانه رفته بودند و سربازهای اونیفورم پوش هم در اطراف آن ایستاده بودند .در اطاق جلوی وزیـر
خارجه ٬من به سربازی برخوردم که با یک اسلحه آـ کی  47روی یک صندلی نشسته بود و به من نشانه
رفته بود.وقتی که من به دفتر کار وزیر راهنمایی شدم ٬سرباز اسلحهاش را برداشت وپشت سر من به طرف
درآمد .ـکابل این روزها اینچنین است.
4ـ به نظر میرسید دکتر شاه ولی از دریافت پیام ونس ٬وزیر خارجه خوشحال است .او پیام را به
دقت خواند و از این که وزیر خارجه آن را فرستاده بود خوشحال به نظر میرسید .من فکر میکنم که این
ژست و عکسالعمل به جا بود گرچه مطمئن نیستم که شاه ولی درباره صلح کوچکترین اختالفی با ما
نداشته باشد .احتماًال مهمترین مسئله برای شاه ولی این بود که ارسال این پیام برای وزیر خارجه ایجاد
درد سرکرده است.
5ــ همان گونه که در خالصه گفتم ٬شاه ولی از من خواست که تقاضای دولتش را برای ایجاد روابط
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نزدیک با آمریکا منعکس کنم .با این فرض که حزب او مورد ستم واقع شده و دربارهاش بد قضاوت شده
است او دلیل آورد که دولتش هیچ گاه عملی برخالف منافع ایاالت متحده انجام نداده است و به ندرت در
موقعیتی قرار گرفته است که بتواند برای آمریکا تهدیدی به حساب آید .او مطمئن بود که مردم آمریکا
نمیتوانند نسبت به اصالحات اقتصادی و اجتماعی که رژیم برای ریشه کن کردن فئودالیزم انجام میدهد
اعتراضی بکنند .من به او گفتم که این پیامش را خواهم رساند.
6ـ ما حدود 50دقیقه صحبت کردیم .من قصدداشتم که خیلی زودتر از آنجا بروم ٬اما هر بار که خیال
رفتن داشتم او سؤال جدیدی را پیش میکشید .در این موقعیت حساس و بحرانی در روابط ما ٬من تصور
ـکردم که این خیلی مهم است که عالقهمند و حساس جلوه کنم و سعی کنم تا به میزانی روابط شخصیم را با
این مرد گسترش دهم.
7ـ شاه ولی خجالتی و در برخورد با اشخاص بیگانه کمروست ٬اما مانند مالقات قبلی مان ٬آوریل
ـگذشته ٬او به مرور زمان گرم و صمیمی میشود .او به نرمی و تقریبًا نجوا مانند حرف میزند .هرگز زیاد
صحبت نمیکند و غالبًا در جواب دادن طفره میرود .او انگلیسی را به خوبی صحبت میکند .در آغاز
مالقاتمان ٬ما با هم عکس انداختیم ٬خواهیم دید که آیا این عکسها در مطبوعات محلی چاپ خواهد شد
یا خیر.
او کسی را نداشت که در حال صحبت سخنانش را یادداشت کند.
8ــ پس از بیان این نکته که دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان خواهان ایجاد روابط دوستانه با
آمریکا میباشد ٬شاه ولی مختصرًا درباره دو موضوع گله کرد .اخبار صدای آمریکا و انتقادات مطبوعات
آمریکا .او روی این مسئله زیاد تکیه نکرد و من هم برای اینکه مناظره جدیدی شروع نکنیم چیزی نگفتم.
9ـ در طول صحبت ٬جریان مرگ سفیر ”دابز“ به میان آمد .من به طور مختصر او را از ناخشنودی
خودمان در رابطه با عدم همکاری جمهوری دموکراتیک افغانستان در تحقیق این جریان آـگاه کردم .به او
ـگفتم که از آغاز آن ماجرای غم انگیز در 14فوریه ٬دولت او هیچ گونه عالقه به همکاری نشان نداده است.
وزارتخانه او تاـکنون به سه یادداشتی که اخیرًا تقاضای اطالعات خاصی را در مورد مرگ ”دابز“ داشته
است ٬هیچ گونه جوابی نداده است .من به شاه ولی گفتم که دلیل این اقدام کنگره مبنی بر رد دادن کمکهای
اقتصادی به کشور او نقشی است که دولت وی در این ماجرا داشته است .جواب شاه ولی از روی بغض و
ـکینه نبود .او گفت این مسئله که آمریکا کمکها رامتوقف کند یا نه موضوعی است که مربوط به خود آمریکا
میشود .در حالی که دولت آمریکا با تمام منابع و امکاناتش هنوز نتوانسته اسرار ترور پرزیدنت کندی را
فاش کند ٬چرا باید انتظار داشته باشیم که دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در برخورد با مرگ سفیر
”دابز“ بهتر از آمریکا عمل کند.
10ـ من همچنین به شاه ولی گفتم که در زمینه تقاضای آنها برای ایجاد روابط دوستانه با آمریکا ٬قبًال
هیچ اقدامی در مخالفت با جمهوری دموکراتیک افغانستان انجام ندادهایم ٬گرچه قبًال از طریق اظهاراتی
ـکه در رادیو و مطبوعات کنترل شده دولت جمهوری دمکراتیک افغانستان شنیده بودیم ٬این مسئله برای ما
روشن بود که بعضی از اعضای دولت معتقدند که عملی در جهت مخالفت با آنها انجام دادهایم و بدون شک
ـکوشش داشتند که این موضوع را به مردم افغانستان هم القاء کنند .من گفتم که این عمل نمیتواند .کمکی به
بهبودروابط میان آمریکا وافغانستان کند .من از شاه ولی خواستم که اـگر دلیلی مبنی بردخالت آمریکادارد
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آن را ابراز کند .شاه ولی در این مورد چیزی نگفت.
11ـتفسیر .من قصد دارم که از ابراز تمایل شاه ولی در مورد بهبود روابط به عنوان وسیلهای برای حل
بعضی از مشکالت فوریمان استفاده کنم .گمان میبرم که تا چند روز دیگر باید درباره پاسپورت افراد گارد
دریاییمان به مالقات معاون وزیرامور خارجه بروم.او تاـکنون از بازگرداندن آنها به آمریکاامتناع ورزیده
است .این مسئله در ارتباط با تقاضای جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر محدود کـردن ابـعاد
مأموریت ماست .من به ”راست“ خواهم گفت که اـگر تقاضای شاه ولی مبنی بر ایجاد روابط دوستانه بین
دولتهای آمریکا و افغانستان خالصانه بوده باشد ٬من امیدوارم که این صحبت بااسترداد فوری پاسپورتها و
با تقاضای ویزای ورود و خروج ثابت شود.
12ـ من نمیدانم که نفوذ شاه ولی در وزارت خارجه در مورد این مسئله تا چه حداست.حفیظاهلل امین
هنوز یکی ازقدرتمندترین مردان دولت است و بنابر اطالعات ما او نقش مهمی در وزارت خارجه به عهده
دارد .من درباره نظریات دکتر شاه ولی راجع به آمریکا هم زیاد مطمئن نیستم ٬باوجودی که او سعی داشت
نسبت به من رفتار دوستانهای داشته باشد .او ادعا میکرد که یکی از تحسینکنندگان آمریکاست ٬اما به
تصور من او فقط ادعا میکرد .در زمان وزارت بهداشت عمومی و همچنین طرحهای اجرائی ٬او همیشه به
شکل مانعی در برخورد با هیئت نمایندگی کمکی آمریکا به چشم میخورد .به طور کلی ٬ما او را یکی از
اعضای مصمم و ساز ناپذیر دفتر سیاسی تشخیص دادهایم و به نظر ما به هیچ وجه دوست آمریکا نیست.
13ـ من مالقاتی با سفیر بریتانیا ـ ـکروک ـداشتم .او چند روز قبل با شاه ولی دیدار کرده بود و به من
آمستوتز
ـگفت که آنها مالقات غیردوستانهای داشتهاند )بهخصوص در مورد بی.بی.سی(.
سند شماره )(2

تاریخ 8 :اوت 79

از :هیئت نظامی آمریکا در ناتو
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :سری
رونوشت :سفارت آمریکا تهران
شماره سند5615 :
موضوع :بحث مشاوران سیاسی راجع به افغانستان )سری(
1ـ )سری ـ تمام متن(
2ـ در جلسه  7اوت کمیته سیاسی ٬انگلستان ٬آلمان فدرال ٬ـکانادا و ترکیه قطعنامهای در مورد اوضاع
افغانستان ارائه دادند .متن قطعنامه در پاراـگراف  6نقل شده است .نماینده انگلیس که پیشنهاد کرده بود که
موضوع افغانستان در جلسه بحث شود از قطعنامه قدردانی نمود و توصیه کرد که به علت تغییر و تحول
اوضاع در افغانستان ٬مدیران سیاسی در جلسه آینده هم راجع به افغانستان صحبت کنند .نسبت به این
مطلب هم توافق شد.
3ـ نماینده ایالت متحده عالقه واشنگتن را نسبت به یک ارزیابی توافق شده در قبال مداخله شوروی
در افغانستان ٬ابراز نمود )قطعنامه نوشته شده درباره این موضوع به طور مفصل بحث میکند (.و گفت که
باید راجع به این موضوع به طورمداوم درجلسات بحث شود .نماینده ـکانادا ٬درجواب توضیحات نماینده
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آمریکا درمورد تخلیه موقت وابستههای آمریکا و کارکنان غیرضروری از ـکابل ٬گفت که ـکاناداییها هم در
مورد جریان تخلیه ”عالقهمند“هستند .اوادامه داد و نظرات اتاوا )پایتخت ـکانادا( را در مورداینکه نهضت
شورشیان تا هنگامی که یک رهبری ضد َت َرـکی به وجود آید ٬که تا به حال چنین نبوده است ٬غیرمؤثر و
جزئی باقی خواهد ماند .نماینده ـکانادا خواهان نظرات و اطالعات احتمالی سایرین راجع به این ٬شد.
4ـ ایتالیاییها تقاضا کردند که کودتای پنج اوت موضوع بحث در جلسه بعدی مدیران سیاسی باشد.
نماینده آلمان فدرال گفت که مقامات آلمانی مطمئن نیستند که آیاتغییرات اخیر کابینه دولت به علت میل به
افزایش کارایی بوده است ٬یا به دلیل ترس از احتمال توطئه داخلی شوروی.
5ــ کارهایی که باید انجام شود :جلسه بعدی مشاوران سیاسی در  21اوت خواهد بود .ما از نظریه
 NLTOOBواشنگتن تشکر میکنیم .نظرات واشنگتن راجع به این قطعنامه و سایر نظرات گوناـگون به طور
شفاهًا گفته شد.
6ـ شروع متن مقالههای مربوطه:
شروع متن مقاله نماینده ـکانادا:
اوضاع در افغانستان

مخالفان داخلی
1ـ حرکت قبیلهای مخالفان در افغانستان به آرامی ولی مداومًا در حال افزایش است .اـگر چه دولت
همچنان تسلط خود را بر مراـکز عمده شهری و شبکه جادههای اصلی ٬حفظ میکند ٬ولی قدرت و کنترل
خود را در مناطق خارج از شهر و روستائی از دست داده است.
2ـ اـگر چه مخالفتهای مسلحانه در حال افزایش است ٬اما هنوز ازیکدیگر مجزا میباشند و نشانههای
مشهودی هم برای تبدیل به یک نیروی منسجم وجود ندارد .هنوز ظرفیت الزم برای همکاری کافی در
مسائل نظامی به منظور بیرون راندن رژیم ترکی مهیا نشده است .علیرغم عنصر عدم وفاداری در نیروهای
مسلح و مشکل اسلحه و کمبود لوازم یدکی ٬به نظر میرسد دولت قادر است خود را در مراـکز شهری که
برای وجودش حیاتی است ٬باقی نگهدارد.
روابط افغانستان ٬پاـکستان
3ـ پاـکستان به پذیرش و کمک به پناهندگان افغانی حمایت شده ادامه میدهد ٬در عین حال که حداـکثر
تالشش را برای محدود کردن فعالیتهای سیاسی ـ نظامی پناهندگان انجام میدهد .تالش پاـکستان در
منطقه ممکن است ثمراتی داشته باشد .در اینکه نمایندگان شوروی و تاس در طی دو هفته اخیر در مورد
پاـکستان و روابط پاـکستان ـ شوروی تعارفات شفاهی اظهار میکنند ٬ما میگوئیم ”ممکن است“ چنین
فعالیتهایی به وسیله چیزهایی غیر از وقایعی در افغانستان ٬مثًال تعدی کردن به مواضع نسبتًا مورد عالقه
چین در پاـکستان ٬به وجود آمده باشد.
4ـ کاهش اخیر اتهامات شوروی و افغانستان در مورد اینکه پاـکستان از طریق حمایت فـعال از
آشوبگران پناهنده از نیروهای شورشی حمایت میکند ٬ممکن است به کاهش درگیری مرزی کمک کند٬
معهذا تعداد تقریبی  125000پناهنده در اردوگاهها و همچنین هزاران پناهنده دیگر افغانی که به جای
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خویشاوندان مرزنشینشان زندگی میکنند ٬تحمیلی است بر استطاعت مالی و تحمل پاـکستان .مشغله
فکری پاـکستان از حضور و نفوذ شوروی در افغانستان غیرقابل پیش بینی است و عاملی بالقوه جهت
ایجاد عدم ثبات در منطقه میباشد .وجود عناصر معقول در سیاست خارجی پاـکستان که شامل بعد
”اسالمی“ نیز میشود در این مسئله نقش دارند )منظور از مسئله بیثباتی در منطقه است ـ مترجم(.
نقش شوروی
5ــ به نظر میرسد که تا آنجایی که به موضع شوروی مربوط میشود ٬تغییر اندکی در طی دو ماه اخیر
صورت گرفته است .در حالی که شایعات مبرمی وجود دارد که حاـکی از آمادگی شوروی برای برکناری
رهبری ترکی به نفع گروهی که قابل قبولتر برای تودههای افغان باشند ٬میباشد .هیچ دلیل منطقی در
حمایت این مدعا وجود ندارد .در حقیقت هدف اصلی شوروی بایستی این باشد که افغانستان را به طور
نزدیکی تحت سلطه شوروی نگهدارد و هیچ تغییر قدرتی در افغانستان نباید قادر به مداخله در سطح
جدید روابط افغان ـ شوروی باشد .بنابراین ٬در حال حاضر به نظر میرسد که روسها به طورقطعی تصمیم
ـگرفتهاند که به حمایت از رژیم فعلی حتی تا مرحله نزدیک دخالت مستقیم ادامه دهند ٬در حالی که برای
یافتن رهبری جدیدی نیز تالش میکنند که ٬در عین حالی که به آنها اجازه حضور فعال بدهد ٬دولت
مطبوعتری را نیز به مردم افغان ارائه کند.
نتیجه
6ـ دعوت مالهای افغان برای جهاد علیه رژیم ترکی ـ امین به ظهور یک رهبر در بین گروههای
چریکی منتهی نشده است .شواهدی هم مبنی بر ایجاد یک چنین رهبری نیز در دست نداریم و تا آن
هنگامی که مخالفین سازمان داده نشده باقی بمانند به نظر میرسد که مبارزه محدودتر از آن باشد که به
درازا بکشد .پایان متن
شروع متن اعالمیه جمهوری فدرال آلمان
یادداشتهای گفتگو
موضوع :افغانستان :نظراتی در مورد اشغال شوروی
1ـ وضع امنیت داخلی افغانستان به سرعت به وخامت میگراید .رژیم طرفدار مسکوی ترکی ظاهرًا با
مشکالتی مواجه شده است .علیرغم حمایت نظامی حجیم شوروی در ارسال مقادیر معتنابهی اسلحه و
استفاده از سه تا سه هزار و پانصد مستشار نظامی )ـکه برخی از آنها در سمت فرماندهی میباشند( ٬دولت
مرکزی افغانستان تا به حال قادر به شکستن مقاومت تودههای عظیم مردم که شدیدًا انگیزه مذهبی دارد٬
نبوده است .برعکس گروههایی که مقاومت میکنند به طور فزایندهای موفقیتهایی به دست آوردهاند ٬بدون
حمایت شوروی احتماًال رژیم مدتها قبل سقوط کرده بود
2ـ این بدان معنی است که ٬تا آنجایی که به شوروی مربوط است ٬به زودی مجبور خواهد شد در مورد
درگیریهای آیندهاش در افغانستان تصمیمی بگیرد.
3ـ احتماًال میتوان چنین نتیجهـگیری کرد که مسکو رژیم فعلی در افغانستان را ساقط نخواهد کرد.
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چون یک منطقهای را که منافعی برای شوروی خواهد داشت از دست خواهند داد و اـگر افغانستان را به
جنگ بیاورند ٬فاصله آنها با هدف ژئواستراتژیکشان )جغرافیائی استراتژیک( یعنی اقیانوس آرام به 500
ـکیلومتر تقلیل پیدا خواهد کرد.اـگر افغانستان به یک وضعیت کم و بیش اسالمی بازگردد ٬مسکو به احتمال
زیاد ٬یک همسایه ضد روسی خواهد داشت .جدا از یک چنین عقب نشینی سیاسی گرفتاری در سایر
نواحی تحت نفوذ شوروی و عناصر مسلمان جمعیت شوروی را نمیتوان مستثنی کرد.
4ـتعویض احتمالی حکام فعلی در ـکابل با دولتی که در نظر دنیای خارج کمترطرفدار شوروی جلوه
ـکند )این آن چیزی است که در حال حاضر شوروی ظاهرًا سعی میکند انجام دهد( به سختی میتواند
نفوذی بر نهضتهای مقاومت داشته باشد .آنها علیه اعضای رژیم فعلی نمیجنگند بلکه علیه ایدئولوژی
ـکمونیستی ٬که برای آنها ٬ابتدا به وسیله حضور شوروی در کشور نمایان شده میجنگند.
5ــ بنابراین ٬اـگر مسکو بخواهد موقعیت فعلیش را حفظ کند ٬باید تعهدات و تالشهای خود را تقویت
ـکند.اخیرًا مطبوعات روسی اظهار کردهاند که امکان دارد استفاده فعال از واحدهای نظامی شوروی در
حمایت از رژیم ترکی ٬در مد نظر گرفته شود.مطابق ماده چهار پیمان دوستی بین اتـحاد شـوروی و
افغانستان ٬پس از مشورت دوجانبه اتحاد شوروی محق است که به منظور حفظ امنیت ٬استقالل و تمامیت
ارضی افغانستان وارد عمل شود.
چنین مطلبی میتواند به طور سیاسی و روانشناسانه و از طریق انتشار حمایت از ”شورشیان“ و به
وسیله ”هجوم“ پاـکستان در مطبوعات اتحاد شوروی و افغانستان ٬قبوالنده شود ٬بـرای اولیـن بـار٬
افغانستان در مطبوعات شوروی به عنوان یکی از اعضاء جامعه سوسیالیستی که میتواند موضوعات خود
را مطابق نظریههای برژنف انجام دهد ٬توصیف شده است.
6ـ بعید به نظر میرسد که اتحاد شوروی درگیری خود را تا سطح دخالت نظامی پیش ببرد ٬زیرا چنین
ـکاری منجر به یک ریسک خطرناـک خواهد شد .اول از همه چنین قدمی باعث تحریک عکسالعملهای
منفی خواهد شد .به ویژه در میان عربها و دنیای اسالم .اما هنوز ممکن است که مسکو برای یک چنین
ریسکی آماده باشد.
7ـ اما مسئله جدیتر مقاومتی است که انتظار میرود توده افغانی نشان دهد و عواقب حاصله آن برای
اتحاد شوروی خواهد بود .ملت افغان به هیچ چیز به اندازه آزادیشان اهمیت نمیدهند و تا این زمان قادر
بودهاند که از خود در قبال تمام خارجیانی که ادعای برتری کردهاند دفاع کنند و هرگز وادار به پذیرش
حاـکمیت استعماری از هر نوعی نشدهاند .در صورت مداخله شوروی ٬جمیعت افغانها تمامی دعواهای
قبیلهای موجود را ندیده گرفته و علیه هجوم شوروی همچون یک فرد قیام خواهند کرد.
8ــ قابل تردید به نظر میرسد که اتخاذ شوروی قادر باشد بر این مقاومت غلبه کند .غیرقابل دسترس
بودن نواحی ) 80درصد نواحی افغانستان با کوهستانهایی که برای چریکها مطلوب است پوشیده شده(
روحیه جنگجویی قبایل کوهستاننشین و ساخت محتمل میسازد .بایستی در نظر گرفته شود که یک
مداخله منجر به جنگ چریکی مستمری خواهد شد که نتیجه آن کامًال نامشخص میباشد و برای یک
مدت طوالنی نیروهای روس را زمینگیر خواهد کرد.
9ـ هیچ تردیدی نیست که اتحادشوروی به عمل کردن درجهت حمایت از رژیم ـکابل ادامه خواهدداد.
سالحهای بیشتری فرستاده خواهد شد و شمار مستشاران روسی افزوده خواهد شد .همچنین میتوان

افغانستان  611

نتیجه گرفت که مسکو احتماًال از واحدهای نظامی ازبکستان وتاجیکستان که هنگامی که به لباس افغانی
ملبس شوند ٬از نقطه نظر جسمی و لهجهای غیرقابل تشخیص خواهند بود ٬استفاده کند .در حال حاضر
مشکل است بتوان تشخیص دادا که آیا مسکو واقعًا آماده پذیرش مخاطره دخالت نظامی هست یا نه؟
پایان متن.
شروع متن مقاله ترکیه

افغانستان
برداشت عمومی بعد از ـکودتای آوریل  1978چنین بود که رژیم جدید برای ریشه دواندن ٬دوران
مشکلی در پیش دارد و شخصیت مستقل و محافظه کار مردم افغانستان به آسانی به سمت رژیم طرفدار
شوروی با ماهیت کمونیستی نخواهد رفت.
این پیشگویی به حقیقت پیوسته است .ابتدا چادرنشینها در حاشیه مرزهای بینالمللی کشـور از
پذیرش حاـکمیت رژیم سرباززدند ٬مقاومت آنهاتدریجًا تا آنجاگسترده شد که در مارس  1979در هرات
و سپس در  23ژوئیه و در طول تعطیالت آخر هفته در ـکابل جنگ درگرفت .علیرغم تالش دولت جهت
تاویل ناآرامیها به عنوان تحریکات خارجی ٬به نظر میرسد که نیروهای اصلی در پشت آن ٬هـمان
ناسازگاریهای فوقالذکر باشد.
بدیهی است که ایران و پاـکستان رژیم افغانستان را به دیده صمیمت نمینگرند و آن را به عنوان تضاد با
رژیم اسالمی خویش تلقی میکنند .با وجود این هیچ کدام از دو کشور در موقعیتی نیستند که بتوانند عملی
انجام دهند.
پاـکستان :وضعیت اقتصادی وانزوای او درمنطقه عوامل مؤثری در موضع وی میباشند ٬این مطلب که
چادرنشینانش در طول مرزهای افغانستان عملیاتی بر علیه افغانستان به عهده دارند ٬با وجود و یا عدم
وجود افغانستان این یک مشکل اصلی برای پاـکستان است که نظم و حاـکمیت دولت را در آن نواحی اعمال
ـکند.او )پاـکستان( ناچاراست که در طول نواحی مرزی ناهموارش متوسل به عملیات نظامی سنگین شود.
ایران :با وجود اعالمیههای مختلفی از جانب رهبران مذهبی مبنی بر محکوم کردن ظلمی که بـر
همنوعانشان در افغانستان میرود مشکل است که در شرایط فعلی منتظر حرکت اساسیتری از جانب
ایران باشیم.
به همراه مخالفتهای محلی نسبت به رژیم افغان ٬گروههای مختلفی نیز تشکیل شدهاند که در بعضی
ـکشورهای اروپایی و هندوستان تظاهراتی به راه انداختهاند ٬خصیصه اصلی گروههای مخالف چهداخلی و
چه خارجی افغانستان ٬چه مسلح و چه غیرمسلح ٬ماهیت مستقل آنها از یکدیگر٬فقدان هماهنگی در بین
رهبرانشان میباشد .این کمبودها از احتمال موفقیت میکاهد.
موضع شوروی در قبال مخالفتهای محلی قویتری در افغانستان اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.
ژوئن امسال ٬شایعاتی مبنی براحتمال مداخله شوروی در محافل دیپلماتیک ـکابل وجودداشته است.یک
سفیر عرب به همتای ترکش گفت که ترکی در هشتم ژوئن به منظور تقاضای واحدهای نظامی شوروی به
مسکو رفت و اینکه روسها تقاضای او را رد کردند و فقط رهبران افغان را مطمئن کردند که کمکهای
اقتصادی ادامه خواهدیافت .قید معاهده دوستی در کشور مبنی بر تسریع در فراهم آمدن واحدهای نظامی
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روسی ٬به عنوان حاصل یکی از تقاضاهای افغانستان گنجانیده شده بود .واضح است که رهبران شوروی
آن را به عنوان آخرین توسل مینگرند وحتی بعدًا مجبور درگیر شوند ٬شبیه به ماجرائی که درویتنام اتفاق
افتاد به هر حال در صورت وخیمتر شدن وضع ترکی.
خواهند شد در حالی که فرضیات زیرا در ذهن دارند با وضعیت بسیار محتاطانه مقابله نمایند.
چنین قدمی میتواند منجر به نزدیکی چین ـ پاـکستان ـ ایران و ایاالت متحده شود.
بدین قرار روسها میتوانند عمل به نفع چینیها را خاتمه بخشند .روسها ممکن است با مردم افغان
مستقیمًا درگیر شوند ٬شبیه به ماجرایی که در ویتنام اتفاق افتاد .به هر حال در صورت وخیمتر شدن وضع
ترکی٬روسها میتوانند یک تغییراتی در مارکسیستهای افغانستان ایجاد کنند و بدین ترتیب سعی کنند تا
ظاهری مشفقانه را حفظ کنند .به نظر میرسد که این طرح از احتمال بیشتری برخوردار است .آنها ممکن
است در مورد به قدرت رساندن فرد دیگری از حزب ترکی فکر کنند و یا حتی حزب پرچم را که قبًال به
وسیله حزب خلق از صحنه خارج شده بود٬به قدرت برسانند .پیش بینی اینکه این مسئله باخونریزی و یا
بدون خونریزی صورت گیرد ٬مشکل است .اـگر در بین مارکسیستها جنگ قدرت پیش آید این میتواند
شانس خوبی به مخالفان ارائه کند.
قبًال شواهدی بروز کرده که حاـکی از آن است که تمامی کشورهای بلوک شرق از ترکی راضی نیستند.
تذکرات زیر که به وسیله سفیر آلمان شرقی و سفیر تازه وارد ویتنام به سفیر ترکیه گفته شده ٬در این متن
توضیح داده میشود) .جمهوری دموکراتیک آلمان( علل مشکالت رژیم در سری اشتباهاتی است که
مرتکب شده است .در شرایطی که ٬مقاومت گسترده دفاعی در تمامی کشور علیه رژیم وجود دارد ٬دیگر
جای هیچ گونه اشتباه جدیدی باقی نمانده است .از این به بعد رهبران مجبورند بسیار مالحظه کار باشند.
اولین قدم اشتباه ٬درست مانند بازی شطرنج٬میتواند به باختن در این بازی منجر شود .آنهایی که مقاومت
میکنند بدون استثنا حتی زنان و کودکان ٬تحت بازداشت قرار میگیرند .همه میدانند که این کار مؤثر
نیست .در مجموع به نظر میرسد که حمایت روسهاادامه دارد .شاید در کوتاه مدت و به صورت داخلی و
مخصوصًا از خود حزب ٬جانشینانی ظاهر شوند.
)ویتنامیها( علیرغم اینکه تازه وارد شدهام ٬مشکل نیست که بحران داخلی را ببینم ٬این بـحران از
فاصلهای که بین رهبران و مردم وجوددارد و خط مشی سرسختانهای که در قبال شورشیان در پیش گرفته
و باالخره از اصالحاتی که بدون مقدمات الزم صورت گرفته است ٬ناشی میشود .اینها همچنین ممکن
است که دلیل آخرین تغییرات در کابینه دولت باشد.
روابط افغانستان را با کشورهای بلوک غرب نمیتوان خوب توصیف نمود تا چندی پیش رهبران
تأـکید کردند که خواهان روابط حسنه با آمریکا میباشند ٬اما پس از قتل سفیر آمریکا در افغانستان که
منجر به سرد شدن روابط بین دو کشور شد ٬آنها در اعالمیههای عمومیشان از فرانسه ٬انگلیس و آمریکا به
عنوان اولین کشورها در جرگه کشورهای مخالف رژیم افغانستان یاد کردهاند.
روابط ایران و افغانستان هنوز متشنج میباشد .در هر موقعیتی افغانها از رهبران مذهبی ایران به عنوان
”رهبران متعصب“ یاد میکنند و در پشت هر شورشی به دنبال رد پای شیعه و یا ایرانیها میگردند .دردیدار
ماه ژوئیه ”دوست“ معاون وزیر امور خارجه افغانستان باب مذاـکره با پاـکستان را باز کرد .مـقامات
پاـکستانی برداشت خود را مبنی بر اینکه ”دوست“ اختیارات چندانی نداشته و در طی دیدارش کار مهمی
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انجام نداده به سفارت ترکیه ابراز کردند .معهذا درست بعد از این دیدار بود که احتمال یک دیدار توسط
آقاشاهی مشاور امور خارجی پاـکستان به منظور فراهم آوردن مالقاتی بین ترکی و ژنرال ضیا قوت
ـگرفت.
پایان متن.
شروع متن مقاله انگلستان

افغانستان
1ـ گزارشات اخیر نشانگر این مطلب است که توانایی رژیم ترکی در کنترل اوضاع به طور فزایندهای
متکی به حمایتهای نظامی شوروی میباشد .از نقطه نظر شوروی ابقاء یک دولت دوست و همگام با
شوروی به مراتب از ابقاء ترکی یا امین مهمتر است .اما ما نباید بدین طریق نظر شوروی را نسبت به
”انقالب افغانستان“ ناچیز بشماریم.
2ـ روسها بر این مسئله که یک انقالبی در افغانستان به وقوع پیوسته و اینکه انقالب نمایانگر سود
سرشاری برای مردم افغانستان بوده و از لحاظ کیفی یک خصیصه جدیدی به روابط شوروی ـ افغانستان
بخشیده ٬سرمایه بسیاری گذاشتهاند .با وجود اینکه افغانستان در عمل به صورت عمدهای به اتـحاد
شوروی وابسته بماند یا نه ٬اـگر رژیم غالب انقالب را رد کند ٬روسها ٬آن را به عنوان یک عقب گرد
مینگرند .آنها اـگر دلیلی برای هراس از یک عقب گرد ضدروسی داشتند بیشتر نگران میشدند.
3ـ اـگر هیچ جانشینی برای ترکی و امین که احتماًال ماندنی هستند نباشد که الاقل از طریق صحبت و
سخنرانی به ادامه انقالب کمک کند ٬روسها تا حد قابل مالحظهای در حفظ رژیم کنونی پیش خواهند
رفت.
خسارات مداخله نظامی مستقیم با تعداد زیادی از واحدهای نظامی روسی که به طور مشهود تحت
فرماندهی روسها باشد و مستقیمًا عمل کند ٬زیاد است و بعید است که روسها از آن استفاده کنند .عملی که
روسها احتماًال ترجیح میدهند و شواهدی هم بر آن وجود دارد این است که به بهانه وخامت اوضاع
داخلی که به علت مداخله عوامل خارجی ایجاد شده وامنیت واستقالل و تمامیت ارضی تهدید شده ٬طبق
ماده چهار عهدنامه دوستی بین افغانستان و شوروی ٬حضور نظامی خود را تقویت کنند.
4ـ روسها بیشتر از آنچه که واقعًا الزم دارند در افغانستان ماندهاند ٬ولی اـکنون در وضعیتی قرار دارند
ـکه نمیتوانند به راحتی و بدون آبروریزی زیاد و خسارات زیاد به منافعشان ٬عقب نشینی کنند.
5ــ در رابطه باموضوع باال ٬اـگر جانشینی برای ترکی وامین در دسترس باشد روسهامایلند که دست به
ـکار شوند .مشکل اینجاست که اـگر جانشینی هم برای ترکی و امین پیدا شود مشکل است که بتواند پایگاه
تودهای برای خودش کسب کند ٬مگر اینکه این جانشین نشان دهد که به طور قابل مالحظهای کمتر از
ترکی و امین به شوروی وابسته است .حتی اـگر روسها تصمیم بگیرند که موقعی که رژیم جانشین سرکار
میآید دهنه را شل کنند )منظور دادن اختیارات بیشتر میباشد ـ مترجم( ٬گروه سیاسی وجود ندارد که این
نقش را به عهده بگیرد .یک رژیم نظامی ممکن است یک نوع جانشین باشد .ممکن است در نظر مردم
ارتش به اندازه کافی فرق داشته باشد که باحزب خلق به یک چوب رانده نشود .روسها ممکن است به سهم
خودشان راضی باشند که اـگر تعداد زیادی افسر افغانی در روسیه تربیت شوند ٬میتوانند آنها را به ادامه
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نفوذشان در افغانستان مطمئن سازند.
به هر حال ٬هر چند که ترتیب یک کودتا رادادن برای روسها آسان میباشد ٬ولی دالیل خوب و کافی
وجود دارد که نسبت به وفاداری و قدرت ارتش برای پذیرفتن مسئولیتهای زیادتر ٬شک نمود.
از :سفارت آمریکا ـکابل
به :سفارت آمریکا مسکو
طبقهبندی :خیلی محرمانه

سند شماره )(3

تاریخ 8 :اوت 79

موضوع :مقام بلندپایه شوروی در اـکتبر گذشته
از ـکابل دیدار کرده است.
1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ یک سفیر آسیای جنوبی در ـکابل از قول سفیر آلمان شرقی هرمن شوسیائو گفته است که ”مرد
شماره چهار شوروی در اـکتبر گذشته از ـکابل دیدار نموده است “.سفیر آسیای جنوبی فکر میکند که
منظور شوسیائو ٬شخصیت روسی ٬اـکیریلنکو میباشد.
3ـ آیا سفارت آمریکا در مسکو یا وزارت امور خارجه از هویت شخصی که شوسیائو بدان اشاره
میکند اطالع دارند یا خیر؟
آمستوتز

سند شماره )(4

تاریخ 19 :اوت 79

از :سفارت آمریکا آنکارا
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی سی .فوری
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :نقطه نظرهای ترکیه در مورد افغانستان
1ـ کل مطلب محرمانه است.
2ـ این یک گزارش اطالعاتی است .هیچ گونه اقدامی الزم نیست.
3ـ خالصه :نظریات مقامات )وابسته به وزارت امور خارجه( در روزهای اخیر نشان داده است که
برداشتهای دولت ترکیه از اوضاع افغانستان ٬عمومًا شبیه تجزیه و تحلیلهای آمریکا است .ترکها از بیانات
برژینسکی به عنوان شواهد عالقه سخت آمریکا به وضعیت افغانستان استقبال کردند .پایان خـالصه
مطلب.
4ـ در خالل گفتگوهای جداـگانه با مأمورین سفارت در  7و  8اوت ٬میتات بایکان رئیس قسمت
آسیای جنوبی وزارت امور خارجه و حسین سلم مدیرکل امور سیاسی ٬از بیانات اخیر برژینسکی در
مورد افغانستان استقبال کردند .دولت ترکیه بیانات وی را به عنوان شاهدی بر تمایل ایاالت متحده به
ایفای نقشی فعالتر در افغانستان میبیند .در هر صورت سلم فکر میکند که بیانیه بتواند روسها را از دست
زدن به هر تالشی برای حفظ رژیم کمونیستی در ـکابل باز دارد.
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5ــ به عقیده سلم ٬شوروی از این ” فرصت تاریخی“ برای وسعت بخشیدن به نفوذ خود در افغانستان
نخواهد گذشت .دولت ترکیه اقدام آشکار واحدهای ارتش شوروی را پیشبینی نمیکند .با این حال سلم
بر این عقیده بود که امکان دارد مداخله شوروی تدریجًا و به شکل همکاری نظامی افزایش یافته و حضور
مستشاران نظامی ٬باال بگیرد .معذالک ترکها گزارشهای ناقصی ٬فقط از جنگهای اخیر ـکابل داشتند ٬اما
آنها بر این عقیدهاند که دولت ترکی در وضع بسیار بدی است .به عقیده سلم شورویها کار خیلی کمی در
جلوگیری از مخالفت صریح خمینی با رژیم کمونیستی ـکابل میتوانند انجام دهند ٬اما آنها )شورویها( سعی
خواهند کرد که بر پاـکستان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند.
6ـ دیگر مقامات وزارت امور خارجه ترکیه که تجاربی در افغانستان دارند ٬اخیرًا نظرات مشابهی ابراز
نمودهاند؛ رئیس شاخه خاورمیانه وزارت امور خارجه آلپکار عثماناغلو اشاره کرد که در زمان کودتای
ترکی ٬دولت ترکیه و دولت داوود در حال برقراری مجدد برنامههای آموزش قبلی برای افسران نیروی
هوایی افغانستان بودند .ترکها بر این عقیدهاند که رژیم بیشتر افسرانی را که ترکیه آموزش داده زندانی کرده
و یا در خانه تحت نظر قرار داده و جای آنها را به افسران آموزش دیده روسی داده است.
اسپایزر

از :کنسول آمریکا در پیشاور
به :وزیر خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه

سند شماره )(5

شماره سند8959 :
موضوع :فرستنده رادیویی مخالفین افغانی

تاریخ 9 :اوت 1979

1ـ تمام متن محرمانه
2ـ به گفته ضیا ناصری شهروند آمریکایی متولد افغانستان ٬به زودی یک ایستگاه رادیویی مخالفین
افغانی به اضافه رادیو اسمر در این ناحیه به کار خواهد افتاد .ناصری فعًال در ارتباط با کلینیک پشتو ـ
آمریکایی خود برای آوارگان افغانی ٬در پیشاور به سر میبرد) .عطف به تلگراف مرجع الف .همچنین
یادداشت جداـگانه ارسال خواهد شد(.
ناصری ادعا میکند که با خود از آمریکا یک فرستنده رادیوئی کوچک با برد  80کیلومتر آورده است.
رادیو ٬که بایک باطری ماشین کارمیکند ٬گفته شد که به اندازه کافی کوچک است که در یک جامه دان جا
بگیرد .ناصری در مورداینکه آن را از کجا فراهم کرده چیزی نگفت ٬فقط گفت که در آمریکا آن را به دست
آورده است .او به من پیشنهاد نکرد که رادیو را ببینم ٬منهم از او نخواستم.
4ـ ضیاء ناصری در مورد استفاده از این رادیو نیز به ما چیزی نگفت .رادیو در مناطق مرزی در اطراف
پاـکستان یا در یک ناحیه ”آزاد شده“ افغانستان کار خواهد کرد .رادیو هم چون درمانگاهی که او مشغول
ساختنش است ٬با هیچ گروه به خصوصی از مخالفین افغانی مربوط نخواهد بود ٬اما در عوض ” بیطرف“
خواهد بود .او گفت ٬رادیو برای مقاصد ” انسان دوستانه“ خواهد بود.
5ــ بر طبق اظهارات ناصری ٬دولت پاـکستان باخبر است که ناصری فرستنده را به داخل کشور آورده
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است.
6ـ ناصری به من گفت ٬رادیوی مخالفان ”رادیو اسمر“ که یک ماه است گاه و بیگاهی کار میکند ٬یک
جز از تجهیزات غنیمت گرفته شده است .بنا به گزارش ٬رادیو یک فرستنده روسی نصب شده روی جیپ
است که از ارتش افغان غنیمت گرفته شده و برای برنامههای عمومی تنظیم شده است .رادیو به وسیله
حزب اسالمی گلب الدین حکمتیار کنترل میشود.
7ـ سفارت دراسالم آباد اضافه میکند :این گزارش در پیشاور نوشته شده بود ٬قبل از آن که کیسههای
پستی حامل کپی منابع ب و ج به آنجا برسد ٬بنابراین کنسول از آن تبادل با خبر نبود.
آرچارد

سند شماره )(6

تاریخ 12 :اوت 1978

از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
به :هیئت نمایندگی آمریکا در مقر ناتو فوری
طبقهبندی :سری
شماره4166 :
موضوع :سفر نیوسام معاون وزیر
امور خارجه به آسیای جنوبی
هیئت نمایندگی میتواند از مالحظات زیر درباره سفر نیوسام معاون وزارت خارجه در تاریخ 19ـ8
ژوئیه به آسیای جنوبی به طور شفاهی استفاده کند.
1ـ الف :افغانستان ٬مقامات افغانی تمایل خود را برای مناسبات دوستانه با ایاالت متحده ابراز داشته و
بر سیاست خود درباره عدم تعهد تکیه کردند .آنها گفتند که سرگرم بررسی مسائل مختلف از قبیل مسئله
مرزها با پاـکستان و قرارداد آب ایران هستند و هنوز درباره سیاستهای خودتصمیمی نگرفتهاند .آنها اظهار
داشتند که تصمیم آنها هر چه که باشد امیدوارند با همسایههای خود از طریق مذاـکرات به حل و فصل
برسند.
ب :درباره امور داخلی آنها گفتند که یک نقشه پنج ساله تنظیم خواهند کـرد و اولویت اول آنـها
اصالحات ارضی خواهد بود ٬آنها گفتند که اصل تعاونی از نظر آنها بر اصل اقتصاد اشتراـکی ارجح است.
ج :در حالی که درباره سفارتهای کشورهای غربی در ـکابل چنین احساسی وجود دارد که تعداد
مستشاران شوروی رو به افزایش است ٬این امر از طرف مقامات افغانی ذـکر نشد ٬هر چند افغانیها خاطر
نشان ساختند که افغانستان از  60سال قبل تاـکنون مناسبات خوبی با اتحاد جماهیر شوروی داشته و آنها
را در انتظار آن هستند که کمکهای اساسی از جانب اتحاد جماهیر شوروی به آنها بشود .آنها همچنین
امیدوارند که از دیگران نیز کمکهای اساسی دریافت کنند.
د :ما این امکان را بعید نمیدانیم که نفوذ شوروی ممکن است افزایش یابد ٬ولی معتقدیم که فتح بابهایی
از جانب حکومت جدید برای مناسبات دوستانه و مساعدت باید از پاسخ گوییهای مثبت برخوردار باشد.
ایاالت متحده برنامههای مساعدتی کنونی خود را ادامه خواهد داد.
ه :در عین حال اـگر برنامههای ایاالت متحده و کارمندان سرگرم در انجام این برنامهها از رفتاری

افغانستان  617

مشابه با رفتاری که نسبت به دیگر کمک دهندگان اعمال میشود برخوردار نشود و اـگـر حکـومت
افغانستان از روش غیرمتعهد اصیل خود منحرف شود ٬یا دست به سیاستهایی بزند که اسباب زحمت و
مشکالتی برای پاـکستان و ایران فراهم کند ٬اوضاع باید از طرف آمریکا مورد بررسی و تجدید نظر قرار
ـگیرد.
و :پاـکستان ٬ایران و عربستان سعودی از نفوذ فزاینده شوروی در افغانستان نگرانند ٬ولی معتقدند که
ـکشورهای غربی باید به حضور خود در آنجا ادامه دهند و اینکه کشورهای منطقه باید از هر گونه اقدام
تحریکآمیز که ممکن است افغانستان را به اتکای بیشتر به شوروی سوق دهداجتناب کنند .هندیها نظریه
حاـکی از آسودگی بیشتری دارند ٬هرچند آنها درباره نفوذ فزاینده شوروی در ـکابل و امکان ثباتی بیشتر در
مرز افغانستان و پاـکستان آنقدرها هم راضی نیستند.
2ـ الف :پاـکستان ـ مکالمات با مقامات پاـکستانی حاـکی از آن بود که آنها معتقدند که اتحاد شوروی
اـکنون افغانستان را در کنترل خود دارد و آنها در نتیجه این وضع خود را در معرض )نفوذ شوروی ـم(
احساس میکنند .پاـکستانیها نیز نسبت به هند عمیقًا سوءظن دارند و نسبت به ایران روش توام با قید
احتیاط دارند .آنها به تدریج اعتماد خود را نسبت به غرب و سنتو از دست میدهند .با توجه به این عوامل
پاـکستانیها در فرایند تجدید نظر در سیاستهای خود ٬از جمله چشم انداز سازش با اتحاد شوروی و کسب
یک وضع ناظر در نهضت عدم تعهد ٬قرار گرفتهاند .آنها گفتند که در شرف مطالعه راههایی از قبیل ترک
سنتو برای کاهش فشار اتحاد شوروی میباشند ٬ولی ژنرال ضیاءالحق به نیوسام اطالع داد که پاـکستان
دست به اقدام بدون مطالعه و فوری نخواهد زد.
ب :درباره مسئله عمل آوردن مواد هستهای ٬پاـکستانیها برای انصراف از اندیشه کارخانه عمل آوردن
مجدد ٬علیرغم اصرار ما درباره اینکه با توجه به اوضاع و احوال تغییر یافته افغانستان موقع پاـکستان
دگرگون خواهد شد و اینکه در صورتی که مسئله عمل آوردن مجدد سوخت هستهای حل شود ٬مـا
میتوانیم به اجرای برنامههای مساعدتهای اقتصادی قبلی با حکومت ضیاء ادامه دهیم اظهار بیمیلی
ـکردند.حکومت ضیاءاحساس نمیکند که به اندازه کافی نیروی سیاسی داشته باشد تا درتصمیم اولیه بوتو
برای به دست آوردن ظرفیت عمل آوردن سوخت هستهای تغییری دهد.
3ـ عربستان سعودی و دو یمن :مقامات عربستان سعودی بر سر کودتای اخیر در عدن اظهار نگرانی
ـکردهاند ٬زیرا آنها معتقدند که این کودتا نشانه دیگری از کوشش شوروی برای محاصره شبه جزیره نفت
خیز عربستان با رژیمهای خصمانه نسبت به حکومتهای میانهرو است.
آنها بر سر آنچه که معتقدند به ویژه اظهار نگرانی کردهاند ٬سرازیر شدن سربازان بیگانه به داخل
جمهوری دمکراتیک خلق یمن به دنبال این کودتا است و ما از حکومت عربستان سعودی درباره نقش آن
دراجتماع جامعه عرب درتاریخ دوم ژوئیه که منتهی به محکوم شدن نقش جمهوری دمکراتیک خلق یمن
در قتل رئیس جمهوری یمن شمالی و منزوی شدن بیشتر سیاسی واقتصادی رژیم عدن شد تمجیدکردیم.
ما همچنین با حکومت عربستان سعودی برای تسریع تحویل تجهیزات نظامی به یمن شمالی که قبًال به
تصویب ایاالت متحده رسیده کار میکنیم و قصد نداریم در مرحله فعلی به فتح بـا بـهای جـمهوری
دمکراتیک خلق یمن در عالقه به بهبود مناسبات با ایاالت متحده پاسخ مثبت دهیم.
”ونس“
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سند شماره )(7

به تاریخ 14 :اوت 79ـ58/5/23

از :سفارت آمریکا مسکو
به :سفارت آمریکا ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :به قرار اطالع ٬یک بازدید کننده سطح باالی
روسی از کابل دیدن کرد
1ـ )متن کامًال محرمانه(
2ـ در طول بحث بر مسئله افغانستان با پروفسور ٬یوری گنکوسکی از موسسه خاور شناسی )ـگزارش
تلگرامی سپتامبر( ٬مقام سفارت درباره شایعه مالقات یک عضو حزب کمونیست شوروی که در اـکتبر
ـگذشته از ـکابل دیدن کرده است ٬سؤال کرد ٬گنکوسکی خندید و جواب داد” :من میتوانم به شما اطمینان
دهم که از تاریخ آوریل 1978انقالب افغانستان تاـکنون هیچ عضو حزب کمونیست شوروی از این کشور
دیدن نکرده است“.

ـگاریسون

از :سفارت آمریکا ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه

سند شماره )(8

شماره6251 :
موضوع :ـ )استفاده اداری محدود(
ماهیت مخالفان رژیم در افغانستان

تاریخ 16 :اوت 79

1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ خالصه ـ مخالفت فزاینده نسبت به رژیم خلقی افغانستان به رهبری نور محمد ترکی رئیس جمهور
وحفیظاهلل ـ امین نخست وزیر از سوی عناصر نامتجانس که انگیزههای آنهاتظلمات متفاوت است ٬نشان
داده میشود .عناصر تشکیل دهنده اولیه برانگیزنده گروههای مختلف مخالفان که برای یک دگرگونی
شدید در این رژیم انقالبی مبارزه میکنند عبارت است از ترس نسبت به سرکوبی اسالم و احساس نفرت
نسبت به آنچه آنها فروخته شدن روح ملی افغانستان به مسکو درک میکنند.
رهبری مشترک ترکی و امین امکان کمی برای مانور دادن دارد و راه حلهای چندانی هم که راه را برای
احتمال معکوس کردن روند جاری باز گذارند ٬در اختیار ندارد ٬غیر از آنکه فقط پاسخگوی مقداری از
تقاضاها برای چنین دگرگونی شدیدی است ٬بنابراین تشدید عملیات ضد شورش همراه بـا کـوشش
بزرگتری از جانب شوروی برای نجات خود انقالب افغانستان نه برای این دستگاه رهبری ویژه ٬در افق
نمایان است .علیرغم موفقیتهایی که تاـکنون به دست آمده ٬مخالفان رژیم همچنان پراـکنده و غیر متشکل
هستند و به طور عمده فاقد رهبری.
3ـ موانع بزرگی در پیش پای کوشش عصیانگران برای سرنگون کردن یک رژیم مصمم و بیامان و به
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خوبی مسلح شده قرار دارد و هدفهای مخالفان به طور کلی فاقد شکل مشخص است و مبهم میباشد .با
وجود این ”پیروزی مخالفان“ )ـکه به هیچ وجه تأمین نشده است( ممکن است برای عالقه بشر دوستانه و
عمرانی و سیاسی ایاالت متحده در این کشور و در این منطقه خوش یمن باشد .سقوط یک رژیم رادیکال
دست چپی و مورد حمایت شوروی به حق میتواند انعکاسهای مثبتی برای ایاالت متحده در سراسر جهان
سوم٬ازطریق نشان دادن اینکه نظر حریفان ما درباره روند ”ـگریزناپذیر“تاریخ لزوما”دقیق نیست٬داشته
باشد .همچنین علیرغم قلت اطالعات ویژه ٬رژیمی که به رهبری مخالفان رژیم کنونی بر سر کار آید
میتواند به حق به بازگشت حضور ایاالت متحده در زمینه عمرانی در این منطقه کمک کند و برعکس٬
رژیمی که بر شالوده تعالیم برخواسته از بنیاد گرایی اسالمی استوار باشد ٬احـتماًال بـرای اصـالحات
اجتماعی و اقتصادی چندان اولویتی قائل نخواهد شد )مثًال بیانیه حزب اسالمی افغانستان خواسـتار
تحمیل مجدد“ پرده )مقصود حجاب است ـ م( و محکوم کردن زنان به یک زندگی منزوی است( و شاید
انتقامجوییهای وسیع ناـگزیر علیه خلقیها فعل و انفعاالت منفی از نظر حقوق بشر داشته باشد ٬هر قدر هم
قصاص علیه بعضی از مقامات خلقی موجه به نظر برسد .معذالک منافع وسیعتر ما با توجه به پیوندهای
نزدیک جمهوری دمکراتیک افغانستان با مسکو ٬در معرض قمار قرار گرفته و به احتمال قوی با برکناری
رژیم ترکی و امین خدمتی به این منافع انجام خواهد گرفت.
پایان خالصه
4ـ مقدمه :از زمان برقراری جمهوری دمکراتیک افغانستان در شانزده ماه قبل دستگاه رهبری و افراد
عادی حزب دمکراتیک خلق افغانستان که عنصر کلیدی کشور را تشکیل میدهد و ریشههای اصلی آن
در یک گروه کوچکی از نظامیان و جزئی از اندیشمندان و جوانان شهر نشین جا گرفتهاند ٬میکوشند تا
مناسبات ”سنتی“ سیاسی و اجتماعی این کشور را به شکل شدید و ناـگهانی تغییر دهند .با توجه به فقر و
عقب ماندگی افغانستان هدفهای این رژیم انقالبی به خودی خود شاید ازپشتیبانی اغلب محافل عالقهمند
به بهبود وضع مردم افغانستان برخوردار باشد .معذالک یک سلسله اشتباهات سیاسی و سیاست سرکوبی
خشن و بعضی از مفاهیمی که به عقیده و اصرار رژیم سوء تعبیر شده است ٬باعث به وجود آمـدن و
تشدیدیک نهضت مخالفان گردیده است که عملیات آن ظرفیت حکومت افغانستان را برای کنترل کشور
در خارج از مراـکز بزرگ جمعیتی کاهش داده است ٬هر چند که رژیم هنوز هم میتواند به سرعت و با
قدرت در نزدیکی قلب سیاسی کشور با این نهضتها به مبارزه برخیزد )همچنان که روز پنجم اوت این
موضوع نشان داده شد( ٬با وجود این مخالفت با رژیم علیرغم پراـکنده بودن و فاقد رهبر بودنش٬تقریبًا در
همه جا گسترش یافته و ظاهرًا تظلمات عمیقی که باعث به میدان آمدن هزاران شورشی ٬با به خطر
انداختن همه چیز خود در کوشش برای سرنگون کردن رژیمی که مدعی است که تنها غم و غصه آن رفاه
تودههای افغانستان است ٬تشدید میشود.
5ــ عناصر اصلی معادله مخالفت :مخالفت با رژیم جمهوری دمکراتیک افـغانستان یک شـورش
هماهنگ و یکدست نیست ٬زیرا تعدادی از عناصر نامتجانس ٬به دالیل مختلف برای به وجود آوردن
دگرگونی شدیدی در این رژیم مبارزه میکنند ٬گروههای شورشی که اـکنون عمًال سرگرم نبرد علیه ارتش
افغانستان هستند ٬نیروی انسانی خود را از روستاها و قبائل به دست میآورند که این عناصر در هر جا از
 80تا  90درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند .این بخشهای به طور کلی بیسواد جامعه افغانستان٬
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حریفان سنتی هر حکومت مرکزی در ـکابل هستند ٬هر چندبیشتر آنها اـگر به حال خود گذارده شوند شم و
احساس سیاسی ندارند .معذالک بعضی از دهکدهها به دالیل مختلفی )مثًال اقـتصادی( از جـمهوری
دمکراتیک افغانستان بدون شک پشتیبانی میکنند ٬زیرا جمعیت روستایی همچنین منبع نیروی انسانی
حکومت برای تشکیل صفوف سربازان خود میباشد و بدین ترتیب مقاومت در برابر رژیم افغانستان هر
چند گسترش یافته است ٬هنوز کامًال در مقابل توانایی رژیم برای رفع نیازهای خود از لحاظ سربازان
ساده قرار نگرفته است ٬هر چند در واقع مشکالتی پیش آمده است.
6ـ تعدادی از عناصری که چندان پایگاهی ندارند نیز بـه کـوششهای مـخالفان کـمک مـیکنند.
خویشاوندان آنهایی که برکنار شده یا از سایر لحاظ در معرض تعقیب و آزار این رژیم قرار گرفته ٬بدون
شک در جستجوی انتقام هستند ٬چنانچه سنت در این جامعه اشباع شده از احساس انتقام حکومت
میکند ٬هر اندازه که این دستگاه رهبری بیشتر برای تعقیب سیاستهای گذشته خودش دوام بیاورد برتعداد
اینگروه ویژه افزوده خواهد شد.
دسته چپیهای سرخورده و منزوی شده )ـکه بیشتر آنها از حزب پرچم و همچنین بعضی از حزب
خلقیهای وامانده هستند( نیز در پی دگرگونی هستند و احساس آنها کمتر از دیگران نیست ٬زیرا آنها
معتقدند که رهبری گروه ترکی و امین به روح اصیل انقالب خیانت کرده و حسن نیت اولیهای که با پیش
آمدن یک حکومت اصالح طلب در شانزده ماه قبل نشان داده شد ٬از میان رفته است.
عناصر سرخورده نظامی که در نظر آنها این کشتار و زد و خورد پایانی ندارد ٬یک بخش بالقوه انتقاد
ـکننده از مخالفان را تشکیل خواهند داد ٬به ویژه اـگر فرار از خدمت نظام و پیوستن به صفوف مخالفان
افزایش یابد و یا اـگرشورشهایی مانند شورش پنج اوت باز هم اتفاق بیفتد .گروههای مخالفان که ستاد آنها
درپیشاور )پاـکستان(است٬عبارتنداز ناراضیان ”دستگاه حاـکمه“ سابق که به طور کلی باتحقیر برخلقیها
نگاه میکنند ٬زیرا بیشتر آنها از لحاظ شجرهشناسی به طبقات برگزیده افغانستان تعلق ندارند .معذالک این
”جبهههای آزادی بخش“ به خودی خود جمهوری دمکراتیک افغانستان را به مبارزه نمیطلبند و جبهه
آزادیبخش ملی افغانستان و سایر جبهه ها اـگر بخواهند نقش مهمی در آینده ایفا کنند ٬شاید ناـگزیر باشند
اختالفات درونی خود را حل کنند و یک شالودهای را بر اساس حسن نیت برای اجرای عملیات شورشی
در نزدیک قلب سیاسی کشور برقرار کنند .گروههایی که هدفهای دائمی ندارند نیز مزاحمتهایی برای
حکومت افغانستان ایجاد میکنند و در عین حال راهزنها و سایر عناصر جنایتکار عملیات خود را در
امتداد شاهراههای عمده کشور افزایش میدهند و بدین ترتیب به درهم ریختگی نظم و قانون در خارج از
شهرها کمک بیشتری میکنند.
7ـ گروههای عمدهای که در داخل افغانستان سرگرم عملیات میباشند و مناطق عـمده عـملیات
موفقیتآمیز مخالفان از این قرارند :ایاالت شرقی نورستان )ـکه در آن نورستانیها فقط عالقهمند بودند که
مانع دسترسی رژیم به موطن پراززمینهای ناهموارخود شوند ٬ولی اـکنون ممکن است با جنگ در دره پنج
شیر که به ـکابل بیشتر نزدیک است وابستگی پیدا کنند( ٬ایالت پکتیا در جنوب شرقی پایتخت )ـکه نهضت
مخالفت آنها ممکن است بیش از همه به آوارگان در پاـکستان و همچنین به گروههای ”رسمی“ مربوط
باشد ٬به ویژه گروه ـگلبالدین حکمت یار ـ سیداحمد گیالنی که محل آنها در پیشاور است ٬و در آنجا
ـکوششهایشان ممکن است به شهرهای گردیز و غزنی برسد(.
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ستون فقرات مرکزی هاللی شکل کشور )ـکه جمعیت شیعه هزاره آن که در پائینترین درجه نردبان
اقتصادی و اجتماعی افغانستان قرار دارد ٬شاید برای آن میجنگند که از سرکوبیها گذشته که به دست
حکومت مرکزی تحت سلطه پشتوها دیده است ٬انتقام گیری کند( .منطقه اطراف شهر هرات )ـکه در آنجا
نشانههایی در دست است که ”نفوذ“ یا ”تجربیات“ ایرانیان ممکن است به شورشیان فارسی و پشتو کمک
بکند( و مناطق کشاورزی ترکمننشین و ازبکنشین هندوکش )هر چند در این مناطق ارتش کمتر حضور
دارد و زدوخوردها به مقیاسهای زد و خوردهای در امتداد مرز پاـکستان و افغانستان نیست( .شواهد
درباره هماهنگی این کوششها بسیار کم است و الاقل تاـکنون این عملیات موفقآمیز به ابتکار ساـکنان
محلی که به دفاع از سرزمین زاد و بومی خود میپرداختند ٬انجام گرفته است .اـگر عصیانگران عملیات
بزرگی را در خارج از این مناطق انفرادی به راه بیندازند )همان طوری که اـکنون در مورد نورستان صدق
میکند( ٬مشکالت رژیم به طور آشکارا ممکن است دشوارتر شود.
8ــ تظلمات اساسی مخالفان ظاهرًا برای توجیه زد و خورد دراز مدت کافی به نظر میرسد .دو مفهوم
بر این ”ـگالیهها“ که انگیزه عناصر مخالف است و عصیانگری کلی این کشور را به مقیاسهای بزرگتری از
سایر مالحظات تحریک میکند عبارتند از:
اول این مفهوم همگانی که دستگاه رهبری جمهوری دمکراتیک افـغانستان از ”خـدا نشـناسهای
ـکمونیست“ تشکیل شده و اینکه گروه ترکی و امین روح ملی افغانستان و آینده آن را به مسکو فروخته
است .ترس از سرکوبی نهایی حقوق مذهبی آنها به نمونه آسیای مرکزی شوروی )الزم به یادآوری است
ـکه بسیاری از مسلمانان از این مناطق در قرن بیستم برای حفظ تمامیت مذهبی خود بـه افـغانستان
ـگریختند( و نفرت سنتی افغانیها نسبت به همسایه شمالی نیرومند )و بنابراین تهدید کننده( ٬هنگامی که با
سالحهای مدرن و اراده برای انتقام یکجا شود مشکل بزرگی پیش خواهد آورد .ایـنها احسـاسات و
عواطفی هستند که کمتر احتمال میرود به سرعت کاهش یابد و بنابراین از میان بردن آنها به کمک زور
فوقالعاده دشوار است.
9ـ در عوض برنامههای عمده اصالحی رژیم )ـکاهش بیسوادی ٬اصالحات ارضی ٬برطرف کردن
شیربها و ممنوع کردن رباخواری( باعث مخالفتهای پراـکندهای شد ولی عصیانگری مداوم با خصومت با
این برنامههاارتباطی ندارد ٬هر چند هم این برنامهها از محبوبیت عمومی برخوردارنباشد .آنچه که روشن
مصمم و بیامان اسلحه به
است این است که برای اینکه حتی افغانها بر علیه سالحهای جدید یک حکومت ّ
دست بگیرند ٬عواطف بسیار عمیقی الزم است و چنین عواطفی در واقع در صـحنه سـیاسی کـنونی
افغانستان حکمفرماست.
10ـ برای اینکه رژیم بتواند روند کنونی را معکوس کند راههای اختیاری مـعدودی در دسـترس
میباشد .دستگاه رهبری جمهوری دمکراتیک افـغانستان ظـاهرًا راهـهای اخـتیاری سـیاسی بسـیار
محدودی دارد که اـگراتخاذ شود بتواندفرصتهایی برای معکوس کردن جریان کنونی داشته باشد .حکومت
عدهای از برنامههای خود را )به ویژه اصالحات ارضی را( ”باموفقیت انجام یافته“ اعالم داشته است ٬ولی
این اقدام اثر ملموس ناچیزی بر سطح زد و خوردها داشته است و این تحولی است که این استدالل را که
اصالحات رژیم علل ریشهای رشد نیروهای مخالف نبوده است ٬تقویت میکند.
11ـ دستگاه رهبری برای سروکار داشتن با مسئله مذهبی یک مبارزه ٬روابط عمومی دامنه داری را به
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راه انداخته است که از جمله این استدالل مکرر از سوی ترکی و امین در نطقهای عمومی آنهاست ٬مبنی بر
اینکه جمهوری دمکراتیک افغانستان مطلقًا با اسالم مخالف نیست .عالوه بر این در اجتماعی در ـکابل
متشکل از بیش از یکصد تن از عالمان اسالمی اعالمیهای در پشتیبانی از ”تقوای“ رژیم و ادعای اینکه
جمهوری دمکراتیک افغانستان عمًال ”حامی“ اسالم است صادر شد.
معذالک این کوشش ویژه به حق ممکن است دیرتراز آن صادر شده باشد که بتواند تودهها رامتقاعد کند که
یکی از هدفهای اساسی رژیم خلقی ٬تضعیف اسالم در افغانستان نیست.
12ـ تغییرات جزئی در مناسبات جمهوری دمکراتیک افغانستان با اتـحاد شـوروی مـمکن است
مخالفت با رژیم را تااندازهای مالیمتر کند ٬ولی مشخص کردن راههای پرمعنی که خلقیها بتوانند این هدف
را بدون به مخاطره انداختن موجودیت خود تا حد انهدام دنبال کنند ٬دشوار است ٬زیرا ارتباط با شورویها
پشتیبانی اصلی دستگاه رهبری کنونی است و بدین ترتیب گروه ترکی و امین با این معما مواجه است که
جمهوری دمکراتیک افغانستان شاید بدون پشتیبانی وسیع شوروی نتواند به بقاء خودادامه دهد و در عین
حال معمای دیگری پیش میآید و آن اینکه همین پشتیبانی باعث دامن زدن احساسات مخالفت ملی
ـگرایانه میشود.
13ـ یک دگرگونی اصیل در ترکیب دستگاه رهبری )نه صرفًا یک ترمیم پستهای وزیران که جنبه
آرایشی دارد( ممکن است احتماًال انقالب را حفظ کند ٬ولی یک گروه جدید جـمهوری دمکـراتـیک
افغانستان در عین حال ناـگزیر خواهد بود عوامالناس افغانی را متقاعد کند که برداشتهای جدید نسبت به
اسالم و مسکو به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .معذالک در این رابطه صرف نظر از مقدار یا منبع فشار
خارجی دستگاه رهبری کنونی کمتر متحمل به نظر میرسد که داوطلبانه جویای انهدام خود باشد.
بنابراین با توجه به اینکه قتلهای سیاسی انفرادی صورت نمیگیرد و این چیزی است که نمیتوان آن را
غیرمحتمل دانست ٬شاید رهبران خلقی به کوششهای خود برای نابود کردن مخالفان با توسل به زور ادامه
دهند و این سیاستی است که شاید منجر به زد و خورد بیشتر در خارج از شهرها و سطح باالتری از
پشتیبانی شوروی و بالمال مداخله مستقیم شوروی ”برای نجات انقالب“ بشود.
14ـ مخالفان آن قدر هم یکدست و متحد نیستند :علیرغم مشکالتی که مخالفان برای رژیم خلقی
ایجاد کردهاند ٬با موانعی که ناشی از خود است نیز مواجه هستند و نابودی جمهوری دمکراتیک افغانستان
به هیچ وجه گریزناپذیر نیست .مثًال شورشیان )شاید از لحاظ نقشه و طرح( باید هنوزمنطقهای بزرگتر از
یک شهر کوچک را به تصرف خود درآورند )هر چند اـکنون مناطق بزرگی در خارج از شهرها برای
نیروهای دولتی ”ممنوع الورود“ به ویژه پس از فرارسیدن شب اعالم شده است( و چنین به نظر میرسد که
یک رهبر مخالفان که هویت او شناخته شده باشد و بتواند وفاداری عموم ملت را به خود جلب کند وجود
ندارد و کوششهای ضدرژیم فاقد هماهنگی و فاقد نقشه بوده است .تاـکنون مخالفین به انگیزه اولیه خطاها
و ناآزمودگیهای خود رژیم به فعالیت برخاستهاند .اینها عواملی هستند که میتوان آنها را اساسًا منفی
قلمداد کرد .اـگر خلقیها در آینده مرتکب سوء محاسبه نشوند و یا از خود ترفندهای سیاسی ماهرانهای
نشان دهند و اـگر شورشیان نتوانند خود را تحت یک رهبری متحد متشکل کنند ٬معلوم نخواهد بود که تا
چه مدت عوامل منفی بتوانند دشواری و رنج الزم برای سرنگون کردن یک رژیم مصمم و به خوبی مسلح
شده را تحمل کنند .فشار و فرسایش و تشنج تنها متوجه خلقیها نیست و در اوضاع و احوال کنونی
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”پیروزی“ به حق نصیب طرفی خواهد شد که بتواند از باختن اجتناب کند.
15ـ ”پیروزی“ مخالفان از چند جنبه برای منافع ایاالت متحده برخوردار خوشیمن خواهد بود ٬ولی
با در نظر گرفتن جنبههای منفی و مثبت ٬احتماًال برای ایاالت متحده مساعدتر خواهد بود .به وسیعترین
مفهوم سقوط یک رژیم رادیکال دست چپی مورد حمایت شوروی به حق به منافع ایاالت متحده خدمت
خواهد کرد و در درجه اول به جهان سوم نشان خواهد داد که دیدگاه حریفان مارکسیست لنینیست ما
درباره ”روند اجتنابناپذیر تاریخ جهان“ لزومًا دقیق نیست.
یک موضعگیری حقیقتًا غیر متعهد بینالمللی حتمًا از جانب ما مورداستقبال قرار خواهد گرفت و همچنین
مشارکت مجدد ایاالت متحده در زمینه عمران اقتصادی در صورت کنار رفتن جمهوری دمکراتـیک
افغانستان ٬پیش خواهد آمد .هر چند اطالعات قاطع درباره هدفهای مخالفان در دسترس نیست .در
داخل کشور یک گروه از مخالفان )جبهه ملی انقالب اسالمی افغانستان( علنًا از تشکیل ”لویا جرگه“
)شورای عالی سنتی افغانستان که برای بحث درباره تصمیمات بزرگ مربوط به کشور تشکیل میشود(
علنًا دفاع کرده است و بدین ترتیب از پشتیبانی ما از فرآیندهای دمکراتیک برخوردار خواهد بود ٬البته به
فرض اینکه یک چنین اجتماعی درواقع صورت گیرد.
16ـ بالعکس ”بیانیههای“ در دسترس صادر شده به وسیله گروههای مخالف خواستار یک نظام
اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسالمی ”بنیادگرا“ میباشد و بنابراین یک رژیم تـحت رهـبری
مخالفان به احتمال اصالحات اجتماعی و اقتصادی )ـکه تا این اندازه برای این کشور عقب مانده الزم است
و در درجه اول اولویت قرار گرفته( نخواهد داشت .هزاران فقره انتقامجوییهای شخصی ٬به احتمال قوی
علیه کارکنان بازمانده حزب خلق صورت خواهد گرفت و بدین ترتیب سابقه دوران بعد از رژیم جمهوری
دمکراتیک افغانستان از لحاظ حقوق بشر لکهدار خواهد شد؛ صرف نظر از اینکه این انتقامهای شخصی
علیه بعضی از مقامات حزب خلق حتی موجه جلوهـگر شده باشد .یک موضع غیردوستانه نسبت به اتحاد
جماهیر شوروی )ـکه اجتناب ناپذیر نیست ولی یقینًا با توجه به نیروهای برانگیزنده مخالفان کنونی بیشتر
احتمال دارد( ممکن است نتایج بیثباتکنندهای برای منطقه داشته باشد ٬به ویژه با توجه به بالتکلیفیهای
حاـکم بر کشورهای همسایه افغانستان .در ضمن چنین احتمالی ممکن است در ارزیابی اینکه تا چه حدی
میتوان با این رژیم خلقی مراوده داشت در محاسبات مسکو در نظر گرفته شود.
17ـ با محاسبه نکات مثبت و منفی منافع وسیعتر ما به ویژه با توجه به پیوندهای فوقالعاده نزدیک
جمهوری دمکراتیک افغانستان با مسکو و خصومت تقریبًا آشنای آنها باایاالت متحده و جوترسی که این
رژیم در سراسر این کشور )ایاالت متحده آمریکا( ایجاد کرده است ٬به منافع عمده ما با کنار رفتن رژیم
ترکی و امین علیرغم ناـکامیهایی که ممکن است برای اصالحات آینده اجتماعی و اقتصادی در داخل
افغانستان داشته باشد خدمت خواهد کرد.
آمستوتز
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سند شماره )(9

از :سفارت آمریکا ـ مسکو
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :نظرات شوروی در مورد افغانستان
1ـ تمام متن محرمانه است
2ـ جاـکو دوپانت )محفوظ بماند( کاردار فرانسه در مسکو اخیرًا با بالدیرف رئیس اداره کشورهای
خاورمیانه وزارت خارجه )شوروی( مالقات نمود و مطالب زیرین را در مالقات چهار نفره  14اوت ارائه
ـکرد:
3ـ وضعیت سیاسی در افغانستان :بالدیرف قبول داشت که مشکالتی در کشور وجود دارد ٬ولی ادعا
نمود که این موضوع تعجبآور نیست ٬زیرا که انقالب افغانستان در یک دوره انتقالی میباشد .بالدیرف
ـگفت که دولت افغانستان وقایع  5اوت ـکابل را به دخالت قدرتهای خارجی مرتبط نموده است ٬ولی اضافه
نمود که اـکنون وضعیت قابل کنترل است .روسها نسبت به رهبران افغانستان خیلی تمایل دارند؛ روابط بین
دو کشور عالی است و روسها در مورد آینده افغانستان خوشبین هستند.
4ـ مداخله شوروی در افغانستان :از بالدیرف در مورد امکان مداخله روسیه سؤال شد ٬او پاسخ داد٬
اتحاد شوروی با هرگونه مداخله در افغانستان از هر طرفی مخالف است .او به گفته مورخه نوامبر 1978
برژنف در مورد ایران به عنوان سیاست اصلی شوروی برای منطقه اشاره کرد و گفت این سیاست در مورد
افغانستان قابل اجراست.
بالدیرف در ضمن اینکه ادعا میکرد پیمان  1978روسیه ـ افغانستان یک پیمان نظامی نیست .اضافه
ـکرد که چنانچه خطری برای صلح منطقه وجود داشته باشد ٬اتحاد شوروی نمیتواند بیطرف باشد .در هر
صورت هر گونه اقدام شوروی؛ با منشور ملل متحد مطابقت خواهد داشت.
5ــ حضور فعلی شوروی :وقتی در مورد گزارشات مبنی بر حضور  3000پرسنل نظامی شوروی در
افغانستان از بالدیرف سؤال شد ٬او گفت که در این تعداد به میزان زیادی اغراق شده است.
6ـ آینده سیاسی جمهوری دمکراتیک افغانستان :دوپانت گفت که بالدیرف به وسیله اظهاراتش که
روسها نسبت به دولت فعلی افغانستان اعتماد دارند ٬این برداشت را به ما داد که روسها در نظر ندارند آن را
ترمیم نمایند.
سند شماره )(10

تاریخ 16 :اوت 1979

تاریخ 18 :اوت 1979
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :مقام روسی اظهار اطمینان میکند که مسکو از شهروندانش در اینجا حفاظت میکند.
1ـ تمام متن محرمانه است.
2ـ خالصه :طبق گفته یک مأمور سفارت شوروی ٬حدود  10روسی در آشوبهای دوره پس ازانقالب
در افغانستان کشته شدهاند .دیپلمات روسی اظهار اطمینان نمود که مسکو برای حفاظت از نمایندگانش
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در اینجا هر اقدام الزمی را انجام خواهد داد و همانگونه که به نظر میآید هر چه شورشیان ضدروسی
فعالیتهای خودشان را نزدیکتر به ـکابل انجام میدهند ٬شوروی از خود کمحوصلگی نشان میدهد که
میتواند فشارهای فزایندهای که در مورد روسهایی که در این کشور خدمت مینمایند وجود دارد را
منعکس سازد.
3ـ در جریان یک گفتگو در یک میهمانی در 15اوت الکساندر دی موروزف دیپلمات روسی به مأمور
سیاسی سفارت گفت که حدود  10شهروند روسی از زمان انقالب آوریل  1978کشته شدهاند .موروزف
در رابطه با اقدامات احتمالی آتی شوروی در جهت افغانستان اظهار داشت؛ مطمئن میباشم که دولت من
هر چه را که الزم باشد برای حفاظت از تمام روسهایی که در افغانستان خدمت مینمایند انجام خواهد داد.
موروزف سیاست خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری دمکراتیک افغانستان خصوصًا قطع کمک اقتصادی
و ایجاد خیلی از مشکالت داخلی که رژیم ترکی با آنها رو به رو است را مورد سرزنش قرار داد .او تأـکید
ـکرد که هیچ مخالف مسئولی نمیتواند با اتحاد شوروی دشمن باشد ٬چونکه شوروی برای سالها بـه
درخواست افغانستان انواع کمکها را در اختیار دولتهای گوناـگون افغانستان قرار داده است و اـکنون مسکو
فقط سیاستهای گذشته را ادامه میدهد .موروزف نتیجهـگیری نمود که مخالفت فعلی با رژیـم کـامًال
غیرمسئوالنه و محکوم به شکست است ٬زیرا که بر اساس یک اصل ضد روسی غیر قابل توجیه قرار داده
شده است.
4ـ نظریه :موروزف که در اینجا یکی از روسهای قابل تحسین است ٬در خالل این گفتگو به طور
مشخص از همیشه کج خلقتر بود .او به مقدار زیادی برای تشریح وضعیت ایـنجا روی اصـالحات
ـکنایهآمیز تکیه میکرد ٬ولی به صورت بارزی به نظر میرسید متقاعد شده باشد که سیاستهای آمریکا
تعمدًا وضعیتی به وجود آورده است که برای منافع اقتصادی و سیاسی روسیه مـخاطرهآمیز و بـرای
نمایندههای شوروی در این کشور بسیار خطرناـک میباشد .کم حوصلگی موروزف میتواند به فشارهای
سنگینی که روی او و همقطارانش هست ٬نسبت داده شود.
5ــ نظریه موروزف درباره تعهد دولت شوروی برای امنیت روسها در افغانستان در زمینه احتمال
مداخله مستقیم نظامی ابراز شد و وی مطمئن به نظر میرسید که چنانچه الزم باشد دستگاه رهـبری
شوروی برای حفاظت از مشاورین بیشمار و دیگر مقامات در اینجا سربازان را به ـکابل خواهد فرستاد.
البته مانمیدانیم که آیا موروزف با گفتن این موضوع خود را دلگرم مینمود ٬یااینکه وی حقیقتًا به نوعی از
برنامهریزی احتمالی شوروی آـگاهی دارد .در این رابطه قابل ذـکر است که در هنگام آشوب در ـکابل )23
ژوئن و 5اوت( محوطه سفارت شوروی و همچنین منطقه مسکونی که خیلی از خانوادههای روسی در آن
منطقه سکنی دارند ٬فورًا توسط نیروهای نظامی افغانستان منجمله تانکها و دیگر تجهیزات سنگین احاطه
قویًا اشاره بر این دارد که رژیم به تهدید نهانی که توسط شورشیان برای شهروندان روسی
شد ٬حرکتی که ّ
مطرح شده است آـگاهی دارد.
6ـ سرانجام تا جایی که ما اطالع داریم رقم ”حدود  10نفر“ که موروزف اظهار داشته باالترین تعداد
تلفات است که تاـکنون توسط یک مقام روسی در گفتگو با یک مقام آمریکایی به کار برده شده است .ما
معتقدیم رقم واقعی تلفات احتماًال به طور قابل توجهی باالتر است.
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از :کنسول آمریکا در پیشاور
به :وزیر خارجه واشنگتن دی سی

سند شماره )(11

تاریخ 19 :اوت 1979
طبقهبندی :خیلی محرمانه

شماره سند9324 :
موضوع :شورشیان شایعات ”دولت تبعیدی“ را رد میکنند.
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ سه نفر از نمایندگان شورشیان افغانی که من با آنها صحبت کردهام ٬تشکیل یک ”دولت پنهانی“
شورشی متشکل از سران مخالفان را تکذیب کردهاند .این تکذیبها با شایعاتی که از منابع ـکابل براساس
ـگفتههای رادیو شورشیان رسیده ٬تناقض دارد.
3ـ من با حسن گیالنی ٬برادرزاده و معتمد سیداحمد گیالنی در تاریخ دهم اوت ٬شهروند آمریکایی
ضیا ناصری در یازدهم اوت ٬و با رهبر شماره  2حزب اسالمی افغانستان ٬امیناهلل در چهاردهم همان ماه
مالقات کردم .همه آنها هر گونه دولت موقت مخالفان یا دولت پنهانی را که عمدتًا از رهبران مستقر در
پیشاور تشکیل شده ٬بیثمر میدانند .ناصری چنان دولتی را به ”انداختن پنج حیوان مختلف در یک
قفس“ تشبیه کرد ٬افکار گیالنی هم در خطوط مشابه دور میزد .امیناهلل ٬روش معمول حزب ٬بدنام کردن
ـگروههای دیگر ٬را دنبال کرد و گفت که حزب به چنان ائتالفی نخواهد پیوست.
4ـ به طور وضوح٬خصومتهای دیرپای بین گروههای مختلف شورشی فروکش نکرده است .هر زمان
ـکه من با مخالفان گفتگو میکنم ٬یک قسمت از گفتگوها در فحاشی به رقیب میگذرد .چندی پیش٬
خصومتهای درون گروهی کامًال برای من آشکار شد ٬در استخر شنای هتل خیبر اینترکنتینانتال در حالی
ـکه خانوادهام شنا میکردند ٬من نشستم و با ناصری و یک شخصیت قبیلهای افغانی ٬حسن گیالنی ٬و یک
دوست قدیمی ٬و همشاـگردی ناصری و آروبی ساربلند دیپلمات سابق افغانی که حاال در ـگروه گیالنی
است٬گپ زدم .کلمات غیردوستانه بین دوطرف به زبان پشتو رد و بدل میشد .گیالنی به شخص قبیلهای
دستور داد که دور شود .تشنجها زیاد بود .من احساس کردم که گویی در آغل هستم.
5ــ ناصری بعدًا توضیح داد که شخص قبیلهای) ٬این شخص از قبیله( وزیـری از ایـالت پکـتیا٬
میخواست که دسته گیالنی را ترک کند واز او ـ ناصری ـخواسته که فرماندهی یک گروه جدید را به عهده
بگیرد.
ناـگفته پیداست که ٬گیالنی از ترک عقیده و تعویض گروه بسیار منزجر شده است .من به ناصری به
عنوان یک شهروند آمریکایی توجه دادم که او میتوانست به آسانی گرفتار و درگیر مسئوالن منطقهای
بشود ٬اـگر او یک نقش رهبری میان شورشیان به عهده بگیرد .من گفتم که امیدوارم او مسئله را به دقت
مطالعه کند ٬به هر صورت ٬او منصرف به نظر نمیآمد.
6ـ ”رادیو اسمر“ هیچ کدام از شورشیانی که من اخیرًا با آنها مالقات کردهام نتوانستهاند که رادیو اسمر
را از پیشاور بگیرند .دستیار من ٬مسعود اـکرم ٬نیز در دوباری که کوشیده است موفق نبوده است.
همچنین شخص قبیلهای وزیری گفت که او نتوانسته ایستگاه رادیویی را در دهکدهاش نزدیک ماتون
)ـکست( در پکتیا٬بگیرد .مخالفان از وجود رادیواطالع دارند .آنها آن را به حزب اسالمی ـگلبالدین نسبت
میدهند و میگویند که آن یک جز از تجهیزات فتح شده و تغییر یافته است .امیناهلل از حزب تأـکید میکند
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ـکه سازمان اوتنها برای فرستنده مسئول است .آن روی امواج  4/2مگاهرتز 65 ٬و  70متر ٬بین ساعات  9ـ
 8بعد از ظهر به وقت پاـکستان برنامه پخش میکند ٬به گفته او پارازیتهای شدید فرستندههای ـکابل ٬جالل
آباد ٬و تاشکند ٬گرفتن رادیو را در اینجا مشکل میکند .هر گونه گزارشی ناشی از رادیویی که شورشیان از
آن خبر دارند به طور دست دوم از ـکابل دریافت میشود .در محور گزارش ”دولت پنهانی“ ٬مردی که با او
آرچارد
صحبت کردهام ٬چنین گزارش رادیویی را نشنیده بود.
سند شماره )(12
تاریخ 19 :اوت 79
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
به :سفارت آمریکا ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه ـ گزارشگر )رابرت .لی.باری(
موضوع) :محرمانه( گزارش دیدار مقام عالیرتبه
شوروی به افغانستان در اـکتبر سال گذشته
1ـ )محرمانه ـ تمام متن(
2ـ وزارت خارجه هیچ اطالعی برای تأیید گزارش مندرج در تلگرام مرجع الف ندارد .سوابق ما
حاـکی از آن است که در سه هفته اول ماه اـکتبر برای گذراندن تعطیالت در شهر کریمه بوده و در  25اـکتبر به
ـکریستوفر
مسکو بازگشته است.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن

سند شماره )(13

سری
تاریخ 20 :اوت 1979

شماره6309 :
موضوع :سفیر آلمان شرقی از صحنه ـکابل دور میشود.
1ـ )استفاده محدود اداری( روز  16اوت دکتر هرمان شوسیائو سفیر آلمان شرقی برای عمل جراحی
اضطراری که مأمورین سفارت آلمان شرقی آن را سه فقره شکستگی در ساق چپ او توصیف کردند ٬از
ـکابل به مقصد برلین شرقی پروازکرد .شوسیائو با آمبوالنس به فرودگاه آورده شده وداخل یک هواپیمای
پرواز آیروفلوت قرار گرفت ٬بدین ترتیب همکاران دیپلماتیک او فرصت نیافتند با او خداحافظی کنند .به
ما گفته شده است که معالجه او در جمهوری دمکراتیک آلمان الاقل شش ماه به طول خواهد انجامید.
2ـ )سری( شب دوازده اوت در حالی که شوسیائو و وزیر مختار سفارت به اتفاق از یک میهمانی
خارج میشدند ٬اندکی قبل از برقراری ساعات مقررات منع عبور و مرور سفیر آلمان شرقی گفت که او
میخواهد شخص اخیر را هر چه زودتر در مورد یک موضوع اضطراری ببیند .وزیر مختار پاسخ گفت که
او روز دیگر به سفیر زنگ زده و یک زمانی که برای هر دو متناسب باشد تعیین خواهد کرد .هنگامی که
وزیر مختار روز 13اوت به اوتلفن کرد ٬به اوگفتند که شوسیائو ساق پایش دریک حادثه خانگی شب قبل
شکسته است و نمیتواند دیدار کنندگان را بپذیرد.
3ـ )سری( اظهار نظر :جای شوسیائو در جامعه دیپلماتیک ـکابل خالی خواهد بود .او اعم از اینکه به
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ابتکارخود عمل میکرد یااینکه به احتمال قوی به دستور شورویها ٬همتاهای غربی و جهان سومی خود را
درباره کوششهای شوروی برای ترتیب دادن یک راه حل در مورد شورش افـغانستان ”مـطلع“ نگـه
میداشت.
سند شماره )(14

سری
تاریخ 20 :اوت 1979

از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
به :هیئت نمایندگی ایاالت متحده ـ ناتو )فوری(
موضوع :بحث مشاورین سیاسی در مورد افغانستان
1ـ تمام متن سری است
2ـ مطالب زیر نظرات ما در مورد برخی از نکات است که به طور شفاهی در بحث مشاوران سیاسی در
 7اوت و در گزارشات کشورهای متحد ناتو در مورد افغانستان مطرح شده است:
ـ ما با نظرات نماینده ـکانادایی که جنبش شورشیان افغانستان پراـکنده است و فاقد یک رهبر مورد
قبول همه میباشد موافق هستیم .این نقطه ضعفها به همراه پشتیبانی لجستیکی اولیه و فقدان تسلیحات
سنگین ٬شورشیان راازقادر بودن به هماهنگ نمودن حمالت بر علیه رژیم یا تحت اختیار گرفتن شهرها یا
تأسیسات اصلی برای هر مدت زمانی بازداشته است .با این حال شورش نمیتواند بیاثر خوانده شود؛
شورش کنترل جمهوری دمکراتیک افغانستان بر حومه شهرها را به طور تدریجی کاهش داده و اـکنون
مرکز قدرت جمهوری دمکراتیک افغانستان یعنی؛ ارتش ٬جادههای اصلی و مناطق شهری را مورد تهدید
قرار داده است .جمهوری دمکراتیک افغانستان هنوز تا زمانی که نیروهای مسلح )خصوصًا واحدهای
اصلی زرهی و نیروی هوایی در ـکابل( به جنگیدن علیه شورشیان و مخالفان ارتشی تمایل دارند ٬برتری
نظامی را حفظ میکند.
ـ با عطف به عالقه نماینده دولت فرانسه به ترمیم کابینه در مواردی ٬نظر ما همچنان این است که ترمیم
ـکابینه اصوًال برای دادن زمان بیشتری به امین وترکی برای مسائل دفاعی وامنیتی وکنترل مستقیم شخصی
بر ارتش طرحریزی شده بود .روحیه ضعیف و گزارشات مبنی بر پناهندگی و فرار ٬زمینههای کافی برای به
صدا در آوردن زنگ خطر در افکار آنها میباشد و آنها ممکن است نتیجهـگیری کرده باشند که وطنجار
وزیر سابق دفاع قادر به شکست دادن مخالفین نبوده است.
ما هیچ گونه مدرکی نداریم که تغییرات کابینه در پاسخ به هر نوع دسیسه داخلی اتحاد شوروی بوده است.
ـ گزارش ـکانادا :عطف به پاراـگراف  ٬4ما متوجه شدهایم که رسانههای افغانستان و شوروی یک بار
دیگر اتهامات درگیری پاـکستان در فعالیتهای شورشیان افغانستان را افزایش دادهاند.
ـ گزارش فرانسه :الف ـ ما از تشریح رقم  3000تا  3500مشاور نظامی روس استقبال میکنیم .ما از
ارقام حدودًا  2000مشاور نظامی و  3000مشاور غیرنظامی استفاده میکردهایم.
)ب( ما از هیچ گونه مدرک مستندی برای این اظهارات که مطبوعات شوروی به این موضوع اشاره کرده
باشند که ممکن است استفاده فعال از سربازان روسی در حمایت از رژیم ترکی مورد توجه قرار گیرد و یا
این مطبوعات به طور مرتب افغانستان را به عنوان یک کشور سوسیالیست توصیف نمایند ٬اطـالعی
نداریم.
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ـ گزارش ترکیه :ما در این گفته که ماده مربوط به مشاوره دفاعی در پیمان دوستی شوروی ـ افغانستان
به درخواست افغانها در این پیمان گنجانده شده بود ذی عالقه هستیم .آیا نماینده ترکیه میتواند توضیح
بیشتری در این مورد ارائه دهد.
3ـ نظرات اضافی
شمامیتوانیداز تلکس  6251ـکابل که تحلیلی است از مخالفین رژیم ترکی وهمچنین بحثی است درمورد
تحوالت احتمالی در افغانستان ٬این نظرات را استنتاج کنید .شما نبایستی نتیجهـگیریهای ـکابل درباره
اثرات از بین رفتن رژیم ترکی ـ امین بر روی منافع آمریکا و یا تمایل بدان را به دیگران انتقال دهید.
ـ ما همچنان در مورد مقاصد شوروی در افغانستان و اثرات درگیری شوروی برای منطقه نگران
هستیم .نشانههایی وجود دارد که روسها به حمایت اساسی از رژیم فعلی ادامه خواهند داد .این حمایت
میتواند شکل یک درگیری مستقیمتر و بر یک اساس تدریجی را به خود بگیرد.
ـ عوامل ایجادکننده درگیری  5اوت در ـکابل و همچنین درگیری که در  15اوت در آنجا روی داد
همچنان مبهم هستند .این طور به نظر میرسد که برخی عناصر نظامی و شاید شورشیان غیرنظامی در
درگیری باالحصار ) 5اوت( مداخله داشتهاند ٬ولی جزئیات برای بیان دقیق ماجرا خیلی ناقص هستند.
چیزی که روشن است این است که جمهوری دمکراتیک افغانستان هنوز روی واحدهای اصلیش حساب
میکند )زرهی و هوایی( که زمانی که مورد نیاز هستند به حمایت از او بشتابند.
ـ آقا شاهی مشاور امور خارجی پاـکستان سفرش به ـکابل را در  30اوت لغو کرد .دولت پاـکستان
تبلیغات تجدید شده ضد پاـکستانی ٬تجاوز هوایی به آسمان پاـکستان ٬تصمیم جمهوری دمکـراتـیک
افغانستان به تبلیغ در مورد پناهندگی )پاـکستانیهامیگویند :آدم ربانی( یک دیپلمات پاـکستانی در ـکابل
را به عنوان دالیل متوقف کردن )حداقل برای حال حاضر( گفتگوی ـکابل ـ اسالم آباد در مورد بهبود
بخشیدن به روابط که با سفر دوست معاون وزیر خارجه به اسالم آباد دراوایل ژوئیه شروع شد ٬اقامه کرده
است.
4ـ برای ـکنبرا :شما میتوانید این نظرات را با  DFAدر میان بگذارید.
سند شماره )(15

تاریخ 22 :اوت 79

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن ٬دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند6385 :
موضوع :برخالف تبلیغات جمهوری دمکراتیک افغانستان راه پیمایی وسیع در ـکابل صورت نمیگیرد.
1ـ تمام متن محرمانه
2ـ خالصه :به رغم مبارزات تبلیغاتی جمهوری دمکراتیک افغانستان ”راهپیماییها و تظاهرات وسیع“
درپشتیبانی از رژیم صورت نمیگیرد و همچنین تصور نمیکنیم که جای دیگری در کشور )صورت گرفته
باشد(.اجتماعاتی درداخل وزارتخانهها یکی از طرق مطلوبی است که دستگاه رهبری خط خود را عنوان
میکند .قطع راهپیماییهای عمومی که قبًال متداول بوده است ٬به احتمال قوی نتیجه عصبانیت فزایندهای
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است از اینکه گروههای راهپیما در خیابانهای پایتخت ممکن است از کنترل خارج شوند .پایان خالصه.
3ـ یکی از موضوعاتی که از سوی ماشین تبلیغاتی رژیم خلقی عنوان شده این است که ”راهپیماییها و
تظاهرات وسیع“ در سراسرافغانستان به پشتیبانی از مبارزه رژیم علیه ”دشمنان کشور“ به ویژه پاـکستان و
ایران صورت میگیرد .چنین داستانهایی معموًال شـامل فـهرستهای طـوالنی از شـهرها و شـهرکها و
دهکدههایی است که راهپیماییها و تظاهرات به آن نسبت داده شده است.
4ـ در ـکابل که قلب سیاسی کشور است ٬اـگر چنین راهپیمایی و تظاهراتی عمًال صورت گرفته است
بایستی یک موضوع مشخص باشد ٬زیرا هفتههاست ما هیچ گونه اجتماع عمومی که ماهیت سیاسی داشته
باشدندیدهایم و یقینًا از زمان قبل از  23ژوئن که آشوبهای شدیدی در بخش قدیمی ـکابل صورت گرفت٬
چنین چیزی به وقوع نپیوسته است .قبل از آن شورش ٬راه پیماییهای خودجوشی از روستاییان خمود
تحت فشار زور و بوروکراتها به رهبریوفاداران حزب ٬یک واقعه عادی بود .ولی ظرف دو ماه گذشته ٬این
دوز و کلک تبلیغاتی به کنار گذاشته شده است شده است ٬شاید بدان علت که رژیم درباره دادن اجازه به
ـگروههای تظاهرکننده خسته و بیزار برای اجتماع در نزدیکی نقاط حساس درپایتخت ٬خشمگین گردیده
است .هر چند محدودیتهای مسافرتی که بر ما تحمیل شده مانع از آن است که ما اظهار نظر مستند درباره
اوضاع در شهرهای بزرگ دیگر یا در دهکدهها بنماییم ٬ولی ما گمان داریم که وقوع چنین حوادثی اـکنون
در آنجاها نیز نادر است.
5ــ معذالک ما نیک میدانیم که رژیم خط تبلیغاتی خود را در داخل بوروکراسی از طریق اجتماعات
منظم کارمندان و وزارتخانههای مختلف که از سوی یک نماینده مجاز حزب ”تربیت شده است“ ارائه
میدهد .تأثیر کلی بر اجتماعات دانسته نیست )برما( ٬ولی این اشخاص مردم را از خیابانها دور نگه
میدارند و ظاهرًا این کار در این مرحله هدف اولیه رژیم است.
آمستوتز

سند شماره )(16
خیلی محرمانه
از :هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(
تاریخ 23 :اوت 1979
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن
شماره5863 :
موضوع :بحث درباره افغانستان و ایران از سوی رایزنهای سیاسی
1ـ تمامی متن محرمانه
2ـ روز  21اوت در بحث رایزن سیاسی آمریکا از رهنمودهای مربوط به افغانستان گنجانده شده در
مرجع و همچنین اطالعات گنجانده در شماره  625ـکابل و  8828تهران استفاده شد .رایزن سیاسی
پرسشهایی در مورد بخش چهارم و پنجم و پاراـگراف دوم مرجع ٬از نمایندگان جمهوری فدرال آلمان و
ترکیه مطرح کرد که آنها در پاسخ گفتند که درباره این موضوع ازپایتختهای خود کسب اطالع خواهند کرد.
درباره سؤال آمریکا از جمهوری فدرال آلمان مربوط به تعداد مستشاران شوروی در افغانستان ٬نماینده
بریتانیا گفت برآورد لندن این است که سه هزار مستشار شوروی در افغانستان وجود دارند که از این رقم
هزار و پانصد مستشار نظامی هستند .بدین معنی که پائین تر از رقم برآوردی است که از طرف ایاالت
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متحده انجام گرفته و بدون شک به اندازه کافی کمتر از برآورد جمهوری آلمان فدرال است که سه هزار
مستشار نظامی شوروی در افغانستان وجود دارند.
3ـ نماینده ـکانادا مسئله تخلیه افراد متعلق به خانوادهها را در میان گذارد )مرجع ب( .اتاوا هنوز معتقد
نیست که اوضاع افغانستان انجام تخلیه اعضاء خانوادهها را الزامی کند ٬ولی اـگر زد و خوردهایی اتفاق
بیفتد این نظریه تغییر خواهد کرد.
نماینده بریتانیا گفت در حالی که امکان پیش آمدن مشکالتی پیش بینی نشده برای بیگانگان وجود
دارد ٬در حال حاضر بیگانگانی که در معرض خطر قرار میگیرند بیشتر خود شورویها هستند.
4ـ نماینده ـکانادا خاطر نشان ساخت که هنوز شواهدی درباره رهبری منسجم شورش وجود ندارد٬
ولی موفقیتهایی از سوی شورشیان به دست آمده است و دلیل آن ممکن است طبق اظهار نظرـکاناداییها این
باشد که تفرقههای قبیلهای از سوی شورشیان فعًال کنار گذارده شده تا به اتفاق یکدیگر علیه رژیم ترکی
بجنگند ٬نماینده هلند از این نظریه پشتیبانی کرد.
5ــ نماینده ـکانادا درباره مکالمه بین سفیر جدید ایران در شوروی و سفیر ـکانادا گزارش داد .سفیر
جدید ایران قبل از بازگشت به ایران با آیتاهلل خمینی که مدت  25سال در تبعید به سر برده است ٬ضمن
بحث درباره عدم رضایت شورویها از ایران به علت قطع تحویل گاز به شوروی صحبت کرد .سفیر جدید
ایران به طور مبهم به انواع مختلف قراردادها اشاره کرد ٬ولی افزود که این قراردادها توافقهایی که با شاه
حاصل شده است و اتحاد جماهیر شوروی مانند سایرین باید تاوان سروکار داشتن خود را با شاه و
مشارکت داشتن در ترتیباتی که برای ایران مساعد نبوده است بپردازد .موضوع دیگری که سفیر جدید
ایران گفت این بود که او شک دارد از این که اتحاد شوروی درباره اثرات بنیادگرایی اسالمی ایران بر روی
اتحاد جماهیر شوروی نگران باشد.فورد سفیر ـکانادا در تجزیه و تحلیل این مکالمه چنین احساس کرد که
سفیر ایران میکوشد روابط ایران و شوروی را به نحو احسن جلوهـگر سازد ٬ولی فورد احساس میکند که
”آشفتگی در شرف تکوین است“.
6ـ بریتانیا و هلند درباره افغانستان مطالبی کتبی بیشتری در این جلسه توزیع کردند که در پاراـگراف 7
در زیر گنجانده شده است.
7ـ آغاز متن مقاله انگلیس
اتحاد شوروی و افغانستان
1ـ در ادامه تبادالت کمیته سیاسی درباره تحوالت اخیر در افغانستان ٬شما و همکاران من در کمیته
ممکن است مایل باشید خالصه زیر را که مربوط به نظرهای شوروی است و از سوی سفارت ما در مسکو
تهیه شده داشته باشید.
2ـ مطبوعات شوروی همچنان درباره ترکی و امین مطالب کافی مینویسند تا این تأثیر را ایجاد کنند
ـکه رژیم کنونی در افغانستان همچنان مسلط بر امور بوده و عملکرد خوبی دارد .سکوت در تبلیغات علیه
پاـکستان به وسیله مقالهای از سوی پتروف در روزنامه پراودا در تاریخ  28ژوئیه شکسته شد .در این مقاله
بار دیگر موضوع استدالل استاندارد درباره اینکه مشکالت افغانستان در نتیجه مداخله خارجیان است
پیش کشیده شده است.
3ـ یک مقام شوروی وزارت امور خارجه اخیرًا شرح زیر را درباره سیاست شوروی به سفارت ما در
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مسکو داده است .استدالل اولیه او این بوده است که سیاست شوروی همان است که در اعالمیه مشترک
امضاء شده از سوی آقای برژنف و آقای دسایی )نخستوزیر وقت هند( در جریان دیدار دسایی از
شوروی اعالم شده است .این مقام شوروی انکار نکرد که آشوبهای افغانستان نشانه بیان ناخشنودی
بعضی از افغانیها نسبت به رژیم کنونی است ٬ولی مدعی است که در یک اوضاع انقالبی چنین عـدم
خرسندی یک پدیده عادی است و اعالم کرد که این مسئله به این زودیها حل نخواهد شد.معذالک این مقام
شوروی مشخص نکرد که آیا اوضاع در آینده بسیار نزدیک رو به بهبود خواهد رفت یا بدتر خواهد شد.
این مقام آشوبهای کنونی را ناشی از روحانیون مرتجع در افغانستان دانست )برخالف اظهار نظرهای
سازشکارانه درباره اسالم ٬مبنی بر اینکه ”قرآن نخستین اثر سوسیالیستی است“ که وی در فرصتهای
قبلی عنوان کرده بود(.
4ـ درباره تغییرات اخیر در کابینه )مقصود کابینه افغانستان است ـ م( مقام شوروی اهمیت به دست
ـگرفتن وزارت دفاع را از سوی ترکی و امین مورد تأـکید قرار نداد و به ویژه این استدالل را رد کرد که
وطنجار مشمول تنزل رتبه قرار گرفته است ٬یا اینکه از وزارت دفاع برای رفع تهدید سازمان دادن یک
دستگاه رهبری دیگر بر اساس قدرت ارتش کنار گذاشته شده است .او گفت که در یک اوضاع دشوار
امنیتی کامًال طبیعی است که مسئولیت دفاع از سوی رئیس جمهوری و یانخستوزیر به عهده گرفته شود و
افزود که مسئولیتهای جدید وطنجار در وزارت کشور نیز مهم است.
5ــ مقام شوروی تصمیم ایاالت متحده را برای بیرون بردن افراد خـانوادههـای آمـریکایی مـقیم
افغانستان مورد طعن شدید قرار داد .وی گفت تنها آمریکاییها یک چنین اقدامی به عمل آوردهاند و یک
جو ناخوشایند و تشنج فزایندهای را ایجاد کردند.
6ـ سرانجام مقام شوروی به مذاـکرات )شاه محمد( دوست وزیر امور خارجه در اسالم آباد اشاره کرد.
هر چند او این تاثیر را به جای نگذاشت که امید زیادی به بهبود مناسبات پاـکستان و افغانستان دارد٬
معذالک این نظر شوروی را تکرار کرد که همه کشورها در این منطقه باید روابط حسنهای با یکدیگر داشته
باشند .وی درباره روابط ایران و افغانستان و در پاسخ به یک پرسش ویژه درباره مصاحبه اخیر بین خمینی
و سفیر شوروی در قم ٬مبنی بر اینکه از خمینی انتظار نمیرود که از اقدامات شوروی در افغانستان انتقاد
ـکند گفت ٬هر چه باشد افغانیها که در جیب شورویها نیستند.
7ـ نظر عمومی که در مطبوعات شوروی و در وزارت امور خارجه منعکس شده است ٬ظاهرًا از این
قرار است که ترکی و امین بر اوضاع مسلط میباشند و اتحادشوروی خرسند است ازاینکه آنها همچنان بر
اوضاع مسلط باشند .نه در این سطح و نه از طریق منابع درجه  2در مسکو که ممکن است دسترسیهای
رضایتبخشی داشته باشند .ما نشانههایی درباره اینکه نقشههایی برای جایگزین کردن ترکی و امین
وجود دارد ٬در دست نداریم ٬ولی این بدان معنی نیست که چنین نقشههایی وجود نداشته باشد .هر اندازه
ـکه شورویها نگران باشند و هر اندازه که آنها ممکن است در پشت صحنهها توطئه بچینند ٬به همان اندازه
پایان متن
ـکمتر احتمال میرود که آنها دست خود را برای ناظران خارجی در مسکو رو کنند.
آغاز متن مقاله هلند
رابطهای سفارت ما در تهران که در ـکابل مستقر هستند ٬گزارشهایی را تأیید کردهاند که یک تیپ از
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ارتش افغانستان همراه با همه تجهیزات خود به سوی شورشیان تغییر جبهه داده است .اوضاع در ـکابل٬
همان طور که گزارش شده است ٬بسیار متشنج است و چنین به نظر میرسد که رژیم ـکابل حتی درباره
احتمال یک حمله منظم علیه پایتخت حساب میکند .مقررات منع عبور و مرور شبانه همچنان پابرجاست
در حالی که تانکها در همه چهار راههای شهر موضع گرفتهاند .روزنامه تهران تایمز در شماره شانزده اوت
ـگزارش داده است که باز هم  30شهروند شوروی در قندهار در جنوب افغانستان کشته شدهاند.
روزنامه تهران تایمز گزارش داد که از شش گروه شورشی چهار گروه ٬یعنی جبهه آزادیبخش ملی و
جمعیت اسالمی و نهضت برای انقالب و جناحی از حزب اسالمی تصمیم گرفتهاند تحت نام مجاهدین
اسالم متحد شوند.
اوضاع عمومی ظاهرًا بار دیگر برای رژیم ترکی و امین رو به وخامت گراییده و حکومت فقط اندکی
بیش از ـکابل و مراـکز ایاالت را تحت کنترل عملی خود دارد .از سوی دیگر قیامکنندگان فاقد رهبری و
هماهنگی و یک سیاست روشن و کمکهای خارجی به مقیاس قابل مالحظه هستند ٬این امر از جمله بدان
معنی است که شورشیان آن طور که انتظار میرودقادر نخواهند بود که یک حمله موفقیتآمیز علیه مناطق
شهری که اـکنون تحت کنترل رژیم است به راه بیندازند و بنابراین بدین معنی نیز میباشد که خطر بالفاصله
قریبالوقوعی برای رژیم در از دست دادن موقع خود ٬وجود ندارد .هر چند هم ممکن است رژیم در وضع
ناراحتی قرار گرفته باشد .شاید بزرگترین تهدید بالفاصله آن باشد که ارتش یا بخش بزرگیاز آن )رجوع
شود به فوق( علیه رژیم قیام کنند.
اتحاد شوروی که متفق رژیم افغانستان است و خیلی از عوامل را در این قمار گذاشته است )به گفته
یادداشتهای نوشته شده به زبان آلمانی ”با فتح افغانستان فاصله بین شورویها و هدفهای ژئواستراتژیک
آن یعنی اقیانوس هند به پانصد کیلومتر تقلیل یافته است“( .باید در وضع بسیار ناراحتی باشد .معذالک
باال بردن سطح آلودگیهای نظامی شوروی به مقیاس زیاد برای این کشور عواقب جدی و ناخوشایندی
خواهد داشت.
ـ حتی با حضور نظامی به مقیاس بیشتر شوروی کمتر احتمال میرود که آرام کردن افغانستان آسان
باشد.
ـ آلودگی نظامی تمام عیار شوروی به احتمال قوی پیامدهای جدی برای مناسبات مسکو با ایران و
شاید عواقب جدی مهمتری با پاـکستان داشته باشد.
ـ مداخله ممکن است اثر منفی در کشورهای غیر متعهد به ویژه در آسیا داشته باشد.
ـ مداخله ممکن است به موضع مسکو در جهان عرب لطمه بزند.
ـ مداخله ممکن است در موضع چین درباره قاره آسیا اثر داشته باشد.
ـ مداخله ممکن است انعکاسهای معینی در واشنگتن داشته باشد که با توجه به اینکه پیمان سالت دو
)مذاـکرات مربوط به محدود کردن سالحهای استراتژیک بین شوروی و آمریکا( تصویب نشده است٬
ممکن است بسیار جدی تلقی شود.
چنان که عمًال همه اسنادتوزیع شده نشان میدهد٬بهترین راه حل برای مسکو ممکن است یک راه حل
سیاسی باشد٬تغییر رژیم وتبدیل آن به رژیمی که پایگاه )مردمی(وسیعتری دارد ٬ولی هنوز هم ”انقالبی“
ووفادار به مسکو است “.دراینجا مسئله ازاین قراراست که مشکل است بتوان در نظر داشت که چگونه هر
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حکومتی که کمونیستی و ضداسالم و باالتر از همه طرفدار شوروی است ٬میتواند پایگاه وسیعتری از
مردم برای پشتیبانی داشته باشد ٬سفارت ما در مسکو گزارش داده است که بعضی نشانهها حاـکی از این
است که دستگاه رهبری شوروی از هم اـکنون افکار عمومی را برای تحوالت سیاسی و نظامی که ممکن
است نفوذ شوروی را در افغانستان کاهش بدهد آماده میکند.
روزنامه پراودا در یک مقاله در تاریخ  28ژوئیه بر خالف سابق هیچ گونه اشارهای به این واقعیت که
افغانستان و اتحاد شوروی کشورهای همسایه یکدیگرند نکرده است ٬در صورتی که این روزنامه در
تاریخ  7اوت گزارشهای مفصلی درباره زدوخوردها در ـکابل درج کرده است.
نتیجهای که سفارت ما در مسکو گرفته است این است که با توجه به راههای دشواری که در پیش مسکو
است ممکن است شاهد آن باشد که رژیم ترکی و امین بدون مداخله آن سقوط کند.
نتیجه هر چه باشد ظاهرًا مسکو به یک مرحله چهارراهی رسیده است که درباره آن باید تصمیم
بگیرد .یا حدود مداخله خود را کاهش دهد و تا آنجایی که مربوط به کاهش نفوذ خود در افغانستان
میباشد احتمال خطرهایی را بپذیرد و یا اینکه ”راه ویتنام“ را انتخاب کند .اهمیت افغانستان برای مسکو
نیاز به توضیحات بیشتری ندارد .واقعیت هم مرز بودن افغانستان با شوروی نیاز به تأـکید بیشتری ندارد.
ـگزارشهایی که از سفارت ما دراسالم آبادمیرسد نیز درباره این واقعیت تأـکیدمیکند که مقامات پاـکستان
بدون استثنا همه فلسفههای غربیها را که طی آن امکان اینکه مسکو احتماًال در فکرتضعیف سلطه خود در
افغان میباشد را به عنوان خیال خام محکوم میکنند.
اما درباره مقایسه کلی درگیری ایاالت متحده در ویتنام تفاوتهای متعددی آشکارا به چشم میخورد
ـکه عبارتند از:
ـ موقع جغرافیایی افغانستان و شرایط و اوضاع و احوالی که این موقعیت برای تسهیالت لجستیکی
دارد.
ـ این واقعیت که شورش افغانستان تاـکنون فاقد رهبری و انسجام و سیاست بوده است.
پایان متن
ـ این واقعیت که شورش از پشتیبانی مهم خارجی محروم بوده است.
سند شماره )(17

خیلی محرمانه
تاریخ 23 :اوت 1979

از :وزارت خارجه ـ واشنگتن
به :سفارت آمریکا ـ اسالمآباد
موضوع :وضعیت پناهندگان افغانی در پاـکستان
1ـ تمام متن خیلی محرمانه است
2ـ با تشکر از گزارشات جامع سفارت و کنسولگری پیشاور ٬وزارت خارجه از مشکالت فزایندهای
ـکه رودرروی دولت پاـکستان در مراقبت از تعداد رو به افزایش پناهندگان افغانی وجود دارد کامًال آـگاه
است .ما همچنین متوجه هستیم که دولت پاـکستان و کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل در
جستجوی راههایی بودهاند که بتوان به وسیله آن کمک بینالمللی را برای آن پناهندگانی که اـکنون با توجه
به بعضی گزارشات به  150000تا  200000نفر میرسند ٬فراهم نماید .مـا تشـخیص مـیدهیم کـه
حساسیتهای سیاسی برای تمام طرفهای درگیر خصوصًا پاـکستانیها ٬افغانها و روسها وجود دارد.
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3ـ ما معتقد هستیم که به سهم خود یک مالحظه انسانی در مشاهده اینکه مساعدت کافی برای آن
پناهندگان فراهم میآید را دارا میباشیم و فکر میکنیم این تالش بایستی به صورت بینالمللی باشد .ما
عالقهمند هستیم که کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل در جهت شروع یک برنامه همکاری
سریعتر عمل نماید .طبیعتًا هر چه انجام میشود بایستی با تأیید دولت پاـکستان باشد.
4ـ ران دیویدسون مأمور سفارت در هفته  3سپتامبر در ژنو خواهد بود و در نظردارد تا درمورد مسئله
پناهندگان افغانی با کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل مشاوره نماید .سفر او به منظور تحقیق
خواهد بود و تالش خواهد کرد تا اطالعات بیشتری درباره تخمین کمیسیون حـمایت از پـناهندگان
سازمان ملل از احتیاجات پناهندگان به دست آورد .چـونکه از آنـجایی کـه دولت ایـاالت مـتحده
محدودیتهای تهیه وجوه کمکی دارد ٬وی قادر نخواهد بود که تعهدات ویژهای بنماید .قبًال به ما گفته شده
بود که احتمال میرود درخواستی به وسیله کمیسیون حمایت از پناهندگان سـازمان مـلل از طـرف
پناهندگان افغانی صورت پذیرد.
5ــ به این منظور که دیویدسون تا جایی که امکان پذیر است در موردموضوع سابقه ذهنی داشته باشد٬
ما از خالصه کردن اطالعاتی که در دسترس شماست و نظرات شما درباره چندین سؤال قـدردانـی
مینمائیم از جمله:
الف :شرایط برای پناهندگان واقعًا به چه صورتی است؟
ب :چه تعداد در کمپهایی هستند که مغایر با دهات قبیلهای یا کمپهای چادری است؟
ج :پناهندگان با چه سختیهایی در زمینه زندگیهای ابتدایی که به طور سنتی با آن خو کردهاند مواجه
هستند.
د :شروع هوای زمستانی چگونه بر شرایط زندگی آنان تأثیر میگذارد؟
ه :مراقبت از پناهندگان برای دولت پاـکستان تا چه اندازهای مشکل مالی دارد؟
و :برخوردهای احتمالی دولت پاـکستان نسبت به مداخله سازمان خصوصی داوطلبان در کمک به
پناهندگان از جمله شرکت آمریکاییها در فعالیتهایشان چیست؟
ز :آیا ما این سؤال را از دولت پاـکستان که میتوانیم نقش سودمندی در متمرکز نمودن توجه بینالمللی
روی مسئله پناهندگان ایفا نمائیم را بایستی مورد توجه قرار دهیم؟ و آیا پرسنل ایاالت متحده در پاـکستان
بایستی به اجتناب ورزیدن ازمسافرت به مناطق پناهندگان که ما فکر کردیم به خاطر امکان برداشت غلط
انگیزههای ما غیر عاقالنه است ٬ادامه دهند؟
سند شماره )(18

خیلی محرمانه
تاریخ 25 :اوت 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت خارجه ـ واشنگتن
موضوع :وضعیت پناهندگان افغانی در پاـکستان
1ـ تمام متن محرمانه است
2ـ عطف به سؤال هفت تلکس مرجع ٬ما میتوانیم از رژیم خلقی انتظار داشته باشیم که با کمک
ـکمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل ٬به پناهندگان افغانی در پاـکستان مخالفت نماید .از زمان
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انقضای برنامه بخشودگی که چند ماه پیش ـکابل در مورد پناهندگان اعالم کرد ٬جمهوری دمکراتیک
افغانستان مکررًا اظهار داشته است که این تبعیدیها را به عنوان پناهنده نمیشناسد و در عوض از آنها به
عنوان جنایتکارانی یاد میکند که توسط نیروهای ارتجاعی در پاـکستان مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند تا
از مأمنهای بیخطری که در ورای این خط دور قرار دارند به افغانستان حمله کنند.
3ـ هنگامی که چند ماه پیش فکر کمک کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل ٬به پناهندگان به
طور آزمایشی عنوان شد ٬جمهوری دمکراتیک افغانستان شدیدًا علیه امکان توهین به یک عضو سازمان
ملل از طرف خود سازمان عکسالعمل نشان داد .در آن زمان مقامات محلی سفارت پاـکستان خاطرنشان
ساختند ٬پاـکستان که میل ندارد بیش از این افغانهای حساس را برنجاند تصمیم گرفته تا دیگر برای کمک
ـکمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل ٬فشار نیاورد.
4ـ در خالل مذاـکره اخیر با کاردار سفارت آمریکا ٬واسیلی سافرونچک وزیر مختار شوروی اشاره
ـکرد که وی شنیده است که کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل ٬کمک به پناهندگان افغانی در
پاـکستان را مد نظر قرار داده است .سافرونچک اظهار داشت که جمهوری دمکراتیک افغانستان ایـن
مداخله سازمان ملل را غیر قابل قبول میداند.
5ــ نظریه :هر چند این سفارتخانه ایده حمایت کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل از برنامه
امکانپذیر میباشد ٬دولت ایاالت متحده به عنوان ایفاـکننده نقشی فعال در تشویق مداخله کمیسیون
حمایت از پناهندگان سازمان ملل دیده نشود .این کار فقط مدرک دیگری از چـیزی کـه جـمهوری
دمکراتیک افغانستان به عنوان قصد خصومت ایاالت متحده بر علیه رژیم خلقی میداند ٬تشکیل خواهد
داد .جمهوری دمکراتیک افغانستان ستیزه با کشورهای مسلمان یا غیر متعهد را )مثل عربستان یا هند(
مشکلتر خواهد یافت که به فراهم آوردن کمک انسانی کمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان ملل
اصرار میورزند.
سند شماره )(19

تاریخ 2 :سپتامبر 79

از :سفارت آمریکا ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :سری
موضوع) :سری( مأموریت پاولووسکی در ـکابل
1ـ تمام متن سری است
2ـ ژنرال پاولووسکی ٬فرمانده نیروی زمینی اتحاد جماهیر شوروی و دوازده نفر دیگر از ژنرالهای
روسی ٬از  17اوت تا به حال در میان حفاظت امنیتی شدید و پنهان کاری بسیار زیاد در ـکابل به سر
میبرند .مقامات مسئول افغانی اظهار میدارند که مأموریت هیئت روسی به منظور ”یـافتن حـقایق“
میباشد .نخستوزیر و وزیر دفاع حفیظاهلل امین به مقامات رسمی رتبه پائینتر وزارت دفاع وکالت داده
است که قراردادهای معمولیشان را با هیئت روسی به امضاء برسانند.
3ـ نظریه :سفارت ترجیح میدهد که برای جمع کردن اطالعات بیشتر و ارزیابی قبل از تحقیقات
بیشتر درباره مأموریت ابتدائی هیئت روسی صبر نماید .به هر حال ٬مسئولیتهای مخصوص و مهم نظامی
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رهبر آن و دیداری که هم اـکنون طوالنی شده و این حقیقت که چندین نوع گلولههای درخواستی ”مورد
مذاـکره“ قرار گرفته است ٬حدس زده میشود که یک دلیل محتمل برای حضور پاولووسکی در اینجا
میتواند این باشد که شوروی برای دخالت نیروهایش در افغانستان دارد به طور ضمنی مواضع زمینی
خودش را ایجاد میکند ٬چون باالخره ممکن است مسکو تصمیم بگیرد که چنین قدمی و کاری الزم است.
از طرف دیگر٬میتوان تصور نمود که پاولووسکی اینجا در اصل برای توسعه کارشناسی ٬در سطوح باالی
هدایت و رهبری برای عملیات ضد امنیتی در وزارت دفاع افغانستان باشد.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه ـ واشنگتن
طبقهبندی :سری

سند شماره )(20

تاریخ :سوم سپتامبر 1979

شماره سند6672 :
موضوع :ارزیابی نفوذ شوروی در افغانستان و
درگیری آن در این کشور

1ـ تمامی متن سری.
2ـ خالصه :در حالی که قیام مردم افغانستان در حال گسترش و تشدید است ٬رژیم خلقی بیشتر و
بیشتر متکی به پشتیبانی مادی و اقتصادی و مشورتی شوروی شده است .اینکه اتحاد جماهیر شوروی
بالمال ناـگزیر خواهد بود نیروهای رزمی خود را مأمور افغانستان کند ٬هنوز یک مسئلهای است که صورت
حل نهایی نیافته است .در حالی که اتحاد جماهیر شوروی حضور نمایشی خود را در افغانستان افزایش
داده ٬وزنه سیاسی آن نیز بر دستگاه رهبری حزب خلق نیز رشد یافته است .اعم از اینکه این امر بهتر باشد
یا بدتر ٬دو طرف ٬الاقل در حال حاضر ٬ظاهرًاتصمیم گرفتهاند به اتفاق یکدیگر از طوفان جاری بگذرند.
”پایان خالصه“.
3ـ حضور نظامی شوروی در افغانستان :در حالی که کوشش حزب خلقی افغانستان علیه عصیانگری
افغانیها به طورمداوم رو به وخامت میرود٬تعداد کادرهای نظامی شوروی در افغانستان به طورمداوم رو
به افزایش است ٬هنگامی که حزب خلق افغانستان قدرت را در تاریخ  27و  28آوریل  1978به دست
ـگرفت ٬در سراسر افغانستان  800مستشار نظامی حضور داشتند .اـگر واحد بزرگ نظامی شوروی را در
پایگاه هوایی باـگرام نیز به این عده بیفزاییم تعداد نظامیان شوروی در افغانستان امروز بین  3000تا 3500
نفر خواهد شد .مقامات حزب خلق و شوروی اغلب خاطر نشان میسازند که این رقم به مراتب کمتر از
رقم مستشاران نظامی است که حکومت ایاالت متحده در ویتنام یا ایران داشته است.
4ـ مستشاران نظامی شوروی )ـکه تعداد کل آنها به غیر از آنهایی که در پایگاه هوایی باـگرام مستقر
هستند بیش از ) ....میباشند( ظاهرًا با هر واحد افغانی تا سطح گردان وابسته هستند .مستشاران نظامی
شوروی همچنین ممکن است در واحدهای کوچک تخصصی از قبیل تأسیسات رادار و مخابرات وجود
داشته باشند .خلبانان شوروی که مأمور پایگاههای نیروی هوایی افغانستان میباشند گاه به گاه برای
مأموریتهای رزمی پرواز میکنند .به ویژه آنهایی که وابسته به هلیکوپترهای توپدار پیچیده  24ـ MI
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هستند .معذالک هنوز این امر تاـکنون ثابت نشده است )مثًال کادر کشته شده شوروی در نتیجه سقوط یک
هلیکوپتر( و هدایت گاه به گاه ناشیانه هلیکوپترهای 24ـ  MIکه کارشناسان دفتر وابسته دفاعی آمریکا
)مثًال در جریان شورش پنجم اوت در ”باالحصار ـکابل“ مشاهده کردهاند( نشان میدهد که خلبانان افغانی
به احتمال بسیار قوی هلیکوپترها را هدایت میکردند.
5ــ از قرار معلوم شورویها اـکنون مسئول پایگاه نیروی هوایی افغان در باـگرام در شمال ـکابل هستند.
تعداد آنها را بین  500و  1500نفر برآورد کردهایم .این اوضاع ظاهرًا طوری تحول یافته که به یادآورنده
الگوی افزایش درگیری حکومت آمریکا در ویتنام است.
ابتدا کادرهای شوروی برای آموزش دادن افغانیها در به کار بردن سالحهای هوایی آنها به باـگرام آورده
شدند ٬همراه با آنها پرسنل سرویس نیز مورد لزوم بود ٬به علت تهدید فعالیت عصیانگرانه در آن نزدیکی
نیروهای شوروی برای حفاظت از مناطق آموزشی و سرویس آورده شدند ٬این نیز منجر به آن شد که
شورویها مسئولیت دفاع از حوزه این پایگاه را به عهده بگیرند.
6ـ همان طور که در جریان دوران حکومت داوودخان که قبل از این دوران بود اتفاق افتاد ٬پرسنل
نظامی شوروی که در افغانستان انجام وظیفه میکند لباسهای متحدالشکـل ارتش و نـیروی هـوایـی
افغانستان را به تن میکنند .علیرغم داستانهایی که در بعضی روزنامهها نقل شده بیشتر مستشاران شوروی
در افغانستان از ملیتهای اروپایی اتحاد جماهیر شوروی هستند و کمتر به چشم میخورد که کادرهایی از
جمهوریهای آسیای مرکزی اتحاد جماهیر شوروی مثًال ازبکها یا ترکمنها یا تاجیکها در میان آنها باشند٬
هر چند تشخیص هویت این نوع مستشاران بسیار دشوار خواهد بود.
7ـ پرسنل نظامی شوروی در کمینگاهها و عملیات رزمی با شورشیان به قتل میرسند ٬ولی ارقام
تلفات آنها به دست ما نیفتاده است .هر چند شورشیان سربازان افغانی را که به اسارت گرفتهاند یا آزاد
میکنند و یا آنها را به اردوگاههای ویژه )ـکه بعضی از آنها در پاـکستان واقع شده است( منتقل میکنند٬
شورشیان افغانستان از قرار معلوم از رویه کشتن همه افراد شوروی که به چنگ میآورند پیروی میکنند.
8ـ در حال حاضر اندازهـگیری مؤثر بودن حضور نظامی شوروی در افغانستان دشوار است ٬هر چند
جریان مصالح نظامی بدون شک دارای اهمیت بسیاری در حفظ ادامه فعالیت رژیم خلقی و فراهم کردن
دستگاه رهبری ”ترکی ـ امین“ با وقت مورد لزوم است .این مصالح تاـکنون نتوانسته است از فرسایش
نیروهای منتجه از عصیانگری اژدها مانندی که این دستگاه رهبری با آن مواجه است جلوگیری کند .در
مرحله معینی تحلیل مداوم نیروی انسانی حزب خلق افغانستان )از طریق مرگ و فرار از جبههها و تغییر
جبههها از سوی افراد( ممکن است اتحاد جماهیر شوروی را وادار کند تا تصمیم قاطعی درباره باال بردن
حضور نمایشی در این مبارزه از طریق وارد کردن سربازان رزمی شوروی اتخاذ کند .مثًال در حال حاضر
پرسنل آموزش دیده به اندازه کافی تانک افغانی برای پر کردن تانکهایی که به وسیله شوروی تحویل شده
وجود ندارد.
9ـ حضور غیرنظامی شوروی در افغانستان :تصور میرود که مستشاران غیرنظامی شوروی متعددی
در این کشور حضور دارند که در طرحهای مختلف عمرانی و تقریبًا همه وزارتخانههای افغانستان خدمت
میکنند .هر چند تهیه یک رقم مشخصی که به دقت انجام گرفته باشد بسیار دشوار است ٬زیرا عصیانگری
در افغانستان به مقیاسهایی رسیده است که توجه اولیه رهبران درجه یک افغانستان و شوروی را به خود
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جلب کرده است و فعالیتهای مستشاران غیرنظامی شوروی در ماههای اخیر تا اندازهای تحتالشعاع قرار
ـگرفته است .به ویژه در وزارتخانههای امور اقتصادی ٬به دالیل امنیتی مستشاران غیرنظامی شوروی از
مناطق خطرناـکتر فعالیت شورشیان برکنار شدهاند .معذالک اتحاد جماهیر شوروی میکوشد که بعضی از
طرحها را به ویژه برای مقاصد تبلیغاتی همچنان در جریان نگهدارد .این عملیات مساعدت اقتصادی
ایالتی از حمایت سنگین نظامی و پلیسی افغانستان برخورد است .از آنجایی که بیشتر وزارتخانهها در
ـکابل به علت اینکه کارمندان ارشد آنها به امور ”دفاع از انقالب“میپردازند در حال درجا زدن هستند و از
آنجایی که چند نفر وزیر و معاون وزیر در عمل وقت خود را ”در جبهه“ میگذرانند ٬فعالیتهای مستشاران
شوروی در این وزارتخانهها به نحو قابل مالحظهای نظیر زمان بالفاصله بعد از انقالب چشمگیر نیست.
معذالک یک استثنا وجود دارد و آن وزارت اطالعات و فرهنگ است که در آنجا کارشناسان تبلیغاتی
شوروی تمامی وزنه خود را به کار میبرند و دستورات مستقیم به شکل ”دستورات مشورتی“ صادر
میکنند و بدین ترتیب از قرار معلوم همتاهای افغانی خود را میرنجانند.
10ـ سرمایهـگذاری شوروی در افغانستان :از تاریخ دیدار خروشچف و بولگانین از ـکابل در سال
 ٬1955اتحاد شوروی در حدود یک میلیارد دالر به افغانستان سرازیر کرده است که قسمت اعظم آن به
شکل طرحهایی با وامهای با نرخ بهره نازل تأمین مالی شده است .بازپرداخت این وامها قسمتی از طریق
تحویل کاالی افغانی از قبیل مرکبات حاصل از طرحهای آبیاری شوروی در جالل آباد یا گاز طبیعی از
منطقه رود سیحون و جیحون صورت میگیرد .مقامات افغانی تأـکید میکنند که اتحاد جماهیر شوروی با
تقاضاهای حزب خلق برای سبک کردن بار سنگین بدهی افغانستان به شوروی موافقت کرده است.
شرایط دقیق این سازش هنوز به طور مشخصی معلوم نشده است ٬هر چند یک مأمور مساعدت شوروی٬
اخیرًا به سفارت آمریکا در مسکو )تلگراف  20152مسکو( گفته است که اتحاد شوروی بازپرداخت
بدهیهای اقتصادی افغانستان را برای مدت  10سال به عقب انداخته است .تحویل ساز و برگ نظامی
شوروی به افغانستان از زمانی که ”انقالب بزرگ صور“ به وقوع پیوست به مقیاس بزرگی افزایش یافته
است ولی کل مبلغ این مصالح وتعهدات جدید بازپرداخت بدهیهای بابت این مصالح هنوز نامعلوم است.
اخیرًا سفیر شوروی در افغانستان به کارمند سفارت آمریکا در این کشور گفته است که اتحاد جماهیر
شوروی در حدود یک و نیم میلیارد دالر برای پشتیبانی از برنامه پنج ساله رژیم خلقی در اختیار آن
ـگذارده است و قسمت بزرگی ازاین مبلغ از قرارمعلوم شامل رشته اعتبارهایی بوده است که به توسط رژیم
سابق داوود خان به مصرف نرسیده است .شورویها نیز مانند سایر وام دهندگان با سرخوردگی ناشی از
توانایی محدود افغانیها در جذب این کوششهای کمکی مواجه هستند .پولهایی که به افغانستان اختصاص
داده میشود به مصرف میرسد اما نه همیشه.
11ـ قمار سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان :ـ اینکه مسکو در واقع در برانگیختن انقالب
صور شرکت داشته است یا خیر در حالی که هم )حزب(خلقیها و هم شورویها همچنان اصرار دارند که یک
چنین هماهنگی وجود نداشته است ٬اتحاد جماهیر شوروی به سرعت برای این رژیم نوپای دست چپی
پس از آن حادثه ٬مسئولیتهای بزرگی از لحاظ پشتیبانی به عهده گرفت .به مرور زمان که دستگاه رهبری
حزب خلق مواجه با عصیانگری فزاینده مردم افغانستان شد اعتمادخود را تمامًا و علنًا در گروپشتیبانی و
حمایت اتحاد جماهیر شوروی گذارد.
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مثًال حفیظاهلل امین نخستوزیر ٬اخیرًا به یک خبرنگار گفت :که اـگر افغانستان از لحاظ نظامی در
معرض حمله قرار گیرد اتحاد شوروی ”یقینًا“ همه گونه مساعدت مورد نیاز را فراهم خواهد کـرد.
)تلگراف شماره  6563ـکابل( بسیاری از ناظران دیپلماتیک محل معتقدند که مسکو به خود اجازه داده
است که کامًال و علنًا در این مبارزه متعهد شود.
بنابراین اتحاد شوروی استطاعت آن را ندارد که اردوی سوسیالیستی جهان ٬شاهد کوتاهی آن در
حفاظت از یک حزب مارکسیستی لنینیستی برادر یعنی؛ حزب دمکراتیک خلق افغانستان و یک ”انقالب
ترقیخواهانه“ باشد .البته ماهیت تعهد شوروی احتماًال از نظر مسکو دارای انعطافهایی میباشد.
12ـ همچنین ممکن است که شورویها حتی خود را به طور برگشتناپذیری نسبت به جـمهوری
دمکراتیک خلق افغانستان متعهد شمارند.
دیپلماتهای محلی شوروی با زحمت زیاد این نکته را روشن میسازند که تعهد حکومت مطبوع آنها
محدود به ”نجات انقالب“ و حفظ دستآوردهای اجتماعی و اقتصادی آن است )از قبیل مبارزه علیه
بیسوادی ٬برطرف کردن کنترلهای فئودالی بر زنان و ازدواج ٬لغو رباخواری برای اعتبارهای کشاورزی
و اصالحات ارضی( .همان طوری که مقامات شوروی در مناسبتهای مختلف اعالم داشتهاند” :عقربه
ساعت را نمیتوان به عقب بازگرداند“.
این فرمولبندی نظریات شوروی از سوی بعضی از ناظران بدین معنی تلقی شده است که اتـحاد
جماهیر شوروی میتواند با یک رژیم جانشین غیرحزب خلقی که متعهد به حفظ این دسـتاوردهای
”ترقیخواهانه“ باشد زندگی کند .شورویها احتماًال پی میبرند که در صورتی که مسکو بالمآل به این نتیجه
برسد که هزینه تمام شده برای حفظ رژیم خلقی از لحاظ سیاسی و نظامی به نحو ناپذیرفتنی باالست٬
تقریبًا هر نوع حکومت دیگری در ـکابل ٬درنتیجه واقعیتهای ژئوپلیتیک ٬ناـگزیر خواهد بود مناسبات
صلحطلبانه و پایداری با همسایه بزرگ شمالی خود داشته باشد و تعهدهایی از جانب یک رژیم جدید
افغانی برای ”حفظ ثمرههای انقالب صور“ نیز الزم خواهد شد.
13ـ چشمانداز آینده بسیار نزدیک :هر چند در هفتههای اخیر روشن شد که شورویها تـرجـیح
میدهند یک نوع سازش سیاسی که ضدیت گسترش یافته داخلی را نسبت به رژیم خلق کاهش دهد٬
حاصل شود ٬دیگر به نظر نمیرسد که چشمانداز قریبالوقوعی برای چنین موفقیتی در این زمینه پیدا
شود” .دامنهدارتر کردن پایگاه سیاسی“ رژیم افغانستان تا زمانیکه خلقیها در تصفیه همه عناصر ممکن
رقیب مداومت میکنند و حتی ازفرقههای ناراضی خلقی هم نمیگذرند ٬دیگر ممکن نیست .به هر صورت
ترمیم پستهای کابینه در میان همان ”سربازان“ ”طرفدار روسیه“ مارکسیست لنینیستی در ـکابل دیگر
نمیتواند بر روی هزاران نفر از مجاهدین که در کوهستانها مستقر شده و ماههاست برای برقراری مجدد
یک هویت ملی اسالمی در افغانستان میجنگند تأثیری داشته باشد.
14ـ شورویها اـکنون چنین به نظر میرسد که تسلیم قضا و قدر برای ادامه پشتیبانی از دستگاه رهبری
ترکی و امین شدهاند ٬ولی با شرایطی که خود تعیین میکنند ٬به خلقیها ظاهرًا از سوی روسها دستور داده
شده است که لحن آن جنبههایی از انقالب خود را که مخالفبرانگیز است مالیمتر کـنند .لفـاظیهای
مارکسیستی لنینیستی در اینجا به مرحله گنگی رسیده است .برنامه جنجال برانگیز اصالحات ارضی
”تکمیل شده“ اعالم شده است .رهبران حزب خلق بر یکسانی برنامههای خود با اسالم تأـکید کردهاند.

افغانستان  641

شورویها و خلقیها نومیدانه میکوشند دفع وقت کنند .در کشوری که طول متوسط عمر از چهل سال
تجاوز نمیکند ٬کمونیستها میدانند که عناصر مسنتر مخالف ٬بالمآل از صحنه ناپدید خواهند شد .آنها
امیدهای خود را بر روی جوانان استوار کردهاند .از طریق شست و شوی مغزی تحت راهنماییهای شوروی
در رسانههای گروهی و در مدارس ٬متوجه شدهایم که خلقیها ممکن است عدهای از جوانان افغانی را در
صفوف خود گردآورند .عالوه بر این فارغالتـحصیلهای دبـیرستانهای افـغانستان بـرای تـحصیالت
پیشرفتهتر و آموزش بیشتر به اتحاد شوروی و سایر کشورهای کمونیست فرستاده میشوند )مثًال اخیرًا
هزار و پانصد نفر به اتحاد شوروی فرستاده شدند( .بسیاری از اینها پس از دریافت شستشوی مغزی به
عنوان کادر با ارزش باز خواهند گشت و عدهای نیز ممکن است به عنوان ضدشورویهای تند و تـیز
بازگردند.
15ـفوریترین مسئله در این استراتژی دفع وقت :رژیم حزب خلق تا چه مدتی میتواند در مقابل این
رویه تحلیل رفتگی نیروی انسانی ایستادگی کند؟ هر ماه از طریق تلفات میدانهای جـنگ و فـرار از
میدانهای جنگ و تغییر جبهه ٬تعداد زیادی از سربازان افغانی از دست میروند .اشخاصی که تغییر جبهه
دادهاند یا از جبهه فرار کردهاند .شامل واحدهایی تا سطح تیپ هستند که همراه با سالحهای روسی خود و
مهارتهای حرفهای که برای کاربرد آنها به دست آوردهاند به صفوف شورشیان پیوستهاند .همان طوری که
قبًال گفته شد اتحاد جماهیر شوروی ساز و برگ نظامی سخاوتمندانهای برای افغانستان فراهم میکند ٬ولی
ـکمبود نیروی انسانی ٬اـکنون به چنان مرحله بحرانی رسیده است که سربازان آموزش دیده کافی برای
مجهز کردن آنها با این سالحها وجود ندارد .و در سرتاسر افغانستان تانکهایی که بدون سرنشین هستند به
فراوانی به چشم میخورند.
16ـ در مرحله معینی قابل تصور است که دستگاه رهبری ترکی و امین ممکن است خود را ناـگزیر
احساس کند تا تقاضای سربازان رزمی شوروی را برای حفظ بقای خود بنماید .تصور میشود که رهبران
افغانستان به ماده چهار پیمان دوستی شوروی و افغانستان که در پنج سپتامبر  1978به امضاء رسیده
استناد کنند .معذالک عقیده ما این است که این ماده که به وسیله قانوندانان تردست شوروی تنظیم شده
است ٬شوروی را به طور خود به خود متعهد به مداخله نظامی در صورتی که بخواهد اقدام کند ٬نمینماید.
)ازسوی دیگر چنین به نظرمیرسد که این ماده شوروی را مجازمیکند که حتی در زمان صلح مداخله
ـکند( .بیشتر ناظران دیپلماتیک در محل تصور میکنند که شورویها میخواهند از یک چنین درگیری تا
زمانی که یک خط مشی خفیفتری قابل عمل باشد اجتناب کنند ٬ولی این امکان را منسوخ نمیکند که
اتحاد شوروی ممکن است خود را ناـگزیر احساس کند که تصمیم بگیرد تا ”برای نجات انقالب“ و ”یک
حزب برادر“ الزم شده است نیرو به افغانستان بفرستد و در چنین صورتی درگیری شوروی مـحدود
خواهد بود؛ مثل نیروهای ویژه هوابرد که برای حفاظت از تأسیساتی که شهروندان شوروی در آن کار
میکنند حضور دارند ٬معذالک بالمآل حضور نظامی اتحاد شوروی ممکن است گسترش یابد.
17ـ سایر ناظران دیپلماتیک در محل تصور میکنند که شورویها در آخرین تحلیل ٬ازپشتیبانی رزمی
از رژیم خلقی در افغانستان خودداری خواهند کرد و چنین قضاوت خواهند کرد که احتماالت به نفع آن
است که مسکو بتواند با تقریبًا هر نوع از رژیم جانشین رژیم کنونی مراوده و معامله داشته باشد .مسکو
احتماًال متوجه اظهارات رهبران شورشی افغان در پیشاور )پاـکستان( مانند سیداحمد گیالنی شده است که
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ـگفته است شورشیان حاضرند درباره روابط آینده با مسکو از ”روش عملی“پیروی کنند .شورویها ممکن
است احساس کنند که آنها وزنه کافی را برای تحمیل یک رژیم جانشین که بتواند ”پیشرفتهای قابل
مالحظه“ انقالب ثور را محترم بشمارد دارند و بدین ترتیب آبروی شورویها حفظ بشود.
18ـ بنا به قضاوت این سفارت زمان آن هنوز فرا نرسیده است که حزب خلق تقاضای کمک بکند و
هنوز هیچ گونه شواهد محکمی درباره اینکه اتحاد شوروی خود را برای مداخله مسلحانه در آینده بسیار
نزدیک آماده میکند وجود ندارد .معذالک بدون شک اتحاد جماهیر شوروی احتماًال طرحریزیهایی
برای وقایع آینده مینماید.
سند شماره )(21

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی با حق تقدم
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند6789 :
موضوع :نخست وزیر امین تأـکید میکند که او
خواستار ”روابط دوستانهای با آمریکا“ است.
1ـ در مصاحبه اخیر با چند تن از خبرنگاران خارجی که در شش سپتامبر در اینجا منتشر شده نخست
وزیر حفیظاهلل امین بیانات زیر را در مورد روابط افغانستان با آمریکا بیان داشت.
ـ ما از ایاالت متحده و چین )به خاطر حمایت مستقیم از شورشیان( شکایت نمیکنیم .ما میخواهیم
ـکه روابطی دوستانه با چین و ایاالت متحده داشته باشیم .در عین حال ٬احساسات این دو کشور را علیه
انقالبمان نادیده نمیگیریم ٬این احساسات در سخن پراـکنیها و تبلیغات رادیو پکن و صدای آمـریکا
منعکس شده است.
2ـ نظریه :این اعتراض علنی به وسیله امین و رئیس جمهور ترکی که آنها خواهان روابط خوبی با
آمریکا هستند ٬یک روش نسبتًااستاندارد است ٬ولی همان طور که امین در این مصاحبه نشان داد ٬بیانات
آنها با گلههایی مبنی بر حالت خصومت صدای آمریکا و سایر تبلیغات آمریکاییها علیه رژیم آنها توام
است .سخنرانیها و مصاحبههای علنی آنها هر طور که باشد ٬برداشت و رفـتار عـمده ایـن است کـه
موضعگیری دولت نسبت به برنامههای ما در این جا چنان نبوده است که بگویم روابط ”دوستانه“دوطرفه
آمستوتز
اشاره شده ٬به وسیله رهبریت افغانستان ترویج داده میشود.
سند شماره )(22

تاریخ 11 :سپتامبر 1979

تاریخ 11 :سپتامبر 79

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن
شماره سند6788 :
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :اطالعات جسته و گریخته در مورد بیوگرافی نخستوزیر امین )استفاده اداری محدود(
1ـ )استفاده اداری محدود( حفیظاهلل امین نخست وزیر در یک مصاحبهای که اخیرًا با چند خبرنگار
خارجی انجام داد و در تاریخ شش سپتامبر در جراید محلی منتشر شد ٬اطالعات زیر را درباره زندگی
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خودش آشکار کرد:
ـ او پنجاه ساله میباشد.
ـ تبصره ٬ما تصور میکنیم که او پنجاه و دو ساله باشد.
ـ او آـگاهی سیاسی خود را هنگامی که در دانشگاه ویسکونسین آمریکا در تابستان سال 1958
دانشجو بود ٬به دست آورده است .در آن زمان او درچندین رشته در زمینه علوم سیاسی واقتصاد تحصیل
میکرده ”به باشگاه ترقیخواهانه سوسیالیستی سرمیزد“ و ”از نزدیک ناظر شرایط سرمایهداری بود“.
ـ او قبل از اینکه امتحانات شفاهی خود را برای اخذ درجه دکتری بدهد یا از سوی حکومت ایاالت
متحده ”بیرون رانده شده بود“ یا اینکه از سوی رژیم افغانستان ”به موطن احضار شده بود“ .مقامات
ایاالت متحده به او گفتند که او به خانه احضار شده است ٬ولی هنگامی که او به ـکابل رسید ٬به او گفتند که
ایاالت متحده او را ”بیرون کرده است“ .هر چند او ”تقاضا کرد“ فرصتی به او داده شود تا مطالعات خود را
با هزینه خود به پایان برساند این تقاضا رد شد.
ـ پس از اینکه چهار سال در پارلمانی که در دوران سلطنت وجود داشت خدمت کرد ٬توجه خود را به
سازمان دادن و به خدمت فرا خواندن کادرهای حزبی در میان نظامیان در سال  1973متمرکز کرد.
2ـ )محرمانه( اظهار نظر :در این مصاحبه ویژه ٬امین تنها به طور جنبی ایاالت متحده را به خاطر
)بیرون راندن( خودش به علت فعالیتهای ظاهرًا سیاسی مورد سرزنش قرار داد .در فرصتهای قبلی او با
این نزاـکت صحبت نمیکرد .عذاب دریافت نکردن یک دکتری واقعی هنوز هم او را رنج میدهد و بعضی از
ناظران در اینجا حتی فراتر رفته و مدعیاند که خروج قبل از موعد او از دانشگاه ـکلمبیا )به هر علت که
باشد( علتالعلل احساسات ضدآمریکایی امین است .نقش امین به عنوان اولین پیش برنده حزب و به
حرت درآورنده آن در ارتش افغانستان )ظاهرًا برای دوران حساس 78ـ (1973تا اندازه زیادی تشریح
ـکننده این موضوع است که چرا اعضا خلقی نظامیان الاقل تاـکنون وفاداری خود را به رژیم علیرغم
تشنجات فزاینده وخشونتها حفظ کردهاند .اطالعات قبلی حاـکی از آن بوده است که امین به نحو فعالی قبل
از سال  1973برای حزب عضوگیری میکرده است ٬ولی اشاره او در اینجا ممکن است این اندیشه را القاء
ـکند که این امر پنج سال قبل ازانقالب مسئولیت اولیه او بوده است ٬سرانجام کاهش چند سالی از سن خود
از سوی امین میتواندجبران چنداینچی را بکند که او به کمرش از زمان انقالب به بعداضافه کرده است ٬هر
چند در این جامعه اطالعات ویژه درباره مسائل بیاهمیتی مانند تاریخ تولد به طور کلی وجود ندارد.
سند شماره )(23
شرکتکنندگان :ننگوی تارزی ـ پناهنده افغانی ٬کارمند قبلی سفارت افغانستان در واشنگتن و وزارت
تاریخ 19 :و  20سپتامبر 1979
خارجه افغانستان و جرج بی گریفین.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
یادداشت مذاـکرات
محل و زمان 12 :سپتامبر  79در منزل گریفین در واشنگتن
موضوع :فعالیتهای ناراضیان افغانی
تارزی به دیدن من آمد که درباره سفر اخیرش به اروپا حرف بزند .او برنامه ریخته بود که خانوادهاش
را به انگلستان ببرد ٬ولی خبر از تشکیل ائتالف انقالبی در آلمان رسید .برادرزنش ”سیداحمد گیالنی“
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تلفن زد و از او خواست که پیغامی را برای اعضای ائتالف که در هامبورگ مالقات میکنند ببرد .در این
پیغام گیالنی شرح داده که گروه او یک دعوتنامه به آن گروه را با کمال میل مورد قبول قرار خواهد داد.
وقتی که تارزی به آلمان رفت متوجه شد که این مالقات به توسط ژنرال ”عبدالولی“ پسرخوانده ظاهر
شاه ترتیب داده شده و در آنجا ژنرال قبلی بنام ”مستغنی“ و سفیر قبلی افغانستان در آمریکا آقای ”ـکریم“
حضور دارند .آقای تارزی دوبار عبدالولی را در هتلش مالقات کرد ٬ولی او دعوت را برای حضور در
جلسه گروه قبول نکرد ٬چونکه او هیچ اجازهای از گیالنی برای این کار نداشت.
تارزی آشکار کرد که ائتالف تصمیم گرفته که در مورد این که آیا رهبران جنگجویان در پاـکستان دخالت
عبدالولی را در فعالیتهایشان قبول خواهند کرد یا نه ٬مطالعاتی انجام دهد) .برای او مشخص نبود کـه
”عبدالولی“ از طرف خودش عمل میکند یا اینکه نماینده ظاهر شاه است ٬حتی بعد از اینکه او پسرعموی
شاه را مورد سؤال قرار داد(.
پسرعموی شاه گفت که ظاهر شاه تا این اواخر میل نداشت که در فعالیتهای ناراضیان دخالت کند ٬ولی
عبدالولی میخواست که فعالیتهای خودش را بکند .او نمایان کرد که ظاهر میخواست کمک کند ٬ولی
میخواست عکسالعملها را بررسی کند ٬قبل از اینکه خودش را داخل کند .گروهها در آلمان از تارزی
خواستند که از طرف مردم افغانستان از شاه پشتیبانی کند ٬ولی او این کار را نکرد.
او به ظاهر در رم تلفن کرد ٬ولی از روی ادب درباره این مطلب با او هیچ حرفی نزد .در این میان سفیر
”ـکریم“ داشت کوشش میکرد که عبدالولی به پیشاور برود.
تارزی درخواست کرد که ائتالف یک طرح را برای یک سری سیاستهای گسترده مورد بررسی قرار
دهد .آنها قبول کردند که چنین عملی برای جلوگیری از تمایل افغانستان به کشورهایی نظیر ایران الزم
است .آنها از این میترسیدند که خلقیها بیرون رانده شوند ٬ولی به علت داد وبیدادجانشینهای آنها بر روی
شخصیتها ٬قویتر برگردند .آنها همچنین موافقت کردند که آنها احتیاج به یک پایه برای تشکیل دولت
دارند ٬به طوری که افراد مختلف بیایند و بروند بدون اینکه ثبات دولت را به هم بریزند .هر چند به تارزی
ـگفتهاند که اولین هدف آنها بر کنار کردن خلقیهاست.
تارزی متذکر شد که چند عضو ائتالف وقتی که شنیدند که شوروی یک تماس آزمایشی با ظاهر شاه
ـگرفته است عصبانی شدند .او با ذـکر اینکه این مطلب در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است ٬قویًا
سعی میکرد که ببیند من در این مورد چه میدانم .من به او گفتم که هیچ چیز درباره اعتبار این مطلب
نمیدانم ٬ولی گفتم که این باورکردنی است .اـگر این حقیقت داشته باشد که شوروی سعی میکند که جنگ را
فرو نشاند یا ناراضیان افغانی را کم کرده و آنها را به رژیم ملحق کند ٬تارزی ظاهرًا تماس با شوروی را
خطرناـکتر میدید.
به هر حال تارزی متذکر شد که سفیر کریم قرار است که از پیشاور دیدن کند برای آنکه بفهمد نظر
عبدالولی در موردجنگجویان در آنجاچیست ٬اعضاءدیگرائتالف از جمله ژنرال سابق مستغنی و )عارف
پسرخوانده دیگر شاه( قرار بود که برای به دست آوردن پشتیبانی از روشنفکران تبعیدی افغانی برای یک
شورای  10تا  12نفره ٬برای راهنمایی گروههای مختلف جنگجویان از جمله گروههایی که در پاـکستان
هستند ٬به اروپا و آمریکا مسافرت کند.
به گفته تارزی بعضی از ائتالفیون پیشنهاد کردند که از آن جنگجویانی که ماهرانه در ـکابل میجنگند
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پشتیبانی کنیم .او اصرار داشت که اول باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که آیااخوانالمسلمین ٬بین
جنگجویان نفوذ پیدا کرده است یا نه؟ چون اخوانالمسلمین هیچ گاه در مصر یا سوریه یا عراق از هم
نپاشید و ”ناصر“” ٬هارون مجددی“ را به خاطر نقشش دراخوانالمسلمین  8سال زندانی کرد .او گفت که
اـگر اعضای این گروهها )اخوانالمسلمین( در ـکابل به قدرت برسند ٬چپیها در عرض دو سال سرنگون
خواهند شد.
او خاطرنشان کرد که رهبران مذهبی در نقش دادن آینده افغانیها سهمی داشتهاند ٬ولی تأـکید کرد که در
شورا فقط میانهروها باید نقش داشته باشند.
او به گروهی که گیالنی اصرار داشت اطالع داد که هر نوع از میانه روهای دولتی باید نقش داشته
باشند .برای توضیح اطالع او ٬او برای غربال ٬پیروانش را دقیقًا بسیج کرد با ذـکر اینکه آنها زیر سلطه کامل
رهبران مذهبی محل خودشان بودند.
تارزی گفت که تبعیدیان افغانی اطالعات کمی درباره وضع افغانستان دارند و شک دارد که ملحق
شدن به مجاهدین بتواند آینده آنها را تضمین کند.
تارزی ادعا کرد که جنگجویان در حدود  1تا  2میلیون دالر از عربستان سعودی دریافت کردهاند .او
ادعا کرد که اـکثر این مبلغ به ـگلبالدین و ربانی از طریق جماعت مسلمین پاـکستان داده شده است.
او اضافه کرد که رهبران مذهبی ایران یک سری پشتیبانی از شیعیان افغانی کردهاند ٬ولی آنها از سنیها که در
اـکثریت هستند پشتیبانی نمینمایند و یا با جنگجویان در پیشاور همکاری نمیکنند.
او گفت که ”ربانی“ و ـگلبالدین برای گرفتن پول به عربستان سعودی کلک زدهاند ٬ظاهرًا کمپانی نفتی
عربستان قبول نکرده بود که به آنها کمک کند مگر وقتی که چهار گروه از جنگجویان در پیشاور تشکیل
یک جبهه بدهند .برای این کار ربانی گروه خودش را به سه یا چهار گروه تقسیم کرد و سـپس یک
موافقتنامه ائتالف بین خود و مردانش امضاء کرد ٬بعد عربستان سعودی پول را فرستاد .او درباره منابع
دیگری که امکان دارد به جنگجویان کمک کنند چنین گفت :از آنجایی که خمینی با شاهنشاهی مخالف
است ٬من شک دارم که اـگر رهبران ایرانی بدانند که ظاهر شاه در این کار نقشی دارد ٬کمکی کنند و از
آنجایی که پاـکستان مشغول برگزاری انتخابات است ٬او هم نمیتواند کمکی کند و عربستان سعودی نیز از
آنجایی که از عکسالعمل شوروی میترسد ٬هرگز به طور واضح پشتیبانی نمیکند.
تارزی گفت که احتیاجات ضروری جنگجویان سالح و مواد سوختنی است ٬ولی گفت کـه ایـن
احتیاجات را آمریکا باید تأمین کند.
او اظهار امیدواری کرد که بتوانند قبل از زمستان خلقیها را سرنگون کنند .و اـگر این طور نشد ٬آنها به
جنگ ادامه خواهند داد .ولی در این مورد اظهار نگرانی کرد که آنها بتوانند بعد از زمستان در دید عموم
محبوبیت کسب کنند.
تارزی هرگز مثل بقیه از کمبود مالی و یا کمبودهای دیگر شکایت نمیکند و همچنان به شیک پوشی
ادامه داده و خیلی مسافرت میکند .هر چند که او اقرار کرد که دنبال کارمیگردد .او گفت که او را به خاطره
رأی وتو در ـکابل از سازمان ملل متحد بیرون کردهاند.او گفت که برادرش دراواخر ژوئیه درصندوق عقب
یک ماشین از طریق پاـکستان از افغانستان فرار کرده و هم اـکنون در پاریس است.
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سند شماره )(24

از :سفارت آمریکا در مسکو
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی با حق تقدم
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :بازدید ترکی از مسکو
1ـ با توجه به توقف کامًال مشهود ترکی در مسکو در روزهای 11ـ 9سپتامبر که در مورد آن نسبتًا
مقدار کمی گزارش شده ٬میتوان گفت که رهبر افغانی تأـکید رسمی مجددی در رابطه با نظریات شوروی
برای کمک به ”مردم افغانستان“ به دست آورده باشد ٬ولی دالیلی وجوددارد که عدم توافقهایی در مسائل
دو جانبه موجود بوده است.
2ـ تنها مالقات اعالم شده با برژنف و ـگرومیکو روز  10سپتامبر بود” .تاس“ مالقات را چنین گزارش
داد:
الف :با توجه به معاهده دوستی ٬افغان ـ روس )ولی نه به طور خاص در مورد شرایط کمکهای نظامی(
برای گسترش روابط دو جانبه در تمام زمینهها تعهد کردند.
ب :گفته شد که برژنف به ترکی اطمینان داده که در مبارزه با امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی ٬مردم
ـکشور دوست افغان میتوانند روی استمرار کمکهای مثبت و غیر خودخواهانه روسها حساب کنند.
ج :گفته شد که مالقات در یک جو صمیمی و دوستانه برگزار شد.
د :گفته شد که ”یگانگی کاملی در نظرگاهها“ در جریان گفتگوهای مربوط به مشکالت بینالملل
وجود داشته )ولی این اصطالح را در مورد گفتگوهای مربوط به روابط دو جانبه به کار نبرد(.
3ـ گزارش ”تاس“ درباره عزیمت روز  11سپتامبر ترکی این احساس را تأیید میکند که برخی عدم
توافقها وجودداشته است.ترکی گفته که مالقات او با برژنف ”بسیارمفید“ بوده و آنها در مورد مسائل مورد
عالقه طرفین در ”جوی صریح و برادرانه“ گفتگو کردهاند.
4ـ نظریه :بر اساس اظهاریه برژنف در مورد افغانستان در روز  11ژوئن ٬موضوع تعهد کمک شوروی
مهم بوده و به جای دولت دمکراتیک مستقیمًا خطاب ”به مردم افغانستان“ است .پوشش کامل ترکی و
برژنف درتلویزیون شوروی و در مطبوعات عمده که حاـکی از گفتگوی دوستانه بود ٬ممکن است حداقل
تون
نشان دهنده این امر باشد که خود ترکی هنوز از حمایت شوروی برخوردار است.
از :وزیر خارجه واشنگتن دی سی
به :هیئت نمایندگی آمریکا در ژنو

سند شماره )(25

شماره سند0680 :
موضوع :آوارگان افغانی در پاـکستان

تاریخ 13 :سپتامبر 79

تاریخ 13 :سپتامبر 79
طبقهبندی :محرمانه

1ـ تمام متن محرمانه
2ـ داویدسن مأمور وزارت امور خارجه به تاریخ  11سپتامبر با  NEA/PABمالقات کرد ٬تا گفتگوی
اخیرش با کمیسیون حمایت از آوارگان سازمان ملل در ژنو در مورد وضعیت آوارگان افغانی در پاـکستان
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را گزارش کند.
داویدسن نتیجه گرفت که کمیسیون حمایت از آوارگان سازمان ملل قصد دارد که تالش سختی برای
ـکمک به این آوارگان آغاز کند.
او معتقد است نمایندگان کمیسیون حمایت از آوارگان سازمان ملل که در ماه می به پاـکستان سفر کرده
اساسًا و طبیعتًا سیاسی بود و هدفش این بود که تعیین کند آیا کمیسیون میتوانست در ناحیه کار کند یا نه.
ـگروه دوم که بعدًا در ماه اوت وارد شد ٬برای تعیین احتیاجات طرحریزی شده بود.
3ـداویدسن معتقد است که کمیسیون در تعیین اینکه چه کسی قانونًا یک آواره است و چه کسی نیست
دچار اشکال خواهد شد .خصوصًا با وجود قبایل مهاجر ناحیه که به طور سنتی از مرز رفت و آمد میکنند
و این واقعیت که فقط درصد کمی از پناهندگان در اردوگاهها سکونت دارند )بیشتر با خویشاوندانشان
زندگی میکنند یا برای خودشان همراه گلههایشان اردو میزنند( .کمیسیون مایل است که تأـکید کند که
اردوگاهها و فعالیتهای کمیسیون حداقل باید  20کیلومتر از مرز پاـکستان ـ افغانستان فاصله داشته باشد.
4ـ داویدسن در مورد مسائل زمانی با کمیسیون گفتگو کرد ٬او پیشنهاد کرد که زمستان آتی برای
شروع یک برنامه ٬هر چه زودتر در نظر گرفته شود .کمیسیون در نظر دارد که برنامه را اواسط اـکتبر شروع
ـکند تا با اجالس هیئت مدیره اجرایی که در آن زمان صورت میگیرد تالقی کند.
داویدسن اصرار کرد و کمیسیون حمایت از آوارگان سازمان ملل باالخره پذیرفت ٬که ببینند آیا ممکن
است قبل از آن اجالس به توافقهایی برسند.
5ــ داویدسن فهمید که کمیسیون حمایت از آوارگان سازمان ملل در فکر این است که برنامه تقریبًا 10
تا  13میلیون دالری را اجرا کند .کمیسیون از آمریکا متوقع خواهد بود که به طور اساسی در پرداخت
هزینه سهیم شود )در فعالیتهای مشابه گذشته ٬سهم آمریکا به طور متوسط حدود یک چهارم تا یک سوم از
ـکل هزینه بوده است(.
6ـداویدسن از کمیسیون پرسید چه کسانی در انجام یک فعالیت امدادی شرکت خواهندجست .بیشتر
فعالیتها از طریق دولت پاـکستان انجام خواهد شد و ممکن است که رهبران قبیلهای در ترتیبات اجرایی
ویژه ٬در نواحی مرزی دخالت داده شوند .بخش بینالمللی کمکهای اضطراری به کودکان سازمان ملل نیز
ممکن است شرکت کند.
7ـ برای اسالم آباد :در مورد پیشنهاد شما در پاراـگراف  12مرجع الف ٬ما در نگرانیهای سفارت در
ـکابل با یک سیاست بسیار فعال دیدار مقامات رسمی آمریکا از اردوگاههای آوارگان در پاـکستان با آنها
موافقیم .ما معتقدیم که شما باید محتاط باشید ٬اما قبول کنید که وضعیتهایی ممکن است پیش آید که
فرصتهای مناسبی برای دیدار از اردوگاهها فراهم آورد .در دیدگاه ما این شامل دیدارهای ترتیب داده شده
به وسیله دولت پاـکستان یا کمیسیون برای دیپلماتهای خارجی که بوسیله پاـکستان معتبر شناخته می شود
می باشد
8ـ برای ژنو :ما دریافتهایم که گروه دوم کمیسیون از پاـکستان به ژنو بازگشته است .شما باید یک در
خواست مالقات سریع با مقامات مناسب کمیسیون را بررسی کنید تا به اطالعات جدید از طرحهای
ـکمیسیون بر مبنای یافتههای گروه اعزامی دست یابید.
ونس
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سند شماره )(26
تاریخ 14 :سپتامبر 79
از:وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی سی
به:سفارت آمریکا در تهران ـ فوری
طبقهبندی :سری
موضوع :گفتگو با دولت موقت ایران درباره افغانستان
1ـ تمام متن سری.
2ـ مدتی است که ما مبادله وسیع اطالعاتی و ارزیابی در مورد موقعیت افغانستان و در درگیری
شوروی را در آنجا ٬با پاـکستانیهاداشتهایم .ما فکر میکنیم که مفید باشد که گفتگوی مشابهی با ایرانیها ٬با
توجه مخصوص به نقش شوروی در افغانستان ٬داشته باشیم .این گفتگو باید به طور عادی از مباحثات
قبلی که سفارت با دولت موقت ایران داشته است ٬جریان یابد.
3ـ از دو جمع بندی اخیر )تلگرام ـکابل  6672در مورد نفوذ شوروی و دخالت در افغانستان و تلگرام
ـکابل  6697در مورد وضعیت ناآرامیها( مطالبی به دست میآید که شما ممکن است در مذاـکره با دولت
موقت ایران در باره افغانستان از آن استفاده نمایید .به عالوه باید نکات زیر را بگویید:
ما از رنجهای مردم افغانستان واز دست رفتن زندگی )آنها(در اثر ادامه جنگ در افغانستان شدیدًا نگران
هستیم .در مورد افزایش دخالتهای شوروی در افغانستان شدیدًا نگران هستیم.
در مورد افزایش دخالتهای شوروی در افغانستان بسیار نگرانیم .اخیرًاتعداد مشاوران نظامی روسی و
تحویل وسایل و تجهیزات افزایش یافته است .میتوانید از ارقام تلگرام ـکابل  6697استفاده کنید ولی باید
این ارقام کامًال عینی باشد .ما به استفاده گروههای رزمی شوروی در افغانستان به عنوان یک موضوع
بسیار جدی که میتواند انعکاس زیانباری در سراسر منطقه و برای روابط شرق و غرب داشته باشد توجه
خواهیم نمود.
ونس
4ـ لطفًا ما را در جریان نقطه نظرهای دولت موقت ایران در باره این موضوع قرار دهید.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه

سند شماره )(27

شماره سند6874 :
موضوع :رژیم خلقی در ـکابل آمادهباش شدید
امنیتی برقرار می کند

تاریخ 15 :سپتامبر 79

1ـ تمام متن محرمانه
2ـ خالصه:ـکابل در آرامشی قبل از طوفان به سر می برد ٬در حالی که به نظر میرسد که رهبری خلقی
منتظر یک عکسالعمل نظامی محتمل نسبت به تصفیه سه عضو نظامی بـاقیمانده از کـابینه هسـتند٬
واحدهای مهم مسلح در ـکابل ظاهرًا به نخستوزیرحفیظاهلل امین وفادار ماندهاند .تاـکنون هیچ فعالیتی از
نیروی هوایی در طول بحران مشاهده نشده است .شورویها ممکن است در این مانور تاـکتیکی سیاسی
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شرکت نداشته باشند .پایان خالصه.
3ـ به هنگام ظهر ٬به وقت ـکابل ٬شهر ـکابل در آرامش نسبی قبل از طوفان بسر می برد.اقدامات امنیتی
نظامی شدید در ناحیه ـکاخ ارگ )خانه خلق( و مجتمع رادیوافغانستان نزدیک سفارت اجرا می شود )رفت
و آمد به سفارت از دروازه پشت حاال مجاز است(.
نواری که به وسیله تانکها کنترل میشود ٬شامل خیابان اصلی از طرف شمال شرق میدان پشتونستان
به سوی فرودگاه میشود .هنوز روشن نیست که فرودگاه برای ترافیک باز است یا نه .در نقاط دیگر شهر٬
فعالیت تجاری معمولی مجاز است و ترافیک معمولی است .اما تمام چهار راهها به وسیله خودروهای
مسلح حفاظت میشوند.
4ـ سفارت هنوز تالش میکند که با کنار هم گذاشتن جزئیات ٬طرح کلی حوادثی را به دست آورد که
منجر به اطالعیه  14سپتامبر مبنی بر کنارگذاشتن مقامات نظامی باقیمانده کابینه )تلگراف ـکابل  (6851و
برقراری حداـکثر اقدامات تأمینی حول رهبری باقیمانده خلقی ٬شد .اینکه کارهایی در پیش بود در سه یا
چهار روز گذشته تذکر داده شده بود .ـکنسول هند در جاللآباد ٬حوالی  12سپتامبر یادآور شد که فرماندار
محمد ظریف علیرغم جنگ فزاینده در آن منطقه ٬آنجا نبود او دچار تردید شده بود که آیا ظریف کشته
شده یا دستگیر شده بود .اما برعکس آن طور از کار درمیآید که ظریف ظاهرًا به ـکابل بازگشته بود تا در
تصفیه اعضای نظامی کابینه ٬شرکت کند .وزیر جدید ارتباطات ٬قبل از انتقال چند ماه پیش به قندهار به
عنوان فرماندار ٬معاون وزیر در همان وزارت خانه بوده است .او در گذشته با مقامات آمریکایی روابط
دوستانه داشته است و شخصی باهوش ٬شایسته و واقعبین انگاشته میشود .در مورد سرنوشت وزیر سابق
وزارتخانه او ٬سید محمد ـگالبزوی چیزی معلوم نیست.
 5ـ سفارتخانه انگلستان در سیزدهم سپتامبر ٬شایعاتی شنیده بود که وزیر سابق داخلی محمد اسالم
وطنجار ٬و وزیر سرحدات شرجان مزدوریار ٬به وسیله شورشیان ربوده شده بودند .مزدوریار آخرین بار
به وسیله دیپلماتهای خارجی در جشن روز ملی بلغارستان در  9سپتامبر دیده شد و وطنجار آخرین بار
وقتی پرزیدنت ترکی از هاوانا در  11سپتامبر بازگشت ٬دیده شده بود )در آن زمان٬او در سلسله مراتب در
حزب ٬پس از امین قرار داشت( .سرنوشت وزیران عوض شده ٬به وسیله رادیو افغانستان اطالع داده نشد.
هر چند آنها میتوانند احتماًال آزاد باشند که یک دلیل برای آماده باش کامل نظامی ممکن است باشد ٬این
محتملتر است که رهبری خلقی قادر بوده که آنها را دستگیر کند .یک مرد بالقوه خطرناـک چون وطنجار
به خوبی میتوانست بعد از یک جلسه بازجویی سریع اعدام شده باشد )دیپلماتهای هندی فعالیتهای
شدیدی را در مرکز بازجویی مخصوص پلیس مخفی در طول خیابان محل سفارتشان به هنگام پیش از
ظهر  14سپتامبر ٬شاهد بودهاند(.
6ـ اعتقاد بر این است که اسداهلل ٬فرمانده عوض شده )پلیس مخفی( ٬با وطنجار در رابطه بوده است.
ـگفته میشود فرمانده کل جدید پلیس مخفی ٬محمد عزیز ٬یکی از معاونین اسداهلل بوده است.
اطالعیه رادیویی در مورد انتصاب عزیز بیان کرد که پلیس مخفی یک بخش از وزارت دفاع است ٬و نه آن
چنان که قبًال گمان میرفت یک بخش از وزارت داخله است ٬یا یک سازمان مستقل که تحت کنترل هیچ
وزارتخانهای نیست .امین به عنوان کفیل وزارت دفاع ٬کنترل مستقیم روی این نیروی پـلیس مـخفی
ـگسترش یابنده به دست میآورد.
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7ـ انفجار ساعت  17/50در ارگ به تاریخ  14سپتامبر ٬به گفته چندین ناظر ٬به طور آشکار یک
انفجار هوایی بود .آن میتوانسته است یک گلوله توپ یا خمپاره باشد که به ارگ شلیک شده ٬شاید برای
نوعی از مفاهیم ابالغ عالمت و خبر .پس از آن شلیکهای متعاقبی صورت نگرفت .شلیک سالحهای
ـکوچک پراـکنده در نقاط مختلف شهر ٬بعداز ظهر آن روز و نیز دوباره در صبح پانزدهم سپتامبرشنیده شد.
معنی و مقصود این عمل ٬اـگر مقصودی باشد ٬هنوز معلوم نیست.
8ــ نشانههایی وجود دارد که شورویها ممکن است از حوادث  14سپتامبر قبل از وقوع آن خبری
نداشتهاند .مأمورین سفارت که نزدیک نواحی میکرویان ـ که تعداد زیادی از شورویها آنجا زنـدگی
میکنند ٬رفت و آمد کردهاند ٬کمی قبل از انفجار ساعت  17/50دیروز ٬زنان روسی و بچههایشان را
مشغول بازی و قدم زدن بدون هیچ گونه پیشگیری امنیتی واضح دیدهاند .اما امروز پیش از آن ٬به وسیله
مأمورین هندی )وزیر مختار( گزارش شده بود که ناحیه به وسیله سربازان روسی که یونیفورم افغانی
پوشیده بودند محافظت میشده است .اما مأمورین سفارت که ناحیه را در ساعت 10گشتهاند ٬اثری از این
موضوع ندیدهاند .سفارت شوروی در ناحیه کارتیزه اـکنون به وسیله دو تانک حفاظت مـیشود.سـه
لیموزین وزارتخانه خلقی ٬با نگهبانها ٬به وسیله یک دیپلمات انگلیسی دیده شدند که بیرون آن سفارت
منتظر بودهاند .ما تصور میکنیم این نشان میدهد که شورویها اـکنون در صحنه هستند.
9ـ عدم حضور هر گونه فعالیت هوایی در طول بیش از  24ساعت به نظر ما قابل ذـکر میرسد .نیروی
هوایی ممکن است به عنوان غیرقابل اعتماد بر زمین گذاشته شده باشد .مانند موردی که وزیر دفاع٬
عبدالقادر تصفیه شد.
10ـ نظریه :امین ٬که در موقعیتی است که به طور نزدیک از نیروهای مسلح مطلع است ٬ممکن است
یک توطئه در شرف تکوین به رهبری وطنجار را کشف کرده و تصمیم گرفته در مرحله اولیه رشد با یک
برخورد پیشدستانه ٬آن را خنثی کند .این عمل به طور کامل ارتش را از شورای وزیران و نیز محتمًال از
شورای انقالب حذف کرده است .اینکه رهبری باقیمانده ارتش چگونه عکسالعمل نشان خواهدداد ـ اـگر
اصًال عکسالعملی داشته باشد ـ میماند تا دیده شود .نیرویهای  KDYناحیه ـکابل ٬به نظر میرسد که
تاـکنون به طور قاطع از امین حمایت کردهاند.
11ـ هنوز واضح نیست که آیا شورویها قبًال درباره حرکت امین آـگاهی داشتند یا ناـگهان با یک عمل
انجام شده رو به رو شدند .مسکو حتمًا نمیتواند راضی باشد که خلقیها ٬علیرغم توصیه شوروی پایگاه
قدرت سیاسیشان را بیش از پیش محدودتر کردهاند که نتیجتًا مبارزه جاری برای بقای رژیم را مشکلتر
میکند .اـکنون برای شورویها این مطرح میشود که یک کودتای نظامی سریع میتوانست وضع آشفته
سیاسی جاری را به حال متوازنی درآورد واین میتوانست به یک گروه کامًالجدید اجازه دهد که کنترل را
به دست گیرد ٬از آن جمله افسران ارتشی سابقًا گمنام که میتوانستند تمایالت سیاسیشان را پنهان کنند و
جنبههای فتنهانگیزتر از انقالب کبیر ثور را تعدیل کنند .در روزهای آینده ما کوشش خواهیم کرد که چند
نفر از این افسرها بشناسیم.
آمستوتز
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سند شماره )(28

تاریخ 17 :سپتامبر 79

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :همزمان با کاهش تشنجات در ـکابل
رئیس جمهور امین استفادههای سیاسی اخیر را از این جریان میکند
1ـ )تمام متن محرمانه(.
2ـ خالصه :ـکابل ظاهرًا برخی از کشمکشهای روزهای اخیر را از دست داده است ٬به طوری که رئیس
جمهور جدید حفیظاهلل امین کنترلش را بر دستگاه حزب و دولت محکم کرده است .پایان خالصه.
3ـ ساعت ) 16به زمان ـکابل( در 17سپتامبراست٬کشمکشهای سیاسی روزهای اخیر ظاهرًا در ـکابل
ـکاهش یافته است .اـگر چه تانکها هنوز محلهای مهم اطراف ـکاخ ارگ )خانه خلق( و ساختمان رادیو
افغانستان را حفاظت میکنند ٬ولی سرنشینان تانکها زیر سایه وسایل خود در حال استراحت به سـر
میبرند.
ادارات دولتی ظاهرًا به کار روزمره خود بازمیگردند ٬اـگر چه رئیس جمهورحفیظاهلل امین و پیروانش
به نظر میرسد که هنوز احتیاط را در این میبینند که جاده را از نظر نوعی واـکنش نظامی علیه حکومت و
حزب خود ٬با دقت زیر نظر بگیرند )مخصوصًا سمت پایگاه زرهی پل چرخی را( ٬اما به نظر میآید که
همزمان با گذشت ساعاتی بدون درگیری اعتماد بیشتری پیدا میکنند.
4ـ برای امین برنامهریزی شده که ساعت  12شب )به زبان پشتو( و ساعت ) 20/30به زبان دری(
برای ملت صحبت کند ٬مردم افغان منتظرند ببینند چه نشانههایی دریافت میدارند ٬مثًال آیا امین هم چنان
با لحن احترام آمیزش در مورد رفع بیماری از رهبر بزرگ ”نور محمد ترکی“ که در  16سپتامبر به وسیله
اطالعیه تغییر رهبریت مشخص شد یاد خواهد کرد ٬یا شروع به بیاعتبار کردن ”آموزگار بزرگ“ خواهد
ـکرد .آموزگاری که یک بار او را به عنوان ”شاـگرد قهرمان“ خواند؟
ترکی در  15سپتامبر توسط مطبوعات به عنوان چهره مقدس معرفی شد ٬ولی از  16سپتامبر به بعد نام
او در وسایل ارتباط جمعی بدون عنوان یا عبارات افتخارآمیز ذـکر شد .منابع موثق گزارش دادند که دختر
امین تصویر ترکی را در  16سپتامبر در مدرسهاش پاره و او را ”مردی بدسرشت“ توصیف کرده است.
5ــ آیا این تغییرات بیشتر کابینه را به اطالع خواهد رساند؟ در بین آنهایی که در این رابطه شایع شده که
امشب یا در هفته آینده خاطر تمایالت مخالف امین اخراج میشوند عبارتند از:
وزیر امور مالی عبدالکریم میثاق ٬وزیر کار و امور اجتماعی دستگیر پنج شیری ٬وزیر معادن و صنایع
محمد اسماعیل دانش ٬وزیر حمل و نقل محمد حسن بارق شافعی )ـکه ضمنًا دست راست امین بود و وزیر
امورداخلی محمداسالم وطنجار را که درمعیت هیئتی در فرودگاه از ترکی در بازگشت از سفرش به هاوانا
و مسکو در  11سپتامبر استقبال کرده بود ٬خلع کرد(.
6ـ برای ترکی چه اتفاقی افتاد؟ اـکثر کابلیهایی که کارمندان سفارت از زمان اطالعیه عصردیروز با آنها
صحبت کردهاند فکر میکنند که ترکی در خالل جنگ مسلحانهای که در قصر روی داد و باعث قتل محافظ
بدسابقهاش ”سیدداود تارون“ گردید ٬بر اثر جراحات وارده از تیراندازی مرده باشد و این امر در تاریخ 14
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یا  15سپتامبر اتفاق افتاد )تاریخ دقیق هنوز روشن نیست( .به خوبی میتوان گفت که ترکی و تارون خواه
ناخواه در حوادث خشونت آمیز تصفیه اخیر اعضای نظامی کابینه گیر افتاده باشند و در آن وقت هنوز
”امین“ برای از بین بردن ترکی طرح نریخته و امین توجه به آنها را در جدول زمانی خود دیرتر قرار داده
بود .اما وقتی فرصت پیش آمد امین فورًا آن را مغتنم شمرد.
عدهای دیگر میپرسند که چگونه امین برای مرگ ”تارون“ مراسم تشییع جنازه یک شهید را در 16
سپتامبر برپامیکند ٬ولی درباره مرگ ترکی سکوت مینماید؟ باز هم عدهای معتقدند که ترکی هنوز زنده و
در حال مردن است و مرگش توسط رژیم اعالم میشود.
7ـ در  17سپتامبر وقتی با عبدالمجید منگال ٬یک مقام رسمی وزارت خارجه که ترکی را در سفر به
هاوانا و مسکو همراهی کرد ٬تماس گرفته شد ٬وزیر مختار اظهار داشت که دیپلماتهای غربی ترکی را
هنگام بازگشتش از ـکابل در  11سپتامبر شاد و ظاهرًا سرحال دیده بودند .منگال اظهار نمود که ممکن
است ترکی ظاهرًا سالم به نظر میرسید ٬اما هنگام سفر دچار نوعی بیماری شده بود .او همچنین افشا کرد
ـکه ترکی به وسیله یک پزشک متخصص همراهی شده است.
منگال اضافه کرد که راجع به مسئله سالمتی ترکی به موقع خود اطالع بیشتری خواهیم یافت ٬حتی
شاید در طول صحبتهای امشب امین این مسئله به سرعت در حال مطرح شدن است و در عین حال هزاران
تصویر ترکی که ـکابل را پر کرده بود همه ناپدید شدهاند .رهبریت در حزب و حکومتی که امین از زمان
انقالب بالفعل نشان داده عمًال محقق گردیده است .مردم نمیدانند که آیا امین ـ استالین ـ افغانستان اجازه
میدهد که حتی خاطره رهبر بزرگ نابغه )ترکی( باقی بماند یا خیر.
8ــ واـکنش شوروی در ـکابل :چنان که در گزارش قبلی سفارت اشاره شده )ـکابل  ٬(6874هنوز روشن
نیست که آیا سفارت شوروی در ـکابل مخفیانه از جنبش ضد وطنجار ”امین“قبل از شروع عملیات اطالع
داشته یا نه .شورویها در کوتاه مدت در مقابل یک امر انجام شده )چنانچه چنین فرضی درست باشد( راهی
جز همراهی با جریان حوادث نداشتند .مطبوعات ـکابل گزارش دادند که سفیر روسیه الکساندر ام پوزانف
ساعت  10صبح 15سپتامبر با امین مالقات کرد .یکی از منابع به ما گفت که آن مالقات تا ظهرادامه داشت
و در این جلسه به نظر میرسد که یک تفاهم کلی میان رهبر در حال ظهور و حامیان اصلی شوروی روی
داده است.
9ـ برداشت کلی در محافل دیپلماتیک و مابین افغانهای مطلع این است که روسها راضی نیستند .اما
احتماًال دریافتهاند که آنها هیچ انتخاب دیگری در این زمان ندارند جز حمایت از امین مغرور و بیرحم.
طبق گزارش ٬شورویها که زمانی درصدد توسعه پایگاه سیاسی رژیم ـکابل برآمده بودند تا بدین وسیله
اغتشاشات را سرکوب نمایند ٬اـکنون این پایگاه را بسیار محدود و حتی به باریکی نوک مداد یافتهاند.
همچنین زمانی به روسها گفته شده بود که امین خونخوار مشکل اصلی رژیم حزب خلقی است )اما
”عموترکی“ حتی در محافل غیرخلقی نیز از حامیانی برخوردار بود( و بنا به گزارش قصد از بین بردن او را
داشتند .اما حاال امین تنها فردی است که برایشان باقی مانده تا اینکه انتخاب قابل اطمینان بیشتری پیدا
ـکنند .اوتنهاوسیلهای است که مسکومیتواند ازطریق وی از یک ”حزب اخوت“ دفاع کند ویک ”انقالب
مترقی“ را نجات دهد ٬زیرااینها از جمله مسئولیتهای ایدئولوژیکی است که شورویهای محلی شدیدًا از آن
دم میزنند.
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10ـ اما بدین معنا نیست که روسها این موقعیت را با خوش بینی قبول میکند .در  17سپتامبر یک
دیپلمات جزء روسی با غرولند به یکی از کارکنان سفارت گفت خلقیها در اینکه میخواستند خیلی از
چیزها را بسیار سریع انجام دهند مرتکب خطا شدهاند .او فکر میکرد که رژیم باید چهار یا پنج سال برای
آنچه که در عرض چند ماه انجام دادند وقت میگذاشت و این فرد روسی میگفت که فکر میکند که حزب
خلق ”شکست خورده است“.
آمستوتز

سند شماره )(29

تاریخ 18 :سپتامبر 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :برخی از انعکاسات در مورد
بحرانهای سیاسی افغانستان
1ـ محرمانه ـ تمام متن.
2ـ من فکر میکنم که بایستی برای وزارت خارجه و مقامات سفارتخانهها روشن باشد که ما شاهد
یک بحران سیاسی بسیار مهم در افغانستان هستیم .در این باره ٬من مایلم چندین مورد را متذکر شده و
نظرات شخصی خود را ابراز دارم.
ـ بحران تمام نشده است .فعًال وفاداری واحدهای نظامی جمهوری دمکراتیک افغانستان در مناطقی
مانند قندی ٬قندهار و ـکوندوز واضح نیست و گزارشهای گستردهای )و چند سند( وجود دارد که سه عضو
نظامی مخلوع در کابینه )وطنجار ٬ـگالبزوی و مزدوریار( توانستهاند از شهر فرار کنند و مخفی شوند.
ممکن است که جنگ داخلی بین واحدهای ارتش جمهوری دمکراتیک افغانستان به طور کامل دنبال
شود و به وسیله طرفداران ترکی یا عوامل مخالف امین رهبری شوند .او در ـکابل است و ما کامًال متوجه
هستیم که موقعیت سیاسی وخیم است و خیابانهای اصلی که در مجاورت وزارتخانههای مهم است به
روی ترافیک عمومی بسته است و در محوطه سفارت ما تانکهای مجهز ساخت شوروی در دو طرف سه
خیابان زمین سفارت خانه مستقر گشتهاند .ما نمیتوانیم از طریق در اصلی وارد یا خارج شویم زیرا
خیابان بسته است ٬بلکه از در عقبی اضطراری استفاده میکنیم ٬ولی این کار را زیر دهانه توپ یک تانک
بزرگ تی ـ  62انجام میدهیم .این وضع کمی دلهره آور است ٬ولی چیز جالبی است که بدرد نوشتن در
نامههایی که به وطن فرستاده میشود میخورد.
اینک  18ماه است که ما شاهد خودآفتزدگی این حزب مارکسیست )حزب جمهوری دمکراتیک
افغانستان( هستیم .دیشب یک مقام افغانی آهسته به یک کارمند سفارت در مورد رهبریت میگفت که
”آنها مثل یک دسته عقرب هستند که همدیگر را تا سرحد مرگ نیش میزنند“ به عنوان مثال تاـکنون 25
تغییر کابینه از لیست اصلی منتشر شده در آوریل  1978وجود داشته است .تعداد تغییرات معاونان وزرا
حتی بیش از این یعنی  34نفر بوده است٬تصفیه پشت سر هم انجام شد و انسان نمیتواند متعجب نباشد که
چگونه این رژیم دوام میآورد .البته ٬قسمتی از پاسخ در سرکوبی بیرحمانه هر نوع مخالفت قابل تصور
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است .تعداد زندانیان سیاسی مقتول ممکن است به  6000رسیده باشد و شاید بیش از چهار برابر آن تعداد
تاـکنون به زندانهای سیاسی کشیده شده و یا آزاد شدهاند.
ـ اغتشاش در طول این دوره بحرانی متوقف و یا خاموش بوده است و برای اخذ امتیاز از موقعیت
بحران سیاسی مورد استفاده واقع نشده است.
ـ من نمیدانم آینده چه خواهد شد .امین به طور شگفتآوری از توطئههای پشت سر هم جان به در
برده است اما قطعًا روزی دچار اصل میانگینها خواهد شد ٬اما از طرفی این قانون شامل استالین نشده و او
در رختخواب مرد .به نظر من شانس او برای در قدرت ماندن در طول امسال بیش از  50درصد نیست و
هیچ امکان برای مردن در رختخواب ندارد ٬اما امکان بقای حزب را در منصه قدرت بیشتر میدانم.
آمستوتز
3ـ این زمان در ـکابل بودن هیجان انگیز است ٬امیدوار باشیم کسی آسیبی نبیند.
سند شماره )(30

)خیلی محرمانه ـ تمام متن(
سفارت آمریکا ٬اسالم آباد ٬پاـکستان
طبقهبندی :خیلی محرمانه
یادداشت مذاـکرات
شرکتکنندگان :ولی بیگ رهبر اتحاد مسلمانان جنگجو در افغانستان ریک شرمن ٬کفیل مشاور سیاسی
سفارت
زمان و مکان 19 :سپتامبر  1979سفارت آمریکا ٬اسالمآباد
موضوع :فعالیتهای ناراضیان هزاره
صدر محمد آصف خان ٬رئیس سابق )قبیله( هزاره در بلوچستان و در حال حاضر نایب رئیس وزارت
امور خارجه در ـکوئتا )اسم یک شهر( در  17سپتامبر به من تلفن زد و درخواست یک وقت مالقات برای
ولیبیک کرد.
من موافقت کردم که رئیس هزاره را ببینم .به شرطی که او به اسالم آباد بیاید .او در  19سپتامبر با یک
مترجم و دو همراه ساـکت آمد.
ولیبیک شرح داد که رئیس اولین سازمان هزاره ناراضیان افغان است که در پاـکستان شکل گرفت.
ـگروه از ـکوئتا رهبری میشود .از جایی که آنها عملیات را به راه میاندازند .برخالف محل استقرار رهبران
ناراضیان درپیشاور ٬ولیبیک قویًا اعتقاددارد که او باید حداقل قوا را دوروبر خود جمع کند .و حداـکثر را
به جبهه جنگ با دشمن بفرستد.
در رابطهاش با گروه پیشاور او گفت که با تمام گروهها به جز )حزب اسالمی( همکاری و تماس دارد.
ولیبیک درپیشاور محمد نبی را از همه بهترمیشناسد ٬محمد نبی در زمان ظاهرشاه در پارلمان بود ٬بیگ
به نظر میآید که به جز افراد هزاره به کسی دیگر اعتماد نمیکند.
در افغانستان  6میلیون هزاره هستند که همه آنها فعاالنه بر علیه جمهوری دمکراتیک افـغانستان
میجنگند .هزارهها در جمهوری دمکراتیک افغانستان بر علیه سرهنگها قیام کردهاند و صدها تن از آنها به
نیروهای بیگ پیوستهاند 1600 .افسر و سرباز هم از جمهوری دمکراتیک افغانستان اخراج شدهاند.
بیگ ازمردم آمریکا به خاطرحمایت ازحقوق بشر٬قدردانی کرد بیگ فکر نمیکند که سرنگونی ترکی
اهمیتی داشته .او میگوید که امین از او نیز بهتر نیست.
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او گفت که در زمستان نیروهای او بر نیروهای امین برتری خواهند جست و ضربههای مهلکی به
دشمن خواهند زد.
بیوگرافی :ولی بیگ میگوید که اودو نوبت در پارلمان بوده )در دوره ظاهرشاه( .او عضو هیئت موکالن
بود که در ناوا از ایالت غزنی قرار گرفته است.
او به نظر میآید که  40ساله باشد با بدنی سالم همراهانش نیز همان طور خشن به نظر میآیند.
آنها خیلی زیرک و متفکر به نظر میرسند.
سند شماره )(31

تاریخ 20 :سپتامبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکاـ ـکابل
به:وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
شماره سند7025 :
موضوع :نظریاتی از دو سفیر از کشورهای اروپای شرقی
1ـ )تمام متن محرمانه(
2ـ فکر میکنم ممکن است جالب باشد که از نظریات کاردار جمهوری دمکراتیک آلمان ”ـکالوس
ماسر“ و سفیر لهستان ”ادوارد بارادزیج“ اطالع داشته باشید .در خالل دو روز گذشته با آنها تماس گرفتم
واز نقطه نظرهایشان در مورد اوضاع داخلی مطلع شدم .من مخصوصًا به دیدار آن دو رفتم زیرا آنها نسبت
به دیگر رؤسای سفارتخانههای اقمار مسکو صریحتر و صمیمیتر میباشند.
3ـ مهمترین مطالب در یافتی به قرار زیر است.
ـ ترکی رئیس جمهور پیشین زنده است و با خانوادهاش در ویالیی دولتی در حوالی ـکابل بازداشت
میباشد .محل اقامت او از جانب سربازان حفاظت میشود.
ـ هر دو سفیر تأـکید کردند که قبل از تصفیه اخیر در حزب پرچم ناراحتیهایی وجود داشت .آنان این
عقیده شایع در میان سفارتخانههای غربی را که ”ترکی“ نسبت به حفیظاهلل پیروان بیشتری در حزب دارد
قبول نداشتند .سفیر لهستان افزود که ”جاذبه شخصی“ ترکی برای اـکثر اعضاء حزب ناخوش آیند بود ٬و
این امر کمک به عدم حمایت از او میکند .او گفت که ترکی حتی قدمهای اولیه برای ساختن پشتوانه
مردمی ٬مانند بازدید از کارخانجات ٬مدارس و دیگر کارهای اساسی را بر نداشته بود .در موقعیتی من
اشاره کردم که حفیظاهلل امین هم هرگز به این مسائل نپرداخته ٬سفیر لهستان جواب داد که این کار را رهبر
حزب باید برای برپا نمودن انجام میداد .سفیر لهستان همچنین ترکی را به عدم مشاوره با کادر حزب mce
از نوامبر  1978تا زمان سقوطش متهم نمود .در خالل این دو ماه کمیته مرکزی حزب گردهمایی نداشته
است )ولی دفتر سیاسی به طور متناوب تماسهایی داشتند(.
ـ هر دو دیپلمات تأـکید کردند که روسها برای مدتی از شکاف در حزب خشنود نبودند .سفیر لهستان
صراحتًا گفت که سال پیش روسها از تصفیه حزب پرچمیها ناراحت بودند .او گفت که روسیه از ابتدا
”وحدت کلیه عناصر پیشرو“ راتشویق کرده است .اـگر چه هر دو نفر در ابراز نظراتشان احتیاط میکردند٬
اما روشن ساختند که روسها در مورد مشاجرات و تصفیههای اخیر در مقامات باالی حزب که منجر به
ـکنار گذاشتن ترکی و سه عضو نظامی کابینه گردید خوشحال نبودند.
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ـ سفیر لهستان گفت که این سوءتفاهم بین ترکی و امین به درازا نخواهد کشید و به نظر او یکی از این دو
ناـگزیر مسلط خواهد شد.
ـ هیچ کدام از این دو نفر دست مستقیم روسها را در کنار گذاشتن ترکی نمیدیدند .در حقیقت سفیر
لهستان مطمئن بود که مسکو در این باره ناراحت است .زیرا چند روزپیش بود که برژنف درمسکو ترکی را
در آغوش گرفته بود .این بایستی برای مسکو بسیار نگران کننده باشد.
ـ کاردارجمهوری آلمان شرقی گفت که سه عضو نظامی کنار گذاشته کابینه به نحوی آزادند ٬ولی سفیر
لهستان از ابراز عقیده در باره این مطلب خودداری کرد.
آمستوتز
ـ نظریه :این مطالب اهمیت زیادی ندارد ٬ولی با شما در میان گذاشته شد.
از :سفارت آمریکا ـ اسالم آباد
به :وزیر خارجه واشنگتن دی سی

سند شماره )(32

شماره سند0745 :
موضوع :ارزیابی ژاپنیها راجع به سقوط ترکی

تاریخ 20 :سپتامبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

1ـ تمام متن محرمانه.
2ـ معاون رئیس هیئت و دستیار سیاسی او در تاریخ بیستم سپتامبر ٬کارشناس سیاسی را از جریان
دیدار سه روزه هیئت ژاپنی بین شانزدهم تا نوزدهم سپتامبر ٬آـگاه کردند .شخص دستیار که مالقاتها را
انجام میداد ٬مدت زیادی را در سفارت ژاپن در ـکابل به سر برد ٬اما فقط توانست باتعداد محدودی افغانی
و روسی مالقات و گفتگو کند .او این مسئله را روش ساخت که نظر شخصیش را بیان میکند ٬ولی نظرات
مقامات ژاپنی از سفارت در ـکابل صادر میشود.
3ـ ژاپنیها راجع به سقوط ترکی اطالعاتی از منابع گوناـگون جمعآوری کردهاند که به قرار زیر است:
ترکی از هاوانا به مسکو فرا خوانده شده که در آنجا نقشههایی برای اصالح رژیم که شامل خلع امین٬
وطنجار و دیگر ”رادیکالها“ میشد ٬در جریان بود .قبل از اینکه ترکی مسکو را ترک کند ٬روسها به خاطر
اینکه او با نقشههایشان موافقت کرد به او لقب ”پدر انقالب“ را دادند.
4ـ امین از نقشههای ترکی با خبر شد و کمیتهای به منظور خلع او فراهم کرد .این دو نفر در چهاردهم
سپتامبر در مالقاتی که منجر به خشونت شد حضوریافتند .شخص ناشناسی از اطرافیان ترکی سعی کرد به
امین تیراندازی کند اما تارون در مقابل نخست وزیر قرار گرفت و کشته شد .بنا به گزارش ٬حمایت او از
امین سبب کشته شدنش شد.
5ــ بنا به گزارش ژاپنیها ٬سپس اوضاع با شلیک چندین گلوله دیگر به وخامت گرایید که در این میان
امین فرار کرد .در این گزارش ٬سرنوشت وطنجار و دیگران روشن نیست .جالب اینجاست ٬که ژاپنیها خبر
تیراندازی به ترکی را که تقریبًا در همه جا پیچیده است مخابره نکردهاند .به نظر میرسد که این جریان بر
هیومل
اساس همان ماجرای لمونیر است که در شانزدهم سپتامبر از ـکابل فرستاده شده است.
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سند شماره )(33

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی ـ فوری
طبقهبندی :سری
شماره سند7039 :
موضوع :عالقه ایرانیان به موضوع مداخله ـکوبا در افغانستان
1ـ تمام مطلب سری
2ـ هیئت ـکابل در حال حاضر از حضور پرسنل ـکوبایی در افغانستان بیخبر است و تنها از حضور
ـکارمندان رسمی در سفارت ـکوبا در این شهر مطلع است .حتی حرفی هم از شایعات جاری در افغانستان
مبنی بر دخالت ـکوبا نیست.
3ـ در مورد سؤال یزدی وزیر امور خارجه در مورد گروه امداد ـکوبا ٬باید گفت این اطالعات ممکن
است برگردد به سال  ٬1978زمانی که حکومتهای غربی ابتدا سعی داشتند که اطالعات ما را در مورد
حضور نظامیان ـکوبایی در افغانستان کنترل کنند ٬در آن زمان هم قطاران پاـکستانی ما گفتند که شنیدهاند
بعضی از پزشکان نظامی ـکوبایی از واحدهای مهم افغانستان بازدید کردهاند .ما هیچ وقت نتوانستهایم
صحت یا سقم این موضوع را بفهمیم اما سفارت ایران در ـکابل احتماًال باید این موضوع را گزارش داده
باشد.
4ـ این سفارتخانه هیچ اعتراضی و مخالفتی ندارد که اطالعات ذـکر شده دراختیار یزدی قرار بگیرد و
آمستوتز
به او گزارش شود.
سند شماره )(34

تاریخ 20 :سپتامبر 79

تاریخ 22 :سپتامبر 1979

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .با حق تقدم
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند7062 :
موضوع) :خیلی محرمانه( خلقیها ممکن است به واشنگتن چراغ سبزنشان بدهند
1ـ خیلی محرمانه ـ تمامی مطلب.
2ـ درتاریخ 20سپتامبر دو مقام رسمی افغانی یکی از وزارت امور خارجه ودیگری از سازمان برنامه
به یک تکنسین آمریکایی گفتند که دولت جدید حفیظاهلل امین میخواهد روابط متقابل خود را با آمریکا
بهبود بخشد.
طبق اظهار نظر این دو مقام ٬از جمله اقداماتی که امین در این مورد میخواهد انجام دهد ٬ارسال یک نامه
عذرخواهی در مورد قتل سفیر آمریکا ”دابز“ در تاریخ  14فوریه است.
3ـ نظریه :این دو افغانی ممکن است منظورشان رساندن این پیام به گوش دولت آمریکا باشد .اـگر چه
در حال حاضر ما اطالعات موثقی در مورد طرز برخورد فعلی امین با آمریکا داریم ٬اما سفارت شوروی
در محل به خوبی مطلع است که موضوع ”دابز“ )سفیر(یک مانع اصلی برای روابط بین آمریکا و افغانستان
است.
اـگر روسهاعالقهمند به ترسیم چهره خوبی از امین باشند که به اعتقاد ماچنین است ٬ممکن است او را به
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بهتر نمودن رابطهاش با کشورهای غیر سوسیالیستی تشویق کنند.
سند شماره )(35

آمستوتز

تاریخ 22 :سپتامبر 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی فوری
طبقه بندی :خیلی محرمانه
موضوع :نظرات روسهای مقیم شوروی در مورد رژیم جدید امین
1ـ تمام متن ٬خیلی محرمانه
2ـ خالصه :یک دیپلمات برجسته شوروی منکر هر نوع اطالع قبلی راجع به کودتای اخیر حفیظاهلل
امین شده است ٬همچنین شوروی فرصتی میبیند که اینک افغانستان را وارد یک مرحله مثبت ”حکومت
تحت قانون“ بنماید .پایان خالصه.
3ـ در یک میهمانی دیپلماتیک در  20سپتامبر وزیر مختار سفارت موقعیتی داشت تـا در مـورد
تحوالت سیاسی اخیر ـکابل با کنسول روس ”واسیلی سافرونچک“ که طبق گزارش ٬شخصیت مـهم
شوروی در یافتن مشکالت سیاسی در افغانستان است ٬صحبت کند .سافرونچک توضیحات زیر را راجع
به کودتای اواسط سپتامبر حفیظاهلل امین داد:
الف :سفارت شوری مطلقًا هیچ نوع اطالعات قبلی راجع به حرکت امین بر علیه افسران نظامی در
ـکابینه یا بر علیه رئیس جمهور پیشین ترکی نداشته است.
ب :نخستین نطق امین در  17سپتامبر ”بسیار مهم“ بود و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد .امین قصد
داشت تا یک قانون اساسی را به وجود آورد .زیرا کشورهای خارجی توقع دارند که هر کشوری در دنیا
قانون اساسی داشته باشد.
ج :امین قول داده بود که ”بنابراین هیچگونه توقیف غیر قانونی در افغانستان نخواهد بود “.به عالوه٬
امین یک کمیسیون مخصوص از افراد پلیس مخفی افغانستان تشکیل داده است ٬تا موضوعات زندانیان
سیاسی اخیر و آزادی آنهایی را که بدون دلیل دستگیر شدهاند بررسی کند .هنگامی که وزیر مختار اظهار
داشت که ترکی و امین همیشه در مصاحبههای خود با خبرنگاران خارجی گفتهاند که هیچکس در این
ـکشور بدون دلیل دستگیر نشده است .سافرونچک لبخندی زد و پاسخ داد ٬این یک قضاوت ذهنی است
)توضیح :او به روشنی اشاره کرد که دلیل دیروز ممکن است لزومًا علتی برای امروز نباشد(.
د :تمام برنامهای که به وسیله امین مطرح شد میتواند به عنوان قرار دادن افغانستان تحت حکومت
قانون تلقی شود.
ه :باید به امین شانس کافی داده شود تا ثابت کند که او منظورش همان است که ابراز میدارد.
4ـ سافرونچک راجع به اظهارات اخیر دولت آمریکا درباره نقل و انتقال نظامیان روسی به شمال
اـکسوس و حضور سربازان شوروی در پایگاه هوایی باـگرام در شمال ـکابل اظهار ناراحتی کرد و گفت که
این نوع اظهارات را غیر مفید میداند .مأمور ما به وی خاطرنشان کرد که دولت آمریکا همچنین نظریات
ایاالت متحده را در مورد عدم مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان تکرار کرده است .سافرونچک
جوابی نداد.
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5ــ سافرونچک ضمنًا درمورداینکه در مطبوعات بینالمللی توجه زیادی به وی میشود گله میکرد و
ـگفت که مایل نیست به عنوان مشکلیاب اصلی شوروی در اینجا معرفی شود و میخواست بداند که آیا
سفارت آمریکا نقشی در این تبلیغات داشته است یا خیر .مأمور ما اظهار نمود که به عنوان یک دوست
کرات در روزنامهها میفهمد و همدردی
دیپلمات ٬ناراحتی سافرونچک را در خصوص ذـکر نامش به ّ
میکند و اطمینان داد که سفارت آمریکا )چنین مزاحمتی ایجاد نمیکند و( خلوت حرفهای او را رعایت
مینماید.
6ـ توضیح :سافرونچک تقریبًا این استنباط را به دست داد که او خودش نطق  17سپتامبر امین را
نوشته است .زیرا با جزئیات بسیار کوچک خیلی آشنا بود.
7ـ اـگر این درست باشد که روسها ناـگهان گرفتار تب عمل انجام شده پر دردسر شدهاند ٬باید حداـکثر
ـکوششان را در مورد رهبری حزب خلق انجام دهند تا چهره بسیار زشت او را حداقل در کوتاه مدت
بپوشاند .استراتژی حکومت قانون ممکن است یکی از چندین حق باقیمانده در کیسه گشاد سافرونچک
باشد ٬تا قبولیت عمومی این رژیم را افزایش دهد ٬اما پیاده کردن آن کار مشکلی است ٬مخصوصًا اـگر امین
آمستوتز
به وسیله مسکو قابل کنترل نباشد و به صورت دیکتاتور بیرحم عمل کند.
سند شماره )(36
تاریخ 22 :سپتامبر 79
از :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :سری
به :سفارت آمریکا در اسالم آباد ـ فوری
مرجع :اسالم آباد 10702
شماره سند373 :
موضوع) :خیلی محرمانه( دولت پاـکستان موقعیت افغانستان را ارزیابی میکند
1ـ )سری ـ تمام متن سری است(
2ـ شما باید به سؤاالت عثمان بر طبق مطالبی که در زیر میآید پاسخ دهید:
ما اخیرًا اقداماتی غیرعادی در شمال اـکسوس مشاهده کردهایم .این اقدامات دلیل تدارک برای خارج
شدن از پادگانها با حمایت نیروهای هوایی است .این مسئله میتواند در ارتباط با وقوع پیشامدها در
افغانستان باشد ٬ولی در عین حال هیچ مدرک مستقیمی در دست نیست.
ما هنوز هیچ اقدامی از طرف شوروی در مرز شمالی مشاهده نکردهایم.
ما تصور نمیکنیم که شوروی فعًال قصد داشته باشد نیروهای بیشتری را به افغانستان بفرستد .اما با این
وجود به نظر ما افزایش اقدامات برای افغانستان دشوار است.
تفسیر اخیر شوروی در مورد مسائل افغانستان که شامل پیام تبریک برژنف برای امین بود پخش نشد .اـگر
چه به اعتقاد ما شوروی چارهای جز اینکه در کوتاه مدت از امین حمایت کند ندارد.
ما در گذشته نظراتمان را در مورد مداخله با شوروی در میان گذاشتیم .در رابطه با مشاهده آثاری که
مبنی بر افزایش اقدامات نظامی شوروی در مرز شمالی با افغانستان میباشد ٬ما هنوز مشغول بررسی این
هستیم که چه اقداماتی غیر از اطالعیه عمومی نوزدهم سپتامبر میتواند مؤثر باشد.
در مذاـکرات گذشته ٬روسها همان بیانیه عمومی مسکو را که مبنی بر عدم دخالت آنان در افغانستان و
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همچنین عدم شرکت آنها در جنگ بود ارائه دادند .کمک شوروی به افغانستان در مطبوعات شوروی به
عنوان جواب برادرانهای به تقاضاها و نیازهای افغانها تصویر شده است.
3ـ برای اسالم آباد :شما مخاطب تلکسی هستید که در آن به تعدادی از مقامات دستور داده شده که
ونس
نظراتشان را در رابطه با دخالتهای شوروی در افغانستان بیان کنند.
سند شماره )(37

تاریخ 27 :سپتامبر 79
طبقهبندی :سری

از :سفارت آمریکا ٬دهلی نو
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ـ فوری
موضوع :مقاصد روسیه در افغانستان
1ـ )سری ـ تمام متن(
2ـ کنسول سیاسی روز  27سپتامبر درقسمتهایی از مذاـکرات با دبیروابسته امور خارجی از وزارتخانه
ا .ر .دئو )اروپای شرقی و یوگسالوی( شرکت داشت .ما با توجه به اینکه اطالع از مذاـکرات سودمند
شوروی درباره افغانستان در این زمینه کمک خواهد کرد ٬خواستار نظرات دولت هند درباره مقاصد
روسیه در افغانستان شدیم.
3ـ دئو گفت که دولت شوروی اطالعاتی با اطمینانی درباره فعالیتهایش در رابطه با افغانستان نداده
است ٬ولی این موضوع در بحث ٬مورد توجه بوده و در مورد مسائل زیر صحبتهایی شده است.
4ـ به روسها گفته شد که هند خواستار افغانستان کامًال مستقلی است ٬روسها گفتند که مداخلهای در
استقالل افغانها انجام ندادهاند.
دئو با احتیاط تمام گفت که پس از این اظهار روسها ٬وی به آنها گفت که باور میکند و بر این اساس
خواستار اجتناب از فعالیتهایی که منجر به هر گونه اشتباه برداشت دیگری گردد شده است .دئو افزود که
جوابی در این مورد داده نشد.
5ــ دئو اظهار داشت مطلب دومی که به روسها گفته شد ٬این بود که تعریف دولت هند از استقالل
افغانستان شامل اجازه انتخاب رهبری آزاد مردم افغان بدون کمک خارجی است .روسها جواب دادند که
آنها مانندایران ٬پاـکستان٬چین و آمریکا در امورداخلی افغانها آن قدر دخالت نمیکنند.دئو به روسها گفته
ـکه دولت هند این اتهامات را جدی تلقی میکند و مایل است دالیل متقن تایید آنها را بررسی کند ٬اما
روسها اصًال به این موضوع توجه نکردند.
6ـ در رابطه بانظر کنسول مبنی بر عالئم فزایندهای از فعالیتهای نظامی روسها در مرز شمالی افغانستان
و شوروی ٬دئو گفت که دولت هند شیوه مستقلی برای تایید این معنا در دست ندارد” .ما ممنون خواهیم شد
ـکه اـگر شواهد متقنی مانند تصاویر ماهوارهای یا عالئم الکترونیک ضبط شده که مایلیم در ادامه سیاست
خود مبنی بر حمایت از استقالل افغانستان مورد نظر قرار دهیم ٬دریافت بداریم.
7ـ نظریه :خوشبین نیستیم که دولت هند با این وضع ضعیف تا هنگام انتخابات در پایان سال بتواند
موفق به درخواست قاطع از شوروی مبنی بر خودداری از مداخله در افغانستان بشود.
حتی اـگر هندیها موضوع را مطرح کرده باشند ٬ممکن است ما را در جریان قرار ندهند .به هر حال دئو راه را
برای ما در این مورد که ظاهرًا مورد توجه دولت هند نیز میباشد بازگذاشت.تهیه مدارک فعالیتهای نظامی
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شوروی بسیار مؤثرتر از اظهار نگرانیهای تکراری خواهد بود.
از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزیر امور خارجه در واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه

سند شماره )(38

تاریخ 27 :سپتامبر 79

شماره7218 :
موضوع :مالقات کاردار با امین رئیس جمهور
1ـ تمامی متن محرمانه.
2ـ خالصه :من بامداد امروز مالقات دوستانه و فارغالبالی با امین رئیس جمهوری داشتم ٬او بـا
اشارهای که به مناسبات بهتر با ایاالت متحده کرد ٬جذابیت تمام و روش بسیار دوستانهای داشت .هیچ
ـگونه مسائل ویژهای در این مالقات مورد بحث قرار نگرفت .پایان خالصه.
3ـ در چند روز اخیر سفیران و کارداران برای ادای احترامات به رئیس جمهوری امین ٬به مناسبت
”انتخاب“ او به عنوان رئیس جمهوری افغانستان و دبیر کل حزب صف کشیده بودند .من پنجمین فرستاده
برای دیدار او در بامداد امروز بودم و به من گفته شد که ششمین نفر بعدازظهر امروز مالقات خواهد کرد.
4ـ امین فارغالبال و مسلط بر خود و از لحاظ ظاهری بسیار دوستانه بود .هیچ گونه نشانهای از اینکه
وی به طوری که گزارش شده در جریان تیراندازی در کاخ در تاریخ  14سپتامبر مجروح شده است وجود
نداشت مشکل بتوان با مشاهده این مرد خوشخلق باور کرد که او بوده است که از این همه توطئهها جان
سالم به در برده و باالخره در راس قرار گرفته است .در حالی که من به او نگاه میکردم نمیتوانستم بیاد
نیاورم که تنها در سال قبل یعنی در سال  1977هنگامی که ما سرگرم یکی از تمرینهای عادی مورد لزوم
برای تشخیص هویت رهبران بودیم ٬ما امین را در فهرست مربوطه نگنجانده بودیم .همچنین پی بردن به
این مطلب در جریان صحبت با این مرد دوستانه ٬بسیار دشوار است که تصور کنیم که او نیز به طورمستقیم
در اعدام حدود  6000مخالف سیاسی مسئولیت داشته است .در هرچیزی که او میگفت معقول جلوهـگر
میشد و چهره مردی را نشان میداد که میتوان با او بحث منطقی کرد که به تفاهم رسید.
5ــ همان طوری که وزارت میداند من دو دستور فوری داشتم :یکی ٬درباره اینکه این مالقات باید
ـکوتاه مدت باشد و دومی اینکه به غیر از اظهار این مطلب که حکومت ایاالت متحده مایل است با تقاضای
مکرر امین جهت مناسبات دوستانه هم عقیده باشد٬هیچ مطلب پرمعنای دیگری را نگویم .همان طور که
شمامیدانیداقدامات عادی صرف چای برای چنددقیقهای آغاز نخواهد شد واینکه یک خروج پرشتاب
به عنوان یک اهانت تلقی خواهد شد .کارمندان من و من مغزهای خود را قبًال در این باره تحت فشار قرار
داده بودیم که برای گذراندن وقت به چه نوع گفتگویی میتوانستم متوسل شوم ٬ولی همه اینها کمتر از آنچه
ـکه من نگران آن بودم برای من مشکل ایجادکرد.امین یک حالت روحی متمایل به وراجی داشت و من به او
مجال دادم که بیشتر صحبتها را او انجام دهد .عکسهایی از ما گرفته شد که روی هم چهار دقیقه به طول
انجامید و آنچه که مورد شگفتی من بود این بود که عکاسان که دو نفر بودند  9قطعه عکس گرفتند .از
آنجایی که همتاهای دیپلماتیک من عکسهایشان به اتفاق امین در جراید محلی چاپ شده است من تصور
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میکنم که عکس من نیز به نوبه خود در مطبوعات چاپ خواهد شد.
6ـ بالفاصله پس از آنکه عکاسان رفتند امین گفت که او میخواهد برای واشنگتن روشن کند که او
مایل است ”مناسبات بهتر و دوستانهتر“ داشته باشد .خدا را شکر که من قادر بودم که در پاسخ بگویم که
واشنگتن نیز در این احساس برای مناسبات دوستانه با او سهیم است.
او آن گاه مطلبی را که تاـکنون بارها بادیدارکنندگان در گذشته عنوان کرده بود باردیگر عنوان کرد و آن
اینکه جمهوری دمکراتیک افغانستان هیچ گونه سوء نیتی نسبت به هیچ یک از کشورهای جهان ندارد و در
واقع او میخواهد با همه کشورها مناسبات خوبی داشته باشد و اینکه جمهوری دموکراتیک افغانستان
صمیمانه مایل به صلح است .او همچنین مطلب آشنای قبلی خود را درباره اینکه افغانستان یک کشور
عقب ماندهایست که شدیدًا نیاز به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد و تنها به کمک کشورهای بیگانه
میتواند به این پیشرفت برسد .تکرار کرد.
هر چند او از کمک ایاالت متحده ذـکری نکرد ٬ولی از فحوای اظهارات او روشن بود که او امید داشت
ما روزی از عمران و پیشرفت اجتماعی جمهوری دموکراتیک افغانستان پشتیبانی کنیم.
7ـ او همچنین از حدود عادی خود فراتر رفته و پوزش طلبید از اینکه افغانستان در کشـورهای
متعددی )از جمله ایاالت متحده آمریکا( سفیر ندارد و توضیح داد که خوب از لحاظ اشخاص واجد
شرایط که بتوانند به نحو رسایی نماینده رژیم باشند دچار کمبود است و لذا او انتظار دارد که من نخستین
مجرا برای مناسبات دو جانبه بین ایاالت متحده و افغانستان باشم .ضمن ادامه این موضوع او دوباره اظهار
داشت که در دفتر او برای پذیرایی از من هر گاه من بخواهم با او مشورت کنم باز است .من با توجه به
تقاضای وزارت امور خارجه افغانستان مبنی بر اینکه ما تعداد اعضاء نمایندگی سـیاسی خـود را در
افغانستان کاهش دهیم ٬کوشیدم تا چند مطلب مثبت برای ایجاد یک اثر بیان کنم .من او را متوجه کردم که
هواپیمای دی سی ـ  7برای شرکت هوایی افغانستانی آریانا قرار است روز  7اـکتبر به ـکابل برسد و من گفتم
امیدوارم اتفاقی برای جلوگیری از ورود این هواپیما نیفتد .من آن گاه خاطرنشان ساختم که حکومت
ایاالت متحده اخیرًا سطح تعرفه خود را درباره هفت قلم که افغانستان به ایاالت متحده صادر میکند
ـکاهش داده است )این کاهشها در نتیجه ـکنفرانس توکیو بوده است( و اینکه هر چند این امر زیانهایی برای
خزانهداری ما در بر دارد ٬من امیدوارم که با افزایش صادرات افغانستان برای این کشور اثر سودمندی
داشته باشد .سرانجام من به عالقه او به انرژی خورشیدی و مالقات او با یک کارشناس آمریکایی در این
زمینه که در ماه ژوئیه گذشته از ـکابل دیدن کرده بود اشاره کردم و گفتم آژانس بینالمللی مخابرات آمریکا
در نظر دارد یک نمایشگاه به مقیاس بزرگی در سال آینده در این باره ترتیب دهد ٬پاسخ او درباره این
مطلب پرشور و شوق بود و او گفت امیدوار است این نمایشگاه عالی باشد.
8ــ همهاش این بود .من تصور میکنم دیداری که از او انجام دادهام یک حرکت عاقالنهای بود .من فکر
میکنم که او از فرصت ارسال پیامی به وزارت امور خارجه آمریکا درباره اینکه او خواستار روابط بهتری
است استقبال کرد و او منتهای کوشش را انجام داد تا از هر گونه مطلب ضد و نقیضی اجتناب کند .هنگامی
ـکه من بعدًا با شاه محمد دوست معاون وزارت امور خارجه مالقات کنم ٬در صورت لزوم در نظر دارم که به
تمایل امین جهت مناسبات بهتر به عنوان استداللی برای اینکه وزارت امور خارجه افغانستان فشارهای
خود را بر آمریکا و تعداد کارمندان آمریکا در ـکابل کم کند ٬اشاره کنم.
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9ـ با در نظر گرفتن توصیه شدید وزارت امور خارجه درباره اینکه مالقات بسیار کوتاه مدت باشد ٬من
هنگامی که امین را ترک کردم به ساعت خود نگاه کردم و با شمردن چهار دقیقهای که عکاسان در اتاق
بودند من  19دقیقه در حضور امین بودم و تصور میکنم که این مدت درست و کافی بوده است.
سند شماره )(39

تاریخ 27 :سپتامبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
شماره سند7208 :
موضوع :تماس با وزیر اطالعات و فرهنگ ٬ـکاتاوازی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه است (
2ـ طی تماسی با خیال محمد ـکاتاوازی ٬وزیر اطالعات و فرهنگ در  25سپتامبر توسط کاردار و
منشی دفتر آژانس بینالمللی ارتباطات خانم مارلین مکافی و وابسته دفاعی ٬وزیر خواستار ”افزایش
همکاری“ بین افغانستان و ایاالت متحده شد .این نظریه وزیر با آنچه که یک ماه پیش گفته شد مبنی بر
اینکه ”خصومت صدای آمریکا و کشور آمریکا با انقالب ٬همکاری را در این زمان غیر ممکن میسازد٬
متناقض بود .او طبق گزارش این اظهارات را هنگامی ادا مـیکرد کـه دسـتور داد  34عـضو کـارمند
وزارتخانهاش از آموزش زبان انگلیسی آژانس بینالمللی ارتباطات خارج شوند .این دستور فعًال لغو شده
و کارمندان وزارتخانه آموزششان را از سر خواهند گرفت.
3ـ وزیر اظهاراتش را با توصیف ”تغییرات عظیمی“ که در افغانستان در حال اتفاق افتادن است آغاز
ـکرد .او کشورش را ”آزاد و مستقل“ خواند و گفت کشورش ”خواستار“ همکاری با تمام کشورهایی که
مایل به کمک به ما هستند میباشد .او به ”اهمیت ویژه همکاری فرهنگی“ اشاره کرد و گفت ”اـکنون
موقعیت آنچنان است که باید همکاری ممکن شود “.ـکاتاوازی مخصوصًا به احتیاج افغانستان بـرای
همکاری ”ـکشورهای پیشرفتهای مثل شما“ در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش فنی و زبان انگلیسی برای
ـکارمندان دولت اشاره کرد.
4ـ نظریه :اظهارات صمیمانه ـکاتاوازی با لحن نظرات وی راجع به آمریکا در ماههای آخر رژیم ترکی
متناقض بود .ما مایلیم فکر کنیم که تغییرات طرز فکری وی نشانههای تغییر کلی در سیاست نسبت به ما
باشد ٬ولی هنوز نشانههای برعکس این نظریه را را در سایر مواضع میبینیم که ما را مطمئن میسازد .نحوه
قرار مالقات نیز قابل مالحظه است .ابتدا هنگامی که موسسه بینالمللی ارتباطات با تواضع خواستار قرار
مالقاتی برای خانم مکافی با تعدادی از کارکنان رسمی جمهوری دمکراتیک افغانستان میشود ٬همه
امتناع میورزند به استثناء مالقاتی که با رئیس دایره عهدنامههای وزارت امور خارجه ارائه گردید ٬ولی
سپس با یک عقب گرد کامل و ناـگهانی٬تمام لیست قرار مالقاتهاموردتصویب قرار گرفت وترتیب آنهاداد
شد.
آمستوتز
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سند شماره )(40

تاریخ 28 :سپتامبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا بلگراد
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
شماره سند7328 :
موضوع) :بدون طبقهبندی( مقاصد شوروی در افغانستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ روز  26سپتامبر سفارت اظهاراتی در رابطه با نگرانیهای آمریکا نسبت به مقاصد شوروی در
افغانستان به  FSFAبه عمل آورده و خواستار اظهار نظر یوگسالوها شد .روز  28سپتامبر کنسول سیاسی
ما در مورد اوضاع با آقای دراـگسالوپزیک رئیس اداره فوقالذکر در امورجنوب شرق آسیا گفتگو کرده و
نسخهای از بیانیه ساندرز معاون وزارت امور خارجه را در رابطه با این موضوع که از بولتن تلگرافی در 26
سپتامبر دریافت کرده بود به ایشان داد.
پزیک از ما برای اطالعات تشکر کرد و صراحتًا عقیده خود را بیان کرد ٬اما گفت که اطالعات دریافتی
دولت یوگسالوی سطحی و متضاداست.حوادثی که منجر به سلطه امین واوضاع جاری و سرنوشت ترکی
ـگردیده ”همچنان مبهم“ است.
3ـ در بررسی مجمل تاریخچه حکومت ترکی و امین از آوریل  ٬78پزیک گفت که ”وحدت“ نسبی
رژیم فقط  2ماه دوام داشت و منجر به شکاف غیرمنتظره در حزب پرچم گردید .دولت یوگسالوی در مورد
حوادث اخیر متعجب بود ٬به خصوص جایگزینی خشونتآمیز ترکی که به نظر بلگراد از وحدت گروه
خلقیها بیش از اینها انتظار میرفت .پزیک گمان داشت که روسها نیز شگفتزده شده باشند ٬زیرا ترکی
درست قبل از برکناریش در مسکو بود .دولت یوگسالوی افرادی را برای بررسی حوادث در منطقه ندارد٬
مخصوصًا داخل اتحاد شوروی ٬لکن نگرانی زیادی متوجه حرکت شوروی برای افزایش حضورش به
ویژه از نظر نظامی در افغانستان ٬میباشد.
4ـ پزیک اعتراف کرد که دولت یوگسالوی جهت اتفاقات در افغانستان را نمیداند ٬ولی با اظهارات
ـکنسول در این مورد که اساس دولت افغانستان متزلزل و ضعیف گردیده مخالفتی نداشت .او گفت که
سفارت یوگسالوی در ـکابل٬از نقش نظامیان درحوادث اخیر مطمئن نیست که آیا متحد باقی مانده است و
یا اینکه چه روشی در آینده در پیش خواهند گرفت ٬ولی گفت که ”مـطمئنًا“ نـظامیان کـلید اصـلی
یجلبورگر
آیندهاند.
سند شماره )(41
تاریخ 29 :سپتامبر 79
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا ـکابل ـ فوری
شماره سند6809 :
موضوع :مالقات نیوسام با وزیر خارجه افغانی
1ـ خیلی محرمانه ـ تمام متن
2ـ خالصه :در جریان یک جلسه طوالنی شبهتجاری در نیویورک ٬نیوسام معاون وزارت خارجه
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آمریکا و شاهولی وزیر خارجه افغانستان بیاناتی در زمینه منافع و بهبود روابط دو جانبه ابراز کردهاند و در
مسائل دیگر توافق کمتری داشتهاند .بحث درباره قتل دابز و پیشرفت حاصله در قبول کمک خارجی
دولت جمهوری دمکراتیک افغانستان است .شاهولی داشتن روابط خوب با پاـکستان را تأیید کرد ٬ولی در
مورد آموزش ”فراریان“ در آنجا شکایتی داشت .او حضور روسها را درافغانستان بسیار دست کم گرفت و
از استقالل و غیرمتعهد بودن دولت خود دفاع کرد ٬از توجه به کنترل مواد مخدر توسط دولت افغانستان
قدردانی کرد .پایان خالصه.
3ـ به ابتکار دولت آمریکا ٬معاون وزیر خارجه نیوسام درخواست مالقاتی جهت تبادل نظر کلی یک
ساعته با وزیر خارجه افغان شاهولی در نیویورک نمود .دستیار معاون ساندرز و مدیر امور خاور نزدیک
”پک“ نیز حضور داشت .شاهولی فقط یک یادداشت نویس به همراه داشت.
4ـ نیوسام گفتگو را با این مطلب آغاز کرد که آخرین باری که در افغانستان بود ٬با رئیس جمهور وقت
ترکی و وزیر امور خارجه امین مالقاتی داشته بود .وی از این فرصت ابراز خوشحالی و آرزوی موفقیت
برای تصدی مسئولیتهای جدید شاهولی و امین نمود .نیوسام گفت که کاردار آمستونز گزارش کرده که در
همان روز ٬گفتگوی صمیمانهای با رئیس جمهور امین داشته است.
5ــ در مقابل ٬شاهولی گفت که دولت جمهوری از آغاز خواستار روابط خوب با تمام کشورها بدون
استثناء بوده و افغانستان به طور سنتی روابط دوستانهای با آمریکا داشته و دولت جمهوری نیز در حصول
این روابط جدی بوده است .درباره قتل دابز ٬شاهولی گفت که وقایع رخ داده ٬به هیچ وجه خواست دولت
افغانستان نبوده است .جمهوری دمکراتیک افغانستان ثابت کرده که وقایع در اختیارش نبوده است.
6ـ نیوسام گفت که عکسالعمل سوء قصد مذکور در آمریکا بسیار قوی بوده و منجر به اقدام کنگره
شده که به طریقی همکاریهای ما را تقلیل داده است ٬سعی کردهایم کمکهای برنامهای خود را تحت ضابطه
قانونی انجام داده و یا به شکل منظمی آنها را خارج سازیم .آمریکا همواره برای بحث جهت اقداماتی که
بایستی به منظور بازگرداندن روابط عادی صورت گیرد آمادگی دارد .از این بیان که رئیس جمهور امین
خواهان روابط بهتر است استقبال میکنیم .هروقت زمان بحث برای داشتن روابط بهتر فرا برسد ٬ما در
جستجوی راههای خواهیم بود که از عهده شرایط مقرره توسط کنگره برآییم.
7ـ در پاسخ به این مطلب شاهولی که ”تبلیغات نادرست“ در این مورد در رهبران سیاسی آمریکا نفوذ
ـکرده ٬نیوسام گفت که وقایع مربوط به قتل باعث این عکسالعمل شده نه گزارشات روزنامهها .همچنین
احساس میشود که همکاری زیادی در زمینه تحقیقات طبق انتظار به عمل نیامده است .در مقام دفاع
شاهولی به نکات مشکوک مهمی که هنوز در مسئله قتل کندی وجوددارد اشاره کرد و تکرار کرد که دولت
جمهوری افغانستان معتقد است که سعی خود را نموده است.
8ــ وقتی که درباره کمکهای قبلی دولت آمریکا توسط افغانستان مثل دره هیرمند یادآوری شد٬
شاهولی گفت که به دلیل همین روابط دوستانه قبلی بین دو کشور بوده که جمهوری دمکراتیک افغانستان
این وضع را ”غیرعادی“ تلقی میکند و او مشکلی یا مانعی در حل اینها نمیبیند .او انکار کرد که دولت
افغانستان از روش قبلی خود در رابطه با کمک منابع چندگانه برای اجرای همکاری در طرحها عدول کرده
است .شاهولی به استمرار پروژههای بانک جهانی ٬آلمان و دیگر طرحها اشاره کرده و گفت عملیات
افغانستان در برخی ”موارد خاص“ )یعنی آمریکا( از این احساس که بعضی از افراد شایستگی الزم را
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ندارند سرچشمه گرفته است .او افزود که افغانستان درخواست پرسنل بیشتری در موارد معین کرده و
تقاضای کمکهای بیشتر تیم بهداشت )ـکه کارکنان آمریکایی زیادی دارد( را ذـکر نمود .او با افسوس
آشکاری افزود که تیم بهداشتی و پزشکی آمریکا همکاری ننموده واینکه او پیش از عزیمت از ـکابل فهمید
ـکه میخواهند تمام افراد تیم را از افغانستان خارج کنند.
9ـ در مورد انتظار تغییراتی در خط مشی اساسی جمهوری دمکراتیک افغانستان در پی تغییرات اخیر
در رهبری ٬شاهولی پاسخ منفی داده و گفت که انتظار استمرار همان روشها میرود ٬چون حزب خط
مشیها را میدهد و حزب هنوز وجود دارد .نیوسام با توجه به موضع تمایل پرزیدنت امین برای روابط
خوب بین افغانستان و همسایگانش پاـکستان و ایران باین مطلب اشاره کرد ٬شاهولی گفت این عکسالعمل
تمایل صمیمانه مردم افغانستان و حزب است و افزود که در بازدید معاونت وزارت خارجه شاه محمد
دوست از پاـکستان ”ـگفتگوهای مفیدی“ وجود داشته و اینکه او با آقا شاهی در هاوانا مالقات کرده و
رئیس جمهورپیشین ”ترکی“ نیز با ژنرال ضیاء در آنجا مذاـکره کردهاند او بااحتیاط در مورد مالقات اخیر
ـگفت که این ”انعکاس تمایل دولت“بوده است و اشاره کرد که ژنرال ضیاءو آقا شاهی هردو به ـکابل دعوت
شدهاند ٬ولی قرار شد بازدید رئیس جمهور پاـکستان پس از بازدید مقدماتی آقا شاهی به عمل آید.
10ـ درقسمت دیگری ازگفتگو ٬شاهولی درجریان بحث راجع به شورشیان٬نسبتًااز پاـکستان گله کرد
و گفت که شورشیان اـکثرًافئودالهای قبلی هستند که منافع خود را از دست دادهاند ٬ولی افزود که قسمتی از
این مشکل توسط همسایگان افغانستان به وجود آمده است .او به اردوهایی اشاره کرده که فراریان افغانی
در پاـکستان ٬در آنجا آموزش میبینند و افزود که پاـکستان چند چریک )میلیشیا( نیز به افغانستان اعزام
ـکرده است .در پاسخ سؤال مربوط به وضعیت پناهندگان ٬شاهولی استدالل کرد که مرزهای افغانستان باز
بوده و  2/5میلیون چادرنشین همه ساله از مرز عبور میکنند .او گفت که آنها ”چادرنشینان ما را محبوس
ـکردهاند“
11ـ در مورد موضوع رابطه با شوروی ٬شاهولی گفت که روابط خوب سنتی افغانها با همسایه شمالی
در جریان تغییرات حکومت کمتر تغییر کرده است .در مورد سؤال عدم تطابق وضع عدم تعهد افغانستان و
حضور گروههای روسی در کشور ٬شاهولی پاسخ داد که وجود مشاورین روسی ٬بزرگ شده و کوهی از
یک کاه درست شده است .او اشاره کرد که در افغانستان مشاورین روسی ٬قبل از انقالب هم بودهاند و
تعدادشان زیادتغییر نکرده است ٬ولی متاسفانه عدد دقیق آنها را نمیداند و ضمنًا مشاورین سایر کشورها
مثل هند نیز هستند .در توضیح تناقض با نظر قبلیش ٬توضیح داد که تغییر وضعیت کیفی نبوده و فقط کمی
بوده است.
12ـ شاهولی همچنین انکار کرد که حزب دمکراتیک خلق افغانستان ٬یک حزب مـارکسیست ـ
لنینیست است و گفت که ما میتوانیم از برنامههای حزبی ٬قضاوت خودمان را به عمل آوریم .او افزود که
حزب دمکراتیک خلق افغانستان اساس سوسیالیستی کشور است .نیوسام اشاره به مذاـکراتش با وزیر
اسبق امور خارجه ”امین“ در موردطبیعت حزب از نظر قوانین آمریکایی در زمینه روابط با ملل تحت نظر
یا کنترل جنبش بینالمللی کمونیستی نموده و تلقی شاهولی را از این بابت که حزب جزئی از جنبش
بینالمللی سوسیالیستی بوده یا صرفًا وجود افغانی دارد ٬سؤال نمود؟ شاه ولی گفت که حزب خواستار
روابط با تمام احزاب و نه ٬تنها با آنهایی که در کشورهای سوسیالیست هستند ٬میباشد .او به نیوسام
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اطمینان داد که حکومت آنها مستقل است و تحت نفوذ حکومت یا حزب دیگری قرار ندارد .افغانستان به
جنبش غیرمتعهدها وفادار بوده و خواستار خط مشی مستقل خویش است .نیوسام توضیح داد که توجه
آمریکا نیز به ”غیرمتعهد واقعی“ است ٬ولی بین مااختالفاتی فلسفی با تعاریف برخی از کشورها در مورد
عدم تعهد )به خصوص ـکوبا( وجود دارد.
13ـ ساندرز گفت از توجه دولت جمهوری افغانستان در زمینه کنترل مواد مخدر سپاسگزاریم و
توضیح داد که مواد مخدر مشکل بزرگ ملت آمریکا بوده و آمادگی کار با مقامات افغانی داشته و از هر
ـگونه همکاری پیشنهادی با دولت جمهوری افغانستان قدردانی میکنیم .شاهولی آشکارا پس از تشکر ما
در این مورد مسرور گردید و گفت که دولت در سال گذشته مقداری حشیش به ارزش  25میلیون دالر را
آتش زده ٬ولی مطبوعات غربی توجهی به آن نکردهاند .نیوسام از نقصان آـگاهی اظهار تاسف کرده و گفت
دولت آمریکا متوجه این کار بوده است و مشکالت کشورها را در مواجهه و مداخله با فرهنگ سنتی مواد
مخدر ٬حمل و نقل و به خصوص اهمیت منبع درآمد بودن آن برای زارعین فقیر درک مینماید .این یک
عمل شجاعانه دولتی است که مثل افغانستان استقامت داشته و مورد قدردانی ماست .وی سپس افزود که
این یک عامل مثبت در روابط ما میباشد.
14ـ در خاتمه نیوسام گفت که خواستار مفتوح بودن روابط مخابراتی بین دو کشور بوده و اینکه
سؤاالت زیادی داشته که بر اساس توجه به محیط مساعد برای بهبود روابط بوده است .او از پذیرش کار
دار توسط پرزیدنت امین در همان روز اظهار خوشحالی کرد و گفت که امیدوار است که عالمت استمرار
ونس
بهبودی در روابط ما باشد.
سند شماره )(42

تاریخ 30 :سپتامبر 79
از :سفارت آمریکا در ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
موضوع :پرسش رئیس اطالعات وزارت امور خارجه در مورد احتمال روابط بهتر با دولت آمریکا
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :اسداهلل متین سرپرست بخش اطالعات وزارت امور خارجه در صحبت تلفنی با مارلین
مکافی سرپرست کارهای دفتری آژانس بینالمللی ارتباطات در  27سپتامبر ٬گفت که ”آنـها از مـن
خواستهاند که جویا شوم آیا آمریکا حاضر است که روابطش را با افغانستان بهبود بخشد .متین نگفت که
منظورش از ”آنها“ چیست ٬ولی او رابطه بسیار نزدیکی با پرزیدنت حفیظاهلل امین دارد .در حین صحبت
سرپرست بخش اطالعات متذکرگردید که امین ”شخصا“بشدت مایل است که روابطش را با آمریکا بهبود
بخشد .متین اضافه کرد :حاال لحظه مناسب فرا رسیده .پایان خالصه.
3ـ بعد از خوشآمدگویی ٬متین فورًا مسئله اصلی صحبت را مطرح نمود” :مـیخواهـم جـویای
چگونگی بهتر شدن روابط افغانستان و آمریکا بشوم“.او گفت” :آنها از من خواستهاند که بپرسم با جانشین
شدن امین به جای ترکی ٬ما بسیار عالقهمند هستیم که روابطمان را با آمریکا بهبود بخشیم ٬آمریکا چه
ـکاری میتواند بکند که نشانگر عالقهمندی او به این مسئله باشد“.
4ـ مکافی گفت که ”مانع“ سابقه رژیم درمورد مسئله حقوق بشراست .متین سیاست جاری دولتش را
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این طور مطرح نمود .او ترکی را به خاطر افراط و زیادهروی درانقالب سرزنش نمود ٬او گفت تا زمانی که
ترکی رئیس جمهور بود تمام تصمیمات را خودش اتخاذ میکرد و آقای امین هیچ نقصی نداشت ولی االۤن
ـکه آقای امین به جای ترکی نشسته است زیادهرویها و افراط کاریها اصالح خواهند گردید .و اشاره به
آزادی زندانیان نمود گفت که تا به حال  400نفر آزاد شدهاند ٬من جمله داماد خود متین که از پل چرخی
آزاد شده .او راجع به ”اقدام سریع“حفیطاهلل امین در مورد آزادی زندانیانی که ”ـگناهکار نبودند“ به عنوان
خواست شخصی رئیس جمهوری برای اجرای عدالت در مورد زندانیان سیاسی صحبت نمود .انتخاب
برادرزاده رئیس جمهور ٬اسداهلل امین معاون دوم وزارت امور خارجه بخش کارهای سیاسی )و رئیس
 KAMپلیس سیاسی( در راس کمیتهای برای بررسی پرونده زندانیان و عفو عمومی برای کسانی که کشور
را به خاطر ”ـگمراه شدن“ ترک کرده بودند را متذکر گردید و همچنین ایجاد کمیتهای برای طرح یک قانون
اساسی.
5ــ باالخره متین گفت که طرح سؤال راجع به مسائل حقوق بشر در افغانستان ممکن است ”دخالت“
تلقی شود.
6ـ در پایان صحبت او به موضوع اصلی بازگشت و گفت در حال حاضر ما خواهان رابطهای صمیمانه
تر و دوستانهتر با آمریکا هستیم و جویای عکسالعمل آمریکا در مقابل این بهبود روابط میباشیم.
7ـنظریه :تذکرات ساده و رک و صریح متین نشانگر تضمین مطالب بود و این مسئله با گفتار چند روز
پیش وزیر فرهنگ و اطالعات خیال محمد ـکاتاوازی وفق میدهد ٬همان طوری که در تلگراف مرجع
ـگزارش شد .جمهوری دموکراتیک افغانستان ظاهرًا تصمیم گرفته که پیامی مودتآمیز آمیخته با عالئمی
ـکه آمادگی آنها را برای بهبود روابط آمریکا و افغانستان تحت رژیم امین نشان دهد بفرستد.
سند شماره )(43

تاریخ :اول اـکتبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی با حق تقدم
شماره سند7258 :
موضوع :نشانههایی درباره اینکه جمهوری دمکراتیک
افغانستان در پی مناسبات بهتری با حکومت ایاالت متحده است
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـخالصه :درجریان هفت روزاخیر نشانههایی حاـکی ازاینکه جمهوری دمکراتیک افغانستان درپی
مناسبات بهتری با ایالت متحده است دریافت کردهایم .من تصور میکنم که این موضوع اهمیت دارد که
چنین نشانهها را قدر نهیم ٬ولی همچنین معتقدم که زمان زودتر از آن است که بگوییم آن نشانهها در
زمینههایی که برای ما اهمیت دارد عمیق تر میشود یا خیر .هفته گذشته هنگامی که من با شاه محمد
دوست معاون وزارت خارجه درباره کاهش تعداد کارمندان مالقات کردم ٬او به هیچ وجه اشارهای به آن
نکرد که بهبودی در روابط ما به این موضوع بستگی داشته باشد .عالوه بر این اطالع یافتیم که در زمینه
حساس ورود کارشناسان آمریکایی به افغانستان ٬وزارت اطالعات و فرهنگ این کشور اخیرًا تقاضای
خود را به بنیاد آسیا برای یک رایزن کوتاه مدت آمریکایی حذف کرده است .امید بسیاری میرود که
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هنگامی که شاه محمد دوست معاون وزارت خارجه مرا برای بحث بیشتر درباره تقلیل کارمندان سفارت
دعوت کند ٬عقیده روشنتری خواهیم داشت که آیا در سیاست جمهوری دمکراتیک افغانستان تغییر
مهمی حاصل شده است یا خیر .پایان خالصه.
3ـ همان طوری که قبًال به وزارت ٬خاطر نشان ساختیم جمهوری دمکراتیک افغانستان سیاست خود
را نسبت به ایاالت متحده در دو زمینه ادامه میدهد .در یک زمینه به کرات به ما اطالع میدهند که
جمهوری دمکراتیک افغانستان خواهان روابط بهتر با آمریکاست و اینکه اوضاع کنونی در این روابط
”طبیعی نیست “.عالوه بر این در همین زمینه آنها کارهایی میکنند از قبیل فرستادن تعداد زیادی از
وزیران به ضیافت چهارم ژوئیه و همین اواخرحفیظاهلل امین رئیس جمهوری و نخست وزیر از من در ـکاخ
ریاست جمهوری به گرمی استقبال کرد .از سوی دیگر در سطح دیگری و در زمینههایی که برای ما بیشتر
اهمیت دارد ٬از قبیل تحقیق درباره مرگ دابز سفیر آمریکا و اجرای برنامههای سپاه صلح و کمکهای
آمریکا و آژانس بینالمللی ارتباطات آمریکا ٬ما با موانع متعددی برخوردکردهایم و عالوه بر این حکومت
در طول دو ماه گذشته خواستار تقلیل تعداد کارمندان سفارت آمریکا شده است .به نظر من اینکه سرانجام
درباره این مسئله ٬به چه وضعی خواهیم رسید محک واقعی مقاصد آنها نسبت به ما خواهد بود.
4ـ نشانههای دلگرم کنندهای که آنها در هفته گذشته برای ما فرستادهاند از این قرار است:
ـ آنها پس ازاینکه به مارلین مکافی عضو آژانس بینالمللی ارتباطات اجازه ندادند با مقامات مختلف
جمهوری دمکراتیک افغانستان مالقات کند ٬این تصمیم را اخیرًا لغو کردند و همه دیدارهای مورد تقاضا٬
از جمله دیداری از ـکاتاوازی وزیر اطالعات و فرهنگ مجاز اعالم شد.
ـ درجریان دیدارازـکاتاوازی وزیراطالعات و فرهنگ )مرجع ب(وزیر بسیار صمیمی بود وخواستار
همکاری بیشتر در زمینه فرهنگی و اطالعاتی شد ٬موضع او در این مورد با موضعی که چند ماه قبل از آن
دفاع میکرد تفاوت داشت.
ـ همچنین این نکته بسیار اهمیت دارد که هنگامی که مکافی عضو آژانس بینالمللی ارتباطات روز
بعد با مدیر کل اطالعات وزارت خارجه بنام اسداهلل متین مالقات کرد ٬مدیر کل اطالعات اعالم داشت که
جمهوری دمکراتیک افغانستان خواهان روابط بهتری است )مرجع الف(.
ـ هفته گذشته وزارت اطالعات و فرهنگ دستور یک ماه قبل خود را درباره حذف برنامه آموزش
زبان انگلیسی برای سیواندی کارمندان وزارت اطالعات و فرهنگ در مرکز فرهنگی آموزش زبان
انگلیسی لغو کرد.
ـ چند روز پس از اینکه حفیظاهلل امین رئیس جمهور شد ٬کتابدار مرکز فرهنگی آمریکا گزارش داد که
دو گروه از کارمندان و دانشجویان دانشگاه اعالم داشتهاند که اـکنون آنها ”مجاز هستند که“ از کتابخانه
حمایت کنند.
)حفیظاهلل امین رئیس جمهور و نخستوزیر روز بیست و هفتم سپتامبر مرا به گرمی پذیرفت و در
جریان مالقات او بار دیگر درباره مناسبات اظهار نظر کرد .جریان این مالقات در رسانههای گروهی
منعکس شد از جمله چند عکس در این زمینه منتشر شد )همچنان که دیدارهای سایر رؤسای هیئتهای
نمایندگی دیپلماتیک نیز در رسانههای گروهی منعکس شد(.
ـ در همان روز در شهرنیویورک شاهولی وزیر امور خارجه ضمن گفتگو با نیوسام معاون وزارت امور
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خارجه و ساندرز دستیار وزارت امور خارجه درباره بهبود مناسبات ابراز تمایل کرد .جریان این مالقات
در مطبوعات محلی به طور مفصل منعکس شد.
5ــ در حالی که مراتب فوق نشانههای دلگرم کنندهای هستند ٬نشانههای دیگری نیز وجود دارند مبنی
بر اینکه هیچ تغییر محسوسی در سیاست داده نشده است ٬به قرار ذیل:
ـ عکسالعمل خونسردانه شاه محمد دوست وزیر امور خارجه در جریان مالقات من با او در تاریخ
 25سپتامبر به مناسبت تقلیل کارمندان سفارت آمریکا.
ـ فشارمداوم )اـگر گفته نشود فزاینده( در مورد اتباع خارج سفارت ما از سوی پلیس مخفی افغانستان
)ـکام( ٬از جمله دخالت اسداهلل امین برادرزاده و داماد رئیس جمهوری ٬معاون وزارت امور خارجه و رئیس
”ـکام“ )رئیس هیئت ٬علیه با اهمیت تلقی کردن این موضوع هشدار داده است که از چنین کوششهای
رخنهـگری میتوان انتظارداشت که بدون وقفه ـ صرف نظر از جو مناسبات بین ما و افغانستان ـادامه یابد(.
ـ اقدامی که احتماًال با کاهش دادن تعداد کارمندان سفارت ارتباط دارد این است که وزارت امور
خارجه همچنان از دادن گواهینامه رانندگی به کارمندان ما خودداری میکند.
ـ بنیاد آسیا به تازگی کسب اطالع کرده است که وزارت اطالعات تقاضای خود را برای یک مشاور
آمریکایی جهت کمک به سازمان دادن آرشیو این وزارتخانه حذف کرده است.
6ـ نتیجهـگیری ـ دلیل اینکه ثابت شود جمهوری دمکراتیک افغانستان چه موضعی نسبت به ما دارد٬
هنگامی معلوم خواهد شد که آنها درباره موضوع کارمندان سفارت عکسالعمل نشان دهند .شاه محمد
دوست معاون وزارت خارجه قرار است مرا در یکی از این روزهای آینده دعوت کند .بگذار امیدوار باشیم
آمستوتز
ـکه او خبرهای خوشی برای ما دارد.
سند شماره )(44

تاریخ 1 :اـکتبر 79
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :سری
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی
موضوع :گزارشاتی راجع به نیروهای نظامی روسی در افغانستان
2ـ به انضمام گزارش سفارت از کانالهای اطالعاتی )جاسوسی ـ م( راجع به حضور نیروهای نظامی
روسی در افغانستان ٬مشاهدات زیر از دیپلماتهای خارجی در ـکابل ضمیمه خواهد بود.
3ـ در تاریخ  30سپتامبر سفیر یوگسالوی بوگدان مالباسیک )لطفًا محفوظ بماند( از وزیر مختار
پرسید که آیا گزارش جدید ”اخبار گزارش“ در مورد فعالیت نیروها در آسیای مرکزی ٬شامل واحدهای
هوابرد است .مالباسیک ٬ژنرال سابق ارتش ٬گفت ٬شنیده است که روسیه قبًال به اندازه کافی وسیله و
قطعات الزم برای یک واحد هوابرد در پایگاه هوایی باـگرام ٬در شمال ـکابل تهیه دیده است .اوتقریبًا از این
مسئله مطمئن بود.
4ـسفیریوگسالوی فکر میکرد که واحدهای روسی موجود به عنوان آخرین وسیله و راه حل نهایی به
ـکار برده خواهند شد .به نظر او هنوز راهحلهای دیگر به جای به کار بردن این راه حل باز میباشد ٬مثًال
ـگسترش پایگاههای سیاسی و خواستهای مردمی از رژیم خلقی ـ یک کودتای نظامی که رهبری خلقی را
با گروهی تازه و در ابتدا با شخصیتهای غیرسیاسی تعویض نماید.
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5ــ همین طور در تاریخ  30سپتامبر ج ـ داالت سینگ وزیر مختار سفارت هند )لطفًا محفوظ بماند(
به وزیر مختارسفارت گفت که یکی از منابعش ویک افسر سابق ارتش افغانستان که االن درپل چرخی در
زندان به سر میبرد ٬قبل از دستگیریش در ”خانه مردم“ ـ دفتر مرکزی رهبری خلقی ـ در مورد حضور
نیروهای نظامی روسی بحث نمودند .افسر افغانی گفته بوده که زمان سرکار بودنش که به اطـالعات
حساس دسترسی داشته است حدود  9000نفر نیروی روسی در افغانستان یافت میشده .وزیر مختار
هندی تاریخ دقیق اطالعاتش را نمیدانست ٬ولی فکر میکرد کامًال جدید است .سینگ خودش گمان
میکرد که آمار کنونی در حدود  10/000تا  20/000میباشد )او بیشتر به حد باالی این آمار تمایل
داشت(.
ـ و گفت که او ....قبًال گزارش داده و این در دهلی نو شایع هم شده.
6ـ در تاریخ  30سپتامبر یک مأمور سفارت آلمان غربی به وزیر مختار گفت که رانندگان کامیون
آلمانی که از جاده هرات به قندهار که مملو از افراد شورشی سربازان فراری ارتش و راهزن بود ٬به تازگی
عبور کردهاند ٬سربازانی از اقلیتهای روسی که ارابههای جنگی را هدایت مینمودنددیدهاند .مأمور آلمانی
میگفت که روزنامههای غربی پول خوبی برای این عکسها میپردازند.
7ـ تفسیر :نظریات باال با مقداری شرط و استثناء گزارش شده ٬نظر سفیر یوگسالوی راجع به تجهیز
وسایل و قطعات در باـگرام را میتوان در نقاط دیگر افغانستان نیز مشاهده نمود مثًال در پادگان زرهی پل
چرخی که تعدادی زیاد هاورکرافت و تانک و سایر اقالم نظامی پارک شدهاند ٬مجموعه زیادی از وسایل
ـکه خیلی بیشتر از این است که ارتش افغانستان خودش بتواند در آینده نزدیک استفاده کند ٬ما هیچ گونه
اطالعاتی برای تأیید گزارشات سفیر یوگسالوی نداریم.
8ــ برای نظریات سینک یک دیپلمات معتبر که البته گاهگاهی بدون دقت شایعات موجود در ـکابل را
قبول میکند٬این قابل توجه است که اـگرواقعًاارقام 20/000ـ 10/000را به مقامات مربوطه در دهلی نو
داده باشد ٬ما از هیچ منبع دیگری تاـکنون چنین ارقام باالیی را نشنیدهایم و ما هم آن را به هیچ وجه قبول
نمیکنیم.
9ـ اـگر چه مأموران آمریکایی گاه گاهی سربازان روسی را در اطراف ـکابل مالحظه نمودهاند کـه
یونیفورم افغانیها را پوشیدهاند )یک عادتی که از زمان داود باقی مانده( ٬هنوز هیچ یک از افسـران و
مأموران آمریکایی نتوانستهاند نکتهای را مشخص سازند که بتوان آن را به عنوان ”نیروی نظامی روسی“
بر اساس دالیل موجود٬عنوان کرد٬ولی به هر حال بدون شک یک نیروی نظامی روسی که به خوبی استتار
شدهاند درداخل کشور وجوددارد .ما حدس میزنیم حدود  4000نفر از نظامیان روسی من جمله افرادی
ـکه در پایگاه هوایی باـگرام هستند و حدود  3000مستشار نظامی در افغانستان وجود دارد.
10ـ راجع به داستان آلمانی ٬احتماًال میتوان گفت که چطور مستشاران نظامی روسی که برای هدایت
آمستوتز
و تنظیم ارتش افغانستان هستند در زمان الزم مستقیمًا به کار گرفته میشوند.
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سند شماره )(45

خیلی محرمانه
تاریخ 1 :اـکتبر 79

از :سفارت آمریکا در آنکارا
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی ـ سی
شماره سند7248 :
موضوع :نظرهای ترکیه درباره اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه(
2ـ این پیام برای صورت گرفتن اقدامات الزمه است )به پاراـگراف  7مراجعه کنید(.
3ـ خالصه :مأمور سیاسی سفارت اقدام مرجع )ج( را با یکی از کارمندان وزارت امور خارجه که در
جریان انقالب ترکی در افغانستان خدمت میکرده است دنبال کرد .این مأمور اظهار داشت که در وزارت
امور خارجه از اقدام ترکیه در قبال شورویها در مورد افغانستان پشتیبانی وجود دارد .ولی کمتر احتمال
میرود که یک اعالمیه عمومی منتشرشود .ترکها درباره نظریات کشورهای دیگر وواـکنشهای آنها درباره
اوضاع در افغانستان عالقه نشان میدهند .مأمور وزارت امور خارجه در باره عالقه احتمالی روسها
نسبت به اعتمادی سفیر سابق افغانستان در پاـکستان و اتحاد شوروی به عنوان جانشین امین حدسیاتی زد.
پایان خالصه.
4ـ اقدام حکومت ترکیه در قبال اتحاد شوروی :آلپ قرهعثمان اوغلو رئیس بخش خاورمیانه در
وزارت امور خارجه ترکیه به )ریچاردونه( مأمور سفارت در تاریخ بیست و هشت سپتامبر گفت که در
محافل وزارت امور خارجه ترکیه در مورد اقدام سیاسی ترکیه در قبال شورویها درباره افغانستان بدون
آنکه جنبه علنی داشته باشدپشتیبانی وجوددارد .معذالک از آنجایی که وزیر امور خارجه اـکنون در ترکیه
است ٬مدتی طول خواهد کشید تا تصمیم نهایی در این مورد گرفته شود ٬بسیار غیرمحتمل است کـه
حکومت ترکیه درباره افغانستان اعالمیه رسمی صادر کند .حکومت ترکیه درباره اقدامات سایر کشورها
در قبال شورویها درباره موضوع افغانستان )در صورتی که چنین اقداماتی صورت بگیرد( بسیار عالقهمند
است .قره عثمان اوغلو درباره اعالمیه وزارت امور خارجه آمریکا به مطبوعات به عنوان نشانهای از
عالقه ایاالت متحده درباره اوضاع افغانستان واـکنش مثبتی نشان داد) .اظهار نظر :در سراسر جریان
ـگفتگو قره عثمان اوغلو روشن ساخت که حکومت ترکیه درباره افزایش عالقه و نفوذ ایالت متحده در
سراسر منطقه سنتو نظر مساعد دارد ٬رجوع شود به آنکارا .(7201
5ــ مداخله اتحاد جماهیر شوروی :قره عثمان اوغلو عقیده حکومت ترکیه را مبنی بر اینکه روسها
نیروی نظامی به افغانستان نخواهند فرستاد مگر اینکه بحرانی در این کشور صورت گرفته و زندگی اتباع
روسی در معرض تهدید قرار گیرد را بار دیگر تکرار کرد .معذالک او معتقد بود که روسها در پی اسب
دیگری در افغانستان هستند که سوار آن بشوند ٬زیرا پایگاه امین در افغانستان بسیار ضعیف است .ترکها
معتقدند که اعتمادی ٬سفیر افغانستان در مسکو و بعدًا در اسالم آباد یکی از کاندیداها خواهد بود و اینکه
روسها در حال حاضر میکوشند با او تماس بگیرند .قره عثمان اوغلو گفت اعتمادی روز قبل از کودتای
ترکی از پاـکستان به ـکابل آمده و از آن به بعد مدت کمی در زندان بوده است .او اضافه کرد که اعتمادی
مناسبات عالی با روسها داشته است و ممکن است تماسهایی در میان گروههای افراطی پرچمی که در
مسکو به حال تبعید به سر میبرند برقرار کرده باشد ٬قره عثمان اوغلو نظر ما را درباره موضوع اعتمادی به
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عنوان جانشین امین جویا شد.
6ـ حادثه عصیانگری نظامیان :ترکها شنیدهاند که یک عده بیست نفری از خلبانان افـغانی ابـتدا
مأموریت داشتند شهر هرات را در جریان آشوبی که در آنجا چند ماه قبل رخ داده بود بمباران کنند.
خلبانان بمبهای خود را دورتر از هدفها پرتاب کردند و به پایگاه خود بازگشتند .آن گاه خلبانان روسی
جای آنها را گرفته و آماجهای تعیین شده را در مرکز هرات بمباران کردند .خلبانان افغانی به خـاطر
عصیانگری خود به محاـکمه صحرایی کشانده شده و اعدام شدند.
7ـ تقاضای اقدام :با اشاره به پاراـگراف  ٬5سفارت قدردانی خواهد کرد اـگر نظریه وزارت امور خارجه
آمریکا درباره اظهار نظر سفارت ـکابل مربوط به نظر ترکیه مبنی بر اینکه شورویها اعتمادی را به عنوان
اسپایزر
یک جانشین احتمالی امین میدانند را دریافت کنند.
سند شماره )(46

تاریخ 2 :اـکتبر 79
از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی دارای حق تقدم
موضوع :گروه امین در افغانستان :و نقطه نظرهای
سفرای یوگسالوی و شوروی
1ـ )خیلی محرمانه ـ تمام متن(
2ـ خالصه :طبق گفته سفیر یوگسالوی در ـکابل ٬شورویها چندین ماه قبل از جریان بحران نـیمه
سپتامبر که منجر به اقتدار خشونت بار و کامل امین شد ٬از ازدیاد اضطراب و ناراحتیهای علیه نور محمد
ترکی رئیس جمهور افغانستان وحفیظاهلل امین نخستوزیر ٬آـگاه بودند .اما روسها هر گونه اطالع از کودتا
را توسط خودشان ردمیکنند .به نظر میرسد که مسکو مایل است با امین کار کند ٬چرا که او شوروی را در
مقابل یک عمل انجام شده قرار داده است” .پایان خالصه“.
3ـ بوگدان مالباسیک سفیر یوگسالوی در افغانستان با درخواست اینکه منبع این خبر را به کـلی
محفوظ نگهدارد ٬مأمور ما را در جریان مذاـکره اخیر خود با سفیر شوروی ٬به نام الکساندر م.پوزانف در
رابطه با کودتای اواسط سپتامبر امین قرار داد )مالباسیک توضیح داد که او گاه گاهی صحبتهای طوالنی با
پوزانف داشته و متوجه شده که پوزانف به این جلسات نسبتًا عالقهمند است .پوزانف اظهار داشته که
همچنان عالقه صمیمانهای نسبت به یوگسالوی ٬یعنی جایی که وی سالها در آنجا خدمت کرده است
دارد(.
4ـ بنا به گفته مالباسیک ٬پوزانف اطالعات ذیل را در مورد کشمکش حاد قدرت در سلسله مراتب
”حزب خلقی“ در اختیار قرار داده است .سفیر شوروی که اعتراف کرد تا میزان معینی در این ماجرا
دخالت داشته ٬گفت که هنوز درباره کلیه اتفاقاتی که منجر به پیروزی امین شده است ”مطمئن نیست“ .او
هر نوع اطالع قبلی از درگیری خشونتآمیز  14سپتامبر را تکذیب مینماید )توجه :افسران آمریکایی که
در آن روز در گوشه و کنار ـکابل گشت میزدند .متذکر شدند که در همان روزتعداد سربازان افغانی و افراد
شهربانی در خیابانها افزایش یافته و وابستگان روسی به طور عادی رفت و آمد میکردند و محل اقامت
افراد شوروی از برنامه حفاظتی آشکار خوبی برخوردار نبود(.
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5ــ پوزانف به مالباسیک گفت که روابط تیره بین رئیس جمهور ترکی و امین از ماهها قبل افزایش یافته
بود و پوزانف از تصمیم شخص ترکی انتقاد کرد و میگفت ترکی موافق نبود که قدرت کامل نخستوزیری
به امین که به عنوان وزیر اول انتخاب شده بود برسد .پوازنف اظهار داشت که برای مثال ترکی میخواست
ریاست تمام جلسات شورای وزرا را داشته باشد و این امر امین را شدیدًا ناراحت میکرد.
6ـ پوزانف اظهار داشت که بحران جاری بعد از زمانی که ترکی در یازده سپتامبر از هاوانا و مسکو
برگشت شروع شد .در جلسه کابینهای که در  12سپتامبر تشکیل شد ٬امین لزوم تغییرات کابینه را خواستار
شد و گفت که هر چه زودتر باید محمد اسالم وطنجار وزیر کشور و شرجان مزدوریار وزیر امور مرزی و
سیدمحمد ـگالبزوی وزیر ارتباطات عوض شوند .ترکی اعتراض کرد و رودرروی امین ایستاد.
7ـ مطابق گزارشات پوزانف” ٬اختالف و دعوا تا  13سپتامبر ادامه داشت“ و در  14سپتامبر زمانیکه
امین تغییرات کابینه را اعالم کرد ٬این اختالف به اوج خود رسید .ترکی ”امین را احضار کرد تا درباره آن
عمل توضیح دهد و در نتیجه تیراندازی رخ داد .پوزانف گفت که در این روزهای بحرانی دو مالقات با
رهبران حزب خلق داشته است .در رابطه با مالقات اول چیز زیادی نگفت ٬ولی درباره مالقات دوم گفت
ـکه جلسهای صبح روز  15سپتامبریعنی روزقبل ازاینکه امین به جانشینی ترکی معرفی شود ٬باامین داشته
است )توجه :خبر این مالقات توسط مطبوعات پخش شد(.
8ــ مالباسیک از صحبتی که با پوزانف داشته عقیده دارد که شوروی مجبور است سیاست خود را در
افغانستان با عمل انجام شده امین تطبیق دهد ٬هر چند که اشتیاق زیادی در این امر نشان نمیدهد .زمانی
ـکه او نقاط ضعف امین را از قبیل تصویر بدی که در جامعه دارد ٬به پوزانف متذکر شد ٬سفیر شوروی جواب
داد” :ـکه امین قوی و متشکل است ٬البته او اشتباهاتی دارد ٬اما کدام رهبراست که اشتباه نداشته باشد“.
 9ـ جالب توجه اینکه پوزانف ٬وطنجار خلع شده را یک مرد خوب توصیف کرد )توجه :کرارًا شایعاتی
ـکه پس از کودتا شنیده شده نشان میدهد که وطنجار تقاضای پناهندگی از سفارت شوروی کرده است و
سفارت هندوستان اعتقاد دارد که پوزانف سعی کرده که از وطنجار و دیگر وزرای نظامی که در 14
سپتامبر اخراج شدهاند وساطت و جانبداری کند(.
10ـ مالباسیک عقیده راسخی دارد که روسها امتیازات خاصی از امین برای حمایت کردن از او بعد از
ـکودتا گرفتهاند .برای مثال او فکر میکند که روسها پافشاری میکنند برای اینکه ترکی باید زنده بماند.
مالباسیک اظهار داشت که در حال حاضر امین کامًال به شوروی متکی است و ”باید مزد این حمایت را
بدهد“.
11ـ مالباسیک معتقد است که روسها در حال حاضر کوشش خواهند کرد که امین را یک رهـبر
پسندیده و دلخواه بسازند و اـگر در چنین کاری کوتاهی کنند امکان دارد که غیر از دخالت مستقیم نظامی٬
راهی مثل یک کودتای سریع توسط نیروهای مسلح افغانی را برگزینند .لکن او احتمال دخالت نیروهای
نظامی شوروی را رد نکرد ٬اما فکر میکند که هر چند این اقدام بعید است ٬ولی سرانجام این عمل حاد
الزامی میشود.
12ـ نظریه :گزارش مالباسیک با مطالب دیگر منابع مورد اطمینان تطبیق میکند همان طوری که
انتظار میرود ماشین شایعهسازی ـکابل مطالب یک نوع زیادی را تولید کرده است .بیشتر این شایعات از
زمانی که ترکی در  9و  10سپتامبر با برژنف در مسکو صحبت کرده به وجود آمد .بعضیها میگویند که
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رهبران شوروی به او گفتهاند که کار تو تمام شده است ٬ولی با مقایسه با برخورد بشاش امین هنگام
بازگشت ترکی به ـکابل در  11سپتامبر ٬قبول چنین خبرنگاران کنندهای بعید است .بعضیها میگویند که
برژنف به او گفته است که کلک امین را بکند ٬اما او از عهده برنیامده است .این سفارت مایل است که بگوید
ـکه معتقد است که رهبری آینده افغانستان به هیچ وجه در مسکو مورد بحث واقع نشده است) .ضمنًا باید
توجه داشت که هنگام استقبال در فرودگاه ٬وطنجار ٬نفر دوم بعد از امین ایستاده بود(.
13ـ بنا به گفته سفارت هندوستان که در پاراـگراف قبلی نیز از آن ذـکری شد ٬نقش پوزانف این بود که
در  14سپتامبر در تیر اندازی کاخ خلق دخالت مسلحانه داشته است ٬هر چند که ما نسبت به این موضوع
شک داریم ٬ولی فکر میکنیم که احتماًال در مقطعی پوزانف برای طرفداری از وطنجار دخالتی کرده باشد٬
همان طور که اظهارات بعد از کودتای او برای مالباسیک نشان میدهد.
14ـ هر چند بعضی از ناظران محلی فکر میکنند که هر وقت مشکل حاد میشود مشت آهـنین
شورویها )در این مرحله امین( پیدا میشود) مانند جریان شورش افغانستان( ٬ولی ما بر این عقیدهایم که
وقتی اعضاء سرسخت و غیرقابل کنترل حزب خلق مثل عقربها در یک کوزه به جان هم افتادهاند ٬نقش
شوروی به طور کامل در این خشونت دیده نمیشود .حضور مستمر زنان و کودکان روسی در مناطق
عمومی ـکابل درخالل بحران  14سپتامبر و همچنین اخبار وسایل ارتباط جمعی شوروی در موردمالقات
ترکی در مسکو و بعد از آن که امین در  16سپتامبر به جای او نشست ٬نشان میدهد که سفارت مسکو
اطالعی نداشته و چنین واقعهای برایش غیر مترقبه بوده است.
15ـ به نظر میرسد که پوزانف نتوانسته برنامه سیاسی با ثباتی را در این جا فراهم سازد .به دلیل اینکه
پوزانف در خالل سال گذشته اغلب اختالفهای جدی ٬با امین داشته در محافل دیپلماتیک اینجا راجع به
عدم تمدید مأموریتش شایعاتی بگوش میرسد .یک منبع خبری افغانی که معموًال در گذشته مورد اعتماد
بوده گفته است که شوروی در  27سپتامبر برای جانشینی پوزانف درخواست موافقت کرده است .منبع اسم
جانشین را نمیدانست.
آمستوتز
پایان نظریه
سند شماره )(47

تاریخ 3 :اـکتبر 79

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
طبقهبندی :سری
موضوع :نیروهای نظامی روسی در افغانستان
1ـ )تمام متن سری(.
2ـ تعریف افراد نظامی روسی :هنگامی که سفارت در ـکابل لغت ”نیروهای نظامی“ را به کار میبرد
منظورش پرسنل نظامی روسی در افغانستان است که شامل گروهای زیر است:
الف :نیرو و سربازان نظامی حدود  600نفر که در حال حاضر دفاع قسمت داخلی پایگاه هوایی باـگرام
را به عهده دارند که به ”نیروهای ویژه واـکنش“ معروفند.
ب :نیروهای نظامی متخصص حدود  1000ـ  500نفر از سربازان گردان زرهی که در حال حاضر در
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پادگان پل چرخی که پادگانی زرهی است مستقر میباشند.
ج :تعدادی سرباز جوان در اطراف ـکابل که به حفاظت تأسیسات و خانههای روسـها مشـغولند
)بسیاری از آنها کامًال قیافه اسالوی دارند و یونیفورمهای افغانیشان خیلی تمیزتر از یونیفورم سربازان
معمولی افغان است(.
د :هر نظامی روسی که کار عملیش و نقشش بیشتر از یک مستشار نظامی است ٬مثل تکنسینهای
روسی که کارشان تعمیر هلیکوپترهای توپدار و ارابههای مسلح جنگی که امروزه در عملیات عـلیه
شورشیان به کار گرفته میشود ٬میباشد.
3ـ تعداد پرسنل نظامی روسی :بر اساس دقیقترین اطالعاتی که در دسترس ما قرار دارد منجمله
اطالعاتی که به وسیله سایر منابع حساس دولت آمریکاتأییدمیشود ٬احتماًال  4200نفرنیروی نظامی در
افغانستان در حال حاضر به سر میبرند .این تعداد را میتوان محافظه کارانه تلقی نمود .همانطوری که در
باال ذـکر شد ٬حداقل  60نفر از سربازان روسی از پایگاه هوایی باـگرام حفاظت مینمایند.تعداد واقعی این
افراد میتواند بیشتر از این باشد .گروه دیگر که در پاراـگراف قبلی  600نفر ذـکر شده بسیار دست پائین
ـگرفته شده .در بعضی موارد دقیق بودن ٬کار سختی است ٬به همین دلیل تعداد سربازان گردان زرهی در
پادگان زرهی پل چرخی  500تا  1000نفر ذـکر شده .اـگر این ارقام دوباره بازدید و بررسی شودتعداد کل
باالتر هم خواهد رفت.
برای جزئیات بیشتر لطفًا تلگرامهای  NHK 4008مورخه  8سپتامبر  4407ـ  NHKمورخه 22
سپتامبر و  4056ـ  NHKمورخه  27سپتامبر  1979بررسی شود.
4ـ تعریف مستشاران نظامی روسی :این عبارت فقط در مورد آن دسته از پرسنل نظامی روسی به کار
برده میشود که کار اصلی و اولیه آنها تقسیم نیروهای افغانی و توصیههای تکنیکی است.
از آنجایی که تعداد مستشاران مأمور این کار بسیار زیاد میباشند ٬به نظر میرسد که در طول برخورد
با نیروهای شورشی نقش عملیتر و فعالتری به عهده میگیرند.
به هر حال در چندین مورد فرماندهی مستقیم و مسئولیت ارتباطات کمی تداخل بین ”مستشاران
نظامی“ و ”نیروی نظامی“ به وجود میآید .بعضی از این افسران روسی هنگامی که منطقه آنـها آرام
میشود ٬نقش مستشاری را به عهده میگیرند و گروهی همچنان در مقام فرماندهی ابقا میشوند .حداقل
سه نفر از فرماندهان روسی در درجات ژنرالی هستند.
 5ـ تعداد مستشاران نظامی :ما حدس میزنیم حدود  3000نفر عنوان مستشاری دارند .اما بنا به
دالیل فوقالذکر چند صد نفر از این افراد احتماًال به قسمت گروههای جنگی منتقل شدهاند .متأسفانه ما
اطالعات کامًال دقیقی از این تقسیمبندیها و انتقاالت نداریم .فهمیدن نقش و کار گروههای بزرگی مثل
آنهایی که در باـگرام و پل چرخی مستقر هستند ٬خیلی راحتتر از مستشاران نظامی است که به طور
انفرادی در واحدهای افغانی در سرتاسر مملکت کار میکنند.
6ـتعداد کل پرسنل نظامی روسی درافغانستان  4200نفر نیروی جنگی و نظامی در حال حاضر کامًال
قابل تعیین و تشخیص است .این تعداد به اضافه حدود  3000نفر که رل اصلی آنها به نظر میرسد که
آموزش و مشاوره باشد ٬تعداد کل  7200نفر پرسنل نظامی روسیه را در افغانستان تشکیل میدهند .اـکثر
آنها را نیروی جنگی تشکیل میدهند و در حال حاضر عکسالعمل سریعی از طرف روسیه انتظارمیرود.
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همان طوری که در باال گفته شدارقام ما در باال محافظهـکارانه است و به همین جهت از موضوعاتی است که
باید بررسی شود .مشخصات و اطالعات در صورت تغییرات عمده در آمار و ارقام باال به اطالع خواهد
رسید.
آمستوتز

سند شماره )(48

تاریخ 3 :اـکتبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی .سی.
شماره سند7318 :
موضوع :مقام شوروی درباره موقعیت ترکی و اخراج
وزرای کابینه که مقامات نظامی بودهاند به اظهار نظر میپردازد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :بنا به اظهار یک مقام شوروی ٬ترکی به تنهایی در قصر خلق زندانی است و دیگر اینکه
ترکی به همراه سه وزیر برکنار شده )وطنجار ٬ـگالبزوی و مزدوریار( از حزب اخراج شدهاند .پـایان
خالصه.
3ـ در فرودگاه ٬امروز با ویلیور جی .اوزادچی ٬که در اتاق انتظار اشخاص مهم )امتیاز خاص( منتظر
پرواز به مسکو بود برخورد نمودم )استفاده وی از اتاق انتظار اشخاص مهم در حالی که وی عازم شوروی
برای گذراندن تعطیالت است ٬نمایانگر اهمیت اوزادچی و سفارت شوروی است ٬زیرا سفرا تنها زمانی
قادر به استفاده از این بخش هستند که یا برای اولین بار وارد میشوند و یا برای همیشه آنجا را ترک
میکنند(.
4ـ اوزادچی یکی از صمیمیترین و صریحترین مقامات شوروی بوده است و من از موقعیت استفاده
ـکرده از او چند سؤال کردم .فکر میکنم که جوابهایش قابل ضبط باشد.
ـ ترکی ”به تنهایی“ در قصر خلق زندانی شده است )پرزیدنت حفیظاهلل امین نیز در همین محل زندگی
میکند(؛ فکر میکنم که منظور این باشد که خانوادهاش از وی جداست .او زنده است و توسط هیچ گونه
سالحی به وی آسیبی وارد نشده است .درباره این شایعه که ترکی احتماًال برای معالجات پزشکی به مسکو
خواهد رفت ٬از اوزادچی پرسیدم ٬وی گفت” :حاال نه ولی بعدًا این امکان وجود دارد“.
در مورد وضع جسمانی ترکی با صراحت به من جواب نداد.
ـ وزرای پیشین وطنجار ٬ـگالبزوی و مزدویار سالم هستند ٬ولی درباره موقعیت مکانی آنها اوزادچی
اطالعاتی در اختیار من قرار نداد .وی گفت که بنا به شایعات آنها به یکی از کشورهای همسایه گریختهاند.
وقتی از اوپرسیدم که شاید منظورش شوروی است ٬باخنده گفت” :نه این طورنیست .فرار آنها به شوروی
نمیتواند برای ما موضوعی محرمانه باشد .مگر نه این است که مااعالم کردهایم که ببرک کارمل درپراـگ به
سر میبرد“.
ـ وقتی که درباره اخراج ترکی و سه وزیر پیشین از حزب از اوزادچی سؤال کردم ٬وی گفت ٬که ”این
موضوع کامًال صحت دارد“.
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ـاوزادچی گفت که وی به منظورامورمشورتی ابتدا به مسکومیرود وپس از آن یک ماه را در ـکریما به
عنوان تعطیالت خواهد گذراند .وی گفت که دیگر خسته شده است و موقعیت سیاسی محلی اشکاالتی را
در کار وی ایجاد کرده است .در حین جدا شدن به آرامی گفت” :هیچ کس نمیداند فردا چه اتفاقی خواهد
آمستوتز
افتاد“.
سند شماره )(49

از :سفارت آمریکا ـ جده
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن ـ دی .سی.
شماره سند7548 :
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ در طول مالقات روز  23اـکتبر با مسئول امور وزارت خارجه عربستان سعودی اسماعیل الشوری
مأمور سیاسی مدرکی غیر رسمی از شرح تلگرامی از نقطه نظرهای آمریکا درباره موقعیت داخلی در
افغانستان و جریان موقعیت ارتباطات روس ـ افغانستان تحویل داد .الشوری از آمـریکا بـرای ایـن
اطالعات تشکر کرد.او نگرانی دولت عربستان سعودی را از تحوالت در افغانستان تکرار کرد و گفت
دولتش از بحثی که با آمریکا روی این مسئله داشته سود برده است.
3ـ در مورد تفاسیر دولت عربستان سعودی درباره موقعیت افغانستان سؤال شد ٬الشوری کوششهای
ـگذشته عربستان سعودی را در ایجاد نوعی وحدت بین دو گروه مقاوم که توسط سبقتاهلل مجددی و سید
احمد گیالنی رهبری میشدند ٬را مرور کرد .او گفت دولت عربستان سعودی در آغاز از کمک مالی به هر
دو این گروهها به امید اینکه آنها میتوانستند نسبت به آن به طرف نوعی ترتیب مشترک رانده شوند
خودداری کرده بود.اخیرًا به هر حال دولت عربستان سعودی نظرش را تغییر داد.ـگرچه الشوری با دقت
ـکامل سعی داشت تا کمک عربستان سعودی را”خیلی معتدل “وصف کند ٬ولی گفت دولت عربستان
سعودی تصمیم گرفته از تالشهای مقاومانه علیه جمهوری دمکراتیک افغانستان حمایت نماید .حتی اـگر
ـگیالنی و مجددی و دیگران نتوانند این شرایط را قبول نمایند)ـگرچه او نقشی نداشت ٬شاید دولت عربستان
سعودی خودش سعی و کوشش را نگه دارد( .الشوری گفت هدف دولت عربستان سعودی این بوده که
اوضاع را مشوش نگه دارد و از اینکه رژیم ضعیف شده خـلقی تـعادل خـود را بـازیابد جـلوگیری
پالـکه
نماید.
سند شماره )(50

تاریخ 6 :اـکتبر 79

سری
تاریخ 10 :اـکتبر 79

از :هیئت نمایندگی ایاالت متحده در ناتو
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی فوری
موضوع) :سری( مقاصد شوروی در افغانستان
1ـ )ـکل مطلب سری است(.
2ـ در خالل مالقات کمیته سیاسی در نهم اـکتبر ٬نماینده ـکانادا نکاتی را که شامل پاراـگراف پنجم
تلگراف مرجع ب میشود بیان کرد )برای اتاوا دوباره فرستاده میشود( و در آن تمایل کنونی ـکانادا نسبت
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به مورد توجه قرار دادن بیثباتی افغانستان و اثر این بیثباتی روی پاـکستان که احتماًال اثرش بیشتر است
تا تحریک شدن شوروی به دخالت مستقیم نظامی در افغانستان ٬بیان شد .ما قبًال نقطه نظرهایی برای
نماینده ـکانادا تهیه کرده بودیم که به وسیله تلگرام مرجع الف فرستاده شد و آنها را در جواب مداخالت
)پادرمیانی( ـکانادا در مشورتهای سیاسی تکرار کردیم .در هر دو مورد نماینده ـکانادا ٬عالقه ـکانادا را برای
دریافت اطالعات بیشتر تأیید کرد .مخصوصًا در رابطه با فعالیتهای نظامی شـوروی در شـمال مـرز
افغانستان و شوروی که امکان دارد در ارزیابی و تشخیص مجدد موضع ـکانادا در قبال نزدیک شدن
احتمالیش به شوروی به کار آید و ما اشاره کردیم که درخواست کردهایم که واشنگتن ما را در این مورد از
آخرین وقایع مطلع گرداند )تلگرام مرجع ج(.
3ـ نماینده هلند در کمیته ٬در مورد مذاـکرات اخیر بین سفیر هلند در اسالم آباد و نماینده محلی تاس٬
ـگزارش داد که نماینده محلی تاس شکایت کرده که امین هم مانند ترکی که قبًال دستاندرکار حکومت بود
آماده قبول نصایح )مشورت( نیست و اصالحات را در شکل نپخته و شتابآلودی اعمال میکند که باعث
تشدید شکافها در بین جامعه قبایل افغان میشود .سفیر و نماینده هلند اضافه کرد که برداشتش از این نقطه
ـگیلتمن
نظرها این است که این احتماًال نشانگر کنار کشیدن شوروی در حمایت از امین میباشد.
سند شماره )(51
به :وزارت امور خارجه ـ واشنگتن دی.سی
از :سفارت آمریکا ـ در مسکو
طبقهبندی) :خیلی محرمانه ( )استفاده محدود اداری مسکو (23627
تاریخ 11 :اـکتبر79
شماره سند3627 :
موضوع :رسانههای شوروی مرگ ترکی را گزارش مینمایند
1ـ مطبوعات شوروی در تاریخ  10و  11اـکتبر در گزارش یک سطری به نقل از آژانس خبری
افغانستان ٬مرگ ترکی را گزارش کرد.
برنامه خبری ورمیا که یک برنامه خبری تلویزیونی شامگاهی است ٬نیز با لحن خشکی درتاریخ  10اـکتبر
آن را گزارش نمود .از تاریخ  16سپتامبر زمانی که ترکی به علت وضع جسمانی از سمت خود استعفا کرده
بود ٬مطبوعات شوروی برای اولین بار از وی سخن به میان آورده بودند.
2ـ اظهار نظر :از  16سپتامبر به این سو ٬مطبوعات شوروی درباره افغانستان به طور کامل و درباره
امین باالخص کمتر به گزارش میپردازند .این گونه برخورد میتواند نمایانگر عدم اطمینان شـوروی
تون
نسبت به وقایع افغانستان و موضع امین پس از کودتا علیه ترکی باشد.
سند شماره )(52

تاریخ 14 :اـکتبر 79
از :سفارت آمریکا ـ اسالم آباد
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی ـ سی با حق تقدم
موضوع :مفتی محمود عالقهمند به کمک مجدد به پناهندگان و تبعیدیهای افغانی میباشد
1ـ تمام مطلب محرمانه است.
2ـ در مالقات با مأموران سفارت در تاریخ هفتم اـکتبر ٬موالنا مفتی محمود رئیس اتحاد ملی پاـکستان
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مسئله همکاریهای مادی و مالی را برای انقالبیون افغانستان مطرح کرد .وی درباره کمکهای آمریکا برای
آنها تبلیغ کرد و کارمند سفارت تشریح کرد که سیاست ایاالت متحده دخالت نکردن درموقعیت افغانستان
است.
3ـ سپس مفتی محمود شروع کرد به شکایت در مورد کمک مالی کشورهای عربی و خـصوصًا
ـکشورهای منطقه خلیج فارس به انقالبیون اما فقط به گروههای معین .وی خصوصًا گفت که کشورهای
خلیج کمکهای خود را برای پروفسور برهانالدین ربانی رئیس جماعت اسالمی افغانستان میفرستند که
رابطه نزدیکی با جماعت اسالمی پاـکستان که دشمن او هستند دارد.
مفتی پرسید که چرا عربها ثروت خود را بین یک گروه وسیعتری از انقالبیون پخش نمیکنند.
مفتی همچنین پرسید که ایاالت متحده چه نوع کمکی در زمینه حقوق بشر میتواند بکند .کارمند سفارت
تشریح کرد که بخش حقوق بشر سازمان ملل از پاـکستان بازدیدی خواهد داشت و پیشبینی میشود که
یک برنامه کمکرسانی بینالمللی به زودی در پاـکستان اجرا خواهد شد.
مشاور سفارت همچنین گفت که احتمال دارد ایاالت متحده به طور مؤثر در این برنامه شرکت داشته
باشد .مفتی خاطر نشان کرد که میتواند درک کند که ایاالت متحده به خاطر دالیل سیاسی جـهانی
نمیخواهد که به طور مستقیم در جریان ٬درگیر بشود و اینکه او از هرگونه کمکی که ایاالت متحده بتواند
برای کمک مؤثر به سازمان ملل در جهت کمک به پناهندگان انجام دهد قدردانی مـیکند .او اظـهار
امیدواری کرد که کوشش ایاالت متحده شامل تخلیه پناهندگان بدون توجه به هـر ارتـباطی کـه بـا
سازمانهای ناراضی داشته باشند بشود.
ـکینگ

سند شماره )(53

تاریخ 11 :اـکتبر 79
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـکابل
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
شماره سند7557 :
1ـ )بدون طبقهبندی( در یازده اـکتبر آژانس رسمی خبرگزاری افغانستان اظهار داشته که قسمت کمک
آمریکا  75درصد از هزینه پروژه توسعه سازمان روستایی در استانهای ننگرهار ٬نیمروز و غزنی را
بازپرداخت کرده است )مبلغ بازپرداختی  101236دالر میباشد(.
2ـ )بدون طبقهبندی( در  15اـکتبر وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل دولت افغانستان در سطح وسیعی
این مطلب که سازمان کمک دهی آمریکا  25207دالر برای پروژه توسعه سازمان روستایی در سوختا
بخشی در ده سبزوالسولی در استان ـکابل بخشیده یا کمک کرده است را پخش کرد .آژانس خبری باختر
متذکر شد که پرداخت در رابطه با موافقت قبلی بوده است ٬ولی فسخ اخیر کمک اقتصادی به افغانستان
توسط ـکنگره آمریکا را ذـکر نکرد .روزنامه باختر در انتها گفته است که کمک مالی آمریکا با اظهار تشکر
پذیرفته شده است.
3ـنظریه )خیلی محرمانه(از زمان انقالب  1978تا به حال حزب خلقیها عمومًاتبلیغ چندانی درمورد
ـکمکهای اقتصادی آمریکا انجام نمیداده است .تصور ما این بود که این امر استراتژی حزب خلقیهاست که
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بدین وسیله محبوبیت آمریکایی در میان مردم افغانستان کاهش داده شود.
4ـ )خیلی محرمانه( این تبلیغات لطفآمیز اخیر شاید برای این باشد که باعث شود تا این تاثیر که
دولت جدید حفیظاهلل امین از جانب دولت آمریکا پشتیبانی و حمایت میشود ٬بر ذهن مردم افغانستان
ـگذاشته شود .این مطالعه شاید به این مربوط باشد که مقامات رسمی حزب خلقی به کارمندان سفارت
درباره امیدهای جمهوری دمکراتیک افغانستان برای اعاده کمک اقتصادی آمریکا نسبت به این کشور
بلود
اظهاراتی داشتهاند.
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی
به :سفارت آمریکا تهران

سند شماره )(54

موضوع :گفتگو در مورد افغانستان

تاریخ 19 :اـکتبر 1979
طبقهبندی :سری

1ـ تمام متن سری است.
2ـ  INRنکات زیر را درباره روابط شوروی ـ افغانستان و درگیری شوروی در افغانستان تهیه نموده
است که گیرندگان )تلکس( میتوانند بنا به صالحدید خودشان در گفتگوهای مداوم با دول میزبان در
مورد مقاصد شوروی در افغانستان مطالبی را استخراج نمایند .این نکات مکمل اطالعاتی است که قبًال در
پیام  83740بتاریخ  19آوریل  1979تهیه شده است.
3ـ در خالل شش ماه قبل از به دستگیری قدرت توسط امین در 14ـ 16سپتامبر٬مسکو یک سری از
تاـکتیکهای سیاسی را برای مقابله با وضعیت رو به وخامت افغانستان به خدمت گرفت:
الف :در ابتدا مسکو تالش کرد تا رژیم ترکی ـ امین را ترغیب نماید تا پایگاه حمایتی خود را وسیعتر
سازد و سیاستهایش را معتدلتر نماید .این توصیه به میزان زیادی مورد توجه واقع نشد.
ب :پس از آن برای مدتی مسکو خودش را تا حدودی از امین و ترکی به عنوان دو فرد ٬دور کرد در
حالی که به طور آشکار به حمایت از انقالب افغانستان ادامه داد.
ج :در هر صورت به نظر میآید که مسکو نهایتًا به این نتیجه رسیده باشد )حدود اوت( که هیچ گونه
راهحل مناسبی در مقابل رژیم ترکی ـ امین وجود ندارد )هر چند این شایعه وجود داشته است که مسکو در
نظر داشته تا از ترکی که میانهروتر است ٬در مقابل امین حمایت نماید(.
با این وجود زمانی که ترکی در سر راهش از کنفرانس غیر متعهدها در هاوانا به افغانستان دراوایل سپتامبر
از مسکو میگذشت ٬مالقاتش با برژنف بامفهوم حزب با حزب آنچنان مورد تبلیغات پرحرارت قرار
ـگرفت که بیش از همیشه حزب دمکراتیک خلق افغانستان
را به عنوان یک حزب کمونیست شناساند.
4ـ در طی همان دوره شش ماهه ٬تالشهای سیاسی روسیه ٬وسیله حرکتهای نظامی تکمیل شدند :از
جمله پرسنل پشتیبانی نظامی و مستشاران که برخی از آنان در سطح گردان در ارتش افغانستان قرار داده
شدهاند.
ـ مستشاران شوروی به طور فزاینده کارهایی را به دست گرفتهاند که به صورت آشکار از وظایف
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مستشاری تجاوز میکند ٬برای مثال در فعالیتهای فرماندهی و همچنین به طوری که گزارش شده در
برخی فعالیتهای رزمی .به هر حال ما هیچ گونه نشانه قابل اطمینانی در این مورد که نیروهای شوروی به
صورت واحدهای رزمی در جنگ علیه شورشیان شرکت کرده باشند نداریم.
ـ نگرانی شوروی از بابت وضعیت امنیتی افغانستان در مواجهه با شورشیان و طغیان درارتش ٬روسها
را مجبور به قبول برخی مسئولیتهای امنیتی مستقیم نمود ٬مثل پایگاه هوایی باـگرام که یک نیروی 400
نفره شوروی در آنجا وجود دارد.
5ــ به دست گیری قدرت در 14ـ 16سپتامبر توسط امین با وجود تمام نشانهها ٬بدون اخطار قبلی به
مسکو صورت پذیرفت ٬اما جزئیات آنچه که رویداده مبهم باقی میماند .پوزانف سفیر شوروی ظاهرًا به
همان گونه که حوادث آشکار میشدند در جریان قرار میگرفت.
ـ زمانی که رسانههای شوروی به تبلیغات در مورد رهبری ترکی ادامه دادند و آن هم هنگامی که او
سرنگون شده بود ٬یک دوره کوتاه بالتکلیفی در مسکو وجود داشت .پیام تبریک اولیه مسکو به امین در
زمان انتخابش به سمتهای ترکی بدون ایجادتعهد بود ٬ولی از آن زمان به بعد رسانههای گروهی شوروی از
رژیم جدید اعالم حمایت کردهاند.
ـ احتمال دارد که توصیه شوروی در اولین سخنرانی امین در  17سپتامبر انعکاس پیدا کرده باشد.
سند شماره )(55

تاریخ 25 :اـکتبر 79

از :سفارت آمریکا در آنکارا
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند7966 :
موضوع) :محرمانه( اطالعات ترکیه در مورد مسئله افغانستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ این یک پیام برای اقدام است ٬پاراـگراف نهم را مالحظه کنید.
3ـ خالصه :طی مذاـکراتی که در مورد مسایل افغانستان صورت گرفت ٬یکی از مأموران وزارت
خارجه به ما گفت که ترکها باتشخیصی که آمریکاازاختالف بین امین و روسهاداشته موافق است .بهعقیده
ترکها سه تن وزیری که از دست امین فرار کردهاند ٬ممکن است که در سفارت شوروی مخفی شده باشند.
چون در ضیافتی که در قصر ارگ برگزار شده بود سفیر روسیه ٬پوزانف هم به دعوت امین حضور داشت و
در این ضیافت تیراندازی صورت گرفت و اعتمادی نخست وزیر سابق کشته شد .ترکها نسبت به خبری که
راجع به نصب توپهای زمین به هوا به دستور امین در ایستگاه هوایی با گرام شنیده بودند کـنجکاو و
عالقهمند بودند .همچنین آنها اخباری راجع به ژنرال یاـکوب ٬رئیس ستاد ارتش و آجودان سابق ترکی ٬به
این مضمون دریافت کرده بودند که احتمال دارد که او بایک تصفیه مواجه بشود و نیزپنجشیری ـوزیرامور
داخلی ـ افغانستان را به قصد مسکو به دالیل پزشکی ترک کرده است .پایان خالصه.
4ـاختالف مابین امین وروسها :مأمورسفارت درتاریخ بیست وچهارم اـکتبر به منظور بحث )آنچه در
مرجع الف آمده است( با رئیس بخش خاور میانه و شمال آفریقای وزارت خارجه دیداری انجام داد .در
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این دیدار ـکارائوس مانوگلو اظهار داشت ٬که ترکها با تشخیص آمریکا در مورد تیرگی روابط بین امین و
روسها هم عقیده هستند .بر طبق اظهارات ـکارائوس مانوگلو ٬امین در سخنرانیش در دهم اـکتبر که پیش از
مالقات او با کمیته قانون اساسی جـدید صـورت گـرفت ٬او از اصـطالحات مـارکسیستی هـمچون
”دیکتاتوری پرولتاریا“ و مالکیت دولتی ابزار تولید استفاده کرد ٬هـمان گـونه کـه در مشـخصترین
اعالمیههای عمومیش تا این تاریخ این اصطالحات را از مسایلی که مورد قبول حزب کمونیست خلق
است به شمار آورده است .به گمان کارائوس چنین بیاناتی در این زمان سبب خشم روسهاخواهد شد ٬زیرا
آنها مایلند تا آنجا که امکان دارد امین به خاطر استحکام پایههای حکومتش و جلب حمایت ٬جانب
اعتدال را رعایت کند .ترکها حادثه دیگری را هم دلیل بر تیرگی روابط مابین امین و روسها دانستند که به
این قرار است :پوزانف سفیر شوروی” ٬شاید نقش کنسول رومی را بازی میکند “.معاون خود را به جای
خود برای شرکت در جلسه تبادل نظر اخیر شبلی )احتماًال شاه ولی ـ مترجم( ٬وزیر خارجه ٬که در آن
سفیران کشورهای سوسیالیستی شرکت داشتند فرستاده است.
5ــ پناهگاه :در همان جلسه ٬بنا به گزارش شبلی ٬اعالم داشت که افسران افغانی ورود وطنجار و دو
وزیر دیگر را که در تاریخ  13سپتامبر شامل تصفیه شده بودند ٬در همان روز به سفارت شوروی مشاهده
ـکردهاند.
به عقیده ـکارائوس مانوگلو امکان دارد که سه وزیر هنوز درداخل سفارت باشند ٬به هر حال او مطمئن
بود که آنها نمردهاند ٬امین اخیرًا خطاب به روزنامهنگاران خارجی گفته بود که او محل اختفای وطنجار و
دیگران را میداند ٬ولی به وسیله تلفن نمیتوان با آنها تماس گرفت.
6ـ پوزانف :ترکهامیدانند که زمانی که در قصر ارگ تیراندازی انجام گرفت سفیر شوروی ٬پوزانف ٬در
آنجا حضورداشت .آنهاحوادث را چنین بازبینی کردهاند :ترکی ٬امین را به قصرمیخواند ٬امین ٬که جریان
سال قبل را که طی آن یک وزیر متمرد که به قصر دعوت شده و سپس در آنجا اعدام شد را بیاد دارد ٬از
پوزانف میخواهد که او هم در آن مهمانی حضور یابد ٬به این امید که او بتواند به نحوی زندگی او را بیمه
ـکند .ترکها نمیدانند که چه کسی اول تیراندازی را شروع کرد و چه کسی پوزانف را دعوت کرد ٬اما عقیده
دارند که ممکن است امین نقشه سوءقصد به ترکی را الاقل در آن لحظه نداشته است.
7ـ اعتمادی :اـکنون ترکها معتقدند که نورمحمد اعتمادی )مأخذ الف و ب و ج( نخست وزیر سابق
اعدام شده است .بنا بر گزارش ٬اسداهلل امین ٬رئیس سازمان اطالعات افغانستان به چند تن از دوستانش
ـگفته است که اعتمادی به دستور ترکی کشته شده است ٬شواهد ضمنی که به نظرترکها مویداین مسئله است
این است که :از زمان زندانی شدن اعتمادی که روز بعد از انقالب ترکی بود ٬خانواده او که حق دیدارش را
نداشتند ٬اجازه یافتند که برای او غذای تازه و لباس به زندان ببرند و همچنین با او نامه رد و بدل کنند ٬البته
بدون دیدن او .حدود دو ماه قبل این اختیارات ملغی شد و ده روز قبل حتی رد و بدل کردن نامه هم ممنوع
شد.
8ــ توپهای زمین به هوا :ترکها گزارشاتی دریافت داشتهاند که بر مبنای این گزارشات امین دستور به
نصب توپهای زمین به هوا در ایستگاه هوایی باـگرام داده است .به نظر آنها این مسئله در صورت صحت
میتواند پیشرفت مهمی باشد و تنها هدفهای قابل پیشبینی برای چنین سالحهایی میتواند هواپیماهای
خود افغانها باشد .اـگر امین در واقع این سالحها را برای دفاع در مقابل مخالفت نیروی هوایی خودش
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مستقر کرده باشد ٬این مسئله میتواند شاهد جدیدی بر کمبود قابل مشاهده حمایت نظامی از امین باشد.
ـکارائوس مانوگلواز ما تقاضا کرد تااخباری را که راجع به نصب سالحهای زمین به هوا در باـگرام میباشد٬
مورد مالحظه قرار دهیم.
9ـ تصفیهها :ترکها شنیدهاند که ژنرال یاـکوب رئیس ستاد ارتش افغانستان و آجودان سابق ترکی هم
تصفیه خواهد شد ٬آنها همچنین مطلع شدهاند که وزیر امور عامالمنفعه )داخلی ـ مترجم( ”پنجشیری“
)مأخذ ه پاراـگراف پنجم( که یکی از آخرین وزرای دولت امین است ٬تنها پنج روز پس از به قدرت رسیدن
به دالیل پزشکی به مسکو رفته است.
10ـ اقدامات خواسته شده :ما از هرگونه تایید و یا تفسیری که سازمان و یا ـکابل بتواند در مورد
ـگزارشات ترکیه به ما عرضه کند ٬سپاسگزاریم ٬به خصوص اـگر این گزارشات راجع به استقرار سالحها در
ایستگاه باـگرام باشد ٬ما از این تأییدات و تفسیرات در مذاـکراتمان با ترکها استفاده میکنیم.
اسپیرز

سند شماره )(56

تاریخ 25 :اـکتبر 1979

از :سفارت آمریکا در ـکابل
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن
طبقهبندی :خیلی محرمانه
مرجع:ـکابل 6309
موضوع) :خیلی محرمانه( سفیر جدیدی از آلمان شرقی جانشین سفیری میشود که در کـوششهای
تابستان گذشته برای گسترش پایگاه سیاسی رژیم نقش عمدهای داشت
1ـ )خیلی محرمانه( خالصه ـ سفیر جدیدی از آلمان شرقی به مقامات ـکابل معرفی شده است که
جانشین هرمن شوسیائو ٬که درتالشهای تابستان گذشته برای ”ـگسترش پایگاه سیاسی“رژیم حزب خلق
نقش عمدهای داشت ٬بشود .مسئله اینکه آیا واقعًا آتشی پشت آن دود سیاسی بود یا نه هنوز مبهم باقی
مانده است ٬اما مقداری شک و تردید وجود دارد که آیا حفیظاهلل امین نخست وزیر وقت که هدف اصلی
این سری جریانات ٬که شوسیائو عامل اصلی آن بود٬از موضوع باخبر بوده است یاخیر .درست در زمانی
ـکه قطعی شد که قدرت امین قابل محدود شدن نیست ٬شوسیائو به طور ناـگهانی ـکابل را ترک کرد.
اما شواهدقطعی راجع به شواهد و عوامل خروج وجانشینی وی هنوز کامًال روشن نیست .به هر حال٬
حداقل در کوتاه مدت این طور به نظر میرسد که روسها راه دیگری جز پشتیبانی ازاقدامات و کوششهای
امین برای تحکیم انقالب ٬ندارند.
2ـ)خیلی محرمانه( در شب  24اـکتبر٬جمهوری دمکراتیک افغانستان اعالم کرد که با انتصاب ”ـکرافت
بامبل“ )منابع وزارت امور خارجه افغانستان تأیید کردند که اسم وی از نظر امالئی درست نوشته شده
است( به عنوان سفیر جدید جمهوری دمکراتیک آلمان در ـکابل موافقت کردهاند .در این گزارش کوتاه
جزئیات بیشتری گفته نشده است.
3ـ )خیلی محرمانه( نظریه :بامبل به جای هرمن شوسیائو سفیر سابق جمهوری دمکراتیک آلمان که
مهره اصلی در تالشهای تابستان گذشته روسیه برای تشویق جمهوری دمکراتیک افغانستان به گسترش
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پشتیبانی برای پایگاه سیاسی بود .خواهد آمد.
شوسیائو ٬همراه با واسیلی سافرونچک و همکاران دیپلماتش در آن زمان رک و راست در مورد
مشکالت داخلی خلقیها و مخصوصًا نیاز مبرم جمهوری دمکراتیک افغانستان به توسعه پشتیبانی در
ـکشور ٬صحبت میکرده است .بعضی از گزارشهای تایید نشده حاـکی از آن است که او جزء الینفکی از
تالشهای منصوب به شوروی در جهت محدود کردن قدرت حفیظاهلل امین بوده است ٬زیرا وی شخصی
تبهکار و گرداننده سیاستهای خفقانآور و افراطی جمهوری دمکراتیک افغانستان بود.
4ـ با گذشت زمان ٬قدرت سیاسی امین ٬با وجودتالشهای آشکار روسها برای بستن دست و پایش رو
به افزایش گذاشت و امین چند بار در معرض عموم اشاره کرد که وی از مانورهای شوروی که توسط
شوسیائو و سافرونچک در سطح شهر میشود آـگاه میباشد .مدت کوتاهی پس از آنکه مشخص شد که
قدرت امین در حال کاهش نیست) ٬شوسیائو به طور ناـگهانی ـکابل را ترک کرد .احتماًال به دلیل اینکه وی
از شکستگی پا رنج میبرد و احتیاج به  6ماه اقامت در آلمان جهت جوش خوردن پایش داشت ٬همکاران
آلمان شرقی ما در اینجا هیچ اشارهای در آن زمان و یا در خالل این مدت نکردهاند که آیا شوسیائو برای
پست سفیری به ـکابل باز خواهد گشت یا خیر.
5ــ )خیلی محرمانه( ـ مثل اـکثر عوامل این جریان مبهم ٬دالیل انتصاب بامبل هنوز روشن نیست و
خروج دائمی شوسیائو میتواند دالیل زیادی داشته باشد .بدیهیترین دلیل اینکه ٬با توجه به مشکالت
پزشکی ٬جمهوری دمکراتیک آلمان به جای اینکه برای بهبودی کامل شوسیائو صبر کند باید جای خالی
وی را پر کند .دلیل دیگر اینکه شوسیائو در جهت هدفش مبنی بر گسترش پایگاه کارکرده بود و به
ـکارهایش به عنوان ”سخنگوی“ روسها دیگر در ـکابل احتیاجی نبود .همچنین امکان دارد که امین که قرار
بود که قدرت وی در میان مخالفان داخلی از طریق سیاسی محدود گردد به شوسیائو دستور خروج
ناـگهانی را داده است و این عمل احتماًال به این خاطر صورت گرفته که نشان داده شود که امین در حقیقت
رهبر افغانستان میباشد که حاضر نیست که قدرتش را واـگذار کند ٬حتی اـگر دوستان نزدیکش ٬یعنی خود
روسها در پشت پرده مشغول تالشهایی باشند تا چنین امری پیش بیاید .به هر حال ما معتقدیم که خروج
ناـگهانی و جایگزینی شوسیائو بیشتر انگیزه سیاسی داشته است تا انگیزه پزشکی علت این امر هر چه
باشد ٬در نتیجه تیراندازیهای مبهم  14سپتامبر ٬روسها در کوتاه مدت راه دیگری جز پشتیبانی از اقدامات
امضاء بالد
امین جهت سرکوب شورشیان و تحکیم امنیت انقالب ندارند.
سند شماره )(57

خیلی محرمانه
 30اـکتبر 1979

از :سفارت آمریکا ـ ـکابل
به :سفارت آمریکا آنکارا با حق تقدم 3743
موضوع :اطالعات یک شخص ترک در رابطه با اوضاع در افغانستان
1ـ )تمامی متن خیلی محرمانه (
2ـ طبق تقاضای سفارت آنکارا ٬در پاراـگراف  10از مرجع ٬این سفارت مشاهدات زیر را درباره
نکات مورد بحث باقره عثمان اوغلو ارائه میدهد:
)الف( درگیریهای امین ـ شوروی :اـگر چه در گذشته دالیلی وجود داشت که روسها دیگر راه حلهای
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سیاسی را برای بیثباتی اوضاع افغانستان بر ادامه رهبری غیر مردمی و ظالمانه حفیظاهلل امین ترجیح
میدادند ٬اـکنون مسکو آشکارا ٬حداقل برای دوره کوتاهی ٬از وی حمایت میکند .ما با قره عثمان اوغلو
موافق هستیم که روسها اـکنون بدون شک و تردید امین را به پیروی از یک مشی معتدل در صورت امکان٬
به خاطر گسترش محبوبیت پایگاه خود ٬راهنمایی میکنند .ما همچنین از غیبت سفیر پوزانف از طریق
ـگزارش فشرده غیر معمولی ارائه شده به وسیله وزیر خارجه شاهولی در ششم اـکتبر مطلع شدهایم که
احتمال نشانههایی میباشد که نقش شوروی را در  14سپتامبرمیتوان به عنوان ضدامین مالحظه نمود .به
هر حال در گفتگوی اخیر با یک دیپلمات از جنوب آسیا ٬وزیر مشاور روسی سافرونچک تالش کرد تا
نقش  14سپتامبر پوزانف را کاهش بدهد و آن را به عنوان کوششی برای نجات صلح میان دستهجات در
حال جنگ حزب افغانستان توصیف نمود .در  29اـکتبر پوزانف شدیدًا از امین در برابر سفیر معرفی نشده
بریتانیا هیلیرفرای تحسین نمود )ما باید اضافه کنیم که کارمندانی در این سفارت هستند که بر این عقیده
میباشند که شیوههای گذشته گفتگو میان امین و روسهایک ”بازی گل یاپوچ“ بوده است واینکه مردقوی
پرطاقت از هنگام شروع دوره خلقی عامل مسکو بوده است(.
اشاره امین به ”دیکتاتوری پرولتاریا“ در سخنرانی دهم اـکتبرش چیز تازهای نیست .او و رئـیس
جمهور پیشین نورمحمد ترکی در گذشته گاه به گاه از این اصطالح سود جستهاند .این عبارت وی که ”...
تمامی نواحی مهم تولیدی میبایستی جزو اموال عمومی در نظر گرفته شوند“ در محتوی از مطمئن کردن
امنیت اموال خصوصی ناشی میشود )قولی که مکرر از طرف رهبریت خلقی به ”سرمایهداران ملی “
افغانستان داده شده است( ٬در حالی که تهدیدی است برای محروم کردن دارندگان ”ـکاالهای اجتماعی“ از
”قدرتی که کار و زحمت دیگران را از طریق مالکیت خصوصی تصاحب میکند “.این فرمول همچنین یک
عبارتی را که ما قبًال شنیدهایم تکرار میکند.
)ب( پناهندگی :ما فکر نمیکنیم که سه وزیر نظامی تبعیدی هنوز در سفارت شوروی باشند؛ اـگر واقعًا
آنها آنجا بالفاصله خواستار حفاظت شده بودند .اتفاق نظر در این مورد این است که وطنجار که شاید به
وسیله ـگالبزوی همراهی شده ٬در خانهاش در حومه پکتیا بوده باشد .سافرونچک اخیرًا به دیپلمات
آسیای جنوبی گفت که هر دوی آنها ”هنوز آزاد هستند “.به عقیده بسیاری از ناظران محلی آنها سعی
دارند با نیروهای نظامی بیگناه در بخش جنوب شرقی افغانستان همکاری کنند.
همچنین این احتمال است که وطنجار و ـگالبزوی ممکن است در شوروی باشند ٬برای اینکه روسها
فعالیتهای آنها را تحت کنترل قرار دهند ٬اـگر چه یک کارمند عالیرتبه سفارت روس این موضوع را که در
سوم اـکتبر به آمستوتز سفارش نموده است ٬تکذیب نمود )ـکابل  .(7318بسیاری معتقدند که مزدوریار
مرده است ٬اما یک دیپلمات آسیای جنوبی اظهار میدارد که سافرونچک اخیرًا به وی گفته است که
مزدوریار در اطراف اقامتگاه خود در پایگاه تانک پل چرخی تحت بازداشت خانگی نگهداشته میشود.
اـگر این موضوع حقیقت داشته باشد ٬او احتماًال از جانب امین تحت حفاظت روسها میباشد )روسها
احتماًال آن پایگاه را اـکنون در کنترل دارند( ٬و بدون شک اـگراو تحت کنترل خلقی قرارمیگرفت بالفاصله
)امین( او را به قتل میرساند .محرک روسها در چنین وضعیتی حفظ فشار بر امین خواهد بود که از وجود
رهبران افغانی در تبعید )یعنی پرچمیستها( در ذخیره دان روسها دردمندانه اطالع دارد.
)ج( پوزانف :با توجه به نکات خوب گزارش شده توسط شاهولی کـه روز  6اـکـتبر خـطاب بـه
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سیاستمداران اروپای شرقی بوده ٬ما همچنین بر این اعتقادیم که پوزانف احتماًال ٬اـگر در خالل واقعه آنجا
نبوده باشد ٬حداقل بالفاصله بعد از تیراندازی در قصر حضور داشته است.
ما هم فکر میکنیم منطقی این است که ترکی بنا به اقتضاء زمان هدف واقع شده باشد ـ و نفر دوم در
نتیجه این عملیات از اول انقراض ”رهبر بزرگ“ را مورد نظر نداشته است.
ما از اعدام هیچ یک از ”وزرای متمرد“ که در طی سال پیش در قصر صورت گرفت اطالعی نداریم .به
چه کسی قره عثمان اوغلو اشاره میکرده است؟ )وزیر دفاع پیشین عبدالقادر ٬که با حیله به قصر آورده
شد ...محلی که او دستگیر گردید گفته میشود که او هنوز در زندان پل چرخی زنده میباشد(.
)د( اعتمادی :بعد از سبک و سنگین کردن تعدادی از گزارشات موثق ٬ما نیز متاسفانه به این نتیجه
رسیدهایم که نخست وزیر پیشین نوراحمد اعتمادی در واقع اعدام گردیده است ٬اـگر چه رژیم امین مکررًا
ـکوشش کرده است که گناه آن را به گردن ترکی و رئیس پیشین ستاد کل افغانستان ) (AGSAاسداهلل
بیندازد ٬اعدام احتماًال بعد از روی کار آمدن  14سپتامبر امین صورت گرفته است .اخبار مداوم درباره
طرحهای شوروی برای استفاده از ”اعتمادی“ به عنوان یک جایگزین سیاسی برای امین ظاهرًا سرنوشت
پیرمرد را مختوم کرد.
)ه( موشکهای سام در باـگرام :پایگاه هوایی باـگرام تحت کنترل روسیه است و بنابراین امین قادر نیست
ـکه هیچ سالح مخصوصی را بدون موافقت و حمایت روسیه در آنجا نصب و انبار کند .افغانها ظاهرًا برای
مخالفت با برتری نیروی هوایی پاـکستان ٬از زمان حکومت داودخان موشکهای سام در اختیار داشتند.
ضمنًا هیچ نشانهای وجود ندارد که نیروی هوایی افغان ٬که در عمل تحت کنترل روسیه است ٬تا زمانی که
روسها میخواهند او در مصدر قدرت باقی بماند تهدیدی برای امین به شمار بیاید.
)و(پاـکسازیها:در حال حاضر به نظر نمیرسد که رئیس ستاد٬یاـکوب ٬درمعرض هیچ درد سر سیاسی
قرار داشته باشد .درواقع٬اواخیرًا به کمیته مرکزی حزب حاـکم معرفی شده بود .وزیر کارهای عمومی پنج
شیری ٬که اعتقاد بر این است زمانی تمایالت پرچمی داشته است ٬در واقع بعد از ـکودتای امین به منظور
”معالجات پزشکی“ به مقصد مسکو عزیمت نمود و از آن زمان نامش در وسائل ارتباط جمعی به چشم
نمیخورد .او به خوبی میتوانست قربانی بعدی پاـکسازی باشد .در چنین شرایطی روسها توانسـتند
احتماًال به وی در ”مخفیگاه“ خود پیشنهاد پناهندگی بدهند.
3ـ لطفًا درودهای همکاران قره عثمان اوغلو در سفارت آمریکا را که مشتاقانه او را از روزهای
بالد
تصدیش به عنوان کاردار ترکیه در ـکابل به یاد میآورند ارسال نمایید.
سند شماره )(58

تاریخ 31 :اـکتبر 1979

از :سفارت آمریکا در اسالم آباد:
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن دی سی
شماره2425 :
موضوع :گفتگوهای سفیر با پیراچه در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان
1ـ تمامی متن محرمانه
2ـ من روز سی و یک اـکتبر با ریاض پیراچه که اـکنون سه هفته است به عنوان دبیر اضافی در وزارت
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امور خارجه انجام وظیفه میکند و سابقًا سفیر پاـکستان در ـکابل بوده است گفتگو کردهام .پیراچه کارهای
وزارت امور خارجه را در غیاب آقاشاهی وزیر امور خارجه و شهنواز دبیر امور خارجه اداره میکند .قائم
مقام رایزن سیاسی سفارت از همراهان من و رانا مدیر وزارت امور خارجه در امور آمریکا از همراهان
پیراچه بود.
3ـ با استناد به تلگرافهای مرجع الف و ب من توجه پیراچه را درباره نظر آمریکا نسبت به موضع
جمهوری دمکراتیک افغانستان در مورد روابط با ایاالت متحده آمریکا جلب کردم و آن گاه نکات اصلی
ـکه در مالقات روز بیست و هفت اـکتبر بین حفیظاهلل امین رئیس جمهوری افغانستان و ”بالد“ کاردار
آمریکا مورد بحث قرار گرفته به اطالع پیراچه رساندم .پیراچه به دقت گوش میکرد و یادداشت بـر
میداشت )مرجع د(.
4ـ وقتی که من صحبت را تمام کردم پیراچه نکات ذیل را مورد توجه قرار داد:
ـ جالب است که بالد به جای اینکه با شاهولی مالقات کند با امین مالقات کرده است و شاید این بدان
معنی است که جمهوری دمکراتیک افغانستان بیش از آنچه از صحبتها استنباط میشود میل به مناسبات
ـگرم با ایاالت متحده دارد.
ـ امین ممکن است خود را بیش از اندازه نزدیک به شورویها احساس کند و میخواهد به مسکو و
دیگران عالمت بدهد که او تمامًا پایبند نیست.
پس از نوزدهم سپتامبر شایعات متعددی در ـکابل درباره این میل به بهبود مناسبات جمهوری دمکراتیک
افغانستان و ایاالت متحده جریان داشت و به نظر حکومت پاـکستان چنین میآید که شاید این تمایل از
جانب شورویها به آنها القاء شده است.
ـ سه عامل منع کننده در روابط ایاالت متحده و جمهوری دمکراتیک افغانستان )قتل دابز سـفیر
آمریکا ٬پر کردن سفارت آمریکا با کارمندان و اتکای فزاینده افغانستان به اتحاد جماهیر شوروی( ظاهرًا
در نتیجه گفتگو با بالد تغییری نکرده است.
ـ امین با کاربرد شعار جدید ”امنیت ٬عدالت و مشروعیت“ چهره جدیدی را در محک آزمایش قرار
میدهد .شاید این موضوع سازشکارانه نسبت به مناسبات با ایاالت متحده و پاـکستان جزئی از این چهره
باشد.
5ــ من از پیراچه درباره مناسبات پاـکستان باجمهوری دمکراتیک افغانستان پرسیدم و او نکات زیر را
به اطالع رساند.
ـ امین و جمهوری دمکراتیک افغانستان درباره دیدارهای متقابل با شور و شوق صحبت میکنند ٬تا
این مرحله سه فقره دیدار طرحریزی شده ٬ولی تاریخ آن تعیین نشده است .آن سه فقره دیدار عبارتند از:
دیدار آقاشاهی از ـکابل و دیدار شاه ولی از اسالم آباد ودیدار ضیاءالحق از ـکابل .آقا شاهی درباره تاریخ
دیدارش پس ازایام عید )ـکه روز اول نوامبر آغاز میشود(تصمیم خواهد گرفت و شاید برای سفر خود در
اواسط نوامبر موافقت خواهد کرد .شاهولی به دیدار متقابل خواهد پرداخت ٬ولی زمان آن هنوز در دست
نیست سرانجام ضیاء در یک تاریخ بعدی دیدار خواهد کرد .دعوتنامههای رسمی از مشاور خارجی و
رئیس جمهوری تسلیم شده است.
ـ ـ حکومت پاـکستان انتظار ندارد که از این سری مالقاتها نتیجه قابل مالحظه به دست آید.
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ـ ـ الطاف شیخ سفیرجدید پاـکستان در ـکابل قرار است روز ششم نوامبر به مأموریت جدید خود برود.
 6ـ من گمان میکنم که پیراچه دوست خوبی برای شهنواز خواهد بود و نقش فعاالنهای در کارهای
وزارت امور خارجه خواهد داشت .او فراوان صحبت میکند و ظاهرًا موضوع مورد عالقه او اـکـنون
افغانستان است.
خواهیم دید که او درباره موضوعی که هنوز به مرحله تفحص نرسیده است چه عملکردی خواهد
داشت .من او را از زمانی که ما هر دو در رانگون )پایتخت برمه( سفیر بودیم میشناسم و نظر مساعدی
نسبت به او دارم.
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بسمه تعالی
اسنادی که در این بخش ارائه میشوند تعداد معدودی از گزارشهای به جای مانده از قرارگاه سیا در
تهران میباشد که به علت همجواری ایران با افغانستان توسط قرارگاه سیا در ـکابل دائمًا در جریان وقایع
عام آنجا قرار میگرفته و نسخههایی از گزارشهای عملیاتی ـکابل را تا آنجا که به فعالیتهای قرارگاه تهران
مربوط میشده دریافت میداشته است.
نکته قابل تذکر تفاوت این اسناد با سندهایی است که در قسمتهای دیگر کتاب مشاهده شده و این
است که گزارشهای عملیاتی منحصرًا برای استفاده عوامل سیا در تهران بوده و در قسمتهای سـیاسی
سفارتخانه گردش نداشته ٬دیگر آنکه کسب اطالعات توسط سیا یک کار حرفهای و کامًال مخفی بوده و
مانند فعالیتهای بخشهای سیاسی سفارتخانه با مانورهای دیپلماتیک آمیخته نیست و منابع ٬اطالعات
خود را درازای پول یا وعدههای حمایت سیاسی فروختهاند .در گزارشهای خبری فقط توضیحی کلی
درباره منبع و موقعیت وی داده میشود و این گزارشها در اختیار مقامات ارشد سفارتخانهها و تأسیسات
نظامی آمریکا نیز قرار داده میشوند .در گزارشهای عملیاتی منابع با نام رمز اشاره شدهاند و در صورتی که
مورد لزوم یک واحد سیا باشد هویت او نیز به طور جداـگانه صرفًا برای عوامل سیا در یک منطقه اعالم
میشود .نام رمز منابع از دو حرف انگلیسی پیشوند و یک کلمه به عالوه یک شماره در انتها )ـکه عمومًا 1
میباشد( تشکیل شده و دو حرف پیشوند نشان میدهد که منبع در ارتباط با چه کشوری فعالیت میکند.
مثًال در مورد ایران دو حرف پیشوند اس .دی ) (sdو در مورد افغانستان جیـای ) (geمیباشد مانند اس.
دی .لور ٬1/وجی.ای.ـکاریون  .1 /برای سهولت خواندن معموًال در گزارشهای عملیاتی پس از آنکه نام
رمز منبع به طور کامل برای بار اول ذـکر میشود برای اختصار در یک پرانتز حرف اول کلمه همراه با شماره
انتهایی آن آورده میشود .مثًال اختصار جی .ای لیبل  1 /به صورت ل  1 /درمیآیند .عالوه بر این نامهای
رمز شمارهدار ٬نامهای رمز بدون شماره نیز هستند که برای معرفی موضوع گزارش یا یکی از موسسات و
بخشهای سیا به کار میروند .آن دسته که به موضوع گزارش مربوط میشوند در ابتدای گزارش سطر سوم
یا چهارم نوشته میشود و تا آنجا که دراسناد این بخش استفاده شده ازاین قرارند:کیو .آر.ـکابل:این عنوان
نشان میدهد که گزارش به فعالیتهای عملیات مخفی سیا در ارتباط با سازمانها و تشکیالت مختلف
ـکشورها و جریانات سیاسی مربوط میشود.
ـکیو .آر .میستیک :این عنوان نشان میدهد که گزارش به فعالیتهای تهیه متون اخبار جعلی ٬مقاالت٬
اعالمیهها و به طور کلی مکـتوباتی کـه در ارتـباط بـا جـریانهای سـیاسی است مـربوط مـیشود.
ـکیو.آر.میستیک نام رمز یکی از واحدهای سیا که این کارها را انجام میدهد نیز میباشند.
ال .دبلیو .شل :این عنوان کًال به عملیات مخفی در ارتباط با وسائل ارتباط جمعی جهانی مربوط میشود.
جی .ای .لیبل  1 /که نام رمز یکی از منابع مطرح شده در اسناد است یک فرد افغانی است که ظاهرًا در
شرکت هواپیمایی آریانا کار میکرده و از طرف آن شرکت با سرپرستی عدهای دانشجوی همکارش جهت
شرکت در دورههای آموزش شرکت هواپیماسازی داـگالس به آمریکا اعزام شده بود .از قرار معلوم او یک
منبع جدید و تازه استخدام شده بوده است.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
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سری
سند شماره )(1
از :بخش خارجه/لوس آنجلس ) 20781به کفالت هگرآپ( تاریخ 9 :شهریور  31٬1358اوت 79
ـ اعضاء
به :ـکابل ٬رئیس رونوشت برای فرانکفورت ٬آلمان ٬اسالمآباد ٬رم ٬تهران.
هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ حساس ـ اس .جی .سویرل ـ دبلیو او .مولد.
جی .ای .لیبل ـ جی .ای .پالستیک
ب .اسالم آباد 40289
عطف به :الف رئیس 504525
ه .رم 77466
د :ـکابل 24580
ج :ـکابل 24591
1ـ دستیار رئیس پایگاه در عصر  8شهریور ٬آبامونته مأمور پایگاه را به جی.ای .لیبل) 1 /ل(1/
معرفی کرد .در این مالقات که بیش از یک ساعت طول کشید ٬پایگاه خبرهای ذیل را در جواب به
تلگرامهای مرجع یا در رابطه با آنها به دست آورد .همچنین داستان قتل سفیر دابز نیز که بر روی نوار
ـکاست ضبط شده و ...خیلی کمی با پاراـگراف 1ـ ه و ا ـ و تلگرام واشنگتن  499386دارد )برای تمام
مخاطبین ارسال نشده( اخذ گردید .به خالصه ذیل توجه کنید .تصویر رئیس پلیس فعلی ـکابل به نام الل
محمد و یک افسر ارتش به نام سرگرد قدری که به عنوان طرفدار عبدالولی وصف شده نیز گرفته شده ٬نوار
ـکاست و تصویر به ستاد ارسال خواهد شد.
2ـ خالصهای از )ماجرای( ترور سفیر دابز ٬رئیس پلیس ـکابل که یک سرهنگ نیروی هوایی است
همراه با دو تن از دستیارانش )نامشان در نوار ذـکر شده( به منزل ل 1/دعوت شده بودند .الل محمد پس از
مدت کوتاهی عزیمت نمود و دو زیر دست خود را که با حالت مستی به سمت ....رفتند ترک کرد .این دو
فرد منبع داستان ل 1/هستند .آنها مأمور شلیک  20ثانیهای مسلسل به سمت یکی از اتاقهای هتل بودند
ـکه در آن سفیر دابز پیش از آنکه الل محمد وتعدادی افسر دیگر پلیس به آن اتاق هجوم آورند ٬نگهداری
میشد.
این دو مرداز فراز سقف بانکی که در آن طرف خیابان بود به سوی اتاق آتش گشودند و به محض آنکه
شلیک را قطع کردند جمع همراه الل محمد در را با زور باز نمودند .به گفته این دو مرد ٬سفیر دابز در یک
صندلی خونآلود نشسته بود و هنگامی که گروه الل محمد وارد اتاق شد وی تقریبًا مرده بود یا در حال
جان دادن بود .ل  1/معتقد است که الل محمد شخصًا سفیر را کشت ٬اما نمیتواند دلیل یا شاهدی بر این
عقیده بیاورد .این خبری که دو افسر پلیس مست دادهاند ٬نظریات ل 1/را تأیید نمیکند .ل  1/میگوید که
الل محمد خودش به او گفت که بیش از  200افغان کشته است ٬ل 1/از الل محمد متنفراست و فکرمیکند
ـکه وی یک قصاب است و دست به هر کاری میزند.
3ـ ل  1/اظهار داشت که درگیری اخیر در قندهار توسط قدوسخان و یک سرگرد نیروی زمینی
افغانستان به نام عصمت و یک مال به نام عبدونفعی سازمان داده شده و رهبری میشود .قدوس که مقام
ریاست داردیکی ازپسرهایش به دست دولت فعلی کشته شده ویک پسردیگرش درزندان به سر میبرد و
امکان دارد که او نیز مرده باشد .قدوس عضو پیشین سنای افغانستان بوده است ٬به گفته ل  ٬1/این گروه از
ولی حمایت میکنند.
4ـ سردار ولی نتوانسته ویزای پاـکستانی بگیرد .این خبر مستقیمًا از سردار ولی طی مکالمه تلفنی که
در  7شهریور با ل  1/داشته ٬به دست آمده است.
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5ــ رفقای دانشجوی گروه ل /1درباره شایعاتی بحث میکنند مبنی بر اینکه شورویها با پادشاه در رم
مذاـکره کردهاند ٬ولی اینها فقط جنبه شایعه دارند .درباره آزادی نوراحمد اعتمادی نیز همین جریان صدق
دارد ٬شایع است که برای مذاـکره وی را به مسکو بردهاند .ل  1/فکر میکند که اـگراعتمادی آزادی شده بود
یک نفر او را میدید و چنین چیزی را خبر میداد.
6ـ ل 1/در نظر دارد که مدتی در طی اواخر شهریور را پس از اتمام دوره آموزش داـگالس و فصل
شلوغ حج به تعطیالت برود .او با آموزش در واشنگتن طی این مدت موافق است و درباره جزئیات آن با
قرارگاه ـکابل گفتگو خواهد کرد.
7ـ ل 1/مایل است نسخههایی از نوار کاستی که در فرانکفورت به او داده شده بود تا بین آشنایان
افغانی خود توزیع کند داشته باشد .نوارهایی که وی قبًال توزیع کرده بود حاوی پیامی از شیخ محسن
قندهاری بود که معروف است به اینکه یک ....افغان و مرد شماره سه تابع آیتاهلل خمینی در قم است .ل1/
با قندهاری مالقات نکرده اماتحت ...سرباز برای وی پول ارسال داشته است .ل 1/گفت که خمینی بادادن
قول تهیه پول و پناهگاه فعاالنه از کوششهای قندهاری در افغانستان پشتیبانی میکند ٬او همچنین موافقت
ـکرد که برای افغانهای داوطلب ٬آموزش نظامی را تدارک ببیند و آنها را به افغانستان مراجعت دهد.
8ــ ل 1/تقاضا دارد و امیدوار است که واشنگتن هر مقدار کمک مالی بین  50تا  1000دالر برای
قندهاری که اغلب در قم اقامت دارد ٬بفرستد ٬این پول باید به بانک ملی ایران شعبه شهر ٬شماره حساب 9
) 70 (000ارسال شود .حساب به نام حرکت اسالمی افغانستان میباشد .ل 1/میافزاید که قندهاری
 %100امانتدار است و این پول صرف تهیه دارو و تدارکات انسانی برای مردمی که در ناحیه اصلی
هستند ٬خواهد شد .این پول باید باید به نام سرباز اعانه گردد و قبض آن به ل  1/بازگردانده شود .ل1/
ـگفت که خودش حدود  500دالر از پولش را صرف این راه کرده بود.
9ـ ل 1/مایل است دیدار کوتاهی با دکتر بشیر یکی از یاران ولی و بنیانگذار جـبهه آزادیـبخش
افغانستان داشته باشد .نشانی بشیر صندوق پستی ) 8 (...نوروود ٬نیوجرسی  07648است ٬ولی پیشنهاد
ـکرد که این دو با هم مالقات کنند و ل 1/مصمم است که چنین کند و میل دارد واشنگتن هزینه سفر را
بپردازد .ل 1/قصددارد بین 29ـــ 26شهریور که امیدوار است طی آن قدری فراغت بیابد به مسافرت رود.
لطفًا در اسرع وقت درباره مسافرتش اظهار نظر کنید.
10ـ ل 1/همچنین مایل است نسخههایی از تصاویر خانوادگی را نزد خود نگهدارد ٬این تصاویر در
جوف فیلمی بودند که در فرانفکورت داده شد.
11ـ دکتر یارموهد محمد ٬دربیمارستان .....شنئوتدی ٬نیویورک  ٬11238پسر عموی همسر ل  1/و
مشهور است به اینکه قویًا از رژیم فعلی افغانستان و شورویها حمایت میکند .درباره یارموهد گـفته
میشود که در چاپ مطالب طرفدار شوروی در آمریکا فعالیت دارد.
12ـ ل 1/فهرست نام دانشجویان افغانی که فعًال آموزش داـگالس را طی میکنند و نام چندین افغانی
در منطقه لوسآنجلس که این دانشجویان را به طور مرتب سرگرم میکنند ٬در اختیار پایگاه قرار خواهد
داد .کالسها هر سال دوبار برگزار میشوند.ل ...1/را حدود دو ماه پیش از ...برای تحویل به بخش خارجه
 /لوسآنجلس ٬در اختیار قرارگاه ـکابل قرار خواهد داد .ل  1/پیش بینی میکند که هر سال دوبار برای
تجدید آموزش به داـگالس بازگردد واین هم اـکنون به صورت قرارداد بین آریانا وداـگالس بسته شده است.
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13ـ پایگاه با جی.ای.پالستیک  1/در)2 (...اوت )اوایل شهریور( تماس تلفنی گرفت و قصددارد در
هفته حدود  13شهریور با او مالقاتی داشته باشد.
14ـ پایگاه با مأمور آزمایش دروغ سنجی مستقر در لوسآنجلس گفتگو کرده تا درباره گزارش ل1/
از ترور دابز مذاـکره کند .اـگر چه پایگاه آماده است به درخواستهای پیشین خود برای آنکه ل  1/در مورد
ـگزارشش از ترور دابز آزمایش دروغ سنجی بدهد عمل کند ٬ولی با توجه به جزئیات مختصری که ل1/
ارائه کرد پایگاه تردید دارد که این کار )آزمایش( ضروری باشد .به عنوان یک پیشنهاد بد نیست که ستاد
در مورد ضرورت این کار تجدید نظر به عمل آورد ...که او حدود  8تا  9ماه پیش در نیویورک آزمایش
دروغ سنجی داد.
15ـپرونده 0293220 :ـ  0959980 ٬201ـ 201تاتاریخ 9شهریور  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری .سری
سری
سند شماره )(2
تاریخ 6 :مهر  1358ـ اعضاء
از :دهلی نو 51273
به :فوری رئیس رونوشت فوری برای اسالم آباد٬ـکابل ٬تهران ٬جده کراچی ٬داـکا٬ـکلمبو ٬لندن٬ـکاتماندو٬
بن ٬آلمان ٬ـکپنهاـک.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ال .دبلیو شل کیو .آر .ـکابل ـ جی .ای.کاریون ــکیو .آر.
میستیک.
عطف به :الف .دهلی نو ) 51235فقط برای رئیس ٬اسالم آباد ٬ـکابل فرستاده شده(
ب .رئیس ) 508019فقط برای دهلی نو ٬اسالم آباد ٬ـکابل فرستاده شده(
1ـ در بعدازظهر  6مهر ”انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست افغانی در هند“ تظاهرات پر سر و
صدایی را در برابر سفارت شوروی در دهلینو در اعتراض به مداخله شوروی در افغانستان برپا کردند.
دانشجویان افغانی سعی کردند تا به مقامات شوروی ”نامه سرگشادهای“ برای لئونید برژنف بدهند .روسها
از قبول نامه امتناع ورزیدند .این تظاهرات وسیله قرارگاه دهلی از نظر مالی تأمین گردیده بود و به وسیله
همین بخش از طرف منبع یک جانبه جی .ای .کاریون  1/کارمند انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست
افغان در هند سازمان دهی شده بود .ـکیو .آر .میستیک ”نامه سرگشاده“ به رئیس جمهوری شوروی را
نوشته بود )تلگرام مرجع( .خبرنگاران هندی و خبرنگاران تلویزیونی از این تظاهرات عکس و خبر کافی
تهیه کردند ٬این قرارگاه احتمال زیاد میدهد که در اخبار امشب و روزنامههای فردا صبح گزارشهای
فراوانی در مورد این تظاهرات پخش شود .این قرارگاه از طریق آژانس ارتباطات بینالمللی سعی دارد
تصاویر و فیلمهای ساـکنی از تظاهرات به دست آورد تا در صورت امکان در جاهای دیگر دوباره پخش
شود .در صورتی که مخاطبین در کشورهای همسایه بتوانند تبلیغاتی را که پیرامون این تظاهرات در دهلی
نو به عمل آمد دوباره به نمایش بگذارند بسیار خوب خواهد بود.
2ـ برای رئیس ٬بن ٬آلمان ٬تهران ٬ـکپنهاـک:یکی از سخنگویان انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست
افغانی ”به مطبوعات اطالع داده است که تظاهرات مشابهی قرار است در  6مهر در آمریکا ٬آلمان ٬ایران و
دانمارک انجام گیرد .لطفًا در صورت انجام گرفتن این تظاهرات ما را نیز در جریان قرار دهید.
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3ـ درذیل متون گزارشهایی که حدود یک ساعت پس از وقوع تظاهرات توسط دو بنگاه خبری تغذیه
مطبوعات هندوستان انتشار یافت عینًا نقل میشود:
الف” :دهلی نو 28 ٬سپتامبر )تراست مطبوعات هند( :امروز حدود  200تن از دانشجویان در مقابل
سفارت شوروی تظاهرات پر سر وصدایی به راه انداختند و طی آن از شوروی خواستند تا کمک خود را به
”رژیم خلقی افغانستان“ قطع نماید” .تظاهرکنندگان که مرکب از افغانها ٬فلسطینیها ٬دانشجویان هندی و
تعداد کمی از دختران دانشجو بودند شعارهای اسالمی ٬ضد روسی و ضد امین میدادند“.
”این تظاهرات یک ساعته به وسیله انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست افغانی سازمان یافته بود“.
”در نامهای که به رئیس جمهور شوروی آقای لئونید برژنف نوشته شده بود دانشجویان خواستار
توقف کمک شوروی به رژیم خلقی در افغانستان شدند .آنها با اصراراز رئیس جمهور شوروی میخواهند
ـکه از منابع انسانی و مادی شوروی برای نجات فقرا و پایمال شدگان افغانی استفاده کند“.
”آنها از کشتار بیرحمانه در کشورشان اظهار نگرانی کرده از آقای برژنف خواستند که سیاست دولت خود
را در مسلح کردن و حمایت کردن از رژیم خلقی مورد تجدید نظر قرار دهد“.
یکی از کارمندان سفارت نامه را قبول نکرد و گفت ”ما فقط نامههای رسمی رادریافت میکنیم ٬بگذار آنها
نامه خود را به سفارتشان بدهند تا آن هم آن را برای ما بفرستد.
دانشجویان گفتند که خودشان نامه را توسط پست خواهند فرستاد.
ب :دهلی نو 28 ٬سپتامبر )اخبار متحد هندوستان(:سفارت شوروی امروز از قبول نامهای کـه از
پرزیدنت لئونید برژنف میخواهد که در سیاست خود مبنی بر اتحاد با ”رژیم ظالم و مستبد افغانستان“
تجدید نظر نماید ٬امتناع ورزید.
”این نامه وسیله انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست افغانی در هند تقدیم شد“.
”حدود  80نفر در برابر سفارت شوروی اجتماع کرده بودند تا علیه حمایت شوروی از رژیم پرزیدنت
حفیظاهلل امین که ”به کشتار سازمان یافته مبارزین آزادی دست زده است “تظاهرات نمایند.
”تظاهرکنندگان میخواستند این نامه را به سفارت شوروی ٬بدهند ولی مورد قبول آنها واقع نشد“.
”در این نامه آمده است ٬نگران و رنجیده خاطر از خونریزیها و خشونتهایی در کشورمان حکمفرماست٬
دانشجویان افغان مصرانه از شما میخواهند که سیاست دولت خود را در مسلح کردن و حمایت از رژیم
خلقی افغانستان مورد تجدید نظر قرار دهید“.
”این نامه همچنین خاطر نشان میسازد که مخاصمه و تشنج بیش از  200000کشته و زخمی در آن
ـکشور به جای گذاشته است ٬در زندانها حدود  6000زندانی وجود دارد و تعدادی نیز در حال شکنجه
شدن هستند“ و اضافه میکند که ”تعداد بیشماری از مرز گذشته به کشورهای همسایه پناهنده شدهاند“.
”این نشانگر حمایت دولت شوروی از رژیم ـکابل است که به جنایات خود علیه انسانیت تحت لوای
ایدئولوژی دست مییازد“.
”در ابتدا تظاهرکنندگان شعارهایی در محکومیت رئیس جمهورهای افغانستان و شوروی میدادند“.
”یکی از سخنگویان انجمن به )خبرنگار( اخبار متحد هندوستان گفت که امروز دانشجویان تظاهرات
مشابهی در آمریکا ٬آلمان غربی ٬ایران ٬و دانمارک برپا خواهند داشت“.
”تظاهرکنندگان عبارت بودند از دانشجویان دهلی نو و دانشگاه جواهر لعل نهرو“.
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4ـ پرونده 179/3 :ـ  124ـ  0958561 ٬200ـ  201تا تاریخ  6مهر  1378در بایگانی ضبط
سری
شود.
سری
سند شماره )(3
تاریخ8 :مهر  30 ٬58سپتامبر  79ـ اعضاء
از :ـکپنهاـک 28075
به :دهلی نو رونوشت برای رئیس ٬بن ٬آلمان ٬تهران.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ال.دبلیو .شل کیو .آر .کابل ــکی .ای.کاریون ــکیو .آر.
میستیک
عطف به :دهلی نو 51273
1ـ قرارگاه و سفارتخانه و رابط سازمان اطالعاتی همکار )سازمان اطالعاتی دانمارک ـ م(٬اطالعاتی
از ”انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست افغان“ یا تظاهراتی که در ـکپنهاـک از طرف آنها صورت گرفته
باشد ندارند.
2ـپرونده 179/3 :ـ  124ـ 200؛  0958561ـ  .201تاتاریخ  10مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
سری

سند شماره )(4

سری

تاریخ 10 :مهر  2 ٬58اـکتبر 79ـ اعضاء
..................................
..................................
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .ال .دبلیو .شل
ـکیو ـ آر .کابل ـ جی .ای .کاریون ـ ـکیو .آر .میستیک
عطف به :دهلی نو 51273
1ـ در مطبوعات محلی هیچ شواهدی از اینکه در ایران تظاهراتی روی داده به چشم نخورده است .در
صورتی که به خبری برخالف این برخوردیم شما را در جریان خواهیم گذاشت.
2ـ پرونده به179/3 :ـ124ـ200؛ 0958561ـ 201تا تاریخ  8مهر  1378در بایگانی ضبط شود.
تمامًا سری سری
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سری
سند شماره )(5
تاریخ 11 :مهر  58ـ اعضاء
از :دهلی نو 51298
به :فوری رئیس ـ رونوشت فوری برای اسالم آباد ٬.......٬تهران ٬جده ٬کراچی ٬داـکا ٬ـکـلمبو ٬لنـدن٬
ـکاتماندو ٬بن ٬آلمان ٬ـکپنهاـک.
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.ال.دبیلو .شل کیو .آر.ـکابل ـ جی.ای.کاریون ــکیو .آر.
میستیک.
ب .دهلی نو 51273
عطف به :الف .رئیس 524448
1ـ صبح  7مهر ٬چهار عدد از پنج روزنامه صبح دهلی نو ٬گزارشهایی از تظاهرات دانشجویان افغان )به
استثنای ” “.....طرفدار شوروی( در جلوی سفارت شوروی که در تلگرام مرجع ب عـنوان شـده در
برداشتند” .استینزمن“ و ”ایندیان اـکسپرس“ تصاویری از افغانهای تظاهر کننده و دانشجویان هندی در
حال ...پالـکارد و پرچم ....کردند.
2ـ در ذیل عینًا متن مقاله طبع شده ”تایمز هندوستان“ نقل میشود” :دانشجویان افغان ....هیئت
نمایندگی شوروی ...برگزار میکنند ”نوشته شده توسط یک عـضو هـیئت تـحریریه ...یک گـروه از
دانشجویان افغان امروز تظاهراتی در خارج از سفارتخانه شوروی واقع در چناـکیاپوری برگزار کردند تا
علیه حمایت شوروی از رژیم ”خلقی“ افغانستان اعتراض کنند و تعدادی دانشجوی هندی نیز در بین
تظاهر کنندگان دیده میشد“.
”دانشجویان که از تین مورتی شروع به راهپیمایی کردند ٬شعارهایی مانند ”ما خواهان عدالتیم” ٬مرگ
بر ک .گ .ب“” ٬اهلل اـکبر“ را با هم فریاد میکردند .دو دانشجو یک بیرق حمل میکردند که روی آن به
فارسی نوشته بود“ خدا ...یکی و محمد رسول اوست و به شکل ....بود.
”هنگامی که دانشجویان سعی نمودند یادداشتی را که خطاب به پرزیدنت برژنف از طرف ”انجمن
اسالمی دانشجویان وطنپرست افغان و نوشته شده بود تحویل دهند یک مأمور سفارتخانه گفت که آنها
باید نامه را از طریق سفارتخانه افغانستان بفرستند“.
در این یادداشت اشاره شده بود که افغانستان و شوروی مدت  60سال را به طـور مسـالمتآمیز در
همسایگی سپری کرده بودند.
و مناسبات خود را بر اساس دوستی ٬احترام متقابل و حسن نیت استوار نموده بودند .اما این همزیستی
مسالمتآمیز  5مرداد  1357از هم پاشید ٬هنگامی که یک گروه فاقد هرگونه حمایت مردمی با یک
ـکودتای نظامی خونین بر اریکه قدرت جای داده شد تا ارزشهای آزادی و عدالت در افغانستان را سرکوب
ـکنند .آنها ازپرزیدنت برژنف درخواست کردند تاحمایت کشورش از رژیم فعلی افغانستان را موردتجدید
نظر قرار دهد“.
3ـ بریدههای روزنامه به ریاست آر.تی.وینر با )محموله( شماره  tm 1360ارسال میشود.
4ـ پرونده 179/3 :ـ  24ـ ) 200؟(  09586ـ  201تا  11مهر  78در بایگانی ضبط شود .تمامًا سری.
سری
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سری
تاریخ 12 :اـکتبر  79ـ  20مهر 1358

سند شماره )(6
از :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی.
به :مرکز انبار خالصههای اطالعاتی.
شماره6505 :
موضوع :خالصه اطالعاتی شماره  914بتاریخ  11اـکتبر 79
1ـ )سری( عربستان سعودی و شورشیان افغانستان :یک تجزیه و تحلیل سیا شامل نکات زیر است.
عربستان سعودی پشتیبانی محدود مالی و مادی از ناراضیان قوی در افغانستان بـه عـمل مـیآورد.
پشتیبانی عربستان سعودی منعکس کننده تمایل ریاض به بیثبات کردن رژیم مارکسیستی در ـکابل است
ـکه به عقیده عربستان سعودی یک تهدید ایجاد شده به توسط شوروی برای امنیت همه حکومتهای اسالمی
در منطقه به ویژه پاـکستان است .ماهیت پشتیبانی محدود عربستان سعودی تااندازهای نتیجه سرخوردگی
عربستان سعودی نسبت به عملیات مخفیانهای است که به عنوان یک آلت دست سیاست خارجی صورت
میگیرد.
2ـ )سری( انگیزه عربستان سعودی :عربستان سعودی مدت مدیدی پیوندهای نسـبتًا خـوبی بـا
افغانستان داشته است و سعودیها قبل از اینکه رژیم سلطنتی در سال  1973در افغانستان سرنگون شود با
رژیم سلطنتی روابط نزدیکی داشتهاند و اـکنون هم با محمدظاهر شاه )پادشاه سابق افغانستان( و شاهزاده
عبدالولی در تماس هستند .خودسردار داوودخان ٬رئیس جمهور افغانستان اندکی قبل از اینکه سرنگون
شده و کشته شود در آوریل  1978به زیارت مکه رفت و سعودیها موافقت کردند که برای رژیم او مقداری
پشتیبانی مالی فراهم کنند.
3ـ )سری ـ غیرقابل رؤیت برای خارجیان( ٬سعودیها به دست گرفتن حکومت در افغانستان را از
سوی مارکسیستها در سال گذشته جزئی از مبارزه تحت رهبری شوروی میدانند که هدف آن محاصره
خلیج فارس و شبه جزیره عربستان با رژیمهای رادیکال در تدارک برای براندازی سلطان نشـینهای
محافظهـکار نفتخیز منطقه میباشد .انقالب اتیوپی و کودتای مارکسیستی در یمن جنوبی در ریاض به
عنوان قسمتهای دیگر کوششهای شوروی برای به دست گرفتن ثروت نفتی خاورمیانه تلقی میشود .مثًال:
”سفیر عربستان سعودی در پاـکستان در ماه می  1978گزارش داده که کودتای افغانستان به تحریک
شورویها و برای فراهم کردن پایگاهی که از آن بتوان ایران و پاـکستان را سرنگون کرد ٬به وقوع پیوسته
است .ماهیت اسالمی شورش کنونی افغانها یک انگیزه دیگری برای سعودیها است که خود را به عنوان
مدافعان ارزشها و نهادهای اسالمی در سراسر جهان قلمداد میکنند“.
4ـ )سری( هر چندسعودیها حکومت جدید افغانستان در ـکابل را اندکی پس از برقراری آن به رسمیت
شناختند ٬رسانههای عربستان سعودی از انتقاد کنندگان اولیه رژیم جدید افغانستان بودهاند و اغلب این
رژیم را به حرفهای ضداسالمی و نقض وسیع حقوق بشر متهم کردهاند .از اوایل سال  1979رهبران
ناراضی افغانستان به طور منظم برای جلب پشتیبانی نسبت به آرمان خود به عربستان سعودی سـفر
ـکردهاند .یک گروه به نام جبهه آزادیبخش ملی افغانستان در اواخر سال  1978دفتری در جده تاسیس
ـکرده است .پشتیبانی جدی مالی عربستان سعودی از شورشیان ظاهرًا به طور جدی مدت کمی پس از
آغاز سال جدید شروع شده است.
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5ــ )سری( حدود کمک عربستان سعودی :ماهیت مساعدت محدود سعودی به افغانها منعکس کننده
چندین عامل است .سعودیها نسبت به تعدد فرقهها در داخل ناراضیان افغانستان خوشحال نیستند و این
ـکمک را به عنوان اهرمی برای حصول وحدت بیشتر باید به کار ببرد.سعودیها به رهبران مختلف افغانستان
ـگفتهاند که همکاری بزرگتر در میان آنها شرط اولیه جهت کمک بیشتر عربستان سعودی است.
سعودیها همچنین ممکن است از این واقعیت سرخوردگی داشته باشند که مقدار کافی کمک آنها عمًال
به شورشیان نمیرسد بلکه بیشتر به دست تبعیدیها میافتد.
6ـ )سری( ماهیت دلسردانه پشتیبانی سعودی نیز منعکس کننده سرخوردگی عربستان سعودی از
تامین مالی مخفیانه گروههای ضدچپی است.در اوایل دهه  1970سعودیها پشتیبانهای پرشوق و ذوق
ـگروههای چریکی اسالمی در یمن جنوبی و شاخ آفریقا بودند .هرچند سعودیها هنوز هم اندکی به آنها
ـکمک میکنند این گروههانتوانستهاند رژیمهای دست چپی را که با آنها ضدیت دارند از جای خود برکنند.
سعودیها همچنین از این دلشکسته شدهاند که نتوانستند پشتیبانی وسیعتر غرب و به ویژه ایـاالت
متحده آمریکا را برای این آرمانها جلب کنند.
7ـ )سری( علیرغم این سرخوردگیها پشتیبانی سعودی از شورشیان افغان احتماًال ادامه خواهد یافت:
سعودیها از موفقیتهای نظامی شورشیان خوشحال شده و بدون شک آنها را به ادامه مبارزه موفق به خاطر
”اهلل“ تشویق خواهند کرد.
8ــ )محرمانه( روابط بین رهبران سیاهپوست و هـیستاروت )اتـحادیههای کـارگری اسـرائـیل ـ
م(:هیستاروت اعالم داشته است که از گروهی از رهبران سیاهپوست آمریکا دعوت کرده است تا به
اسرائیل بیایند و اینکه این گروه دعوت را پذیرفته است .ریاست گروه بنجامین هوکس مدیر اجرایـی
 NAACPمیباشد.
9ـ )خیلی محرمانه( مصر و عراق :دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد گزارش میدهد که عراق در
مراودات خود با مصر یک نوع جدایی دقیقی بین مسائل سیاسی ومالحظات عملی را رعایت میکند .مثًال
دانشگاهها و مدارس عراق نه تنها قراردادهای سالیانه حدود  2000مربی و استاد مصری را تـجدید
ـکردهاند ٬بلکه همچنین دانشگاه موصل یک گروه  300نفری اضافی از استادان را برای سال جـاری
دانشگاهی استخدام کرده است .به کار گرفتن کارگران مصری نیز بدون کم و کاست ادامه داشته است .در
عین حال مصر به طور مداوم از سوی دستگاه رهبری و مطبوعات عراق مورد حمله قرار میگیرد.
10ـ )خیلی محرمانه( اردن و سازمان آزادیبخش فلسطین :سفارت آمریکا در عمان روز نهم اـکتبر
ـگزارش داده است که یک هیئت نمایندگی مشترک مرکب از اردن و سازمان آزادیبخش فلسطین برهبری
وزیر اطالعات اردن و یک عضو شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین ظرف هفته آینده به لیبی و
الجزایر سفرخواهد کرد تا درباره پرداخت پولی که بر اساس تصمیمات کنفرانس بغداد در سال 1978تعهد
شده بود پافشاری کند این پولها باید به مصرف پشتیبانی از کوششهای سازمان آزادیبخش فلسطین برای
افزایش ”ایستادگی“ ساـکنان سرزمینهای اشغالی اسرائیل برسد .لیبی و الجزایر تنها کشورهایی هستند که
تعهدات خود را انجام ندادهاند(1).
 -1این سند خالصههای اطالعاتی وزارت امور خارجه است که در سطح سفارتخانهها گردش دارد.
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سند شماره )(7
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار اطالعاتی ـ غیر قابل انتشار برای بیگانگان
ـکشور :افغانستان
منبع :گزارش حاضر پیرامون وضعیت افغانستان است که به وقت محلی در ساعت 30ـ 15در تاریخ 23
مهر  58تهیه شده است
موضوع :گزارش وضعیت شماره  7در ساعت  15/30به وقت محلی در تاریخ 23
مهر 1358ـ  15اـکتبر 1979
1ـ منابعی که در اردوگاه کمکی آمریکا در بخش غربی ـکابل هستند گزارش دادهاند که انفجارات
خفیف و شدیدی را از بخش غربی ـکابل در سه ساعت گذشته شنیدهاند )توضیح حوزه فعالیت :ایـن
انفجارها ظاهرًا از طرف قسمتی به گوش رسیده است که قرارگاه لشکر هفتم در ریشکور حدود  6ـ 8
ـکیلومتری جنوب ـکابل مستقر است(.
2ـ حدود ساعت  12/25به وقت محلی چند ماشین آتشنشانی و آمبوالنس ـکابل را به سمت جنوب
این شهر ترک کردند )توضیح حوزه فعالیت:ارسال ماشینهای آتشنشانی و آمبوالنس توسط دولت حاـکی
از آن است که مخالفین خساراتی بر تأسیسات و یا نیروهای دولتی وارد ساختهاند(.
3ـ در حال حاضر  6دستگاه تانک تی ـ ) 62از سری  800ارتش افغانستان( در دو طرف جاده دو
مایلی پایین شهر ـکابل تا قصر داراالمان صفآرایی کردهاند .سرنشینان تانک کاله آهنی بر سر آماده رزم و
در خارج از تانکهایشان آماده هستند .لوله همه تانکها به طرف غرب نشانه روی شده است به استثنای
تانک بین سفارت روسیه و قصر داراالمان که گاهی به طرف شرق و گاهی به طرف جنوب نشانه روی
میکند .نفرات پیاده تانکها در نزدیکی داراالمان ظاهرًا عصبی بوده و موضع خود را دائمًا تغییر میدهند.
4ـ در ساعت  12/30یک هلیکوپتر  24/25ـ  MIدر بخش شمالی بر روی اردوی کمکی به پرواز
درآمد و در حال چرخش ازارتفاع  7000پایی نزول کرد و درارتفاع  300ـ 200پایی به طرف غرب یعنی
قصر داراالمان )ـکه در حال حاضر مرکز وزارت دفاع ملی این سند خالصههای اطالعاتی وزارت امور
خارجه است که در سطح سفارتخانهها گردش دارد.این سند خالصههای اطالعاتی وزارت امور خارجه
است که در سطح سفارتخانهها گردش دارد .میباشد( پرواز کرد و به طرف قرارگاه لشکر هفتم ریشکور
رفت )توضیح حوزه فعالیت :ظاهرًا این هلیکوپتر منطقه جنوبی ـکابل را مورد تجسس کامل قرار داده بود(.
5ــ علیرغم حضور تانکها ٬آمد و شد نظامی و تجاری در پایین شهر ـکابل به طرف داراالمان حالت
عادی خود را حفظ کرده است.
6ـ با وجود اینکه یکی گروهان پیاده در برابر قصر آرایش داده شده است ٬بقیه شهر دارای وضعی
عادی است .عالوه بر اینها شناسایی که در جاده شرقی به طول  6ـ  7کیلومتر در مسیر جاللآباد به عمل
آمد نشان داد که تانک یا نظامیانی در این قسمت قرار داده نشده است.
آمد و شد تجاری نیز به حالت عادی بود.
7ـ افراد و یا وسایل نقلیه روسی بسیار معدودی در ـکابل مشاهده گردید.
8ــ تا  17مهر  1358اختالفات زیادی بین چند صد نفر سربازان پرسنل وظیفه لشکر هفتم که خدمت
آنها به طور اجباری به بیش از  2سال باال برده شده بود به چشم میخورد.
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9ـ محل کسب اطالعات :افغانستان ٬ـکابل ) 23مهر  (1358شماره گزارش حوزه فعالیت  4092ـ
.NHK
10ـ انتشار از حوزه :سفارت و وابستههای دفاعی در ـکابل ٬و نیز ارسال به :لندن ٬اسالمآباد ٬دهلینو٬
ـکراچی ٬تهران ٬جده٬
طبقهبندی گزارش ـ سری ـ هشدار شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است .غیر قابل انتشار برای اتباع
بیگانه .تا تاریخ  23مهر  1378در بایگانی ضبط شود .تمام اجزای گزارش حاوی طبقهبندی و قیود کل
سند میباشند.
سند شماره )(8
)تاریخ خبر 7 :آبان  1979ـ  28مهر (1358
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیرقابل رویت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رویت برای پیمانکاران با مشاوران پیمانکار
ـکشور :افغانستان ـ پاـکستان ـ چین.
موضوع :مذاـکره پیرامون اوضاع افغانستان طی بازدید یک هیئت نمایندگی نظامی چین از پاـکستان
منبع :یک افسر )بین سرگرد تا سرهنگ تمام ـ م ( پاـکستانی که گزارشهای او در گذشته عمومًا مورد
تأیید قرار گرفتهاند.
1ـ در  5آبان  1358مدیر عملیات ارتش سرتیپ میان محمد افضل در خالل صحبت با یک فرد معتمد
خود گفت که طی دیدار  10روزه ”هیئت نمایندگی نظامی حسن تفاهم“ )از  28مهر تا  7آبان( که ژانگ
ـکایقان معاون ستاد مشترک ارتش آزادیبخش خلق آن را سرپرستی مینمود ٬اوضاع افغانستان به تفضیل
موضوع مذاـکره قرار گرفت .در این مذاـکرات افسران ارشد ارتش پاـکستان با حضور ژنرال ضیاءالحق به
اجمال شرحی پیرامون شورش جاری علیه رژیم افغانستان که شورشیان مسلمان در افغانستان بـرپا
ـکردهاند ٬ارائه نمودند.
2ـ در مرحلهای از مذاـکرات معاون ستاد مشترک ژانگ کایقان اظهار داشت که اـگر شورشیان مسلمان
به حد کافی از حمایت خارجی برخوردار نشوند ٬رژیم حفیظاهلل امین رئیس جمهور افغانستان قـادر
خواهد بود موقعیت خود را محکم کند و این موجب بیشتر شدن ناآرامی و نفوذ شوروی در رژیم خواهد
شد .این بیان ژنرال ضیاء را بر آن داشت که بپرسد اـگر آنها )چینیها( از اوضاع افغانستان نگران هستند٬
چرا از شورشیان مسلمان حمایت نمیکنند .ژانگ کایقان جواب داد که در عین احساس همدردی با راهی
ـکه این شورش بر آن بود ٬چینیها نمیتوانند به شورشیان کمک کنند ٬زیرا که در صورت آشکارشدن این
موضوع ٬انعکاسات جهانی وخیمی را ایجاد خواهد کرد و بر مذاـکراتی که در حال حاضر در مسکو بین
چین و شوروی جریان دارد ٬تأثیر خواهد گذاشت .برای حفاظت از موضع چین ٬ژانگ کایقان درخواستی
را که قبل از آن سفیر چین در اسالم آباد تسلیم کرده بود تکرار نمود .مضمون درخواست این بود که هیچ
یک از تسلیحات و مهمات چینی موجود در تدارکات ارتش پاـکستان نباید برای شورشیان مسـلمان
افغانستان ارسال شود )توضیح حوزه فعالیت :به  79ـ  3151578ـ  TDFIRD Bمورخ  19شهریور
 1358رجوع کنید که در آن دستور ژنرال ضیا گزارش شده است که چیزی از اسلحه ٬مهمات یا دیگر
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تأمینات چینیاالصل نباید برای شورشیان افغانستان که دولت پاـکستان به طور مخفیانه آنها را تامین
میکند ارسال شود.
3ـ محل کسب اطالعات :پاـکستان ٬اسالم آباد ) 8آبان  (1358شماره گزارش حوزه فعالیت 2117ـ
.NPR
4ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارت و وابسته دفاعی اسالم آباد ارسال شده به ـکابل ٬کراچی ٬دهلی نو٬
جده ٬لندن ٬فرماندهی مشترک استراتژیک هوایی ـ فرماندهی مشترک ٬فرماندهی )منطقه( اقیانوس آرام٬
)منحصرًا برای فرماندهی مشترک ٬فرماندهی اقیانوس آرام فرماندهی ناوگان اقیانوس آرام ـ فرماندهی
ناوگان هفتم و مشاور سیاسی ٬فقط(.
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیرقابل رویت برای
بیگانگان ـ ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ بخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده است .تا تاریخ  9آبان  1378در بایگانی ضبط شود ...تمام اجزای گزارش طبقهبندی وقیود کل
سند را دارا میباشد.
سند شماره )(9
طبقهبندی گزارش :سری ٬هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیرقابل رویت بـرای
بیگانگان ـ غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار.
ـکشور :افغانستان
منبع :یک افسر میان رتبه ارتش افغانستان که گزارشهای او در گذشته عمومًا مورد تأیید قرار گرفتهاند.
موضوع :عزیمت هیئت نمایندگی نظامی شوروی از افغانستان )تاریخ خبر22 :
اـکتبر 79ـ 30مهر (58
1ـ در  30مهر ٬هیئت ارشد نمایندگی نظامی که سرپرستی آن بر عهده ژنرال ایوان جی .پاولووسکی
است و از اواخرمرداد  1358در افغانستان بوده ـکابل را با پرواز ویژه از فرودگاه نظامی فرودگاه بینالمللی
ـکابل ترک کرد.
2ـ عالوه بر ژنرالهای روسی این هیئت که قبًال در فهرست از ایشان نام برده شد )لطفًا رجوع کنید به
ـگزارش  79ـ  17/453ـ  315ـ  TDFRD Bـ  12مهر  ٬(1358سرتیپ اـکیمشیف نیز عضو این هیئت بود.
در  29مهر افسران ارشد ارتش جمهوری دمکراتیک افغانستان برای هیئت یک ضیافت شام خداحافظی
در ـکاخ چهلستون به پا کردند .میزبان این ضیافت سرهنگ یاـکوب رئیس ستاد بود.
3ـ حمل کسب اطالعات :افغانستان ٬ـکابل ) 11آبان  (1358شماره گزارش حوزه فعالیت  4134ـ
NHK

4ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارت و وابسته دفاعی ـکابل ارسال شده به لندن ٬اسالمآباد ٬دهلی نو٬
ـکراچی ٬تهران ٬جده ٬فرماندهیهای نظامی.
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غـیرقابل رؤیت بـرای
بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا پیمانکاران مشاور ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده است .تا تاریخ  12آبان  1378در بایگانی ضبط شود .تمامی اجزای گزارش طبقهبندی و قیود
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ـکل سند را دارا میباشند.
سند شماره )(10
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیرقابل رویت برای
بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار
ـکشور :افغانستان  /پاـکستان
موضوع1 :ـ نگرانی ناراضیان افغانی پیرامون حمله بزرگ جمهوری دمکراتیک افغانستان در استان
پکتیا2 .ـ پذیرفتن دولت پاـکستان به اینکه به طور محدود تدارکات مهمات شورشیان افغانی را تامین
ـکند.
)تاریخ اطالعات 29 :مهر ـ  9آبان 31 ٬1358ـ 21اـکتبر (1979
منبع :یک مقام پیشین میان رتبه دولت افغانستان که در دهه آخر خرداد  1357به پاـکستان گریخت .او
روابط نزدیکی بارهبری جبهه آزادی ملی افغانستان و سایر گروههای تبعیدی درپاـکستان دارد .او یک
منبع جدید و امتحان نشده است .او خبرهای خود را از سران تبعیدی افغانی در پاـکستان اخذ کرد.
1ـ خیرهایی که به سران تبعیدی افغانی در پاـکستان رسیدهاند حاـکی از آن است که در حدود  29مهر
 1358نیروهای مسلح جمهوری دمکراتیک افغانستان تحت کنترل مستشاران نظامی شوروی حـمله
بزرگی را در استان پکتیا شروع کردند .شورشیان قبیلهای افغان که در آغاز تهاجم نیروهای جمهوری  ...به
پاـکستان گریخته بودند گزارش دادند که دولت افغانستان حدود  300تانک و زرهپوش را با پشتیبانی
هواپیمای میگ  21و هیلکوپترهای توپدار 24ـ MIبه نواحی قبیله نشین ٬...منگل و جاجی اعزام داشته
بود و ...حرم )شرقی 22ـ ٬69شمالی 41ـ (33و همچنین نواحی وسیعی در اطراف علی ...جاجی )شرقی
43ـ ٬69شمالی 57ـ (33و چمکانی )شرقی 49ـ ٬69شمالی 48ـ (33که در چند ماه گذشته در دست
قبایل شورشی بوده باز پس گرفته بود.
2ـ تعداد کثیری از شورشیان قبایل منگل و جاجی همراه خانوادههای خود از مرز پاـکستان به نواحی
پاراچینار )شرقی 60ـ ٬70شمالی 54ـ (33و میرام شاه )شرقی 04ـ ٬70شمالی 01ـ (33گریختهاند.
شورشیانی که فراری شدهاند خانوادههای خود را در محل امنی در پاـکستان خواهند گذاشت و به
نواحی قبایل خود بازخواهند گشت تا شورش خود را علیه نیروهای دولتی ادامه دهند .سبقتاهلل مجددی
رهبر جبهه آزادی ملی افغانستان اخیرًا همراه با مقداری تدارکات درمانی ٬پتو و غذا برای شورشیان قبایل
و خانوادههایشان عازم پاراچینار شد .پیش از آن حدود  500شورشی قبیلهای جهت درمان جراحاتی که
در نبرد با نیروهای دولتی افغانستان در استان پکتیا برداشته بودند به پیشاور آمده بودند.
3ـ قبایل شورشی که لطمه اصلی حمله جمهوری دمکراتیک افغانستان به آنها رسید٬پیروان سید حامد
)احمد ـ م( گیالنی رهبر محاذ ملی انقالبی افغانستان بودند که در حال حاضر در عربستان سعودی به دنبال
حمایت عربستان سعودی از مبارزه شورشیان به سر میبرد.
ـگیالنی که از آغاز تهاجم جمهوری دمکراتیک افغانستان در تماس تلفنی با مشاوران خود در پاـکستان
بوده ٬بیش از همه نگران اوضاع است و در نظر دارد جهت از سرگیری فرماندهی نیروهای خـود در
پاـکستان پس از تعطیالت عید )12ـ 10آبان( به پاـکستان بازگردد .در عین حال وی از مشاوران خود

افغانستان  703

خواسته بود با مقامات دولت پاـکستان تماس گرفته و خواستار پشتیبانی مادی برای قبایل شورشی شوند.
4ـ در ...و  6آبان یکی از مشاوران گیالنی با تنویر احمدخان مدیرکل اداره افغانستان ٬ایران و ترکیه
وزارت خارجه پاـکستان و رضا پیراچا کفیل وزیر خارجه مالقات کرد تا آنها را در مورد اوضاع پکتیا
توجیه کرده و خواستار پشتیبانی دولت پاـکستان از قبایل شورشی شود.تنویر و پیراجا گفتند خود از دامنه
تهاجم جمهوری دمکراتیک افغانستان در پکتیا آـگاه بودند و منابع اطالعاتی پاـکستان در ـکابل گزارش
ـکرده بودند که شورویها به حفیظاهلل امین رئیس جمهور افغانستان توصیه نموده بودند که نیروهای خود را
تحت راهنمایی مستشاران شوروی متمرکز کند تا شورش در استان پکتیا را سرکوب کنند .دولت پاـکستان
تا اندازهای بر اساس گزارشهایی که از منابع خود در قبایل شورشی که بسیاری از شورویها را در پکتیا
ملبس به یونیفورمهای نظامی افغانستان دیده بودند شاهد داشت که شورویها عمیقًا در تهاجم پکتیا دست
دارند.
5ــ پیراچا به رهبر ناراضی افغانی توصیه کرد به پیشاور برگردد و در آنجا او باید با یک سرگرد نیروی
زمینی پاـکستان که به ناراضیان افغانی تسلیحات برای قبایل شورشی در پکتیا میدهد ٬تماس بگیرد.
در  8آبان یک مشاوردیگر گیالنی با آن سرگردنیروی زمینی پاـکستان درپیشاور تماس گرفت و همان
طور که قول داده شده بود ٬مقدار نامعلومی تسلیحات دریافت نمود .سرگرد پاـکستانی اذعان نمود که از
طرف مقامات باالتر در اسالمآباد به وی اجازه داده شده بود که این کمک محدود را فراهم کند و مقدار
بیشتری )تصریح نشد( کمک در آتیه داده خواهد شد.
6ـ توضیح حوزه فعالیت :برای کسب جزئیات بیشتر درباره تهاجم عمده نیروهای مسلح افغانی در
استان پکتیا تحت راهنمایی مستشاران نظامی شوروی بـه گـزارش 70ـ315/18968ـ TDFIRD B
مورخ  7آبان  1358نیز رجوع کنید که از یک مقام امنیتی پاـکستان گرفته شده است.
7ـ محل کسب اطالعات :پاـکستان ٬اسالم آباد ) 9آبان  (1358شماره گزارش حوزه فعالیت 218
 .NPR8ــ حوزه انتشار :سفارتخانه و وابسته دفاعی اسالم آباد ٬ارسال شد به ـکابل ٬کراچی ٬دهلی نـو٬
جده٬لندن ٬تهران ٬ریاست ستاد فرماندهی استراتژیک هوایی ٬ریاست ستاد فـرماندهی اقـیانوس آرام
)منحصرًا برای ریاست ستاد فرماندهی اقیانوس آرام ٬...٬ریاست ستاد ناوگان اقیانوس آرام ٬فرماندهی
ناوگان هفتم فقط برای مشاور سیاسی(.
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سند شماره )(11
طبقهبندی گزارش ـ سری ـ هشدار ـ شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیر قابل رؤیت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده.
ـکشور :افغانستان
منبع :یک کارمند دولتی متوسط افغان که منبعی جدید و آزمایش نشده است .او پاراـگرافهای یک تا
چهار را از یک مقام نظامی افغان و پاراـگرافهای پنج و شش را از نتیجه مشاهدات شخصی در اختیار ما
ـگذارده است.
موضوع :افزایش حضور نظامی روسیه در ـکابل )تاریخ خبر :سپتامبر و اـکتبر
 1979ـ مهر و آبان (1358
1ـ در پایگاه نظامی پل چرخی )پل چرخی ـ م( قسمت آموزش رانندگان تانک تـعداد آمـوزش
دهندگان روسی از  18نفر دراواخراوت  1979به تعدادی حدود  20ـ  30نفر دراواخر اـکتبر افزایش یافته
است) .اظهار نظر منبع وی دسترسی آزاد به دیگر مکانهای پل چرخی ندارد لیکن اظهار میدارد که بنا بر
ـگفتگوهایش با دیگر مقامات افغانی وی معتقد است که تعداد مقامات روسی منصوب به دیگر مکانهای
نظامی به طور فاحشی افزایش یافته است(.
2ـ در پایگاه پل چرخی در حال حاضر حدود  200تانک حاضر به کار موجود است .این تانکها از
داخل پناهگاههای پادگان جایی که قبًال به دستور مشاورین روسی انبار شده بودند بیرون آورده شدهاند و
چون قبًال به مقامات روسی اطالع داده شده بود که اـگر به این پناهگاهها حمله شود تانکها به شدت آسیب
خواهند دید .تعداد تانکها در این محل هنوز به مقدار زیاد افزایش نیافته است.
3ـ در حال حاضر 500داوطلب سربازافغانی تحت تعلیم تانک درپل چرخی هستند .از نظر سنی بین
 24ـ  20هستند و اـکثر آنها ازاقوام خلقیهای متعهد به شمار میآیند )اظهار نظر منبع فرعی :سطح کارآیی
ـکنونی آنها به نظر نمیرسد که استفاده از تانکهای پل چرخی را ممکن سازد(.
4ـ اظهارنظر منبع :منبع فرعی با قاطعیت بیان میدارد ”ـکه روسها اختیارات را در سربازخانههای پل
چرخی به دست گرفتهاند و قدرت تصمیمگیری اینک در اختیار روسهاست“ .منبع فرعی از این واقعیت که
اـکنون دیگر روسها قدرت نظامی افغانستان را اداره میکنند ناراحت است .روحیه او و دیگرانی که در وضع
او هستند در وضع بسیار بدی است.
 5ـ تعداد بیشماری از روسهای جوان وارد افغانستان شده و در مجتمع مسکونی میکرایون جای
ـگرفتهاند .درتاریخهای 29 ٬28و  ٬30اـکتبربین ساعتهای 16تا 17یک شمارش تقریبی ازروسهای جوان
ـکه به تفریح و بازی والیبال درزمینهای ورزشی بلوک 5مشغول بودند انجام شد.حدود  30سرباز شمارش
یافت )توضیح منبع :قبل از اوت  1979تنها یک زمین والیبال وجود داشت( .روسهایی که بعضیهاشان
لباس افغانی به تن کرده بودند حدود  21یا  22ساله به نظر میرسیدند .همه آنها موهایشان به سبک
”نظامی“ بسیار کوتاه اصالح شده بود .این تازه واردهای روسی را به سادگی میتوان از مشاورین نظامی
روسی تمیزداد .مشاورین نظامی روسی معموًال مسنتر بوده ٬لباس شخصی به تن دارند و موهایشان بلند
است و معموًال همسر و کودکانشان نیز همراهشان است )توضیح منبع :به نظر میرسد که تعداد مشاورین
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نظامی ساـکن در مجتمع مسکونی افزایش یافته باشد( .در  29و  30اـکتبر سه دستگاه اتوبوس افغانی
روسیاالصل دیده شد که کودکان روسی را به مدرسه میبرد.
اتوبوسها مملو از این کودکان بودند .هر سه اتوبوس حدود  100کودک را به همراه داشتند) .توضیحی
منبع :روسها قصد پنهان نمودن حضور فزاینده خود در این مجتمع مسکونی را ندارند .این طور به نظر
میرسد که آنها میخواهند بگویند ”ما در اینجا خواهیم ماند به ما عادت کنید“.
6ـوقتی که شخصی وارد مجتمع میکرایون ازطریق آب پس از عبورازپل روی رودخانه ـکابل میشود
پس از گردش به چپ از دو ساختمان نظامی عبور خواهد کرد .اولی به وسیله افغانها حفاظت میشود؛ در
صورتی که ساختمان دوم که یک مرکز مخابراتی است به وسیله افغانهای تحت فرمان یک جوان روسی
حفاظت میگردد .این جوان روسی که مو طالیی است یونیفورم افغانی بهتردوخته شدهای را میپوشد و در
حالی که کالشینکف بر دوش دارد شبها سربازان خود را مورد بازدید قرار میدهد .او را در سـاعات
مختلف شب در آنجا میتوان دید.
7ـ محل کسب اطالعات :ـکابل ٬افغانستان ) 30اـکتبر  (1979شماره گزارش  4132ـ NHK
 8ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه و وابسته نظامی در ـکابل ارسال شده به لندن ٬اسالمآباد ٬دهلی
نو ٬کراچی ٬تهران ٬جده ٬فرماندهیهای نظامی....
طبقهبندی گزارش ـ سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ــ غیر قابل رویت برای
بیگانگان ـ غیر قابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده است .تا تاریخ  8آبان  1378در بایگانی ضبط شود تمام اجزای گزارش طبقهبندی و قیود کل
سند را دارد.
سند شماره )(12
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل رویت برای
بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار.
ـکشور :افغانستان  /شوروی )تاریخ اطالعات :اـکتبر  1979ـ مهر و آبان (58
موضوع :یک افسر ...رتبه ارتش افغانستان که گزارشهایش عمومًا مورد تأیید
قرار گرفتهاند .او این خبر را از افسران ارشد ....وزارت دفاع کسب کرد.
1ـ ......اـکتبر ٬افسران خلقی طرفدار ترکی  ........دستگیر شدند.
2ـ.......اسداهلل ......پیام ٬عضو شورای  ...........رئیس مخابرات رادیویی  ......و دو جانشین او شد.
سرهنگ گل حسن زرمتی  .......بازرس .........گلحسن زرمتی ازنزدیکان......محمد اسالم وطنجار بود.
هر دوی آنها  ......و پشتون هستند.
سرگرد خدایدوست اندار ٬رئیس  .......در وزارت دفاع .سرگرد گل بهار ٬رئیسپرسنلی .........معاون
ریاست تشکیالت یک سروان عالیرتبه) .توضیح حوزه فعالیت:منبع نمیتوانست نامش را به خاطر آورد(.
)توضیح منبع :بازداشتهای دیگری نیز صورت گرفتهاند(
3ـ )توضیح حوزه فعالیت :گزارش 4130ـ NHKرا که گزارش قدیمیتری را بازداشت طرفداران ترکی
در ارتش میباشد ٬مالحظه کنید(.
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سند شماره )(13
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیر قابل رویت برای
بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار.
ـکشور :افغانستان منبع :یک افسر افغانی میان رتبه که اخبار او عمدتًا مورد تأیید قرار گرفته است .او
این اخبار را از یک افسر اطالعاتی افغانی به دست آوردهاست.
موضوع1 :ـ تالش احتمالی برای ترور پرزیدنت حفیظاهلل امین.
2ـ کمین برای اتوبوسها در خارج از ـکابل) .تاریخ اطالعات :اواخر اـکتبر  1979ـ اوایل آبان (58
1ـ در اواخر اـکتبر یک افسر مورد اعتماد خلقی که به عنوان محافظ در مقابل مجلس خلق که دفتر
حفیظ اهلل امین در آن قرار دارد انجام وظیفه میکرد ٬در حالی که سعی داشت اسلحه کلتی را به داخل
منطقهای از کاخ که بردن اسلحه به آن جاممنوع است و تنها محافظین شخصی امین میتوانند اسلحه داشته
باشند ٬ببرد دستگیر شد .تحقیقات ازافسر خلقی نشانگر این مطلب است که او در تالش برای پنهان نمودن
اسلحه در منطقه ممنوعه قبل از استفاده آن جهت ترور امین بوده است )توضیح منبع فرعی :قبل از اینکه
امین قدرت را از ترکی بگیرد ٬افسران خلقی مورد اعتمادی چون افسر دستگیر شده اجازه داشتند که در
حضور امین ترکی اسلحه حمل نمایند .از تاریخی که امین به ریاست جمهوری رسید تمام افسران از حمل
سالح در محل کاخ جایی که امین زندگی و کار میکند محروم شدهاند .مالقات کنندگان افغانی که به کاخ
میآیند حداقل دو مرتبه تفتیش بدنی شده و همین طور به وسیله وسائل فلز یاب بازرسی میشوند .یک
وسیله فلزیاب جای اسلحه را که افسر خلقی در بدنش مخفی نموده بود شناسایی کرد(.
2ـ در حدود  9آبان ٬دو ”ماشین“ )توضیح منبع :ممکن است که اتوبوس بوده باشند( ٬درپشت دو منبع
ذخیره بنزین در گذرگاه جاده ساالنگ که اولین محله خارج ـکابل میباشد ٬متوقف گردید” .ماشینها“ به
وسیله شورشیانی که لباس نظامیان افغانی را پوشیده بودند وادار به توقف گردیده بودند .وقتی که راننده
یکی از ”ماشینها“ میخواست اسلحه خود را بردارد تیری به میان چشمانش شلیک شد .شـورشیان
اتوبوس را غارت نموده و به تپههای اطراف فرار کردند.
3ـ محل کسب اطالعات :افغانستان ٬ـکابل ) 11آبان 2 58ـ نوامبر  79شماره گزارش 4138ـ.(NHK
4ـ انتشار از حوزه فعالیت :سفارتخانه ووابسته نظامی در ـکابل .ارسال شده به لندن ٬اسالم آباد ٬دهلی
نو ٬کراچی ٬تهران ...طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیرقابل
رؤیت برای بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران با مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات
تحت نظر تهیه کننده است .تا تاریخ  12آبان  1378در بایگانی ضبط شود .تمام اجرای گزارش طبقهبندی
و قیود کل سند را دارا میباشد.
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سند شماره )(14
طبقهبندی گزارش :سری ـ هشدار اطالعاتی ـ غیرقابل دسترسی برای بیگانگان ـ غیرقابل دسترسی
ـکشور :افغانستان  /روسیه
برای پیمانکاران با مشاوران پیمانکار
موضوع :پروازهای مهمات رسانی به منطقه ـکابل.
)تاریخ اطالعات :اـکتبر (1979
منبع :یک افسر میان رتبه نیروی هوایی افغانستان که گزارشات پیشین او مورد تأیید قرار گرفته است.
وی این اطالعات را در حین انجام وظیفه به دست آورده است.
1ـ در طول دو هفته آخر اـکتبر  1979حدود  10پرواز  (CUB) AN 12حامل مهمات از روسیه به
خواجهرواش و پایگاه هوایی بگرام ـکابل وارد شد .این محمولهها دو برابر محموله مهماتی است که در دو
هفته اول اـکتبر وارد شده بود.
2ـ )اظهار نظر منبع گزارش کننده :مهماتی که از روسیه میرسد به وسیله هواپیماهای باربری به
خلبانی خدمه روسی به مناطق درگیری برده میشود(.
3ـ محل کسب اطالعات :افـغانستان ٬ـکـابل ) 9آبـان  (1358شـماره گـزارش حـوزه فـعالیت:
4133ـ ٬NHKهمچنین فرستاده شد به لندن ٬اسالم آباد ٬دهلی نو ٬کراچی ٬تهران ٬جـده ٬فـرماندهی
نیروهای آمریکا در اروپا...
طبقهبندی گزارش ـ سری ـ اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ ـ غیرقابل رویت برای
بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیهـکننده است .تا تاریخ  10آبان  1378در بایگانی ضبط شود .تمام اجزای گزارش طبقهبندی وقیود کل
سند را دارد.
سند شماره )(15

سری
ـکشور :افغانستان  /روسیه
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است ـ غیرقابل رویت برای بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای
پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار
منبع :یک افسر میان رتبه نظامی افغان که گزارشات پیشین او مورد تأیید قرار گرفته است وی این
اطالعات را از طریق یک افسر اطالعاتی ارتش افغانستان به دست آورده است.
)تاریخ اطالعات :آذر و آبان  58ـ اـکتبر .(1979
موضوع :به کنترل درآمدن پایگاه هوایی شینداد توسط روسیه
1ـ از اواسط اـکتبر روسها کنترل پایگاه شینداد در استان فراه را به دست گرفتهاند )اظهار نظر منبع:
شورویها درباره پایگاه هوایی شینداد همان نظارتی را اعمال کردند که بر پایگاه هوایی بگرام اعـمال
داشتهاند( و مقامات افغانی در آنجا فقط به صورت ”نمایشی“ هستند و تمام تصمیمات در این پایگاهها
توسط روسها اتخاذ میگردد.
2ـ محل کسب اطالعات :افغانستان ٬ـکابل ) 11آبان  (1358شماره گزارش ـ 4136ـ.NHK
3ـ طبقهبندی گزارش :سری ـ اخطار ـ شامل منابع و روشهای اطالعاتی است ـ غیرقابل رویت برای
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بیگانگان ـ غیرقابل رویت برای پیمانکاران یا مشاوران پیمانکار ـ پخش و اقتباس اطالعات تحت نظر
تهیه کننده است .تا تاریخ  10آبان  1378در بایگانی ضبط شود .ـ تمام اجزای گزارش طبقهبندی و قیود
ـکل سند را دارا میباشد.
سند شماره )(16

سری ـ  28شهریور  58ـ اعضا

از :رئیس 516886
به :با حق تقدم به تهران ٬رونوشت برای ـکابل
هشدار :شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است
عطف به :تهران ) 54242به ـکابل فرستاده نشد /احتیاج نیست(
1ـ برای ـکابل ٬تلگرام مرجع درخواست میکند که تهران بـه....اوضـاع افـغانستان افـزوده شـود.
درخواست میشود ـکابل هماهنگی کند.
2ـ در ادامه اقداماتی که اتخاذ شده تا یک ارتباط اطالعاتی با دولت بازرگان برقرار شود ٬ما ...که
ـکاردار لینگن اطالعات دست چینی را که شفاهًا تکرار میشود ٬شفاهًا درباره افغانستان به یزدی یـا
بازرگان بدهد .این مطالب از طرف ستاد به قرارگاه مخابره خواهد شد تا به لینگن بدهند .اولین اطالعات
ذیًال ارائه میشود .لینگن باید این را توضیح دهد که اطالعات به عنوان جزئی از فعالیتی داده میشود که از
جلسه توجیه اطالعاتی  30مرداد شروع شد .او همچنین باید از بازرگان یا یزدی بخواهد دولت ایران هر
ـگونه تأییدی نسبت به این اطالعات داشته باشد یا بتواند به دست آورد .بدهد .به این ترتیب ما میخواهیم
ـگفتگوی )تکرار میشود گفتگو( اطالعاتی راتشویق کنیم .شما میتوانید به لینگن اطمینان دهید که وزارت
خارجه در جریان این درخواست است و موافقت دارد.
3ـ ”در  26مرداد ٬یک هیئت نظامی عالیرتبه روس تحت ریاست یک ژنرال چهار ستاره وارد ـکابل
شد .این ژنرال توسط  12ژنرال و  6سرهنگ دیگر همراهی میشد .پیشبینی میشد که این هیئت به مدت
 25روز در آنجا بماند تا اوضاع شورش را مطالعه کند .موقعیت مستشاری شوروی برای ارتش افغانستان
در چند ماه گذشته تقویت شده است.به عالوه در اواسط شهریور ما خبرهای تأیید نشدهای به دست
آوردیم مبنی بر اینکه سربازان شوروی به صورت لشکر وارد ـکابل شده بودند تا احتماًال از شهروندان و
تأسیسات شوروی حفاظت کنند .به هر حال ما خبرهای فایل اطمینانی داریم که تقریبًا  400سرباز
شوروی در....بگرام نزدیک ـکابل مستقر شدهاند.
4ـ مخاطبین به تلگرام شماره  241747وزارت خارجه مورخه  23شهریور توجه خواهند کرد که
مربوط به برقراری گفتگو راجع به افغانستان با دولت ایران میباشد .ممکن است که این پیام به دنبال تأیید
ما از پیشنهاد مطروحه در پاراـگراف ...به وزارت خارجه با تحریک ما ارسال شده باشد ٬اما به هر صورت
جهت و ......آن به قصد تکمیل قضیه بوده است .مثًال.........اوضاع افغانستان به طور کلی با یزدی بـا
بازرگان ٬لینگن باید خبر پاراـگراف سه را رد کند و خواستار تأیید ایرانیها شود.
5ـ بدون پرونده ٬تا تاریخ  28شهریور  78در بایگانی ضبط شود .تمامًا سری .سری.

ـکتاب سی و یکم

ـکردستان )(1

”غائله ـکردستان به دست مشتی از خدا بیخبر مزدور که از اسلحه اجنبی برخوردار و از پشت مرزها
الهام میگرفت به قیام دالورانه قوای انتظامی و پاسداران انقالب در هم پیچیده و سرکردگان مفسد و
وابسته به اجانب در گریزگاهها پنهان و جوانان فریب خورده ما را به جای گذاشتند” .امام خمینی“
پس از آنکه ملت مسلمان ایران توفیق پیروزی برایش حاصل شد ٬باب رحمت برای همه باز گردید٬
همه واقعًا آزاد شدند قلمها ٬گروهها ٬فعالیتها ٬مرزها ... ٬ولی عدهای خیانتکار و فاسد که هنوز بنده نفس
پرستی خویش بودند به اخاللگری و فتنه سازی برخاستند .از این مهلت آزادی از بند رژیمهای مستکبر٬
سوءاستفاده کردند و در ـکردستان و سایر نقاط کشور علیه انقالب توطئه کردند و فاجعهها به وجود
آوردند.
اینها مثل یهود بنی قریضه بودند که در زمان رسول اـکرم )ص( با آنکه نبی رحمت بود ٬فرمود تمام آنها
را گردن زدند .عدهای که به مقابله علیه جمهوری اسالمی پرداختند ٬نشان دادند که از مشاهده نور رحمت
عاجز و مستوجب غضب الهی میباشند و دیدند آنچه ملت غیورایران به اذن خدا و به امرخدا با آنها کرد.
این مجموعه از اسناد جاسوسخانه آمریکا پیوندهایی را که مفسدین ـکردستان با امپریالیسم جهانی و
در رأس آن آمریکای جنایتکار وصهیونیسم وایادی آنها داشتهاند ٬نشان میدهد .این مجموعه مشتمل بر
دو کتاب است .کتاب اول حاوی یک جزوه پژوهشی از سازمان سیا تحت عنوان ”نظری کلی بر مسئله
ـکردها“ است .مابقی کتاب اول اسناد بخش سیاسی جاسوسخانه در رابطه با اوضاع ـکردستان میباشد و
اسناد قبل و بعد از انقالب را در بر میگیرد .کتاب دوم تمامًا اسناد عملیاتی سازمان سیا میباشد و قسمت
اعظم آن از اسناد رشته رشته شده به دست آمده است .در این کتاب گوشهای از جزئیات و شیوههای
جمعآوری اطالعات سازمان سیا نشان داده شده است .این گونه اسناد و گزارشهای عملیاتی در فواصل
معین مورد بازبینی تحلیلگران سازمان سیا قرار میگرفته و منتهی به تهیه جزوات پژوهشی از آن نوع که در
ـکتاب اول موجود است ٬میشده است.
امروزه دیگر آشکار شده است که مطالعات و پژوهشهای دقیق ابرقدرتها درباره روحیات و سوابق
اقوام و مذاهب و نژادها و منابع مادی و معنوی کشورها همگی در جهت تحقق نیات شیطانی ایشان که
شناخت راههای نفوذ در آنها برای تأمین منافع و مطامع پایانناپذیر خود میباشد ٬بوده است .کارشناسان
و اهل فن ایشان میآمدند و در کنار نقشه برداری از معادن و ذخایر ممالک در روحیات مردم و دستجات
مختلف کاوش میکردند ٬تا بدانند برای حفظ منافع با هر جماعتی چگونه باید برخـورد کـرد .بـرای
دسترسی به نفت یا دسترسی به آبهای گرم فالن منطقه آیا باید ندای دفاع از حقوق این قوم و آن فرقه
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مذهبی سر داد یا بهتر است از دولت مرکزی حمایت کرد و موجبات سرکوب آن قوم و فرقه را فراهم کرد.
مبین این نوع رفتار و طرز نگـرش
عملکرد انگلستان ٬استعمارگر پیر ٬در رابطه با کردهای عراق ّ
سودجویانه است که تحلیلگران سیا نقل کردهاند” :اـگر چه سیاست خارجی بریتانیا مخالف تمایالت
تجزیهطلبانه کردها نبود و لیکن کشف نفت در جنوب ایران و امکان پیدایش نفت در شمال عراق عمًال بر
علیه حمایت بریتانیا از ـکردستان مستقل عمل کرد .کشف نفت در سال  1927در منطقه ـکرکوک که امتیاز
آن به آمریکاییها و اروپاییها داده شد ٬عمًال تمایالت غربیها را برای حمایت از جنبش استقاللطلب کرد٬
متوقف کرد“.
در عراق حمایت شوروی از قضیه کردها در طی سالها در رابطه معکوس با موفقیت آن در جلب نظر
حکومت مرکزی در بغداد فراز و نشیب داشته است “.روسیه همواره در صدد استفاده از کردها و طرح
مسئله خودمختاری در جهت منافع خود بوده و در این میان شاید انگیزههای ایدئولوژیک هم هیچ گاه
مطرح نبوده است .جمهوری دمکراتیک مهاباد در زمان حضور نظامی روسیه در خاـک ایران استقرار یافت
و با خروج قوای آن کشور ٬این جمهوری نیز سقوط کرد .غرض کلی از حمایتهای ظاهری این بوده که در
صورت ضعف رژیمهایی که با کردها در خاـک خود سر و کار دارند ٬روسها نیز از داشتن یک پایگاه در
منطقه محروم نباشد .میزان حمایت روسها رابطه معکوس داشته با روابطشان با دولتهای مرتبط به مسئله
ـکردها .چنانکه در مورد ایران )نقل از سند(” .پیش از سقوط شاه ٬شواهد اندکی از ارتباط شوروی با
جنبش چند سال اخیر کردها در داخل ایران به چشم میخورد“.
پس از سقوط شاه” :شورویها از طریق رادیوی مخفی خود در باـکو به نام صدای ملی ایران ٬حمایت
خود از خواستهای کردها برای خودمختاری در چهارچوب کشور ایران را اعالم داشتهاند  ...شورویها بین
خواستهای ”حقه“ گروههای اقلیت برای خودمختاری محلی و آنچه که آنها تمایالت تجزیهطلبانه مورد
حمایت امپریالیسم مینامندتمایز آشکار قائل میشوند”.این تمایز در حالی بوده که هیچ یک ازطرفداران
صریح امپریالیسم آمریکا نیز ادعای تجزیهطلبی نداشتهاند و با مساعدت حزب دمکرات و گروهکهای
چپنما و حمایت رژیم بعث عراق فقط برای سرنگونی جمهوری اسالمی میجنگیدند.
شیطان بزرگ برای برخورداری کامل از خوان یغمایی که نوکرش محمدرضا در ایران فراهم کرده بود٬
سیاست سرکوب کردهایی که خواهان رهایی از سلطه اهریمنی شاه بودند را به وی تجویز میکرد .جزوه
سیا مینویسد” :از اواخر  1940تا اوایل  1978رژیم شاه قادر به آرام نگهداشتن نسبی کردها بود.این
منظور از طرق زیر عملی گردید :حضور نظامی گسترده درمنطقه کردنشین ٬مسلح کردن کردهای وفادار به
حکومت ٬تبعید رهبران ایلی مظنون به فعالیتهای ضد حکومتی و توسعه امکانات اقتصادی و آموزشی در
منطقه “.طرح اصالحات ارضی که از طرف مستشاران آمریکایی دیکته شده بود ٬عالوه بـر نـابودی
ـکشاورزی ووابسته کردن مملکت ناظر به این جهت نیز بود” :اصالحات ارضی که در جهت تضعیف اقتدار
رهبران قبایل قرار دارد بیش از هر ناحیه ایران در شمال غرب آن تأثیر و سرعت اجرا داشته است .هر چند
ـکه بعضی از رهبران قبایل که تصور میشده به دولت وفادارند اجازه یافتهاند که امالـک وسیعی را حفظ
نمایند” .همچنین رژیم آمریکایی شاه برای آنکه با فراغ بال به سیاستهای توسعهطلبانه خود در خلیج
فارس بپردازد و سیاستهای رژیم صهیونیستی برای تضعیف جبهه اعراب را که در آن زمان به ظـاهر
رویاروی صهیونیستها بودند را پیش ببرد ٬از خواست به اصطالح خودمختاری کردهای عراق حمایت
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میکند .با این وصف٬پس ازمدتی رژیم شاه و درواقع آمریکا با رژیم عراق به مصالحه میرسد و آنگاه این
دو مشترکًا به سرکوب به اصطالح خودمختاری میپردازند .آنچه به صراحت میتوان گفت این است که
ـکردها وجهالمصالحه مقاصد و نیات ابرقدرتها و رژیمهای حاـکم مربوطه شان برای دستیابی به منافع و
مقاصدشان بودند.
پس از انقالب اسالمی رژیم عراق همین سیاست را به کـار مـیگیرد و بـا پشـتیبانی از مـدعیان
خودمختاری در ـکردستان ایران سعی میکند ازجمهوری اسالمی امتیاز بگیرد ٬لذا خانها وفئودالهایی را که
شاه تقویت کرده بود و سایر بازماندگان رژیم منحوس شـاهنشاهی را تـحریک کـرده تـا زیـر لوای
خودمختاری برای سرنگونی جمهوری اسالمی فعالیت کنند.
علیرغم درخواستهای مکرر این مفسدین از شیطان بزرگ برای اعالم حمایت از آنان ٬آمریکا پاسخ به
این درخواستها را موکول به دریافت اطالعات دقیقتر از ـکردستان میکرده است .به این منظور سازمان سیا
فعالیت گستردهای را با استفاده از جاسوسان خود پی میگیرد.در طی مدت چند ماه درگیریهای پس از
پیروزی انقالب اسالمی در ـکردستان تا زمان اشغال جاسوسخانه آمریکا ٬سیاحداقل چهار جاسوس خود
را روانه ـکردستان کرده که دو تن از این جاسوسها خبرنگار بودهاند .از این دو خبرنگار یکی برای ارگان
حزب کمونیست فرانسه قلمزنی میکرده و دیگری عامل دسترسی به محافل چپ بوده است.
جنجالی که پیرامون به اصطالح مسئله اعدامهای سریع و انـقالبی در ـکـردستان در مـطبوعات و
شبکههای خبرگزاری غربی و شرقی ایجاد شده بدون شک نتیجه فعالیتهای این نوع خبرنگاران نوکر
امپریالیسم بوده است.
سازمانهای در خدمت امپریالیسم چون سازمان ملل نیزطبق معمول به یاوهـگویی پرداختند و در جرگه
طرفداران خودمختار و اقلیتها در آمدند .کمیسیون فرعی سازمان ملل تلگرامی به این مضمون به ایران
میفرستد” :ـکمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیضات و دفاع از حقوق اقلیتهای سازمان ملل در تالشش
جهت حفاظت از حقوق انسانی تمام افراد اعالم میدارد ٬که با دریافت گزارشهای اعـدامـهای سـریع
ـکردهای بیشماری در ایران عمیقًا احساس تکان و تأثر نمود و قطع فوری این اعمال غیر انسانی را
درخواست میکند”.یقینًا پس از مطالعه اسناد و شناختن ماهیت معدومین بهتر میتوان فهمید که ایـن
ـکمیسیون بابت چه چیزی ”احساس تکان و تأثر“ و تزلزل در موجودیت خود نموده است .مثل همیشه
شرق و غرب دست در دست هم نهاده و یکدیگر را از مواضع ظاهرًا متفاوت تقویت میکنند .نمونهای از
تبلیغات رادیوی روسی صدای ملی ایران در یکی از اسناد منعکس است )این متن را سازمان خبری
رادیوهای بیگانه ضبط کرده که یکی از شعبات سازمان سیا میباشد ـ نقل از سند(” :زیر شعار دروغین
دفاع از اسالم ٬عوامل امپریالیسم وصهیونیسم سعی دارند به نیروهای حقیقی انقالب و تقاضاهای مشروع
و منصفانه مردم کرد برای به دست آوردن خودمختاری اداری و فرهنگی در محدوده تمامیت ارضی و
وحدت ملی ایران ضربه وارد آورند .مرگ زنان ٬بچهها و پیران بیدفاع در ـکردستان پیش درآمدی هم
برای نابودی آزادی در کشور میباشد“ .منظور روسها از ”نیروهای حقیقی انـقالب ”و ”تـقاضاهای
مشروع و منصفانه“ رااز متن اسناد به خوبی میتوان دریافت که این نیروها چه کسانی بودهاند و تقاضاها و
پیامهای خود را به چه رژیمهایی تقدیم میداشتهاند.
بنا بر اسنادی که به دست آمده ٬سازمان سیا طرحهایی داشته مبنی بر اینکه اخبار حاـکی از حمایتهای
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شوروی از کردها و سایر اقلیتهای ایران را در جلسات سری تبادل اطالعاتی که با بعضی از سران دولت
موقت داشته ٬مطرح نموده و بزرگنمایی کند .این اقدام سازمان سیا برای متوهم ساختن مقامات مذکور
نسبت به عوامل آمریکایی فعال در ـکردستان و ماهیت دخالتهای رژیم عراق بوده تا آنان درنیابند که این
دخالتهای عراق ناشی از سیر وابستگی از شرق به غرب این رژیم در سالهای اخیر بوده است و در پی آن٬
این افراد دلباخته به غرب از ترس مترسکی که آمریکا علم کرده بود هر چه بیشتر از گذشته به طرف او
سوق پیدا کنند و منافع پیشین او در ایران را اعاده نمایند.
در یکی از این جلسات معاون نخستوزیر وقت )امیر انتظام( از مأمور سیا با صراحت راه حل مسئله
ـکردستان را طلب میکند ٬طرح مسئله آنقدر بیشرمانه است که حتی مأمور سیا آن را نمیتواند باور کند
)سند مربوطه در کتاب افشاـگری شماره  10بخش اسناد سیا٬سند شماره 10انتشاریافته است(.از آنجایی
ـکه اصل سیاست آمریکا بر ثبات منطقه و جلوگیری از گسترش اجتنابناپذیرانقالب اسالمی مبتنی بوده٬
راهحل پیشنهادی سیا ٬تشکیل کنفرانس با عراق و ترکیه بوده تا با رد و بدل نمودن امتیازات و عقدتوافقات
بین دولتهای درگیر با مسئله ٬نگرانی آمریکا از بابت مواردی مثل موارد زیر رفع شود:
ـ تهدید بالقوه نسبت به ذخایر نفتی ایران از جانب سرایت فکر خودمختاری به خوزستان.
ـتقویت فکر خودمختاری در بین کردهای کشورهای هم جهت یا دوست با آمریکا مثل عراق وترکیه.
ـ تقویت موقعیت روسیه در ایران .در سال  58و قبل از آن آمریکا این دیدگاه را داشته که ایران به مثابه
سدی در برابر خواست دیرینه روسیه برای راهیابی به منطقه خلیج فارس میباشد و با این حساب تجزیه
ایران یک قدم روسیه را به مقصود نزدیک میکند.
اینها بخشی از عواقبی بوده که آمریکا در صورت پیروزی جنبش خودمختاری پیش بینی میکرده
است .اما چنین پیروزی را متحمل نمیدانسته و در اولین صفحات جزوه سیا به علل عدم موفقیت این
جنبش در گذشته و آینده بر میخوریم که همانا علت عمدهای است که مأمورین سیا تقاضاهای مکرر
عوامل خود را که خواهان خودمختاری بودند ٬معلق میگذاردند و وعده حمایت مستقیم نمیدادند چرا که
صرفًا حرکتهای آشوبگرانه در ـکردستان را کافی نمیدانستند .آمریکا با مشاهده کمکهای خارجی که
عمدتًا از طرف عراق تأمین میشد غائله ـکردستان را در دراز مدت در جهت مقاصد شوم خود میدید.
وابسته دفاعی آمریکا در ایران پیشنهادهایی در این رابطه میدهد” :ـکردها ممکن است از قدرت کافی
برای تضمین خودمختاری بیشتر برای خود در غرب ایران برخوردار باشند٬اما در حال حـاضر فکـر
میکنیم که آنها قادر به بسط قدرت و نفوذ خود در جهت براندازی دولت نیستند .اـگر کردها ٬آذربایجانیها٬
اعراب و سایر گروههای قومی تالشهای خود را هماهنگ و ازیکدیگر حمایت کنند به عقیده ما آنها امکان
موفقیت دارند .اـگر پالیزبان در دو ماه آینده بتواند ارتش را در ـکردستان خنثی کند )این یک امکان است( و
توده به خاطر اضمحالل بیشتر اقتصاد ٬خمینی را رها کند ٬آن گاه پالیزبان )نه لزومًا کردها( ممکن است به
عنوان یک رهبرجدید مورد قبول واقع شود.وابسته دفاعی همچنان معتقد است که مسئله کردها به خودی
خود نمیتواند تخته پرشی برای سرنگونی رژیم فعلی خمینی باشد“.
چنان که مالحظه خواهد شد ٬یکی از ایادی رژیم بعث که جاسوس سیا نیز بود )سردار جاف( قصد
داشته عینًا همین نقشه حمله همزمان در چند استان را به اجرا در آورد .با در نظر گرفتن اینکه غائله
ـکردستان علیرغم اینکه نمیتواند به خواستهای خود برسد ٬ولی با وجود استمرار کمکهای خارجی یکباره
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نیز از بین نخواهد رفت ٬سودی که آمریکا برای خود در این جریانات منظور میداشته:
الف :جمهوری اسالمی در صدد مقابله با این جریان برمیآید و مدت مدیدی امکانات تواناییهای
انقالب صرف این امر میشود و از به کار رفتن آن در زمینههای سازنده جلوگیری میشود و این خود یک
امتیاز به نفع ضد انقالب است.
ب :جمهوری اسالمی ناچار از مذاـکره با رژیم بعث شده و در ازای قطع تحریکات عراق ٬نگرانی
آمریکا ـ از بابت گسترش انقالب اسالمی در منطقه یا آنچه صدام تحریک شیعیان عراق میخواند ٬رفع
میشود.
ج :در صورت درگیر شدن ارتش در مقابله باجریان بافت وسیستم وابسته به آمریکای ارتش به خاطر
در اولویت قرار گرفتن درگیری دست نخورده باقی میماند و همچنین احتیاج به لوازم یدکی این وابستگی
را تشدید میکند و در نتیجه کانال نفوذی آمریکا باز میماند.
از طرف دیگرمقصدی که تمام جریانهای فعال در ـکردستان بر آن اتفاق نظرداشتند ٬مخالفت با رهبری
روحانیت و خط مشی آن در قبال غائله ـکردستان بود .امام و به دنبال ایشان علمای دین از همان ابتدا
ماهیت آن جریانها و دستاندرکاران آن را شناخته بودند و دولت موقت را که با سادهانگاری و مسامحه
عمل میکرد و مایل به مذاـکره و بازیهای سیاسی در قبال جنایتکاران بود )ناـگفته نماند که آرام کردن غائله
ـکردستان از طریق دولت موقت با روش سازش و مذاـکره تحت رهنمودهای آمریکا موجب تقویت و
استحکام دولت موقت از نظر سیاسی میشد و تقویت دولت موقت و استحکام آن یکی از برنامهها و
ایدههای آمریکای جنایتکار بود (.تحت فشار قرار میدادند تا رفتار قاطعانهتری از خود نشان دهد .پس
از انقالب برای حاـکمیت یافتن لیبرالها و خروج سر رشته از دست امام و پیروان ایشان ٬مأموران سیا در
ایران فعالیتهای گسترده و همزمانی را شروع میکنند تا یک ائتالف از لیبرالهای سیاسی غیر مذهبی ٬به
اصطالح روحانیون میانهرو و سران وابسته ارتش در صورتی که ارتش به عنوان یک عامل کار آمد مطرح
شود ٬ایجاد کنند.
تماس با گروهکهای سیاسی مختلف ادامه مییابد تا در موقع لزوم از این راه حل میانه حمایت کنند.
اسنادی که تاـکنون در رابطه با افرادی مثل بنیصدر ٬امیرانتظام٬شریعتمداری.....٬افشا شدهاند ٬همگی
جوانبی از این طرح بودهاند .آمریکامیدانست که راه حلهای نظامی مثل شورش در ـکردستان نه تنها کافی
نیستند ٬بلکه حمایت از آنها موجب میشود فاسدهایی که در درون و بیرون دولت موقت نزد آمریکا
جلوهـگری میکردند و امیدهای آمریکا در طرح خود بودند مجبور به فاصله گرفتن شوند .بنابراین تا
زمانی که ناآرامیهای ـکردستان ”در جهت نیمه اول شعار دموکراسی در ایران ٬خودمختاری در ـکردستان“
بود و منجر به خودمختاری در ـکردستان نمیشد )و آمریکا میدانست که خودمختاری در ـکردستان٬
بدالیلی که آورده ٬نمیتواند متحقق شود و اصًال خودمختاری همواره یک بهانه بوده است (.این غائله به
طرح آمریکایی روی کار آمدن دولت میانهرو و استقرار نهادهای دمکراتیک کمک میکند و قابل استفاده
است .آشکار است که در صورت موفقیت این طرح شوم ٬ناآرامیها نیز فرو مینشست و جریانهای فعال در
ـکردستان میتوانستند با دولت مورد نظر آمریکا به مذاـکره نشسته و به خواستهای خود برسند ٬در آن
صورت اـگر باز کسانی به ادعاهای گزاف دایر بر خود مختاری اصرار میورزیدند با سرکوب مواجه
میشدند و در ضمن ضرورت ابقای بافت تصفیه نشده ارتش را توجیه مینمودند .در این مرحله نیز با
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هدایتهای مقام والیت فقیه امام خمینی و بیداری امت بود که این طرح آمریکایی نقش بر آب شد.
عراق
جلوه ماهیت آمریکایی رژیم بعث عراق پس از قرارداد مارس  1975الجزیره با رژیم شاه شتاب
بیشتری میگیرد و روابط عراق با حکومتهای غرب و حکومتهای دست نشانده آمریکا روز به روز تحکیم
مییابد ٬معهذا قراردادهای تسلیحاتی و بازرگانی سودآور با روسیه همچنان برقرار میماند ٬چنانکه در
دوران حکومت محمدرضای خائن شاهد امضای قراردادهای مشابه با بلوک شرق بودهایم .در جزوه
تحلیلی سیا آمده” :از زمان قرارداد الجزیره در مارس  ٬1975که عمًال به جنگ کردها در عراق خاتمه داد٬
روابط شوروی و عراق به تدریج بدتر شدهاند ٬هر چند که ارتباط تسلیحاتی که برای هر دو طرف سودمند
است برقرار مانده است ٬شورویها از بهبود روابط عراق با ایران و عربستان سعودی و همچنین روی آوردن
عراق به غرب برای تسلیحات وتکنولوژی غیر نظامی ناراحت بودهاند .به عالوه آنها بابیتوجهی نسبت به
حزب کمونیست عراق و سرکوب آن توسط بعثیها شکست خوردهاند“.
به خاطر داشته باشیم که این تحلیلها ٬تعیین کننده موضعگیری آمریکا در صحنه جهانی و منطقه
هستند .پر واضح است که آمریکا حداقل در منطقه خاورمیانه و خصوصًا پس از سقوط شاه ژاندارم
سرسپرده خود درمنطقه ٬رژیمی را که روزبروز بیشتر به طرف کشورهای غربی کشیده میشود و در جهت
منافع آنها سیر میکند ٬به حال خود رها نکرده و با تمام قوای سیاسی ٬تبلیغاتی ٬اقتصادی و نظامی در
حمایت و تقویت آن سرمایهـگذاری مینماید.
دولتهای مختلف عراق از مدتها قبل با کردهای آن کشور درگیری داشتهاند و به دنبال قطع کمکهای
خارجی به آنان و مصالحه رژیم بعثی با شاه ٬در سالهای اخیر دولت عراق توانسته بر اوضاع مـنطقه
ـکردنشین خود به طور نسبی مسلط شود .پس از انقالب اسالمی به انتقام ضربهای که شیطان بزرگ از
سقوط نوکر خود در ایران متحمل شده بود ٬رژیم بعث عراق اقدامات گستردهای را در جهت تقویت و
حمایت از شورش خودمختاری در ـکردستان به عمل میآورد .به عالوه رژیم بعثی تصور میکرد که بدین
وسیله میتواند از تشنجات داخلی ناشی از سالها حکومت جابرانه واعدامها وبازداشتهای وسیع مخالفین
خود بکاهد ٬و توجه کردهای عراق را به سمت ایران منحرف کند و تا حدی حضور نظامی در مناطق
ـکردنشین را تقلیل دهد .دولت عراق این قوای مستقر در مناطق کردنشین را برای طرحهای جاهطلبانه
صدام و طمعی که به منطقه خوزستان داشت و همچنین برای آرایش نیرو در مرز سوریه بسیار مورد لزوم
میدید .جدای از اینها غرض اصلی این بود که با مشغول کردن جمهوری اسالمی به دفع این شورش از
صدور انقالب اسالمی به عراق جلوگیری کند .به این منظور دولت بعثی با اقدامات مختلفی هـمچون
سرمایهـگذاریهای کالن اقتصادی در مناطق کردنشین ٬اسکان مجدد کردهای تبعیدی از جنوب به شمال٬
 ...سعی میکرد آنها را به سوی خود جلب نماید ٬تا در درگیریهایی که میخواست با جمهوری اسالمی
داشته باشد از قوای شبه نظامی بخشی از کردها نیز برخوردار گردد.
به هر حال این سیاستهای مسالمتجویانه فقط شامل کردهایی میشد که حاضر بودند به نیات دولت
مرکزی تن دهند و بقیه همچنان در تبعید در جنوب عراق یا ایران نگاه داشته میشدند ٬یا با بمبارانهای
هوایی مورد هجوم واقع میشدند .سیا در این مورد مینویسد” :در مارس ) 1979اسفند  (1357تعداد
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نامشخصی کرد که در  1975به ایران گریخته بودند مجاز به بازگشت شدند ...ظـاهرًا خـانوادههـای
جنگجویان پیشمرگه مفقوداالثر یا مظنون به اخالل ٬در تبعید اجباری در جنوب عراق و یا در ایران باقی
ماندند“.
به دنبال سقوط شاه و رفع تضییقاتی که برای کردهای مخالف رژیم عراق وجود داشت ٬دولت عراق
نگران موقعیت خود و احیای فعالیتهای کردهای مخالف رژیم میشود و در نتیجه برای از بین بـردن
راههای تدارکاتی آنان روستاهای ایران را بمباران میکند .در جزوه سیا چنین آمده” :عراق به دنـبال
ـگزارشهایی در مورد ناآرامیهای کردها در ایران و ترکیه در بهار  ٬1979به طور فزایندهای در مورد احتمال
فعالیتهای مخالفین نگران شد .ایران و عراق طی نوامبر  ٬1978عملیات مشترک نظامی را که به منظور
ایجاد آرامش در طول مرزها صورت میگرفت ٬رهبری میکردند .نگرانی بغداد در مورد فراهم بودن
ـگسترده نیروها در منطقه ٬فقدان کنترل مرزی از جانب ایران و ”پیگیری فعال“ احیای کردها منجر به این
شد که عراق با عبور از مرز هوایی ایران در ژوئن روستاهای ایران را بمباران کند “.تاریخ این بمباران ژوئن
 1979برابر خرداد  1358یعنی فقط پنج ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی است که رژیم بعث عراق
تجاوزات نظامی خود را به ایران شروع میکند.
همین رژیم خونخوار که روستاهای بیدفاع کردها را بمباران میکند از طرف دیگر طرفدار حقوق کردها
در ایران میشود و خودمختاری ـکردستان ایران را شعار خود قرار میدهد ٬همان گونه که سایر جنایتکاران
چون ژنرالهای خونخوار رژیم شاه ٬حزب فاسد دمکرات و گروهکهای آمریکایی چنین کرده و میکنند.
در اسناد موجود اشاره به دخالتهای رژیم بعث در غائله ـکردستان به کرات به روشنی مشاهده میشود.
دولت بعثی صهیونیستی از اوائل پیروزی انقالب اسالمی امکانات وسیع نظامی ٬مالی ٬تبلیغاتی در اختیار
ضد انقالبیون منطقه میگذارد .اهم جریانهایی که در ـکردستان تحت لوای خودمختاری فعالیت میکردند را
میتوان به سه دسته سلطنت طلبها )شامل خانها ٬ساواـکیها و ارتشیهای رژیم شاه ٬دارودسته بختیار(٬
حزب دمکرات و گروهکهای چپنما تقسیم کرد .در کنار اینها میتوان از دستههای اـکراد خود فروخته
عراقی مثل طالبانیها و قبایل متفرقه نام برد.
در یکی از اسناد تبادل اطالعاتی موساد و سیا ٬موساد اطالع میدهد که” :هر هفته دولت عراق از
طریق قبایل کرد سورژیل )سورچی( که حکم ”سواره نظام“ دولت عراق را دارند کمکهای نظامی و غیره
برای کردهای ایران ارسال میکند......فعالیت افراد جالل طالبانی در نواحی شمالی اـکنون کامًال متوقف
شده ٬چون تمام مردان مسلح همراه کردهای ایران مشغول فعالیت علیه رژیم خمینی میباشند“.
یکی از جاسوسان سیا در گزارشی که درباره گروههای فعال در ـکردستان تهیه کرده ضمن نام بردن چند
ـگروه اصلی از چند گروه متفرقه عراقی به این ترتیب نام میبرد” :ـگروههای کوچک متعدد کردی وجود
دارند که مسلحانه مقاومت میکنند و از میان آنها دو گروه برجسته هستند ـ یکی گروهی تحت رهبری
رسول مولمان از جنبش سوسیالیست خلق کرد عراق و دیگری ـگروه محمود عثمان که آن نیز از عراق
است“.
یکی از اسناد با طبقهبندی به کلی سری ) (TOP ESCRETحاوی متن پیام وابسته دفاعی عراق در
لندن به وزارت دفاع رژیم بعث در بغداد میباشد *.در این پیام گزارش شده که به دنبال مذاـکرات وابسته
* همینجا ناـگفته نماند که این پیام بین سفارت عراق در لندن و بغداد رد و بدل شده و حاصل استراق سمع میباشد.آمریکا با عوامل بیشماری که
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دفاعی عراق در لندن و فردی به نام برزان )احتماًال برزان حسین برادر صدام( با بختیار و مذاـکره بختیار با
سردار جاف مقرر گردیده که بختیار در معیت سی افسر فراری ارتش شاه عازم عراق گردد.
بختیار جاسوس کهنه کار سیا )طبق یکی از اسناد به دست آمده وی از اوائل سالهای 1340برای
سازمان سیا جاسوسی میکرده است( مدتی پیش از مالقات با برزان در لندن ٬فعالیت خود را در جهت
مبارزه با جمهوری اسالمی به نام دفاع از خودمختاری شروع میکند .عالوه بر تماس با رژیم عراق او با
شاه معدوم نیزارتباط داشته است .در یکی از اسناد چنین آمده” :نخستوزیرپیشین ایران شاپور بختیار با
اعضای با نفوذ چند گروه کرد در پاریس و با چند گروه تبعیدی در اروپای غربی و آمریکا مذاـکراتی انجام
داده است .بختیار به این گروهها اـکیدًااعالم کرده است که اـگر به قدرت برسد به کردهاخودمختاری خواهد
داد.....بختیار همچنین خاطرنشان ساخته است که او از نظر سیاسی از حمایت کافی برخوردار است و به
زودی کمکهای مادی کافی کسب خواهد کرد تا دست به اقدامات سیاسی و نظامی علیه رژیم خمینی بزند.
وی عالوه بر این اظهار داشت که در تماس غیر مستقیم با شاه سابق بوده......بنا به تقاضای کردها بختیار
همچنین موافقت کرده است که افسران پیشین ساواـک یا ارتش را به کمک مبارزان کرد اعزام دارد“.
یک جاسوس دیگر گزارش میدهد که” :در روزجمعه  27مهر  1358تیمسار منوچهر هاشمی ٬رئیس
پیشین ضد اطالعات سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواـک( که اینک منحله است ٬تیمسار عزت
افشائی رئیس پیشین ساواـک استان آذربایجان غربی و سایر مأموران سابق ساواـک با تیمسار محسن
مبصر رئیس سابق پلیس کشوری ایران در لندن مالقاتداشتند.....تیمسار مبصر به آن گروه کوچک گفت
ـکه رهبر جافها که یک قبیله بزرگ کرد میباشند ٬اخیرًا دیداری از لندن داشته و با تیمسار )مبصر( مالقات
نموده است.این رهبر کردیک ارتش کوچک  1500نفره دارد که مجهز به مسلسل وتفنگهایی میباشند که
در مرز ایران و عراق استقراردارند...تیمسار مبصر در فکر اعزام سرهنگ شاملو است که چترباز و فرمانده
سابق یک گروه ضد تروریست در نیروهای زمینی بوده است ٬تا یکی از مربیان )این ارتش( باشد“.
در یک سند دیگر مأمور سیا پس از مذاـکره با جاف به واشنگتن گزارش میدهد” :جاف خبردار شده
ـکه شاه و اویسی افسر سابق ایرانی میخواهند وی را ببینند اما تاـکنون از هیچ یک ندایی نشنیده است.
او انتظار دارد که در پی دیدارش از پاریس و آلمان در بازگشتش به بغداد با پرزیدنت صدام مالقات
ـکند” .صدام شخصًا“ فعالیتهای ضد انقالبی این همه مزدوران امپریالیسم را هماهنگ میکرده است .او و
رژیم بعث مسئول تمام جنایتهایی هستند که توسط این جنایتکاران برای خشنودی آمریکا در ـکردستان
صورت گرفته است و باالخره صدام با مشاهده سرکوب غائله ـکردستان و استحکام هر چه بیشتر پایههای
در ارگانهای رژیم بعث دارد توانسته به دفترچه رمز مخابرات دست یابد و این سند تنها یکی از هزاران پیامی است که از این طریق به دست آورده
و اـکنون نیز با روشهای آشکارتری به دست میآورد .این نمونه هر چند که در مقایسه با انواع مداخالت آمریکا در امور سایر کشورها جزئی
مینماید اما مدرک انکارناپذیر از این حقیقت است ٬که آمریکا بیش از همه به پوچی آنچه عرف سیاسی و دیپلماتیک جهانی نام گرفته اعتقاد دارد
و قوانین و محافل دیپلماتیک بینالدول را به پشیزی نمیانگارد و دفاع از اینها فقط برای تخدیر افکار جهانیان و انحراف اذهان از توجه به
غارتگریها وتبهکاریهای او میباشد.البته شیطان بزرگ در این امر تنها نیست و تمامی غرب را باخود دارد .چنانکه یکی از اسناد نشان میدهد
وابسته دفاعی یک کشور غربی مخفیانه برای جمع آوری اطالعات به منطقه ـکردستان میرود و این در حالی بوده که به موجب مقررات ٬خروج
این گونه افراد از محدوده شهر ممنوع بوده است .فعالیتهای جعل اسناد سازمان سیا نیز تا کنون بحد کافی افشا شده و در این مجموعه نمونه دیگری
از آن مالحظه خواهد شد .خوشبختانه ملتها هر روز بیش از پیش پوچی و موهوم بودن این به اصطالح قوانین را در مییابند .اشغال جاسوسخانه
آمریکا در ایران که تحت عنوان دروغین سفارتخانه فعالیت داشت ٬گواه بارزی از این واقعیت است.
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جمهوری اسالمی جانب مخفیکاری را رها کرده و عنان اختیار از کف داده و با اتکاء به حـمایتهای
امپریالیسم و ایادیش به تجاوزات و مالقاتهای خود صورت علنی داد و یک جنگ تمام عیار را بـر
جمهوری اسالمی تحمیل نمود.
جنبش خودمختاری
جزوه پژوهشی سیا سابقه جمهوری دمکرات مهاباد را که تشکیل مجدد آن همواره از مقاصد حزب
دمکرات و مدعیان خودمختاری کردها بوده به اجمال بیان میکند .این جمهوری در زمان اشغال منطقه
غرب کشور توسط روسها ایجاد شد و با خروج قوای آنها سقوط کرد .رئیس جمهوری دمکرات قاضی
محمد بود که از قیام سال  1941کمیته رهبری را در اختیار داشت و بر منطقه حکمرانی میکرد.عدهای از
خانواده قاضی نیز در این امر او را یاری میکردند .با سقوط جمهوری ٬قاضی محمد و جمعی دیگر از
رهبران کرد مثل محمد حسین سیف قاضی وزیر جنگ جمهوری اعدام شدند و مالمصطفی بارزانی که
فرمانده قوای نظامی جمهوری بود به عراق و سپس به شوروی فرار کرد و مدت  11سال در آنجا بود.
قاضی محمد هم مدتی را در شوروی گذرانده بود.درباره هویت ناسیونالیستهای کرد آن دوران در جزوه
مذکور این طور نوشته شده” :در طی چندین دهه اخیر سطح علمی کردها در بین طبقه مرفه کردهاپیشرفته
است.تقریبًا همین گروه مرفه شهرنشین بودند که قیام ناسیونالیستی که منجر به جمهوری مهاباد شد را برپا
ـکردند و از آن به بعد نقش مهمی در نهضتهای ناسیونالیستی کردی ایفا کردند “.نباید تصور کرد که ظهور
یک حزب و جمهوری دمکرات وابسته به اجانب ارتباطی با مردم مسلمان مستضعف کرد داشته ٬بلکه اینها
ـگروههای مرفه شهرنشین بودند که با مطالعه قدری علوم جدیده و ترقیات دنیای متمدن برای حفظ منافع
خود به فکر ایجاد احزاب سیاسی و نهادهای به اصطالح دمکراتیک می افتند و این طور به دامن بیگانگان
میغلطند .فرهنگ و بنیاد تفکرات این روشنفکران استعمارزده نشانههای کفرآمـیختگی اسـاس ایـن
جنبش به اصطالح خودمختاری است .همان فکر وایده اولی که اساس این جنبش شد و حزب دمکرات بر
اساس آن قوام گرفت ٬در آخرین اعمال واقدامات حزب دمکرات و جنبش خودمختاری متجلی میگردد
و منتهی میشود به مقابله باجمهوری اسالمی و همدستی باامپریالیسم وایادی آن و ارسال پیامهای تضرع
به قدرتهای غربی.
تعدادی از رهبران جنبش خودمختاری
خانواده قاضی را باید طالیهدار جنبش نوین خودمختاری دانست ٬لذا پیش از پرداختن به حزب
دمکرات ـکردستان شایسته است که وضعیت کنونی اینان بیان شود.
به طوری که یکی ازاسناد نشان میدهد فردی به نام سنت مارتین که یک کانادایی و رئیس یک شرکت
آمریکایی بوده از طریق یک واسطه به سیا اطالع میدهد” :در خرداد  1358او و همسرش برای چند هفته
به ـکردستان سفر کردند و با چند رهبر مهم کرد ٬منجمله رحیم سیف قاضی مالقات کردند .سیف قاضی به
همراه دیگر اعضای فامیل قاضی به سنت مارتین گفتند که خواستار کمک او هستند تا به قدرتهای غربی
پیام دهند که نهضتشان محتاج کمک غرب است و آنها در تالش جهت تضمین آن کمکها مایلند راهی برای
ارتباط با غرب باز کنند .به گفته سنت مارتین این گروه که شامل محمود و صدر قاضی هم میشد ٬مدعی
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طرفداری از شیخ عزالدین حسینی بودند” .توضیح آنکه رحیم سیف قاضی از اعضای قدیمی حـزب
دمکرات بوده و نزدیک به سی سال در شوروی اقامت داشته است .او طی اقامتش در خارج مدتی ناشر
روزنامه ارگان حزب دمکرات در اروپا بود .در ادامه تلگراممذکور ٬مرکز سیا به قرارگاه تهران اطـالع
میدهد که ”همان گونه قرارگاه اطالع دارد ٬هیچ یک از موارد جدید نیستند ٬زیرا )عـلی قـاضی( در
فروردین  1358مشغول ابالغ همین پیام بوده ٬اما این امکان هم وجود دارد که با استفاده جستن از یک
خارجی مقیم تهران که ممکن است رابطهای نسبتًا خوبی در جنبش کردهای ایران داشته باشد ٬راه نفوذی
بدرون آن جنبش خودمختاری فراهم کرد “.معلوم نیست که این ”چند رهبر مهم کرد“ فعالیت پیام رسانی
از طرف جنبش خودمختاری راحقیقتًا از چه موقعی شروع کردهاند و همراه با چه کسانی و به چه کسانی تا
به حال پیام دادهاند.
علی قاضی که در باال به او اشاره شد از مدتها پیش از پیروزی انقالب اسالمی مشغول جاسوسی برای
سازمان سیا بوده است .او از اعضای سفارت شاهنشاهی در آلمان غربی و فرزند قاضی محمد بنیانگذار
حزب دمکرات ـکردستان بوده است .جاسوس مذکور پس از عیاشیهای فراوان و از دست دادن شغل
دیپلماتیک خود به فکر احقاق حقوق خلق کرد میافتد .به طوری که اظهار داشته او شورایی به نـام
”شورای خودمختاری کردها“ در کنار دهها شورا و انجمن و سازمانی که در رابطه با ”خلق کرد“ فعال شده
بودند تأسیس میکند .در یکی از اسناد مأمور سیا درباره او گزارش میکند که” :تاـکنون دو نفر از اعضای
خانواده خود را درجنگ ....خلخالی از دست داده ....ازرویدادهای ـکردستان ومواجهه با عدم اقدام دولت
آمریکا ....افسرده بود)....قاضی( معتقد به خودمختاری به جای استقالل برای کردهاست و میگوید که
حاضر خواهد بود برای کمک به رسیدن به آن )خودمختاری( تقریبًا هر کاری بکند .او شروع کرده بااینکه
بیشتر به فکرتقلید از پدرش باشد “.وی برای تکمیل اطالعات خود راجع به کردها یک کتاب و یک جزوه
را که درباره کردها و خودمختاری و جمهوری مهاباد نوشته شدهاند از مأمور سیا تقاضا میکند .ذهن
قاضی آنچنان مشغول به این مسئله بوده که مأمور سیا گزارش میدهد” :او هیچ تقاضای پولی ننمود و
نزدیک بود فراموش کند که پولهای داده شده را جمع کند“ ....به طور کلی این مالقات خیلی خوب با
صمیمیت حقیقی و بغل گرفتن یکدیگر در انتهای آن و اشتیاق ظاهری بر ادامه معامله برگزار شد.
البته سیا خیلی متأسف بوده از اینکه نمیشود از قاضی یک مال مصطفی بارزانی ثانی برای کردها
بتراشد .مأمور مربوطه باحسرت مینویسد که” :به نظرمیرسد که کرددیگری با سابقه خانوادگی و تجربه
بینالمللی که بتواند ....قوی برای کردها باشد ٬وجود نداشته باشد .شاید خود )قاضی( نیز نتواند ٬امـا
رویدادهای ماههای اخیر در ایران و ـکردستان تأثیر عمیقی بر او داشتهاند ٬شاید به حدی که به او اجازه
دهند در همه چیز یکباره تجدید نظرکند) .مأمور مربوطه( با لحن خشک به او )قاضی( گفت که هیچ کس به
او کمک نخواهد کرد ٬مگر آنکه خود به چیزی برسد و سوابقش به عنوان یک ناسیونالیست کرد ٬بسیار
ضعیف است .او باید خود را فردی بسازد که دیگران یعنی هم کردها و هم خارجیها به او روی آورند ٬به
جای اینکه او برای کمک از آنها گدایی کند) .قاضی( این را خیلی جدی گرفت و عاقبت گفت که باید خیلی
سخت کار کند و کار کند تا به آنچه میخواهد برسد“.
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حزب دمکرات عراق
مالمصطفی بارزانی پس از  11سال اقامت در شوروی به عراق میرود و رهبری حزب دمکرات عراق
را تحت کنترل خود در می آورد” .این حزب در  1946در ایران از باقیمانده سازمانهای سیاسی قبل از
جنگ به وجود آمد و در سازماندهی و ساختمان آن نفوذ قابل توجهی از کمونیسم مشهود بود )ـکمیته
مرکزی و دفترسیاسی( .علی رغم قیمومیت شوروی بر این حزب٬کنترل حزب بیشتر به دست کسانی بوده
است که استقالل کردها بیشتر بر ایشان مطرح بوده تا یک انقالب اجتماعی ”)نقل از جزوه سیا(“.
)رژیم جابرانه رضاخان که به اقتضای نوع حاـکمیتش خواهان یک کنترل سرتاسری بر مملکت بود ٬به
ناچار در برابر بافت قبیلهای و قومی اـکراد قرار میگرفت و به بیان دیگر طرح ملیگرایی رضاخان در برابر
قومگرایی سران قومی اـکراد قرار میگرفت و منافع آنان را مورد تهدید قرار میداد .از انگیزههای تشکیل
حزب دمکرات گذشته از مسئله نژادپرستی ٬منسجم کردن فعالیتها و مقاومتهای کسانی بود که به نحوی در
مقابل طرح ملیگرایی رضاخان لطمه میدیدند .این افراد به خاطر سوء نیت و واهی بودن ادعاهایشان
برای مقابله با این طرح تحت عنوان استقاللطلبی و خودمختاری خواهی ٬پذیرای استیال و قیمومیت
عناصر خارجی گردیدند و قضیه تا تشکیل جمهوری دمکرات مهاباد به کمک روسها به پیش رفت .این
روش و طرز فکر نمیتواند به تشکیالتی منجر شود که خواهان انقالب اجتماعی است(.
بارزانی چند سال بعد اعضای جناح طرفدار کمونیستها را از حزب بیرون میکند و جهتگیری حزب
را به سمت راست سوق میدهد) ٬نقل از جزوه سیا( :به هر صورت حزب اساسًا به صورت سازمانی درون
شهری با بیشترین جاذبهاش در بین تحصیل کردههای کردهای بریده از قبیله باقی ماند“ .برای رسیدن به
خودمختاری ٬حزب دمکرات تحت ریاست بارزانی با اسرائیل و آمریکا نیز همکاری میکند” :بارزانی در
بعضی زمینهها به خاطر شکست در جنگ داخلی و افشای کمکهای آمریکا ٬اسرائیل و سازمان اطالعات
وامنیت ایران بدنام شدهاست .در یک سند دیگر نیز به همکاری با اسرائیل اشاره شده است .تاریخ سند 19
دسامبر  1970میباشد“ به خاطر درگیری بلند مدت اسرائیل در مسئله ـکردستان و حمایت از بارزانی ٬ما
عالقهمند به ارزیابی آقای عزری )سفیر اسرائیل در دربار شاهنشاهی( از اوضاع کنونی و نظر وی در مورد
اینکه چه مدت این وقایع به طول خواهد انجامید ٬هستیم“.
یکی دیگر از سران جنبش خودمختاری در ـکردستان عراق جالل طالبانی بوده است) .نقل از جزوه
سیا(” :جالل ایسامالدین )حسام الدین( طالبانی از سالهای  1960رقیب سرسخت بارزانی برای به دست
آوردن رهبری کردهای عراق بودهاست .اـگرچه زمانی عـضو حـزب دمکـرات ـکـردستان و نـماینده
مالمصطفی در مذاـکرات با دولت عراق بود ٬ولیکن طالبانی ادعا میکند که از سال  1974که متوجه ارتباط
مالمصطفی با آمریکا و اسرائیل شد با وی قطع رابطه کرد ...در اوت  1970با بارزانی آشتی کرد و سازمان
خود به نام حزب انقالبی ـکردستان را با حزب دمکرات ـکردستان ادغام کرد.
طالبانی سال بعد ٬به عنوان نماینده بارزانی در خاورمیانه و اروپا مسافرت کرد” .آشتی طالبانی با بارزانیها
در فاصله  1970تا  1974یعنی زمانی صورت گرفت که میزان کمکهای مالی و تسلیحاتی سیا به بارزانیها
سیر صعودی خود را میپیمود .اسرائیل نیز قبل از  1970مدت مدیدی درگیر حمایت از بارزانیها بوده
است .طالبانی که در سال  1970با بارزانی آشتی کرد و در سال  1971نماینده او شد معلوم نیست که
چگونه ادعا کرده ابتدا در سال  1974متوجه ارتباطات بارزانی با آمریکا و اسرائیل شده و کنارهـگیری
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نمودهاست .سیا درباره او نظر داده” :اختالف بین طالبانی  46ساله و بارزانی بیشتر تاـکتیکی است تا
ایدئولوژیکی“ و به بیانی صریحتراختالف بر سر قدرت رهبری است نه بر سر میزان وابستگی و چگونگی
آن.
طالبانی همتا ورقیب بارزانی با سوابقی که ازاو ذـکر شد عاقبت کارش به همکاری با رژیم معلومالحال
بعث عراق و پادویی برای آن میکشد .مأمور سیا براساس اطالعاتی که سردار جاف گزارش داده گزارش
میدهد” :هنگامی که جاف بغداد را ترک کرد ٬طالبانی در بغداد به دنبال کمک بود “.یک جاسوس دیگر
سیا نیز اطالع میدهد” :تسلیحات بیشتری برای کردهای ایرانی از عراق میآید .تأمینکننده اصلی این
تسلیحات دولت عراق است که آنها را از طریق تشکیالت جالل طالبانی ارسال میکند“.
فساد وسنت شوم همکاری با سیا ٬موساد وساواـک دربسیاری از ردههای حزب دمکرات شایع بوده و
منحصر به سران درجه اول آن نمیشود .به عنوان مثال فرزندیک فئودال که عضو حزب بوده نزد مأمور سیا
آمده و سوابق درخشان خود را بازگو میکند )نقل از سند(” :او عضو قبیله باردینگی )جمعیت  40000نفر(
و فرزند شیخ رئوف النقیب تاجر و زمیندار  67ساله مشهور در سـلیمانیه است )تـلفن وی 23514
میباشد( .پدرش صاحب یک کشتزار ٬یک ویالی گرانقیمت و تعدادی مغازه در سلیمانیه است .او ادعا
میکند که عضو حزب دمکرات ـکردستان )عراق( است .از  1337تا  1347عضو کمیته مرکزی حزب
دمکرات بود .پیش از آن دبیر سازمان دانشجویی کردها در اروپا بود.
 ...از سال  1352تا  1353برای مدت شش ماه )او( مشاور کشاورزی مصطفی بارزانی رهبر فقید
شورش کردها بود ....در سالهای  1346 ٬1343و بار دیگر در پاییز  1357با سفارت اسـرائـیل در
بادگوسبرگ تماس گرفت و مذاـکراتی با مقامات اسرائیلی آنجا داشت ...در سال  1347او همچنین با
سازمان اطالعات ایران ٬ساواـک در بادگوسبرگ رابطه برقرار کرد .همکاری او با ساواـک تا سال 1354
ادامه داشت) ...او( تأـکید کرد که خودداوطلب تهیه اطالعات برای اسرائیلیها و ایرانیها بوده و هیچ گاه در...
جز برای هزینهها٬دستمزد مالی قبول نکرده است ....همچنین با تماس با مقامات آمریکایی در تأسیسات
مختلف آمریکا در خارج درخواست کمک کرده است ...در سال  1347و  1353او با کنسول آمریکا در
تهران تماس گرفت ...در شهریور  1357دیداری از سفارت آمریکا در آنکارا داشت و در آنجا شفاهًا
ـگزارشی درباره اوضاع ـکردستان تقدیم کرد .درابتدای سند نیز سوابق تحصیالت عالیه خود در اروپا شرح
داده و اشاره داشته که همسر فرنگیش با سازمان مخفی رومانی مدتی تماس داشته و علیرغم انکارهای
فعالیت همسرش ٬او تصور میکند که این تماسها ادامه دارند .او در ضمن اذعان داشته که قاسملو رئیس
حزب دمکرات ایران را رقیب سیاسی خود به حساب میآورد.
در روزهای اوجگیری مبارزات مردم مسلمان ایران ٬نماینده حزب دمکرات نزد مأمور سفارت آمریکا
میآید و از وقایع انقالب اظهار مالمت میکند” :علی سلیمان نماینده حزب دمکرات ـکردستان در تاریخ
 14بهمن به دیدار مأمور سیاسی آمد تا وضع کردها را که چند روزپیشتر دربارهاش باسرکنسول حرف زده
شده بود مورد بررسی قرار دهد .علی سلیمان تأیید نمود که کردها از خشونتها و نابسامانیهای اخیر که
ایران را فراـگرفته است ٬رنج میبرند“.
ارتباط حزب دمکرات عراق با آمریکا همچنان پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز برجای میماند.
مأمور سفارت آمریکا در تهران گزارش میدهد که” :در تاریخ  3ماه می )14اردیبهشت( به دعوت محمد
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دسکی نماینده حزب دمکرات ـکردستان با او نهار خوردم .هدف ظاهری دسکی حفظ ارتباط بامأموران
اداره بود“.
جنبش خودمختاری در ایران
در ایران خصوصًا پس از پیروزی انقالب اسالمی تبهکاران بسیاری هویت کردی را وسیله قراردادند
تا جاهطلبیهای سیاسی خود را ارضاء کنند .حزب دمکرات و سران فاسد آن در رأس آنها قرار داشتند و
اـکثرًا از کمکهای رژیم بعث عراق برخوردار بودند.
از جمله این افراد یک فئودال زاده به نام قاسملو بود که )نقل از سند(” :با نیروی تمام بر ادعای خود
اصرار داشته که وی برجستهترین سخنگوی غیرمذهبی کردهاست ...او در خانواده ثروتمندترینزمیندار
در ارومیه )رضاییه سابق( در ـکردستان ایران متولد شد .پس از یک سالی که به عنوان دانشجوی اقتصاد در
پاریس به سر برد به پراـگ رفت و از آنجا تا سال  1953که به ایران بازگشت ادامه تحصیل داد .تا آن موقع
قاسملو یک عضو کمیته اصلی حزب دمکرات ـکردستان و مأمور رابط حزب توده ایران بود“ .مابقی زندگی
او نیز تا پیش از انقالب اسالمی حاـکی از رفتوآمدهای متعدد به چکسلواـکی ٬شوروی ٬عراق و فرانسه
میباشد .علیرغم اینکه او ارتباط با رژیم عراق را شدیدًا تکذیب میکند ٬اسناد بسیاری وجود این رابطه را
آشکار میکنند .یکی از جاسوسان سیا در حدود مهر  58گزارش داده” :قاسملو بیشتر اوقات خود را در
عراق میگذارند و به ندرت به ایران میآید“ .موساد اسرائیل نیز از قول جاسوس خود که نزدیک به محافل
دولتی عراق است به سیا گزارش میدهد” :مذاـکرات بین دولت عراق و دبیر کل حزب دمکرات ـکردستان
ایران عبدالرحمن قاسملو با موفقیت انجام شد .قاسملو با افراد طالبانی همکاری نمود“.
یکی از جاسوسان که سیا به او مأموریت داده بود تا به ٬منطقه ـکردستان برود ٬از قرار معلوم با قاسملو
روابطی داشته و تا آنجا که اسناد به دست آمده نشان میدهند قرار بوده نامهای را از همسر فرنگی قاسملو
ـگرفته و تحویل او دهد) .نقل از سند()” :جاسوس مذکور( مطابق برنامهاش باید در  18شهریور  58عازم
پاریس شود تا النا قاسملو راببیند و نامهای بگیرد و آن را به شوهرش برساند“.از مفاد این نامه و روابط بین
قاسملو و این جاسوس فعًال اطالعی در دست نیست .ولی بنابر قرینه اینکه جاسوس مذکور نیز از اعضای
حزب دمکرات بوده میتوان حدس زد که این رابطه دارای مبنای تشکیالتی بودهاست.
پست سخنگوی مذهبی جنبش خودمختاری نیز خالی نمانده و یکی از عناصر ساواـک منحله به نام
عزالدین حسینی بر داشتن آن اصرار میورزیده است .سیا درباره او نوشته” :در سال  1964به حزب
دمکرات پیوست ٬ولیکن وی اـکنون ادعا میکند که در جهت حفظ اهداف خود از حزب استعفا کرده است.
او میگوید که فعالیتهایش براساس ناسیونالیسم کردی ٬سوسیالیسم منطقی و اخالقیات میباشد ٬که بدون
اینها مردم هیچ اجتماعی نمیتوانند زندگی صحیحی داشته باشند“.
وی با آنکه ناسیونالیست کرد ٬سوسیالیست منطقی و یک اخالقی دمکرات بوده و بهرهای از اسالم
نبرده است ٬در کمال گستاخی لباس شامخ روحانیت اسالم را مزورانه بر تن کرده تا به ساحت مقدس آن ٬به
خیال خود خدشه وارد کند .این واقعیت هم که حسینی با سران رژیم شاه و ساواـک همکاری میکرده با
همکاری که پس از انقالب اسالمی با عراق مأمن ساواـکیها و سران رژیم طاغوت داشته ٬تأیید میشود.
جاسوس اعزامی سیا به ـکردستان گزارش میدهد که”:حسینی نیز در عراق مخفی است .اما مکررًا به
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ـکردستان ایران میآید“.
یکی از شیوههای کسب اطالعات سیا راجع به ـکردستان استفاده از مأموران و جاسوسان پیشین
ساواـک بودهاست.اینها مأمورانی بودند که در تقویت خانها که خود را به رژیم فروخته بودند و زندگی را بر
مردم ستمکشیده ـکردستان تنگ کرده بودند از هیچ جنایتی ابا ننموده بودند.
یکی دیگراز اعضای حزب دمکرات که باساواـک منحله علیه مردم کرد همکاری میکرده ٬فردی به نام
رفعت مامدی بودهاست .او پس از انقالب رو به سوی ارباب بزرگ آمریکا میآورد و جاسوس سازمان
سیا میشود .وی در اجرای وظایف محوله با خرج و امکانات سازمان سیا بـه ـکـردستان مـیرود و
ـگزارشهایی از مشاهدات خود تهیه میکند .پدر این جاسوس ٬صنار مامدی از اعضای قدیمی حـزب
دمکرات و عضو کمیته مرکزی آن و در عین حال از اشرار و راهزنان سابقهدار منطقه غرب ایران میباشد.
روسها با این جاسوس روابطی داشتهاند و تصور میکردند که مامدی را به نفع خودخریدهاند .مأمور سیا از
قول مامدی نقل میکند که” :شورویها پیشنهاد کردند که )مامدی( از حزب دمکرات استعفا نماید و خود را
ـکامًال وقف فعالیتهای) ...احتماًال اتحاد کردهای انقالبی ترکیه ـ مترجم( نماید “.این در حالی بوده که
مامدی به تعهدات خود در قبال ساواـک و حزب دمکرات پایبند بوده و خبرهای قالبی که ساواـک تهیه
میکرده ٬تحویل روسها میداده است.
رشته دوستی بین اعضای حزب دمکرات و آمریکا بسیار طوالنی است و اسناد معدود این مجموعه
تنها گوشهای از آن را نشان میدهد .یک کارت بایگانی اطالعاتی سیا حاـکی از دوستی بین یک جاسوس
خبرنگار آمریکایی با امجد متوسلی از اعضای کادر حزب دمکرات میباشد .در همان جا مطلبی هم دال
بر مالقات رئیس یک انجمن کردی به نام صادق وزیری با خسرو قشقایی معدوم ٬عامل قدیمی سیا در
ایران ٬وجود دارد.
به روابط حزب دمکرات با رژیم عراق نیز به دفعات اشاره شده ٬چنان که یک جاسوس گزارش
میدهد” :حزب دمکرات ـکردستان نیزمقداری کمک از عراق دریافت میدارد ٬اـگرچه اـکثر تسلیحات آنها
از مقامات ایرانی به تاراج برده شده است .حتی قاسملو رهبر فعلی حزب دمکرات چند بار از بغداد دیدن
ـکرده است“.
روابط حزب دمکرات با سلطنت طلبها
در سند مربوط به اجالس سران ساواـک در لندن چنین آمدهاست” :به دلیل احتیاجی که اخیرًا به
وحدت کردها پیش آمده ٬این رهبر کرد )جاف( ناچار شد به حزب دمکرات ـکردستان بپیوندد .با این
وجود او درخواست کرده که رهبر جنبش کردها شود و حزب دمکرات به او بپیوندد“.
در سند دیگر) :بختیار( در نظر دارد که در اواخر آبان و اوایل آذر نمایندهای به ایران بفرستد تا در مورد
ارتباط سیاسی و نظامی با حزب دمکرات ـکردستان مذاـکره نماید“
بنا بر چند گزارش حزب دمکرات ابتدا به کشورهای غربی برای دستیابی به خواستههای خود پناه
میبرد ٬ولی پس از ناامیدی از این بابت رو به سوی ابرقدرت شرق میآورد .این حزب همان راهی را رفت
ـکه سلف آن در رابطه با شوروی ٬آمریکا ٬اسرائیل ٬رژیم شاه و رژیم عراق رفت و برای رسـیدن بـه
خودمختاری ٬خود و پیروان خود را به هر ذلت و جنایتی کشاند .در یک گزارش چنین آمده”:حزب
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دمکرات دیگر از کشورهای غربی انتظار کمک ندارد ٬این حزب امیدهایش به اتحاد شـوروی است.
شورویها با نمایندگان کردها در آلمان غربی تماس گرفته بودند “٬البته طبیعی است که پس از اشغال
جاسوسخانه و سقوط دولت موقت مجددًا رشتههای پیوند با غرب از نو برقرار شدهاست.
در کنار فعالیت عوامل آمریکایی سلطنت طلب و حزب دمکرات گروهکهای چپنما به حمایت از
خودمختاری پرداختند و در این راه چه بسیار جنایتهای فجیعی که مرتکب شدهاند.
یکی دیگر از جاسوسهای اعزامی سیا به ـکردستان گزارش میدهد :تشکیالت کارگران فعال در میان
حزب دمکرات ـکردستان به کمیته زحمتکشان ـکردستان موسوم است و شامل تمامی کردهایی است که
سهم فعالی در حمایت از چریکهای جنگجو ٬پیشمرگان دارند .این سازمان غیررسمی است و حاضر است
به هر کردی که بخواهد بجنگد ٬بدون تحقیق در مورد صالحیتش کمک کند ٬فقط با این شرط که اصل
نسبش کرد باشد) .توضیح منبع :در خالل شهریور ماه  58اعضای این سازمان در شهر مرزی بانه به هر
فردی که داوطلب جنگ با نیروهای دولتی بود ٬آزادانه اسلحه میدادند (.برای این گروهکهای جنایتکار
هیچ مالـکی جز جنگ با جمهوری اسالمی مطرح نبود و مسئله خود مختاری یک بهانه دروغین بود .این
ـگزارش را جاسوسی به نام همایون روشنی مقدم تهیه کرده است .او پس ازاتمام آموزشهای سیا در آمریکا
و مراجعت به ایران چنان که به مأمور سیا اظهار داشته از طرف آشنایانش در سازمان چریکهای فدایی
خلق دعوت شده بود تا )نقل از سند(” :در رفتن به ـکردستان با جمع آنها باشد تا ببیند که چگونه فداییان از
حزب دمکرات پشتیبانی میکنند“ .این جاسوس نیز از قرار معلوم داوطلب جنگ با جمهوری اسالمی
شده بود و در نتیجه سالح عراقی را به دستش داده بودند تا بجنگد .مأمور سیا در گزارش به رؤسای خود
در آمریکا مینویسد” :در تاریخ  18شهریور )جاسوس مذکور( در نزدیکی پاوه به وسیله یک پاسدار
مجروح شد .گلوله به پهلویش اصابت کرده و از کنار دندههایش خارج شده است“ .او در گزارش از
مشاهدات خود شرح میدهد که گروهکها که داعیه دفاع از خلق کرد داشتند چگونه در مواجهه با مردم
مسلمان زحمتکش کرد دورویی میکردند و پایگاهی در بین مردم نداشتند) .نقل از سند(” :در شهرهای
بزرگی مانند مهاباد و سنندج که فداییان دوش به دوش پیشمرگان حزب دمکرات کردستان جنگیدهاند ٬از
فداییان استقبال میشود .در صورتی که فداییان مارکسیست در دهکدههای کوچکتر و روستاها کـه
مردمشان مسلمانان مخلص و عمیقًا ضدکمونیست هستند ٬تمایالت خودشان را نگه میدارند“.
همان گونه که قبًال گفته شد خاستگاه و پایگاه اجتماعی جنبش خودمختاری گروههای مـرفه و
شهرنشین بوده و هیچ ارتباطی با مردم مسلمان مستضعف کرد نداشته و ندارند.
قرار بوده که این جاسوسان در صورت امکان از عوامل نفوذی سیا در سازمانهای مهم دولتی باشد .با
این منظور او منافقانه سعی داشته در کسوت یک مسلمان ٬با رفتن نزد امام و آیتاهلل طالقانی اعتباری برای
آینده خود کسب کند .چنان که در سند آمده)” :جاسوس مذکور( هوادار مجاهدین است“ .این گروهکها
علیرغم ادعاهای گزاف چپ روانه در جمهوری اسالمی چنان در جهت منافع امپریالیسم عمل کردند که
بختیار نیز تشخیص میدهد الزم است با آنها ائتالف کند) .نقل از سند(” :بختیار میداند که اـگر بخواهد
نفوذ گذشته خود را در ایران بازیابد و آن را حفظ کند ٬عالوه بر کسب توافق با کردها باید با کمونیستهای
ایران نیز رابطه برقرار کند.
در فتنه ـکردستان مانند همه جا چپ و راست با صورتهای مختلف و باطن واحد به نوکری امپریالیسم
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جهانی پرداختند .چند فقره از اسناد حاـکی از کمکهای پراـکنده بعضی از کشورهای بلوک شـرق بـه
شورشیان کرده است) .نقل از سند(” :ـکردهای ایران از آلمان شرقی ٬رومانی و ـکوبا نیز کمک دریافت
میکنند .به هرحال این کمک شامل مواد دارویی ٬غذا و البسه است و اغلب از طریق عراق به کردها
میرسد“.
یکی دیگر از جاسوسان از قول یک فرد ثالث اطالع میدهد که” :ـکشوری سوسیالیستی که هویتش
پوشیده ماند تحت این پوشش که اسلحه توسط کردهای هوادار در اروپا فرستاده میشود میخواهد برای
ـکردها اسلحه بفرستد “.جاسوس مذکور نیز مسئله را با مأمور سیامطرح میکند تا سیامتخصص فنی خود
را برای بررسی امر و کمک به این کشور سوسیالیست اعزام دارد .از طرف دیگر خودش نیز با یک شرکت
هوایی تماس میگیرد و نماینده آن شرکت عالقه خود را به طرح ارسال اسلحه از طریق چتر نجات اظهار
میدارد.
برای حسن ختام کالمی از امام خمینی ٬رهبر حکیم این امت را در رابطه با جریانهای چپ نقل میکنیم:
”ما هر یک از کارهای اینها را وقتی بنشینیم حساب بکنیم ٬اینها به نفع آمریکا بیشترش تمام میشود .پس
بنابراین شما به اسم کمونیست ٬به اسم مارکسیست و به اسم توده برای آمریکا کار میکنید“.
به امید رهایی تمام مستضعفین از چنگال مستکبرین و به امید پیروزی مردم مسلمان ـکردستان در
مواجهه با تمامی دسایس شرق و غرب.
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام.
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سند شماره )(1

سری
ّ

غیرقابل رؤیت برای خارجیان
مرکز تحقیقات ملیتهای خارجی
غیرقابل رؤیت برای پیمانکاران و مشاوران
نظری کلی بر مسئله کردها
یک متن تحقیقی
تحقیقات در مورد این گزارش در تاریخ  9تیرماه  1358کامل شدهاست .تحلیلهای اداره تحلیلهای
سیاسی و اداره تحقیقات جغرافیایی و نقشهبرداری نیز در این متن سهیم میباشد .از نظریات وپیشنهادات
شما استقبال میشود و به اداره تحلیلهای سیاسی جنوب شرقی آسیایی نزدیک ارسال خواهـد شـد.
)طبقهبندی نشده(
این متن با دفتر مرکزی اطالعات )سیا( هماهنگ شدهاست) .طبقهبندی نشده(
سری
10330ـ79
اوت 1979
)مرداد (1358

یادداشت تذکاریه
منابع و روشهای اطالعاتی بکار گرفته شده
اطالعات مربوط به امنیت کشور و افشای بدون مجوز ٬جرایم جنایی دربر دارد.
اختصارات مربوط به کنترل انتشار این سند
)NOFORN (NF
)NOCONTRACT (NC
)PROPIN (PP
)NFIBONLY (NO
)ORCON (OC
REL ...
FGI

غیرقابل رؤیت )افشا( برای خارجیان
غیرقابل رؤیت برای پیمانکار یا پیمانکاران و مشاوران
اخطار ـ اطالعات اختصاصی به کار گرفته شده
فقط ادارات هیئت خبرگیری خارجی کشور
انتشار و اخذ اطالعات تحت نظر تهیه کننده کنترل میشود.
ارائه به ...مورد تصویب قرار گرفته
اطالعات دولت بیگانه

نسخه میکروفیش این سند از طریق )7177ـ OCR/BSD (351قابل دسترسی است .نسـخههای
چاپی از )5203ـ PPG/RDB (351تهیه گردد.
دریافت منظم گزارشهای مرکز سنجش خارجی کشور به صورت طبقهبندی اشتقاقی به موجب 498933
صورت میگیرد.
 20سال بعد از این روز مورد تجدید نظر قرار گیرد .مأخوذ از منابع مختلف.
میکروفیش یا چاپ شده را هم میتوان از طریق  PPG/RDBترتیب داد.
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تمام مطالب این صفحه بدون طبقهبندی است.
نظری بر مسئله کردها

نکات اصلی بحث
سقوط شاه ایران و ناپایداری رژیم خمینی توجه محافل بینالمللی را روی کردها متمرکز کردهاست.
ـکردها یک اقلیت خاص با زبان و فرهنگ خود ٬چندین هزار سال است که در یک منطقه کوهستانی که از
نظر تاریخی ـکردستان نامیده میشود و شامل قسمتی از جنوب شرقی ترکیه ٬شمال غربی ایران و شمال
عراق و قسمتهای کوچکی از سوریه و شوروی میشود ٬زندگی میکنند )طبقهبندی نشده(
اـگر چه کردها از نظر جمعیت در منطقه خاورمیانه در درجه چهارم قرار دارند )بعد از عربها ٬ترکها و
ایرانیها( ٬اما به دالیل زیر هنوز به یک استقالل منطقهای نرسیدهاند:
ـ بافت قبیلهای ٬مختلف بودن در مذهب و لهجه و موانع ملی از هر نوع اتحاد واقعی کردها جلوگیری
ـکرده است ٬در نتیجه گروههای ناسیونالیست کرد به مستقل عمل کردن نسبت به یکدیگر گرایش پیدا
ـکردهاند) .طبقهبندی نشده(
ـ گروههای رقیب در ترکیه و ایران و عراق تقریبًا همیشه قادر بودهاند که برای عقیم گذاشتن گرایشات
خودمختاری و جداییطلبانه متحد شوند) .طبقهبندی نشده(
احتمال اینکه کردها در آینده قادر به کسب استقالل باشند ضعیف است زیرا:
ـ اـگرچه کردهای ایران کنترل منطقه وسیعی از ـکردستان را عمًال در اختیار دارند ٬ولیکن دولت انقالب
اجازه نخواهد داد که کنترلش در زمینه هدایت سیاست خارجی ٬دفاعی ٬اقتصادی از دست برود .رهبران
ـکرد فهمیدهاند که با تجدید بنای ارتش ٬دولت اـگر الزم باشد ٬با استفاده از زور و قدرت کنترل خود را بر
منطقه حفظ خواهد کرد .عالوه بر آن ٬اـکثر کردهای ایرانی ترجیح میدهند که با دولت مستقیمًا وارد جنگ
نشوند و صحبت از تجزیهطلبی را کنار گذارند.
ـ دولت ترکیه استقالل سیاسی بیشتری به کردهای کشور خود نخواهد داد .اـگرچه آنکارا احتماًال
آزادی بیشتری در زمینه فرهنگی به آنها میدهد.
ـ دولت عراق به استفاده ترکیبی از نیروی نظامی و رهبری اقتصادی به منظور کاهش رشد فعالیتهای
مخالف در بین کردها ادامه میدهد.
ـ جامعه کردها در سوریه بیشتر از اقلیتهای کرد در کشورهای مجاور ٬جذب اجتماع محلی شده و
فعالیت ضد دولتی به وسیله کردهای سوریه غیرمحتمل به نظر میرسد) .سری(
اـگر چه یک برخورد همهجانبه بین کردها و دولت انقالبی ایران در آینده نزدیک بعید به نظر میرسید٬
ولیکن کوشش دولت برای توسعه کنترل خود در منطقه منجر به درگیریهای جدی در اواخر ژوئیه )اوایل
مرداد( شد .فعالیتهای چریکی ٬به خصوص به وسیله کردها در ایران و عراق احتماًالادامه پیدا خواهد کرد.
در درازمدت امکان درگیری جدیتر بین کردها و دولتهای کشورهای مربوطه احتماًال به دو عامل بستگی
دارد” :اینکه اتفاقات آینده ٬اول کنترل دولت را آنقدر ضعیف کند که کردها بتوانـند پـافشاری بـرای
خودمختاری بیشتر نماید ٬دوم اینکه تا چه حد جامعه کردها قادر به دریافت کمک خارجی مثل کمکی که
ایران به کردهای عراقی قبل از مارس  1957کرد ٬باشند).خیلی محرمانه( روسها بدون شک میخواهند با
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استفاده از نارضایتی کردها ٬حکومتهای همسایه را که طرفدار روسیه نیستند ٬تحت فشار قرار دهد .آنها به
خاطر تمایلشان در پرهیز از خراب کردن روابطشان با این کشورها از فراهم آوردن حمایتهای مستقیم و
در سطح باال از چنین اقلیتهایی ٬منع شدهاند .در عین حال روسها ممکن است با چشمپوشی از انتقال
تجهیزات روسی به افراد ثالث ٬به طور غیرمستقیم کردها را حمایت کنند .چون اـکثر رهبران کردهای
مخالف روابط خوبی با احزاب کمونیست طرفدار روسیه دارند ٬این امر نسبتًا آسان به نظر میرسد .بدین
وسیله آنها امیدوارند که ناآرامی فزاینده را در ایران تقویت کرده و مشکالتی برای دولت بعث عراق که
سریعًا به سوی ضد شدن روسی پیش میرود ٬به وجود آوردند.این گونه اعمال به روسها کمک خواهد کرد
تا قدرت آنها را در به وجود آوردن مخالفت بین اقلیتهای روسیه تضعیف نماید.
برداشتهای اصلی
سوابق
سابقه قومی
جمعیت
زبان
دین
بافت اجتماعی
موقعیت اجتماعی و اقتصادی
ظهور ناسیونالیسم کردی
مسئله کردها و سیاست دولت
ایران
مواضع و سیاستهای دولت
مواضع کردها ٬گروهها و رهبران
همکاری با کردهای همسایه
عراق
مواضع و سیاستهای دولت
سازمانها و رهبران کرد
ترکیه
مواضع و سیاستهای دولت
پایداری کردهای تجزیهطلب
سوریه
شوروی
مواضع و سیاستها در قبال کردها در کشورهای همسایه
مواضع در قبال کردها در شوروی
نتیجه
ضمیمه
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بیوگرافیهای انتخاب شده
نظری کلی بر مسئله کردها

سابقه:
از زمانهای قدیم کردها در مناطقی کوهستانی از جنوب شرقی ترکیه و درامتداد شمال عراق تا شمال
غربی ایران و در قسمتهایی از مناطق دست نخورده در شمال سوریه و جنوب شوروی زندگی میکنند.
جمع مساحت منطقه کردنشین برابر  287/000کیلومتر مربع است .کردها هرگز قادر نبودهاند که یک
هویت رسمی سیاسی پیدا کنند .اـگرچه سالها تالشهای ناموفقی در این زمینه داشتهاند .معهذا از نـظر
تاریخی این منطقه ـکردستان نامیده شدهاست .گروههای کوچکی هم از کردها به مناطق بهتری از نظر
اقتصادی مهاجرت کردهاند ٬یا به وسیله دولتهای کشورهای مربوطه به نقاط دیگر انتقال داده شدهاند.
)طبقهبندی نشده(
ریشه نژادی
عقیده عمومی بر آن است که کردهاریشههای قبایل هندی ـاروپایی هستند که احتماًالحدود 4/000
سال پیش در منطقه ـکردستان سکنی گزیدهاند .کردها طبق گفته بعضی تاریخدانان خودشان را اشتباهًا از
ریشه قبایل نینوا که در  612سال قبل از میالد زندگی میکردهاند و  62سال بعد به وسیله فارسها شکست
خوردهاند ٬میدانند .از نظر جسمی کردها در مناطق مختلف به علت قرنها اختالط با سایر اقوام فرق
میکنند .آنها کًال به عنوان یک نژاد جدا و مشخص شناخته میشوند) .طبقهبندی نشده(
جمعیت کردها
اـکثر تخمینها درباره جمعیت کردها بین  9/56تا  12/4میلیون میباشند 4 .تا  6میلیون در ترکیه10 ٬
درصد جمعیت کشور 2/8ـ تا  3/5میلیون نفر در ایران 10 ٬درصد جمعیت کشور ـ 2/5میلیون نفر در
عراق 20 ٬درصد جمعیت کشورـ 250/000تا  300/000نفر در سوریه 5 ٬درصد جمعیت کشور ـ
 100/000در شوروی .منابع کردی جمعیت کردها را حدود  16میلیون نفر تخمین میزنند که زیاد به نظر
میرسد و احتماًال برای توجیه خواستههای خودشان میباشد) .طبقهبندی نشده(
اـگر چه اـکثر کردهای ترکیه در مناطق کوهستانی در شمال شرقی کشور سکنی دارند ٬ولی تعدادی هم
درمنطقه مرکزی آناتولی پیدا میشوند .عالوه بر این چند صد هزار از کردهای ترکیه درجستجوی شغل به
آنکارا و استانبول مهاجرت کردهاند) .طبقهبندی نشده(
کردها در ایران عمدتًا در مناطق کوهستانی شمال غربی کشـور حـضور دارنـد ٬ولی در حـدود
 300/000نفر کرد هم در مناطق کوهستانی در شمال شرقی مشهد و در امتداد خط مرزی با شوروی
سکنی دارند .کردها همچنین در جنوب غربی خرمآباد ٬نزدیک شیراز و نزدیک بیرجند در شرق استان
خراسان و در جنوب زاهدان در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنند .همچنین تعدادی از کردها در
تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران زندگی میکنند .اـگرچه هیچ ارقامی در این مورد در دسترس نیست.
)طبقهبندی نشده(
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اـکثر کردهای عراقی در مناطق کوهستانی شمال آن زندگی میکنند ٬اـگرچه تعدادی هم در امتداد رود
تیگریس در شمال موصل ٬در امتداد رود تیگریس در جنوب شرقی بغداد و در بغداد پیدا مـیشوند.
شهرهای متعدد بزرگی در شمال عراق وجود دارد و شهر سلیمانیه عمدتًا کردنشین است .یک طـرح
موافقتنامه دولت عراق با کردها که بعد از  1975وضع شد ٬اسکان کردها را در منطقه جنوب بغداداجباری
ـکرد ٬اـگرچه تاـکنون اـکثر آنها اجازه بازگشت به شمال را دریافت کردهاند) .خیلی محرمانه(
اـکثر کردهای سوریه درقسمت شمالی کشور درامتداد مرزترکیه و در ناحیه شمال شرقی ”جزیره“ بین
ترکیه و عراق قرار دارند .تقریبًا  30/000کرد سوری در دمشق زندگی میکنند) .خیلی محرمانه(
اـکثر کردهای اتحاد جماهیر شوروی در جمهوری ارمنستان ٬ـگرجستان و آذربایجان زندگی میکنند.
در سال  1944براساس یک پیشبینی در مورد حمله شوروی به ترکیه ٬تعداد زیادی از اقلیت کردها در
ناحیه مرزی ـگرجستان و ترکیه و همچنین تعدادی از مسلمانان ـگرجستان وتعدادی از ارامنه که در امتداد
مرز ترکیه زندگی میکردند ٬به نواحی مرکزی آسیایی روسیه منتقل شدند) .خیلی محرمانه(
زبان
زبان کردی مهمترین عامل موروثی فرهنگی کردهامیباشد.تقاضای کردهامبنی بر رسمی کردن زبان
ـکردی در مناطق کردنشین همیشه باعث برخورد با دولتهای مختلف میشدهاست .در ترکیه مثل ایران قبل
از انقالب آموزش زبان کردی در مدارس ممنوع شد.برخالف ترکها ٬ایرانیها اجازه چاپ کتابهای کردی و
برنامه رادیویی به زبان کردی را دادهاند .بعد از سقوط شاه کردها در ایران زبان کردی را زبان رسمی در
شهرهایی از قبیل سنندج ٬مهاباد و ـکرمانشاه اعالم کردند و طبق گزارشات زبان کردی نیز در مدارس
تدریس میشوند .اخیر نشانههایی است که در عراق دولت بعثی مشغول بررسی دادن آزادیهایی در مورد
زبان به کردهاست و اجازه توسعه رادیو و تلویزیون به زبان کردی را در آینده خواهد داد .اما حدودًا تا 2
سال پیش دولت تالش خود را برای کاهش آموزش زبان کردی در مدارس مناطق کردی و مطالعات
ـکردی در دانشگاهها افزایش میداد .کردهای مقیم شوروی مجاز به استفاده از زبان کردی در مدارس٬
برنامههای رادیویی و روزنامهها میباشند) .خیلی محرمانه(
زبان کردی متعلق به شاخه ایرانی زبانهای هندی اروپایی است و به زبانهای فارسی ٬بلوچی و پشتو
بستگی دارد .به وسیله یک محقق به عنوان یک ”زبان ویژه ٬خواهر زبان فارسی ٬و شاید هم کهنهتر از آن
دو“ تعریف شدهاست .زبان کردی به دو لهجه تقسیم میشود .کورمانجی ٬که در نواحی شمال غـربی
ـکردستان صحبت میشود و کردی که در نواحی جنوب شرقی صحبت میشود .زبان زازا ٬که در قسمت
مرکزی ترکیه ٬کردها به آن صحبت میکنند ٬بعضی وقتها به عنوان لهجه سوم نامیده میشود .اـگر چه ممکن
است یک زبان جداـگانه باشد .در عراق کردها با لهجه سورانی صحبت میکنند که خیلی شبیه لهجه کردی
میباشد.اختالف لهجه ممکن است نقشی را که یک زبان به عنوان عامل اتحادمیتواند داشته باشد ٬از بین
ببرد .در بعضی از نقاط ـکردستان زبان کردی چنان تحت تأثیر زبانهای مناطق مجاور قرار گرفته که
فرهنگ لغت آنها بیشتر شبیه ترکی ٬عربی یا فارسی است) .طبقهبندی نشده(
مشهورترین فرم نوشتن کردی ادبیات منتشره به کردی )یا سورانی( است که بر پایه لهجه سلیمانیه
استوار است و یک متن شناخته شده عربی به کار میبرد .نوشتههای هم به لهجه کورمانجی منتشر شده
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است که به وسیله الفبای رومی )التین( نوشته شده است .کردهای اتحاد شوروی عمدتًا از متون سیریلیک
و رومی استفاده میکنند) .طبقهبندی نشده(
دین
اـگرچه اـکثر کردها سنی شافعی هستند ٬ولیکن دین هم یکی از عوامل جدایی کردهابودهاست .بسیاری
از کردها درویش مسلک هستند و در گرایش صوفیگری نیز قبایل مختلف طرق مـتفاوتی در پـیش
ـگرفتهاند .در بسیاری از قبیلهها ٬رهبران مذهبی دارای رهبری منطقهای نیز هستند و در نتیجه تفاوتها
قبیلهای افزون گشته است .در ایران و عراق در مناطقی که بعضی از کردها شیعه هستند٬اختالفات مذهبی
ترکیبات بیشتری داشته است.تقریبًا همه کردهای ـکرمانشاه و ایالم شیعه هستند .کردهای شمال ٬کردهای
جنوب را که شیعه هستند کرد حساب نمیکنند و از آنها به عنوان فار )ایرانی( یاد میکنند .کـردهای
شوروی از فرقههای سنی و شیعه و یزیدی هستند .گروههای کوچکی از کردهای مسیحی یا یهودی
هستند که وضع فعلی آنها زیاد مشخص نیست) .خیلی محرمانه(
بافت اجتماعی
قبیلهای زندگی کردن نیز باعث عدم اتحاد بین کردها شده است .در طی قرنها قبیله بودهاست که
بیشترین بیعت را به دست آوردهاست .حتی کردها هویت و وابستگی قبیلهای خود را برای سالها حفظ
ـکردهاند .این چنین وفاداری به قبیله و انزوای کوهستانی کردها باعث برخورد قبیلهها و شک و ظن
دوطرفه بین قبایل کرد شده است ٬که تا به امروز ادامه دارد .مثًال در قیام کردهای عراق در اوائل 1960
برخی قبیلههای کرد بر علیه دولت عراق و برخی دیگر بر علیه کردهاجنگیدند و حتی برخی گاهی بر علیه
و زمانی بر له دولت بودند .برخی از قبایل به وسیله این عمل که یکی از شعباتش بیطرف بماند و یا به نفع
یکی از دو طرف وارد عمل شود ٬موقعیت خود را مستحکم کردند) .خیلی محرمانه(
به طورکلی همیشه کردها از اینکه تحت کنترل دولتمردان دولت مرکزی قرار بگیرند ٬خـودداری
ـکردهاند؛ و در عوض برای راهنمایی و حمایت به رهبران قبیلهای خود مراجعه کردهاند ٬آنها رهـبران
قبیلهای خود را آقاس خطاب میکنند و همیشه از آنها پیروی میکردهاند .آقاس اـکثر وقت خود را به
مذاـکره یا تخاصم با دولتها و یا سایر قبایل و یا تجارت بین قبایل یا اداره امور مشترک بین قبایل در مواقع
وجود اتحادهای قبیلهای و همچنین حل دعواهای درون قبیلهای ٬میگذراندند .قبایل در ازای رهبری
آقاسها که بسیاری از آنان مالـکان ثروتمند بودند با سهیم کردن ایشان در محصول به دست آمده از زمین
قبیله یا از طریق اعانات مستقیم به صورت هدایا ٬آنها را یاری مینمودند.
در بعضی موارد که قبیله نسبت به زمین مورد استفاده خود جز حقوق سنتی چرا در آن حق دیگری
نداشته ٬آقاسها قادر بودند که تملک حقوقی زمینهای قبیله را به دست آورده و بدین وسیله از درآمدهای
خود حفاظت و مالکیتهای بزرگی را در ضمن این کار کسب کردهاند) .طبقهبندی نشده(
اطالعات راجع به قبایل مختلف کرد در خارج از عراق کم و یا خیلی قدیمی هستند .در عراق مهمترین
قبایل کرد عراق عبارتند از :بارزانی ٬طالبانی و جاف .از نظر تاریخی قبیله بارزانی جنگجوتر و مستقلتر
از سایر قبایل است .کردهای بارزانی بیشتر در شمال عراق و در اطراف دهکده بارزان نزدیک مرز ترکیه
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مستقر هستند و بیشتر به کشاورزی مشغولند .آنها مدتها با سایر قبایل و کوچنشینان که به چراـگاههای آنها
آمدهاند ٬جنگیدهاند و دولت نیز در جنگ با بارزانیها از اینگونه کوچنشینان و قبایل کمک گرفته است.
مالمصطفی بارزانی از اواخر سالهای  1930تا زمان مرگش در اواخر  1979رهبر بدون چون و چرای
بارزانیها بودهاست) .خیلی محرمانه(
بعضی از اعضای قبیله طالبانی در دهکدههای شمال غربی خانقین ساـکن هستند ٬در حالی که اـکثریت
قبیله درمنطقهای در اطراف ـکرکوک زندگی میکنند .یک دسته از طالبانیها که مانند بارزانیها ساـکن هستند
و به کشاورزی مشغولند از طرفداران جالل طالبانی تشکیل شدهاند که مدت مدیدی بر سر مسئله رهبری
نهضت کردها با مالمصطفی بارزانیبه نزاع پرداخـته است .سـایر دسـتههای قـبیله طـالبانی تـوسط
شخصیتهای مختلف رهبری میشوند) .خیلی محرمانه(
ـگفته میشود که قبیله جاف بزرگترین قبیله کردهاست .جافها در مناطق دیاال ٬ـکرکوک و سلیمانیه در
عراق زندگی میکنند .جافها تا اواخر  1960که توسط دولت ایران جلوگیری شد ٬در هنگام تابستان برای
چرای تابستانی به ایران مهاجرت میکردند .از اواخر سالهای  1960جافها به قبیله ساـکنی تبدیل شدند.
در  1970قبیله جاف در مقابله بین حکومت وقت و بارزانی خنثی محسوب میشد) .خیلی محرمانه(
امروزه اـگرچه کردها در منطقههای خود ساـکن شدهاند ٬ولیکن هنوز غرور قبیلهای .مهم محسوب
میشود .نقاط اختالف بین آنها بر سر مناطق چراـگاهی و طرفین ازدواج است .شواهدی در دست است که
پیوندهای بین قبیلهای در حال ضعیف شدن است .یک خانواده حاـکم ممکن است به صورت سنتی کنترل
بعضی از دهکدهها را در اختیار داشته باشد ٬ولی دیگر نظم اجتماعی معمول کنترل کامل را اجازه نمیدهد.
از نقطه نظر اقتصادی هویتهای قبیلهای در مناطق شهرنشین کمتر اهمیت دارد .اـگرچه تعلقات به یک قبیله
خاص ممکن است هنوز بعضی از مزیتها را به دنبال داشته باشد ٬اما خیلی از کردهایی که بهتر تحصیل
ـکردهاند با عوامل باالتر از نسبهای کردی شناخته میشوند تا وابستگیهای ویژه قبیلهای .کردهای چپی٬
رهبران قبیلهای ثروتمند و افراد مذهبی و تجار کرد را متهم کردهاند که مقدمات سرکوب کردهای فقیر را
فراهم کردهاند) .طبقهبندی نشده(
در ایران اصالحات ارضی شاه طبقه فئودالهای مهم را از بین برده و نفوذ رهبران قبایل و خانها را به
مقدار زیادی کم کرده است .کردهای سایر کشورها نیز حمایت سنتی مالی خود را از رهبرانشان قطع
ـکردهاند .در حالی که کردهای جوانی مانند آنهایی که در اطراف و اـکناف ـکردستان سنتی زندگی میکنند و
هنوز هویت قومی خود را حفظ کردهاند ٬خیلیها از قبایل سنتی قدیمی جدا شدهاند .اثر این تغییرات به
همراه سیاست دولتهای مختلف در جهت انقیاد کردها تحت سلطه یک قدرت مرکزی ٬قدرت سیاسی
رهبران سنتی کردها را کم و در بعضی موارد نابود کردهاست) .خیلی محرمانه(
موقعیت اقتصادی و اجتماعی
سالها آشوب و مقاومت در مقابل سلطه مرکزی و سهلانگاری دولتهای مختلف و مناطق کوهستانی
مانع گسترش بهداشت عملی نوین و تعلیمات جدید در بین کردها شده است.طریقه سنتی زندگی بدوی که
به وسیله اـکثر کردها اتخاذ شده ٬موقعیت کمتری جهت تحوالت اقتصادی ایجاد کرده است .اما در سالهای
اخیر بعضی از دولتها اـگر نه به هیچ دلیل دیگر ٬برای دالیل امنیتی به لزوم تحوالت اقتصادی در منطقه
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ـکردنشین پی بردهاند .طبق قانون اصالحات ارضی سال  1970سرزمینهای بزرگ کردها برای تحویل به
دهقانهایی که روی آنها کار میکردند ٬خرد شد.از زمان پایان آشوب کردها در عراق در سال  1975دولت
بعضی از کردها را از مناطق کوهستانی دور افتاده به دهکدههایی که براساس نمونههایی مدرن ساخته شده
و از امکانات برق و آب و بهداشت برخوردار است ٬منتقل کرده است .در شوروی زندگی در مجموعههای
دهکدهای امنیت بیشتری برای کردها نسبت به موقعیت بدوی قبلیشان به همراه داشته است ٬ولی این به
قیمت روش زندگی سنتی آنها تمام شدهاست) .خیلی محرمانه(
اـگر چه هنوز بعضی از قبایل بدوی مهاجر کرد وجود دارند ٬ولی اـکثر کردها در حال حاضر کشاورز
شدهاند .علیرغم استفاده از متدهای سنتی کشاورزی و لوازم قدیمی و مشکالت زمین ٬گفته میشود که
ـکشاورزی کردها نسبتًا تولیدی بوده است .در جاهایی که شرایط اجازه دهد ٬تنباـکو مهمترین محصول
است) .طبقهبندی نشده(
در خاورمیانه سطح بیسوادی در بین کردهای میانسال بسیار باالتر از حد معمول است .معهذا در طی
چندین دهه اخیر سطح علمی کردها در بین طبقه مرفه کردها پیشرفته است .تقریبًا همین گروه مرفه
شهرنشین بودند که قیام ناسیونالیستی که منجر به جمهوری مهاباد شد را برپا کردند و از آن به بعد نقش
مهمی در نهضتهای ملی کردی ایفا کردند .فارغالتحصیلهای دانشگاهی در خاورمیانه ٬اروپای غربی ٬و
آمریکای شمالی و تحصیلکردههای کرد ٬مایل به ترک مناطق کردنشین و رفتن به مناطق شهری و حتی
خارج از کشور برای پیدا کردن کار میباشند .در شوروی برخی از کردهای تحصیلکرده شهرنشین در
روزنامهنگاری تدریس میکنند و در بعضی مواقع در دولت محلی سهیم هستند) .طبقهبندی نشده(
ظهور ناسیونالیسم کردی
تاریخ اولیه کردها مطالب اندکی در مورد اتحاد کردها یا هم پیوستگی ملی ثبت کرده است .اـگرچه در
بعضی مناطق امارات ناپایدار کردی ایجاد شدهاست .قبایل منفردی که بین امپراطوریهای رقیب ترکیه و
ایران واقع بودند خود را در صف یکی از طرفین قرار میدادند و اغلب با یکدیگر میجنگیدند .در اوائل
قرن هفدهم باالخره ناآرامیهای بین ترکیه و ایران به ثبات انجامید و سهچهارم کردها تحت کنترل عثمانیه
در ترکیه و بقیه تحت کنترل سلسله صفوی در ایران قرار گرفتند؛ اما تالشهای چندی که در جهت نفوذ در
ـکردستان و یا سرکوب آنجا صورت میگرفت ٬موفق نبود .علیرغم یک سری طغیان دراوائل قرن نوزدهم٬
هیچ عالمتی دال بر اینکه قبایل کرد تشکیل ملتی را بدهند ٬دیده نشد .اولین مظهر ملیگرایی سیاسی
ـکردهای شورشی بود که در سالهای  1880به رهبری عبیداهلل سمینانی صورت گرفت که غرض آن اتحاد
مردم کرد امپراطوریهای ترکیه و ایران در قالب یک کشور بود .اما زمانی که هر دو امپراطوری به قصد
حذف این تهدید مشترک با یکدیگر همکاری نمودند .این شورش به شکست انجامید) .طبقهبندی نشده(
درست در سالهای قبل از جنگ جهانی اول ٬روشنفکران کرد انجمن سری ناسیونالیست کرد را بنا
نهادند ٬ولی ناسیونالیسم مدرن کردها تا پایان جنگ شکل نگرفت .قول استقالل داخلی که به دنـبال
شکست ترکیه داده شد ٬امید اهالی غیر ترک عثمانیه ٬از جمله کردها ٬را در مورد اینکه آنها قادر خواهند
بود سرزمینشان را کنترل کنند ٬افزایش داد.طبق قرارداد متارکه اوت  1920که بین ترکیه و قدرتهای وقت
صورت گرفت ٬وجود جامعه مجزای کردها شناسایی شد و حق استقالل موقتی ـکردستان که امروزقسمتی
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از جنوب شرقی ترکیه را تشکیل میدهد به رسمیت شناخته شد) .طبقهبندی نشده(
به هر حال قرارداد متارکه هرگز موردتصویب قرار نگرفت و در ژوئیه سال  1923معاهده توازن که اقلیت
ـکردها را نادیده میگرفت٬جایگزین آن شد” .ـکردستان جنوبی“ استان موصل عثمانی ـ که در زمان خاتمه
جنگ تحت کنترل انگلستان بود ـ قسمتی از استان جدیدالتأسیس عراق شد که تحت قیمومیت انگلستان
قرار گرفت .باقیمانده ـکردستان تحت کنترل ترکیه و عراق قرار گرفت وقسمتهایی هم در سوریه و شوروی
قرار گرفت) .طبقهبندی نشده(
ـکردهای ایران در طول جنگ ٬اوقات بهتری را گذراندند .دولت رضاخان که بعدًا شاه پهلوی شد ٬با
سرکوب قبیله به قبیله به وسیله اسلحه و یا دوز و کلک یک ملیت متحد جدیدی را بنا نهاد .او رهبران با
نفوذ کرد را مجبور به اقامت در تهران یا جاهای دیگر کرد .آشوبهای سالهای  1926 ٬1920و  1930به
رهبری آقا اسماعیل ٬معروف به سیمیتقو ٬از قبیله شیکاـک ٬سرکوب شد .از طرف دولت ایران تالشهایی
صورت گرفت تا زبان فارسی در بین کردها رایج شود و لباسهای مدرن غربی بجای لباسهای سنتی کردها
مورد استفاده قرار گیرد .یک شورش در سال  1931به رهبری شیخ تافر از قبیله حمدان با شدت سرکوب
شد و سپس دولت با مقداری واقعیت اعالم کرد که هیچ مسئلهای در مورد کردها ندارد) .طبقهبندی نشده(
در عراق شورش شیخ محمود در سلیمانیه در سال  1919به وسیله انگلستان سرکوب شد .شورش
دیگری در سال  1923توسط شیخ محمود که خود را شاه ـکردستان جنوبی خواند ٬یک بار دیگر سرکوب
شد ٬ولی این شورش حق آموزش زبان کردی در مدارس را به دنبال داشت .حقی که در معاهده ملیتهای
تحت قیمومیت انگلستان در سال  1925ذـکر شد .اـگرچه سیاست خارجی بریتانیا مخالف تـمایالت
تجزیهطلبانه کردها نبود ولیکن کشف نفت در جنوب ایران و امکان پیدایش نفت در شمال عراق عمًال بر
علیه حمایت بریتانیا از ـکردستان مستقل عمل کرد .کشف نفت در سال  1927در منطقه ـکرکوک که امتیاز
آن به آمریکا و اروپاییها داده شد ٬عمًال تمایالت غربیها را برای حمایت از جنبش استقاللطلب کرد
متوقف کرد) .طبقهبندی نشده(
عراق که در سال  1930استقالل یافت ٬در سال  1932به منظور کسب عضویت در جامعه ملل ٬قانون
حفاظت از جامعه کردها را وضع کرد .اما در همان سال٬تالشهای دولت جهت تحکیم کنترل خود بر مناطق
شمالی ٬شورشی را که به رهبری مالمصطفی بارزانی هدایت میشد ٬سرکوب کرد .حمالت هوایی به وسیله
انگلستان که حضور نظامی خود را بعد از استقالل عراق حفظ کرده بود ٬مالمصطفی و حامیانش را مجبور
ـکرد که به ترکیه عقبنشینی کنند .بارزانیها دوباره در سال 1943قیام کردند و تا هنگامی که مالمصطفی در
سال  1945به ایران گریخت ٬مطیع نشدند) .طبقهبندی نشده(
اشغال ایران در سال  1941توسط روسیه و انگلستان ٬برای کردها این فرصت را پیش آورد که تنها
ایالت ـکردستان مستقل را در سالهای اخیر تشکیل دهند .در مدتی بیش از چهار سال و در مناطق اشغالی
روسها که ـکردستان هم شامل آن میشد ٬آذربایجانیها و کردها که هر دو در طی دوره اشغال علیه دولت
مرکزی قیام کرده بودند ٬به طور مؤثری خود را اداره کردند .در دسامبر  ٬1945هر دو گروه )ناسیونالیسم(
ملیگرا اعالم جمهوریهای مستقل کردند :جمهوری دمکراتیک آذربایجان )ایران( و جمهوری دمکراتیک
مهاباد .رئیس جمهور ـکردستان ”قاضی محمد“ بود که از قیام  1941رهبری کمیته را دراختیار داشت و بر
منطقه حکمرانی میکرد .تنها حضور واحدهای نظامی روسی بود که مانع برقراری مجدد کنترل ایرانیها بر
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منطقه میشد و هنگامی که روسها در می  1946با اـکراه و طبق معاهدهای که شامل ایران هم میشد از
منطقه عقبنشینی کردند ٬هر دو جمهوری سقوط کرد .قاضی محمد و عدهای دیگر از رهبران کرد اعدام
شدند و مالمصطفی بارزانی که فرمانده قوای نظامی جمهوری بود به عراق و سپس به شوروی فرار کرد و
مدت  11سال در آنجا بود).طبقهبندی نشده(
دههای که به دنبال سقوط جمهوری مهاباد بود ٬نسبتًا آرام بود ٬زیرا دولتهای ایران و ترکیه در جهت
خلع سالح و مقهور ساختن کردهای خود عمل کردند .این دوره آرامش ٬یک قیام دیگری در سال 1960
در ترکیه را به دنبال داشت ٬هنگامی که ترکها از عدم ثبات سیاسی که به دنبال سرنگونی دولت به وسیله
نیروهای مسلح ترکیه تشدید شد ٬استفاده کرده و علیه سیاستهای سرکوبگرانه دولت به طور مسلحانه
تظاهرات کردند؛ اما ارتش برای سرکوب شورش اعزام شد) .طبقهبندی نشده(
در عراق امتناع دولت از پذیرفتن تقاضاهای اـکراد ٬منجر به یک درگیری شد که مدت  14سال و به
همراه آتشبسهای گاه به گاه طول کشید .در مدت کوتاهی بعد از به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در
سال  ٬1958مراجعت مالمصطفی از اتحاد شوروی به عراق منجر به یک جنگ ناـگهانی بین بارزانیها و
سایر قبایل کرد شد .اـگرچه مالمصطفی تسلط خود را بر اـکثر مردم کرد گسترش داد ٬اما قاسم ٬از ترس
اینکه بارزانیها بیش از حد قدرتمند شوند ٬شروع به کمک به دشمنان سنتی مالمصطفی کرد .خصومتها در
سپتامبر  ٬1961هنگامی شروع شد که دولت در رابطه با حملهای به نیروهای مسلح از طرف یک قبیله
وابسته با بارزانیها ٬پناهگاههای سنتی بارزانیها را بمباران کرد) .طبقهبندی نشده(
مراجعت مالمصطفی به عراق ٬شروع یک اقدام موفقیتآمیز در جهت کنترل حزب دمکرات کردستان
بود که یک سازمان سیاسی مهم درجنبش کردمحسوب میشود.این حزب در  1946درایران از باقیمانده
سازمانهای سیاسی قبل از جنگ به وجود آمد و در سازماندهی و ساختمان آن نفوذ قابل توجهی از
ـکمونیسم مشهود بود )ـکمیته مرکزی و پولیت بورو( .علیرغم قیمومیت شوروی بر این حزب ٬کنترل حزب
بیشتر به دست کسانی بودهاست که استقالل کردها بیشتر برایشان مطرح بوده تا یک انقالب اجتماعی.
)طبقهبندی نشده(
در سال  1959مالمصطفی اعضای جناح طرفدار کمونیستها را از حزب بیرون کرد و جهتگیری
حزب را به سمت راست سوق داد .بهر صورت حزب اساسًا به صورت سازمانی درون شهری با بیشترین
جاذبهاش در بین تحصیلکردههای بریده از قبیله ٬باقی ماند .در سال  1964اغلب رهبران نظامی حزب٬
شامل جالل طالبانی و ابراهیم احمد ٬معاون حزب ٬در جهت برکناری بارزانی از رأس حزب تالش کردند٬
اما توسط حامیان قبیلهای بارزانیها مجبور به فرار شدند .از قرار معلوم سالها بعد ٬دولت عراق در تالشی
جهت تضعیف بارزانیها به جناح طالبانی کمک مالی کرد) .طبقهبندی نشده(
در طی سالهای  1961تا  1970دولت )عراق ـ مترجم( چندین تهاجم را علیه کردها بنا نهاد )آغاز
ـکرد( ٬اما به دلیل عمده که ایران مایل بود به کردها کمک کند و اجازه بدهد که سرزمینش برای حمایت و
تجهیز آنها مورد استفاده قرار گیرد ٬موفق به سرکوب نیروهای تحت رهبری بارزانی نشد .شاه علیرغم
تجربه ایران در مقابل اقلیت کرد خودش ٬حمایت از کردهای عراق را به عنوان وسیلهای برای مهار یک
همسایه سوسیالیست طرفدار شوروی تلقی کرد .هم کردها و هم ارتش عراق که بارها تا حدود  80درصد
نیروهای خود را علیه شورش به کار بردهاند ٬خسارات زیادی متحمل شدند .بازوی نـظامی حـزب
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دمکرات کردستان ٬پیشمرگهها ٬نیروهای اصلی رزمنده کردها را تشکیل میدهند) .طبقهبندی نشده(
در سال  1970با توجه به این که درگیریهای شمال موجب سقوط دولتهای مختلف شده بود ٬دولت
بعث عراق تحت ریاست صدام حسین موافقتنامه صلحی بامالمصطفی امضا کرد که به موجب آن امتیازاتی
به بارزانیها و حزب دمکرات کردستان داده شد .این امتیازات از امتیازات قبلی بهتر بوده و آنها را همچون
عربهای عراق آزاد و متساوی الحقوق کرد.
برنامههای فرهنگی و اقتصادی برای رفاه کردها پیاده شد .از همه مهمتر قول خودمختاری در مناطق
ـکردنشین به کردها داده شد .یک سرشماری رسمی صورت گرفت تا مناطق کردنشین مشخص شود.
)طبقهبندی نشده(
در خالل چهار سالی که قرار بود این موافقتنامه اجرا شود ٬طرفین نتوانستند در اجرای آن به توافق
برسند .این موافقتنامه سپس با ایجاد اختالف بر سر ایالت نفتخیز ـکرکوک نقض شد و کردهای عراق را
متهم کردند که میخواهدطوایف عرب را در مناطق کردنشین سکونت داده و با اعطای حقوق فرهنگی و به
سایر اقلیتهای منطقه ٬آن منطقه را از سلطه کردها خارج نماید .کوششهایی که برای قتل بارزانی و پسرانش
صورت گرفت ٬این مطلب را که دولت در نظر ندارد به قرارداد احترام بگذارد ٬تأیید کرد) .طبقهبندی نشده(
ـکردها یک قانون خودمختاری را که به صورت یکجانبه به وسیله دولت در مارس  1974به تصویب
رسید که در حقیقت کنترل دولت مرکزی را بر تمامی منطقه کردنشین باز میگرداند ٬به این عنوان که این
قانون از پیمان  1970تخطی میکند ٬رد کردند .در همان ماه جنگ بین کردها و دولت عراق شروع شد و
مدت یک سال طول کشید .اما در اواخر سال  ٬1974هنگامی که واحدهای نظامی ایران در حوادث مرزی
با واحدهای نظامی عراق به طور فزایندهای درگیر شدند ٬نظر شاه در مورد منافعی که ادامه حیات از
ـکردهای عراق به دنبال دارد ٬به طور وضوح عوض شد .در اینکه رهبران ایران واقعًا مایل بودند که کردها
به یک پیروزی تمام عیار برسند ٬تردید وجود دارد .هدف اصلی او این بود که عراقیها را آنقدر مشغول
نگهدارد ٬تا اینکه آنها نتوانند در خط مشی او در خلیج فارس مداخله کنند .ظاهرًا متوجه شد که پیروزی
ـکردها خطر بیشتری برای یکپارچگی و امنیت ایران در بر دارد تا پیروزی دولت عراق) .طبقهبندی نشده(
در نتیجه٬ایران و عراق در مارس  ٬1975در طی معاهده الجزیره بر سر تعیین سرحدات و مرزهای آبی
و برقراری امنیت و اعتماد دوجانبه در طول مرزهای مشترکشان بـه مـنظور پـایان دادن بـه تـمامی
خرابکاریهایی که از جانب طرفین صورت میگرفت ٬توافق کردند .در موافقتنامههای دنـباله قـرارداد
الجزیره ٬عراق چندین امتیاز ٬چه سیاسی و چه ارضی به ایران داد .عراق مدت مدیدی اعراب و بلوچها را
به مقاومت در مقابل شاه تشویق کرده بود و ادعا میکرد که استان خوزستان ایران از سرزمینهای اعراب
است .دولت بعثی تمامی ادعاهای خود را در مورد خوزستان پس گرفت و با این مورد که مرز آبی خط
وسط شطالعرب باشد ٬موافقت نمود .همچنان به اینکه ترتیبات مرزبندی در امتداد مرزهای خشکی با
ایران باشد ٬رضایت داد .ایران در عوض کمک به کردها را متوقف کرد .عراق در مقابل این امـتیازها
توانست بر سر خاتمه دادن شورشهای کردی وتهدید دخالتهای خارجی به توافق برسد) .طبقهبندی نشده(
از پایان جنگ در مارس  ٬1975هوشیاری نظامی عراق و برنامههای جذبی اقتصادی آن در مقابل
اقلیت کرد ٬سطح فعالیتهای ضد دولتی را دریک حداقل حفظ کردهاست .اـگرچه وقایع و تالشهایی جهت
سوءقصد به کردهایی که با دولت همکاری میکنند ٬صورت گرفتهاست بین  90000تا  250/000کرد٬
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بعدازسقوط جبهه کردها به ایران گریختند ٬ولی تا پایان سال  ٬1975اـکثر پناهندگان ازفرصت عفو عمومی
استفاده کرده و به عراق بازگشتند .اـگرچه بارزانی عراق را ترک کرد و در آمریکا تا هنگام مرگش در مارس
 1979در تبعید به سر برد ٬پسرانش ادریس و مسعود تالش کردهاند که رهبری حزب دمکرات کردستان را
به دست گیرند.(SNF) .
ـکوشش ناسیونالیستهای کرد در ایران برای استفاده از سقوط شاه در اوائل سال  1979منجر بـه
درگیریهایی باقوای دولتی شد و برخی از نواحی ـکردستان ایران همچنان تحت نفوذ کامل کردها باقی ماند.
در همین زمان ٬احیای فعالیتهای مخالف کردها در ایران موجب افزایش احساسات و فعالیتهای کردها در
ترکیه شدهاست.
در اواسط  1979باال گرفتن فعالیت ناراضیان در ایالتهای کردنشین عراق به چشم میخورد که در
ضمن آنها برخوردهای کوچکی به طور متناوب بین گشتیهای ارتش عراق و چریکهای کرد روی میداد٬
اما در جنگ بین دو طرف افزایش چشمگیری پدیدار نگشتهاست(SNF) .
مسئله کردها و سیاست دولت
مناطقی که به اسم ـکردستان نامیده میشود ٬سرزمینهایی را در پنج کشور ایران ٬ترکیه ٬عراق ٬سوریه و
روسیه شوروی در برمیگیرد .بررسی سیاست این دولتها در قبال کردها واقلیتهای کرد در این کشورها در
زیر میآید) .طبقهبندی نشده(
ایران
از اواخر سال  1940تا اوائل  1978رژیم شاه قادر به آرام نگهداشتن نسبی کردها بود .این منظور از
طرق زیر عملی گردید :حضور نظامی گسترده در منطقه کردنشین ٬مسلح کردن کـردهای وفـادار بـه
حکومت ٬تبعید رهبران ایلی مظنون به فعالیت ضد حکومتی و توسعه امکانات اقتصادی و آموزشی در
منطقه.
ـکردهایی که در مقابل هواداری از حقوق کردها به حمایت از ناسیونالیسم ایرانی پرداختند در زمره
برجستهترین طرفداران مصدق ٬نخستوزیر ایران در اوائل سالهای  1950بودند .در زمان شاه عده رو به
تزایدی از کردها نظر خود را تغییر داده و آینده خود را مرتبط با آینده ایران دانستند) .طبقهبندی نشده(
بیش از  40قبیله و کنفدراسیون کردی که در ایران وجود دارند سنتی قوی و مستمر دراختالف و جنگ
با یکدیگر داشتهاند و رهبری واحدی که اـکثریت قبایل وی را قبول داشته باشند ٬یافت نمیشود.
اصالحات ارضی که در جهت تضعیف اقتدار رهبران قبایل قرار دارد بیش از هر ناحیه ایران در شمال غرب
آن تأثیر و سرعت اجرا داشته است؛ هر چند که بعضی از رهبران قبایل که تصور میشده به دولت وفادارند٬
اجازه یافتهاند که امالـک وسیعی را حفظ نمایند .به عالوه نقل مکان بسیاری از کردهاجوانتر و صاحب عزم
بیشتر و تحصیالت بهتر به شهرها شماره رهبران آینده را کاسته و رفاه تعداد هرچه افزونتری از خانوادهها
را در ارتباط با پیشرفت ایران قرار دادهاست) .طبقهبندی نشده(
بخش بزرگی از انگیزه فعالیتهای کردی ضدرژیم شاه در سال قبل از سقوط او در ایران احتماًال همان
احساساتی بود که مخالفین دولت در سرتاسر کشور را تحریک نمود .اـگرچه ناراحتی از اعمال ضد کردی
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رژیم ممکن است ٬آن احساسات را تقویت کرده باشد .بسیاری از کردها ٬منجمله بعضی که با شورش
ـکردها علیه دولت عراق زیاد موافق نبودند ٬ازتوافق شاه با بغداد در سال  1975که به موجب آن کمک به
ـکردهای عراقی خاتمه مییافت ٬به نحوی احساس کردند که به خود واـگذاشته شدهاند .با ”عـملیات
سرکوبی“ ارتش که متعاقبًا در امتداد مرز ایران و عراق علیه کردها انجام گرفت این خشم فزونی یافت.
ـکردها که شدیدًا خواهان خودمختاری بیشتر و دارای گروههای ثابت چریکی بودند٬توانستند سریعتر از
بقیه گروههای قومی از کنترل رو به ضعف مرکز استفاده جویند(SNF) .
مواضع و سیاستهای دولت
در فوریه  1979وقتی که مهندس بازرگان زمام امور را به دست گرفت ٬دریافت که اتحادیه وسیعی از
رهبران مذهبی ٬سیاسی و قبیلهای کردها که به خوبی مسلح بوده و به وسیله نیروهای چریکی و فراریان
ارتش پشتیبانی میشوند ٬کنترل مناطق وسیعی از ناحیه شمال غربی کشور را در دست گرفتهاند .در همان
حال که رهبران دستههای کرد ٬نمایندگان دولت و رهبران محلی طرفدار خمینی برای کسب موقعیت
جوالن میدادند تشنجات به سرعت پا گرفت و چند رویداد خشونتبار اتفاق افتاد) .طبقهبندی نشده(
مقامات دولتی و مذهبی از یک شهروند سرشناس سنندج به نام احمد مفتیزاده حمایت کردند ٬و در
ماه آوریل او را تنها رهبر مذهبی و سیاسی کردها خواندند .آنها همچنین ظاهرًا انتظار داشتند که رهبران
مذهبی و سیاسی کرد شیعه بتوانند در مناطق خود قدرت را به دست گیرند .اما چنان که گزارش شد چند تن
از محترمین شیعه پس از درگیریهایی با کردهای سنی ناراضی از منطقه فرار کردند(SNF NC OC).
دولت ٬که از شورش آشکار کردها ٬که مسلح به سالحهای غنیمت گـرفته شـده از ارتش بـودند
میترسید ٬هیئتهایی را برای تشویق کردها به مصالحه تعیین کرد .وعدههای دولت جمهوری اسالمی به
اینکه این منطقه در حد معتنابهی خودمختاری خواهد داشت ٬اـگرچه در آرام کردن اوضاع سهیم بود٬
ولیکن فشار آنقدر باال بود که منجر به درگیریهای شدیدی در سنندج و نقده شد .رویدادهای نسبتًا جزئی
ماه مارس موجب یک جنگ پنجروزه پرخونریزی بین سربازان دولتی و قوای نامنظم کردها در شهر
سنندج و برخوردهایی در نقده آذربایجان غربی بین کردها و طرفداران خمینی در اواخر آوریل شدند .در
اواسط  ٬1979طرفداران خمینی و قوای امنیتی هنوز در حال درگیری با رهـبران کـرد بـرای کـنترل
حکومتهای محلی و جمعیت منطقه بودند.
به خصوص حزب دمکرات کردستان به نظر میرسید که با جدیت سعی دارد که نفوذ و تعداد اعضای
خود را ـ گاهی اوقات با اعمال زور ـ گسترش دهد تا در حد ممکن برتری خود را در منطقه کردنشین
تثبیت نماید(SNF) .
سیاست دولت بازرگان در مقابل کردها ٬حاـکی ازتوانایی محدودتهران در اعمال قدرت خودمیباشد.
دولت با پیشنهادهایی که برای مذاـکره دارد و تأـکیداتش بر اینکه قانون اساسی و قوانین جدید موجبات
خودمختاری نسبی را فراهم میکنند ٬ظاهرًا خواستار مهلت است .مقامات رسمی بارها اعالم کردهاند که
تعلیم وتربیت به زبان کردی و حفظ سنتهای محلی آزاد خواهد بود و حتی زبان کردی در رادیو وتلویزیون
و مطبوعات میتوانند مورد استفاده قرار گیرد .از طرفی به موجب پیشنویس قانون اساسی که در در 15
ژوئن منتشر شده شوراهای محلی حکومت ”هر ده ٬شهر ٬منطقه یا استان“ را در دست دارند(SNF) .

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 740

رهبران سیاسی و دینی بیم آن دارند که جنبش خودمختاری کردها ٬اقلیتهای دیگر ایران را نیز به
خواستن چنان حقوقی تحریک کند؛ امری که میتواند موجب تجزیه کشور شود .در نتیجه آنها سعی
نمودهاند که با ممانعت از گسترش حزب دمکرات به مناطق دارای جمعیت از گسترش حزب دمکرات به
مناطق دارای جمعیت مخلوط و سعی بر به رسمیت نشناختن موقعیت سیاسی رهبری آن به طور کامل و
ظاهرًا مسلح کردن ساـکنان بیطرف یا ضد حزب دمکرات مناطق کردنشین ٬رشد را محدود سـازند.
)(SNF
مواضع کردها ٬گروهها و رهبران
بسیاری از رهبران کرد نسبت به وعده و وعیدهای دولت بدبین هستند و میدانند که دولت مرکزی
سرانجام مجبور به توسل به زور برای حفظ سلطه خود خواهد بود .سخنگویان کردها گفتهاند که کردها
خواهان استقالل نیستند و ترجیح میدهند که از طرق صلحآمیز به مقاصد خود برسند ٬اما میگویند که در
صورت لزوم کردها برای حقوق خود جنگ نیز میکنند .خواستهای کردها که در یک راهپیمایی در 2
مارس اعالم شده ٬چنین است:
ـ کنترل منطقهای که به وسیله عوامل تاریخی ٬اقتصادی و جغرافیایی تعیین شده و تصمیم درباره آن با
یک رفراندم اتخاذ میگردد .این منطقه شامل استان کردستان و قسمتهای بزرگی از استانهای مـجاور
میشود.
ـ یک پارلمان کردی در منطقه که با آرای مردم انتخاب میشود و ضبط و ربط محلی تمام واحدهای
دولتی ٬انتظامی و نظامی.
ـ استفاده از زبان کردی در مدارس و به عنوان زبان رسمی منطقه خودمختار.
ـ تضمین آزادی بیان ٬مطبوعات ٬مسافرت ٬کار و همبستگی(SNF NC OC) .
به نظر رسید که عزالدین حسینی رهبر کردهای سنی در یک مصاحبه قبل از مالقاتش با خمینی در اواسط
می خواستههای اـکراد را تا سطح تقاضای کنترل فعالیتهای فرهنگی و امور اقتصادی محلی و استفاده
رسمی از زبان کردی و آزادی برای انتخاب خط سیاسی خود ٬کاهش داد .او به خصوص از تقاضای کنترل
ارتش در منطقه دست برداشت ٬نکتهای که دولت نمیتوانست با آن موافقت کند .مشخص نیست که آیا
ـگزارش مطبوعات از این نظریات دقیق است و یااینکه سایر رهبران کرد موافقت خواهند کرد یا نه ٬ولی به
نظر میرسد که همه موافقت کردهاند که امور خارجه ٬دفاع ملی ٬بازرگانی و طرحهای عمده اقتصادی ـ که
عبارت از اعطای امتیازاتی برای تحوالت ـکردستان باشدـ بایستی تحت کنترل دولت مرکزی باشد(SNF .
)NC OC

اخیرًا رهبران متعدد و گروههای سیاسی از جانب کردها صحبت کردهاند .حزب دمکرات در حمایت
از خواستههای اـکراد خیلی فعال بودهاست ٬ولی گستردگی ریشههای سازمانی و یا حامیان آن مشخص
نیست .حزب دمکرات ایران با حزب دمکرات کردستان در عراق ارتباط کمی دارد .حزب دمکرات ایران
با حزب ـکردستان عراق سازمان سیاسی اصلی در شورش کردها بود که به وسیله مالمصطفی بارزانی
رهبری میشد.
حزب دمکرات ـکردستان ایران در زمان شاه غیرقانونی بود ٬اما بین دانشجویان در آمریکا و اروپا
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طرفداری داشت .فقط از زمان سقوط شاه بودهاست که این حزب یک سازمان سیاسی فعال شدهاست.
) (SNF NC OCاغلب رهبران حزب به نظر میرسد چپیهایی باشند که در روزهای آخر رژیم سلطنتی از
تبعید برگشتند .دبیرکل حزب ”عبدالرحمن قاسملو“ که مدت  25سال خارج از ایران زندگی کردهاست٬
مهمتر از بقیه بوده است .او ادعا میکند که حزب دمکرات کردستان نماینده وجهه مشترک احساسات
ـکردها میباشد و گفتهاست که مذاـکرات با دولت به منظور کسب ضمانت خودمختاری در قانون اساسی
اسالمی جدید الزم بوده است ٬از قرار معلوم قاسملو مورد انتقاد قرار گرفته است ٬زیرا به نظر میرسد که در
موارد بسیار زیادی وفاداری خود را تغییر داده است و مایل است با دولت و رهبران مذهبی ٬که خیلی از
ـکردها معتقدند آنها مایلند خواستههای کردها را بیجواب بگذارند ٬مذاـکره کند.
قاسملو چندین سال در چکسلواـکی زندگی کردهاست و پیوندهای نزدیکی با حزب ایرانی کمونیست توده
داشته است(SNF NC OC) .
به نظر میرسد که شیخ عزالدین حسینی ٬روحانی اصلی سنی در مهاباد ٬پایتخت جمهوری کوتاهمدت
ـکردستان ٬محبوبترین و بانفوذترین چهره مذهبی کردها میباشد .او چندین تالش به منظور مذاـکره با
رهبران سیاسی و مذهبی اصلی دولت انقالب را رهبری کرده است؛ اـگر چه به طور عمیقی نسبت به خمینی
و اهدافش سوءظن دارد.
در اواسط می ٬1979حسینی و سایر روحانیون کرد با خمینی مالقات کردند .حسینی او را )خمینی(
نسبت به خودمختاری کردها ”بیعالقه“ توصیف کرد .آنها با طالقانی ٬که قبًال در همان سال با مذاـکره٬
مصالحهای بین کردهای مخالف و نیروهای طرفدار خمینی ترتیب داده بود ٬مالقات کـردند) .خـیلی
محرمانه(
در اواسط سال  ٬1979رهبران کردها و حامیانشان عمًال با متن قانون اساسی جدید و روشی که مورد
تصویب قرار گرفت ٬مخالفت کردند .کردها ٬مانند سایراقلیتها ٬معتقدند که مواد مقرره در قانون اساسی در
مورد خودمختاری منطقهای و احترام به مسلمانان سنی خیلی ضعیف هستند .حسینی گفته است که مواد
مقرره در قانون اساسی در مورد اقلیتها ”تصورات کلی قدیمی با اسامی جدید“ هستند و این استثناء که
اسالم شیعی دین کشور است ٬محققًا تحریکی برای برخوردهای فرقهای میباشد .احمد مفتیزاده ٬رهبر
ـکرد مطرح شده از جانب دولت ٬نیز از متن تهیه شده قانون اساسی انتقاد کردهاست و تقاضای لغو اشاره
قانون به اسالم شیعه به عنوان دین کشور را کرده است .مفتیزاده و حسینی مشترکًا متنی را امضاء کردهاند
ـکه خواستار یک جمهوری اسالمی بدون اشاره به شیعه میباشند و خواستار حضور نمایندگان اقلیتها در
شورایی که متن تمام مواد قانون اساسی را مرور میکنند ٬شدند) .خیلی محرمانه(
همکاری با کردهای همسایه
مخالفین کرد عراقی و ایرانی سابقه طوالنی در همکاری دارند .قاسملو دبیرکل حـزب دمکـرات
ـکردستان با حزب کمونیست عراق ٬که اعضای کرد بسیاری دارد ٬روابط نزدیکی داشته است) .خیلی
محرمانه( دو گروه چریکی رقیب در عراق ٬یکی تحت رهبری جالل طالبانی و دیگری تحت رهبری
پسران مالمصطفی بارزانی فقید ٬در بین بعضی از کردهای ایران پیروانی دارند .گزارش شـدهاست کـه
قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ٬درصدد میانجیگری بین این دو گروه رقیب بودهاست و تالش
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ـکرده است که آنها را ٬با حزب دموکرات کردستان هم پیمان کند .هم چنین شواهدی در دست است که
حکومت جدید در تهران تالش کرده است روابط خود را با برادران بارزانی توسعه دهد .حدودًا در همین
زمان گفته شد که قاسملو سعی میکند با نیروهای بارزانی برای ائتالف مذاـکره کند ٬ولی ظاهرًا موفق نشد.
به نظر میرسد که نیروهای بارزانی نسبت به حمایت از جاهطلبیهای سیاسی قاسملو و یا حزب دمکرات
ـکردستان بیعالقه هستند .تعدادی از گزارشها حکایت دارند از اینکه ممکن است طالبانی بـا حـزب
دمکرات همکاری داشته باشد .اما استعمال بیتکلف لفظ پیشمرگه توسط ایرانیان اغلب تشخیص اینکه٬
آیا گروههای چریکی مطرح شده طرفداران طالبانی یا سایر کردهای مسلح هستند ٬را مشکل میکند.
آنچه قطعی است ٬این است که طالبانی و رهبران حزب دمکرات کردستان در حال بررسی فعالیتهای
مشترک هستند(SNF NC OC) .
شایعات گسترده ٬که مورد قبول دولت ایران است ٬اظهار میدارد که یک دسته چریکی دیگر شامل
بعضی از جافها که از طرف سپهبد عزیزاهلل پالیزبان ٬کردی که مدت مدیدی رئیس قسمت اطالعات ارتش
زمان شاه بود ٬رهبری میشود ٬علیه دولت محلی و نمایندگان خمینی در غرب و شمال غربی فعال بوده
است.
به هرحال ٬بسیاری از اقداماتی که به این گروه نسبت داده میشود ممکن است کار راهزنها باشد.
)(SNF
منابع مختلف ادعا کردهاند که هر یک از این سه گروه چریکی و حزب دمکرات کردستان هستههای
سازمان یافتهای مرکب از چند صد تا چندین هزار نفر در داخل ایران دارند .این ادعاها را نمیتوان تأیید
ـکرد ولیکن بسیاری از گروههای کرد دارای عناصر مجهز بزرگ ٬ولی نامنظم هستند که از خودمختاری در
مقابل نیروهای حکومتی دفاع میکنند(SNF) .
اسلحههایی که به وسیله مأموران امنیتی ایران ٬عراق و ترکیه از کردها به دست آمده است ٬نشاندهنده
تبادالت روزافزون مهمات ارتشی بین کردها در امتداد سه مرز میباشد .کردهای مخالف دریافتهاند که
اـگر بتوانند مناطق امنی را به وجود بیاورند قوی خواهند بود و مرزهای ایران در حال حاضر مانند قلمرو
مشخصی به منظور فعالیت در عراق و ترکیه و همچنین ایران در خدمت چنین دستههایی قرارداد(SNF) .
عراق
روابط بین کردهای عراق و دولت مرکزی تحت کنترل اعراب در بغداد در طی سالها زد و خورد و به
وسیله احساس عمیق عدم اطمینانی که نسبت به کردها در طراحان بعثی اتحادیه اعراب وجود دارد ٬شکل
ـگرفته است .کردهااین گروه را برای آمالشان زیانآورمیدانند .اـگرچه کردها ازضعف گاه به گاه دولتمردان
مرکزی و قول کمکهای خارجی به منظور اجرای چندین شورش علیه دولت استفاده بردهاند ٬اما در اـکثر
مواقع آنها در پی استقالل از عراق نبودهاند ٬بلکه برای حقوق متساوی با اعراب و خودمختاری داخلی در
چارچوب یک عراق واحد جنگیدهاند.
هنگامی که امید اـکراد برای خودمختاری و تساوی به دنبال انقالب  1958به وسیله قاسم به ناامیدی
ـکشید ٬آنها شورش  14ساله متناوبی را شروع کردند .شکست در خاتمه دادن برخوردها باعث سرنگونی
سه دولت عراق در سالهای  1960گردید) .طبقهبندی نشده(
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در سال  1970هنگامی که دولت بعثی صدام حسین قراردادی را با مالمصطفی بارزانی امضا کرد که
حقوق ملی مردم کرد را به رسمیت میشناخت و به آنها حق خودمختاری قانونی اعطا میکرد ٬احتمال
برآورده شدن خواستههای کردها از همه وقت بیشتر شد .زبان کردی در مناطق خودمختاری کردی زبان
رسمی میشد و مؤسسات آموزشی کردی ٬شامل یک دانشگاه در سلیمانیه ٬دایر میگردید .کردهای در
مناصب نظامی ٬پلیسی و دانشگاهی به نسبت جمعیتشان در کل جامعه منصوب میشدند .حزب دمکرات
ـکردستان به طوررسمی به رسمیت شناخته میشد ودولت بعثی قول انتصاب یک معاون رئیس جمهور کرد
را میداد .بارزانی مجاز به حفظ مهمات سنگین خود شد ٬در حالی که دولت قول داد که حقوق واحدهای
پیشمرگه را که در شورش جنگیده بودند٬بپردازد و آنها به عنوان نیروی مرزی عمل کنند) .خیلی محرمانه(
دولت بعثی که فقط دو سال بر سر قدرت بود در عوض امنیت و ثبات داخلی٬امتیازات بزرگی در جهت
آمال کردها به آنها داده بود .بارزانی کنترل سرزمینی بیشتر از آنچه که تاـکنون داشت ٬به دست آورد .یک
روزنامه کردی و ایستگاه رادیویی کردی شروع به کار کردند و پیشمرگهها دست نخورده و مسلح باقی
ماندند .به هر حال طی چهار سال بعد ضمن آنکه بعثیها کنترل خود را بر دولت تثبیت کردند و کردها
تقاضای خود برای زمین و درآمدهای نفتی را باال میبردند ٬روابط بین دولت مرکزی و مالمصطفی به
وخامت گرایید) .خیلی محرمانه(
احتماًال تجدید جنگ در مارس  1974اجتنابناپذیر بود ٬دولت مایل به اعطای امتیازات سیاسی و
اقتصادی به کردها نبود ٬چون امتیازات بقیه مردم عراق را نادیده میگرفتند .آنچه که از اهمیت ویژهای
برخوردار بود ٬امتناع دولت در انجام یک سرشماری در ـکرکوک به منظور بررسی ساخت قومی شهر بود.
طرح خودمختاری که در مارس  1974توسط دولت بعثی پیش کشیده شد به سه استانی که کردها در آنجا
اـکثریت داشتند یک خودمختاری اسمی به کردها میداد .اما در واقعیت فقط نمایشی از خودمختاری به
ـکردها داده شد .اعضای شورای اجرایی و مقننه که به وسیله قانون خود مختاری تشکیل میشد ٬به وسیله
دولت انتخاب میشدند .کردهای طرفدار دولت که به عنوان اعضای کابینه و معاون رئیس جمهور منصوب
شدهاند مراقب بودند که در مورد گستردگی اختیاراتشان تجربهاندوزی نکنند .در مارس  1975شورش
 14ساله کردهای عراق علیه دولت به طور مؤثر به وسیله قرارداد الجزیره بین ایران و عراق خاتمه یافت.
این قرارداد توانایی کردها را در مقاومت در برابر تالشهای دولت جهت آرام کردن منطقه کردنشین از بین
میبرد) .خیلی محرمانه(
مواضع و سیاستهای دولت
دولت بعثی مصمم است که دیگر به کردها اجازه بازیابی ظرفیت انجام عمل مستقیم را ندهد .تا حدود
اواسط  ٬1979دولت یک حضور نظامی ویژهای را در شمال حفظ کرد ٬در حالیکه در همان زمان مقدار
زیادی از اختصاصات خود را مصروف پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی منطقه میکرد) .خیلی محرمانه(
بعثیها پنج قسمت از ارتش یازده قسمتی خود و  50/000پلیس ٬نگهبان مرزی و پرسنل احتیاط را در
استانهای شمالی نگهداری میکنند .ارتش حضور مشهود خود را به همراه اردوگاههای نظامی و پستهای
خارجی بر فراز تپهها و سربازان خود را درون شهرها حفظ میکند .یک نوار مرزی  20کیلومتری امنیتی
در امتداد مرزهای ایران و ترکیه به وجود آمده که رژیم روستاهای داخل آن را نابود کرده و به اجبار اـکثر
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اهالی روستاها را درمناطقی دوراز نواحی مرزی و خارج از سرزمینهای سخت کوهستانی٬حضور نظامی
عراق هوشیارانهتر است و به نظر میرسد که زندگی روستایی معمولی باشد.
)(SNF
عراق به دنبال گزارشهایی در مورد ناآرامیهای کردها در ایران و ترکیه در بـهار  ٬1979بـه طـور
فزایندهای در مورد احتمال احیای فعالیتهای مخالفین نگران شد .ایران و عراق در طی نوامبر ٬1978
عملیات مشترک نظامی را که به منظور ایجاد آرامش در طول مرزها صورت میگرفت ٬رهبری میکردند.
نگرانی بغداد در مورد فراهم بودن گسترده نیروها در منطقه٬فقدان کنترل مرزی از جانب ایران و”پیگیری“
احیای کردها منجر به این شد که عراق با عبور از مرز هوایی ایران در ژوئن روستاهای ایران را بمباران کند.
)(SNF
دولت تهدیداتش در مورد استفاده از نیروی نظامی و سایر روشهای سرکوبگرانه را با پیشنهاد عفو
عمومی و قول اصالحات اقتصادی و ارضی سخاوتمندانه ٬تعدیل کرد .در دسامبر  ٬1977در عملی که به
وضوح در رابطه با کردها بود ٬دولت برای تمام تبعیدیهای سیاسی که در خارج زندگی میکنند ٬اعالم عفو
عمومی کرد .در مارس ٬1979تعداد نامشخصی کرد که در  1975به ایران گریخته بودند ٬مجاز به بازگشت
شدند .اـکثر کردهایی که بعد از پایان جنگ داخلی در جنوب اسکان داده شده بودند ٬مجاز شدند که به
شمال برگردند ٬ولی نه به دهکدههای سنتی خودشان .در عوض آنها ”تشویق“ به اسکان به صورت
ـگروههای کوچک و در ساختمانهای ویژهای که در تمام شمال پراـکنده است ٬شدند .ظاهرًا خانوادههای
جنگجویان پیشمرگه مفقوداالثر یا مظنون به اخالل ٬در تبعید اجباری در جنوب عراق و یا در ایران باقی
ماندند) .خیلی محرمانه(
دولت همچنین مشغول یک سرمایهـگذاری عظیم در شمال است.دولت به دنبال مسافرت صدام حسین
به سلیمانیه و اربیل در اواخر مارس اعالم کرد که  30درصد بودجه عمرانی  1979ـ یا بیش از  3میلیارد
دالر ـ در برنامههای سه استان کردنشین صرف خواهدشد .بیشترین بخش این پول ٬به درصد ٬برای توسعه
حمل و نقل و ارتباطات ٬که مورد لزوم عملیات نظامی و همچنین مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد٬
اختصاص داده خواهد شد .آموزش و پرورش کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است ٬فقط پنج
درصد .بغداد همچنین به امید وابسته کردن منافع اقتصادی کردها به صنعت توریسم و ثبات ٬صـنعت
توریسم را در منطقه گسترش داده است ٬و تسهیالت گرانقیمت آمد و شد را فراهم نمودهاست) .خیلی
محرمانه(
بغداد در طی سالهای گذشته تالش کرده است که با نمایندگان گروههای طالبانی و بارزانی به منظور
مذاـکره برای رفع اختالف تماس بگیرد .اما شرایط کردها برای دولت غیرقابل قبول میباشند .اینها معموًال
شامل تقاضای خودمختاری در مناطق وسیع ترکه شامل ـکرکوک و مناطق نفتی آن میشود ٬عقبنشینی
نیروهای دولت از مناطق خودمختار و تعهد امنیت گروهها به وسیله پیشمرگهها و انفصال تمامی اعضای
فعلی شورای اجرائی و مقننه که به توسط دولت منصوب شدهاند وجایگزینی آنهاتوسط نمایندگان انتخابی
میباشد(SNF) .
سال گذشته ملیگرایان بر اثر تصمیم دولت مبنی بر اینکه آموزش  40درصد تمامی مواد درسی در
مدارس ـکردستان ٬به استثنا آموزش زبان ٬بایستی به عربی باشد ٬نگران شدند .اـگرچه بغداد دلیل میآورد
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ـکه هدف این اصالح ٬توسعه موازنه برنامههای فرهنگی بود ٬ولی ملیگرایان کرد این حرکت را تالش
دیگری جهت عربی کردن سرزمینهای کردی به وسیله بغداد میدیدند(SNF) .
اـگر چه مقداری افزایش فعالیتهای چریکی در اوائل  1979مشهود بود و زد و خوردهای کوچک در
اواسط سال  1979بین گشتیهای ارتش عراق و چریکهای کرد تقریبًا هر روز رخ میداد .فعالیت عناصر
مخالف و ناراضی به مقیاس فوران کنندهای مشهود نبود ٬معذالک ادامه فعالیت چریکی ترس حکومت را از
مداخله بیگانه تشدید کرده است.
چریکهای کرد علیه واحدهای منزوی شده ارتش دست به فعالیتهای جنگ و گریز میزنند ٬ولی
زدوخورد بین فرقههای مختلف کرد و دشواری در حفظ جادههای آذوقهرسانی و فشار شدید نظامی
حکومت٬توانایی آنها را برای وارد آوردن ضربه کاری به نیروهای دولتی تضعیف کرده است .آزادی عملی
ـکه کردها در ایران به دست آوردهاند و دسترسی آنها به ذخایر بزرگی از اسلحه که از پادگانهای ایران به
دست آمده است ٬در آینده برای بغداد مشکالتی به وجود خواهد آورد) .سری(
سازمانها و رهبران کرد
در اواسط  1979نهضت ملیگرایان کردها در عراق در بینظمی بود :رهبرانش در تبعید ٬دستههایش
به صورت بدی متفرق و تشکیالتش عمًال وجود نداشت .تالشهای رهبران رقیب جهت وصله پینه کردن
اختالفاتشان و تشکیل یک جبهه متحد علیه دولت عراق شکست خوردهاست .در عوض ٬کردهای وفادار
به جالل طالبانی و گروههای وفادار به خانوادههای بارزانی ٬به منظور تصفیه ٬به متهم ساختن یکدیگر در
عقد موافقتنامههای سری با بغداد یا تهران ادامه میدهند) .سری(
وقایع ایران و مرگ مالمصطفی بارزانی ظاهرًا در بهبود روابط بین دستههای مختلف کردها اثر اندکی
داشته است .بارزانی در بعضی از زمینهها به خاطر شکست در جنگ داخلی و افشای کمکهای آمریکا٬
اسرائیل و سازمان اطالعات وامنیت ایران بدنام شده است .او که از سال  1975به صورت تبعید در ایاالت
متحده بوده ٬تنها تماسهای اندکی با جنگجویان پیشمرگه خود و حزب دمکرات کردستان داشته است.
بارزانی قبل از مرگ خود در  ٬1979ظاهرًا دریافته بود که کردها راههای زیادی در مقابل خود ندارند و
در نتیجه انتظارات خود را کم کرده بود) .سری(
چندین مدعی بر سر جانشینی بارزانی با هم رقابت میکنند .پسرانش٬ادریس و مسعود ادعای رهبری
آنچه که از حزب دمکرات کردستان باقی مانده و جامعه تبعیدیهای کرد در ایران و اروپا را دارند .مسعود
پسر جوانترمالمصطفی ٬عضو رهبری موقت حزب دمکرات کردستان است و یک بار طبق گزارش مایل به
مذاـکره با دولت عراق بود .به نظرمیرسد مسعود ٬فرمانده نظامی گروههای بارزانی است و متناوبًا به ایران٬
سوریه و عراق مسافرت میکند .در حالی که ادریس به مثابه یک طرف مذاـکره سیاسی در تهران عمل
میکند .هر دوی بارزانیها به وابستگی سنتی قبیلهای به عنوان اساس حمایتشان تکیه میکنند) .سری(
دومین مدعی برای رهبری کردهای عراقی ٬جالل طالبانی است که روزی عضو حزب دمکـرات
ـکردستان و مدت مدیدی دشمن مالمصطفی بود .طالبانی تا وقتی که گفتگوهای رفع اختالف بین سوریه و
عراق شروع شد ٬در دمشق بود و سالها برای تاخت و تازهایش در عراق از سوریه و لیبی طبق اظهاراتی از
شوروی کمک دریافت میکرده است.
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اختالف بین طالبانی  46ساله و بارزانی بیشتر تاـکتیکی است تا ایدئولوژیکی .طالبانی در مقایسه با
بارزانیها که دارای خصوصیات عربی هستند ٬تمایالت چپی دارد؛ اـگر چه این عبارات در بین کردها زیاد
پر معنی نیستند .طالبانی که طرفدارتروریسم است ٬روابط خود را با جرج حبش ٬رهبر جبهه رهایی بخش
فلسطین ٬حفظ میکند و احتماًال مسئول ربودن کارکنان فرانسوی و لهستانی در اواخر  1977و ترور
مقامات کرد طرفدار بغداد در  1977میباشد .همچنین ممکن است که پیروان طالبانی در اوائل ژوئن
 ٬1979تالش کردهاند تا وزیر کشور و عضو شورای رهبری انقالب ٬عزت ابراهیم الدوری ٬را در سلیمانیه
ترور کنند(SNF) .
بارزانی و طالبانی کوششهای متعددی کردهاند تا نیروهای خود را علیه عراق ٬دشمن مشترک ٬متحد
ـکنند ٬ولیکن همه این کوششها منجر به شکست شده است .در مارس  1977مسعود بارزانی و طالبانی
موافقتنامهای برای اتحاد نیروهای خود امضاء کردند .این قرارداد که به وسیله سوریه به جریان افتاده و
بارزانیها از روی بیمیلی به آن تن در دادهاند ٬هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد .بارزانیها به طور اخص در
مورد تمایل طالبانی به ترورهای شهری اعتراض کردند .شش ماه بعد دوباره دو گروه با هم به زد و خورد
پرداختند) .سری(
مدعی سوم برای رهبری کردهای عراق محمد محمود عبدالرحمن است که در چند ماه قبل ظاهر
شدهاست و به نظر میرسد ٬در بین رهبران کردهای مخالف جلب اعتماد میکند .عبدالرحمن مشهور به
سامی یکی از اعضای حزب کمونیست عراق در سالهای  1950بود ٬اما در سالهای  1960یکی از رهبران
با نفوذ حزب دمکرات کردستان شد .او ظاهرًا مورد اعتماد مالمصطفی قرار گرفت و در مذاـکرات با دولت
عراق و طالبانی نمایندگی او را داشت .عبدالرحمن یکی از پنج کرد طرفدار بارزانی بود که به دنبال متارکه
جنگ در سال  ٬1970در کابینه عراق منصوب شد و به عنوان وزیر مسائل شمال تا شروع دوباره جنگ در
 ٬1974خدمت کرد.
او به عنوان رئیس فرماندهی موقت گروه کوچکی که متشکل از وفاداران سابق حزب دمکرات بود٬
توصیف میشد) .خیلی محرمانه(
تااواسط  ٬1979اطالعات اندکی در موردمقدار نیروهای کردهای مخالف در دسترس است .طالبانی
شاید بین  2000تا  3000طرفدار مسلح داشته باشد ٬در حالی که ادعای بارزانیها که  10000طرفدار
مسلح دارند به نظر مبالغهآمیز میرسد .عبدالرحمن شاید بیش از  500تا طرفدار نداشته باشد .اـگر چه به
نظر میرسد بارزانیها قدرتمندتر هستند؛ ولیکن طالبانی در اوایل  ٬1979در ایران و عراق به طـور
فزایندهای فعال بوده است.همه این گروهها ادعا میکنند که اـگر اسلحه کافی در اختیار داشته باشند ٬هزاران
جنگجوی بیشتر میتوانند داشته باشند.
ترکیه
در اوائل روزهای جمهوری ترکیه ٬دولت با سرکوب بیرحمانه تمام فعالیتهای ضد دولتی ٬و کوشش
)هر چند ناموفق( در جهت از بین بردن تمام مظاهر فرهنگ و ملیتگرایی کردها به اعتراضات کردها علیه
برنامه مدرنیزه کردن مرکزیت دادن آتاتورک پاسخ داد .اما با ظهور دمکراسی چندحزبی در اواخر سالهای
 1940دولت سیاسی در جهت جذب اقلیت کرد اتخاذ کرد .از آن هنگام رهبران کردها ٬به ویژه زمینداران
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ثروتمند و رهبران مذهبی در زمره نخبگان حاـکم درآمدهاند .فریت ملین ٬یک نخستوزیر موقت در اوائل
1970؛ حکمت نشین معاون نخستوزیر ٬یکی از مشاوران نزدیک اجویت ٬و ـکامران اینان که تا این اواخر
مرد شماره دو درحزب عدالت مخالف رژیم بود ٬کردهستند .تااواسط  1979در حدود  35نماینده کرد که
توسط سرافتین السی ٬وزیر امور اماـکن عامالمنفعه که وابستگی به گروهی ندارد رهبری میشدند ٬در هیئت
مقننه حضور داشتند .این گروه عمومًا از نخستوزیر بولنت اجویت حمایت میکنند) .سری(
احیای احساسات جداییطلبانه کردها در ایران و ناآرامیهای مرزی کردها در عراق به باقی ماندن این
ترس در بین رهبران ترکیه ٬که کردهای ترکیه هم ممکن است از این تقاضا پیروی کنند ٬کمک کرده است.
حتی ناآرامیهای کردی محدود در هنگامی که کشور یا اقتصاد رو به رکود و بحران امنیتی داخلی به ستوه
آمده ٬ممکن است مانعی بر سر راه دولت بولنت اجویت و نهادهای دمکراتیک ترکیه به وجود آورد).سری(
مواضع و سیاستهای دولت
نگرانی آنکارا در مورد مسئله کردها به وسیله تحوالت متعددی مشخص شدهاند:
ـ واحدهای ژاندارمری و نیروهای منظم در شرق و جنوب شرقی تقویت شدهاند.
ـ نخستوزیر اجویت به طور خصوصی راجع به نگرانی رو به رشد در مورد ناآرامیهای کردی و
احتمال درگیر بودن خارجیها صحبت کرد.
ـ رئیس ستاد مشترک ـکنعان اورت و ستین ٬معاون نخستوزیر ٬در آوریل به منظور صحبت راجع به
مسئله کردها از عراق دیدار کردند .عراقیها که بشدت از ناآرامیهای کردها به ستوه آمدهاند ٬پیشنهاد کردند
ـکه اـگر آنکارا از پناهـگرفتن دستههای مسلح کرد درقسمت ترکی مرز ممانعت کند ٬عراق طبق شرایط سهلی
به ترکیه نفت بفروشد(SNF NC OC) .
اـگرچه این نگرانی با ازدیاد ارتباط و قاچاق اسلحه بین کردهای ترکیه و کردهای کشورهای مجاور
شدت گرفته ٬ولی اصل این نگرانی عمدتًا از یک سابقه کشمکش با اقلیت کرد ٬که اغلب تمامیت کشور را
مورد تهدید قرار داده ٬نشأت میگیرد .از آن لحاظ ٬ترسهای ترکیه در مقایسه با خطر واقعی که از جانب
ـکردها تصور میرود ٬نامتناسب است(SNF NC OC) .
تالشهای آنکارا برای حصول اطمینان از وفاداری کردهای منفرد ٬با هیچ کوشش عمرانی قابل قیاسی
در منطقه کردنشین همراه نبودهاست .اـگرچه آمار در این زمینه اندک است ٬ولی یک نشریه ترکیه ادعا دارد
ـکه انسانهای شرقی تنها از  10درصد سرمایهـگذاری صنعتی و دو درصد کل سرمایهـگذاریهای تجاری
برخوردار بودهاند .خدمات عمومی از قبیل بیمارستانها و تسهیالت آموزش به طور پراـکنده در شهرهای
بزرگترواقعند .حد بیکاری باالتر از متوسط  20درصد برای کشوراست .عدم آشنایی با زبان ترکی در بین
ـکردها در مرز  80درصداست وتسهیالت رفاهی چون آب لولهـکشی ٬برق و جادههای قابل عبور در بیش
از نیمی از روستاها وجود ندارد .اـگرچه این چشمپوشی را میتوان عمدتًا به خاطر طبیعت دور افتاده و
مهماننوازمنطقه ـکردستان توجیه کرد ٬ولی به خصومت مستمر بین کردها وترکها نیز مرتبط است .ترکهای
تحصیل از زندگی و کار در مناطق روستایی ”منزوی“ اـکراه دارند .ارتش آشکارترین سمبل دولت ترکیه٬
بارها از طرف کردها به عنوان یک نیروی اشغالگر ”مستعمرهچی“ قلمداد شدهاست.
)سری( تحریم بحث علنی و رسمی مسئله حساس کردها در چند سال اخیر از میان رفته است.
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مطبوعات ٬که شاید با وقایع ایران تحریک شدهاند در شناسایی اینکه کردها وجود دارند و در مورد بحث
راجع به شرایط زندگیشان مردد هستند .در آوریل گذشته در اوج نگرانی عمومی راجع به جداییطلبی
ـکردها ٬شش وزیر موضع بیسابقهای اتخاذ کردند و سرافتین السی ٬وزیر امور اماـکن عامالمنفعه را متهم به
ـگرایشات کمونیستی و انباشتن وزارتخانه از کردها کردند .السی هنگامی که در یک مصاحبه پرهیجان با
یک مخبر به طور وضوح خود را کردخواند یک مشاجره عمومی به وجود آورد.السی درجواب به نماینده
مطبوعات ابراز کرد که شناسایی وجود کردها در ترکیه معادل تشویق جدایـیطلبی نـیست) .خـیلی
محرمانه(
پایداری کردهای جدایی طلب
احساس کردها در مورد هویت جداـگانه به وسیله تالش دولت جهت جذب یا سرکوب آنها به طور
قابل توجهی کاهش نیافته است .زبان کردی رشد کرده است و نشریات مخفیانه ادبی کردها در منطقه
ـکردنشین به طور مخفیانه قابل دسترسی است .رهبران کرد با ترس از اینکه عمران و مدرنیزه کردن ٬بافت
اجتماعی بسیار سنتی و بنابراین موقعیت خودشان را از زیر میپوساند .اغلب تالشهای آنکارا را جهت
بسط کمک در مناطق کردنشین رد کردهاند .افراد سرشناس کرد از قرار معلوم اغلب آرای پیروان خود را
در مقابل قول عدم مداخله در امور محلی به سیاستمداران وا میگذارد .به هر حال شهرنشین کردن ادامه
دارد و به نحوی و تا حدودی اقتدار رهبران سنتی را ضعیف کـردهاست .در حـال حـاضر احسـاس
ملیتگرایی کردی درمیان جوانان کرد شهرنشین سیاستگرا ٬که بیشترشان تحصیلکرده هستند بسیار قوی
به نظر میرسد) .سری(
در چند سال گذشته ٬چندین ”انجمن فرهنگی“ آشکار و گروههای آزادیبخش مخفی به منظور ترویج
تفکر خودمختاری و استقالل کردها تشکیل شدهاند .ظهور این گروهها کامًال با رشد گروههای دانشجویی
تندرو و چپگرا که در اواخر سالهای  1960ظاهر شدند همراه میباشد .این تندروها اغلب در برنامههای
خود تقاضای خودمختاری بیشتر برای کردها را میگنجاند و تا هنگامی که کردها شروع به تشکـیل
انجمنهای خود نمودند ٬در این سازمانها حضور کردها چشمگیر بود.
ماهیرکایان که پس از قتلش در  1972به دست نیروهای دولتی برجستهترین شهید چپ ترکیه شد٬
یک کردبود .از آنجایی که سازمانهای علنًاکردی هنوز غیرقانونی هستند ٬گروههای آشکارتندرو نامهای
غیرقومی مانند انجمن فرهنگی انقالبی دمکراتیک و انجمن انقالبی رهایی مردم به خود میبندند .آنها بر
این نکته پافشاری دارند که عمدتًا به ترقی اجتماعی و شناسایی حقوق فرهنگی کردها که مدتها توسط
ترکیه نادیده انگاشته شده ٬عالقهمند هستند .از طرف دیگر گروههای مخفی ترکیبی از توجیهات چپی و
ناسیونالیستی را به کار میگیرند و خواهان خودمختاری یا استقالل میباشند .دو گروه مخفی مهمتر از بقیه
ـکاوه )نام یک قهرمان افسانهای ایرانی ـکردی( وکوک )رهایی ملت کرد(هستند .گروههای آشکار و نهانی
بدون شک تا حدی رابطه عملی متقابل دارند و شواهدی موجود است دال بر اینکه احتماًال آنها هنوز با
بعضی گروههای چپ افراطی ترکیه همکاری دارند) .سری(
به هرحال نیروهای کوشا در جهت ناسیونالیسم کردی به همان دستهبندی که همتایان ترک آنها را
ضعیف کرده مبتالیند .انجمنهای فرهنگی تعداد اعضایشان اندک است و اـگرچه در گروههای غیرقانونی
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ـکردهای جوان شهرنشین حاـکمیت دارند ٬به نظر نمیرسد که حتی در شهرهای بزرگ شرقی نیز محبوبیت
داشته باشند .این امر احتماًال نتیجه یک فاصله نسل با نسل و فرهنگی بین کردهای جوان تحصیلکرده و
اـکثریت محافظهـکارتر و پایبند رسوم است که توسط برگزیدگانی که انتخاب و جذب )سیستم( شدهاند٬
رهبری میشوند .به عالوه گروههای طرفدار عمل خودشان مدتها دعوا داشتهاند بر سر اینکه آیا از دیگر
ـگروههای تندروی ترکیه جدا مانده و به دنبال استقالل باشند یا با پرولتاریای ترکیه در ”نبردش علیه
سرمایهداری“ همکاری کرده تا در عاقبت امر به خودمختاری کردها در چهارچوب کشور ترکیه نائل
آیند) .سری(
اـگرچه در مورد روابط بین کردهای ترکیه با کردهای خارج ترکیه اطالعات قلیلی در دست است.
ـکردهای ترکیه برای تشکیل مساعی سیاسی با همسایگان کردشان در ایران و عراق تمایل کمی نشان
دادهاند .به نظر میرسد که وابستگیهای قبیلهای از پیوندهای قومی بیشتر اهمیت داشته باشند .برای مثال
دستههای نزاعگر طالبانی و بارزانی در عراق طی منازعات خود در مناطق مرزی ترکیه مورد پشتیبانی
بعضی کردهای ترکیه و مخالفت بعضی دیگر قرارگرفتهاند .اختالف زبانی ممکن است جزئی ازتوجیه این
عدم همکاری باشد .اـگرچه تقریبًا نیمی از تمامی کردها به لهجه کورمانجی تکلم میکنند .در ترکیه فقط
ـکردهای استان حکاری به این لهجه صحبت میکنند) .سری(
سوریه
روابط بین دولت سوریه و اقلیت کرد نشانی از خصومت و کشمکش که خصیصه روابط بین کردها و
دولتها عراق و ایران بوده ٬نداشته است .از زمان اعطای استقالل سوریه به دست فرانسه در سال 1964
فعالیت ضد دولتی که در آن کردها شرکت داشته باشند ٬کم به چشم خورده است .معهذا مصادر قدرت در
سوریه ترس آن را داشتهاند که ناآرامی در میان کردهای مناطق دیگر بتوانند به سوریه گسترش یابد .مثًال
به هنگام ناآرامیهای عمده کردها در عراق ٬سوریه از نزدیک مراقب کردهای خود بوده است .به عالوه هر
از چندگاهی در اقدامات دولت علیه کمونیستها ٬رهبران ناسیونالیست کردها نـیز دسـتگیر شـدهانـد.
حساسیت دولت نسبت به دخالت کردها در فعالیتهای کمونیستی روی هم رفته بیپایه نـیست ٬زیـرا
پایهـگذار و رهبر حزب کمونیست سوریه که حزبی طرفدار شوروی و قانونی است ٬خالد بکتاش ٬یک کرد
بوده و حزب کمونیست مدتهاست که از اقلیت کرد استخدامهایی در سطح وسیع داشته است) .طبقهبندی
نشده(
در سالهای اخیراقلیت کرد نسبتًا فعاالنه در سیاست سوریه شرکت داشته است .بعضی از برجستهترین
رهبران سوریه منجمله دو تن از رؤسای جمهور گذشته ٬حسین الزعیم و عبیدالشیشکلی کرد بودهاند.
تحت حکومت پرزیدنت اسد که خود یکی از اعضای اقلیت علوی است وضع اـکثر گروههای اقلیت در
سوریه عمومًا خیلی خوب بوده است) .طبقهبندی نشده(
ال ازتعهد آنها
اـکثر کردهای سوریه به حاـکمیت مرکزی اعتمادندارند ووابستگیشان به قبیله خوداحتما ً
به کشور سوریه یا یک ملت کرد قویتر است .به هرحال ٬اقامت نسبتًا بیاضطراب آنها در سوریه و جذب
تدریجیشان ٬عدم اعتماد به مصادر امر در سوریه را کاهش دادهاست .به عالوه دمشق برای تضعیف تسلط
ـکردها بر شمال شرق کشور ٬اقامت اعراب در منطقه را تشویق نمودهاست .معهذا در دو سال گذشته کردها
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به طور چشمگیری از عراق به جانب شمال سوریه روانه گشتهاند .آنها کمتر از کردهایی که مدتها مقیم
سوریه بودهاند ٬جذب شدهاند(CNF) .
ما نشانهای از وجود فعالیت متشکل کردها در راه جدایی از سوریه در دست نداریم.چندین سال است
ـکه حزب دمکرات کردستان در سوریه قدغن گشته است .یک منبع در اوائل  ٬1979گزارش داده که روانه
شدن کردها از عراق تشنجات بین عرب و کرد در شمالشرق را شدت میبخشد .اما عالمتی از اینکه مسئله
جدی شده باشد ٬موجود نیست .هیچ حزب یا رهبری برجسته کرد در محل فعالیت ندارد تا پشتیبان
ناسیونالیسم کردی در سوریه باشد(CNF) .
پیش از برقراری روابط حسنه بین سوریه و عراق در اـکتبر  ٬1978سوریه به کردهای ناراضی در عراق
به رهبری جالل طالبانی کمک میرساند .طالبانی تسلیحات میگرفت و پیروانش در پایگاههای واقع در
شمال شرق سوریه تعلیم مییافتند .پس از خاتمه مدت منشور اقدام ملی مشترک بین سوریه و عراق در
اواخر  1978کمک سوریه به طالبانی قطع شد واو از آن کشور اخراج گردید .اـگرچه سوریها درصورتی که
بخواهند تجدید روابط کنند ٬احتماًال هنوز میتوانند با طالبانی تماس بگیرند ٬ولی شاهدی دال بر اینکه
آنها در حال حاضر به کردهای ناراضی در عراق یا ترکیه یا ایران کمک میرسانند ٬به چشم نمیخورد.
همچنین مدرکی در تأیید اینکه آن گروه از کردهای سوری که مستقل از دولت عمل میکنند به همنژادان
خود کمک میرسانند ٬موجود نیست) .محرمانه (
شوروی
مواضع و سیاستها در قبال کردهای کشورهای مجاور:
امکان وجود دخالت شوروی در اقلیتهای کرد ایران ٬ترکیه و عراق موضوع نگرانی جدی دولتهای آن
ـکشور بوده است .شورویها قطعًا عالقه خواهند داشت که از کردهای کشورهای همسایه در جهت پیشبرد
مقاصد خود در منطقه استفاده کنند ٬به طور دقیقتر ٬یعنی بر رژیمهایی که مواضع ضد شوروی اتـخاذ
ـکردهاند ٬فشار وارد آوردند.
به هرحال تمایالت شوروی به حمایت ازاقلیتهای کرد در کشورهای دیگر باخواست شوروی به اینکه
این کشور را بیش از حد در تنگنا قرار نداده و بدین ترتیب احتمال ایراد لطمه جدی به روابط دوجانبه را به
وجود نیاورند مقید میگردند .با این وجود گردآوری و رساندن کمک غیرمستقیم برای کردها از طریق
افراد ثالث )اعم از کشور ٬سازمان یا اشخاص ـ مترجم( یک انتخاب وسوسه کننده و بسیار عملی برای
شورویهاست) .سری(
در ایران شورویها ٬به دنبال پیشبرد روابط خود با رژیم متکی به خمینی هستند تا منابع ذخیره اقتصادی
خود در آنجا را حفظ کرده تداوم سیاستهای ضدآمریکایی دولت راتشویق نموده و از سرکوب عناصر چپ
درون کشور ٬خصوصًا آنهایی که متمایل به شوروی هستند ٬جلوگیری کند .در عین حال آنها مایلند که
وسایل ظهور رژیمی که بیشتر طرفدار شوروی باشد را فراهم آورند .به عنوان جزئی از یک کوشش
بلندمدت برای فرسایش نهانی دولت و پیشبرد نظریات چپ٬آنها تالشهای حزب توده را برای ایجاد یک
جبهه متحد تمام احزاب چپ و رخنه در نیروهای خمینی مورد حمایت قرار دادهاند .در این رابطه شایسته
تذکر است که قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان پیوندهای دیرینه با حزب توده دارد .در زمان
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مصدق او یکی از فعاالن توده بود و در ضمن تبعیدخود همچنان در امور حزب فعال ماند(SNF NC OC) .
از آنجایی که شورویها امیدوارند در صورتی که رژیم فعلی قادر به ضبط و ربط اوضاع نباشد یک
دولت متمایلتر به شوروی سرآورد ٬آنها در جلوگیری از ایجاد ثبات در کشور توسط دولت سود میبرند٬
به این دلیل فعالیتهای خرابکارانه اقلیتهای ایران منجمله کردها در جهت منافع شوروی است )SNF NC
(OC
پیش از سقوط شاه ٬شواهد اندکی از ارتباط شوروی با جنبش چند سال اخیر کردها در داخل ایران به
چشم میخورد .احتماًال این نمایانگر فرض شوروی بود که کنترل دولت بر کردها عمًال کامل بوده و
ـکوشش برای دخالت شاه را به دشمنی برخواهد انگیخت .با خیزشی که در ماه اخیر در فعالیت کردهای
ایران رخ داده و با درهم شکستن کنترل ایران بر حرکاتی که در سرحدات واقع میشوند ٬شورویها احتماًال
به ایفای عمل فعاالنهتری وسوسه شدهاند) .طبقهبندی نشده(
شورویها از طریق رادیویی مخفی خود در باـکو به نام صدای ملی ایران حمایت خود از خواستهای
ـکردها برای خودمختاری در چهارچوب کشور ایران را اعالم داشتهاند(1).
به گفته یک منبع شورویها همچنین وسایل تماس بین حزب توده حزب کمونیست عراق ٬دسته اـکراد
طالبانی را فراهم نمودهاند .این منبع اظهار داشت که حزب توده حمایت خود را از طالبانی در یک جنگی
چریکی علیه دولت مرکزی اعالم کرده بود ٬او گفت اـگر چه پیشنهادهای همکاری تاـکنون مورد قبول
طالبانی قرار نگرفته بودند ٬رهبران حزب توده این خوشبینی را داشتند که طالبانی در عین حالی که
ـکمونیست نیست ٬ممکن است در عاقبت به ایجاب شرایط عملی ٬کمک را بپذیرد(SNF NC OC) .
شاهد قانعکنندهای بر کمک مادی بالواسطه شوروی به جنبش کردها در ایران وجود ندارد؛ اـگرچه
اتهامات تأیید نشدهای مبنی بر ارائه یا تهیه چنین کمکی ایراد شدهاست .با در نظر گرفتن دشواری در به
دست آوردن چنین شاهدی در مناطق دورافتاده مرزی مرتبط با این قضیه ٬فقدان تأییدیه برای این اتهام به
معنی این نیست که شورویها به جنبش مذکور کمک مادی نمیرسانند .به هر حال شورویها احتماًال نسبت
به درگیر شدن در هر اقدام حمایتی به مقیاس وسیع اـکراه دارند .در عین حال آنها احتماًال به گردآوری و
رساندن تسلیحات روسی به کردها از طریق افراد ثالث توجهی نخواهند کرد .چنین سیاستی آنها را قادر
میسازد که هم دخالت خود راتکذیب کنند و هم به طورغیرمستقیم فعالیتهای مخل ثبات درایران را حفظ
ـکنند(SNF) .
در عراق ٬حمایت شوروی از قضیه کردها در طی سالها در رابطه معکوس با موفقیت آن در جلب نظر
حکومت مرکزی در بغداد ٬فراز و نشیب داشته است .در اوائل سالهای  ٬1960مسکو قویًا از خودمختاری
ـکردها در عراق حمایت کرد و در اوائل سالهای  ٬1970شورویها سعی کردند بین کردها و رژیم بعثی که با
آنها در حال ایجاد روابط نزدیک بودند ٬وساطت نمایند .با به هم خوردن مذاـکرات بین کردها و رژیم بعثی
در سال  1974واز سرگرفتن جنگ ٬شورویها به طور کامل از بغدادحمایت کردند.این تصمیم زمانی اتخاذ
شد که شوروی کل موقعیت خود در خاورمیانه را رو به ضعف دید :مصر به جانب ایاالت متحده روی
1ـ شورویها بین خواستههای حقه ”ـگروههای اقلیت برای خودمختاری محلی“ و آنچه که آنها تمایالت ”تجزیهطلبانه مورد حمایت امپریالیسم“
مینامند ٬تمایز آشکار قائل میشوند .این منعکس کننده ادعاهای خود به اعطای چنین خـودمختاری بـه بسـیاری از اقـلیتهایشان و هـمچنین
تمایلشان به میدان ندادن به این گروهها برای اعالم خواستههای تجزیه طلبانه است) .خیلی محرمانه(
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آورده بود و کشورهای دیگر عرب )منجمله عراق( جهت اقتصادشان هرچه بیشتر بـه طـرف غـرب
میگرایید .شورویها که آشکارا نگران از دست دادن دوستی عراق و مشتاق فروش تسلیحات در ازای پول
نقد بودند ٬از قرار معلوم در انتخاب چاره چندان زحمتی نداشتند) .طبقهبندی نشده(
از زمان قرارداد الجزیره در مارس  ٬1975که عمًال به جنگ کردها در عراق خاتمه داد ٬روابط شوروی
و عراق به تدریج بدتر شدهاند .هرچند ارتباط تسلیحاتی که برای هر دو طرف سودمند است ٬برقرار مانده
است .شورویها از بهبود روابط عراق با ایران و عربستان سعودی و همچنین روی آوردن عراق به غرب
برای تسلیحات و تکنولوژی غیرنظامی ناراحت بودهاند .به عالوه ٬آنها با بیتوجهی نسبت به حـزب
ـکمونیست عراق و سرکوب آن توسط بعثیها شکست خوردهاند .طبق گزارشات ٬نارضایتی رو به تزاید
شورویها ٬زمانی که طالبانی دراواسط  ٬1978خواستار کمک شد آنها را در موضع مساعد قرار دادSNF) .
(NC OC
به گفته یک منبع طالبانی در اواسط  ٬1978به جانب شورویها روی آورد ٬چون سوریها که تا آن موقع
از او پشتیبانی میکردند کمک خود را قطع نمودند تا روابط خود را با عراق بهبود بخشند .منبع گزارش داد
ـکه هم شورویها و هم سوریها متعاقبًا به طالبانی کمک رساندند و تشویق نمودند که به دنبال آشتی با
ـگروههای دیگر کرد در شمال غرب عراق باشند .چندین گزارش دیگر حاـکی از آنند که شورویها با
اقدامات طالبانی در  1978همدلی داشتند و حزب کمونیست عراق را تشویق کردند که با عناصر کرد
مصمم به سرنگون کردن رژیم بعث ارتباط برقرار کند .به هر حال ٬هیچ شاهدی در تأیید اینکه شورویها
واقعًا چنین کمک را رساندند وجود ندارد(SNF NC OC) .
در عین حالی که گزارشهای مبنی بر حمایت شورویها از طالبانی ممکن است بیپایه باشند ٬رهبران
عراقی ظاهرًا آنها را باور کردند .صدامحسین در یک گفتگو در ژوئن  1979ابراز نگرانی کرد که گروه
طالبانی تحت کنترل شوروی است٬که سعی دارد از یک کشور همسایه )سوریه( در جهت ایجاد مشکل
استفاده جوید .این نظر با گفتهاش در اواخر  1977بدین مضمون که شورویها در آن زمان در ارتباط با
ـکردها دانسته نمیشوند ٬تناقض داشت .این نحوه درک عراقیها بدون شک به ضدیت رو به تزاید عراق با
شوروی و سرکوب حزب کمونیست عراق کمک کردهاست(SNF NC OC) .
ازاواسط  ٬1978گزارشی ازارتباط شوروی با عناصر کرد عراق به دست نیامدهاست .این ممکن است
به خاطر معطوف شدن توجه به فعالیتهای کردی در ایران باشد ٬جایی که فرصتهای جدید وجود دارد.
همچنین ممکن است که این امر حساسیت شوروی را ٬نسبت به لطمات وارده بر روابطش با عراق و تمایل
آن به جلوگیری از ایجاد تشنجات بیشتر یا تحریک به سرکوب کمونیستهای عراق منعکس کند) .سری(
در ترکیه ٬تمایل شوروی به حفظ روابط حسنه با آنکارا از دخالت مستقیم آن در جنبش کـردها
جلوگیری میکند .اوائل امسال یک هوادار مشی کردهای شیعه در جستجویی که برای جلب حمایت
داشت ٬مورد قبول سفارتخانههای شوروی و بلغارستان در آنکاراواقع نشد .یک کارمند سفارت شوروی
به او توضیح داد که کشورش از به خطر انداختن مقاصد مقدم خود برای توسعه تجارت با ترکیه و متحد
ساختن چپ ترکیه در یک خط طرفدار مسکو واهمه دارد) .خیلی محرمانه(
معهذا مقامات دولتی ترکیه تأـکید دارند که شورویها تسلیحات ٬تعلیمات نظامی و کمک مالی دراختیار
ـکردهای مخالف میگذارند .آنها ادعا میکنند که در شرق ترکیه انبارهای مخفی مملو از سالحهای ساخت
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شوروی کشف شدهاند و در مرزهای سوریه ٬ایران و شوروی قاچاق اسلحه جریان دارد .عبور از مرز
شوروی به ترکیه بدون باقی گذاردن اثر میتواند نسبتًا به سادگی صورت پذیرد .در اوائل  ٬1979دستگاه
اطالعاتی ترکیه گزارش داد که یک رهبر قبیله کرد٬تعلیمات شورشگری را در شوروی فراـگرفته و قرار بود
ـکه از طریق ایران به جنوب شرقی ترکیه رخنه داده شود(SNF) .
در غیاب مدرک قابل اطمینان ٬ما نمیتوانیم تأیید کنیم که مسکو کمک مستقیم در اختیار کردهای
ترکیه میگذارد .با این وجود ٬مسکو بدون شک میخواهد از راندن هرگونه گروه سیاسی که در آینده
ممکن است با آن ناچار به معامله شود ٬اجتناب ورزد .یک وابسته نظامی شوروی در آنکارا اخیرًا به
همتای آمریکاییش اظهار داشت که مقاصد کردها در جهت کسب”تساوی و خودمختاری محلی“ بود به
جای اینکه بخواهند که خود یک کشور باشند و شوروی حمایت ”معنوی“ خود از جنبش کردها آشکار
خواهد کرد(CNF) .
سیاست در قبال کردهای اتحاد شوروی
تعداد قلیل کردها در شوروی که در  1979برابر  100000نفر یا کمتر از  5درصد کل جمعیت کردهای
تخمینزده شده بهانهای به دست شوروی میدهد تا مدعی ذینفع بودن در مسئله کردها باشد .اـکثر کردها
شوروی به صورت جماعات پراـکنده در قفقازیه جنوبی زندگی میکنند و بسیاری خصوصًا شهرنشینان
آنها به تدریج در فرهنگهای غالب منطقه جذب میشوند) .طبقهبندی نشده(
اـکثریت غالب کردهای شوروی ٬کردی را به عنوان زبان مادری خود تکلم میکنند ٬اما آشنایی با
روسی و زبانهای دیگر منطقه در حال شیوع است .مثًال در آذربایجان نسل قدیمیتر به کردی حرف
میزنند .اما افراد جوانتر هرچه بیشتر فقط آذربایجانی یا روسی صحبت میکنند .خالصترین جوامع کرد
در ارمنستان واقعند و در آنجا کردها طریقه سنتی زندگی خود را حفظ کردهاند و رسوم فرهنگی کرد به
قوت خود باقی هستند) .طبقهبندی نشده(
در مقایسه کردهای شوروی از تأسیسات فرهنگی فراوانی برخوردارند که این نمایانگر اهمیتی است
ـکه رژیم شوروی برای کردهای خود به عنوان یک ذخیره بالقوه سیاست خارجی قائل است .در مدارس
روستاهای کردنشین ٬زبان کردی تدریس میشود” .ریاتازا“ روزنامهای کردی است که در ایروان ٬مرکز
ارمنستان انتشار مییابد و در رادیو برنامههایی به زبان کردی پخش میشود .مرکز مطالعات کردی در
ایروان که تنها مرکز از این نوع در شوروی است ٬رشتههایی در زبان و فرهنگ کردی عرضه میکند و به
زبان کردی مجالت و آثار شعرا و نویسندگان کرد که بعضی از آنها در جماعات کرد خارج از شوروی
شهرت دارند ٬انتشار میدهد .یکی از مقاصد اصلی این مرکز تقویت ادعای شوروی است بر اینکه کردها
در اتحاد شوروی از چنان تسهیالت فرهنگی برخوردارند که در دسترس بقیه آنها در خاورمیانه نیست.
)خیلی محرمانه(
رژیم آنجا چندان دلیلی نمییابد که بترسد سیاست پرورش شعور قومی کردهای خارج مـوجب
احساسات دردسرآفرین پان کردی در کشور شود .تعداد کردها در اتحاد شوروی اندک است و رژیم
میتواند بر اـکثریت شهریتر و باسوادتر ارمنی در عمل به عنوان یک قوه بازدارنده حساب کند .احتمال
داده نمیشود که ارمنیها ٬قتلعام ترکیه را که در آن کردها وظیفهای ایفا کردند از یاد ببرند ٬مسکو به
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مناسبتهایی ناچار شده که ارمنیها را از تبعیض قائل شدن علیه اقلیت کرد برحذر دارد )طبقهبندی نشده(
نتیجهـگیری
سقوط رژیم شاه و فرض امکان کنترل اـکثر مناطق کردنشین ایران به توسط کردها ٬تمایالت آنها را
برای خودمختاری بیشتر نه فقط در بین کردهای ایران بلکه در بین کردهای کشورهای همسایه ٬عراق و
ترکیه ٬برآوردهاست.حداقل تایک حدی روابط بین کردها و دولت کشورهایی که در آن زندگی میکنند ٬به
وسیله جهت وقایع ایران مشخص میشود .اـگر حکومت مرکزی تهران بتواند با مذاـکره و مصالحه سلطه
خود را بر نواحی تحت کنترل کردها مجددًا برقرار کند ٬پیشبینی صلح مستمر بین اقلیت کردها و سایر
دول منطقه زیاد خواهد بود .از طرف دیگر اـگر دولت ناـگزیر به استفاده از زور شود ٬درگیری حاصله از
مرزهای کشوری خواهد گذشت و کردهای کشورهای همسایه را درگیر خواهد کرد) .خیلی محرمانه(
رابطه بین کردهای ایران و دولت تهران تا حدود زیادی بستگی به برداشت وتفسیر هرکدام از رابطه بین
حکومت مرکزی و حقوق اقلیتها در قانون اساسی که فعًال در دست تهیه است دارد .دولت و رهبران مذهبی
نمیخواهند به اقلیتها آنقدر امتیاز بدهند که یکپارچگی مملکت را به خطر بیندازند و از طرف دیگر آنها
مایلند به سازشی برسند که آنها را ساـکت نگهدارد .کردها به خاطر سهمشان ٬نمیخواهند که مـنافع
ثروتهای نفتی ایران را از دست بدهند .در عین حال مایل نیستند که خودمختاری واقعی را که بنا نهادهاند از
دست بدهند و رهبران خاصی خواهان آزادی برای رقابت با سایر رقبایشان بر سر نفوذ سـیاسی در
ـکردستان میباشند) .خیلی محرمانه(
اـگرچه تالشی به وسیله دولت در جهت بسط کنترلش در منطقه کردنشین منجر به برخوردهای جدی
دراواخر ژوئیه شد ٬ولی به نظر نمیرسد که درآینده نزدیک جنگی تمام عیار بین کردها ودولت انقالبی در
ایران محتمل باشد .امید اندکی وجود دارد که دولت به این زودیها قادر به بازسازی ارتش یا توسعه
نیروهای منظم خود تا سطح الزم برای اعمال مجدد سلطه در مناطق کردی باشد .رهبران کرد ٬به خاطر
سهمشان که به نظر نمیرسد که آماده یک تالش کامل جهت پاـکسازی باقیمانده نیروهای دولت مرکزی در
منطقه باشند .عالوه بر این محتمل نیست که جمعیت محلی ٬علیرغم نژادپرستی قویشان ٬از یک جنگ
مسلحانه طوالنی در شهرها و روستاهایشان حمایت کنند) .خیلی محرمانه(
اـگر آنها ـ کردها ـ صالح بدانند ٬حتی اـگر به وسیله عدم اتحادشان ممانعت شوند ٬میتوانند فعالیتهای
مداوم مخالف خود را انجام دهند و تبادالت برون مرزی ایران را با اروپا و شوروی دچار وقفه کنند .اـگر
اـکثر قبایل کرد مایل به همکاری باشند ٬مبارزهطلبی کردها در مورد کنترل مرکزی جدیتر خواهد شد .به
نظر میرسد که رقابتهای دینی ٬قبیلهای ٬شخصی در بین کردها ٬به خاطرانقالب و خودمختاری محلی که
در حال حاضر از آن برخوردارند فقط کمی تسکین یافته باشد .این اختالفات احتماًال دوباره ظاهر خواهد
شد و حتی احتماًال هنگامی که رهبران مختلف سعی در بهره برداری از روابط جدیدشان با دولت مرکزی
بکنند٬تشدید خواهد شد .به هر حال جدیترین خسارتی که کردها با آن مواجه هستند کمبود حمایتهای
اساسی مستمر ٬چه پنهان و چه آشکار ٬از جانب دولت همسایه میباشد .حمایتی مانند آنچه که شاه قبل از
 1975برای کردهای عراقی فراهم میآورد .محتمل نیست که عراق و ترکیه و یا شوروی چنین نقشی
بازی کنند .شوروی فقط هنگامی که به این نتیجه برسد که بهترین منافعش در تالش برای سرنگون کردن
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رژیم خمینی و جایگزینی آن با یک دولت چپی حفظ خواهد شد ٬چنین حمایتی را فراهم خواهد کرد.
)(SNF
تا هنگامی که وضعیت بیثبات فعلی وجود داشته باشد ٬دولت مرکزی و رهبران کرد ایران به دقت
فعالیتها یکدیگر را زیر نظر دارند .در عین حال انتظار میرود که رهبران گروههای مختلف کرد فعاالنه
درصدد کسب نفوذ بیشتر بین پیروان و طرفداران خود باشند .حوادث نسبتًا جزئی با محاسبات نادرست
میتوانند منجر به درگیریهای مسلحانه شوند .که بعضی از آنها جدی خواهند بود :درگیری بین کردها و
نیروهای دولت مرکزی ٬بین کردهای مخالف و کردهای طرفدار خمینی و بین حامیان رهبران رقیب
قبایل) .خیلی محرمانه(
در ترکیه دولت ٬سبعانه در مقابل هر تالشی از جانب کردها جهت کسب خودمختاری سیاسی بیشتر٬
مقاومت خواهد نمود .اـگرچه ممکن است به طور ناـگزیر آزادی بیشتری برای بیان میراث فرهنگیشان به
ـکردها اعطا کند .کردها میدانند که دولت ٬ارتش و نیروهای امنیتی زیادی در استانها مستقر کردهاست و
قادر است آنها را به سرعت تقویت کند .به هر حال مهمترین مانع برای درک خواسته کردهای ترکیه در
مورد خودمختاری بیشتر ٬فقدان رهبری منفردی است که توانایی متحد کردن گروههای مجزای کردها را
داشته باشد .در حالی که رهبران کرد فعال در سیاست ترکیه اغلب نظریات سیاسی مخالف خـود را
نگهداشتهاند ٬خیلی از رهبران کرد مهم یا جذب و یا ترسانده شدهاند) .سری(
معهذا تا هنگامی که آنکارا در تحلیل بردن کردهای ترکیه در جامعه ترکها شکست بخورد ٬آنها مظنون
به تجزیهطلبی و پان کردیسم باقی خواهند ماند .اـگر کردهای ایران خودمختاری بیشتری را از رژیم جدید
ایران برای خود تضمین کنند و اـگر دولت آنکارا در مقابله با مشکالت بسیار شدید اقتصادی و سیاسی
موفق نشود ٬کردهای ترکیه ممکن است تشویق شوند که با )حکومت مرکزی( آنکارا از در مبارزه درآیند.
)سری(
توانایی کردهای عراق برای مقابله مؤثر با ارتش عراق وابسته به اقتدار سیاسی داخلی دولت بغداد و
حمایت جاری از کردها از جانب ایران یا سایر کشورها میباشد .تا نیمه سال  ٬1979بغداد به اندازه کافی
در مقابل مشکالت در ایران یا مشکالت بالقوه با شیعهها در جنوب نگران نشده است که مراقبت و یا
واحدهای نظامی خود در شمال را تغییر دهد .احتمال نمیرود که دولت چیزی بیشتر از خودمختاری
فرعی که قبًال در مناطق خود مختار سه استان کردنشین اعطا کرده ٬را مجاز بداند) .سری(
عراق دارای یک بافت سیاسی و اقتصادی بسیار متمرکز که در آن فضایی برای عدم تـمرکز کـه
ناسیونالیستهای کرد مطرح کردهاند نیست.در مهمترین شرایط ٬ممکن است که به کردها اجازه داده شود از
طریق مکانیسمهای موجود ٬شوراهای اجرائی و مقننه ٬نقش وسیعتری را ایفا کنند .به هرحال اـکثر کردها
احتماًال خودمختاری سیاسی پیشنهادی دولت را که به نحو محدودی تعریف شدهاست.قابل قبول تلقی
خواهند کرد .آن اـکثریت احتماال برای مسئله جذب )جذب کردها در سیستم عراق ـ مترجم(
راه حل نظامی را نمیپسندند و مطمئن هم نیستند که جانشین دولت بعثی ٬اوضاع کردهای عراق را
بهبود بخشند) .سری(
شانس کمتری وجوددارد که دولت سوریه در آینده خود مختاری بیشتری به کردها اعطا کند ٬از طرف
ـکردها هم فشار اندکی برای انجام چنین کاری وجود دارد و دولت به دلیل ترس از اینکه دیگران ٬مثًال
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دروزیها ٬تقاضای مشابهای بکنند ٬از فراهم آوردن هر گونه خود مختاری برای اقلیتها خودداری خواهند
ـکرد) .خیلی محرمانه(
ترکیه و عراق به دلیل نیاز به وارد نیامدن لطمهای به روابطشان با ایران ٬احتماال به ممانعت از اتحاد
شوروی برای کمک مستقیم به کردهای کشورشان ادامه خواهند داد .اما مسکو احتماالت تماسهای خود
را با گروههای منتخب کردها حفظ خواهد کرد و ممکن است که به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه از
آنها حمایت کند .در ایران ٬حمایت محتاطانه از کردها به تشویق ناپایداری مستمر کمک میکند که ممکن
است عمًال یک رژیم چپ گرایی که بیشتر طرفدار شوروی باشد بر سر کار آورد .در عراق هم ٬چنین
اقداماتی به تحت فشار قرار دادن رژیمی که به طور فزاینده مستقل و ضد شـوروی مـیشود ٬کـمک
)سری(
میکند.
اـگر چه شوروی نمیخواهد روابط خود را با ایران ٬ترکیه و عراق به خاطر کمک به کردها به هم بزند.
ولیکن ممکن است از طریق گروههای ثالثی این کار را انجام دهد .در ایران حمایت از کردها ممکن است
منجر به حکومتی چپی و طرفدار شوروی بشود .در عراق نیز چنین است .دادن امکانات فراوان فرهنگی
به کردهای روسی و حمایت از خواستهای بر حق کردها این مسئله را در ذهن حکومتهای منطقه حفظ
خواهد کرد که روسها امکانات و ظرفیت ایجاد اختالف بین اقلیتهای آنها را دارند) .سری(
ضمیمه

بیوگرافیهای انتخابی

ـکامران اینان )ترکیه(
تالشهای طوالنی سناتور ـکامران اینان برای مبارزه با سلیمان دمیرل بر سر رهبری حزب عدالت ٬در
ژوئن  ٬1979هنگامی که او تصمیم خود را دال بر ترک سیاست به منظور سفیر ویژه شدن در وزارت امور
خارجه اعالم کرد ٬خاتمه یافت .او در سال  ٬1973انجمنهای دیپلماتیک را بـرای نـمایندگی اسـتان
زادگاهش ٬بیتلیس ٬ترک کرد .او در طی  1975تا  1977به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا خدمت
ـکرد ٬او همیشه یک محافظهـکار مستقل و صادقی در حزب عدالت بوده است .تصمیم او برای استعفا از
حزب به دنبال رد کردن تالشهای او برای برکناری دمیرل از جانب کنوانسیون حزب بود .احتماًال درک
اینکه سابقه کردی و همسر سوئیسیش اشکال سیاسی جدی است ٬تصمیم او را برای استعفا برانگیخت.
)خیلی محرمانه(
حکمت ستین )ترکیه(
سابقه سیاسی حکمت ستین ٬معاون نخستوزیر به درخشانی دوست قـدیمیش بـولنت اجـویت
نخستوزیر ٬بوده است.
ستین در سال ٬1937در قسمت شرقی دیاربکر به دنیا آمد و در جوانی به آنکارا رفت و یک لیسانس
اقتصاد از دانشگاه آنکارا گرفت.سپس به آمریکا رفت و فوق لیسانس اقتصاد را از ویلیام کالج در سال
 1965دریافت کرد .از سال  1971تا  1977به عنوان رئـیس بـخش بـرنامهریزی اقـتصادی دفـتر
برنامهریزی کشور کار کرد .ستین که در  1977به وسیله اجویت به دنیای سیاست راه یافت .به سرعت
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یکی از نزدیکترین مشاوران نخستوزیر شد .او مسئول روابط اقتصادی با کشورهای سوسیالیستی و
هماهنگی سیاستهای دولت در قبرس میباشد .ستین که متواضع و نجیب است و در عین حال بشدت خود
را وقف مردم کرده ٬مهارتی در دقت و توجه زیاد در مدارا با بوروکراسی پر زحمت ترکیه دارد .شخصیت
آسانگیر او دوستان زیاد و دشمنان اندکی برای او داشته است) .خیلی محرمانه(
خانواده بارزانی )عراق(
خانواده بارزانی از سال 1930در عراق در جنبش ناسیونالیستی کرد فعال بودهاست .در این سال
مالمصطفی نخستین حرکت علیه بغداد را پایهریزی کرد.به مدت  40سال وی تنها شخصیت مهم کرد
محسوب میشد .علیرغم شکست او در جنگ داخلی و سالهای طوالنی تبعید ٬به هنگام مرگ هنوز سمبل
استقالل کرد محسوب میشد فرزندان و رقیبان وی هیچکدام به نظر نمیرسد که همچون او قدرت داشته
باشند تا از قبایل مختلف کرد یک نیروی واحد و مؤثر و قابل اتکا بسازند) .خیلی محرمانه(
اـگر چه بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان بود٬ولیکن حمایتهای خود را بیشتر مدیون وفاداران
سنتی قبیله بود که اغلب به جنگهای قبیلهای کشانده میشوند .اختالفات ناـگوار بین قبایل و داخل حزب
دمکرات کردستان ـ که معموًال بر سرتاـکتیکهایی است که برای مقابله موفق با بغداد دنبال میشود ـ همیشه
خطر انشعاب نهضت کردها و نابودی اساس قدرت بارزانی را به دنبال داشته است.
سالها بعد انتقاداتی از روش رهبری فئودالی او شد ٬ولی او همیشه قادر به دفاع از قدرتش در مقابل
مبارزهطلبیهای داخلی بود .اـگر چه در پیگیریهای نظامی و اهداف سیاسیش متهم به بیرحمی میشد ٬ولی
شخصًا به عنوان فرد فساد ناپذیری شناخته شده بود) .خیلی محرمانه(
در مورد پسران و جانشینانش اطالعات کمی در دست است .دو پسرش ـ مسعود و ادریس ـ عضو
حزب دمکرات کردستان هستند و فعاالنه تالش میکنند تا نهضت کردها را در عراق زنده نگهدارند.
عبیداهلل پسر سوم از آوریل  ٬1974تابه حال در دولت عراق وزیر کشور بودهاست .او که توسط بعثیها
مجازًا زندانی شد ٬از طرف پدرش قانون شکن معرفی شد تا زنده یا مرده دستگیر شوند .به نظر میرسد که
ادریس و مسعود که هر دو در اوایل  30سالگی هستند ٬اهداف مشابهی چون پدرشان دارند ٬خودمختاری
با محتوای در چارچوب عراق .آنها عملیات چریکی را علیه واحدهای نظامی دولت که در شمال مستقر
هستند ٬سازمان دادهاند .ولی احتماًال اـگر امتیازات کافی برای خود مختاری داخلی داده شود ٬آنها پذیرای
یک راه حل سیاسی با بغداد خواهند بود ٬به نظر میرسد که آنها مانند پدرشان نسبت به نوسانات کمک از
جانب ایران و بر علیه بغداد محتاط هستند) .خیلی محرمانه(
جالل ایسامالدین طالبانی )عراق(
جالل ایسامالدین طالبانی از سالهای  1960رقیب سرسخت خانواده بارزانی برای به دست آوردن
رهبری کردهای عراق بوده است .اـگرچه زمانی عضو حزب دمکرات کردستان و نماینده مالمصطفی در
مذاـکرات با دولت عراق بود ولیکن طالبانی ادعا میکند که از سال  1974که متوجه ارتباط مالمصطفی با
آمریکا و اسرائیل شد با وی قطع رابطه کرد .وی نه تنها فرمانده نظامی پرتجربهای است بلکه شهرت خوبی
در روشنفکری و مهارت تبلیغاتی دارد) .خیلی محرمانه(
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طالبانی در سال  1933در کویسنجاـک عراق متولد شد .وی پسر یک رهبر مذهبی است .در اواخر
سالهای  1950پس از یک جنب و جوش مختصر در حزب کمونیست عراق به حزب دمکرات کردستان
پیوست.
طالبانی هنگامی که دراوایل سالهای  1960جنگ بین کردها و بغداد شروع شد به عنوان یک فرمانده
نظامی و یک طرف مذاـکره سیاسی برای مالمصطفی خدمت کرد .اما اختالف با بارزانی بر سر اقتضای
توافق و قابل قبول بودن شرایط مذاـکره با بغداد و منجر به یک سری جداییها بین این دو شد .بارزانی ابتدا او
را در سال  1964از حزب دمکرات کردستان اخراج کرد و سپس در سال  1967او را به طور غیابی
محکوم به مرگ نمود .در همین زمان طالبانی در بغداد تحت حفاظت دولت زندگی میکرد .برخوردهای
بین دستجات وفادار به این دو رهبر مخالف پرطول اواخر سالهای  1960دوباره شروع شد) .خیلی
محرمانه(
خصومت بین بارزانی و طالبانی توسط بغداد از طریق سیاست حمایت از یک گروه کرد بر علیه
دیگران ٬تشدید میشد .دولت بعث تا مارس  1970که با بارزانیها به توافق رسید ٬با کمکهای مالی به
طالبانی به او پاداش میداد .طالبانی که با از دست دادن حامی خود با سرنوشتی نامشخص به عنوان یک
تبعیدی مواجه شده بود .در اوت  1970با بارزانی آشتی کرد و سازمان خود را به نام حزب انقالبی
ـکردستان با حزب دمکرات کردستان ادغام کرد .طالبانی سال بعد به عنوان نماینده بارزانی در خاورمیانه و
اروپا مسافرت کرد .طالبانی به دنبال جداییش از بارزانی در سال  ٬1974به سوریه تبعید شد .جایی که در
سال  1975اتحاد ملی را پایهریزی کرد) .خیلی محرمانه(
عبدالرحمن قاسملو )ایران(
قاسملو که  49سال دارد و در خانواده ثروتمند زمینداری در ارومیه )رضاییه سابق( در ـکردستان ایران
متولد شد .پس از یک سالی که به عنوان دانشجوی اقتصاد در پاریس به سر برد به پراـگ رفت و از آنجا تا
سال  1953که به ایران برگشت .ادامه تحصیل داد .تا آن موقع قاسملو یک عضو کمیته اصلی حزب
دمکرات کردستان و مأمور روابط حزب توده ایران )ـکمونیست( بود(SNF NC OC) .
دو سال بعد به دلیل فعالیتهای چپی خود مجبور به فرار از ایران شد و به پراـگ بازگشت و سخنران دانشگاه
شد و به فعالیتهای خود در حمایت از حزب توده و حزب دمکرات کردستان ادامه داد .جزئیات زندگی
قاسملو در دو دهه بعد محدود میباشد .به نظر میرسد که تا هنگامی که از قرار معلوم از شوروی به دلیل
هجومش به چکسلواـکی منزجر شد ٬بین عراق و پراـگ در رفت و آمد بود .ممکن است که اوقاتش را در
فرانسه گذرانده باشد ٬جایی که او پس از خاتمه شورش کردهای عراق به دلیل معاهده 1975ایران و عراق
در آن زندگی میکرده است .قاسملو تا سال  1978به تدریس تمدن و زبان کردی در پاریس مشغول بود.
)(SNF NC OC
او در پاییز  1978تماسهایی را با آیتاهلل خمینی در پاریس برقرار کرد و در دسامبر به منظور رهبری
احیای حزب دمکرات کردستان به ایران مراجعت نمود .او در حال حاضر به عنوان اولین در میان برابرها
ریاست را به عهده دارد بدون اینک ٬قدرت اجرائی از خود بر روی این سازمان عاری از انسـجام و
نامتجانس که در عین حال به سرعت رو به رشد است ٬داشته باشد .او با نیروی تمام بر ادعای خود اصرار
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داشته که وی برجستهترین سخنگوی غیرمذهبی کردهاست .ولی قدرت اشخاص طرفدار او نامعلوم
است(SNF NC OC) .
شیخ عزالدین حسینی )ایران(
عزالدین حسینی شاید تنها و مشهورترین شخصیت کرد ایرانی باشد .او که  57سـال دارد از یک
خانواده روحانی است و گفته میشود که مرد با مطالعه و با فرهنگی است .براساس گزارشات او زندگی
زاهدانهای دارد و یک خانواده بزرگی را با حقوق خود به عنوان استاد عربی در مدرسه علوم قرآنی مهاباد
اداره میکند) .طبقهبندی نشده(
حسینی باتمایالتی در مورداحیای سنن کردی در سال  1942شروع به صحبت علنی درمورد مسائل
سیاسی نمود .در سال  ٬1953پس از سقوط نخستوزیری مصدق ٬حسینی به وسیله مقامات امنیتی
مجبور به ترک دهکدهای شد که در آن تدریس میکرد .وی نخست به رهبری جامعه مذهبی مهاباد در
اوائل سالهای  1960درآمد و با خطابههای خود دیری نپایید که بر ملی گرایان کرد پیشی گرفت .در سال
 1964به حزب دمکرات کردستان پیوست و لیکن وی اـکنون ادعا میکند که جهت حفظ اهداف خود از
حزب استعفا کرده است .به هر حال عزالدین حسینی تأـکید میکند که او آرزوی رهـبری سـیاسی و
حکمفرمایی بین کردها را ندارد .او میگوید که فعالیتهایش بر اساس ”ناسیونالیسم کردی ٬سوسیالیسم
منطقی و اخالقیات میباشد که بدون اینها مردم هیچ اجتماعی نمیتوانند زندگی صحیحی داشته باشند“.
)(SNF NCOC

منابعی که عکسها از آنجا اخذ شده است:
صفحه  :15فرانز فورست
صفحه  :16بغداد الثوره
صفحه  :17سیگما
صفحه  :29دیپلماسی روزنامه ترکی
صفحه  :30آخیر ساها کایرو )(UPI
صفحه  :33عکسهای دنیای پهناور
سند شماره )(2

خیلی محرمانه
تاریخ  :19دسامبر  17 1970مهر 1349

سفیر سیاسی ـ دونالد آر .توساینت
دیدار شما با آقای مئیر عزری ٬رئیس هیئت اعزامی اسرائیلی در  21دسامبر
آقای مئیر عزری ٬رئیس هیئت اعزامی در ساعت یازده صبح بیست و یکم دسامبر با شما تماس
خواهد گرفت .یک اطالعات بیوگرافیک فشرده ضمیمه میباشد .از طریق کارکنان آقای عزری مطلع
شدهایم که تماس وی اساسًا از روی حسن نیت و در رابطه با تعطیالت میباشد اما در صورتی که فرصتی
دست داد ٬سعی کنید در مورد نکات زیر تحقیقاتی به عمل آورید.
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1ـ ارزیابی اسرائیل از گرم شدن ظاهری روابط ایران و اعراب .برای مثال ٬از سرگرفتن روابط ایران با
امارت متحده عربی ٬شایعات از سرگیری روابط ایران و لبنان و گرمی ناچیز روابط ایران و سوریه.
2ـ ارزیابی اسرائیل از اوضاع ـکردستان دالیلی وجود دارد که بین بارزانی و بغداد اوضاع در حال
وخیمتر شدن تدریجی است و ظاهرًا هیچ یک از طرفین حاضر نیستند که آغازگر جنگ باشند .به خاطر
درگیری بلندمدت اسرائیل در مسئله ـکردستان و حمایت از بارزانی ٬ما عالقهمند ارزیابی آقای عزری از
اوضاع کنونی و نظر وی در مورد اینکه چه مدت این وقایع به طول خواهد انجامید ٬میباشیم.
3ـ قوای عراقی در اردن .ما اخیرًا از کاردار ایران در بغداد شنیدهایم که قوای عراقی در اردن به خاطر
تدابیر تاـکتیکی به نزدیکیهای مرز اردن عقب کشیده شدهاند .آیا اسرائیلیها هیچ نوع اطالعاتی در این مورد
دارند؟
ضمیمه :تصویری بیوگرافیک از عزری
از :وزارت امور خارجه در واشنگتن
به :سفارت آمریکا در تهران
طبقهبندی :سری

سند شماره )(3

تاریخ 25 :مارس 75ـ 5فروردین 54

موضوع :پناهندگان کرد
1ـ مقاله هوگلند و سایر گزارشهای مطبوعاتی در اینجا درباره مشکالتی که کردها در خروج از عراق
تا تاریخ  12فروردین با آن مواجه هستند و تقاضای بارزانی از طریق هوگلند درباره مداخله ایاالت
متحده برای تمدید ضرب االجل  12فروردین کنجکاوی قابل مـالحظه مـطبوعات را دربـاره وضـع
فالـکتبار کردها برانگیخته است.ارزیابی شما درباره اینکه آیا حکومت ایران حاضرخواهد بود با عراقیها
درباره پیشنهاد بارزانی مبنی بر تمدید و ضرباالجل بستن مرزها تا تاریخ 11اردیبهشت با عراقیهااقدام
الزم را به عمل آورد ٬قابل تقدیر خواهد بود.
2ـ بر اساس احتماالت پیشبینی شده ما با قید فـوریت مـجراهـای امکـانپذیر را بـرای کـمک
بشردوستانه به کردها در صورتی که چنین چیزی ضروری باشد ٬بررسی میکنیم.
ـکیسینجر

سند شماره )(4
از :وزارت امور خارجه واشنگتن
به :سفارت آمریکا در تهران
وزارت امور خارجه

سری
تاریخ 25 :مارس 75ـ 5فروردین 54

موضوع :پناهندگان کرد
1ـ سفارت درباره یک مورد تماس کردها با یک مقام عالیرتبه حکومت ایران جهت تقاضای تمدید
ضرباالجل 12فروردین درباره نقل و انتقاالت در مرز ایران و عراق اطالع پیدا کرده است .این تقاضا رد
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شده و تقاضای جدیدی شده که هنوز درباره آن پاسخی به دست نیامده است .رئیس دفتر حزب دمکرات
ـکردستان در تهران به روزنامهنگاران گفت که او به یک مقام حکومت ایران که نام او برده نشده است ٬درباره
همین موضوع مراجعه کرده و نتیجه همچنان بیثمر بوده است .هانسن بکر مدیر ـکمیته صلیب سرخ
بینالمللی در تهران نیز ازطریق جمعیت شیر وخورشید سرخ اقدام مشابهی به عمل آورد ٬اما هنوز پاسخی
دریافت نکرده است.
 2ـ مقامات دولت ایران همچنان درباره مسدود شدن کامل مرز در تاریخ  12فروردین صـحبت
میکنند .استاندار کرمانشاهان به نویمان کنسول آمریکا در تبریز ـ در تاریخ  4فروردین گفت که مرز در
مرز ـ 12فروردین به نحوشدیدی بسته خواهد شد و راجع به تقاضای تمدیداین مهلت حرفی نزد .او گفت
انتظار میرود بارزانی دراواسط فروردین از مرز گذشته و وارد ایران شود) .عین نقل قول( استاندار گفت به
 60هزار کرد در استان او گفته می شود ایران نمیتواند به مدت نامحدود از آنها پشتیبانی کند و آنها باید
بالمآل در داخل ایران پخش شوند و کار و کاسبی پیدا کرده و اسکان داده شوند.
 3ـ سرانجام گزارشهایی دریافت کردهایم که ترکیه ممکن است با تقاضای باز کردن مرزهای خود
جهت عبور ترانزیتی کردها غیرمسلح به ایران موافقت کند .شاید سفارت آمریکا در آنکارا این مسئله را
روشن سازد.
 4ـ مراتب ذـکر شده و اطالعاتی که از طریق مجراهای دیگر به واشنگتن رسیده حاـکی از آن است که
حکومت ایران اـکنون کمتر تمایل دارد یا اصًال تمایل ندارد به تقاضای بارزانی برای تمدید ضرباالجل با
بغداد تماس بگیرد .تا اندازهای که ما اطالع داریم مسئولیت تمدید این ضرباالجل در درجه اول به عهده
حکومت عراق است ٬زیرا تاریخ مسدود شدن مرز بستگی به انقضای مهلت بخشودگی کردها از سوی
عراق دارد .وزارت امور خارجه و بغداد بهتر از ما میتوانند قضاوت کنند که آیا تقاضای مستقیم حکومت
آمریکا از عراق عملی نامطلوب است و یاخیر .اـگر وزارت امور خارجه مایل است موضوع باایران درمیان
ـگذارده شود قضاوت این است که تنها وسیله مؤثر پیامی از سوی رئیس جمهوری برای شاه خواهد بود.
 5ـمعتقدیم که هم سادات و هم بومدین نقش مهمی در این ماجرا داشته و موجب تشویق ایران و عراق
به توافق شدهاند .آنها در بهترین موقعیتی برای تحت نفوذ قرار دادن صدام حسین برای موافقت با تمدید
ضرباالجل قرار گرفتهاند ٬و وزارت امور خارجه ممکن است در نظر داشته باشد این مسئله را پیگیری
هلمز
ـکند.
سند شماره )(5

خیلی محرمانه
تاریخ  10آوریل  1975ـ  21فروردین 1354

از سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن
موضوع :کردهای عراقی در ایران
1ـ به دنبال مالقات نویمان کنسول آمریکا درتبریز با نماینده بارزانی )تلگراف مرجع( نویمان روز 19
فروردین در نقده آذربایجان غربی با ادریس پسر بارزانی مالقات کرد .این مالقات به تقاضای ادریس
بود .ادریس استداللهای مشابهی عنوان کرد و گفت حضور ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ در اردوگاههای
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پناهندگان باعث خواهد شد که ایرانیان کردها را برای بازگشت به عراق تحت فشار قرار ندهند .او از این
نیز فراتر رفته خواستار تضمینهایی از جانب آمریکا در رابطه با ایران )به دنبال نفوذ یا فشار آمریکا( شد
مبنی بر اینکه بازگشت اجباری در کار نباشد .نویمان در پاسخ گفت که یک چنین مداخلهای از جانب
آمریکا چندان امکانپذیر نیست .ادریس چندین بار اظهار داشت که کردها میترسند پخش شدن در
داخل ایران معادل با نابودی وضع قومی آنها باشد واظهار نظر کرد که وظیفه بشر دوستانه آمریکا این است
ـکه مانع اتفاق چنین وضعی بشود.
ادریس اظهار نظر کرد که در نتیجه پایان یافتن مقاومت مؤثر کردها حیثیت و اعتبار پدر او در میان
ـکردها رو به کاهش رفته است .او از این هراسناـک بود که بدون رهبری خانواده بارزانی کردها در وضع
متزلزلی باشند ٬و ممکن است که علیه هر کسی که به عقیده آنها مسئول مشکالت آنها است ٬قیام کنند.
ادریس پرسید که آیا آمریکا برای آوارگان کردبرنامهای تهیه کرده است یا خیر که به او گفته شد خیر .او
ـگفت که ژنرال بارزانی روزهای  18و  19فروردین در تهران بوده است.
شاه به مایکل ـکیتس )فاش نشود( خبرنگار یونایتدپرس در خاورمیانه طی مصاحبهای در تاریخ 20
فروردین گفت که کمک ایران به کردها قطع شده است زیرا آنها درگیر مبارزه بیهودهای هستند .او اخیرًا
بارزانی را ندیده است ٬ولی شاه گفت که بارزانی اـکنون در نزدیکی تهران زندگی می کند و آزاد است هر
ـکاری که میخواهد بکند و هر جا که میخواهد برود .شاه انتظار ندارد که بارزانی ایران را ترک کند و او
ـگفت بارزانی کجا برود و چه کار بکند؟ شاه ضمن مقایسه آوارگان فلسطین یا کردها گفت که کردها
نمیتوانند به مدت نامحدودی در اردوگاهها بمانند .زیرا این امر تنبلی و نفرت را در میان آنها پرورش
خواهد داد .ـکیتس گفت که شاه همچنین افزود که از آنجایی که کردها با ایرانیها از یک نژاد و یک زبان
هلمز
هستند )عینًا نقل قول( به آسانی میتوانند در جامعه ایران جذب شوند.
سند شماره )(6

خیلی محرمانه
تاریخ 10 :آوریل  1975ـ  21فروردین 1354

از کنسولگری آمریکا در خرمشهر
به :وزارت امور خارجه در واشنگتن
موضوع :اوضاع و تقاضای کردهای عراقی در ایران
خالصه :نماینده ژنرال بارزانی روز  16فروردین با من مالقات کرد تا تقاضا کند حکومت آمریکا از
نفوذ خود نسبت به ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ استفاده کرده و کمک صلیب سرخ بینالمللی و حضور
صلیب سرخ را در اردوگاههای پناهندگان به دست بیاورد .این تقاضا ناشی از این ترس است که ایران در
نظر دارد تدابیر شدیدی برای وارد کردن پناهندگان به بازگشت به عراق اتخاذ کند .در جریان مذاـکره
نماینده بارزانی چنین گفت:
 1ـ ژنرال بارزانی و دستگاه رهبری حزب دمکرات کردستان از قصد خود برای ادامـه مـبارزه
مسلحانه به کلی منصرف شده اند.
 2ـ کردها از تغییر سیاست ایران شدیدًا آزرده خاطر شدهاند.
 3ـ دستگاه رهبری حزب دمکرات کردستان درباره ایمنی خود در صورت بازگشت خود به عراق
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هراسناـک است و آنها همچنین از این نگرانند که تودههای بزرگ کشاورزان کرد در صورت بازگشت
بزور در خارج از ـکردستان عراق اسکان داده شوند.
 4ـ آنها سیاست ایران را چنین تلقی می کنند که در جهت پخش کردهای تحصیلکرده در سراسر
ایران و اعمال فشار فزاینده نسبت به پناهندگان تحصیل نکرده برای بازگشت به عراق گرایش پیدا
می کند .ابراز عکسالعمل از سوی وزارت امور خارجه مورد تقدیر خواهد بود) .پایان خالصه(
1ـ دکتر اسفندیار )فاش نشود( ٬جراح کردی که از قبل با من آشنا بود روز  16فروردین در تبریز نزد
من آمد و گفت نماینده ژنرال بارزانی است ٬که اـکنون در شهر نقده به سر میبرد .دکتر اسفندیار گزارشهای
قبلی درباره اینکه همه زد و خوردها متوقف شده راتأیید کرد .او گفت که بیش از  5000نفر ازپیشمرگها
خود را به عراقیها تسلیم کردهاند و بسیاری دیگر از مرز گذشته وارد ایران شدهاند .در حالی که بعضی از
افراد ممکن است سالحهای خود را پنهان کرده و امید به جنگ داشته باشند ٬حزب دمکرات کردستان
نقشهای برای ادامه جنگ ندارد و سالحها نگهداری نمیشود .همه سالحهای سنگین کردها در منطقه
مرزی در حاجی عمران بدور انداخته شد و هماـکنون یک گروه مختلط نظامی عراقی و الجزایری که از
پیرانشهر ایران و به کمک ایرانیان از طریق جاده همیلتون وارد عراق شده این ٬سالحها را جمعآوری کرده
است.
2ـ کردها این احساس را دارند که ایران یک سیاست فشار تدریجی را برای اغوای پناهندگان به
بازگشت به عراق یا در مورد صاحبان حرفه و تکنسینها به ترک مناطق مرزی و اشتغال در داخل ایران
شروع کرده است .آنها می گویند که اداره بیشتر اردوگاههای پناهندگان به وسیله ارتش ایران از نشانههای
این فشار است و از نشانههای دیگر کاهش توزیع غذا و آب در بعضی اردوگاهها قطع آن برای یک یا دو
روز و دستور به افراد قبیله هروکی که در خارج از اردوگاهها زندگی می کردند .به فروش فوری دامها خود
و انتقال به اردوگاههای پناهندگان و همچنین مقامات ایران بیشتر آوارگان راتشویق به بازگشت میکنند ٬و
در عین حال به حرفهایهای آنها وعدههای کار و حقوقهای خوب و در صورت ترک اردوگاهها و کار در
جای دیگر می نماید.
اظهار نظر :در حالی که هیچ کدام از این موارد ثابت نمیکند که تدابیر خشنتری برای متقاعد کردن
ـکردها در پیش است ٬کردها از هماـکنون نگران هستند.
3ـ طبق اظهار نظر دکتر اسفندیار ٬بارزانی و رهبران حزب دمکرات کردستان دو دلیل اصلی دارند
برای اینکه بخواهند کردها را در اردوگاهها در یک جا نگهدارند ٬یک دلیل ترس واقعی از آن چیزی است
ـکه ممکن است در عراق در صورت بازگشت آنها اتفاق بیافتد.داستانهایی ازاعدام آنهایی که بازگشتهاند و
از منع بازگشت کشاورزان برروی زمینهای خود به نحووسیعی درجریان است .در حالی که مرز بسته است
و دسترسی به اردوگاههای بسیار محدود است ٬اطالعات موثق بسیار کمی از طرف مرز عراق در دست
است و این امر احساس ترس و بالتکلیفی آنها را شدت میدهد .دلیل دوم این است که کردها معتقدند )یا
اینکه میکوشند معتقدند باشند( که ماه عسل روابط حسنه ایران و عراق بسیار کوتاه مدت خواهد بود و
ایران بالمآل خواهد خواست بار دیگر از کردها بهرهبرداری کنند در حالی که چشماندازی ازتشدید جنگ
در نظر آنها وجود ندارد معتقدند که یک چنین اوضاعی نقل سیاسی آنها را در سر و کار داشتن با بغداد
سنگینتر خواهد کرد.
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4ـ با توجه به عوامل فوق ژنرال بارزانی تقاضا کردهاست که حکومت آمریکا از نفوذ خود در مورد
ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ برای حفظ کمکهایی به مقیاس کوچک به پناهندگان و بنابراین دسترسی به
اردوگاهها استفاده کند .بدون چنین نفوذی کردها از آن بیم دارند که از دنیای خارج منزوی شوند ٬و
ایرانیان نسبت به آنها بدرفتاری کنند .کردها شنیدهاند که ایران به ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ گفته است
ـکه دیگر کاری برای آنها در ایران وجود ندارد و نمایندگان صلیب سرخ باید به منزل خود بازگردند.
5ــ من گفتم همان طوری که دکتراسفندیار میداند حکومت آمریکا در این جنگ دخالتی نداشتهاست
را و میل ندارد خود را از لحاظ سیاسی اـکنون که صلح در شرف بازگشت به این منطقه است آلوده کند و در
عین حال ما نسبت به مسائل بشردوستانه حساسیت داریم و من قول دادم این تقاضا را به وزارت امور
خارجه اطالع دهم.
6ـ اظهارنظر :از دیدگاه بسیار محدود تبریز چنین به نظر میآید که ادامه مداخله ـکمیته بینالمللی
صلیب سرخ سودمند باشد؛ حتی اـگر هم به دالیلی که کردها عنوان کردهاند ٬نباشد .اـگر ترس کردها از
بدرفتاری و اعمال فشار به بازگشت به عراق عملی شود ٬احتماًالحمالتی در مطبوعات علیه ایران و متهم
ـکردن آن به بدرفتاری نسبت به مردمی رانده شده صورت خواهد گرفت ٬و آمریکا مـمکن است بـه
بیتوجهی نسبت به چنین شرایطی متهم شود .حضور ضعیف ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند از
لحاظ بینالمللی شواهد قابل قبولی درباره شرایط اردوگاهها که تاـکنون به اندازه کافی خوب بوده فراهم
ـکند .به عالوه اـگر بغداد نسبت به بازگشتکنندگان تدابیر بسیار خشن و سرکوبگرانه اعمال نکند ٬آن گاه
ـگزارشهای ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره شرایط کنونی در عراق ممکن است عـده زیـادی از
پناهندگان را به بازگشت به عراق در آینده نه چندان دوری تشویق کند.
این امر از شدت اوضاع هیجانآور پناهندگان کرد به نحو قابل مالحظهای خواهد کاست و همچنین
تقاضاهایی که برای پذیرفتن عده زیادی از پناهندگان از سوی ایاالت متحده به عمل میآید ٬کاسته
خواهد شد .اـگر وزارت امور خارجه در این عقیده سهیم است که حضور ضعیف ـکمیته بینالمللی صلیب
سرخ سودمند است ٬شاید در دو طرف مرز شیوه متناسبی برای اینکه عراق نظر خود را تغییر دهد ٬آن
خواهد بود که از مصریها و الجزایریها تقاضا شود عراق را متقاعد کنند که )پذیرفتن( یک هیئت نمایندگی
صرفًا ناظر از سوی ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ نشاندهنده توجه کافی به اصول بشر دوستی خواهد بود
و در ضمن دعاوی عراق نیز مبنی بر اینکه آنها دست به یک جنگ قومکشانه نزدهاند را به ثبوت خواهد
رساند.
7ـ اظهارنظر سفارت :اعالمیه رسمی ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره پایان یافتن کمکهای آن به
ـکردها )تلگرام ژنو  (2398به وضوح این امکان را به وجود میآورد که ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ را
میتوان متقاعد کرد تا کمکهای بشر دوستانه بیشتری انجام دهد .سفارت موافقت دارد که مصریها یا
الجزایریها ممکن است در متقاعد کردن عراق به موافقت با برنامههای محدود ـکمیته بینالمللی صلیب
سرخ مفید باشند ٬همان طور که سفارت قبًال توصیه کرده بود سادات و بومدین میتوانند در به دست
آوردن تمدید ضرباالجل نقل و انتقاالت پناهندگان در دو طرف مرزایران و عراق سودمند باشند )تلگرام
تهران (2750
نویمان
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از :سفارت آمریکا در لندن
طبقهبندی :سری توزیع مجدد

سند شماره )(7
تاریخ 24 :آوریل 1975ـ 4اردیبهشت 1354

شماره سند :لندن 6227
موضوع :گزارش پرداخت مالی عراق به ایران
1ـ در جریان مذاـکرات هفته گذشته بین ایاالت متحده و انگلیس در لندن درباره خلیج )فارس(
انگلیسیها به یک گزارش اطالعاتی اشاره کردند که به موجب آن در کنفرانس الجزایر توافق حاصل شده
است ٬عراق به ایران  300میلیون دالر بپردازد و این توافق در توجیه هزینه اسکان آوارگان کرد در ایران
حاصل شده است .ما به هرگونه اطالعات مربوطه که مخاطبان ما ممکن است به دست آورند عالقهمند
هستیم.
2ـ برای وزارت امور خارجه :صورتجلسه مذاـکرات به وسیله پیک ویژه روز  3اردیبهشت به معاون
وزارت امور خارجه مسئول امور خاور نزدیک فرستاده شده است ٬تا به وسیله او تصویب شده و به نحو
ریچاردسون
شایستهای توزیع شود.
سند شماره )(8
تاریخ 13 :نوامبر  77ـ  22آبان 56
از :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی ـ سی
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا تهران
شماره سند12946 :
موضوع :اطرافیان بارزانی
1ـ یکی از اطرافیان بارزانی به ما اطالع داده است که بارزانی میخواهد جهت انجام کار عادی و
روزمره یک نفر را به ایاالت متحده بیاورد .آنهامصطفی احمد را انتخاب کردهاند و به ما گفتهاند که ساواـک
موافقت کرده که به او پاسپورت و اجازه خروج نیز داده شود.
2ـ از آنجا که ضامن وی در ایاالت متحده )بارزانی( سابقه مهاجرت ندارد و احمد تماس قبلی با
بارزانی داشته است ٬به نظر میرسد که بتواند یک ویزای توریستی موقتی تهیه کند.
3ـ اـگر احمد تقاضای ویزا بکند ٬سفارت باید قبل از صدور آن را با ساواـک مطرح کند .لطفًا موقعی که
ونس
ویزا صادر شد ٬ما را در جریان بگذارید.
تاریخ 23 :اوت 1978ـ 1شهریور 57

سند شماره )(9

طبقهبندی :خیلی محرمانه

شماره سند20492 :
موضوع :عکسالعمل منطقه در قبال فعالیت کردها )بدون طبقهبندی( خواستهها و راهنماییها
الف) :خیلی محرمانه( خواستهها:
1ـ )خیلی محرمانه(تخلیه٬استقرار و مجدد وانهدام کامل روستاهای قدیمی کرد در عراق ٬چه اثری بر
رفتار کردها نسبت به دولتهای ایران و عراق دارد؟
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2ـ )خیلی محرمانه( برنامههای حاوی و آینده ایران جهت اقداماتی علیه کردها ٬با در نظر گرفتن
تشریک مساعی با عراق چیست؟ واـکنش قاطبه کردهای ایران نسبت به همکاری ایران با عراق علیه
ـکردهای عراق چیست؟
3ـ )خیلی محرمانه( ارزیابی ایران نسبت به توانایی عراق در کنترل فعالیت اـکراد چیست؟
4ـ )خیلی محرمانه( آیا احتمال میرود ایران از بعضی گروههای کرد ٬مخفیانه حمایت نماید؟ ایران از
ـکدام جناح کردها در حال حاضر پشتیبانی میکند .با چه روش و کدام طریق؟
5ــ)خیلی محرمانه(وابستگی کردها به حزب کمونیست عراق تا چه حد بر ثبات رژیم کنونی عراق اثر
میگذارد؟
6ـ )خیلی محرمانه( آیا کردها در نظر واحدهای نظامی و شبه نظامی عراق مورد اطمینان هستند؟ به
ـکدام واحد گماشته شدهاند و چه نوع مأموریتهایی به آنها محول میشود؟ چه محدودیتهایی در ارتش
عراق نسبت به کردهایی که به سربازی میروند ٬اعمال میشود؟
7ـ )خیلی محرمانه( دولتهای ایران و ترکیه چه اقداماتی جهت کنترل کردهایشان انجام دادهاند؟
8ــ )خیلی محرمانه( چه تهدیدی فعالیتهای کردها در این منطقه برای امنیت شمال غربی ایران دارد؟
دولت ایران چه اقداماتی برای رفع هرگونه فعالیت خصمانه کردها در ـکردستان ایران انجام داده است؟
9ـ )خیلی محرمانه( کردها چه کمکهای خارجی دریافت میدارند؟
10ـ )خیلی محرمانه( فعالیت کردها تا چه حد بر روابط ایران و عراق تأثیر میگذارد؟
ب) :خیلی محرمانه( راهنماییها.
1ـ )خیلی محرمانه( گزارشهای اخیر حاـکی از همکاری گسترده ایران و عراق در کنترل فعالیت کردها
است .انتظار میرود یک چنین همکاری ٬به ویژه در رابطه با افزایش حمایت کـمونیستها از عـناصر
مشخص کرد .کماـکان ادامه یابد.
2ـ )خیلی محرمانه( این اطالعات نباید در اختیار دولتهای خارجی قرار گـیرد .اسـتفاده از ایـن
اطالعات تابع بند  ٬16ب ٬.قسمت چهار ٬جلد دوم2 ٬ـ ٬DIAM 85است.
3ـ )طبقهبندی نشده( یک نسخه از پاسخ سؤاالت را به آدرس  D.C .20301و واشنگتن و D3-3C1
)سازمان اطالعاتی دفاع( بفرستید.
4ـ )طبقهبندی نشده( شماره کنترل طراح این سؤاالت 87ـ43ـ  DB-3C1است.
ـگزارش اطالعاتی وزارت دفاع

سند شماره )(10

1ـ کشور :ایران ـ عراق
6
2ـ شماره گزارش846 0498 78 :
3ـ ...
4ـ موضوع :سیاست دولت ایران در کنترل کردن کردها
5ــ تاریخ اطالعات :خرداد  56تا  5تیر 57
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6ـ تاریخ گزارش 16 :اـکتبر 78ـ 24مهر 57
7ـ تاریخ و محل اـکتساب 9 :اـکتبر  ٬78تهران ٬ایران
................................
14ـ منبع :سفارت آمریکا ٬تهران
16ـ خالصه) :خیلی محرمانه ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( این گزارش مروری بر سیاست اتخاذ
شده ایران جهت کنترل جمعیت کردهایش و فعالیتهای کردهای پناهنده را ارائه میدهد.
22ـ جزئیات) :خیلی محرمانه ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(
از سال  1975که تالش چریکهای کرد در عراق با شکست مواجه شد ٬حدود  150هزار پناهنده کرد وارد
ایران شدند .از شانس خوش دولت ایران اـکثریت عظیمی از این تعداد یا در کشورهای دیگر )از جمله
ایاالت متحده آمریکا( ساـکن شدهاند و یا اینکه با کمال میل جذب بازار کار ایران شدهاند .حدود %65
ـکردهای پناهنده عراقی ) 30000نفر( که در ایران هستند ٬شغلهای دائمی به دست آوردهاند و بقیه کارهای
نیمه وقت دارند و یا اینکه هنوز جابه جا نشدهاند ٬سیاست دولت ایران نسبت به پناهندگان این بوده است
ـکه با کمیتههای مشترک کرد و دولت ایران همکاری نماید تا مسائل را مورد رسیدگی قرار داده و کردها را
در جایی که امکان به دست آوردن کار برای آنها وجود دارد مستقر کنند .امکان اشتغال به کار در غالب
شهرهای ایران وجود دارد .پناهندگان مجاز به اقامت در استانهای مجاور مرز عراق نیستند.
منبع گزارش کرد که ادریس بارزانی ٬رهبر ناراضی کرد که درایران اقامت دارد ٬گفت یک مقام ناشناس
دولت ایران )در اـکتبر  (1977به او گفته است که تماس با هموطنانش در عراق را متوقف کند و ارسال
نیروی تقویتی را متوقف سازد .بارزانی منکر انجام این فعالیتها شد .از قرار معلوم همین مقام دولت ایران
ـگفته است که کردهایی که قوانین و مقررات مرزی را نقض کنند به مقامات عراقی تحویل داده خواهند شد.
منبع گزارش داد که ناظران کرد معتقدند که اجرای آن سیاست موجب سهولت کارها خواهد شد .دولت
ایران کرارًا با هرگونه اعمال زور جهت بازگشت اـکراد به عراق مخالفت کرده است.
ـگزارشهای اخیر غالب منابع خبری حاـکی از همکاری بسیار نزدیک مرزی ایران و عراق است .ایران بیش
از پیش فعالیت پناهندگان کرد را در قلمرو خود کنترل میکند .منبع هم چنین گزارش میکند که به نظر
میرسد محدودیت ایرانیان در مورد رهبران کرد عراق برابر موضوع عراق در قبال فـعالیتهای آیتاهلل
خمینی رهبر ناراضی شیعیان مسلمان ایران است.
منبع گزارش میکند که با در نظر گرفتن سیاست ایران نسبت به قاطبه کردهای خود ٬رهبران قبایل کرد
در منطقه تبریز ٬به دنبال تالش دولت ایران برای جذب مردم کرد .با زوال اجتناب ناپذیر قدرتشان مواجه
هستند .اصالحات ارضی در این منطقه بر قاطبه کردها تأثیر داشته است .یکی از آثار منفی آن کاهش
قدرت قبیلهای بوده است .بنابراین مشکل است که فشار مؤثری بر نهادهای دولت ایران در مورد مسائلی
از قبیل جادهسازی ٬آبیاری و سیاست کشاورزی داشته باشند .رهبران کرد به دولت ایران اعتماد ندارند٬
زیرا احساس میکنند دولت تعمدًا سعی در از بین بردن فرهنگ صحرانشـینی کـردها دارد .کـارگران
زمینداران کردها جذب شهرها میشوند .بعضی از زمینداران خودشان نیز نیمی از سال را در شهرها سپری
میکنند .رهبران کرد احساس میکنند که این ”سیاست“ دولت ایران موفقیتآمیز خواهد بود.
نظریات تهیهـکننده) :خیلی محرمانه ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( سیاست دولت ایران نسبت به
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ـکردها نوعی جذب کردن آنهاست .این امر شامل کاهش قدرت قبیلهای از طریق اغوا کردن آنها به وسیله
ـکشش اقتصادی در شهرها میباشد .در ضمن به نظر میرسد سیاست آن نسبت به پناهندگان عراقی بر
همین اساس است .عالوه بر این ٬ارتباطی که منبع بین سیاست ایران در قبال کردها با سیاست عراق در
مورد آیتاهلل خمینی قائل میشود ٬بستگی به تحول آتی ٬ناشی از سفر اخیر خمینی به فرانسه که او را
خارج از حیطه کنترل عراق قرار میدهد ٬دارد.
سند شماره )(11

تاریخ 1 :فوریه 79ـ 12بهمن 57

از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی.سی دارای حق تقدم
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند1649 :
موضوع) :محرمانه( پناهندگان کرد در ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :بدون شک وضعیت کردها در ایران به خاطر بینظمیهای کنونی به نحوی منفی تأثیر
پذیرفته است .اخیرًا نماینده کردها یک نسخه از نامهای را که برای کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل
فرستاده بود و در آن خواهان تالش بیشتر برای پناهندگان کرد شده بود ٬به ما داد .علیرغم نکته فوق ٬به
نظر نمیرسد که کردها بیشتر ٬و نه احتماًال کمتر ٬از سایر اقلیتها مانند بهائیان و یهودیان ٬مورد ستم قرار
ـگرفته باشند .با توجه به ورود اخیر آیتاهلل خمینی ٬ما فکر میکنیم این ممکن است برای نماینده کمیسیون
عالی پناهندگان سازمان ملل مفید باشد که برای مشاهده نه فقط مشکل کردها ٬بلکه مشکالت بالقوه
پناهندگان در میان سایر گروهها ٬به تهران بیاید) .پایان خالصه(
3ـ کردها ٬به همراه سایرین ٬قطعًا به خاطر ناآرامیهای اخیر ایران ٬به گونهای منفی تأثیر پذیرفتهاند.
ـکردها هم در راهپیماییهای موافق و مخالف دولت در غرب ایران شرکت کردهاند و به همراه دیگران متحمل
رنجها و خشونتهایی شدهاند .نماینده کردها ٬علی سلیمان ٬اخیرًا با سرکنسول مالقات کرد و یک نسخه از
نامهای را که گروه بارزانی ٬به منظور تقاضای حمایت بیشتر برای پناهندگان کرد در ایران و عراق برای
ـکمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل ارسال داشته بود ٬ارائه داد.
4ـ نکته مهم این است که کردها به همراه سایرین رنج کشیدهاند و احتماًال به سختی بعضی از اقلیتهای
دیگر ٬خصوصًا بهائیها و یهودیها ٬خسارت ندیدهاند .در حالی که هیچ تمایلی جهت کاهش مشکالت
پناهندگان کرد در کشور گرفتار آشفتگیهای سیاسی وجود ندارد ٬منطقی به نظر میرسد که بگوییم که
ـکردها احتماًال به آن اندازهای که سایرین در خطر هستند ٬به مخاطره نیفتادهاند .آنها همچنین مشکالت
حزب دموکرات کردستان را ٬که برای چهار سال درباره مشکالت پناهندگان کار کرده و بدون شک به دور
از تهاجمات نظامی است .برای کمک به خود دارند و آنها در آمریکا و یا جاهای دیگر بیشتر برای کردها
ـکار میکنند .ناآرامی سیاسی در ایران یک فرصت طبیعی برای از سرگیری تالش کردها به منظور تحت
فشار قرار دادن )دولت( میباشد.
5ــ به هرحال ٬همان طور که در باال ذـکر شد ٬ما معتقدیم که برای کمیسیون عالی پناهندگان سازمان
ملل به طور بالقوه مفید خواهد بود که فردی را برای چنین مـوقعیتی بـفرستند .ورود امـروز آیتاهلل
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خمینی بسیار احتمال دارد طلیعه دورانی باشد که طی آن وجود اقلیتها از جمله کردها و خارجیها کمتر
مورد تحمل قرار خواهند گرفت .حضور نماینده کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل میتواند تذکاری
برای ایرانیان در مورد توجه جهانی به مسئله اقلیتها )از جمله پناهندگان کرد( باشد ٬و برای کاستن از
زیادهرویها فشار مالیمی را بر سیستم سیاسی وارد آورد .در حال حاضر ٬آمریکا در وضعی نیست که
بتواند برای پناهندگان کرد کاری انجام دهد و ما صراحتًا ٬گمان میکنیم که احتماًال سرمایه سیاسی محدود
مامیتواند به نحو بهتر به نفع سایر گروهها بکار رود .چنین محدودیتهایی )اجبار و فشارهایی ـ مترجم( در
مورد بازدیدکننده کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل ٬که میتواند ارزیابی کاملی از وسعت مشکالت
بالقوه ارائه دهد ٬صدق نمیکند .البته ٬ما خوشحال خواهیم شد که با یک چنین بازدیدکنندهای همکاری
نماییم.
6ـ سفارت قصد دارد با علی سلیمان مجددًا تماس بگیرد و اطالعات اضافی را بعدًا تهیه خواهد کرد.
سولیوان

خیلی محرمانه
سند شماره )(12
تاریخ 13 :بهمن 1357ـ  2فوریه 79
از :وزیر امور خارجه واشنگتن دی.سی
به :هیئت نمایندگی آمریکا در ژنو
موضوع :پناهندگان کرد ٬امکان کمک سازمانهای جهانی
1ـ از هیئت نمایندگی )در ژنو(درخواست میشود که با کمیته بینالملل صلیب سرخ و هیئت عالی
برای نظارت پناهندگان سازمان ملل در مورداینکه آنها چه طرحهایی برای کردهای عراق و بقیه اقلیتها که
با اوضاع جاری ایران مورد تهدید قرار گرفتهاند دارند ٬مذاـکره نمایند.
2ـ مادریافتهایم که ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ یک دفتر در تهران دارد .آیا نمایندگان آنها در تهران
میتوانند به کردهای عراقی و همچنین بقیه اقلیتهایی که قصد ترک ایران را دارند کمک بکنند؟
3ـ آیا هیئت عالی برای نظارت پناهندگان سازمان ملل نمایندهای در ایران دارد ٬یا اینکه آیا آنها
میتوانند یک نماینده برای ارزیابی شرایط جاری در رابطه با تأثیر آن بر کردهای عراقی و بقیه اقلیتها
اعزام نمایند؟
4ـ این مطلب باید فهمیده شود که مفاد این نامه هیچ گونه اقدامی را در حال حاضرپیشنهاد نمیکند .با
این وجود ٬ما از دریافت هر گونه اطالعاتی درباره طرحهای این دو سازمان که در دست اجرا یا قصد
ونس
اجرای آن را دارند ٬سپاسگزاری میکنیم.
خیلی محرمانه
سند شماره )(13
تاریخ 17 :بهمن 1357ـ  6فوریه 79
از:سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .دارای حق تقدم
موضوع :وضع کردها)محرمانه(
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :علی سلیمان نماینده حزب دموکرات کردستان بر مطالب )مندرج در تلگرام مرجـع

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 770

الف( مبنی براینکه کردها همراه با کسانی دیگر ازخشونتهای اخیر درایران صدمه میبینند٬تأـکید کرد .رنج
ـکشیدن کردها از خشونتهای اخیر ایران بوده است .او همچنین تالش برای ترور مسعود بارزانی در وین را
ـکه  15روز قبل رخ داد ٬تشریح نمود و فشار زیادی را برای پاسخ مثبت آمریکا در مورد برنامه جدیدی
برای پناهندگان کرد وارد آورد .علی سلیمانی گفت :گروه طالبانی در حال قویتر شدن میباشد و از طرف
ـگروه بارزانی درخواست همیشگیش را برای کمک آمریکا اعالم نمود .درخواست اقدام :جواب به سؤال
سلیمان در مورد وجود برنامهای برای پناهندگان کرد که واشنگتن درصدد انجام آن باشد )پاراـگراف  6که
در ذیل آمده است( .همچنین پاسخ به پیشنهاد ما مبنی بر اینکه هیئت عالی برای نظارت سازمان ملل و
حضور فعالتر کمیته جهانی صلیب سرخ در اینجا ممکن است مفید باشد.
3ـ علی سلیمان نماینده حزب دموکرات کردستان در تاریخ  14بهمن به دیدار مأمور سیاسی آمد تا
وضع کردها را که چند روز پیشتر دربارهاش با سرکنسول حرف زده شده بود مورد بررسی قرار دهد.
علی سلیمان تأیید نمود که کردها از خشونتها و نابسامانیهای اخیر که ایران را فرا گرفته است رنج
میبرند .زیرا به خاطر پایین آمدن تولید سوخت و بسته شدن کارخانجات ٬کارگران کرد همراه با بقیه
ـکارگران بیکار گشتهاند .هیچگونه تبعیض مستقیمی در این مورد اعمال نشده است .ولی بسیاری از کردها
ـکه ”آخرین استخدام شدهها“ بودند” .اولین اخراجیها“ میباشند.
ـکمکهای پرداختی دولت ایران به کردها تقریبًا در اول محرم قطع شد )برابر با  2دسامبر  (1978و در
نتیجه این سردرگمی مقدار زیادی از پناهندگان کرد بدون جیره ماندهاند .حزب دمکرات کردستان سعی
نمود تا کاری انجام دهد ٬ولی حزب نمیتواند از پس هر کاری بر بیاید.
4ـ در پاسخ به این سؤال که آیا کردها بیشتر از گروههای دیگر مورد تبعیض قرار گرفتهاند؟ علی
سلیمان گفت که آنها ٬مانند بقیه خارجیها ٬با بروز احساسات ضد اجنبی ایرانیان مواجه شده بودند .این
مسئله بیشتر بستگی به اوضاع محلی و مقامات محلی داشت .خیلیها شکیبا و کمککننده بودند ولی
بعضیها این طور نبودند.
5ــ بعد علی سلیمان به تالش برای ترور مسعود بارزانی٬پسر ژنرال بارزانی که در حدود  2هفته قبل در
وین رخ داد اشاره نمود .مسعود و دوستان دیگرش در اتومبیل سوار بودند که مردانی در یک وسیله نقلیه
دیگر با اسلحه آنها را مورد حمله قرار دادند .مسعود جان سالم به در برد و دو نفر از دوستان همراهش
زخمی شدند .وقتی آنها بهبود یافتند پلیس اتریش دومین تالش برای ترور آنها را در فرودگاهی که مسعود
و دوستانش در حال ترک آنجا بودند ٬خنثی نمود.
علی سلیمان گفت که منابع حزب دمکرات کردستان عقیده دارند که هر دو مرتبه تالش برای ترور آنها کار
سازمان اطالعات عراق بوده باشد.
6ـ با ذـکر مشکالت باال علی سلیمان گفت:
ـکه او چیز بیشتری در مورد احتمال پیشنهاد برنامه جدیدی برای پناهندگان کرد به وسیله آمریکا
نشنیده است و نمیداند که آیا قرار است که یک برنامه جدید برای آنها تهیه شود یا نه؟ مأمور سیاسی این
طور جواب داد که او چیزی نمیداند ٬ولی در مورد این موضوع از واشنگتن جویا میشود.
)وزارتخانه :HA
خواهش میکنم که خودتان را مخاطب این سؤال قرار دهید ...ممنون خواهم شد که اـگر گزارش در مورد
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برنامه پناهندگی کردها را ارائه دهید (.علی سلیمان گفت که خیلی از کردها آرزوی رفتن به آمریکا را
دارند ٬حتی آن اشخاصی که قبًال اسکان داده شدهاند .مأمور سیاسی همدردی خودش را در مورد وضع
آنها اعالم کرد و گفت که بقیه اقلیتها هم مشکالت اینچنینی دارند .علی سلیمان گفت که او آرزو میکند که
فشار کردها در آمریکا مانند فشار سایر گروهها مؤثر واقع گردد .مأمور سیاسی به صورت خشک پاسخ
داد این مسئله چیزی نیست که باعث احساس حقارت باشد.
7ـ علی سلیمان اظهارات معمولی خودش را درباره قویتر شدن گروه طالبانی در مقابل ضعیفتر شدن
ـگروه بارزانی تکرار کرد و گفت در مرز ترکیه و عراق االن افراد نسبتًا فراوانی از گروههای طرفدار بارزانی
حضور دارند ٬در حالی که طرفداران طالبانی به مرز ایران و عراق نقل مکان کرده بودند ٬یعنی جایی که
منابع حزب دمکرات کردستان تأـکید دارند که او در حال گرفتن کمک از گروههای تودهای ایرانی است.
)توضیح :اولین باری است که ما این مطلب را شنیدهایم ٬ولی آماده دریافت نظریات دیگران میباشیم .در
حملهای که دو هفته پیش از طرف کردها به یک پاسگاه ژاندارمری صورت گرفت و عامالنش مشخص
نبود ٬نیروهای طالبانی متهم به اجرای آن شدند .ولی این حادثه هرگز توضیح داده نشده است(.
8ــ برای وزارتخانه :تلگرام مرجع ج حاـکی ازاین مطلب میباشد که احتماًالاندازه بیسازمانی و به هم
ریختگی در ایران را تمام ادارات وزارتخانه درک نکردهاند .متأسفیم که قبًال در مورد این موضوع گزارش
مشخصتری ندادهایم .اـگرچه برنامههای توسعه سازمان ملل که کارهای هیئت عـالی بـرای نـظارت
پناهندگان سازمان ملل را انجام میدهد ٬تقریبًا تعطیل شده و بیشتر کارمندانش را هم به خارج از کشور
فرستاده است .دفتر هیئت برنامههای توسعه خودش تلفنهایش را جواب نمیدهد و هیچ نمایندهای در
اینجاندارد .ما هیچ گونه تماسی بانماینده ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ در شلوغیهای سه چهار ماهه اخیر
نگرفتهایم ٬ولی از شنیدن این خبر در )تلگرام مرجع ج( خوشحالیم که آنها هنوز حضوردارند .آنها هنوز به
دنبال ما نیامدهاند )ژنو میتواند کاری در اینباره انجام بدهد ٬اـگر این کار بنظرشان مفید باشد( .در طول
دوماهه اخیر اـکثریت آنها که در اینجا باقی ماندهاند ٬نشسته و چمباتمه زدهاند و تمام توجه خود را صرف
این کردند که کپل خودشان را سالم نگهدارند ٬به جای آنکه حدوداختیارات خود را توسعه دهند .با وضعی
ـکه در اـکثر وزارتخانههاوجوددارد و در آنجا دستههای رقیب باعث توقف تماسها و کار”معمول“شدهاند٬
شرایط سختتر شده است.
6ـ شایدمفیدترین چیزی را که در حال حاضر وزارتخانه میتواند انجام بدهداین باشد که تشویق کند٬
در دفاتر مرکزی کمیته جهانی صلیب سرخ و هیئت عالی نظارت برای پناهندگان سازمان ملل قدری فکر
شود و همچنین موجبات عزیمت نمایندهای از هیئت عالی نظارت )تلگرام مرجع الف( که بتواند تا هفته
آینده یا دو هفته آینده به اینجا بیاید )البته اـگر شرایط اینجا اجازه چنین کاری را بدهد( ٬فراهم کند .هرگونه
ـکارهای زمینهای برای رفتار سخاوتمندانهتر آمریکا در رابطه با پناهندگان همه اقلیتها و بیگانگان که
ممکن است در حال خروج از ایران در طول چند ماه آینده باشند ٬باید از همین االۤن شروع شود.
سولیوان
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سند شماره )(14

تاریخ 6 :مارس  79ـ  15اسفند 57

از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی .سی .فوری
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند2727 :
موضوع :فعالیت ویژه کردها
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ خالصه :سقوط دولت بختیار و ضعف جاری در تهران به احیاء احساسات هویت طلبی در میان
ـکردهای ایران منجر شده است .در حال حاضر ٬رهبری کردها محتاطانه پیش میرود و روی این مسئله
پافشاری میکنند که تقاضای آنها فقط خود مختاری در میان ملت ایران است .با این حال ٬رهبری کردها
مشخص کرده است که در مورد اهداف خود جدی است ٬و اـگر ضروری باشد ٬کردهای ایران جهت تحقق
آن خواهند جنگید .در یک نمایش بزرگ قدرت در  2مارس 200/000 ٬نفر در مهاباد راهپیمایی کردند.
دولت از یک سیاست تردیدآمیزی پیروی کرده است که هم عدم توانایی فعلیش جهت اعمال حاـکمیت در
ـکردستان ٬و هم ترسش را از اینکه ممکن است جنبش نتایج غیر قابل کنترلی داشته باشد ٬منعکس میکند
)پایان خالصه(
3ـ سقوط دولت بختیار بالفاصله از طریق یک احیای احساسات هویت طلبی در ناحیه بزرگی در
امتداد مرز ایران و عراق به وسیله  3/5میلیون سکنه اقلیت نیرومند کردهای ایران ٬دنبال گردید .گزارشاتی
از آشوب در ناحیه ٬دولت مهدی بازرگان و آیتاهلل خمینی را وادار کرد ٬که هیئتی را به ریاست داریوش
فروهر ٬وزیر کار و امور اجتماعی و دکتر محمد مکری به ـکردستان بفرستند تا به نمایندگی از طرف آنها
منابع آشوب را شناسایی کرده و در حد امکان آن را در نطفه خفه کنند .به هر حال مشکل هر دو طرف٬
دولت موقت و خمینی ٬این است که کردها به زیرکی و هوشیاری دیدهاند که اضمحالل ارتش و سستی
سازمانهای مجری قانون به این معنی است که در حال حاضر تهران به ندرت میتوانـد بـه تـقاضای
خودمختاری کردها رسیدگی کرده ٬و یا به طور بالفعل از انجام بعضی جنبههای برنامه آنها جلوگیری
ـکند.
4ـ اما علیرغم قدرت نسبی موقعیت جاریشان ٬به نظر میرسد رهبران کردها مایلند محتاطانه عمل
ـکنند .گروه اصلی ٬شامل حزب دموکرات کردستان و پیروان شیخ عزالدین حسینی ٬امام جمعه مهاباد ٬این
خط را اتخاذ کردهاند که کردها فقط خودمختاری تحت لوای دولت ایران را مـیخواهـند 10 .اسـفند
عبدالرحمن قاسملو ٬دبیر کل حزب دمکرات کردستان ادعا نمود که صحبت از یک جنبش جداییطلب به
وسیله عناصری شروع شده که میخواهند از اوضاع آشفته جاری ایران استفاده کـنند ٬و بـا بـعضی
ـکشورهای بیگانه که نام برده نشدند ٬تماس دارند .قاسملو گفت که حزب دمکرات کردستان معتقد است که
روابط خارجی ٬دفاع ملی ٬امور مالی و برنامهریزیهای دراز مدت اقتصادی بایستی مستقیمًا در اختیار
دولت مرکزی باشد .وی افزود که با وجود این ٬امور ایالتی بایستی به ایالتها واـگذار شود ٬و مشخصًا ذـکر
ـگردیده که سیاستهای مربوط به مدیریت محلی ٬فرهنگ و آموزش در این مقوله میباشند.
5ــ حسینی خطی شبیه به این اتخاذ کرده و در  13اسفند گفت که معتقد است که اـگر به کردها آن نوع
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خودمختاری را که میخواستند داده شود ٬اسـتقالل ایـران تـقویت مـیگردد ٬چـون ”دشـمنان مـلت
نمیتوانستند تحت نام خلق کرد توطئه چینی کنند“ .با وجود این حسینی چندین بار شک خود را اظهار
داشته نسبت به اینکه دولت مرکزی سیاست الزم را برای حل مسئله از خود نشان دهد .در  13اسفند
حسینی ترس خود را از اینکه ممکن است اطرافیان خمینی نگذارند او از آنچه که در ـکردستان میگذرد به
طور کامل آـگاه شود ٬بیان نمود .او گفت که مطمئن بود که آیتاهلل آماده خواهد بود تا حقوق کردها را به
رسمیت بشناسد ٬ولی درادامه اخطار کرد که اـگر دولت بازرگان یا هر دولت دیگری که به جای آن بیاید به
خواستههای خلق کرد اعتنا نکند ٬دچار مشکالتی خواهد گشت .او قول داد که پیروانش کوشش خواهند
ـکرد که از راههای صلح آمیز به اهداف خود برسند .اما امکان جنگ مسلحانه را هم رد نکرد .به عنوان
محرک برای اینکه دولت روش مسالمتآمیزی در پیش بگیرد ٬حزب دمکرات کردستان ٬نیز این امکان را
مطرح کرده است که تن در ندادن به توافق سیاسی از جانب تهران صرفًا منجر به این خواهد شد که رهبری
جنبش کردها به دست رادیکالهای جوان سپرده شود.
6ـ در راهپیمایی بزرگ  11اسفند مهاباد حزب دمکرات کردستان قطعنامهای صادر کرد کـه یک
جمعبندی از موقعیت کردها بود .قطعنامه نکات زیر را دربرداشت :مرزهای ـکردستان بایستی توسط خلق
ـکرد و با توجه به شرایط تاریخی ٬اقتصادی و جغرافیایی تعیین شود .اظهار نظر :کلمه آخری بدین معنی
است که کردها مدعی ناحیهای خیلی بزرگتر از خود استان ـکردستان هستند .سرزمینهای کردنشین شامل
آن استان ٬کرمانشاهان٬ایالم و بخش جنوبی آذربایجان غربی ٬ناحیهای به وسعت  140000کیلومتر مربع
و جمعیتی حدود  3میلیون نفر :میباشد) .پایان اظهار نظر(
بایستی یک پارلمان کردی ٬از طریق انتخابات عمومی ٬به وجود آید که باالترین قدرت قانونی در استان
داشته باشد .تمام ادارات دولتی در ناحیه بایستی به طور محلی اداره شوند .بایستی یک ارتش خلقی
وجود داشته باشد ٬اما پلیس و ژاندارمری بایستی منسوخ شده و یک گارد ملی جانشین آن گردد .عوامل
اجرائی قانون در ـکردستان بایستی تحت کنترل محلی باشند .زبان کردی بایستی زبان رسمی ادارات
دولتی استان و مدارس متوسطه باشد .زبان فارسی میتواند به عنوان زبان رسمی دوم باقی بماند.
آزادی بیان و آزادی مطبوعات ٬حقوق اتحادیه و سازمان اتحادیههای صنفی بایستی تضمین شوند ٬و
خلق کرد بایستی آزادانه قادر به مسافرت و انتخاب شغل خود باشند.
تقریب  200/000نفر برای راهپیمایی بیرون آمدند ٬که برای تأـکید برای تحقق خواستههایشان ٬خیلیها به
طور وضوح مسلح بودند.
7ـ دولت موقت بر سر یک دو راهی نامطلوب قرار گرفته :در یک طرف ٬سخنگویان متعددی ٬به منظور
آرام کردن کردهایی که )سخنگویان( میدانند تا وقتی که فلج تقریبی موجود در مرکز حکمفرماست ٬قابل
مهار نیستند ٬بیانات آشتیجویانه صادر میکنند .از طرف دیگر ٬همین سخنگویان هـمچنین دربـاره
یکپارچه بودن کشور ایران با لحن خشن صحبت کردهاند ٬صحبتی که رهبری کرد را نسبت به اشتیاق دولت
در مورد پذیرش تمام خواستههایشان میکند ٬اما صحبتی است که دولت به طور واضح امیدوار است که از
رشد تمایالت هویتطلبانه در بین سایر اقلیتها ٬و همچنین خود کردها ٬جلوگیری کند.
اعدام ساالر جاف ٬یک عضو کرد مجلس سابق در  14اسفند که ظاهرًا به دلیل کوششهای او در
پشتیبانی شاه بوده٬استعداد آن را دارد که در ـکردستان به عنوان عملی تلقی شود که انگیزه شومتری داشته
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است .نتیجه پایانی ممکن است که رادیکال شدن روز افزون جنبش کردها و در نهایت مواجهه خشونتبار
سولیوان
با دولت مرکزی باشد.
سند شماره )(15

تاریخ 20 :مارس 79ـ 29اسفند 57

از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی.سی.فوری
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند003136 :
موضوع :قیام کردها در سنندج
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :در 27اسفند ٬کردهای مسلح در سنندج ساختمانهای دولتی را به تسخیر خود در آوردند.
آتش بس  27اسفند کوتاهمدت بود) .پایان خالصه(
3ـ در بعد از ظهر  27اسفند درگیریهای شدید در سنندج در مرکز استان ـکردستان به وقوع پیوست.
هنوز مشخص نیست چه چیز آن را تسریع کرد .رادیو دولتی ایران ٬صدای انقالب ایران ٬گزارش کرد که
تعدادی دیگر از اشخاص مسلح ناشناخته به پادگان شهر رفتند و درخواست مهمات کردند ٬ولی با ممانعت
امام جمعه سنندج رو به رو شدند .بعد از آن مغازههای شهر بسته شده و ساـکنین در خارج استانداری جمع
شدند .در آن هنگام ٬بنا به گفته صدای انقالب ایران عناصر ضد انقالب شروع به تیراندازی به سـوی
جمعیت کردند و تعدادی چند کشته و زخمی شدند .مطبوعات که شاید کمتر به وسیله خودسانسوری که
در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا میشود منع میشوند ٬حوادث را با اندکی تفاوت گـزارش
میدهند .ـکیهان اینترنشنال در  29اسفند میگوید که گروه مسلح از کردهایی تشکیل شده بود که به وسیله
روحانی مسئول کمیته انقالب مستقر در پادگان سنندج درخواست مهماتشان رد شده بود .تیر اندازی
زمانی آغاز شد که یک گروه که شامل کردهایی بودند که درخواست مهمات کرده بودند ٬برای اعتراض به
اعمال آن روحانی به طرف استانداری حرکت کردند .به گفته صدای انقالب ایران بعدًا تعدادی عناصر
فرصتطلب و ضدانقالب رادیو تلویزیون محلی ملی ایران را به تصرف خود درآوردند و به اسم فرمانده
ارتش که نمایندگان آیتاهلل خمینی و طرفداران دولت بازرگان هستند ٬شروع به گزارش ادعاهای دروغ
ـکردند .مطبوعات میگویند وقتی که تیر اندازی شروع شد ٬کردها فرمانده پادگان سـنندج هـمچنین
تسهیالت رادیو تلویزیون ملی ایران و تأسیسات ارتشی و تعدادی پلیس و ژاندارم را به اسارت و تصرف
خود درآورده و بعد پادگان را به تسخیر خود در آوردند.
4ـ در هر صورت ٬درگیری شاید با کشته شدن تعدادی و مجروح شدن تعداد بیشتری تا بعدازظهر 27
اسفندادامه یافت) .انتظام سخنگوی دولت موقت به مطبوعات گفت که نمایندگان کرد به او گفتند که  82نفر
ـکشته و بیش از  200نفر مجروح شدند .انتظام معتقد بود که منشأ این اتفاق سوءتفاهم درباره حمل و نقل
ـگندم دولت موقت ایران بوده (.در اواسط روز  28اسفند خمینی یک درخواست برای قطع درگیری مخابره
ـکرد .پیام خمینی مدعی شد که شروع خشونت به وسیله گروهی از مردم بود که نمیخواهند بین مسلمانان
صلح باشد .او گفت که جنبش هیچ ستیزی با برادران اهل تسنن ندارد و همه اعضای یک ملت هستند و به
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یک قرآن اعتقاد دارند .هر کس که به ارتش ٬پلیس و ژاندارمها که به عقیده او پاسداران منافع و استقالل
مردم مسلمان هستند حمله کند ٬از مردم مسلمان نیست ٬بلکه عامل اجنبی است.
5ــ اواخر روز  28اسفند صدای انقالب ایران اعالم کرد که آتشبس به وقوع پیوسته است ٬اما ظاهرًا
بالفاصله شکسته شد و این گمان به وسیله تکرار پخش اطالعیه خمینی و پخش تقاضاهای دیگری از
طرف رهبران مذهبی کرد سقز مبنی بر متوقف کردن تیراندازی ٬در اوائل  29اسفند ٬تقویت میشود .تا
آنجایی که مامیتوانیم تشخیص دهیم درگیری تا ساعت  13به وقت محلی روز  29اسفندادامه داشت .ما
به خاطر اـکراهمان در نزدیک شدن به رابطین کردمان در این زمان ٬به دلیل اینکه مبادا این گمان را به وجود
آوریم که به طریقی در رابطه با قیام در سنندج کاری انجام دادیم ٬در به دست آوردن اطالعات با کمبود
مواجه شدهایم.
6ـ در حالی که به نظر میرسد که این اتفاق یک اتفاق آنی بوده است و یک اتفاقی که تعداد زیادی از
رهبران کرد احتماًالنمیخواستند که در این زمان روی دهد .این نشانگر دو عاملی است که همچنان دولت
موقت را به ستوه میآورد .اولی این است که حاـکمیتش در مناطق دور دستی مانند ـکردستان بسیار ضعیف
است .اخیرًا شخصی که تا از منطقه برگشته بود به ما گفت که در حال حاضر به سبب کوتاهیهای )غفلت(
موجود کردها در عمل از خودمختاری قابل توجهی برخوردار هستند .ثانیًا به نظر میرسد که سنیهای
ایران کمتر شیفته این انقالب اصوًال شیعی در ایران هستند .دولت موقت عالوه بر مشکالت جاری با کردها
ـکه اـکثریت قاطع آنها سنی هستند ٬همچنین با مخالفت قابل توجه از جانب دیگر مناطق سنی نشین نیز رو
به رو شده است .آخرین واقعه )به غیر از یکی در سنندج( هنگامی که نیروهای ضدانقالبی )تقریبًا اغلب از
سنیهای محلی( در  26اسفند ٬پست ژاندارمری را در جزیره نزدیک بندرعباس تسخیر کردند ٬اتفاق
افتاد.
سولیوان

سند شماره )(16
از :سفارت آمریکا ٬تهرانتاریخ 21 :مارس  79ـ  1فروردین  58به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن٬
دی .سی .فوری
شماره سند3155 :
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :شورش کردها در سنندج
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ صدای دولتی انقالب ایران در اخبار امروز صبح خود خبری از آتشبس جدید در سنندج پخش
نکرد و این امر موجب شد که ما نتیجه بگیریم ٬احتماًال جنگ در آنجا ادامه دارد .تکرار پخش درخواست
آیتاهلل طالقانی مبنی براینکه کردها سالح بر زمین بگذارند ٬اول در غروب روز 29اسفند و دوباره امروز
صبح ٬همچنین دلیلی بر تأیید این نکته است .آیتاهلل طالقانی کردها را هموطن ایرانی خوانده و هممذهب
خوانده و اظهار داشته است که تقاضای قانونی آنها برآورده خواهد شد و آیتاهلل خمینی آماده شده است
ـکه نماینده شخصی خود را به ـکردستان بفرستد ٬تا به شکایات رسیدگی نماید.
3ـ ما شک داریم که اعزام نماینده شخصی از جانب خمینی تأثیر زیادی داشته باشد .خمینی ٬بازرگان
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و دولت موقت نمایندگان شخصی خود را به ـکردستان و همچنین سایر نقاطی که تمرکز اقلیتهای قومی در
آنجا زیاد است گسیل داشتهاند .استقبال متفاوتی از این نمایندگان به عمل آمده ٬گاهی اوقات استقبال
بسیار سرد و بعضی مواقع خصمانه بوده است.
4ـ ما گزارشهای بیشتر و بیشتری درباره ناآرامی در میان اقلیتهای قومی در ایران ٬از جمله ترکهای
آذربایجان )در تلگرام جداـگانه فرستاده شده( میشنویم .ما گمان میکنیم این پدیده که بر شدت ماجرا
خواهد افزود؛ در واقع مشکل بسیار جدی را برای دولت موقت مطرح خواهد نمود.
سولیوان

سند شماره )(17
تاریخ 22 :مارس  79ـ 2فروردین 58
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی .سی .فوری
از :سفارت آمریکا ٬تهران
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند3170 :
موضوع :شورش کردها در سنندج
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ علیرغم ادامه جنگ در سنندج ٬در تاریخ  1فروردین دو هیئت عالیرتبه عازم سنندج شدند .یک
ـگروه شامل آیتاهلل طالقانی و دو تن از نزدیکترین معتمدان خمینی است و از قرار معلوم اواخر شب گذشته
با گروهی از رهبران کردها به سرپرستی احمد مفتیزاده مالقات کردند .صبح روز 2فروردین رادیو دولتی
انقالب ایران اعالم کرد که گروه طالقانی و مفتی زاده امروز نیز به مذاـکرات خود ادامه خواهند داد .هیئت
دوم به سرپرستی جوادی وزیر کشور و مدنی وزیر دفاع بود .روز  2فروردین در ساعت  8به وقت محلی٬
ظاهرًا شورشیان کرد بیشتر نقاط شهر را اشغال کردند ٬هر چند پادگان هنوز در دست ارتش است و از قرار
معلوم از ارومیه )سابقًا رضاییه( و تهران به وسیله هلیکوپتر نیروی تقویتی به آنجا ارسال میشود .در
بیانیهای که رادیو انقالب ایران در  1فروردین پخش کرد مدعی شد که هیچ نیرویی در خارج پادگان وجود
ندارد ٬لیکن بی.بی.سی در تاریخ  2فروردین گزارش کرد که تانکهایی در خیابانهای شهر دیده میشود.
3ـ ما تردید داریم صلحی که طالقانی و مفتیزاده در مورد آن توافق کنند ٬آثار پایندهای داشته باشد.
در هفتههای اخیر مفتیزاده در میان رهبران میانهرو ُـکرد شخصیت برجستهای بود؛ لیکن ما گمان میکنیم
ـکه جنگ در سنندج ظرف چند روز گذشته موضع میانهروها را در بین خلق کرد به شدت ضعیف کرده
است .خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که رهبری در سنندج به دست نیروهای رادیکالتر ٬احتماًال
شامل عناصرفداییان افتاده است.این جنگ دولت موقت را با سختترین مبارزهطلبیهایی که تاـکنون با آن
مواجه شده روبرو ساخته است .اـگر پادگان سنندج مجبور به تسلیم یا تخلیه شود ٬ضعف ارتش تأیید
خواهد شد و در نتیجه دیگر گروههای ناراضی احتمالی تشویق خواهند شد که در موردخواستههای خود
پافشاری کنند.
سولیوان
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سند شماره )(18

تاریخ 24 :مارس  79ـ  4فروردین 58

از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن دی .سی .فوری
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند3194 :
موضوع :قیام کردها در سنندج
1ـ )خیلی محرمانه( به نظر میرسد که دولت موقت توانسته با میانجیگری آیتاهلل طالقانی فرصت
بیشتری برای حل مشکالت ـکردستان به دست بیاورد .آتشبس 2فروردین هنوز در آغاز روز 4فروردین
ادامه دارد .گرچه تشنج به میزان باال باقی مانده است .طالقانی و سایر همراهانش در روز 3فروردین که در
میدان مرکزی شهر سنندج جمعیت بزرگی را مخاطب قرار داده بودند ٬از سوی عدهای از حاضرین مورد
سؤال قرار گرفتند .خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد که کردهای مسلح هنوز به مقدار زیادی در شهر
دیده میشوند.
2ـ )خیلی محرمانه( طالقانی قرار بود که در اواخر روز  3فروردین به تهران باز گردد که در آنجا
تقاضاهای اـکراد را به دولت موقت تسلیم خواهد نمود .طالقانی قبل از خروج از سنندج در حالی که برای
خواستهای کردها ابراز همدردی میکرد ٬گوشزد کرد کـه بـرای حـل مشکـالتی کـه در درخـواست
خودمختاری مطرح شده ٬زمان الزم است .این متاعی است که دولت موقت احتماًال مقدار زیادی از آن
ندارد .موضع دولت این است که فقط رهبران نسبتًا میانهرو کرد مانند احمد مفتیزاده از سنندج و شیخ
عزالدین حسینی از مهاباد را به رسمیت بشناسد ٬در صورتی که به نظر میرسد آنهایی که خواسـتار
راهحلهای رادیکالتر هستند به طور فزایندهای در حال رشد میباشند .اـگر دولت موقت در جهت رسمیت
دادن به خودمختاری قابل مالحظهای که اـکنون عمًال در ـکردستان وجود دارد حرکت نکند ـ که میتواند
احتماًال با این کار میانهروهای کرد را راضی بنمایدـ به احتمال زیاد بهزودی با خواستهایی به مراتب
تندروانهتر از خواستهای کنونی مواجه خواهد شد.
3ـ )طبقهبندی نشده( در این میان ٬در حرکتی که فقط به صورت کلی مربوط به ـکردستان میشود
ـکابینه ٬تصمیم خود را مبنی بر سفر نخستوزیر بازرگان ٬معاونش امیر انتظام و وزیر دفاع ٬مدنی که امروز
 4فروردین به مقصد خوزستان و سپس در  5فروردین به مقصد تبریز حرکت خواهد نمود ٬اعالم کرد .هر
دو ناحیه صحنه اعتراضات قوی بودهاند و این سفر به منزله بررسی در مورد مسائل مردم تبلیغ شده است.
سولیوان

از :دیوید ریوتر
وزارت کشور
از طریق :مری آن کیسی

سند شماره )(19
تاریخ 9 :می  1979ـ  19اردیبهشت 58
خیلی محرمانه
یادداشت برای بایگانی

موضوع :نظرات کردها درباره عراق و ایران
در تاریخ  3ماه می ٬به دعوت محمد دسکی نماینده حزب دمکرات کردستان ٬با او نهار خوردم.
هدف ظاهری دسکی حفظ ارتباط با مأموران وزارتخانه بود .حین صرف نهار وی نکات ذیل را متذکر
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شد:
روابط عراق و ایران:
ـ عراق با استفاده از جالل طالبانی قصد دارد کردهای ایران را تحریک نماید .هدف عراق این است که
ثابت نماید ٬اـگر ایران با عراق همکاری ننماید بغداد میتواند وضع را مشکل کند.
ـ هدف عمده عراق این است که مطمئن شود دولت جدید در تهران ٬قرارداد الجزیره را معتبر میشمارد.
ـ با توجه به محدودیتی که طی اقامتش در عراق داشته است ٬خمینی گرایش خاصی نسبت به حکومت
بغداد ندارد.
روابط نزدیک بغداد و شاه یک خاطره تازه است .کمی قبل از سقوط شاه خواهر وی یک زیارت پر
تبلیغات از اماـکن متبرکه شیعیان به عمل آورد.
ـکردهای عراق در ایران:
ـ کردهای عراقی در ایران گمان میکنند که حکومت جدید تهران برخالف شاه به آنان اجازه خواهد داد
ـکه در مناطق کرد نشین سنتی ایران اقامت نمایند.
ـ به هر حال ٬تعداد کمی از کردهای عراقی در واقع به مناطق کردنشین بازگشتهاند.
ـکردها و دولت محلی در ایران:
ـ در یکی از استانهای ایران که کردها در آن اـکثریت دارند ٬رهبری کردها یک شورای محلی سنتی را
تشکیل داد.
شورا بر اساس ابتکار محلی بر پا شد ٬بدون آنکه دستوری از کمیته های تهران گرفته باشد.
رهبری کردها با حزب دمکرات کردستان ارتباط داشته است.
ـ در دیگر استانهای ایران که اقلیت کرد بسیاری دارد ٬ترکمنها زودتر از همه کمیتههای محلی تشکیل
داند.
ـ شخص ٬عدم تمرکز عمدهای را در ایران احساس میکند .ارتباط مناطق مرزی با مرکز سست است.
نظر عراق در مورد مسئله کردها:
ـ عراقیها نگران اقلیتهای کرد خود هستند.
ـ اخیرًا عراق ٬ترکیه را تحت فشار قرار داده است تا کردهای آنکارا را تحت کنترل شدید قرار دهد.
جنبش کرد بارزانی:
ـ پسران ژنرال بارزانی فقید در حزب دمکرات ـکردستان فعال باقی ماندهاند.
ـ ادریس به امور سیاسی رسیدگی میکند.
ـ مسعود به امور نظامی رسیدگی میکند.
ـ یک نیروی وفادار به طالبانی که از جانب دولت بغداد حمایت میشدند اخیرًا به وفاداران بارزانی در
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نزدیکی تقاطع مرزهای ترکیه ـ ایران ـ عراق حمله کردند .دوستان کرد ما در ترکیه ورق را برگردانده و
واحد طالبانی را به خاـک و خون کشیدند.
یادداشت :مری آن ـ گمان میکنم که سخنان دسکی اساسًا موافق با گزارشهای بغداد )بغداد  (1006و
اخبار ترکیه )آنکارا  ٬2868وزارت امور خارجه  (113267باشد.
سند شماره )(20
شماره گزارش 1179

خیلی محرمانه
 24اردیبهشت 58

ـکردها و مسکو
خالصه
)طبقهبندی نشده( ناآرامیهای اخیر ایران بار دیگر توجه محافل بینالمللی را بر کردها متمرکز کرده و
سؤاالتی را در مورد حمایت شوروی از آرمان آنها برانگیخته است .از لحاظ تاریخی ٬هر گونه تحولی در
جو سیاسی هر یک از پنج کشور سوریه ٬عراق ٬ایران و اتحاد شوروی که اقلیت کرد زیادی دارند ٬منجر به
دگرگونیهایی در تمرکز فعالیتهای عمومی اـکراد میشود و علیرغم تقسیمات قبیلهای و ایـدئولوژیکی٬
تحوالت در یک کشور بر کردها در سایر نقاط تأثیر میگذارد.
)خیلی محرمانه( سقوط شاه موازنه سیاسی و نظامی در ایـران و خـلیج را تـغییر داد و امـید یک
خودمختاری ملی وسیعتر را در میان کردهای ایران به وجود آورد .اـکنون کشورهای همسایه در مورد
امکان سرایت ناآرامی ایران به ّخطه آنان نگران هستند .در عین حال نسبت به سیاست شوروی در قبال
ـکردها تردید دارند.
)خیلی محرمانه( در حالی که شورویها در گذشته گاه به گاه به کردها کمک کردهاند ٬هیچ دلیلی برای
اثبات این کار در حال حاضر وجود ندارد .در واقع ٬مسکو نهایت سعی خود را به عمل میآورد که از دور
ناآرامیهای کنونی اـکراد دور بماند .به هر حال از اوائل دهه  ٬1970روابط شوروی با تمام دولتـهای
ـکشورهای درگیر مداومًا بر نیازها و منافع کردها اولویت داشته است.
شرح نقشه صفحه بعد:
مناطق کردنشین با خطوط مورب نشان داده شده است.
)طبقهبندی نشده( تاریخچه
ناآرامیهای اخیر ایران بار دیگر توجه محافل بینالمللی را بر کردها متمرکز کرده وسؤاالتی را در مورد
حمایت شوروی از جنبش تجزیهطلبانه آنها مطرح ساخته است .تقریبًا15ـ10میلیون کرد در مناطق
ـکوهستانی که شامل مرزهای ترکیه ٬عراق ٬ایران ٬سوریه و اتحاد شوروی است ٬ساـکن هستند .بیشترین
تعداد یعنی  5میلیون نفر در ترکیه کمترین تعداد یعنی  100/000هزار نفر در ارمنستان شوروی زندگی
میکنند .بسیاری از این قبیلهنشینان تندخوی مستقل در دهکدههای کوچک که بر روی تپههای پر خاـک
و خاشاـک در ـکردستان سنتی واقع است ٬گرد آمدهاند .لیکن تعداد روبه رشدی از آنها بـه ویـژه در
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عراق و ترکیه مجذوب و فور نسبی در زندگی شهری شدهاند و به نیروی کار شهری ملحق گشتهاند .در
عراق بسیاری از کردها در دهکدههایی که دولت ایجاد کرده ساـکن شدهاند ٬جایی که نیروهای امنیتی و
ارتش میتوانند فعالیتهای آنها را که از قدیم شامل حمل اسلحه ٬قاچاق و راهزنی بوده است به نحو بهتری
ـکنترل کنند.
از لحاظ تاریخی ٬هر تحولی در جو سیاسی هر یک از کشورهایی که اقلیت کرد قابل توجهی دارند٬
منجر به جابجایی کانون فعالیتهای کردهای آن کشور میشود .علیرغم تقسیمات گوناـگون قبیلهای و
ایدئولوژیکی در میان خود اـکراد ٬تحوالت در یک کشور و کردهایی که در کشورهای مجاور زندگی
میکنند ٬تأثیر میگذارد .در سالهای  1920و  1930کردهای ترکیه به قیامهای عظیمی علیه گرایشهای
مادیگرایانه و تمرکزدهنده آتاتورک دست زدند و خواهان حق خود مختاری و ایالتی کردن ـکردستان که
در قرارداد ”سورز“ در سال  1920به آنان وعده داده شده بود ٬گردیدند .از آن زمان تاـکنون عراق تا حد
زیادی نقطه مرکزی بوده است .در سالهای  1930و  1940قبیله با نفوذ بارزانی علیه دولت عراق شورش
ـکرد .حکومت بغداد به کمک انگلیسیها شورش را سرکوب کرد .در سال  1943مالمصطفی بارزانی فقید به
ایران گریخت ٬جایی که کردها در سال ” 1945جمهوری خلق کرد“ را در استان ـکردستان اعالم کردند .با
سقوط جمهوری در سال  1946بارزانی به شوروی رفت و در آنجاپناهنده شد.
ـکردهای عراق تا سال  1958بالنسبه خاموش ماندند تا آنکه سقوط رژیم سلطنتی عراق بار دیگر
رؤیاهای خود مختاری را در آنها زنده کرد .دولت جدید که توسط ژنرال ”عبدالکریم قاسم“ رهبری و
توسط روسها حمایت شد ٬کردهای بارزانی را مورد عفو قرار داد و اجازه داد که مال مصطفی به کشور باز
ـگردد .معهذا ٬این آشتی دیری نپایید و در سال  1961بارزانی بار دیگر طرفدارانش را به کوهستانها برد.
ـکردهای عراق تحت فرماندهی بارزانی نسبتًا در انزوا قرار گرفته بودند ٬تنها کمک محدودی از ایران
دریافت میداشتند .عالوه بر اینکه در بین خود اـکراد تفرقه ایجاد شده بود ٬بارزانی فرماندهی قـبایل
ـکوهستانهای شمال را عهدهدار بود و حزب شهرنشینتر دمکرات کردستان به فرماندهی ”جالل طالبانی“
مناطق جنوبیتر را ٬معهذا ٬خود دولت قاسم با مشکالت داخلی احاطه شده بود و قادر نبود توجه کاملی
نسبت به اقلیتها داشته باشد.
عدم توانایی قاسم در سروکار داشتن با کردها یکی از علل سقوط وی در سال  1963بود .دولت بعث
جدید قول خود مختاری بیشتری را به کردها داد و اشاره کرد که آن دولت احتمال دارد که بخواهـد
تقاضاهای کردهای را مبنی بر اینکه در قانون اساسی جدید ٬معاونت ریاست جمهوری و جـانشینی
فرماندهی نیروهای مسلح و یک سوم اعضای کابینه را به کردها اختصاص دهد ٬را بپذیرد .لیکن وقتی
دولت بغداد سخنی از نوعی اتحاد باسوریه و یا مصر راند ٬کردها بر تقاضاهایشان پافشاری کردند٬زیرا بیم
آن داشتند که مبادا در کام اـکثریت عرب فرو روند .در اواسط سال  1963نیروهای عراقی به پناهگاههای
ـکردها حمله کردند .نزاع و اختالف داخلی بار دیگر بارزانی و پیروانش را نجات داد ٬و در پاییز 1963
دولت بعثی سقوط کرد و یک دولت ائتالفی به رهبری برادران عارف روی کار آمد.
برادران عارف هم سعی کردند که با کردها مصالحه نمایند ٬لیکن احساسات پان عربی این امر را غیر
ممکن ساخت پس از  18ماه آتش بس دولت مرکزی به کردها حمله کرد .طی این مدت ٬بارزانی حزب
دمکرات کردستان را پاـکسازی کرد و بسیاری از مخالفانش را وادار ساخت که رهبری او را بپذیرند .در

ـکردستان  781

عین حال او باب مذاـکره را با کمونیستها و بعثیها که حاال از صحنه قدرت به دور و مایل به همکاری با
ـکردها بودند ٬باز کرد .احتماًال پاـکسازی حزب دمکرات کردستان تالش نظامی کردها را تضعیف کرد ٬به
هر حال در طول تابستان و زمستان  1965دولت مرکزی کردها را مجددًا تا پناهگاههای کوهستانیشان
عقب راند.معهذا ٬در بهار 1966تهاجم به پایان رسید و هردو طرف در مورد آتشبس توافق کردند .سپس
دولت عارف پیشنهاد امتیاز جدیدی را به بارزانی داد که بالفاصله مورد قبول واقع شد .آتشبس  2سال به
طول انجامید.
در سال  1968دولت عارف سقوط کرد و بار دیگر بعثیها به قدرت رسیدند .آنها با توسل به جالل
طالبانی تالش کردند که میان کردها نفاق ایجاد کنند ٬و هنگامی که اقدام آنها با شکست مواجه شد ٬یک
تهاجم جدید را آغاز کردند ٬که به سبب اختالفات داخلی و کمک ایرانیان به کردها عقیم ماند .در سال
 1970دولت مرکزی طرح  15مادهای خودمختاری قبایل را در مناطق شمال عراق ارائه کرد و قرار شد
ظرف  4سال به مرحله اجرا درآید.
معهذا در بین سالهای  75ـ  1970بعثیها بر آن شدند که نفوذ خود را در حومه کشور تحکیم بخشند و
باب مذاـکره با ایرانیها را گشودند .هنگامی که زمان اجرای طرح  15مادهای فرا رسید ٬دولت بغداد از تعهد
خود سر باز زد.
بنابراین بار دیگر کردها دست به اسلحه زدند ٬لیکن این آخرین بار بود .در سال  ٬1975ایران و عراق
به توافق رسیدند .شاه مرزهای کشور خود را بست و حمایت از کردها رامتوقف ساخت و در نتیجه تأمین
اسلحه و مخفیگاه برای کردها از بین رفت .با آنچه که انجام شد ٬عراقیها توانستند به راحتی مـناطق
ـکردنشین را تحت کنترل درآورند .در اوائل سال  1979بارزانی که مدت  30سال هسته مرکزی تجمع
ـکردها بود در حال تبعید در واشنگتن درگذشت.
)خیلی محرمانه( فرصتهای جدید
سقوط شاه از اریکه قدرت ٬توازن سیاسی و نظامی را در ایران و خلیج از اساس تغییر داد .و با این امر
امید خود مختاری ملی بیشتر ٬اـگر نه استقالل ٬را در میان کردهای ایران بارور ساخت.
با باال گرفتن بحران آنها به طور فزایندهای در تقاضاهایشان برای خودمختاری فعال و صریح شدند.
انبارهای قابل توجه اسلحه و مهمات به دستشان افتاد و در واقع نیروهای امنیتی و ارتشی در مناطق
ـکردنشین از فعالیت بازماندند .در ماه مارس و آوریل در زد و خورد با حکومت مرکزی کردها نشان دادند
ـکه دولت ایران هنوز آنقدر ضعیف است که قادر به اعمال قدرت واقعی بر کردهای ایران نیست و احتماًال
مجبور خواهد بود که امتیازاتی را درنظر بگیرد.
معهذا ٬تاـکنون کردها مدعی بودند که تنها طالب خود مختاری فرهنگی و مشارکت در امور روزانه
خودشان هستند و استقالل نمیخواهند .لیکن در عین حال ممکن است با انبار کردن اسلحه و مهمات
بپردازند تا در صورتی که مقامات سیاسی به تقاضاهایشان پاسخ مثبت ندهند ٬یک جنگ چریکی گسترده
را آغاز نمایند .معهذا ٬به علت نداشتن رهبر برجسته از فعالیت باز ماندند.
به سبب رویدادهای ایران دولتهای ترکیه و عراق نگران احیاء فـعالیت کـردها در کشـورهایشان
هستند .بعضی از ترکها ادعا میکنند که کردهای ترکیه از جانب شوروی حمایت و مسلح میشوند و
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تالش میکنند به منظور بر پایی یک ـکردستان مستقل به رفقایشان در ایران بپیوندند.
معهذا ٬کردهای ترکیه ٬جز در چند مورد ماجراجویی فردی نسبت به جنبش بارزانی در عراق ٬حتی در
خالل دورههای خودمختاری وسیعترش ٬واـکنش نشان ندادند .خط مشی رسمی عراق این است که مسئله
ـکردها کهنه شده ٬زیرا با سیاست دولت بغداد مبنی بر استقرار و اعطای امتیازات اقتصادی به کردها از
بحران اوضاع کاسته شده است .سفارت آمریکا)دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد( معتقد است که
عراقیها صرفًا مشکالت را به امید از بین رفتن آن نادیده میگیرند.
اخیرًا ٬دولت بغداد سربازان بیشتری را به مناطق کردنشین اعزام داشته تا مرز با ایران را بسته و بر
جریان امور نظارت دقیق داشته باشد.
از نظرگاه شوروی
)طبقهبندی نشده( روابط شوروی با کردها هر چند سطحی ٬لیکن نسبتًا قدیمی است .احتماًال مسکو
برای اولین بار دراوائل سالهای  1920روابط خود با کردها را شروع کردمعهذا نتیجه زیادی عایدش نشد.
زیرا در آن زمان اتحاد شوروی بیشتر به حفظ روابط صحیح با ترکیه وایران و مقابله با نفوذ آمریکا در این
منطقه عالقهمند بود .در جریان جنگ دوم جهانی ٬شورویها بخشی از ایران را اشغال کردند تا فعالیت
آلمانها را در آنجا متوقف سازند ٬راههای کمک رسانی را باز نگهدارند و بار دیگر با انگلیسیها برابری
ـکنند .در دسامبر  1945شورویهاحمایت خود راجهت ایجاد یک جمهوری مستقل خلق کرداعالم داشتند
و از عقبنشینی نیروهای خود از ایران طبق قولی که ”در ـکنفرانس تهران“ در سال  1943داده بودند ٬سر
باز زدند .لیکن درمواجهه با اعتراض بریتانیا و ایاالت متحده ٬مسکو عقب نشست و جمهوری کرد سقوط
ـکرد.
)طبقهبندی نشده( با سقوط رژیم سلطنتی در عراق در سال  ٬1958مسکو برای بازگشت بارزانی
پافشاری کرد؛شاید به این امید که احتماًال وی پس از گذراندن سالیان طوالنی تبعید در اتحادشوروی یک
سرمایه باارزشی در عراق باشد .در ابتدا ٬بارزانی ـ احتماًال به توصیه شوروی ـ به نـوعی اتـحاد بـا
ـکمونیستهای عراق دست زد .معهذا ٬در اواسط سال  ٬1959این اتحاد از بین رفت و بارزانی نهضت کردی
خود را از تمام کسانی که آلوده مسلک کمونیستی بودند ٬پاـک سازی کرد.
هنگامی که دولت قاسم در عراق در سال  1961سرکوبی اـکراد را آغاز کرد ٬شورویهااقدامی در جهت
ـکمک انجام ندادند ٬هر چند احتماًال مسکو از دولت قاسم و جهتی که انقالب عراق در پیش گرفته بود
دلسرد گشته بود ٬لیکن روابط آن کشور با بغداد از اهمیت بیشتری نسبت به برقراری هر گونهرابطه با کردها
برخوردار بود.
)طبقهبندی نشده( با سقوط دولت قاسم تالش مسکو برای دور ماندن از صحنه به طور فزایندهای
مشکل شد .رژیم بعثی جدید شدیدًا ضد کمونیست بود .هنگامی که در سال  1963جنگ میان کردها و
نیروی دولت مرکزی آغاز شد ٬اتحاد شوروی علنًا جانب اـکراد را گرفت .براساس پافشاری کـردها
مغولستان برون مرزی مسئله کردها را در دستورالعمل سازمان ملل گنجاند و در تاریخ  6می ٬1963
”پراودا“ از مبارزه کردها برای خود مختاری پشتیبانی و از سرکوبی عراق شکایت کرد .بعدها ٬در ماه
ژوئن ٬نشریه ”ستاره سرخ“ دولت بغداد را متهم کرد که به قتل عام کردها پرداخته است .لیکن حمایت
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روسها عمدتًا لفظی باقی ماند هر چند شوروی در آن مدت ارسال مقادیر زیادی اسلحه به بغداد را متوقف
ـکرد.
)طبقهبندی نشده( موضع شورویها بار دیگر با سقوط بعثیها در نوامبر  1963تغییر کرد.حمایت
تبلیغاتی برای آرمان کردها تا حدی کاهش یافت .عالوه بر این ٬مسکو شروع به تأمین اسلحه به مقدار
نسبتًا زیاد برای رژیم عارف کرد .سراسر دوران حکومت  5ساله عارف ٬مسکو روز به روز به بغداد
نزدیکتر شد و متقابًال توجه کمتری نسبت به کردها معطوف داشت.
)طبقهبندی نشده( هنگامی که بعثیها در سال  1968مجددًا به قدرت رسیدند ٬روابط جاری مسکو با
بغداد ـ به ویژه با تشکیل دولت جبهه متحد ٬که شامل کمونیستهای عراق بود ٬رو به بهبود نهاد.مسئله کردها
اجازه نیافت که روابط بین دو کشور را به مخاطره اندازد .هر چند ”پرسودا“ در شماره  3اـکتبر  ٬1968از
مبارزه کردها برای ”خود مختاری بزرگتر“ به عنوان عملی ”درست“ دفاع کرد و در بهار سال بعد تأـکید
ـکرد هر سالحی که به عراق داده میشود نباید علیه کردها به کار رود .لیکن با امضای پیمان دوستی میان
شوروی و عراق در سال  ٬1972حمایت روسها از کردها پایان گرفت .بارزانی بیش از پیش به شاه متکی
شد و در سال  ٬1975مسکو کمترین کمکی به کردهای عراق نمیکرد.
)خیلی محرمانه( تا آنجا که به اتحاد شورویمربوط میشد تا زمان سقوط شاه ٬کل مسئله کردها جدی
به نظر نمیرسید .بنابر این بسیاری از رهبران اـکراد از جمله ”جالل طالبانی“ که در گذشته تماسهایی با
شوروی داشت به ایران بازگشت .عالوه بر آن در ٬حزب توده ٬یعنی حزب کمونیست ایران که از جانب
شوروی به رسمیت شناخته شده ٬تعداد زیادی کرد هست و یکی از مراـکز قدرتش ـکردستان ایران است.
)خیلی محرمانه( علیرغم ادعاهای مطبوعات ترکیه در مورد اینکه شورویها از طریق هوا به کردهای
ایران اسلحه تحویل میدهند ٬هیچ گونه شواهدی در دست نیست که ثابت نماید روسها در حال حاضر به
ـکردها کمک میکنند .رسانههای شوروی به ویژه فرستندههای مخفی رادیویی یعنی ”صدای ملی ایران“ و
”رادیو بیزیم“ که برای کشور ترکیه برنامه پخش میکند نسبت به آرمانهای اـکراد همدردی نشان میدهد
لیکن مسکو خود را از تجزیهطلبی کردها محتاطانه دور نگهداشته است .این کشور تأـکید میکند که با هر
اقدامی جهت تجزیه ایران مخالف است .به عنوان مثال در تاریخ  24فروردین صدای ملی ایران تأـکید کرد
ـکه جمهوری جدید اسالمی حقوق کلیه اقلیتها را تضمین خواهد کرد .روز بعد روزنامه ”پراودا“ پیام
مشابهی درج کرده و هرگونه ارتباط شوروی را با ناآرامی ملی در ایران تکذیب کرد .شوروی در گزارش
خود در مورد آشوب در ـکردستان کًال مدعی شد که این امر در نتیجه عدم آـگاهی اقلیتها از سیاستهای
حکومت جدید و مداخله سازمان ”سیا“ به وجود آمده است.
چشماندازها
)طبقهبندی نشده( اـگر تاریخ چیزی به کردها آموخته باشد ٬آن درس این است که دیگران منافع آنان را
وجهالمصالحه قرار میدهند و هرچند ممکن است که شوروی گاهی از خودمختاری وسـیعتر کـردها
حمایت کند ٬لیکن این کشور رابطه خود با ایران ٬عراق ٬ترکیه و یا سوریه را در مقابل کمک به کردها به
مخاطره نخواهد افکند.
)خیلی محرمانه( اـگر دولت تهران در اعمال کنترل در مناطق دور افتاده ایران شکست بخورد و یااینکه
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ـکشور به دامن یک جنگ داخلی و یا هرج و مرج سقوط کند ٬احتماًال شورویها مایل به ارابهنوعی کمک
مخفیانه خواهند بود .معهذا این کار را صرفًا به خاطر افزایش نفوذشان در ایران به عنوان یک کل ٬نه به
عنوان ایجاد یک ـکردستان مستقل انجام خواهند داد .همان طور که در روزهای قبل از سقوط شاه ظاهرًا
مسکو تشخیص میدهد سرمایه اصلیش ٬حزب توده ٬بسیار کوچک و ضعیفتر از آن است که بتواند به
خودی خود یک نیروی عمده به شمار رود و اتحاد تاـکتیکی با بعضی از گروههای ملیگرا از جمله کردها
ممکن است ٬معقول به نظر آید.
)خیلی محرمانه( معهذا در حال حاضر به نظر نمیرسد شوروی آمادگی طرح تعهدات واقعی را داشته
باشد؛ بیشتر بدین خاطر که هنوز مطمئن نیست انقالب ایران در چه جهتی پیش میرود .آنها نمیخواهند
ـکه دولت کنونی را در انزوا قرار دهند و یا آینده حزب توده را با عمل نابهنگام تباه کنند .بنابراین مسکو
احتماًال کماـکان به حمایتش از ایده خودمختاری بزرگتر کردها در ایران ادامه خواهد داد ٬اما بیش از
حمایت لفظی از آن پیش نخواهد رفت.
)خیلی محرمانه( اـگر ترکیه وارد یک دوره بیثباتی اقتصادی و سیاسی شود ٬احتمال دارد مسکو به
مسئله بهرهـگیری از کردها در این کشور کشانده شود ٬لیکن این عمل را با احتیاط فوقالعادهای انجام
خواهد داد .انتظار میرود که دولت آنکارا حتی از کوچکترین اشاره شورویها در مورد دخالت در این
ـکشور به شدت آزرده شود .از قرار معلوم ”اجویت“ نخستوزیر ترکیه در سفر سال گذشته خود به مسکو
برنامههای کردی رادیو بیزیم را با ”ـکاسیگین“ نخستوزیر شوروی مطرح ساخته است .از سوی دیگر
ظرف چند سال گذشته مسکو نهایت تالش خود را به کار بسته تا از سوءظن ترکیه در مورد طرحهای
شوروی بکاهد.
)خیلی محرمانه( از اوائل سال  1970روابط شوروی با عراق پیوسته بر منافع کردها اولویت داشته
است .با توجه به پیمان مصر و اسرائیل و ظهور بغداد به عنوان رئیس ”جبهه پایداری“ احتماًال این خط
مشی سیاسی ادامه خواهد داشت .معهذا اـگر بحران موجود در روابط عراق و شوروی رو به افزایش نهد و
دولت بعثی کماـکان به مبارزه ضد کمونیستی خود ادامه دهد ٬و آن را شدت بخشد ٬مسکو میتواند مجددًا
موضوع کردها را به منزله یک اقدام متقابل مورد بررسی قرار دهد .لیکن احتمال نمیرود که چنین کند .به
ویژه از این نظر که کردها با از دست دادن بارزانی رهبر بالمنازع ٬نقطه تمرکزی ندارند و همچنین بدین
دلیل که به نظر میرسد برنامه مسالمتجویانه عراق کامًال با موفقیت انجام گرفته است.
)طبقهبندی نشده( علت احتیاط بیش از حد شوروی در رابطه با کردهای خارج از کشور ٬در آـگاهی
رو به ازدیاد مسکو از مسئله بالقوه اقلیتهای خود در آسیای مرکزی مستتر است .در حالی که 100/000
ـکرد روسی خودشان چنین تهدیدی برای این کشور به شمار نمیروند ٬لیکن میتوانند نمونهای نامطلوب
برای مسلمانان شوروی باشند.
تهیه شده به وسیله دبلیو .لیمبرگ
تصحیح شده بوسیله آر .اچ .بار از
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سند شماره )(21

تاریخ 17 :می  79ـ  27اردیبهشت 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی.سی .فوری
شماره سند1529 :
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :گزارش حضور واحدهای نظامی ضد رژیم در شمال غربی ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه ٬تلگراف گزارشی(
2ـ خالصه :ما هیچ گونه اطالعات دقیقی در مورد واحد نظامی سازمان یافتهای در شمال غربی ایران
نداریم ٬اما خبرهای پی در پی تأـکید بر مقداری فعالیتهای نظامی مخالف در آنجا دارد) .پایان خالصه(
3ـ ما هیچ خبری در مورد عملیات نظامی در شمال غربی ایران روشنتر از آنچه که در تلگرام مرجع
ذـکر شده بود٬نشنیدهایم ٬اما در حدود سه هفته قبل٬از زمان شروع جنگ در نقده٬داستانهایی بوده است که
بعضی ازانواع نیروهای مسلح در آن منطقه و مناطق دیگر عمل میکنند .اـکثر این موارد بر این داللت دارند
ـکه گروه نظامیان سابق طرفدار سلطنت که به وسیله سپهبد سابق عزیزاهلل پالیزبان رهبری میشوند ٬فعال
هستند .بعضی اقوال حاـکی از آن است که فرمانده سابق نیروی زمینی سرتیپ اویسی ٬در این گروه درگیر
است.
4ـ یکی از منابع موثق راستگرای ما از برنامه سازماندهی واحدهای نظامی به این طریق صحبت کرده
است .اما هیچ جزئیاتی ارائه نداده است در حالی که به نظر میرسد بعضی فعالیتهای مخالفین در مناطق
مرزی وجود دارد ٬اما این هم امکان دارد که داستانهای واحدهای نظامی سـازمان یـافته بـخشی از
ـکوششهای سلطنتطلبان برای حفظ جو متشنج ایران باشد .هرگونه جوانب اطالعاتی دقیقتری از این
موضوع به اطالع خواهد رسید و از مطلع نگهداشتن ما از هرگونه تحول اضافی قدردانی میکنیم.
5ــ بدون اشاره به منابعمان ٬ما هیچ گونه اعتراضی به اینکه آنکارا اطالعات باال را به ترکها بدهد٬
نداریم.
سند شماره )(22
تاریخ گزارش 6 :اوت 79ـ58/5/15
از :اداره وابسته دفاعی ایاالت متحده ٬تهران
به :دفتر اطالعات وزارت دفاع ٬واشنگتن ٬دی.سی .فوری
رونوشت به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی.سی.
طبقهبندی :سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
تاریخ اطالعات 5 :مرداد 58
شماره سند 8738 :تهران
موضوع :نظریات یک ایرانی در مورد خواستهای کردها در ایران
تهیهـکنندگان گزارش :سرهنگ شیفر ٬نیروی هوایی آمریکا ٬وابسته نظامی
16ـ خالصه) :سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( یک ایرانی کردی االصل اظهار میدارد که
اهداف کنونی کردها محدود به یک خودمختاری برای ایرانیان کرد نمیشود ٬بلکه هدف آنها سرنگونی
دولت کنونی و برپایی دولتی مسئولتر و مردمیتر که شامل روحانیت قم نباشد٬است .هیچ منبع دیگری این
را که کردها چیزی غیر از خودمختاری بیشتر میخواهند ٬تأیید نکرده است .به عقیده وابسته نظامی هیچ
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ـگروهی از ایرانیان در حال حاضر قادر به سرنگونی رژیم استقرار یافته خمینی نیست.
 17تا  21حذف شده است
22ـ جزئیات:
الف) :سری ٬غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( سابقه:
یک تاجر ایرانی کردیاالصل به وابسته نظامی گفته است که درگیری کنونی کردها در غرب ایران مسئله
سادهای مبنی بر به دست آوردن خودمختاری برای کردها و همچنین مزایای بیشتر از دولت موقت ایران
نیست .بلکه ٬او گفت هدف آنها سرنگونی رژیم کنونی ایران به سرکردگی خمینی میباشد .او گفت که ژنرال
پالیزبان رهبر جنبش کردهاست و او فقط  500/000پیرو در تهران دارد.او اضافه کرد که درگیریهای
ـکردستان و آذربایجان غربی فقط یک شروع است و در عرض دو ماه ضدانقالب ازتهران آغازخواهدشد.
او گفت که خانوادهاش را در ظرف چند روز به خارج از ایران میفرستد و خود برای جنگیدن خواهد ماند
و کامًال آماده است که جان خود را فدا کند تا ایران را از شر دولت تحت کنترل آیتاهلل نجات بخشد.
ب) :سری ٬غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( پایگاه تودهای خمینی :او گفت که نه تنها ایرانیان طبقه
متوسط از دست خمینی و مالهای احمقش به تنگ آمدهاند ٬بلکه خیلی از افراد طبقه بیبضاعت هم کامًال
از اوضاع کنونی ایران مأیوس شدهاند .او گفت که خمینی پایگاه تودهایش را از دست داده است وطرفداران
او کمتر از  %30میباشند .او اضافه کرد که گذشته از اینها خمینی هیچ گاه حمایتی را که راهپیماییهای مردم
در قبل از انقالب نمایانگر آن بودند ٬نداشته است .زیرا اغلب مردم برای انجام راهپیماییها پول گرفته
بودند.
ج) :سری ٬غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( قدرت کردها :هنگامی که وابسته نظامی از او پرسید که آیا
پالیزبان قدرت نظامی مقابله با ارتش را دارد یا نه ٬به خصوص با وارد شدن تانکها و نفربرهای زرهی او
جواب داد ارتش با حرکت دادن تانکها از محوطه امن پادگانهایشان ٬آنها را در اختیار کردها قرار داده
است .او خاطرنشان ساخت که تانکها میتوانند توسط کردها خنثی شوند .اما او هیچ گونه اطالعات
داوطلبانهای مبنی بر چگونگی اسلحههایی که ممکن است استفاده شوند نمیداد.
د) :سری ٬غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( دولت آینده :وقتی از او نوع دولت آیندهای که برای ایران
پیشبینی میکند پرسیده شد .او پاسخ گفت” :چیزی بجز دیکتاتوری“ و ”یک دولتی که نماینده مردم
باشد “.او گفت که یک دولت سوسیالیست با یک رهبری قدرتمند مورد نیاز است ٬و اضافه کرد که بختیار
)نخستوزیر اسبق( مورد نظر بسیاری از ایرانیان میباشد.
توضیحات تهیهـکننده:
الف) :سری ٬غیرقابل رؤیت برای بیگانگان( وابسته نظامی منبع را برای چندین ماه میشناسد و او را به
دفعات در گردهماییهای اجتماعی دیده است .منبع خود مدیریت کار خود را به عهده دارد و گفته است که
هرگز ایران را ترک نخواهد کرد .او نفرت بیش از حدی نسبت به خمینی و”پیروانش“دارد .این اولین باری
است که او در مورد پالیزبان و کردها سخن گفته است .اغلب صحبتهای قبلی ٬فقط شامل این میشد که
اوضاع ایران چقدر بد است و خمینی چه رهبر ناشایستی است.
ب) :سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان(وابسته نظامی معتقد است که منبع درموردپیروان پالیزبان
و اینکه او رهبر کردها میباشد ٬اغراق کرده است .هیچ فردی را در حال حاضر نمیتوان به تنهایی رهبر
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ـکردها قلمداد کرد .همچنین ما هیچ مدرک دیگری دال بر اینکه هدف غایی کردها برانداختن دولت موقت
ایران تحت رهبری خمینی باشد٬نداریم .کوششهای کردها تاـکنون نمایانگر این است که آنها مایلند برای به
دست آوردن خودمختاری بیشتر بجنگند ٬و ضمنًا خواستار سهم بیشتری از مزایایی که دولت ایـران
میتواند فراهم کند میباشند.
ج) :سری ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان( اـگرچه تعداد زیادی از ایرانیان آـگاه و ناراضی )اغلب از
طبقه متوسط و باال( وجود دارند .لیکن این دفتر )دفتر وابسته دفاعی( پیشبینی یک انقالب دوم از میان
رفتن دولت موقت ایران را در آینده نزدیک )دو یا سه ماه آینده( نمیکند .در حال حاضر هیچ گروهی از
ایرانیان به تنهایی به اندازه کافی متشکل ٬مسلح و دوره دیده نیست که قادر به براندازی رژیم استقرار یافته
خمینی باشد.
د) :سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان( به هر صورت این امکان وجود دارد که اـگر ٬چنانچه نفرات
ـکافی از طبقه بیبضاعتتر و محافظهـکار مذهبی ایران به اندازه کافی از خمینی و عدم توانایی او در
برآوردن انتظارات رو به تزاید آنها که در انقالب اول پرورده شده است ٬مأیوس و ناراحت بشوند و اـگر این
ـگروه در یک سازمان قدرتمند که ٬در مقابل حکومت مشوش و رو به سقوط خمینی وضع دیگری را ارائه
دهد ٬آنگاه ما شاهد یک انقالب پس زننده و یا حداقل ٬بر سر کار آمدن یک حکومت جدید ”غیرخمینی“
خواهیم بود .اـگر چنانچه اقتصاد سست و لرزان بماند و تودهها یک رهبری جدید بخواهند ٬امکان بر سر
ـکار آمدن چپیها و در نتیجه یک رژیم سوسیالیست وجود دارد .کردها ممکن است از قدرت کافی برای
تضمین خودمختاری بیشتر برای خود در غرب ایران برخوردار باشند ٬اما ما در حال حاضر فکر میکنیم
ـکه آنها قادر به بسط قدرت و نفوذ خود در جهت براندازی دولت نیستند .اـگر کردها ٬آذربایجانیها ٬اعراب و
سایر گروههای قومی تالشهای خود را هماهنگ کنند ) اغتشاش همزمان( و در جهت مشترک سرنگونی
دولت کنونی با یکدیگر همکاری و از یکدیگر حمایت کنند به عقیده ما آنها امکان موفقیت دارند ٬اما در
حال حاضر به نظر نمیرسد که تمام این گروهها دست به تالش برای این کار بزنند یا حتی تمایل برای
پیوستن تالشهایشان به یکدیگر داشته باشند .یک شرط بایستی در نظریات ما گنجانده شود .اـگر پالیزبان
در دو ماه آینده بتواند ارتش را در ـکردستان خنثی کند )این یک امکان است( و تودهها به خاطر اضمحالل
بیشتر اقتصاد ٬خمینی را رها کنند ٬آن گاه پالیزبان )نه لزومًا کردها( ممکن است به عنوان یک رهبر جدید
مورد قبول واقع شود .به طور خالصه ٬ما پیشبینی میکنیم که خمینی برای چند ماه آینده ماندنی باشد.
پالیزبان و کردها امکان به دست آوردن خودمختاری و نفوذ بیشتر در دولت مرکزی را دارا میباشند ٬اما
قدرت آنها برای سرنگونی آیتاهلل و انقالبیونش کافی نبوده ٬و احتماًال نخواهد بود.
سند شماره )(23

تاریخ 17 ٬مرداد  58ـ  8اوت 79
خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا تهران
به :دفتر حفظ منافع آمریکا در بغداد
موضوع :ویزای غیر مهاجرتی
1ـ صدور ویزای 2ـ Bبرای سارشل جاف در تاریخ  17بهمن  1358تأیید میشود .خانوادهاش که در
معامالت کشاورزی فعالیت دارند به نحو خوب و مطلوبی مورد شناسایی وابسته دفتر کشاورزی سفارت
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در تهران میباشند.
2ـ بنابر گفته وابسته کشاورزی ٬خانوادهاش از عراق به ایران آمدند ٬و با خوشرویی مواجه شدند و
وضعشان خوب شد .دارایی آنها با رشد انقالب ایران رو به کاهش گذاشت و تمام اعضای خانوادهشان یا
ایران را ترک نمودند یا مخفی شدند .ما از تشریح منافع ویژه فعلی که دولت عراق در مورد این فرد دارد
ناتوانیم .هیچ گونه شکی وجود ندارد که او تا قبل از عزیمتش از ایران یک دانشجوی پزشکی بود.
لینگن

سند شماره )(24

تاریخ 26 :اوت 79ـ 4شهریور 58

از :سفارت آمریکا در تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی.سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند9448 :
موضوع :جنگ در ـکردستان ادامه دارد
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(.
2ـ به نظر میرسد که سیاست خشن دولت موقت ایران نسبت به کردها سبب حمالت جدی فزایندهای
از طرف کردها شده است .در خالل دو روز گذشته ٬شورشیان کرد ظاهرًا در چند نقطه ـکـردستان و
آذربایجان غربی به نیروهای دولتی حمله کردند و شهر سقز را که بین راه سنندج و مرکز فرماندهی فعلی
موقت حزب دمکرات کردستان در مهاباد قراردارد تصرف نموده و ظاهرًا حداقل دو روز در اشغال داشتند
رهبر حزب دمکرات کردستان قاسملو و رهبر مذهبی کرد حسینی ظاهرًا هنوز یا در شهر مهاباد و یا در
نزدیکی آن هستند ٬در حالی که معلوم نیست که آیا حزب دمکرات کردستان شهر مهاباد را در کنترل دارد٬
شورشیان کرد ایستگاه رادیو تلویزیون مهاباد را اشغال کرده و آماده میشوند تا از آن استفاده کنند.
3ـ براساس گزارشهای آژانس خبری فرانسه حزب دمکرات کردستان سعی دارد برای آتش بس در
منطقه مذاـکره کند ٬اما سفارت معتقد نیست که هیچ یک از دو طرف در حال حاضر آماده باشند با هم کنار
بیایند .در حال حاضر اـگر چه دولت موقت به ارسال نیروهای کمکی به منطقه ادامه میدهد ٬ولی به نظر
میرسد کردها بر مواضع خود پافشاری میکنند.
4ـ براساس گزارشهای رسیده به سفارت ٬بحران در مناطق ترکستان و هم بلوچستان افزایش مییابد
و مردم آنجا به دقت مراقب اوضاع در ـکردستان هستند.
5ــ سفارت حدس میزند که ترور مدیر روزنامه دولتی ـکیهان در  4شهریور اـگرچه بیارتباط به
ـکردستان به نظر میرسد ٬ولی به تشدید تشنجات و تیرگیها در تهران و قم کمک خواهد کرد و دولت موقت
را در ”پیروزی“ بر علیه کردها مصممتر میسازد.
تامست
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سند شماره )(25
تاریخ 26 :اوت 79ـ  4شهریور 58
از :اداره وابسته دفاعی ایاالت متحده ٬تهران
به :دفتر اطالعات وزارت دفاع ٬واشنگتن ٬دی.سی .دارای اولویت
رونوشت :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی .سی.
منبع :وابسته نظامی بیگانه
طبقهبندی :سری ٬غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ٬شامل منابع و شیوههای اطالعاتی است.
شماره سند9747 :
موضوع :موقعیت در غرب ایران
تهیهـکننده :سرهنگ شیفر ٬نیروی هوایی ایاالت متحده ٬وابسته نظامی
16ـ خالصه) :سری ـ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان ـ هشدار اطالعاتی( وابسته نظامی محلی دیدار
پنج روزهای ) 16تا  21اوت( از آذربایجان غربی و ـکردستان داشت .مذاـکراتی با رهبر مذهبی کرد٬
عزالدین حسینی و رئیس کمیته ارومیه حسنی صورت گرفت.تقریبًا تمام غرب ایران از ارومیه )رضاییه( تا
سنندج توسط کردها کنترل میشد و بیشتر نواحی نسبتًا آرام بود.
22ـ جزئیات:
الف (SNF/WNINTEL) :یک وابسته نظامی غربی بدون کمک اوراق دیپلماتیک خود ٬برای دیداری
از غرب ایران به جمع کوچکی از روزنامهنگاران و مفسرین پیوست .سفر از تهران در روز  16اوت شروع
شد و از قزوین ) 5000شرقی 3616 ٬شمالی( ٬زنجان ) 4829شرقی 3640 ٬شمالی( ٬بیجار )شرقی
 3244 ٬5928شمالی( ٬سقز )شرقی  3614 ٬4616شمالی( ٬مهاباد ) 5243شرقی 3540 ٬شمالی( و
ارومیه ) 4504شرقی 3733 ٬شمالی( عبور کردند ٬سپس دیداری از سنندج ) 4700شـرقی3519 ٬
شمالی( داشته و بعد از طریق بیجار ٬زنجان و قزوین به تهران برگشتند.
ب (SNF/WNINTEI) :عمومًا موقعیت و شرایط درتمام نواحی آرام بود .در تمام طول سفر جنگ یا
برخورد جدی دیده نشد .سنندج در محاصره نبود و تمام پادگانهای ژاندارمری که بین سنندج و ارومیه
توسط گروه دیده شدند ٬بجز یکی از آنها توسط کردها کنترل میشدند .توسط کردها به گروه گفته شد و
مخصوصًا از طریق مشاهدات خودشان تأیید شد که اـکثر واحدهای لشکر  28پیاده و لشکر  64زرهی
ارتش ایران در این مدت پادگانهایشان را ترک نکردند .هیچ تانکی درمنطقه ارومیه دیده نشد و چند 48ـام
در پیرانشهر دیده شد.
ج (SNF/WNINTEL) :به نظر منبع زد و خوردهای جزئی پراـکندهای در منطقه بود ٬اما افـزایش
عمدهای در نیروهای کرد برای طرحهای تهاجمی مشاهده نشد .او گفت که کردها در حالت دفاعی بودند٬
و بیشتر اخبار درباره جنگ کردها خیلی بزرگ شده بود و بعضی جعلی بودند .هنگام رانندگی بین بیجار و
زنجان از رادیو شنیدند که جنگ عمدهای بین کردها و پاسداران در نزدیکی زنجان درگرفته .آنها به طرف
آن منطقه رفتهاند ولی جنگی ندیدند .تنها  6یا  7پاسدار دیده شدند که در  8کیلومتری خارج زنجان در
جاده مشغول بازرسی بودند.
5ــ ) (SNF/WNINTELکردهای عراقی )طبق گفته مترجم که در ـکردستان زندگی کرده بـود( در
بسیاری از دهکدههای ایران دیده شدند .منبع گفت عمومًا هر کس میتواند کردهای عراقی و ایرانی را از
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نوع اسلحهای که حمل میکند تشخیص بدهد .کردهای عراقی کالشینکف و کردهای ایرانی ژـ 3داشتند.
منبع اضافه کرد که برای کردهای عراقی غیر عادی نیست که برای دیدار از خویشاوندان و جستجوی غذا
وارد ایران شوند ٬اما دلیل اصلی آنها برای عبور از مرز و ورود به ایران ٬در این زمان ٬بدست آوردن اسلحه
و مهمات است.
ه (SNF/WNINTEL) :تماسهایی که با کردهای عراقی گرفته شد نشان داد که عبور از مرز با گروههای
ـکوچک مشکل نیست .کردها ازیک باریکه  20کیلومتری به نام منطقه مرگ که به طول  1000کیلومتر در
داخل خاـک عراق در امتداد مرزهای آن با سوریه ٬ترکیه و ایران واقع بود ٬صحبت کردند .بـرجـها و
استحکامات کوچکی در فواصل متوالی در نوار مرزی جاداشتند و توسط یک تا سه گارد عراقی محافظت
میشدند.
نفوذ در داخل و عبور از منطقه حتی د ر روز روشن اـگر که گروهها کوچک و زرنگ و هشیار باشند
مشکل نیست .کیفر عبور از منطقه در صورت دستگیری برای کسانی که قادر به خواندن هستند مرگ و
آنها که نمیتوانند بخوانند  20سال زندان است .به آنها گفته شده بود ٬کردهای عراقی ٬هنوز سعی در کاشتن
مواد غذائی در منطقه میکنند زیرا منطقه خیلی حاصلخیز است ـ گرچه قیمت عبور از مرز میتوانست
مرگ باشد ٬آب الزم برای رشد کاشتنیها حمل میشد.
و(SNF/WNINTEL) :ـکردهای ایرانی درباره یک رهبر کرد عراقی به نام دکتر محمد عثمان سورانی
ـکه رهبر حزب سوسیالیست متحد ـکردستان است ٬با گروه صحبت کردند .آنها گفتند آن حزب اتحادی از
احزاب دیگر ـکردستان بود و یکی از اهداف آنها کمک کردن به کردهای ایرانی بود اطالعات دیگری داده
نشده.
ز (SNF/WNTNTEL) :منبع گفت که آنها صحبتی با رئیس کمیته ارومیه ٬آقای حسنی داشتند .او قد
بلند ٬چهارشانه و اهل آذربایجان غربی بود که در مورد قابلیت خود در کنترل کردها بینهایت خوشبین
بود .منبع اظهار داشت که او )حسنی( ٬آیتاهلل خلخالی را به یـادش آورد .از آن جـهت حسـنی یک
خودپرست سنگ دل بود .منبع احساس کرد که کارایی او به شهر ارومیه محدود میشود ٬زیرا کنترل
روستاها و بیرون شهرها تقریبًا غیر ممکن بود.
ح (SNF/WNINTEL) :منبع اظهار داشت که او صحبتی با رهبر مذهبی کردها عزالدین حسینی داشته
است .حسینی گفت که کردها نمیخواهند با ارتش ایران بجنگند ٬خواست آنها فقط خودمختاری است .او
اضافه کرد که کردها نمیخواهند صدمهای به پاسداران و مجاهدین بزنند ٬اما میخواهند که اسلحه و
مهمات آنها را برداشته و رهایشان سازند .منبع اظهار داشت که او دیده بود اتوبوسی از پاسداران که توسط
ـکردهامتوقف شد )به بهانه یک تصادف ساختگی( وتمام اسلحههااز پاسداران گرفته شد بدون اینکه تیری
شلیک شود .کردها به راننده اتوبوس گفتند که برگردد و پاسداران را به تهران برساند .حسینی گفت که
ـکردها هیچ ایرانی را سر نبریدهاند و اـگر چنین چیزی اتفاق افتاده ٬خود پاسداران برای استفاده تبلیغاتی٬
همکاران خود را سر بریدهاند.
ط (SNF/WNINTEL) :وابسته دفاعی از منبع سؤال کرد که آیا کردهایی که با او مالقات کرده بودند
درباره وضعیت ژنرال پالیزبان صحبت کردند یا خبری داشتند ٬منبع جواب داد اطالع کمی درباره پالیزبان
در دست بود ٬بجز اینکه او به حزب دموکرات نپیوسته است .هیچ اطالعات دیگری توسط کردها ٬درباره
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پالیزبان داده نشد.
نظریه تهیهـکننده:
الف (SNF/WNINTEL) :منبع )شدیدًا محفوظ شود( یک وابسته نظامی مجرب در ایران است .وابسته
دفاعی و منبع حداقل هفتهای دوبار با هم مالقات میکنند تا درباره مسائل ایران بحث کنند .اطالعات او
در گذشته بسیار دقیق بوده است.
ب (SNF/WNINTEL) :در تحت هیچ شرایطی نباید گزارش بعدی نشان بدهد که یک وابسته نظامی
در ایران ٬سفری به غرب ایران داشته است .تمام وابستههای نظامی از سفر به خارج تهران با وسایل نقلیه
زمینی منع شدهاند و تمام مسافرتهای هوایی ابتدا باید توسط پروتکل رکن  2و دفتر رابط خارجی تأیید
شود .بدیهی است که هر اطالعی در مورد این مسافرت در رابطه با وابسته نظامی خارجی بـه مـعنی
تحقیقات و رسیدگی و احتماًال اخراج است.
ج (SNF/WNINTEL) :به عقیده وابسته دفاعی ٬براساس این مسافرت تحقیقات پنج روزه عینی به
غرب ایران و اطالعات اضافی از منابع دیگر ٬موقعیت ـکردستان و آذربایجان غربی توسط روزنامههای
فارسی خیلی اغراق آمیز و خارج از اندازه بزرگ شده بود .این طور به نظرمیرسد که سعی میشود توسط
شخصی یا گروهی در دولت٬حتی احتماًالخمینی ٬عمدًا وضعیت ـکردستان را بزرگتر و بدتر نشان دهند .به
دلیل اینکه جو عمومی را و یا حداقل دالیل کافی و درستی برای پذیرش تصمیمات عمده و مؤثرتر و
اعالمیههای خمینی ٬مهیا کنند .جرقهای ممکن است احتیاج باشد که پشتیبانی بیشتری برای خـمینی
جمعآوری شود .و برخوردها در ـکردستان میتوانست بهانهای کافی برای آتش افروزی باشد .وابسته
دفاعی همچنان معتقد است که مسئله کردها به خودی خود نمیتواند تخته پرشی برای سرنگونی رژیم
فعلی خمینی باشد .از نظر نظامی کردها میتوانند جنگجویان غیر نظامی خیلی مؤثری باشند ٬اما آنها
نمیتوانند ارتش و پاسداران را در خارج از امنیت کوههای خود شکست دهند .از طرف دیگر در این موقع
ارتش حتی با کمک پاسداران نمیتواند به طور مؤثری طرحریزی و هماهنگی کند و کوشش نظامی به
خرج دهد ٬تا کردها را به طور مؤثر کنترل کند .پاسداران دیسیپلین و آموزشی ندارند و ارتش میلی به
جنگ ندارد.
سند شماره )(26

تاریخ 27 :اوت 79ـ 5شهریور 58
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن .دی.سی
ـگزارشگر :تامست
شماره سند 9504 :تهران
موضوع :ناآرامی در سنندج
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ دوستان ایرانی مأمور سیاسی سفارت که با حاج شیخاالسالم کردستانی رهبر مذهبی سنندج ٬مقیم
در تهران٬دیدن کرده بودند تا به مناسبت عید فطر ) 2شهریور( تبریک بگویند ٬به مأمور گزارشگر گفتند که
تمام آنهایی که در منزل شیخ حضورداشتند از ناآرامی موجود در ـکردستان خیلی ناراحت بودند جو آنجا
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بیشتر ناراحت کننده بود تا سرورانگیز ٬در طول مالقاتشان تلفنی از سنندج به شیخ اطالع داده شد که بعد
از نماز عید فطر جنگ خیابانی بین طرفداران مفتی زاده حامی خمینی و پارتیزانهای حزب دموکرات
ـکردستان به وقوع پیوست.
3ـ درخالل مالقات٬دوستان مأمور سیاسی سفارت توسط پسر شیخ به کنار کشیده شدند )ـکه آشکارا
میخواست اطالعاتش به مأمور گزارش ٬داده شود( و او به آنها گفت که اوضاع ـکردستان توسط سنیهای
ایرانی در قوچان ٬ترکمن صحرا ٬بلوچستان و محلیهای سواحل خلیج فارس از نزدیک تعقیب و دنبال
میشود .حاج شیخاالسالم به طور سنتی رابطه خیلی نزدیکی با سایر جوامع سنی داشته است.
4ـ اظهارنظر :سنندج هرگز سنگری برای ناسیونالیسم کردی نبوده است .بلکه ٬هـمیشه یکـی از
فارسیزدهترین شهرهای ـکردستان و مرکز نفوذ تهران دراستان بوده است .به عنوان مثال ٬سنندج هرگز در
نهضت 48ـ 1945جمهوری کردستان شرکت نداشت و در آن موقع به دول مرکزی وفادار ماند .از این
مطالب و گزارشهای دیگر اـکنون به نظر میرسد که جمعیت نسبت به وفاداریشان تقسیم شدهاند و اینکه
نیروی انقالب هنوز مجبور است اقتدارش را در آن مناطق اعمال کند .اما وجود مشکالتی در سنندج٬
جایی که احساس خود مختاری کردها نسبتًا ضعیف است ٬بر این داللت میکند که دولت مرکزی ممکن
است در مراـکز سنتی احساسات ملی کردی مانند مهاباد و بانه ٬با مشکالت به مراتب بدتری روبرو شود.
5ــ یادداشت بیوگرافی :حاج شیخاالسالم کردستانی از زمان انقالب به خاطر وابستگیش به سلطنت٬
از انقالب ناراضی بوده است .برادرش ٬مهدی شیخاالسالم ٬وکیل سابق مجلس و معاون وزیر دادگستری٬
اخیرًا از زندان آزاد شد و هنوز با پرداخت جریمه زیادی دست به گریبان است.
فرزند شیخ ٬به نام اسعد که استاد الهیات در دانشگاه تهران است ٬سال تحصیلی 1973ـ 1972را در
رشته مذاهب جهانی دانشگاه هاروارد گذراند.این خانواده طرفدار شاه هستند؛ نه به دلیـل وابسـتگی
فلسفی به رژیم شاهنشاهی ٬بلکه به دلیل خشنودی و مساعدتی که از طرف شاه ٬درقبال مؤسسات مذهب
تامست
شیعه ٬به اقلیت سنتی میشده است.
سند شماره )(27

تاریخ 28 :اوت 79ـ 6شهریور 58
از :وزارت خارجه واشنگتن دی ـ سی
خیلی محرمانه
به :سفارت آمریکا آنکارا با حق تقدم
شماره سند :وزارتخانه 226730
موضوع :نگرانی ترکیه در مورد سیاست آمریکا در رابطه با کردهای ایران
مالقات سفیر ترکیه با معاون وزیر نیوسام)خیلی محرمانه(
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ در  7شهریور الکداـگ ٬سفیر ترکیه به دیدار نیوسام معاون وزیر رفت تا در پی دستورالعملی که از
آنکارا برایش صادر شده بود .در رابطه با موضع آمریکا و سیاست آن در مقابل اوضاع کردها در ایران
مذاـکره کند .الکداـگ در اولین دقایق مذاـکرهاش گفت دولت ترکیه از بنگاههای تغذیه خبری گزارشهای
ـگیجکنندهای از اظهارات سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه و پاسخهایش به سؤاالت در  2شهریور
دریافت نموده بود .این مسئله باعث شده بود تا آنکارا از او تقاضا نماید با مقامات عالیرتبه دولت در جهت
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روشن شدن موضع و نظرگاههای آمریکا تماس حاصل کند .خصوصًا الکداـگ خواستار ”نظرگاهها و
مواضع“ آمریکا در رابطه با مناسبات آمریکا با ایران و وضع کردها در ایران شد.
3ـ معاون وزیر جواب داد که روابط ایران و آمریکا پس از یک دوران که با مشکالت طبیعی بعد از
انقالب روبرو بودهایم در حال بهتر شدن میباشد .یادآور میشویم که ما مسائل زیادی مانند ادعاهای
بازرگانی و قراردادهای نظامی با یکدیگر داریم ٬اما معاون وزیر گفت که اوضاع در حال بهتر شـدن
میباشد.
4ـ معاون وزیر گفت که اوضاع کردستان یک مسئله داخلی برای ایران میباشد .ما این موضع را روشن
نمودیم که ما به تمامیت ارضی واستقالل ایران احترام میگذاریم .ما اوضاع کردستان را یک مشکل داخلی
ـکه در مقابل دولت ایران است میدانیم ٬آقا رستون درباره مسئله ”دادرسی سریع“ اظهار نظر نموده که در
منطقه کردنشین اتفاق افتاده بود .اظهارنظر او در همان خط موضع ثابت ما که با اعدامهای بدون محاـکمه
منصفانه مخالفیم بود.
5ــ الکداـگ یادآور شد که در گزارشهایی که دولت ترکیه دریافت کرده بود .اظهارات دولت آمریکا در
2شهریور این طور به نظر میرسید که بر لزوم تقویت عمل و نفوذ رای دولت بازرگان و لزوم ثبات درمنطقه
تأـکید داشت .معهذا در آن اظهارات هیچگونه مطلبی در مورد موضع آمریکا در رابطه با تمامیت ارضی
ایران مشاهده نشد .معاون وزیر جواب داد که همان طور که او قبًال گفته است ما از تمامیت ارضی ایران
طرفداری مینماییم .او به سفیر الکداـگ یک نسخه از یک بیانیه عمومی اخیر کاردار آمریکا لینگن را که
آشکارا به این نکته اشاره میکند )در تلگرام جداـگانه هست( .به او داد .او تأـکید نمود که مطالب گفته شده به
وسیله رستون در رابطه با سؤالهای طرح شده باید بررسی بشود .سؤال در رابطه بااعدامها و فروش وسایل
نظامی بود و در رابطه با تمامیت ارضی نبود.
6ـ الکداـگ پرسید که نظر آمریکا در مورد اوضاع فعلی سراسر ایران چگونه میباشد .معاون وزیر
پاسخ داد که ما نه تنها از مشکالت کردستان ٬بلکه از مشکالت تمام اقلیتها نگرانیم .تا آنجا که ما درک
ـکردهایم دولت در جهت اعمال قدرت در آن زمینهها تاحدودی پیشرفت نموده است و نیروهای مسلح که
به وسیله انقالب کوفته شده بودند در حال بهبود عملکرد خود میباشند.
7ـ الکداـگ پرسید که آیا اطالعاتی وجود دارد که در یاغیان کردستان ایران کمونیستها نفوذ کرده
باشند؟ معاون وزیر جواب داد که ما اطالعات دقیقی در این مورد نداریم .اطالعاتی در دست است که
سالحهای روسی فراوانی مورد استفاده قرار میگیرند .البته آن سالحها میتوانند از هر جای دیگر آورده
شده باشند .معاون وزیر یادآور شد که اظهارات ناراحت کنندهای از منطقه با کو شوروی همچنان در حال
پخش شدن میباشد.
8ــ در موقعی که الکداـگ در حال ترک کردن بود معاون وزیر از او سؤال نمود که آیا دولت ترکیه هیچ
ـگونه تأثیرهای جانبی از اوضاع کردستان ایران مشاهده نموده است .الکداـگ پاسخ داد که اـگر قرار است
یک منطقه کردستان خود مختار در ایران به وجود بیاید ٬خیلی زود فشارها برای ایجاد یک دولت کرد
متمرکز خواهد شد .اقلیتهای کرد کشورهای همسایه تحت تأثیر این تغییر قرار خواهند گرفت و بقیه
ـگروههای قومی ایران ممکن است تقاضاهای شبیه به این بنمایند.
9ـ توضیح :آشکار بود که نگرانی عمده دولت ترکیه این بود که در بیانیه  2شهریور دولت آمریکا از
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تمامیت ارضی ایران هیچ گونه سخنی به میان آورده نشده بود .همان موقعی که معاون وزیر اعالم نمود که
آمریکا از تمامیت ارضی ایران طرفداری خواهد نمود .الکداـگ راضی به نظر رسید و هر چه زودتر مذاـکره
ونس
را پایان داد.
سند شماره )(28

تاریخ 30 :اوت 79ـ 8شهریور 58
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از:سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی .فوری
شماره سند9656 :
موضوع :وضعیت کردها
1ـ تمام متن خیلی محرمانه
2ـ از آنجایی که نیروهای مسلح ایران از پیشروی به سوی پناهگاههای اـکراد خودداری کردند و
تالشهای گوناـگونی جهت دستیابی به یک توافق از طریق مذاـکره صورت گرفته است ٬امروز در کردستان
ظاهرًا آرامش نسبی ادامه یافت .سفارت در این مورد که راه حل پایداری پیدا خواهد شد خوشبین نیست.
)پایان خالصه(
3ـ هر چند حفظ شهرکهای مهم )مهاباد ٬بانه ٬سردشت( توسط شورشیان کرد ادامه دارد و نیروهای
مسلح ایران در جادههای منتهی به این مناطق مستقر میباشند ٬از حمله به سمت جلوخودداری میکنند به
نظر میرسد وضعیت نظامی مناطق کردنشین موقتًا تثبیت شده است.
در تاریخ  6شهریور گزارشهائی پیرامون حمالت جزئی اـکراد به نیروهای دولتی به گوش میرسد.
شدیدترین حمله به یک قرارگاه نظامی در ”جلدیان“ ) 4508شرقی 3652 ٬شمالی( نزدیک مرز عراق
صورت گرفته است.
4ـ هر چند خمینی ٬همان طور که از بیانات و تفاسیر مطبوعاتیش بر میآید ٬مایل به معامله با رهبران
حزب دموکرات کردستان نیست ٬لیکن به نظر میرسد تالشهای چندی برای رسیدن به یک صلح از طریق
مذاـکره در دست اقدام است .خمینی شخصًا تمام مقامات دون پایه کرد را که مایل به تسلیم هستند مورد
عفو قرار داده است .چندین روز است که یک هیئت پنج نفره متشکل از اعضای شورای انقالب مهاباد در
تهران به سر برده و با طیف وسیعی از رهبران دولت موقت ایران از جمله صباغیان وزیر مشاور و خامنهای
معاون وزارت دفاع مالقات میکند .امروز صبح روزنامه تهران تایمز نوشت که صباغیان و هیئت به این
توافق رسیدهاند که اجازه داده شود ارتش با آرامش وارد شهر مهاباد گردد لیکن هنوز معلوم نیست که
ـگروههای کرد چه اختیاراتی دارند .در واقع براساس یکی از گزارشهای خبرگزاری فرانسه شـورشیان
مهاباد مخالف ورود ارتش به شهر هستند .در عین حال ٬شریعتمداری خواهان حل مسالمتآمیز این
مسئله شده و جبهه ملی اعالم کرده است که حاضر است هیئتی را به ـکردستان اعزام دارد .حجتاالسالم
شیخ حسین کرمانی نماینده خود خمینی در تاریخ  6شهریور به منطقه ـکردستان رفت تا ببیند چه میتواند
بکند ٬و روزنامهها حتی شایعه اینکه آیتاهلل خلخالی از شیخ حسینی خواسته است که باوی به قم بیاید و با
خمینی مالقات نماید را درج کردهاند.
5ــ عدم فعالیت نیروهای مسلح و تمام اقدامات فوقالذکر حاـکی از آن است که دولت در پی برقراری
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صلح از طریق مذاـکره است .چنین صلحی احتماًال براساس اعطای عفو نسبت به رهبران حزب دموکرات
ـکردستان و قولی مبنی بر عقب نشینی پاسداران منفور از منطقه خواهد بود .اـگر چنین توافقی از جانب
مقامات سطح پایین مملکتی به عمل آید اصًال معلوم نیست که خمینی هم مایل به قبول آن باشد.
6ـ در عین حال ٬ظاهرًا دولت در صدد است تا مستمسکی بیاید و ناآرامی کردها را به وسیله آن
محکوم نماید و به نظر میرسید که به داستان قدیمی و محبوب اسرائیلیها پرداخته است.
مطبوعات تهران گزارشهای مبهمی در مورد دستگیری چهار اسرائیلی در جنگ درج کردهاند) .طـبق
نوشته مطبوعات( بازرگان نخستوزیر به سفیر اتریش گفته است که او گمان میکند اسرائیلیها که از
حمایت سرمایهداران اروپایی و آمریکایی برخوردارند ٬به نحوی در این جنگ دخالت دارند .همچنین
دولت موقت ایران ظاهرًا نگران نفوذ جناح چپ )فداییان خلق( و ”یا کمونیستها“ ٬در این حوادث هستند.
طبق نوشته مطبوعات ٬بعضی از اعضای فداییان خلق به نفع کردها میجنگند وطرفداران آیتاهلل طالقانی
نگرانی خود را در مورد درگیری جناح چپ در ـکردستان را به یکی از مأمورین سفارت گوشزد کردهاند.
7ـ به نظر میرسد طی این بحران دولت موقت ایران با دولتهای عراق و ترکیه با احتیاط کامل برخورد
میکند .نیروهای مسلح ایران دو افسر عراقی را که متهم به دخالت در جنگ هستند ٬دستگیر کردهاند.
لیکن به نظر نمیرسد که دولت موقت ایران قصد داشته باشد مسئلهای از آن بسازد .بر اساس نوشته
مطبوعات ٬سفیر عراق در تاریخ  4شهریور با خمینی در قم مالقات کرد ٬و قول داد که عراق اجازه نخواهد
داد شورشیان کردوارد این کشور شوند .در مطبوعات ایران گزارشی در مورد کمک ترکیه به شورشیان کرد
درج نشده است .به نظر میرسد مرزهای ایران با ترکیه و عراق در مناطق کردنشین از طرف ایران کامًال باز
است و سفارت داستانهایی برای چندین ماه میشنیده که از جانب مرکز ترکیه به طور قاچاق اسلحه وارد
ایران میشود .طبق اظهارات یکی از مأموران سفارت که در تاریخ  5و  6شهریور از تبریز بازدید کرده
است ٬نمایندگان کنسولگری ترکیه درمنطقه به او گفتهاند که این کشور فعالیت اـکراد را با دقت کامل زیر نظر
تامست
دارد.
سند شمار )(29

تاریخ 9 :شهریور  58ـ  31اوت 79

از :نمایندگی آمریکا در برلین
به :وزارت امور خارجه واشنگتن دی .سی .دارای حق تقدم
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :دانشجویان کرد در برلین غربی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ انجمن دانشجویان کرد در اروپا تظاهراتی را در تاریخ  11شـهریور در بـرلین غـربی)بـخش
انگلستان( اعالم کرده است.
3ـ درباره انجمن دانشجویان کرد در اروپا با حدود  150عضو درجمهوری فدرال آلمان گزارش شده
ـکه یک سازمان مارکسیست لنینیست طرفدار شوروی میباشد و  40عضو در برلین غربی دارد .مشخص
شده است زردشت حاجو ٬دبیر اول آن که در برلین غربی اقامت دارد ٬اغلب اوقات در رابطه با کارهای
انجمن دانشجویان کرد در اروپا به جمهوری فدرال آلمان سفر میکند .انجمن در طول گردهمایی فروردین
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ماه به وضوح اذعان داشت که شعبه از حزب دمکرات کردستان میباشد .حزب دمکرات کردستان یک
سازمان سیاسی میباشد که ادعای مبارزها برای خودمختاری کردها در ایران ٬سوریه و ترکیه دارد.
4ـ انجمن دانشجویی کردها به رهبری جالل طالبانی ٬که دفترش در آمستردام میباشد ٬بنا به گزارشها
حدود  250دانشجوی عضو دارد که شامل  20الی  30نفر در برلین غربی میشود .انجمن دانشجویی
ـکردها یک گروه دیگر سیاسی انقالبی مارکسیست ـ لنینیست میباشد که موضع سختی بر علیه رژیم شاه
ـگرفت ٬با این امید که دولت جدید خود مختاری کاملی به ـکردستان خواهد داد.
5ــ در طول جلسه  21تیر کمیته ایرانی هماهنگی که در دانشگاه فنی برلین به وسیله  ٬CISNUکه عضو
مهم )چپ افراطی( میباشد برگزار شد رژیم جدید مورد انتقاد قرار گرفت .آنها در سخنانشان اعـالم
داشتند که به جای اینکه ایران به دست ملت اداره شود ٬در حال حاضر به دست مقامات دولتی اداره
میشود و سرکوب وسیع گروههای اقلیت را که برای احقاق حقوق سیاسی ٬اجتماعی و فرهنگی شان
مبارزه میکردند محکوم نمودند .به عالوه آنها ازاینکه ممکن است ارتش و ساواـک به عنوان ابزار سرکوب
مردم دوباره به کار گرفته شود ترس خود را اظهار نمودند .در این جلسه حدود  900نفر شرکت داشتند که
شامل اعضای  ٬ISV,CISNUاعضای فهرست جایگزین برای دمکراسی و حفاظت محیطی )ـکه شامل
اعضای حزب دمکرات کردستان و  ...بودند( ٬جمعیت دانشجویان معترض ٬و انجمن دانشجویان کرد
میشدند.
6ـ از قرائن چنین بر میآید که ٬CISNUاخیرًا موضعی علیه رژیم کنونی ایران اتخاذ نموده ٬ازخواست
ـکردها در خارج از کشور پشتیبانی نموده و گردهماییها و تظاهراتی به طرفداری از کردهای منظور تشکیل
میدهد .طرفداری  CISNUاز انجمن دانشجویی کردها و انجمن دانشجویان کرد در اروپـا در بـرلین
نشانهای تلقی میشود از اینکه شبیه به این نوع ائتالفهای سیاسی میتواند به سهولت در ایران به وجود آید
و بر علیه رژیم مذهبی متشرع خمینی هدفگیری نشود .تظاهرات مشترک  CISNUو کردها که در پایان
هفته گذشته در فرانکفورت و بن صورت گرفت مثالهای خوبی از این همکاری میباشند.
7ـ هیچ گونه نشانهای که حاـکی از این باشد که انجمن دانشجویی کردها یا انجمن دانشجویان کرد در
نلسون
اروپا خیال اجرای اعمال حاد بر علیه متفقین در برلین غربی داشته باشند ٬وجود ندارد.
سند شماره )(30

تاریخ 2 :سپتامبر 79ـ 11شهریور 58
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ٬تهران
به :وزارت امور خارجه ٬واشنگتن ٬دی.سی
شماره سند9713 :
موضوع :موقعیت کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ دولت موقت ایران همچنان از اجرای یک حمله مستقیم به شهرهای تسـخیر شـده کـردنشین
خودداری میورزد .اما گزارش ما حاـکی از ادامه حمالت پراـکنده کردهای شورشی به نیروهای دولتی
میباشد .در تاریخ  10شهریور ٬صباغیان ٬وزیر کشور در تلویزیون ملی اخطار کرد که ارتش آماده وارد
شدن به شهر مهاباد است و خمینی همچنان خواهان انهدام حزب دموکرات کردستان و آن سران میباشد.
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بر طبق گزارش روزنامه فارسیزبان ـکیهان ٬خمینی تهدید کرده است که اـگر مشکل ـکردستان به این زودی
حل نشود ٬شخصًا به ـکردستان خواهد رفت.
3ـ شکاف کامًال آشکار بین اولیاءامورایران برسر چگونگی سرو کارداشتن با مشکل ـکردستان وجود
دارد .آیتاهللشریعتمداری پشتیبانی عموم را از هرگونه تالش برای حصول به یک توافق از طریق مذاـکره
اعالم کرده است و نخستوزیر بازرگان و سران نیروهای مسلح نیز این حالت را ترجیح میدهند .سفارت
همچنان مدارک محکمی دال بر بی میلی ارتش برای هجوم به شهرهای تسخیر شده کردها ٬دریافت
میکند .از طرف دیگر طالقانی ٬اـگر چه مذاـکرات را رد نمیکند ٬ولی خواهان مشی قاطعتری شده است.
4ـ اـگر به زودی نوعی راه حل به دست نیاید ٬سفارت شک دارد که میانهروها قادر باشند در مقابل
دستورات تند خمینی برای اقدام کردن ٬مقاومت کنند .به نظر میآید که رهبران ایران به طور فزایندهای
مشکل کردها را به دلیل نفوذ کمونیست میدانند و اتهاماتی که از جانب خمینی و طالقانی در آخر هفته در
مورد مشارکت کمونیستها در شورش کردها ایراد شد ٬نگرانی فزایندهای را منعکس میکند .اـگر چه به نظر
میرسد که خیلیها در دولت فهمیدهاند که مشکالت جاری در نواحی کردنشین ٬تمامًا به عهده کردها
نیست ٬اما اـکثر رهبران ایران منجمله بازرگان ٬احتماًال استفاده از زور را ٬هنگامی که بفهمند تنها راه حل
مقابله برای حفظ تمامیت ارضی ایران است ٬تأیید خواهند کرد.
5ــ تنها مسئله امیدوارکننده ٬نظریات صباغیان در مصاحبه تلویزیونیش است که شهرهای اشغال شده
شورشیان با کمبودموادغذایی وسوخت روبروهستند .اـگراین موضوع صادق باشد همیشه امکان دارد که
دولت موقت ایران قادر باشد ٬شورشیان کرد را به تخلیه شهرها مجبور سازد .اـگر چه این شورش را حل
نمیکند ٬حداقل از کشتاری که براثر اجبار ارتش در حمله رودررو به شهرکها ٬به طور غیر قابل اجتناب
تامست
پیش خواهد آمد ٬جلوگیری میکند.
سند شماره )(31

تاریخ 4 :سپتامبر 79ـ 13شهریور 58
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
شماره سند9764 :
موضوع :کمونیستها و شورش کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ همان طور که در طول هفته گذشته به وسیله گزارشات سفارت خاطرنشان شد ٬رهبران ایران توجه
روزافزونی نسبت به نفوذ کمونیستها در شورش کردها نشان دادهاند .در  9شهریور طی یک سخنرانی
آیتاهلل طالقانی تا آنجا پیش رفت که ”همسایه شمالیمان“ )یعنی شوروی( را به کمک به شورشیان متهم
نمود.
3ـ سفارت هیچ مدرکی دال بر کمک مستقیم شوروی به شورشیان کرد ندارد .اما همان طور که در
تلگراف  9646ـ تهران ٬یاد آورشدیم٬تبلیغات رادیویی شوروی درایران در خالل دو هفته گذشته حمایت
از کردها )اما نه حزب دمکرات کردستان( و تمایل فزاینده برای انتقاد از موضع سخت دولت موقت ایران
در قبال شورشیان کرد را نشان داده است .با این وجود حزب توده ٬خط خیلی ظریفی را دنبال میکند .آنها
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خواستار آن شدهاند که بر اساس یک آتشبس فوری از سوی هردو طرف ٬مخاصمات از راه مذاـکره پایان
بگیرد ٬محاـکمات انقالبی خاتمه یابد و مذاـکراتی برای حل صلحآمیز مسائل کردها صورت پذیرد.
4ـ سفارت قطعًا مدارکی در دست دارد که نشان میدهد فداییان خلق ٬که از جناح چپ هستند ٬در
شورش کردها فعال بودهاند ٬اما ما نمیدانیم چند نفر از آنها حضور دارند ٬آیا حضور آنها از تهران به
صورت مرکزی کنترل میشوند ٬یا آنکه ممکن است آن گروه از اعضای فداییان خلق که در جنگ درگیر
هستند واقعًا کرد باشند .گزارش شده است که حداقل یکی از اعضای فداییان خلق در رابطه با جنگ ٬به
وسیله دولت موقت ایران در سنندج اعدام شده است .روزنامه اطالعات  7شهریور مقالهای منتشر کرد ٬که
حماد شیبانی ٬یکی از اعضای برجسته سازمان مارکسیستی چریکهای فدایی خلق اخیرًا به اتهام ارسال
دارو به ـکردستان بازداشت شده است.
5ــ اخیرًا پسر طالقانی به کارمند سفارت گفت که یک دانشجوی پزشکی که بعد از جنگ پاوه اعدام
شد برای دوره کوتاهی در گروه امداد طالقانی کار کرده بود ٬ولی آنها به دلیل اینکه متقاعد شدند که او
ـکمونیست است و در عوض انجام هر کار مفیدی برای گروه امداد طالقانی فقط به اشاعه نـوشتجات
ـکمونیستی عالقهمند است ٬به کارگیری او را متوقف کردند .گروه طالقانی متقاعد شدهاند که ”ـکمونیستها“
در شورش فعلی کردها فعال هستند .سفارت نمیداند که آیا کمونیستهای مذکور از مارکسیستهای بدون
سازمان )خارج از گروه( فداییان خلق یا حزب توده هستند یا نه.
6ـ عالوه بر این ٬وزیر ارشاد ملی ٬ناصر میناچی ٬در طول مالقاتش با کاردار در  13شهریور به عنوان
نمونهای در مورد اینکه احزاب جناح چپ از آزادی که بالفاصله بعد از انقالب به آنها داده شده سوء
استفاده کردهاند ٬درگیری کمونیستها را در ـکردستان خاطرنشان کرد .میناچی گفت که دولت موقت ایران
مایل بوده که آزادی بیان و اظهار عقیده را به کمونیستها بدهد ٬ولی آنها با دعوت به شورش مسلحانه علیه
جمهوری اسالمی در ـکردستان و سایر مناطق ٬از آن )آزادی( سوءاستفاده کردهاند.
7ـ گزارش  12شهریور سرویس آـگاهی از رادیوهای بیگانه از رادیوی محلی مسکو که االۤن دریافت
شد ٬نامهای رااز حزب توده نقل میکند که در آن عالوه بر مسائل دیگر ٬این موضوع را که دو نفر از اعضای
حزب توده) ٬ناشناس( که در ـکرمانشاه اعدام شده بودند ٬رابطهای با گروههای افراطی و وقایع ـکردستان
تامست
دارند ٬تکذیب مینمود.
سند شماره )(32

تاریخ 4 :سپتامبر 79ـ 13شهریور 58
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
شماره سند9769 :
موضوع :موضعگیری تبریز نسبت به ناآرامیهای کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :علیرغم اختالفات اساسی قومی و قدری دشمنی دیرینه ٬نظرات ترکهای آذربـایجان
پیرامون آشوب کردها تا حد زیادی مبین همدردی با اهداف کردهاست .از قرار معلوم شورشیان کرد با
همسایگان ترک خود با احتیاط کامل رفتار میکنند و آـگاهی تودهها از این امر بر رفتار و روش ترکهای
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ایران نسبت به اـکراد تأثیر میگذارد) .پایان خالصه(
3ـ طی دو هفته گذشته” ٬مأمور سیاسی“ باتعدادی از ترکهای تبریز و تهران در مورد آشوب ـکردستان
صحبت کرده است .موضع اصلی مردم تبریز که نسبت به جنگ ـکردستان بیان شد ٬یک نوع همدردی آنان
نسبت به تقاضاهای اـکراد و محکومیت حمالت دولت موقت و قم به رهبران حزب دموکرات میباشد.
4ـ در بازدید  6شهریور از تبریز” ٬مأمور سیاسی“ شاهد مراسم تشییع جنازه دو تن از داوطلبین
پاسداران انقالب تبریز که در جنگ با اـکراد کشته شده بودند ٬بود .مراسم فقط باتعداد کمی بیش از یکصد
نفر تشکیل شده بود و علیرغم اینکه مراسم در مسیر خیابان اصلی تبریز انجام میگرفت ٬توجه عابران را
جلب نمیکرد هنگامی که تشیع کنندگان میگذشتند عابران به طور عادی به راهشان ادامه میدادند و
راهبندان خیابانها با بوقزدنهای ممتد رانندگان به خشم آمده ٬همراه بود .مراسم تشییع جنازه موجب شد
راننده تاـکسی که ”مأمور سیاسی“ در آن بود در مورد هرج و مرج سیاسی ناشی از انقالب به کنایه سخنی
بگوید و صحبت را به طور مفصل در مورد بیکاری در تبریز به حماقت عمده اعزام داوطلب از تبریز جهت
جنگیدن علیه کردها ٬ادامه داد” .مأمور سیاسی“ بعدًا در حین صحبت با یک تاجر محلی ٬به یکی از
مواردی که موجب مرگ پاسداران میشود ٬برخورد کرد .آن تاجر اظهار داشت که دو هلیکوپتر حامل
داوطلبان از تبریز عازم منطقه سفر شده بودند و داوطلبان به محض پیاده شدن از هلیکوپتر به اسارت
درآمدند .گفته میشود که اسیرکنندگان کرد از داوطلبان پرسیدند که آیا آنها طرفدار شریعتمداری هستند
یاخمینی .آنهایی که خود را پیروشریعتمداری معرفی کردند ٬آزاد شدند و به آنها گفته شد که دیگر در امور
ـکردها دخالت ننمایند .آنهایی که خود را طرفدار خمینی معرفی کردند کشته شدند .در رویداد دیگری که
توسط مطبوعات گزارش شده ٬آمده است که تعدادی از داوطلبان تبریز توسط شورشیان کرد خلع سالح
شده و اجازه یافتهاند که به آرامی به خانههای خود بازگردند .چند منبع تبریزی به ”مأمور سیاسی“ گفتهاند
ـکه کردها با پاسداران انقالب ترک بهتر از آنچه که سزاوار آنهاست ٬رفتار میکردند و این سیاست بدان
جهت اتخاذ شده بود که روابط ترکها و کردها را تا حد ممکن دوستانه نگهدارد.
5ــ آیتاهلل شریعتمداری ٬رهبر مذهبی تبریز اظهار نظرهای عمومی کرده است ٬که میتوان آنها را
جانبداری محتاطانهای از اـکراد دانست .در یک مصاحبه مطبوعاتی در تاریخ  7شهریور شریعتمداری
مدعی شد که هدف ازجنگ در ـکردستان تضمین حقوق کرد میباشد .چنین حقوقی رامیتوان بدون دست
زدن به جنگ و خشونت حمایت و تضمین کرد .شریعتمداری بر خالف خمینی” ٬به شیخ عزالدین“ رهبر
مذهبی و سیاسی اـکراد حمله نکرده است .شاید در نقش حسینی و خودش به عنوان رهبر یک اقلیت قومی
تشابهات بالقوهای میبیند.
تامست
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سند شماره )(33

تاریخ 6 :سپتامبر 79ـ 15شهریور 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند9858 :
موضوع :روابط ترکها با کردهای ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ مترینکو کارمند سیاسی و کارمند وزارتخانه ـگرومن به رسم ادب به دیدار سرکنسول جدید ترکیه
رفتند .در طی جریان گفتگو ٬سرکنسول جدید ترکیه اظهار داشت که مقامات رسمی ترکیه )مخصوصًا در
ـکنسولگری ترکیه درارومیه ٬رضاییه سابق( با رهبران کردایران تماس منظمی دارند).او نگفت که آیاترکیه
ـکمکهای مادی به کردها میدهد یا نه(.
3ـ تقریبًا پنج روز بعد از این گفتگو مقامات ترکیه٬شاید در پاسخ اعتراض ایرانیان مبنی بر اینکه یک
ـکشور مسلمان که نام برده نشد از کردها حمایت میکند ٬یک بیانیه علنی رسمی صادر کردند ٬که با تأـکید
اظهار میداشت ترکیه در امور داخلی ایران دخالت نمیورزد و در جریان زد و خوردهای جاری نه از
دولت حمایت میکند نه از کردها .اما نظرات کنسول ترکیه بر این داللت دارد که ترکها قصد دارند از طریق
بازنگهداشتن کانالهای ارتباطی با هر دو طرف ٬سیاست بی طرفی خود را به طور برابر اجرا کنند.
4ـ کنسول همچنین گزارش داد که پست مرزی ژاندارمی ایران در سرو )جایی که اخیرًا صحنه زد و
خورد بین کردها و نیروهای امنیتی دولتی بود( تخلیه شده است .مردم آزادانه از مرز عبور میکنند )ـکنسول
در  4شهریور هم همین کار را کرده بود( و ستاد مرکزی ژاندارمری در دست یک چوپان کرد تنها است
تامست

از :هیئت نمایندگی آمریکا در ژنو

سند شماره )(34
تاریخ 7 :سپتامبر  16 ٬1979شهریور 58
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.

طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :سی و دومین جلسه٬کمیسیون فرعی سازمان ملل بر سر مسئله تبعیض ٬تلگراف به دولت ایران
1ـ در جلسه پایانی به تاریخ 16شهریور ٬کمیسیونی که از متخصصان  26کشورتشکیل و هریک فردا
ـکاری را عهدهدار شده تصمیم گرفت متن تلگرام زیر را تصویب کرده تا برای ملت ایران فرستاده شود.
2ـ متن تلگرام چنین است:
آغاز متن
ـکمیسیون جلوگیری از تبعیضات و دفاع از حقوق اقلیتهای سازمان ملل در تالشش جهت حفاظت از
حقوق انسانی تمام افراد اعالم میدارد که با دریافت گزارشهای اعدامهای سریع کردهای بیشماری در
ایران عمیقًا احساس تکـان و تأثـر نـمود و قـطع فـوری ایـن اعـمال غـیر انسـانی را در خـواست
پالمر
میکند .پایان متن.
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سند شماره )(35
تاریخ 8 :سپتامبر 79ـ 17شهریور 58
از :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
به :دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد .2055
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند6469 :
موضوع :گزارش جدیدی درباره کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ از دریافت ارزیابی حاوی تلگراف مرجع الف راجع به شرایط امنیتی جاری در ـکردستان عراق
متشکریم .ما با دقت کامل ناآرامیهای همسایه آن ـکردستان ایران را دنبال میکنیم و مایلیم از هر مدرکی که
نشان دهد که رویدادهای ایران تأثیر معکوسی بر ”وضع کردهای عراق“ دارد اطالع یابیم.
3ـ هم چنین مایلیم نظریات شما را پیرامون گزارشهایی در مورد تبانی ادعا شده بین کردهای عراق و
ایران در آخرین درگیریهایی که با نیروهای دولت ایران داشتند ٬بدانیم.
4ـ افزایش تعداد پناهندگان کرد عراقی در ـکردستان ایران این سؤال را پیش میآورد که در صورت
وقوع یک حرکت گسترده رو به غرب ٬خواه در نتیجه تالشهایی جهت احتراز از جنگ کنونی منطقه مهاباد
و خواه درنتیجه تالشهایی جهت بی ثبات کردن اوضاع در شمال عراق ٬ممکن است که این پناهندگان
تهدید بالقوهای علیه امنیت ـکردستان عراق باشند یا نه.
5ــ هر اطالعی که شما میتوانید درباره این موضوع کلی در اختیار ما قرار دهید ٬در ارائه یک تصویر
واضع از وضعیت به ما مفید خواهد بود.
ونس
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تاریخ 9 :سپتامبر 79ـ 18شهریور 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی .فوری
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند 9904 :تهران
موضوع :وضعیت ـکردستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ اـکنون به نظر میرسد که نیروهای مسلح دولت موقت ایران ٬کنترل تمام شهرهای عمده منطقه
ـکردستان را در اختیار دارند .طبق گزارشهای رسیده نیروهای مسلح دولت موقت ایران ٬پیرانشهر را در
تاریخ  14شهریور و سردشت را در شامگاه  15شهریور تصرف نمودند .نیروهای شورشی کرد به تپهها
عقبنشینی کردند و تاـکنون هیچ حمله چریکی متشکل را بر علیه نیروهای دولتی آغازننمودهاند .اـگر چه
نیروهای دولتی در تاریخ  12شهریور وارد مهاباد شدند ٬ظاهرًا مردم شهر در تاریخ  14شهریور تظاهرات
نسبتًا وسیعی به طرفداری از کردها )ـگزارشهای مطبوعات حاـکی از  2000تظاهر کننده بود( برگزار
نمودند که توسط نیروهای دولتی که اقدام به شلیک هوایی کردند ٬در هم شکسته شد.
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3ـ روز جمعه  16شهریور ٬یک گروه از سران عالیرتبه دولت موقت ایران به ریاست نخستوزیر
بازرگان از مهاباد و شهرهای دیگر ـکردستان دیدار نمود).این گروه شامل وزیر کشور صباغیان ٬رئیس
ستاد مشترک تیمسار شاـکر و فرمانده ارتش فالحی بود (.این گروه به احتمال بسیار زیاد کمکهای مورد
نیاز و احتیاجات مربوط به آبادانی و توسعه منطقه ـکردستان را مورد بحث قرار داد .در طی این مالقات٬
بازرگان یک بار دیگر به طور عمومی این گفته خمینی که عفو دولت موقت ایران برای شورشیان تکرار
نمیشود و به سران حزب دمکرات ـکردستان مربوط نمیگردد ٬را تکرار نمود .به عالوه٬خمینی در 18
شهریور در یک صحبت بسیاراحساساتی و مهیج به مناسبت 17شهریور ٬برای کلیه کردهای جوانی که به
توسط رهبرانشان فریب داده شدهاند ٬عفو عمومی اعالم کرد.
4ـ خلخالی ٬قاضی انقالبی همچنان در مناطق مختلف ـکردستان در سفر بوده ودادگاههای انقالبی بر پا
میکند .ظاهرًا او یک مرکز موقت در مهاباد تأسیس نموده است .در تاریخ  12شهریور در یک مصاحبه با
تهران تایمز ٬خلخالی اعالم داشت که بر خالف گزارشهای مطبوعات بینالمللی مبنی بر  90اعدام در
ـکردستان” ٬فقط  53نفر در منطقه اعدام شدهاند“ .خلخالی اضافه کرد که او بیش از  1000نفر را بخشیده
است و انتظار ندارد که بیشتر از این حکم صادر کند.
نظریه :سفارت حساب ارقام اعدام شدگان به خاطر شرکت مستقیم در شورشهای ـکردستان را که در
مطبوعات تهران منتشر شدهاند ٬نگهداشته است و ارقام ما برای اعدام شدگان  56میباشد؛  9نفر از اینها
افسران نظامی دولت موقت ایران بوده و به نظر میرسد که تعدادی از بقیه نیز کرد نبودهاند .سفارت گمان
میکند که رقمی که خلخالی اعالم کرده نسبتًا صحیح است ٬زیرا وی هرگز ارقام اعدامیانش را کتمان
نمیکند .شعار عدالت اسالمی خلخالی همچنان ”چشم در مقابل چشم“ است .در مـصاحبه مـذکور٬
خلخالی گفت که سختترین مجازاتی که او تعیین کرده است برای مردی بود در مهاباد که دندان یک زندانی
را شکسته و او را کور نموده بود .خلخالی گفت که او نیز همان مجازات را برای مرد تعیین کرده بود ٬ولی
چون بستگان شخص مضروب ٬محکوم را عفو کرده بودند ٬از کور کردن وی خودداری نمود )روش
اسالم(.
5ــ مطبوعات فارسی زبان و انگلیسی زبان مختصرًا این خبر را ٬که ـکمیته حقوق بشر سازمان ملل
متحد روز جمعه از دولت موقت از ایران خواسته است تا ”اعدامهای صحرایی کردهای ایرانی“ متوقف
ـگردد را درج نمودهاند .سفارت از  14شهریور به بعد که  4شورشی در سقز اعدام شدند هیچ گزارش
دیگری در مورد اعدامها دریافت ننموده است .به خصوص ٬در مهاباد به نظر میرسد که بعد از تصرف آن
در  12شهریور هیچ اعدامی صورت نگرفته است.
6ـ رهبران دولت موقت ایران ٬همین طور خمینی ٬با بردن چیزی که آنها آن را یک پیروزی نظامی بر
علیه نیروهای شورشی کردمیدانند ٬اـکنون به طور وضوح سعی بر این دارند که باپیشنهادات ارسال کمک
به منطقه و رفتار خوب با کلیه شورشیان بجز رهبران آنها ٬وفاداری آنها را به خود جلب کنند .باید دید که
آیا رهبران شورشی کرد در تپهها به نیروهای دولت موقت اجازه پیشبرد این سیاست را خواهند داد و آیا
ـکردهای منطقه که تحت کنترل دولت هستند واز سیاستهای خشن دولت سخت رنجیدهاند ٬مایل بـه
همکاری با دولت موقت در جهت پیاده کردن آرامش هستند.
تامست
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از :سفارت آمریکا در آنکارا
طبقهبندی :خیلی محرمانه  6618آنکارا
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تاریخ 10 :سپتامبر 79ـ 19شهریور 58
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.

شماره سند6618 :
موضوع :نظریات ترکها در مورد مشکالت کردها در ایران
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ این یک پیام اطالعاتی است ٬نیازی به اقدام نیست.
3ـ ـکاـکسال ٬مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه به ما گفته است ترکها
شنیدهاند که ایرانیها در حال برنامه ریزی برای انجام یک حمله نظامی علیه تمرکز شورشیان کرد در منطقه
نزدیک مرز عراق میباشند .در حالی که اوضاع در مناطق کردنشین در حال حاضر آرام به نظر میرسد٬
ـگزارشهای رسیده اظهار میدارند که مقابله قدرت بین دولت مرکزی و مخالفین کرد محدود است ٬ولی
معتقد بودند که کردها ٬با وجود کمبود اتحاد بین گروههای مختلف ٬توانسته بودند که مقدار قابل توجهی
اسلحه جمع آوری کنند و میتوانند یک تهدید قابل مالحظهای علیه نیروهای دولت مرکزی ایران باشند.
4ـ امکان عمل نظامی نزدیک مرز عراق مسئله عکسالعمل عراق را به وجود میآورد ٬دولت ترکیه تا
به حال در مورد اینکه عراق در قبال ایران چه بازی انجام میدهد ٬مطمئن نیست .از یک طرف تزلزل در
منطقه کمکی به عراق نکرد .از طرف دیگر ٬موارد برخورد ایران انقالبی و عراق آن اندازه است که عراق
احتماًال بخواهد که نیروهای ضد خمینی را تقویت کند.
5ــ با توجه به وابستگی بین کردهای ایرانی و کشورهای خارجی ٬ـکاـکسال گفت که گزارشهای زیادی
وجود دارد ٬ولی شواهد محکمی ٬دال بر دخالت خارجی در امور کردهای ایران زیاد در دستنیست .او
تصور میکرد که قدرتهای خارجی با وجود انکارهای قابل پیشبینی ٬لزوم بسیاری در درگیر ساختن
خود در فعالیتهای کردها احساس خواهند کرد.
6ـ ـکاـکسال با توجه به همبستگی ترکها با کردهای ایران ٬تأـکید کرد گزارشهای مطبوعاتی اخیر که
ـکردهای ترکیه کمکهای زیادی ارائه میدهند ٬کامًال جعلیات مطبوعاتی بودند .دولت ترکیه تا به حال
چنین به نظرش نرسیده بود که بین اینها رابطه قابل توجهی وجود داشته باشد .اـگر چه واضح است ٬که آنچه
برای کردهای ایران اتفاق افتاد در طرز برخوردهای کردهای ترکیه تأثیر خواهد داشت.
6ـ به این دلیل ٬همچنین به دلیل عالقه به ثبات منطقه ٬توجه عمده دولت ترکیه این بود که ایران تمامیت
ارضی خود را حفظ کند و دولت مرکزی قوی و مؤثری داشته باشد .به همین دلیل دولت ترکیه با عالقه و
تصدیق بیانیه اخیر کاردار لینگن در مورد تضمین حمایت ایاالت متحده از تمامیت ارضی ایران را متذکر
شده بود.
7ـنظریه :ـکاـکسال در عین حال که تازه بر سر این کار آمده و پیش ازاین با گروه طرحریزی خط مشی
ـکار میکرده ٬به طور چشمگیری در بحث مسئله کردها از اسالفش صریحتر بود.
سپیرس
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تاریخ 13 :سپتامبر 79ـ 22شهریور 58
از :دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
شماره سند1942 :
ـگزارشگر :ادوارد.ال.پک
موضوع :اوضاع ـکردستان عراق
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ بر پایه گزارشهای یک منبع کامًال آـگاه که اخیرًا از مرخصی یک هفتهای خود در سواحل دریاچه
”دوکان“ و مناطق سلیمانیه بازگشته است ٬اوضاع مناطق کردنشین عراق از تاریخ  16شهریور کامًال آرام
بوده است .غم زد و خوردهای گستردهای که آن طرف مرز ایران جریان دارد ٬نیروهای گشتی ارتش عراق
در منطقه دوکان چندان زیاد نیست و به نظر میرسد که در حال ”راحت باش“ باشند .منابع دیگر گزارش
میدهند که مناطق دوردست نواحی شمال عمادیه نیز از آرامش برخوردارند و جهانگردان به آزادی در
سر تا سر منطقه رفت و آمد میکنند .در واقع دیپلماتهای مقیم بغداد اخیرًا مجوزی از وزارت امور خارجه
دریافت داشتهاند تا بر اساس آن از منطقه عمادیه دیدن کنند .این اقدام در عرض چند ماه گذشته اولین
باری است که اتفاق میافتد .به طور خالصه باید گفت ”شواهد عینی حاـکی از آن هستند که هیچ گونه
مشکل جدی وجود ندارد“.
3ـ همکاری کردهای عراق که همچنان درگیر مقاومت مسلحانه هستند و همقطاران ایرانـی آنـها
بیشک در حال تشکل است .اما به نظر نمیرسد که امنیت کلی ـکردستان عراق را تحت تأثیر قرار دهد.
)این برداشت( الاقل در حال حاضر مصداق دارد .گزارشهای رسیده حکایت از آن دارند که گروههایی از
اـکراد عراق برای یاری برادران محاصره شده خود از مرزگذشتهاند .این عمل شاید بیانگر آرامشی باشد که
فعًال در نواحی شمالی عراق جریان دارد .از نظر ما ٬کردهای عراق که به طور فعاالنهای حرکتهای ضد
دولتی خود را ادامه میدهند .در مرحله نخست تمایل دارند که در عراق باقی بمانند و طبق معمول از ایران
به عنوان یک پناهگاه ایمن و سالم استفاده کنند و )البته( عکس این موضوع نیز صادق است.
4ـ ما از شمار اـکراد پناهنده عراقی به ایران آـگاهی نداریم )پاراـگراف 4ـ مأخذ الف( ٬و از آنچه به اطالع
ما رسیده است پیداست که به ویژه پس از وخامت اوضاع ایران بسیاری از آنان که در آنجا )ایران( باقی
ماندهاند برای بازگشت به عراق )و استفاده( از بخشودگی )دولت( که همچنان در جریان و اعتبار است ٬با
دولت عراق وارد مذاـکره شدهاند .ما نمیدانیم آیا تعداد اـکراد ایرانی که )احتماًال( به عنوان پناهنده از مرز
عبور خواهند کرد ٬قابل توجه خواهد بود )یا نه؟( .اما شک داریم که عراق آمادگی پذیرش تعداد زیادی از
آنها را داشته باشد .از سوی دیگر دولت عراق به احتمالی تمایل دارد که هر کرد عراقی را که بخواهد از عفو
دو ماهه دولت استفاده کند٬بپذیرد .اـگر چه )این کردها( خلع سالح خواهند شد و شاید )هم( به طور موقت
در یکی از نقاط دیگر کشور اسکان داده شوند .سیاست جاری عراق این است :یکی دو سال اـکراد را در
مناطق خارج از ـکردستان اسکان داده و تحت نظر بگیرد و سپس در زمینهای پست و هموار ـکردستان
دهکدههای جدید احداث نماید.
5ــ با توجه به نقطه نظر مذکور در ”پاراـگراف 4ـ مأخذ الف“ در مورد تالشهایی که در جهت بیثباتی
شمال عراق صورت میگیرد ٬ما معتقدیم که ایرانیان به اهمیت مسئله ـکردستان برای خود و دیگران آـگاهی
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دارند و نقشی در به آشوب کشیدن آن ناحیه به خصوص ندارند .این موضوع که آیا کردهای عراق خود
رأسا یک حرکت چریکی بزرگ را در مناطق شمالی عراق آغاز خواهند کرد یا نه ٬در حال حاضر مسئله
دیگری است.
اما یک مهاجرت کنترل نشده از ایران به ویژه اـگر فراریان برای باز کردن راه خود به زور متوسل شوند
میتواند عمل و عکسالعمل دولت عراق و کردها را برانگیزد.
بر اساس برآوردهای ما ٬اـکراد عراقی اـگر تمایل داشته باشند ٬قبل از دست یازی به هر اقدام جدی
برای تشدید فعالیتهای ضد دولت عراق ترجیح خواهند داد ٬چند ماهی صبر کنند .در طول زمسـتان٬
نیروهای نظامی از مناطق دور دست کوهستانی عقب نشینی میکنند و حضور ارتش در بـلندیها بـه
اردوگاههای ارتشی محدود میشود.
6ـ مرحله کلی آرام سازی ـکردستان ٬یک مرحله طوالنی و آهستهای میباشد .حضور گسترده نظامی
در منطقه کلیه حمالت را خنثی میکند ٬بجز حمالت ناهماهنگ و پراـکندهای که به صورت ضربتی انجام
خواهند شد .از نظر محکم کاری مثبت قضیه ٬فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولتی در منطقه به سرعت
پیش میروند .این فعالیتها شامل جهانگردی ٬صنعت ٬برنامههای کشاورزی و برنامههای دیگری هستند
ـکه مستقیمًا با پروژههای خانهسازی ٬جادهسازی٬احداث مدارس و بیمارستانها درارتباط میباشند .این
برنامه که هدفش خنثی سازی تمایل مردم به استقالل ـکردستان میباشد به احتمال زیاد موفق خواهد بود٬
چنانچه فرصت کافی داشته باشد.
7ـ کردهای عراقی به تروریسم متوسل نشدهاند ٬چنانچه سایر گروههای استقالل طلب امـروزی
متوسل شدهاند ٬و کارگرهای خارجی و جهانگردان آزادانه در منطقه میگردند .این مسئله باعث میشود
ـکه اطالعات در مورد فعالیتهای ایشان کم باشد و در عین حال تفاوت موجود بین کردها و دیگران رانشان
میدهد .دالیل زیادی برای این طرز رفتار وجود دارد .یکی از آنها این است که بیشتر اـکراد عمیقًا به زیر
بنای اقتصادی دولتی عراق وابستگی پیدا کردهاند و با اعمال تروریستی این زیر بنا متزلزل خواهد شد و
اـکراد از این موضوع خوششان نمیآید .یک دلیل دیگر این است که در سال  1977هنگامی که 25
پیشاهنگ از سنین  12تا  14سال کشته شدند ٬افکار عمومی چنان با این مسئله رو به رو شدند که کردها
فکر کردند و به این نتیجه رسیدند که این گونه اقدامات اثر منفی خواهد داشت .سایرین معتقدند که ”چتر
امنیتی“ دولت عراق درمنطقه به قدری مستحکم است که فعالیتهای چریکی باالجبار در شب و در مناطقی
صورت میگیرند که دور افتاده می باشند و در آنجا جهانگردی وجود ندارد .نتیجتًا حمالت ضد دولتی
محدود میگردد به حمالت به پاسگاههای پلیس و ساختمانها و مراـکز مشابه نظامی دولتی که باعث نفوذ
بیشتر دولت در منطقه خواهند بود.
8ــ احتمال قیام مردم یا ناآرامی در سطح گستردهای در ـکردستان خیلی کم میباشد ٬مگر ایـنکه
تحوالت اساسی سیاسی به وجود آید ٬که این امر با وضع فعلی در ایران بعید به نظر نمیرسد .حوادث و
درگیریهای کوچک وجود خواهد داشت ٬ولی اقًال برای سالیان زیادی ٬صدام و حزب بعث به نظر میرسد
ـکه از پس مشکالت برآیند و با خشونت بتوانند با مسائل برخورد نمایند .در همین مدت کار توسعه و
ـگسترش مسائل اقتصادی در منطقه ادامه خواهد داشت ٬که احتماًال همکاری و به کارگیری کردهای عراق
پک
را نیز به همراه خواهد داشت.
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سند شماره )(39

تاریخ 17 :سپتامبر 79ـ 26شهریور 58
خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی .فوری
شماره سند0139 :
موضوع :موقعیت کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ مناطق کردنشین طی هفته گذشته نسبتًا آرام بود .هر چند کماـکان گزارشهایی مبنی بر وقوع زد و
خوردهای پراـکنده میان نیروهای دولتی و شورشیان کرد به گوش میرسد .دولت موقت ایران مجددًا
ـکنترل خود را بر تمام شهرهای عمده منطقه اعمال کرده است ظاهرًا پیکاری را در مورد توسعه اقتصادی
درمنطقه آغاز کرده است .هنوز اطالعات کاملی دراین موردنداریم و سفارت حاضر نیست پیشبینی کند
ـکه پیروزی ظاهری نیروهای دولتی در پس گرفتن ـکردستان یک موفقیت دائمی است.
3ـ طی هفته گذشته نیروهای دولتی پس از برقراری کنترل بر کلیه شهرهای کـردنشین ٬مشـغول
عملیات پاـکسازی بودهاند .روزنامه ـکیهان در تاریخ  24شهریور گزارشهایی پیرامون چند درگیری در
نزدیکی مرز ترکیه در آذربایجان غربی و مناطق پیرانشهر ٬سردشت و سلماس درج کرد .گزارشهای دیگر
حاـکی از تیراندازی شبانه در منطقه مهاباد است .یک گزارش پر پیچ و تاب از سردشت حکایت از آن دارد
ـکه ارتش  400تن از اعضای حزب دموکرات ـکردستان را در منطقه به محاصره در آورد و با جت و
هلیکوپتر آنان را در مورد حمله قرار داده است )ما هیچ چیز در تأیید این مطلب نداریم(.
4ـ به نظر نمیرسد که ایران مشکلی با عراق یا ترکیه در مناطق مرزی داشته باشد .یک گزارش
مطبوعاتی حاـکی از آن است که ترکیه از دادن اجازه به مردم برای فرار به ترکیه از طریق سروخودداری
ـکرده است .خلخالی ٬قاضی شرع ٬ادعا کرد که هفته گذشته نیروهای مسلح عراق در  25کیلومتری جنوب
غربی بانه به مواضع چریکهای کرد ایران حمله کرده و کردها را مجبور به عقبنشینی تا مرزایران کردهاند.
خلخالی پرونده شش عراقی اسیر شده را که همراه شورشیان کرد میجنگیدند ٬با احتیاط غیر معمولی
بررسی میکند .هر چند دادگاه وی ٬آنها را به مرگ محکوم کرده است ٬لیکن آنها را به خاطر تجدید نظر در
پروندههایشان به تهران آوردهاند.
5ــ از تاریخ  17شهریور تنها دو کرد اعدام شدهاند و احتماًال این اعدامها ربطی به فعالیت شورشیان
ـکرد نداشته است .با بازگشت خلخالی به قم به نظر میرسد که از سرعت اعدامها تقریبًا تا حد رکود کاسته
شده است .احتماًال این امر منعکس کننده موضع بخشایندهتر دولت موقت ایران نسبت به یک مغلوب
است .معهذا سفارت در شگفت است که احیانًا احتیاط دولت موقت ایران ناشی از این حقیقت باشد که
ـکردهاتعدادنسبتًا زیادی )حدود 80ـ (150گروگان دولتی را دراختیاردارند.قضیه به هر صورت که باشد
ما نیز تصورمیکنیم که تاـکنون سیاست اعدامهای دولت موقت ایران خسارت عمدهای برقبایل کردشدیدًا
وفادار وارد آورده است .دو نفر از جدیدترین اعدامیهای کرد از اعضای خانوادههای سرشناس سنندج
بودند .یکی به نام ”بهرام کمانگر“ که متهم به فعالیتهای آشوبگرانه و اشغال اراضی اطراف شهر با توسل به
زور بود ٬ودیگری علیرضا سنندجی )معروف به ولی خان( متهم به داشتن روابط نزدیک با رژیم گذشته و
قتل یک کشاورز و تجاوز به عنف نسبت به یک زن روستایی بود .صرف نظر از صحت این اتهامات به ویژه
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احتمال دارد که این اعدامها ٬دو قبیله بسیار نیرومند کرد را بیش از پیش از یکدیگر جدا سازد.
6ـ همان طور که قبًال گزارش شد ٬مقامات دولت موقت ایران کماـکان بر مقاصد خود مبنی بر کمک به
مناطق کردنشین جهت جبران خسارتهای جنگ و توسعه اقتصادی تأـکید مینمایند .معهذا” ٬شکـیبا“
استاندار ـکردستان که خود یک کرد است ٬به مطبوعات گفت که هر چند وی در ابتدا اطمینان داشت که
اوضاع بهبود خواهد یافت لیکن دیگر اطمینانی نداشت .به نقل از وی گفته شد که ”اوضاع در ـکردستان به
سرعت رو به وخامت نهاده است“ .وی میافزاید که این اوضاع در نتیجه مجازاتهایی است که خلخالی در
مورد شورشیان صادر میکند و همچنین درنتیجه اعمالی که پاسداران انقالب و کمیتههای مذهبی انجام
میدهند.
7ـنظریه :واـکنش خشن دولت نسبت به وضعیت کردها دو نتیجه داشته است :دولت موقت ایران کنترل
بی چون و چرای خود را بر شهرهای عمده کردنشین و راههای ارتباطی تا مرزها ٬اعمال کرده است.
همچنین به نظر میرسد ٬شاید به طور موقت ٬هرگونه زمزمه خودمختاری در مناطق سنینشین را سرکوب
ـکرده باشد .بدیهی است که اطالعات کافی در این مورد نداریم .ما نمیدانیم که شورشیان کرد تا چه حد
قوی و متحدخواهند بود .ما گمان میکنیم که در آینده قابل پیشبینی حمالت چریکی سطح پایینی توسط
ـگروههای مختلف علیه نیروهای مسلح دولت موقت ادامه خواهد داشت.
هنوز خیلی زود است که بگوییم این جنگ به یک جنگ چریکی تمام عیار که از حمایت فعاالنه مردم
شهرها برخوردار است .یعنی جنگی که میتواند کنترل دولت موقت را بر شهرها و ارتباطات جدًا مورد
لینگن
تهدید قرار دهد .تبدیل خواهد شد یا نه.
سند شماره )(40

تاریخ 27 :سپتامبر 79ـ 5مهر 58
خیلی محرمانه

از :دفتر حفاظت منافع آمریکا در بغداد.
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
رونوشت :سفارت آمریکا در تهران
ـگزارشگر :ادوارد ال .پک
شماره سند2045 :
موضوع :دولت عراق دستور بازگشت کردها به شمال را میدهد
1ـ )طبقهبندی نشده( در  29شهریور ٬رئیس جمهور عراق ٬صدام حسین حکمی صادر کرد مبنی بر
تجویز بازگشت کردهای بارزانی مستقر در مرکز و جنوب به مناطق شمالی خودمختار .فرمان متذکر
میشود که تعدادی از کردها به خاطر ”شرایط غیر عادی“ که قبل از ابالغ حکم خودمختاری در 20اسفند
 1352پیش آمد از منطقه حرکت کرده بودند.
2ـ )خیلی محرمانه( حکم مزبور غالبًا به عنوان اطالعیهای از جانب دولت عراق تلقی میشود ٬که او٬
برخالف ایران ٬در حال حاضر هیچ ترسی از اقلیت کرد خود ٬علیالخصوص همان گروهی که در اوائل
سالهای  70شورش ضد دولتی را رهبری میکرد ٬ندارد .نام ”ـکردهای بارزانی“
کم و بیش به هواداران حزب دمکرات کردستان تحت رهبری بارزانی اطالق میشود ٬تنها حزب کردی که
واقعًاپیروانی برای خوددارد.اما با عضویت در  PPNFخود را قانونی نکرده است .بر طبق این حکم ٬حدود
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 10/000نفر واجد شرایط هستند که به طرف شمال حرکت کنند ٬اما بدیهی است که آنها در عوض انتقال
یافتن به دهکدههای پیشین خود در کوهستانها ٬به قرارگاههای جدید دولتی واقع در کوهپایههای مناطق
ـکردنشین برده خواهند شد .عملیات استقرار محدود توسط دولت عراق با دقت شدید زیر نظر خواهد بود و
بنابراین نسبتًا آرام انجام خواهد گرفت .آنهایی که مایل به تغییر مکان هستند ٬باید اول تقاضایشان را برای
انجام این کار ثبت کنند و سپس منتظر ابالغ محلهای مسکونی بمانند .در همین ضمن ٬دولت عراق به طور
مداوم در حال تبلیغ در مورد تالشهای دیگرش برای کردها از نظر تسهیالت و امکانات اسـتخدامـی
میباشد.
3ـ )خیلی محرمانه( نظریه :این حکم فقط یک ماه بعد از ابالغ عفو عمومی صدام به کردها صادر
میشود )تلگراف مرجع(.
به نظر می رسد که این عمل برای بسیاری از عراقیها شگفتآور است .زیرا که بیانگر یک اعتماد به
نفس در زمینه کنترل دولت عراق روی کردها میباشد که ممکن است به خصوص با توجه به اغتشاش
موجود کردها در ایران قدری ناپخته باشد .حکم مزبور در اصل به نمایش گذاشتن آرامش کردهای عراق
در همان حالی است که ایرانیان برای کنترل کردهایشان به سختی تالش میکنند .با این همه به نظر میآید
ـکه دولت عراق ازخطر سرایت جنگهای برون مرزی بداخل عراق کامًال آـگاهی دارد و بر طبق شایعات ٬سه
ـکمپ برای جمع آوری پناهندگان کردی که از جنگ فرار میکنند ٬به وجود آورده است .ماتردیدی نداریم
ـکه ورود و خروج از کمپها شدیدًا زیر نظر دولت عراق میباشد ٬اما بدون شک ترددهای مرزی از هر دو
پک
طرف وجود دارد ٬که بدون کنترل ادامه مییابد.
سند شماره )(41
تاریخ 12 :اـکتبر 79ـ  10مهر 58
از :سازمان خبر رادیوهای بیگانه ـ تل آویو
به :سازمان خبری رادیوهای بیگانه واشنگتن دی .سی .ـ صدای آمریکا .واشنگتن دی .سی .ـ مرکز انبار
سازمان خبری واشنگتن ـ سازمان خبری در لندن ـ کاورشم ـنیکوزیا ـکادر ـگروه چهارم عملیات روانی
درفورت براـگ ـ  NPICواشنگتن ـ ستاد مرکزی نیروی هوایی در رامشتین
صدای ملی ایران از حقوق کردها دفاع و از منع فعالیت آنها انتقاد مینماید
)مخفی( صدای ملی ایران به فارسی برای ایران ساعت  17/30به وقت ـگرینویچ ـ  9مهر58
)تفسیر بدون ذـکر مأخذ” :بیانیه لکه ننگ را از دامن تاریخ ایران پاـک کنیم“(
بدون طبقهبندی
متن
هممیهنان عزیز :نیروهای ملی کشور از ادامه بیثباتی در منطقه ـکردستان عمیقًا نگران میباشند.
دالیل به وجود آمدن این حوادث در این منطقه روشن میباشد و این مسئله چندین مرتبه مورد بحث قرار
ـگرفته است .زیر شعار دروغین دفاع از اسالم ٬عوامل امپریالیسم و صهیونیسم سعی دارند به نیروهای
حقیقی انقالب و تقاضاهای مشروع و منصفانه مردم کرد برای به دست آوردن خودمختاری اداری و
فرهنگی در چهار چوب تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران ضربه وارد آورند.
مرگ زنان ٬بچهها و پیران بیدفاع در ـکردستان پیشدرآمدی برای نابودی آزادی در کشور میباشد٬
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ـگر چه امام خمینی تأـکید دارند که انقالب به خاطر نابود نمودن آزادی به وجود نیامد .این مطلب را باید
برای همه روشن نمود که اعدام ٬کشتار ٬یادداشت ٬اخراج و بمباران راه مناسبی برای شفا دادن بیماریهای
اجتماعی نمیباشد .در همین ضمن این مطلب باید درک گردد که در کشـور مـا خـلقهای مـظلوم و
ستمدیدهای هستند که یکی از آنها مردم ـکردستان میباشند .در دوران حاـکمیت سلسله پهلوی مردم
ـکردستان همانند بقیه مردم ایران از حق انتخاب نهادهای قدرت محلی محروم بودند .مقامات اداری٬
استانداران و مدیران کل به وسیله شاه انتخاب میشدند و به وسیله مجلس ٬به وسیله درباریان ٬مزدوران
امپریالیسم و استعمار انتخاب میشدند .مقامات نظامی و غیر نظامی ٬عوامل ساواـک و خانها و سران
مرتجع ایلهای ـکردستان این مردم ستمدیده را غارت مینمودند .در عوض پیشبرد حیات اقتصادی و
فرهنگی و سیستم درمانی در ـکردستان ٬توپ و پلیس به منطقه ـکردستان فرستاده میشد .وقتی که طاقت
مردم کرد به منتهای خود رسید و مردم کرد بر علیه این استبداد اعتراض نمودند ٬آنها را تحت شعار مبارزه
با به اصطالح راهزنها ٬خرابکاران و جداییطلبان سرکوب نمودند .هویت فرهنگی و ملی مردم کرد مورد
توهین قرار میگرفت .در نتیجه ـکردستان به یکی از مناطق عقب افتاده و ستمدیده کشورمان تبدیل شد و
زندگی برای ساـکنان این منطقه به صورت یک جهنم واقعی درآمد.
این مسئله روشن میباشد که مردم ـکردستان نقش با ارزشی در به وجود آمدن فرهنگ قدیمی ایران
بازی کردهاند و آنها فداـکاری فراوانی در مبارزه برای به دست آوردن استقالل و آزادی کشور نمودند.
تحت رهبری چهرههای سیاسی چون صالحالدین ایوبی ٬مردم ـکردستان بر علیه مهاجمان برای دفاع از
استقالل و آزادی تمام خلقهای ایران و فرهنگهایشان به پا خواستند .آنها همچنین نقش مهمی در شکل
ـگرفتن جنبش ملی و آزادیبخش کشورمان داشتند .مردم ـکردستان کلید آزادی و خوشبختیشان را در
انقالب میدیدند و آنها تحت رهبری امام خمینی همراه با بقیه خلقهای ایران بر علیه رژیم شاه مبارزه کرده
و در این راه فداـکاریهای بسیار نمودند.
پس از پیروزی انقالب کردها همانند بقیه خلقهای تحت ستم ایران انتظار داشتند که در رژیم جدید
جمهوری تمام )؟ ستمها و توهین( فقرها و عقبماندگیها و محرومیتهای ملی از بین بروند و جاده آزادی و
عدل هموار گردد .کردها ایران را به عنوان سرزمین اصلیشان نگاه میکنند و فکر جدایی ـکردستان از ایران
را در مخیلهشان هم راه نمیدهند .آنها تمایل دارند که آزادانه در خانواده صمیمی و برادرانه خلقهای ایران
 10مهر
زندگی کنند و امور محلی را در محدوده تمامیت ارضی ایران متحد اداره نمایند.
سند شماره )(42

تاریخ 10 :اـکتبر 79ـ 18مهر 58
طبقهبندی :خیلی محرمانه

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی .فوری
شماره سند0847 :
موضوع :مشکالت کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ طبق گزارشهای مطبوعاتی و رادیویی در جواب به کمینی که به پاسداران انقالب وارد آمد )تلگرام
مرجع( ٬چمران وزیر دفاع از طریق هوایی به ـکردستان رفت تا بر عملیات علیه شورشیان ٬نظارت کند .در
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همین حال ”شاـکر“ ٬رئیس ستاد مشترک اعالم کرد که ارتش ”برنامههای گستردهای جهت مقابله با
شورشیان کرد“ تهیه کرده است و صباغیان ٬وزیر کشور به مطبوعات گفت دولت موقت ایران در نظر دارد.
پس از اینکه منطقه شناسایی شد ٬جنگ را از داخل شهرها به کوهستانها بکشاند.
3ـ روشن شدن ماجرای کمین خیلی طول خواهد کشید:
طبق گزارش کمین روز یکشنبه  15مهر اتفاق افتاد .کمین هنگامی روی داد که پاسداران انقالب بدون
اطالع فرمانده محلی ارتش و خالف توصیه او از قرارگاه ژاندارمری نزدیک سردشت ٬به جانب بانه
میرفتند ٬معلوم نیست که  ٬22یا  52پاسدار در جریان این کمین کشته شده باشند.
4ـ در تاریخ  18مهر مراسمی برای پاسداران کشته شده در سراسر ایران برگزار شد .در تهران بازار
تعطیل شد و مراسمی در دانشگاه تهران بر پا گردید لیکن هیچ تظاهراتی در مقابل سفارت بـه وقـوع
نپیوست) .تظاهرات روز  17مهر طبق نوشته روزنامه جمهوری اسالمی از جانب جامعه دانشـجویان
مسلمان دانشگاه تهران و سازمان دانشجویان مسلمان دانشگاه شریف ترتیب یافته بود(.
5ــ روزنامه ”جمهوری اسالمی“ ٬نشریهراستگرایان ٬امروز هم کماـکان به حمالت خود پـیرامـون
دخالت آمریکا در جبهه ـکردستان ادامه داد و تصویری خونین از یک پاسدار انقالب سوخته شده را در
روزنامه درج کرده بود وزیر آن نوشته بود”حقوق بشر به سبک آمریکایی“ )برای شرح جزئیات به تلگرام
مرجع رجوع کنید(.
6ـ عالوه بر این ٬روزنامه فوق مطلبی را به نقل از رویتر از بیروت درج کرده بود که :طباطبائی معاون
نخستوزیر اظهار داشت که دو هفته قبل شاه  200میلیون دالر از طریق زاهدی سفیر اسبق به منظور
حمایت مالی در اختیار شورشیان کرد قرار داده است .نظریه :نظریات دولت موقت ایران تاـکنون در مورد
دخالت خارجیها نسبتًا مشخص نبوده است ٬لیکن بدیهی به نظر میرسد که آنها نسبت به همکاری عراق با
اـکراد و همچنین ارتباط ”اسرائیلیها“ با آنان مظنون هستند.
7ـ روز چهارشنبه  18مهر به دنبال قرار قبلی با ”پارساـکیا“ رئیس اداره چهارم وزارت امور خارجه٬
قائم مقام رایزن سیاسی نسخهای از سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی را به وی نشان داد و نگرانی
سفارت را نسبت به لحن گزارشهایی پیرامون دخالت آمریکا در ـکردستان بیان داشت .مأمور سفارت
خاطرنشان ساخت که احتماًال چنین گزارش بیاساسی موجب برگزاری تظاهرات کوچکی در تاریخ 17
مهر در مقابل سفارت شده است .مأمور سفارت ادامه داد که روزنامه جمهوری اسالمی به هر حال نشریه
حزب جمهوری اسالمی آیتاهلل بهشتی است .پارساـکیا به مأمور سفارت اطمینان داد که دولت موقت ایران
در چنین مطالبی دست ندارد و تا کنون هیچ یک از مقامات دولت موقت ٬دولت ایاالت متحده را متهم به
دخالت در ـکردستان نکردهاند .او به یاد آورد که در گزارشهای بعضی از مطبوعات نامی از ایاالت متحده
برده شده ٬لیکن اظهار داشت تنها اتهامی که دولت نسبت به دخالت قدرتهای خارجی وارد آورده ٬متوجه
اسرائیل و عراق بوده است” .پارساـکیا“ گفت که دولت موقت ایران روزنامههای ”آزاد“ از قبیل جمهوری
اسالمی را کنترل نمیکند ٬لیکن وی به نگرانی ما در این مورد پی برد .او گفت که نگرانی ما را به اطالع
یزدی ٬وزیر امور خارجه ٬که به تازگی به ایران بازگشته است ٬خواهد رساند” .پارساـکیا“ اظهار داشت که
بعد از ظهر آن روز یزدی مصاحبه مطبوعاتی خواهد داشت ٬تا در مورد سفر خوددر مورد سفر خود
توضیحاتی بدهد .در حین صحبت ٬مأمور سفارت مکررًا در مورد احترام دولت ایاالت متحده نسبت به
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تمامیت ارضی ایران اطمینان خاطر داد.

لینگن

سند شماره )(43
تاریخ 15 :اـکتبر 79ـ 23مهر 58
از :اداره وابسته دفاعی ایاالت متحده در تهران
طبقهبندی :خیلی محرمانه
به :اداره اطالعات دفاعی ٬واشنگتن ٬دی .سی.
شماره سند0948 :
موضوع :وزیر دفاع و فرمانده نیروی زمینی ایران در ـکردستان زخمی شدند
16ـ خالصه) :خیلی محرمانه( در حین مالقات با افراد نیروهای مسلح ایران در صبح  23مهر  58این
اطالعات به منبع اطالعاتی داده شد .مصطفی چمران وزیر دفاع و سرتیپ ولیاهلل فالحی فرمانده نیروی
زمینی که در مأموریت بررسی اوضاع در ـکردستان بودند ٬توسط نارنجک دستی )نوعی وسیله انفجار( که
به اتاق گردهمایی آنان پرتاب شده بود ٬مجروح شدند .گفته میشود هر دو نفر در بیمارستانی در ـکردستان
بستری هستند.
نظریه تهیه کننده:
الف) :خیلی محرمانه( منبع کامًال اطمینان دارد که این خبر حقیقت دارد .معهذا وی قادر به مشخص
ـکردن محل حادثه و میزان جراحات وارده به افراد نبوده است.
ب) :خیلی محرمانه( دلیلی برای تردید در مورد صحت این اطالعات نداریم .اـگر فرض بر آن داریم که
خبر درست باشد ٬نشانه اقدامات جدید و شدیدتر دولت موقت در ـکردستان خواهد بود.
هنگامی که دشمن شما در کشتن یا کوشش برای کشتن نمایندگان شماپافشاری میکند ارجاع به حکمیت
)برای رفع اختالف با این دشمن( کار مشکلی است.
سند شماره )(44

تاریخ 19 :اـکتبر 79ـ 27مهر 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی .فوری.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند1105 :
موضوع :سوءظن ایران نسبت به دخالت ایاالت متحده در ـکردستان
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ سوءظن ایرانیان نسبت به دخالت ایاالت متحده در ـکردستان ٬در اینجا مشکل جدی و دنبالهداری
است .درمالقاتهایی که هفته گذشته باانتظام ویزدی داشتیم٬یزدی ٬وزیر خارجه ٬در اظهاراتش خطاب به
مأمور سفارت مکررًا دخالت سازمان ”سیا“ را مورد تأـکید قرارداد .در حالی که احتماًال در کم کردن
سوءظن آنها مقداری پیش رفتهایم ٬رژیم با لحن مرددی سخن میگوید و در این مورد مقدار بسـیار
معتنابهی شکاـکیت باقی مانده که باید بر آن فائق آییم.
3ـ عالوه بر این ٬مطبوعات از جمله روزنامههایی که در نظر عامه وابسته به خمینی هستند و افرادی
چون انتظام ویزدی علنًا کنترلی بر آن ندارند ٬همه روزه حمالت خود را ٬بااتهام دخالت در ـکردستان ٬علیه
ما ادامه میدهند.
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4ـ انتظام به ما اظهار داشته است که اـگر ایاالت متحده در یک سطح عالی علنًا این گزارشها را تکذیب
نماید .او و دیگر مقامات دولتی که از خطرات ناشی از تداوم این مبارزه آـگاهی دارند ٬اسباب بهتری برای
مقابله با این مشکل خواهند داشت.
5ــ ما میخواهیم که عکسالعمل نشان دهیم .ما نمیخواهیم در موضع تالفی جویانه تنگی قرار
بگیریم که برای اتهامات مسخرهای که از سوی مطبوعات و عناصر در دولت موقت ایران علیه ما به عمل
میآید اعتباری قائل شویم ٬و هر بار که این اتهامات مطرح شد در مقام تکذیب آنها برآییم .ما همچنین
اذعان داریم تا زمانی که دولت همچنان درگیر مسئله ـکردستان است ٬بهانه مذبوحانه مـناسبی بـرای
مطبوعات و بسیاری از چهرههای سیاسی ایران خواهیم بود.
6ـ با وجوداین ٬ما گمان میکنیم زمان آن فرا رسیده است که ما با یک تأـکید مجدداستوار بر موضعمان
در این مورد ٬در وسایل ارتباط جمعی ظاهر شویم .بنابراین از وزارتخانه تقاضا میکنیم در آینده نزدیک
فرصتی برای یک مقام ارشد تصمیم گیرنده بیابد تا حمایت ما را از تمامیت ارضی و استقالل ایران مجددًا
اعالم داشته و در این رابطه تأـکید ورزد که اتهامات دخالت ما در ـکردستان کًال بیاساس است .با چنان
بیانیهای که از جانب یک مقام عالیرتبه در مطبوعات صادر میشود ٬موضع خود ما در تهران در رابطه با
لینگن
چنین اتهاماتی که آنها مطرح میکنند ٬شدیدًا تقویت خواهد شد.
سند شماره )(45

تاریخ 22 :اـکتبر 79ـ 30مهر 58
طبقهبندی :سری

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی .فوری
شماره سند11179 :
موضوع :مشکالت کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ از  24مهر جنگ در مناطق کردنشین و شدیدترین آن در مهاباد ادامه داشته است .طبق نوشته
روزنامههای تهران در تاریخ  12مهر ٬جنگ شدیدی به ویژه در مهاباد روی داد که طی آن یک تانک در
داخل خود شهر منهدم شد .از قرار معلوم مقداری جنگ خانه به خانه در آنجا ادامه دارد و شاید  77نفر
ـکشته شدهاند .زدوخوردهای پراـکنده گزارش شده همچنان در سراسر مناطق کردنشین در بوکان ٬مریوان٬
سقز و بانه ادامه دارد .در تاریخ  28مهر تظاهرات و انفجارهای بمب در سنندج به وقوع پیوست.
3ـ واـکنش دولت موقت ایران نسبت به جنگ گسترده ٬فوقالعاده بی نظم و سازمان نیافته بوده است.
شکیبا ٬استاندار استان ـکردستان در تاریخ  28مهر به نشریه تهران تایمز گفت که در استان او نقض کامل
قوانین و انتظامات حکمفرماست .او گفت پاسداران در سنندج ٬دستوری از شورای انـقالب دریـافت
داشتهاند مبنی بر اینکه در اداره تظاهرات سنندج دخالت ننمایند و بنابراین آنها کامًال عقب نشستند.پلیس
و ژاندارمری محلی به علت خطرناـک بودن اوضاع از مداخله خودداری ورزیدند و طبق گفته فرماندار ٬به
دنبال یک اعتصاب عمومی شهر به حالت تعطیل درآمد.
4ـ از قرار معلوم چمران ٬وزیر دفاع ٬هفته گذشته به منظور تالش برای تحت کنترل در آوردن اوضاع به
ـکردستان رفت .مقامات سفارت شایعاتی مبنی بر مجروح شدن وی و سرتیپ فالحی را درجمالت مختلف
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شنیدهاند .معهذا ٬در تاریخ  28مهر فرمانده ستاد فالحی و ابوشریف ٬فرمانده سپاه پاسداران در مراسم
فارغالتحصیلی مدرسه نظام در تهران حضور داشتند ٬لیکن ما هنوز چمران را ندیدهایم.
پاسداران انقالب که قسمت عمده جنگ در ـکردستان را اداره میکنند ٬به نظر نمیرسد که در مقابل
تاـکتیک حمله و گریز شورشیان کرد خیلی خوب عمل کنند .در حالی که گزارشهایی وجود دارد مبنی بر
اینکه هلیکوپترها و هواپیماهای ارتش در عملیات تدافعی در مهاباد شرکت میکنند ولی هنوز به طور
جدی درگیر جنگ نشده است .فرمانده ارتش مهاباد به روزنامه تهران تایمز گفت که ارتش تا کنون فقط در
یک درگیری در کوههای مهاباد درگیر بوده است ٬درگیری زمانی روی داد که به سوی آنان آتش گشوده
شد وایشان آن را پاسخ گفتند .طبق یک گزارش موثق افسران یک گردان زرهی که از دستور چمران جهت
شرکت در جنگ سرباز زده بودند ٬در دادگاه انقالب تحت محاـکمه هستند )ما قادر به تأیید این گزارش
نبودهایم(.
5ــ به نظر نمیرسد در تالشهای دولت موقت ایران جهت مذاـکره با شورشیان به مراتب پیشرفتی
حاصل شده باشد و افزایش سریع نمایندگانی که از جانب خمینی ٬بازرگان و دیگران اعزام شدهاند انبوهی
از گزارشهای متضاد را به وجود میآورد .فروهر ٬وزیر مشاور و زیبا کالم نماینده بازرگان در تاریخ 19
اـکتبر به تهران بازگشتند و به هیئت دولت گزارش دادهاند .بر اساس گزارشهای مطبوعات ٬در حالی که
فروهر با رهبران محلی کردها مالقات کرده است .تماسی با حسینی و یا قاسملو نداشته است .از طرف
دیگر ٬روز پنجشنبه  10مهر ٬روزنامه تهران تایمز چنین نقل کرد که مهدی بهادران نماینده شخصی خمینی
ـکه مدت یک ماه در ـکردستان بوده است به خمینی گزارش داده که مسائل ـکردستان ناشی از توطئهای است
ـکه به وسیله روحانی نمایان ساواـکی ضد کرد ٬فرماندهان محلی نظامی و ژاندارمری و چمران وزیر دفاع
میباشد .بعدها این داستان به وسیله دفتر بازرگان تکذیب شد و گفته شد که نه تنها گزارش ”بهادران“
دروغ بوده ٬بلکه خود وی نیز نماینده خمینی نبوده است.
6ـ در تاریخ  29مهر بازرگان مذاـکراتی با خمینی انجام داد و روزنامه تهران تایمز گمان بر آن دارد که
وی پیشنهاد عفو حسینی و قاسملو را هم مانند دیگر رهبران حزب دموکرات کردستان ٬کرده است .معهذا٬
سفارت تردید دارد که خمینی که تا به امروز از معامله کردن با این دو رهبر خودداری نموده است ٬چنین
پیشنهادی را بپذیرد.
در تاریخ  29مهر خمینی خطاب به کارمندان رادیو و تلویزیون گفت که وی بدلیل اینکه شورشیان با
مردم بی گناه محلی مخلوط هستند ٬نمیخواهد که برای ـکردستان اعالم جنگ تمام عیار بکند .او به اـکراد
خطاب کرد که شورشیان ضد انقالبی را از خود جدا سازند و اخطار کرد که نقشهای در جریان است که به
وسیله ”مردمی که منافعشان به سبب انقالب در خطر افتاده“ اجرا می شود و میخواهند از راه جدا کردن
ـکردستان ٬بلوچستان و خوزستان کشور را متالشی کنند.
7ـ در میان تمام اینها ٬نماینده دیگری از خمینی ٬شیخ حسن کرمانی ٬در  29مهر برای مذاـکراتی با
مأموران رسمی بغداد به طرف مرز عراق پرواز کرد) .ـگزارشهای مطبوعات ادعا کردهاند که هواپیماهایی
احتماًال هواپیماهای عراقی ـ به فضای ایران در ـکردستان تجاوز میکردهاند(.
8ــ ایاالت متحده همچنین در روزنامه جمهوری اسالمی متعلق به جناح راست ٬مورد حمله قرار
میگیرد .این روزنامه در  29مهر مطلبی را در مورد ـکردستان که ادعا میکرد که مزدوران آمریکایی در
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جنگ شرکت میکنند ٬درج کرد.

لینگن

سند شماره )(46
به :دفتر اطالعات دفاعی
از :دفتر اطالعات دفاعی واشنگتن ٬دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه غیر قابل رویت برای خارجیان  2546تاریخ 23 :اـکتبر 79ـ 1آبان 58
شماره سند5059 :
موضوع :یادداشت اطالعاتی دفاعی از طرف دفتر اطالعاتی دفاعی ایران :کردها مهاباد را میگیرند
1ـ )خیلی محرمانه ـ غیر قابل رؤیت برای خارجیان( در خالل اواخر هفته  22مهر ٬جنگ شدیدی در
منطقه کردنشین از شمال غربی ایران ٬بین شورشیان کرد و نیروهای دولتی دوباره آغاز شد .از بیست و
ششم تا به حال٬شدیدترین جنگ ٬در پناهگاه سابق کردها در مهاباد ٬صورت گرفته است.ـکردها ٬حداقل
به طورموقت ٬از تاـکتیک چریکی حمله و گریزدست کشیدهاند و نیروهای دولتی رامستقیمًا در خیابانهای
مهاباد به مبارزه میطلبند .از قرار معلوم کردها ٬بدنبال دو روز جنگ شدید که طی آن سه تانک را نابود و
چهارمی را تصاحب کردند ٬ترتیبی دادند که نیروهای دولتی را در بیست و هشتم به سربازخانههایشان
برگردانند .در حال حاضر آنها اـکثر شهر را تحت کنترل دارند .تعداد کشتهها و زخمیها محاسبه نشده است.
ـگزارش شده که شهر روز بیست و دوم نسبتًا آرام بوده و ظاهرًا هر دو طرف مناطق خودشان را حفظ
میکنند .شورشیان هیچ کوششی برای حمله به پادگانها نکردهاند ٬و نیروهای دولتی هیچ تالشی جهت
ترک سربازخانهها انجام ندادهاند.
2ـ )خیلی محرمانه ـ غیر قابل رؤیت برای خارجیان( باید منتظر ماند و دید که آیا دولت آخرین
درگیری را با اعزام دوباره نیروهای تقویتی نظامی به منطقه جواب خواهد داد ٬یا اینکه درپی حصول توافق
از طریق مذاـکره خواهدبود .دالیلی وجوددارد که بعضی از مقامات یک راه حل صلحآمیز رادوست دارند.
هم اـکنون فروهر وزیر امور استانها به دنبال مذاـکرات مقدماتی صلح بارهبران کردها ٬به تهران بازگشته
است .همچنین ٬نقل میشود که آیتاهلل بهشتی ٬عضو عالیرتبه روحانیون ٬روز بیست و هشتم گفته است که
این شورش باید از طرق سیاسی خاتمه یابد نه از راههای نظامی اما اینکه نمایندگان دولت باید با چه
چیزهایی )پیشنهادهائی(اقدام به مذاـکره نمایند ٬قابل سؤال است .تنهاقولی که تا کنون فروهر علنی ساخته
است ٬عفو اـکراد به استثنای رهبران آنها شیخ حسینی و قاسملو میباشد .احتماًال هر گونه تالش جدی
برای مذاـکره در مورد برقراری صلح توسط آیتاهلل خمینی که به مصلحتاندیشی شهرت ندارد ٬خنثی
خواهد شد .در گذشته وی نسبت به تقاضاهای خودمختاری اقلیتها سختگیری میکرد و اـکنون انتظار
نمیرود که حاضر به مصالحه باشد .احتماًال کردها نیز به نوبه خود با پیروزیهایشان در مهاباد دلگرم
شدهاند و محتمًال با سرسختی بیشتری به تالش خود برای کسب خود مختاری ادامه خواهند داد.
ـگزارشگر :آدامز
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سند شماره )(47

تاریخ 28 :اـکتبر 79ـ 6آبان 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
موضوع :گزارش سیاسی هفتگی
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ خالصه :ناآرامی در مناطق کردنشین ادامه دارد و شهر مهاباد مرکز عملیات خشونتآمیز فزاینده
بوده است .سطح زدوخورها منجر به آن شده است که چهار عضو کابینه دستور گرفتهاند یک کمیسیون
ویژه برای مذاـکرات صلح تشکیل دهند .در خوزستان چندین حادثه پرتاب بمب گزارش داده شده است.
زدوخورد هفته گذشته در بندر انزلی در ساحل دریای خزر ظاهرًا منجر به آرامش شده است و یک
ـکمیسیون رسیدگی برای گزارش درباره اوضاع اعزام شده است .اسقف ـکلیسای انجیلی در اصفهان از
طرف چند مهاجم ناشناس مورد حمله قرار گرفته است .در تهران ٬کابینه نشانههایی از فشارهای داخلی
بروز میدهد و وزیر بازرگانی دو نفر از همتاهای خود را متهم کرده است که برای انتصاب یک نفر به
معاونت خود که گویا سابقًا عضو ساواـک بوده است ٬اعمال نفوذ میکنند .معاون وزارت بازرگانی از قرار
میلیون با چهار میلیون دالر از پولهای وزارت بازرگانی فرار کرده است) .پایان خالصه(
3ـ ناآرامی در منطقه کردنشین ایران در هفته گذشته ادامه داشت و زدوخوردهای اصلی در اطراف
مهاباد بوده است .هر چند گزارشهای رسیده چندان روشن نیست ٬ولی در پایان هفته گذشته مهاباد ظاهرًا
به طور کم و بیش رسمی در دست شورشیان کُرد بوده است و شورشیان حزب دمکرات آزادانه در شهر
رفت و آمد میکنند .فرمانده ایرانی ارتش در این منطقه به مطبوعات اظهار داشت که واحدهای ارتش و
پاسداران انقالب در مهاباد ناـگزیرند به دستور حکومت موقت ایران در سربازخانههای خود باقی بمانند تا
از قتل غیرنظامیان در مهاباد اجتناب شود .هنگامی که واحدهای حکومت موقت ایران میکوشند در شهر
رفت و آمد کنند ٬ظاهرًا در معرض تیراندازی واقع میشوند .حوادث پراـکندهای همچنان در سراسر منطقه
ـکردنشین روی میدهد و پاسداران انقالب آماج اصلی حمالت کردها هستند .آخرین زدوخوردها از
مریوان و بانه گزارش شده است .مدارس در سراسر منطقه اـکنون تعطیل است و کار و کسب و دادوستد
ظاهرًا هرگاه حادثهای یا تظاهراتی صورت میگیرد ٬تعطیل میشود )همان طوری که در روز  5آبان در
سقز اتفاق افتاد(.
4ـ بازرگان نخستوزیر و یک هیئت نمایندگی مرکب از پنج وزیر روز  29مهر برای بحث درباره
پیشنهادهای صلح کردها از خمینی دیدن کردهاند .ولی هنوز نتیجه این بحثها اعالم نشده است.مسئله
بخشودگی قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان و شیخ عزالدین حسینی رهبر مذهبی کردها یکی از
موانعی به شمار میآید که مذاـکرات را به بن بست کشانده است .حتی آیتاهلل خلخالی که به نام ”قاضی
دارزن“ معروف شده است ٬ظاهرًا در این کوششهای بینتیجه به منظور برقراری مجدد صلح در منطقه
دست داشته و آمادگی خود را برای تسلیم به عنوان گروگان نزد نیروهای حزب دمکرات کرد در ازای
رهایی پاسداران انقالب به اسارت گرفته شده از سوی شورشیان کرد ابراز داشته است .برای رسیدگی به
مسئله کردها چهار وزیر منصوب شدهاند که عبارتند از :هاشم صباغیان وزیر کشور ٬وزیر دفاع دکتر
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مصطفی چمران ٬و وزیر برنامه و بودجه عزت اهلل سحابی وداریوش فروهر وزیر مشاور .این چهار نفر روز
 5آبان برای بحث درباره مسائل و نقشههای مربوط به ایجاد ستادی در سنندج باخمینی مالقات کردهاند.
نام آیتاهللشریعتمداری به عنوان یک میانجی احتمالی بین حکومت موقت ایران و شورشیان کرد همچنین
به زبان آورده میشود .اظهار نظر :ماامیدواریم که موضع مالیمی که حکومت موقت تا به حال در مهاباد
داشته حاـکی از آن باشد که حکومت موقت ایران قصددارد از طریق مذاـکره برای حل و فصل مسئله کردها
بکوشد.
5ــ گزارشهای خرابکاری از استان خوزستان همچنان ادامه دارد .چنان که گزارش شدهاست روز 25
مهر  3فقره انفجار در لولههای نفتی روی داده است ٬انفجار اولی در چهار کیلومتری اهواز روی داد که
باعث آتشسوزی ناشی از ریزش گاز و نفت شد 2 .انفجار دیگر در شاهراه اهواز و بندر خمینی بر روی
خط لوله نفتی از چاههای سربسته که مدتی تعطیل شده است روی داد .روز  26مهر خرابکارانی که همراه
دسته بدرقهـکنندگان یک عروس و داماد در اهواز مسافرت میکردند ٬به طرف ستاد سابق فرماندار و یک
اتوبوس که پارک کرده بود ٬بمبهایی پرتاب کردند .ولی تلفاتی از این دو حادثه انفجار گزارش نشده است.
روز  29مهر خرابکاران خط آهن اهواز اندیمشک را منفجر کردهاند که در نتیجه یک قطار مسافربری از
خط خارج شد .از این حادثه نیز تلفاتی گزارش نشده ٬ولی خط آهن بسته شده است .حوادث پرتاب بمب
دیگری در یک قطار باری و در یک نیروگاه برق در خرمشهر گزارش گردیده ولی ظاهرًا آسیب زیادی از
این حوادث ناشی نشده است .یک نیروگاه برق در آبادان همچنین ظرف هفته گذشته مورد حمله قرار
ـگرفت .مدنی استاندار خوزستان که مدعی است ناآرامی در استان او از سوی یک کشور همسایه )عراق( به
وجود میآید شخصًا عالقهمند به برقراری آرامش در این منطقه است .حیثیت و اعتبار مدنی که یک
ـکاندیدای بالقوه در انتخابات آینده برای ریاست جمهوری میباشد ٬اـگر وی نشان بدهد که قادر نیست
اوضاع امنیتی را در خوزستان تحت کنترل درآورده لطمه خواهد دید.
6ـ مدنی همچنین در حل و فصل ناآرامیهای بندر انزلی )بندر پهلوی( دست داشته است ٬او برای
شرکت در مذاـکرات صلح به دنبال زدوخورد هفته گذشته بین ماهیگیران محلی و پاسداران انقالب از این
شهر ساحلی دریای خزردیدن کرده بود.این زدوخورد که منجر به قتل  14نفر و مجروح شدن  47نفرطبق
ـگزارش مطبوعات و )قتل  23نفر به گفته یک منبع نیروی دریایی( شده بود ظاهرًا با کنارگذاردن پاسداران
انقالب از شهر و دادن حق بیشتری به ماهیگیران خاتمه یافته است .از سوی بازرگان نخستوزیر دستور
داده شده است تا به این آشوب رسیدگی شود.فرماندار شهر انزلی٬وزیر کشاورزی و رئیس شرکت شیالت
ایران را متهم به آن کرده است که آشوبهای اخیر را آنها ایجاد کردهاند .رئیس شرکت شیالت نیز همان
طوری که انتظار میرود همه تقصیرها را به گردن فرماندار انداخته است.
7ـ تهران شاهد یک نوع جالبی از تغییر درباره مسئله کمبود مسکن دانشجویان بوده است .هـتل
بینالمللی در خیابان شمیران قدیم و هتلهای سینا و امپریال و والدروف و رویال گاردن در خیابانطالقانی
و هتل سمیرامیس در نزدیکی سفارت از سوی دانشجویان دانشگاه برای استفاده به عنوان خوابگاه اشغال
شده است .هر چند دادستان تهران ٬ژنرال شهشهانی نسبت به این اشغال اعتراض کرده است ٬به احتمال
قوی هر گونه کوششی برای اخراج این دانشجویان از طریق زور منجر به بروز حوادث خشونتآمیز
خواهد شد .از زمان انقالب تاـکنون تصرف داراییهای مشابه از سوی گروههای مختلف گزارش شده است و
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حکومت موقت ایران باید نهایت احتیاط را در مورد تقاضاهای مصادره از سوی گروههایی که مدعی
”انقالبی“ بودن هستند و ترسهای کامًال موجه صاحبان داراییها به خرج دهد.
8ــحسن دهقانی تفتی اسقف ـکلیسای انجیلی در خانه خودش دراصفهان روز  6آبان ازسوی چند نفر
ناشناس مورد حمله قرار گرفت .مهاجمین مسلح  5گلوله به طرف او شلیک کردهاند که یکی از آنها به
دست همسر او اصابت کرد و مهاجمین پس از شلیک  5گلوله از صحنه فرارکردهاند .انگیزههای این حمله
علیه اسقف که آسیبی ندیده همچنان مجهول است.
9ـ یک جنجال بزرگ وزارت بازرگانی را تکان داده است .ابراهیم نیکخلق ٬معاون وزیر ظاهرًا پس
از اینکه دریک ماجرای اختالس  4میلیون دالر که برای پرداخت حقاالرض به یک کمپانی آمریکایی
اختصاص یافته بود ابتدا پنهان شده و بعدًا فرار کرده است .نیک خلق همچنین متهم به داشتن ارتباطاتی با
ساواـک و کوشش برای برقراری شبکهای از عمال ساواـک در وزارت بازرگانی میباشد .رضا صدر وزیر
بازرگانی ٬علی محمد ایزدی وزیرکشاورزی و ـکاظم سامی٬وزیربهداری رامتهم کرده است به اینکه آنهااو
را برای انتصاب نیکخلق به عنوان معاون وزیر تحت فشار قرار دادهاند.
لینگن

سند شماره )(48

تاریخ 31 :اـکتبر 79ـ 9آبان 58

از :سفارت آمریکا ـ تهران
به :وزارت امور خارجه واشنگتن ٬دی .سی.
طبقهبندی :خیلی محرمانه
شماره سند1513 :
موضوع :مسائل مربوط به کردها
1ـ )تمام متن خیلی محرمانه(
2ـ پس از یک یا دو روز آتش بسی که به وسیله حکومت موقت ایران در مناطق کردنشین در  6یا 7
آبان اعالم شد ٬از قرار معلوم در  8آبان بر هم خورده است ٬طبق نوشته روزنامه )انگلیسی زبان( تهران
تایمز٬حسینی رهبر مذهبی آتشبس را رد کرده و نیروهای حزب دمکرات کردستان به حمالت خود علیه
پاسداران انقالبی و ژاندارمری و پاسگاههای ژاندارمری ادامه میدهند .طبق نوشته تهران تایمز هم مهاباد
و هم بوکان اـکنون در دست شورشیان است و حزب دمکرات کردستان بسیاری از پاسگاههای ژاندارمری
را در مرز ایران و عراق تصرف کرده است) .روزنامههای فارسی زبان درباره این زدوخوردها گزارشی
ندادهاند و روزنامه بامداد که صبحها منتشر میشود طی یک اطالعیه ضد و نقیض متذکر شده است که
حزب دمکرات ـکردستان از اعضای خود در مهاباد خواسته است تا از زد و خوردها به علت مذاـکرات بین
حزب دمکرات ـکردستان و دولت موقت ایران اجتناب کنند .بامداد همچنین نوشته است که روز  8آبان
مهاباد آرام بود و مغازهها بازبودهاند( .در پاسخ حمالت مداوم حزب دمکرات ـکردستان شاـکر رئیس ستاد
مشترک گفت که در حالی که ارتش رأسًا دست به عملیات مسلحانه نخواهد زد ٬با تجاوز مسلحانه و
عملیات تحریکآمیز متوجه نیروهای مسلح شدیدًا مقابله خواهد شد) .ارتش در سراسر ایـن مـدت
میکوشد از زدوخورد برکنار باشد هر چند ارتش نیز متحمل تلفات شده است و سفارت تصور میکند که
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پیام شاـکر بدین معنی است که همچنان به پیروی از این سیاست ادامه خواهد داد(.
3ـ منطقه کردنشین اـکنون برای تظاهرات در تاریخ  10آبان آماده میشود .حزب دمکرات ـکردستان
اعالم داشته است که عید قربان امسال عید شهدا نامگذاری خواهد شد و در اوراقی که در سراسر منطقه
پخش شده از مردم کرد خواسته شده است ٬با تعداد زیادی در این تظاهرات شرکت کنند و علیه ”رفتار
حکومت“ در سر و کار داشتن با مسائل کردها اعتراض کنند.
4ـ از هیئت دولت که مسئول مذاـکره با شورشیان و حل مسئله کردها است خبر کمی شنیده شده است.
به موجب گزارش مطبوعات تهران ٬حسینی نه تنها آتشبس را رد کرده است ٬بلکه همچنین خواستههای
بسیار شدیدی به مذاـکره کنندگان ارائه داده است .الاقل یکی از خواستهها ظاهرًا این است که پاسداران
انقالبی از این منطقه عقبنشینی کنند.
لینگن

فهرست اعالم

آ ـ الف
آبادان ٬322 ٬147 ٬115 ٬114 ٬64 ٬58 ٬56 /
441 ٬385
آبامونته 691 /
آبتین 351 /
آتاتورک ٬کمال 780 ٬746 /
آدامز 814 /
آذربایجان ٬178 ٬162 ٬161 ٬156 ٬155 ٬54 /
٬265 ٬223 ٬200 ٬197 ٬196 ٬193 ٬192 ٬181
479 ٬473 ٬387 ٬386 ٬298 ٬296
آذربایجان شرقی 476 ٬452 ٬387 ٬354 ٬226 /
آذربایجان غربی ٬786 ٬773 ٬761 ٬739 ٬718 /
806 ٬791 ٬790 ٬789 ٬788
آذر )دکتر( 360 /
آذری ٬علی 159 /
آذری قمی ٬احمد )آیتاهلل( 34 /
آرام 400 /
آرچارد 627 ٬616 /
آرمیتاژ ٬جان ا14 ٬13 / .
آریانا ٬منوچهر 692 ٬690 ٬662 ٬387 ٬332 /
آزرمی ٬احمد 453 /
آزموده 237 /
آزمون ٬منوچهر 250 ٬219 /
آژانس روابط بینالملل در واشنگتن 463 /
آسیای جنوبی ٬371 ٬370 ٬322 ٬273 ٬265 /
686 ٬616 ٬614 ٬467 ٬387 ٬376 ٬372

آسیای مرکزی ٬638 ٬621 ٬588 ٬545 ٬483 /
670
آصف خان ٬صدر محمد 654 /
آصفی ٬همایون 542 ٬536 ٬535 /
آفریقا 516 /
آفریقای جنوبی 468 /
آقا اسماعیل )سیمیتقو( 735 /
آقا شاهی 688 ٬666 ٬629 ٬613 ٬568 /
آقایان ٬شاهین 165 /
آـگروسمن 61 /
آل احمد 156 /
آلمـان ٬693 ٬665 ٬501 ٬438 ٬173 ٬155 /
718 ٬696 ٬695
آلمان شـرقی ٬491 ٬489 ٬326 ٬191 ٬181 /
٬684 ٬656 ٬627 ٬614 ٬612 ٬569 ٬557 ٬523
726 ٬685
آلمان غـربی ٬523 ٬516 ٬345 ٬191 ٬140 /
694 ٬671
آلمان فدرال 631 ٬608 ٬607 ٬171 /
آلیتالیا )شرکت هواپیمایی ایتالیا( 371 /
آمریکای شمالی 734 /
آمریکای التین 183 ٬137 /
آمستردام 796 /
آمستوتز ٬جی .پورسی ٬556 ٬548 ٬531 ٬525 /
٬583 ٬581 ٬580 ٬579 ٬576 ٬575 ٬558 ٬557
٬623 ٬614 ٬607 ٬601 ٬600 ٬595 ٬587 ٬584
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٬658 ٬657 ٬656 ٬654 ٬653 ٬650 ٬642 ٬630
٬678 ٬677 ٬675 ٬671 ٬670 ٬665 ٬663 ٬659
686
آمل383 ٬50 ٬
آموزگار ٬پرویز 330 /
آموزگار ٬جمشید ٬200 ٬198 ٬108 ٬27 ٬25 /
٬224 ٬221 ٬219 ٬217 ٬211 ٬209 ٬207 ٬201
400 ٬386 ٬331 ٬306 ٬296 ٬233 ٬230 ٬228
آموزگار ٬سیروس 386 ٬331 /
آناتولی 730 /
آنارشیستهای سوئد )140 / (PELO
آنکـارا ٬685 ٬682 ٬672 ٬614 ٬583 ٬340 /
٬755 ٬753 ٬752 ٬748 ٬747 ٬730 ٬728 ٬722
803 ٬792 ٬785 ٬784 ٬779 ٬778 ٬756
آهی ٬شهریار 251 ٬250 /
آیتاللهی 444 ٬392 /
آیروفلوت )شرکت هواپیمایی شوروی( 627 /
آیزنهاور 36 /
ابردورفر 124 /
ابورزک )سناتور( 428 /
ابوشریف 813 /
اتاوا 678 ٬631 ٬608 /
اتحادیه انبار چای سازمان برنامه 160 /
اتحادیه بینالمجالس 14 /
اتحادیه پرستاران 160 /
اتحادیه تلگرافچیهای تهران 160 /
اتحادیه سوزنبانان و کارمندان راه آهن 160 /
اتحادیه سوسیالیست 21 ٬10 ٬9 ٬4 /
اتحادیه کارگران انحصار دخانیات 160 /
اتحادیه کارگران بهداری بخش بهداشت 160 /
اتحادیه کارگران تنباـکو 65 /
اتحادیه کارگران چاپخانهها 160 /
اتحادیه کارگران خشک شویی و رنگریزی تهران /
160

اتحادیه کارگران ساختمان 160 /
اتحادیه کارگران سیلوی تهران 160 /
اتحادیه کارگران سینماها 160 /
اتحادیه کارگران کارخانه چیت سازی 160 /
اتحادیه کارگران کارخانه شماره  5ونک 160 /
اتحادیه کارمندان دولت 160 /
اتحادیه کوهنوردان 160 /
اتحادیه مستقل خیاطها 160 /
اتحادیه مستقل لولهـکشها 160 /
اتحادیه معلمان 319 ٬285 ٬261 /
اتحادیه معلمین 407 ٬406 ٬332 ٬318 /
اتحادیه مکانیکها 160 /
اتحادیه نانواهای تهران 160 /
اتحادیه نقاشها 160 /
اتحادیههای کارگری اسـرائـیل )هـیستاروت( /
698
اتحادیه هنرپیشگان 160 /
اترتون 503 /
اتریش 795 ٬770 /
اتفاق ٬حاج محمد تقی 269 ٬268 /
اتیوپی 697 ٬534 ٬533 /
اجویت ٬بولنت 784 ٬756 ٬747 /
احرار ٬احمد 278 /
احساناهلل خان 154 /
احمد ٬ابراهیم 736 /
احمدی )احتماًال( 24 /
احمدی ٬اـکبر 84 /
اخوانالمسلمین 645 ٬570 ٬542 /
اخوی )ژنرال( 335 ٬256 /
اداره اطالعات دفاعی واشنگتن 811 /
اداره وابسته دفاعی ایاالت متحده )تهران( ٬785 /
811 ٬789
اراـک 373 /
ارانی ٬تقی )دکتر( 155 /
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اربیل 744 /
اردالن ٬علی 238 /
اردن 760 ٬698 /
ارفرانس )شرکت هواپـیمایی فـرانسـه( ٬371 /
395 ٬382
ارالنگر ٬استیو 273 /
ارمنستان 779 ٬753 /
اروپا ٬292 ٬222 ٬192 ٬168 ٬144 ٬139 ٬71 /
796 ٬754 ٬722 ٬720 ٬535 ٬459
اروپای شرقی ٬655 ٬572 ٬551 ٬544 ٬168 /
687 ٬660
اروپای غربی 734 ٬718 /
ارومیه )رضائیه سابق( ٬789 ٬776 ٬758 ٬723 /
800 ٬790
ازبکستان 611 /
ازهاری ٬غالمرضا )تیمسار( ٬273 ٬268 ٬267 /
٬306 ٬300 ٬298 ٬296 ٬288 / 281 ٬279 ٬274
400 ٬358 ٬321 ٬320 ٬319
اسپانیا 139 /
اسپایزر 673 ٬615 /
اسپهبدی 408 /
اسپیرز 684 /
استادیوم امجدیه 390 /
استافر ٬استفانی .س 179 /
استالین ٬ژوزف 654 ٬652 ٬501 ٬169 /
استانبول 730 /
استان بیتلیس 756 /
استان حکاری 749 /
استان خراسان 730 /
استان سیستان و بلوچستان 730 /
استان غزنی 680 /
استان فارس 231 /
استان فراه 707 /
استان کابل 680 /

استان کرکوک 737 /
استان ننگرهار 680 /
استان نیمروز 680 /
استمپل ٬جان دی٬105 ٬102 ٬101 ٬100 ٬95 / .
٬119 ٬118 ٬117 ٬116 ٬113 ٬110 ٬109 ٬108
٬129 ٬128 ٬126 ٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120
٬225 ٬210 ٬207 ٬203 ٬202 ٬200 ٬164 ٬147
٬250 ٬245 ٬243 ٬242 ٬240 ٬235 ٬232 ٬231
٬312 ٬289 ٬283 ٬273 ٬261 ٬260 ٬253 ٬252
٬372 ٬366 ٬365 ٬352 ٬345 ٬334 ٬324 ٬316
٬450 ٬440 ٬430 ٬428 ٬415 ٬410 ٬395 ٬378
455
استور ٬آی.آر152 / .
استون ٬پل 548 ٬546 ٬171 /
استیوتسن ٬جون اچ65 / .
استیونسون )سناتور( 259 /
حافظ اسد 749 /
اسدی )دکتر( 449 /
اسرائـیل ٬322 ٬305 ٬258 ٬242 ٬196 ٬12 /
٬745 ٬724 ٬723 ٬722 ٬721 ٬698 ٬388 ٬362
810 ٬760 ٬757
اسعد 792 /
اسفندیار )دکتر( 764 ٬763 /
اسقاوی 283 /
اسکات ٬ویلیام )سناتور( 503 /
اسکندری ٬ایرج )دکتر( ٬167 ٬166 ٬156 ٬155 /
170 ٬169 ٬168
اسکندری ٬سلیمان میرزا )محسن( 155 /
اسکودرو ٬پـرت ٬353 ٬342 ٬327 ٬93 ٬32 /
375
اسالمآباد ٬542 ٬541 ٬535 ٬524 ٬522 ٬499 /
٬632 ٬629 ٬616 ٬599 ٬593 ٬572 ٬568 ٬559
٬679 ٬672 ٬660 ٬659 ٬656 ٬654 ٬647 ٬634
٬703 ٬701 ٬700 ٬696 ٬693 ٬691 ٬688 ٬687
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707 ٬706 ٬705
اسالمقلعه )جاده مشهد به هرات( 505 /
اسالم ٬محمد )سرهنگ دوم( ٬539 ٬509 ٬506 /
705 ٬674 ٬651 ٬649 ٬598 ٬595
اسـالمینیا ٬هـدایت ٬210 ٬209 ٬208 ٬207 /
٬225 ٬221 ٬220 ٬219 ٬218 ٬213 ٬212 ٬211
٬368 ٬367 ٬366 ٬365 ٬333 ٬240 ٬227 ٬226
431 ٬430
اسلو 472 /
اسماتی ٬رای 512 /
اسماعیل )رئیس جمهور یمن جنوبی( 534 /
اسنور437 ٬
اشراقی ٬شهابالدین 452 ٬407 ٬58 /
اشرفی ٬جهانگیر 84 /
اصفهان ٬114 ٬108 ٬68 ٬65 ٬64 ٬56 ٬30 ٬29 /
٬229 ٬202 ٬184 ٬163 ٬144 ٬141 ٬139 ٬125
٬311 ٬299 ٬279 ٬276 ٬265 ٬244 ٬231 ٬230
٬385 ٬377 ٬376 ٬346 ٬345 ٬342 ٬322 ٬312
467 ٬411 ٬410 ٬388
اصفهانی 269 /
اطریش 326 ٬220 /
اعتصام 433 /
اعتمادزاده ٬محمد 373 /
اعتمادی ٬نوراحـمد ٬673 ٬672 ٬548 ٬491 /
706 ٬692 ٬687 ٬683 ٬682
افراسیابی انوشیروان )دکتر( 358 /
افشائی ٬عزت 718 /
افشارطوس )ژنرال( 313 ٬94 ٬90 /
افضل ٬میان محمد )سرتیپ( 700 /
افغانستان ٬359 ٬238 ٬174 ٬172 ٬171 ٬154 /
٬487 ٬486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬468 ٬361 ٬360
٬495 ٬494 ٬493 ٬492 ٬491 ٬490 ٬489 ٬488
٬504 ٬503 ٬502 ٬501 ٬499 ٬498 ٬497 ٬496
٬513 ٬512 ٬510 ٬509 ٬508 ٬507 ٬506 ٬505

٬522 ٬521 ٬520 ٬518 ٬517 ٬516 ٬515 ٬514
٬530 ٬529 ٬528 ٬527 ٬526 ٬525 ٬524 ٬523
٬538 ٬537 ٬536 ٬535 ٬534 ٬533 ٬532 ٬531
٬546 ٬545 ٬544 ٬543 ٬542 ٬541 ٬540 ٬539
٬554 ٬553 ٬552 ٬551 ٬550 ٬549 ٬548 ٬547
٬562 ٬561 ٬560 ٬559 ٬558 ٬557 ٬556 ٬555
٬570 ٬569 ٬568 ٬567 ٬566 ٬565 ٬564 ٬563
٬578 ٬577 ٬576 ٬575 ٬574 ٬573 ٬572 ٬571
٬586 ٬585 ٬584 ٬583 ٬582 ٬581 ٬580 ٬579
٬594 ٬593 ٬592 ٬591 ٬590 ٬589 ٬588 ٬587
٬605 ٬601 ٬600 ٬599 ٬598 ٬597 ٬596 ٬595
٬613 ٬612 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬606
٬621 ٬620 ٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614
٬629 ٬628 ٬627 ٬626 ٬625 ٬624 ٬623 ٬622
٬638 ٬637 ٬636 ٬634 ٬633 ٬632 ٬631 ٬630
٬646 ٬645 ٬644 ٬643 ٬642 ٬641 ٬640 ٬639
٬658 ٬657 ٬654 ٬653 ٬652 ٬649 ٬648 ٬647
٬666 ٬665 ٬664 ٬663 ٬662 ٬661 ٬660 ٬659
٬674 ٬673 ٬672 ٬671 ٬670 ٬669 ٬668 ٬667
٬683 ٬682 ٬681 ٬680 ٬679 ٬678 ٬676 ٬675
٬691 ٬690 ٬689 ٬688 ٬687 ٬686 ٬685 ٬684
٬700 ٬699 ٬698 ٬697 ٬696 ٬694 ٬693 ٬692
708 ٬707 ٬706 ٬705 ٬704 ٬703 ٬702 ٬701
اقبال ٬خسرو ٬339 ٬305 ٬245 ٬244 ٬238 /
368
اقبال ٬محمد 506 /
اقبال ٬منصور 351 /
اقبال ٬منوچهر ٬244 ٬239 ٬238 ٬85 ٬81 ٬16 /
341 ٬306 ٬305 ٬245
اقیانوس آرام 703 ٬701 ٬610 /
اقیانوس هند 633 ٬495 ٬486 ٬483 /
اـکبری ٬محمدعلی 84 /
اـکرم ٬مسعود 626 /
اـکسوس 658 /
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اـکو 36 /
اـکیمشیف )سرتیپ( 701 /
الثوره 759 /
الجزایر 698 ٬128 ٬83 /
الدوری ٬عزت ابراهیم 746 /
الزعیم ٬حسین 749 /
السالوادر 494 /
السی ٬سرافتین 748 ٬747 /
الشوری ٬اسماعیل 678 /
الطاف شیخ 689 /
الکداـگ 794 ٬793 ٬792 /
الکسیف 550 /
النقیب ٬شیخ رئوف 722 /
الهی ٬سیروس ٬446 ٬234 ٬232 ٬201 ٬200 /
447
الیوت ٬تئودور ال518 ٬515 ٬512 ٬506 ٬14 / .
امارات متحده عربی 760 ٬536 ٬179 /
امام خمینی )ره( ٬57 ٬34 ٬33 ٬27 ٬26 ٬23 ٬22 /
٬117 ٬116 ٬112 ٬107 ٬88 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58
٬129 ٬128 ٬127 ٬124 ٬123 ٬120 ٬119 ٬118
٬166 ٬152 ٬151 ٬145 ٬143 ٬141 ٬137 ٬136
٬176 ٬175 ٬174 ٬173 ٬172 ٬171 ٬170 ٬167
٬190 ٬185 ٬184 ٬183 ٬182 ٬181 ٬180 ٬179
٬210 ٬209 ٬208 ٬198 ٬196 ٬195 ٬194 ٬192
٬234 ٬233 ٬226 ٬225 ٬218 ٬216 ٬212 ٬211
٬245 ٬242 ٬241 ٬240 ٬238 ٬237 ٬236 ٬235
٬254 ٬253 ٬252 ٬251 ٬250 ٬248 ٬247 ٬246
٬265 ٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬259 ٬256 ٬255
٬276 ٬275 ٬274 ٬270 ٬269 ٬268 ٬267 ٬266
٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281 ٬278 ٬277
٬301 ٬300 ٬298 ٬297 ٬295 ٬294 ٬293 ٬292
٬314 ٬313 ٬311 ٬308 ٬306 ٬305 ٬303 ٬302
٬328 ٬324 ٬323 ٬322 ٬319 ٬318 ٬317 ٬316
٬343 ٬342 ٬341 ٬340 ٬339 ٬335 ٬334 ٬333

٬357 ٬354 ٬353 ٬352 ٬351 ٬348 ٬346 ٬344
٬367 ٬366 ٬365 ٬364 ٬363 ٬361 ٬360 ٬359
٬375 ٬374 ٬373 ٬372 ٬371 ٬370 ٬369 ٬368
٬383 ٬382 ٬381 ٬380 ٬379 ٬378 ٬377 ٬376
٬394 ٬393 ٬392 ٬391 ٬390 ٬389 ٬388 ٬387
٬402 ٬401 ٬400 ٬399 ٬398 ٬397 ٬396 ٬395
٬410 ٬409 ٬408 ٬407 ٬406 ٬405 ٬404 ٬403
٬421 ٬417 ٬416 ٬415 ٬414 ٬413 ٬412 ٬411
٬431 ٬430 ٬429 ٬428 ٬427 ٬426 ٬425 ٬424
٬447 ٬446 ٬443 ٬442 ٬441 ٬440 ٬439 ٬437
٬464 ٬463 ٬458 ٬453 ٬452 ٬451 ٬450 ٬449
٬476 ٬475 ٬474 ٬473 ٬472 ٬471 ٬470 ٬469
716 ٬714 ٬711 ٬479 ٬478 ٬477
امام رضا )ع( 122 ٬51 /
امام علی )ع( 298 ٬151 /
امید ٬علی 159 /
امیر اماناهلل 230 ٬229 /
امـیرانـتظام ٬عـباس ٬278 ٬275 ٬263 ٬183 /
٬378 ٬374 ٬353 ٬352 ٬346 ٬318 ٬311 ٬280
٬715 ٬714 ٬540 ٬453 ٬432 ٬424 ٬404 ٬379
812 ٬811 ٬777 ٬774
امیرانی51 ٬40 ٬39 ٬
امیر پشتونها )امیرمحمد یعقوب خان( 484 /
امیر عبدالرحمنخان 484 /
امین ٬اسداهلل )دکـتر( ٬668 ٬649 ٬597 ٬538 /
687 ٬683 ٬670
امین ٬حفیظاهلل ٬492 ٬490 ٬488 ٬486 ٬484 /
٬529 ٬528 ٬517 ٬511 ٬510 ٬509 ٬507 ٬506
٬559 ٬558 ٬546 ٬544 ٬538 ٬537 ٬532 ٬530
٬575 ٬574 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569 ٬568 ٬564
٬590 ٬589 ٬585 ٬584 ٬580 ٬579 ٬577 ٬576
٬623 ٬622 ٬620 ٬618 ٬613 ٬598 ٬595 ٬593
٬642 ٬640 ٬638 ٬636 ٬634 ٬632 ٬631 ٬628
٬654 ٬653 ٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬648 ٬643
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٬664 ٬662 ٬661 ٬659 ٬658 ٬567 ٬656 ٬655
٬674 ٬673 ٬672 ٬669 ٬668 ٬667 ٬666 ٬665
٬687 ٬686 ٬685 ٬684 ٬683 ٬682 ٬681 ٬675
706 ٬703 ٬700 ٬694 ٬688
امینی ٬علی )دکتر( ٬44 ٬43 ٬42 ٬41 ٬38 ٬9 ٬8 /
٬123 ٬87 ٬86 ٬85 ٬84 ٬83 ٬49 ٬47 ٬46 ٬45
٬238 ٬237 ٬236 ٬235 ٬230 ٬229 ٬228 ٬217
٬273 ٬270 ٬266 ٬264 ٬263 ٬262 ٬253 ٬240
٬290 ٬283 ٬282 ٬280 ٬278 ٬276 ٬275 ٬274
٬334 ٬333 ٬318 ٬311 ٬307 ٬300 ٬292 ٬291
462 ٬461 ٬456 ٬455 ٬453 ٬376 ٬374 ٬360
انتشارات فرانکلین 358 ٬47 /
انتشارات مرز نو 358 /
انتظام ٬عبداهلل 346 ٬278 /
انتظام ٬محمدحسین )دکتر( 278 /
انتظام ٬نصراهلل 432 /
انجمن اسالمی دانشجویان وطن پرست افغانی در
هند 695 ٬694 ٬693 /
انجمن ایران و آمریکا / 138 ٬52 ٬49 ٬44 ٬39 /
464 ٬463 ٬231 ٬183 ٬146 ٬141 ٬139
انجمن حقوقدانان آزاد ایرانی 28 /
انجمن دانشجویان کرد در اروپا 796 ٬795 /
انجمن شهر تهران 438 /
انجمن مبارزه با بیسوادی 157 /
اندار ٬خدایدوست )سرگرد( 705 /
اندی 58 /
اندیمشک 816 /
انستیتوی ارتباطات ایران 449 /
انصاری ٬مصطفی 385 ٬381 ٬380 /
انصاری ٬هوشنگ 233 ٬213 ٬209 ٬24 /
انقالب اـکتبر 534 /
انقالب  7ثور 650 ٬491 /
انقالب نیکاراـگوئه 493 /
انقالبیون ظفار 535 /

انگلس 155 /
انگلستان ٬280 ٬93 ٬92 ٬73 ٬72 ٬66 ٬51 ٬1 /
735 ٬712 ٬649 ٬643 ٬613 ٬607 ٬501 ٬309
انگلیس ٬87 ٬80 ٬79 ٬73 ٬72 ٬71 ٬66 ٬17 /
٬200 ٬157 ٬146 ٬140 ٬122 ٬100 ٬90 ٬89
٬309 ٬295 ٬263 ٬258 ٬257 ٬256 ٬255 ٬202
٬417 ٬394 ٬369 ٬367 ٬358 ٬345 ٬313 ٬312
444
اوپک 311 ٬277 /
اورت )رسانه گروهی شوروی( 174 /
اورت ٬کنعان 747 /
اوزادچی ٬ویلیور جی678 ٬677 / .
اوغلو ٬قره عثمان 687 ٬686 ٬685 ٬672 /
اویسی ٬غالمعلی ٬718 ٬327 ٬276 ٬259 ٬212 /
785
اهواز ٬134 ٬133 ٬132 ٬131 ٬68٬66 ٬64 ٬50 /
٬462 ٬373 ٬372 ٬364 ٬324 ٬323 ٬322 ٬317
816
ایالت پکتیا 626 /
ایالت غزنی 655 /
ایتالیا 608 ٬497 ٬371 ٬245 ٬140 /
ایروان 753 /
ایزدی 817 /
ایزوستیا 388 /
ایسکیت 17 /
ایالم 773 /
ایلخان قشقایی ٬ناصرخان 313 ٬312 /
ایل دره شویی 229 /
ایلرز ٬بیل )خسرو( 315 /
ایل کاشفی 229 /
ایمانی ٬علی 438 ٬437 /
اینان ٬کامران 756 ٬747 /

فهرست اعالم  827

ب
بابائی ٬علی 408 /
بابائی ٬نجیب 408 /
باتلر ٬بیل 30 ٬28 /
باتمانقلیچ 335 ٬316 ٬315 ٬283 /
باختر )آژانس رسمی خـبرگزاری افـغانستان( /
788 ٬680 ٬679
بارادزیج ٬ادوارد 655 /
باراز ٬آر .اچ 784 /
بارزانی ٬733 ٬732 ٬722 ٬721 ٬720 ٬719 /
٬743 ٬742 ٬741 ٬740 ٬738 ٬737 ٬736 ٬735
٬761 ٬760 ٬758 ٬757 ٬749 ٬746 ٬745 ٬744
٬771 ٬770 ٬768 ٬767 ٬765 ٬764 ٬763 ٬762
807 ٬784 ٬783 ٬782 ٬781 ٬780 ٬779 ٬778
بارزانی ٬ادریس ٬762 ٬761 ٬757 ٬745 ٬738 /
778 ٬767
بارزانی ٬مسعود ٬770 ٬757 ٬746 ٬745 ٬738 /
779
بارق شافعی ٬مـحمدحسن ٬540 ٬512 ٬510 /
651 ٬580
باری ٬رابرت .لی627 / .
بازرانی ٬مالمصطفی ٬721 ٬720 ٬719 ٬159 /
٬743 ٬741 ٬740 ٬737 ٬736 ٬735 ٬733 ٬722
780 ٬758 ٬757 ٬746 ٬745
بازرگان ٬مهدی )مهندس( ٬48 ٬35 ٬22 ٬11 ٬4 /
٬103 ٬102 ٬101 ٬100 ٬99 ٬60 ٬59 ٬58 ٬53
٬112 ٬111 ٬110 ٬108 ٬107 ٬106 ٬105 ٬104
٬177 ٬150 ٬129 ٬126 ٬124 ٬123 ٬114 ٬113
٬223 ٬222 ٬215 ٬213 ٬207 ٬199 ٬182 ٬180
٬254 ٬253 ٬249 ٬248 ٬246 ٬245 ٬235 ٬224
٬335 ٬324 ٬323 ٬321 ٬319 ٬316 ٬264 ٬256
٬372 ٬364 ٬361 ٬357 ٬356 ٬353 ٬341 ٬339
٬408 ٬396 ٬394 ٬393 ٬392 ٬390 ٬374 ٬373
٬428 ٬427 ٬424 ٬416 ٬415 ٬414 ٬413 ٬409

٬470 ٬468 ٬452 ٬445 ٬441 ٬440 ٬435 ٬432
٬774 ٬773 ٬772 ٬739 ٬708 ٬476 ٬475 ٬471
٬815 ٬813 ٬802 ٬797 ٬795 ٬793 ٬777 ٬776
816
باشگاه ورزشکاران دمکرات 158 /
بافت 92 /
باـکو 155 ٬154 /
باالحصار 638 ٬629 ٬601 ٬600 /
بالدیرف 624 /
بامبل ٬کرافت 684 /
بامداد 817 /
بانک اعتبارات ایران 386 /
بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران 50 /
بانک جهانی 665 ٬516 /
بانک عمران 250 /
بانک مرکزی ایـران ٬441 ٬389 ٬388 ٬311 /
442
بانه 812 ٬810 ٬794 ٬792 /
باهنر ٬محمد جواد )دکتر( 378 ٬319 /
بایکان ٬میتات 614 /
بحرین 309 ٬177 ٬145 /
بختیار ٬تیمور )ژنرال( 48 /
بختیار ٬شاهپور ٬128 ٬86 ٬59 ٬33 ٬32 ٬21 /
٬324 ٬323 ٬321 ٬259 ٬253 ٬246 ٬177 ٬129
٬333 ٬332 ٬331 ٬330 ٬329 ٬328 ٬327 ٬325
٬346 ٬345 ٬344 ٬342 ٬341 ٬340 ٬339 ٬334
٬356 ٬355 ٬354 ٬353 ٬352 ٬350 ٬349 ٬347
٬369 ٬367 ٬364 ٬363 ٬362 ٬360 ٬359 ٬357
٬378 ٬377 ٬376 ٬374 ٬373 ٬372 ٬371 ٬370
٬388 ٬386 ٬385 ٬384 ٬383 ٬382 ٬381 ٬379
٬398 ٬397 ٬396 ٬395 ٬393 ٬392 ٬391 ٬390
٬407 ٬406 ٬405 ٬404 ٬403 ٬402 ٬401 ٬400
٬417 ٬416 ٬415 ٬414 ٬413 ٬411 ٬410 ٬408
٬724 ٬718 ٬717 ٬459 ٬457 ٬438 ٬428 ٬427
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786 ٬772 ٬725
بختیار ٬عباسقلی 341 /
براهنی ٬رضا 241 ٬148 /
برزین ٬امیر مسعود 383 /
برژنف ٬لئونید ٬550 ٬534 ٬486 ٬172 ٬171 /
٬674 ٬659 ٬656 ٬646 ٬632 ٬624 ٬610 ٬555
696 ٬694 ٬693 ٬681 ٬675
برژینسکی ٬زبیگنیو 614 /
برک زوی ٬محمد جمعه )مهندس( 540 /
برکوتیز ٬مارتین 364 /
برلیان8 ٬4 ٬
برلین شرقی627 ٬578 ٬
برلین غربی796 ٬795 ٬
بروجردی218 ٬
بروکسل236 ٬231 ٬
برومند ٬رشید 231 /
برونر ٬جان 1 /
بریتانیا٬307 ٬243 ٬90 ٬80 ٬17 ٬16 ٬15 ٬8 ٬
٬712 ٬686 ٬631 ٬630 ٬607 ٬387 ٬371 ٬313
782 ٬735
بریتیش ایرویز371 ٬
بزرگ علوی161 ٬10 ٬
بزرگنژاد ٬حمزه 85 ٬84 /
بشیر )دکتر( 692 /
بغداد٬712 ٬698 ٬535 ٬293 ٬118 ٬116 ٬80 ٬
٬744 ٬742 ٬739 ٬731 ٬724 ٬722 ٬718 ٬717
٬760 ٬759 ٬758 ٬757 ٬755 ٬751 ٬746 ٬745
٬782 ٬781 ٬780 ٬779 ٬778 ٬764 ٬763 ٬761
813 ٬807 ٬804 ٬801 ٬784 ٬783
بقایی ٬مظفر )دکتر( ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 ٬63 ٬62 /
٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬74 ٬73 ٬72 ٬71 ٬70 ٬69
٬90 ٬89 ٬88 ٬87 ٬86 ٬85 ٬84 ٬83 ٬82 ٬81 ٬80
224 ٬95 ٬94 ٬93 ٬92 ٬91
بکتاش ٬خالد 749 /

بکر ٬هانسن 761 /
بگــرام ٬671 ٬670 ٬658 ٬638 ٬637 ٬601 /
708 ٬707 ٬687 ٬684 ٬683 ٬682 ٬676 ٬675
بالد 688 ٬687 ٬685 /
بلخی ٬علیآقا )پرفسور( 562 /
بلژیک 500 ٬295 ٬172 ٬171 ٬140 /
بلغارستان 649 ٬605 ٬598 ٬10 /
بلندیهای جوالن 739 /
بلوار پهلوی 396 ٬243 /
بلوچستان 792 ٬788 ٬74 /
بلود 681 /
بن 696 ٬695 ٬693 /
بندر انزلی )بندر پهلوی( 816 ٬815 ٬383 /
بندرعباس775 ٬
بنگاه سخنپراـکنی بی .بـی .سـی ٬243 ٬212 /
٬343 ٬281 ٬280 ٬276 ٬260 ٬259 ٬256 ٬255
776 ٬607 ٬586 ٬585 ٬558 ٬472 ٬441 ٬437
بنیاحمد 407 ٬349 ٬296 ٬214 /
بنیاد پهلوی 464 ٬399 ٬279 ٬274 ٬209 ٬47 /
بنیاد رضا پهلوی 211 /
بنیاد مستضعفین 461 ٬460 ٬459 /
بنیانگذاران شرکت تعاونی آناهیتا 163 /
بنی صدر ٬ابوالحسـن ٬367 ٬364 ٬361 ٬20 /
715 ٬443 ٬442 ٬441 ٬427 ٬391
بوتو 504 ٬502 /
بوستون 217 /
بوکان 817 ٬812 /
بولستر ٬آرچی م٬93 ٬49 ٬38 ٬36 ٬9 ٬6 ٬3 / .
164
بولگانین 639 /
بولیستر ٬آرچی ام 9 /
هواری بومدین 128 /
بهادران ٬مهدی 813 /
بهبهان 114 /
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بهبهانی 83 /
بهبهانیان 218 ٬212 ٬208 ٬207 /
بهرامیان 129 ٬120 ٬119 ٬118 /
بهروز ٬جهانگیر 165 /
بهشت زهرا 411 ٬410 ٬396 ٬392 ٬329 /
بهشتی ٬سیدمحمدحسین )دکـتر( ٬176 ٬129 /
٬471 ٬467 ٬404 ٬396 ٬390 ٬389 ٬334 ٬319
814 ٬810
بهنام ٬علیاصغر 9 /
بیات ٬حسن خان 334 /
بیات ٬زهرا 169 /
بیجار 789 /
بیرجند 730 /
بیروت 810 ٬384 ٬145 /
بیگ ٬ولی 654 /
بیل ٬جیمز )پرفسور( 432 ٬424 /
بیمارستان شوروی 163 /
بیمارستان ملکه مادر 26 /
پ
پاترسون 408 /
پاتواـکانیان ٬م) .دکتر( 163 /
پادگان زرهی پل چارکی 676 ٬671 /
پاراچینار )ناحیه قبیلهنشین( 702 /
پارسونز ٬جوردن 364 ٬255 /
پارک فرح 214 /
پاریس ٬160 ٬145 ٬129 ٬123 ٬79 ٬62 ٬53 /
٬234 ٬232 ٬205 ٬197 ٬169 ٬168 ٬166 ٬165
٬253 ٬250 ٬247 ٬246 ٬245 ٬239 ٬238 ٬235
٬283 ٬282 ٬269 ٬268 ٬264 ٬261 ٬255 ٬254
٬322 ٬311 ٬301 ٬294 ٬293 ٬292 ٬291 ٬284
٬383 ٬377 ٬374 ٬367 ٬360 ٬352 ٬341 ٬339
٬412 ٬404 ٬403 ٬399 ٬397 ٬396 ٬390 ٬389
758 ٬723 ٬718 ٬536 ٬471 ٬459 ٬453 ٬428

پاـکدامن ٬ناصر )دکتر( 350 ٬349 /
پاـکروان ٬حسن )تیمسار( 6 /
پاـکستان ٬493 ٬486 ٬485 ٬483 ٬327 ٬77 /
٬504 ٬502 ٬501 ٬500 ٬499 ٬498 ٬495 ٬494
٬529 ٬528 ٬526 ٬521 ٬514 ٬513 ٬508 ٬505
٬547 ٬543 ٬542 ٬541 ٬536 ٬535 ٬533 ٬530
٬568 ٬567 ٬566 ٬559 ٬557 ٬555 ٬551 ٬549
٬595 ٬594 ٬593 ٬592 ٬579 ٬576 ٬573 ٬570
٬615 ٬613 ٬612 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬599
٬630 ٬629 ٬628 ٬627 ٬621 ٬620 ٬617 ٬616
٬641 ٬638 ٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬632 ٬631
٬665 ٬660 ٬659 ٬654 ٬647 ٬646 ٬645 ٬644
٬697 ٬689 ٬688 ٬687 ٬680 ٬679 ٬672 ٬666
703 ٬702 ٬701 ٬700
پاالت ٬مانکاـکان 163 /
پاالیشگاه آبادان 323 ٬322 ٬56 /
پاالیشگاه تهران 381 ٬276 /
پالمر 800 /
پالیزبان ٬عزیزاهلل )سـپهبد( ٬785 ٬742 ٬714 /
791 ٬790 ٬787 ٬786
پان آمریکن )شرکت هواپیمایی امریکا( ٬299 /
466 ٬377 ٬371
پاولویسکی ٬ایوان جـی) .ژنـرال( ٬637 ٬636 /
701
پایدار ٬مصطفی 319 ٬278 /
پایگاه زرهی پلچرخی 651 /
پایگاه هوایی باـگرام ٬638 ٬637 ٬601 ٬488 /
707 ٬687 ٬682 ٬676 ٬675 ٬671 ٬670 ٬658
پایگاه هوایی بندرعباس 383 /
پایگاه هوایی شینداد 707 /
پتروف 631 /
پراـگ 758 ٬723 /
پرت ٬گریگوری ٬357 ٬353 ٬347 ٬346 ٬315 /
416 ٬408 ٬397 ٬384 ٬368 ٬365
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پرسی )سناتور( 259 /
پرشت ٬دبلیوگریگوری ٬315 ٬232 ٬130 ٬108 /
469 ٬467 ٬466 ٬463 ٬432 ٬316
پرشت ٬هنری 467 ٬466 ٬463 ٬130 ٬108 /
پرون ٬ارنست 76 /
پریش ٬ام.آر70 / .
پزشکپور ٬محسن ٬309 ٬219 ٬177 ٬28 ٬27 ٬7 /
320 ٬316
پزیک 664 /
پژوهشکده تحقیقات و مطالعات اجتماعی 443 /
پشتونستان 649 ٬509 ٬504 ٬499 /
پطردیس درن ٬هانس 522 /
پغمان 509 /
پک ٬ادوارد.ال808 ٬807 ٬805 ٬804 / .
پکــتیا ٬686 ٬626 ٬620 ٬564 ٬537 ٬534 /
703 ٬702
پکن 642 ٬504 /
پالستیک ٬جی .ای693 ٬691 / .
پالـکه 678 /
پلچرخی 704 ٬552 /
پلیس مخفی افغانستان )ـکام( 670 /
پناهندگان سازمان ملل 635 /
پــنجشیری ٬غـالمدستگیر ٬580 ٬540 ٬510 /
687 ٬684 ٬682 ٬651
پورقادری اصفهانی ٬حاج احمد 268 /
پوزانف ٬الکساندر م٬590 ٬577 ٬559 ٬550 / .
٬675 ٬674 ٬673 ٬652 ٬594 ٬593 ٬592 ٬591
687 ٬686 ٬683 ٬682
پهلوی ٬اشرف 315 ٬279 ٬236 ٬227 ٬198 /
پهلوی ٬شمس 81 /
پهلوی ٬غالمرضا 74 /
پهلوی ٬فاطمه 192 /
پهلوی ٬فـرح ٬310 ٬304 ٬241 ٬212 ٬108 /
315

پهلوی ٬محمدرضا 716 ٬712 /
پیام امروز 510 /
پیتر 431 /
پیراچا ٬رضا 703 /
پیراچه ٬ریاض 689 ٬688 ٬687 /
پیراسته ٬مهدی ٬295 ٬238 ٬237 ٬236 ٬231 /
389 ٬388 ٬386 ٬331
پیرانشهر 806 ٬801 ٬789 ٬763 /
پیروز ٬صالح محمد )مهندس( 597 ٬540 /
پیشاور ٬616 ٬615 ٬599 ٬537 ٬536 ٬535 /
٬702 ٬654 ٬645 ٬644 ٬641 ٬634 ٬626 ٬620
703
پیشهوری ٬جعفر 156 ٬155 /
پیشیف ٬ا .ا) .ژنرال( 556 ٬534 ٬531 /
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 630 /
پیمان بغداد 80 /
پیمان ٬حبیباهلل )دکتر( 9 /
پیمان دوستی شوروی ـ افغانستان 641 ٬629 /
پیمان  1978روسیه ـ افغانستان 624 /
پیمان سالت 633 ٬594 ٬567 ٬593 ٬2 /
پیمان سنتو 165 /
پیمان مصر و اسرائیل 784 /
پیمان منطقهای 202 /
پیمان ورشو 544 /
پیمان وین 592 /
پینه ٬کریستیان 239 /
تابنده 223 /
ت ٬ث
تابینی 20 /
تاجیکستان 611 /
تارزی ٬ننگوی 644 ٬643 ٬496 /
تارون ٬سیدداود 656 ٬652 ٬651 ٬547 /
تارین ٬فاتح محمد 540 /
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تافر )شیخ( 735 /
تـامست ٬ویکـتور ال٬134 ٬133 ٬131 ٬34 / .
٬788 ٬462 ٬436 ٬428 ٬178 ٬176 ٬175 ٬172
802 ٬800 ٬799 ٬798 ٬797 ٬795 ٬792 ٬791
تایباد 543 /
تبریز ٬156 ٬155 ٬141 ٬104 ٬29 ٬27 ٬26 /
٬219 ٬214 ٬211 ٬193 ٬192 ٬162 ٬161 ٬159
٬363 ٬355 ٬322 ٬299 ٬298 ٬296 ٬226 ٬223
٬453 ٬439 ٬428 ٬388 ٬387 ٬383 ٬382 ٬364
٬795 ٬777 ٬767 ٬764 ٬763 ٬761 ٬479 ٬477
799 ٬798
تبریزی ٬شمس 372 /
تخت طاووس )پهلوی( 181 ٬179 /
ترکستان 788 /
ترکمن صحرا 792 ٬470 ٬134 /
ترکیه ٬611 ٬607 ٬388 ٬323 ٬269 ٬154 ٬76 /
٬673 ٬672 ٬630 ٬629 ٬615 ٬614 ٬613 ٬612
٬728 ٬724 ٬717 ٬714 ٬703 ٬687 ٬684 ٬682
٬738 ٬736 ٬735 ٬734 ٬732 ٬731 ٬730 ٬729
٬750 ٬749 ٬748 ٬747 ٬746 ٬744 ٬743 ٬742
٬766 ٬761 ٬757 ٬756 ٬755 ٬754 ٬753 ٬752
٬790 ٬784 ٬783 ٬782 ٬780 ٬779 ٬778 ٬771
806 ٬803 ٬800 ٬796 ٬795 ٬793 ٬792
ترنر )سرهنگ( 50 /
ترهـکی  /نـورمحمد ٬488 ٬487 ٬486 ٬485 /
٬508 ٬507 ٬506 ٬493 ٬492 ٬491 ٬490 ٬489
٬528 ٬516 ٬515 ٬514 ٬513 ٬512 ٬511 ٬509
٬544 ٬542 ٬538 ٬534 ٬532 ٬531 ٬530 ٬529
٬570 ٬566 ٬564 ٬559 ٬558 ٬557 ٬555 ٬554
٬590 ٬584 ٬583 ٬579 ٬577 ٬575 ٬574 ٬571
٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬598 ٬596 ٬595 ٬593
٬622 ٬621 ٬620 ٬619 ٬618 ٬615 ٬613 ٬612
٬634 ٬633 ٬632 ٬631 ٬629 ٬628 ٬625 ٬623
٬652 ٬651 ٬649 ٬646 ٬642 ٬641 ٬640 ٬638

٬665 ٬664 ٬663 ٬658 ٬656 ٬655 ٬654 ٬653
٬677 ٬675 ٬674 ٬673 ٬672 ٬668 ٬667 ٬666
٬705 ٬687 ٬686 ٬684 ٬683 ٬682 ٬681 ٬679
706
تسلیمی ٬علیاصغر 454 /
تسلیمی ٬منوچهر 165 /
تقوی 543 /
تقوی بیات 9 /
تقیزاده متقی ٬فریدون 164 ٬163 ٬4 /
تکریتی ٬برزان 718 /
تنویر احمدخان 703 /
توراس ٬پلگرین 505 /
تورگمن ٬دیوید 12 ٬11 /
توساینت ٬دونالد آر759 / .
توسلی ٬محمد ٬300 ٬127 ٬126 ٬125 ٬124 /
378 ٬374 ٬373 ٬372 ٬353
توکلی ٬محمد ٬107 ٬105 ٬102 ٬101 ٬100 /
٬118 ٬115 ٬114 ٬113 ٬112 ٬111 ٬109 ٬108
253 ٬124 ٬123 ٬122 ٬120
تون 646 ٬168 /
تهذیب ٬نظامالدین 511 /
تهران ) /اـکثر صفحات(
تهرانیان ٬مجید 449 ٬252 ٬251 ٬250 /
تهرانی ٬سید جاللالدین 363 /
تهرانی ٬صادق 449 /
تیمور 333 /
تین مورتی 696 /
ج
جاجی )ناحیه قبیلهنشین(702 ٬
جاد ) ٬(JUDDفرانک 255 /
جاده قدیم شمیران 300 ٬243 ٬25 ٬22 /
جاده کرج 95 ٬20 /
جاده لوگر )ـکابل( 601 /
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جاده مشهد 505 /
جاده همیلتون 763 /
جاف ٬سارشل 787 /
جاف ٬سـاالر ٬732 ٬724 ٬722 ٬718 ٬714 /
773 ٬733
جامعه حمایت از زندانیان و خانوادههایشان 1 /
جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران 810 /
جامعه روحانیت ایران 119 /
جامعه کاردیولوژیستهای فرانسه 387 /
جامعه مدرسین قم 196 ٬195 /
جامعه نویسندگان ایران 25 /
جامعه وکال 309 ٬34 ٬30 /
جانبازیان 163 /
جانسون 52 /
جاویتس ٬جاـکوب )سناتور( 184 /
جبهه آزادیبخش افغانستان 692 /
جبهه آزادیبخش ملی ٬620 ٬110 ٬105 ٬101 /
697 ٬633
جبهه آزادیبخش نهضت مقاومت 101 /
جبهه خلق برای آزادی عمان 535 ٬139 /
جبهه خلق برای آزادی فلسطین 145 ٬139 /
جبهه دموکراتیک ملی ٬459 ٬458 ٬177 ٬34 /
476 ٬470
جبهه رهایی بخش فلسطین 746 /
جبهه ملی آزادیبخش افغانستان 537 /
جبهه ملی ایران ٬11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 ٬2 /
٬43 ٬42 ٬32 ٬31 ٬29 ٬21 ٬20 ٬19 ٬17 ٬16 ٬12
٬66 ٬65 ٬64 ٬63 ٬62 ٬57 ٬55 ٬53 ٬49 ٬46 ٬45
٬94 ٬93 ٬90 ٬89 ٬87 ٬85 ٬82 ٬80 ٬79 ٬74 ٬70
٬115 ٬112 ٬107 ٬102 ٬101 ٬100 ٬99 ٬95
٬158 ٬143 ٬129 ٬128 ٬125 ٬123 ٬122 ٬120
٬197 ٬194 ٬191 ٬177 ٬168 ٬167 ٬166 ٬165
٬235 ٬234 ٬231 ٬223 ٬207 ٬200 ٬199 ٬198
٬261 ٬259 ٬253 ٬250 ٬248 ٬247 ٬246 ٬245

٬285 ٬283 ٬278 ٬277 ٬275 ٬265 ٬264 ٬263
٬300 ٬297 ٬294 ٬293 ٬292 ٬290 ٬289 ٬286
٬321 ٬319 ٬314 ٬313 ٬311 ٬310 ٬303 ٬302
٬353 ٬352 ٬349 ٬348 ٬346 ٬342 ٬328 ٬323
٬373 ٬364 ٬363 ٬361 ٬360 ٬359 ٬358 ٬355
٬403 ٬402 ٬398 ٬397 ٬391 ٬385 ٬376 ٬375
٬468 ٬443 ٬425 ٬423 ٬422 ٬415 ٬413 ٬412
٬492 ٬491 ٬480 ٬479 ٬478 ٬477 ٬472 ٬471
٬595 ٬576 ٬572 ٬569 ٬557 ٬556 ٬549 ٬548
623 ٬596
جدلی ٬احمد 281 /
جده 703 ٬701 ٬700 ٬697 ٬696 /
جزنی ٬بیژن 48 /
جزنی ٬رحمتاهلل 48 /
جزیره نیپولیتان ایسشبا 497 /
جعفریان )ژنرال( 372 ٬219 /
جعفری ٬جواد 84 /
جعفری ٬محمدحسن 63 /
جاللآباد ٬601 ٬564 ٬534 ٬530 ٬529 ٬510 /
699 ٬649 ٬639 ٬627
جاللی نایینی ٬محمدرضا )سناتور( 264 ٬31 /
جلیلی ٬عبدالرشید )دکـتر( ٬569 ٬558 ٬539 /
598
جمال عبدالناصر 309 /
جمعیت آذربایجانیان 160 ٬159 ٬158 /
جمعیت آزادی ایران 160 /
جـمعیت بـینالمـللی حـقوقدانـان دمکـراتـیک
)پاریس( 160 ٬158 ٬157 /
جمعیت روزنامه نگاران دموکرات 158 ٬157 /
جمعیت روزنامهنگاران مبارز 160 /
جمعیت شیر و خورشید سرخ 761 /
جمعیت طرفداران صلح 158 ٬157 /
جمعیت فارغالتحصیالن دانشسرای عالی سازمان
دانشجویان دانشگاه 158 /
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جمعیت کمک به کودکان 160 /
جمعیت مبارزه با شرکتهای نفتی امـپریالیستی /
157
جم ٬فریدون )ارتشبد( ٬283 ٬266 ٬256 ٬210 /
٬341 ٬339 ٬335 ٬332 ٬327 ٬318 ٬306 ٬305
457 ٬394 ٬380 ٬355 ٬352 ٬346 ٬345
جمهوری آذربایجان 731 /
جمهوری آلمان فدرال 631 ٬171 /
جمهوری ارمنستان 731 /
جمهوری خلق چین 183 ٬167 /
جمهوری خلق کرد 780 /
جمهوری دمکراتیک آذربایجان )ایران( 735 /
جمهوری دمکراتیک آلمان ٬523 ٬491 ٬166 /
٬655 ٬627 ٬612 ٬588 ٬580 ٬576 ٬569 ٬568
685 ٬684
جمهوری دمکراتـیک افـغانستان ٬490 ٬488 /
٬525 ٬524 ٬523 ٬522 ٬521 ٬520 ٬492 ٬491
٬547 ٬546 ٬545 ٬537 ٬535 ٬530 ٬528 ٬527
٬559 ٬558 ٬554 ٬553 ٬552 ٬550 ٬549 ٬548
٬575 ٬574 ٬573 ٬572 ٬571 ٬563 ٬562 ٬561
٬586 ٬585 ٬583 ٬582 ٬581 ٬579 ٬577 ٬576
٬595 ٬594 ٬593 ٬591 ٬590 ٬589 ٬588 ٬587
٬623 ٬622 ٬621 ٬620 ٬619 ٬606 ٬598 ٬597
٬662 ٬654 ٬653 ٬636 ٬629 ٬628 ٬625 ٬624
٬681 ٬678 ٬670 ٬669 ٬668 ٬666 ٬665 ٬663
703 ٬702 ٬701 ٬688 ٬685 ٬684
جمهوری دمکراتیک خـلق یـمن ٬140 ٬139 /
617 ٬535 ٬534 ٬533 ٬146 ٬145
جمهوری دمکراتیک مهاباد ٬721 ٬719 ٬712 /
735
جمهوری فدرال آلمان 795 /
جمهوری قفقاز 155 /
جنبش آزادیبخش ایران 122 /
جنبش خلق برای آزادی آنگوال 140 /

جنبش سوسیالیست خلق کرد عراق 717 /
جنتی ٬احمد 134 /
جنگ جهانی دوم 327 ٬305 ٬293 /
جوادی) ٬وزیر دادگستری( ٬456 ٬455 ٬454 /
457
جورم511 ٬
جونز ٬ویکتور ولف193 / ٬
جهان ٬جعفر 84 /
جهان شاهی ٬علیرضا 473 /
جهرم 314 /
جیحون 639 /
چ
چایلدز ٬تیموتی ـ دبلیو15 / .
چپین 77 /
چر ٬جان 13 /
چریکهای فدایی خلق ٬139 ٬138 ٬137 ٬136 /
٬178 ٬149 ٬148 ٬147 ٬146 ٬143 ٬141 ٬140
798 ٬795 ٬725 ٬448 ٬181 ٬180
چشمهایش )ـکتاب( 10 /
چکسلواـکـی ٬529 ٬510 ٬506 ٬445 ٬181 /
758 ٬741 ٬723 ٬544 ٬543 ٬533 ٬531 ٬530
چمران٬مصطفی )دکتر( ٬809 ٬475 ٬471 ٬467 /
816 ٬813 ٬812 ٬811
چمکانی )ناحیه قبیلهنشین( 702 /
چناـکیاپوری 696 /
چوبین ٬بهرام 382 ٬381 ٬380 /
چیس مانهاتانبانک )نیویورک( 386 ٬331 /
چین ٬536 ٬504 ٬501 ٬167 ٬137 ٬48 ٬13 /
700 ٬633 ٬592 ٬555 ٬547 ٬544 ٬541
ح
حائری ٬شیخ مهدی 196 /
حاجبی ٬ویدا 399 /
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حاج سید جوادی ٬اصغر 29 /
حاج علیلو )دکتر( 393 /
حاجو ٬زردشت 795 /
حاجی کاشانی 301 /
حامد ٬عبدالصمد 576 /
حامی ٬حسین 84 /
حبش ٬جرج 746 /
حبیبی 471 /
حجازی )دکتر( 369 ٬351 ٬341 /
حرکت اسالمی افغانستان 692 /
حرم )ناحیه قبیلهنشین( 702 /
حزب اتحاد ملی )پاـکستان( 679 ٬758 ٬297 /
حزب اخوت 652 /
حزب اسالمی 654 ٬633 /
حزب اسالمی گلبدین حکمتیار 616 /
حزب انقالبی کردستان 758 ٬721 /
حزب ایـران ٬293 ٬177 ٬66 ٬21 ٬10 ٬9 ٬4 /
477 ٬476 ٬385 ٬360 ٬328
حزب ایران نوین 438 ٬399 ٬251 ٬94 /
حزب ایرانیان 199 /
حزب پان ایرانیست 316 ٬309 ٬177 ٬28 ٬7 /
حزب پرچـم ٬509 ٬492 ٬491 ٬487 ٬484 /
664 ٬655 ٬620 ٬612 ٬561 ٬532 ٬511 ٬510
حزب توده آذربایجان 161 /
حزب توده ایران ٬73 ٬72 ٬71 ٬66 ٬64 ٬55 ٬48 /
٬123 ٬119 ٬117 ٬94 ٬92 ٬90 ٬89 ٬80 ٬77
٬159 ٬158 ٬157 ٬156 ٬155 ٬154 ٬141 ٬129
٬167 ٬166 ٬165 ٬164 ٬163 ٬162 ٬161 ٬160
٬176 ٬174 ٬173 ٬172 ٬171 ٬170 ٬169 ٬168
٬245 ٬240 ٬210 ٬192 ٬191 ٬183 ٬181 ٬178
٬361 ٬354 ٬333 ٬319 ٬286 ٬282 ٬280 ٬247
٬723 ٬477 ٬449 ٬399 ٬383 ٬378 ٬373 ٬372
798 ٬797 ٬784 ٬783 ٬758 ٬751 ٬750 ٬741
حزب جماعت اسالمی افغانستان 680 /

حزب جمهوری اسالمی 477 ٬443 ٬426 ٬176 /
حزب جمهوری خلق مسلمان ٬425 ٬178 ٬176 /
٬475 ٬474 ٬473 ٬472 ٬471 ٬458 ٬457 ٬426
479 ٬478 ٬476
حزب جمهوریخواه 72 /
حزب خلق ٬492 ٬490 ٬487 ٬486 ٬485 ٬484 /
٬571 ٬565 ٬562 ٬561 ٬524 ٬511 ٬510 ٬509
٬641 ٬640 ٬639 ٬638 ٬637 ٬623 ٬613 ٬612
684 ٬675 ٬674 ٬659 ٬653 ٬642
حزب دمکرات ٬178 ٬162 ٬156 ٬155 ٬72 /
٬724 ٬723 ٬722 ٬721 ٬720 ٬719 ٬717 ٬712
٬742 ٬741 ٬740 ٬739 ٬738 ٬737 ٬736 ٬725
٬761 ٬759 ٬758 ٬757 ٬750 ٬746 ٬745 ٬743
٬778 ٬777 ٬773 ٬772 ٬771 ٬770 ٬763 ٬762
٬817 ٬815 ٬807 ٬802 ٬797 ٬796 ٬788 ٬781
818
حزب دمکرات آذربایجان / 159 ٬156 ٬155 /
162
حزب دمکراتیک خلق افغانستان ٬557 ٬507 /
666 ٬583
حزب دموکرات کـردستان ٬724 ٬723 ٬722 /
٬772 ٬770 ٬769 ٬768 ٬742 ٬741 ٬740 ٬725
813 ٬796 ٬795 ٬794 ٬792
حزب رادیکال224 ٬223 ٬198 ٬
حزب رستاخیز ایران ٬197 ٬177 ٬93 ٬27 ٬25 /
٬226 ٬224 ٬218 ٬216 ٬212 ٬211 ٬209 ٬201
332 ٬309 ٬296 ٬251 ٬241 ٬233 ٬228
حزب زحمتکشان ایران ٬67 ٬65 ٬64 ٬62 ٬29 /
٬83 ٬82 ٬81 ٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬74 ٬73 ٬70 ٬69
95 ٬94 ٬93 ٬92 ٬91 ٬90 ٬89 ٬88 ٬87 ٬85
حزب سوسیال دموکرات ایران 438 ٬437 /
حزب سوسیالیست ایران 134 ٬80 ٬53 ٬46 ٬43 /
حزب سوسیالیست کردستان 790 /
حزب عدالت 756 ٬747 /
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حزب عوام ملی )پاـکستان( 509 /
حزب کارگران سوسیالیست ایران ٬66 ٬65 ٬64 /
٬131 ٬130 ٬80 ٬79 ٬72 ٬71 ٬70 ٬69 ٬68 ٬67
462 ٬461 ٬178 ٬148 ٬134 ٬133 ٬132
حزب کارگر انگلستان 10 /
حزب کردستان عراق 740 /
حزب کمونیست ٬162 ٬154 ٬148 ٬137 ٬83 /
٬511 ٬510 ٬509 ٬506 ٬400 ٬319 ٬168 ٬167
683 ٬681 ٬618 ٬534 ٬515
حزب کمونیست آـکل 170 /
حزب کمونیست عراق 766 ٬752 /
حزب کمونیست فرانسه 713 /
حزب مارکسیست تروتسکیست 131 /
حزب مبارز ملت ایران 7 /
حزب محاذ ملی انقالبی افغانستان 702 /
حزب مردم ایران ٬333 ٬209 ٬198 ٬79 ٬38 ٬9 /
399 / 358
حزب ملت ایران ٬309 ٬177 ٬21 ٬17 ٬9 ٬7 ٬4 /
360
حزب ملی زحمتکشان ایران 92 /
حزب منحله مردم 53 /
حزب میهن 156 /
حزب نیروی سوم 29 /
حسنعلی ٬منصور 6 /
حسنی 790 /
حسیبی ٬کاظم )مهندس( ٬425 ٬21 ٬10 ٬9 /
حسینی٬حاجکریم ٬794 ٬334 ٬269 ٬268 ٬66 /
818 ٬813 ٬799
حسینی ٬شیخ عزالدین ٬740 ٬723 ٬720 ٬178 /
٬794 ٬790 ٬789 ٬788 ٬777 ٬772 ٬759 ٬741
815 ٬814 ٬799
حسینی )مهندس( 324 /
حسینیه ارشاد 324 ٬316 ٬294 ٬248 ٬25 /
حفیظاهلل امین )پرزیدنت( 677 /

حق شناس )سرگرد( 453 /
حکمت ٬سردارفاخر 154 /
حکمت ٬عباسقلی )دکتر( 76 ٬75 ٬74 /
حکمت ٬فخر )سردار( 83 ٬74 /
حکمتنشین 747 /
حکمتیار ٬گلبدین 645 ٬626 ٬620 /
حکمی )دکتر( 278 /
حیدر ٬م) .دکتر( 562 /
خ
خادم ٬جواد 387 ٬341 ٬332 /
خازانف 154 /
خاش 511 /
خاموشی 461 ٬460 ٬459 /
خامهای ٬انور 156 /
خانقین 733 /
خانه نشر اسالمی 193 /
خانی ٬علی )دکتر( 209 /
خاورمیانه ٬292 ٬255 ٬71 ٬32 ٬16 ٬14 ٬1 /
٬721 ٬716 ٬697 ٬672 ٬624 ٬615 ٬546 ٬535
803 ٬762 ٬758 ٬753 ٬751 ٬734 ٬728
خــبرگزاری آسـوشیتدپرس ٬241 ٬215 ٬49 /
411
خبرگزاری پارس 437 /
خبرگزاری پاریس 325 /
خبرگزاری تاس 679 ٬646 ٬608 /
خبرگزاری رادیو مسکو 581 /
خبرگزاری شوروی 582 /
خبرگزاری فـرانسـه ٬777 ٬776 ٬168 ٬165 /
794
خبرگزاری یونایتدپرس 762 /
خبرهزاده ٬علیاصغر 84 /
خراسان 164 /
خرمآباد 730 /
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خرمشهر 185 ٬179 ٬141 /
خروشچف 639 /
خسروانی )ژنرال( 217 /
خسروداد 380 ٬300 /
خلخالی ٬محمدصادق ٬543 ٬541 ٬448 ٬34 /
815 ٬807 ٬806 ٬802 ٬794 ٬790 ٬720
خلیج فـارس ٬494 ٬493 ٬486 ٬345 ٬312 /
٬765 ٬737 ٬714 ٬712 ٬697 ٬680 ٬525 ٬505
792
خمینی ٬احمد )حجتاالسالم( 476 /
خوابگاه امیرآباد 29 /
خواجوی ٬علی )دکتر( 408 ٬398 ٬397 /
خواجه نوری ٬ابراهیم )سناتور( 406 ٬405 /
خوانساری ٬سـیداحـمد )آیتاهلل( ٬209 ٬195 /
364 ٬220 ٬211
خودسردار ٬داوودخان 697 /
خوزستان ٬134 ٬130 ٬71 ٬70 ٬60 ٬57 ٬56 /
٬385 ٬381 ٬372 ٬295 ٬236 ٬231 ٬181 ٬178
٬813 ٬777 ٬737 ٬716 ٬714 ٬470 ٬463 ٬387
816 ٬815
خوست )پکتیا( 537 /
خوش کیش 388 ٬311 /
خویی ٬سیدابوالقاسم )آیتاهلل( 304 /
خیابان آیزنهاور 396 /
خیابان ایرانشهر 11 /
خیابان بهار 329 /
خیابان پهلوی )تبریز( 161 /
خیابان پهلوی تهران 383 ٬110 /
خیابان تخت جمشید 443 ٬110 ٬11 /
خیابان حشمتالدوله 161 /
خیابان روزولت 443 ٬281 /
خیابان سی متری 161 /
خیابان شاهرضا 300 ٬290 ٬193 ٬192 /
خیابان ششم بهمن 378 /

خیابان طالقانی 816 /
خیابان کاخ 162 ٬13 /
خیابان کریمخان زند 443 /
خیابان اللهزار 13 /
خیابان ونک 232 /
خیبر 510 /
د
دئو ٬ا.ر660 / .
دابز ٬593 ٬547 ٬546 ٬527 ٬524 ٬523 ٬522 /
693 ٬691 ٬688 ٬669 ٬665 ٬657 ٬606 ٬605
دادگاه عالی اداره قضایی 387 /
دادگســتری ٬61 ٬45 ٬35 ٬32 ٬28 ٬22 ٬16 /
٬295 ٬291 ٬279 ٬278 ٬231 ٬224 ٬223 ٬201
٬357 ٬356 ٬331 ٬325 ٬320 ٬316 ٬306 ٬305
٬451 ٬440 ٬429 ٬383 ٬381 ٬380 ٬371 ٬360
469 ٬462 ٬455 ٬454
دادیان 163 /
داـکا 696 /
داـگالس 692 /
داالس 357 /
دانش 511 /
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ٬496 ٬190 /
726 ٬690
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 386 /
دانشکده اسالمی دانشگاه کابل 511 /
دانشکده الهیات تهران 366 /
دانشکده پزشکی دانشگاه کابل 538 /
دانشکده تربیت معلم دانشگاه کلمبیا 539 ٬538 /
دانشکده تربیت معلم کابل 540 ٬539 /
دانشکده جنگ فرانسه 387 /
دانشکده حقوق دانشگاه تهران 293 /
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل /
538
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دانشکده علوم 511 ٬29 ٬9 /
دانشکده فنی آریامهر )صنعتی شـریف( ٬108 /
203 ٬202 ٬143
دانشکده فنی دانشگاه تهران 385 ٬382 ٬100 /
دانشکده کشاورزی 539 ٬9 /
دانشکده مراسالت 510 /
دانشکده مهندسی دانشگاه کابل 511 /
دانشکده نظام 387 ٬53 /
دانشگاه آریزونا 540 /
دانشگاه آمریکایی بیروت ٬539 ٬511 ٬384 /
548 ٬540
دانشگاه آنکارا 756 /
دانشگاه ایالت آیوا 538 /
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا 562 /
دانشگاه ایندیانا 562 /
دانشگاه پاریس 387 ٬293 ٬291 ٬169 ٬53 /
دانشگاه پرنیستون 463 /
دانشگاه پیترزبورگ 539 /
دانشگاه تربیت معلم 84 /
دانشگاه تهران ٬23 ٬17 ٬16 ٬15 ٬14 ٬8 ٬5 ٬4 ٬1 /
٬92 ٬89 ٬86 ٬79 ٬65 ٬62 ٬57 ٬39 ٬32 ٬29 ٬24
٬148 ٬147 ٬141 ٬139 ٬108 ٬102 ٬100 ٬93
٬304 ٬295 ٬293 ٬214 ٬193 ٬192 ٬161 ٬159
٬430 ٬387 ٬386 ٬385 ٬373 ٬349 ٬347 ٬309
810 ٬792 ٬453 ٬443
دانشگاه جندی شاپور 372 /
دانشگاه جورج تاون 463 ٬281 /
دانشگاه جورج واشـنگتن ٬539 ٬466 ٬465 /
560
دانشگاه دیتون 100 /
دانشگاه سوربن 89 ٬62 /
دانشگاه علوم امور بینالمللی و دیپلماسی جـان
هاپکینز 315 /
دانشگاه فرح پهلوی 349 ٬277 /

دانشگاه فنی برلین 796 /
دانشگاه قندهار 561 /
دانشگاه کابل ٬540 ٬539 ٬538 ٬511 ٬510 /
561 ٬560
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 197 /
دانشگاه کلمبیا 643 ٬538 ٬511 ٬349 /
دانشگاه کمبریج 32 ٬16 ٬1 /
دانشگاه گالسکو 385 /
دانشگاه لندن 539 /
دانشگاه مشهد 330 /
دانشگاه ملی 446 ٬278 ٬234 ٬206 ٬201 /
دانشگاه موصل 698 /
دانشگاه میشیگان 562 /
دانشگاه وایومینگ 539 /
دانشگاه ویرجینیای غربی 539 ٬511 /
دانشگاه ویسکونسین آمریکا 643 /
دانش ٬محمداسماعیل ٬580 ٬558 ٬539 ٬511 /
651
دانشیان ٬غالم یحیی 156 /
دانمارک 695 ٬694 ٬693 /
داودخان ٬498 ٬497 ٬488 ٬487 ٬485 ٬484 /
٬509 ٬505 ٬504 ٬503 ٬502 ٬501 ٬500 ٬499
687 ٬671 ٬639 ٬560 ٬517 ٬515 ٬512 ٬510
داودی ٬منوچهر 557 ٬408 ٬403 ٬401 /
دباـگین 84 /
دبیرخانه فدراسیون اتحادیههای جهانی در وین /
160
دبیرستان فیروز بهرام 1 /
دتوکویل ٬الکسیس 47 /
دراـگسالوپزیک 664 /
دربند 36 /
درخشانی )تیمسار( 26 /
درخشش ٬محمد ٬297 ٬286 ٬285 ٬262 ٬261 /
٬406 ٬348 ٬341 ٬340 ٬333 ٬332 ٬319 ٬318
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408 ٬407
دروس 396 ٬110 ٬105 /
دروینسکی 548 ٬526 /
دره پنج شیر 620 /
دره هیرمند 665 /
دریای خزر 816 ٬815 ٬399 ٬258 ٬183 ٬20 /
دزفول 373 ٬68 ٬66 ٬64 /
دزلی ٬قاضی خاقان 22 /
دسایی ٬موراجی )نخستوزیر وقت هند( 632 /
دستغیب 364 /
دستن ٬ژیسکار 267 ٬239 /
دسکی ٬محمد 777 ٬722 /
دفاتر 324 / OSCO
دفتر اطالعات شوروی 161 /
دفتر اطالعات وزارت دفـاع )آمـریکا( ٬785 /
814 ٬789
دفتر حفظ منافع آمریکا در بغداد 787 /
دفتر شهبانو 242 /
دفتر مخصوص شاه 44 /
دفتر منافع آمریکا در ناتو 171 /
دفتر وابسته دفـاعی ٬566 ٬521 ٬509 ٬472 /
638
دفتر وابسته دفاعی ایاالت متحده ـ تهران 393 /
دلیلی ٬نور محمد 540 /
دمشق 749 ٬745 ٬731 /
دمکراسی در آمریکا )ـکتاب( 47 /
دمیرل ٬سلیمان 756 /
دوپانت ٬جاـکو 624 /
دوره آموزش داـگالس 692 /
دوریل 12 /
دوگر سورن ٬مانگالین 505 /
دوگل 403 /
دولتشاهی ٬امیر 316 /
دولت مـوقت ایـران ٬788 ٬787 ٬786 ٬774 /

٬806 ٬802 ٬801 ٬798 ٬797 ٬796 ٬795 ٬794
817 ٬813 ٬812 ٬810 ٬807
دها )سناتور( 212 /
دهش ٬سیاوش 357 /
دهقان ٬احمد 63 /
دهقانی تفتی ٬حسن 817 /
دهکده افجه 108 /
دهکده بارزان 732 /
دهکده پچاراـگان )پکتیا( 537 /
دهلی نو ٬694 ٬693 ٬671 ٬660 ٬522 ٬384 /
707 ٬706 ٬705 ٬703 ٬701 ٬700 ٬696 ٬695
دیاربکر 756 /
دیسدرن 523 ٬522 /
دیوان عالی کشور 451 ٬211 ٬165 ٬61 /
دیویدسون ٬ران 635 /
ر
رئیسزاده ٬صادق )دکتر( 318 /
رائین ٬پرویز 242 ٬241 ٬49 /
راتبزاده ٬آناهیتا 511 ٬509 /
رادیو اسمر 626 ٬616 ٬615 /
رادیو افغانستان 651 /
رادیو باـکو 751 ٬712 ٬157 /
رادیو بیزیم 784 ٬783 /
رادیو پکن 642 /
رادیو صدای آمریکا ٬437 ٬436 ٬364 ٬281 /
٬642 ٬606 ٬605 ٬586 ٬585 ٬464 ٬424 ٬441
808 ٬663
رادیو مسکو 583 ٬582 ٬581 ٬157 /
رادیو و تلویزیون ملی ایـران ٬276 ٬212 ٬31 /
٬437 ٬388 ٬383 ٬371 ٬370 ٬349 ٬340 ٬323
٬776 ٬751 ٬713 ٬712 ٬601 ٬539 ٬511 ٬477
808 ٬783
راسخ افشار ٬علی )دکتر( 479 ٬478 /
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راسیاس ٬چارلز ان39 ٬12 / .
راضی ٬حسین 9 /
رامجپور 24 /
رامهرمز 64 /
رانا 688 /
رانگون )پایتخت برمه( 689 /
راویندا ناتان 17 /
رایی ٬محمد )سرهنگ( 511 /
ربانی ٬برهانالدین 680 /
رجالی ٬محمدعلی 36 /
رجوی ٬کاظم 445 ٬424 /
رجوی ٬مسعود 176 /
رحیم ٬فاضل رحیم 538 /
رحیمیان ٬غالمحسین 85 ٬84 /
رحیمی )ژنرال( 446 ٬388 ٬7 /
رحیمی ٬غالم محمد 540 /
رزان 333 /
رزقی 84 /
رزمآرا ٬علی )ژنرال( ٬94 ٬93 ٬90 ٬80 ٬63 ٬62 /
157 ٬156
رزمآرا ٬منوچهر 386 ٬332 /
رزمی )سرلشکر( 114 /
رزن ٬باری 454 /
رساله مکافی 463 /
رستوران ال چیکو 100 /
رستوران تیفانی 202 ٬49 /
رستوران چت نیک 232 ٬46 /
رستوران ساندیز 36 /
رسول اـکرم )ص( 711 /
رسول ٬مولمان 717 /
رسولی ٬عبدالکافی )مهندس( 540 /
رشیدیان 83 /
رضائیه )ارومیه( 776 ٬363 ٬361 ٬26 /
رضاخان ٬327 ٬285 ٬179 ٬155 ٬154 ٬10 /

735 ٬721 ٬467
رضایی ٬سیاوش 84 /
رضایی ٬علی 227 /
رضوانی 335 ٬283 /
رضوی ٬تقی )دکتر( 162 ٬161 /
رفیعزاده 87 ٬85 /
رم 692 ٬691 ٬644 ٬536 ٬501 /
روحانی ٬شهریار 431 ٬428 /
روحانی ٬صادق )آیتاهلل( 543 /
رود تیگریس 731 /
رودخانه هیرمند 504 /
روزنامه آتش 269 /
روزنامه آزادی 477 /
روزنامه آیندگان 476 ٬458 ٬49 /
روزنـامه اطـالعات ٬416 ٬358 ٬340 ٬268 /
798 ٬476
روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز 817 /
روزنامه بامداد 476 ٬134 ٬133 ٬61 /
روزنامه بوستون گلوب 273 /
روزنامه پراودا ٬583 ٬555 ٬377 ٬168 ٬166 /
783 ٬634 ٬631
روزنامه پیک امروز 159 /
روزنامه تـهران تـایمز ٬633 ٬477 ٬454 ٬61 /
817 ٬813 ٬812 ٬802 ٬794
روزنامه تهران ژورنال 1 /
روزنامه جبهه آزادی 476 /
روزنامه جمهوری اسالمی 813 ٬810 /
روزنامه جنبش 476 /
روزنامه خلق مسلمان 476 /
روزنامه رستاخیز 358 /
روزنامه ریاتازا 753 /
روزنامه شاهد 94 ٬92 ٬90 ٬81 ٬80 ٬73 ٬63 /
روزنامه شهاب 438 /
روزنامه فاینشنال تایمز 228 /
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روزنامه کابل تایمز 558 /
روزنامه کریستین ساینس مانیتور 150 /
روزنامه کیهان ٬358 ٬346 ٬340 ٬83 ٬51 ٬10 /
806 ٬797 ٬788 ٬476
روزنامه کیهان بینالمللی 774 ٬346 /
روزنامه کیهان فرهنگی 386 /
روزنامه مرد امروز 63 /
روزنامه مردم 174 ٬164 ٬157 ٬155 /
روزنامه نیویورک تایمز 644 /
روزنامه واشنگتن پست 587 ٬124 /
روزنامه ورادتنوند 163 /
روسیه ٬181 ٬161 ٬159 ٬154 ٬92 ٬87 ٬57 /
٬492 ٬489 ٬486 ٬437 ٬417 ٬405 ٬280 ٬200
٬544 ٬543 ٬542 ٬532 ٬531 ٬528 ٬508 ٬506
٬571 ٬570 ٬567 ٬566 ٬555 ٬550 ٬548 ٬545
٬655 ٬652 ٬640 ٬625 ٬624 ٬613 ٬594 ٬589
٬704 ٬687 ٬684 ٬682 ٬681 ٬676 ٬670 ٬660
738 ٬735 ٬731 ٬729 ٬716 ٬714 ٬712 ٬707
رومانی 726 ٬722 ٬10 /
روندم ٬فرناندو 39 ٬38 ٬35 /
رهبر اتحاد مسلمانان جنگجو 654 /
ریاحی ٬محمدامین )دکـتر( ٬350 ٬332 ٬331 /
386
ریاض 697 /
ریتان )434 / (RAYTHEON
ریچاردسون ٬مایکل 765 ٬255 /
ریچاردونه 672 /
ریوتر ٬دیوید 777 /
زـژ
زارای ٬صالح محمد )دکتر( 539 ٬510 /
زاهدان 730 ٬93 ٬90 ٬77 ٬76 /
زاهدی ٬اردشیر ٬307 ٬244 ٬238 ٬213 ٬92 /
810٬468٬351٬347٬325٬324٬321٬311٬310

زاهدی ٬علی 343 /
زاهدی ٬فضلاهلل )ژنرال( ٬80 ٬78 ٬77 ٬76 ٬73 /
458 ٬405 ٬313 ٬94 ٬93 ٬92 ٬90
زایی ٬محمد 512 /
زرمتی ٬گل حسن )سرهنگ( 705 /
زنجان 789 /
زنجانی 199 /
زنجانی ٬رضا 99 /
زنجانی )ژاندارم( 343 /
زنجانی )مهندس( 156 /
زندان اوین 329 ٬27 /
زندان پل چرخی 579 ٬565 ٬563 ٬552 /
زندان قصر 451 ٬223 ٬207 ٬27 /
زندان نظامی جمشیدآباد تهران 261 /
زند ٬فریدون 411 ٬410 /
زهتاب فرد ٬رحیم 333 ٬226 ٬211 /
زهرایی ٬بابک 178 ٬133 ٬132 ٬131 /
زهری ٬علی 81 ٬77 /
زیباـکالم 813 /
زیری ٬صالح محمد 598 ٬538 /
زینونف 154 /
ژاپن 656 ٬580 ٬560 ٬460 ٬17 ٬1 /
ژنو ٬764 ٬647 ٬646 ٬635 ٬445 ٬192 ٬140 /
800 ٬771 ٬769
س
ساربلند ٬آروبی 626 /
ساری 50 /
سازمان آزادیبخش فلسطین )الفتح( ٬147 ٬145 /
698 ٬181
سازمان ارتباطات بینالمللی آمریکا )/ (USICA
٬663 ٬662 ٬562 ٬554 ٬436 ٬330 ٬243 ٬236
669 ٬693 ٬667
سازمان انرژی اتمی ایران 389 /
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سازمان برنامه 385 /
سازمان بینالمللی ارتباطات 281 /
سازمان پاسداران آزادی 85 /
سازمان جوانان حزب توده 164 ٬137 /
سازمان خبر رادیوهای بیگانه ـ تل آویو 808 /
سازمان خبری کاورشم 808 /
سازمان خبری )لندن( 808 /
سازمان خبری نیکوزیا 808 /
سازمان خبری واشنگتن 808 /
کشاورزیسازمانمللمتحد/
سازمانخواروبارو
44٬43٬40
سازمان دانشآموزان دبیرستانهای تهران 157 /
سازمان دانشجویان دانشگاه تهران 157 /
دانشجویانمسلماندانشگاهشریف 810/
سازمان
سازمان دهقانان 159 ٬157 /
سازمان زنان 158 ٬157 /
سازمان عفو بینالمللی 206 /
سازمان فرهنگی آشوریهای ایران 159 /
سازمان فرهنگی ارمنیهای ایران 159 /
سازمان فرهنگی کردهای ایران 159 /
سازمان مجاهدین اسالمی 443 /
سازمان مجاهدین خلق ٬139 ٬138 ٬137 ٬136 /
٬150 ٬146 ٬145 ٬144 ٬143 ٬142 ٬141 ٬140
471 ٬425 ٬182 ٬181 ٬180 ٬176 ٬152
سازمان مخفی رومانی 722 /
سازمان مرکزی اطالعات جاسوسی )٬72 / (CIA
٬290 ٬278 ٬263 ٬261 ٬178 ٬176 ٬103 ٬89
٬713 ٬712 ٬711 ٬570 ٬381 ٬331 ٬309 ٬297
٬726 ٬724 ٬721 ٬720 ٬718 ٬717 ٬716 ٬714
796 ٬741 ٬740 ٬736
سازمان مرکزی تکش 164 /
سازمان ملل متحد ٬90 ٬44 ٬41 ٬40 ٬14 ٬1 /
٬495 ٬445 ٬385 ٬382 ٬371 ٬353 ٬258 ٬198
٬545 ٬540 ٬537 ٬523 ٬516 ٬503 ٬502 ٬501

٬636 ٬635 ٬634 ٬573 ٬564 ٬560 ٬559 ٬546
٬770 ٬769 ٬768 ٬713 ٬680 ٬647 ٬646 ٬645
800 ٬782 ٬771
سازمان هواپیمایی کشوری و توریسم 525 /
ساسونتسیداویت)سازمانتربیتبدنیجوانان( /
163
ساعد وزیری ٬منوچهر 333 ٬226 /
سافرونچک ٬واسیلی اسـتفانویچ ٬490 ٬489 /
٬551 ٬550 ٬549 ٬548 ٬546 ٬545 ٬493 ٬491
٬577 ٬576 ٬575 ٬574 ٬573 ٬571 ٬557 ٬552
٬685 ٬659 ٬658 ٬636 ٬590 ٬589 ٬588 ٬579
686
سامی ٬کاظم )دکتر( 817 ٬9 /
ساندرز 670 ٬667 ٬665 ٬664 /
ساندی ابزرور لندن 10 /
ساواـک )سازمان امنیت و اطالعات کشور( ٬5 ٬3 /
٬28 ٬27 ٬22 ٬21 ٬18 ٬15 ٬11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬7 ٬6
٬94 ٬93 ٬92 ٬88 ٬85 ٬83 ٬51 ٬46 ٬45 ٬32 ٬31
٬139 ٬138 ٬123 ٬115 ٬114 ٬107 ٬104 ٬100
٬205 ٬202 ٬185 ٬183 ٬166 ٬145 ٬144 ٬141
٬217 ٬216 ٬215 ٬214 ٬213 ٬212 ٬209 ٬208
٬268 ٬260 ٬251 ٬242 ٬226 ٬225 ٬224 ٬220
٬327 ٬326 ٬317 ٬312 ٬306 ٬290 ٬279 ٬269
٬381 ٬375 ٬371 ٬355 ٬349 ٬340 ٬332 ٬331
427 ٬414 ٬402 ٬394 ٬390 ٬383 ٬382
سبزوالسولی )ده( 680 /
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 813 /
سپهبدی ٬عیسی )دکتر( ٬68 ٬67 ٬66 ٬65 ٬64 /
69
سپهر 340 /
سپیرس 803 /
ستاد مرکزی نیروی هوایی در رامشتین 808 /
ستین ٬حکمت 757 ٬756 ٬747 /
سحابی ٬عزتاهلل 816 /
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سحابی ٬یداهلل ٬124 ٬110 ٬105 ٬104 ٬102 /
378 ٬361 ٬254 ٬253 ٬248 ٬235 ٬183
سردشت 810 ٬806 ٬801 ٬794 /
سرسام ٬عبداالحد 538 /
سرشار ٬حسین 9 /
سرمد ٬مرتضی 165 /
سروریان 163 /
سروری ٬پرویز )دکتر( 278 /
سروری ٬محمد 318 ٬280 ٬279 ٬278 /
سعیدیان 84 /
سعیدی )سناتور( 47 /
سفارت آمـریکا )آنکـارا( ٬722 ٬682 ٬672 /
803 ٬761
سفارت آمریکا )اسالمآباد( ٬599 ٬542 ٬535 /
687 ٬659
سفارت آمریکا )بخارست( 166 /
سفارت آمریکا )تریپولی( 596 /
سفارت آمریکا )تهران(  /اـکثر صفحات
سفارت آمریکا )جده( 678 /
سفارت آمریکا در کابل ٬512 ٬502 ٬508 ٬497 /
٬537 ٬531 ٬528 ٬526 ٬522 ٬520 ٬518 ٬515
٬556 ٬553 ٬552 ٬550 ٬548 ٬546 ٬542 ٬541
٬576 ٬570 ٬568 ٬563 ٬561 ٬559 ٬558 ٬557
٬595 ٬592 ٬590 ٬588 ٬587 ٬585 ٬583 ٬580
٬627 ٬624 ٬618 ٬614 ٬605 ٬600 ٬597 ٬596
٬651 ٬648 ٬642 ٬637 ٬636 ٬635 ٬629 ٬627
٬668 ٬667 ٬664 ٬663 ٬661 ٬658 ٬657 ٬655
685 ٬684 ٬680 ٬677 ٬675 ٬673 ٬670
سفارت آمریکا )دهلی نو( 660 /
سفارت آمریکا )عمان( 698 /
سفارت آمریکا )لندن( 457 ٬255 /
سفارت آمـریکا )مسکـو( ٬175 ٬170 ٬166 /
679 ٬646 ٬639 ٬624 ٬618 ٬614 ٬545 ٬543
سفارت آمریکا )نیکوزیا( 170 /

سفارت اسرائیل 183 ٬146 /
سفارت اسرائیل )بادگوسبرگ( 722 /
سفارت افغانستان )رم( 497 /
سفارت ترکیه 17 /
سفارت روسیه 699 /
سفارت شوروی 163 /
سفارت کانادا )افغانستان( 524 /
سقز 812 ٬802 ٬789 ٬788 ٬775 /
سلطانی ٬خیرمحمد 539 /
سلماس 806 /
سلم ٬حسین 615 ٬614 /
سلیمان ٬علی 771 ٬770 ٬769 ٬768 ٬722 /
سلیمانیه ٬744 ٬743 ٬735 ٬733 ٬731 ٬722 /
804 ٬746
سماـک ٬عبداهلل 130 /
سماـکیس ٬الری 200 /
سمیعی 332 ٬311 ٬199 /
سمیعی ٬احمد 278 /
سمیعی ٬عباس 9 /
سنت مارتین 719 /
سنجاب 381 ٬361 /
سنجابی )خانم( 294 ٬259 /
سنجابی٬کریم ٬199 ٬198 ٬177 ٬165 ٬115 ٬3 /
٬256 ٬223 ٬222 ٬217 ٬216 ٬215 ٬213 ٬207
٬269 ٬266 ٬265 ٬264 ٬263 ٬261 ٬260 ٬259
٬319 ٬311 ٬307 ٬294 ٬293 ٬292 ٬289 ٬275
٬360 ٬359 ٬346 ٬339 ٬329 ٬328 ٬324 ٬321
٬390 ٬389 ٬381 ٬380 ٬373 ٬363 ٬362 ٬361
٬468 ٬452 ٬428 ٬413 ٬412 ٬411 ٬396 ٬391
476 ٬475
سن ٬داوید 647 ٬646 /
سنندج ٬775 ٬774 ٬739 ٬731 ٬725 ٬184 /
٬806 ٬798 ٬792 ٬791 ٬789 ٬788 ٬777 ٬776
816 ٬812

فهرست اعالم  843

سنندجی ٬علیرضا )ولی خان( 806 /
سوئد 398 ٬140 /
سوئیس 514 ٬500 ٬441 ٬230 ٬57 /
سوئیس ار )شرکت هواپیمایی سوئیس( 371 /
سوئیفت ٬الیزابت آن٬134 ٬133 ٬132 ٬130 / .
470 ٬469 ٬467 ٬462 ٬461
سوارکی 381 /
سوختا )بخش( 680 /
سوخی 501 /
سودوم و گومور )داستان( 212 /
سورانی ٬محمد عثمان )دکتر( 790 /
سوربن 79 /
سورنسن 445 /
سوریه ٬728 ٬716 ٬645 ٬371 ٬146 ٬145 /
٬749 ٬746 ٬745 ٬738 ٬735 ٬731 ٬730 ٬729
٬780 ٬779 ٬760 ٬758 ٬755 ٬753 ٬752 ٬750
796 ٬790 ٬783
سوالرز 243 ٬242 ٬241 /
سولیوان ٬ویلیام اچ٬124 ٬122 ٬118 ٬94 ٬33 / .
٬247 ٬243 ٬236 ٬231 ٬181 ٬170 ٬166 ٬125
٬284 ٬280 ٬276 ٬274 ٬273 ٬262 ٬260 ٬259
٬341 ٬335 ٬333 ٬328 ٬326 ٬312 ٬311 ٬286
٬376 ٬370 ٬354 ٬352 ٬350 ٬349 ٬348 ٬344
٬415 ٬413 ٬411 ٬410 ٬401 ٬391 ٬387 ٬380
٬526 ٬438 ٬435 ٬432 ٬431 ٬428 ٬417 ٬416
777 ٬776 ٬775 ٬774 ٬771 ٬769 ٬533
سوما ٬محمد 561 ٬553 ٬511 /
سوما ٬مـحمود )پـرفسور( ٬553 ٬539 ٬511 /
561 ٬558
سون ٬دیوید 635 /
سویرل ٬اس .جی691 / .
سهیبی ٬غالم محمد )دکتر( 539 /
سیاتل 132 /
سیاهکل 150 ٬149 /

سیحون 639 /
سید جوادی ٬علیاصغر ٬242 ٬223 ٬213 ٬29 /
٬452 ٬425 ٬416 ٬415 ٬398 ٬375 ٬342 ٬248
476 ٬471
سیف قاضی ٬محمد حسین 719 /
سیگما 759 /
سیماـکیس ٬اللهیار ٬46 ٬44 ٬43 ٬41 ٬40 ٬19 /
49 ٬48 ٬47
سیماـکیس ٬الری ٬43 ٬41 ٬40 ٬39 ٬19 ٬15 /
49 ٬48 ٬47 ٬46 ٬45 ٬44
سیمون )سناتور( 259 /
سینگ ٬اس .ک671 ٬525 ٬524 / .
ش
شاپوریان ٬علی 358 /
شافر )سرهنگ( 50 /
شافعی 511 /
شاـکر 817 ٬810 /
شاـکویت )سازمان جوانان( 163 /
شاملو )سرهنگ( 718 /
شاناهان ٬ویلیام 466 ٬465 /
شانسی ٬علیجان 9 /
شانهچی 25 /
شاهقلی٬منوچهر)دکتر( 400 ٬399 ٬398 ٬211 /
شاهمحمددوست ٬662 ٬632 ٬585 ٬572 ٬538 /
670 ٬669 ٬668 ٬666
شاه )محمدرضا پهلوی( ٬23 ٬17 ٬15 ٬12 ٬8 ٬5 /
٬41 ٬40 ٬39 ٬38 ٬37 ٬36 ٬35 ٬33 ٬32 ٬29 ٬28
٬52 ٬51 ٬50 ٬49 ٬48 ٬47 ٬46 ٬45 ٬44 ٬43 ٬42
٬79 ٬78 ٬77 ٬76 ٬75 ٬74 ٬69 ٬63 ٬57 ٬55 ٬53
٬95 ٬94 ٬93 ٬92 ٬90 ٬89 ٬87 ٬86 ٬85 ٬81 ٬80
٬107 ٬106 ٬105 ٬104 ٬103 ٬102 ٬101 ٬99
٬117 ٬116 ٬115 ٬114 ٬113 ٬112 ٬111 ٬110
٬125 ٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120 ٬119 ٬118
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٬142 ٬138 ٬137 ٬136 ٬129 ٬128 ٬127 ٬126
٬166 ٬157 ٬155 ٬154 ٬152 ٬151 ٬144 ٬143
٬180 ٬179 ٬178 ٬173 ٬171 ٬169 ٬168 ٬167
٬191 ٬190 ٬189 ٬186 ٬185 ٬184 ٬183 ٬182
٬206 ٬205 ٬204 ٬200 ٬199 ٬197 ٬196 ٬192
٬216 ٬215 ٬214 ٬212 ٬210 ٬209 ٬208 ٬207
٬226 ٬225 ٬224 ٬222 ٬220 ٬219 ٬218 ٬217
٬234 ٬233 ٬232 ٬231 ٬230 ٬229 ٬228 ٬227
٬242 ٬241 ٬240 ٬239 ٬238 ٬237 ٬236 ٬235
٬252 ٬251 ٬250 ٬249 ٬246 ٬245 ٬244 ٬243
٬262 ٬261 ٬259 ٬258 ٬257 ٬256 ٬254 ٬253
٬270 ٬269 ٬268 ٬267 ٬266 ٬265 ٬264 ٬263
٬280 ٬279 ٬278 ٬277 ٬276 ٬275 ٬274 ٬273
٬288 ٬287 ٬286 ٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬281
٬296 ٬295 ٬294 ٬293 ٬292 ٬291 ٬290 ٬289
٬305 ٬304 ٬303 ٬302 ٬301 ٬300 ٬298 ٬297
٬313 ٬312 ٬311 ٬310 ٬309 ٬308 ٬307 ٬306
٬322 ٬321 ٬319 ٬318 ٬317 ٬316 ٬315 ٬314
٬330 ٬329 ٬328 ٬327 ٬326 ٬325 ٬324 ٬323
٬342 ٬341 ٬340 ٬339 ٬335 ٬334 ٬333 ٬331
352 ٬351 ٬349 ٬348 ٬347 ٬346 ٬345 ٬344
شاه محمدظاهر 497 /
شاه ولی )آله کوزای ٬506 ٬497 / (ALEKOZAI
٬607 ٬606 ٬605 ٬598 ٬540 ٬524 ٬510 ٬507
688 ٬686 ٬683 ٬669 ٬667 ٬666 ٬665
شایان ٬رضا 360 ٬9 /
شبستری 156 ٬155 /
شبستریزاده 214 /
شبکه عدالت خلق 363 /
شجاع 9 /
شجونی ٬جعفر 107 /
شرکت آمرادا ـ هس )56 / (Amerada - Hess
شرکت ایران ـ کالیفرنیا 50 /
شرکتترخیصکاالیپانامریکن)انتفاعی(347/

شرکت حمل و نقل دولت ایران )بهرینگ( 434 /
شرکت خـدماتی کشـاورزی و تکـنیکی بـوکرز
)انگلستان( 51 /
شرکت شیالت ایران 816 /
شرکت مرکز تجاری آمریکای التین 347 /
شرکت ملی نفت ایران ٬58 ٬57٬56 ٬55 ٬34 ٬24/
٬258 ٬239 ٬213 ٬79 ٬73 ٬72 ٬61 ٬60 ٬59
٬381 ٬380 ٬346 ٬331 ٬324 ٬311 ٬306 ٬305
385
شرکت مهندسی خدمات ایران زمین 196 /
شرکت نفت ایران و انگلیس 72 /
شرکت هلیکوپترسازی ایران )بل( 434 ٬429 /
شرکت هواپیماسازی داـگالس 690 /
شرکت هواپیمایی سابنا 371 /
شرکت هواپیمایی فنالند 371 /
شرکت هوایی چک 371 /
شرمن ٬ریک 654 ٬542 ٬541 /
شری456 ٬
شریعتمداری ٬حسن )مهندس( 235 /
شریعتمداری ٬سیدکاظم )آیتاهلل( ٬61 ٬27 ٬26 /
٬192 ٬190 ٬176 ٬128 ٬120 ٬113 ٬112 ٬107
٬210 ٬209 ٬208 ٬207 ٬196 ٬195 ٬194 ٬193
٬221 ٬220 ٬219 ٬218 ٬216 ٬214 ٬213 ٬212
٬235 ٬234 ٬233 ٬230 ٬226 ٬225 ٬224 ٬223
٬250 ٬249 ٬248 ٬247 ٬245 ٬242 ٬240 ٬237
٬277 ٬275 ٬264 ٬260 ٬257 ٬256 ٬253 ٬252
٬298 ٬297 ٬294 ٬284 ٬283 ٬281 ٬280 ٬279
٬364 ٬354 ٬353 ٬351 ٬325 ٬324 ٬323 ٬300
٬379 ٬378 ٬370 ٬369 ٬368 ٬367 ٬366 ٬365
٬395 ٬393 ٬392 ٬391 ٬390 ٬387 ٬383 ٬382
٬438 ٬428 ٬426 ٬425 ٬424 ٬423 ٬422 ٬399
٬458 ٬457 ٬452 ٬451 ٬449 ٬447 ٬442 ٬439
٬797 ٬794 ٬715 ٬479 ٬476 ٬472 ٬471 ٬470
816 ٬799
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شریعتی ٬علی )دکتر( ٬128 ٬27 ٬25 ٬22 ٬21 /
476 / 475 ٬129
شریف امامی ٬جعفر ٬121 ٬99 ٬85 ٬52 ٬38 /
٬237 ٬236 ٬235 ٬234 ٬233 ٬231 ٬217 ٬122
٬253 ٬250 ٬248 ٬247 ٬246 ٬244 ٬242 ٬240
٬296 ٬294 ٬286 ٬283 ٬275 ٬274 ٬262 ٬261
467 ٬409 ٬400 ٬399 ٬380 ٬349 ٬340 ٬319
شطالعرب 737 /
شفقت ٬جعفر 387 ٬356 ٬355 ٬354 /
شکرایی )دکتر( 226 /
شکری 85 ٬84 /
شکیبا 812 ٬807 ٬770 /
شل ٬ال .دبلیو 696 ٬695 ٬690 /
شل ٬باربارا 232 ٬200 /
شلنبرگر ٬جک اچ 454 ٬440 ٬281 ٬265 ٬264 /
شمس ٬علی 161 /
شمیران 300 ٬248 ٬223 ٬162 ٬4 /
شنئوتدی )نیویورک( 692 /
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 169 /
شورای امنیت ملی 382 /
شورای انقالب اسالمی ٬364 ٬363 ٬353 ٬183 /
412 ٬411 ٬392 ٬389 ٬383 ٬379 ٬377 ٬373
شورای انقالبی و اسالمی افغانستان 541 ٬508 /
شورای سلطنت ٬252 ٬226 ٬127 ٬126 ٬74 /
٬285 ٬284 ٬283 ٬282 ٬280 ٬275 ٬259 ٬256
٬313 ٬312 ٬311 ٬310 ٬308 ٬307 ٬289 ٬286
٬345 ٬340 ٬339 ٬335 ٬322 ٬319 ٬318 ٬317
٬379 ٬378 ٬376 ٬373 ٬363 ٬362 ٬353 ٬346
414 ٬392 ٬391 ٬390 ٬388 ٬382
شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی 172 /
شورای مرکزی اتحادیه بازرگانان 169 /
شوروی ٬80 ٬67 ٬49 ٬43 ٬42 ٬41 ٬26 ٬12 /
٬155 ٬154 ٬137 ٬119 ٬118 ٬117 ٬116 ٬92
٬168 ٬167 ٬166 ٬163 ٬162 ٬161 ٬159 ٬156

٬215 ٬183 ٬175 ٬174 ٬173 ٬172 ٬171 ٬170
٬367 ٬361 ٬360 ٬359 ٬354 ٬340 ٬302 ٬277
٬449 ٬445 ٬440 ٬411 ٬406 ٬402 ٬384 ٬377
٬489 ٬488 ٬487 ٬486 ٬485 ٬484 ٬483 ٬477
٬499 ٬498 ٬496 ٬494 ٬493 ٬492 ٬491 ٬490
٬513 ٬508 ٬507 ٬505 ٬504 ٬503 ٬502 ٬501
٬524 ٬523 ٬522 ٬521 ٬520 ٬516 ٬515 ٬514
٬535 ٬534 ٬533 ٬532 ٬531 ٬530 ٬529 ٬527
٬545 ٬544 ٬543 ٬540 ٬539 ٬538 ٬537 ٬536
٬555 ٬554 ٬552 ٬551 ٬550 ٬548 ٬547 ٬546
٬567 ٬566 ٬565 ٬564 ٬562 ٬561 ٬559 ٬556
٬576 ٬575 ٬574 ٬573 ٬572 ٬571 ٬570 ٬569
٬584 ٬583 ٬582 ٬581 ٬580 ٬579 ٬578 ٬577
٬598 ٬596 ٬594 ٬592 ٬591 ٬590 ٬589 ٬588
٬613 ٬612 ٬611 ٬610 ٬609 ٬608 ٬607 ٬601
٬622 ٬621 ٬619 ٬618 ٬617 ٬616 ٬615 ٬614
٬632 ٬631 ٬630 ٬629 ٬628 ٬625 ٬624 ٬623
٬641 ٬640 ٬639 ٬638 ٬637 ٬636 ٬634 ٬633
٬653 ٬652 ٬650 ٬648 ٬646 ٬645 ٬644 ٬642
٬672 ٬666 ٬664 ٬661 ٬660 ٬659 ٬658 ٬657
٬682 ٬681 ٬679 ٬678 ٬677 ٬675 ٬674 ٬673
٬694 ٬693 ٬692 ٬688 ٬687 ٬686 ٬685 ٬683
٬708 ٬705 ٬703 ٬702 ٬701 ٬700 ٬697 ٬696
٬724 ٬723 ٬721 ٬720 ٬719 ٬716 ٬714 ٬712
٬735 ٬734 ٬732 ٬731 ٬730 ٬729 ٬728 ٬725
٬754 ٬753 ٬752 ٬751 ٬750 ٬749 ٬738 ٬736
٬793 ٬784 ٬783 ٬782 ٬780 ٬779 ٬758 ٬756
795
شوسیائو ٬هـرمان )دکـتر( ٬491 ٬490 ٬489 /
٬579 ٬578 ٬577 ٬576 ٬569 ٬568 ٬557 ٬492
٬684 ٬627 ٬614 ٬590 ٬589 ٬588 ٬581 ٬580
685
شوشتر 64 /
شوفان ٬چای 504 /
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شهابپور ٬فیروز 156 /
شهباز ٬کورش 74 /
شهبازی ٬هوشنگ 313 /
شهرابی ٬عبدالحکیم 510 /
شهرادی ٬حمید 130 /
شهرام ٬محمدتقی 143 /
شهرایی جوزجانی ٬عـبدالحکـیم ٬597 ٬539 /
580
شهرایی ٬صاحب جان 539 /
شهرری 210 /
شهرستانی ٬جواد 278 /
شهریار ٬حمید 130 /
شهریاری 84 /
شهشهانی )ژنرال( 816 ٬470 /
شهنواز 689 ٬688 ٬536 /
شیبانی 456 /
شیخاالسالمزاده 400 /
شیخاالسالم ٬مهدی 792 /
شیخ محمود 735 /
شـیراز ٬276 ٬274 ٬265 ٬238 ٬192 ٬114 /
٬464 ٬364 ٬333 ٬323 ٬322 ٬314 ٬287 ٬286
730
شیروان 383 ٬358 ٬315 /
شیفر )سرهنگ( 789 ٬785 /
شیکاـگو511 ٬
ص
صالح ٬اللهیار 278 ٬66 ٬38 ٬3 /
صالح ٬جون اچ100 / .
صباغیان ٬هاشم )مهندس( ٬470 ٬324 ٬114 /
815 ٬810 ٬802 ٬797 ٬796 ٬794 ٬471
صحرایی ٬صاحب جان 598 /
صدام حسـین ٬743 ٬737 ٬718 ٬716 ٬715 /
808 ٬807 ٬805 ٬761 ٬752 ٬744

صدر ٬رضا 817 ٬467 /
صدر سید جوادی ٬احمد 342 /
صدر ٬قاضی 719 /
صدر ٬کشاورز 3 ٬2 /
صدری ٬شمس 65 /
صدیقی ٬غالمحسین ٬320 ٬317 ٬316 ٬275 /
402 ٬360 ٬346 ٬325 ٬322 ٬321
صفاری ٬رحیم سیف 407 ٬349 /
صفا ٬منوچهر 7 ٬4 /
صفری )ژنرال( 212 /
صلیب سرخ بینالمللی ٬451 ٬450 ٬206 ٬27 /
762 ٬761
صمیمی ٬علی 332 /
صمیمی ٬لطفعلی 385 /
صنعت نفت ایران 479 /
ض
ضیا )ژنرال( 700 ٬666 ٬617 ٬613 /
ضیایی )برادران( 275 ٬274 /
ضیایی ٬علی 330 /
ضیایی ٬مخدره 330 /
طـظ
طالبانی ٬جالل )حسامالدین( ٬721 ٬717 ٬186 /
٬744 ٬742 ٬741 ٬736 ٬733 ٬732 ٬723 ٬722
٬758 ٬757 ٬752 ٬751 ٬750 ٬749 ٬746 ٬745
796 ٬783 ٬781 ٬780 ٬779 ٬778 ٬771 ٬770
طالقانی ٬سیدمحمود ٬290 ٬283 ٬150 ٬129 /
٬404 ٬396 ٬390 ٬388 ٬373 ٬335 ٬304 ٬300
٬776 ٬775 ٬741 ٬725 ٬472 ٬452 ٬449 ٬439
816 ٬798 ٬797 ٬795 ٬777
طاهرزاده )دکتر( 434 ٬433 /
طباطبائی ٬سید جواد 84 /
طباطبائی ٬سید ضیاء 154 ٬92 /
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طباطبایی ٬صادق 810 ٬476 ٬437 ٬151 /
طباطبایی ٬عبدالحسین 226 /
طبری ٬احسان 156 /
طبیبی ٬دنیا 560 /
طبیبی ٬عبدالحکیم )دکتر( 560 ٬559 /
طبیبی ٬عبداهلل 560 /
طبیبی ٬نجیباهلل 560 /
طبیبی ٬نجیبه 530 /
طوفانیان 433 ٬339 ٬327 /
ظاهرشاه ٬500 ٬491 ٬489 ٬488 ٬487 ٬484 /
٬654 ٬645 ٬644 ٬576 ٬560 ٬536 ٬502 ٬501
697 ٬655
ظلی 403 ٬381 ٬380 /
ع
عبدالسالم عارف 780 /
عارفی ٬غفور )دکتر( 562 /
عالمیار ٬محمد صدیق )مهندس( 597 ٬540 /
عالی نصبی )نسبی( 409 ٬408 /
عباسی 250 ٬249 ٬218 /
عبدالرحمن سامی 746 /
عبدالرحمن ٬محمد محمود 746 /
عبدالقادر )سرهنگ( 687 ٬650 ٬509 /
عبدالقدوس گورباندی 538 ٬511 /
عبدالکریم قاسم 782 ٬780 ٬736 /
عبداهلل ٬وحید 505 ٬503 /
عبدالولی )ژنرال( 697 ٬691 ٬644 ٬536 ٬497 /
عبدونفعی )روحانی( 691 /
عبقری ٬محمد اـکرم 539 /
عبیدالشیشکلی 749 /
عبیداهلل 757 /
عدن 535 /
عــراق ٬140 ٬139 ٬119 ٬118 ٬117 ٬116 /
٬193 ٬186 ٬185 ٬171 ٬154 ٬146 ٬145 ٬141

٬360 ٬359 ٬304 ٬295 ٬236 ٬231 ٬220 ٬204
٬713 ٬712 ٬698 ٬645 ٬535 ٬505 ٬475 ٬361
٬722 ٬721 ٬719 ٬718 ٬717 ٬716 ٬715 ٬714
٬732 ٬731 ٬730 ٬729 ٬728 ٬726 ٬724 ٬723
٬740 ٬739 ٬738 ٬737 ٬736 ٬735 ٬734 ٬733
٬749 ٬747 ٬746 ٬745 ٬744 ٬743 ٬742 ٬741
٬758 ٬757 ٬756 ٬755 ٬754 ٬752 ٬751 ٬750
٬767 ٬766 ٬765 ٬764 ٬763 ٬762 ٬761 ٬760
٬779 ٬778 ٬777 ٬772 ٬771 ٬770 ٬769 ٬768
٬794 ٬790 ٬788 ٬784 ٬783 ٬782 ٬781 ٬780
٬808 ٬807 ٬806 ٬805 ٬804 ٬803 ٬801 ٬795
817 ٬816 ٬813 ٬810
عربستان سعودی ٬494 ٬493 ٬179 ٬154 ٬48 /
٬645 ٬636 ٬617 ٬555 ٬541 ٬535 ٬516 ٬495
752 ٬716 ٬702 ٬698 ٬697 ٬678
عزری ٬مئیر 760 ٬759 ٬721 /
عزیز ٬محمد 649 /
عصمت )سرگرد( 691 /
عظیمی حسینی ٬رضا 60 ٬57 ٬56 /
عقالیزاده ٬عباس 7 ٬4 /
عقیلی) ٬مهندس( 84 /
عالمیر ٬جواد 459 /
علم ٬امیراسداهلل ٬209 ٬93 ٬77 ٬49 ٬45 ٬16 /
358 ٬312 ٬307 ٬297 ٬261
علم ٬امیر شوکتالملک 312 /
علمیه )سرهنگ( 7 /
علوی 218 /
علیآبادی )استاد( 84 /
علیزاده )دکتر( 479 ٬474 /
علیمرد ٬امین 447 /
عمان 535 ٬377 ٬139 /
عمواوغلی ٬حیدرخان 154 /
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غ
غائله کردستان 714 /
غازی ٬سلطان محمود 526 ٬525 /
غزنی )شهر(655 ٬620 ٬
غفاری 161 /
غفاری )سرهنگ( 7 /
غفوری ٬حسن )دکتر( 278 /
غنا 573 /
ف
فاتح ٬مصطفی 155 /
فاجعه سینمای آبادان 114 /
فارس 164 /
فاطمی ٬سعید 479 ٬478 /
فداییان اسالم 448 ٬181 ٬99 /
فدراسیون اتحادیههای صنفی کارگران ایران 65 /
فــدراســیون جــهانی اتـحادیههای بـازرگانی
)169 / (WFTU
فدراسیون مرکزی اتحادیههای صنفی کارگران و
دهقانان ایران 65 /
فرانسه ٬75 ٬74 ٬66 ٬62 ٬59 ٬57 ٬54 ٬53 ٬47 /
٬196 ٬169 ٬168 ٬150 ٬120 ٬91 ٬87 ٬81
٬274 ٬267 ٬248 ٬245 ٬239 ٬232 ٬228 ٬198
٬340 ٬339 ٬322 ٬296 ٬295 ٬294 ٬293 ٬292
٬412 ٬399 ٬387 ٬386 ٬385 ٬371 ٬368 ٬359
٬562 ٬560 ٬557 ٬540 ٬501 ٬500 ٬443 ٬430
٬758 ٬749 ٬723 ٬713 ٬628 ٬624 ٬612 ٬598
768
فرانکفورت 692 ٬691 ٬541 /
فراهانی ٬علی 85 ٬84 ٬81 /
فرای ٬هیلیر 686 /
فردوز )فردوس( ٬شهاب 325 /
فردوست٬حسین )تیمسار( ٬214 ٬212 ٬208 ٬6 /
417 ٬416 ٬347 ٬226 ٬225 ٬220

فرشچی ٬علی 219 ٬209 /
فرمانفرماییان ٬خداداد 16 ٬5 /
فرمز 1 /
فرودگاه بینالمللی مهرآباد 396 ٬395 /
فرودگاه نظامی بینالمللی کابل701 ٬
فروغی ٬محمود 468 ٬467 ٬431 ٬155 /
فروهر ٬داریوش ٬115 ٬112 ٬21 ٬17 ٬7 ٬4 ٬3 /
٬289 ٬259 ٬223 ٬213 ٬207 ٬199 ٬198 ٬177
٬478 ٬476 ٬475 ٬412 ٬396 ٬389 ٬360 ٬309
816 ٬814 ٬813 ٬772
فرهادپور ٬ناصرقلی 211 ٬209 /
فرهنگ ٬منصور 431 /
فریموند ٬ژاـک 445 /
فزونی) ٬دکتر( 452 ٬451 /
فضایلی 333 /
فضل حق 539 /
فقیر ٬فقیر محمد 539 /
فالتین 585 ٬576 ٬563 ٬566 /
فالحی ٬غالم 462 /
فالحی ٬غالم عباس 132 ٬131 /
فالحی ٬فاطمه 133 ٬132 ٬131 ٬130 /
فـالحی ٬ولیاهلل )سـرتیپ( ٬461 ٬133 ٬132 /
813 ٬812 ٬811 ٬802
فلستیسن 557 /
فلسفی ٬خلیل )دکتر( 36 ٬35 /
فلسفی ٬محمدتقی 226 ٬220 ٬211 ٬182 /
فلول ٬عبدالرزاق )دکتر( 562 /
فنالند 505 ٬398 ٬371 /
فورست ٬فرانز 759 /
فولبرایت 464 /
فیروزآباد 192 ٬191 /
فیروز ٬شاهرخ 13 /
فیروز ٬مریم 162 ٬161 /
فینچ ٬سی .سی69 ٬68 ٬67 ٬65 ٬64 / .
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ق
قاسم ٬عبدالکریم 780 ٬742 /
قاسملو ٬النا 723 /
قاسملو ٬عبدالرحمن ٬724 ٬723 ٬722 ٬178 /
٬814 ٬813 ٬788 ٬772 ٬758 ٬750 ٬742 ٬741
815
قاسمی ٬ابوالفضل 360 /
قاسمی )دکتر( 81 /
قاضی ٬ابوالفضل )دکتر( 278 /
قاضی ٬رحیم سیف 720 ٬719 /
قاضی ٬علی 720 /
قاضی محمد 736 ٬735 ٬720 ٬719 /
قاضی ٬محمود 719 /
قانون کاپیتوالسیون 37 /
قانی ٬سیروس 5 /
قبایل نینوا 730 /
قبرس 757 /
قبرستان مسگرآباد 120 /
قبیله باردینگی 722 /
قبیله حمدان 735 /
قبیله شیکاـک 735 /
قدری )سرگرد( 691 /
قدسی 65 /
قدوسخان 691 /
قدوسی 134 ٬133 /
قدوسی ٬علی )آیتاهلل( 61 /
قدیمی ٬ولیاهلل 84 /
قرارداد الجزیره ٬758 ٬752 ٬743 ٬737 ٬716 /
778
قرارداد دوراند 484 /
قرارداد گندمک 484 /
قرارداد نفت گلشائیان 62 /
قرارگاه سیا 690 /
قرارگاه نظامی جلدیان 794 /

قرباندی ٬عبدالقدوس 580 /
قرنی ٬محمدولی )سپهبد( 184 ٬183 /
قرهباغی٬425 ٬409 ٬396 ٬392 ٬346 ٬340 ٬
447
قریشی ٬احمد 241 /
قزلباش ٬عزیز 65 /
قزوین ٬356 ٬344 ٬343 ٬342 ٬334 ٬329 ٬33 /
789 ٬378
قشقایی ٬اسماعیل خان )صولت الدوله( 191 /
قشقایی ٬خسرو 724 ٬328 ٬192 ٬191 /
قشقایی ٬محمد حسین خان 328 ٬327 ٬192 /
قشقایی ٬ملک منصور خان 312 ٬192 /
قشقایی ٬ناصرخان 314 ٬192 /
قشقایی ٬هومن خان 328 /
قصر ارگ 683 ٬682 /
قصر داراالمان 699 /
قـطب زاده ٬صـادق ٬364 ٬361 ٬183 ٬128 /
477 ٬475 ٬427 ٬391 ٬367
قطب ٬عبدالعزیز 211 /
قطبی ٬رضا 212 /
قطعنامه جاویتس 444 /
قلهک 444 ٬129 /
قلیاوف 155 /
قـم ٬283 ٬244 ٬237 ٬208 ٬114 ٬64 ٬34 /
799 ٬692 ٬541 ٬471 ٬450 ٬298
قمی )آیتاهلل( 363 ٬300 /
قناتآبادی ٬شمسالدین 77 /
قناد ٬علیاصغر 85 ٬84 /
قندهار ٬649 ٬633 ٬561 ٬510 ٬509 ٬500 /
691 ٬671 ٬653
قندهاری ٬شیخ محسن 692 /
قندی ٬ناصر 84 /
قوامالسلطنه 156 ٬8 /
قوانینی ٬محمدرضا 84 /

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 850

قوچان 792 ٬383 /
قیام هرات 601 /
ـک
ـکابل ٬500 ٬499 ٬498 ٬497 ٬490 ٬487 ٬467 /
٬511 ٬510 ٬509 ٬508 ٬506 ٬504 ٬503 ٬502
٬522 ٬521 ٬520 ٬518 ٬517 ٬516 ٬515 ٬512
٬533 ٬532 ٬531 ٬529 ٬528 ٬527 ٬526 ٬524
٬542 ٬541 ٬540 ٬539 ٬538 ٬537 ٬536 ٬534
٬555 ٬553 ٬552 ٬550 ٬548 ٬546 ٬545 ٬543
٬564 ٬563 ٬561 ٬560 ٬559 ٬558 ٬557 ٬556
٬576 ٬574 ٬573 ٬570 ٬569 ٬568 ٬566 ٬565
٬588 ٬587 ٬585 ٬583 ٬582 ٬581 ٬580 ٬578
٬600 ٬597 ٬596 ٬595 ٬592 ٬591 ٬590 ٬589
٬616 ٬615 ٬614 ٬611 ٬610 ٬608 ٬605 ٬601
٬627 ٬626 ٬625 ٬624 ٬622 ٬620 ٬618 ٬617
٬636 ٬635 ٬634 ٬633 ٬632 ٬630 ٬629 ٬628
٬645 ٬644 ٬643 ٬642 ٬640 ٬639 ٬638 ٬637
٬654 ٬653 ٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬648 ٬647
٬664 ٬663 ٬662 ٬661 ٬658 ٬657 ٬656 ٬655
٬674 ٬673 ٬672 ٬671 ٬670 ٬668 ٬667 ٬666
٬687 ٬686 ٬685 ٬684 ٬680 ٬677 ٬676 ٬675
٬697 ٬694 ٬693 ٬692 ٬691 ٬690 ٬689 ٬688
٬707 ٬706 ٬705 ٬704 ٬703 ٬701 ٬700 ٬699
708
ـکابل ٬کیو ـ آر696 ٬695 / .
ـکاپس ٬مایکل 498 /
ـکاپیتوالسیون 94 ٬33 /
ـکاتاوازی ٬خیال محمد ٬668 ٬663 ٬597 ٬539 /
669
ـکاتماندو 696 ٬693 /
ـکاتم٬ریچارد)پرفسور( ٬128 ٬109 ٬106 ٬101 /
463 ٬290 ٬289 ٬129
ـکاخ ارگ )خانه خلق( 651 ٬649 /

ـکاخ چهلستون 701 /
ـکاخ ریاست جمهوری 669 /
ـکاخ سعدآباد 233 /
ـکاخ سفید 523 ٬393 ٬260 /
ـکاراـکاش ٬ه163 / .
ـکارامانلیس 453 /
ـکاران ٬امیر 65 /
ـکارتر ٬جیمی ٬103 ٬102 ٬95 ٬57 ٬53 ٬52 /
٬216 ٬215 ٬205 ٬203 ٬198 ٬126 ٬106 ٬104
٬503 ٬502 ٬485 ٬455 ٬269 ٬267 ٬263 ٬250
558
ـکارتر ٬هادینگ 380 /
ـکارتی ٬مک )سناتور( 513 /
ـکارالنیر 47 ٬46 /
ـکارمل ٬ببرک ٬510 ٬509 ٬508 ٬493 ٬487 /
677 ٬579 ٬557 ٬530 ٬516 ٬512 ٬511
ـکارم ٬ویلیام 74 /
ـکاریون ٬جی .ای695 ٬693 / .
ـکاسترو ٬فیدل 168 /
ـکاسل ٬وی.ال152 / .
ـکاسیگین ٬آلکسی 534 /
ـکاشانی 361 ٬77 ٬73 ٬66 /
ـکاشانی ٬حاج علی اصغر 330 ٬329 /
ـکاشانی ٬ماشاءاهلل 444 ٬185 /
ـکاشفی ٬هالـکو 229 /
ـکاظمی 403 ٬402 ٬332 /
ـکاظمی ٬عزالدین 401 /
ـکاظمی ٬محمدصادق 213 /
ـکاظمی ٬منوچهر 385 ٬331 /
ـکاظمی ٬ناصر 84 /
ـکاـکسال 803 /
ـک.ال .ام) .شرکت هواپیمایی هلند( 371 /
ـکالج السمر 1 /
ـکالج تربیت معلم 511 /
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ـکالج جنگ دریایی ایاالت متحده 395 /
ـکالج معلمان رضاییه 296 /
ـکـانادا ٬607 ٬578 ٬524 ٬522 ٬516 ٬140 /
679 ٬678 ٬631 ٬628 ٬608
ـکانون توحید 114 /
ـکانون مهندسان 99 /
ـکانون نویسندگان ایران 28 /
ـکانون وکال ٬58 ٬57 ٬56 ٬55 ٬32 ٬31 ٬28 ٬18 /
469 / 407 ٬224 ٬223 ٬221 ٬177 ٬129 ٬59
ـکانی 250 /
ـکاووسیان ٬هما 169 /
ـکایرو ٬آخیر ساها 759 /
ـکایقان ٬ژانگ 700 /
ـکپنهاـک 696 ٬695 ٬693 /
ـکتیرایی )مهندس( 324 /
ـکراچی 706 ٬701 ٬700 ٬696 /
ـکرافورد ٬فرانک 85 /
ـکربال 298 ٬269 ٬193 /
ـکرج 327 ٬200 ٬64 ٬20 /
ـکردستان ٬181 ٬179 ٬178 ٬174 ٬173 ٬134 /
٬473 ٬470 ٬463 ٬462 ٬361 ٬340 ٬186 ٬184
٬714 ٬713 ٬712 ٬711 ٬480 ٬479 ٬477 ٬474
٬722 ٬721 ٬720 ٬719 ٬718 ٬717 ٬716 ٬715
٬733 ٬731 ٬730 ٬728 ٬726 ٬725 ٬724 ٬723
٬754 ٬747 ٬744 ٬741 ٬740 ٬738 ٬735 ٬734
٬775 ٬774 ٬773 ٬772 ٬766 ٬763 ٬760 ٬758
٬786 ٬784 ٬783 ٬782 ٬780 ٬778 ٬777 ٬776
٬795 ٬794 ٬792 ٬791 ٬790 ٬789 ٬788 ٬787
٬805 ٬804 ٬802 ٬801 ٬799 ٬798 ٬797 ٬796
٬813 ٬812 ٬811 ٬810 ٬809 ٬808 ٬807 ٬806
818 ٬817
ـکردستان جنوبی 735 /
ـکردستان عراق 804 /
ـکردستانی شیخاالسالم 792 ٬791 /

ـکرکوک 744 ٬743 ٬735 ٬733 ٬712 /
ـکرمان ٬89 ٬83 ٬81 ٬80 ٬79 ٬75 ٬74 ٬70 ٬62 /
٬303 ٬246 ٬141 ٬122 ٬95 ٬93 ٬92 ٬91 ٬90
364 ٬363
ـکرمانشاه 798 ٬773 ٬732 ٬731 /
ـکرمانی ٬شیخ حسین )حجتاالسالم( 794 /
ـکرمانی ٬میرزا شهاب 89 ٬62 /
ـکرملین 573 ٬533 /
ـکروک ٬ک .ر607 ٬523 / .
ـکرون ٬ویلیام 78 /
ـکریس 164 /
ـکریستنسن 165 /
ـکریستوفر 627 ٬466 ٬453 /
ـکریما 678 /
ـکریم ٬عبدالوحید 503 /
ـکشتمن ٬سلطان علی 511 ٬509 /
ـکالرک ٬رمزی 465 /
ـکالندستاین )رسانه گروهی شوروی( 174 /
ـکلمبو 696 ٬693 ٬569 ٬568 /
ـکلمبیا 643 ٬539 ٬538 ٬511 ٬509 ٬349 /
ـکلمنت ٬کارل ٬253 ٬252 ٬251 ٬250 ٬131 /
254
ـکلوپ آمریکایی پارس 114 /
ـکلوپ مهرگان 297 /
ـکلیسای انجیلی )اصفهان( 817 ٬815 /
ـکلی ٬محمدعلی 541 /
ـکلینتون ٬جری 463 /
ـکمانگر ٬بهرام 806 /
ـکمپانی گرومن 322 /
ـکمپانی الـکهید 281 /
ـکمیته ارومیه 790 /
ـکمیته انتشارات جبهه ملی 16 /
ـکمیته بینالمللی صلیب سرخ ٬764 ٬762 ٬761 /
771 ٬769
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ـکمیته جوانان کمونیست ایران 154 /
ـکمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد 802 /
ـکمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر ٬234 ٬114 /
٬299 ٬297 ٬294 ٬290 ٬283 ٬261 ٬245 ٬242
335 ٬334 ٬317 ٬316 ٬307
ـکمیتهدفاعازحقوقزندانیانسیاسیدرایران 29/
ـکمیته زحمتکشان کردستان 725 /
ـکمیته زیرزمینی برای انتقام 217 ٬104 /
ـکمیته صلیب سرخ بینالمللی در تهران 761 /
ـکمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق 509 /
ـکمیته مرکزی و پولیت بورو 736 /
ـکمیته مطالعات آبی 36 /
ـکمیسیون اعالمیه حقوق بشر )پاریس( 160 /
ـکمیسیون بینالمللی حقوق )افغانستان( 560 /
ـکمیسیون حمایت از پناهندگان سازمان مـلل /
647 ٬636 ٬635
ـکمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل 768 /
ـکمیسیون فرعی سازمان ملل 800 /
ـکنبرا 629 /
ـکندی ٬جان اف665 ٬606 ٬274 ٬52 ٬35 / .
ـکندی ٬رابرت 15 /
ـکنستایل 537 /
ـکنسولگری آمریکا )تبریز( 322 /
ـکنفدراسیون دانشجویان ایرانی 314 ٬140 /
ـکنفرانس توکیو 662 /
ـکنفرانس تهران 782 /
ـکنفرانس دانشجویان ایرانی 464 /
ـکنفرانس دریاها 505 /
ـکنفرانس کشورهای غیر متعهد در بلگراد 501 /
ـکنگره آمریکا ٬242 ٬241 ٬103 ٬32 ٬16 ٬2 ٬1 /
٬527 ٬526 ٬502 ٬447 ٬425 ٬261 ٬259 ٬243
٬665 ٬606 ٬599 ٬597 ٬563 ٬548 ٬546 ٬531
680
ـکنگره اتحادیه صنفی ایران 65 /

ـکنگره دانشجویان ایرانی غیرکمونیست 296 /
ـکنگره دانشجویان دانشگاههای ایران 159 /
ـکنگره کمونیستهای ایران 154 /
ـکنگره کمونیستی ملل شرق )باـکو( 154 /
ـکنوانسیون وین 38 /
ـکوئتا 654 /
ـکوبا ٬534 ٬516 ٬505 ٬394 ٬168 ٬145 ٬139 /
726 ٬667 ٬657
ـکوپر 457 /
ـکوپر )سناتور( 14 /
ـکوچه دان 161 /
ـکودتای آوریل 611 ٬540 ٬485 /
ـکودتای  7اردیبهشت  57ترهـکی 493 /
ـکودتای اـکتبر 560 / 1972
ـکودتای امین 687 ٬492 ٬488 /
ـکوزای ٬آله 510 /
ـکوفنگ ٬هوا 167 /
ـکوندوز 653 ٬511 /
ـکوهستانی ٬خلیلاهلل 538 /
ـکوهن ٬استیفن 254 ٬253 ٬252 ٬250 /
ـکوههای البرز 137 /
ـکویت 516 ٬145 ٬56 /
ـکویسنجاـک عراق 758 /
ـکوینالن 596 /
ـکیا ٬پارسا 810 /
ـکیانوری ٬نورالدین 178 /
ـکیتس ٬مایکل 762 /
ـکیسی ٬مری آن 779 ٬777 /
ـکیسینجر ٬هنری 760 /
ـکیش238 ٬212 ٬
ـکینگ 680 /
ـکیوانی 340 /
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ـگ
ـگارزان 283 ٬256 /
ـگاریسون 618 ٬166 /
ـگچساران 327 /
ـگراهام ٬تری 454 /
ـگرجستان 731 /
ـگردیز 620 /
ـگرگان 50 ٬35 /
ـگرگزاده ٬مصطفی 130 /
ـگرنوبل )فرانسه( 169 /
ـگرومن 800 /
ـگرومیکو ٬آندره 646 /
ـگروه آذربایجان 164 /
ـگروه انتقام 25 /
ـگروه بنجامین هوکس 698 /
ـگروه تروتسکی 130 /
ـگروه جمعیت اسالمی 633 /
ـگروه چپگرای کاوه 155 /
ـگروه چـهارم عـملیات روانـی درفـورت بـراـگ
) (NPICـ واشنگتن 808 /
ـگروه دموکراتیک خلق کارگری افغانستان 510 /
ـگروه ساختمانی آـکام 387 /
ـگروه سوسیالیست ایران 360 /
ـگروه سیاسی ایران امروز 478 /
ـگروه سیاسی راما 348 /
ـگروه طبرستان 156 /
ـگروه فرقان 184 ٬183 ٬181 ٬176 /
ـگروه گیالنی 626 ٬535 /
ـگروه مجاهدین اسالم 633 /
ـگروه محمود عثمان 717 /
ـگروه مخفی کاوه 748 /
ـگروه مخفی کوک 748 /
ـگروه موحدین 364 /
ـگروه میان گل جان 535 /

ـگروه نهضت برای انقالب 633 /
ـگروی 489 ٬488 /
ـگریدی 197 /
ـگریفت ٬ویلیام 464 ٬453 /
ـگریفین ٬جرج بی 643 ٬262 /
ـگریم ٬پل 364 /
ـگرینویچ 808 /
ـگست )ژنرال( 436 ٬435 ٬434 ٬433 ٬276 /
ـگالبزوی ٬سیدمحمد ٬653 ٬649 ٬492 ٬538 /
686 ٬677 ٬674
ـگلبهار )سرگرد( 705 /
ـگلپایگانی ٬سیدمحمدرضا )آیتاهلل( ٬235 ٬120 /
439 ٬383 ٬354 ٬300 ٬256 ٬237
ـگلپایگانی ٬مهدی 120 /
ـگمرک 300 ٬276 ٬227 /
ـگنبدکاوس 437 /
ـگنجی ٬منوچهر 447 ٬446 ٬233 ٬201 ٬200 /
ـگنکوسکی ٬یوری )پرفسور( 618 /
ـگودرزنیا ٬سعید )دکتر( 453 /
ـگورباندی 511 /
ـگوروی ٬واسیلی 528 ٬527 /
ـگوشهـگیر )دکتر( 66 /
ـگیالن 373 ٬156 ٬154 /
ـگیالنی ٬حسن 626 /
ـگیالنی ٬سـیداحـمد ٬536 ٬535 ٬496 ٬537 /
٬678 ٬645 ٬643 ٬641 ٬626 ٬620 ٬542 ٬541
702
ـگیالنی ٬سید حامد )احمد ـ م( 702 /
ـگیلتمن 679 /
ل
الجوردی 227 /
الجوردی ٬عباس 84 /
الل محمد 691 /
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المبراـکیس ٬جی بی٬207 ٬204 ٬196 ٬107 / .
٬240 ٬239 ٬238 ٬236 ٬222 ٬218 ٬213 ٬210
٬261 ٬260 ٬256 ٬254 ٬253 ٬248 ٬247 ٬244
٬368 ٬351 ٬349 ٬341 ٬339 ٬332 ٬315 ٬307
525 ٬455 ٬406 ٬369
المبراـکیس ٬کارل ٬150 ٬53 ٬51 ٬27 ٬23 ٬19 /
434 ٬433 ٬250
الهه 385 ٬384 /
الهیجان 20 /
الهیجی ٬ع .ک٬407 ٬297 ٬223 ٬207 ٬28 / .
471 ٬470 ٬469 ٬425 ٬423
الیق ٬سلیمان 512 ٬511 /
لبنان 305 ٬145 ٬128 ٬48 ٬1 /
لژ فراماسونری 93 /
لشکر  28پیاده ارتش ایران 789 /
لشکر  64زرهی ارتش ایران 789 /
لگر ٬لورنس 171 /
لندن ٬280 ٬258 ٬253 ٬243 ٬197 ٬170 ٬133 /
٬438 ٬385 ٬382 ٬358 ٬341 ٬331 ٬306 ٬290
٬693 ٬630 ٬539 ٬501 ٬469 ٬457 ٬454 ٬453
٬717 ٬707 ٬706 ٬705 ٬703 ٬701 ٬700 ٬696
765 ٬724 ٬718
لنین 551 ٬550 ٬539 ٬528 ٬488 ٬487 /
لورایی 538 /
لورتون ٬رونالد دی 528 ٬527 /
لوسآنجلس 693 ٬692 /
لوشونچی ٬پال 505 /
لوفتهانزا 371 /
لهستان 655 ٬569 /
لیبل ٬جی .ای) .منبع افغانی سیا( 691 ٬690 /
لیبی ٬599 ٬596 ٬146 ٬145 ٬142 ٬140 ٬139 /
745 ٬698 ٬600
لیما ٬گریگوری 347 ٬346 ٬315 /
لیمبرگ ٬دبلیو784 / .

لینگن ٬بـروس ٬134 ٬61 ٬60 ٬59 ٬58 ٬57 /
٬465 ٬462 ٬461 ٬458 ٬454 ٬431 ٬176 ٬174
٬803 ٬793 ٬788 ٬708 ٬472 ٬470 ٬467 ٬466
818 ٬817 ٬814 ٬812 ٬811 ٬807
م
ماتون 626 /
ماجرای لمونیر 656 /
مارشال ٬داـگالس 85 /
مارکس ٬کارل 155 /
ماریان 467 /
مازندران 244 ٬169 ٬164 ٬156 ٬137 /
ماسر ٬کالوس 655 /
ماـگاشیان ٬س .دکتر 163 /
ماالیا 1 /
مالباسیک ٬بوگدان 675 ٬674 ٬673 ٬670 /
مالیار ٬محمد حکیم 538 /
مامدی ٬رفعت 724 /
مانوگلو ٬کارائوس 684 ٬683 /
مانیان ٬محمود 25 /
مایلز 108 /
ماینور ٬هارولد 1 /
مبشری )دکتر( 451 ٬360 /
مبصر ٬محسن )تیمسار( 718 ٬7 /
مترینکو ٬مایکل 800 ٬149 /
متقی ٬تقی 163 /
متقی ٬علی 164 /
متین ٬اسداهلل 669 ٬667 /
متیندفتری ٬احمد )دکتر( 16 ٬1 /
متیندفتری٬هدایتاهلل ٬9 ٬8 ٬7 ٬6 ٬5 ٬4 ٬3 ٬2 ٬1 /
٬20 ٬19 ٬18 ٬17 ٬16 ٬15 ٬14 ٬13 ٬12 ٬11 ٬10
٬31 ٬30 ٬29 ٬28 ٬27 ٬26 ٬25 ٬24 ٬23 ٬22 ٬21
٬222 ٬207 ٬205 ٬199 ٬177 ٬34 ٬33 ٬32
٬470 ٬469 ٬459 ٬458 ٬453 ٬452 ٬412 ٬407
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478 ٬476 ٬475
مجارستان 505 ٬10 /
مجتمع مسکونی میکرایون 704 /
مجد 65 /
مجددی ٬سبقتاهلل 702 ٬678 /
مجددی ٬هارون 645 /
مجد ٬سیروس 65 /
مجلس خبرگان ٬474 ٬473 ٬471 ٬178 ٬177 /
479 ٬478 ٬477 ٬476 ٬475
مجلس شورای ملی ٬345 ٬165 ٬77 ٬70 ٬54 /
438
مجلس عوام 509 /
مجلس مؤسسان ٬252 ٬156 ٬148 ٬147 ٬57 /
450 ٬412 ٬256
مجله 448 / USICA
مجله امید ایران 454 /
مجله پشتون جاق 510 /
مجله تایم 432 ٬424 ٬232 /
مجله دنیا 155 /
مجله فکاهی آهنگر 476 /
مجله لوموند 459 ٬208 ٬43 /
مجله نیوزویک 132 /
مجیدی 209 /
محققزاده 9 /
محمد داوود )حاـکم افغان( 638 ٬499 ٬497 /
محمدی ٬رضا 83 /
محمد یعقوب )سرهنگ دوم( 539 /
محمدی ٬علی 350 ٬448 ٬349 /
محوی ٬ابوالفتح 429 /
محیالدین ٬طه 505 /
مدحت ٬جمشید 50 /
مدرسه افسران پیاده نظام در کابل 500 /
مدرسه انگلیسی زبان حبیبیه )ـکابل( 511 ٬500 /
مدرسه پزشکی جالل آباد 510 /

مدرسه سنت جوزف )بیروت( 384 /
مدرسه علوم دینی فیضیه 196 /
مدرسه علوم قرآنی مهاباد 759 /
مدنی ٬احمد )دریادار( ٬393 ٬364 ٬283 ٬256 /
٬777 ٬776 ٬436 ٬435 ٬434 ٬433 ٬395 ٬394
816
مذاـکرات سالت 589 ٬551 ٬544 /
مذاـکرات صلح در خاورمیانه 505 /
مرعشی نجفی )آیتاهلل( 383 ٬300 ٬237 /
مرکز فرهنگی آمریکا 669 /
مرکز مطالعات کردی )ایروان( 753 /
مروی ٬محمد 84 /
مریوان 815 ٬812 /
مزار شریف 561 ٬510 /
مزارعی ٬عدنان 347 /
مزدوریار ٬شرجان )سرتیپ( ٬507 ٬506 ٬492 /
686 ٬677 ٬674 ٬653 ٬649 ٬598 ٬539
مزرعه کاشفی 229 /
مسئله آذربایجان 156 ٬8 /
مسئله گوام و پورتوریکو 502 /
مستحدی ٬نورالدین 184 /
مستغنی )ژنرال( 644 /
مسجد امام حسین 114 /
مسجد بازار 114 /
مسجد جاده قدیم شمیران 51 /
مسجد کرمان 244 /
مسجد لرزاده 114 /
مسجد هدایت 300 /
مسعودی ٬محمدعلی 261 /
مسکـو ٬168 ٬167 ٬156 ٬154 ٬148 ٬137 /
٬183 ٬175 ٬174 ٬173 ٬172 ٬171 ٬170 ٬169
٬504 ٬502 ٬501 ٬491 ٬487 ٬449 ٬385 ٬384
٬535 ٬534 ٬533 ٬532 ٬527 ٬521 ٬516 ٬511
٬571 ٬566 ٬554 ٬550 ٬547 ٬545 ٬544 ٬543
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٬589 ٬588 ٬581 ٬578 ٬577 ٬576 ٬575 ٬573
٬618 ٬614 ٬611 ٬610 ٬609 ٬594 ٬592 ٬590
٬632 ٬631 ٬627 ٬624 ٬623 ٬622 ٬621 ٬619
٬651 ٬650 ٬646 ٬641 ٬640 ٬639 ٬637 ٬633
٬674 ٬673 ٬672 ٬664 ٬659 ٬656 ٬655 ٬652
٬700 ٬692 ٬687 ٬686 ٬684 ٬682 ٬681 ٬677
٬784 ٬783 ٬782 ٬779 ٬756 ٬753 ٬752 ٬751
808 ٬798
مشاور ٬محمد 66 ٬65 /
مشهد ٬141 ٬139 ٬53 ٬33 ٬31 ٬30 ٬29 ٬26 /
٬283 ٬240 ٬219 ٬209 ٬193 ٬159 ٬146 ٬144
٬344 ٬342 ٬334 ٬330 ٬329 ٬304 ٬300 ٬298
543 ٬480 ٬363 ٬356 ٬351
مشیری یزدی ٬محمد 385 /
مصدق ٬احمد 332 /
مصدق ٬محمد )دکتر( ٬15 ٬13 ٬12 ٬8 ٬6 ٬3 ٬2 /
٬53 ٬43 ٬42 ٬41 ٬37 ٬36 ٬33 ٬32 ٬19 ٬17 ٬16
٬76 ٬74 ٬73 ٬71 ٬70 ٬69 ٬68 ٬66 ٬63 ٬57 ٬55
٬95 ٬94 ٬92 ٬91 ٬90 ٬89 ٬87 ٬82 ٬80 ٬79
٬236 ٬231 ٬222 ٬215 ٬197 ٬192 ٬128 ٬116
٬316 ٬313 ٬312 ٬309 ٬295 ٬293 ٬292 ٬275
٬445 ٬412 ٬362 ٬361 ٬360 ٬349 ٬332 ٬317
759 ٬751 ٬738 ٬479 ٬458
مصر ٬698 ٬645 ٬555 ٬535 ٬495 ٬494 ٬309 /
780 ٬751
مطوف 84 /
مطهری ٬مرتضی )آیتاهلل( 379 ٬184 ٬183 /
معادن ذغال سنگ ایشپوشتا 511 /
معراجی )دکتر( 9 /
معزی ٬بهزاد 152 /
معصومی ٬غالمعلی 84 /
معمر قذافی 128 /
معینفر ٬علیاـکبر 378 /
مفتح ٬محمد 335 ٬51 /

مفتیزاده ٬احمد 777 ٬776 ٬741 ٬739 /
مفتی محمود 680 ٬679 /
مقاله هوگلند 760 /
مقدم )سـرهنگ( ٬225 ٬220 ٬214 ٬92 ٬51 /
396 ٬394 ٬391 ٬366 ٬340 ٬260
مقدم مراغهای ٬رحمتاهلل ٬39 ٬38 ٬37 ٬36 ٬35 /
٬50 ٬49 ٬48 ٬47 ٬46 ٬45 ٬44 ٬43 ٬42 ٬41 ٬40
٬199 ٬198 ٬197 ٬196 ٬178 ٬177 ٬53 ٬51
٬217 ٬216 ٬214 ٬213 ٬207 ٬206 ٬205 ٬204
476 ٬475 ٬474 ٬473 ٬452 ٬242 ٬224 ٬222
مکافی669 ٬667 ٬663 ٬
مکری ٬محمد 449 ٬361 ٬172 /
مک کافی ٬مارلین 663 ٬277 /
مک کسکیل ٬چارلز دبلیو 17 /
مککی ٬مارگارت 10 /
مک گافی ٬دیوید سی231 ٬229 / .
مکمل ٬عبدالهادی 538 /
مکنیل ٬بروس 315 /
مک نیل ٬لرر 281 /
مکی ٬حسین 85 ٬84 ٬83 ٬70 ٬66 /
مگنوسان ٬وارن .جی) .سناتور( 132 ٬131 /
مال کاشانی 68 ٬66 /
ملبورن ٬ار.ان67 / .
ملبورن ٬روی ام 65 /
ملک حسین 36 /
ملک زاده ٬عبدالغفور 540 /
ملکه الیزابت دوم 501 /
ملکی ٬حسین 43 /
ملکی ٬خلیل ٬72 ٬71 ٬46 ٬12 ٬11 ٬10 ٬9 ٬4 /
) ٬90 ٬80 ٬73سناتور(
ملین ٬فریت 747 /
مناقبی 368 ٬367 ٬366 ٬218 /
منتظری ٬حسینعلی )آیتاهلل( ٬283 ٬195 ٬129 /
475 / 474 ٬373 ٬335
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منصور ٬حسنعلی 231 /
منطقه سنتو 672 /
منگال ٬عبدالمجید 652 /
منگل )ناحیه قبیلهنشین( 702 /
منوچهریان )خانم( 430 /
موافقتنامه آبهای هیرمند )با ایران( 509 /
موروزف ٬الکساندر دی 625 /
موزامبیک 534 /
موساد 723 ٬722 ٬717 /
موسسه پلیتکنیک )افغانستان( 511 /
موسسه تکنولوژی افغانستان 538 /
موسسه توسعه و ارتباطات ایران 250 /
موسسه خاورشناسی 618 /
موسسه عمران بینالمللی 539 ٬538 /
موسسه معلمان )افغانستان( 512 /
موسوی 219 /
موسوی اردبیلی ٬عبدالکریم 335 /
موسوی )تیمسار( 7 /
موسوی )دکتر( 430 /
موصل 735 ٬731 /
موالنا مفتی محمود 679 /
مولد ٬دبلیو او691 / .
مولوی ٬حمید )دکتر( 316 /
مولوی )سرهنگ( 11 ٬10 ٬7 ٬6 /
مولوی ٬محمدعلی 441 /
مهاباد ٬731 ٬725 ٬721 ٬720 ٬719 ٬712 ٬38 /
٬788 ٬777 ٬773 ٬772 ٬759 ٬741 ٬736 ٬734
٬812 ٬806 ٬802 ٬801 ٬796 ٬794 ٬792 ٬789
817 ٬816 ٬815 ٬814 ٬813
مهدوی 50 /
مهدوی ٬حسین 14 ٬5 /
مهدوی ٬فریدون 165 ٬12 /
مهدیزاده محالتی ٬فضلاهلل 107 /
مهران 382 /

مهربان ٬رسول 480 /
مهرگان 159 /
مهرگرد 229 /
میاندوآب 384 ٬38 ٬35 /
میثاق٬عبدالکریم 651 ٬580 ٬539 ٬510 ٬506 /
میدان ارک 300 /
میدان  24اسفند 443 /
میدان بهارستان 91 /
میدان ژاله ٬244 ٬243 ٬242 ٬241 ٬120 ٬52 /
443 ٬304 ٬299 ٬274
میدان  25شهریور 443 /
میدان شهیاد 409 ٬396 ٬308 ٬300 /
میدان کندی 300 ٬114 /
میدان ونک 300 /
میرآخور ٬عباس )دکتر( 277 /
میراشرافی ٬مهدی 70 /
میرام شاه )ناحیه قبیلهنشین( 702 /
میربابایی ٬هرمز )دکتر( 326 /
میردامادی 84 /
میرزا کوچک خان 154 /
میرفندرسکی ٬احمد ٬385 ٬384 ٬332 ٬331 /
403
میستیک ٬کیو .آر696 ٬695 ٬693 / .
میکائود ٬ت مایکل ا .جی15 / .
میالنی 351 /
میلر ٬بوین.ه 179 /
میلر ٬بیل 14 /
میلر ٬کیت 437 /
میلز 93 /
میلس 164 /
مینا 311 /
میناچی ٬علی 466 /
میناچی ٬ناصر ٬223 ٬190 ٬134 ٬133 ٬131 /
٬249 ٬248 ٬245 ٬243 ٬242 ٬236 ٬235 ٬234

اسناد النه جاسوسی آمریکا

 858

٬282 ٬261 ٬258 ٬257 ٬256 ٬254 ٬253 ٬252
٬310 ٬299 ٬294 ٬290 ٬289 ٬286 ٬284 ٬283
٬325 ٬324 ٬318 ٬317 ٬316 ٬313 ٬312 ٬311
٬391 ٬380 ٬379 ٬378 ٬353 ٬335 ٬334 ٬332
٬415 ٬410 ٬409 ٬404 ٬397 ٬396 ٬395 ٬392
٬440 ٬439 ٬437 ٬436 ٬429 ٬428 ٬424 ٬423
٬465 ٬462 ٬461 ٬458 ٬454 ٬451 ٬450 ٬441
798 ٬466
مینایی ٬احمد 202 /
مینه ٬هوشی 549 /
ن
نابغ 311 /
ناتانسون ٬جرج ٬416 ٬347 ٬346 ٬316 ٬315 /
417
ناتو 172 /
ناس ٬چـارلز دبـلیو ٬241 ٬227 ٬222 ٬109 /
٬540 ٬451 ٬449 ٬447 ٬445 ٬443 ٬441 ٬439
543 ٬542
ناسیونالیسم در ایران )ـکتاب( 101 /
ناصحی )مهندس( 156 /
ناصر ٬جمال 645 /
ناصری ٬تورج )پرفسور( 203 ٬202 /
ناصری ٬ضیاء ٬615 ٬599 ٬542 ٬541 ٬537 /
626
ناطق نوری 107 /
ناظرزاده کرمانی 84 /
ناظم )ژنرال( 380 /
ناوا 655 /
ناهک ٬بسماهلل )دکتر( 560 /
نبی ٬محمد 654 /
نجف اشـرف ٬298 ٬218 ٬193 ٬145 ٬118 /
475 ٬474 ٬439 ٬377 ٬344 ٬342 ٬304
نجفی٬حسین319٬306٬305٬280٬279٬278/

نجمآبادی 385 /
نجیب )حاـکم افغان( 557 /
نراقی 4 /
نروژ 472 /
نریمان 66 /
نزیه ٬حسن ٬61 ٬60 ٬59 ٬58 ٬57 ٬56 ٬55 ٬34 /
٬475 ٬470 ٬469 ٬412 ٬224 ٬223 ٬222 ٬129
478 ٬476
نشریه خلق 510 /
نشریه نوول ابزرواتور 216 /
نشریه هراوگی 170 /
نصراللهی )ژنرال( 335 /
نصر ٬حسین 242 ٬241 /
نصیری ٬نعمتاهلل )تیمسار( ٬210 ٬209 ٬208 ٬7 /
327 ٬312 ٬279 ٬268 ٬219 ٬214 ٬213 ٬212
نظامی ٬اسد )استاد( 453 /
نظری ٬حمید 453 /
نقده 785 ٬763 ٬761 ٬739 /
نقی خانی ٬علی )دکتر( 211 /
نور احمد )پنجوایی( 511 ٬509 /
نورزاد 84 /
نوروود 692 /
نوریزاده ٬علیرضا 454 /
نوری ٬یحیی )آیتاهلل( ٬303 ٬302 ٬301 ٬300 /
476 ٬304
نویمان 764 ٬762 ٬761 /
نهاوندی 234 ٬219 ٬216 ٬122 ٬121 /
نهضت آزادی ایـران ٬100 ٬99 ٬55 ٬9 ٬7 ٬4 /
٬108 ٬107 ٬106 ٬105 ٬104 ٬103 ٬102 ٬101
٬116 ٬115 ٬114 ٬113 ٬112 ٬111 ٬110 ٬109
٬124 ٬123 ٬122 ٬121 ٬120 ٬119 ٬118 ٬117
٬242 ٬224 ٬177 ٬129 ٬128 ٬127 ٬126 ٬125
٬300 ٬290 ٬259 ٬254 ٬253 ٬252 ٬247 ٬246
٬353 ٬352 ٬341 ٬335 ٬324 ٬323 ٬321 ٬316
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٬376 ٬374 ٬373 ٬372 ٬371 ٬370 ٬365 ٬355
٬409 ٬404 ٬403 ٬393 ٬392 ٬391 ٬378 ٬377
423 ٬422 ٬415 ٬414 ٬413 ٬410
نهضت اسالمی افغانستان 494 /
نهضت دفاع از حقوق جوانان 159 /
نهضت رادیکال ٬197 ٬196 ٬177 ٬53 ٬48 ٬35 /
242 ٬222 ٬213 ٬204 ٬198
نهضت فراماسونری در ایران 49 /
نهضت مقاومت ملی 77 ٬57 /
نهضت ملی نفت 158 /
نیروگاه برق در خرمشهر 816 /
نیروهای زمینی شاهنشاهی ایران 387 /
نیروی زمینی اتحاد جماهیر شوروی 636 /
نیروی هوایی آمریکا 785 /
نیروی هوایی افغانستان 707 /
نیروی هوایی ایاالت متحده 789 /
نیکاراـگوئه 596 ٬493 /
نیکخلق ٬ابراهیم 817 /
نیکسون ٬ریچارد 513 ٬455 ٬94 ٬52 ٬15 /
نیوجرسی 692 /
نیوسام ٬665 ٬664 ٬617 ٬616 ٬452 ٬322 /
792 ٬669 ٬667 ٬666
نیویورک ٬560 ٬541 ٬460 ٬434 ٬388 ٬258 /
693 ٬669 ٬665 ٬664 ٬599
و
واشبرن ٬جان ال18 / .
واضح نوری ٬مریم 17 ٬9 ٬1 /
والدهایم ٬کورت 200 ٬198 /
وحیدی ٬سید حسن 83 /
وحیدی ٬محمد عنبر 539 /
وزارت آب و برق 49 ٬44 ٬38 ٬37 /
وزارت ارشـاد مـلی ٬454 ٬450 ٬436 ٬134 /
465 ٬458

وزارت اطالعات و جهانگردی 331 /
وزارت امور خارجه امریکا  /اـکثر صفحات
وزارت بازرگانی 380 ٬316 ٬247 /
وزارت بهداری 452 ٬157 /
وزارت پست و تلگراف و تلفن 385 ٬212 /
وزارت دادگستری 560 ٬169 ٬157 ٬1 /
وزارت دارایی 293 ٬157 /
وزارت دفاع )افغانستان( 705 /
وزارت دفاع واشنگتن 433 /
وزارت علوم 355 ٬201 ٬16 /
وزارت فرهنگ 157 /
وزارت کار 387 ٬386 ٬385 ٬332 ٬331 /
وزارت کشور 394 ٬236 ٬157 /
وزیرستان 535 /
وزیری 381 ٬371 /
وزیری ٬صادق 724 /
وستون 17 /
وطنجار ٬578 ٬577 ٬539 ٬507 ٬506 ٬492 /
٬652 ٬651 ٬650 ٬649 ٬632 ٬628 ٬598 ٬595
705 ٬686 ٬683 ٬677 ٬675 ٬674 ٬656 ٬653
ولیان ٬عبدالعظیم 26 /
ولی بیگ 655 ٬654 /
ولیخان 509 /
ولیزاده 84 /
ولی )سردار( 691 /
ونس ٬سایروس ٬277 ٬183 ٬132 ٬130 ٬31 /
٬526 ٬522 ٬503 ٬465 ٬447 ٬428 ٬371 ٬281
٬765 ٬667 ٬660 ٬648 ٬647 ٬617 ٬605 ٬594
794 ٬769
ویتلی 228 /
ویتلی ٬اندرو 228 /
ویـتنام ٬531 ٬513 ٬490 ٬326 ٬288 ٬125 /
638 ٬637 ٬634 ٬612 ٬601 ٬543 ٬533
ویرجینیا 539 ٬503 /
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ویلیام کالج 756 /
وین 770 ٬500 ٬326 ٬168 /
وینر ٬آر.تی 696 /
ه
هادوی ٬مهدی 183 /
هاس ٬کنت ای204 ٬202 / .
هاشمی رفسنجانی ٬علیاـکبر )حجتاالسـالم( /
٬379 ٬335 ٬324 ٬283 ٬184 ٬183 ٬180 ٬129
442
هاشمی ٬قائم )پرفسور( 562 /
هاشمی ٬محمدمنصور 511 /
هاشمی ٬منوچهر )تیمسار( 718 /
هاشمی ٬موسی 130 /
هاشمی ٬مهسا 133 ٬130 /
هاشمی وزیر ٬منصور 540 /
هاـکوپیان ٬کاسپار )دکتر( 163 /
هاوانـا ٬674 ٬666 ٬656 ٬652 ٬651 ٬649 /
681
هاوک 164 /
هاول ٬مایکل 523 /
هایزر )ژنرال( 411 ٬410 ٬394 /
هتل امپریال 816 /
هتل اینترکنتینانتال 437 /
هتل بینالمللی 816 /
هتل خیبر اینترکنتینانتال 626 /
هتل رویال گاردن 816 /
هتل سمیرامیس 816 /
هتل سینا 816 /
هتل کاسپین 12 ٬11 ٬6 ٬3 /
هتل والدروف 816 /
هدایت ٬خسرو 65 /
هدایت ٬صادق 161
هدایتی ٬هادی 165 /

هـرات ٬601 ٬579 ٬569 ٬529 ٬528 ٬505 /
673 ٬671 ٬621 ٬611
هرتز ٬مارتین اف38 ٬13 ٬12 / .
هرمز ٬جمشید 326 /
هروی ٬مهدی 280 ٬278 /
هزارخانی ٬منوچهر 21 ٬20 /
هگرآپ 691 /
هالح ٬حبیب )پرفسور( 562 /
هالح ٬رحمان )پرفسور( 562 /
هلثت ٬ویلیام الف12 / .
هلمز ٬ریچارد 762 ٬761 ٬330 ٬184 /
هلند 679 ٬632 ٬631 /
همایون ٬داریوش 268 ٬105 /
هند ٬611 ٬560 ٬538 ٬514 ٬501 ٬154 ٬17 /
696 ٬694 ٬675 ٬674 ٬666 ٬636
هنگکنگ 408 ٬401 /
هواپیمایی ملی ایران 276 /
هوگلند 760 /
هویتهای اشخاص ”) “WHO IS WHOـکتاب( /
386
هویدا ٬امیرعباس ٬208 ٬50 ٬49 ٬46 ٬45 ٬16 /
٬221 ٬220 ٬219 ٬218 ٬212 ٬211 ٬210 ٬209
٬352 ٬339 ٬307 ٬262 ٬237 ٬233 ٬232 ٬228
468 ٬461 ٬460 ٬400 ٬398 ٬382 ٬358
هویدا ٬محمد 459 /
هیئت بازرگانی اسرائیل 444 /
هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و آمریکا 416 /
هیئت نمایندگی ایاالت متحده ـ ناتو 628 /
هیستاروت )اتحادیههای کـارگری اسـرائـیل( /
698
هیلتر ٬آدولف 570 /
هیومل 656 ٬599 /
هیوول ٬وندن 445 /
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ی
یاتسویچ 86 /
یارموهد ٬محمد )دکتر( 692 /
یاسینی 227 ٬213 /
یاـکوب )ژنرال( 701 ٬682 ٬687 ٬684 /
یانگ 465 ٬464 /
یجلبورگر 664 /
یحییزاده ٬مختار 84 /
یزد 120 ٬65 /
یزدی ٬ابراهیم )دکتر( ٬156 ٬150 ٬148 ٬128 /
٬427 ٬424 ٬391 ٬367 ٬364 ٬361 ٬339 ٬183
٬470 ٬469 ٬466 ٬462 ٬456 ٬454 ٬432 ٬428
٬810 ٬708 ٬657 ٬543 ٬541 ٬475 ٬473 ٬471
811
یزدی ٬حکمت 333 /
یزدی ٬محمدمشیر 331 /
یمن 39 /
یمن جنوبی 698 ٬697 ٬534 /
یندال 524 /
یوسف 548 /
یوسفزاده 84 /
یوسفیزاده ٬محمدعلی 85 /
یوگسالوی ٬670 ٬664 ٬660 ٬560 ٬531 ٬445 /
673 ٬671
یهود بنیقریضه 711 /

