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  »انقالب اسالمي و كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس«
  

  1سند شماره 
  1357  بهمن12 ـ 1979  فوريه1  سري

   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  163، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، لنـدن  ، كويـت   جده ،، بغداد ، دمشق ، امان هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 

  آويو ، تل، تهران، صنعاسكو، ممنامه
  سلطان افسرده از رفتن شاه: موضوع

  ) تمام متن–سري ( -1
 از عزيمت شاه افسرده است و       رسيد كه سلطان     ژانويه، به نظر مي    24 مالقات روز    در:  خالصه - 2

  .پايان خالصه مطلب.  به صحبت نشست]فارس[آينده جنوب خليج مات امنيتي با من در مورد مقد
،  بـه سـالله  جمهور اسـبق آمريكـا   ، رئيس ژانويه، درست قبل از ورود فورد24 در تاريخ   -3

 نگـران    از رويدادهاي اخير ايـران     سلطان.  مالقات و گفتگو داشتيم    حدود يك ساعت با سلطان    
رسيد و در حين صحبت چندين بار گفت براي او قابـل درك نيـست كـه چـرا شـاه                    به نظر مي  

ردم به او گفتم كه رابطه شاه با م       . انديشند  نتوانسته بود دريابد كه مردمش در مورد او چگونه مي         
داد كه به جاي اينكه چيزهايي        قطع شده بود و او تنها به گروه كوچكي از مشاورينش گوش مي            

 نيـز  سـلطان . گفتنـد  خواسـت بـه او مـي       را كه بايد بشنود به او بگويند چيزهايي را كه خود مي           
 داخـل عمـان    كرد و گفت كه خود او شخصاً تصميم گرفتـه اسـت در               تأييدصحت اين امر را     

واقعيت اين است كه وي به تازگي يك سـفر  . بيشتر سفر كرده و با مردم مستقيماً مالقات نمايد     
 به پايان بـرده و در طـول ايـن مـسير در چنـد روسـتا و                    و سالله   روزه را بين مسقط    10زميني  

گونه تماسـها مفيـد اسـت و در نظـر      ي اينوي گفت برقرار . جوامع كوچك توقف نموده است    
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  . دارد در آينده بيشتر به اينگونه مسافرتها بپردازد
گيري هميشگي خود پرداخت و اظهـار داشـت كـه              به مطرح كردن موضع     سپس سلطان  -4
با قاطعيت بيشتر  بايد در جهت حراست از منافع خويش در اين بخش استراتژيك جهان         آمريكا

تواند با پيگيـري يـك برنامـه كوچـك             مي  وي معتقد است كه آمريكا     در مورد عمان  . عمل كند 
 بتواند با استفاده از پرسنل نظامي خود        هاي نظامي و اقتصادي مثمرثمر واقع شود تا عمان          كمك

  .به دفاع از خويش بپردازد
وي سؤال كردم كه نظر وي در مورد انعقاد يك قـرارداد چنـد جانبـه نظـامي بـا                     من از    -5

 گفت موضوع قرارداد سلطان. چيست] فارس [ و ديگر كشورهاي حوزه خليجعربستان سعودي
نعقاد يك قرارداد دوجانبه رابطه نظامي چند جانبه بايد مورد بررسي قرار گيرد ليكن خود او بر ا      

به نظـر   .  حكم معما را پيدا كرده است       اكنون براي عمان   عربستان سعودي .  دارد تأكيد،  با آمريكا 
ي تواننـد بـه قراردادهـا       و نمي دارند  ي  يرسد كه سعوديها در اتخاذ تصميمات الزم دشواريها         مي

 بـر دوش    اي از هزينه امنيتي را كه اكنون عمـان          البته، سعوديها بايد سهم عمده    . خود عمل كنند  
 ي كنند، اما واقعيت امر اين است كه وقتي عمانيها برنامه پشتيباني نظـامي ديگـر               تأمينكشد،    مي

  .بسپارندخواستند تنها در مورد بخش ناچيزي از آن تعهد  پيشنهاد كردند سعوديها مي
 بدون شك براي جهان غرب ها از تنگه هرمز      گفت عبور آزادانه كشتي     پس از آن سلطان    -6
 دانـستن   را مـسئول كامـل در زمينـه دفـاع از تنگـه     باشد، بنابراين عمـان    اهميت بسيار مي    حائز

  .كنندگان تقسيم شود ن هزينه دفاعي بايد به طور مساوي ميان استفادهاي. منصفانه نيست
 در مقـدمات     در مورد مـشاركت احتمـالي اردن        در اينجا من سؤال كردم كه نظر سلطان        -7

 بـه    زمـان بـروز شـورش ظفـار         در و خاطرنشان ساختم كه اردن    . چيست] فارس [امنيتي خليج 
دانم كه اردنيها قبالً نيـز پيـشنهاد          ام مي    داشته اي كه در اردن      كمك كرده و بر اساس تجربه      عمان

 مطرح كرده بودند كه در صـورت تـشكيل          تشكيل يك نيروي بسيار متحرك را با كمك آمريكا        
  .كشانيده شود] فارس [ست در مواقع اضطراري به منطقه خليجتوان مي

اي به فكـر فـرو رفـت و سـپس پاسـخ داد كـه بـه نظـر او تمـام رژيمهـاي                            لحظه  سلطان - 8
كار منطقه بايد از نوعي توان نظامي برخوردار شوند تا در مواقع اضطراري بتوانند يكديگر                 محافظه

جنـوب  ، بايد گفت كه اين رژيم، اگر بخواهـد بـه او در منطقـه                ولي در مورد اردن   . ا ياري دهند  ر
 تحت فـشار     و سوريه  ، عليه نيروهاي تندرو كمك كند، ممكن است از سوي عراق          ]فارس[خليج  

 به اين كشور آمده بودنـد، زودتـر         كه در درون ناآراميهاي ظفار    در واقع نيروهاي اردني     . قرار گيرد 
  توسط رژيم آن كشور از عمان      هاي مقيم اردن    از موعد مقرر و در نتيجه اعمال فشارهاي فلسطيني        

جنـوب   در   كند كه در صورت بروز يك مشكل حقيقـي          بنابراين وي گمان نمي   . خارج شده بودند  
  .پيماني با عزمي راسخ عمل كند  بتواند به صورت هم، اردن]فارس[خليج 
 سؤال كردم كه آيا وي نگران اين موضوع نيست كه اگر وي رابطـه نظـامي                  سپس از سلطان   - 9

ست رژيم وي آماج حمالت بيشتر نيروهاي تندرو منطقـه           برقرار سازد ممكن ا     با آمريكا  ينزديكتر
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او اين استدالل را به سرعت رد كرد و گفت اكنون زمان آن رسيده كه كشورهاي كوچـك و                   . گردد
 و يمن رژيمهاي تندرو اتيوپي. ضعيف منطقه بايد بين دو بلوك كمونيستي و غربي يكي را برگزينند

 بـا    و حتي عـراق    دارندتوجهي از نظاميان روسي و كوبايي          قابل تعداد در كشورهاي خويش     جنوبي
د دهد كه شانس خود را با غرب بيازماي         وي ترجيح مي  . يك پيمان دوستي منعقد ساخته بود      شوروي

  .روي است خطرتر از تك بياين و در اين منطقه خطرناك از جهان، 
باشند و اظهار داشت    مي  تصديق كرد كه نظاميان ايراني در حال خروج از عمان          طان سل -10

نكتـه  . كه خروج آنها به معني اين است كه كشور وي فاقد هرگونه توپ ضدهوايي خواهد شد               
خود با شـاه متكـي      » انهقرارداد دوست «تواند به     داند كه بيش از اين نمي         مهمتر اينكه او اكنون مي    

 خوشـبختانه اكنـون عمـان     . هاي وي برخوردار شـود      باشد تا در مواقع اضطراري فوراً از كمك       
با اين حـال    .  كند تأميننيازهاي امنيتي خود را     تواند     و بهتر مي   است 1970تر از اوايل دهه       قوي
آلمـان  يـا    اسـت روسـها و يـا كوباييهـا و             هنوز هم به كمك احتيـاج دارد چـون ممكـن           عمان
بهترين راه .  شورشي به راه اندازند بخواهند بار ديگر در ظفارهاي موجود در يمن جنوبي  شرقي

كنـد تـا ايـن       كمـك     از نظر نظامي و اقتصادي به عمـان        مقابله با اين خطر اين است كه آمريكا       
  .كشور بتواند نيروهاي مسلح خويش را بازسازي نمايد

 اظهار داشت كـه اكنـون    پرداختيم و سلطان از اينجا به بعد به بررسي رويدادهاي ايران     -11
اي رخ دهد، آن كشور نخواهد توانست نقـش امنيتـي گذشـته خـويش را در                   در ايران هر واقعه   

تـرين اشـتباه شـاه         هنوز هم بر اين باور است كه بزرگ        سلطان. ايفا كند ] فارس [بطه با خليج  را
وقتي گفتم كه  . كار مذهبي پرداخت    اين بود كه بدون تعمق و انديشه به مبارزه با عناصر محافظه           

 بود، وي موافقت نمـود لـيكن اصـرار    علل ديگري نيز موجب بروز نارضايتي از رژيم شاه شده 
  .داشت كه علت عمده مشكالت كنوني وي تضاد رايج بين او و روحانيت شيعه است

 خواستار دريافت كمك از طريق خريـد تجهيـزات      بايد انتظار داشت كه سلطان    :  نظريه -12
پـس از عزيمـت شـاه از        . شـد هاي اقتصادي با    نظامي آمريكايي و نيز دريافت ديگر انواع كمك       

كند و به سوي ما دست نياز دراز كرده تـا چتـر      اكنون وي احساس افسردگي و تنهايي مي   ايران
  وايلي                                                   .حفاظتي الزم را به جاي ايران براي وي ايجاد كنيم

  
  2سند شماره 

  1357 بهمن 19 ـ 1979 فوريه 8  خيلي محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  358، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از

  ، تهران، مسقط، منامه، كويت، جدههاي آمريكا در دوحه سفارتخانه: جهت اطالع
  1149 تهران: مرجع

  )ارزيابي اوليه ( بر امارات متحده عربي اقتصادي ناآراميهاي ايرانتأثير: موضوع
به علت رابطه نزديك اقتـصادي موجـود بـين امـارات            : آغاز خالصه ) بندي  بدون طبقه  (-1
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. اسـت ] فـارس  [، جامعه تجاري محلي نگران رويدادهاي آن سوي خلـيج          و ايران  متحده عربي 
تـرين    مهم.  از رابطه تجاري و مالي بيشتري برخوردار است         بيشتر است چون   دوبي در   تأثيراين  

 و كمبود محصوالت نفتي در امارتهـاي        دوبيها در بندر      انباشته شدن محموله  مسائل عبارتند از    
 پيش بيني نيـست، ولـي در صـورتي كـه رژيمـي                درازمدت رويدادها قابل   تأثيرگرچه  . شمالي

 به صورت يـك مركـز تجـاري بـراي     دوبيايران به قدرت برسد،    ياليست در   بنيادگرا و يا سوس   
  .پايان خالصه. ايران درخواهد آمد

 و تـا حـدودي      دوبـي .  رابطـه اقتـصادي مهمـي دارد        با ايـران   امارات) بندي  بدون طبقه  (-2
كند كه قرار است عازم جنوب ايران شود، شبكه        محل تخليه كاالهايي عمل مي     به عنوان    شارجه

بسياري .  و ايراني به وجود آمده است      دوبياي بين تجار      ارتباطي مالي و تجاري بسيار صميمانه     
. انـد  ا كرده و يا ملكي خريداري نموده كسب و كاري دست و پ      يا در ايران   از شهروندان امارات  

 در سـال     بـه ايـران    دوبـي صادرات و صادرات مجدد     . بسياري نيز در آنجا خويشاونداني دارند     
 دوبـي  ميليون دالر بود كه بايد چنـد برابـر بـيش از ايـن باشـد چـون تجـار         150 معادل   1977

 و امـارات شـمالي از       دوبي. دهند  كنند گزارش نمي    كشورهاي همسايه مي  قاچاقهايي را كه وارد     
 45 ايران به امارات ساالنه معـادل        POLواردات  .  وابسته هستند  نظر وارداتي تا حدودي به ايران     

 اقتـصادي قطـع رابطـه       تـأثير  از   آيد ارزيابي اوليـه سـفارت       آنچه در ذيل مي   . ميليون دالر است  
  . است و قطع صدور نفت ايران و امارات متحده عربيتجاري بين ايران

 بـه وضـوح      و شارجه  دوبيتوان در بنادر         را مي   ناآراميهاي ايران  تأثير) بندي  بدون طبقه  (-3
هـاي گيـر       محل تجمع كـشتي     است  كه بندري عظيم و مدرن     دوبي در   بندر راشد . مشاهده كرد 

 بنـدر . هاي خود را تحويل دهنـد       توانند محموله    سفر نمايند ولي نمي    كه بايد به ايران   شده  كرده  
.  اسـت  دهد كه ميليونها دالر تجهيزات و كـاال در آنجـا تخليـه شـده كـه از آن ايـران                        نشان مي 

اي از قبيل تجهيزات مربوط به پروژه راَكتور اتمي           هاي پروژه   ترين كاالها عبارتند از محموله      مهم
 نيز پر شده، به طوري كه بعضي از          و شارجه  دوبيانبار كانتينرها در    . در دست احداث در ايران    

بنـا  . هاي خود را در اين بنادر تخليه نمايند         هاي كشتيراني درصدد هستند محتواي كشتي       شركت
  .  دارددوبي كانتينر به صورت انبار در 1700يكي از اين شركتها به گزارش 

 نرخ ترانزيت ايـن     ر كمك به تجار و اين شركتها، شيخ راشد        به منظو ) بندي  بدون طبقه  (-4
ها را پايين آورده و بعضي از آنها را از گمرك معاف نموده است تا آنهـا بتواننـد مـدت           محموله

 دانند كه اگر طرفين قراردادهـا پـس از           در حال حاضر نمي    بيومقامات د . شش ماه دوام بياورند   
سؤال اين است كه آيا امارات متحـده        . شش ماه نتوانند كاالها را تحويل بگيرند چه خواهد شد         

بنا بـه گزارشـات     . تواند كاالهايي را كه متعلق به دولت ايران است تحويل بگيرد يا نه               مي عربي
 تصرف خواهد كرد و اگر بـيش از سـه مـاه در               اعالم داشته كه اينگونه كاالها را      هجرسيده شار 

  .اينجا بمانند آنها را به اختيار خود خواهد فروخت
دانيم تراكم بندر گرچه رو بـه افـزايش اسـت ولـي در                تا آنجا كه مي   ) بندي  بدون طبقه  (-5



   ...انقالب اسالمي و كشورهاي حاشيه 

 

7

 درازمـدت قطـع     تـأثير  از   ظاهراً تمام نگرانيهـا ناشـي     .  به مرحله بحراني نرسيده     و شارجه  بيود
شـود كـه توسـط تجـار       است كه سبب كاهش تقاضا براي كاالهايي مي        روابط اقتصادي با ايران   

هـاي    گردد و عالوه بر اين آنها ممكن است نتوانند كاالهاي مربوط به پروژه               خريداري مي  دوبي
  .در دست احداث در ايران را در جايي ديگر به فروش برسانند

 يكي از مهمترين صادركنندگان نفت خـام        گرچه امارات متحده عربي   : تجارت نفتي ) محرمانه (- 6
 يكـي از    .د بـه محـصوالت نفتـي وارداتـي متكـي اسـت             نياز بازار داخلي خو    تأميناست ولي جهت    

 و  دوبـي د محـصوالت بـه خـصوص در          كمبو ترين مسايل پديد آمده در نتيجه رويدادهاي ايران         مهم
 كه از طريق يك شـركت دولتـي توزيـع محـصوالت نفتـي و يـك                  ابوظبي. هاي شمالي است    امارت

گردد دچار مـشكالت    ميتأمينهاي پيماني كويتي    و شركت  النار  اي ام    بشكه 15000پااليشگاه كوچك   
كـه سـهم   . ( كننده نيازهاي امارات شمالي هـستند تأمين  و كالتكسشل بريتيش پتروليوم  . ستمشابه ني 

  به وابسته بازرگاني بريتيش پتروليوم  اخيراً .)است درصد   14 و   39،  47بازاري هر يك از آنها به ترتيب        
 7 حـدود   درصد كاهش يابد در حاليكه ميزان كاهش برداشـت شـل  45توصيه شده بود كه برداشتش     

  . اعالم نكرده كه آيا محصولش كاهش يافته يا نه ولي كالتكساست،درصد 
ها براي به دست آوردن نفت بيشتر  شركتبا بحراني شدن بازار محصوالت نفتي، ) محرمانه (- 7

اي به قيمـت بـازار    مقداري از اين نياز خود را از طريق پااليشگاههاي مديترانه. اند به تالش پرداخته  
 بـه آزادسـازي   دوبـي  متقاعد ساختن دفتـر حـاكم      ،ترين مسئله موجود    مهم .كنند  سياه خريداري مي  

انند هزينه سنگين بعضي واردات خود را از طريق مصرف كننده           ها بتو   فروشي است تا شركت     خرده
هـاي   تر معموالً در مورد قيمت نفت، روغن موتور و ديگر فـرآورده     امارات كوچك . به دست آورند  

 هنوز با افزايش قيمت بـه منظـور جبـران           دوبياز آنجا كه    . كنند   پيروي مي  دوبينفتي از تصميمات    
فروشـي تغييـر     توافق نكرده، بـاال رفـتن نـرخ خـرده          1979 در فصل اول سال      افزايش قيمت اوپك  

  .هاي افزايش يافته در مسير تقسيم شود  البته در صورتي كه تمام هزينه،اي خواهد بود عمده
 در   و بانك صـادرات    بانك ملي .  بسيار دشوار است    مالي ناآراميهاي ايران   تأثيرارزيابي  .  مالي - 8
بازار مالي غيررسمي استوار بر روابط حاكم       .  شعباتي دارند كه ايرانيها با آنها داد و ستد دارند          امارات

 شايعاتي مبنـي    سفارت. ر است  و بازاريهاي ايران نيز حائز اهميت بسيا       دوبيهاي تجار     ميان خانواده 
 نيز دارندبر بحران مالي اين بانكها دريافت نموده و گويا مؤسسات ديگري كه با ايران رابطه تجاري 

با همين مسئله دست به گريبان هستند ولي هيچگونه رويدادي كه مؤيد اين شايعه باشد رخ نـداده                  
اند ولـي گويـا بـه          هميشه به عمليات بانكي خود ادامه داده       اني در امارات  شعبات بانكهاي اير  . است

  .اند علت اغتشاش موجود در وضع بانكهاي ايران با مشكالتي دست به گريبان شده
ه اي دارد گزارش داد كه طـي دو هفتـه گذشـت              نيز شعبه   يك بانك آمريكايي كه در ايران      -9

  ولـي بانكهـاي كـوچكتر محلـي از آسـيب          .  ارتباط داشته باشـد    سيستم بانكي تهران  نتوانسته با   
 دريافـت نماينـد كـه هنـوز     اند چون مشتريان آنها بايد پولهايي از ايـران        بيشتري برخوردار شده  
گرچه اهميت دارد ولي آنچنان عظـيم نيـست كـه            كار بانكي با ايران   . اند  موفق به اين كار نشده    
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  .شود سبب ورشكستگي شركت و يا يكي از بانكهاي موجود در امارات
، اش بـا ايـران       به خاطر نقش آن در تجارت طـال و روابـط صـميمانه             دوبي) محرمانه (-10

شايعاتي دال بر فـرار سـرمايه وجـود         . سرمايه از ايران عمل نمايد    تواند به عنوان عامل فرار        مي
يكي از بانكداران معتقد است كـه       . دارد ولي شواهد قطعي و مبرهن هنوز به دست نيامده است          

اي احتمـاالً   معـامالت اينگونـه  .  به خارج منتقل شده اسـت دوبي ميليون دالر از طريق   50اخيراً  
  .شوند ر بوده و در بسياري موارد سبب خروج ارز يا اشياء گرانبها ميفاقد سوابق و آما

هـاي آمريكـايي    خروج پرسنل و وابستگان بسياري از شركت     . ها  انتقال شركت ) محرمانه (- 11
بـه جـز    .  اسـت   شـده  بـي و بـه د    سبب پيدايش اين فكر يعني انتقال اين شركتها از ايـران           از ايران 

 است حركتي كه نـشانگر عملـي شـدن ايـن             سؤاالت مطروحه در تلگرام مرجع، سفارت نتوانسته      
هرگونـه نقـل و     . انـد    اقامت گزيـده   بيوفكر باشد بيابد، ولي چند پرسنل خدمات نفتي موقتاً در د          

 و  هـاي ايـران     د كه در خارج از خـشكي      هايي خواهد بو     احتماالً دربرگيرنده شركت   دوبيانتقال به   
 مكانهاي مناسبي براي انجـام       و شارجه  دوبي. اند  به فعاليتهاي خود مشغول بوده    ] فارس [در خليج 

تجـاري   آنها از نظر امور اجتماعي آزادمنش بـوده و از روحيـه              يامور تجاري هستند چون هر دو     
 سـبب جلـب توجـه امـارات         ، تحت نفوذ عناصر بنيـادگرا و سوسياليـست        ايران. كنند  استقبال مي 

 گفتـه بـود،     دوبيولي، همانطور كه سفير اخيراً به حاكم        . شمالي براي اقامت بيگانگان خواهد شد     
هـاي     به عنـوان عامـل بازدارنـده بـراي شـركت           فقدان همبستگي سياسي در امارات متحده عربي      

  . عمل كرده استآمريكايي جهت انتقال دفاتر خود از ايران
 بر امارات متحـده      مالي و اقتصادي رويدادهاي ايران     تأثيربندي    جمع: نظريه) محرمانه (-12
] فـارس  [ بـه تجـارت در سرتاسـر خلـيج         بعضي از تجار امارات   . ر است  كاري بس دشوا   عربي

انـد؛ ولـي بعـضي ديگـر در فكـر بـه چنـگ آوردن منـافع           ديده   كه شديداً آسيب   بودندمشغول  
ر داريم ايـن    ما در نظ  . بادآورده ناشي از قاچاق و يا انتقال شركتهاي خارجي به اين نقطه هستند            

موضوع را دائماً در مدنظر داشته و در صورت بروز رويدادهاي ديگر گزارشات بيشتري ارسال               
  ديكمن                                                                                                               .داريم
  

  3سند شماره 
  1358 ارديبهشت 18 ـ 1979مي  8  سري

    5934 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
 SINAIهيأت نمايندگي آمريكا، : به

، ، قـاهره  ، بروكـسل  ، آتـن  را، آنكا ه، الجزير هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تونس، تهران، پاريس، مسقط، مسكو، منامه، لندن، كويت، اورشليمدمشق

  1979 مي 7 ـ 805خالصه اطالعاتي : موضوع
 ظرف شش ماه گذشته فشارهاي خارجي اثرات عميقي در عربستان سـعودي           ) محرمانه (-1
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هاي پيچيده اجتمـاعي كـه بـه دنبـال نوسـازي              فشارهاي داخلي ناشي از جابجايي    . داشته است 
 اين كشور رخ داده، هر چند كمتر مشهود است ولي در عين حال به همان اندازه مايـه   سريع در 

 را به   اين فشارها توأم با تهديدهاي خارجي توجه عربستان سعودي        . نگراني براي سعوديهاست  
پذيري آن را تشديد كرده و باعـث شـده            ضعفهاي داخلي معطوف نموده و احساس حاد آسيب       

  .ها وارد عمل شوند  از زمينهبرخيكه آنها در 
كوشد تـا يـك     وزير دفاع ميشاهزاده سلطان) محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان  (-2

او اعالم كرده است كه قـصد  . تقويت كند دستگاه نظامي ضعيف را با واحدهاي نظامي خارجي         
 براي افزايش تعداد و بهبود كيفيت و توسعه بافـت اخالقـي       تالش دارد نظام وظيفه را به عنوان     
  . برقرار كندسربازان عربستان سعودي

دهنـد،    تعداد زياد بيگانگان كه اكثريت نيروي كار را تشكيل مي         ) استفاده محدود اداري   (-3
كه بيـشتر زواري هـستند      (گيرند و بيگانگان غيرقانوني       تحت عمليات خبرگيري شديد قرار مي     

هزار هزار از كـشور اخـراج       ) اند   مانده كه بيش از مدت اعتبار رواديد خود در عربستان سعودي         
  .شوند مي

 دولت را به اتخاذ تـدابير       نگراني براي پايگاه مذهبي جامعه عربستان سعودي      ) محرمانه (-4
  : استزير وادار ساخته

شود كه    چنين تلقي مي  (آموزان    پايان دادن به پشتيباني از تحصيل در خارج براي دانش         ) الف
  ).هاي زندگي در غرب مقاومت كنند پذيرتر از آنند تا در مقابل وسوسهتأثيرجوانتر و 

  .اسالمي ممنوعيت رفتن كودكان مسلمان به مدارس غير) ب
  .ها  منع شناي مختلط در استخرهاي هتل) پ
  . مجدد بر محدوديتهاي مراسم مذهبي شيعيان در عربستان سعوديتأكيد) ت
بـر حكومـت    به تعويق انـداختن انتخابـات شـهرداري كـه بـيش از حكومـت جمعـي            )ث

  . داردتأكيددمكراتيك 
  .نگهداشتن آموزش و پرورش زنان تحت كنترل روحانيون) ج
 كـه در نتيجـه تحـوالت        تهديـدها دي نسبت به بعـضي      در حاليكه خاندان سعو   ) سري (-5

العاده حساس است، در عين حال براي اتخاذ تدابير سازنده مقابلـه              اجتماعي به وجود آمده فوق    
خاندان سعودي بـه جـز در مـورد اعـالم نظـام      . با آنها ظرفيت بسيار محدودي نشان داده است    

 تهديدهاي اساسـي در مـورد ارزشـهاي         نتوانسته است با  ) يك تحميل اجباري  به عنوان   (وظيفه  
  .بخشد برخورد داشته باشد سنتي كه مشروعيت رژيم را تحكيم مي

گـذاري بـه ميـزان        كه مستلزم سـرمايه   (طلبانه    هاي عمراني اقتصادي جاه     نقشه) محرمانه (-6
تـرين    التغيير   سريع  را به  عربستان سعودي ) استسيصد تا چهارصد ميليارد دالر ظرف پنج سال         

ها با اين تصور تنظيم شده كـه طـرق و عـادات كـار       اين نقشه . جامعه در دنيا تبديل كرده است     
ممكـن اسـت   اي كـه   رسـد دامنـه   سنتي بدون كاهش ارزشهاي سنتي تغيير يابد ولي به نظر مـي   
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  . كمتر شناخته شده است،فرآيند تغيير در اين ارزشها اثر داشته باشد
اند براي پنج سال آينده تعداد زيـادي از بيگانگـان را       ها تصميم گرفته     سعودي )محرمانه (-7

منجـر شـده كـه عربـستان        بـه آن    اين حضور وسـيع بيگانگـان       .  نگهدارند در عربستان سعودي  
ـ            سعودي ه مهارتهـاي خـارجي      براي اداره بخشهاي حياتي اقتصادي تقريبًا به طور كامل متكي ب

 براي اداره قسمتهاي فني به طور موقت متكي به          باشد و در دستگاه نظامي نيز عربستان سعودي       
. نتيجه اين شده است كه سعوديها راههاي اختيـاري محـدودي در پـيش دارنـد       . بيگانگان است 

جمعـي    اخـراج دسـته   . اهـد داد   هويت سعوديها را مورد تهديـد قـرار خو         ،وارد كردن بيگانگان  
 بالمـĤل   ،اند يا حتـي بـر آنهـا كنتـرل دارنـد             اي در يكديگر بافته شده      جوامعي كه به نحو فشرده    

چنـين  كـادر    تـأمين . اسـت  مستلزم نيروهاي امنيتي قدرتمندتري از طـرف عربـستان سـعودي          
از سـوي ديگـر راه      .  سـرنگون سـازد    نيروهايي بسيار دشوار خواهد بود و ممكن است رژيم را         

ديگر در قبال نيروي كار خارجي يعني آزاد كردن زنـان نيـز بـه همـان انـدازه بـراي عربـستان                       
 تعدادي از ارزشهاي مـذهبي و فرهنگـي ذاتـي           ، زيرا چنين كاري   ، غيرقابل هضم است   سعودي

  .اندازد ره مي را به مخاطعربستان سعودي
 چـه از لحـاظ      خاندان سعودي نسبت به ميزان فساد مالي در عربستان سـعودي          ) سري (-8

مواردي كه تـاكنون نـسبت   . تعداد اشخاص و چه از لحاظ مبالغ مربوطه نسبتاً غيرحساس است          
 و -وليعهـد   - فاع يا محمـد پـسر شـاهزاده فهـد     وزير دداده شده ـ مربوط به شاهزاده سلطان 

اي فاسد  كند كه خاندان سعودي به نحو نوميدانه        اين عقيده را تقويت مي     ،موارد ديگري نظير آن   
ترين خطر بـراي ثبـات ايـن كـشور بـه شـمار                است و از دست رفتن اعتماد بالقوه به آن بزرگ         

كاران را در مورد معامالت دولتـي محـدود كننـد             د تا حقوق مقاطعه   ان  سعوديها كوشيده . رود  مي
 درآمـدهاي هنگفـت و ذخـاير        اين در حالي است كه    . اند  ولي در اين زمينه موفقيت كمي داشته      

اهميـت  .  كه اثرات فساد به عنوان يك مسئله قابل انفجار اقتصادي كاهش يابـد             شدهمالي سبب   
 به همـراه  عـدم كـارايي دولتـي و رفتـار      ،فساد.  نياوردتوان به حساب  سياسي اين فساد را نمي    

اي    ممكن است بالمĤل شـالوده      است،  عنصري   خاندان سلطنتي كه گاهي ناشي از سست       ياعضا
كاران دوآتشه و افـسران نظـامي ناراضـي و      پشتيباني محافظهبه همراه براي يك نهضت مخالف     
  .تكنوكراتها به وجود آورد

جـاي ديگـر مـورد تهديـد           از هيچ   چنانچه عربستان سعودي   ،شد مشكالتي كه برشمرده     -9
هـا جايگـاه مهمـي در         نفـت و ثـروت بـراي سـعودي        . شد، اهميـت كمتـري داشـت        واقع نمي 
. اي جهـت نفـوذ ايجـاد كـرده اسـت            هاي جهان به ارمغان آورده است و نيروي بـالقوه           سياست
بـه   منزوي نمودن آنهايي كه ممكن اسـت عالئقـي   توانند از با پتانسيلي كه دارند نمي   ها  سعودي

  ٭.هاي برانداز خانواده سلطنتي داشته باشند، اجتناب ورزند فرصتاستفاده از 
                                                                 

  .م. طي به موضوع نداشت و ترجمه نگرديدبخشهاي بعدي اين سند ارتبا ٭
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  4سند شماره 
  1358 ارديبهشت 19 ـ 1979 مي 9  سري

  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  781، ظهران ـ كنسولگري آمريكا: از
، ، مـسقط  ، منامه ، كويت ، جده ، دوحه ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي       سفارتخانه: جهت اطالع 

  .تهران
  527 ظهران)  ، ج8915، 1978 جده) ، ب1510، 1978 ظهران) الف: مرجع

    نسبت به حوادث ايران شيعه استان شرقي عربستان سعوديجمعيتالعمل  عكس: موضوع
  )ام متنتم -سري ( -1
 نسبت بـه حكومـت شـيعه        اقليت شيعه در استان شرقي عربستان سعودي      :  آغاز خالصه  -2

انـد و بـدون     با يك احساس غروري كه به دقت آن را پنهـان داشـته       جمهوري اسالمي در ايران   
شود،   م پادشاهي با آنها مي    بروز آشكار عدم رضايت عليه رفتاري كه به عنوان شهروند درجه دو           

از طرف ديگر حكومت سني آشكارا از واكنشي خـصمانه، احـساس            . اند  العمل نشان داده    عكس
هـاي مظنـون اعمـال داشـته و اقـدامات پليـسي را در                 ترس كرده و كنترل سختي را بـر شـيعه         

اي هـاي اوليـه بـه طـور آشـكار راه را بـر               اين سركوب . نشين تقويت كرده است     شهرهاي شيعه 
هاي دولت بـه   تصميمات مناسب جهت آرام ساختن وضعيت، از طريق تشديد عمليات بازرسي       

از نظر ما، اسـتفاده     . سازد  ها، هموار مي    نحو اساسي در استان شرقي شامل مناطق مسكوني شيعه        
از هويج به جاي چماق، به طور اساسي امكان اقدامات خصمانه از سوي شيعيان سعودي مثـل                 

. استدر هر حال اوضاع مستلزم بررسي مستمر        . سازد  ناطق نفتي را برطرف مي    خرابكاري در م  
  .پايان خالصه

 نفـري   125000 دسـامبر گذشـته جامعـه        17بر اساس تلكس مرجع الف مـورخ        :  سابقه -3
 ، ولي بهبـود شـرايط اقتـصادي       برد،  ميشيعيان در استان شرقي از اشكال مختلف تضييقات رنج          

ترغيـب كـرده    ي سرنگوني حكومت جهت كار در چارچوب سيـستم          آنها را به جاي تالش برا     
 در   و عـراق   هاي اين جامعه با شيعيان ايران       گيري شد كه علقه     در اين تلكس چنين نتيجه    . است

 شـورش در ايـران    رسـد     حال حاضر در درجه اول، اهميت مذهبي داشته و اينكه به نظـر نمـي              
هـدف ايـن پيـام ايـن اسـت كـه            . ثباتي سياسي بر روي اين اقليت دربر داشـته باشـد            ات بي اثر

 و اسـتقرار حكومـت      خمينـي ] اهللا  آيـت [ از هنگام بازگـشت      وضعيت را در پرتو تحوالت ايران     
در كنـسولگري در    همه افـسران كارمنـد      . شيعه جمهوري اسالمي مورد بررسي مجدد قرار دهد       

كننـده شـركت      آوري اطالعات در خصوص اين موضوع حساس ولـي كـسل            تالش براي جمع  
  .اند داشته
، حكومـت سـعودي    به ايـران خميني] اهللا آيت[هنگام بازگشت .  سركوب دولت سعودي -4

دامات خـصمانه احتمـالي از ناحيـه        در استان شرقي كامالً عصبي بود و به نحـوي در قبـال اقـ              
 اقـدام غيرمترقبـه     ،يكـي از قـرائن    . داد  نشان مـي  العمل    جمعيت شيعه محلي بيش از حد عكس      
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مقامات فرودگاه در خصوص ممنوعيت گسترده مسافرت براي شيعيان سعودي بود كه به داليل   
ن ممنوعيـت بـه   يم كه ايـ دش اكنون متوجه  .  دستگير شده بودند   1950سياسي در اواخر سالهاي     

يكي ديگر از قرائن ترس دولت، تقويت كمي و         . سطح قبلي اقدامات پراكنده كاهش يافته است      
نـشين     نيمه خودكـار در منـاطق و شـهرهاي شـيعه           هاي  سالحهاي پليس به       گشت مسلح كردن 

  .است
 در   از خالل گفتگوهايي كـه     ست كه ها  شواهد ديگر مربوط به نگراني سني     . ها   تلقي سني  -5
 بـه   وفالهفـ يكـي از علمـاي سـني از         .  با مسئولين سعودي داشتيم، مشخص گرديـد        مدت اين

يـك شـاهزاده    » .شناسيم  هاي نجيب نمي    ها را به عنوان سعودي      ما شيعه «: سركنسول چنين گفت  
سعودي كه همچنين فرمانده يك اسكادران در نيروي هوايي سعودي اسـت تـصديق كـرد كـه                  

مبارزه با دولـت سـعودي را       » جرئت« خشنودند ولي گفت كه آنها       تحوالت در ايران  ها از     شيعه
ديگـر  . ندارند چرا كه آنها در مقايسه با كل جمعيت سعودي يك اقليت بسيار كوچـك هـستند                

 در كنار رضايت آنها مبني      ،در خصوص اين مشكل   را  هاي سعودي نگراني آنها       گفتگوها با سني  
 تأييـد ها در صورت لزوم با خشونت شـديد پاسـخ داده خواهـد شـد،                  ارضايتي شيعه بر اينكه ن  

  .كند مي
شامل آشـنايان تجـاري     (ترين بخش معماست كه اين مردم         اين قابل تعمق  .  تلقي شيعيان  -6

نسبت بـه بحـث دربـاره وضـعيت خودشـان بـا             )  همچنين چندين كارمند شيعه كنسولگري     ،ما
نهايت  شود، بي شماري عليه آنها اعمال مي    مطلب كه تضييقات بي    ديگران يا حتي اعتراف به اين     

حـساء  اال سال تجربه در داخل و خـارج كـوير    25يك منبع آكادميك خارجي با      . ميل هستند   بي
وي . حـساء گـزارش داد    االاز يك گفتگوي تازه با سه شيعه منطقه         )  درصد شيعه  40در حدود   (

 داده و از اسـتقرار حكومـت شـيعه جمهـوري            گفت كه احساسات ضدشاه تندي از خود نشان       
 طرفداري كردند ولي وفاداري خويش نـسبت بـه خانـدان سـعودي را اعـالم                 اسالمي در ايران  

 ،دهنـد   همانطور كـه هـست تـرجيح مـي        را   كردند و گفتند كه آنها اوضاع در عربستان سعودي        
انه داليـل منطقـي وجـود دارد تـا چنـين ابـراز              متأسـف . كردنـد اگرچه از ادامه تضييقات شكوه      

  .هايي زير سؤال برده شود دوستي
 تهديد عليه امنيت مناطق نفتي؟ اگرچه ما با ديدگاه اكثريت سني موافق هستيم كـه ايـن                  -7

كـار كمـي     اقتـدار خـانواده سـلطنتي در ايـن پادشـاهي             طلبيـدن اقليت كوچك براي به مبارزه      
م دهند، شايد در درازمدت اين ريسك وجود داشته باشد كه ـ در پاسخ به برخي  توانند انجا  مي

اشكال افراطي تشديد سركوب ـ شيعيان ناراضي از طريق توقف كار يا اعمال خرابكارانه عليـه   
 1800ان  درصد كاركنـ 30 تا 25 شود كه  تخمين زده مي. اعتراض نمايند هاي نفتي آرامكو    ميدان

اي شـدت     در حاليكه اخيراً امنيت حوزه نفتي به طور فزاينده        .  شيعه باشند  نفري سعودي آرامكو  
) ، اردني، يمنـي و مـصري      يفلسطيني، سوري، عراق  ( كشور عربي    6هاي متعلق به      يافته و مليت  

انـد، شـيعيان       منع شده  ات حساس آرامكو  تأسيسصريحاً از بازديد يا كار در رأس تنوره و ديگر           
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همانطور كه يك مقـام رسـمي بلندپايـه         . كنند   كار مي  همچنان در همه بخشهاي محوطه آرامكو     
 اظهار داشت، كمپاني انتخاب ديگري ندارد، چرا كه بدون نيروي كار مـاهر شـيعه كـار                  آرامكو

هـا جهـت كـار بـه عنـوان نجـار،               با توجه به عدم تمايل سنتي سني       ؛توقف خواهد شد  سريعاً م 
  .كش، نقاش، بنا و غيره لوله

د، شـ متذكر  ) پ(همانگونه كه در تلگرام مرجع      .  سياست هويج به جاي سياست چماق      -8
شواهد رو به تزايدي در خصوص تصميم دولـت سـعودي وجـود دارد كـه در اسـتان شـرقي                     

) ها به طور يكـسان      ها و شيعه    سني(يش يابد تا بر احساس موجود در استان شرقي          ها افزا   هزينه
هاي نفـت در      از طريق ميدان  اي از ثروت هنگفت به دست آمده          مبني بر اينكه آنها سهم عادالنه     

ما اخيـراً بـه دو قرينـه دال بـر ايـن             . كندآورند، غلبه     به دست نمي  براي پادشاهي،   استان شرقي   
 جهت تسريع در توسـعه      چراغ سبز قطعي از ناحيه رياض     ) 1: (ايم  خورد كرده سياست جديد بر  

تخصيص معين پولي دولت    ) 2. ( كه در حال احداث است      پتروشيمي جبيل  -ات صنعتي تأسيس
 بـه سركنـسول     يك نفر مقـيم سـيهات     نشين كه توسط      سعودي به شهرهاي فراموش شده شيعه     

 ميليـون   80وي گفت در شهر وي يك سيستم فاضالب و اتوبان دوطرفه با هزينه              .  گرديد تأييد
كنيم هرگونه خطر ناآرامي  ها واقعاً اجرا شود، فكر مي چنانچه اين سياست. شود ريال احداث مي 

بنابراين، در حـال    . خنثي شود تواند      هاي نفتي مي    كارگران شيعي يا اقدامات خصمانه عليه ميدان      
دهيم كه وقايع      قرار   تأكيدگيريم كه ارزيابي دسامبر گذشته خود را مورد           حاضر چنين نتيجه مي   

 اثري بر جامعه شيعه اينجا كه براي -تواند مورد توجه قرار گيرد    كه به هيچ طريقي نمي     - ايران
بـا ايـن حـال اوضـاع بايـستي بـه دقـت از        . تواند خطرناك باشد، ندارد     مي منافع اياالت متحده  

مخصوصاً چنانچه دولت سعودي به افزايش سركوب ايـن اقليـت           . نظر قرار بگيرد    نزديك تحت 
بـا  تواننـد    كه شيعيان سعودي به عنوان عربهاي دوست مي        حساس متوسل شده يا شيعيان عراق     

  . يكي شوند، بخواهند آشكارا دست به ناآرامي بزنندتر به طور نزديكآنها 
  ليندستورم

  
  5سند شماره 

  1358 خرداد 29 ـ 1979 ژوئن 19  سري
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  26الف ـ ـ ، مسقط سفارت آمريكا: از

، ، دمشق ، قاهره ، بيروت ، بغداد ، امان الجزيره،  بيوهاي آمريكا در د     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تريپولي، تهران، رياض، صنعا، پاريس، مسكو، منامه، لندن، كويت، خارطوم، جدهدوحه
   ـ الف4 مسقط: مرجع

   سياسي عمانتحركاتابعاد خارجي : ضوعمو
  )تمام متن -سري (

.  بـود  سياسـي عمـان  تحركـات  حاوي تجزيه و تحليل مربـوط بـه   4 الف ـ  گزارش مسقط
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با . بررسي مزبور بر اين فرضيه استوار بود كه سرنوشت كشور، تابع رويدادهاي داخلي آن است
 و بازگشت دانشجوها از خارج و        برخي عوامل نفوذ خارجي چون حضور بريتانيا       وجود مطالعه 

، موضوع اصلي همان رويدادها  از شورشيان ظفارخطر حمايت جمهوري دموكراتيك خلق يمن
خواهد نشان  و يا نشان داده سياسي كشور مجموعه  خود را دراين نفوذها. و فرضيه مذكور بود

هـاي مربـوط بـه رويـدادهاي داخلـي            توان گفت كه آنهـا نتـايج صـحنه          د و بدين ترتيب مي    دا
  .باشند مي

احتماالً برخالف بيـشتر كـشورها،   .  معتبر است ولي كامل نيست4به نظر ما گزارش الف ـ  
اي   ات عظيم و فشارهاي منطقه    تأثيربايد  . گردد  اشي نمي  از داخل كشور ن     سياسي عمان  تحركات

  بـه  نگـرش مـسقط   نظرهـاي ذيـل كـه نـشانگر نحـوه             نقطـه . المللي را نيز در نظر گرفت       و بين 
ابتدا بـه   . رويدادهاي خارجي است، طوري طراحي شده تا بخش ناپيداي تصوير را هويدا سازد            

العمـل     و سپس بـه بررسـي نحـوه عكـس          نزديك عمان بررسي نيروهاي متخاصم دور افتاده و       
  .يمكن  پيشنهاداتي ارائه ميدر پايان نيز در مورد نقش آمريكا. پردازيم دوستان آن مي

 ن جنوبي  به جز يم    با كشورهاي همجوار خود در شبه جزيره عربستان        گرچه عمان : خالصه
كند كـه     بوده و احساس مي    داراي روابط خوبي است، ولي هميشه نگران خصومت يمن جنوبي         

 رهبريـت عمـان   . دشـو    راديكال موجود در ديگر نقاط منطقه تهديد مـي         ]نيروهاي [با خطرهاي 
 و يمـن     و افغانستان   كه در شاخ آفريقا    سكو نشانده م   هاي دست   معتقد است كه در مركز نهضت     

اين تحوالت  .  ظهور كرده قرار گرفته است، البته به صحت و سقم اين ادعا كاري نداريم              جنوبي
 و تمـام    در رأس مسئله انشعاب قديمي ايـدئولوژيكي موجـود در جهـان عـرب قـرار گرفـت                 

  . را در برابر اردوي تندروها قرار دادكار مانند عمان رژيمهاي عربي محافظه
ـ    از قـرارداد كمـپ     حمايت جسورانه سـلطان قـابوس       خـشم تنـدروها را عليـه وي         ،دديوي

، وي بـه خـاطر همـين        ديويـد   در صورت سـقوط و يـا عـدم موفقيـت كمـپ            . برانگيخته است 
 مـورد انتقـاد شـديدي قـرار خواهـد      ، چه در داخل و چه در خـارج از عمـان           ،اش  گيري  موضع
سقوط شاه ايران نيز موقعيت او را به مخاطره افكنده است، علت اين امر نه تنها از بـين            . گرفت

. باشـد  ، بلكه صرف سقوط عظمت شاه و تاج و تخـتش مـي   در ظفاررفتن حمايت نظامي ايران  
  .اند  به تماشا نشستهدر عين حال روسها در شمال درياچه خزر

كار در     در دفع اين خطرها در آرمان مشترك اعراب محافظه         مشي دفاعي عمان    ترين خط   مهم
 حمايـت چنـدان     و از جملـه عمـان     ] فارس [گرچه كشورهاي خليج  . هفته است برابر تندروها ن  

اند ولي عمانيها اميدوارند كه نوعي هماهنگي پيشرفته          بروز نداده » پيمان امنيتي «آشكاري از يك    
حدود به آن، به     آن هم استوار بر روابط دوجانبه كه شامل امنيت باشد و نه م             ،و نه سازمان يافته   

هاي محلـي     ولي، حسادت .  است مركزيت اين توافق ناپايدار الزاماً عربستان سعودي      . وجود آيد 
برد، بگذريم از مشكالتي كه به  االمكان موقعيت يا پيدايش اين سيستم ضعيف را از بين مي       حتي

  .آيد خاطر فقدان رهبري سياسي سعودي در همين رابطه پيش مي
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تـرين    آورد، براي او غـرب مهـم    را مهمترين خطر به حساب مي، شوروياز آنجا كه قابوس 
ست كه در اين كشور حضور دارد؛  غرب نيز در وهله اول همان بريتانيا      . استعامل خنثي كننده    

 را بـه خـود خواهـد         در درازمدت، غرب مفهـوم آمريكـا       ليكن با وجود امكان خروج انگلستان     
 عمومي هر يـك از  ي هستند، ليكن آرا هر دو مايل به پشتيباني از عمان   و بريتانيا  آمريكا. گرفت

نـشين بـر سـر         چون همين سلطان   اين دو كشور آنها را در حمايت از رژيمهاي غيردموكراتيكي         
 بايـد از نظـر كيفـي و كمـي در حمايـت از               به همين علت آمريكا   . يك دوراهي قرار داده است    

 گرچه حمايـت از ايـن كـشور نبايـد القـا كننـده نـوعي         . جانب احتياط را از دست ندهد      عمان
ي در عين حال نبايد به نحوي باشـد كـه ايـن              ول ،پشتيباني گسترده و درگيري غيرانتقادي باشد     

  .در اين راه بايد روشي ثابت و معتدل در پيش گرفته شود. دولت قابل اعتماد نيز از دست برود
 سياسي است كه    تحركات نيز ناشي از همين      بعضي از اصول درگيري دولت آمريكا و عمان       

 تـر از همـه، مـا و بريتانيـا           مهـم . يار مهمي دست يافت   برداري از آنها به نتايج بس       توان با بهره    مي
توانيم نيروي عظيمي در رابطه با امنيت منطقه فراهم آوريم كه تا بـه حـال بـه خـاطر عـدم                        مي

  .نسبت به يكديگر وجود نداشته است] فارس [اعتماد كشورهاي حوزه خليج
  

  اي تندروهاي منطقه: ترين دشمنان عمان نزديك
از . كـاران قـرار دارد      اي راديكالها و محافظه     جناح راست انشعاب منطقه    نشين در   اين سلطان 

 از جملـه    نظر امنيت مرزي نيز بايد گفت كه تمام كشورهاي همجوار آن به استثناء يمن جنوبي              
 بـه قـدرت نيـز       حتي قبل از رسـيدن قـابوس      همين استثنا   . آيند  جناحهاي راست به حساب مي    
  . را فراهم آورده بودموجبات نگراني مقامات عمان

اما راديكاليسم عميق ديگر كشورهاي منطقه نيز علت اصلي و مهم ديگر همين نگراني بوده               
 ،همـان . ود يـك سـال قبـل سـبب گرديـد           اولين هـشدار را حـد      رويدادهاي شاخ آفريقا  . است

 بـه چـپ و      مورد استقبال قرار داد، امـا گـرايش اتيـوپي         » آغوش غرب « را به    بازگشت سومالي 
 آنكـه  ها را گسترش داد خصوصاً  نگرانيگادن در نبرد اُهاي نظامي كوبا كننده كمك   نمايش خيره 

 و وقـايع آن پـيش       سپس افغانستان . اي يافته بودند    مالحظه   حضور قابل  كوباييها در يمن جنوبي   
 كه در ميان يك نهضت الهام گرفته از كمونيـسم واقـع             كرد احساس    كه در نتيجة آن عمان      آمد،

كننـد     اين رويدادها را نوعي توطئه تصور مي        در خاورميانه  عمانيها نيز مانند ديگران   . شده است 
 از طـرف     و تنگه هرمز    اين تصور را در اذهان آنها متصور كرد كه در رابطه با عمان             و افغانستان 

  .ست اعمال فشاري در حال نضج گرفتن امسكو
در جهان عرب وجود داشت     از زمانهاي گذشته    اين رويدادها به انشعابهاي ايدئولوژيكي كه       

، و شبه نظاميـان فلـسطيني و        ، الجزاير ، ليبي ، سوريه اردوي تندرو مركب از عراق    . اضافه گرديد 
اي كـه موجـب       البته مسئله . دهند   روي چندان خوشي نشان نمي      نسبت به عمان   نيز يمن جنوبي  

 گرچـه ايـن     . اسـت   همان تضاد يا مناقشه اعـراب و اسـرائيل         ،جدايي راديكالها از ديگران شده    
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 در قبال قرارداد كمپ      را فراهم نياورده، ولي سلطان قابوس      مسئله موجبات نگراني شديد عمان    
گيـري    علت ايـن موضـع    .  است كرده موضع مثبتي اتخاذ      و اسرائيل   و قرارداد صلح مصر    ديويد

وي نيز احتماالً اين بود كه وي معتقد به اهميت اين قرارداد اسـت، ولـي بـدون شـك نـشانگر                 
قرار گرفتن وي در معرض خشم تندروها نيز او         . باشد   نيز مي  ل وي به جلب اعتماد آمريكا     تماي

 خونسردي ،از ديد بسياري از ناظران در خارج از كشور   . را چندان به خود مشغول نداشته است      
ر آنهـا اگـر     به نظـ  . پردازد  باكانه به انتقاد از آراء عربي مي         چون او بي   ،وي نيز جالب توجه است    

 دچـار دشـواريهاي      قـابوس  كند،هاي خود آراء عربي را جلب ن        د طبق وعده  ديوي  قرارداد كمپ   
  .بسياري خواهد شد

 نيـز  د، نه تنها ديگر حكام عربي بلكه مردم عمان ديوي  در صورت عدم موفقيت قرارداد كمپ     
محفل كوچك عمانيهايي كه عمـوم مطلـع كـشور را تـشكيل           . به انتقاد از وي خواهند پرداخت     

انـد، ولـي آنـان نيـز           كنار آمده   و سادات  دهند، تا به حال با سياست وي در حمايت از كارتر            مي
 بتواند از طريق قرارداد كمپ      ها و اورشليم    ئله فلسطيني كنند كه مس    مانند ديگر اعراب گمان نمي    

نشود، اعتراض نهفته ايـن     » موفق «در صورتي كه قرارداد كمپ ديويد     .  حل و فصل گردد    ديويد
 يك عنصر ديگر را كـه    ،رش الف بنابراين به فهرست رويدادهاي گزا    . عمانيها رساتر خواهد شد   

  مشكالتي به وجود آورد بيافزاييم كه همان عـدم موفقيـت كمـپ ديويـد               تواند براي سلطان    مي
  .است
  

  مثال ايراني
. كـرد زده  هاي فوق كافي نبود، سقوط اخير شاه بيش از همه عمانيها را شگفت          گويي نگراني 

 پيـدا كـرده    وابستگي شديدي به ايـران هاي نظامي در جنگ ظفار   نشين از نظر كمك     سلطاناين  
وعده شاه مبني بر    . بردند   به سر مي    در عمان  1979بود و يك گروهان از نظاميان ايراني تا اوايل          

  .نتيجه مانده است  اين بار نيز بيورت شيوع جنگ ظفار در صتر به عمان ارسال نيرويي بزرگ
، بلكه صحنه سـقوط شـاه و تـاج و تخـتش نيـز               هاي نظامي ايران    نه تنها از بين رفتن كمك     

 تنهـا سـلطان     حـسين   ه با شاه   به سبك شاه كه همرا     ، آگاهانه قابوس.  را نگران كرده است    قابوس
حتـي  .  عمـل كـرده اسـت      ،توانست با نيروي نظامي خود سرمشق باشد        خاور نزديك بود و مي    

انقـراض  .  از شـاه اسـت  گرفتـه  نيز يكـي از خـصوصيات الهـام    تفاوتي سلطان خونسردي و بي  
تكـرار سـفرهاي وي     . دكن در روش خود تجديدنظر      پادشاهي ايران سبب شده است كه قابوس      

 نيز ناشي از اين تـصميم وي اسـت كـه نبايـد اشـتباهات شـاه را                   هاي دورافتاده عمان    به بخش 
  .مرتكب شود

. تـوان گفـت كـه اقـدامات تـدافعي كـارگر نيـست               مـي انه  متأسفدر مورد اين نمونه ايراني      
ود شرايط خاص هر كشور كه قادر به تغيير مسير و از ميـان برداشـتن                ناآراميهاي سياسي با وج   

ايدئولوژي محـرك اينگونـه ناآراميهـا نيـز در ايـن نمونـه بـه                . يابد  آنهاست باز هم گسترش مي    
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هـاي    تمـام رژيـم   . گرايي به مفهوم اسـالمي اسـت        وضوح ضدشاهي، ضدآمريكايي و ضد مادي     
 آمـاج   ،اي نظام شاهي و وجهه غير مذهبي هستند       مسلمان طرفدار غرب در خاور نزديك كه دار       

 كه داراي نظام سلطنتي     حتي كشورهايي چون يمن شمالي    . ندشو   واقعي اينگونه آشوبها واقع مي    
شـوند چـون داراي        واقـع مـي    تـأثير   تحـت  ، كه بسيار اسـالمي اسـت      نبوده و عربستان سعودي   

جالب توجه اين نكته است كه هر يـك از آنهـا گمـان              . دهستنپذيري    آسيبخصوصيات بسيار   
 به طـور مثـال سـفارت مـا در           .كند كه آشوب و شورش در كشورهاي ديگر رخ خواهد داد            مي

 را دريافت كرده است، در حاليكـه   شايعاتي مبني بر ابراز نگراني از گسترش جنگ ظفار         ابوظبي
 بـه    است و سعوديها نيز به نوبـه خـود از يمـن شـمالي               نگران عربستان سعودي   لطان قابوس س

كنيم كه هر يك از حكام اين كشورها به           ولي ما نيز فكر مي    . اند  عنوان يك حلقه ضعيف نامبرده    
داند كـه    هر يك از آنها مي . ندهستانيان حتمي اين رويدادها     اند كه خود قرب     اين واقعيت پي برده   

مثبت است چون واقع امـر ايـن اسـت كـه     » تواند تكرار شود؟   ميآيا رويداد ايران « پاسخ سؤال   
  . به وقوع پيوسته استهمين رويداد در ايران

  
  آميز روسها حركت ابهام

الزم نيست براي پـي بـردن       . گر وقايع هستند     روسها با خونسردي تمام نظاره     در شمال خزر  
گريها گوش    به اين مطلب كه همه چيز به نفع روسها تمام شده به نظريه عمانيها در مورد توطئه                

 كنـد و ديگـران تنهـا         از يك استراتژي فاقد تبليغات اسـتفاده مـي         در همين حال مسكو   . فرا داد 
  .توانند به حدس و گمان در مورد مقاصد آنها بپردازند مي

واقعيت اين است كه آنان نيـز از      .  روسها نقشه صريح و واضحي نداشته باشند       به واقع شايد  
كننـد چـون خودشـان داراي         گري اسالمي در رويدادهاي ايراني با نگراني ياد مـي           عنصر نظامي 

 حاكي از آن است كه قيام جديد مـسلمانان          نستانرويدادهاي اخير افغا  . جمعيتي مسلمان هستند  
 حال كه شورش ضـدآمريكايي آغـاز        با اين وجود  ،  نيستتنها داراي وجهه صرفاً ضدآمريكايي      

» تضاد«بندي طرحي پرداخته است تا بتواند از         به فرمول  كنيم كه كسي در كرملين      شده، گمان مي  
نبايد تصور كرد كه آنها از اين فرصت اسـتفاده          . دكنبرداري    ن خاور نزديك بهره   موجود در جها  
  .نخواهند كرد

گيري كنند كـه بـا اسـتفاده از           توانند چنين نتيجه    روسها با نظاره رويدادهاي خاورنزديك مي     
. توانند نفع نهايي را نصيب خود نماينـد   مي ،ها  گريزناپذيريهاي تاريخي و عدم توانايي آمريكايي     

 تادان آنها به صورت اسـ     ،آورند كه در آن     آنها رويدادها را مانند يك بازي شطرنج به حساب مي         
 و  ايـران » هـاي   رخ« از سالها قبل با      به نظر روسها، آمريكا   . اند  بازي در برابر نوآموزان قرار گرفته     

 با نزديك كـردن     بازي كرده است و پس از آن واشنگتن       »  ركن دو« به صورت    عربستان سعودي 
هاي تسليحاتي خود را بـه سـوي آن سـرازير كـرده و از نزديـك                  كمك ،ايراني» رخ«به  » اسب«

اند   روسها اكنون در اين انديشه    . هاي انساني خودداري نموده است      به عنوان كمك  » وزير«كردن  
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بـه  ] فارس [ خليج دراين امر نه تنها مهره سعودي را        . كننديراني را اسير    ا» رخ«توانند    كه آيا مي  
 را وادار بـه     داده و آمريكـا   » كـيش «سـازد تـا       مخاطره خواهد افكند بلكـه روسـها را قـادر مـي           

 احتمـاالً چنـين فكـر    مسكو. العملي سازد كه به نحوي بتواند از خطر فوري برحذر بماند   عكس
 يا به فروش تـسليحات بـه        ، حركت معقولي نخواهد داشت، چرا كه تمايل       كند كه واشنگتن    مي

روسـها  .  ـ زاگ به حركت درخواهيم آورد  ها است و يا وزير را به نحو زيگ يكي ديگر از مهره
هـاي مـا را اسـير         نند يكـي از مهـره     ها هستند و هرگاه كه بتوا       احتماالً مايل به نظاره اين حركت     

  .خواهند كرد
  

  رو كشورهاي عرب ميانه: همسايگان صميمي
 عليـه ايـن     مـشي تـدافعي عمـان       كاران عرب عليه تندروها اولين خط       آرمان مشترك محافظه  

  .دهد  را تشكيل ميخطرها و نيز خطر ناشي از مسكو
  

  خير مشترك تشكيالتهمكاري آري، 
توانـد بـه      مـي ] فارس [ معتقد است كه وحدت كشورهاي عربي حوزه خليج        در اصل، عمان  

ولي عمانيها پس از شركت در كنفرانسها و مذاكرات چند سـال گذشـته              . چند طريق تجلي يابد   
 در قبـال  رد قابوسموضع منف. دريافتند كه امكان ايجاد يك سيستم تدافعي نيرومند وجود ندارد         

عالوه بر اين، اگر قراردادي ملـزم       . دارد   اين امكان را كامالً از ميان برمي       تضاد اعراب و اسرائيل   
 نيز از آن استقبال نخواهد  بر حاكميت خويش باشد، مسقطبه از دست رفتن كنترل امنيتي عمان   

» امنيتـي «تمايل چنداني به حمايت از انعقـاد پيمـاني          ] فارس [هيچيك از كشورهاي خليج   . ردك
  .دهند نشان نمي

سـاختاري در مـورد     بيـشتر، امـا نـه       عمانيها بيش از هر چيز مايـل بـه مـشاهده همـاهنگي              
نگي صـرفاً   خواهند كـه ايـن همـاه        بر اساس روابط دوجانبه هستند و نمي      مختلف،  موضوعات  

 هنـوز   مشي سياسي خود را زماني كه ايـران         در حقيقت، آنها خط   . محدود به مسئله امنيت باشد    
 ترسيم  روشكرد به همين      عمل مي ] فارس [هم به عنوان يكي از طرفين مهم قراردادهاي خليج        

و همين امر لجاجت آن را      » به انتظار نشسته است    «عمان ، كنار رفته است   اكنون كه ايران  . كردند
  .دكن در مورد همكاري نه چندان مستحكم تشديد مي

  
  يك سيستم متمركز عربستان سعودي

مجبورنـد  ] فـارس  [هـاي كوچـك خلـيج      حكومـت  ،ژئوپليتيـك موقعيـت   با در نظر گرفتن     
جزيـره اسـت متوجـه      كه قدرت مركـزي شـبه   هماهنگ خود را به عربستان سعودي    هاي  تالش
گاه استعداد سياسي از خود نشان        توان گفت كه رهبران سعودي هيچ       با كمال اطمينان مي   . سازند
بـا  . هاي موجود در رابطه با نقش ارشادي آنها را به رسميت شناخت     اند، و بايد محدوديت     نداده
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عـالوه  . كنند   آنها داراي اهرم مالي بوده و احترام همگان را نسبت به خود جلب مي              ،اين وصف 
اش    به خاطر ميـانجيگري    رياض. ابط در جهان عرب باشند    وتوانند كليد اصلي ر      آنها مي  ،اين بر

خـود  هاي عربي و روابط خود با رهبران جناحهاي راست و چپ عربـي بـسيار بـه                    در سياست 
 حائز اهميت اسـت، چـون اگـر سـعوديها از            همين نقش به خصوص در رابطه با عمان       . بالد  مي

  .گرفت بر خواهد  خشم تندروها وي را به سرعت دركنند،ن» حمايت «قابوس
د بعثـي راديكاليـسم     تعه. نظر داشت   مد را   بايد عراق در حال پيدايش،    در اين سيستم دفاعي     

اما رويدادهاي   .تبديل كند ] فارس [شاهزادگان خليج با  صميمي  يك  تواند آن را به صورت        نمي
، اين كشور را نيز كه داراي اكثريت شيعه است، مانند سـاير كـشورهاي منطقـه، متـوحش                ايران

اي بايد بـه دقـت بررسـي           مورد دفاع منطقه    در اين كشور به همين علت، طرز فكر      . كرده است 
 اردني مانعي در اين راه به حساب        شاه حسين .  نيز صادق است   همين امر در مورد سوريه    . دشو
  .پيمان فعال عمل كند تواند به عنوان يك هم آيد و حتي مي نمي

  .استبسيار مفيدي  عنصر تهاها با اين دول در اينجا نيز رابطه سعودي
  

  شود هاي محلي مانع از بهبود امكانات مي حسادت
اهميـت كـشورهايي      هاي كم    رقابت دليل، حتي ايجاد يك سيستم غيررسمي به        با اين وجود  

درسـت    و امارات متحده عربي    مثالً عمان . عناصر اصلي آن باشند خالي از موانع نيست       بايد  كه  
 به مناقشات مرزي بين خـود       رسد  گوش مي شان به     زماني كه شايعه كشف نفت درمناطق مرزي      

هـا بـه سـرعت        ولـي ايـن تـشنج     . دانجامـ  اهميتي مي   هاي كم   زنند كه به پيدايش بحران      دامن مي 
كنند چون از نظر دو كشور شروع جنگ بر سـر ايـن مـسائل جزئـي قابـل توجيـه                       فروكش مي 

 برخـورد دوسـتانه بـين دو        نحـوه  مرزي به قوت خود باقي است، و بـر           ولي اختالفات . نيست
  .گذارد  منفي بر جاي ميتأثير مسائل كلي دركشور 

 مذاكرات دوجانبه به دفعـات       و امارات متحده عربي    خوشبختانه، در ماههاي اخير بين عمان     
بدون شك انگيزه اين گفتگوها همان ترس       . يان برداشته شود  از سر گرفته شده تا اختالفات از م       

ولـي معلـوم نيـست كـه ايـن          . است اين دو كشور      در اي  از گسترش گرايشهاي خصمانه منطقه    
  .بيانجامد به يك وحدت مؤثر بين آنها ،ها ترس بتواند قبل از غرق شدنشان در اين گرايش

بنا به همـين  .  نيز وجود داشته استو عربستان سعودي اختالفات مرزي از ديرباز بين عمان  
 نسبت به برادر بزرگ خـود يعنـي سـعوديها           يعلت و حتي داليل ديگر، عمانيها احساس مبهم       

چـون و      بـي   در شـبه جزيـره     دانند كه برتري و تفوق عربستان سـعودي         از يك طرف مي   . دارند
ولـي همـين    . هـاي مـالي هـستند       چراست، عالوه بر اين سعوديها يكي از منابع هميشگي كمك         

 كه از چشمان    نوعي شيطنت داشته باشد     نسبت به عمان   قدرت سبب شده كه عربستان سعودي     
 و مشاورينش هميشه در فكر آنند كه عربستان         قابوس. حساس عمانيها چندان دور نمانده است     

  .ها و يا امتداد چتر حفاظتي خود چه چيزي خواهد گرفت  كمكي در ازاسعودي
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 نامـشخص مانـده،     الخـالي   در حاليكه بخش اعظم مرز بين دو كشور در طـول منطقـه ربـع              
به همين  .  در پي به دست آوردن امتيازات ارضي است        ايد عربستان سعودي  توان گفت كه ش     مي

  .كند  نمي خود را چشم و گوش بسته تسليم عربستان سعوديعلت قابوس
در  بـه راحتـي      با اين حال، در صورتي كه اختالفي در مسائل دوجانبه پـيش نيايـد، مـسقط               

 نيز تا حدود زيادي منتظر چـراغ        قابوس.  پيروي خواهد كرد   از رياض  مسائل امنيتي شبه جزيره   
هاي ابداعي توسط سعوديها بخـشي        وي مايل است كه تمام سيستم     . سبزي از طرف آمريكاست   

  . به حساب آيدشنگتناز استراتژي وا
  

  صداي غرب هاي هم قدرت: نيرومندترين دوستان عمان
آورد، غرب را به عنوان تنها منبـع          ترين خطر به حساب مي       روسها را مهم   از آنجا كه قابوس   

چـون هنـوز    ،  كند  ست كه مفهوم غرب را پر مي       اول بريتانيا  وهلهدر  . كند  كمك مكفي تصور مي   
 جاي آن  آمريكا، در درازمدتدر اين كشور حضور دارد؛ ليكن با وجود احتمال خروج انگليس       

  .را خواهد گرفت
  

  لرزش ناگهاني و دوباره بريتانيا
 از اين كشور تا مدتي ديگر بـه         وشبختي است كه خروج بريتانيا     جاي بسي خ   از نظر قابوس  

معلوم نيست كه او به اين مطلب پـي بـرده باشـد، ولـي همـين امـر نيـز                     . طول خواهد انجاميد  
به خصوص  (اكنون چند تن از افسران عماني         از هم . تواند دردسرهايي براي وي فراهم آورد       مي

 هـا از عمـان      نسبت به خروج تدريجي انگليـسي     )  معاون جديد وزير دفاع    سرهنگ سليم غزالي  
د، كنخواهد روند عماني نيروهاي مسلح را تا حد امكان تسريع                مي غزالي. اند  ابراز نگراني كرده  

  .استملي نيل به اين هدف  تنها راه ع،حل تدريجي داند كه راه گرچه مي
.  پايان خواهد يافت   1980 در دهه     خروج افسران نظامي انگليس    طبق سياست كنوني بريتانيا   

 بيش از پيش به قوت خود باقي خواهد         به هر حال، اين سياست درازمدت در زمان دولت تاچر         
 را به ايـن  كار انگليس گرفته محافل محافظهنضج  كه تقريباً از دو قرن پيش  روابط تاريخي . ماند

 ، اين كشور بايد به حـضور  در قبال سرنوشت عماننتيجه رسانده كه بر اساس مسئوليت بريتانيا 
 مخـارج چنـداني      براي انگلستان  ارتباط با عمان  و از آنجا كه     .  ادامه دهد  نيرومند خود در عمان   

  .بيني كرد كه اين ابتكار ادامه خواهد يافت توان پيش نداشته، مي
هـاي مخـالفي       به جريان  ، ادامه خواهد داد    به حضور خود در عمان     گوييم انگلستان   وقتي مي 

  . نيز واقفيم داردتأثير و ديگران كاران انگليس ر محافظهكه بر طرز تفك
 بايد از   هرگاه كه اقامت در جايي پرخرج و يا دشوار شود، انگلستان          : اين نظريه چنين است   

. گيـرد   ز چند بار اين نظريه شـدت مـي         هر ا   انگلستان هال    در وايت . دشوآنجا به سرعت خارج     
هنوز نظريه فوق بـر     . نمونه بارز اين فرضيه است    » شرق سوئز « از   1960 در سال    خروج بريتانيا 
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 . خود را بر اين كشور نيز بگذارد       تأثيررود كه در آينده نزديك         نداشته ولي گمان مي    تأثير عمان
ـ    از قرارداد كمپ    و نيز حمايت احمقانه سلطان     رويدادهاي ايران  د بـسياري از متخصـصين      ديوي

همين احساس به نوبه خود انتقادهاي بسياري از        .  به وحشت انداخته است    در عمان را  انگليسي  
 ٭ از دموكراسـي  افشا كرده است كه همان عدم هـواداري سـلطان  ورد قابوسدر مرا ها   انگليسي

  .است كه بسياري از ناظران نيز به آن معترفند
اين جنـاح بـه     . گيرد  ت مي أ نش البته اين روحيه از نظريات ضدقابوسي جناح چپ انگلستان        

عالوه بـر ايـن در      .  بگذارد تأثير تا به حال نتوانسته است بر سياست انگلستان       تعداد  كمي  خاطر  
به طور پراكنده و گهگاه به اظهـارنظر پرداختـه          » ارتجاعي« برخالف ديگر رژيمهاي     مانمورد ع 
جديد در مـورد    » افشاگريهاي«به نظر ما، همين     . البته اين وضع احتماالً تغيير خواهد كرد      . است

آنهـا از   . هاي مركزي و راست به لـرزه افتنـد           سبب شده است كه ناظران انگليسي جناح       سلطان
 آن هم در رابطه بـا افكـار عمـومي بـه خـوبي               ، در مورد عمان    تبليغات جناح چپ بريتانيا    تأثير

  .آگاهند
 را  يعنـي فـرد هاليـدي   نويسندگان برجسته و بسيار چپگراي انگلـستان به طور مثال يكي از  

 تجلي  هاي اصلي    يكي از ستون   ٭٭عربستان بدون سالطين  كتاب وي تحت عنوان     . كنيدمالحظه  
 كتـاب ديگـر هاليـدي     .  اسـت  ره عربـستان  جزي  هاي سنتي شبه    طرز فكر خصمانه در مورد رژيم     

وي .  تمركز دارد بسيار حائز اهميت است نيز از آن جهت كه بر عمان      ٭٭٭مزدورهاتحت عنوان   
كند و بـيش      ياد مي ) »مزدورها«تحت عنوان    ( در شبه جزيره   در اين اثر از حضور نظامي بريتانيا      

 و  ترين اقدام ضدشورشي بريتانيا     افراطي«گويد    وي مي . پردازد   مي از همه به موضوع جنگ ظفار     
ر  چون طبـق ادعـاي وي، در آنجـا حـضو           .» به وقوع پيوسته است    استفاده از مزدورها در عمان    

 مـستبد ايـن كـشور    سبب سركوب شدن مقاومت مسلحانه مردم و حفظ قدرت سلطان        «بريتانيا
  ».شده است

 تن از ساكنين خيابـان      10 بين   1975 مكاتباتي كه در سال      ،مزدورهادر بخش ضميمه كتاب     
.  صورت گرفته، چـاپ شـده اسـت         در عمان  انگليس و گروهي از مردم معترض به حضور         دان

 نيز در كمك به سـلطان  دولت هارولد ويلسون«معترضين در مكاتبه خود اظهار داشته بودند كه     
. رده استكارش را دنبال ك  جهت سركوب وحشيانه مخالفين خود سياست اعقاب محافظه عمان

دارد كـه دولـت       اولين پاسخ ارائه شده توسط دفتـر خـارجي و اسـتعماري صـريحاً اعـالم مـي                 
كند كه با آن روابط دوستانه داشته و عالوه بـر              كمك مي  از آن رو به سلطان عمان     «اعليحضرت  

                                                                 
تـرين   مهـم .  آوريل رجـوع كنيـد  28 مورخ   هاي مندرج در مجله اكونوميست       به منظور پي بردن به عمق اين نظريه به نامه          ٭

 را در مـورد آينـده   امل ترس ناگهـاني انگلـيس  اين مقاله به طور ك.  نگاشته شده است   لند  مقاله اين مجله توسط جان تون     
  .سازد  منعكس ميعمان

  .، بروكسل، بنگاه نشر پنگوئن1974، ، فرد هاليديعربستان بدون سالطين ٭٭
  . با مسئوليت محدود، براي سخنگو، بنياد صلح برتراند راسل1977، ، فرد هاليديزدورهام ٭٭٭
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 اقـدامات   الحمايه بيگانگـان بـا      اين يك نهضت خرابكاري مسلحانه بسيار سازمان يافته و تحت         
هـاي اقتـصادي و        ايـن دفتـر بـه سياسـت        ».نمايـد   خود در اين كشور ثبات منطقه را تهديد مي        

 و بـار ديگـر      ندولي معترضين با اين پاسخ قانع نـشد       . كند   نيز اشاره مي   اجتماعي سلطان قابوس  
شـود، و خـود        مصرف مي  بطه با جنگ ظفار    در را  حدود نيمي از درآمدهاي سلطان    «نوشتند كه   

منـشي مخـصوص    » . نيز مبالغ هنگفتي در رابطه با اجنـاس لـوكس خـرج كـرده اسـت                سلطان
تعابير شما از رويدادها با تعابير دولت انگلستان تفـاوت          « به اين نامه پاسخ داد و گفت         ويلسون

  .و در ادامه گفته است كه بهتر است اين موضوع بيش از اين كش نيابد» اردد
تا حدودي اين موضوع صـحت      . توان صرفاً هواداران ماركسيست ناميد      اين معترضين را مي   

ها هستند كه گذشـته از         از آراي عمومي انگليسي    اي  ولي بايد اعتراف كرد كه آنها تنها ذره       . دارد
اين مسئله زماني   .  بگذارد تأثير  از عمان   واند بر سرعت خروج انگليس    ت  ماركسيستي بودن آن مي   

در .  مطرح گردد  گيرتري در انگلستان     به نحو چشم   رخ خواهد داد كه نقاط ضعف رژيم قابوس       
، طرز فكر جدي معترضين نشانگر   لسونمقايسه با پاسخ توأم با خونسردي سخنگوي هارولد وي        

اين » لجوجانه«تا به حال جنبه     .  است دوگانگي طرز فكر آراء عمومي بريتانياييها در مورد عمان        
 چرو احتماالً در زمان دولت مارگارت تـا       .  نشان داده شده است    هال  طرز فكر در سياست وايت    

  .نيز اين سياست ادامه خواهد يافت ولي بايد آن را زيرنظر داشت
  

  دورنماي آمريكايي
 از   فـرد هاليـدي    بخـشي    از يك سو و آگاهي      سليم غزالي  تأثير  نيز تحت  شايد سلطان قابوس  

ها خيلي زودتر از موقـع مقـرر بـه وقـوع خواهـد                ر دريافته باشد كه خروج انگليسي     طرف ديگ 
تر غربي موجود در آن سوي اقيانوس         دارد كه از قدرت بزرگ      همين امر او را بر آن مي      . پيوست
سيده باشـد كـه آمريكاييهـا تنهـا         شايد او به اين نتيجه ر     . دكنبرداري     بهره  يعني آمريكا  آتالنتيك

  .توانند با موفقيت مانع از پيشرفت روسها شوند كساني هستند كه مي
 برداشتي بسيار ساده دارد، و معتقد است كه براي جلب نظـر يـك    از رابطه با آمريكا قابوس

او . يز به نوبه خود به همكاري كامل بپردازد       دولت نيرومند بايد كامالً با آن همكاري كرد تا او ن          
كنـد تلقـي       را آنچنان كه وي تصور مي       نيز بايد خطر شوروي    پندارد كه آمريكا    عالوه بر اين مي   

  قـد   خواسته است كه در برابـر مـسكو        به همين علت با استفاده از هر فرصتي از واشنگتن         . دكن
  .دكن به عنوان يكي از شركاء كوچكتر استفاده برافرازد و در اين راه از عمان

 پاسخ مثبت نداده بلكه نظر آن كشور را نيز در مورد خطـر مـوردنظر      نه تنها به عمان    آمريكا
 نيز با حمايـت     سلطان. تر شده است     نزديك ولي در ماههاي اخير به قابوس     . علناً نپذيرفته است  

با درنظر گـرفتن  .  را وادار ساخته است كه بيشتر متوجه آن كشور باشد   واشنگتن ،ديويد  از كمپ 
. كا اين حركت بسيار زيركانـه انجـام گرفتـه اسـت            آنها بر دولت آمري    تأثير و   رويدادهاي عمان 

 نشانگر آن اسـت  ، در فوريه در حين بازديدش از واشنگتنپاسخ مثبت ما به وزير خارجه عمان      
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  .ايم  را گرفتهكه ما تا حدود زيادي طرف سلطان
خواهد كـه بـه        نيز از ما مي    ماند، و قابوس     به جنگجوي خسته مي     آمريكاي بعد از ويتنام    اما

نگرنـد كـه         آنچنان مي  بسياري از آمريكاييها به رژيم عمان     . طريق جنگ سرد به وي پاسخ دهيم      
 در  كـه  راهـايي   به صورت مستبد و فاسد توصيف شـده اسـت، و نـاراحتي   4 الف ـ  در مسقط

. آورنـد    را بـه يـاد مـي       ، وارد آمـد    در ويتنام جنوبي   در حمايت از رژيم تيو    امريكا  نتيجه تالش   
العمل آمريكاييها اين است كه اين واقعه هرگز و حداقل درمورد اين شخص كه خـود را                   عكس
العمـل را     سرنوشت دودمان پهلوي نيز همين نظريـه و عكـس         . نامد نبايد تكرار شود      مي سلطان

  .دكن تشديد مي
هـواداري  .  غيرمعقول نبوده است   واشنگتننيمه سرد    اين مطلب، بايد افزود كه پاسخ        با بيان 

المللـي ايـن      اي و بـين     شـمنان منطقـه   بـه د  بهانه تبليغاتي خوبي     دولت آمريكا از سلطان قابوس    
 بـه   دنيـاي امـروز   باالتر از همه، موجب تشديد نظرات ضدقابوسـهاي         . ددانشين خواهد     سلطان

  ممكن است به جاي حكومت قابوساين واقعيت كه در عمان  . خصوص در آمريكا خواهد شد    
تواند طرز فكر آمريكاييها را عوض كند، چون          ز نمي تري روي كار آيد ني      يك حكومت مستبدانه  

  . قادر به اينكار نبوددر مورد ويتنام
 ترديد دارند بهتر است بـه   و عمان  اين جنبه رواني بر روابط آمريكا      تأثيري كه در مورد     يآنها

 يكـي از سـفارتهاي آمريكـا در يكـي از            بنـا بـه گـزارش     : تعمق پيرامون نكات ذيـل بپردازنـد      
اي منتـشر      يكي از خبرنگاران معتبر آمريكـايي در نظـر داشـت مقالـه             كشورهاي همجوار عمان  

وي در نظر داشت از افرادي چون .  بپردازد در عمان  ساخته و طي آن به افشاء نقش سازمان سيا        
 قـسام  ، دو تن از مشاورين مخفـي سـلطان    يعني رابرت آندرسون   ي سابق آمريكا  دار  وزير خزانه 

 بـه عنـوان    مـشاور مقـيم سـلطان   »تـيم لنـدن  « مقـيم نبودنـد و     كه در عمان    و يحيي عمر   شاكر
ارلز  تحـت سرپرسـتي چـ      خواست از شركت ماهيگيري ماراال      وي مي . كندهاي اصلي ياد      چهره

كرد ولي اكنون منحل شـده اسـت           مي  كار كه مدت كوتاهي در عمان    ) همسر شرلي تمپل   (كبل
 را بـه قـدرت       قـابوس  موضوع اصلي اين مقاله اين بـود كـه انگلـستان          . نيز سخن به ميان آورد    

به فرمانروايي رسانيده شده است، و در اين راه منافعي          » عمال سازمان سيا  «نرسانده بلكه توسط    
يكي از مقامات سفارت مذكور تالش كرد تا اين خبرنگار را           . اند  ز نصيب شخص خود ساخته    ني

 نيز موفق شده است، چون ايـن مقالـه هرگـز           آميز باز دارد، و ظاهرًا از درج اين مطالب تحريك
  .منتشر نگرديد

نكته مورد تعمق راست و يا دروغ بودن اين مطالب نيست، بلكه موضوع اين است كه حتي                 
ي بـسيار فـاحش     تـأثير شـد بـر آراء عمـومي          اگر اين مطلب منتشر مي     ،دروغ بودن ر صورت   د

ولـي هيچيـك از ديگـر       .  شايعات ديگري نيز پيدا شـده اسـت        در محافل كوچك عمان   . داشت
 بـا    شايعه مربـوط بـه ارتبـاط سـازمان سـيا           ،يكي از آنها  : اند  خبرنگاران موجود به آنها نپرداخته    

بايد گفته شود كه صحت و يا سقم مطلب         .  است هاي آمريكايي و عملكرد آنها در عمان        شركت
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  . نگري است  آنها بر آراء عمومي قابل تعمق و ژرفتأثيرمهم نيست ولي 
خـواهيم از     مـا مـي   . ر گرفتـه اسـت     بر سر يك دوراهي قـرا       نيز مانند بريتانيا   بنابراين آمريكا 

زند حمايت كنـيم، و عـالوه          مي هاي قشنگي در مورد كمپ ديويد       دوست عرب خود كه حرف    
 قرار گرفته داراي اهميـت اسـتراتژيك         كه در آن سوي آن ايران       اين كشور در تنگه هرمز     ،براين
 در صحنه نفتي جهان موافق و يا         در رابطه با اهميت تنگه هرمز      آراء عمومي آمريكا  شايد  . است

تواند به سرعت جاي      دانيم كه احساسات ضدقابوسي مي      ولي در عين حال مي    . هم عقيده باشند  
هـاي آمريكـايي نيـز بـه تبليـغ        رسانه خصوصاً اگر ، بگيرد اين نظريه را در افكار عمومي آمريكا      

  .گردد ص و خطاها به سرعت بر همه آشكار مييطبق شواهد موجود، نقا. پيرامون آنها بپردازند
  

   در عمانامكان درگيري آمريكا
 چـشمگيرتر شـود؟      در آمريكـا   ص و خطاهاي قـابوس    يچه چيزي سبب خواهد شد كه نقا      

 چه  ، و هرگونه افزايش وسيع و ناگهاني      ترين عامل، هجوم نظاميان آمريكايي به داخل عمان         مهم
از نظر كيفي و چه از نظر كمي، در ورود غيرنظاميان آمريكايي نيـز همـين خطـر را بـه همـراه                       

بـه همـين    .  باشـد  از قابوس حمايت  اين موضوع   رسد    به نظر مي  در صورتي كه    . خواهد داشت 
  .نشين باشيم  در اين سلطاندليل نبايد خواستار درگيري شديد آمريكا

.  بخواهد اين موضوع را رد كند، ما نبايد از اين قانون كلي منحـرف شـويم                حتي اگر سلطان  
  .هاي رواني خارجي در صحنه جهاني واقفيم  اين جنبهرتأثيانه ما خيلي بهتر از او به متأسف

 استقبال كند و محرك انتقاد شديد        با آغوش باز از قابوس     نكته مهم اين است كه اگر آمريكا      
شور شود و ثبات رژيم ايـن كـ          مي از وي در مطبوعات آمريكايي شود، همين عوامل وارد عمان         

يـاد خواهنـد آورد، بازگـشت    ه  ب4 الف ـ  همانطور كه خوانندگان مسقط. زند را عميقاً برهم مي
 و ديگر كشورهايي كه دموكراسي بر آنها حـاكم اسـت مـسائلي را               دانشجويان عماني از آمريكا   

رتي كه وي از موضع حكومت مطلق خـود عـدول            ايجاد خواهد كرد، البته در صو      براي قابوس 
 در صورت روبرو شدن بـا دانـشجوياني كـه    العمل قابوس توانيد تصور كنيد كه عكس      مي. كندن

به نظر  . حاوي نظرات خصمانه آمريكايي نسبت به او هستند تا چه حد سركوبگرانه خواهد بود             
 از  در عـين حـال آمريكـا      .  به سرعت شكل خواهـد گرفـت       ما يك نهضت مردمي عليه قابوس     

تواند عامل بر هم زننده ثبات باشـد           سرباز زده است، همين امر نيز مي       حمايت شديد از قابوس   
و، و با از بين رفتن حس اعتماد نسبت به ا         . و علت نيز وابستگي شديد وي به غرب خواهد بود         

 در اينجا نيـز     بينيد كه آمريكا    مي. شدحكومتي بسيار سركوبگرانه طبق شرايط فوق آغاز خواهد         
يعني يا بايد از يـك  . يست روبرو شده كه به هيچوجه خوشايند ن  و ايران  با شرايطي مانند ويتنام   

 بـا ايـن كـار بـه     ؛ و يا آشكارا كنار بكـشد   كندمايت  رژيم نه چندان خوشايند از نظر اخالقي ح       
 به اقدام اول و سپس اقـدام ديگـر نيـز            زدنابتدا دست   . اي وارد ساخته است     رژيم مزبور ضربه  

عامـل ارشـادي در   . پس بايد يك روش ثابت را در پيش گرفـت        . همين نتيجه را خواهد داشت    



   ...انقالب اسالمي و كشورهاي حاشيه 

 

25

 آن قدر حمايت شود كه بتواند نقـش خـود را             قابوس بايد از :  بايد نكات ذيل باشد    مورد عمان 
، ولي نبايد طوري از وي حمايـت كـرد كـه آراء جهـاني متوجـه                 كندسازي ايفا     در زمينه مدرن  

  .يص و خطاهاي او شودنقا
 بيفتـد    بـه دسـت شـوروي       همانگونه كه متذكر شديم، اگر ايـران       ،در تجزيه و تحليل نهايي    

 و شايد به همـين      كندخورده و مجبور است از محل خطر فرار         » كيش« در بازي شطرنج     آمريكا
نيـز  ] فارس [ولي بايد در نقاط ديگر منطقه خليج      .  به نفع ما باشد    خاطر مداخله بيشتر در عمان    

 تأثير مجبور به حركت باشيم چون از         شايد قبل از سقوط ايران     .اين درگيري وجود داشته باشد    
خواهيم كه طبق پيشگويي خود عمل كـرده          گير ناآرامي در آن كشور آگاهيم، ولي طبعاً نمي          همه
  .تواند توسط ايرانيها به طرز نادرستي تعبير گردد  آن هم با اقدامات عجوالنه كه مي،باشيم

 بـر اصـول     تأكيـد  نيـست، بلكـه       در عمـان   مشي واشنگتن   يي تعيين خط  هدف اين نامه هوا   
. الـذكر پديـد خواهـد آمـد          سياسي خارجي فوق   تحركاتدرگيري است كه به نظر ما در نتيجه         

  :ترين اين اصول به شرح ذيل است مهم
سنگين آمريكايي در صحنه اجتنـاب ورزيـده         و يا حضور     از حمايت شديد از قابوس    ) الف

در حمايت خود جانب اعتدال، احتياط و ثبات را         . ولي نبايد به طرز مشهودي تنها گذاشته شود       
) به خصوص در بخش نظامي (گذشته از همه، از عادت بوروكراسي دولت آمريكا       . دكنيرعايت  

دولت . شود جلوگيري كنيد    رؤيت چراغ سبز مي   كه منجر به درگيري و مداخله شديد در هنگام          
گاه عادت ندارد كارهاي كوچكي انجام دهد به همين علت يا با ارائه كارهاي عظيم                 آمريكا هيچ 

شـود و يـا اصـوالً از خـودش            و فاقد سوءنيت سبب از بين رفتن دوستانش در جهان سوم مـي            
درست است كه بايد    . چيز  باشد و يا هيچ   ظاهراً يا همه چيز بايد از آن ما         . دهد  فعاليتي نشان نمي  

 روش  ولـي بايـد در مـورد عمـان         ،اي اسـتفاده شـود      از منابع كافي براي به كار انداختن پـروژه        
تري در پيش گرفت و از همه عناصر دولت آمريكا نيز بايد خواسته شود كه همين مـسير        معتدل
  .مدنظر داشته و طبق آن عمل كنندرا در 
 كـاهش و حركـت آن در جهـت    ش شود تا ميزان فعاليتهاي غيرمعقول رژيم قابوس    تال) ب

توانيم اين موضوع را يكي از شـرايط مداخلـه خـود              مي. استقرار يك حكومت آزاد بيشتر شود     
ين مورد نيـز بايـد      در ا . كنيم» وعظ «تفاوت براي قابوس    بناميم، ولي نبايد مانند يك خارجي بي      

هميـشه بايـد از     . همه چيز بايد در رابطه با نتايج بالقوه در نظر گرفته شـود            . روش معتدل باشد  
دار خواهد كرد و چـه عـاملي         را به تحرك وا     قابوس  موفقي چه نوع روش  : خودمان سؤال كنيم  

ت، دل چنـدان خوشـي      گوينـد او از مـشاورين سرسـخ         رداني وي خواهد شد؟ مـي     سبب رويگ 
  . ليكن فاقد خشونت است،كليد اصلي مشكالت ظاهراً تكرار دائم. ندارد
 بخواهيد كه همـراه      از انگليس  ،حتي در مرحله عماني كردن نيروهاي مسلح اين كشور        ) پ

د كـه حـضور      فكـر نكنـ    شود كـه انگلـستان      اين امر سبب مي   . ما در صحنه حضور داشته باشد     
 يعنـي   ، ايـن كـار    ،تر از همـه     ولي مهم . است  به معني پر كردن جاي او در عمان        گسترده آمريكا 
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  سبب خاموش شـدن آتـش انتقـاد چپگرايـان انگلـستان            بهبود شخصيت و وجهه رژيم قابوس     
 هـر دو در      و آمريكا  بريتانيا. فوق انجام شود  ) ب(ايد به موازات نكته     البته اين امر ب   . خواهد شد 

  .  داراي منافع مشتركي هستندايجاد يك دولت مساعد در عمان
انتظار نداشته باشيد كه يك قرارداد يا معاهده رسمي بين دولتهاي ضد راديكـال منطقـه               ) ت

 سعي كنيد با نزديـك سـاختن آنهـا از طريـق روابـط دوجانبـه يـك بافـت امنيتـي            .منعقد شود 
  .غيررسمي به وجود آوريد

 و ديگر كشورهاي     داشته باشيد ولي حسادت عمان     تأكيدها     بر مركزيت قدرت سعودي    )ث
  .ها حتماً در نظر بگيريد تر را نيز در رابطه با تفوق سعودي كوچك

از تـوانيم بـا اسـتفاده           مـا مـي   . تواند كارهاي بسياري انجام دهد       در اينگونه موارد مي    آمريكا
 و منطقـه،    ، و نيز روابط دوجانبه بين انگلـستان       ]فارس [روابط دوجانبه خود با كشورهاي خليج     

اعتماديهـاي    نون بـه خـاطر بـي      به وجـود آوريـم كـه تـاك        » مستحكمي«اي    آنچنان امنيت منطقه  
            سايزر.                     موفقيتي براي ايجاد نداشته استهاي منطقه  اهميت حكومت كم

  
  6سند شماره 

  1358 تير 3 ـ 1979 ژوئن 24  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتن خارجهوزارت امور: به  1094، مسقط ـ سفارت آمريكا: از

، ، امـان  ، كويـت  ، خـارطوم  ، قـاهره  ، بيـروت  هاي آمريكا در بغداد     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تهران، صنعا، پاريسمسكو

   و پيرامون مسئله اعراب و اسرائيلمعاون وزير خارجه عمان: موضوع
  كند گفتگو مي] فارس [امنيت خليج

  ) تمام متن–نه امحرم (-1
نگاران محلي در اوايل       معاون وزير خارجه در مصاحبه با روزنامه       سف العلوي يو:  خالصه 2

ترين اصـل     مهم.  را در مرحله كنوني يادآور شد      ماه جاري اصول اساسي سياست خارجي عمان      
 در نظر گرفتـه      و اسرائيل   بايد در حل مسئله اعراب     يادشده تكرار شرايطي بود كه به نظر عمان       

سخنگويان عمـاني ايـن شـرايط را        ،از همان اوان پيدايش چهارچوب قرارداد كمپ ديويد       . شود
 با تـشريح خـصوصي      علوي. ليكن هميشه از اهميت آنچناني برخوردار نبود      ،  كردند  گوشزد مي 

 ژوئن، گفت اين سخنان صرفاً براي شنوندگان عرب ايـراد شـده بـود تـا         18اريخ  مصاحبه در ت  
در رابطه با پيمان مـصر و       .  از بين برود    از سادات  هاي موجود در زمينه حمايت عمان       سوءتفاهم
  در قبال سادات    هوادارانه و نه كامالً متضاد با آن است، ولي عمان          نه كامالً موضع عماناسرائيل

 ايـن   هـدف عمـان   .  سياست مثبت خود را دنبال خواهد كرد       و چهارچوب قرارداد كمپ ديويد    
 در ادامه پيرامون امنيـت      علوي.  را به تدريج از بين ببرد      است كه تضاد تلخ اعراب عليه سادات      

 با ما سخن گفت و اظهار داشت كه در حال حاضـر در ميـان كـشورهاي خلـيج            ] فارس [خليج
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  . پايان خالصه.اي كار چندان مهمي صورت نگرفته است در زمينه همكاري منطقه] فارس[
 وي  ، ژوئـن  18 در تاريخ     معاون وزير خارجه عمان     در مالقات كاردار با يوسف العلوي      -3

كاردار گفتگو را بـا سـؤالي       . گفتگو كرد ] فارس [ مسائل خاور نزديك و خليج     دربارةبه تفصيل   
  با مطبوعات محلي در اواسط خردادمـاه آغـاز كـرد كـه در آن علـوي      در مورد مصاحبه العلوي   

همانگونـه كـه در     .  در مرحله كنوني را تشريح كـرده بـود         اصول اساسي سياست خارجي عمان    
  : گزارش شده، اين اصول عبارتند ازهاي مسقط روزنامه
د به عنـوان يـك تـالش        ديوي   و چهارچوب قرارداد كمپ     از ابتكار صلح سادات    عمان) الف

حـل    راهكند، ليكن بنا به اصـرار عمـان   جانبه حمايت مي  حل همه   مثبت در جهت نيل به يك راه      
 را به حاكميت عربـي   احترام گذاشته و شرق اورشليم   به ماهيت اسالمي اورشليم   ) 1: نهايي بايد 

 را به اعراب بازگرداند،     1967 از سال    تمام سرزمينهاي اشغال شده توسط اسرائيل     ) 2بازگرداند،  
  . را در زمينه خودمختاري به رسميت بشناسدحقوق مردم فلسطين) 3و 

 مشروط بر آنكه قـبالً برنامـه كـار آن           كند آماده است تا در اجالس عربي شركت         عمان) ب
حـاكم باشـد،   » روحيـه جديـدي  «هاي عربـي بايـد     در اجالسيه.»بيني شده باشد به خوبي پيش «

 ، اخير نميـري   اين بيانيه با اشاره به درخواست      (هاي مشهور در بغداد     درست بر عكس اجالسيه   
  .) شده بود عنوان گرديده است كه متقاضي تشكيل اجالس عربي در مكه،جمهور سودان رئيس
اي ديگـر بـراي حـل         بايد به دنبـال وسـيله     «.  به نفع اعراب نيست    منزوي ساختن مصر  ) پ

  ». و ديگر كشورهاي عربي بودمنازعات موجود بين مصر
 سخنان گزارش شده خود به كاردار گفت كه هـدف ايـن مـصاحبه تنهـا                 تأييد با    علوي -4

نظر ديگر كشورهاي عربي در مـورد موضـع           وي گفت، رهبران صاحب   . جهان عرب بوده است   
گويند اگر دولتي كامالً بـا      آنها مي . اند  پنداري را پيموده     راه خطا  ديويد    در قبال كمپ   مثبت عمان 

خواهند بپذيرنـد كـه شـايد         آنها نمي .  مخالف نيست حتماً به طور كامل هوادار آن است         سادات
 حقيقت اين است كه عمان    :  گفت  در ادامه  علوي. نيز در اين موضوع نهفته باشد     » نكات مثبتي «

الذكر شود و يا فرد   حمايت خواهد كرد كه روش او منتهي به سه هدف فوق        تا زماني از سادات   
 تا به حال هيچكس نتوانـسته اسـت روش          به نظر علوي  . ديگري روش بهتري ارائه نكرده باشد     

  . را ارائه دهدبهتر از اين 
 در جهـان     نيز از بين بردن تفرقه تلخي است كه به خاطر پيمان مصر و اسرائيل              هدف عمان 

تر شـدن     عرب حاكم شده و اگر نتواند اين كار را انجام دهد حداقل سعي خواهد كرد از وخيم                
 عقايـد جديـد و      ، مـذاكرات منطقـي و معقـول       بـه اميـد آنكـه در نتيجـه        . كندتشنج جلوگيري   

  .اي پيدا شود سازنده
 اشـاره    بار ديگر به قضاوت انتقادآميز دولت خود در رابطه با نتايج اجالسيه بغداد              علوي -5
 علـوي . آميـز بـود     وي گفت اين اجالس به تعجيل صورت گرفت و نتايج آن نيـز فاجعـه              . كرد

اند كه آنها نيز از اجالسيه        به عمانيها اطالع داده   ] فارس [هاي خليج   اظهار داشت كه ديگر دولت    
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 و فلسفه آن كه مبني بر حداكثر ميزان رويارويي در جهت حل اختالفات درونـي اعـراب                  بغداد
   .است، دل خوشي ندارند

 براي  مشاركت اخير مسقط  . هد  د     روش مبتني بر همكاري و تعاون را بيشتر ترجيح مي          عمان
 مبني بر انتقـال سـفارت       پديد آوردن يك موضع هماهنگ عربي در قبال حركت احتمالي كانادا          

ولـي  .  با اينگونه مسائل است   نشانگر نحوه برخورد موردنظر عمان     ، به اورشليم  خود در اسرائيل  
  در ادامه گفت كه اين عمل ديگر ضرورت خود را از دست داده است چون مقاصد كاناداعلوي

  .در اين رابطه هنوز روشن نشده است
 اين موضـوع را بـا       علوي. نيز اشاره شد  ] فارس [يت خليج  در اين گفتگو به مسئله امن      -]6[

 و گفتن اينكه هرگونه تالش امنيتي در اين منطقه بايد در انتظـار حـل اختالفـات ميـان آمريكـا                
در حـال   .  ربـط داد    باشد، به مسئله اعراب و اسـرائيل       ديويد   در رابطه با كمپ    عربستان سعودي 

نه اينكه الزاماً به اين دليل باشد بلكـه بخـشي از آن بـه      .حاضر اين مسئله بسيار مهم شده است      
فت اي پيـشر  در زمينـه همكـاري منطقـه   ] فـارس  [خاطر آن است كه در ميان كشورهاي خلـيج    

 ممكن است به زودي كنفرانس وزيـران خارجـه كـشورهاي خلـيج            . چنداني پديد نيامده است   
بـه احتمـال بـسيار      .  از تاريخ دقيق برگزاري آن خبـر نـدارد         تشكيل شود، ليكن علوي   ] فارس[

را به عهده خواهد گرفت، و به همين علت         ] فارس [ رياست هماهنگي كشورهاي خليج    بحرين
 كتبـي   1078 بـه مـسقط   . ( در نظـر گرفتـه اسـت        براي اولين بار سفير خود را براي منامه        عمان

اي در رابطه با      نطقه هرگونه تالش م   ، اعالم كرد كه به عنوان يك اصل كلي        علوي.) مراجعه شود 
 متمركز باشد، و كشورهاي دوست غربي نيز بايد         بايد بر عربستان سعودي   ] فارس [امنيت خليج 

  .در صحنه حاضر باشند
انـد    اظهار داشـته   درگفتگوهاي اخير خود با ما       دو مقام عاليرتبه سفارت انگلستان    :  نظريه -7

 به طور يـك جانبـه در قبـال موضـع خـود در                در مصاحبه خود اشاره كرده كه عمان       كه علوي 
هـاي    رابـط  اينبه نظر ما    . نشيني خواهد كرد     عقب  و پيمان مصر و اسرائيل     رابطه با كمپ ديويد   

 بـيش از گذشـته در مـورد         سـفارت انگلـستان   . انـد    وي را اينگونه تفسير كرده     سخنانانگليسي  
  . در مورد اين مسئله نگران بوده استموضع توأم با تكروي سلطان قابوس

 چهارچوب كمـپ  به  بيني    يدي در افشاي خوش    جد تأكيد  علوي سخنان ممكن است در     -8
 از همان ابتدا وجـود      ديويد    از كمپ   نهفته باشد، ولي بايد به ياد داشت كه حمايت عمان          ديويد  

هـاي عمـاني      ميـه حـل نهـايي نيـز در اعال         الذكر براي راه    سه شرط تعيين شده فوق    . داشته است 
  . تازگي ندارند

ي خود در رابطه با فرمـول  »آري ـ اما «سخنگويان عماني بر اين جنبه و يا جنبه ديگر روش 
نشين  ولي شواهد موجود حاكي از آن نيست كه سلطان. كنند  ميتأكيد هميشه ديويد  صلح كمپ

     .ر تعقيب نخواهد كرد اين سياست خود را ديگعمان
  سيزر
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  7سند شماره 
  1358 تير 4 ـ 1979 ژوئن 25  محرمانه

  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  769، دوحه ـ سفارت آمريكا: از
  ، تهران، صنعا، مسقط، كويتهاي آمريكا در جده سفارتخانه: جهت اطالع

  756 دوحه: مرجع
  نگراني امير قطر در مورد رويدادهاي ايران: موضوع

  تمام متن  -محرمانه  -1
 ژوئـن بـه منظـور تـسليم نامـه      24 در تاريخ قات با امير خليفه بن حمد آل ثاني طي مال -2

 و اينكـه آيـا ايـن      ، امير از اينجانب در مورد اوضـاع ايـران         )تلگرام مرجع  (رئيس جمهور كارتر  
  . دكر و اروپا اهميت دارد سؤال كشور از نظر آمريكا
 امير را بـه بهتـرين وجـه در          هاي دريافتي اخير از سفارت آمريكا در تهران         بر اساس تلگرام  
، گفتم كه در اين موضوع شكي       در پاسخ به سؤالي مربوط به اهميت ايران       . جريان امر قرار دادم   

 براي كشورهاي صنعتي اهميت بـسياري دارد و موقعيـت فيزيكـي             فتي ايران صادرات ن . نيست
تيك بسيار با اهميـت     ي را از نظر ژئوپل    كشور و نيز مجاورت آن با مناطق مهم استراتژيكي، ايران         

  .ساخته است
ي و پيروانش اظهار ترديد بسيار كرد و گفت كه آنها نه يناهللا خم  در مورد آيت    امير خليفه  -3

 جويـاي آن    آنچه كه مـا در ايـران      . زنند   بلكه به حيثيت اسالم نيز ضربه مي       تنها به حيثيت ايران   
  . هستيم اسالم نيست

افراد مذهبي  . ميانجيگريهاي مذهبيون نيست  انسان با خدا ارتباط دارد و به هيچوجه نيازمند          
وي شـنيده بـود كـه    . دانند و نبايد هرگز به اين كار بپردازند در مورد نحوه حكومت چيزي نمي 

 از بين    از به قدرت رسيدن كمونيسم در ايران       ترس امير .  وضع چندان خوبي ندارد    اقتصاد ايران 
  . ور استرفته است؛ اكنون وي نگران سقوط وضع اقتصادي كش

واهد كرد، ولـي سـؤال       در قبال اين وضع چه خ       كند كه آمريكا   خواست سؤال   وي ظاهراً مي  
  .خود را مطرح نكرد

  مشروعيت ايران   محبوبيتي نداشت، ولي نمايانگر ثبات و      شاه ايران هرگز در قطر    :  نظريه -4
ترين حـاكم     سقوط شاه نگراني عميقي به وجود آورد و قوي        . در انظار خانواده حاكمه اينجا بود     

ي اهللا خمينـ    بعدها نـداي آيـت    . منطقه نيز متوجه شد كه امكان سرنگوني خود او نيز وجود دارد           
ليكن كشتارهاي غيرقانوني و شـواهد مربـوط        . اه آورد براي وحدت اسالمي پاسخ مثبتي به همر      

اگـر  . تـري پديـد آورد      نظمي و تقريباً شورش در رژيم اسالمي جديـد نگرانيهـاي عميـق              به بي 
توانستند زمان را به عقـب برگرداننـد و شـاه را بـر تخـت بنـشانند همـين كـار را                         ها مي   قطري

  .                     پايان نظريه. كردند  مي
  رگو كيل                                          
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  8سند شماره 
  1358 تير 17 ـ 1979ژوئيه   8  محرمانه

  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1170، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، لنـدن  د، كويـت  آبـا   ، اسالم ، دوحه ، قاهره هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهران، صنعااريس، پ، مسكومنامه
  كند   ديدن مي از ايران نمايندگي عمانهيأت: موضوع

  ) تمام متن–محرمانه ( -1
  از ايـران  معـاون وزارت امـور خارجـه عمـان    ي به رياست يوسف العلوي   هيأت:  خالصه -2

 اي از مناسبات بهتر بين عمـان        رسد كه موفق شده است شالوده       كند و چنين به نظر مي       ديدن مي 
 درباره مسئله   علوي. ريزي كند    را در جريان اين ديدار سه روزه از جمهوري اسالمي پي           و ايران 

 خاطرنـشان    علناً سخن گفتـه اسـت و رهبـران ايـران            با لحني مساعد نسبت به ايران      خوزستان
 اسـت پـشتيباني      كه مخالف سـلطان    ساختند كه آنها از عصيانگران جبهه آزاديبخش خلق عمان        

 عماني ترس قابل مالحظه خـود را از شـاه و            هيأت در مذاكره با اين       ايران دولت. نخواهند كرد 
  .هستند  گفتند كه خواهان برقراري مناسبات حسنه با اياالت متحده نشان دادند و به علويمصر
 28 روز    معاون وزارت امور خارجـه عمـان       ي عماني به رياست يوسف العلو     هيأت يك   -3

 عمـاني هنگـام   هيـأت اين .  بازگشت به مسقطژوئن پس از يك ديدار رسمي سه روزه از ايران  
 معــاون وزيــر و انتظــام  نخــستي و بازرگــاناهللا خمينــ  گفتگوهــايي بــا آيــتاقامــت در ايــران

مـا بـا رئـيس بخـش سياسـي وزارت امـور         .  وزير امور خارجه انجـام داد      وزير و يزدي    نخست
 در   درباره اين ديدار تماس گرفتيم، سفير انگليس        و كاردار سفارت ايران در عمان      خارجه عمان 

همـه ايـن نـاظران      .  اسـت   پـس از بازگـشت او از ايـران          به دنبال ديدار با علوي      نيز اين كشور 
 و  اي براي مناسبات بهتـر بـين مـسقط           شالوده  از ايران   هيأت نمايندگي عمان   معتقدند كه ديدار  

  . ايجاد كرده استتهران
 خواهـان   نـشين عمـان      به ميزبانان ايراني خود اين اسـت كـه سـلطان            پيام اساسي علوي   -4

قراري مناسبات حسنه با جمهوري اسالمي است و اميدوار است كه پيونـدهاي نزديكـي كـه                 بر
 بـه   به ما گفته شد كـه رهبـران ايـران         .  و شاه وجود داشت مانع اين هدف نشود        قبالً بين عمان  

م اين مناسـبات جديـد هـر        اند و گويي براي تحكي       پاسخ مثبت داده   چنين ژستي از سوي عمان    
اي كه براي طرف ديگر حائز اهميت درجه يك اسـت،             يك از طرفين پشتيباني خود را از مسئله       

  :ابراز داشته است
 جـزء    خوزسـتان  اسـتان  به نحو آشـكاري گفـت كـه           پس از بازگشت از ايران      علوي -الف

دهـد بايـد در چـارچوب حـق       روي مـي اسـتان  است و حوادثي كـه در آن  انالينفك خاك اير  
همـان  .  به نحو وسيعي مطرح شـد      اين اظهارنظر در مطبوعات مسقط    .  حل شود  حاكميت ايران 

 گفتگو بـا نماينـده ايـاالت متحـده         در   طوري كه مدير بخش سياسي وزارت امور خارجه عمان        
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 نشين عمان   كند، ولي سلطان    مي» پيچيده « را با عراق    مناسبات عمان  اظهارنظر علوي . بيان داشت 
  .حاضر است در مرحله كنوني اين وضع را بپذيرد

، بـه    بـا رهبـران ايـران       نماينـدگي عمـان    هيـأت  پس از مـذاكره      ، در تهران   سفير عمان  -ب
 قول داده است از پـشتيباني از جبهـه           گفت كه حكومت ايران    نمايندگان مطبوعات در اين شهر    

اي ايـن      طي اعالميه  ايم كه خبرگزاري ايران     ما اطالع يافته  . نظر كند    صرف خلق عمان آزاديبخش  
، وعـده   بنا به اظهار رئيس بخش سياسي وزارت امور خارجه عمـان          . مطلب را بيان داشته است    

 و ديگـران    به روشني از آنچه كـه بازرگـان        با اين وجود   اظهارات سفير نبوده      به صراحت  ايران
 هيـأت درباره اين واقعيـت كـه يـك          مقامات ايران اما  . توان از آن اين نتيجه را گرفت        گفتند مي 

 اظهـار    ديدن كرده است، به علوي      چندي قبل از ايران    خلق عمان آزاديبخش  نمايندگي از جبهه    
و ايـن دعـوت از سـوي يكـي از           .  دعـوت نكـرده بـود      هيأت از اين    داشتند كه حكومت ايران   

 ايـن توضـيح را پـذيرفت زيـرا او           علوي. گروههاي انقالبي در اين كشور صورت گرفته است       
  . امروز قبول كردن مسئوليت براي اقدامات سياسي دشوار است كه در ايراندانست مي

به سفير انگليس گفت كه ايرانيان درباره مقاصد احتمالي شاه بـه            به طور محرمانه      علوي -5
ترسـند زيـرا تـصور        نيـز مـي    اي بيمناك هستند و ايرانيان همچنين از مـصر          اندازه قابل مالحظه  

ظاهراً به همين دليل بود كه .  پايگاهي براي فعاليتهاي طرفداران شاه خواهد شد    كنند كه مصر    مي
كردنـد كـه    اند زيرا تـصور مـي    براي نشان دادن مناسبات حسنه استقبال كرده      آنها از رفتار عمان   

 و شاه جهت اقداماتي عليه جمهوري اسالمي        ن يك پايگاه براي مصر     ممكن است به عنوا    عمان
 عليرغم موضـع  نشين عمان    به ايرانيان اطمينان داد كه سلطان      علوي. برداري قرار گيرد    مورد بهره 

 همچنين درباره شـايعات     علوي. كند   هدفي را دنبال نمي     چنين ،آن درباره پيمان مصر و اسرائيل     
اسـاس اسـت و بـدين          اظهار داشت كه اين شايعات بي      حضور سربازان مصري در عمان    كذب  

  .ترتيب سوءتفاهم برطرف شد
اند خواهـان برقـراري       به او گفته   همچنين به سفير انگليس گزارش داد كه ايرانيان           علوي -6

 ايـران » افكار عمـومي  «اند كه     د ولي در ضمن اضافه كرده     هستن مناسبات حسنه با اياالت متحده    
 ما در مورد اين جنبه از گفتگوها اطـالع بيـشتري در             .مانع از آن است كه اين تمايل تحقق يابد        

  .دست نداريم
 مطالب ضمني كه به دست آمد اين بـود كـه سـفير انگلـيس ضـمن مـذاكره بـا                       يكي از  -7

 چندان  خميني] اهللا  آيت[ براي مذاكرات خود با       چنين برداشت كرده بود كه علوي      مقامات عمان 
 به دست آورد بيشتر از جانب رهبران حكومـت          و اطالعاتي كه علوي   . اهميتي قايل نبوده است   

 بيشتر درباره همبـستگي اسـالمي بـوده         كنيم كه مذاكرات علوي      بوده است و ما تصور مي      ايران
  .است
 برداشت ديگر سفير انگليس اين بود كه جمهوري اسالمي با ميهمانان عماني خود چنان               -8
 اين امـر نـه   . مصمم هستندر كرده است كه آنها نيز به اندازه شاه در تعقيب منافع ملي ايران         رفتا
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بلكـه همچنـين در     » خلـيج فـارس   « در به كار بـردن اصـطالح         تأكيدتنها در مطالبي نظير ادامه      
               سيزر.خورد  ميمذاكرات موجود درباره مسائل مربوط به تماميت ارضي نيز به چشم

  
  9سند شماره 

  1358 مرداد 2 ـ 1979 ژوئيه 24  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1536، منامه ـ سفارت آمريكا: از

  .، تهران، مسقط، لندن، كويتدوبي، ، دوحههاي آمريكا در بغداد سفارتخانه: جهت اطالع
  1512منامه : مرجع

  ره روابط با  دربااظهارات وزير امور خارجه بحرين: موضوع
   و فشارهاي داخلي شيعيانايران

  )تمام متن -محرمانه  (-1
 شنيده است كه ايرانيها مايـل بـه         وزير خارجه از وزير خارجه كويت در تهران       :  خالصه -2

.  خواهند فرسـتاد    بوده و به زودي سفير خود را به اين كشور          برقراري روابط دوستانه با بحرين    
در صحنه داخلي، دولت از رهبران شيعه خواسته است كه از تشديد نـاآرامي دسـت بردارنـد و         

ها را در پاسخ به درخواستهاي اخيـر شـيعيان و نيـز در     فروش مشروبات الكلي و نمايش كاباره    
  .پايان خالصه. پاسخ به تعصب مذهبي رو به رشد جامعه تحت كنترل شديد درآورده است

 مرداد به سفير گفت كـه روز        1 در تاريخ     شيخ محمد بن مبارك آل خليفه      ، وزير خارجه  -3
.  با وي تلفني تماس گرفتـه اسـت         در تهران   صباح آل احمد آل صباح     ،قبل وزير خارجه كويت   

 توسط   عليه بحرين  اهللا روحاني    از نتيجه گفتگوها و نيز محكوم شمردن تهديدات آيت         آل صباح 
 و  ايرانيها و نيز ابراز اين امر توسط آنها كه فقط خواستار برقـراري روابـط دوسـتانه بـا كويـت                    

 را بـه وي     وي گفت ايرانيها نام سفير جديد خود در بحـرين         .  هستند اظهار رضايت كرد    بحرين
  .اند كه به زودي اعالم خواهد شد اطالع داده

 گفت كـه دولـت ايـن        ،رهبران محلي شيعه  » فهرست تقاضاهاي « با اشاره به      شيخ محمد  -4
 و  كـري ع در حاليكه دو تن از پنج تن رهبران اصـلي يعنـي ال             ، را كامالً رد نكرده است     تقاضاها

امير اخيراً با اين گروه مالقات كرده و به آنهـا           . اند     درخواستهاي متعادلي مطرح نكرده    صفورع آل
 قـرار خواهـد گرفـت لـيكن نحـوه           هاي مشروع مردم مورد بررسـي      هاطالع داده بود كه خواست    

ديگر مقامات نيز با رهبران شيعه مالقـات كـرده و بـه             . حكومت بر كشور به آنها ارتباطي ندارد      
 ميل ندارد كه اين اشخاص را بـه         دولت بحرين . اند  برانگيز هشدار داده    آنها عليه اقدامات آشوب   

هد با دست زدن به اقداماتي تشنج بين شيعه         خوا  صورت شهيدان براي جامعه درآورد و نيز نمي       
بـه سـرعت آنهـا را    كننـد  و سني را شدت بخشد، ليكن اگر آنها هشدار مزبور را جدي تلقـي ن         

  .سركوب خواهد كرد
 گفت كه دولت بحرين مسئله تهديد رانندگان تاكسي به اعتصاب را حل كرده و       شيخ محمد 
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  .يل آن به يك تشنج شيعي و سني شده استمانع تبد
. اسـت پذير   در ادامه گفت كه دولت تنها در رابطه با يكي از تقاضاها، آسيب           شيخ محمد  -5

بنابراين تصميم گرفته شد كـه فروشـگاههاي        . ها است   و آن مسئله مشروبات الكلي و سرگرمي      
پس از آن نيز به آنهـا       . ها در ماه رمضان كامالً تعطيل شود        اي كاباره ه  مشروبات الكلي و نمايش   

 كاالهـاي   دربـارة هاي خبري محلـي       اجازه بازگشايي داده خواهد شد ولي حق ندارند در رسانه         
  .شودبرگزار » محترمانه«هاي شبانه نيز بايد  وزير گفت، نمايشهاي كلوپ. كنندخود تبليغ 

 فعاليتهاي اين گروه از رهبران مذهبي ، گفت كه دولتحمد در خاتمه اين گفتگو، شيخ م    -6
بـرداري   به دقت زيرنظر گرفته است تا مبادا از مذهب جهت نيل به اهداف سياسي بهره      شيعه را 

دولت بحرين همچنين مراقب گروههاي چپگراي سني است كه سعي دارند با توسـل بـه                . كنند
  .اهداف خود دست يابندمذهب به 

 بـسيار   از تهـران  از اخبار ارائـه شـده توسـط وزيـر خارجـه كويـت      شيخ محمد :  نظريه -7
 جمعيـت غيربحرينـي     مـذاق  گرچه به    ،ها  كنترل شديد مشروبات الكلي و كاباره     . خوشحال بود 

يـك  آن كه   اين امر بيش از     . كنند  عيت بحريني كامالً از آن استقبال مي      آيد، ليكن جم    خوش نمي 
 نـشانگر پاسـخ الزم دولـت در قبـال ظهـور تعـصب               باشد،اقدام خنثي كننده فعاليتهاي شيعيان      

  . و نيز نقاط ديگر جهان اسالم استاسالمي در جامعه بحرين
  پلترو

  
  10سند شماره 

  1358 مرداد 28 ـ 1979 اوت 19  مانهمحر
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1691، منامه ـ سفارت آمريكا: از

، ، مـسقط  ، لندن ، كويت ، جده ، اورشليم ان، ام دوبيهاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 
  تهران

  كنند  برپا مي تظاهرات كوچكي در بحرينرهبران شيعه در روز اورشليم: موضوع
  )تمام متن -انه محرم (-1
ي مبني بر برگزاري تظـاهرات بـه حمايـت از روز            اهللا خمين    در پاسخ به درخواست آيت     -2

  آخرين روز جمعه ماه رمضان، مالهاي شيعه در مركز منامه]روز قدس [ اوت   17 يعني   اورشليم
بنا به گفته منبع موثق دولتي، گروه تظاهركنندگان كه مركب از         .  برگزار كردند  تظاهرات كوچكي 

 پرداخت و پـس     آميزي تا قرارگاه ساف      نفر بود تحت مراقبت پليس به راهپيمايي مسالمت        800
 حقيقـت برگـزاري تظـاهرات در      . از ايراد سخنراني توسط چند نفر اين تظاهرات پايان گرفـت          

 اوت  17 در عـصر     تلويزيـون بحـرين   .  اوت مورد توجه چنداني واقع نشد      18مطبوعات مورخ   
  . پخش كرد ولي از تظاهرات ذكري به ميان نياورديك برنامه يكساعت و نيمه در مورد اورشليم

 را چنـد روز قبـل دريافـت         خميني] اهللا  آيت[ بنا به گفته منبع، دولت بحرين درخواست         -3
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مالهـاي شـيعه بـدون كـسب        . كرد ليكن تصميم گرفت در مورد آن اقـدامي بـه عمـل نيـاورد              
احتماالً وزارت كشور آنها را فراخواهد خواند       . مجوزهاي الزم تظاهرات مزبور را برگزار كردند      

سـفير انگلـستان در   . واهد آمدتري به عمل نخ ليكن اقدامات خشن . و به آنها هشدار خواهد داد     
  . اوت با امير مالقات كرد و او را نسبت به اين موضوع ناراحت نيافت17تاريخ 
] روز قـدس  [ انـد بـا اسـتفاده از روز اورشـليم           خواسـته   مالهاي شيعه ظاهراً مـي    :  نظريه -4

نكته جالب توجه اين است كه در آخرين        . ف سياسي خود دست يابند     به اهدا  خميني] اهللا  آيت[
روز جمعه ماه رمضان با وجود گرماي بيش از حد و طوفان شن آنها توانسته بودند ايـن تعـداد     

  .افراد را براي برگزاري تظاهرات از منازل خود بيرون بكشند
  پلترو

  
  11سند شماره 

  1358 شهريور 5ـ  1979 اوت 27  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1724، منامه ـ سفارت آمريكا: از

، ، صـنعا  ، مـسقط  ، كويـت  دوبي،   امان ،، قاهره هاي آمريكا در جده     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .تهران

  دستگيري رهبر شيعه و تظاهرات در روز عيدفطر: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 در تـاريخ     به محض مراجعـت از تهـران       كريرهبر مذهبي شيعه محمدعلي الع    : صه خال -2

 چنـداني   تـأثير  آميز روز قبل بر جـو عيـد فطـر           گرچه تظاهرات مسالمت  .  اوت دستگير شد   22
گزارش مربوط به   . نبخشيد، ليكن رويدادها نشانگر تشنج پنهان بين رژيم و افراطيون شيعي بود           

پايان .  عصبانيت خاصي برانگيخته است     در راديو تهران   كريعآميز توسط ال    ار بيانيه تحريك  انتش
  .خالصه

 22نگاري رويدادهايي پرداخته است كه در تاريخ             از طريق منابع متعدد به وقايع       سفارت -3
 اوت به حمايت از     23 مالي شيعه و تظاهرات      العكريه دستگيري شيخ محمدعلي     اوت منجر ب  

  . قرار نگرفته استتأييدنگاري ناقص است و به طور كامل مورد  اين وقايع. آزادي وي شد
 جلـسات و سـخنرانيهاي    ، اوت 26 تا   23 مورخ    در دو سه روز قبل از تعطيالت عيدفطر        -4

بنـا  . ادگاههاي شيعيان نشانگر اوج بيشتر سخنان ضددولتي و ضدخليفه بـود          برگزار شده در ميع   
 رهبـر   كـري عبه گفته يكي از مقامات ميان رتبه وزارت اطالعات، در همين مدت محمـدعلي ال              

 دليـل  دولت بحرين بـه       به انتقاد شديد از امير و      شيعيان مخالف اجازه يافت كه در راديو تهران       
  .عدم پاسخ به تقاضاهاي رهبر شيعه بپردازد

 در پاي پلكان هواپيما و قبل از آنكـه جمعيـت گـرد               به محض ورود به بحرين     كريع ال -5
 رهبـر   چنـد . آمده بتوانند به استقبال از وي بپردازند توسط مقامات امنيتي كـشور دسـتگير شـد               
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دو . انـد   مذهبي ديگر شيعه كه بنا به گزارشهايي يك يا دو و يا پنج تن بودند، نيز دستگير شـده                  
 در تـاريخ    اند كه دستور لغو مرخصي مقامات پليس به مناسبت عيد فطر            منبع موثق اظهار داشته   

  . اوت صادر شده است22
 سـازماندهي   كريعاعتراض به دستگيري ال    اوت در    23 تظاهرات و راهپيمايي در تاريخ       -6
ي سيصد تا چهارصد نفر با مراقبت و نظارت پليس بود و متوجـه شـد       يپيما  هسفير شاهد را  . شد

اين راهپيمايي ظاهراً   . شده است » قانون اساسي اسالمي  «كه يكي از پالكاردها خواستار برقراري       
  .اند ي از منابع گزارش داد كه چند تن از تظاهركنندگان دستگير شدهآميز بود ليكن يك مسالمت

دانـد كـه آيـا         اوت گزارشهاي متناقـضي دريافـت داشـته و نمـي           27 صبح روز     سفارت -7
  .رندب اند و يا هنوز هم در توقيف به سر مي  و همراهانش آزاد شدهكريعال

 اوت كه ممكن است با اين موضوع مرتبط باشـد يـا             26 گزاش خبري مطبوعات مورخ      -8
  . چند تن از زندانيان را آزاد كرده استنباشد حاكي از آن است كه امير به خاطر عيد فطر

 انـد، ولـي ظـاهراً     نكردهتأييدمنابع موجود در دولت بحرين هنوز مطالب فوق را          :  نظريه -9
:  شده از صحت كـافي برخـوردار اسـت كـه عبارتنـد از              تأييدرويدادها در مورد سه واقعه مهم       

اين رويدادها نشانگر اوج    .  اوت 23، لغو مرخصي مقامات پليس و تظاهرات        العكريدستگيري  
ال بـه رهبـران     دولت بحرين تا به ح    . استالعمل دولت     مخالفت شيعه با دولت بحرين و عكس      

هاي آنها را برآورده ساخته و از ترس اينكـه مبـادا    هشيعه هشدار داده و سعي كرده است خواست 
. گر شوند از دستگيري آنها نيز خودداري ورزيده اسـت           دستگيرشدگان به صورت قهرمان جلوه    

ده بودند و جو تعطيالت      هجوم آور  اگرچه هزاران نفر جهت عرض تبريكات سنتي عيد به الريف         
 و ديگر بخشهاي كشور حاكم بود، ولي واقعيت امر اين بود كه تشنج نهفته ميان رژيـم                  بر منامه 

اگر گزارش مربوط بـه انتـشار بيانيـه         . و رهبران افراطي شيعه به نقطه اوج ديگري رسيده است         
                                            .شته باشد، اين امر نيز تشنج ديگري برخواهد انگيخت صحت داآميز از راديو تهران تحريك

  پلترو
  

  12سند شماره 
  1358 شهريور 7 ـ 1979 اوت 29  سري

  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1749 ـ مه، مناسفارت آمريكا: از
، ، مـسقط  ، لنـدن  ، كويت ، جده ، دوحه ، بغداد دوبيهاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 

  تهران
  1724منامه : مرجع

  ناآرامي جاري شيعيانآخرين وضعيت دستگيري رهبران شيعه و : موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
دولت اميدوار  . پنج تن از رهبران شيعه دستگير و يكي از آنها اخراج شده است            :  خالصه -2
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ميـزان  . ين اقدامات و نيز منع تظاهرات، نـاآرامي آشـكار شـيعيان را از ميـان بـردارد                 است كه ا  
  .پايان خالصه. كنند هنوز نامعلوم است  كسب ميحمايتي كه مخالفين شيعي از ايران

 و  العكري اوت منبع موثق دولت بحرين مطالب ذيل را در مورد دستگيري             29 در تاريخ    -3
اكنون در بازداشـت بـه سـر          پنج تن از رهبران شيعي هم     . امي شيعيان ارائه كرد   وضع جاري ناآر  

  :برند مي
 اوت در فرودگاه بحرين و بـه محـض   22 ـ در غروب روز  كريعشيخ محمدعلي ال) الف(

 منتشر  اي در راديو تهران     وي بيانيه .  دستگير شد  اهللا روحاني    و مالقات با آيت    مراجعت از تهران  
پلـيس  . ليكن قصد داشته به محض مراجعت تالشهاي ضدرژيم را شـدت بخـشد            . نكرده است 

  . كه براي استقبال از وي به فرودگاه آمده بودند متفرق ساخت را نفر150ضدآشوب حدود 
  .فورعص  آلشيخ علي) ب(
بـار در صـورت بـه      ـ اين دو تن خواستار انجـام اقـدامات خـشونت    شيخ جاسم قنبر) پ(

  .اند رسميت نشناختن تقاضاي شيعيان توسط دولت بحرين گرديده
 و رسـالي از ايـران  هـاي ضـدرژيم ا    ـ دريافت كننده بسياري از اعالميه  غالم تقي علي) ت(
 را   اعالميـه ارسـال شـده از ايـران         25000دولـت بحـرين حـدود       . كننـده آنهـا در محـل        توزيع
  .آوري كرده است جمع
ـ خميني] اهللا آيت[ ـ يكي از نمايندگان فعال   عيسي الشريفي)ث(  در تمـاس  ا قـم  كه دائماً ب
  . نيز رواج دهندكردند تا انقالب اسالمي را در بحرين  تالش مي و شريفيتقي. است
اراي  را كـه د     اوت دولت بحرين شـيخ عبـدالهادي مدرسـي         26 عالوه بر اين، در تاريخ       -4

 به فرقه افراطي شيعه بـه نـام         مدرسي. كرداي است اخراج       شارجه گذرنامهاصليت بحريني ولي    
 را فـردي    منبـع دولـت بحـرين مدرسـي       .  هستند تعلـق دارد    اهللا شيرازي    كه پيرو آيت   شيرازيين

بـه دنبـال اخـراج      . توصيف كرده است كه عامل هرگونه مخالفت موجود در ميان شيعيان است           
 اقـدامات انجـام     دربـارة  توسط مقامات ايراني احضار شد تا        وي، مقام سفارت بحرين در تهران     

  .يك پاسخ فاقد رويارويي براي وي ارسال شده است. ضيح دهد توشده عليه مدرسي
 مقامات امنيتي دولت بحرين معتقدند كه مخالفين شيعه مسئول بـه آتـش كـشيده شـدن                  -5

قبالً به اين سينما چند بار تلفن شده و گفته شده بود كه اگر به .  هستندوال در عيدفطر  اسينماي  
 پس از گزارش    روزنامه دولتي اخبار الخليج   . دامه دهد نابود خواهد شد    هاي غربي ا    نمايش فيلم 

سوزي، به طور تلفتي تهديد شد كه اگر نسبت به آرمانهاي شيعيان همدردي بيشتري نشان                 آتش
  . ندهد دفتر چاپ آن نيز به سرنوشت سينما دچار خواهد شد

هايي توزيع گرديده كه خواستار       ات از طرف دولت، اعالميه    رغم ممنوع شدن تظاهر      علي -6
 در مخالفـت بـا    در پـايين شـهر منامـه       بعد از ظهر در مقام المدن      3برپايي تظاهرات در ساعت     

  .ست مانع از برگزاري تظاهرات شودپليس تصميم گرفته ا. اند دستگيريها شده
خلـق  هـاي جبهـه آزاديـبخش          اوت چند تن از تظاهركنندگان اعالميـه       23 در تظاهرات    -7
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دهد مخـالفين چپگـرا نيـز در نظـر دارنـد بـا                 در ماه مارس را توزيع كردند كه نشان مي         بحرين
سه تن از اعـضاي جبهـه خلـق         . پيوستن به شيعيان ميزان مخالفت عليه دولت را شدت بخشند         

  . بودند  در تظاهرات ماه مارس شركت كردهبخش بحرينآزادي
ولـي مطمـئن    .  دولت اميدوار است كه با اين اقدامات فعاليـت شـيعيان را كـاهش دهـد                -8

 مـبهم باشـد و يـا        نيست كه بتواند در اين كار موفق شود، خصوصاً اگر موضـع رسـمي ايـران               
                                        پلترو                                         .از شيعيان ادامه يابدحمايت آن 

  
  13سند شماره 

  1358 شهريور 25 ـ 1979 سپتامبر 16  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنامور خارجهوزارت : به  5261 -، كراچي كنسولگري آمريكا: از

، ، كابل د، جده آبا  ، اسالم ، دوحه ، داكا ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تهران، صنعانو ، دهلي، مسقط، منامهكويت

   ـ جنوب آسيااي خليج فارس كنفرانس منطقه: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
 6 معاون وزير امـور خارجـه در امـور خـاور نزديـك در تـاريخ                  ژوزف توينام :  خالصه -2

 برگـزار شـده بـود       سپتامبر در كنفرانس معاونين نمايندگيها و مقامات ارشد كه در شهر كراچي           
زه هاي سياسي و اقتصادي بـين كـشورهاي حـو           شركت داشت تا به بررسي روابط و همبستگي       

  در منطقـه و حـضور نظـامي آمريكـا           و كشورهاي جنوب آسيا، فعاليتهاي شوروي      خليج فارس 
 بـه بحـث و گفتگـو در ايـن زمينـه             ، كورلد ،معاون وزير در امور مربوط به مواد مخدر       . بپردازد

 كـه   اقتباس شده  كراچي) نمايندگي ما در  (برداريهاي     يادداشت آيد از   آنچه در ذيل مي   . پرداخت
  .پايان خالصه. كنندگان در اين كنفرانس تصحيح و رفع ابهام شود بايد توسط شركت

اي اظهـار داشـت كـه         هـاي منطقـه      روابط و همبستگي   دربارة در آغاز بحث      سفير هامل  -3
اخيـراً ميـزان    .  هميشه درصدد دريافت كمك خارجي به خصوص از اعراب بوده است           پاكستان

  در نتيجه اعـدام بوتـو      ]الحق[ به خاطر تنفر آنها از رئيس جمهور ضياء        كمك اعراب به پاكستان   
 بدحسابي اين كشور در بازپرداخت بـدهيهاي خـويش نيـز            كاهش يافته كه البته علت ديگر آن      

 هنـوز توسـط      ميليـون دالري سـال گذشـته عربـستان سـعودي           200كمك  : به طور مثال  . است
  . پرداخت نشده استپاكستان

ري گزارشات بعدي حاكي از آن است كه قرار است در همين رابطه و طـي مـاه جـا          : تذكر(
هـاي عربـي ناراحـت         نيز به نوبه خود از فقدان كمك       پاكستان.) ميليون دالر پرداخت شود   100
  .است
 توسط چنـد تـن از نماينـدگان          به خاطر اعدام بوتو    ]الحق[ تنفر و انزجار نسبت به ضياء      -4

 مستقر است    گرديد، كه يكي از آنها در امارات متحده عربي         تأييد رسواحدهاي حوزه خليج فا   
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 قـول  ]الحـق [ بوده و معتقد است كه از ضياءگويد رهبر آن كشور از دوستان صميمي بوتو    و مي 
خواهند شـاهد     اعتقاد عموم بر اين است كه كشورهاي عربي نمي        . نكند را اعدام     بوتو گرفته بود 

و ديگـر كـشورهاي عـرب       ] فـارس  [بسياري از كشورهاي حوزه خلـيج     .  باشند تجزيه پاكستان 
  .اند  دوختهنظامي و استخدام مزدور چشم به پاكستاندر زمينه آموزشهاي ) مانند ليبي(

 به عنوان عنصر ثبات     ، اكنون به پاكستان    و افغانستان   پس از مشاهده رويدادهاي ايران     كويت
 بخـشي از عوامـل   قـه، پاكـستان  در منطقه چشم دوخته است ولي بـراي ديگـر كـشورهاي منط    

  .ثباتي است و نه بخشي از راه حل اين مشكل بي
 كارگران كشورهاي آسياي جنوبي بخش مهمـي از نيـروي كـار مـورد نيـاز كـشورهاي                   -5

تند اي يا فيليپيني هس     دهند و عمده اين كارگران كره       را تشكيل مي  ] فارس [ثروتمند حوزه خليج  
نيـاز   هاي دولتي اين كشورها فعاالنه به انعقاد قراردادها پرداخته و كارگران مـورد              چون شركت 

هايـشان وارد ايـن كـشورها شـده و از             آورند، هنديها نيز همراه خانواده       را نيز به همراه مي     ودخ
درسـت  . انـد   ها را تحت انحـصار خـويش درآورده         هاي كارمندي بانك    هاي مهم تا سمت     سمت
تري در اختيار دارند ولي اكثر آنها كارگران مـاهر و غيرمـاهري     كه پاكستانيها مشاغل عالي  است

 به همين جهت مخارج كمتـري       ،آورند  هايشان به اين كشورها روي مي       هستند كه بدون خانواده   
  .فرستند متحمل شده و پول بيشتري به كشورشان مي

خواسـتار  ] فـارس  [رهاي حـوزه خلـيج     بيشتر بر كيفيت، كـشو     تأكيدبا بهبود بيشتر وضع و      
در همـين حـال، بعـضي از        . تـر اروپـايي و آمريكـايي خواهنـد شـد            هاي فني   استخدام تكنسين 

يكي از . در حال كم كردن شمار كارگران جنوب آسيايي هستند] فارس [كشورهاي حوزه خليج
 بيشتر بر اسـتخدام اعـراب بـه         تأكيد است كه در آن در نتيجه        اين كشورها امارات متحده عربي    

البتـه بـه اسـتثناء مـشاغل        . (جاي پاكستانيها، شمار كارگران پاكستاني شديداً رو به كاهش است         
 يـك فـرد     نمونه بارز اين امر اين است كه فرمانده نيروي هوايي امارات متحده عربـي             ... نظامي

 كـارگران پاكـستاني را بـه       ماننـد كويـت   ] فارس [كشورهاي ديگر حوزه خليج   ) پاكستاني است 
هـاي درونـي اعـراب        دهند چون پاكستانيها خود را وارد مسائلي چون رقابت          اعراب ترجيح مي  

  .كنند نمي
 در برخورد با اعـراب مـشكالتي دارد و علـت آن نيـز تفرقـه                  نيز ، پاكستان د به نوبه خو   -6

 اسـتخدام    با اين شرط در ليبـي      به طور مثال نظاميان پاكستان    (موجود در ميان اين كشورهاست      
بب هـايي را سـ       اصـطكاك  ايجـاد تواند    اين امر مي  ).  به كار گرفته نشوند    شوند كه عليه مصر     مي

 به هر حال، حتي در مواردي      .  بكاهد شود و از ميزان حسن نيت ناشي از تدارك نظامي پاكستان          
ظاهراً هيچ اهرم سياسـي در      ) مانند عمان (گونه رابطه نظامي خالي از اصطكاك باشد          كه اين هم  

رت عظيم كـارگران بـه كـشورهاي        اين موضوع در رابطه با مهاج     . دهد  اختيار پاكستان قرار نمي   
  .كه بدون موافقت بين دولتين صورت گرفت نيز صادق است] فارس [حوزه خليج

بـه منظـور انجـام      ] فـارس  [ حضور كارگران آسياي جنوبي در كشورهاي حـوزه خلـيج          -7
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 تـأثير ] فـارس  [ كـشورهاي خلـيج    كارهاي بدني كه اعراب از انجام آنها اكراه دارند بر جوامـع           
در اينجا يك وضعيت نيمـه اسـتعماري حـاكم اسـت كـه در آن اعـراب نقـش                    . خواهد گذارد 

كنند و كارگران آسياي جنوبي به صـورت خـدمتكار و زيردسـت               هاي انگليسي را ايفا مي      راجه
رگران بـه كـشورهاي آسـياي       اي از ايـن كـا        بازگشت شمار عمـده    تأثير. نمايند  انجام وظيفه مي  

عـالوه بـر قطـع ناگهـاني منبـع          .  بسيار ويران كننـده خواهـد بـود        جنوبي به خصوص پاكستان   
 يعني ارسال ارز توسط كارگران، بازگشت آنها به اين كشورها سـبب             ،درآمدهاي ارزي خارجي  

رگران ايـن كـشورها بـه        مهاجرت عظيم كا   ةكاري خواهد شد كه در  نتيج          تشديد بيكاري و كم   
به هر حال اكثر پاكـستانيهاي      .  حل شده است   1973در دوران بعد از سال      ] فارس [حوزه خليج 

اند تا بعـدها بتواننـد بـه          آوري ثروت به آنجا رفته      به خاطر جمع  ] فارس [ در حوزه خليج   حاضر
  . را ندارنددر كشورهاي حوزه خليج فارس بازگردند و قصد اقامت دائم خودكشور 
 به معنـي اعمـال نفـوذ بـر سياسـتهاي پاكـستان            ] فارس [ ثروت كشورهاي حوزه خليج    -8
هـاي    ت طفـره رفتـه و منتظـر سياسـ         پاكستانيها معموالً از اظهارنظر در مورد خاورميانـه       . نيست

 داراي يـك    پاكـستان .  تا از آن پيروي كنند     شوند   و ديگر كشورهاي منطقه مي     عربستان سعودي 
در عين حال   . كند   است كه به عنوان حافظ منافع چند كشور عمل مي           نمايندگي در قاهره   هيأت

، كـشورهاي   ) و عـراق   مانند ليبـي  (باشند    ج آنها مي  كه بعضي از كشورهاي عربي خواستار خرو      
 نمايندگي در قـاهره  هيأتخواستار ادامه حضور اين     )  و عربستان سعودي   چون كويت (ديگري  
  .هستند
اني در مورد اوضاع آنجا به خـاطر        نگر.  در منطقه از دست داده است       نفوذ خود را    ايران -9

به خـصوص   ( گرچه از اعمال فشارهاي شاه ناراحت بود         پاكستان. رود  مسافت از بين مي     ]بعد[
 در  حضور نظاميان پاكستان  .  قرار ندارد   ايران تأثير ولي ديگر تحت  ) در مورد رفع اختالف با هند     

 چـون هـر يـك خواسـتار         ،اي حاد بين آنها شده است        نيز مسئله  كشورهاي حوزه خليج فارس   
خواهد به هيچيك از       نيز به نوبه خود نمي     خميني] اهللا  آيت[سهم بيشتري در منطقه هستند، ولي       

. امالً نگران تصرف توسـط كمونيـستهاي ايرانـي اسـت           نيز ك  عراق. آنها چنين سهمي داده شود    
ها بين ايدئولوژي كمونيستي كه مورد تنفرشان است و تسليحات نظامي كمونيـستي كـه                 عراقي(

 را در خواهد حتي تصور تجزيـه ايـران           نمي كويت). شوند  مورد قبول آنها است تفاوت قائل مي      
 را در   در صورتي كه شاه كنترل امور ايران      . اين در مورد وقوع آن ترديد دارد      سر بپروراند و بنابر   

 پس از خروج شاه، پاكستان    .  رخ ندهد  داشت، ممكن بود اتفاقات جاري در افغانستان          دست مي 
  .ديگر به عنوان يك عامل ثبات مورد توجه اعراب نيست

با ايـن حـال،     . اند  تر شده   ، در منطقه قوي    و افغانستان  سها به خاطر رويدادهاي ايران     رو -10
هاي بسيار مغتنم موجود در اين كشورها استفاده كنند و بـه همـين       اند از فرصت    روسها نتوانسته 

 و  بـه شـوروي   اضر، ايـران  در حال ح  . ها جنبه بازي با آتش را پيدا كرده است          دليل اين فرصت  
الحمايـه   رژيمهاي تركي و امـين تحـت  . نگرد هاي وطني به ديده ترديد و سوءظن مي      كمونيست
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 در نتيجه مرگ و مير، فـرار و تـرك خـدمت بـا كـاهش نيـروي انـساني                      در افغانستان  شوروي
.  بـشوند  ممكن است براي دريافت نيروي نظامي دست به دامان شوروي         شديدي روبرو شده و     

دارند، فرار نظاميـان پادگـان          در عين حال كه شورشيان تنها كمك ناچيزي از خارج دريافت مي           
عالوه . اند شتهافغانها هيچگاه به روسها اعتماد ندا. اي داشته باشد كننده تواند نقش تعيين    مي اسمر

 وجـود داشـته كـه معتقدنـد          پناهندگان بسياري از آسياي مركزي شـوروي       بر اين در افغانستان   
رژيـم  .  فروخته و به عبارتي به آنها خيانت كرده است          آنها را به شوروي    دولت خلقي افغانستان  

تـوان روي ايـن موضـوع حـساب           ولي نمي ( به احتمال زياد سرنگون خواهد شد         امين -تركي  
 روي كار آيد بايد به آنها بـاج بدهـد،           با اين حال، روسها معتقدند هر رژيمي كه در كابل         ). كرد

 را كامالً از بين ببرند گرچـه ممكـن          در نتيجه روسها تالش نخواهند كرد تا شورشيان افغانستان        
 به منظور حفظ امنيت مناطقي كه شهروندان روسي در آنجـا            داست در حدود اعزام نظاميان خو     

  .مشغول كار و زندگي هستند، برآيند
 اسـت بـه      نتوانـسته   و جنوب آسيا معتقدند كه آمريكا       كشورهاي حوزه خليج فارس    -]11[

اين اميد كه   : طرز فكرهاي موجود مبهم است    : اي در برابر روسها عمل كند       صورت عامل موازنه  
 خواهـد   باالخره راه ارتقا و ثبات منطقه را خواهد يافت و مانع از گسترش نفوذ شوروي         آمريكا

 دست به حركتـي     و ترس از آنكه مبادا آمريكا      شد با ترديد از انجام اقدامات مؤثر توسط آمريكا        
ارنـد كـه    پاكستانيها تـرس از ايـن د      . آشكار بزند كه مورد مخالفت آنها واقع شود، آميخته است         

% 50 گـردد و      در افغانـستان    موجب دخالت مستقيم شـوروي     امين -مبادا سرنگوني رژيم تركي   
 ايـن    نيز وارد صحنه شود ولي واقع امر اين است كه معتقد نيستند آمريكـا              اميدوارند كه آمريكا  

 در  هنديها زماني كه بـا صـراحت سـخن گوينـد از حـضور شـوروي               . كار را انجام خواهد داد    
و ) كننـد     گرچه رسماً اظهار عدم نگراني مـي      (كنند     به عنوان خطري جدي صحبت مي      افغانستان

 دار نقش اصلي شوند كه آمريكـا        معتقدند كه آنها به عنوان قدرت نظامي اصلي منطقه بايد عهده          
 و   در شـاخ آفريقـا     سعوديها كه از فعاليـت شـوروي      .  مايل به ايفاي آن نيست     ،به احتمال بسيار  

صـريح و  « نگران هستند، خواهان ايجاد يك رابطه تسليحاتي    بيش از نفوذ آن در افغانستان      يمن
 را مـشخص    د تا بر اساس آن سعوديها نياز تـسليحاتي خـو          هستند بين خود و آمريكا   » صادقانه

 از سـعوديها تقاضـايي       سريعاً آن نياز را برآورده سازد، و عالوه بـر ايـن آمريكـا               و آمريكا  كرده
 نداشـته باشـد، كـه يكـي از ايـن مـوارد درخواسـت                برخالف خواست مردم عربستان سعودي    

  . است ديويد از قراردادهاي كمپحمايت عربستان سعودي
 در   منجر به افزايش فعاليت نظامي آمريكا      گيري مبهم در قبال آمريكا      موضعبه احتمالي    -12

ليت دريايي   در خفا از افزايش فعا     و پاكستان ] فارس [كشورهاي حوزه خليج  . منطقه خواهد شد  
 و آبهاي مجاور استقبال خواهند كرد مـشروط بـر آنكـه متقاعـد شـوند                 در اقيانوس هند   آمريكا
خواهد به عنوان      عزم خود را براي تغيير مسير رويدادهاي سالهاي اخير راسخ كرده و مي             آمريكا

گونـه    دهند افزايش اين    در اين صورت آنها ترجيح مي     . انجام دهد عامل ثبات در منطقه اقداماتي      
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 از تأييـد العملي توأم با عدم  ها بدون جنجال تبليغاتي همراه باشد تا مجبور نباشند عكس         فعاليت
گيـري صـحيح    ها نـشان عـدم تـصميم    گونه فعاليت در صورتي كه افزايش اين. خود نشان دهند 

  .شدآنها خواهد باشد مايه اضطراب و نگراني شديد 
نسبت به توسعه و توليد تسليحات اتمـي        ] فارس [العمل كشورهاي حوزه خليج      عكس -13
از ايـن نگراننـد كـه مبـادا يـك انفجـار             ) مانند سعوديها (ها    بعضي.  متفاوت بوده است   پاكستان
بدون شك تمام كشورهاي    .  شود جوييهاي اسرائيل   ماجرا منجر به بروز     اي توسط پاكستان    هسته

 از اينگونه موفقيت يك كشور مسلمان در زمينه كسب توان اتمـي احـساس               حوزه خليج فارس  
ختن اي به قيمت محروم سا       در زمينه عدم تكثير هسته     اكثراً از تالش آمريكا   . غرور خواهند كرد  

توانست منجر به تبـديل آن كـشور بـه صـورت              هاي نظامي و اقتصادي كه مي        از كمك  پاكستان
  .كنند  احساس تأسف مي،عامل ثبات منطقه شود

معاون وزير خاطرنشان ساخت كه موفقيت در زمينه كنترل حمل و نقـل             ) CORR ( كور -14
اقـدامات  . ر به انتقال حمل و نقل در منطقـه ديگـر خواهـد شـد               منج ،مواد مخدر در يك زمينه    

 انجام شده تا از قاچاق هروئين جلوگيري به عمل آيد و اثـر               و مكزيك  آميزي در تركيه    موفقيت
 %70زان  نفر و كاهش مرگ و مير بـه ميـ          5000 به تعداد    اين اقدامات در كاهش معتادين آمريكا     

  . منعكس گرديده است
 حدود سه برابر مثلث طاليي توليد ترياك دارنـد           و ايران  ، افغانستان در حال حاضر پاكستان   

 كه در سال گذشته بيشترين ميزان مـرگ و ميـر ناشـي از               و در اروپا و به خصوص آلمان غربي       
استفاده بيش از حد از هروئين را به خود اختصاص داده بود، مصرف هـروئين جنبـه همگـاني                   

  .پيدا كرده است
. شـود    مـي   از اروپا نيز گذشـته و وارد سـواحل شـرقي آمريكـا             هروئين توليدي در پاكستان   

 آن مسئله امكان ادامه     يو در اجرا  اكنون در دست تهيه است،        استراتژي مربوط به اين منطقه هم     
 اسـتفاده از     و درآمدها ماده مربوط به عدم استفاده و كـشت خـشخاش در قراردادهـاي كمـك               

 چنـين   در پاكـستان  . المللـي را در نظـر خواهـد گرفـت           دهي در نهادهاي مالي بـين       سيستم رأي 
عالوه بر اين، منطقـه كـشت       .  كارايي چنداني نخواهد داشت    وسايلي به خاطر اليحه سمينگتون    

هاست كه سود حاصله از فروش مواد مخدر نيز نصيب خود آنها              »تاناپ«خشخاش تحت كنترل    
  . شود مي

گرچـه ايـن خطـر در حـال         (خواهد آنها را به آغوش افغانهـا برانـد            دولت پاكستان نيز نمي   
 بـر    مجـدد پاكـستان    تأكيـد وند موجود در نتيجـه       ر با اين وجود،  ). حاضر دور از واقعيت است    

حفظ تعصب اسالمي كه مخالف با استفاده از مواد مخدر و نيز مـشروبات الكلـي اسـت و نيـز                   
 كنترل و مبارزه مـا      ي نسبت به افزايش ميزان اعتياد داخلي كمك مهمي در اجرا          آگاهي پاكستان 
                                                                                                               .استبا مواد مخدر 

  پست
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  14سند شماره 
  1358 شهريور 26   ـ1979 سپتامبر 17  محرمانه

  سي.  دي، واشنگتنر خارجهوزارت امو: به  1852، منامه ـ سفارت آمريكا: از
، ، كويـت  ، مـسقط  ، لنـدن  ، دوحه ، بغداد ، امان دوبيهاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 

  تهران
  1724منامه ) ، ب1749 منامه) الف: مرجع

  دهد  در مقابله با تظاهرات شدت نشان ميبحرين: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
وزير اطالعات ظاهراً نسبت به تصميم راسخ دولـت بـه منظـور از بـين بـردن                  :  خالصه -2
تاكنون شـواهدي دال بـر   . است مطمئن  ،العملها زياده از حد     اي بدون بروز عكس     نجات فرقه تش

 و بقيـه     زندگي در حومـه منامـه      اما،  به چشم خورده است   وجود احساسات ضدافراد غير بومي      
  .پايان خالصه. رسد نقاط كشور كامالً عادي به نظر مي

ن با شدت و سـرعت چنـد تظـاهرات شـيعيان در              در طول دو هفته گذشته دولت بحري       -3
هاي ضدشورش در خيابانهاي پايين شهر مستقر         گشتي.  را متوقف ساخته است    پايين شهر منامه  

 -اند و در اواخر بعد از ظهـر         ها را زودتر از معمول تعطيل كرده        اند و در هفته گذشته مغازه       شده
يك گروه كوچك مركب از صد      . شدند  يابانها مشاهده مي  فراد در خ  ااوايل شب تعداد كمتري از      

ي گردآمده بودند كه پلـيس آنهـا را بـه           اهللا طالقان    سپتامبر به مناسبت فوت آيت     11نفر در تاريخ    
  .دقت زيرنظر داشت و به محض آغاز مشاجره متفرق شدند

هـاي مطبوعـاتي روزانـه        اري نظم هميـشه بـا بيانيـه        اين اقدامات جدي در حفظ و برقر       -4
توأم بـوده كـه بـر تـصميم         )  ارسال شده  FBISكه به وسيله    ( اطالعات، كشور و ديگران      يرانوز

 سپتامبر وزير كشور به آزادي تدريجي كـساني اشـاره داشـت    14بيانيه .  داردتأكيدراسخ دولت   
ـ  هنـوز نمـي  . انـد  كه به دنبال تظاهرات زنداني شده   يم كـه منظـور وي آزادي تظاهركننـدگان    دان

انـد در      دسـتگير شـده    كـه در آغـاز عيـد فطـر        را نيز   كننده شيعه     زنداني است و يا پنج تحريك     
  .گيرد برمي
 غيرمستقيم ميـان دولـت بحـرين و جنـاح           آميز  تشنج در تالش براي از بين بردن مسائل         -5

 دانشجو را بدون هيچگونه شرط قبلـي صـادر   40ده  ضبط شگذرنامهمخالف، امير دستور اعاده    
  . در حال اجراي اين دستور استكرد و وزارت آموزش و پرورش

هاي دولت را داراي سه        وزير اطالعات در گفتگو با سفير، تاكتيك       ، سپتامبر 15 در تاريخ    -6
؛ نشانگر تصميم راسخ در برقراري و حفظ نظم و ثبات داخلـي اسـت             ) الف: جنبه توصيف كرد  

از طريق يك نمونه ) پسازد؛  كه با سياستهاي دولت مخالفند ممكن ميرا مذاكره با كساني ) ب
دهد كه مايل است در سياسـتهاي خـود            دانشجويي، نشان مي   هاي  گذرنامهكار يعني بازگرداندن    

ه به ما گفت كوزير عالوه بر اين   . تغييري پديد آورد تا اميد مخالفين بالقوه تبديل به يأس نشود          
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 سپتامبر دوباره باز شـد در       15مدارس در   . داند  دولت بحرين هفته جاري را بسيار با اهميت مي        
اگر هفته اول مدارس    . حاليكه در بعضي از بخشهاي شيعيان كمتر در كالسها حاضر شده بودند           

خالي از رويداد و ميزان حضور شاگردان نيز عادي باشد، دولت بحرين به ايـن نتيجـه خواهـد                   
  .ه اقداماتش مؤثر واقع شده استرسيد ك

 احـساسات   ، يك عنصر جديد كه در ناآراميها و تظـاهرات پيـشين شـيعه مـشهود نبـود                 -7
رتبه وزارت اطالعـات،      بنا به گفته يكي از مقامات ميان      . ضدغربي در تظاهرات هفته گذشته بود     

 تـأمين و نيـز    اي كه حدود يك هفته قبل منتشر شـده بـود خواسـتار اخـراج بيگانگـان                    اعالميه
 آن نيـست، يكـي از       تأييـد  قـادر بـه      بنا به شايعاتي كه سفارت انگلستان     . تقاضاهاي پيشين بود  

نشين هدف ضرب و شتم       شهروندان انگليسي در پايان هفته گذشته در يكي از روستاهاي شيعه          
 گفت كه دو نماينده قبلـي نيـز از          - يام يون –وزير اطالعات به وابسته دفاعي      . قرار گرفته است  

وي گفت هنگامي كه به اطالع آنها رسانيده بـود از           . سبك زندگي بيگانگان شكايت كرده بودند     
  .شود، آنها حرفي نزده و ساكت شده بودند اين وضع سودي نيز عايد آنها مي

 است براي حفـظ امنيـت بـه زور          دولت بحرين نشان داده است كه آماده      :  اظهارنظريه -]8[
  گرفتن تظاهرات و نيز گسترش آنهـا بـه خـارج از بخـش مركـزي منامـه                   از اوج . متوسل شود 

هاي مسكوني و نيز بخش تجاري جديـد كـامالً    زندگي در بخش. جلوگيري به عمل آمده است    
آميز اسـت و يكـي از         رهوزير اطالعات مدعي است كه باز گذاشتن راه مذاكره مخاط         . آرام است 

ها به ما گفت كه دولت بحرين گروه ضدشورش را وارد معركـه كـرده اسـت            سردبيران روزنامه 
وزيـر در هفتـه       بنا به گفته سفير انگلستان، نخست     . چون مذاكرات با شكست مواجه شده است      

شـواهد دال بـر وجـود احـساسات         . شته با چند تن از رهبران شـيعه مالقـات كـرده اسـت             ذگ
هيچگونـه خطـري بـراي      در حـال حاضـر      رسد    به نظر مي  اما  ،  استبيگانه، مستلزم مراقبت    ضد

                                                                                     .جامعه آمريكايي وجود ندارد
  پلترو

  
  15سند شماره 

  1358يور  شهر28 ـ 1979 سپتامبر 19  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1680  ـ، مسقطسفارت آمريكا: از

، ، منامـه  ، كويـت، لنـدن    جـده ،  ، امان، دوحه  هاي آمريكا در بغداد     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، صنعا، تهرانرياض
  1979 سپتامبر 13ـ113 5 ز ـسرويس خبرپراكني خارجي نيكوزيا: مرجع

  ]فارس [وزيران كشورهاي خليج احتمال تشكيل اجالس نخست: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه ( -1
، در مـورد احتمـال تـشكيل      معاون وزيـر خارجـه عمـان        در مذاكراتي با يوسف العلوي     -2
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گفت ايده اين اجـالس ايـن اسـت كـه ايـن             ] فارس [وزيران كشورهاي خليج    اجالسيه نخست 
مقابل بحراني كه فعالً در اين منطقـه وجـود دارد و ناآراميهـاي شـيعيان در                  د در كشورها بتوانن 

 و مناطق ديگر يك استراتژي دفاعي يكسان اتخاذ كنند، با اين حال شواهد دال بر انجام                 بحرين
وزيـران    جالسيه كه در سطح نخـست      از اين ا    گفت عمان  علوي.  نشده است  تأييداين مذاكرات   

 خارجـه نيـز مطلـوب       يرانكند ولي در صورتي كه اين طور نشود در سطح وز            باشد استقبال مي  
وي تكـرار   . ن و عما  ، امارات ، بحرين ، قطر ، عربستان كويت: اين كشورها عبارتند از   . ستنظر ما 

  . در اين جرگه قرار نداردكرد كه عراق
 پاسخ داد    شركت خواهد كرد و علوي      دعوت نشود آيا كويت     سفير پرسيد كه اگر عراق     -3

توانـد در ايـن مـورد          مـي  داند ولي گفت در طول سفر يك روزه آتي خود به عربـستان              كه نمي 
  و بحـرين    بـا عربـستان    در اين سفر وي قرار است در مورد تنگـه هرمـز           . اطالعاتي كسب كند  

  .انجام دهدمذاكراتي 
سد ولي با حضور    ر   محتمل به نظر نمي    دورنماي تشكيل يك اجالس بدون عراق     :  نظريه -4
اي تشكيل شود احتمال      با فرض اينكه چنين اجالسيه    .  نيز چنين احتمالي كمتر خواهد بود      عراق

  . كمتر خواهد بودحضور وزيران خارجه در مجمع عمومي سازمان ملل
  وايلي

  
  16سند شماره 

  1358 مهر 3 ـ 1979بر  سپتام25  محرمانه
   فوري ـسي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1927، منامه ـ سفارت آمريكا: از

، ، دوحـه  ، دمـشق  ، بـن  ، بيـروت  ، بغداد ، امان دوبيهاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تهران، لندنكويت

   مبني بر سرنگوني اهللا  آيتدرخواست در قبال العمل بحرين عكس: موضوع
  امير بحرين توسط انقالب اسالمي

  )تمام متن -محرمانه  (-1
 در جهـت  اهللا روحـاني   معتقـد اسـت كـه تقاضـاي آيـت      وزير خارجه بحـرين   :  خالصه -2

عربـستان  .  برخـوردار اسـت    خمينـي ] هللا  آيت[ از حمايت شخص     سرنگوني رژيم سني بحرين   
اند و هـر يـك         پيامهاي جدي در حمايت از دولت بحرين ارسال داشته          و عراق  ، كويت سعودي

 اميـدوار   بحـرين .  در ميان خواهند گذاشت     وزير خارجه در نيويورك    همين موضوع را با يزدي    
كند كه با تشنج بين شيعه و دولـت    عادي شود ليكن خود را آماده مي      است كه روابطش با ايران    

توانـد مـشكالت      وزير خارجه اطمينان دارد كه دولت بحـرين مـي         . كندهاي آتي مقابله      در هفته 
با منابع موجود خود مرتفع سازد ليكن بدون شك مايل است از حمايـت همـسايگان                امنيتي را   

  .پايان خالصه. خود نيز برخوردار باشد تا در صورت لزوم به آنها روي آورد
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ـ    25 در تـاريخ      شيخ محمد بن مبارك آل خليفـه        وزير خارجه بحرين   -3 ه سـفير    سـپتامبر ب
ي مبني بر ايجاد انقالب اسالمي      اهللا روحان   گفت كه دولت بحرين شديداً نگران بيانات اخير آيت        

  . اين انقالب را زيرنظر خواهد داشت از ايران  است كه اعالم داشته است شخصاًدر بحرين
)FBIS ايـن بيانيـه و بيانيـه       .) باشـد    مي  حاوي بيانيه روحاني   1979 سپتامبر   241617 ا نيكوزي

 منتشر شـده   از طريق راديو ايران  و رهبر اخراجي شيعه يعني محمدهادي مدرسي       اخير روحاني 
 گفـت   شـيخ محمـد   . ي ايراد گرديده است   اهللا خمين    در حضور آيت   هاي روحاني   و يكي از بيانيه   

وي يـادآور شـد كـه در        . اسـت  همين موضوع نشانگر حمايت رسمي ايران از بيانات روحـاني         
هـاي    و رژيمهاي بعثي و كمونيـستي توسـط شخـصيت     گذشته نيز تبليغات سياسي عليه بحرين     

  .شد، ليكن در نهايت جنبه رسمي به خود گرفته است غيردولتي اعمال مي
  وزير صنعت سعودي، الصباح    يصيبالق(ر به بحرين     گفت كه فرستادگان اخي     شيخ محمد  -4

هـاي    همه مدعي حمايت شديد دولت    )  وزير دفاع عراق   اح، عدنان خيراهللا تلف   وزير نفت كويت  
 با صـراحت خـاص از حمايـت خـود در            عراق. اند  ه بود متبوع خود در قبال طرز برخورد ايران      

ياد كرده و بنـا بـه اظهـارات وزيـر خارجـه،        )  از شيعيان  حمايت ايران (قبال اين مسئله مشترك     
وي همچنين يـادآور شـد كـه پـس از بيانيـه اخيـر               .  بدهد حاضر است كمك نظامي به بحرين     

پراكني خود بـه       لغو كرد و سخن    بس قراردادي خود را با راديو ايران        ، راديو عراق آتش   روحاني
  . را آغاز نمودداخل خوزستان

 از مخـالفين    شديد حمايـت ايـران     انتظار ندارد در نتيجه تـ       گفت كه بحرين    شيخ محمد  -5
دولـت بحـرين از اقـدامات خـود در جهـت            . شيعه، ناآرامي درون كشور سريعاً گسترش يابـد       

 فـرد مذاكره با رهبـران شـيعيان ادامـه دارد و يكـي از پـنج                . سازي تظاهرات راضي است     خنثي
وزير خارجـه   . رديده است دستگير شده به دنبال عذرخواهي و اعتراف به خطاهاي خود آزاد گ           

گفت، در درازمدت دولت بحرين به بررسي شـكايات شـيعيان خواهـد پرداخـت و در بخـش                   
وي گفـت  . هاي اقتصادي و عمراني جديدي در پـيش خواهـد گرفـت     مسكن و خدمات برنامه   

وي گفـت   . كننداز نظرمالي حمايت    ها     نيز آماده هستند از اين برنامه       و كويت  عربستان سعودي 
  .دهد  ترين برنامه دولت را تشكيل مي عمران داخلي مهم

، ، كويـت  عربـستان سـعودي   ( گفت كه نمايندگان چهـار كـشور          در نهايت، شيخ محمد    -6
 در   وزيـر خارجـه ايـران      در نظر دارند در هفته آينده اين موضوع را بـا يـزدي            )  و عراق  بحرين

اين كار به ايرانيها نشان خواهـد داد كـه كـشورهاي مهـم عربـي بـا        .  در ميان بگذارند   نيويورك
  . وزير خارجه نخواهد توانست كاري در قبال آن انجام دهديكديگر متحد هستند، گرچه يزدي

 عليه رژيم سني در      نشانگر اوج شدت بيشتر تبليغات ايران      آخرين بيانيه روحاني  :  نظريه -7
انـد     به اين نتيجه رسـيده     رهبريت بحرين كنيم كه بقيه      وزير خارجه و ما گمان مي     .  است بحرين

در . كنـد  حمايت مي] فارس [ي شخصاً از صدور انقالب اسالمي ايران به خليج       اهللا خمين   كه آيت 
 اهللا  حال كه رؤساي دولت بحرين اميدوارند كه اين موضوع واقعيت نداشته باشـد، و آيـت                 همان
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سازند تـا بـا تـشنج بـين           آماده مي را  نيز به سادگي قادر به ارسال اين پيام است، ولي آنها خود             
وزير خارجه ظاهراً معتقد است كه دولت بحرين        . ندكنهاي آتي مقابله      شيعيان و دولت در هفته    

از خواهد  با توسل به منابع خود قادر است مشكالت امنيتي را مرتفع سازد، ليكن بدون شك مي
       پلترو.حمايت همسايگان خود نيز برخوردار باشد تا در صورت لزوم از آنها استمداد نمايد

  
  17سند شماره 

  1358 مهر 5 ـ 1979 سپتامبر 27  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1741، مسقط ـ سفارت آمريكا: از

  ، تهران، لندن، كويت، جده، دوحه، بغدادهاي آمريكا در ابوظبي سفارتخانه: جهت اطالع
  1927منامه )  ـ ب1979 سپتامبر 24، 1617 ـ زسرويس خبرپراكني خارجي ) لفا: مرجع

  تأثير در مورد يك ديپلمات برجسته شيعه عمان: موضوع
  كند اظهارنظر مي] فارس [گرايي بر شيعيان خليج خميني

  ) تمام متن-محرمانه (-1
  در ايـران    سپتامبر، سفير پيـشين عمـان      25ر تاريخ    مسائل ديگر د   دربارة در طول گفتگو     -2
اكنون سرپرست امور سياسي وزارت امـور خارجـه اسـت و بـه تـازگي از                    كه هم  حبيب  الهمال

 و به خصوص عمان   ] فارس [ آن بر شيعيان خليج    تأثيرگرايي و      بازگشته، در مورد خميني    تهران
  ). است نيز يكي از شيعيان عمانحبيب(كند  چنين اظهارنظر مي

پس از نـشان دادن گـزارش آتـشين         . ي بر سرنگوني شيوخ بحرين    اهللا روحان    اصرار آيت  -3
 بـا حمايـت و يـا حـداقل بـه تحريـك               گفت كه اگر اين سـخنان      حبيب) مرجع الف  (روحاني

  . صورت گرفته باشد اصالً تعجب نخواهد داشت» خميني] اهللا آيت[نزديكان «
در آنجا  .  تفاوت بسيار دارد    و بحرين  ت با وضع آنها در كوي     خوشبختانه وضع شيعيان عمان   

دهنـد، كـه شـايد در     شيعيان كالً عرب بوده و بخش عظيمي از جمعيت محلـي را تـشكيل مـي         
 درصـد جمعيـت را      40 بنا به گفته شيعيان اين كشور         اكثريت را دارا باشند، و در كويت       بحرين

 آنها به نسبت جمعيت، سهم خـود را در منـافع    و احتماالً در كويتدر بحرين . دهند  يتشكيل م 
  .اند  اقتصادي و مقامات سياسي دريافت نكرده

 750000جمعيت  ( شيعه در    15000 تا   10000 حدود    در ادامه گفت كه در عمان       حبيب -4
اكثـر آنهـا    . دارنـد  هنـدي بـوده و اصـليت عربـي ن          شيعيان عمان . وجود دارد ) ن كشور نفري اي 

) رئيس اتاق بازرگاني نيز شيعه است (دارندبازرگان بوده، و فعاليتهاي زيادي در زمينه بازرگاني        
زيـر  معاون و. بينند  و چون در دولت نمايندگان كافي دارند، نيازي به وارد شدن در سياست نمي             

  و ديگر مقامات عاليرتبه عمـان     ، سفير اين كشور در آمريكا     )ي آن وو وزير دوفاكت  (دارايي عمان   
  . نيز شيعه هستند

 جريان ندارد، چون آنها بخش ناراضـي و         گرايي در ميان شيعيان عمان      خالصه اينكه، خميني  
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  .دهند  محروم از جامعه را تشكيل نمي
داند كـه      نيز الزم نمي   كند ولي سفارت    بينانه را مطرح مي      يك نظريه خوش   حبيب:  نظريه -5

وسايل اطالعاتي وسيع جامعه عماني بـر فعاليتهـاي شـيعيان محلـي             . در قضاوت او ترديد شود    
در مورد بـروز مخالفـت شـيعيان بـه تحريـك            نظارت دقيق دارد كه ناشي از نگراني اين كشور          

ايم لـيكن تـا آنجـا كـه           ً در مورد شكايات شيعيان چيزهايي شنيده      اخيرا.  است خميني] اهللا آيت[
  . فعاليت مخالف چنداني كشف نشده است،دانيم در نتيجه اين نظارت دقيق  مي

 در درازمـدت نخواهـد توانـست بـروز          مطلب مضحك اين است كه مسئله شـيعيان عمـان         
متعصب نسبت به ثـروت و      » اباضي«مخالفت شيعيان را ممكن سازد، ليكن تنفر مسلمانان سني          

  .نفوذ جامعه كوچك شيعي غيرعرب اين مسئله را احتماالً به وجود خواهد آورد
  وايلي

  
  18سند شماره 

  1358 مهر 10 ـ 1979 اكتبر 2  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1973، منامه ـ سفارت آمريكا: از

، ، كويـت  ، جـده  ، تهران ، دمشق ، قاهره ، بغداد دوبيهاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تهران، رياضمسقط

   اوضاع محلي آرام است:كند  به خوبي استقبال مي از پيشنهاد كمك مصربحرين: موضوع
 ، مبـارك  ،جمهور مـصر     وزير اطالعات بحرين علناً از پيشنهاد كمك نظامي معاون رئيس          -1

 سـپتامبر   262132 ز  نيكوزيـا  FBIS( اسـتقبال كـرده اسـت        در مبارزه عليه تهاجم احتمالي ايران     
 و نيـز پيامهـاي مـشابه         از موضـع مـصر     وزارت اطالعـات   سپتامبر   29 تا   28تاريخ  در  ). 1979

ديگري كه از كشورهاي ديگر عربي دريافـت كـرده اسـت قـدرداني نمـود، لـيكن خاطرنـشان                    
ها را نكـرده و نيـز موقعيـت را آنچنـان حـاد                 تقاضاي دريافت اينگونه كمك    ساخت كه بحرين  

 اين كشور را تهديد نكرده اسـت، بلكـه افـراد            وي اضافه كرد كه دولت اسالمي ايران      . داند  نمي
  .اند  خاصي اين تهديد را مطرح كرده

وي بـه سـفير     .  اظهارات خصوصي وزير با خـودداري علنـي آن كـامالً تفـاوت داشـت               -2
در حقيقـت،   . راي جنبه فرصـت طلبـي صـرف اسـت          تنها دا  انگلستان گفت كه پيشنهاد مبارك    

هـاي    وي گفـت، تبـادل بيانيـه      .  پيامي دريافت نكرده است     در مورد اين موضوع از مصر      بحرين
  .عمومي به هيچوجه ارتباطي به اين موضوع ندارد

كــويتي و ســعودي  رتبــه مقامــات عــاليكامــل هــاي   حمايــت در همــين حــال، بحــرين-3
 نيـز بنـا بـه       خليفـه آل  وزير خليفه بن سلمان       نخست. دكن  مي تبليغ   بازديدكننده از اين كشور را    

  .  سفر خواهد كرد اكتبر به عربستان سعودي12 تا 11 وليعهد در تاريخ دعوت فهد
 را در پاسـخ بـه مانورهـاي         ايم خبر استقرار نظاميان سعودي در بحـرين         سته تاكنون نتوان  -4
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 29وزيـر اطالعـات در مـصاحبه        .  قرار دهيم  تأييدمورد  ] فارس [ در خليج  نيروي دريايي ايران  
 عادي بوده و با      و عربستان سعودي   سپتامبر خود گفته بود كه نقل و انتقاالت نظامي بين بحرين          

 گفت كه هيچيك از نيروهاي      ولي روز بعد، وليعهد شيخ حمد     . هاي ايراني مرتبط نيست     فعاليت
 صورت لزوم آنها خواهند     اند ليكن اظهار داشت كه در        مستقر نشده   در بحرين  عربستان سعودي 

 سپتامبر سـفير  25وزير خارجه در پاسخ به سؤال مورخ . توانست به سادگي به اين كار بپردازند    
به » .ما اميدواريم كه اين كار لزومي نداشته باشد       «: در مورد شايعه حضور نظاميان سعودي گفت      

  .اند ه فرستاده نشدههمين دليل معتقديم كه تاكنون هيچيك از نظاميان سعودي به اين منطق
 يـزدي سـخنان   مطبوعات محلـي    .  كامالً آرام است    وضع امنيتي محل و پايين شهر منامه       -5

] فـارس  [ در امور داخلي كشورهاي خلـيج      وزير خارجه را در مورد سياست عدم مداخله ايران        
اكثر ناظران سياسي معتقدند كه رابطه شيعيان و دولت در اواخر ماه نوامبر يعنـي   . اند  ر كرده منتش

روزهاي محرم وعاشورا و راهپيماييها و مراسم سنتي شيعيان به مرحله آزمايش گذاشته خواهـد    
  پلترو                             .                                                                                    شد

  
  19سند شماره 

  1358 مهر 13 ـ 1979 اكتبر 5  محرمانه
   ـ فوريسي. ، واشنگتن ديوزارت امورخارجه: به  9015  ـ وزير امورخارجه، نيويورك: از

، ، جـده  ، دوحـه  ، دمشق ، قاهره ، بيروت ، امان دوبيهاي آمريكا در      سفارتخانه: اطالعجهت  
  ، تهران، صنعامنامه

  ، وزير خارجه بحرين با شيخ محمد بن مبارك الخليفهدرزگفتگوي دوجانبه سان: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 گفت دولـت ايـران مايـل اسـت كـه             اكتبر، شيخ محمد   4در گفتگوي دوجانبه    :  خالصه -2

خواهنـد در بخـش        بهبود بخشد، ليكن ظاهراً گروههاي مهـم ايرانـي مـي           را با بحرين  روابطش  
بايد مشتركاً با   ] فارس [وي معتقد است كه كشورهاي خليج     . فتنه برپا كنند  ] فارس [عربي خليج 

] فارس [ خواستار مشورتهاي بيشتر كشورهاي عربي خليج      شيخ محمد .  وارد گفتگو شوند   ايران
 بـه خـاطر نادرسـت     را در مورد تنگـه هرمـز  اما، وي پيشنهاد اخير عمان    . در زمينه امنيتي است   

وي از روند افراطي ضدغربي موجود در كنفرانس        . د قرار داد   مورد انتقا  هاي عمان   بودن تاكتيك 
 به ذكـر آخـرين رويـدادهاي مـذاكرات صـلح           ساندرز.  ابراز نگراني نمود   غيرمتعهدها در هاوانا  

. كه تفاهم بيشتري نشان دهند و ديگر كشورهاي عربي خواست  پرداخت و از بحرينخاورميانه
  .پايان خالصه

 گفتگــوي  اكتبـر در نيويـورك  4 در تــاريخ  و شـيخ محمــدبن مبـارك الخليفـه    سـاندرز -3
  :در اين گفتگو به مطالب ذيل پرداخته شد. اي انجام دادند دوجانبه

گيـري     گفت كـه پـس از اوج       پس از تبادل تعارفات معمول، آقاي ساندرز      . ن انقالب ايرا  -4
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 تـأثير آيـد، و در مـورد     بـه حـساب مـي   انقالب اسالمي اين اولين گفتگوي وي با شيخ محمـد     
چيـز روشـن      هـيچ  « وزير خارجه گفت در مورد آينـده ايـران         . سؤال كرد  انقالب از شيخ محمد   

 وزير خارجه دو بار مالقات كرده است كه يـك بـار آن              هاي اخير با يزدي     وي در هفته  » .نيست
 قصد ندارد  به وي اطمينان داده است كه ايران    بود و يزدي    و بار ديگر آن در نيويورك      در هاوانا 

 بـه   ليكن بـه محـض اينكـه شـيخ محمـد          . مداخله كند ] فارس [در امور ديگر كشورهاي خليج    
 تهديد كرده است كه انقالب را صـادر خواهـد           يو ايران شنود كه راد    كند مي    مراجعت مي  بحرين
حمايـت خواهنـد    ] فـارس  [گويند كه از ناآرامي در خلـيج        بسياري از گروههاي ايراني مي    . كرد

  .تواند منبع اصلي مشكالت باشد كرد، و اين مي
 در   از حـضور شـديد آمريكـا        متذكر شد كه وزير خارجـه ايـران         پس از آن شيخ محمد     -5

 در مريكاآ پاسخ داده بود كه در مورد حدود حضور شيخ محمد.  ابراز نگراني كرده استبحرين
 بـه   گفته بود كـه بهتـر اسـت ايـران    وي به يزدي.  اطالعات درستي نداده استبه يزدي  بحرين

مطبوعـات ايـران رژيـم      .  نداشـته باشـد    انقالب خود متكي شود و كاري به كار شيعيان بحرين         
 شكايت كـرده     در اين مورد به يزدي     كنند، و شيخ محمد     يم شاه توصيف مي   بحرين را مشابه رژ   

 است و    وي يادآور شده بود كه اين رابطه به نفع بحرين          ، و آمريكا  در مورد رابطه بحرين   . است
 را سـرزنش      نبايد در اين مورد تنها بحـرين        ايران.  است شابه رابطه ديگر كشورها با واشنگتن     م

  .كند
فـت   گ اند، شـيخ محمـد       متمركز كرده   سؤال شد كه چرا ايرانيها توجه خود را به بحرين          -6

 بپردازنـد، و    خواهند در حال حاضر به مشاجره با عربستان سعودي          علت اين است كه آنها نمي     
  بحرين  دوستانه  معتقد است كه روابط    اما، شيخ محمد  . اند     را انتخاب كرده   به همين دليل بحرين   

ي از اهللا خمينـ  آيـت ) الـف :  بـه وي اطـالع داده بـود كـه     رو به بهبود است، چون يزدي  و ايران 
)  خودداري كند و ب    آميز عليه بحرين     تحريك سخناني خواسته است كه از ايراد       اهللا روحان   آيت

سفير جديد .  افتاده بود به زودي انجام خواهد گرفت  تأخير كه به    انتصاب سفير ايران در بحرين    
  . پرواز كرد روز قبل به سوي تهران،بحرين در ايران

ت كـه وي خواسـتار همكـاري        ، وزيـر خارجـه گفـ       در رابطه با پاسـخ صـحيح بـه ايـران           - 7
 و  وي از اينكه در تـشنج اخيـر بـين ايـران           . است] فارس [تر بين كشورهاي عربي خليج      صميمانه
لـيكن  .  اعـالم كـرده بودنـد اظهـار رضـايت كـرد        ، اين كشورها حمايت خود را از بحرين       بحرين
 شـيخ محمـد   . اش بايد فراتر از اين رفته و با ايران وارد مـذاكره شـوند                و همسايگان عربي   بحرين

] فـارس  [مرز است و نيز در نزديكي كـشورهاي عربـي خلـيج              هم  با شوروي  يادآور شد كه ايران   
] فـارس  [ و يـا بـا كـشورهاي خلـيج         كنـد  همكاري    يا بايد با شوروي    د، و بنابراين تهران   قرار دار 

  بفهمانند كه دوستي بـا خلـيج  بايد به ايران ] فارس [اعراب خليج . آميز برقرار سازد    روابط مسالمت 
  . است نبايد متوجه شود كه تنها راه چاره براي آن نزديكي به مسكوايران. تر است محتمل] فارس[

اوضـاع  « در مراحل بعدي گفتگو، وزير خارجه سؤال كرد كه اگر در نتيجه انقالب ايران                -8
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منظور وي پيدايش يـك رژيـم افراطـي         .  داد العملي نشان خواهد     چه عكس  آمريكا» وخيم شود 
 پاسخ داد كه حمله هر كشور به كشور ديگـر علـت اصـلي               آقاي ساندرز .  بود گرا در ايران    چپ

و . اوضاع فرق خواهـد كـرد     » درون تجزيه شود  «المللي است، ليكن اگر كشوري از         نگراني بين 
 سؤال كرد كه آيا     شيخ محمد .  با آن خالي از مشكالت نخواهد بود       براي بيگانگان نحوه برخورد   

 بيني نيست و با صداي بلند گفت ممكن است كه كشورهاي خلـيج               پيش   قابل رويدادهاي ايران 
  .شوندنيز بدون اينكه خود بدانند به چنين وضعي دچار ] فارس[

  تـا كويـت    از عمـان  » زنجير رابطـي  « را   ]فارس[ خليج محمد شيخ]: فارس [ امنيت خليج  -9
 آقاي. تري صورت گيرد    وي گفت اميدوار است كه ميان آنها مشورتهاي صميمانه        . دكرتوصيف  
اسـت و يـا     » يـك سـخنگو   « سؤال كرد كه آيا منظور وزير خارجه مشورتهاي رسمي با            ساندرز

مايل است كه در آينـده يـك          گفت كه وي بيشتر    شيخ. تماسهاي غيررسمي و بدون بافت ويژه     
  . آن نيستايجاداهان سخنگوي مشترك ايجاد شود، ولي در حال حاضر خو

  گفت كه دولت آمريكا در مورد امنيت خلـيج         ، آقاي ساندرز   در پاسخ به سؤال شيخ محمد      - 10
 دولت آمريكا معتقـد اسـت كـه كـشورهاي خلـيج           . ريزي نكرده است    برنامه خاصي طرح  ] فارس[
سپس ما با خوشحالي تمام هرگونه كمـك الزم را در           . بايد ايده مربوط به آن را ارائه دهند       ] فارس[

 را درك كـرده و بـه آن         ولي، ما حساسيت سياسي ناشي از مداخله آمريكـا        . اختيار قرار خواهيم داد   
مند نيست، اما معني      اين موضوع عالقه  اين بدان معني نيست كه دولت آمريكا به         . گذاريم  احترام مي 

  .كنيم هاي محلي را به خوبي درك مي آن اين است كه ما احساسات دولت
 سؤال  توسط عماندر مورد ابتكار امنيتي تنگه هرمز .  در مورد تنگه هرمز     پيشنهاد عمان  -11

خارجه گفت اصل پيشنهاد خوب است، ليكن نحـوه مطـرح كـردن آن درسـت                 امورشد، وزير   
 سـفر    و ايـران   بـه عـراق   » ]فارس [دوستان خود در خليج   «عمانيها قبل از تماس با      . نبوده است 

ــشانگر اين امر احتماالً. اند  كرده ــك«ن ــت » روي ت ــا اس ــه  . عمانيه ــل از آنك ــرينقب ــد بح  بتوان
درسـت اسـت كـه      . شـده بودنـد   » پيمان«العملي نشان دهد، عمانيها متهم به تشكيل يك           عكس
  .ديده استرا  از رد آن اطالع دارد، ولي پيشنهاد آسيب الزم بحرين
وزير . العمل نشان داده است     شدت عكس  با اين     سؤال كرد كه چرا عراق      آقاي ساندرز  -12

د بوده و ثانياً نشانگر     ديوي   در مورد قرارداد كمپ    خارجه گفت علت آن اوالً موضع خاص عمان       
  . استخارجي » نيروهاي« از مداخله تنفر عراق

  بدون اصرار و پافـشاري آمريكـا       اهد تصريح نمايد كه عمان    خو   گفت مي   آقاي ساندرز  -13
منـديم ولـي       عالقـه  درست است كه ما به امنيت تنگـه هرمـز         . به اين كار مبادرت ورزيده است     

  .ايم پيشنهاد عمانيها را تنها چند روز قبل دريافت كرده
 شركت  وزير خارجه گفت كه در كنفرانس اخير غيرمتعهدها در هاوانا         .  كنفرانس هاوانا  -14

وي به آنجا رفته بود تا بگويد كه نبايد در امور كشورهاي ديگر مداخله كرد تـا بـه                   . كرده است 
ليكن بـه محـض ورود بـه      .  آيد  در كشورهاي ديگر انتقاد به عمل      اين ترتيب از فعاليت كاسترو    
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و بـه   . انـد     كنند و يا سـاكت مانـده         تمجيد مي  كنفرانس متوجه شد كه همه يا صريحاً از كاسترو        
  .توانست در چنين شرايطي گام اول را بردارد  نميهمين علت بحرين

 اظهار داشت كه ظاهراً غرب در نحوه برخورد خود با جهان سوم              در ادامه شيخ محمد    -15
 كـه   واقعيـت رغم اين     علي. شده است » مرسوم«امروزه انتقاد از غرب     كه  راه خطا پيموده است،     

 از جنبـه  هـاي آمريكـا    كمـك . تـسليحات اسـت    شـامل  به جهان سوم بيـشتر       كمكهاي شوروي 
كـاران موجـود در       تر از همه اين است كـه رهبـري محافظـه              مضحك. خوردار است مؤثرتري بر 

  . به عهده داردجنبش غيرمتعهدها را يك كمونيست يعني تيتو
براي ملتهـايي كـه فقـر را تجربـه          ) الف: دكر در پاسخ دو نكته را مطرح         آقاي ساندرز  -16
غـرب بايـد بـه      ) ب. طبيعي است، و از نظر آنها غرب سمبل ثروت است         اند عصيان امري      كرده

، همانطور كه وزيـر     كنددهد اذعان      كفاف جهان سوم را نمي     هاي شوروي   اين واقعيت كه كمك   
 ثابـت كنـد كـه       هاي آمريكـا    ما اميدواريم كه نتايج عملي كمك     . خارجه به آن اشاره كرده است     

  . شريكي بهتر استآمريكا
 گامهاي قطعي در جهـت اسـتقرار         يادآور شد كه آمريكا    آقاي ساندرز .  صلح خاورميانه  -17

 موفق به ارائه نتـايج       در خاورميانه  برعكس، سياست شوروي  .  برداشته است  صلح در خاورميانه  
  . را ندارد انتظار حل مسئله اعراب و اسرائيلهيچكس از روسيه. سازنده و مولد نشده است

آنها در چنـد    .  موفق نشده باشد    در خاورميانه  كند كه شوروي     گفت گمان نمي    شيخ محمد  - 18
وقتي وارد شـدند، خـارج نخواهنـد        «اين خطر هميشه وجود دارد      . اند  نقطه از اين منطقه نفوذ كرده     

 بـه   عالوه بر اين، شـوروي    . توان به سادگي از بين برد        را نمي  يعني رژيمهاي طرفدار شوروي   . »شد
 پاسخ داد اين يك وسيله آقاي ساندرز. دهد، كه مورد قدرداني است ت اخالقي ميها حماي فلسطيني

  . كشد  مسئوليت نيل به نتايج را به دوش ميتبليغاتي ارزان قيمت است، در حاليكه آمريكا
گـذرد و نتـايج جزئـي         د مي ديوي   وزير خارجه يادآور شد كه يك سال از قرارداد كمپ          -19
 پاسخ داد كه برعكس به نتايج بزرگي دست يافته شده كـه از جملـه تعهـد                  آقاي ساندرز . است

 از اين   يلهاي اسرائ   نشين   و برچيدن آبادي    به مصر   جهت بازگرداندن تمام صحراي سينا     اسرائيل
هـا پـس از سـي سـال اولـين             در مورد مسئله فلسطيني   . است و اعاده نهايي اين سرزمين       صحرا

 گفتـيم  اخيرًا به شاه حـسين    . بين هستيم   ما نسبت به گام بعدي خوش     . مذاكرات آغاز شده است   
  .ده فلسطينيها با نظريات ما تطابق داشته باشدنظريات وي در مورد آينممكن است كه 

 نـشان داده اسـت كـه     در ادامه گفت كه دولت آمريكا در صـحراي سـينا      آقاي ساندرز  -20
ا يك پيـشنهاد كلـي       ب هرگاه اسرائيل .  بايد تحت شرايط توافق شده از آنجا خارج گردد         اسرائيل

رو شده جواب منفي داده است؛ ليكن هنگامي كه طرفي يـك               روبه مانند خروج از ساحل غربي    
دانـيم    ما مي . گويند كه مايل به مذاكره هستند       دهد، آنها مي    پيشنهاد ويژه را در برابر آنها قرار مي       

  .ما فقط خواهان تفاهم هستيم. كنندهاي ما حمايت ن  ديگران ممكن است از تالش وكه بحرين
 صـرف   گفت از ميزان اوقاتي كه دولت آمريكا در مورد مـسئله خاورميانـه   شيخ محمد  -21
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وي . بين نيـست     وي چندان خوش   ليكن. كند و نتايج حاصله را نيز قبول دارد         كرده قدرداني مي  
به ضرر اعـراب رفتـار     رفتار بهتري داشته و       آمريكا هميشه با اسرائيل     دولت كند كه   احساس مي 

اميـدوار   اظهـار داشـت كـه     و آمريكا با اعتراف به رابطه ويژه بين اسرائيل  آقاي ساندرز . كند  مي
  ونس                                  .  كنند همكارياست اعراب نيز در مورد اين مسئله با آمريكا

  
  20سند شماره 

  1358 مهر 19 ـ 1979 اكتبر 11  سري
  ، دوحهسفارت آمريكا: به  6302 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از

، ، صـنعا  ، منامـه  ، كويت ، دمشق ، قاهره ، بيروت هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: جهت اطالع 
  تهران

   وزير مشاور قطر با شيخ احمد بن سيفمذاكرات دوجانبه ساندرز: موضوع
  ) تمام متن–سري ( -1
مـد بـن    اي بـا شـيخ اح        اكتبر مالقات صـميمانه    4 معاون وزير خارجه در تاريخ        ساندرز -2

  :رد زير به بحث كشيده شددر اين مالقات موا.  داشت وزير مشاور قطرسيف آل ثاني
 گفتگـوي خـود را بـا مطـرح          ، شيخ احمـد   در پاسخ به پيشنهاد ساندرز    : اي   امنيت منطقه  -3
وي گفت كه ايرانيهـا سـعي      . به دنبال انقالب ايران آغاز كرد     ] فارس [ اوضاع امنيتي خليج   كردن
از يـك  . آورد مداخله كنند و دولت قطر از سياست ايرانيها سردر نمي ] فارس [اند در خليج    كرده

مداخله ] فارس [هاي خليج    در امور شيخ نشين    كند كه ايران    طرف، وزير خارجه ايران اعالم مي     
 سـخنان  آشوب بـه پـا كـرده و در            و بحرين   در كويت  نخواهد كرد، ولي رهبريت مذهبي ايران     

 وابـستگي   قطـر . م كرده است   رژيم شاه اعال   مشابهرا  ] فارس [علني خود رژيمهاي عربي خليج    
خود را در اين مورد انكار كرد ليكن گفت كه اگر ايرانيها بخواهند به روش كنوني خـود ادامـه                    

 بـا كوباييهـا همكـاري       و در صورتي كه عـراق     .  جنگ درخواهد گرفت    و ايران  دهند بين عراق  
. روي عربي قرباني خواهند شـد       هاي ميانه   ه انفجار كشيده خواهد شد و دولت      كند، تمام منطقه ب   

 تكامـل سياسـي     شـيخ احمـد   .  بلكه از آينده نيز بيمناك است       نه تنها از مقاصد كنوني ايران      قطر
 سرانجام سقوط خواهد كرد و خميني] اهللا آيت[ مشابه دانسته و گفت كه رژيم       را با اتيوپي   ايران

هـاي    ها و چپگرايان تندرو خواهند گرفت و خطر مهمتـري عليـه دولـت               جاي آن را كمونيست   
 بـه   هاي ايـران     نيز نسبت به سياست    بنابراين قطر . به وجود خواهند آورد   ] فارس [رو خليج   ميانه

 در مـورد ارائـه يـك        در پاسخ سـاندرز    شيخ احمد . كند   اعتراض مي   و آمريكا   و فرانسه  انگليس
ابتـدا در   ] فـارس  [، گفت كـشورهاي خلـيج     ]فارس [جواب مشترك از سوي كشورهاي خليج     

 خارجه و پس از آن در سطح رؤسـاي دولـت در مـورد امنيـت منطقـه بحـث و                      يرانسطح وز 
در پاسخ به اين سؤال كه در صورت به مخـاطره افتـادن امنيـت                ساندرز. نظر خواهند كرد    تبادل
 چه اقدامي انجام خواهد داد، خاطرنشان سـاخت كـه مـا             ، آمريكا ]فارس [هاي خليج   ننشي  شيخ
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 حمله مسلحانه زميني را جـدي تلقـي كـرده و بـا تمركـز بـر تالشـهايمان در شـوراي امنيـت                       
ي داخلي نيز ما آماده خواهيم      در صورت بروز خطرها   . العمل مناسب را نشان خواهيم داد       عكس

در اين رابطـه     ساندرز. سانيمرياري  ] فارس [هاي محلي خليج     صحيح به دولت   روششد تا به    
 گـسترش داده و  در اقيـانوس هنـد  را گفت كه ما در نظر داريم حـضور نيـروي دريـايي خـود            

رباره امنيت منطقه نشان دهيم، ليكن اين مسئله بايد به طريقي صورت گيرد كه نگراني خود را د   
  .مشكالت سياسي محلي براي دوستانمان به وجود نيايد

ده گرفتـه   از نادي ] فارس [رو خليج   هاي ميانه    گفت دولت  شيخ احمد : ها   و فلسطيني   لبنان -4
وجود يك دولـت نيرومنـد لبنـاني و پايـان يـافتن             .  ناراضي هستند  الدين  شدن قراردادهاي بيت  

 پـس از آن بـه ترسـيم سياسـت           سـاندرز . تضادهاي مسيحيان و مسلمانان امري ضروري است      
 پرداخـت و گفـت مـا در تالشـيم تـا             بنـان و سـاف     در چند ماه آتي در قبـال جنـوب ل          آمريكا

وي اظهار اميدواري كرد كه اين تـالش و حركتهـاي      . ها نيز وارد روند مذاكرات شوند       فلسطيني
از حمايـت متقابـل برخـوردار    ،ما براي اعاده قدرت به دولت لبنان و بازسازي ارتش ملي لبنـان          

  گفـت كـه سـاف   شيخ احمـد . ها نيز نياز داريم   در اين زمينه به همكاري فلسطيني     شود، ولي ما    
المللي مـسئوليت بيـشتري از خـود           در قبال جامعه بين    ،سازمان يافته و به رسميت شناخته شده      

 يادآور شد   ساندرز. كند خواست كه مستقيماً با اين مسئله برخورد         نشان خواهد داد و از آمريكا     
 از ابتكـارات نظـامي   پذيري بسياري يافته است و ظاهراً سـاف       انعطاف كه رهبريت كنوني ساف   

 اهـداف مـذاكرات   وي گفت اگر سـاف   . ه است دست برداشته و به ابتكارات سياسي روي آورد       
  و سـاف  را بپذيرد، موانع موجود بر سر راه مـذاكرات آمريكـا     242در قطعنامه   طرح شده   صلح  

.  بايد اعتراف كند كه مذاكره تنها راه رسيدن به هدف اسـت     فت، ليكن ساف  رنيز از بين خواهد     
 پيـشنهاد خـروج و اسـكان دوبـاره را           گرچه ممكن است اسرائيل   .  بسيار نيرومند است   ئيلاسرا

  .نپذيرد، ولي نشان داده است كه براي دست يافتن به صلح حاضر به مذاكره است
مـاس باشـد و      دائمـاً در مـورد رونـد صـلح بـا دولـت قطـر در ت                  توافق شد كه آمريكا    -5

در اختيـار   ،رگـو    كيـل  ، از طريق سفير آمريكـا     هاي خود را در مورد اوضاع سياسي ايران         يابيزار
   ونس                                                                                        .رهبريت قطر قرار دهد

  
  21سند شماره 

  1358 مهر 23 ـ 1979 اكتبر 15  محرمانه
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  2060، منامه ـ سفارت آمريكا: از

، ، كويـت  ، دوحه ، بحرين ، دمشق ، بغداد ، امان يدوبهاي آمريكا در      سفارتخانه: رونوشت به 
  ، تهران، صنعامسقط

  شمالي] فارس[اري امنيتي در خليج  و همك، ايرانبحرين: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
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 رژيم بحرين از آرامش بيـشتري  وزير ايران  معاون نخستپس از سفر طباطبايي  :  خالصه -2
در بين كشورهاي   . ست نيز ظاهراً رو به بهبود ا      برخوردار شده است و روابط اين كشور با ايران        

 در مورد هدف مشتركشان      و عراق  ، كويت ، بحرين يعني عربستان سعودي  ] فارس [شمال خليج 
وضع داخلي . در حفظ نظم داخلي در قبال مخالفت شيعيان، تفاهم جديدي به وجود آمده است

ولـي در   .  آرام است و نسبت به ثبات اقتصادي آتي كشور اعتمـاد بـسياري وجـود دارد                بحرين
نشين با مشكل مربوط به نحوه برخورد با آرمانهاي رو به گسترش و تحقـق                 درازمدت اين شيخ  

  .پايان خالصه. نيافته اكثريت جامعه شيعي خود رو به رو خواهد بود
، كـه    در قبال بحرين   ه ترديد توأم با تشنج در مورد مقاصد ايران         پس از گذشت يك دور     -3

ي مبني بر استقرار انقالب اسالمي عليه رژيم حـاكم بـر            اهللا روحان    سپتامبر آيت  24با درخواست   
علـت  . انـد   امش بيـشتري برخـوردار شـده       تشديد شده بود، امير و دولت متبوعش از آر         بحرين

 اكتبـر بـه     14وزير ايـران در تـاريخ          معاون نخست  اصلي رضايت خاطر آنها مسافرت طباطبايي     
 بوده است كه طي آن اظهار داشت كه دولت ايران خواسـتار برقـراري روابـط دوسـتانه                   بحرين

است و دولت ايران قـصد نـدارد در امـور داخلـي             ] فارس [ي خليج متكي بر تعاون با كشورها    
 وزيـر خارجـه     ، خـدام  به منظور به رسميت شناساندن نقش صحيح سوريه       . كند مداخله   بحرين
 شد، در حاليكه كاردار ايران در اينجا با ابـراز تنفـر              نيز همزمان با مقام ايراني وارد منامه       سوريه

 توافق مربوط بـه     يكي از نتايج سفر طباطبايي    .  ضرورتي ندارد  گفته است كه ميانجيگري سوريه    
 يعنـي حـسين      در ايـران   تسريع تبادل سفير بين دو كشور بود، و در واقع سفير جديـد بحـرين              

 در د سـفير جديـد ايـران   كـر  تسليم  اكتبر به تهران17 اعتبارنامه خود را در تاريخ رشيد الصباح 
  . نيز در همين هفته انتخاب خواهد شدبحرين
  فاقد قـدرت در ايـران      ، نماينده دولت موقت   د كه طباطبايي  گوين  ها مي    بعضي از بحريني   -4

تـر   اما ديگران معتقدند كه با روشـن . ي يا شوراي انقالبي نيست    اهللا خمين   است و سخنگوي آيت   
 يا ديگـران  ان افرادي چون روحاني   شدن موضع دولت موقت در رابطه با مداخالت خارجي اير         
گوينـد،   عـالوه بـر ايـن، آنهـا مـي     . در اتخاذ مواضع مغاير با آن دچار مـشكالتي خواهنـد شـد     

  .دباشآمده  به اين سفر خميني] اهللا آيت[ تأييدتوانسته بدون   نميطباطبايي
 در اين واقعيت نهفتـه اسـت كـه كـشورهاي شـمال               دومين علت رضايت خاطر بحرين     -5
 ـ بيش از گذشته به هـدف مـشترك     و عراق، كويت، بحرينـ عربستان سعودي] فارس [خليج

گذشته از اينكه انگيزه     -م داخلي رژيمهاي متبوع خود عليه نارضايتي شيعيان         خود در حفظ نظ   
پيامهـاي حـاكي از   . انـد   پـي بـرده  -  تحريك شـده باشـد  ناآرامي داخلي باشد و يا توسط ايران     

  كـه  - حمايت كامل، توأم با پيشنهاد كمك نظامي ارسالي توسط سه كـشور ديگـر بـه بحـرين                 
 در دو هفته گذشـته سـفر         و بغداد  ، كويت وزير خليفه نيز به منظور سپاسگزاري به جده         نخست

 رژيم خليفه را نسبت به امنيت خود در جهان نـاآرام بعـد از شـاه مطمـئن سـاخته                     - كرده بود 
  .است



   ...انقالب اسالمي و كشورهاي حاشيه 

 

55

بيني   وايل سپتامبر بر جو ثبات اقتصادي و خوش        تظاهرات اواخر ماه اوت و ا      ، ظاهراً  ثالثاً -6
اوضاع داخلي آرام است، آژانس پول      .  منفي بر جاي نگذاشته است     تأثير موجود در بازار بحرين   

 اكتبر اعالم كرد كه در ماه اوت كل ذخاير ارزي بانكهـاي ايـن جزيـره بـه                   13 در تاريخ    بحرين
گذاري مشترك  كه با سرمايه] فارس [ترين سردخانه خليج بزرگ.  رسيده است ميليارد دالر3/25

 اكتبـر  11 احداث شده بود در تاريخ  ميليون دالر تجهيزات ساخت آمريكا 3 و    و نيوزلند  بحرين
   و عربـستان   ميليون دالري بحرين800اسناد مناقصه شاهراه  . ايش يافت  گش لماندر بندر آزاد س 

 نيز توافق كرده است كـه هزينـه مـالي           كويت. شد نيز در چند روز آينده منتشر خواهد         سعودي
دي نيز بـه منظـور      بانك جدي . كند تأمينالزم جهت احداث يك كارخانه پتروشيمي مشترك را         

  . وام مسكن ايجاد خواهد شدتأمين
 را براي در نظر گرفتن ضرائب نفتي مورد تجديـدنظر  1980 ـ  81وزارت دارايي نيز بودجه 

وزير دارايي به ما گفته است كه بخش اعظم اين بودجه صرف ايجاد بهبـود در                . قرار داده است  
هتـر شـهرداري در منـاطق روسـتايي         خدمات اجتماعي از قبيل مسكن ارزان قيمت و خدمات ب         

  .شيعيان خواهد شد
  برخالف گذشته منافع زيادي در نتيجه رابطه با ايران         خالصه اينكه ظاهراً بحرين   :  نظريه -7

اش در زمينه امنيت داخلـي دسـت      عايد خود كرده است؛ و به تفاهم بيشتر با همسايگان شمالي          
رغم تظاهرات اواخر تابستان به ثبات اقتصادي آتي خود اميدوار شده اسـت؛               يافته است؛ و علي   

نـشين در     البته، در درازمدت اين شيخ    .  نيز رو به بهبود است     اش با ايران    و ظاهراً روابط دوجانبه   
رابطه با نحوه برخورد با آرمانهاي تحقق نيافتـه و رو بـه افـزايش اكثريـت شـيعه خـود دچـار                       

  .التي خواهد شدمشك
  پلترو

  
  22سند شماره 

  1358 مهر 24 ـ 1979 اكتبر 16  سري
  سي.  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1195، دوحه ـ سفارت آمريكا: از

، ، جـده  ، دمشق ، قاهره ، بغداد ، بيروت ، ابوظبي هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: اطالعجهت  
  ، تهران، مسقط، منامهكويت
  266302  ـوزارت امور خارجه: مرجع

   با كشورهاي شبه جزيره عربي در مورد امنيت قطر: موضوع
  كند ميمذاكره  خليج فارس

  ) تمام متن–سري  (-1
 خارجـه   نيـرا  بـا وز    اكتبـر وزيـر مـشاور قطـر        16 و در تـاريخ      در طائف :  آغاز خالصه  -2

  در مورد امنيـت خلـيج فـارس         و عمان  ، امارات متحده عربي   ، بحرين ، كويت عربستان سعودي 
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ورهاي عربي در رابطـه     اين كنفرانس به دنبال اظهار نگراني شديد كش       . گشايد  باب مذاكره را مي   
 برگـزار   در مورد امنيت تنگه هرمز    و نيز ابتكار عمان   ] فارس [ در قبال خليج   با مقاصد آتي ايران   

  .پايان خالصه متن. شد
 اكتبـر بـه     15 در تاريخ    ثاني در امور خارجي، شيخ احمد بن سيف آل           وزير مشاور قطر   -3

، امـارات   ، بحـرين   خارجه كويت  يران خواهد رفت تا با وز     اينجانب گفت كه روز بعد به طائف      
نظـر   بـه بحـث و تبـادل   ] فـارس  [ در مورد امنيت خليج و عربستان سعودي، عمانمتحده عربي 

 ايجاد شده و نيز      و كويت   براي بحرين  هاي اخيري كه توسط ايران      دردسرها و مزاحمت  . بنشيند
اي است     از جمله مسائل عمده    د امنيت تنگه هرمز    در مور  نحوه برخورد نادرست با ابتكار عمان     

 در قبال    شديداً نگران مقاصد ايران     گفت كه قطر   شيخ احمد . كه در گفتگوها مطرح خواهد شد     
  .آورد  سردرنمي در رابطه با تنگه هرمزبوده و از ابتكار عمان] فارس [خليج
  بـا ابـراهيم يـزدي      گفت كه وي در كنفرانس غيرمتعهدها در هاوانا         شيخ احمد بن سيف    -4

 بـه وي    يزدي. نظر كرده بود    تبادل] فارس [ در قبال خليج    درباره مقاصد ايران   وزيرخارجه ايران 
داشت به قلمرو ديگران ندارد و درصدد تغييـر           اطمينان داده بود كه دولت ايران هيچگونه چشم       

 بـه خـاطر    گفـت كـه وي از يـزدي   بـن سـيف   . ستنيـ ] فـارس  [هيچيك از رژيمهـاي خلـيج     
 سـخنان اطمينانهايي كه به وي داده بود سپاسگزاري كرده ولـي خاطرنـشان سـاخته اسـت كـه                   

 يـزدي .  پديـدار سـاخته اسـت    و اصطكاكهايي در كويت    دردسرهايي براي بحرين   رهبران ايران 
ايـراد شـده    ] فـارس  [هرگونه اظهاراتي كه توسط ايرانيها به منظور عصباني كردن رهبران خليج          

  .گويند گونه افراد از سوي دولت ايران سخن نمي وي گفت كه اين. دكرباشد تكذيب 
  از هرگونه اشاره صريح به وضعيت سياسي آشفته ايران          بيان داشت كه او و يزدي      بن سيف 

 افـراد   سـخنان  از   ،امتناع كرده بودند اما هر دوي آنها اذعان داشتند كه فقدان كنترل دولت ايران             
  .رانند  سخن ميگيرد كه به نمايندگي از جانب ايران ه ميمختلفي سرچشم

. كـرد  اظهار شـگفتي     امنيت تنگه هرمز    مبني بر   وزير مشاور قطري در مورد ابتكار عمان       -5
 آمـده بـود تـا در مـورد           بـاالخره بـه دوحـه      معاون وزير خارجه عمان يعنـي يوسـف العلـوي         

اما اين كـار    . كندنظر     تبادل  در زمينه بهبود بخشيدن به وضع امنيتي تنگه هرمز         نظرات عمان   نقطه
 برخـورد   ا اين روشِ   ب العمل منفي عراق     و پس از بروز عكس      و بغداد  پس از سفر وي به تهران     

، بايست در ابتداي امر بـه طـور خـصوصي بـا عربـستان سـعودي                  مي عمان. صورت گرفته بود  
كه آرمان وحدت بين    د، ولي از آنجا     كر  مشورت مي   و كويت  ، بحرين ، قطر امارات متحده عربي  

اي   رود به نتيجه    رسد و گمان نمي     ها را ناديده گرفته، ابتكار آن نيز مشكوك به نظر مي            اين دولت 
 جـواب   چه خواهـد بـود شـيخ احمـد     در پاسخ به اين سؤال كه تصميم كنفرانس طائف        . برسد

  .واضحي نداد
  در مورد امنيت كلـي خلـيج       بتواند توان تصور كرد كه كنفرانس طائف       مشكل مي :  نظريه -6

 يـك گـذرگاه اسـتراتژيك اسـت كـه تمـام             تنگه هرمـز  . به يك نتيجه مهم دست يابد     ] فارس[
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هـاي نهفتـه ايرانيهـا و     لـيكن رقابـت   .  حياتي دارند  در آن منافع  ] فارس [كشورهاي حوزه خليج  
 عدم اعتماد شش كشور ؛ نتوانسته است آن را تخفيف دهد  اعراب كه رژيم اسالمي كنوني تهران     
 نظر كشورهاي حوزه خليج ؛ و نيز اختالف نسبت به عراقشركت كننده در اجالس امروز طائف

كند سبب عدم تحقق      را تهديد مي  ] فارس [در مورد منبع و ماهيت خطرهايي كه خليج       ] فارس[
 از نظـر    افزايش مبادالت اطالعاتي و تالشهايي در جهت تقويت قطر        . اقدام مشترك خواهد شد   

   .پايان نظريه. كرد حمايت خواهد هايي است كه اين كشور حتماً از آنها نظامي از جمله برنامه
  رگو كيل

  
  23سند شماره 

  1358 مهر 24 ـ 1979 اكتبر 16  سري
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  1198، دوحه ـ سفارت آمريكا: از

  ،، جـده  ، كويـت  ، دمشق ، بيروت ، قاهره ، بغداد  امان هاي آمريكا در    سفارتخانه: جهت اطالع 
  آويو ، تلتهران
  1195 دوحه) ، ب266302وزارت امور خارجه ) الف: مرجع

  اي اوضاع سياسي در ايران ارزيابي دوره: موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
 بـا خوشـحالي بـه        در امور خارجي، يعني احمـد بـن سـيف آل ثـاني              وزير مشاور قطر   -2

 گفت  بن سيف .  اكتبر اشاره كرد   4 در تاريخ    مالقات خود با معاون وزير خارجه هارولد ساندرز       
 شديداً در مورد آن نگران       كه قطر  اي در مورد اوضاع سياسي ايران       هاي دوره   از دريافت ارزيابي  

انم آنها را در موارد     من نيز مايلم اين ارزيابيها را دريافت كنم تا بتو         . است خوشحال خواهد شد   
  .لزوم در اختيار وزير كشور قرار دهم

اي شـده      توأم با نگرانـي فزاينـده       نسبت به رويدادهاي ايران    العملهاي قطر   عكس:  نظريه -3
گرچه شاه ايران در اينجا مورد احترام چنداني نبود، ولي به عنوان رئيس قويترين كـشور                . است

شاه همچنين ثبات و مشروعيت را نشان       . شد   اين حوالي به ديده احترام نگريسته مي       موجود در 
پس از بـه قـدرت      .  پديد آورده است   بنابراين سقوط تدريجي وي نوعي نگراني در قطر       . داد  مي

 چنـين   ، و ايـران   هـاي متعـدد اسـالمي موجـود در قطـر            رغم شـاخه     علي ،رسيدن رژيم اسالمي  
 نهـاد حكومـت     هاي انجام شده در ايـران       اما اعدام . شد كه اسالم تقويت شده است       احساس مي 

] فـارس  [ را نگران كرده و تالشهاي اخير روحانيون ايراني به منظور مداخله در امور خليج              قطر
در رود    مـي  ايـران در نهايـت    ابهام موجود در مسيري كه      . تنيز اين نگرانيها را تشديد كرده اس      

 و به قدرت رسـيدن يـك        ترين كابوس آن سقوط ايران       كه بزرگ  هنوعي ترديد پديد آورد   اينجا  
  .استحكومت كمونيستي در اين كشور 

  رگو كيل
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  24سند شماره 
  1358 مهر 26 ـ 1979اكتبر  18  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  7308، جده ـ سفارت آمريكا: از
ـ  ، منامـه  هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع  ، ، دوحـه  ، دمـشق  ، قـاهره  روت، بي

  .، تهران، مسقط، امانكويت
  1195دوحه : مرجع

  ]فارس [ خارجه خليجيراناجالس وز: موضوع
 يراناي مالقات وز  اكتبر به صورت برجسته   16 در   مطبوعات عربستان ) ديبن  بدون طبقه  (-1

 وزيران با  وزير خارجه عربستان كه طي آن سعود در طائف را]فارس [خارجه كشورهاي خليج
  و قطـر    مشاور در امـور خـارجي عمـان        يران و وز  ، امارات متحده عربي   ، كويت خارجه بحرين 

گـويي    در گفتگو بـا خبرنگـاران بـه كلـي         به دنبال كنفرانس، سعود   .  منعكس كردند  كردمالقات  
 بندي كشورهاي خلـيج  اي درمورد همكاري و صف   به طور ويژه   او گفت كه كنفرانس   . پرداخت

) يكـي از موضـوعات اصـلي بحـث        ] (فارس [و نيز اينكه امنيت خليج    عالقه نشان داد    ] فارس[
تـشكيل كنفـرانس    بايستي انحصاراً در اختيار كشورهايي كه در اطراف آن واقع هستند باشـد و               

  . در حال حاضر لزومي ندارد] فارس [سران كشورهاي خليج
، مانورهـاي نيـروي     هاي اخيـر برخـي از رهبـران مـذهبي ايـران             بيانيه: نظريه) محرمانه (-2

ـ      و ابتكار امنيتي عمان    دريايي ايران  . بـود ] فـارس  [ب كـشورهاي خلـيج     مستلزم پاسخي از جان
 با معمايي روبـرو     ،در كشمكش با مشكل   ] فارس [ و كشورهاي كوچك خليج    عربستان سعودي 

د بـا ايـن وجـو     . كافي نيـست  ] فارس [نيروهاي مسلح آنها براي صيانت از امنيت خليج       . هستند
رو   درخواست براي حمايت غرب تندباد سوزاني از انتقاد را از جانب كشورهاي منطقه كه ميانه              

 در هـر حـال ايـن        . پـيش آمـد    اي كه در اثر ابتكار عمـان        انگيزد، درست مثل واقعه     نيستند برمي 
عالئق درازمدتشان براي  ]فارس [ كشورهاي خليجرهبراناز جانب بيشتر    ) حمايت(درخواست  

قرار گرفتن   خطر   ، براي امنيت منطقه    يا عراق  از طرف ديگر اتكا به ايران     . رسد  مفيد به نظر نمي   
ها و بنيادگراها و درگيري در هرگونه بحـث و منازعـه بـين دو كـشور را                    در معرض نفوذ چپي   

 شركت نداشتند و احتماالً از آنان دعـوت بـه            در كنفرانس  ر از آن عراق   ت   و مهم  ايران. دربر دارد 
  .عمل نيامده بود

براي حل معما در حال ايجـاد يـك جبهـه مـشترك از              ] فارس [اعراب خليج ) محرمانه (-3
 با ارزيـابي سـفارت    ) آمريكا در جده   (سفارتخانه. ها و مذاكرات دوجانبه هستند      طريق كنفرانس 

العـاده و اساسـي پـس از          در دوحه مبني بر اينكه احتمال زيادي جهت همكاري فـوق          ) آمريكا(
بـراي نمـايش نگرانـي      ] ارسفـ  [كـشورهاي خلـيج   . ندارد موافق اسـت     وجود كنفرانس طائف 

مشترك در مورد امنيت دور يكديگر جمع شدند تا بدين وسيله از انزواي هـر يـك از آنهـا بـه                     
  .  بدان مبتال شد جلوگيري به عمل آورند پس از ارائه طرح امنيت تنگه هرمزصورتي كه عمان
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دهـد و هرگونـه        ادامـه مـي     به تحقيق در مورد مفاد اجـالس طـائف         سفارت) محرمانه (-4
  .تحولي را به وزارتخانه گزارش خواهد كرد

  پليك
  

  25سند شماره 
  1358 مهر 29 ـ 1979 اكتبر 21  سري

  سي. ، واشنگتن ديت امور خارجهوزار: به  1915، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
  .ران، ته، مسكو، منامه، لندن، كويت، جده در دوحههاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  مخالفت جوانان عماني با رژيم سلطان: موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
 و كندي    معاون وزير دفاع از وجود فساد در مقامات عاليرتبه عمان          سليم غزالي :  خالصه -2

رتبـه    ه بـر ايـن از اينكـه توسـط افـسران عـالي             او عالو . روند عماني شدن اظهار نارضايتي كرد     
بـه نظـر مـن،      . داشتشود، شكوه      هستند، دور زده مي    انگليسي كه مستقيماً در ارتباط با سلطان      

 و گروهي از جوانان عماني داراي طرز فكر مشابه وي به صورت يك نيروي سياسـي در                   سليم
  .پايان خالصه. هند آمداين كشور درخوا

 گرايـشات   دربـارة  معاون وزيـر دفـاع        اكتبر سليم غزالي   16 در گفتگو با سفير در تاريخ        -3
، انتقاد عمومي از سلطان   بنا به گفته غزالي   .  سخن گفت  به تفصيل  بار در عمان   نادرست و تأسف  

يابد و پس از مدتي اين نارضايتي به صورت اعتصابات و تظاهرات عمـومي                 افزايش مي  قابوس
 ايـن   بنا بـه گفتـه سـليم      . دشخواهد  تبديل  درخواهد آمد و پس از آن به خشونت و تروريسم           

متمركز نيست بلكه بـر افـراد        كه مردي مطلع و تيزهوش است        نارضايتي تنها بر شخص سلطان    
هاي خود براي كسب ثروت بيشتر در حمايت از سبك             كه از موقعيت   موجود در اطراف سلطان   

 »تـيم لنـدن   « به خـصوص در صـحبت از         سليم. كند تمركز دارد    زندگي پر از تظاهر استفاده مي     
كه اكنون رياست دفتر كاخ را به عهده دارد، و قـيس            » رستسند ه « در   لطانيعني همكالسي س  

  .كند  وزير مشاور در امور خارجي به تلخي ياد ميزواوي
. مي به تلخي يـاد كـرد       يك سازمان منطقي در سطوح باالي نهاد نظا        وجود از عدم     سليم -4

تـيم  «افسران انگليسي موجود در هر سه نيرو وزارت دفاع را تحويل نگرفتـه و از طريـق نفـوذ      
 و فرد مافوق بعد از او گفتند سليم. كنند  افراد مورد دلخواه خود را منصوب مي     در سلطان  »لندن

 دريافـت   وزير در امور دفاع و امنيت ملي، به كـرات دسـتوراتي از لنـدن                 معاون نخست  كه فهر 
اي   بدون عبور از كانال ستاد و يا وزارت دفاع و يـا افـسران حرفـه            كنند و تصميمات سلطان     مي

  .شود     ت دفاع به آنها ارجاع مينظامي وابسته به وزار
اند،     ها كرده    شروع به بدگويي از آمريكايي      گفت كه افراد موجود در اطراف سلطان        سليم -5

 كمتـر از     كنندگان تجهيـزات نظـامي آمريكـا        چون در بهار و تابستان گذشته دريافتند كه ارسال        
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در نتيجه بعـضي از محافـل       .  داراي دست باز هستند    بانفوذ،ه افراد   اروپاييها در پرداخت رشوه ب    
  .اند اقدام كرده  در برابر سلطاندروني به بدگويي از آمريكا

كـد رمـز    يك دفتر سيـستم مخـابراتي مـدرن شـامل      پس از آن گفت كه تيم لندن       سليم -6
 افتتاح كرده است و در صورت بازنشسته شدن          را در مجاورت سفارت آمريكا     ديپلماتيك عمان 

 ادامـه   هاي سري خود براي سلطان       خواهد رفت و به فعاليت     از شغل كنوني، او احتماالً به لندن      
 افزوده شود تـا جنبـه        او كاري خواهد كرد كه به فهرست ديپلماتيك سفارت عمان          .خواهد داد 

هـاي     فعاليـت   تا مدتها قبـل قبـول نداشـت كـه لنـدن            سليم.  گردد تأمينحفاظتي كارهايش نيز    
  . داردنادرست و نفوذ ضررباري بر سلطان

كرده است كه بـدون شـك از بافـت       نمونه بارز عمانيهاي جوانتر و تحصيل      سليم:  نظريه -7
در حال حاضر تعداد    . هاي بيشتري خواهند كرد      اظهار نارضايتي  سياسي و اجتماعي سنتي عمان    

 التحصيالن دبيرستان و كـالج در عمـان         يكن با افزايش تعداد فارغ     كم است، ل   افراد شبيه به سليم   
هـاي حـساس در       تعداد كمي هم كه براي احراز پست      . اين وضع به سرعت تغيير خواهد يافت      

هاي خصوصي واجد شرايط هستند جـذب سيـستم موجـود شـده و                دولت، ارتش و يا شركت    
 يك سرهنگ ارتـشي اسـت        اگرچه سليم. يابند  ت مي هاي مهم دس    ها و حقوق    سريعاً به موقعيت  

ك تحـت اشـغال   چـ در يك كاخ كوچك در گرانترين بخش پايتخت در مجاورت كاخهـاي كو            
 لـيكن در    .بـرد  مي وزير مشاور در امور خارجه به سر          و زواوي  ، تيم لندن  رئيس پليس دوسيلوا  

 بـدين ترتيـب      به او هديه شده است تـا       ، مسكن بسيار مجلل ظاهراً از طرف سلطان       مورد سليم 
  .وفاداري مقامات مهم مملكتي را جلب كرده باشد

نتر و   وفاداري، تعداد عمانيهاي جوا    يرغم اين عطاياي سخاوتمندانه در ازا        معذلك، علي  -8
يوسـف  . آينـد   تر روز به روز افزايش يافته و به صورت يك نيروي سياسـي درمـي                كرده    تحصيل
،  فرمانده هنگ مـسقط سعيد] بو[ آل  معاون وزير خارجه، سرهنگ المعتصم حمود ناصر      العلوي

 كه بـه عنـوان      ناميده شده بود، و احمد سويدان      ين فرمانده عماني ارتش عمان    كه گويا اخيراً اول   
. آينـد    در اين گروه به حساب مـي       كنند عالوه بر سليم      كار مي   در دفتر سلطان   »تيم لندن «معاون  

 وفادار است، ليكن نسبت به عدم توانـايي و يـا عـدم تمايـل                گروه نسبت به سلطان   گرچه اين   
ديگراني كه با    و   ، محمد زبير   و عمر زواوي   ، قيس طلبي تيم لندن     به مهار كردن حس مال     سلطان

با ادامه  . كند  اند اظهار نارضايتي و انتقاد مي       استفاده از مشاغل دولتي به گردآوري ثروت پرداخته       
هاي عادي در ارتش، خدمات اطالعاتي،        اين روند، اين گروه و هواداران آنها با ارتقا به موقعيت          

  .خارجه نيروي بيشتري خواهند يافت وزارت پليس و
 براي جلوگيري از شورش و حفظ        بارها به من گفته است كه وجود سلطان         گرچه سليم  -9

 اصرار دارند كه در قبال حمايـت از رژيـم سـلطان           احتماالً  وحدت كشور ضروري است، ليكن      
كناري مـشاورين خـارجي    از بين رفتن فساد در موقعيتهاي عالي و بر        . اصالحاتي صورت پذيرد  

  .طلبانه آنها واقع شده است هاي اصالح  در رديف اول فهرست خواستهداراي نفوذ بر سلطان
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 نـشان داده و      و دوستانـشان تمايـل زيـادي بـه آمريكـا            در حال حاضر، سليم العلـوي      -10
گرچه نسبت به   .  در منطقه نگران هستند    از نفوذ امپرياليسم شوروي   رغم تندرويهاي جواني      علي

ا بوده و عالقه چنداني بـه       ومانند ديگران بورژ  آنان نيز   فساد در مقامات باال ناراحت هستند ولي        
آنان احتماالً خواسـتار برقـراري يـك رژيـم غيرانحـصارطلب و داراي              . سوسياليسم تند ندارند  

تنهـا نگرانـي   .  بوده و در رابطه با ايدئولوژي نيز به غرب گـرايش دارنـد   ل در عمان  اقتصاد ليبرا 
 در منطقـه  هاي طرفدار شـوروي   اين است كه اين كشور عزم راسخ نهضتآنها در مورد آمريكا  
 هستند ولي ترس از آن دارنـد كـه   آنها مايل به همكاري بيشتر با آمريكا  . كند  را جدي تلقي نمي   

  .پيمانان خود كمك نرسانيم به موقع به دوستان و هم
 به علت صراحت لهجه و نارضايتي او از نقش وزارت دفاع، ظـاهراً مـدت زيـادي در                   -11

 و  يوسف العلوي ،  گذشته از ماندن و يا نماندن او، سليم غزالي        . سمت كنوني باقي نخواهد ماند    
             . ايفا خواهند كرد سياسي عمانينده نقش مهمي در آ،دوستانش با وجود تعداد كم

  وايلي
  

  26سند شماره 
  1358 مهر 29 ـ 1979 اكتبر 21  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1919، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، نامـه ، م ، لنـدن  ، كويت ، جده ، دوحه ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .تهران
   وزير كشور در كنفرانس طائفشركت زواوي: موضوع

  )تن متمام –سري  (-1
 وزير مشاور در امور خارجه به درخواسـت خـودم مالقـات              اكتبر من با زواوي    18 روز   -2
در ايـن   .  كه اخيراً از آنجـا بازگـشته بـود قـرار داد             مرا در جريان كنفرانس طائف     زواوي. كردم

 شـركت   ن و عمـا   ، ابوظبي ، بحرين ، قطر ، كويت كنفرانس وزيران امور خارجه عربستان سعودي     
 اجتماع وزيران امور خارجه در اجالس مجمـع عمـومي سـازمان      پياين كنفرانس در    . اند  داشته
 و در يـك      در خارج از طائف    »كامل ادهم «اين اجتماع در اقامتگاه     .  بوده است   در نيويورك  ملل

هـا بـه نحـو بـسيار      محيط آرام و غيررسمي تشكيل شده بود و در جريان آن ديـدگاهها و ايـده             
  .صريح و خالي از هرگونه تشنجاتي مبادله گرديد

اي   وزيران امور خارجه همگي توافق داشتند كه بحـث امنيـت منطقـه    طبق اظهار زواوي   -3
 در جريـان آن مـورد        و ايـران    بيهوده خواهد بود مگر اينكه مسائل مربوط به عراق         خليج فارس 

  .بررسي قرار گيرد ولي درباره اين موضوع ديگر بحث نشد
 شش كشور شركت كننده در كنفرانس     .  يك علت وجودي ديگري داشته است       كنفرانس -4

هاي سياسي و اجتمـاعي مـشابهي داشـته و مقـصود از ايـن اجتمـاع تـشويق تفـاهم و                        سيستم
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ها، موضوعات امنيت داخلي و خارجي از جمله          در اين بحث  . همكاري در ميان آنها بوده است     
مسئله قاچاق اسلحه و جابجايي خرابكاران در طول مرزهاي بين شش كشور مورد بحث قـرار                

  . گرفت
مـسئله همكـاري در زمينـه امنيـت داخلـي در            بايستي  وزيران امور خارجه توافق كردند كه       

مـسائل مربـوط بـه      .  كشور شش كشور بيـشتر مـورد بحـث قـرار گيـرد             وزيراناجالس بعدي   
  .تحوالت سياست داخلي و اجتماعي به نحو صريح و آشكارا مورد بحث قرار گرفت

 مورد بحث قـرار گرفـت       در اجالس طائف  كه  توجه    از مسائل جالب   گفت يكي     زواوي -5
  بـه حكومـت كويـت       بود كه طي آن حكومت يمـن جنـوبي         گزارش وزير امور خارجه كويت    

 را كرده    و عمان   و از آن تقاضاي مساعدت جهت بهبود مناسبات بين يمن جنوبي           كردهمراجعه  
 را در جريـان     اقـدام خـوب   ايـن   ) يمـن جنـوبي    (دولت جمهوري دمكراتيك خلق يمن    . است

 هيأت به   اح اسماعيل  شروع كرده بود كه طي آن عبدالفت       كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد در هاوانا    
. شـود    مراجعه كرده و خواستار توجهات عاليه آنـان نـسبت بـه ايـن امـر مـي                  نمايندگي كويت 

 و وزيـر    ها از وزير امور خارجه جمهوري خلق يمن          پيشنهاد كرد كه كويتي    عبدالفتاح اسماعيل 
 كه به منظور حل برخي  تا در يك كنفرانس در كويت    كنند دعوت   كشور در امور خارجي عمان    

 هيچگونه شرط مقامات يمن جنوبي. كنند شركت مي شود، ريزي    مسائل فيمابين دو كشور طرح    
 كه در كند علناً اعالم ار داشتند چنانچه كويتاي جهت اين مالقات مطرح نكردند ولي اظه ويژه

 به ميزان زيادي در حل مشكالت سياسـي داخلـي كمـك              آنان عمان سرباز مصري وجود ندارد    
همـه  ظـاهراً   كنند يا خير ولي       اي صادر مي    روشن نبود كه آيا كويتيها چنين اعالميه      . خواهد كرد 

اسـاس بـوده       بي ها در عمان    شايعات حضور نظامي مصري   اند كه     وزيران اين واقعيت را پذيرفته    
  . است
در نتيجـه   ) يمن جنوبي  ( اظهارنظر كرد كه ابتكار جمهوري دمكراتيك خلق يمن         زواوي -6

 مشكالت داخلي وجود داشـته باشـد        اوضاع متشنج داخلي آنجا است و تا زماني كه امكان حل          
 و   ميل ندارد كه هيچگونه آشـوبي بـين يمـن جنـوبي            حكومت جمهوري دمكراتيك خلق يمن    

 فتاح اسماعيل اين تاكتيك موقتي است و معتقد نبود كه عبدال    از نظر زواوي  .  صورت گيرد  عمان
كـارتر در     هـاي محافظـه     طلبي درازمدت خود دربـاره اشـاعه سوسـياليزم در همـه رژيـم               از جاه 
 گفت كه بـه كويتيهـا گفتـه اسـت كـه             زواوي.  سعودي منصرف شده باشد    جزيره عربستان   شبه

  يك دعوتنامه رسمي از سوي حكومت كويت       رسال به محض ا   ،اي  جلسهحاضر است در چنين     
  . كندشركت 

 اظهار خشنودي كرد و گفـت كـه ايـن كنفـرانس را بـه               از نتايج كنفرانس طائف     زواوي -7
يي كـه داراي طـرز فكـر        هـا   عنوان نخستين گام در راه بهبود تفاهم و همكاري در ميـان رژيـم             

  .آورد  به شمار مي،باشند  مييكسان در شبه جزيره عربستان
  وايلي



   ...انقالب اسالمي و كشورهاي حاشيه 

 

63

  27سند شماره 
  1358 آبان 1 ـ 1979 اكتبر 23  محرمانه

  سي. دي ، واشنگتنوزارت امور خارجه: به  1204، تهران ـ سفارت آمريكا: از
  ، كويت، جده، دوحه، دمشق، قاهره، بيروت در ابوظبيهاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

 جـده  (    ، ه 2201 بغـداد ) ، د 2871 دمـشق ) ، ج 1195 دوحه) ، ب 2060 امان) الف: مرجع
7308.  

   و خليج فارسايران: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه ( -1
  و نظـر   يت طباطبـايي  مأمورهاي همجوار درباره      شهاي دريافتي از پست    سفارت از گزار   -2

. كنـد  ي و اعراب به طور كلي، تقدير م و همچنين روابط ايراناعراب درباره اوضاع خليج فارس 
  :تر شده است ل به لحاظ چهار موضوع مرتبط با يكديگر پيچيده و اعراب الاقاخيراً روابط ايران

  .الف ـ موضع شيعيان در كشورهاي عرب
  . ايران و خوزستان در استانهاي كردستانب ـ مداخله منتسب به عراق

  . ـ امنيت خليج فارسپ
  . در خليج فارس به ايرانطلبي منتسب  ـ توسعهت
اي از روحانيون شيعه و حاميان آنهـا نـسبت بـه              هر چند ميزان عالقه عده    :  تشيع برادري -3

 در مبـارزه غيررسـمي      با ايـن وجـود    وضعيت شيعيان در كشورهاي همجوار همچنان باالست،        
اهللا   اكنون چند هفته اسـت كـه از آيـت         . نرمش ايجاد شده است    عليه خاندان الخليفه در بحرين    

 باشد بـه    خميني] اهللا  آيت[رسد يك نفر كه شايد خود         ي خبري نيست و چنين به نظر مي       روحان
اي   هآخـرين حملـه بـه رژيـم بحـرين در اعالميـ            . او توصيه كرده است كه سكوت اختيار كنـد        

 به مناسبت  از جانب جبهه آزاديبخش اسالمي بحرين1979 اكتبر 5صورت گرفت كه در تاريخ     
 در ايـن اعالميـه جبهـه اسـالمي        .  صـادر شـد    تظاهرات همبستگي با مستضعفان جهـان در قـم        

 از  ود را عنوان كرده و خاطرنشان سـاخت كـه نهـضت انقالبـي در بحـرين                تقاضاهاي عمده خ  
  . انقالب ايران جدا و مستقل است و مدتها قبل از آن تشكيل شده است

» اشـخاص غيرمـسئول   « نسبت به نگراني اعراب درباره اظهـارات          نخستين واكنش ايران   -4
بدين ترتيب سـفير ايـران در       . دهد     را مخاطب قرار مي    يرانتنها بخش نظامي و رسمي سياست ا      

 اعالم داشته است كه ايران    ) متعلق به عربستان سعودي    ( چند هفته قبل به روزنامه الجزيره      جده
 شايد حكومت موقـت ايـران     .  ندارد اوزكارانه در خليج فارس   هاي ارضي يا مقاصد تج      طلبي  جاه

. كند هاي اعراب را برطرف مي      اي از يك منبع رسمي نگراني       تصور كرده است كه چنين اعالميه     
رسـاند كـه      در هرحال كاهش اظهـارات غيررسـمي ضـدبحريني تلويحـاً درك ايرانيـان را مـي                

 نگراني جدي به     عليرغم ماهيت غيررسمي آن در ميان همسايگان عرب ايران         اظهارات روحاني 
  .وجود آورده است
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 از پـشتيباني نيرومنـدتري      ، براي جلب اطمينـان    كنيم كه اظهارات طباطبايي      ما تصور مي   -5
 يكـي از مالهـاي      طباطبـايي .  برخـوردار اسـت    كومت موقت ايـران   نسبت به حيثيت متزلزل ح    

 از اعتمـاد و پـشتيباني       زاده   و قطـب    و چمـران   رود مانند يـزدي     غيرروحاني است كه تصور مي    
ها گاهي به علت ارتباطات خود بـا حـزب            اين چهره .  برخوردار باشد  خميني] اهللا  يتآ[مستقيم  
 عالوه بر ايـن طباطبـايي     . شوند  ناميده مي » امل«، گروه    تحت رهبري امام موسي صدر     امل لبنان 

 امـام موسـي صـدر     . ي اسـت  اهللا خمين    و هم آيت   داراي ارتباطات خانوادگي هم با موسي صدر      
  . ازدواج كرده استي با خواهر طباطبايياهللا خمين رود و فرزند آيت  به شمار ميدايي طباطبايي

 بـار شـيعيان عـراق       تر از اوضاع فالكـت      ، عميق هاي ايران    دشواري در مورد عراق  :  عراق -6
 مـتهم    و كردسـتان   هـاي خوزسـتان     شـتن در آشـوب     را به دست دا    ايرانيان صريحاً عراق  . است
 در   مدعي است كـه مـدارك مـسلمي دربـاره دخالـت عـراق               استاندار خوزستان  مدني. كنند  مي

بر ايران يـازده نفـر از        اكت 20در اختيار دارد و به طوري كه گزارش شده، روز           استان  اوضاع آن   
 شـده بودنـد    وارد خوزسـتان كه پس از ديدن آمـوزش در عـراق       را  اعضاي يك گروه خرابكار     

و  اي بـه عمـال آمريكـا         هنگامي كه اشاره    درباره كردستان  هاي ايران   اعالميه. دستگير كرده است  
در ميـان شورشـيان     ) يعنـي عـراق   (» شهروندان يك كشور همجوار   « به حضور    كند   نمي اسرائيل

 امـان   172045مـثالً    (هاي انتقادي ضدعراقي در راديو ايـران        شعارها و بيانيه  . كند  آنجا اشاره مي  
FBIS   هاي ضـدعراقي در سـال        به نحو بسيار بارزي شباهت به لحن اعالميه       ) 1979بر   در ماه اكت

 رژيم بعثي عراق را     در آن زمان نيز ايران    .  دارد  در جريان زد و خوردهاي كردها در عراق        1975
  .كرد به داشتن ماهيت غيراسالمي و ديكتاتوري و ضدفلسطيني متهم مي

حـل نظـامي دربـاره        كنند كه جستجو براي يافتن يك راه        ايرانيان احساس مي   بسياري از    -7
هـم مطبوعـات ليبـرال      . نشين و كردنشين جريان دارد اشتباه است        آشوبهايي كه در مناطق عرب    

نها درباره مسايل خودمختاري استا   » حل سياسي   راه« خواستار    و هم حزب كمونيست توده     ايران
حـل واقعـي ايـن مـشكالت و            ايـن احـساس نيـز وجـود دارد كـه راه            با ايـن وجـود    . اند  بوده

شـود، بلكـه جزئـي از          و رهبران استانها حاصـل نمـي       هاي داخلي از مذاكره بين تهران       دشواري
حريـك احـساسات در ميـان        بـراي متوقـف كـردن تبليغـات و ت           و عـراق   موافقتنامه كلي ايران  

ما ترديد داريم كه اگر چنين توافقي نيـز انجـام شـود،    : نظريه. (هاي قومي و مذهبي است   اقليت
 نيز  عراق. خواستند، آزادي عمل دهد      به شهروندان عرب و كرد، به صورتي كه همواره مي          ايران

  ) با شيعيان رفتار كنداحتماالً آزاد خواهد بود تا به نحو مشابه
 را   خلـيج فـارس     قبالً متذكر شده است، ايـران      همانطور كه سفارت  :  امنيت خليج فارس   -8

 را  ارستواند امنيت خلـيج فـ        است كه نيروي دريايي ايران مي      معتقدداند و     منطقه نفوذ خود مي   
  . چنين نيستولي عمالً. حفظ كند

 و اظهـارات آنهـا دربـاره همـاهنگي در            نسبت به همسايگان خود در خليج فارس        ايران -9
نكـه كـشورهاي عـرب،       از اي   به عنوان يك كشور ساحلي خليج فارس       ايران. امنيت ظنين است  
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اينچنـين  . انـد، ناراحـت اسـت        كنـار گذاشـته     را از جلسات مربوط به امنيت خليج فارس        ايران
 خلـيج فـارس    را دراند كه موضع ايران هايي درآمده    به شكل توطئه   نظر ايران   اجتماعاتي از نقطه  

بـه ايـن سـوءظن كلـي        . گذارنـد   كنند يا اينكه بدتر از آن انقالب ايران را عقيم مـي             تضعيف مي 
 بـه نحـوي از انحـا سـرگرم           اين ترس را نيز بايد افزود كه اياالت متحده         ،درباره مقاصد اعراب  

  . است يا عربستان سعودي، عمانين از طريق بحرريزي اقدامات نظامي عليه ايران برنامه
 خاطرنشان شـده اسـت، مـسئولين حكومـت         ب همانطوري كه در مرجع      با اين وجود   -10

 نسبت به مقاصد جمهوري اسـالمي     ] فارس [ از اضطراب كشورهاي ساحلي خليج     موقت ايران 
 وزير امور   وزير و همچنين مذاكرات يزدي       معاون نخست  آگاه هستند و سفرهاي اخير طباطبايي     

  . ها بوده است  دقيقاً براي تسكين برخي از اين نگرانيخارجه با رهبران خليج فارس
 تـا   معتقد است كه مناسبات جمهوري اسالمي بـا كـشورهاي خلـيج فـارس             سفارت: نظريه

گيري نيرومنـد      عالوه بر جهت   دولت موقت ايران  . ثبات و ناپايدار خواهد بود      مدتي در آينده بي   
هاي سـاحلي خلـيج        شيخ نشين  هاي برجسته آن     يك رژيم انقالبي است كه بعضي چهره       ،شيعي
آورند و اين موضـع       مانده دوران فئودالي به شمار مي        را به عنوان پس     و عربستان سعودي   فارس

  . با اين كشورها نيستعالمت خوبي براي مناسبات آينده ايران
  لينگن

  
  28سند شماره 

  1358 آبان 2 ـ 1979 اكتبر 24  سري
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  7442، جده ـ سفارت آمريكا: از

، ، منامه ، كويت ، دوحه ، دمشق ، امان ، بيروت هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  تهران
  1919 مسقط) ، ب7308 جده) الف: مرجع

  ]فارس [ خارجه خليجوزيرانگردهمايي : موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 معاون وزير خارجه سعودي در مالقات خود با كـاردار در بيـستم          عبدالرحمن منصوري  -2

 اكتبر گفتگو   16در  ] فارس [ خارجه خليج  يراناكتبر درباره خطوط اصلي و نتايج گردهمايي وز       
 را براي اين تشكيل داده بود تا عـالوه بـر    گفت دولت عربستان سعودي اجالس منصوري. كرد

 مراجعـه  7371 براي جزئيات به جـده . (مسائل ديگر در مورد اجالس عربي آتي نيز بحث شود    
ائل مـورد   نظر گرديـد ولـي مـس        با وجود اينكه به طور مختصر درباره امنيت منطقه تبادل         ). كنيد

بـراي  )  و عمـان   ، بحرين ، قطر ، كويت عربستان سعودي ( خارجه شش كشور     يرانبحث كلي وز  
 در مـورد     گفت كه پيـشنهاد عمـان      در همين رابطه، منصوري   . اي در آينده موكول گرديد      جلسه

 گفت كه يكـي ديگـر از مـسائل مـورد            منصوري.  مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت      تنگه هرمز 
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 خارجـه تـصميم گرفتنـد جمهـوري دمكراتيـك      وزيرانشد و   مي گفتگو مربوط به يمن جنوبي    
 را رهـا     عمـان   خلق  و جبهه آزاديبخش   متقاعد كنند   را به عادي كردن روابط با عمان       خلق يمن 

  .سازد
 بـا كـاردار، سرپرسـت امـور          مطالب مطرح شده توسط منصوري     درباره در ادامه گفتگو     -3

 يـران  اكتبرگفـت كـه وز     22 بـه مقـام سياسـي در         ربي وزارت امور خارجه اسماعيل الشوري     ع
. را گسترش دهنـد   اند كه همكاري ميان شش كشور مزبور          موافقت كرده ] فارس [خارجه خليج 

ث و بررسي قـرار گرفـت لـيكن مـشكل بتـوان              گفت اين موضوع به تفصيل مورد بح       الشوري
وي خاطرنشان ساخت كـه     . را به تعريف درآورد   ] فارس [همكاري نهايي بين كشورهاي خليج    

 مايل بود همكاري تجاري و مالي بين ايـن كـشورها             وزير خارجه امارات متحده عربي     سويدي
 مايـل بـود ايـن همكـاري       بحـرين . ديـ زايش يابد و يك ريال واحد در اين كـشورها پديـد آ            اف

مايل بود كه ايـن موضـوع در        ) به خاطر عراق   (دربرگيرنده مسائل امنيتي نيز باشد، ليكن كويت      
  .اند كردهفاوتي اتخاذ كشورهاي ديگر نيز مواضع مت. همكاريهاي موردنظر گنجانده نشود

ها حتي امنيتي بوده      نيز خواستار همكاري در همه زمينه       گفت كه شاهزاده سعود     الشوري -4
 چـون ممكـن بـود ايـن         كنـد  پافـشاري    است ولي سعي نكرد بر اين عقيده خود در كنفـرانس          

تـر    خـود را بـر كـشورهاي كوچـك          مايل است عقايد    آيد كه عربستان سعودي    سوءتفاهم پيش 
 گفت از هر يك از اعضاي شـش كـشور عـضو خواسـته            الشوري. تحميل نمايد ] فارس [خليج

تـوان    بنـابراين مـي   . ت كنند شده بود كه در مورد تعاون و همكاري كه مورد نظر آنهاست صحب            
اي بيـشتر     مسئله همكاري منطقه  ] فارس [ خارجه خليج  يرانانتظار داشت كه در اجالس آتي وز      

 هنوز دقيقاً مطـرح   گفت زمان و مدت برگزاري اين اجالس      الشوري. مورد موشكافي قرار گيرد   
 يكن ممكن است در ماه دسـامبر يـا ژانويـه در يكـي ديگـر از كـشورهاي خلـيج              نشده است، ل  

                                         پليك                                                    .برگزار گردد] فارس[
  

  29سند شماره 
  1358آبان  2 ـ 1979 اكتبر 24  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به   2237 ـ ، عراقدفتر حفاظت منافع آمريكا: از
  ، تهران، مسقط، منامه، لندنه، جد در دوحههاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

   در اجالس طائفممانعت از شركت عراق: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
اي دولت عـراق مبنـي بـر عـدم          العمله   اكنون متوجه عكس    ديپلماتهاي عرب مقيم بغداد    -2

معـاون  . هـستند   اكتبر در طـائف    16در  ] فارس [مشاركت اين كشور در كنفرانس وزيران خليج      
 داشت و گويا در ايـن        اكتبر بازديد كوتاهي از بغداد     20 روز   وزير و وزير خارجه كويت      نخست

يت داده بودند تا درصدد جلب رضـايت        مأموربه او   ] فارس [كاران وي در خليج   سفر ديگر هم  
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] فـارس  [ وي نيز گويا گفته اسـت كـه گرچـه همـه كـشورهاي خلـيج              گويا دولت عراق برآيد  
 توجـه   ضور عـراق  مند شوند ولي تصميم گرفتـه شـد كـه حـ              بهره اند از افكار عراق     خواسته  مي

آنهـا  . ايرانيها را جلب خواهد كرد و به كنفرانس وجهه ضدايراني ناخوشايندي خواهد بخـشيد             
 در  باالخره به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه ممانعت از ايـن كـار جلـوگيري از شـركت عـراق                    

 به هيچوجـه     به دولت عراق اطمينان داده است كه در كنفرانس         گويند كويت   مي. است كنفرانس
 گفتـه شـده بـود كـه در هـر            گفتگو نشود، ولي ظاهراً به صـدام      ] فارس [در مورد امنيت خليج   

گردد، دو قدرت نظامي بزرگ منطقه يعني  گزار ميبر] فارس [اي كه در مورد امنيت خليج      جلسه
  .  حتماً بايد شركت داشته باشند و عراقايران
 ايـن    كـه روز بعـد از       در مصاحبه با روزنامه الثـوره       وزير خارجه عراق   يد سعدون حما  -3

 مخالف بهبود روابط كشورهاي عـرب بـا         ديدار منتشر گرديد، اظهار داشته بود كه گرچه عراق        
 در چهـارچوب    سـخنان گرچه اين   . يكديگر نيست، ولي با تشكيل بلوكهاي عربي موافق نيست        

ولـي  ) گيـرد  مـي   را نيـز دربـر  كه عراق(شد  مطرح مي] فارس [مذاكرات جامعه اروپايي و خليج   
 به طور مبهم به جلـوگيري از مـشاركت وي در            يدهمكاران عرب ما در اينجا معتقدند كه حما       

  . اشاره دارداجالس طائف
درست است كه عراقيها بايد از توضيحات ارائه شـده راضـي شـده باشـند ولـي                  :  نظريه -4

كنند كه در تالش خويش براي به رسميت شناخته شـدن بـه عنـوان رهبـر                    احساس مي  احتماالً
ها را بروز نخواهـد        اين نارضايتي  با اين حال، عراق   . اند  قدري عقب مانده  ] فارس [منطقه خليج 

وان كرده، اجازه نخواهد داد كه با يك عن] فارس [اين كشور كه خود را حامي اعراب خليج  . داد
گيهايي پديدار   تيره كنفرانس طائفي در روابطش با اعضاعدم مشاركت ساده در اجالس طائف

  پك                                                                                                                  .گردد
  

  30سند شماره 
  1358 آبان 2 ـ 1979 اكتبر 24  محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  2118، منامه ـ سفارت آمريكا: از
، ، مـسقط  ، لنـدن  ، جده ، دوحه ، دمشق ، بيروت هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهران، صنعاپاريس
  1213 دوحه) ، ب1919 مسقط) الف: مرجع

  ظهور يك نيرو: شمين كنفرانس طائفش: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 يـران  اكتبـر بـا حـضور وز       16 كـه در      در مورد كنفرانس طائف     بحرين يرانوز:  خالصه -2

د اينكـه تعـداد   بـا وجـو  . كننـد  رو برگزار شده بود با هيجان ياد مـي     كشور عربي ميانه   6خارجه  
گيـري    تصميمات اتخاذ شده چندان زياد هم نبود ولي به نظـر آنهـا چهـارچوبي بـراي تـصميم                  
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جمعي در آينده و افزايش وزنه سياسي كشورهاي عربي قدرتمند از نظر اقتصادي در سكوهاي               
ل ولي اينكه اين گروه تا چه حد متحد و مؤثر خواهد بود زير سؤا             . المللي فراهم آمده است     بين

  .پايان خالصه. است
،  اخير طائف سؤال شد، وزير امور خارجه بحـرين   هنگامي كه در مورد اهميت كنفرانس      -3

ذشته تالش كـرده تـا      سال گ   به سفير گفت وي در دو       اكتبر 23 در   الخليفه  شيخ محمدبن مبارك  
 گفتگوهاي مقدماتي بـا ايـن       با رفتن شاه از ايران    . اي مؤثر تشكيل دهد     يك گروه سياسي منطقه   

 نيـز در آنهـا     كـه طبيعتـاً عـراق     » ]فـارس  [متن خلـيج  «چند اجالس اخير در     . كشور لغو گرديد  
 در ماه سپتامبر بوده است، بـه خـاطر اخـتالف            س نفتي طائف   آخرين آنها اجال    حضور داشته و  

  اي بـه همـراه نداشـته         ثمـرات گـسترده    جزيره  هاي شبه    و ديگر دولت   گرايش موجود بين عراق   
 س اوايـل اكتبـر كـه در اقامتگـاه وي در هتـل والـدروف                گفت در دو اجـال     شيخ محمد . است

نيويورك صورت گرفته بود تصميم گرفته شد كه مشورتهاي سياسي فقط در مورد شش كشور               
بـا در نظـر گـرفتن عـدم اتحـاد        . رو كه اهداف و گرايشهاي مـشتركي دارنـد انجـام شـود              ميانه
 انجـام داده بـود، و        در ابتكار خود در قبال تنگه هرمز       ، و خطاهايي كه عمان    روها در هاوانا    ميانه

 تـا   كنـد  مالقات   ، گروه تصميم گرفت كه در طائف      عدم سازش بين شش كشور مزبور و عراق       
ورتي پديد آورد و سعوديها نيز تـاريخ اجـالس را      گيري و مش    بتواند يك مكانيزم خاص تصميم    

  اكتبـر در طـائف     16ترين تصميمي كه توسط اين شش كـشور در تـاريخ              مهم. كردندمشخص  
 خارجه برگزاري يـك     يران كرده بودند قبل از اجالس وز       اتخاذ گرديد اين بود كه همه موافقت      

 ارسـال   ذاردن بر اين پيـام آن را بـه تـونس          اجالس عربي در نوامبر ضرورت دارد و با صحه گ         
  .دكردن

 صحبتي نشد فقط خاطرنشان گرديد كه اگر ابتـدا           در اين كنفرانس در مورد ابتكار عمان       -4
پس از آن وزير به گفتگو      . د مشكالت كنوني را به همراه نداشت      ش  طرح مي  در كنفرانس طائف  

 پرداخت كه خطوط اصلي آن در        با كويت   نحوه برخورد جمهوري دمكراتيك خلق يمن      ارةدرب
 چيـزي   ،وي گفـت در مـورد تـصميمات ويـژه ديگـر           .  گزارش شده است   1919 تلكس مسقط 

 گرديد كه بر اساس آنهـا بايـد         تواند بگويد فقط اظهار داشت كه مسائل آتي بسياري مطرح           نمي
 و  از آن جمله اين است كه در مورد ايجاد روابط با شـوروي            ؛هاي مشتركي اتخاذ گردد     سياست

وي گفت در اين اجالس درخواست شده است كـه در           . كشورهاي اروپاي شرقي چه بايد كرد     
  . اتخاذ شودمحكم ولي غير برخوردي نيز يك موضع قبال ايران

 وزير خارجه گفت، بعضي از كشورها از اينكه در اين اجالس شركت داده نشدند اظهار                -5
 را در جريان اخبار اين گروه قـرار     بوده است بغداد   مأمور كه    به كويت  عراق. اند  نارضايتي كرده 

 كه  وليعهد اردنحسن. الس چندان خوشحال نيستدهد گفته بود كه از منزوي شدن از اين اج     
بايست در اين اجالس       نيز مي   آمده بود گفت اردن    براي گذراندن يك تعطيالت كوتاه به بحرين      

 بوده است تا موضع اق بيشتر شبيه عرليكن به وي گفته شد كه موضع اردن. شد  شركت داده مي  
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البتـه در  .  نيز از اين موضوع ناراضي اسـت      كند كه جمهوري عربي يمن      وي فكر مي  . جزيره  شبه
شايد .  آن باشد  تأثيرتوان اين گروه را گسترش بخشيد مگر اينكه هدف كاهش             حال حاضر نمي  

نيز خواسته شود كـه بـه ايـن    » رو ميانه«هاي  ر دولت در آينده پس از ثابت شدن وحدت، از ديگ        
چـون  . صحبت نخواهيم كـرد   » ]فارس [خليج« گفت ما ديگر درباره      شيخ محمد . گروه بپيوندند 

صـحبت  » شش كشور عـضو   «ما از اين پس درباره      . از اين كلمه بيش از حد استفاده شده است        
  .خواهيم كرد

با وجود اينكه نتايج . كند  كامالً طرفداري ميوزير امور خارجه از كنفرانس طائف:  نظريه -6
گيـري   كننده نبوده است، وي معتقد اسـت كـه بـاالخره بـراي تـصميم      حاصله چندان هم دلگرم   

 نيز به همين ترتيب      بحريني يرانديگر وز . جمعي بين شش كشور چهارچوبي فراهم آمده است       
وزير بهداشت به سفير گفت اين اجالس گـامي بـراي تـشكيل يـك بلـوك         . هيجان زده هستند  

وزيـر گـسترش    .  بتواند به طور جمعي با آن سر و كار داشته باشد           كه آمريكا بوده  رو غربي     ميانه
آميـز اسـت، لـيكن        البته اينهـا همـه اغـراق      . ست آن را پيمان عربي رم خوانده ا       ويايوسف شير 

المللـي و   رو در صحنه عربـي و بـين    گامي است براي تقويت نقش اعراب ميانه      كنفرانس طائف 
عالوه بر آن براي مشورتهاي مشترك سياسي در زمينه امنيت منطقه و مـسائل مـوردنظر ديگـر،                  

ه نشان خواهد داد كه ايـن گـروه تـا چـه حـد متحـد و                  ولي آيند . چهارچوبي ايجاد كرده است   
  پلترو                                                                                             .يكپارچه خواهد بود

  
  31سند شماره 

  1358 آبان 2 ـ 1979 اكتبر 24  سري
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1213، دوحه ـ سفارت آمريكا: از

، ، منامـه  ، كويـت  ، جده ، دمشق ، بيروت ، بغداد هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، تهرانمسقط
  1195 دوحه) ، ب7308 جده) الف: مرجع

  براي گفت و شنود ] فارس [وزيران امور خارجه خليج: موضوع
  ارند موافقت دبا رژيم تهران

  ) تمام متن–سري ( -1
، عربـستان   ، كويـت  ، امـارات متحـده عربـي      كشورهاي قطر از قرار معلوم    :  آغاز خالصه  -2

  :اند   در موارد ذيل موافقت كرده و عمان، بحرينسعودي
ب ـ بهبود بخشيدن به مشورتها  . دهندتري ارتقا  را به سطح باال گفت و شنود با ايرانالف ـ 

  .پايان خالصه.  ـ از لحاظ نظامي خود را تقويت كنندپو تبادل اطالعات در ميان خودشان و 
كـشتي   بـراي معرفـي ناخـداي         اكتبر ضمن مالقات با وزيـر مـشاور قطـر          20 در تاريخ    -3

  اكتبـر در طـائف     16 دربـاره اجتمـاع       من از شـيخ احمـد بـن سـيف آل ثـاني             آمريكايي السال 
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اند كه   موافقت كردهيران در پاسخ گفت كه وزشيخ احمد. پرس و جو كردم) عربستان سعودي(
 كشور تبادل اطالعات بهبود يابد و هر يك از كشورها ظرفيت دفاعي خود را تقويت                6در ميان   

 دريافـت شـده طـي تلگـرام      تقاضاي فروش نظامي كه به تـازگي از قطـر         : نظريه. (خواهند كرد 
اي بهبود تفـاهم بـا دولـت        اي بر   العاده  هاي فوق   و كشورها كوشش  ) شود  اي گزارش مي    جداگانه

 كه در مذاكرات شركت داشـتند       در حاليكه كشورهاي خليج فارس    .  به عمل خواهند آورد    ايران
هاي بسياري دارند ولي معتقدند كه يك دولت احتمالي جانشين كه تحت      از رژيم ايران ناراحتي   

عالوه بـر ايـن كـشورهاي    .  از اين رژيم خواهد بودتر ها باشد بسيار وحشتناك     سلطه كمونيست 
 در ممكن است قادر باشند از طريق سرگرم كـردن دولـت تهـران     ] فارس [شبه جزيره در خليج   

 و در نتيجه اثرات اين عمل       سازندآميز بعضي از سياستهاي اين دولت را معتدل           مذاكرات تفاهم 
  .ارزد  اين كار حداقل به آزمايش آن مي. ي را از دست خودش نجات بخشند اسالم رژيم جديد

  وزير امور خارجه عربستان سـعودي   موافقت حاصل شد كه سعود الفيصل      ، در كنفرانس  -4
مور خارجه ساير كشورهاي شركت كننده در مذاكرات  ايران ديدن  كند، و وزبه زودي از تهران

هاي   اكنون همگي در پست   ] فارس [سفيران كشورهاي خليج  .  ديدن خواهند كرد   متعاقباً از ايران  
ات هاي خود براي بهبود تبادل اطالعات و نظر         اين سفرا به تالش   .  مستقر هستند  خود در تهران  

هدف كلي اين است كه تفـاهم و شناسـايي   .  ادامه خواهند دادهاي دولتي در تهران    با وزارتخانه 
  .بهبود يابد] فارس [ و كشورهاي خليجمنافع مشترك بين ايران

 ممكـن  .رسـد   معقول به نظر مـي     ارزيراً به نحو ب    گفتم اين روش ظاه     من به شيخ احمد    -5
  قرار دادن ايـران    تأثير  در تحت   كوشش هماهنگ و پيگير از سوي كشورهاي خليج فارس         است

هـاي     و بـويژه شخـصيت     رهبران كنـوني ايـران    .  باشد مفيدهاي سازنده بسيار      گيري  براي جهت 
يل دارند كه سياست را با اصول اخالقي مطلق سياه يا سفيد تطبيق دهند در حاليكه                روحاني تما 

نظر دائمي اگر از  تبادل. باشد رژيم به طور كلي اغلب قرباني توهمات ساخته و پرداخته خود مي
هاي سياسي كمك خواهـد   لوحي روي حسن نيت و همدردي انجام گيرد به برطرف كردن ساده      

 داشته باشند انجام دهنـد      تمايل] فارس [كشورهاي خليج ممكن است   تي كه   يكي از اقداما  . كرد
 بخواهند خرد بيشتري نشان دهـد و در خـرج كـردن واقعـي پـول بـراي                   اين است كه از ايران    

 بـه خـوبي از تجربـه        ايرانممكن است   .  عقل سليم را به كار بندد      عمران اقتصادي در كردستان   
امـان و     اش جنگ داخلي بي     سياست سركوبي خشن كردها تنها نتيجه     .  درس عبرت بگيرد   عراق

ها امكان دارد كه با عمران اقتصادي و تفاهم ـ و شايد به كار   براي ايراني. فرسايشي خواهد بود
 آنان بر عكس اعراب با كردها يك نزديكي هايي دست يابند، زيرا بردن اندكي زور ـ به موفقيت 

  .تاريخي و زباني دارند
 بر سـر مطـرح سـاختن موضـوع           اين بود كه اين كنفرانس      گرايش اظهارات شيخ احمد    -6

مـن اظهـار اميـدواري    . نجام نداد كشور برخورد خشني ا    عمان با اين   از طرف    امنيت تنگه هرمز  
اي بـراي    به صـورت واقعـي تالشـهاي ويـژه      كشور شركت كننده در كنفرانس     5كردم كه ساير    
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د كه عضو واقعي ايـن مجمـع        كن چنين تصور     مسقط تا به عمل آورند     نظر مستمر با عمان     تبادل
 قبالً با آنان مشورت نكرده است، ولي مقـصر          اند كه عمان     ساير كشورها گله كرده     و قطر. است

 بـراي درك مـشكالت سـلطان         و ساير كشورهاي شركت كننـده در كنفـرانس         كيست؟ آيا قطر  
كند، تمام تالش خود را  هاي آنها را درك مي  و حصول اطمينان از اينكه وي همه نگراني      قابوس

اند؟ وزير مشاور در امور خارجي اعتراف كـرد كـه آنهـا چنـين تالشـي صـورت                     مبذول داشته 
  .اند نداده
 و من معتقد هستيم كه ديگران نيز به مرحله نگراني عميق در مورد خطـرات          قطر:  نظريه -7

بدترين كابوس اين است كه رژيم كنوني بـه         . اند   رسيده اناحتمالي ناشي از رژيم اسالمي در اير      
هـا اداره      باعث نارضايتي است در اقدامات خود شكست خورده و كمونيـست          صورتي كه فعال

از ايـاالت  ) تلگـرام جداگانـه  (نتيجه فوري آن تقاضاي فروش اسـلحه    . امور را به دست بگيرند    
همين مسئله به تنهايي و به وضوح براي ما اسـباب دردسـر خواهـد بـود و                  . هد بود  خوا متحده

  .مجبور خواهيم بود با آن مواجه شويم
كند و اگر پاسخ ما به اين احساس حاكي از همـدردي               از لحاظ نظامي احساس فقر مي      قطر

  .نباشد آن را درك نخواهد كرد
 و نيز در بين     ريزي گفت و شنود مستمر با ايران         جهت پايه  تصميم كنفرانس :  ادامه نظريه  -8

رسد كه مذاكره با حكومت ايران        به ويژه براي من چنين به نظر مي       . خودشان مايه اطمينان است   
  .اثرات مثبتي دربر داشته باشد

  عدم اعتماد مستمر ايرانبا نظر به بود ولي غريبه اين كنفرانس آشكارا عراق:  ادامه نظريه-9
در كنـار   -حـداقل در حـال حاضـر     -  شايد كشورهاي ساحلي خلـيج فـارس       ،نسبت به عراق  
، انهاي آنان جهت افزايش تفاهم با ايـر         اين امر به كوشش   . اند  رده عاقالنه عمل ك   گذاردن عراق 

  ورگ  كيل                                                                                    .بخشد اعتبار بيشتري مي
  

  32سند شماره 
  1358 آبان 5 ـ 1979 اكتبر 27  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: هب  1230، دوحه ـ سفارت آمريكا: از
، امـه ، من ، كويـت  ، جده ، دمشق ، قاهره ، بيروت هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، تهرانمسقط
  1213 دوحه) ، ب3118 منامه) الف: مرجع

   با دولت ايرانروابط سافدربارة ] فارس [ امور خارجه خليجوزيراننگراني : موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
 وزيـر   درباره گفتگوي خود با شيخ احمد بـن سـيف آل ثـاني             -  هلنر  سفير آلمان غربي   -2

ديـبخش   و گفت وي به گفتگويي كـه دربـاره سـازمان آزا            كرد با من صحبت     امور خارجه قطر  
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 بـا نگرانـي     يـران وز.  انجام شده بود اشاره كرده اسـت        اكتبر در كنفرانس طائف    16 در   فلسطين
هـاي     صميمي شود كه رژيم     آن قدر   و ايران  روابط بين ساف  ممكن است   اظهار داشته بودند كه     

وابـستگي  .  اعمـال نفـوذ نماينـد    نتوانند مانند گذشته بر سـاف سنتي عربي در شبه جزيره عربي  
ي سـبب شـده اسـت كـه نتوانـد      كننده نفت عربـي از نظـر مـال     به كشورهاي صادر   شديد ساف 

 عالوه بـر منـابع عظـيم مـالي خـود            ليكن رژيم اسالمي تهران   . تندرويهاي زيادي به خرج دهد    
شود كه  اين موضوع سبب مي.  براي اسالم نيز كارهاي زيادي كرده استدرباره اهميت اورشليم

 در بسياري از هايي كه به قول سفير آلمان غربي  نفوذ در ميان فلسطيني بتواند انگيزه ايجاد   تهران
 گفـت ايـن     هلنـر . اند به دسـت آورد      هاي حساسي اشغال كرده     پست] فارس [كشورهاي خليج 

] تـشكيل [ تقاضـاي    بخش از گفتگوي وي زماني انجام شد كه شيخ احمد بـن سـيف آل ثـاني                
 مطـرح    از كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا را براي شناخت ديپلماتيـك سـاف             يكنفرانس
  .نمود

 توسط جامعه اقتـصادي اروپـا سـبب          اين بود كه به رسميت شناخته شدن ساف        منطق شيخ 
 بـه   خواهد شد كه اين سـازمان از خـشونت اجتنـاب ورزيـده و بـراي حـل مـشكل فلـسطين                     

  .ديپلماسي روي آورد
 از  هـا در قطـر       نفري فلسطيني  20000همانطور كه در گزارشها آمده است جامعه        :  نظريه -3

ها در اين جامعـه       فلسطيني. اي برخوردارند   مالحظه  لي خوب و موقعيت استراتژيكي قابل     بنيه ما 
و اكثريـت آنهـا از      . دهنـد   مشخص بخش باالتر طبقه متوسط و عناصر روشنفكر را تشكيل مـي           

بنـابراين  . كننـد    اظهـار خـشنودي و رضـايت مـي          انقالب فلـسطين   ازدولت قطر   مالي  حمايت  
 اسـالمي   فكـر كننـد كـه ايـران       ] فارس [ و ديگر كشورهاي عربي خليج     ست كه قطر  غيرعادي ا 

  .كندتواند به فلسطينيها بيش از ديگر اعراب كمك  مي
  رگو كيل

  
  33سند شماره 

  1358 آبان 5 ـ 1979 اكتبر 27  يسرّ
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1231  ـ، دوحهسفارت آمريكا: از

، ، منامـه  ، كويـت  ، دمشق ، قاهره ، بيروت ، بغداد هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، تهرانمسقط
  1213دوحه ) ، ب2118منامه ) الف: مرجع

  هنوز در نظر دارند ] فارس [ امور خارجه خليجيرانوز: موضوع
  تفاهم جديد خود را غيررسمي نگاهدارند

  )مام متنت -سري  (-1
 آلمـان  يران، در گفتگوي جداگانه بـا سـف   وزير امور خارجه قطر    احمد بن سيف آل ثاني     -2
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كننـده در     شـركت ] فـارس [  و پـنج كـشور خلـيج        اظهار داشت كه قطر     در دوحه   و ژاپن  غربي
اند كه گويا پيمـاني را         اكتبر به چنان وحدتي در زمينه اهداف دست يافته         16 در   كنفرانس طائف 

حـرارت   بـا    گفت از كنفرانس طـائف      بيني سخن نمي     كه معموالً با خوش    شيخ. اند  منعقد ساخته 
 تالش خواهنـد    كننده در كنفرانس    ولي اظهار داشت كه كشورهاي شركت     . كرد  زياد صحبت مي  

كرد اين وحدت خود را به طور رسمي علنـي نـسازند و يكـي از داليـل آن نيـز جلـوگيري از                       
 متوجه نشود كه كـشورهاي عربـي        دليل ديگر آن اين است كه ايران      .  است ناراحت شدن عراق  

  .اند واقع در ساحل جنوبي تالشهاي خود را به شدت هماهنگ كرده
  رگو كيل

  
  34سند شماره 

  1358 آبان 6 ـ 1979 اكتبر 28  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  7528، جده ـ سفارت آمريكا: از

  .، تهران، صنعا، مسقط، منامه، لندن، كويتهاي آمريكا در بغداد سفارتخانه: جهت اطالع
  2237بغداد : مرجع

   در اجالس طائفجلوگيري از حضور عراق: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 سرپرسـت امـور عربـي وزارت امـور           اكتبر به هنگام گفتگو با اسماعيل الشوري       23 در   -2

 در  »كنـا «رش  بـه خـصوص گـزا     (خارجه، مقام سياسي در مورد صحت گزارشـات مطبوعـات           
وزير و وزير امور خارجـه    نخستكه مدعي بودند سفر الصباح ) LD 200928  لندن FBISتلكس  
 امـور   يـران وز براي اين بوده است كه آن كشور نيز در جريـان نتـايج اجـالس                  به بغداد  كويت

 بـا عـصبانيت گفـت اگـر شـيخ           الـشوري .  سؤال كرد  ، اكتبر قرار گيرد   20 در   خارجه در طائف  
 يـران  بدون اجازه وز   ، گفتگو كرده باشد    با همتاهاي خود در بغداد      درباره اجالس طائف   الصباح

وزير و وزيـر      وي گفت ديدار معاون نخست    . اين كار را انجام داده است     ] فارس [خارجه خليج 
 متمركز  با ايرانت و كوي مربوط به دو كشور بوده و بر روابط عراق از بغداد امور خارجه كويت  

  .بوده است
و كـشورهاي    (جزيـره    خود را از جمله نيروهاي قدرتمند شـبه        عربستان سعودي :  نظريه -3
 حضور عربـستان سـعودي   بتواند داند و احتماالً تشكيل گردهمايي را كه در آن عراق     مي) عربي

 اگر هم اين موضوع صحت داشته باشـد، و الـصباح          . شناسد  الشعاع قرار دهد مجاز نمي      را تحت 
 را تـا حـدي       ولي عراق  ، را نداشته باشد    كنفرانس طائف  درباره  عراق نكويتي اجازه توجيه كرد   

 براي ايجـاد صـلح و آشـتي بـين           در جريان گذاشته است و اظهار داشته است كه تالش كويت          
 بـا اهميـت    و همسايگانش به نتيجـه نرسـيده اسـت كـه بغـداد       جمهوري دمكراتيك خلق يمن   

  كيپل                                                                                          .نگرد اي به آن مي ويژه
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  35سند شماره 
  1358 آبان 12 ـ 1979 نوامبر 3  سري

   ـ فوري، رئيس ـ رونوشت براي تهرانرياض: به  36697 ـ جده: از
  هاي اطالعاتي است ل منابع و شيوهم شا:هشدار
  )NWJ ـ 5818 (36667 جده: مرجع

  درگيري پليس سعودي با زائران ايراني]: موضوع[
ايـم حـاكي از اينكـه          جسته گريخته از كاركنان محلي شركتي آمريكايي شايعاتي شـنيده          -1

آن اينكـه زوار ايرانـي   از جملـه خـصوصيات   .  نوامبر به اوج خود رسـيد     2آشوب ايرانيان روز    
 نوشتند كه باعث شد پليس سعودي       شعارهاي ضد خاندان سعودي روي درها و ديوارهاي مكه        

به اموال خسارت وارد آمـد       در مكه بنابر ادعاهاي واصله    . با باتوم وارد ميدان شود    جهت مقابله   
  .داشت شدند زائر ايراني توسط سعوديها باز1000و 

. كند اين است كه از مقامات تـي          مي تأييد آنچه احتمال صحت بخشي از مطلب فوق را          -2
 كه معموالً با آنها در تماس هستيم امـروز هيچيـك در دفتـر خـود                 فيلتر. دبليو.  و تي  دلتا. دبليو

در . ارسال اطالعاتي براي ما در اين مورد موجب امتنان خواهـد بـود            . اين غيرعاديست . نيستند
 با آشنايان و با رابط سازمان اطالعاتي همكـار، وقتـي كـه در               درصدد هستيم  عين حال خود نيز   

  .دسترس باشند، تماس بگيريم
 نشده به مركز تحليلهـاي      تأييدشود مطلب فوق به عنوان شايعه         پيشنهاد مي :  براي رئيس  -3

  .تري در اين مورد خواهيم فرستاد در اسرع وقت گزارش موثق.  كشور ارائه شودخارجي
  تماماً سري.  در بايگاني ضبط شود1999 نوامبر 3تا تاريخ .  بدون پرونده-4
  

  36سند شماره 
  1358 آبان 12 ـ 1979 نوامبر 3  سري

  ونوشت براي تهران ـ ررئيس ـ فوري ـ جده: به  19932 ـ رياض: از
  الويتور. دبليو. تي. اطالعات. هاي اطالعاتي است شامل منابع و شيوه: هشدار
  36697جده : مرجع

   تظاهرات در مكه]:موضوع[
) 1/الـف  (1/ الويتـور . دبليو.  خبر آشوبي كه در تلگرام مرجع به آن اشاره شد توسط تي            -1
 در مكه تماس گرفت و مطلب ذيل  با رئيس هتل اينتركنتينانتال    او در حضور سولدانو   .  شد تأييد

 از حجـاج ايرانـي و فلـسطيني ضـدخاندان سـعودي در مكـه              » كثيـري «تعـداد   : را گزارش داد  
 و ياسـر    خمينـي ] اهللا  آيت[آنها شعارهاي ضدرژيم سعودي سر داده و تصاوير         . تظاهرات كردند 

 نـوامبر   3در  . ها از كـدام جنـاح بودنـد         مشخص نيست كه فلسطيني   . كردند   را حمل مي   عرفات
. انـد    مكه براي بازجويي دسـتگير شـدند و هنـوز آزاد نـشده              ايراني در اينتركنتينانتال   40حدود  
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  .باش اعالم شده است  اتخاذ و وضع آمادهاقدامات شديد امنيتي در سرتاسر مكه
  . با دريافت اخبار جديدتر تحوالت را گزارش خواهد داد1/اي -2
  .شود  ارسال مي1/ايباً در مورد استخدام اي متعاق  گزارش جداگانه-3
  تماماً سري.  در بايگاني ضبط شود1999 نوامبر 3 بدون پرونده تا تاريخ -4
  





 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »نفت در خليج فارس «
  

  37سند شماره 
  1348 بهمن 28 ـ 1970 فوريه 17  

  اداري ـ غيررسمي   ـ ايرانتهران
  بخش خاور نزديك ـ ايران  هالمن. جناب ويليام اچ

  سي.  ـ واشنگتن ديوزارت امور خارجه
  الخيمه مالقات با وليعهد رأس]: موضوع[

   عزيزبيل
 ديدگاهها در مورد مالقات وليعهد      ام كه شامل بعضي تفاسير و       من يادداشتي را ضميمه كرده    

قـسمتهايي از  . اسـت  فوريـه  5 در تاريخ    و ميل برور    با راجر ديويس    شاهزاده خالد  الخيمه  رأس
دهـد و مـا       ايم وفق نمـي     سامبر با گزارشهايي كه ما اينجا شنيده       از گفتگوهاي د   گزارش شاهزاده 

شما متوجه خواهيد شد كه يك بررسي مجدد قضيه         . فكر كرديم كه ارزش تفسير كردن را دارد       
 تأييـد ، شرح و تفسير قبلي ما را موثقبه وسيله يك منبع   ) منابع كنترل شده آمريكا    (CASتوسط  

 فكر كرد كه شايد شما عالقمند باشيد كه اين را در معرض توجه بعـضي                وان توسانيت . كند  يم
  .شناسان قرار دهيد عرب

  با بهترين آرزوها
  ارادتمند

  مك كاسكيل. چارلز دبليو
  دبير اول سفارتخانه

  الخيمه  وليعهد رأس در مورد مالقات با شاهزاده خالدگزارش وزارت امور خارجه
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 دربـاره مالقـات بـا شـاهزاده       ) پيوست( وزارتخانه   18493نكات متعددي در تلگرام شماره      
  :احتياج به اظهارنظر دارد

اميدوار اسـت بـه تـوافقي در موضـوع           «الخيمه   رأس   در مورد اينكه شيخ     شاهزاده اظهار) 1(
در . في بوده اسـت رسد كه خيالبا به نظر مي» ها با تقدم كمتر به مسئله تنب... خط مياني نايل آيد  

اند و غيرقابل تـصور اسـت كـه ايرانيـان              داشته تأكيدطي سال گذشته ايرانيان بر ترتيبات امنيتي        
هـر حـال،    در  .  را متقاعد كرده باشند كه موافقت خط وسط مقدم بر مسائل اصـلي اسـت               شيخ

كند كه خط وسط در        مي خصمش اين نكته را     موثق با يك منبع     بررسي منابع كنترل شده آمريكا    
 درصدد اين بوده كـه بـه ايـن امـر            الخيمه  اگر رأس . طي گفتگوها مورد بحث قرار نگرفته است      

  .آيد كه آنها آن را مطرح كرده باشند تقدمي بدهد، به نظر مي
  به وزارت امـور خارجـه      زاده، به طوري كه شاه    الخيمه  ايم كه رأس    ما هيچ دليلي نداشته   ) 2(

تـر بـه      تر و دادن تسهيالتي در جزيره بـزرگ         حتي مايل به از دست دادن جزيره كوچك       «گفت،  
انـد كـه بـا        ها راهـي يافتـه      اگر مذاكرات تا اين حد جلو رفته باشد احتماالً ايراني         . باشد» ايرانيها

  .تر را مطرح كنند زرنگي، مسئله حاكميت بر جزيره بزرگ
دهد كه در   اي را ترجيح مي  خاطرنشان ساخت كه دولت ايران موافقتنامه   دسامبر، علَم  29در  

 اشاره شده باشد، زيرا شـاه دوسـت نـدارد كـه بـه اعـراب       آن به وضوح به حق حاكميت ايران  
 منبـع سـيا   . اي بدهد، كه بعدها ادعاي تخليـه ايرانيـان از خـاك اعـراب را بكننـد                  يكال بهانه راد
گويد كه موضوع حاكميت بر جزيره كوچك كه با تهيه مقدماتي براي جزيره بزرگ مربـوط                  مي
  .شود، در طي مالقات مورد بحث قرار نگرفته است مي

 اجـازه نخواهـد      روشن كرده است كه دولـت ايـران        زاهدي«اينكه  اظهار وليعهد دال بر     ) 3(
 تغيير يابد، توسط غيرايرانيها انجام شـود بـا   استخراج نفت، در صورتي كه حاكميت جزيره » داد

 دسامبر به شما گفت كـه او و شـاه           29 در   زاهدي. اطالعات قبلي، كامالً ناموافق و متضاد است      
 را  اند و شـيخ     را شرح داده  ] فارس [ در خليج  داليل حياتي و مهم بودن جزاير براي امنيت ايران        

اشـد  اي وجود داشـته ب  اند كه اگر نفت قابل استخراج يا منابع معدني كشف نشده    مطمئن ساخته 
  قادر به اين كار نيست، ايران      ، در صورتي كه شيخ    كندبرداري از آنها      تواند اقدام به بهره      مي شيخ

ي بـرا  كنترل شده آمريكـا   همچنين منابع   .  است آماده انجام آن به صورتي كامالً منصفانه با شيخ        
در مورد نفتي كه بعدها     را   حاضر خواهد بود همه ادعاهاي خود        اند كه ايران    مدتي گزارش داده  

 اخيراً اين نكته را مجدداً       سيا موثقمنبع  . در جزيره يا اطراف آن در دريا كشف شود، پس بگيرد          
 بـوده  الخيمـه  رد نفت در طي مالقـات در رأس  كرد و گفت كه اين تنها زمينه بحث در مو تأكيد
  .است
 قـضيه    اظهار عقيده كـرد كـه ايـران        عليرغم داليل مخالف در چند ماه گذشته، شاهزاده       ) 4(

كساني كـه در وزارت  .  مربوط كرده است  و ابوموسي   را به مصالحه در مورد جزاير تنب       بحرين
كردند چند ماه پيش مايل بودند اين دو را به هم ربط دهند امـا             روي مسئله كار مي    امور خارجه 
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 ايـن تلقـي شـاهزاده     . بـوط نيـستند   اند كه اين دو به هم مر        هاي اخير ظاهراً از دربار گفته       در ماه 
 در ضـمن  كنند، يـا   افرادي است كه روي مسئله كار مياحتماالً يا ناشي از انگليسيها يا تماس با   

رتبط  كه در گذشته ميل داشت اين دو را به هم م           مطرح شده   با وزير خارجه زاهدي    ديدار شيخ 
  .كند

 در اينجا بـر ايـن       ايم كه فعاالن قضيه در سفارت انگليس        به عقيده من قبالً هم گزارش داده      
اند ولي ديدار سفير شروع       اند كه عليرغم اينكه هرگز از جزئيات گفتگوها مطلع نشده           گمان بوده 

 فوريه  11در  ) دراس فرانسيس (نزديكي داريم   دبير دوم كه با او ارتباط نسبتًا        . خوبي بوده است  
اند هرگونه ادعاي خـود را   اند كه ايرانيان آماده بوده   گفت كه انگليسيها شواهدي در دست داشته      

 پس بگيرند و مايل خواهند بود كـه در اسـتخراج آن             شوددر مورد نفتي كه ممكن است كشف        
 هـيچ اطالعـي در ايـن زمينـه نداشـت كـه حاكميـت بـر جزيـره                    دراس فرانسيس . كمك كنند 

  .تر، با فراهم آوردن تسهيالتي در جزيره همراه شده باشد كوچك
  :از راههاي متعددي شرح داده شودتواند  مياختالف باال 

 هـا   ايرانيـان در مـورد تنـب      .  شايد سوءتفاهم واقعي بين دو طرف موجود بوده اسـت          -الف
  .تر خواهد بود  خيلي سادهها از مشكل ابوموسي اند كه حل مشكل تنب خاطر بوده نسبتاً آسوده

 و   احتمـال عـدم تمـاس بـين شـيخ          .انـد    گفتگو كـرده    فقط با خود شيخ     شاه و زاهدي   -ب
  .رود افرادش مي

بـه نظـر    .  موقعيت خويش است   از جلب توجه و حمايت       براي  احتماالً در تالش    شيخ -پ
 كـه   1886 به او گفته است كه نقـشه         سخن او دال بر اينكه وزارت امور خارجه بريتانيا        رسد    مي

  .مؤيد اين استنتاج باشدداده اشتباه بوده است،   نشان ميانجزاير را جزو اير
  

  38سند شماره 
  1354 دي 6 ـ 1975 دسامبر 27  محرمانه

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  860، كويت ـ سفارت آمريكا: از
، ، قـاهره  ، بـن  ، بيـروت  ، بغـداد  الجزيـره ،  هاي آمريكا در  ابوظبي      هسفارتخان: جهت اطالع 

  ، توكيو، تهران، رم، مسقط، منامه، لندن، جدهكاراكاس
  1974 دسامبر 9 ، 108كويت الف ـ ) ، ب425پي .آر.اي. سي) الف: مرجع

  
  .به ضميمه تحقيقات ساليانه معمول ما درباره رشد صنعت نفت كويت آمده است

  استولت فاز
  گزارش دورنماي صنعت نفت كويت: موضوع

   مقدمه و خالصه-الف
 سـازمان  ،آمد و مشكل مهم امور نفتي       يك مرحله انتقال به شمار مي       براي كويت  1975سال  
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ـ    . صنعت و بوروكراسي شركت نفت و دولت بود        ات معمـول پارلمـاني در مـاه        به دنبـال انتخاب
صورت دو وزارتخانه جداگانه    دولت سازماندهي شد و وزارت پيشين دارايي و نفت به           ژانويه،  
 بخش اعظم تالش خود را به سازماندهي اين   وزير نفت جديد يعني عبدالمطلب كاظمي     . درآمد

 درآمده، مـصروف داشـته      صنعت چند ميليارد دالري كه اكنون تحت كنترل كامل دولت كويت          
 درصـد سـهام آن تـا        40 كه    بر شركت ملي نفت كويت     وي با انجام اقداماتي كنترل خود     . است

 درصد 40تر از همه اينكه دولت سال جاري مربوط به بخش خصوصي بود، تضمين كرد، و مهم       
 بود نيز تـصاحب كـرده        و بريتيش پتروليوم    را كه از آن شركت گلف      سهام شركت نفت كويت   

  .است
 در رابطه با توليد نفت خام و قيمت آن نيـز يـك مرحلـه                1975جالب خواهد بود اگر سال      

در بخش اول سال، دولت كويت چندين بار نفت خام خود را به طـور مـستقيم بـه                   . گذار باشد 
. كـرد هـا را صـادر         درصدي قيمـت   10 فرمان افزايش     اوپك ،ولي در ماه سپتامبر   . فروش رساند 

 40/11 بايـست    مـي  شكه نفت خام سنگين آن    ب مسئله بدين معني بود كه قيمت هر         براي كويت 
هاي نفتي معقول نبود چون به نظر آنها، بازار قادر بـه        دالر باشد، ليكن اين قيمت از نظر شركت       

را نشينيهاي نادر خود   اين شد كه دولت كويت يكي از عقب        نتيجه. حمايت از اين قيمت نيست    
مسئله مورد نظر در حال حاضر اين است كه آيا بازار قادر خواهد . در رابطه با قيمت انجام دهد
 تـا نيـاز جـاري       كنـد  دالر خريـداري     30/11 را به قيمت هر بشكه       بود مقدار كافي نفت كويت    

در اين رابطه، سؤال موردنظر اين است كه حداكثر سطح توليد از .  خيرتوليد را برآورده سازد يا   
 رسـيد؛   ايـن سـالها   تـرين ميـزان آن در          توليد به پايين   1975در سال   . نظر دولت كويت چيست   

 ميليـون بـشكه بـود در حاليكـه در           1/2 حدود   1975 در سال    ميانگين توليد روزانه نفت كويت    
 ميليـون   2/3توليـد   » عـادي « سطح   1973يليون بشكه و قبل از سپتامبر        م 5/2 حدود   1974سال  

دهد كه دولت خواهان افـزايش توليـد    ، شواهد موجود نشان مي  با اين وجود  . بشكه در روز بود   
 و چنـد    ، شـل  ، بريتيش پتروليوم  هاي گلف    با شركت  بر اساس قراردادهاي فروش كويت    . است

 ميليـون   2 كمي بيش از     ، سطح توليد  1976ايم كه در سال       خريدار كوچكتر به اين نتيجه رسيده     
  .بشكه در روز خواهد بود

هـاي عمرانـي      اين امر قطعاً درآمد كافي در اختيار دولت كويت قرار خواهـد داد تـا برنامـه                
هاي پااليشگاهي و پتروشيمي و نيـز         ، پروژه  عظيم گاز مايع   ود را كه شامل كارخانه    طلبانه خ   جاه

هاي    فعاليت 1976عالوه بر اين، در سال      . هاي مربوطه است به مرحله اجرا درآورد        خريد كشتي 
دولت كويت احتماالً در جستجو و گسترش جدي ذخاير گازي          . اكتشافي افزايش خواهد يافت   

  .بودر داخل و خارج از خشكي خواهد عظيم و جديد موجود د
 بـه مـسائل سـازماني و        1975 دولت كويت مجبور نخواهد بود ماننـد سـال           1976در سال   

هاي كامالً ملي شـده بـه قـوت           بوروكراتيك بپردازد، گرچه مسائل مربوط به نحوه اداره شركت        
 ذهني خواهد   دولت كويت در مورد دو مسئله فعاليت وسيع و مشغوليت         . خود باقي خواهد بود   
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 توليد است كـه هـر يـك از عناصـر آن بـه ديگـري          و مسئله اول، مسئله قيمت، فروش    . داشت
هاي چند ميليارد دالري اكتشافي و صنعتي است كه بايـد   مسئله دوم، وجود پروژه. مربوط است 

اين فعاليتها دولت كويت مجبور خواهد شد نيروهـاي         پي  در  . ريزي و اجرا شوند     بررسي، طرح 
 تـضاد المللي را فراهم آورد كه هميشه با يكـديگر در             ف سياسي و اقتصادي داخلي و بين      مختل

اين امر مشكل خواهد بود، خصوصاً آنكه دولت كويت نخواهد توانـست از دارنـدگان               . هستند
پس از اعمـال كنتـرل بـر        به گمان ما     با اين وجود  . امتياز خارجي به عنوان سپر بال استفاده كند       

 از صنعت نفت بهره فراوانـي عايـد         1976ولت كويت سعي خواهد كرد در سال        ثروت نفتي، د  
  .خود سازد

  
   سازمان صنعت نفت كويت-ب

 از همان اوان ساده بود و نشانگر اين است كه تعداد امتيازات كم              سازمان بخش نفتي كويت   
به خصوص در مورد شركت     . شده است   سادگي انجام مي  و توليد واقعي و حمل و نقل نفت به          

 و  هـاي گلـف      تـا زمـاني كـه شـركت        . درصد توليد و صدور آن بود      90 كه مسئول    نفت كويت 
كردند، دولت كويـت كـاري      مسائل مربوط به قيمت فروش و توليد را حل مي          بريتيش پتروليوم 

  .نداشت مگر دريافت ماليات و عوايد حاصله
 آن قدر نبود كه بتوانـد       1974 تغيير يافت و در سال       1971اين وضع ساده در اوايل سالهاي       

 شـوراي عـالي نفتـي بـه سرپرسـتي      1974در سـال  . در خدمت نقش روزافزون دولـت درآيـد     
ايـن شـورا    . ا در سطوح باال هماهنگ سـازد      اي دولت ر    وزير تشكيل شد تا سياست پايه       نخست

  .هنوز هم وجود دارد
 تأسـيس بايـست    و انرژي كويـت مـي  گازبه منظور اداره امور روزمره صنعت، شركت نفت       

بايست يك نهاد دولتي مستقل باشد تا بتواند تمام صنعت را در رابطـه بـا                  اين شركت مي  . گردد
 1975ولي در سال    .  حمل و نقل نفتي دربرگيرد     توليد و فروش، پااليش، گاز مايع، پتروشيمي و       

طبـق مطالـب مـذكور، بـه دنبـال      . ايده مربوط به شركت نفت، گاز و انرژي كويت از بين رفت    
هاي روزافـزون آن    كه مسئوليت]به اين نتيجه رسيد[انتخابات پارلماني در ژانويه، دولت كويت   

كند كـه     گذاري و كمك اقتصادي ايجاب مي       نه تنها در زمينه نفت بلكه در زمينه دارايي، سرمايه         
 كـه سـالها    عبـدالرحمن العتيقـي   . وزارت دارايي و نفت به صورت دو وزارت جداگانـه درآيـد           

 بـه سـمت وزيـر نفـت     سرپرست وزارت دارايي و نفت بود به سمت وزير دارايـي، و كـاظمي     
تـر از آن، وي       تي در وزارت دارايي و نفـت كـار كـرده بـود، لـيكن مهـم                وي مد . منصوب شد 

سرپرست كميته دارايي و اقتصادي مجلس ملي بود كه مسئوليت اداره مشاركت و لوايح ديگـر                
 بـيش از ديگـر نماينـدگان در    ي كـه بـا تعـداد آرا   كاظمي. نفتي را در قوه مقننه به عهده داشت       

توانست مدعي تجربه در امور نفتـي   گذشته به عنوان نماينده مجلس انتخاب شده بود مي  ژانويه  
توانـد     متوجـه گرديـد كـه مـي        1974 و   1973دولت كويت نيز در سال      .  باشد و قدرت سياسي  
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  .به كار بندداش  هاي نفتي عناصر مهمي در متقاعد ساختن پارلمان به حمايت از سياست
 به سرعت معلوم گرديد كـه اگـر شـركت           . سازماندهي بوروكراسي بود   اولين وظيفه كاظمي  

نفت، گاز و انرژي كويت به وجود آمده بود، وي ملزم به انجـام اقـدام چنـدان مهمـي در ايـن                       
با وجود فـرا    . كرد منحل   تأسيسبنابراين، وي به سرعت شركت مزبور را قبل از          . بود  زمينه نمي 

خواهد خود را در مركز امـور         ي هنوز مشغول سازماندهي است، اما ظاهراً مي       رسيدن دسامبر، و  
  .هاي بزرگ نفتي را تحت كنترل درآورد قرار دهد تا بتواند وزارت نفت و شركت

 چهار بخش عمده وجود خواهد داشـت كـه از طريـق معـاونين وزيـر                 در داخل وزارتخانه  
ر واحـد مزبـور مـسئول امـور فنـي و            چهـا . گزارشات خود را براي وي ارسال خواهند داشت       

، امور اداري و مالي، و سنجش ميزان توليد خواهنـد  جويي، امور حقوقي، اقتصادي، اوپك  صرفه
هاي نفتي نيز توسـط رئـيس          وزارتخانه، شركت  گزارشات مستقل سطوح مختلف    عالوه بر . بود

، پـروژه    كنترل شركت نفـت كويـت      به اين ترتيب كاظمي   . اد گزارش خواهند د   خود به كاظمي  
البتـه ايـن    . ، پتروشيمي و حمل و نقل نفتي را به دست خواهـد گرفـت             برداري گاز كويت    بهره

 شركت نفتي عربي و ديگر صاحبان امتياز اعمال         ،مين اويل اوزارتخانه همانند گذشته بر شركت      
  .قدرت خواهد كرد

چند تصميم اساسي بايد اتخاذ و به مرحله اجرا درآيد، ليكن اجراي نهايي آنها بايد پـس از                  
ش  و بـريتي  قراردادهـاي گلـف  تأييـد  توسط دولت كويت به دنبـال  تصرف شركت نفت كويت   

به طور مثال، هنوز مشخص نشده است كه كدام يك از      .  توسط پارلمان، صورت پذيرد    پتروليوم
عالوه بر اين . يك مسئول فروش گاز مايع خواهد بود ها مسئول فروش نفت خام و كدام  شركت

با ايـن   .  تقسيم كار نيز صورت نگرفته است       و شركت ملي نفت كويت     بين شركت نفت كويت   
 در اولـين سـال وزارت        يكي از اقدامات مهـم كـاظمي       1975تا پايان سال    توان گفت     وجود مي 

كوچـك   و صاحبان امتيـاز      هاي بزرگ نفتي كويت     خود قرار گرفتن در مركز وزارتخانه، شركت      
در واقع، ايـن موضـوع      . كند را تعيين    به نحوي كه بتواند سياستها و عمليات نفتي كويت        است،  

در سطح وزارتخانه اسـت كـه نـشانگر بـه           به نحو غيرمترقبه    نشانگر تمركز قدرت و مسئوليت      
 در نتيجـه رويـدادهاي چنـد سـال گذشـته            ،دست گرفتن كل اختيارات توسـط دولـت كويـت         

  .شدبا مي
  
   دولتي شدن شركت نفت كويت-پ

 و بـريتيش    هـاي گلـف      انعقاد قـراردادي بـا شـركت       1975 در سال    دومين كار مهم كاظمي   
در .  را تصرف خواهد كرد    كت نفت كويت  شرسهام   بود كه بر اساس آن دولت كويت         پتروليوم
 درصـد مالكيـت شـركت را بـه دسـت            60 قراردادي را كه بر اسـاس آن دولـت           1974ماه مي   

 درصـد   100 كرد، ليكن در پايان سال معلوم شد كه دولت سـعودي مايـل اسـت                 تأييدآورد    مي
همين امر سبب شد دولت كويت نيز به دنبال تصرف          . آورد را به دست     مالكيت شركت آرامكو  
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 هنگامي كه وزير دارايي و نفت بود، بارها اظهـار           عتيق.  باشد مالكيت كامل شركت نفت كويت    
 دارد و بـه      نظـارت مـؤثري     درصد، دولت كويت بر شركت نفت كويت       60داشت كه با تملك     

 اظهارات كمي پس از تصدي وزارت نفت، كاظمي. همين دليل تصرف كامل آن ضرورتي ندارد
 ليكن چند روز بعد، در اجـالس اوپـك         .منعكس ساخت » فيگارو«مشابهي در روزنامه پاريسي     

 دولـت،   ،1975 مـارس    5كه از تـاريخ     » اعالم كرد  «و در حضور امير كويت، كاظمي      در الجزاير 
كمي پس از آن سومين دور مـذاكرات چنـد          . دكر را كامالً تصاحب خواهد      شركت نفت كويت  

  در زمينه تصرف و تملك كامل شركت نفت كويـت           و بريتيش پتروليوم   ساله با شركتهاي گلف   
كرد كـه     بيني مي    گهگاه پيش  رفت و كاظمي    مذاكرات در بهار به تدريج به پيش مي       . آغاز گرديد 

مذاكرات در بقيه سـال ادامـه يافـت و           ،طبق انتظار . اين مذاكرات به زودي خاتمه خواهد يافت      
 را  و بـريتيش پتروليـوم  رفت دولت كويت عمالً مالكيت گلف بيني ناظران انتظار مي مطابق پيش 

  . در بهار، ملي سازدمانند شركت ملي نفت كويت
ها توافق پديد آمـد، و         در پاييز بين دولت و شركت      سختيك دوره مذاكره    باالخره پس از    

 مي  4بر اساس اين قرارداد كه از تاريخ        .  رسمي در تاريخ اول دسامبر برگزار شد       يمراسم امضا 
ها   شركت. كند  را به طور كامل تصاحب مي       شركت نفت كويت   ، معتبر خواهد بود، دولت    1975
 كردنـد  ميليون دالر به عنوان جبران خسارات وارده دريافت كردند و طرفين توافق              4/64 معادل

كه از ادعاهاي ديگر خود دست بردارند و بدين ترتيب امكان هرگونـه دعـوي بـالقوه شـركت                   
 31ريخ  ها نيز توافق كردند كه تـا تـا          شركت. هاي ديگر را از بين بردند        عليه شركت  نفت كويت 

ولــي در صــورت بــروز .  بــشكه در روز نفــت برداشــت كننــد950000 معــادل 1980مــارس 
شـركت نفـت    . دكنـ  دولت قادر است قراردادهاي خريـد را فـسخ           ،نظر در مورد قيمت     اختالف
 ميليـون   3/1 به مقدار    يوم و بريتيش پترول    در بدو امر خواستار برداشت نفت توسط گلف        كويت

 سـنت   60 روزه و تخفيـف      60از طرف ديگر، دولت كويت يك اعتبار        . بشكه در روز شده بود    
 22 روزه و نـرخ تخفيـف        90ها خواستار اعتبار      ؛ در حاليكه شركت   كرد هر بشكه ارائه     يدر ازا 

  . هر بشكه نفت بودنديسنت در ازا
تـا اواسـط دسـامبر جزئيـات بعـضي از      . ترتيب، قرارداد نهايي نشانگر مصالحه اسـت  بدين  

 مجلـس ملـي اسـت و        تأييـد  در انتظار    ،قراردادهاي جنبي مشخص نشد، قرارداد تصرف كامل      
  . صورت خواهد گرفت1976كند كه اين كار در اوايل ژانويه  بيني مي دولت كويت پيش

تواننـد     در صـورت تمايـل مـي        و بريتيش پتروليـوم    هاي گلف   بر اساس اين قرارداد شركت    
ساله پس از اول آوريـل         عالوه بر اين، در طول برنامه پنج       ، خريد نفت بيشتر مذاكره كنند     درباره
 بعداً توافق بـه      شرايط آن نيز   دربارة بشكه نفت خريداري كه      800000 مجاز خواهند بود     1980

گذشته از اين، هر دو شركت با دولت كويـت قراردادهـا و روابـط جديـدي                 . عمل خواهد آمد  
جهـت ادامـه عمليـات      را  رود شركتهاي مذكور افـراد متخـصص          انتظار مي . منعقد خواهند كرد  

عالوه بـر  .  نمايندتأمين برداري گاز كويت  پروژه بهرهي و نيز جهت اجراهاي نفتي كويت   حوزه
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كند كه خواهد توانست با دولت كويت در زمينه نفتي و             بيني مي    پيش اين، حداقل شركت گلف   
بنابراين، با وجود اينكه دولت كويت جانـشين        . غيرنفتي كه به نفع طرفين باشد، همكاري نمايد       

اند، ولي روابـط دوسـتانه،         را داشته  ت نفت كويت  دو شركتي شده است كه در اصل امتياز شرك        
  .ادامه داردبه حالت ديگري، توأم با همكاري و سودآور 

  
   قيمت، توليد، فروش، درآمد-ت

 ميليـون بـشكه     2/1 كمـي بـيش از       رقـم  كه كل توليد بـه       1972طبق معمول ساالنه از سال      
طبق آمار ماه اكتبـر، چنـين       .  كاهش يافت  1975 بار ديگر در سال      رسيده بود، توليد نفت كويت    

 ميليون بـشكه در روز      1/2 ميليون بشكه يا در حدود       800 كمتر از    ،رسد كه كل توليد     به نظر مي  
  . ميليون بشكه در روز است86/1 خواهد بود كه سهم توليد شركت نفت كويت

 چند فـرد كـويتي      1971 دائماً رو به افزايش بود تا اينكه در اوايل سالهاي            توليد نفت كويت  
در . از جمله اعضاي پارلمان در مورد پايان يافتن تنها منبع طبيعي كـشور ابـراز نگرانـي كردنـد                  

ـ  ميليون بشكه در روز براي شركت نفت كويت       3 سقف توليد    1972سال   ا  مشخص گرديد، و ت
در نتيجـه   . گرديـد    اين ميزان توليد انجام مـي      1973زمان اعالم تحريم نفتي اعراب در ماه اكتبر         

ها    وضع قيمت  1974 پايين آمد، ليكن هنگام پايان آن در مارس          تحريم، سطح توليد نفت كويت    
كويت دوباره  در نتيجه با وجود كاهش توليد، درآمد دولت         . نيز دچار تغييرات فاحشي شده بود     

  .شد بيشتر از پيش مي
 مطبوعات گفته شد كه     در از قول يكي از مقامات عاليرتبه وزارت نفت          1975در اوايل سال    

 در حاليكه سطح توليد معـادل       ، ميليون بشكه در روز توليد نخواهد كرد       2دولت كويت بيش از     
ي رو به رو گرديـد، لـيكن   بين در ابتدا اين گزارش با نوعي خوش.  ميليون بشكه در روز بود 5/2

  .نيافتطبق شواهد آماري، صحت 
 جستجوي شديد دولت كويت جهت يافتن خريداري بـراي نفـت            ،بيني  يكي از علل خوش   

، دولت كويت با خريداراني منتخـب در        1974به دنبال دو حراج ناموفق در سال        . خام خود بود  
  و اكـسان    شـل   ي فروش با كمپـاني    ترين قراردادها   مهم.  وارد مذاكره مستقيم گرديد    1975سال  

 بشكه در روز نفـت      100000 بشكه و    400000منعقد گرديد كه هر يك توافق كردند به ترتيب          
دو شركت ژاپني، و چنـد شـركت        ،   از برزيل  قراردادهاي ديگر نيز با پتروبراس    . ندكنخريداري  

  . منعقد گرديد و ايتاليا و فيليپينتايواناز ملي 
،  اوپـك  ، دالر بود، ليكن در ماه سـپتامبر       36/10 معادل   در تمام طول سال قيمت نفت كويت      

 رقم ده درصدي نشانگر سازش بين عربستان سـعودي        . ردبا افزايش ده درصدي قيمت توافق ك      
 در ايـن مـصالحه و سـازش    كويت. و ديگر كساني بود كه خواستار افزايش بيشتري شده بودند  

آمـد تـا از افـزايش قيمـت نفـت              فـشار    در اين زمان از خـارج بـر اوپـك         . نقش مهمي داشت  
با ايـن   . خواست شاهد افزايش آنچناني قيمت نفت باشد         و دولت كويت نيز نمي     كند خودداري
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  . معتقد بودوصف، دولت كويت به حفظ وحدت اوپك
اين  كه قيمت نفت خام      كرد به خريداران خود اعالم      ، كويت  در قبال اوپك   تعهدـ به خاطر    

ولـي، تقريبـاً تمـام    .  دالر اسـت 30/11رصد افزايش يافته و قيمت هر بشكه معـادل           د 10كشور
دولـت اميـد داشـت كـه اخـتالف قيمـت را در              . خريداران از پرداخت اين قيمت طفره رفتنـد       

نظـر    بـادل ، بـه بحـث و ت      در كويـت  ] فـارس  [ خلـيج  اجالس نمايندگان كشورهاي عضو اوپك    
نتيجـه    از حضور در اين اجالس خودداري ورزيد و جلـسه بـي  بگذارد، ليكن عربستان سعودي  

بـه  .  دولت كويت اعالم كرد كه قيمت اعالم شده به قوت خود باقي است             ،در اواخر اكتبر  . ماند
 اكتبر باال رفته بود، ليكن سطح توليـد          سطح توليد ماه   ،بيني افزايش قيمت نفت اوپك      دنبال پيش 

 كـه داراي    واضح بود كه وضع موجود بـازار نفـت سـنگين كويـت            . در ماه نوامبر كاهش يافت    
  . دالر به فروش نخواهد رفت30/11 به مقدار زياد با قيمت ،سولفور زيادي بود

 و وي از تصميمات اوپكبراي اولين بار دولت كويت متوجه شد كه تمايل اين كشور به پير      
هـاي    وزير نفت با عجلـه بـه پايتخـت   كاظمي. فروش حداقل نفت خود خالي از تناقض نيست  

، و پـس از آن دولـت   كنـد  سفر كرد تا با همكاران خود در ايـن زمينـه مـشورت            نزديك اوپك 
قيمـت  . ( سنت كاهش داده است    10 هر بشكه    يرا در ازا  كويت اعالم كرد كه قيمت نفت خود        

  .)ديگر انواع نفت خام نيز دچار جرح و تعديل گرديد
 برداشت نفتي خود را موقتـاً بـه          دالري ناراحت هستند، و اكسان     30/11ها از قيمت      شركت

همانگونـه كـه گفتـه شـد،        . انـد   تعويق انداخته است ولي اكثر شركتها بـه توافـق دسـت يافتـه             
 بـه تنهـايي    بشكه در روز و شركت شل000/950 مشتركاً    و بريتيش پتروليوم   هاي گلف   شركت

 بـشكه   250000 حدود   شركت ملي نفت كويت   .  بشكه در روز برداشت خواهند كرد      000/310
 ـ  200000 و خريداران كـوچكتر نيـز احتمـاالً حـدود     پتروبراس. در روز برداشت خواهد كرد

 و شركت مين اويلادر صورتي كه سطح توليد .  بشكه در روز برداشت خواهند داشت175000
  . ميليون بشكه در روز خواهد بود2 حدود  حفظ شود، كل توليد كويتنفتي عربي

 ميليـارد دينـار     2 معـادل    1975 در سـال     ، درآمد نفتي كويـت    طبق آمار بانك مركزي كويت    
گمـان  . خواهـد بـود   ميليـارد دالر  7يـا حـدود   )  دالر آمريكـا 50/3يك دينار كويت ـ  (كويت 
كنيم كه اين رقم دربرگيرنده درآمـدهاي حاصـله از محـصوالت نفتـي؛ و نيـز دربرگيرنـده                     نمي

 تغييرات اخير قيمت يا تغييرات ناشي از كاربرد متقابل قـرارداد تـصرف شـركت نفـت كويـت                  
 و در صورتي كـه درآمـد        .باشد ميليارد دالر    7نم كه درآمد كل نفتي كمتر از        ك و فكر نمي  . باشد

 1975گذاري يك ميليارد دالري نيز احتساب شود، دريافتي كل دولت كويـت در سـال                  سرمايه
  . ميليارد دالر خواهد بود8بيش از 

 در ؛ها حدوداً يك ميليارد دالر بـه ايـن درآمـد خواهـد افـزود            افزايش قيمت  1976در سال   
در روز حفظ شود، كه احتماالً با در نظر گـرفتن            ميليون بشكه    2صورتي كه سطح توليد معادل      

  .طور خواهد بود هميننيز قراردادهاي جاري 
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  هاي مهم نفتي  پروژه-ث
 كمتـر   1974، گرچه از سال     رغم كاهش عمده سطح توليد، درآمد نفتي كويت         بنابراين، علي 

 اجـازه خواهـد داد كـه        يتاين سطح درآمد به كو    . است، ولي همچنان رو به ازدياد خواهد بود       
  .هاي عمومي خود را دنبال كند طلبانه كمك اقتصادي و پروژه هاي جاه برنامه

هـدف ايـن پـروژه      .  اسـت  برداري گاز كويت    ترين پروژه در دست احداث، پروژه بهره        مهم
فتي به خـصوص گـاز      رفت، تا به صورت گاز مايع ن        آوري گازي است كه قبالً به هدر مي         جمع

كننـدگان   تـرين پيمانكـاران و تـدارك     مهـم 1975در سـال  . پروپان، بوتان و بنزين طبيعي درآيد  
ات گـاز مـايع   تأسيـس .  آغاز خواهـد شـد  1976انتخاب گرديدند و ساختمان اصلي آن در سال     

 1975 ميليون تن در حال توليد خواهد داشت؛ ليكن اگـر سـطح توليـد ماننـد سـال                    5/5رسماً  
  .اشد، ظرفيت توليدي موردنظر كارخانه تحقق نخواهد يافتب

يكـي از  . گـردد   در رابطـه بـا نفـت توليـد مـي         در حال حاضر تمام گاز موجـود در كويـت         
، مشكلي است كه در نتيجه افزايش تقاضا براي گاز به عنـوان        گيرندگان كويت   مشكالت تصميم 

ه عنوان يك كاالي صادراتي يا كاهش عرضه ناشي از كاهش توليد            يك ماده خام يا سوخت يا ب      
يـك حـوزه عظـيم گـازي        .  هست امكان وجود گاز نامرتبط نيز در كويت      . گردد  نفت ايجاد مي  

بـرداري از آن را      خارج از خشكي وجود دارد و دولت كويت به زودي اقدامات مربوط به بهـره              
 ،در داخل خشكي نيز در بخش تحتاني حوزه نفتـي بورگـان           كه  رود    گمان مي . آغاز خواهد كرد  

 ميليون دالري سـه سـاله در        10 با آغاز يك پروژه      گاز وجود داشته باشد و شركت نفت كويت       
زارش ديگر فعاليتهاي اكتشافي در بخش بعـدي ايـن گـ          . نظر دارد وجود آن را به اثبات برساند       

  .مورد بحث قرار خواهد گرفت
ايـن پـروژه نيـز،      . پروژه بزرگ ديگري كه مورد بحث است پروژه جديد پااليش گاز است           

در حـال حاضـر   . دارد  ميليـارد دالر هزينـه برمـي       1، بيش از    برداري گاز كويت    مانند پروژه بهره  
هـاي فنـي و اقتـصادي     ام اختيارات مربوط بـه بررسـي جنبـه    داراي تمشركت ملي نفت كويت   

بـرداري گـاز       بشكه در روز است، كه مانند پااليشگاه پروژه بهـره          250000پروژه جديد پااليش    
اسـتفاده  ) H-Oil(هـاش    - از تكنيـك نفـت      بشكه در روز در شـعيبه      180000 با ظرفيت    كويت

داند كه يك پااليشگاه كامالً جديد بسازد و يا طبق ترجيح وزارت              اين شركت نمي  . دخواهد كر 
  .كند را مدرنيزه  پااليشگاه موجود شركت نفت كويت،نفت

 ميليون دالري گـسترش و بهبـود را در پااليـشگاه            150 يك برنامه    شركت ملي نفت كويت   
در طول سال يك پروژه رفع اشكال به اجـرا درآمـد و ظرفيـت اسـمي                 .  آغاز كرده است   شعيبه

هاش نيز   -  واحدهاي جديد ايزوماكس و نفت    .  بشكه در روز رسيد    186000 به سطح    پااليشگاه
گـاه در دماغـه        عالوه بر پروژه ايجـاد ذخيـره       شركت ملي نفت كويت   . به آن اضافه خواهد شد    

تر ديگـر را نيـز        ، چند پروژه كوچك   هاي بازاريابي در خارج از كويت        و گسترش فعاليت   كويت
ترين آنها احداث كارخانه      چند پروژه پتروشيمي نيز در دست بررسي است كه مهم         . درنظر دارد 
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 گـريس . آر. د دبليـو  ي آروماتيك است كه وسـيله شـركت صـنايع پتروشـيمي            ميليون دالر  200
)WRGrac (   شركت صنايع پتروشيمي نيز با در نظر گرفتن موجـودي          . مشتركاً ساخته خواهد شد

  .هاي پتروشيمي ديگري نيز احداث خواهد كرد گاز، پروژه
 شـركت   1975در سـال    .  اسـت  ترين عنصر برنامه نفتي كويـت       نيز مهم هاي تانكري     فعاليت

د و سه تانكر بـزرگ ديگـر را         كر را دريافت    VLCC اولين نفتكش از نوع      تانكرهاي نفتي كويت  
  كويـت   شركت ملي نفـت    .نيز سفارش داده است، و احتماالً سفارشهاي ديگري نيز خواهد داد          

.  ميليون دالري را به خريد تانكرهاي محصوالت نفتـي اختـصاص داده اسـت              200يك بودجه   
 49به منظور اعمال كنترل بيشتر بر بخـش نفتـي، تـصميم گرفـت                1975دولت كويت در سال     

كـه از آن بخـش خـصوصي بـود بـه خـود               را   درصد از سهام شركت تانكرهاي نفتـي كويـت        
 چهار فروند تانكر مخصوص عالوه بر تانكرهاي نفتي، شركت ملي نفت كويت. اختصاص دهد

به طور كلي، حدود يك ميليارد دالر به خريد وسايل حمـل            . حمل گاز مايع سفارش داده است     
تـرين     بـزرگ  كويـت ) عربـي  (هاي اوپـك  در ميـان كـشور    . شود  و نقل نفتي اختصاص داده مي     

 را در اختيار دارد و در آينده نزديك فعاليتهاي خود را در زمينه حمـل و نقـل                   هاعمليات نفتكش 
  .گسترش خواهد داد

  
  تر  امتيازات كوچك-ج

د، لـيكن در سـال گذشـته صـاحبان           سـلطه دار    بر صحنه نفتـي كويـت      شركت نفت كويت  
، پـس از دوران تحـريم، از        شركت امين اويـل   . اند    امتيازهاي كوچك نيز فعاليتهاي جالبي داشته     

تمايل برخي مشتريان خود به خريد نفت اين شركت كه داراي سولفور بيشتري بـود و قبـل از                   
در بخش اعظم سال، سطح توليـد آن بـيش از           . ستشد سود بسيار برده ا      فروش بايد تصفيه مي   

 اويـل   مـين ادر پايان سال وضع بازاريـابي       .  بشكه در روز بود    85000 و حدود    1974توليد سال   
 1975 و   1974 ماننـد سـالهاي      1976كردند كـه سـال         فكر نمي  تر شد، و مقامات شركت      وخيم

 و عربستان   شركت مزبور به تالش مهم اكتشافي خود در منطقه حائل بين كويت           . باشدسودآور  
 ش كه يكي از صاحبان امتياز     تياين شركت با شركت نفتي گ     قرار بود   .  ادامه خواهد داد   سعودي

 سـهيم اسـت، همكـاري       اويـل   مـين او اطراف آن بـا      » وفره«حوزه    در  است و  عربستان سعودي 
ولـي بـا حمايـت      .  ظاهراً با مشكالتي روبرو شده و مشاركتي نخواهد داشت         ليكن، گتي . نمايد

 1976 تالش خود را آغاز خواهد كرد، و احتماالً در سال اويل ميناكامل از طرف دولت كويت، 
  .متوجه خواهد شد كه نفت مهمي در اين نقطه وجود دارد يا خير

 درصد آمريكايي كه بر     100در حال حاضر شركتي است      .  مشكوك است  اويل  ميناموقعيت  
وزيـر  . كنـد  رصد سهام است با دولت كويت همكاري مي        د 60 كه معادل    يك نظام مالياتي ويژه   

 اعـالم داشـت كـه       نفت در يك كنفرانس مطبوعاتي پس از قرارداد تصرف شركت نفت كويت           
  مورد بررسي است، ولي معلوم نيست كه منظور وي تصرف كامل شـركت             اويل  ميناملي شدن   
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گرچـه مقامـات    . نگاران اجتناب ورزد    بوده و يا در نظر داشته از پاسخ دادن به سؤاالت روزنامه           
 شـود،    درصد شـركت   100 متعجب نخواهند شد اگر دولت كويت خواستار تصاحب          اويل  مينا

 وارد رف دولت كويت در اين مـورد فـشاري بـه شـركت      اند كه تا به حال از ط        آنها يادآور شده  
 قبول دارند كه تا به حال دولت كويت مشغول مـذاكرات مربـوط         اويل  مينامقامات  . نشده است 

وعي تـصاحب دولتـي      بوده است و حال كه اين مذاكرات خاتمه يافته، ن          به شركت نفت كويت   
ولي اين امر در حـال حاضـر قطعـي نيـست و طـرفين ظـاهراً آرام                .  بعيد نخواهد بود   اويل  مينا

  .هستند
 و   ژاپني كه يك امتياز مشترك بين كويـت         با مديريت   عربي مورد شركت نفت  همين امر در    

 بين   عربي  درصد سهام شركت نفت    60ورد تصاحب   در م .  است مصداق دارد   ديعربستان سعو 
اين شركت و دولت كويت توافق حاصل شد، ليكن اين توافـق هرگـز و بـه طـور رسـمي بـه                       

، دولت سعودي بـه شـركت نفـت         در رابطه با عربستان سعودي    . مجلس ملي تسليم نشده است    
در عين حـال، توافـق مـالي بـين          .  منتظر بماند   دستور داده است تا اتمام مذاكرات آرامكو       عربي

.  درصد سهام مشاركت است به قـوت خـود بـاقي اسـت        60دولت كويت و سعودي كه معادل       
 اظهـار   مقامات شركت و نيز كاظمي    .  هنوز تصريح نشده است    تصرف كامل شركت نفت عربي    

 بـسيار دشـوارتر از عمليـات        اند كه اداره عمليات خارج از خشكي شـركت نفـت عربـي              داشته
 وسيله يـك و     ، موضوع تصرف كامل شركت    .است كالسيك داخل خشكي شركت نفت كويت     

  .يا هر دو دولت موقتاً الينحل باقي مانده است
ترين نفت     كه مهم  جيفاين موضوع، همراه با اشكاالت موجود در مورد فروش نفت خام خَ           

. ي و گسترش ايجاد كرده است     گذار   است، موانعي بر سر راه سرمايه      توليدي شركت نفت عربي   
، اما در حال حاضـر سـطح   كند بشكه نفت توليد 700000رفت تا روزانه   ميشركت نفت عربي  

 شـركت نفـت عربـي   ممكـن اسـت   در صورت افـزايش توليـد،   . استتوليد معادل نيمي از آن   
دهد كه دولت احـداث       ، ليكن ترجيح مي   كند احداث   بخواهد يك كارخانه كوچك گاز مايع نيز      

 را »دورا«عالوه بر اين، مشكالت مرزي نيز گسترش حوزه نفتـي        . اين پروژه را در اختيار بگيرد     
بعـضي از   .  اسـت دچـار اشـكال خواهـد كـرد          كه بخشي از آن در منطقه شركت نفـت عربـي          

زايـي   كوچكتر كه مستقيماً با توليد جاري نفتي مـرتبط هـستند، از قبيـل پـروژه لـك           هاي    پروژه
 نياز به تصريح    ، اما چند ابتكار عمده دربرگيرنده افزايش توليد نفت         احداث خواهند شد،  ) نفتي(

  . و اقتصادي دارد، و به سرعت انجام نخواهد شديضرايب حقوق
، شـركت    و ايـران   ، عربستان سعودي  ن كويت به همين ترتيب، به خاطر اختالفات مرزي ميا       

دولت كويـت در سـال      .  نيز نخواهد توانست امتياز خارج از خشكي خود را گسترش دهد           شل
ليكن شركت به   . قدامي انجام دهد   فشار وارد آورد تا در مورد امتياز خود ا          به شركت شل   1975

 و تمايـل    حضور حوزه گازي دورا   . خاطر اختالفات مرزي از انجام آن خودداري ورزيده است        
برداري از اين حوزه غني سبب خواهد شد كه توجه دولت كويت به امتياز                دولت كويت به بهره   
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 كـه پـس از   ص به خاطر رابطه جديد بين دولت كويـت و شـركت          به خصو  ؛ متمركز گردد  شل
 درآمـده   ترين خريدار نفت خـام كويـت         به صورت بزرگ    و بريتيش پتروليوم   هاي گلف   شركت
در . د مذاكره مجدد قرار گيرد تا نشانگر تغيير اوضاع باشد          نيز مور  ممكن است امتياز شل   . است

همين حال، دولت كويت در تالش است تا با همسايگان خود به توافق برسد، گرچه تا به حال                  
 اصرار ورزيده است كه اين محدوده از آن اوست ولي دولت كويت نيز معتقد               عربستان سعودي 

  .باشد  ميز آن كويتاست كه اين منطقه ا
 و  ، يعني شركت ملي نفـت كويـت       بقيه امتيازات موجود از آن شركت نفت اسپانيا و كويت         

 را شـامل     بخـش اعظـم غـرب كويـت        امتيازات شركت نفت اسپانيا و كويـت      . است هيسپانول
 در زمـان حـال       در گذشـته و شـركت نفـت اسـپانيا و كويـت             شود و شركت نفـت كويـت        مي

به دنبـال سـازماندهي      ،هيسپانول. دست يابند داشته باشد    قابليت تجاري    ي كه اند به نفت    نتوانسته
ك بار ديگر شانس خود را آزمـايش كنـد و در نظـر دارد تـا چـاه                   ي تصميم گرفته است     ،مجدد
، بر اساس نتايج حاصله از حفر ايـن چاههـا         . كند ميليون دالر حفر     6به ارزش   ) 13000(عميق  
  .كار خواهد گرفت» ادامه يا قطع « تصميم به1355 شركت مزبور در سال احتماالً
  

   كويت1976 مسائل نفتي سال -چ
پـس از يـك سـال       .  اسـت  1975اولين اولويت براي دولت كويت تحكيم اهداف مهم سال          

بر بخش نفتي به اثبـات  را  وزير نفت، ظاهراً توانسته است تفوق خود  مشكالت داخلي، كاظمي  
، رونـد طـوالني     كند تأييد را   در صورتي كه پارلمان قرارداد تصرف شركت نفت كويت        . ندبرسا

 خالصه اينكه، دولت به طـور كلـي و كـاظمي          . يابد  مذاكره با دو شركت بزرگ غربي خاتمه مي       
 در دست آنهاست، با      نفت كويت  باالخص بايد تصميم بگيرند كه اكنون كه كنترل كامل صنعت         

  .آن چه بكنند
سازمان اصلي صنعت تشكيل شده، ليكن تصميمات مهم مربوط به سياست آن بايـد اتخـاذ                

 در  كاظمي.  و وظايف آن نيز مشخص گردد      گردد كه طي آن بايد نقش شركت ملي نفت كويت         
يـك شـركت ملـي      » به عنوان « اظهار داشت كه اين شركت       1975هاي مختلفي در سال       رصتف

ولي معني آن چيست؟ به طور مثال، آيا شركت نفت          . نفت از نقش مهمي برخوردار خواهد بود      
 برداري گـاز كويـت       اختيارات مربوط به فروش نفت و يا اختيارات مربوط به پروژه بهره            كويت

 و بـريتيش     و نقـش غيرمـستقيم گلـف       را به دست خواهد گرفت؟ نقش شركت نفـت كويـت          
مشي، مسائل مربوط به مديريت مـؤثر          چيست؟ در وراي اين تصميمات مربوط به خط        پتروليوم

  .نابع نفتي جهان نيز نهفته استو ارزشمند يكي از بخشهاي مهم م
معمـوالً منـابع    . ها و توليد است     دومين زنجيره مسائل دولت كويت مربوط به سطوح قيمت        

 ميليـون بـشكه در   3 خواستار افزايش توليد و رسيدن آن به سطح          كنند كه كاظمي    موثق ادعا مي  
 ميليون بشكه در روز افـزايش يابـد،         5/2 يا   25/2 ليكن اگر قرار باشد سطح توليد به      . روز است 
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 در صورتي كه دولت كويت اين كـار را انجـام     . احتماالً بايد كاهش يابد    قيمت نفت خام كويت   
  . برانگيخته و به وحدت آن ضربه خواهد زددر اوپكرا  خود يدهد خصومت شركا

شود دولت كويت مجبور خواهد       شارهايي كه اعمال مي   كنيم به دنبال ف      فكر مي  با اين وجود  
شد قيمت نفت خود را حداقل كمي پايين بياورد، و تعجب نخواهيم كرد كه اگر دولت كويـت                  

 افزايش دهد، به هر حال، دولت كويـت مجبـور           1974سطح توليد خود را به سطح توليد سال         
 البتـه در صـورتي كـه    ؛حظه قـرار دهـد   المللي را مورد مال     است براي اولين بار عوامل بازار بين      

  .بخواهد موقعيت مهم خود را در بازار جهاني حفظ كند
هاي متعـددي حركـت        در جبهه  1976هاي مهم، در سال       در رابطه با پروژه   ها احتماالً     كويتي

و  بايـد آغـاز شـود        برداري گاز كويت    همانگونه كه اشاره شد، احداث پروژه بهره      . خواهند كرد 
 ايـن   بـه مـوازات   . هاي مهم پااليشگاهي و پتروشيمي نيز آغـاز خواهـد شـد             ريزي پروژه   برنامه
گذشته از آن، دولـت     . ونقل نفتي آغاز خواهد گرديد      خريدهاي مربوط به حمل    ،هاي مهم   پروژه

هـاي اكتـشاف     و برنامـه  و شركت نفت كويتاويل مينا، كويت بر شركت نفت اسپانيا و كويت   
گاز نظارت دقيقي اعمال خواهد كرد به اين اميد كه موفقيت آنها تأمين شود تا بتوانند چيزي به                  

گذاري چنـد ميليـارد دالري نيـاز خواهـد            ها به سرمايه    اين پروژه  .ذخاير موجود كشور بيفزايند   
 ايـن تالشـها در      ،بنـابراين . ش دهند يرود كه درآمد و ثروت كشور را افزا         ميداشت، ليكن اميد    

  .شوند  واقع ميمركز تالشهاي عمراني اقتصادي كويت
دولت كويت با بدوش كشيدن مسئوليت مديريت صنعت نفت، عالوه بر مالحظات معمول،             

المللـي را نيـز در نظـر          بـين متوجه خواهد شد كه بايد مالحظات اقتصادي و سياسي داخلـي و             
  .گيري را دچار اشكال خواهد كرد بگيرد كه روند تصميم

از نظر داخلي، فشار متناقض مربوط به افزايش توليد به منظور افزايش درآمد و افزايش گاز                
 منابع و نيز كاهش ارزش ذخاير       پايان يافتن از طرف ديگر، در مورد      . موجود حائز اهميت است   

 سـعي  المللي، كويـت  در صحنه بين .  از فروش نفت نيز نگرانيهايي وجود دارد       ارزي مازاد ناشي  
 ، لـيكن هميـشه بـرآورد      كنـد كننده نفتي عمـل       خواهد كرد به وظايف خود به عنوان يك توليد        

يك عنصر جديد و در مرحلـه       . اي نيست    كار ساده  ق آن با مصوبات اوپك    ينيازهاي بازار و تطب   
، نماينـدگان اوپـك   در آن   المللي اسـت كـه        كننده، كنفرانس همكاري اقتصادي بين      نوني نگران ك

  .دكر مالقات خواهند با هم  كويتيرشد و كشورهاي پيشرفته به استثنا  به كشورهاي رو
ه مهـم   كنيم كه دولت كويت عوامل متعدد را سبك و سنگين خواهد كرد، ليكن نكت               فكر مي 

بنابراين، مقامـات كـويتي بايـد       . اين است كه تمايالت دولت كويت نيز خالي از تناقض نيست          
تـا بـه حـال ايـن        . اي انتخـاب نماينـد      تصميم بگيرند كه به چه راهي بروند و يا چـه مـصالحه            

از حاال بـه    . شد  گيري اجتناب مي    شد و يا اصوالً از تصميم       تصميمات يا وسيله ديگران اتخاذ مي     
گيـري در     د اجتناب از آن دشوار خواهد بود و به جز دولت كويت هيچكس قادر به تـصميم                بع

 كويت خواهد بود و نحـوه  1976ترين جنبه جديد در امور نفتي سال  اين مهم . مورد آنها نيست  
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 و پـس از  1976نحوه اداره منابع نفتـي آن در سـال   در پي كشور به چالشهاي پاسخگويي مؤثر   
 ملكرد دولت كويت و نيز ديگر سازمانهاي دخيل كويتي بر آنها و نيـز آمريكـا    ع. آن خواهد بود  

 مهمـي   تـأثير  مداخلـه دارد،     كه به نحوي از انحا در توليد، حمل و نقل و يا فروش نفت كويت              
  .خواهد داشت

  
  39سند شماره 

  1354 دي 26 ـ 1976 ژانويه 16  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به   ـ الف03، مسقط ـ كاسفارت آمري: از

، ، منامـه  ، لنـدن  ، كويـت  ، جده ، امان، دوحه  هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  تهران
  1419 مسقط 75 ـ الف، 44 مسقط 75 ـ الف، 33 مسقط 75: مرجع

  1975 در سال رويدادهاي نفتي عمان: موضوع
بـود كـه     بـشكه در روز      340000 به طور متوسـط      1975 در سال    توليد نفتي عمان  : خالصه

 ميليـارد   2/1 حدود   1975دولت در سال    .  درصد افزايش داشت   15 معادل   1974نسبت به سال    
 ميليـارد دالر    4/1 بـيش از     1976 و درآمد نفتـي آن در سـال          كرددالر درآمد نفتي نصيب خود      

چـون  .  بـه زودي سـپري شـود       روزهـاي پررونـق نفتـي عمـان       ممكن اسـت    ولي  . خواهد بود 
 توليـد    احتمـاالً  هـاي عمليـاتي افـزايش يافتـه، و          ي شمالي به تدريج ته كشيده، هزينـه       ها  حوزه
مناطق جديد واقـع  .  كمتر از سطح توليد چند سال گذشته خواهد بود       1980بيني شده سال      پيش

نيـز چنـدان   )  اجاره داده شده تانا  كوين كه اخيراً به     مانند بلوك سونينا   (در مرز عربستان سعودي   
 منجـر بـه     هاي نفتي خارج از خشكي توسط شـركت سـان اويـل             حفاري. مثمرثمر نخواهد بود  

  . شده استيرهص مايلي جنوب جزيره م18پيدايش مقادير ناچيزي نفت در 
 در جنـوب     نفت، شركت توسـعه نفـت عمـان        پايان يافتن  انداختن زمان    خيرتأبه منظور به    

انه، بخـش اعظـم نفـت    متأسـف . كشور يك برنامه اكتشافي بسيار فعال را مدنظر قرار داده اسـت  
هـاي   اليـه . باشـد  مكشوفه در جنوب از نوع نفت سنگين است كـه توليـد آن نيـز پرخـرج مـي                

و مشكالت عمده موجود در انتقال اين نفت به ساحل نيز مسائل و مشكالت      اهموار  ناي    صخره
بـرداري    اي الزم براي توسعه و بهـره        طبق برآوردها هزينه سرمايه   . بيشتري را پديد خواهد آورد    

شـركت نفـت    ترين سـهامداران      از آنجا كه مهم   .  ميليون دالر خواهد شد    500 بالغ بر    نفت ظفار 
 نيز مايل نيستند ايـن مخـارج را متقبـل شـوند، توسـعه                يعني دولت عمان يا شركت شل      عمان

 و يـا يكـي ديگـر از         پذير نخواهد بود مگر آنكه از طريق عربستان سعودي          ذخاير جنوبي امكان  
  . گرددتأمينن منبع مالي الزم اي اي خاورميانه» فرشتگان«

، دولـت بـه اعمـال فـشار          بين دولت عمان و مديريت شركت نفت عمان        يدر عين هماهنگ  
قرارداد ماه دسامبر كـه منجـر بـه بـاال           .  بخش خصوصي خود پرداخته است     يبيشتري بر شركا  
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بـا ايـن وصـف دولـت     . را به شدت كـاهش داد  رفتن عمده قيمت نفت شد، منافع شركت شل   
گيريهاي نفتي نسبتاً خونسرد است و مـسائلي چـون اعطـاي امتيـازات      عمان در رابطه با تصميم  

  .پايان خالصه. نفتي خالي از هدف و نيرو بوده و بيشتر توأم با آشفتگي است
 بشكه بود كه نـسبت      340000 معادل   1975 در سال     ميانگين روزانه توليد نفت عمان     :توليد

سطح توليد كه در شش مـاه اول سـال گذشـته بـه طـور                .  درصد افزايش يافت   15به سال قبل    
 بـشكه در روز     380000 بـه    1975 بشكه در روز بود، در دو ماهه آخـر سـال             310000متوسط  
 بشكه در روز به نقطه اوج خواهد رسـيد و پـس از              380000 در سطح    1976توليد سال   . رسيد
 حـدود   1975عوارض و درآمدهاي نفتي دولت در سال        .  سير نزولي در پيش خواهد گرفت      آن
 درصد در تصاحب دولت عمان، 60 (در همان حال كه شركت نفت عمان.  ميليارد دالر بود   2/1

 درصد  2 و    درصد در تصاحب شركت نفت فرانسه      4،   درصد در تصاحب شركت نفتي شل      34
آمـد، چنـد شـركت        كننـده بـه شـمار مـي         تنها شركت توليد  ) در تصاحب شركت نفت پارتكس    

  .خارجي ديگر نيز به اكتشاف مشغول بوده و يا درصدد كسب امتيازاتي در اين كشور هستند
، مناطق شمالي كه مولـد تمـام نفـت حاضـر در ايـن كـشور                 بنا به اظهار شركت نفت عمان     

رود كه بتـوان      باشند به حد بلوغ رسيده، به طور كامل مورد اكتشاف قرار گرفته و گمان نمي                مي
 سـير   ودتـر در نزديكـي فهـ        هاي قـديمي    توليد حوزه . در آنجا به كشفيات جديدي دست يافت      

.  هزينه توليد چاههـاي نفتـي موجـود افـزايش خواهـد يافـت              نزولي در پيش خواهد گرفت و     
 بشكه در روز    115000اكنون معادل      هم باشوند كه حوزه قَ      يادآور مي  مديران شركت نفت عمان   

 15000ه نفتي كوچك است تنها ، كه يك حوزآورد؛ لخوير و يا يك سوم كل توليد را فراهم مي      
 يعني پايان احداث خط لوله مربوطـه        1976بشكه در روز توليد خواهد داشت، و تا اواخر سال           

  .وارد مرحله توليد نخواهد شد
 در مورد ظرفيت آتي توليدي در مقايسه با آوريـل           برآوردهاي غيررسمي شركت نفت عمان    

  : شده است و به شرح زير استگذشته بيشتر نشان داده
  

  هاي تقريبي برداشت  سال
  )هزار بشكه در روز(

  )واقعي (340  1975
1976  380  
1977  360  
1978  325  
1979  300  
1980  260  

كارانه برآوردهـاي توليـدي را        دهد به طور محافظه      ترجيح مي  از آنجا كه شركت نفت عمان     
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هاي جنوبي را در ايـن ارقـام وارد           هاي احتمالي نفتي درحوزه     كند برداشت   ميارائه نمايد، سعي    
شركت مزبور هنوز هم معترف است كه ذخاير تثبيت شـده و مقـرون بـه صـرفه از نظـر                     . نكند

 سـال تـه   20ميليارد بشكه است و ذخاير مزبـور در كمتـر از   2 كمتر از بازيافت در شمال عمان   
تر است و معتقد است كه كل موجودي اين ذخاير حـدود             بين  ت عمان خوش  دول. خواهد كشيد 

  . نيز بدان افزوده شود، البته در صورتي كه ذخاير ظفاراست ميليارد بشكه 5
 تـا جـايگزين     كنـد هاي درآمـدزا ايجـاد        كند تا پروژه    با اين وصف، دولت شديداً تالش مي      

  .درآمد نفتي شوند
 و دولـت   بر اساس قرارداد اصلي بين شركت نفـت عمـان  :دادهاي مربوط به امتيازات   قرار

بـرداري     پس از ده سال بهـره       درصد از حوزه امتيازاتي شركت نفت عمان       25اين كشور، حدود    
 بـه منـاطق عظـيم نفتـي     ، شركت مزبور  1975 و   1974 هاي  در سال . بايد به دولت واگذار گردد    

 دست يافت كه دولت عمان سعي كرد آنها را     در طول مرز عربستان سعودي    ) غالباً غيرمكشوفه (
 دولت عمان امتيازات مجاور مرز عربـستان        1975در آوريل   . هاي خارجي اجاره دهد     به شركت 
، و شركت نفـت ژاپنـي       ارپ، شركت نفت    ه نفت فرانس   را به گروهي مركب از شركت      سعودي

 را به شركت  در شمال عمان دولت عمان امتياز منطقه سونينا      در ماه نوامبر،  .  اجاره داد  سوميتومو
 است   در تگزاس   كه يك شركت اكتشافي كوچك از آن خانواده مارشال هوستون          تانا  نفت كوين 
  . را نيز اجاره دهددولت عمان سعي دارد مناطق وسيع ظفار غربي. اعطا كرد

 ان اميدوار است كه مقادير زيادي نفت در منطقه مجـاور مـرز عربـستان سـعودي                دولت عم 
چنـدان   معتقد است كه ميزان نفت غيرمكشوفه در ايـن منطقـه             شركت نفت عمان  . كشف گردد 
ز مديران اكتـشافي    گونه كه يكي ا     همان). گرايي بيشتري برخوردار است     كه از واقع   (زياد نيست 

كرديم كه احتمال كشف نفت در اين منطقه زيـاد            اگر ما فكر مي   « يادآور شد    شركت نفت عمان  
 به دليل تانا بعضي از ناظران معتقدند كه شركت كوين» .كرديم  است، آن را به حال خود رها نمي  

سازي   امتيازات مربوط به جادهخواهد  مي را اجاره نكرده است، بلكه       امكانات نفتي منطقه سونينا   
  .و حفاريهاي آبي اين منطقه را به خود اختصاص دهد

اوايل   كه در  شركت سان اويل  . در حفاريهاي خارج از خشكي قدري موفقيت به دست آمد         
يره حفـر   ص ميلـي جزيـره مـ      18 چاهي در    خريد،  نفت عمان  اي را از شركت     سال جاري منطقه  

 پايي به دسـت آمـد،       11000 و   7000هاي حاوي نفت و مقداري نفت نيز در اعماق            بافت. دكر
 در 1976 در نظر دارد در پاييز سال   اويل  سان.  تجاري برخوردار نبود    ليكن نفت مزبور از كميت    

ـ هـاي ا    شركت. اي ديگر نيز حفاريهايي انجام دهد       منطقه پ در خـارج از شـبه جزيـره         را و فلْ
  .اند ليكن نتيجه مثبتي عايدشان نشده است  به حفاري پرداختهمسندم

 بـه عمـل      در جنـوب عمـان      بخش اعظم اكتشافات شركت نفت عمـان       :نفت جنوب عمان  
سـه  . بـر دارد    توليدي را ارائه نكرده ولي ظاهراً ذخـاير عظيمـي در            آيد كه تاكنون نفت قابل      مي

. پـردازد   سنج به كار مشغول بود، و يكي از گروههاي اكتشافي نيز دائماً بـه كـار مـي                   گروه زلزله 
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هاي جنوب اين منطقه خواهد         دند كه پس از توسعه كامل حوزه       معتق ت نفت عمان  ركمديران ش 
بـه منظـور ايجـاد      شـركت نفـت عمـان       .  بشكه بازدهي داشـته باشـد      200000توانست روزانه   

ناطق مختص به خـود را بـه صـورت    مهاي اكتشافي خود در جنوب،   هماهنگي بيشتر در تالش   
 و جمهوري دمكراتيـك خلـق        تا مرز ظفار   يرهصدماغه م  و   يك منطقه درآورده است كه از هيما      

 به هيجان آمده، در نظر دارد در سـال  وزارت نفت نيز كه از امكانات نفتي ظفار      .  ادامه دارد  يمن
  .ز دفاتر خود را مستقر سازد يكي ا در سالله1976

دو سفره بـزرگ نفتـي      . آثار نفتي به دنبال چند حلقه چاه حفر شده در جنوب به دست آمد             
بيشتر نفت يافته شـده     .  شرقي  در ظفار   و مرمول  هاي امل   تاكنون يافته شده كه عبارتند از حوزه      

 پايي است كه    8000 تا   6000 درجه و در اعماق      20 تا   16 از نوع نفت سنگين      ب عمان در جنو 
مقامـات شـركت    . دشـو بايد توسط تزريق بخار و ديگر فنون پر خرج توليد تجاري اسـتخراج              

شناسـان    بـا ايـن وصـف، زمـين       .  دالر تمام خواهد شـد     50/3معتقدند كه توليد هر بشكه نفت       
بخش در جنوب وجـود دارد        شناسي نويد   اند كه چند بافت زمين       يادآور شده  شركت نفت عمان  

  .تواند دربرگيرنده ذخاير عمده نفت سبك نيز باشد كه مي
 تأكيـد  بر مشكالت فني موجود در اكتشاف منطقـه جنـوب نيـز              مقامات شركت نفت عمان   

 ميليـون سـاله     100هاي    در مقايسه با بافت   ( ميليون سال    500 تا   300 اي  هاي صخره   بافت. دارند
هاي ثابـت كننـده       البته تعداد فسيل  . ناهموار است ها    قدمت دارند، و بخش اعظم صخره     ) شمال

سـنجي نيـز از    موجوديت بافتهاي حاوي نفت معدود است، و تعابير مربوط به اطالعـات زلزلـه         
نيـاز    معتقدنـد كـه تكنولـوژي مـورد        ت شركت نفت عمـان    مقاما. ند بسيار برخوردار   پيچيدگي

 يا  ، شل اكتشاف و عمران اين نفت آن قدر پيچيده است كه تنها چند شركت عمده چون اكسان               
 در نظـر دارد بـه       نفـت عمـان   شـركت   .  قادر به توسعه كافي نفت جنـوب خواهنـد بـود           موبيل

تواند حدود    جستجوي كامل و وسيع نفت بپردازد كه تا سه سال آينده پايان نخواهد يافت و مي               
  .دربر داشته باشد ميليون دالر هزينه 100

اي در رابطه با انتقال نفـت         برداري كامل از ذخاير جنوب، مشكالت عمده        حتي پس از نقشه   
 در نظر ندارد از طريق خط لولـه ايـن نفـت             شركت نفت عمان  .  وجود خواهد داشت   به ساحل 

در عوض به بررسـي دو راه چـاره         .  در شمال متصل سازد    خام سنگين را به خط لوله اصلي قبا       
  :ديگر پرداخته است

      در مركز عمان   قمـ كشيدن يك خط لوله از د  .قم كه يك روستاي مـاهيگيري كوچـك در         د
 سال قبل بود، 15 است، محل فرود تجهيزات اكتشاف نفتي در ده يا يرهصجنوب غربي جزيره م

بادهاي تنـد   .  نفت و يا تجهيزات درآوردند     مخزنتوانستند آن را به صورت يك         و به آساني مي   
 عبارتند از   قممضرات موجود در رابطه با د     . كنند    ستاني نيز لطمه چنداني به اين بند وارد نمي        تاب

 ميلي و فاصله بسيار زياد خط       200انزواي كامل اين منطقه از مناطق پرجمعيت بعدي تا فاصله           
  .هاي بعدي جنوب تا اينجا هاي مستقر در حوزه لوله
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شـركت  . سط خط لوله به يكي از بنادر مصنوعي مقابل جزاير كوريـا موريـا     ـ انتقال نفت تو   
 احتماالً اين راه را اتخاذ خواهد كرد آن هم در صورتي كه اكثر ذخـاير تثبيـت شـده             نفت عمان 

 واقع شده باشند، تا پمپاژ آن از طريـق   در شرق ظفار و مرمول  هاي امل   جنوب در اطراف حوزه   
مشكالت اصلي اين استراتژي مسائل مربوط بـه رانـدن          . پذير باشد   يك خط لوله كوتاهتر امكان    

از آنجا كه .  پايي كوهستاني و از آنجا به خط ساحلي منتهي به درياست 5000نفت به ارتفاعات    
 مجبـور   كند، شركت نفت عمان      پايي ساحل بلند مي    20هاي تند تابستاني امواج را به ارتفاع        باد

  .كندات بارگيري خارج از خشكي نيز احداث تأسيساست يك اسكله مصنوعي و 
نيـاز   ميليـون دالر     500اي معـادل       سـرمايه  ،اين مشكالت اكتشافي، توليدي و حمل و نقـل        

 يافتن ايـن منبـع مـالي        ،هاي جنوبي   ترين مانع موجود در راه گسترش حوزه        مهم. تخواهد داش 
تواند از طريق درآمدهاي داخلي هزينه اكتشاف را به عهـده گيـرد،           مي شركت نفت عمان  . است

منابع خارجي نيـز نيازمنـد    به ليكن هزينه توسعه آن قدر زياد خواهد بود كه شركت نفت عمان    
 اين هزينه عمراني نيست، مگر آنكـه شـركت نفـت            تأمين مايل به    قرارگاههاي شل . خواهد شد 

رغـم موضـع خـود بـه عنـوان            دولت عمان نيـز علـي     .  را باال ببرد    ميزان سود شركت شل    عمان
اي از ايـن سـرمايه را    تواند مقادير عمده ت مزبور، نه مايل است و نه مي    ترين سهامدار شرك    مهم

» فرشـتگان «گسترش كامل ذخاير جنوب تحقق نخواهد يافت مگـر آنكـه يكـي از    . فراهم آورد 
  . براي پر كردن اين شكاف به پيش آيدثروتمند چون عربستان سعودي

 نيـست، ولـي از سياسـت         عضو اوپك  هر چند عمان   :ها به دولت    گذاري و پرداخت    قيمت
 در ماه اكتبر،     درصد افزايش قيمت توسط اوپك     10به دنبال   . كند   پيروي مي  گذاري اوپك   قيمت

 دالر  505/12قيمـت بـه     .  قرار داد  دولت عمان نيز قيمت جديدي در اختيار شركت نفت عمان         
 40/11 دالر افزايش يافت، در حاليكـه بازخريـد مـشاركت نفتـي از               298/12براي هر بشكه از     

مالياتهـا  . افـزايش يافتـه بـود   )  درجـه  34هاي    براي تمام نفت  ( دالر در هر بشكه      63/11دالر به   
 وضع سـابق خـود را در پـيش گرفـت و             ،نفت خام )  درصد 57/16(و عوارض   )  درصد 5/65(

 ي اكتبـر در ازا اول را متقاعد ساخت كـه از       د، ليكن دولت عمان شركت نفت عمان      تغييري نكر 
ميانگين خالص برداشـت دولـت عمـان پـس از تفريـق هزينـه               .  دالر بپردازد  379/1 ،هر بشكه 

 خواهد بود كه بيش 1976 دالر در هر بشكه در سال 20/10 حدود ،اي دولت     عملياتي و سرمايه  
  . است 1975 دالر در سال 20/9از 

 و نه دولت عمان از حساب و منـافع داخلـي شـركت نفـت     در عين حال كه نه شركت شل    
 برخالف سالهاي   دهد كه عمليات موجود در عمان        مطلع نيستند، شواهد موجود نشان مي      عمان

علت نيز اين اسـت كـه بـا تـه كـشيدن             .  سود چنداني به همراه ندارد     گذشته براي شركت شل   
 بانـك مركـزي عمـان     . هاي عملياتي و سرمايه نيز افزايش يافته است         هاي نفت شمال هزينه     چاه

 توسـط شـركت نفـت       ه و شركت نفت فرانـس     برآورد كرده است كه كل منافع داده شده به شل         
 اين سـودها    ،رغم افزايش بازده     ميليون دالر بوده است ولي علي      90 معادل   1974 در سال    عمان
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 ميليون دالر در سـال      90 از   اي  توسعههاي عملياتي، اكتشافي و       كل هزينه . نيز كاهش يافته است   
 ي ازا بـه   در عمـان   سود نفتي شل  .  افزايش يافته است   1975ر در سال     ميليون دال  125 به   1974

 دالر پس از آخرين قـرارداد كـاهش يافـت،  البتـه طبـق                35/0 به   ، دالر 70/0هر بشكه نفت از     
  . مديران شركت نفت عمانسخنانمحاسبات تقريبي ما و 

قيمـت  .  از قرارداد مـاه دسـامبر راضـي نيـستند          ، هيچيك ، و شركت نفت عمان    دولت عمان 
و قيمت تعيين شده در مقايـسه  )  در بازار استكه نشانگر نرخ نفت خام كنوني عمان  (بازخريد  
 دولت  . افزايش ناچيزي داشت، چون تقاضاي جهاني براي نفت معتدل بوده است           1974با سال   

 فشار وارد خواهد آورد تـا       دهد و قطعاً به شركت نفت عمان        عمان قيمتهاي بيشتر را ترجيح مي     
 از طـرف ديگـر، مـديران شـل        . دكنـ  هنگام بهبود وضع بازار تجديدنظر       ،قراردادهاي جاري در  

اهش يافته و سبب كاهش منـابع مـالي داخلـي           هاي نفت ك    نگران اين امر هستند كه بازپرداخت     
اند كه دولت عمان سـعي         تعدادي از ناظران يادآور شده     .جهت استفاده در زمينه اكتشافات شود     

 موضع شديدتري اتخاذ نمايد كه قبالً هم اين كار را انجام داده             دارد در قبال شركت نفت عمان     
ها، دولت عمان ميل دارد سهام شصت درصدي خود در شركت             رغم اين عدم توافق     علي. است

عمانيها نيـز   .  درصد اين شركت نخواهد شد     100 را حفظ كند، و خواستار تصاحب        نفت عمان 
. از تخصص مديريت و فني كافي در اداره شركت و يا طرح قيمت و اكتشاف برخوردار نيستند                

  مايل است در سالهاي آتي به عمليات خود در عمـان           گويند شل    مي مقامات شركت نفت عمان   
ولـي  .  دالر باشد  30/0-35/0ادامه دهد، البته تا زماني كه سود عايد در قبال هر بشكه نفت بين               

 بـه گـسترش تجـاري        دالر را  50/0 هـر بـشكه      يخواهـد كـه در ازا       شركت از دولت عمان مي    
  .امتيازات اختصاص دهد

هـاي نفتـي جنـوب در حـال حاضـر مـورد                گـاز مربوطـه توليـدي در حـوزه         :گاز طبيعي 
 راههاي انتقال اين گاز را به سـاحل جهـت اسـتفاده در              دولت عمان . گيرد  برداري قرار نمي    بهره

چنـد شـركت، از قبيـل    .  داده اسـت زدا و يا كارخانه تهيه كود مورد بررسي قـرار          كارخانه نمك 
 احداث يك كارخانه گاز مايع نفتـي و گـاز طبيعـي       دربارة  اوشن فرانسه  گَس و   تسورو تگزاس 

 دسـت از ايـن       اوشن گَس و   اند، ليكن در حال حاضر تسورو       نفتي، با دولت عمان مذاكره كرده     
داران خـارجي را   هـاي كوچـك و سـرمايه       دولت عمان پيشنهادات شـركت    . اند  ها برداشته   پروژه

  .كند چندان جدي تلقي نمي
 آن قـدر كـم اسـت كـه صـدور آن سـودآور               مشكل اصلي اين است كه ذخاير گازي عمان       

 ميليون فوت مكعب در روز اسـت، و ايـن   200 حدود  و حوزه قبادكل بازده گازي فهو  . نيست
توان از    گاز مايع موجود را مي    . مقدار براي سرپا نگاهداشتن پروژه صدور گاز مايع كافي نيست         

 دولت عمـان در   . ات محلي به ساحل فرستاد    تأسيس اينچي جهت استفاده     10طريق خطوط لوله    
  . را باال بردنظر دارد با استفاده از همين گاز كيفيت نفت خام صادراتي عمان

رغم اينكه اكثريـت سـهام شـركت نفـت             علي :گيريهاي نفتي   نقش دولت عمان در تصميم    
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 نقـشي   گيريهاي نفتـي     از آن دولت اين كشور است، اين دولت تا به حال در زمينه تصميم              عمان
شمار   تعداد مقامات دولتي مطلع در امور نفتي بسيار انگشت        . نسبتاً خونسردانه را ايفا كرده است     

شـوراي نفتـي كـه در       . پذيرنـد    مشورت مـي   است، و معموالً در زمينه اكتشاف و عمران از شل         
 مـشاور بانـك     شـريف لطفـي   .  تشكيل شد، دستخوش تفرقه مشورتي شده اسـت        1975آوريل  

المللي نيز احتماالً متنفذترين عضو شـورا اسـت، و معـاون و سرپرسـت                 عمران و بازسازي بين   
از طرف ديگر وزير    .  نيز از اهميت بسياري برخوردار است      اهللا  بانك مركزي يعني يوسف نعمت    

ك كـه يـك     ت ر مسائل نفتي كم اطالع است و به شدت بر نمايندگان تترا            د شنفاريالنفت يعني   
  .باشد شركت مشاوره آمريكايي است متكي مي

. عدم تجربه دولت عمان در امور نفتي در آشفتگي موجود در اعطاي امتيـازات مـشهود اسـت                
 بـين   يك شركت نفتي كه اخيرًا با دولت عمان وارد مذاكره شـده بـود اظهـار داشـت كـه ظـاهراً                     

ها چندين بار     به طور مثال، نمايندگان شركت    . مقامات مسئول نفتي هماهنگي چنداني وجود ندارد      
، مـشاور حقـوقي وزارت نفـت حميـد          اهللا  اند كه در جلسات توجيهي در برابـر نعمـت           وادار شده 

 از وزارت نفت چندين بار مسائل مربـوط         البطشي، و علي    ، مشاور معادن اسماعيل البوشي    الحرثي
 توليد و   گزافدولت عمان در زمينه ارائه ارقام       . دكننبه يك منطقه را جهت يادآوري مجدد تكرار         

يغات دروغين  ترسيم كه مبادا بعضي از مقامات تبل        تقصير نبوده است، و ما از اين مي           ذخاير آتي بي  
 مدتها بايد بگذرد تا دولت عمان بتوانـد ماننـد همـسايگان خـود در خلـيج                . خود را نيز باور كنند    

  ول                                            . از استقالل در امور نفتي برخوردار گرددشمالي] فارس[
  

  40سند شماره 
  1355 خرداد 2 ـ 1976 مي 23  نهمحرما

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  40، ابوظبي ـ الف ـ سفارت آمريكا: از
  .، تهران، مسقط، منامه، كويت، جدههاي آمريكا در دوحه سفارتخانه: جهت اطالع

ابـوظبي  )  ـ الـف، ج  25  75/6/5ابـوظبي  )  ـ الـف ، ب  57 75/4/9ابوظبي ) الف: مرجع
   ـ الف12  75/3/3ابوظبي  (   ـ الف، ه36  76/3/5ابوظبي ) الف، د  ـ 15  75/15/3

   نفتي امارات شماليرويدادهاي: موضوع
 افسر گزارشگر در سفر اخير خود به امارات شـمالي فرصـت يافـت تـا بـا نـورمن اسـتاپي             

اين وضعيت نـه تنهـا باعـث        . كند گفتگو   القوين  نماينده آمريكايي گروه نفتي ام    ) حفاظت شود (
توجهي نيز در مورد ديگر        تر نگريسته شود بلكه نكات جالب        عميق القوين  شد كه به عمليات ام    

  . فعاليتهاي نفتي شمال آشكار گرديد
طي همان  ، اظهار داشت كه مطالبش مكمل گفتگويي است كه وي           در رابطه با فجيره   استاپي  

در مورد هر يك از امارات جزئيـات بـه شـرح ذيـل              . م آنجا داشته است    حاك با شيخ حمد  سفر  
  :است
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  دوبي
 امتيازات نفتي خارج و داخل خشكي را از طرف مؤسسه نفتي             پاسيفيك - تگزاس   دوبيدر  
حفـر   چاهي در خارج از خـشكي         پاسيفيك -، تگزاس    گفته استاپي  بنا به . دار است    عهده دوبي
 پايي درست چند روز قبـل از ايـن گفتگوهـا از             14000بود ليكن پس از رسيدن به عمق        كرده  

ي معطـوف خواهـد   اين شركت توجه خود را به نقاط داخل خشك      . ادامه كار دست برداشته بود    
  . دو حلقه چاه حفر كند1976ستان داشت تا بتواند در تاب

  
  شارجه
 در نظر دارد طي تابستان جاري دو حلقه چـاه           ، شركت كرسنت   بنا به گزارش استاپي    -الف

 هنـوز هـم دچـار مـشكالت      كرسـنت ،بنا به گفته استاپي . كندحفر   نفتي ديگر در حوزه مبارك    
در . دكنـ  در حاليكه يكي از چاههاي آن بيش از انتظار توليد مي          ) مرجع الف و قبل از آن     (است  

سـت بـيش از     حقيقت و با در نظر گرفتن اين مشكالت معلوم نبود كه آيا اين شركت حاضـر ا                
ولي حاال كه سومين حلقه چاه حفـر  . گذاري كند يا خير   سرمايه ،اين در رابطه با گسترش حوزه     

 تـا   كننـد اند چاههاي ديگري در همين حوزه حفـر           شده نيز وارد مرحله توليد شده، شركا آماده       
  .شايد بخت به آنها روي آورد

 امتيـاز    گفت كه كريستال پتروليـوم     ، استاپي  در رابطه با امتيازات داخل خشكي شارجه       -ب
ظاهراً خروج كريستال   . رسدخود را بازپس داده و اين منطقه بار ديگر منتظر است تا به فروش               

 اعالم كرده كـه ايـن شـركت نتوانـسته اسـت              چون حاكم شارجه    چندان دوستانه نبود   پتروليوم
 ايـن   ظاهراً منظور شـيخ سـلطان     ) مرجع ب (شرايط مندرج در قرارداد امتيازي را برآورده سازد         

 كرده ولي اقـدام بـه حفـر چـاه           »ان مكوم ج« تنها اقدام به تكميل چاه       بود كه كريستال پتروليوم   
  گفته بود كه قصد دارد شركت كريستال       ، حاكم شارجه  بنا به گفته استاپي   . جديدي ننموده است  

نـصرف شـده اسـت       دالر جريمه محكوم نمايد ولي بعدها از اين كار م          300000را به پرداخت    
  .) مسئله فيصله داده شده بود،چون به طور خصوصي و با پرداخت نيمي از مبلغ موردنظر(

 حاضـر اسـت امتيـازات       از زمان تدوين مطالب فوق، اعالم شـده اسـت كـه شـارجه             : تذكر
 شركت طالب اين امتياز نيز نماينده مـشترك دو شـركت آمريكـايي يعنـي              . دكنجديدي واگذار   

انـد كـه سـه        مطبوعات، شركتها توافق كرده   نوشتة  طبق  .  است  و پيناكل  گَس.  اند نيكلوس اويل 
ــه چــاه  ــد و در طــول مــدت  16000حلق ــر نماين ــايي حف ــادل 30 پ ــاه مع ــون دالر 12 م  ميلي

.  چاههاي جديدي حفـر خواهـد شـد        ر به ميل سلطان   خالصه اينكه، اين با   . گذاري كنند   سرمايه
 كه خواهان حفر چاههاي جديد شده بود بـه           در شارجه  جالب توجه اينكه مدير قبلي كريستال     

  . وارد عمل شده استعنوان نماينده دو شركت جديد در شارجه
 نيز امتياز ديگري به شـركت هوسـتون اويـل و             در نهايت در خارج از خشكي شارجه       -پ

 كه خط ساحلي خلـيج فـارس      ( است   شمالي شارجه حمريا   واگذار شده كه همان منطقه       لزنرامي
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 كـه   الـز نرهوستون اويـل و مي    ).  بين اين دو امارت تقسيم گشته است        و عمان  در امتداد شارجه  
. دكنـ  معطوف داشته فعالً در نظر ندارد در اين منطقه اقدام به حفاري              القوين    توجه خود را به ام    

  ).ايين رجوع شودبه مطالب پ(
  

  عجمان
نتيجه ماند و امتيـاز        بي )مرجع پ  (عجمان» يونايتد ريفانينگ «شركت  اقدامات زلزله سنجي    

  . پس داده شد كه هيچگونه تخاصمي در اين مورد به همراه نداشت1975در سال 
  

  القوين ام
 بـه   شركت نفتي زاپاتـا   . شديداً مشغول اكتشاف است   ) پمرجع   (القوين  گروه نفتي ام   -الف

 1976 و گروه نيز به خاطر موجود بـودن دسـتگاه حفـاري در ژانويـه                 كند   اجرا مي  عنوان عامل 
 ميلي سـاحل قـرار دارد در        14اين چاه كه در     . به حفاري نمود  يعني زودتر از موقع مقرر اقدام       

يك نمونـه   توليد داشت،   اي كه امكان      از منطقه .  پا بود  15140 داراي عمقي برابر با      يم12تاريخ  
تـرين    از دومـين و بـزرگ      مـي    12بايستي در تـاريخ       نمونه دوم مي  . اي برداشته شده است     هسته

 پس  . پايي آزمايش خواهد شد    15850ن منطقه در اعماق     سومين و آخري  . شد  منطقه برداشته مي  
 بنا بـه گفتـه اسـتاپي      .  آيا اين منطقه داراي نفت هست يا خير         كه از آن گروه متوجه خواهد شد     

نيـز هنـوز بـه       دهد كه گاز موجود بيش از نفت است ولي ايـن امـر              شواهد اين منطقه نشان مي    
  .اثبات نرسيده است

 است چون بافت نفتي همراه با ريسك بسياري القوين  حفاري در منطقه ام  ، گفته استاپي  طبق
 گرچـه    گفـت  اسـتاپي .  اسـت  نفت گُسل  نيست بلكه    الخيمه   و رأس  آن شبيه بافت نفتي ابوظبي    

  قرنهـا تمام شواهد دال بر وجود نفت در اين بافت است ولي امكان دارد نفت موجود ناشـي از        
] فـارس  [انجام شده براي اسـتخراج نفـت در حـوزه خلـيج           ناموفق  اقدامات  در اثر   نشت نفت   

 بشكه در   2000 اين چاه نفت داشته باشد توليد روزانه         گويد اگر    مي استاپي. باشد) مانند كويت (
طبق قرارداد آنها و دولـت      . روز نيز براي اين گروه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد شد            

شود و ميزان آن بـه تـدريج          حق امتياز پرداخت مي   % 16 بشكه توليد روزانه     50000القوين تا     ام
 برابـر   كنندگان كوچك امارات متحده عربـي        ديگر توليد  نند، ما ميزان ماليات نيز  . يابد  افزايش مي 

  .خواهد بود% 55
آميز نباشد، گروه اقدام به حفـر يـك حلقـه چـاه             اگر اين چاه موفقيت    طبق اظهارات استاپي  

 دالر  300000اند كه     ي كرده گذار   ميليون دالر سرمايه   5/1در حال حاضر آنها     . دكرديگر خواهد   
 دالر آن براي سال جاري، كه تقريباً مبالغ مشابهي نيـز            400000آن حق اجاره سال اول است و        

بار حداقل براي يك بار هم كه   معتقد است كه ايناستاپي. در دو سال بعد پرداخت خواهد شد
طـور باشـد، تـالش جديـد در نزديكـي مـرز             اگـر ايـن     . شود  شده حفر چاه جديد آزمايش مي     
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 اختالف اسـت    الخيمه   و رأس   يعني يك منطقه چهار ميلي كه بر سر آن بين شارجه           الخيمه  رأس
البته بايد اقدامي در اين مورد صورت گيرد تا قبل از آغاز حفاري گروه              . صورت خواهد گرفت  

  .تالفات نيز حل شوداين اخ
 بـر عكـس گـزارش       القوين   خاطرنشان ساخت كه ميزان مشاركت گروه ام       در نهايت استاپي  

  : تفاوت پيدا كرده كه تركيب آن به شرح ذيل استپمرجع 
  

  )ندهگردان% (2/71  اكسپلوريشنزاپاتا 
  %25  كانادين سوپريور

  %20   ريفاينينگيونايتد
  %20  آسامرا
  %10  كواني

  %2/71  آناداركو پروداكشن
  %10  گلف اويل

 كه در ماه گذشته بـه        و گلف   از زاپاتا   را  كه يك شركت آمريكايي است سهام خود       آناداركو
كرده  خريداري   از آسامرا % 5 و   ريفاينينگ از سهم يونايتد  % 5 ند خريد، كه  اين گروه پيوسته بود   

. بقيه از آن شركتهاي كانادايي است% 45سهام از آن شركتهاي آمريكايي و     % 55در نتيجه   . بودند
  به ايـن گـروه ناراضـي بودنـد چـون يـك              خاطرنشان ساخت كه اكثراً از پيوستن گلف       استاپي

هاي كـوچكتر كـه گـروه را بـه انحـصار خـود                شركت بزرگ است و منافع آن با منافع شركت        
 معتقد است كه همين تغيير سهامداران نوعي        عالوه بر اين، استاپي   . درآورده بودند در تضاد بود    

ولي گويا راه ديگري وجـود نداشـت        .  آورده است   پديد القوين  اعتمادي در عمليات ام     عنصر بي 
بـه دنبـال عمليـات    ) كـواني  و ، آسـامرا ، يونايتـد كانـادين سـوپريور  (چون چهار شركت اوليـه     

خالصـه اينكـه،    ). به مطلب پايين رجوع شـود     (بود سرمايه روبرو شده بودند      الخيمه با كم    رأس
 آن  اميد دارند ولي به سرمايه بيشتري نياز داشتند كه گلـف  القوين  گرچه آنها به امكانات نفتي ام     

  .را در اختيار داشت
 فروخته كه بخش كـوچكي از آن در         مينرالزياز نيز به هوستون اويل و        يك امت  القوين   ام -ب
اين شركت كه يـك سـازمان آمريكـايي اسـت در حـال حاضـر تنهـا                  .  واقع شده است   شارجه

اش نيـز يـك آمريكـايي          كرده كه نماينده   تأسيس القوين  سهامدار اين امتياز است و دفتري در ام       
ايـن شـركت   ). كنـد   زندگي ميكه در واقع در شارجه( است مقيم آنجا به نام رابرت هارينگتون 

 كه اولين آنهـا در ژوئـن و در          كنددر نظر دارد در تابستان دو حلقه چاه در داخل خشكي حفر             
 واقـع   المعـال   و چاه دوم در سپتامبر در جزيره فلج       ) در داخل خشكي   (الخيمه  ز رأس نزديكي مر 

 در اين نقطـه بـه نفـت         پا باشد كه به نظر استاپي      6000قرار است عمق اولين چاه      . خواهند شد 
 معتقد است كه پس از رسيدن به اين نقطـه متوجـه خواهنـد               يلولي هوستون او  . نخواهد رسيد 
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  .رسد يا نه شد كه تالششان به ثمر مي
تـر بـه نظـر      پايي حفـر شـود كـه معقـول    16000 تا عمق المعال چاه واقع در فلج قرار است   

  .رسد مي
  
  الخيمه رأس

 در ، ولـي اسـتاپي  اسـت  الخيمـه   ترين مطالب مربوط به رأس      مهم) تمرجع  (با وجود اينكه    
همانگونه كه قبالً اشـاره شـد، تـالش اكتـشافي           . ت نكات جالبي بيان داش    مورد عمليات ويتول  

 ميليون دالر تمام شده است كه نيمي از اين مبلـغ تنهـا              24گران يعني معادل      بسيار مهيخال  رأس
 حفـاري   عالوه بر اين، ويتول   . باشد   مي القوين  صرف حفاري شد، كه در برابر مخارج حفاري ام        

 پا از آنها جلـوتر  400 القوين  شروع كرده ولي گروه ام  القوين  ه ام خود را چهار ماه زودتر از گرو      
 خـود شـركت ايـن     با مشكالتي روبرو شده كـه از نظـر اسـتاپي      واضح است كه ويتول   . هستند

 به اين موضوع واقف است چون چهار شـركت  استاپي( ]كه[ است مشكالت را به وجود آورده    
] مـارك  [دستگاه حفاري ويتـول   ).  مشغول فعاليت هستند   الخيمه  تحت نمايندگي او نيز در رأس     

 به كار رفته در وضعيت بسيار خوبي القوين آنچه كه در ام( بهترين نوع نيست ]كه[ است »روان«
 اين است كه كارمندانش از اسـتاندارد كـافي          ترين اشتباه ويتول      گويد مهم    مي ولي استاپي ) است

  انـه آيد اما وقتـي كـه هزينـه روز          ناپذير هميشه به وجود مي      مشكالت اجتناب . نيستندبرخوردار  
 دالر باشد به همان سرعت نيز بايد بتوان مشكالت را از ميان برداشـت           35000-45000حفاري  

 ماه گذشته 9مسئله ديگر اين است كه در       .  خوب محاسبه نكرده است    و در اينجاست كه ويتول    
 كارآيي آنهـا    ويتول كارگران خود را به مرخصي نفرستاده كه همين امر سبب پايين آمدن ميزان             

جوار و نيز رقابت طبيعي بـين دو   بعضي از مشكالت نيز ناشي از رقابت دو امارت هم  . گردد  مي
 زمـان و  باشـند؛ ولـي بـا گذشـت           شركت است كه در يك بافت و همزمان مشغول حفاري مي          

توان گفت كه اوضاع       مي ،القوين   انجام شده در ام    خوب و كار    الخيمه  تكميل اولين چاه در رأس    
  .كند فرق مي

 بـه   نحوه مشاركت در صورت دست يافتن ويتـول       ) مرجع ت (نكته جالب توجه مذكور در      
 ها تمامـاً بـه عهـده ويتـول          در حال حاضر هزينه   ).  البته از نظر امارات متحده عربي      ،نفت است 

هاي عملياتي را به عهـده        هزينه% 50الخيمه    ولي به محض آغاز مرحله توليد دولت رأس       . است
. هاي اكتشافي اقدام خواهـد كـرد        خواهد گرفت، و پس از آن نيز نسبت به پرداخت سهم هزينه           

ولـت معـادل     و مقداري ماليات خواهد پرداخت تـا سـهم د          حق امتياز % 14 عالوه براين ويتول  
  .شود% 58

  
  فجيره

 را در    و شـارجه    هنوز هم امتياز خارج از خشكي فجيره       )ثمرجع   (شركت رزرواويل دنور  
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 1976 در دسـامبر     ، رزرو  شـيخ حمـد    طبق اظهارات حاكم فجيـره    . ساحل شرق در اختيار دارد    
.  معتقد است كه اين كار تا تابستان آتي شروع نخواهد شـد            استاپي. حفاري را آغاز خواهد كرد    

گويد كه     نيز مي  استاپي. تاس %96 يابي به نفت    گويا شركت به حاكم گفته بود كه احتمال دست        
. انـد    را ديده و آن را بسيار اميدوار كننده توصيف كـرده           سنجي رزرو   اعضاي گروهش كار زلزله   

. ولي هميشه بايد به ياد داشت كه نبايد حرفي زده شود كه توقع و اميد حكام محلي بـاال بـرود                    
 را درك نكرده و ما بايد به دنبال به دست آوردن نفت باشيم  منظور رزروكنيم كه شيخ گمان مي 

در رابطه با حفاري و نيز به خـاطر عمـق بـيش از حـد آبهـاي                  . ها چندان حاد نشود     تا ناراحتي 
 عمـق آبهـاي ايـن منطقـه         بنا به گفته استاپي   .  با مشكالتي روبرو خواهد شد      رزرو ،خليج عمان 

 ، بسيار زياد است    و )الخيمه   و رأس  القوين   پايي ام  280 پايي و    105در مقايسه با اعماق     ( پا   400
انـد     نيز اين است كـه نتوانـسته       تأخيرعلت  . ده كرد هاي حفاري استفا    بايد در اين نقاط از كشتي     

در صورتي كه نفت به دست آيد قرارداد بين شركت و دولـت             . چنين تجهيزاتي به دست آورند    
گويـد كـه     ميگرچه شيخ حمد. (ماليات است% 51االمتياز و  حق% 14 يعني   ،نيز استاندارد است  

يعنـي چاپلوسـي امتيازهـاي بـسياري        . كند    گر سرسخت ياد مي      از او به عنوان يك مذاكره      رزرو
 نيز در درآمد و يا كل موضوع سـهيم          رود كه شارجه    گمان نمي ).  كرده است  اين شركت نصيب  
  .شود

  
  گيري نتيجه

 وجود  فقير امارات    نيز از آن يادشده هنوز هم در انديشه        پ كه در مرجع     هميشگياين اميد   
 كـامالً مبـدل بـه يـأس         تاكنون هيچيك از اين اميدها تحقق نيافته، ليكن اميدهاي عجمان         . دارد
                                                           استرنر.ولي ديگران هنوز هم اميدوارند. اند گشته
  

  41سند شماره 
  1355 تير 17 ـ 1976 ژوئيه 8  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  16، دوحه ـ الف ـ سفارت آمريكا: از
  ، تهران، كويت، جدههاي آمريكا در ابوظبي سفارتخانه: جهت اطالع

  صنعت نفت در قطر: موضوع
 توليـد    و شـركت شـل      تنها توسط دو شركت يعنـي شـركت نفـت قطـر            نفت قطر : خالصه

فت يعنـي حـداكثر ميـزان توليـد مجـاز            بشكه ن  470000اين شركتها روزانه در حدود      . شود  مي
 15000 عوايـد مربـوط بـه        ، عالوه بر ايـن    قطر. كنند  ميشمرده شده توسط دولت قطر را توليد        

عالوه بر اين   . دارد   دريافت مي  بشكه نفت در روز را از منطقه نفتي مشترك اين كشور با ابوظبي            
 60 حدود   1974دولت از ژانويه    . گيرد  تشاف صورت مي  در بخشهاي خارج و داخل خشكي اك      

 اعالم داشت كـه قـصد       1974ها را به خود اختصاص داد و در دسامبر            درصد سهام اين شركت   
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 حاضـر مـذاكرات در حـال        در حـال  . ها را در اختيار گيـرد        درصد اين شركت   100دارد كنترل   
يل آنها به دولت قطر تا پايـان        ها معتقدند كه مقدمات تحو       و مقامات اين شركت    پيشرفت است 

 تشكيل شد تا بـر      1975 در اول ژانويه     مؤسسه نفتي قطر  . تابستان جاري صورت خواهد گرفت    
 نظـارت داشـته باشـد و در نهايـت مـسئوليت تمـام                و شـل   منافع دولت در شركت نفت قطـر      

 كـارآزموده،   نفراتولي به علت كمبود     . عملياتي، پااليش و بازاريابي را به عهده گيرد       هاي    جنبه
 شركت داشته و دولـت قطـر مجبـور اسـت            به صورت اسمي  هاي نفتي     اين سازمان در فعاليت   

حتي پس از در اختيار گرفتن كنترل تمام اين شركتها باز هم به تخـصص خـارجي در صـنعت                    
جويي در منابع نفتي پيـروي كـرده و تنهـا      سالهاست كه از سياست صرفهقطر. نفت متكي باشد  

 عـالوه بـر نفـت، مقـادير         قطـر . برداري قرار گرفته است      مورد بهره  ، درصد ظرفيت توليدي   75
اند، ولي كل  ها به طور كامل مشخص نشده      گرچه اين حوزه  . بسياري گاز غيرمرتبط با نفت دارد     

 شركت گاز   ،دولت.  فوت مكعب برآورد شده است     ميليارد 130ين كشور برابر با     ذخاير گازي ا  
 ايجاد كرده است تا بتواند چند پروژه مربوط به مطالعه امكانات گازي و               را با همكاري شل    قطر
  .پايان خالصه. برداري آن را انجام دهد بهره

  
  توليد و اكتشاف

 مـشابه شـركت   ي شركت نفت قطر كنسرسيومي است متـشكل از اعـضا    :شركت نفت قطر  
، شـركت نفـت     ، رويـال داچ شـل     بـريتيش پتروليـوم   : هاي عضو عبارتنـد از      شركت. نفت عراق 

 را   درصد سهام شركت نفـت قطـر       40ها    در حال حاضر، اين شركت    .  و پارتكس  ، موبيل فرانسه
. در اختيار دارند، ولي قرار است كه دولت قطر پس از چندي سهام كامل آن را در اختيار گيـرد                   

  ،كرد كسب   1945 را در سال      آن  كه امتياز   شركت نفت قطر   تأسيس با   نفت در قطر  تاريخ توليد   
 و مناطق خارج از خشكي بـود، امـا بـه      اين امتياز در ابتدا شامل تمام شبه جزيره قطر        . شدآغاز  

       توليد .  گرديد  و مناطق مجاور ساحل غربي قطر      خانتدريج كاهش يافت تا اينكه شامل حوزه د
 .گرديـد )  بشكه در روز   251000يا  ( ميليون بشكه    6/91 معادل   1973 در سال    شركت نفت قطر  

  بـشكه در روز را بـراي شـركت نفـت قطـر             225000 دولت قطر سقف توليدي      1974در سال   
 بـشكه در    223000جويانه، و در آن سال توليد بـه سـطح             مشخص كرد آنهم بنا به داليل صرفه      

 به دنبـال كـاهش   1975 در سال  توليد شركت نفت قطر   .  درصد كاهش يافت   9روز رسيد يعني    
 گرانقيمـت نـشان   ،كنندگان با ديگر عرضه را در مقايسه  كه نفت قطر هاي نفتي در ابوظبي     قيمت
پـس از امتنـاع دولـت قطـر نـسبت بـه جـرح و تعـديل                  .  درصد ديگر كاهش يافت    20داد،    مي

 بازخريد قراردادهـاي     كاهش يافت و شركت نفت قطر      1975ها، برداشت نفتي در ژانويه        قيمت
 بـشكه در روز     104000تـرين مقـدار يعنـي          بـه پـايين    1975 و توليد در ژوئيه      كردخود را لغو    

 در سـپتامبر     درصد افزايش قيمت اعالم شده توسط اوپك       10 اعمال مبني بر    تصميم قطر . رسيد
. متناسـب سـاخت   ] فارس [هاي خام خليج    قيمت نفت اين كشور را با قيمت ديگر نفت        ،  1975
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  . بشكه در روز تقريباً ثابت مانده است225000سطح از آن پس، توليد در 
 توليـد   خـان  سولفور از سه ذخاير موجود در حـوزه د           نفتي مرغوب و كم    شركت نفت قطر  

 درصـد  1/1 ـ  2/1 درجـه و محتـواي سـولفور    40 ـ  41نفت خام مركب از قوه جاذبه . كند مي
 آبـي در    پايانـة  بـه يـك      جزيره قطـر    هاي نفتي از شبه     اين نفت خام توسط لوله    . تبرخوردار اس 

 بـه عنـوان سـوخت در        خانگاز مربوطه توليدي در د    . شود  ميمنتقل   - سعيد  ام –ساحل شرقي   
در كارخانـه گـاز مـايع طبيعـي          1975و از سال    رسد،    يك كارخانه كود شيميايي به مصرف مي      

 درصـد سـهام ايـن    60. شـود   به صورت گازهاي پروپان و بوتان درآمـده و صـادر مـي             سعيد  ام
  . از آن دولت قطر استكارخانه نيز مانند ديگر بخشهاي شركت نفت قطر

برداري از منطقه امتيازي خـود را در           بهره 1964 شركت شل قطر در سال       :شركت شل قطر  
 نيز ماننـد سـهام شـركت نفـت           درصد از سهام شل    60.  آغاز كرد   اصلي قطر  منطقةشمال شرق   

 بـشكه در روز     320000 بـه    1973 در سال     توليد شركت شل   ميزان.  از آن دولت قطر است     قطر
 برداشـت آن بـه     ،جـويي از طـرف دولـت        رسيد و پس از آن با تحميل اقدامات توأم بـا صـرفه            

 كاهش قيمت قرار گرفت     تأثير  تحت 1975 نيز در سال     شل.  بشكه در روز تقليل يافت     295000
 1975 تا اينكـه قراردادهـاي بازخريـد جديـد در نـوامبر              كردبه  و كاهش شديد توليدي را تجر     

 را   و ميـزان توليـد شـل       كرد دولت بار ديگر توليد را محدود        1976از اول ژانويه    . منعقد گرديد 
اعالم شد كـه هـدف از   .  بشكه در روز رساند245000 ميزان بشكه در روز كاهش و به    50000
يـك كارخانـه گـاز      . رفـت   گاز طبيعي است كه در آن زمان به هدر مـي          ر  دجويي    صرفه ،كاهش

 گـاز توليـدي توسـط شـل       از   بـه پايـان برسـد        1978در سال   احداث آن   طبيعي كه قرار است     
  . خواهد كردبرداري  بهره

گردد و از طريق خطوط لولـه         ي نيز از سه حوزه خارج از خشكي استخراج م         نفت خام شل  
 از قـوه جاذبـه   ،نفت مركب اين شركت  . گردد   منتقل مي   صادراتي واقع در جزيره هلول     پايانهبه  
  . درصد برخوردار است50/1 تا 45/1 درجه و محتواي سولفور 8/36-36

 ايـن كـشور از      ، و شركت نفت قطـر     ي شل  بشكه توليد  470000 عالوه بر    :حوزه البوندوق 
. دارد   نيز عوايدي دريافـت مـي       يعني حوزه البوندوق   حوزه تحت كنترل مشترك خود با ابوظبي      

 رياز ابوظبي ابه عهده مارين    كند و عمليات آن        بشكه در روز توليد مي     30000اين حوزه حدود    
،  مركب از سه سـهامدار اسـت كـه عبارتنـد از بـريتيش پتروليـوم                شركت نفت البوندوق  . است

در حـال حاضـر دولـت در ايـن          ). ژاپنـي  (پمنت و يونيورسال پتروليوم دول    شركت نفت فرانسه  
عوايـد ناشـي از ايـن       . گـردد   منطقه فعاليتي ندارد و تمام نفت برداشتي نصيب شركت ژاپني مي          

  .شود ميبرداشت نيز به طور مساوي بين دو دولت تقسيم 
  

  اكتشاف
 يك كنسرسيوم شـش شـركته بـه         1973 در ژوئيه    :خارج از خشكي قطر   . جي. وينترشال ا 
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امتيـاز مربـوط بـه منطقـه        )  درصـد  5/32 (و وينترشال )  درصد 35 (سرپرستي شركت نفت كاچ   
شـرايط قـرارداد    .  اختـصاص داد    را بـه خـود     خارج از خشكي شمال و غرب شبه جزيره قطـر         

 1977 ميليون دالر در زمينه اكتشاف تا ژوئيـه  6اي به مبلغ  فيمابين گروه و دولت متضمن هزينه    
تواند اين قرارداد را رها كرده و يا آن را به مدت چهار سال                گرديد كه پس از آن كنسرسيوم مي      

اعالم تصميم دولـت مبنـي بـر در         .  است مسئول عملياتي اين كنسرسيوم وينترشال    . كندتجديد  
 انعقاد يك قرارداد جديد را به جاي قـرارداد مـشاركت            ، درصد صنعت نفت   100اختيار گرفتن   

 انعقاد يك قرارداد مـشاركت در توليـد و          دربارةمذاكره  . نمود   ايجاب مي  ،1973 در سال    منعقده
ي در آبهاي عميق، حفر اولين چاه را تا فوريه          آالت حفار   مشكالت مربوط به دستيابي به ماشين     

 و كمـي بـه      اي واقع در شـمال شـبه جزيـره          حفر چاه اخيراً در منطقه    .  انداخت تأخير به   1976
 نفت در منطقه    وجودهاي اوليه حاكي از        به پايان رسيد و نتايج آزمايش      سمت غرب منطقه شل   

در (هـاي خـوف       و گاز طبيعي آزاد غيرمرتبط بـا نفـت در بافـت           )  پايي 7000در اعماق   (عربي  
 ذخـاير نفتـي اينجـا از عمـق مناسـب            طبق برداشت سفارت آمريكا   . است)  پايي 10000اعماق  

عمق در خارج از      اطق آبي كم   هميشه خواستار حفاري در من     وينترشال. توليدي برخوردار نيست  
 بوده اسـت ولـي بـه علـت اخـتالف             و در مجاورت منطقه شركت نفت قطر       ساحل غربي قطر  

  . قادر به حفاري در اين نقاط نبوده است و بحرينمرزي و ارضي موجود بين قطر
دارد كه هزينه كامل اكتـشاف         و دولت قطر مقرر مي     نترشالقرارداد مشاركت توليدي بين وي    

اگـر نفـت يافتـه شـده داراي         . ها پرداخت گـردد     هاي نفتي بايد توسط شركت      و گسترش حوزه  
  و هـاي اكتـشاف     شود تا بتوانند هزينـه       درصد توليد به شركتها داده مي      40اهميت تجاري باشد،    

 80بـه نـسبت     ( درصد باقيمانده بين دولت قطر       60.  نمايند تأمينگسترش توليد را از طريق آن       
اگـر  . گـردد    بشكه در روز تقسيم مي     25000تا ميزان   )  درصد 20به نسبت   (ها    و شركت ) درصد

پيمايد تـا     ها سير صعودي مي      بشكه در روز باشد درصد مربوط به شركت        25000توليد بيش از    
 10 درصـد بـه      90 نسبت تقسيم توليد     ، يا بيشتر   بشكه در روز   100000اينكه در سطح توليدي     

  .شود درصد مي
 و شـركت     شـل  مـديريت  درصد   100اعضاي كنسرسيوم اميدوارند كه حتي پس از تحويل         

  . به دولت اين كشور، شرايط قرارداد به قوت خود باقي باشدنفت قطر
  درصد آمريكايي هولكار100 تأسيس، شركت جديدال1976 در ژانويه :شركت نفت هولكار

ايـن منطقـه قـبالً در       .  اصلي به دسـت آورد     منطقهيك امتياز دوساله در خارج از خشكي شرق         
ي  خـود يعنـ  فعاليتبود كه در سه نقطه در سالهاي    ) ژاپني(اختيار شركت نفت منحل شده قطر       

از نظـر   هاي موجـود      ليكن در آن موقع با قيمت     .  به نفت دست يافته بود     1972 تا   1968از سال   
، افـزايش بعـدي     به نظـر هولكـار    . ساخت  مقدار نفت يافته شده توليد آن را ممكن نمي        تجاري  
 شـركت بايـد    ساخته، و طبق شرايط قرارداد ايـن  تر را پرمنفعت هاي كوچك ها اين حوزه  قيمت

 ميليون دالري   12 يك برنامه اكتشافي     ،عالوه بر حفاري مجدد و رسانيدن چاهها به سطح توليد         
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 و دولت قطـر     قرارداد مشاركت توليدي هولكار   . را در دو سال مدت امتياز خود به اجرا درآورد         
 برنامه حفـاري خـود را درسـت پـس از            هولكار.  است مشابه قرارداد منعقده با گروه وينترشال     

ن چاهها به مرحلـه توليـد بـه خـصوص بـه             رساند، اما طبق برداشت ما      كردانعقاد قرارداد آغاز    
  . افتاده استتأخير هيدروسولفيد زياد نفت به وجودعلت 
  

  سازمان نفتي دولتي
رهاي منطقه رايج بود، دولـت قطـر قبـل از            همان گونه كه در ديگر كشو      :سوابق و سياست  

 در اختيار نداشت و عوايد نفتي خـود را          فعاليتهاي نفت در حال        هيچ سهمي از شركت    1973
، 1973دولـت در تـاريخ اول ژانويـه         . كرد  هاي مالياتي و عوارض دريافت مي       از طريق پرداخت  

قرارداد بعـدي كـه در تـاريخ        .  را خواستار شد    و شركت نفت قطر     درصد سهام شركت شل    25
 1974 درصـد افـزايش داد، و در دسـامبر           60 منعقد گرديد، سهم دولت را به        1974اول ژانويه   

هاي در حال عملكرد را در اختيـار           درصد شركت  100دولت اعالم كرد كه تصميم گرفته است        
  .را درنيامده استگيرد اما اين تصميم هنوز به مرحله اج

ها پس از پرداخت ماليات بر درآمد و عوارض كه            ، شركت 1974بر اساس قرارداد مشاركت     
 درصـد از نفـت خـام        40تواننـد      درصـد اسـت، مـي      20 درصد و    85در حال حاضر به ترتيب      

 با دولت ايـن كـشور    و شركت نفت قطر    شل ،عالوه بر اين  . توليدي را به خود اختصاص دهند     
 درصـد كـل     36( درصد نفت خام مربوط به دولت        60اند كه طي آن       قراردادهايي منعقد ساخته  

 درصد كل   24باقيمانده توليد كه برابر     . كنند درصد قيمت تعيين شده خريداري       93را به   ) توليد
. شـود   وختـه مـي    درصـد قيمـت تعيـين شـده فر         93توليد است توسط خود دولت آن هـم بـه           

 يك قرارداد خريـد سـه       1974 در مارس     و يونيون راينيكر   ، چارتر اويل  ، هس هاي امرادا   شركت
  .كردندساله با دولت قطر امضا 

در سـال   .  پيروي كرده اسـت    استهاي اوپك در رابطه با سياست نفتي، دولت قطر دائماً از سي         
رو بخوانيم چون از موضع عربـستان         ها را در رابطه با قيمت نفت ميانه         توانستيم قطري    مي 1974

 قيمت  دهندگان  افزايش، دولت به    1975ولي از سال    . كردند   پيروي مي   در مسائل اوپك   سعودي
هـاي نفتـي اصـرار         بـر بـاال رفـتن قيمـت        هاي اخير اوپك     پيوسته و در اجالسيه     اوپك نفت در 

 بـرخالف عربـستان      توليد و ذخاير قطـر      مقامات نفتي معتقدند كه محدوديت    . ورزيده است   مي
  . پديد آورده استي براي قطرهاي متفاوت  كه ذخاير عظيمي دارد، ضرورتسعودي

 يكي از دو اداره موجود در وزارت دارايي و نفتي، يعنـي اداره امـور نفتـي         :اداره امور نفتي  
تنها عنصر دولتي است كه در زمينه هماهنگي منافع نفتي خـارجي بـراي اكتـشاف، عمليـات و                   

سرپرستي وزارت دارايي   . ليت دارد هاي نفتي مسئو    هاي مربوط به سياست     بازاريابي و نيز توصيه   
 و سرپرسـتي    اسـت دار    عهده)  است كه فرزند امير   (و نفتي را شيخ عبدالعزيز بن خليفه آل ثاني        

  . به عهده دارداداره امور نفتي را نيز علي جيده
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 كه فردي مطلـع  جيده و مينه سياسي و فني نفتي اطالعات وسيعي نداردگويند وزير در ز   مي
وي معمـوالً   . كنـد   مـي هـاي تـصميمات نفتـي ايفـا           و باهوش است، نقش مهمي در تمام جنبـه        

 درصـد   100 در امـور مربـوط بـه قراردادهـاي خريـد و تـصرف                كننـده    مذاكرهسرپرستي تيم   
هاي بسيار با اهميت    از چهره   در اوپك  هاي نمايندگي قطر    هيأتدر  ها را به عهده دارد و         شركت

 و  هـاي وينترشـال      مبتكر قرارداد مشاركت در توليد بـا شـركت         جيده. گردد  و برجسته تلقي مي   
  . بوده استهولكار

 بـه   توان گفت كه اداره امور نفتـي قطـر          گونه حكومت، مي   ن بافت اليگارشي  فتربا در نظر گ   
امير قطر معموالً همه تصميمات نفتي را       . هيچوجه مسائل نفتي را در انحصار خود نگرفته است        

كنـد و از مـشاورين مهـم خـارج از ايـن نهـاد نفتـي خواسـتار ارائـه نظريـات و                          تصويب مـي  
 تنها يكي از    ،مشي، اداره امور نفتي     در زمينه مسائل مهم مربوط به خطي      . دگرد  هايشان مي   توصيه

  .كند  است كه پيشنهادات خود را تقديم امير ميسه يا چند سازمان يا افراد موجود در قطر
لتي اسـت    درصد دو  100 مؤسسه عمومي نفتي قطر يك سازمان        :مؤسسه عمومي نفتي قطر   

 را پـر     گرديد تا جاي شركت ملي نفـت قطـر         تأسيس به فرمان امير     1974 ژوئيه   4كه در تاريخ    
اي    مـديره  هيأت همراه با    1975 در تاريخ اول ژانويه       كار خود را   مؤسسه عمومي نفتي قطر   . كند

هاي مهم دولت قطـر در زمينـه امـور نفتـي       و متشكل از چهرهبه سرپرستي وزير دارايي و نفت 
،  عبارتنـد از؛ عيـسي الكـواري        مديره مؤسسه عمومي نفتي قطـر      هيأتاعضاي  . رسماً آغاز كرد  

 معـاون   طفتـي؛ عبـداهللا سـلّ     ، سرپرسـت امـور ن     وزير اطالعات و رئيس دفتر امير؛ علـي جيـده         
، يد ميـشال  ع، مـشاور عـالي وزارت دارايـي و نفـت؛ سـ            سرپرست امور نفتـي؛ طـاهر حيـدري       

  .سرپرست مركز گسترش فني
هـاي    وسـيع اسـت و تمـام جنبـه         بـسيار     تفويض شده به مؤسسه عمومي نفتي قطـر         قدرت

اين وظايف عبارتند از اكتشاف، حفاري، . گيرد صنعت نفت در خارج و داخل كشور را دربر مي         
عالوه بـر   . توليد، پااليش و حمل و نقل و فروش نفت خام و محصوالت گازي و پااليش يافته               

 واگذار شد و     به مؤسسه عمومي نفتي قطر      و شركت نفت قطر    اين، سهام دولت در شركت شل     
 مربوط به انرژي چه در داخل كشور و چـه در            هاي  گذاري  نيز سهام دولت قطر در ديگر سرمايه      

 ميليون دالر كه    500وليه   با سرمايه ا   مؤسسه عمومي نفتي قطر   . منطقه در اختيار آن قرارداده شد     
بخـشهاي موجـود در ايـن مؤسـسه         . شده بود آغاز به كار كرد     تبديل  بعدها به يك ميليارد دالر      

شناسي و نفتي، پااليش، تصفيه گـاز و پتروشـيمي، مهندسـي و               عبارتند از بخش مهندسي زمين    
  .احداث، بازاريابي و حمل و نقل و دارايي
 درصـد صـنعت نفـت،       100از به دست گرفتن كنتـرل       علناً اعالم شده است كه دولت پس        

در .  خواهـد سـپرد    ها را به مؤسسه عمومي نفتي قطـر         هاي عمليات نفتي حوزه     كنترل تمام جنبه  
،  اسـت  هاي عملياتي و بازاريابي به عهـده مؤسـسه عمـومي نفتـي قطـر                عين حال كه مسئوليت   

 و تعيـين    هـاي اوپـك     مشي در رابطه بـا اسـتراتژي        وزارت دارايي و نفت نيز مسئول تعيين خط       
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  .استقيمت نفت و شرايط پرداخت و تعيين سقف توليد 
 ]هنـوز  [ً هجده ماه پس از آنكه قرار بود عمليات آغاز شود، مؤسسه عمومي نفتي قطر              عمال

 سمت اجرايي و يـا    20تاكنون تنها   .  به كار نكرده و علت اصلي آن نيز كمبود كارمند است           آغاز
هنوز براي احراز سمت مديركل شخصي يافته نـشده         .  سمت موجود پر شده است     80حرفه از   

 پرداخت حقوقها و مزاياي زياد موانعي بر        تصويبكمبود شديد مسكن و امتناع دولت از        . است
تـرين علـل عـدم         يكي از مهـم     بتوان شايد. رمندان عاليرتبه ايجاد كرده است    سر راه استخدام كا   

هاي مهم داخل و خارج از نهادهاي نفتـي            را عدم تمايل چهره    تكامل مؤسسه عمومي نفتي قطر    
دسـت   آنها اختيـارات خـود را از   كندكنند اگر اين مؤسسه كار خود را آغاز       دانست كه فكر مي   

ها به خوبي مشخص نشده و نفوذ هـر           در دولتي كه حدود و اختيارات و مسئوليت       . خواهند داد 
 هيـأت هاي سازماني دارد، و اين واقعيت كه اعـضاي   هاي وي در سمت  شخص بستگي به رابط   

ت بـه قـدرت      از جمله افراد سرشـناس دولتـي هـستند و نـسب            مديره مؤسسه عمومي نفتي قطر    
كنند تغييري صورت نگيرد تا نفوذ ديگري افزايش نيابد،           ورزند و سعي مي     يكديگر حسادت مي  

 مساوي بـا    اند كه افزايش نفوذ مؤسسه عمومي نفتي قطر         وضع طوري است كه همه توافق كرده      
  .كاهش نفوذ خود آنهاست

اي از گـاز مـرتبط و غيرمـرتبط بـا نفـت وجـود دارد كـه                    ير عمده  ذخا  در قطر  :گاز طبيعي 
 بـه عنـوان سـوخت        شركت نفت قطـر    خانگاز مرتبط با نفت حوزه د     .  است برداري نشده   بهره

گـاز  . ردگيـ   نيروگاهها و كارخانه كود شيميايي و كارخانه گاز مايع طبيعي مورد استفاده قرار مي             
شود، ولي يك كارخانه گاز مايع        هاي خارج از خشكي در هوا سوزانيده مي         مرتبط با نفت حوزه   

 پايان يابد كه    1978احداث اين كارخانه در سال      قرار است   . طبيعي ثاني در دست احداث است     
باقيمانده گاز موجود نيز بـه عنـوان سـوخت يـك            . كردبرداري خواهد     اكثر گاز توليدي بهره   از  

  .مجتمع پتروشيمي در دست احداث به كار گرفته خواهد شد
. مقادير زيادي از گاز غيرمرتبط با نفت نيز در مناطق خـارج و داخـل خـشكي وجـود دارد                   

گـاز  .  پايي نهفته اسـت    9000-10000 در اعماق    هاي زميني خوف    ذخاير اين نوع گاز در بافت     
 گـاز    قرار است   واقع شده، و   خان در طبقات تحتاني حوزه نفتي د      واقع در داخل خشكي خوف    

 مورد اسـتفاده     نيز در يك نيروگاه جديد در دست احداث در نزديكي دوحه           ناشي از اين حوزه   
اتي تأسيس پايان يابد اولين     1977 سال   احداث آن در اواخر   قرار است   اين نيروگاه كه    . قرارگيرد

 ، در بافـت زمينـي خـوف       در خارج از خشكي، شل    .  استفاده خواهد كرد   است كه از گاز خوف    
در مورد ميزان و    . كندترين منبع گازي منطقه را اثبات         چند حلقه چاه حفر كرده تا وجود بزرگ       

 130قعي اين حوزه اطالعات دقيق در دست نيست، اما بعـضي از برآوردهـا حـدود                 وسعت وا 
  .شود مي گويند كه اين حوزه وارد منطقه وينترشال مي. است فوت مكعب ميليارد

.  به وجود آوردنـد    70-30  را با مشاركت    شركت گاز قطر   ، دولت قطر و شل    1974در سال   
 كارخانه گاز مايع طبيعي در دست احداث را تصاحب خواهد كرد و مطالعـاتي  شركت گاز قطر 
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 يك كارخانه گاز مايع     ،در دست انجام است تا براي استفاده از گاز غيرمرتبط با نفت حوزه شل             
  .يارد دالر ساخته شود ميل5/1طبيعي ديگر به ارزش 

 دولت صد در صد صنعت نفت كشور را تحت          كرد هجده ماه پس از آنكه امير اعالم         :آينده
طرفين تا بـه    . ها در حال انجام است      كنترل خواهد گرفت، مذاكرات جدي بين دولت و شركت        

پايـان  اند، ولـي احتمـاالً تـا          حال در مورد شرايط تحويل بقيه صنعت به دولت به توافق نرسيده           
هـاي مزبـور بـاز هـم          گذشته از نتيجه اين كار، شركت     . حلي پيدا خواهد شد     تابستان جاري راه  

بـا وجـود فقـدان      .  تا چند سال بعد ايفا خواهنـد كـرد         نقش مهمي در گردش صنعت نفت قطر      
 الزم در زمينه صـنعت  نفراتها بخش اعظم  قطريهاي آموزش ديده و واجد شرايط، اين شركت      

  . خواهند كردتأمينفت را چه مستقيماً و چه از طريق يك شركت قطري ن
در حال حاضر دولت در رابطه با تحقيقات زلزله سنجي دقيق در خارج و داخل خشكي بـا                  

 فـراهم   تـري از ذخـاير نفتـي قطـر          اين تحقيق برآورد دقيـق    . چند شركت در حال مذاكره است     
 ميليارد بشكه بوده و كشور را قادر خواهد سـاخت           6/3ود  رود حد   خواهد ساخت كه گمان مي    

 به خـارج صـادر      در حال حاضر تمام نفت خام قطر      . كند سال ديگر نفت توليد      20كه به مدت    
 وارد  ، بـشكه در روز    80000 ولي دولت در نظر دارد با احداث پااليشگاهي به ظرفيت            شود،  مي

مال پيدايش ذخاير ديگر نفت بسيار اسـت كـه توليـد را             گرچه احت . بازار محصوالت نفتي شود   
ذخاير موجود در .  بر گاز استوار خواهد بود   تر خواهد كرد، ولي ظاهراً آينده اقتصاد قطر         طوالني

رود بتواند نياز يك كارخانه گاز مايع طبيعي را بـه              آن قدر وسيع است كه گمان مي       بافت خوف 
  . سال برآورده سازد200مدت 

  يانگ
  

  42سند شماره 
  1355 تير 30 ـ 1976 ژوئيه 21  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  53، مسقط ـ الف ـ سفارت آمريكا: از
  .، تهران، منامه، لندن، كويت، دوحههاي آمريكا در ابوظبي سفارتخانه: عجهت اطال

  402مسقط ) ، ج261مسقط )  ـ الف، ب03مسقط ) الف: مرجع 
  دورنماي نفتي عمان: موضوع

كننـده نفـت متوسـط در دهـه آينـده              به صـورت يـك توليـد       ال جاري عمان  در س : خالصه
 نخواهـد توانـست بـه منـافع نفـت تجـاري             ناظران قبالً معتقد بودند كـه عمـان       . درخواهد آمد 

، 1976در سال   . كندهاي شمالي خود را جبران        جديدي دست يابد تا بتواند كاهش توليد حوزه       
آميـز     و نيز اكتشافات موفقيت     در ظفار  ديد داخل خشكي توسط شركت نفت عمان      اكتشافات ج 

عمانيها را اميدوار كرده است كه درآمـدهاي نفتـي آتـي كاميـابي              » مسندم«خارج از شبه جزيره     
بـا  همـراه    برآوردهـاي مـديران خـارجي        گرچـه . اقتصادي عمان را به همـراه خواهـد داشـت         
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هاي نفتي خارجي به اكتـشافات         و ديگر شركت   كاري است، ولي مشخص است كه شل        محافظه
  . بيشتري داشته استبهبود هاي آنها نيز در مورد امكانات عمان اند و ارزيابي خود افزوده

بـرداري از منـابع      خيـراً حركتهـايي در جهـت بهـره         ا ،پس از حدود يك سال عـدم فعاليـت        
 در حال تهيه پيشنهادي اسـت       شركت توسعه نفت عمان   .  به عمل آمده است    هيدروكربور عمان 

دولـت    اخيـراً  . مـشخص سـازد    1979 در سال     را تا با ارائه آن به دولت عمان نحوه توليد ظفار         
 از داخل كـشور بـه سـمت سـاحل بـه              را عمان سرمايه الزم براي احداث خط لوله گاز طبيعي        

ايـن رويـدادها    . دست آورده است كه سبب رشد معتدل صنعت در منطقه پايتخت خواهد شـد             
انه، وزارتخانـه از نظـر   متأسـف .  تقويت خواهد كـرد نفوذ وزارت نفت را در محافل دولتي عمان       

و است و بيشتر به مـشاورين آمريكـايي   برو آگاه در اين زمينه با كمبود رو  با تجربه    د عمانيِ افرا
  .پايان خالصه. استمتكي 
  

  آيندهدورنماي توليد 
كننده متوسط نفتي به سرعت و موفقيت اكتـشافات نفتـي در            به عنوان يك توليد    آينده عمان 

هاي شمالي اكنون به اوج رسـيده اسـت، و در             ت حوزه توليد نف .  دارد اين كشور بستگي  جنوب  
هـاي    معتقدنـد كـه حـوزه   مقامات نفتي در عمـان .  توليد سير نزولي خواهد پيمود آيندهده سال   

جبـران  .  بشكه نفت توليد خواهند كرد     50000شمالي تا پايان قرن حاضر روزانه معادل كمتر از          
. پذير خواهـد بـود       امكان يد نفت متوسط و سنگين منطقه ظفار      اين نزول توليد تنها از طريق تول      

 بـه مرحلـه      معتقد است كه با وارد شدن نفت ظفـار         يكي از مديران عاليرتبه شركت نفت عمان      
 نيـز   1985خواهـد توانـست در سـال         توليد، كاهش توليد كنوني از بين خواهد رفت و عمـان          

مقامات وزارت نفت معترفنـد كـه در پـنج سـال            . كند بشكه نفت توليد     370000روزانه معادل   
 سطح توليد به سطح پيشين بازخواهـد  آيندهآينده بازده نفتي كاهش خواهد يافت ليكن در دهه          

  .گشت و بعدها فراتر از آن خواهد رفت
  

  1976توليد در سال 
 بـشكه در روز     4000اين رقـم    .  بشكه در روز خواهد بود     368000 معادل   1976ل  توليد در سا  

كمتر از ميزان قابل انتظار است و علت آن نيز ميزان بيش از حد اسيد نفتنيك موجود در توليد چـاه                     
 بـشكه در    10000 را بـه     العلـم    توليد نفت قرن   شركت نفت عمان  . باشد   مي  منطقه قبا  العلم  نفتي قرن 

.  خارج از محدوده تعيين شـده نباشـد        روز محدود كرده است تا مخلوط و تركيب تمام نفت عمان          
 نيستند، چون هيچيك از العلم  قرن چندان هم نگران اسيد موجود در نفتمديران شركت نفت عمان

. اسـت جـويي     هاي ديگر اين مسئله را ندارد، و كاهش توليد يك وسيله مؤثر در جهت صرفه                حوزه
رود كـه     ولي انتظار مي  ( بشكه نفت توليد خواهد كرد       7000 در ماه اوت روزانه معادل       لخويرحوزه  

  ).كند بشكه توليد 15000برداري كامل بتواند روزانه  ر صورت بهرهد
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  نفت جنوب عمان
 عالقـه نـشان      بيش از سال گذشته به عمران منـاطق نفتـي ظفـار            مديران شركت نفت عمان   

 آميـز بـود كـه نـشان داد نفـت ظفـار              قيتاين امر نيز نتيجه چند حفاري آزمايشي موف       . دهند  مي
 در تالش عظيم تجربي خود از       شركت نفت عمان  . شود  ميتر بوده و به سهولت استخراج         سبك

  .كند سنج و سه تيم حفاري استفاده مي  گروه زلزله5
 25نفـت   .  صـورت گرفـت    مجاورت حوزه مرمول   در   آميز در نصير    آزمايشي بسيار موفقيت  

 پـا   160ذخاير نفتي حدود    . شد پايي كشف    8000درجه غلظت متوسط با فشار قوي در اعماق         
  . ميان دو اليه نمكي قرار گرفته استدولوميتعمق داشته و يك بافت 

 بسيار راضي هستند، گرچه معتقدند كـه بايـد          نصير از اولين چاه     مقامات شركت نفت عمان   
  .شود از نظر تجاري با ارزش قلمداد آميز ديگر نيز حفر شود تا حوزه نصير چند چاه موفقيت

يكـي از چاههـاي نفـت       . وردار بوده اسـت    از موفقيت بيشتري برخ     و امل  هاي مرمول   حوزه
، و دو چاه آزمايـشي ديگـر نيـز بـه     كند مي بشكه نفت توليد     100 در حال حاضر روزانه      مرمول

 روزانه چند صد بشكه نفـت توليـد         دو حلقه چاه موجود در حوزه امل      . زودي حفر خواهد شد   
 قادر خواهـد بـود       معتقدند كه در سه سال آينده حوزه امل        ركت نفت عمان   و مقامات ش   كند  مي

 كالً از نوع متوسـط      مرمول  و هاي امل   نفت حوزه . كند بشكه نفت توليد     20000روزانه بيش از    
هـا   قيمـت تزريـق بخـار از چـاه      سادگي و بدون به كار بردن وسايل گران      بوده و به  )  درجه 24(

بهترين مانع موجود در اين زمينه وجود يك سفره آب زيرزمينـي اسـت كـه                . شود  مياستخراج  
 از ارائـه    در عـين حـال كـه شـركت نفـت عمـان            . همـراه سـازد   تواند توليد را با مشكالتي        مي

، ولي شواهد موجود حاكي از      كند  مي امتناع    و امل   در مورد ذخاير نفت مرمول     برآوردهاي دقيق 
  .استوجود بيش از يك ميليارد بشكه نفت در اين منطقه 

 است تـا در سـال آينـده در           آماده ، شركت نفت عمان   به علت وجود دورنماي مساعد ظفار     
 پيشنهاد شركت نفـت عمـان     .  پيشنهاد قاطعي به دولت عمان بدهد      مورد توليد نفت منطقه ظفار    

 تـا نفـت در آنجـا        سـت ا  به دماغه كوريا موريـا     دربرگيرنده احداث يك خط لوله از حوزه امل       
 ميليـون دالر  100 معـادل  مخـزن ذخيره شود و پس از آن حمل و نقل گردد و هزينه تانكرها و     

 ميليون دالر هزينه ديگـر نيـاز خواهـد    60 به  و مرمول خواهد بود، و توسعه كامل چاههاي امل      
 آماده اسـت قـدري   ترين سهامدار خصوصي شركت نفت عمان  به عنوان مهم شلظاهراً  . داشت

نيـاز    ولي انتظار دارد دولت عمان بخش اعظم سرمايه مـورد           فراهم آورد،  از سرمايه موردنياز را   
 صادر خواهد شـد      نفت امل  1979را فراهم آورد، اگر كارها بر وفق مراد به پيش رود، در سال              

  .شد مرتبط خواهند  نيز به خط لوله امل و نصيرهاي مرمول و در صورت امكان حوزه
  

  امتيازات خارج و داخل خشكي
. ختلط بـوده اسـت   مهاي نفتي مستقلِ نتايج اكتشافات خارج و داخل خشكي توسط شركت     
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    مرجع (ترين موفقيت را كسب كرده است          مهم لف در تنگه هرمز   تاكنون شركت نفت فرانسوي ا
  درجه دست يافت كه در منطقه آبهاي ايران        41 پايي به نفت     12000لف در عمق    شركت ا ). ب

يافت شد كه از بافت شكننده خوبي واقع شده است؛ اين نفت در بخش تحتاني يك اليه نمكي    
معتقد است كه چندين سال طول خواهد كـشيد تـا ايـن             الف   مدير مقيم عمان  . برخوردار است 

بنـدي چـاه بـا        چون شركت مزبـور در عـايق      (برداري قرار گيرد،      نفت از نظر تجاري مورد بهره     
  ).رو شده بود دردسرهاي زيادي روبه

لـف نـسبت بـه نيازهـاي        ا، لـيكن    شـود جاري يك چاه ديگـر حفـر        در زمستان   قرار است   
اي خود حساسيت بسياري پيدا كرده است و در نظر دارد در اين حوزه با يـك شـريك                     سرمايه

، كه در اولين اكتشاف نفتي خـود در    شركت نفت سان اويل   . عمده آمريكايي به اكتشاف بپردازد    
 به نفت دست يافت، چاه ديگري در ماه اكتبر حفر خواهـد كـرد،               1975 در سال    يرهصجنوب م 

  .گويد يابي به نفت محتاطانه سخن مي  در مورد دورنماي دستولي مديريت اين شركت
. هاي مستقل بـا جـديت چنـداني آغـاز نـشده اسـت               اكتشاف داخل خشكي توسط شركت    

 اسـت بـه      كه متعلق به شركت نفت مارشـال تگـزاس         اورسيز اينترنشنال تانا    كوينشركت نفت   
آغـاز   سنجي خـود را در منطقـه سـونينا           پرداخته است و اولين كار زلزله      اكتشاف مس در عمان   

مقامات وزارت نفت معتقدند    . كرده است و سال بعد اولين حفاريهاي خود را آغاز خواهد كرد           
.  دسـت خواهـد يافـت       به مقادير كم تا متوسـط نفـت        تانا  شركت نفت كوين  به احتمال زياد    كه  

 آغـاز    در مركز عمان   بولاكتشافات مقدماتي را در منطقه بوط      لف و سوميتومو  هاي نفتي ا    شركت
يابي به نفـت در ايـن منطقـه بـسيار نـاچيز               اند، ليكن اكثر ناظران معتقدند كه شانس دست         كرده
  .است

  در جنـوب ظفـار  عالوه بر اين، دولت عمان در خارج از حوزه امتياز شـركت نفـت عمـان              
 تـا بـا     كنـد هاي مهم نفتـي واگـذار         داراي سه منطقه نفتي است كه مايل است آنها را به شركت           

 كه بـه    شركت گلف . برداري قرار دهند     و مورد بهره    داده  و مهارت خود آنها را گسترش       سرمايه
و در  (يد يكي از اين مناطق اظهار عالقه كرده اسـت           دنبال منابع ديگر نفتي است، نسبت به خر       

، هـاي آركـو   شـركت ).  نيز مـذاكراتي انجـام داده اسـت   مورد احتمال مشاركت در منطقه سونينا   
  .اند  نيز با وزارت نفت تماس برقرار كرده و آموكوموبيل
  

  خط لوله گاز
 در شمال يِبال براي احداث يك خط لوله گازي بين حوزه گازي          عمان 1976در ژوئن سال    

 ميليـون   60وام  . كـرد  تأمين در بخش ساحلي سرمايه الزم را        غبرهبخش داخلي كشور و حوزه      
.  درصد به ايـن كـشور داده شـده اسـت           4 با نرخ بهره      و ابوظبي  دالري دريافت شده از كويت    

 كيلـومتر خـط لولـه    11 اينچي مورد نياز در كشور فراهم شـده، ولـي   20بخش اعظم خط لوله  
  .ديگر بايد خريداري شود تا احداث لوله كامل شود
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مللي جهت احداث خـط لولـه و   ال هاي بين دولت عمان توافق كرده است كه مناقصه شركت 
 و  هـاي كويـت     دولـت .  مورد بررسي قرار گيرد    نظارت بر احداث آن توسط شركت نفت عمان       

ظاهراً چند شركت مهم آمريكـايي در انجـام      . ها مؤثر خواهند بود      نيز در انتخاب شركت    ابوظبي
  .اند هاين كار عالقه نشان داد

 سال سرمايه مصرف شده را بازپس 5طبق پيش بيني دولت عمان پروژه خط لوله در عرض 
زدا بـه خـارج صـادر          انرژي دستگاههاي نمك   تأمينخواهد داد، البته به خاطر نفتي كه به جاي          

اين خط لوله به رشد صنعتي در منطقه پايتخت كمك خواهد كرد؛ مقامات وزارت              . خواهد شد 
كار افتد و ه آلومينيوم بسازند كه با استفاده از گاز طبيعي ب          ارند يك كارخانه ذوب   نفت در نظر د   

هـاي جديـد در نزديكـي         قيمت توزيع گاز نيز بـراي شـهرك          نيز در نظر دارند يك شبكه ارزان      
 مدتي دوام خواهد يافت، چـون ذخـاير         گاز طبيعي عمان  . كندايجاد  » سيب«المللي    فرودگاه بين 

 نيـز ممكـن    ميليون فوت مكعب برآورد شده و در حوزه سونينا        4 معادل   بالتثبيت شده حوزه يِ   
  .است گاز بيشتري وجود داشته باشد

  
  بازاريابي نفتي

 نفت خام مختلط عمان   . رو نيست    خود با مشكالتي روبه     در فروش تمام نفت توليدي     عمان
قيمـت جـاري    . آيد   درجه است، بهتر از نفت سبك عربي به شمار مي          35كه ميانگين غلظت آن     

  . دالر براي هر بشكه است7/11 معادل نفت عمان
، ) و پـارتكس ه، شـركت نفـت فرانـس   شـل (عالوه بر فروش نفت به سهامداران خـصوصي        

شـركت  . فروشـد    بـشكه نفـت مـي      80000  روزانـه  هـاي نفتـي     دولت عمان مستقيماً به شركت    
 30000انه معادل   كند و گفت روز      بشكه خريداري مي   50000 ژاپني نيز روزانه معادل      ايچي  سي

 از نوسانات اخيـر سفارشـات شـركت    مقامات شركت نفت عمان  . آورد  بشكه نفت به دست مي    
  را به هم ريخته است، ليكن ايتو        راضي نيستند، چون برنامه تحويل نفت شركت نفت عمان         ايچ
  .اند  در مورد تساوي جريان نفت به توافق رسيده گلفو

  
  نقش دولت عمان

 در زمـستان و بهـار       مقامات دولت عمان پس از طي يك دوره رويـارويي بـا شـركت شـل               
 درصـد   20ات و   هشتاد درصد مالي  . اند   بيشتر راضي شده   گذشته، از عملكرد شركت نفت عمان     

حق امتياز نفت خام كه در ماه مارس مقرر گرديد بافت مالياتي عمان را مطـابق بافـت ماليـاتي                    
 ي ازابـه  دالر 25/0 در نتيجـه عمليـات   ، و منافع شل )پمرجع  ( گرداند   ديگر كشورهاي اوپك  
 در فروش نفت با وجود كاهش       شركت شل دولت عمان معتقد است كه      . هر بشكه تقليل يافت   

تقاضاي بازار تالش مكفي به خرج داده و الزم نيست قراردادهـاي آن مـورد تجديـدنظر واقـع                   
 روابط را بهبـود بخـشيده و اذيـت و            در گسترش ظفار   پيشرفت عمده شركت نفت عمان    . شود
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دولـت عمـان بـراي بـه دسـت          . ي نفتي توسط دولت عمان را كاهش داده است        ها  آزار شركت 
كنـد و گويـا ميـل          فشار چنداني اعمال نمـي      درصد سهام شركت نفت عمان     60آوردن بيش از    

 عمـان    دولت 1975، از نوامبر    با اين وجود  .  سهيم شود  ندارد در مشكالت مديريتي شركت شل     
، و به طور كامـل      كندگيريهاي نفتي ايفا      تري در تصميم    خواهد نقش مهم    نشان داده است كه مي    

 و با اسـتفاده از      نهد   گردن نمي  ه با شركت نفت عمان     در رابط  به مشورتهاي مقامات شركت شل    
 را زيرنظـر    هـاي شـركت نفـت عمـان         يـت  فعال ،هاي نفتي مـستقل     مشاورين خارجي و شركت   

  . گيرد مي
 اسـت و دولـت ايـن كـشور نيـز بايـد فعاليـت               از آنجا كه نفت منبع حياتي اقتصادي عمان       

 نيـز در    بيشتري از خود نشان دهد، قدرت وزارت كشاورزي، ماهيگيري، نفت و معـادن عمـان              
ولي معلوم است كه مقامات برجسته وزارت نفت قادر نيستند امور نفتـي را              . حال افزايش است  

 بسيار ضعيف و فاقد قاطعيت بـود و از تجـارت نفتـي             رياوزير سيداحمد الشنف  . جهت بخشند 
  .آورد سردر نمي
ردي بسيار آگاه و مطلع اسـت و     ، سرپرست مالي وزارت نفت و معاون وزير، ف        شيطعلي الب 
 گذشـته از حـسابداري از تخـصص      شيطـ ب. گيريها دارد   هاي بسياري در زمينه تصميم      مسئوليت

، اييرنيـ خليفـه ال . كنـد   فني چنداني برخوردار نيست و بيشتر بر مشاورتهاي تخصصي تكيه مـي           
شناسـي خـود را از دانـشگاه           زمين كارشناسي ارشد مين اواخر   سرپرست جديد خدمات فني، ه    

 اهل آفريقاي شرقي هستند، و به       رنيايي و   بطشي.  دريافت كرده، ليكن فاقد تجربه است      تگزاس
  .واقع شوند» زنگباريها«همين دليل ممكن است مورد تنفر عمانيها نسبت به 

 تـك  هاي مشاورتي آمريكايي تترا     گيري به عهده شركت     ريزي و تصميم    ين مسئله طرح  بنابرا
بـه   بـه تـدريج      تك تترا. است)  بود ، كه سرپرست پيشين آرامكو    با كمك شركت توماس برگر    (

گيرنده و نيز يك سازمان مشورتي فني درآمـده اسـت، و احتمـاالً يكـي از                   صورت يك تصميم  
  .است هاي خصوصي آمريكايي در عمان نيرومندترين شركت

اي در مـذاكرات نفتـي        رود كه دولـت عمـان بخواهـد و يـا بتوانـد نقـش عمـده                  گمان نمي 
  ول                                          . ايفا كنداوپكالمللي و يا سياسي از قبيل مشاركت در  بين

  
  43سند شماره 

  1356 بهمن 26 ـ 1978 فوريه 15  محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  1358، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از

  ، تهران، مسقط، منامه، لندن، كويت، جدههاي آمريكا در دوحه سفارتخانه: جهت اطالع
 A ـ 82 ابوظبي 77)  ، بA ـ 81ابوظبي ) الف: مرجع

  مارات شماليهاي نفتي ـ ا يادداشت: موضوع
 ژانويه، در مورد وضـع نفتـي ايـن    30 تا 28طي سفر اخير سفير به امارات شمالي در تاريخ   
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  .، وي اطالعات ذيل را به دست آوردمنطقه از امارات متحده عربي
  
  الخيمه رأس

هاي عمراني چاههاي نفتي در دسـت حفـر در            ، هزينه  شارجه  حاكم بنا به گفته شيخ سلطان    
 امـارات   وزيـران  شده كـه توسـط هيـأت         تأمين از طريق وامهايي     الخيمه  خارج از خشكي رأس   

  ) رجوع شود1935  ابوظبي2و77 بندبه  ( است داده شدهالخيمه  به رأسمتحده عربي
، بقيه هزينـه    كردههزينه ده ميليون دالري اولين چاه حفر شده را پرداخت           % 50 الخيمه  رأس

 سرپرسـتي  روتـردام گـروپ ويتـول    شركت نفتي كه ابتـدا توسـط      9را كنسرسيومي متشكل از     
 كـه سـهام     در حال حاضر اين سرپرستي به عهده دوچه شاختابو و دميـنكس            (كردشد تقبل    مي

 9ولي هزينه دو حلقه چاه ديگر را كه به ترتيـب            )  را خريداري كرده، گذاشته شده است      ويتول
همين امر در مـورد چهـارمين       . كرد تأمينمه به طور كامل     الخي   ميليون دالر بود دولت رأس     8و  

 شـيخ سـلطان  . باشـد   واقع است نيز صادق مـي     حلقه چاهي كه در آبهاي مورد اختالف با عمان        
 ارزي امارات بتواند پول خود را پس بگيـرد چـون توليـد ايـن چاههـا                  هيأتكرد كه     گمان نمي 

بـرداري از دو حـوزه كوچـك مكـشوفه بايـد              ي بسيار ناچيز است و براي بهـره       خارج از خشك  
انـد كـه كـل         به ما گفتـه    الخيمه  منابع موجود در رأس   . (هاي عمراني بسياري صرف گردد      هزينه

  ميليـون فـوت مكعـب گـازِ    17 بشكه نفـت و  6500روزانه ) 1 و الف ـ  1ب ـ  (توليد دو چاه 
كننـده نفـت       را به صورت يك توليـد      الخيمه  تواند رأس   ولي اين مقدار توليد نمي    ). مرتبط است 

 حفـر    پنجمين چاه جديد خـود را در جنـوب جزيـره ابوموسـي             شركت نفت كرسنت  . درآورد
 بافت جديد را بـسيار عظـيم و اميدواركننـده توصـيف             ه، حاكم شارج  شيخ سلطان . خواهد كرد 

وي گفت  .  است نكرده در مورد آن اظهارنظر       يعني حميد جعفر   كرده ولي مدير شركت كرسنت    
خواست در   داشت مي در حوزه مباركبه علت مشكالتي كه كرسنت   ) بوتس(شركت آمريكايي   

ايـن  .  بشكه است  28000توليد اين حوزه حدود     در حال حاضر    . كنداين بافت اقدام به حفاري      
برداري مشكالتي پديـد آورده چـون شـركت مزبـور بـا ريـزش طبقـات كـه                     بافت از نظر بهره   

  .شود آورد روبرو مي مشكالت فني را به وجود مي
كـه در قلمـرو      (سر ابو نـوير    مايل است حفاري در جزيره       ، امارت شارجه  بنا به گفته جعفر   

 ولي هنوز مشخص نشده كه مرز آبي جزيره بايد سـه ميـل              كند، آغاز    را ) واقع شده  آبي ابوظبي 
 باشد ولي محـدوده      مخالف اين نيست كه جزيره از آن شارجه        ابوظبي. ريايي باشد  ميل د  12يا  
 مـشخص   در حقيقت، خط مرزي آبي اطراف جزيـره ابونـوير         . پذيرد   ميل دريايي را نيز نمي     12

اي واقـع در       مايل است در منطقـه     كرسنت. نشده كه علت آن نامشخص ماندن اين مسئله است        
 چنـدان خـوب     از آنجا كه وضع اقتصادي شـارجه      .  ميلي جزيره به حفاري بپردازد     12محدوده  

 از رئيس    شيخ سلطان  ،سازي بيش از حد متقبل شده       هاي زيادي از نظر ساختمان      نيست و هزينه  
 خواهد خواست تا به حل مسئله مرزي بـه   يعني شيخ زايد و حاكم ابوظبي ارات متحده عربي  ام
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  . بپردازدسر ابو نويرخصوص در رابطه با جزيره 
  
  فجيره

متشكل از يك كنسرسيوم آمريكايي و       ( اظهار داشت كه گروه رزور      حاكم فجيره  شيخ حمد 
نتيجه اولين حفاري آبي خود را كه تابستان گذشته و به دنبال ريزش طبقات بافتي آن                ) كانادايي

است يك حلقه چاه جديد در نزديكـي چـاه قبلـي            قرار  .  ارزيابي كرده است   ،را رها ساخته بود   
  . حفر گردد)  در خليج عمان ميلي شرق فجيره12حدود (

  بـوده و    در آبهاي جزيره ابوموسـي     اين بافت نيز مشابه بافت موردنظر شركت نفتي كرسنت        
تـوان   بين بود و معتقد است كه مي ولي حاكم بسيار خوش. برداري از آن بسيار دشوار است   بهره

كند تـا از      ولي او از بروز شايعات جلوگيري مي      . به يك بافت مهم از نظر اقتصادي دست يافت        
 نـه   شايد منظور شيخ حمـد    . (لوگيري كرده باشد   ج  و شارجه  الخيمه  حاد شدن مسائل بين رأس    

 در رابطـه     قبل از درآمد نفتي بلكه بروز ادعاهاي مرزي عمان         تنها خرجهاي گزاف اوليه امارات    
  .)با نقاط مورد حفاري باشد

  
  دوبي

 و  )10َ/4ْ شـرق    35َ/25ْشـمال   ( جديد    به عمليات عمراني خود در فالح      دوبيشركت نفت   
  كه در نزديكي مرز آبي ابـوظبي حوزه فالح. دهد ادامه مي) 25َ/25ْ ـ شمال  30َ/54ْشرق  (راشد

 كشف گرديد ولي در     واقع شده، قبالً از طريق كارهاي زلزله سنجي شركت مارين آرياز ابوظبي           
آن ( داد   دوبـي  ميلي را بـه      10 يك ساحل     اين شركت اخراج گرديد چون شيخ زايد       1968سال  

 نيز حمايـت    دوبيتا  ) حرف ساختن مرز به سمت چپ قبل از رسيدن به ساحل          هم از طريق من   
 رئـيس شـركت نفـت       هاوارد مك كينلي  . كند اعالم   خود را از تشكيل فدراسيون امارات متحده      

كند ولي احتمـال     بشكه توليد    15000 بتواند روزانه بيش از      حوزه فالح كند كه      گمان نمي  دوبي
 نيـز روزانـه     1980 در سالهاي    دوبي را از بين خواهد برد تا توليد نفت          تحكاهش توليد حوزه ف   

 نيز قرار است در حاشـيه غربـي ايـن           از ابوظبي شركت مارين آري  .  بشكه باشد  300000برابر با   
  .يابد حفاريهايي انجام دهد  امتداد ميهاي منطقه ابوظبي بافت كه در خشكي

 ميليـون فـوت مكعـب گـاز         20انـه    واقـع شـده روز      كه در جنوب حوزه فالح     راشدحوزه  
از گاز حاصـله در منطقـه       . توليد خواهد كرد  )  بشكه در روز   5000كمتر از   (غيرمرتبط و فشرده    

 ميليون فوت مكعـب گـاز حاصـله از          80با وجود روزانه    .  استفاده خواهد شد   علي  صنعتي جبل 
، القـوين   ميليـون فـوت مكعـب از ام        40 و   راشـد حـوزه    ون فوت مكعب از    ميلي 20،  حوزه فتح 

 از انرژي كافي برخوردار خواهد بـود و طـرح احـداث يـك كارخانـه        علي  مجتمع صنعتي جبل  
                                                                              .مولد گاز مايع نيز به اجرا درخواهد آمد

  ديكمن
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  44سند شماره 
  1356 بهمن 26 ـ 1978 فوريه 15  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  008، ابوظبي الف ـ سفارت آمريكا: از
   در رابطه با ماليات و عوارضمشكالت كرسنت پتروليوم: موضوع

 مـدير شـركت كرسـنت       به پيوست يك نسخه از گزارش گفتگو بـين آقـاي حميـد جعفـر              
 ارسـال    و سفير در رابطه با مشكالت مـالي ايـن شـركت در حـوزه عمليـاتي مبـارك                   پتروليوم

 حل شده اما اخيراً بار ديگـر        1975اين شركت معتقد بود كه موضوع در تابستان سال          . گردد  مي
هـايي كـه در آن         در رابطه بـا حـوزه      يران، شركت ملي نفت ا    مطرح شده چون بنا به گفته جعفر      

  .كند ميسهيم است از نظر ماليات و عوارض اعمال فشار 
هاي عمراني خيلـي بـيش از         ، اين حوزه حائز اهميت چنداني نيست و هزينه        از نظر كرسنت  

 فني در رابطه با بافت نفتي شده         به وجود آمدن مشكالت    اعث ب ،انتظار بود چون سقوط طبقات    
 كـه ممكـن اسـت در     اقدام كرد به حفر چاه جديدي در جنوب جزيره ابوموسي        كرسنت. است

 به اصرار شـركت ملـي نفـت     وصورت تحميل ماليات و عوارض بيشتر از طرف حاكم شارجه       
 بـسيار خواهـد داشـت، در        تأثير اين امر بر اقتصاد شارجه    .  عمليات خود را متوقف سازد     ايران

طلبانه به عنوان پيش      هاي شهري جاه     گسترش بيش از حد و پروژه      باحاليكه وضع اقتصادي آن     
شـركت  . استآمد نفت و جذب سرمايه بخش خصوصي، بسيار بحراني          درآمدي بر افزايش در   

 اعالم كرده است كه در صورت عدم پذيرش ماليات و عـوارض بيـشتر توسـط                 ملي نفت ايران  
االمكـان     ولي حتي  ،رد، شركت ايراني حاضر است ادامه عمليات را به عهده گي          كرسنت پتروليوم 

 و در زمان    1971حركت ايرانيها به اين منطقه تشنجات سياسي را سبب خواهد شد كه در سال               
ر  د  همراه با شارجه    بر مشاركت در حاكميت جزيره ابوموسي       و اصرار ايران   تصرف جزاير تنب  

       ديكمن                                                                         .به وجود آمد] فارس [خليج
  

  گزارش مالقات
  1356 بهمن 23ـ 1978 فوريه 12  محرمانه
   سفير آمريكاديكمن. ، فرانسوا اموليوم، مديركل كرسنت پترحميد جعفر: كنندگان شركت
  مشكالت شركت كرسنت پتروليوم: موضوع

 بار ديگر حميد جعفر) 007 الف ـ  رجوع شود به ابوظبي(بعد از مالقاتمان در هفته گذشته 
 كه ناشي از افزايش ميزان ماليات و         يكي از مشكالت كرسنت پتروليوم     دربارة آمد تا    به سفارت 

ايـن  .  گفتگـو كننـد    است، وسي يعني خارج از جزيره ابوم     عوارض عملياتي آن در حوزه مبارك     
 پديد آمده منجـر   بر شارجهوضع كه بنا به گفته او در نتيجه اعمال فشار شركت ملي نفت ايران     

 اسـت خواهـد     ي كرسـنت   كه گرداننده و سهامدار اصـل      گيري بوتس   به يك رويارويي و تصميم    
  . مقرون به صرفه است يا نهشد، تا ببيند كه آيا ماندن در شارجه
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ار گرفته از نظر عملياتي      قر  كه در خارج جزيره ابوموسي      توضيح داد كه حوزه مبارك     جعفر
 ميليون بشكه بوده كه     60 ذخاير قابل بازيافت معادل      طبق برآورد بوتس  . چندان مهم نبوده است   

 ، كرسـنت  1947از آغاز توليـد در سـال        . است ميليون بشكه    75 برآورد شركت ملي نفت ايران    
 قطعاً سير نزولـي      ميليون بشكه نفت استخراج كرده است و ميزان توليد حوزه          45تقريباً بيش از    

 تـا چـه حـدود       دانست كه وسعت حوزه      پس از آغاز مرحله توليد، نمي       بوتس .پيدا خواهد كرد  
بـر اسـاس    برداري از ايـن حـوزه را           بهره ،فزايش قيمت نفت   چون ا  ،كردآغاز   توليد را     اما است

مقـرون بـه صـرفه از نظـر اقتـصادي            1971 در نـوامبر      و شارجه  پروتكل امضا شده بين بوتس    
  .بود% 5/12االمتياز معادل  و حق% 55در آن زمان ميزان ماليات بر درآمد . ديد مي

 نيمـي از درآمـد نفتـي    كـه شـارجه   (پس از ادامه توليد، شركت ملي نفت ايران     گفت جعفر
  يعني قبل از تشكيل امـارات متحـده عربـي   1971 را طبق توافق سال   حاصل از حوزه ابوموسي   

. االمتيـاز بيـشتري بپـردازد        ماليـات و حـق     اصرار داشت كه شركت كرسنت    ) پردازد   مي به ايران 
 بين    پروتكل ي سه بار يعني از زمان امضا      االمتياز در كشورهاي اوپك     گرچه ميزان ماليات و حق    

 افزايش يافت، ولي از شركت خواسته نـشد كـه در ايـن زمينـه                1971 در سال     و شارجه  بوتس
 بـراي كـشورهاي     1974در آبـان    » فرمول ابوظبي «ولي پس از پيدايش و قبول       . تغييراتي بپذيرد 

 خواستار ايجاد تغييـر     االمتياز، شركت ملي نفت ايران      حق% 20ماليات و   % 85 يعني   عضو اوپك 
ولـي از آنجـا كـه امتيـاز توسـط           .  گرديد االمتياز مربوط به حوزه مبارك      در ميزان ماليات و حق    

دانـست     طرف مي   نيز خود را با شارجه      اساس آن بود، كرسنت    1971 واگذار و پروتكل     شارجه
  .نه با شركت ملي نفت ايران

 خاطرنشان ساخت كـه ايـن حـوزه         1975 در پاسخ به دولت شارجه در اوايل سال          كرسنت
ن  ميليو 130(گذاري سهامداران بيش از انتظار        داراي اهميت بسياري نيست، چون ميزان سرمايه      

، و فرمـول  اسـت علت نيز مشكالت بافتي و سقوط طبقـات   . بود)  ميليون دالر  70دالر به جاي    
و ) مانند حوزه آرامكـو ( در مورد عمليات بزرگ مصداق دارد       االمتياز اوپك   جديد ماليات و حق   

 خواست كه به قـرارداد خـود         از شارجه  شركت ملي نفت ايران   . هاي كوچك   نه در مورد حوزه   
گيـري و در مـورد آن          خاتمه داده و در مورد ميزان ماليات و عوارض تصميم          با شركت كرسنت  

يير بايد بر اساس     اين امر را نپذيرفت و اظهار داشت كه هرگونه تغ          حاكم شارجه . كندمصالحه ن 
 شامل يك بند است كه در آن ذكر شـده كـه   پروتكل شارجه و كرسنت. پروتكل صورت پذيرد  

اگر دولت شارجه بخواهد تغييراتي در زمينه درآمدهاي نفتي خود بدهد، شركت مزبور و دولت        
البتـه  . يا شركت استطاعت آن را دارد كه آيا اين تغيير به نفع طرفين است و آ      كنندبايد مشخص   

، با در نظـر گـرفتن موضـع حـاكم شـارجه           .  نيز در نظر گرفته شود     بايد وضع اقتصادي شارجه   
  .نشيني كرد  عقبشركت ملي نفت ايران

 رفته بودند تا به شركت ملي        به تهران  ر نمايندگان كرسنت   و ديگ  ، جعفر 1975در بهار سال    
ي بـر عمليـات سـهامداران       تـأثير االمتياز چـه       توضيح دهند كه افزايش ماليات و حق       نفت ايران 
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 پاسـخ داده شـد كـه        رسـنت به شركت ك  . اي به همراه نداشت     اين مالقاتها نتيجه  . خواهد داشت 
اين موضوع  .  پس از مطالعه مطالب ارائه شده نتيجه را اعالم خواهد كرد           شركت ملي نفت ايران   

تـصميم گرفـت      يعني شيخ سـلطان     حاكم شارجه  1975شد تا اينكه در اوت        مختومه تصور مي  
  .كنداالمتياز را اعالم   درصد حق5/12ماليات و % 55ناپذير و همان  كتباً شرايط قرارداد را تغيير

در همين حال شركت وفادارانه كار      .  اين موضوع تا ماه اوت مسكوت ماند       بنا به گفته جعفر   
انه متأسـف .  تغييـري داده نخواهـد شـد     با اين اميد كه در شرايط مالي       ،گذاري كرده بود    و سرمايه 

 تـشكيل داد و     بـا كرسـنت   اي    جلـسه   حـاكم شـارجه    پس از اصرارهاي شركت ملي نفت ايران      
اگر .  گرديد 1975از ماه ژوئيه سال     % 5/14االمتياز به     و حق % 65/66خواستار افزايش ماليات به     

ولي بنـا بـه گفتـه       . شد  شد و ادعاي ديگري مطرح نمي       پذيرفت غائله ختم مي      آن را مي   كرسنت
پـس از تـشكيل جلـسه       .  ميليون دالر خرج بـه همـراه داشـت         30  اين كار براي كرسنت    جعفر

االمتيـاز از مـاه اوت         اطالع داده شد كه افـزايش ماليـات و حـق           ، به شارجه  سهامداران كرسنت 
  . پذيرفته خواهد شد و نه قبل از آن1975

 اين پيشنهاد را پذيرفته است ليكن با امتناع شركت ملي نفت            كرد كه شارجه    شركت فكر مي  
ماليـات و   % 77 معـادل    1975 بايد از ژوئيه     گفت كه كرسنت    شركت ايراني مي  .  روبرو شد  ايران

  . نيز به هيچوجه قادر به پذيرفتن اين موضوع نبودكرسنت. االمتياز بپردازد  درصد حق5/14
 1977 در سپتامبر     رئيس بوتس  ، جان بورتا   از موضع كرسنت   به علت نارضايتي شيخ سلطان    

پـذيرد ولـي       مـي  1975االمتياز را از ژوئيـه        حق% 5/14ماليات و   % 77 آمد و گفت كه      به شارجه 
. در هر بشكه يك دالر بـود      % 65/66ين پيشنهاد و ميزان     اختالف بين ا  . تاريخ قبل از آن را خير     

 ميليون دالر   15باشد   - طبق برآورد كرسنت   - ميليون بشكه    15اگر باقيمانده نفت حوزه حدود      
ست باشد  در - ميليون بشكه    75 - ولي اگر برآورد شركت نفت ايران     . ديگر بايد پرداخت شود   

  . ميليون دالر خواهد رسيد30اين رقم به 
اي بـه      نيز نامـه   حاكم شارجه . حل، ايرانيها با آن توافق نكردند       با وجود مناسب بودن اين راه     

هاد  يعني پيـشن   كرد، نوشت و در آن ايرانيها را غيرمنطقي توصيف          -يعني آموزگار -وزير    نخست
 خواهد شد كه آن شركت نيز به نوبـه خـود مجبـور              آنها سبب وارد آمدن خساراتي به كرسنت      

 از شـركت ملـي      كار اشتباه بود چون آموزگار      اين به نظر جعفر  .  خارج گردد  شود از شارجه    مي
گيـري خـود پرداختـه و          توضيح خواسته بود و كارمندان شركت نيز به دفاع از نتيجه           اننفت اير 

 بـار   بورتا.  خام شده است   تجربه بود و توسط شركت كرسنت        بي مدعي بودند كه حاكم شارجه    
 گفت  اين بار شيخ سلطان   . دكر مالقات    با شيخ سلطان    فوريه 7 در تاريخ     آمد و  ديگر به شارجه  

% 5/14ماليـات و    % 77 بايـد    انـد بنـابراين كرسـنت       كه ايرانيها به وي فـشار زيـادي وارد كـرده          
 موضع خود را با كمال نـاراحتي پـس   در نتيجه بورتا.  بپردازد1977ل ژانويه  االمتياز را تا او     حق

  . ميليون دالر بپردازد12بايست  يعني شركت مي. گرفت
. پـذيرد يـا نـه        را مي   پيشنهاد اخير سلطان   دانست كه آيا شركت ملي نفت ايران         نمي كرسنت
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 عمليات  پس از متوقف شدن عمليات كرسنت     حاضر است   شركت ايراني به حاكم گفته بود كه        
 50 كرسـنت .  را در جريـان امـر قـرار داده بـود            نيز بورتـا   شيخ سلطان . را به تنهايي انجام دهد    

در صـورت ملـي     . گذاري كرده و چاه جديدي نيز در دست حفاري داشـت            ميليون دالر سرمايه  
د خوب است، ليكن وي معتقد است       كن ميليون دالر دريافت     50 اگر اين شركت     ،شدن كرسنت 

 خواهـد   از شـارجه  ت ايـران  كه اگر شركت مزبور حاضر به ترك محل شود، شـركت ملـي نفـ              
 ميليـون دالر    50 كه معادل    محاسبه كند  1975االمتياز را تا سال       خواست كه ميزان ماليات و حق     

  .گردد و چيزي به شركت نخواهد رسيد مي
 بـا وزارت امـور خارجـه تمـاس خواهـد             گفت اگر اين موضوع حل نشود، كرسنت       جعفر

احتمـاالً  . بگيـرد  تمـاس     در ابوظبي نيز در اين بـاره بـا شـيخ سـلطان             گرفت تا سفارت آمريكا   
 شـيخ    خواهد خواست كه از طريق سفارت آمريكـا در ابـوظبي            از وزارت امور خارجه    كرسنت
ج  خار  از شارجه   تا معلوم شود كه اگر كرسنت      بكند يا شاه     را وادار به تماس با آموزگار      سلطان

 برجاي خواهد گذاشت، چون اگر شركت ملـي نفـت ايـران           تأثير عميق    شود بر اقتصاد شارجه   
 اداره  اگر شركت ملي نفت ايـران     . جاي آن را بگيرد ثبات آن از نظر سياسي برهم خواهد خورد           

 در   كه ناشي از آزمايش نيـروي ايـران        1971هاي سال     يار بگيرد تمام تشنج   اين حوزه را در اخت    
 از وزارت وي گفت شـايد كرسـنت  .  ضعيف بود بار ديگر تكرار خواهد شد       برابر امارات عربي  

 تماس گرفته و به شركت  با رهبران ايرانواهد از طريق سفارت آمريكا در ايران      بخ امور خارجه 
  . نيز به كار خودش بپردازدايراني دستور دهند كه دنباله موضوع را رها كند تا كرسنت

  
  45سند شماره 
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  ، ابوظبيسفارت آمريكا: به  4034 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از

   تهران ،، لندن، مسقط، دوحه، منامه، كويتهاي آمريكا در جده سفارتخانه: جهت اطالع
  419 و 443ابوظبي : مرجع

   مشكالتي كه در رابطه با ماليات و عوارض براي كرسنت پتروليوم: موضوع
  پديد آمده است

 طـي تماسـهاي خـود بـا         شارجه در   بوتس مشاور حقوقي    لي و ا   از شركت بوتس    بورتا -1
 تأكيـد  بورتـا . اند  ه را در ميان گذاشت    443  موارد مطروحه در تلگرام ابوظبي     وزارت امور خارجه  

 بـه    كـه شـارجه    بازيابـد  خواهد توانست سرمايه خود را       داشت كه در صورتي شركت كرسنت     
اي جـز متوقـف        چـاره  وي گفت در غير اين صـورت كرسـنت        . اقدامات متقابل مبادرت نورزد   

اند كه در نهايت اين امر به وضع           گفته  و الي  بورتا.  عمليات و اقامه دعوي نخواهد داشت      ردنك
  ضربه وارد خواهد ساخت و در صورتي كه شـركت ملـي نفـت ايـران                اقتصادي وخيم شارجه  

هاي سياسي بـسياري       و اعراب بحران   ت نفتي را به دست آورد در روابط بين ايران         بتواند امتيازا 



   نفت در خليج فارس

 

121

  .به وجود خواهد آمد
كند زيرا اجراي يكنواخت توافق بـين          اين امر را با نگراني دنبال مي        وزارت امور خارجه   -2
در رابطه  )  آن را به رسميت نشناخته     كه امارات متحده عربي    ( در مورد ابوموسي    و شارجه  ايران

آورنـد كـه      واحدهاي مخاطب بـه يـاد مـي       . دارد اهميت بسيار    با جو همكاري در خليج فارس     
 و مسائل ضد و نقيض بسياري به وجود         شده به سختي و با تالش بسيار امضا         قرارداد ابوموسي 

 شد ولي با گذشت زمان عناصر ناسيوناليست عرب آن          آورده بود كه منجر به قتل حاكم شارجه       
  . را به عنوان يك بهانه انتقادي به دست فراموشي سپردند

 مثبت به حـساب     كته اين موضوع يك ن    ،وجه ايرانيها به جزاير تنب    ، برخالف ت  با اين وجود  
 نيـز شـركت نفـت        و ليبـي   كرد قطع رابطه     با انگلستان   آن عراق  ،آيد، چون متعاقب پيگيري     مي

 در فعاليتهـاي نفتـي       امتياز شارجه    حضور صاحب  ،از نظر وزارتخانه  .  را ملي اعالم كرد    انگليس
  بر اين جزيره است و ورود شركت ملي نفت ايـران            تداوم حكومت غيرنظامي شارجه    ابوموسي

  .به سادگي قابل توجيه نيست] فارس [اين جزيره براي اعراب حوزه خليجبه 
 مطـرح    اجازه داده شد تا موضـوع را در شـارجه          به سفير ديكمن  :  جهت اطالع ابوظبي   -٭4
  .ان بگذارد و نكات ذيل را با دولت مركزي در ميكند

 اسـتقبال   هاي آمريكايي در زمينه توسـعه نفتـي شـارجه           ـ دولت آمريكا از مشاركت شركت     
  . ادامه يابد و امارات متحده عربي است تا همكاري بين آمريكاكرده

 با جرح و تعديل شـرايط مـالي كنـوني موافـق هـستند تـا                  و شارجه  دانيم كه كرسنت    ـ مي 
  .تر امتيازهاي ديگر منطقه باشد منعكس كننده شرايط دقيق

تـر، دولتهـاي ميزبـان روش     ـ ولي بايد يـادآور شـويم كـه در رابطـه بـا امتيـازات كوچـك               
اند و نياز سياسي ادامه عمليات         مدنظر قرار داده   پذيرتري در كاربرد شرايط جاري اوپك       انعطاف

  .اند را شرايط مساعدتر مالي تشخيص داده
ـ گرچه دولت آمريكا در مورد محتواي اصلي شرايط مالي موضعي نگرفته، ولي اميـدواريم               

  . در آنجا ادامه پيدا كندهاي كرسنت  تا فعاليتيابندحلي دست   كه تمام طرفين بتوانند به راه
 نيز معترف است كه توقف عمليات صاحب امتيـاز بـه نفـع هـيچكس                ـ ما معتقديم شارجه   

 مسئله حاضـر را  ،نيست و به همين جهت بايد با در نظر گرفتن شرايط مندرج در قرارداد امتياز             
  ).پايان جهت اطالع شارجه (كردحل 
 و اينكـه شـاه و    با در نظر گرفتن اهميت سياسي قـرارداد ابوموسـي         :  جهت اطالع تهران   -5

كنـيم كـه چـرا          كنند تا اين قرارداد تحقق يابد، تعجب مـي          وزير كنوني فعاالنه تالش مي      نخست
 آن ؛ اجازه داده است تا به دنبال منافع نـاچيز مـالي باشـد         به شركت ملي نفت ايران     دولت ايران 

را سـبب  ] فارس [ كه همكاري در خليج است در رابطه با قرارداديمهميهم تا جايي كه عامل    
                                                                 

  .م.  وجود ندارد3شماره  در اصل سند ٭
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 سفارت مايل است به دولت ايران در مورد نحوه برخورد ديكمن          . آيد  ، به حساب مي   شده است 
 نگراني مـا را در مـورد حفـظ          ، و بدون جنجال   داشته باشد ي  يها   توصيه در امارات متحده عربي   

ات سياسـي توقـف عمليـات شـركت نفتـي حاضـر در           تـأثير هاي آمريكايي و نيز       منافع شركت 
  ونس                                                                                           . يادآور شودابوموسي

  
  46سند شماره 

  1357 مرداد 31 ـ 1978 اوت 22  يسرّ
  سي. واشنگتن دي، وزارت امور خارجه: به    ، ابوظبيسفارت آمريكا: از

  ، تهران، مسقط، منامه، لندن، كويت، جده، دوحههاي آمريكا در آتن سفارتخانه: جهت اطالع
  ف ال  ـ0069 ابوظبي 77: مرجع

  دوبيوضع مالي : موضوع
 درج شـده    1978مورخـه اوت    ) Euromoney (اي كه در نشريه يورومـاني       مقاله: آغاز خالصه 

ايـن  . كنـد   را بر اقتصاد اين امارت تـشريح مـي         دوبيهاي مهم      پروژه تأثيربراي اولين بار    است،  
 ميليون دالر وام جديد دريافت نمايد تا بتواند         500 شت سعي دا  دوبيه زماني منتشر شد كه      مقال

 و دوبيما كالً با مندرجات مقاله در مورد ميزان قروض .  كندتأمينبيني نشده را   هاي پيش   هزينه
 خواهـد   دوبيگيري آن مبني براينكه       با نتيجه رسد موافقيم ولي       درصد مي  25نرخ بهره آن كه به      

توانست با پرداخت دقيق وامهاي خارجي خود مانع از كسري بودجه در چند سال آينده گـردد                 
  .بينانه است گيري بسيار خوش مخالفيم چون اين نتيجه

 خود را به خطـر افكنـده و ايـن     دوبيايم كه     بر اساس آخرين اطالعات دريافتي، مطلع شده      
وضع در دو يا سه سال آينده از وخامت بيشتري برخوردار خواهد شد مگر آنكـه حـاكم يعنـي     

  .پايان خالصه. كند تصميمي بر خالف انتظار مردم اتخاذ شيخ راشد
بـه تـاريخ    تـدوين يافتـه و        چيس بانك   يكي از اقتصاددانان   مقاله اخير توسط شريف قالب    

آور اين امارت در رابطه بـا   براي اولين بار به هزينه مالي سرسام      يوروماني   در نشريه    1978اوت  
 از  توسط مهـدي تـاجر  دوبياين مقاله زماني منتشر شد كه دولت . پردازد هاي مهم آن مي  پروژه
هـاي    اتحاديـه  ميليون دالر وام براي      500 درخواست   -مورگان گرنفل  -نگليس   ا بازرگانيبانك  
معادل نيمي از اين وام جهت بازپرداخت اعتبارهـاي موجـود و نيمـه ديگـر                .  كرده است  صنفي
تمـع بنـدري     و مج  دوبـي هاي مهم ديگر از قبيل احداث پروژه خشكي            هزينه پروژه  تأمينبراي  
  . به كار خواهد رفتعلي جبل

  
  بيني نشده هاي پيش هزينه

» رؤيـاي راشـد  «كـه بـه   مربوط اسـت   دوبيبيني نشده به بندر خشكي  ترين هزينه پيش   مهم
كـه سـه    ( ميليون دالر ساخته شود      223با هزينه   قبالً  اين پروژه كه قرار بود      . معروف شده است  
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هـاي     بـه خـاطر هزينـه      1976در سـال    )  اسـت   در بحرين  برابر هزينه بندر خشكي اوپك عربي     
 ميليون  150ساله    يك وام پنج  .  ميليون دالر افزايش يافت    360بيني نشده و تغييرات الزم به         پيش

هـاي     هزينـه  تـأمين  ميليون دالر براي     5/35 به مبلغ    دالري همراه با يك اعتبار صادراتي انگليس      
ليكن از پايان سال گذشته معلوم شد كه منـابع مـالي بيـشتري الزم اسـت                 . نياز فراهم شد   مورد

بيني نـشده ديگـر بـه     هاي پيش  چون كف اسكله بايد تقويت شود و گذشته از اين بعضي هزينه           
 مقـدار   تـأمين  ميليـون دالر وام ديگـر و نيـز           150شود كه با      چنين تصور مي  . وجود آمده است  

حتي پس از پايان نيز اين اسكله تنها به         . توان پروژه را به پايان رساند        مي ،بيشتري وام صادراتي  
 ميليون دالري قادر به عمـل خواهـد بـود و درآمـد حاصـله از آن                  5/2 يارانة ماهيانه كمك يك   

بهره وامهايي كه بـراي احـداث آن بـه كـار            هيچگاه نخواهد توانست اصل وام و يا حتي مقدار          
 مدير اين اسكله را تعيين نكرده، اين اظهارات منفـي در            از آنجا كه شيخ راشد    . دكنرفته جبران   

 را   در تالش است تـا اوپـك عربـي         شدار. كارانه است   مورد وضع مالي بسيار فرضي و محافظه      
 را تحـت يـك مـديريت درآورد تـا از            متقاعد سازد كه اين اسكله و اسكله موجود در بحـرين          

  .رقابت بين اين دو نيز جلوگيري به عمل آيد
طبق اظهارات و مطالـب منـدرج       .  است علي  بيني نشده ديگر مربوط به بندر جبل        هزينه پيش 

 كارخانـه آلومينيـوم،     يبـه اسـتثنا   (اي     اسكله 74، هزينه برآورد شده اين بندر       در مقاله يوروماني  
لـيكن بـر اسـاس اطالعـات        .  ميليون دالر بود   769) زدايي  پروژه گاز مايع، نيروگاه برق و نمك      

يكـه كـار     در حال  ، ميليون دالر خرج شده    700 جمعاً   1978 مي   1 تا تاريخ    دوبيدريافتي از دفتر    
 توسـط   دوبـي عـالوه بـر ايـن، بـه مقامـات           .  به پايان رسيده اسـت     مربوط به نيمي از اين بندر     

 جاذب علي  اطالع داده شده كه اگر قرار باشد جبل   - و شركا  - ويليام هالكرو  مشاورين آنها سر  
  .يا صنايع باشد بايد از زيربناي خاصي نيز برخوردار باشدها و  شركت

نياز   آب، فاضالب، تسهيالت مورد تأمينات توزيع برق،    تأسيسها،    حداقل نياز مسكن، جاده   
 نفـر حـدود     850 نفر و نيز گروه مديريتي معـادل         7600ديگر و غيره براي نيروي كاري معادل        

به اين مبلغ بايد چند هزينه فرعي ديگر از         . دارد   خرج برمي  1980 ميليون دالر تا آخر سال       175
هاي جديـد تلفـن، راههـاي موردنيـاز           ، كشيدن كابل  دوبيقبيل متصل ساختن شاهراه ابوظبي و       

 و عامالن آن مورد نيـاز اسـت و           مسكن بيشتر نيز اضافه شود كه براي خود بندر          و ديگر، دفاتر 
با وجود اينكه اعالم شده تاريخ پايان كار اين بندر          . دارد    يگر خرج برمي   ميليون دالر د   70تقريباً  

 علنـاً   ها كاهش خواهد يافت، شـيخ راشـد          و نيز تعداد اسكله     گرديده  موكول 1982 به   1980از  
 در مورد پيشنهاد هالكرو    ولي راشد . كند را به موقع تكميل      رگفته است كه تصميم دارد اين بند      

  . روا داشته استتأخيرمبني بر ايجاد زيربناي الزم و تصميمات الزم 
 820 ميليـون دالر بـه       550 از   بيني نشده پروژه ذوب آلومينيـوم جبـل علـي           هاي پيش   هزينه

آلومينيـوم       اقتصاد ذوب . چندان حاد نيست  هاي ديگر     ميليون دالر افزايش يافته ولي مانند پروژه      
هزينه سه كوره   .  باال خواهد رفت   1980ترغيب كننده است چون قيمت آلومينيوم در اوايل دهه          
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 البته در صـورتي كـه بـازار    ، شودتأمين شده و قرار است منبع الزم براي كوره چهارم نيز  تأمين
 شـود هزينـه     تـأمين نياز ديگر نيز     لي مورد اگر منابع ما  . كنوني بتواند مقاومت خود را حفظ كند      

  . ميليارد دالر افزايش خواهد يافت1كوره ذوب به 
بنـابراين  اسـت،   آلومينيوم افزايش نيافته       هزينه مربوط به پروژه گاز مانند هزينه پروژه ذوب        

هـا افـزايش خواهـد يافـت چـون          ليكن هزينه . سازي آن ضرورتي ندارد     هاي آماده   برآورد هزينه 
نگـاه كنيـد بـه      ( ميليون فوت مكعب     40 روزانه معادل    القوين   نخواهد توانست از حوزه ام     دوبي

دار همين مق ) يميرنزديكي ب  ( در عمان  تانا  ينو از بخش مكشوفه توسط كو     ) 700-ابوظبي الف 
 مسدود  القوين  دومين چاه گازي خارج از خشكي نيز توسط گروه نفتي ام          . گاز را به دست آورد    

دومـين  . كنـد دهد كه اين گروه قادر نيست در اين رابطه به تعهدات خود عمـل   شد و نشان مي   
گـاز مـرتبط    . فـر شـده نيـز نتـايج مطلـوبي نداشـته اسـت              ح تانا  ينچاه گازي كه در منطقه كو     

ده و  كـر  تـأمين تواند نياز اين پروژه گـازي را          و حوزه جنوب غربي فتح نيز نمي       هاي فتح   حوزه
فاده از بخشي از     براي است  شدا شيخ ر  برد، به كار    علي  هاي صنعتي جبل    گاز مازاد آن را در پروژه     

  .شود حاضر به مذاكره نشده است  كه سوزانده ميگاز ابوظبي
  

  دوبي وامهاي  وامهاي خارجي و بهره
 1967 ميليون دالر بـين اكتبـر        7/135 بيو مبني بر اينكه د    محاسبات مندرج در مقاله يوروماني    

 به صـورت وام و اعتبـار صـادراتي دريافـت            1973 ميليارد دالر از دسامبر      83/1 و   1973 ژوئن   تا
ولـي كـالً   . داشته تقريباً با ارقامي كه در تلگرامهاي مرجع سفارت گـزارش شـده مطابقـت دارنـد           

  وام دريـافتي بـراي پـروژه ذوب       )  ميليـون دالر   100يـا   ( ميليـون مـارك آلمـاني        200دربرگيرنده  
رسـمي از   گذشته از اينها اين محاسبات بعضي از وامهـاي غيـر  .  نيست1978آلومينيوم در ماه مي   

گيرد كـه بـراي     را دربر نميبي به بريتيش بانك ميدل ايستو ميليون دالر بدهي دولت د140قبيل  
 هـر   بـي وشـركت بـرق د    . شود  مييارانه  ن توسط دولت     دريافت شده كه اكثر آ     بيوشركت برق د  

فروشد و براي      فلس به افراد مقيم، مدارس و بيمارستانها مي        15وات ساعت برق را به قيمت        كيلو
 36وات سـاعت   كيلـو   فلس است؛ در حاليكه توليد هر25صنايع، دفاتر تجاري و غيره قيمت آن        

 درصـد سـود     15 به سـهامداران     ،گذاري   سرمايه ي در ازا  وه بر اين راشد   عال. دارد  فلس خرج برمي  
  .گيرد  را نيز به عهده ميبيواي شركت برق د هاي سرمايه دهد و مسئوليت هزينه مي

هده شركت نفت    نيز طبق مطالب مقاله به ع       وامهاي خارجي دبي     بهره   هزينه تأمينمسئوليت  
 هزينه  تأمين نيز آن را تنها عامل        است و چون تنها منبع درآمد اين امارت است، شيخ راشد           دبي

گرچه وامهاي بازپرداخت شده تا حـدودي از        .  است كردهمربوط به بهره وامهاي خارجي اعالم       
 هيهاي خارجي آن به صورت وام خارجي و اعتبار ميـان          بدهيهاي كلي اين امارت كاسته ولي بد      

  . هاي تجاري مطابقت دارد  ميليارد دالر است كه با ارقام بانك7/1مدت صادراتي حداقل  
 295 معـادل    1978 را در سال     بيوتجزيه و تحليل يوروماني ميزان بهره بدهيهاي خارجي د        
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ايـن بـرآورد    . بر درآمد دولت كويت است تخمـين زده اسـت          درصد كه پنج برا    3/22ميليون يا   
 ميليـون دالر    200گذشته از   .  است كردهبي مستقالً دريافت    ومبتني بر اطالعاتي است كه دفتر د      

 دريافـت و بايـد   1977كه در مي  (بيو ميليون دالر وام مربوط به شركت برق د  150وام كلي و    
كه بايـد در مـدت      ( ميليون دالري ذوب آلومينيوم      100، وام   )داخت شود در طول سه سال بازپر    

 جهـت اسـتفاده در      BMEوامهـاي   (رسمي ديگر ماننـد      و قروض غير  )  سال بازپرداخته شود   11
 و با در نظر گرفتن تكـاليف موجـود          آينده وام آن در هفت سال       بازپرداخت) بيوشركت برق د  

  : بودبه شرح ذيل خواهد
  سرّي

  1978   ميليون دالر133
  1979   ميليون دالر345
  1980   ميليون دالر428
  1981   ميليون دالر349
  1982   ميليون دالر289
  1983   ميليون دالر189
    1984   ميليون دالر98

ـ      2/146 آمده است كه بايد ساالنه       در مقاله يوروماني   راي مـدت سـه سـال        ميليون دالر ديگـر ب
اگـر همـين رقـم را بـه         .  نيـز پرداخـت گـردد      1977متوالي پرداخت شود تا وام دريـافتي در اوت          

 1979 ميليـون دالر، سـال       280 معـادل    1978 اضافه كنيم، بـدهي سـال        1978 وام سال    بازپرداخت
 ورومـاني بيني ي طبق پيش.  ميليون دالر خواهد شد   575 معادل   1960 ميليون دالر و سال      492معادل  

 و  1979 ميليـارد دالر در سـال        363/1 بـه    1978 ميليارد دالر در سال      325/1 از   دوبيدرآمد دولت   
 1980 و   1979 خواهد رسيد در حاليكه قيمت نفت در سـالهاي           1980 ميليارد دالر در سال      447/1

 1979 وامها در سـال      بازپرداخت شود كه   همين امر سبب مي   .  درصد افزايش خواهد يافت    5معادل  
حتي اگر قرار باشد قيمت نفـت بـيش از   .  درصد باشد40 معادل 1980 درصد و در سال     36معادل  

خواهد ينده  درصد در دو سال آ35 باز هم بيش از بيو وامهاي د  بازپرداختاين افزايش يابد، ميزان     
  . بار ديگر در صدد يافتن منابع مالي ديگر باشدبيوبنابراين جاي تعجب نيست اگر د. بود

  
  كسري و يا اضافه بودجه

خواهـد   بهبـود  1981 پـس از سـال       بـي وگيرد كه وضع مالي د       چنين نتيجه مي   مقاله يوروماني 
 1982اي مواجه شود خواهد توانست در سال         نشين بدون اينكه با كسري بودجه       و اين شيخ  يافت  

گيـري    بر اساس آخرين اطالعات، ما معتقديم كه ايـن نتيجـه          .  تمام بدهي خود را بپردازد     1979ـ  
 پـروژه   بـي و حتي اگر وام جديدي دريافت نشود و در چند سال آينـده د             ؛بينانه است   بسيار خوش 

 آن  يارانـه شامل   (بيو، هزينه جاري د   1977در سال   . ه باشد جديدي براي احداث در مدنظر نداشت     
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.  ميليـون دالر بـود     810هاي آن معادل       ميليون دالر و هزينه پروژه     140بالغ بر   ) بيوبه شهرداري د  
 و هزينـه سـرمايه      يارانـه  ميليـون دالر     200 وام و    بازپرداخت ميليون دالر    60توان    به اين ارقام مي   

از آنجا كه بخـشي از هزينـه پـروژه و سـرمايه از طريـق وامهـاي                  .  را نيز افزود   دوبيشركت برق   
 قادر بود ذخاير ارزي خارجي داشته باشد در حاليكه          دوبيدولت     شود،   مي تأمينخارجي يا اعتبار    
 1/1 هزينه سرمايه و جاري حـداقل  1979سال ولي در .  بوده است برابرهاي آن   درآمد آن با هزينه   

 »بي الكتريك ود« و هزينه سرمايه     يارانه ميليون دالر،    300 وامها نزديك به     بازپرداختميليارد دالر،   
 1980 و 1979در صورت ادامه همين روند ارقام مربوط به سـالهاي  .  ميليون دالر خواهد بود   250

 هزينه الزم براي تكاليف موجـود و يـا برداشـت از ذخـاير               تأمينبدون  . خواهد بود بيشتر از اينها    
 در سه سال آينده حتماً با       دوبي،  ) برآورد شده   ميليارد و پانصد ميليون دالر     2كه بين   (ارزي دولتي   

ماننـد   دشيخ راشـ  . اكنون محسوس شده است     كمبود مالي از هم   . كسري بودجه روبرو خواهد شد    
او از طريـق     . روا داشـته اسـت     تأخير روز   45ها در رابطه با بازپرداخت وامهاي خود حدود           غربي

 40000 خـود را بـه مقـدار روزانـه           توليدآورد تا      فشار وارد مي   دوبي به شركت نفت     مهدي تاجر 
كند كه حداكثر ظرفيـت توليـدي            بشكه توليد مي   360000 اين شركت روزانه     .بشكه ديگر باال برد   

در چنـد   . كنـد برداري     آن هم در صورتي كه قرار باشد از حوزه نفتي به طرز صحيحي بهره              ؛است
 قادر بود توليد خود را به اين سطح برساند چـون نتـايج بهتـر بـود       دوبيماه گذشته، شركت نفت     

حتي اگر حـوزه    .  امكان افزايش آن وجود ندارد     ،حفاري بيشتر  ي حتي با تزريق آب و انجام كار       ول
 سير نزولي خواهـد داشـت و تـا          1980 در سال    دوبيبرداري شود، توليد كلي       جديد نيز قابل بهره   

اله بـه روزانـه    بشكه خواهد بود و پس از آن در يك دوره ده س 300000 كمي بيش از     1982سال  
  . بشكه خواهد رسيد200000

  
  گيري نتيجه

 هزينـه الزم    تـأمين  جهـان عـرب بـود كـه بـراي            لتهاي يكي از اولين دو    دوبيگرچه دولت   
المللي روي آورد، ولـي معلـوم نيـست كـه درخواسـت وام       هاي خود به بازار سرمايه بين  پروژه

 دريافت اين درعدم موفقيت آن .  نه ميليون دالري آن مورد قبول واقع خواهد شد يا500جديد 
بـه هـر حـال،      .  به عنوان يك بازرگان لطمه خواهد زد        و حيثيت شيخ راشد    دوبيوام بر موضع    

يعني مجبور خواهد شد    :  در چند سال آينده با رويدادهاي ناخوشايندي روبرو خواهد بود          راشد
 اندازد و يا    تأخيرهاي خود را به       ، يا كار مربوط به پروژه     كندذخاير رسمي دولت برداشت     يا از   

هايش را    ترين پروژه    بپردازد تا بتواند كار مربوط به پرخرج       امارت ابوظبي مالي  به جلب حمايت    
ل سـاختن امـارت خـود از نظـر سياسـي و              در مـستق   با در نظر گرفتن هدف راشـد      . ادامه دهد 
لـيكن گـرگ    . يـست  هيچيك از ايـن رويـدادها يـا روشـها دلخـواه ن             ،ديگر امارات از  بازرگاني  

                                                         .كندترين تصميم را به سرعت اتخاذ  اكنون در برابر طعمه ايستاده و بايد سخت هم
  ديكمن
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  47سند شماره 
  1357مهر 17 ـ 1978 اكتبر 9  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  2687، ابوظبي سفارت آمريكا: از
  .، تهران، منامه در قاهرههاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  2202 منامه) ، ب252843وزارت امور خارجه ) الف: مرجع
   به منطقه، معاون وزير،سفر پيشنهادي كوپر: موضوع

از نظـر مـا ايـن سـفر         . كند   استقبال مي   معاون وزير و آقاي مورس      از سفر كوپر    سفارت -1
ــادل  ــراي تب ــسيار مناســبي ب ــا   موقعيــت ب ــه ب ــافع دوجانب ــورد من ــه در م نظــر مقامــات عاليرتب

  .آورد  پديد ميگيرندگان مالي و اقتصادي امارات متحده عربي تصميم
 سفارت در تالش است تا ترتيب مالقات معاون وزير با وزير امور خارجه احمد خليفه                 -2

 هبـ يت، الع ) داشـته  هاي مالي امارات متحده عربي      بندي كمك   كه نقش مهمي در فرمول     (السويدي
 را  )سفير اسبق امارات در واشـنگتن     (ريزي     وزير برنامه  غُباش، سعيد   دن طبيعي نفت و معا  وزير  
  اكتبـر بـه ابـوظبي   26 ـ  25 در جريان سفر معاون وزير قـرار گرفتـه و در تـاريخ    غُباش. بدهد

 برد تا در مجمع عمومي سازمان ملل    سر مي ه   ب  در نيويورك  يديدر حال حاضر سو   . خواهد آمد 
هنوز قادر به تعيين وقت مالقات نيستيم مگر آنكه آنها .  نيز در شهر نيستعتيبهال و   كند،شركت  

  . اكتبر در اينجا باشند26 ـ 25هر دوي آنها در تاريخ قرار است  .كنندبه اينجا مراجعت 
ترتيـب دهـيم تـا بـا        ) شـام يـا ناهـار     (ي  يها   عالوه بر موارد فوق، در نظر داريم ضيافت        -3
  ارزي امارات متحـده عربـي      هيأت، مديركل   حمرهاي اقتصادي ديگري چون عبدالملك ال       چهره

گـذاري    ، مديركل سرمايه   محمد هبروش  ابوظبي، مديركل صندوق عمران اقتصادي      يسناصرالنو
  . مديركل صندوق پولي عربي، مالقات گردد؛ و جواد هاشمابوظبي

 مرجع الف حاكي از آن است كه معـاون وزيـر مايـل اسـت بـا تجـار محـل نيـز                        2 بند -4
 كـه   ما هنوز مطمئن نيستيم كه او ميل داشته باشد با تجار بومي ابـوظبي             . مالقاتهايي داشته باشد  

 تعداد آنها بسيار كم است و يا شهروندان آمريكـايي و اتبـاع كـشورهاي ثالـث كـه بـه عنـوان                       
كنـيم در   فكـر نمـي  . نـد ك مالقـات    هـستند،  هاي آمريكايي مستقر در ابـوظبي       نمايندگان شركت 

هيچيك از گروههاي مزبور كساني وجود داشـته باشـند كـه بتواننـد در مـورد سياسـت پـولي                     
ـ   اگـر مـي   . كنندنظر    المللي، امور نفتي و يا مسائل شمال و جنوب بحث و تبادل             بين ستيم كـه   دان

كرديم تا تجـار      معاون وزير در چه موردي گفتگو خواهد كرد، برنامه مالقاتها را طوري تهيه مي             
  .كنندمحلي و شخصيتهاي بانكي مناسب و مطلع در آنها شركت 

  در رابطه با پيشنهاد مرجع ب، سفارت مايل نيست مانع از سفر معاون وزير بـه بحـرين                  -5
 اكتبـر   25 دقيقـه    45/22 در ساعت    ادآور شويم كه ورود معاون وزير به ابوظبي       ولي بايد ي  . شود

از آنجـا كـه دفـاتر       . شود كه امكان هيچگونه مالقاتي در آن زمان وجود نداشته باشـد             سبب مي 
يالت آخـر هفتـه تعطيـل        رأس ظهر پنجشنبه بـراي گذرانيـدن تعطـ         دولت امارات متحده عربي   
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در صـورتي   .  يكي دو مالقات داشته باشد     گردد، معاون وزير تنها خواهد توانست در ابوظبي         مي
  به تهران  توانند اين كار را در راه خود از ابوظبي           توقف داشته باشند، آيا مي     كه ايشان در بحرين   

   اكتبر انجام دهند؟ 26در تاريخ 
 و دستيار ايشان افسر اقتصادي      هاي سفارت آقاي بروكس رامپل ماير        بازديد بررسي مقام   -6

تلفـن محـل    . اسـت  61998، يا   61535،  61534هاي سفارت     تلفن.  خواهد بود  فرانك اسپيلمن 
  . است69083 ن و تلفن محل اقامت اسپيلم61697 رامپل مايرسكونت 

 فـوق داده شـد،      3 و   2 بنـدهاي  به محض اينكه ترتيب مالقات بـا مقامـات منـدرج در              -7
  .پيشنهادات خود را براي معاون وزير ارسال خواهيم داشت تا تصويب شود

  رامپل ماير
  

  48 سند شماره
  1357 آبان 13 ـ 1978 نوامبر 4  محرمانه

  1002 - سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
، ، بغـداد  ، پـاريس  ، لنـدن  ، منامـه  ويـت ، ك ، جده ، دوحه هاي آمريكا در قاهره     سفارتخانه: به

  ، مسقطتهران
   به ابوظبي، معاون وزير،سفر كوپر: موضوع

 اكتبر با مقامـات     26 تا   25 معاون وزير در امور اقتصادي از تاريخ         ريچارد كوپر :  خالصه -1
در اين گفتگوهـا    .  مالقاتهايي داشت   در ابوظبي  اقتصادي و سياسي عاليرتبه امارات متحده عربي      

ادامه اعتـدال و حتـي      ) ب(ن تقويت دالر،    وضع اقتصاد جهان و امكا    ) الف (دربارةمعاون وزير   
 بـه   77پـذيري بيـشتر گـروه         نيـاز بـه انعطـاف     ) پ( و   جلوگيري از افزايش قيمت نفت اوپـك      

  .دكرنظر    تبادل مانيل5تاد آنكخصوص در رابطه با مذاكرات شمال و جنوب در اجالس 
 از سفر معاون وزير كه فرصتي براي پيگيري اين مـذاكرات         قامات امارات متحده عربي    م -2

در پاسخ به نكات مطروحه توسط معاون وزير آنها         .  را پديد آورده بود قدرداني كردند      با آمريكا 
 به منظور تقويت دالر در نهايت       ريكاابراز اطمينان كردند كه شرايط موجود و اقدامات آم        ) الف(

 بـه خـاطر كـاهش       ات متحـده عربـي     يادآور شدند كه در همين حال امـار        موفق خواهد شد اما   
 درصـد   15 تـا    12ارزش دالر و افزايش بيش از حد قيمت كاالها و خـدمات وارداتـي حـدود                 

 اعالم كردند كه قصد دارنـد در كنفـرانس شـهريور مـاه              آنها) ب(خسارت متحمل شده است؛     
  لـيكن يـادآور شـدند كـه امـارات متحـده عربـي              كنند در مورد قيمت نفت اعتدال پيشه        اوپك
اظهار داشتند كه برخورد بـين كـشورهاي        ) پ(؛ و   كردهاي اعالم شده را رعايت خواهد         قيمت

 در مذاكرات شمال و جنوب خوشايند نبوده و بايد از ادامـه آن جلـوگيري                77وه  اروپايي و گر  
  هاي كوچكتري مورد بحـث و تبـادل         گونه موارد در اجالسيه     آنها گفتند كه بهتر است اين     . شود

هاي كشورهاي پيشرفته بـه       مك اظهار داشتند كه ك     مقامات امارات  ،اين عالوه بر . نظر قرار گيرد  
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 را به افـزايش      و آلمان غربي    خواستند ژاپن  كشورهاي رو به رشد بايد افزايش يابد و از آمريكا         
 و اوضاع   صر، كمك به م   در اين گفتگوها به قرارداد كمپ ديويد      . متقاعد سازند هاي خود     كمك

  .پايان خالصه.    نيز پرداخته شددر ايران
  مـشاور معـاون وزيـر طـي سـفر دو           ، همراه با كاردار و ادوارد مورس       معاون وزير كوپر   -3

. اي داشـتند     مالقاتهاي فشرده  ياسي و اقتصادي امارات    با مقامات س   روزه معاون وزير به ابوظبي    
 وزير نفت،   العتيبهريزي، مناسعيد      وزير برنامه  غُباشكنندگان ديگر عبارت بودند از سعيد         شركت

 وزيـر كـشور،     عبداهللاراشـد  وزير امور خارجه،     ، سويدي  مدير صندوق مالي ابوظبي    ناصرنويس
 ارزي  هيأت مديركل   رحم، و عبدالملك ال   گذاري ابوظبي    مديركل شركت سرمايه   محمد هبروش 

كـرد و معـاون وزيـر         دولت امارات از معاون وزير به عنوان ميهمان خود پـذيرايي مـي            . يابوظب
  . ضيافت شامي ترتيب داد نيز به افتخار دكتر كوپراقتصاد و تجارت يعني سعيد غانم

 معاون وزير سه موضوع مهم را       امات امارات متحده عربي   در گفتگو با مق   .  امكانات دالر  -4
. اولين موضوع دورنماي بهتر تقويت دالر در مقايسه با ديگر ارزهـاي موجـود بـود               . كردمطرح  

 ولـي   كنـد بيني    مدت تغييرات ارزي را پيش        معاون وزير گفت هيچيك از مقامات نبايد در كوتاه        
اي افـزايش     كند كه ارزش دالر به طرز عمده        بيني مي    نتيجه سه عامل وي پيش      در ،در درازمدت 

  : يابد كه سه عامل عبارتند از
 همراه با كاهش رشد صـادرات       1979 در سال     شتاب ميزان رشد اقتصاد اروپا و ژاپن       -الف
  .اي به ديگر كشورهاي صنعتي ، به خصوص صنايع سرمايهآمريكا
 در سـال     را  تقاضاي نفتي آمريكـا    ، توسط كنگره   تصويب برنامه انرژي پيشنهادي كارتر     -ب
البته بايد آن را با ميـزان واردات  .  ميليون بشكه در روز خواهد رساند3 به روزانه كمتر از  1985
  .كردانرژي مقايسه  غير

هـاي    جويي در هزينه    تورمي اعالم كرده كه شامل صرفه      دجمهور برنامه ض     اخيراً رئيس  -پ
زاي اقـدامات محيطـي و ديگـر اقـدامات دولـت،               تورم تأثيرنظر در مورد     دولت فدرال، تجديد  

هـا   اجباري دستمزد ـ قيمت است كه بايـد تمـام شـركت     هاي غير مهمتر از همه تعيين شاخص
اكنون يعني از اوايل سال  مت را كه از هماين سياست جديد تورم قي  . كنندمكاري  باره با آن ه   در

 به  نفوذ ميزان تورم داخلي آمريكا    .  سير نزولي پيدا كرده دچار محدوديت خواهد ساخت        1978
در نتيجه ايـن رويـدادها و       . آميز بوده است    عنوان ضريبي در نوسانات تبديل ارز خارجي اغراق       

 بهبود  قد است كه وضع كسري بودجه جاري آمريكا        معاون وزير معت   ،كاهش ارزش گذشته دالر   
  . درصد خواهد بود30 ـ 40 معادل 1358يافته و در سال 

 نگرانـي خـود را در مـورد    ، مـورد تمـاس   در واقع تمام مقامات امـارات متحـده عربـي      -5
 12 ـ  15 ماهانه  اظهار داشت كه امارات متحده عربيعتيبه. اند نوسانات ارزش دالر اعالم داشته

 كـاهش ارزش دالر بـر منـابع    تـأثير ديگران از . دهد درصد از قدرت خريد خود را از دست مي     
. هـا بـه صـورت دالر اسـت        كنند كـه بـسياري از آن         در خارج ياد مي    ارزي امارات متحده عربي   
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 نيز گفت كه امارات     عتيبه.  گفت كه وي مطمئن است دالر به موقع تقويت خواهد شد           هبروش
كنـد تقـصير آن        تا فرصتي براي برخورد با مشكلي كه فكر مي         كند سعي دارد صبر     متحده عربي 

در مـورد   را    هميـشه پيـشنهاد اوپـك      دولت امارات متحده عربي   . به دست آيد  جه ما نيست    متو
ولي به عنوان   . تغيير ارز مخصوص پرداخت قيمت نفت از دالر به يك ارز ديگر نپذيرفته است             

از داخـل و    . ند هميشه منتظر بهبود ايـن وضـع باشـد         توا   نمي يك كشور كوچك، امارات عربي    
جهت جبران كاهش ارزش     تا اقدامي مناسب در      شود    وارد مي  خارج فشارهايي بر امارات عربي    

  .دالر انجام دهد
 توسط معاون وزير در مورد اجـالس آتـي          طرح شده دومين نكته   :  قيمت و عرضه نفت    -6

تـوان مـانع از افـزايش          مي  بنا به داليل زير     معتقد است كه   آمريكا.  بود  در ابوظبي  وزيران اوپك 
  : شد1979قيمت نفت در سال 

افـزايش  .  رواني مـستقيم و غيرمـستقيم دارد       تأثير افزايش قيمت نفت بر تورم جهاني        -الف
  .پايين آوردن ميزان تورم جهاني است -مان   بهجان  مخالف هدف دو1979قيمت نفت در سال 

افتادگي اقتصادي اواسط     نتوانسته است دوران خروج از عقب     به طور كامل     هنوز اروپا    -ب
دولت آمريكا از اين نگران است كـه مبـادا افـزايش قيمـت              .  را پشت سر بگذارد    1970سالهاي  

  . ثبات سياسي اروپا را بر هم زند،نفت
 خواهد بود چون    1978مدت مانند سال       اين است كه بازار نفت در كوتاه       اارزيابي آمريك . پ
داليـل خاصـي    .  به بازار عرضه خواهد شـد       و مكزيك   درياي شمال  ،آالسكاغير اوپك از    نفت  

زي، خريـد بـيش از حـد بـه خـاطر      سـا  عامل افزايش تقاضاي نفتي است كه عبارتند از ذخيـره     
 كـه در نتيجـه موجـب بـه           و كاهش برداشـت آرامكـو      1979نگراني از افزايش قيمت در سال       

اما اينها عـواملي مـوقتي و       .  گرديد 1978فروش رفتن بيش از حد نفت سبك سعودي در سال           
روي شـديد در    ميانـه معاون وزيـر گفـت بنـا بـه همـين داليـل وي خواسـتار             . زودگذر هستند 

گـذاري    در قيمـت  حال وي از نقش معتدل و سازنده امارات     هميندر  . گذاري نفتي است    قيمت
  .كرد قدرداني  آمريكا، به نمايندگينفت
مـارات نقـش معتـدلي ايفـا         اين بود كـه ا     العمل كلي مقامات امارات متحده عربي        عكس -7

. ناپـذير بـوده اسـت        سياسـي اجتنـاب    روشخواهد كرد ليكن افزايش قيمت نفـت آن هـم بـه             
بنـا بـه   » . سعي خود را به كار خواهد گرفـت      امارات متحده عربي  « اظهار داشت كه     عبداهللاراشد
خواهد مسبب آشفتگي وضع دنيـا باشـد ولـي بايـد طبـق                 نمي  امارات متحده عربي   غُباشگفته  

،  غالب خواهد شـد روها در اجالس ابوظبي  نظريه ميانهبه نظر هبروش. توافق عمومي عمل كند  
 گفـت دبيركـل     عتيبـه » .ا حفـظ كنـيم    طرفي خود ر    به عنوان ميزبان كنفرانس، بايد بي     « افزود   اما

 را متقاعد كند تا با افزايش قيمـت          در تماسي از او خواسته كه عربستان سعودي        كنفرانس جيده 
نع از بـروز اختالفـي كـه در سـال           بنابراين بايد تالش كرد تا ما     .  موافقت نمايد  نظر اوپك  مورد

 گفت امكان جلوگيري از افزايش قيمت نفت نيـست چـون            عتيبه.  رخ داد، شد    در دوحه  1976
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حتي افزايش اسمي   .  تورم جهاني ضروري است    تأثيراين كار براي جبران كاهش ارزش دالر و         
 در زمينـه  جمهـور كـارتر   رك بيشتر سياسـت رئـيس  قيمت نفت نيز خوب است چون سبب تح    

 به اهميت حفظ سالمت بازار مـصرف نفـت جهـاني واقـف              عتيبه. گردد  جويي انرژي مي    صرفه
 نيز بايد براي مردم كشورهاي عـضو ايـن سـازمان قابـل توجيـه                است، ليكن قيمت نفت اوپك    

 سفر كنـد تـا      هاي كشورهاي اوپك     در نظر دارد قبل از تشكيل كنفرانس به پايتخت         عتيبه. دباش
  .در مورد قيمت نفت قبالً از آراي عمومي مطلع گردد

اين كشور در نظر  چون . سخن گفت از تالش عراق معاون وزير در مورد نگراني آمريكا      -8
 سبب افزايش قيمت نفت شود و نفت را در اصـل بـه يـك مـسئله سياسـي                    ،دارد در كنفرانس  

 خبـري نـدارد ولـي او و ديگـر مقامـات       گفت در مورد اين پيشنهاد عـراق   سويدي. كندتبديل  
در .  راجع به نفت سخن نخواهند گفت      اند كه در اجالس بغداد      اعالم كرده  امارات متحده عربي  

 موضوعي سخن گفت كه به هر حال شامل منافع اعضاي دربارة به هيچوجه نبايد اجالس بغداد
 از معاون وزير خواستند كه اين موضوع        مقامات امارات متحده عربي   .  نيز بشود  غيرعرب اوپك 

  .را جدي تلقي نكند
.  مطـرح شـد     و عتيبـه   غُبـاش  در گفتگوهايي با      سياست توليد نفت امارات متحده عربي      -9
از آنجـا كـه     . كنـد   ز نياز مالي خود نفت توليد مي       بيش ا   گفت كه به نظر او امارات عربي       غُباش

 سال است، بايد اين منبع را حفظ كرد تا بتواند اسـاس رشـد آتـي                 50 حدود   عمر نفتي امارات  
 در نظر دارد توليد نفت خود       وظبي اظهار داشت كه اب    بر عكس عتيبه  .  باشد امارات متحده عربي  

.  ميليون بـشكه در روز برسـاند       5 تا   5/4 به حدود    1982 ميليون بشكه در روز تا سال        5/2را از   
توانـد آن امـارت را بـه          نخورده اسـت كـه مـي         داراي ذخاير گازي بسيار عظيم و دست       ابوظبي

  .كنندگان گاز طبيعي جهان درآورد ترين توليد گصورت يكي از بزر
 تالش دارد تا بيش از نياز مـالي خـود توليـد              بنا به ميل آمريكا    معاون وزير از اينكه امارات    

 هنوز هم بر انرژي هيدروكربن متكي خواهد آينده قدرداني كرد چون جهان صنعتي در دهه كند
  .تا اينكه منابع انرژي جديدي به دست آيدبود 

 توسط معـاون وزيـر مربـوط بـه          طرح شده سومين موضوع   .  مذاكرات شمال و جنوب    -10
نظـر      در چند نشست مذاكرات مورد تبادل      واضحتعدادي مسائل   . مذاكرات شمال و جنوب بود    

دوق مـشترك   تشكيل يـك صـن  دربارةترين مسائل آغاز مذاكرات    يكي از مهم  . واقع خواهد شد  
 نـشان     اين موضـوع قـدري انعطـاف       دربارةاند تا      و ديگر كشورهاي صنعتي آماده     آمريكا. است
ولـي  .  ليكن اصرار دارند كه صندوق مشترك بر اساس حمايت از اعـضا بـه وجـود آيـد                  دهند،

 برخـوردار     به خاطر نظريات متفاوت از ايـن انعطـاف         77نگراني ما از اين است كه مبادا گروه         
 به طور غيرمستقيم از اين صندوق مشترك        داند كه شايد امارات متحده عربي        مي آمريكا. نباشند

ده گـرفتن نـداي    را به نادي77 گروه ، با استفاده از نفوذ خودبرد، ما اميدواريم كه امارات     نفع مي 
 77 گـروه    كندو سعي   . دهند   كه بيشتر رويارويي را به همكاري ترجيح مي        تشويق كند راديكالها  
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پــــــذيري    اگر انعطاف. پذيري بيشتر در مذاكره با كشورهاي صنعتي دعوت نمايد را به انعطاف
. وش صندوق مشترك متمركز خواهـد شـد        حول و ح   طرفين كافي باشد، مسائل بنيادين آمريكا     

 77اي ـ مقـدماتي گـروه      از دولت امارات متحده عربي انتظار دارد كه در جلسات منطقهآمريكا
ي بيـشتر حمايـت     پـذير    از انعطـاف   شود   برگزار مي   در مانيل  آنكتادنيز كه قبل از اجالس نهايي       

  .كند
 مذاكرات شمال و جنوب بوده و معتقدند        ادامه هر دو خواستار      و راشد عبداهللا    سويدي -11

 گفـت وي سـعي      عتيبـه . نيسترشد و توسعه يافته به نفع طرفين          كه رويارويي كشورهاي روبه   
. كنـد بنـدي      د را در مورد نحوه پيشرفت مؤثر مذاكرات شمال و جنوب فرمـول            دارد عقايد خو  

هـاي     اظهـار داشـت بهتـر اسـت مـسائل در اجالسـيه             بدون اينكه وارد جزئيـات شـود، عتيبـه        
بايد گروههـاي كـار متخـصص نيـز تـشكيل         . هاي كار مطرح شود     تري متشكل از گروه     كوچك

 آمريكا در مورد مسائل     - به آغاز مذاكرات عرب      عتيبه. ار بسيار دشوار است    گرچه اين ك   ،شود
 معاون وزير نيز معتقـد      كوپر.  و اروپا است، ابراز عالقه كرد      اقتصادي كه مشابه مذاكرات آمريكا    

ايجـاد  . باشـد   ارزش مشاركت چند كشور نسبتاً محدود مـي        مفيد بوده و نشانگر      CIECاست كه   
توانـد     مـي  FUBBERتوجـه بـه مـسائل ويـژه، ماننـد           .  مشكل است  77 گروه   يتوافق بين اعضا  

هـاي     نيز معترف است كه اختالف سـليقه        عتيبه. مشاركت را تنها به طرفين ذيربط محدود سازد       
ر جامعه اقتصادي اروپا و نيز در ميان اعراب مشكالتي در مذاكرات اعراب و اروپاييها               موجود د 

  .پديد آورده است
 معاون وزير اظهار داشـتند كـه ميـزان           به كوپر   چند تن از مقامات امارات متحده عربي       -12
.  بـه هيچوجـه كـافي نيـست         و ژاپـن   خصوص آلمـان غربـي    هاي كشورهاي پيشرفته به       كمك

 بايد با استفاده از نفوذ خود اين كشورها را به تالش بيـشتر           گفتند كه آمريكا    و هبروش  سويدي
 درصد از درآمد خود را به       25 مارات متحده عربي  نكته اينجاست كه ا   . كنددر اين زمينه ترغيب     

ديگـران  .  انتقاد بسياري برانگيخته است    ،هاي خارجي اختصاص داده اما اين مقدار كمك         كمك
 برداشته  سزايي در اين رابطه داشته باشند تا باري از دوش امارات متحده عربي            ه  نيز بايد سهم ب   

 بـراي توسـعه ديگـر       دريـغ امـارات متحـده عربـي         هاي بي   معاون وزير در پاسخ از كمك     . شود
آخرين اجالس اقتصادي مسئله كمـك را ناديـده نگرفتـه بـود و دولـت                . كشورها قدرداني كرد  

امتيازي خود را در مدت سه سال       هاي     را متقاعد سازد كه ميزان كمك      آمريكا سعي داشت ژاپن   
 ميزان كمكهاي خـود را  آمريكا. وزير نيز از آن حمايت كرده بود   نخست افزايش دهد كه فوكودا   

  . افزايش خواهد داد1978 برخالف سال 1979در سال 
 اعتـراف كـرد كـه       وزيـر، نـويس    بـا معـاون       سياست مالي ابوظبي   دربارة هنگام بحث    -13
ولـي در همـان حـال، وي اظهـار          . گذاري در منابع انساني شرط اصلي پيـشرفت اسـت           سرمايه

هاي صنعتي متكي   زيربنا و سپس به پروژهتأمين اوليه بر تأمينداشت كه سياست اين امارت در      
رش بايد وسيله ديگر نهادها از نظـر    از قبيل آموزش و پرو    » هاي اجتماعي   فعاليت«است و ديگر    
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نيـز  » سياسـي «هـاي      نـه تنهـا در ايـن زمينـه بلكـه در زمينـه پـروژه                ابـوظبي .  گردد تأمينمالي  
 وامهايي در هاي امارات متحده عربي  تواند از طريق ديگر آژانس      كند، ولي مي    گذاري نمي   سرمايه
كنـد     نمـي  تأمينها را      هزينه محلي پروژه   صندوق عمران اقتصادي ابوظبي   . دهد  آنها قرار  اختيار

چون تجهيزات و نيروي كـار مربـوط        . دهد   استثنائاً اين كار را انجام مي       و مصر  اما در مورد هند   
هـاي مثبـت بـسياري اسـت و       گفت اين كـار داراي جنبـه      به خود اين كشورهاست معاون وزير     

كاالهـا را   خود   قادرند   ، نيز سعي دارد در مورد كشورهايي كه عالوه بر نيروي كار بسيار            آمريكا
  . هزينه تفاوت ارز خارجي جلوگيري كندتأمينتهيه كنند از 

 در مـورد سـازمان       سؤال كرد كه نظر امـارات متحـده عربـي           از هبروش  »گود« سناتور   -14
 گفت كه سرمايه اين سازمان افزايش نخواهد        هبروش.  چيست  براي عمران مصر   ]فارس[ خليج
 در  و نيز عدم موفقيت طراحـان اقتـصادي مـصر     كار سازمان گذاران از نحوه      تمام سرمايه . يافت

 منـابع مـالي   تـأمين هاي آنان نتوانسته است سبب  جلب اعتماد آنها ناراضي هستند چون فعاليت     
  .گذاريهاي مجدد گردد  الزم براي سرمايه

 كـوپر » .اكنون نوبت كمك كـشورهاي ديگـر اسـت     . ايم  ما تالش كافي كرده   « گفت   هبروش
در همان حال، كـشورهاي     . آميز نبوده است     تاكنون موفقيت  معاون وزير نيز گفت عملكرد مصر     

 نيـز   عربـي كنند و ما اميدواريم كه امارات متحده  ارائه ميهاي خود را به مصر      كمك ،دهنده  وام
 احتماالً توقعات بيش از حد انتظار در رابطه         مردم مصر . كندبيني با اين مسئله برخورد        با خوش 

 تالشـهاي كـشورهاي كمـك     . دارنـد   و اسرائيل   قرارداد مصر  يبا منافع اقتصادي ناشي از امضا     
 چنـين  هـاي مـصر     رسانه بنابه اظهار هبروش  .  را با ثبات نگاه خواهد داشت      ع مصر  اوضا ،دهنده  

 بهبـود چـشمگيري پيـدا        وضع اقتـصادي مـصر     ، قرارداد صلح  ياند كه پس از امضا      تلقين كرده 
 نيز به اطالع دولـت مـصر         در مورد مخارج مصر    نظرات امارات متحده عربي      نقطه. خواهد كرد 
  .رسيده است

 عتيبـه .  نيز مطرح گرديد    و سويدي  د در مالقات با عتيبه    داد كمپ ديوي    قرار.  خاورميانه -15
 نبايد تنهـا تـالش      آمريكا.  خواستار حل كامل مسئله خاورميانه است      گفت امارات متحده عربي   

كه هـسته اصـلي ايـن مـسئله         نيز  ها را      متوجه سازد بلكه بايد فلسطيني     خود را به صحراي سينا    
وي گفت حل همه جانبه اين مسئله نه تنها سـبب جلـب اعتمـاد               . جه قرار دهد  هستند مورد تو  

معاون وزير در   . سازد   را نيز از انزوا خارج مي      د بلكه سادات  شو مردم منطقه نسبت به آمريكا مي     
 گفت از نظر دولت آمريكا تالشهاي كنوني سبب موفقيت طرح صلح در خاورميانـه               تأكيدمقام  
 وزير خارجه هر دو عميقاً سـرگرم مـذاكرات مربوطـه            جمهور و ونس     رئيس كارتر. اهد شد خو

  . هستند
  خواست كه ارزيابي خود را در مورد اوضاع داخلـي ايـران            معاون وزير از سويدي   .  ايران - 16
امـارات  » .اين مسئله نگراني بسياري بـراي مـا فـراهم آورده اسـت            «وزير خارجه گفت    . ندارائه ك 

  حفظ شود چون اين كشور در منطقـه خلـيج           مايل است امنيت و ثبات سياسي ايران       متحده عربي 
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دولـت  . آيـد   به حساب ميا از شمال تا شاخ آفريقاه اي در برابر تجاوزات كمونيست  وزنه] فارس[
امارات متحده عربي با ايرانيها تماس دارد و اميدوارند كه وضع به زودي آرامش پيدا كند تـا شـاه                    

معاون وزير گفت دولت آمريكا به خـوبي در         . كندسازي خود را دنبال       نيز قادر باشد سياست آزاد    
بـا  . خبر نيست   قرار دارد ولي از نقش عناصر شيعه در اوضاع جاري چندان با            جريان اوضاع ايران  

اي متفاوت هستند، آيا در جهان اسالم راهي وجـود دارد كـه               دانيم شيعيان از فرقه     وجود اينكه مي  
 در پاسـخ    اش بـه اعتـدال بكـشانند؟ سـويدي          سازي  مخالفين مذهبي شاه را نسبت به برنامه مدرن       

نياز شاه بـه او      كرد و عالوه بر ارائه سالحهاي مورد        بايست از سالها قبل اقدام مي        مي گفت آمريكا 
  .هايش نشان دهد تا ثبات اوضاع از بين نرود  بيشتري در سياست فهماند كه بايد انعطاف مي

و نيـز منـافع غـرب در        ] فـارس  [ايران در خلـيج    بلكه دوستان    در حال حاضر نه تنها ايران     
 بايد حاكمين مستبد رشد ديگر نيز آمريكا  به در كشورهاي رو.  است به خطر افتادهخليج فارس 

معـاون  .  كـرده ارج نهنـد    هاي طبقه تحـصيل   و يا سنتي را متقاعد سازد كه به آرمانها و خواست      
 نه تنها شاه بلكه عناصر شيعه نيز بايـد متقاعـد شـوند كـه                خاطرنشان ساخت كه در ايران    وزير  

  .جهان دستخوش تغيير شده است
  معاون وزير، يكي از مقامات برجسته وزارت امـور خارجـه           سفر كوپر :  نظريه سفارت  -17

واضح بـود   . نظيري روبرو بود     با استقبال كم   1971 در سال    پس از استقالل امارات متحده عربي     
.  خود به مذاكره بپردازنـد     وطن در   خواهند با يكي از سياستمداران برجسته واشنگتن        كه آنها مي  

 بهبود دالر ممكن است بـر مقامـات امـارات            به  رد وضع رو  هاي معاون وزير در مو      ابراز اطمينان 
 اكتبر به 26 در   و بحرين  ، همراه با قطر   امارات متحده عربي  ( آني نداشته باشد     تأثير متحده عربي 

اما علت اصـلي سـفر معـاون وزيـر ايـن بـود كـه                 ،)ارزيابي مجدد ارزش پولي خود پرداختند     
 آينده برساند و نيز از سياست ما را در مورد بهبود وضع دالر به مقامات امارات خواست نظر  مي

عتـدال   جانب ا  در مورد قيمت نفت، امارات متحده عربي      . گذاري آنها باخبر شود     نفتي و سرمايه  
 به هيچوجه با افـزايش قيمـت         امارات ،را از دست نخواهد داد، ولي در كنفرانس سپتامبر اوپك         

 هماهنـگ    در مورد قيمت نفت خـود بـا عربـستان سـعودي            امارات. مخالفت نشان نخواهد داد   
 به طرز معتـدلي     1979 قيمت نفت را براي سال       ،د بود و سعي خواهد كرد تا در كنفرانس        خواه

 هنوز هم در مذاكرات شمال و جنوب نقـش چنـدان فعـالي              امارات متحده عربي  . افزايش دهد 
اين . گان اجالس چندان سازنده نيست    كنند   نيز براي محدود كردن شركت     ندارد و پيشنهاد عتيبه   

 در مورد اين مسائل استقبال      نظرات رهبران امارات      از نقطه  سفر به هر حال نشان داد كه آمريكا       
كرده و در حفظ منافع آنها در مذاكرات مربوط به ارائه كمك به كشورهاي در حال رشد مفيـد                   

 از اين سفر بهره كافي ببرد و بتوانـد در مـورد مـسائل                بتواند فارت اميدوار است  س. بودخواهد  
نظر بيشتري بپردازد و نيز نشان دهد كه          به تبادل  چند جانبه مورد عالقه طرفين با رهبران امارات       

م كـه   يريم ولـي اميـدواري    گ  كم نمي   اي و اقتصادي دست      را در مسائل منطقه    روي امارات   ما ميانه 
  .مذاكرات ما ادامه يابد
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طبـق  .  معاون وزير قرار گرفته اسـت       كوپر تأييدنويس پيام فوق و انتقال آن مورد           پيش -18
: كنـد  مخـابره    خواهد كه پيام را به واحـدهاي ذيـل           مي ، واحد از وزارت امور خارجه     »اي «ماده
   .، تهران، دفتر حفاظت منافع آمريكا در بغداد، پاريس، منامه، لندن، كويت، جده، دوحهقاهره

  ونس
  

  49سند شماره 
  1357 آذر 9 ـ 1978 نوامبر 30  محرمانه

  .سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  3162، ابوظبي سفارت آمريكا: از
  .، منامه، مسقط، دوحه، تهران، جدهقاهرههاي آمريكا در  سفارتخانه: جهت اطالع

  1978 نوامبر 29، 1500 ـ زداري  گزارش وزارت خزانه: مرجع
  وليعهد ابوظبي  با شيخ خليفهمالقات وزير بلومنتال: موضوع

 از وي   ، وزير بلومنتال   شيخ خليفه   نوامبر با وليعهد ابوظبي    19طي مالقات مورخ    : آغاز خالصه 
  رئـيس  رخواست تا در رابطه با قيمت نفت اعتدال را حفـظ كـرده و نيـز تالشـهاي شـديد كـارت                     

د كـه   كـر  تأكيـد جمهور را در جهت كاهش تورم و باال بردن ارزش دالر براي وي يادآور شـد و                    
هاي نفتي پديد آيد وضع جديد دالر را به خطـر خواهـد    هرگونه افزايش چشمگيري كه در قيمت   

 همراه وزير از حمايت     هيأترئيس  . رود   بر باد مي   انداخت و منافع درازمدت امارات متحده عربي      
روي   جمهور ياد كـرد و خاطرنـشان سـاخت كـه ميانـه              تورم رئيس   از برنامه ضد   دو حزب آمريكا  

 بـسيار   ثيرتـأ اي آن      در كنگـره بـه خـصوص مـسائل خاورميانـه            و امارات متحده عربـي     سعودي
 نقـش   دربـاره جمهور، به ذكر مطالبي        رئيس  وليعهد ضمن قدرداني از برنامه    . مساعدي داشته است  
 در به اعتدال كشانيدن قيمت نفت پرداخت، ليكن گفت كه ايـن بـار امـارات                 امارات متحده عربي  

 بايـد از بـروز اختالفـات شـديد در ميـان اعـضا                كنفـرانس اوپـك     به عنوان ميزبـان    متحده عربي 
 در قبـال    وليعهد با استفاده از اين فرصت خواستار تغيير سياست تسليحاتي آمريكا          . كندجلوگيري  

  .ان خالصهپاي.  شد چون عدم ثبات منطقه افزايش يافته استامارات متحده عربي
، ، نمايندگان كنگره هايـد    ، سناتور لوگار  داري، همراه با سفير ديكمن       وزير خزانه   بلومنتال -1
 بـا وليعهـد      توينـام  مدير بخش خاور نزديك   نماينده   و   ير برگستن ، دستيار وز   و استانتون  كاوانو
اين اولين مالقات عمده وزير پـس       .  نوامبر مالقات نمودند   19 روز    شيخ خليفه بن زايد    ابوظبي

 وزيـر دارايـي،      در مالقات عبارت بودند از شيخ حمدان       طرفين ابوظبي . د بو از ورود به ابوظبي   
ـ         وزير نفت، هبروش    وزير خارجه، عتيبه   احمد سويدي  سـفير   دفع مدير اداره مالي ابـوظبي و م 

  . در واشنگتنامارات متحده عربي
 مـا از اوضـاع        با ارائـه آخـرين ارزيـابي       هاي معمول، وزير بلومنتال     پرسي    پس از احوال   -2
 6/3ليد نفـت روزانـه معـادل         جلسه را افتتاح كرد و خاطرنشان ساخت كه گويا از نظر تو            ايران

 و گفـت    كـرد  تأكيد از شاه    وزير بر حمايت علني كارتر    . ميليون بشكه ثبات بيشتري يافته است     
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اميدوار است كه شاه بتواند پس از اعطاي آزاديهاي بيشتر و پـس از بازگـشت ثبـات بـه ايـران             
 از اهميت حمايت از شاه سخن گفت و اظهـار داشـت كـه     خليفه شيخ. دكنانتخابات را برگزار  

  . اجازه خواهد داد تا توليد نفت خود را بار ديگر افزايش دهدثبات به ايران
تعهدانـه   از نقـش م    كـارتر .  اشـاره كـرد     در ابـوظبي    اوپك آينده وزير سپس به كنفرانس      -3

كه گفت د و كر در مقاومت عليه فشارهاي مبتني بر افزايش قيمت قدرداني  امارات متحده عربي  
 پاسخ داد كه همگان از نقـش معتـدل امـارات            شيخ خليفه . اميدوار است اين سياست ادامه يابد     

دانـد كـه بـا جلـب توافـق            ، وظيفه خـود مـي     اهند، ليكن به عنوان ميزبان اوپك      آگ متحده عربي 
 از موضـع خـاص امـارات        وزير بلومنتـال  . كندهمگاني از بروز تفرقه در ميان اعضا جلوگيري         

 گفـت اميـدوار اسـت كـه ايـن           ين وجود تشكر كرد، با ا    به عنوان ميزبان كنفرانس      متحده عربي 
  .هاي اعتدالي نباشد داشتن قيمت  در جهت نگاهموضوع مانع از تالش امارات متحده عربي

ود  بـراي بهبـ  جمهور كـارتر   با اشاره به وضع دالر از اقدامات شديد رئيس وزير بلومنتال  -4
ولي، افزايش چشمگير در قيمت نفت، آن هـم در ژانويـه، پيـشرفتهاي              . وضع دالر سخن گفت   

حاصله در اين زمينه را با ناكامي روبرو خواهد ساخت چون افزايش قيمت نفت، سبب پيدايش      
ها سودي نخواهند برد      صادركنندگان نفت از افزايش قيمت    . يك تورم جديد جهاني خواهد شد     

شوند و ارزهاي خارجي آنهـا نيـز       واردات خود مي   يداخت پول بيشتر در ازا    چون مجبور به پر   
 4/0به عبارت ديگر هر پنج درصد افزايش قيمت سـبب افـزايش معـادل               . كاهش خواهد يافت  

 از اقدامات دولت آمريكا به منظور تقويـت دالر          شيخ خليفه . درصد در تورم جهاني خواهد شد     
 ولـي خاطرنـشان     ،د و گفت اميدوار است دالر از ثبـات بيـشتري برخـوردار گـردد              قدرداني كر 

ساخت كه گرچه قيمت نفت در دو سال گذشته ثابـت بـوده، ولـي قيمـت كاالهـا و خـدمات                      
  .اند اي يافته  افزايش عمدهوارداتي امارات متحده عربي

. توان آن را مهار كـرد       صعودي داشته ليكن مي    وزير گفت روند تورم مدتهاست كه سير         -5
 اكنـون   جمهور كـارتر    رئيس. توان تورم را عمدتاً كاهش داد       ها پايين نخواهند آمد ولي مي       قيمت

 برداشـته، گرچـه ممكـن اسـت معنـي آن       گامهايي در جهت كاهش رشد اقتـصادي در آمريكـا         
كنگره نيز اليحـه    . سابقه اخير باشد    رال و حمايت از ميزان تخفيف بي      بيكاري، كاهش بودجه فد   

جويي بيشتر را ترغيب خواهـد كـرد، لـيكن در ايـن راه                انرژي را تصويب كرده است كه صرفه      
 يادآور شد وزير. اش موفق گردد  نياز دارد تا برنامه به تداوم حمايت كنگره و مردم آمريكا       كارتر

 با سهولت بيـشتري انجـام خواهـد         كه اگر قيمت نفت افزايش نيابد جلب حمايت مردم آمريكا         
هـاي معتـدل كـشورهاي        سياسـت . قيمت نفت را نيز بايد از نظر سياسي مـشاهده كـرد           . گرفت

دفاعي قوي جهت سـركوب   و حفظ يك بنيه  صادركننده نفت در رسيدن به صلح در خاورميانه       
  .كمك خواهد كرد به كارتر خطرهاي ناشي از عناصر تندرو و مقاصد تهاجمي شوروي

 همراه از حزب اقليـت      هيأت، با يادآوري اين مطلب كه سه تن از اعضاي            سناتور لوگار  -6
 در  جمهـور كـارتر     خواه و دمكرات از اقـدامات رئـيس        هستند گفت كه هر دو حزب جمهوري      
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 كاهش قيمـت نفـت را   اكثريت مردم آمريكا. كنند  جهت كاهش تورم و تقويت دالر حمايت مي     
 كنگـره،   نمايندهاستانتون. به عنوان بخشي از تالش جهاني جهت كنترل تورم تلقي خواهند كرد    

وي معتقد اسـت كـه روش متعـادل كنگـره در قبـال مـسئله                . نيز همين مطالب را اظهار داشت     
  و امارات متحده عربي مستقيم نقش مثبت عربستان سعودي   ة در دو سال گذشته نتيج     خاورميانه
 همراه تشكر كـرد و    هيأتتوسط اعضاي   طرح شده    از مطالب    شيخ خليفه . ده است  بو در اوپك 

 اعتدال خود را حفظ خواهد كرد ليكن به عنوان ميزبان كنفـرانس             گفت كه امارات متحده عربي    
  .تخاذ خواهد كرد درست نيست كه قبالً گفته شود كه چه موضعي را ااوپك
 در  ، به ذكر اظهاراتي در مورد نقش مهم امارات متحـده عربـي             پس از آن، وزير بلومنتال     -7

كنـد     قدرداني مـي   دولت آمريكا از اين نقش امارات متحده عربي       . زمينه كمك خارجي پرداخت   
وزيـر گفـت اميـدوار اسـت     .  به عنوان يك كشور نمونه درآمـده اسـت         ي براي آمريكا  چون حت 

هاي خارجي خود به خصوص در رابطه با بانك جهـاني و               به برنامه كمك   امارات متحده عربي  
برنامه كمكي خود را به همين بخش اختـصاص داده  ترين     نيز مهم   ادامه دهد، چون آمريكا    مصر
 و   در ايجـاد صـلح در خاورميانـه        جمهـور كـارتر     اين اختصاص نتيجه تعهد شديد رئيس     . است

 آن را درك كرده و تحت د بوده كه اميدوار است امارات متحده عربي   ديوي  اجراي قرارداد كمپ    
 نقش خود را در ايـن        كرد كه امارات متحده عربي     تأكيد شيخ خليفه . حمايت خويش قرار دهد   

سياسـي  هـاي      خواست تا در مـورد جنبـه       وي از وزير خارجه سويدي    . زمينه حفظ خواهد كرد   
  . شركت داشته است چون اخيراً در كنفرانس بغدادكند،موضوع اظهارنظر 

 از   براي امارات متحـده عربـي       گفت صلح خاورميانه    پس از تشكر از اين سفر، سويدي       -8
 از  امـارات متحـده عربـي     .  ثبات منطقـه حـائز اهميـت بـسيار اسـت           نظر امنيتي، عمراني و نيز    

ـ     معتقد است كه قرارداد كمـپ      كند، اما   مي قدرداني    در خاورميانه  تالشهاي كارتر  د مـسائل   ديوي
هـا و سـوريها       ها، اردنـي    يعني اصوالً به فلسطيني   . ظر نگرفته است  بسيار حياتي و مهمي را در ن      

اين طرفها نيز بايد وارد صحنه شوند تا صلحي پايدار در خاورميانه ايجاد             . اي نكرده است    اشاره
  اجازه مشاركت در روند صلح داده نشده، امارات عربي         تا زماني كه به تمام مردم فلسطين      . شود
  . به وجود خواهد آمدتواند تصور كند صلحي در خاورميانه  نمي

 اين مطالب را درك كرده و منافع و زيانهاي تمام            در پاسخ گفت كه كارتر      وزير بلومنتال  -9
 آخرين قـرارداد نيـست      رارداد كمپ ديويد  ق. طرفين را در نظر گرفته است تا صلح ايجاد گردد         

. تواند به عنوان گامي در جهت از بين رفتن اولين مانع موجـود بـر سـر راه صـلح باشـد                       اما مي 
 بـسيار مفيـد اسـت و بـه كـشورهاي منطقـه              صلح براي اقتصاد كشورهاي عربي و نيز اسرائيل       

توان مقاصد     كه مي  ؛ديگر خطرات موجود در منطقه دست و پنجه نرم كنند         دهد تا با      فرصت مي 
  . و خطر عناصر تندرو را از اين مقوله به حساب آوردآميز شوروي تهاجم
ارات  را در قبـال امـ       مسئله سياست تسليحاتي آمريكا     قبل از پايان مالقات، شيخ خليفه      -10

 با يادآوري افزايش ثبات منطقه، وي گفت كـه امـارات متحـده عربـي              . دكر مطرح   متحده عربي 
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بارها مسئله را با سفير كنوني و قبلي مطرح كرده بود تا منجر بـه خريـد تعـدادي از تجهيـزات                      
وزير پاسخ داد كه دولت آمريكا هـر يـك          . ذيرفته نشد  ولي هيچگاه اين تقاضاها پ     ،دفاعي گردد 

از تقاضاهاي مربوط به خريد تسليحات را از ديد نيـاز و خطـر احتمـالي مـورد بررسـي قـرار                      
 و كـشورهاي همجـوار بهتـر        از نظر ما ايجاد ارتباط دوستانه بين امارات متحده عربـي          . دهد  مي
تواننـد متـضمن امنيـت      بكنيم كه تـسليحات         ما گمان نمي  .  منجر گردد  راتتواند به امنيت اما     مي

 ما آماده بررسي تقاضاي مربوط به تجهيزات دفـاعي          ،در محدوده اين سياست خودداري    . باشند
 گفـت در حـال      شيخ خليفـه  . هستيم اما پاسخ دولت آمريكا نيز مطابق همين سياست بايد باشد          

كنـد     ليكن احساس مـي    است داراي روابط بسيار خوبي با همسايگان خود         حاضر امارات عربي  
ات نفتي بايد از وسايل حفـاظتي خـوبي برخـوردار           تأسيسات حياتي آن به خصوص      تأسيسكه  

نظـر   عي مـورد  وي سؤال كرد كه آيا در صورت ارائه مجدد فهرسـتي از تجهيـزات دفـا               . باشند
 پيشنهاد كـرد كـه در ايـن      وزير بلومنتال . توان موضوع را به نظر دولت آمريكا رساند          مي امارات

در چارچوب سياست جهاني تسليحاتي آمريكا و سياست خودداري         . مورد با سفير گفتگو شود    
  .آمريكا از هيچ كمكي فروگذار نخواهد كرد، دولت جنوبي] فارس[ در خليج

 بسيار خشنود به نظـر       و همراهانش از سفر وزير به امارات       شيخ خليفه :  نظريه سفارت  -11
 گفت مايل اسـت بـا يكـي از مقامـات            به عنوان معاون فرمانده كل قوا، شيخ خليفه       . رسيدند  مي
 به فروش تجهيزات دفـاعي پيـشرفته بـه           در مورد مسئله ديرين عدم تمايل آمريكا       ه آمريكا كابين

 در رابطه با     سخت وزير بلومنتال   تأكيدبه نظر رسيد    . كندنظر     بحث و تبادل   امارات متحده عربي  
 بـار ديگـر موضـوع سياسـت          ما مانع از آن نخواهـد شـد كـه شـيخ خليفـه              سياست تسليحاتي 

، ، افغانـستان   و از رويـدادهاي ايـران      نكند با سفير عنوان     جنوبي] فارس[ تسليحاتي را در خليج   
 اين سياست   دربارةنظر    به عنوان عواملي جهت تجديد      و شاخ آفريقا   جمهوري دمكراتيك يمن  

  ديكمن                                                                                                           .كندنياد 
  

  50سند شماره 
  1357 آذر 15 ـ 1978 دسامبر 6  سري
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بـا ايـن وصـف رشـد        . ديپلماتيك و كنسولي با كشورهاي كمونيستي تغييري پديد نيامده است         
 نظريـه آنهـايي را كـه    1978 در سـال   در منطقـه خاورميانـه    الحمايه شـوروي    اليسم تحت راديك

 بايد با كشورهاي كمونيـستي روابـط عـادي سياسـي و اقتـصادي               معتقدند امارات متحده عربي   
هـاي تجـاري را افـزايش دهـد،           و فرصـت  برقرار سازد تا موضع عدم تعهد آن نشان داده شده           

اي پديد نخواهـد آمـد        ليكن در آينده نزديك در اين سياست تغيير عمده        . تعميم خواهد بخشيد  
  از نظريات ضدكمونيستي عربستان سـعودي      جمهور امارات متحده عربي      رئيس چون شيخ زايد  

  .دهد راه ميترس حمايت كرده و از خرابكاريهاي كمونيسم محلي به دل 
بعضي از كشورهاي كمونيستي سعي داشتند با تالشهاي مهم خود روابط           ) بندي  بدون طبقه (

 گسترش دهنـد و در همـين رابطـه          1978 را در سال     اقتصادي و تجاري با امارات متحده عربي      
 حتي آلبـاني  . ندكرد در امارات شمالي عربي نمايشگاههايي داير         و مجارستان  ، چكسلواكي چين

 صادرات كمونيستي به امارات متحده عربـي      . نيز يك نمايشگاه در اين منطقه برگزار كرده است        
 درصد مهمي به خود اختـصاص دادنـد          و لهستان   داشت و چين   1977يمي در سال    افزايش مال 

 بـه طـور     ليكن واردات كمونيستي به امارات متحده عربـي       ).  درصد 54 درصد و    38به ترتيب   (
 يز مقادير بـسيار نـاچيزي نفـت از ابـوظبي           ن لهستان.  درصد كاهش يافت   3 درصد به    4كلي از   

 و كـشورهاي     بين امارات متحده عربـي     1978در سال   ) بندي  بدون طبقه . (خريداري كرده است  
  . كمونيستي فروش نظامي يا آموزشي صورت نگرفت

 يك نمايش فولكلوريك از     هاي فرهنگي كمونيستي نيز محدود به       فعاليت) بندي  بدون طبقه (
در .  در نمايشگاههاي تجاري اين كشورها بـود        و نمايش مد لباس مجارستان     طرف چكسلواكي 

طول همين سال كشورهاي كمونيستي فعاليـت آموزشـي و اطالعـاتي چنـداني از خـود نـشان                   
  .ندادند
ن نقطـه وجـود نـدارد لـيكن بعـضي از            نهضت كمونيـستي محلـي در ايـ       ) خيلي محرمانه (

. هـستند  مـشغول فعاليـت   هاي خارجي در ميان كارگران بيگانه امارات متحده عربـي          كمونيست
  .پايان خالصه

  
  بخش اول ـ ارزيابي روابط سياسي، اقتصادي و نظامي

  روابط سياسي) سري(
 تغييـري   كمونيستي امارات متحـده عربـي     در هنگام تهيه اين گزارش در سياست خارجي ضد        

،  جهـت برقـراري روابـط ديپلماتيـك بـا چـين            نشين عمان   رغم تصميم سلطان    علي. مشاهده نشد 
 وزيـر خارجـه بـه       يدر ماه ژوئن، الـسويد    .  اقدام به چنين عملي نكرده است      امارات متحده عربي  

 و ديگـر   بايد فوايد حاصله از روابط ديپلماتيك خود با چـين  سفير آمريكا گفت كه امارات متحده     
 عنـي ايـران    ي هاي همسايگان اصلي امارات متحده عربي       كشورهاي كمونيستي در رابطه با مخالفت     

 به   گفت دولت امارات متحده عربي     السويدي.  را مورد ارزيابي دقيق قرار دهد      و عربستان سعودي  
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) 1688 ابـوظبي (زد  روابـط ديپلماتيـك برقـرار نـسا        اين نتيجه رسيده است كه بهتر است با چـين         
الحمايـه     نگران افزايش موج راديكاليسم تحـت      امارات متحده عربي  با اين وجود    ) خيلي محرمانه (

نقـش  .  اسـت  شـده  است كه موجبات تشنج بسياري در شبه جزيره عربـي             در خاورميانه  شوروي
 را در    كـه نفـوذ شـوروي       و افغانستان  ، كودتاهاي يمن جنوبي    در نبرد شاخ آفريقا     و كوبا  شوروي

اين كشورها افزايش داده است و خطري كه از طرف چپگرايان و عناصر افراطي مذهبي حكومت                
 و كنترل منابع نفتـي و        براي محاصره خليج فارس    هاي شوروي    همگي نقشه  ،كند  اه را تهديد مي   ش

 تـالش   نگراني ديگـر امـارات متحـده عربـي        در همين رابطه    . گردد  بنادر آبي اين منطقه عنوان مي     
 است كه از حمايت اعراب برخـوردار نبـوده و    و اسرائيلتقويت صلح بين مصر    در   كنوني آمريكا 

هـاي    را منزوي و تضعيف كـرده و نيـروي اعـراب راديكـال و رژيـم               رژيم ضدكمونيست سادات  
رهبريـت  .  اسـت  كـرده  تقويـت    بـا آمريكـا   رو همكار      را در برابر اعراب ميانه     ارتدادي مانند عراق  
در همـان حـال     .  نسبت به اين فشارهاي راديكال روزافزون مـصونيت نـدارد          امارات متحده عربي  

 در نبـرد     عـدم حمايـت نظـامي از سـومالي         ماننـد  ،ها و اقدامات دولت آمريكا در منطقـه         سياست
  .دساز آن طور نبوده است كه بتواند اين نيروهاي راديكال را محدود ناوگاد
 در برابـر     امـارات متحـده عربـي       پيـشين   مقاومت نيرومنـد   ،در جو كنوني  ) خيلي محرمانه (

ت ايـن   رغم تـرس و عـدم اعتمـاد رهبريـ           برقراري روابط سياسي با كشورهاي كمونيستي علي      
در محافـل امـارات متحـده       . شـد  تضعيف خواهد    ،كشور نسبت به مقاصد كمونيستي در منطقه      

توانـد اثـرات و اعتبـار          اين اعتقاد رايج است كه روابط عادي با كشورهاي كمونيستي مي           عربي
ه و در برابر انتقادات اعراب كمونيـست و راديكـال      را در موضع عدم تعهد خود باال برد        امارات

اگر در رژيم ايران در نتيجه اغتـشاشات        . در خصوص گرايش غربي اين كشور مصونيت بخشد       
حاميـان  ممكن است   . ضدشاهي تغييري پديد آيد نداي حاميان اين سياست تقويت خواهد شد          

در اثـر نفـوذ اقتـصادي و ديگـر منـافع،       عادي شدن روابط با كشورهاي اروپاي شرقي و چـين      
 اين موضوع در رابطه با امارات شمالي از قبيل شـارجه          . خواستار اتخاذ اين سياست شده باشند     

هاي اقتصادي سبب شده به جذب تجارتهاي جديد روي آوردنـد صـحت              كه نابساماني  دوبيو  
 بر نظريـات     تغييري ناگهاني پديد نخواهد آمد چون شيخ زايد        تدر سياست امارا  . بيشتري دارد 

 مقامات امنيتي امارات ترس     ، تكيه بسيار دارد و عالوه بر اين       ضدكمونيستي و عربستان سعودي   
اريهـاي سياسـي در امـارات       از آن دارند كه حضور ديپلماتيك دائمي كمونيستي منجر به خرابك          

 افزايش قابل   1978 و كشورهاي كمونيستي در سال        در تماسهاي بين امارات    با اين وجود  . شود
دهد كه حتي اين كشور عربي سنتي نيـز در رابطـه بـا                خورد و نشان مي     اي به چشم مي     مالحظه

  . خود در منطقه مصونيت نداردتالشهاي كشورهاي كمونيستي به منظور توسعه حضور
 در  بـي و د مقاله مندرج در نشريه خليج تـايمز      . روابط تجاري و اقتصادي   ) بندي  بدون طبقه (

 دسامبر اعتراف كرده است كه مخالفت با ايجاد روابط رسمي بـا كـشورهاي كمونيـستي در                  30
اين مقاله مـدعي اسـت كـشورهاي        . تر شده است    معتدل] فارس [هاي خليج   بسياري از پايتخت  
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اروپاي شرقي در رابطه با اين رويداد محتاطانه عمل كرده و به جاي برقراري روابط سياسي بـه                
نام و نـشان يـاد        اين مقاله از گزارشهاي بي    . دهند  برقراري روابط تجاري و اقتصادي اولويت مي      

 و شـركت ملـي نفـت     روم پترول،اسهايي بين سازمان عمران نفتي رومانيكند كه طي آن تم    مي
گـذاري مـشترك بـين      خواستار همكـاري در زمينـه نفـت و سـرمايه       رخ داده و روماني    ابوظبي
  .ها شده است  در زمينه ساختمان حوزه و امارات متحدهروماني

رغم فقـدان روابـط ديپلماتيـك، كـشورهاي اروپـاي شـرقي روابـط                 علي) بندي  بدون طبقه (
 يك نمايشگاه تجاري و برنامـه       چكسلواكي.  گسترش دادند  1978تجاري خود را در طول سال       

 نفر 60000 برگزار كرد كه گويا در شارجه) 1978 آوريل 2، 019الف ـ  (اه مارس فولكور در م
چند شركت ساختماني لهستاني نيز در اواخر اكتبر و اوايل نوامبر           . تماشاچي را جذب كرده بود    

در اواخـر نـوامبر     . دند برگزار كر  بيواي د   يك مركز اطالعات در نمايشگاه ساختماني خاورميانه      
زمان با برگزاري نمايشگاه و نمايش مد لبـاس ايـن              هم ،معاون وزير تجارت خارجي مجارستان    

هـاي پـر سـر و صـدايي بـا معـاون               او مالقـات  . دكـر  ديـدار    كشور از امـارات متحـده عربـي       
 و فرزنـدش، وزيـر      مكتـوم آل  بي شيخ راشـد بـن سـعيد         و و فرمانرواي د   جمهور امارات   رئيس

 همكاريهاي اقتصادي   دربارة داشت و به بحث      دارايي و صنايع شيخ حمدان بن راشد آل مكتوم        
 ديـدار كردنـد   ت اطاق بازرگاني و صنايع ابوظبينمايندگان تجاري مجارستان با مقاما   . پرداخت

نظـر    بحث و تبـادل 1979 در آن امارت در سال      برگزاري احتمالي نمايشگاه مجارستان    دربارةو  
نـد دفـاتر دائمـي تجـاري         علناً اظهار داشتند كه اميدوارند بتوان       و مجارستان  چكسلواكي. كردند

 قـبالً دو تـن از نماينـدگان شـركت           رومـاني . (كننـد  تأسـيس  خود را در امارات متحده عربـي      
 بازرگـاني چهـار     هيأتيك  .) صادراتي خود را به مدت چند سال در اين نقطه مستقر كرده بود            

 بـراي   يت موقع بنا به گزارش خليج تايمز    . ندكرد ديدار   وظبينفره آلبانيايي در اواسط ژوئيه از اب      
  .اين سفر مناسب نبود و قرارداد بازرگاني خاصي بين دو كشور منعقد نگرديد

ر  كمونيست نيز امسال از فعاليت خاصي برخوردا       روابط بازرگاني با چين   ) بندي  بدون طبقه (
 برگـزار گرديـد و در مـاه اكتبـر           دوبي در   1978يك نمايشگاه تجاري چيني در اوايل سال        . بود

 از   و كـره شـمالي      قبـل از سـفر بـه تـايوان         دوبـي  و   نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ابوظبي     
  . ديدار كردندتجاري كانتوننمايشگاه 

 و كـشورهاي كمونيـستي ارقـام خاصـي          در رابطه با تجارت بين امارات     ) بندي  بدون طبقه (
  و ابـوظبي بيوكه فقط صادرات و واردات امارات د  (1977ارقام مربوط به سال     . موجود نيست 

 صادرات چـين  .  است ترين شريك تجاري امارات      مهم دهد كه چين    نشان مي ) گيرد    بر مي  را در 
 درصد افزايش داشت و تقريباً نيمي از        38 معادل   1976 نسبت به سال     1977 در سال    به امارات 

در ميـان كـشورهاي اروپـاي       . داد   را در سال جاري تـشكيل مـي        به امارات صادرات كمونيستي   
 درصد افزود كه بخش اعظـم       54  اين امارات  در به صادرات خود     1977 در سال     لهستان شرقي

  ابـوظبي  هاي بخـار نيروگـاه بـرق امـارت           ميليون دالري ديگ   15اين افزايش مربوط به فروش      
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 درصد كمتري به خود اختصاص دادند و واردات   1977 در سال     و چكسلواكي  بلغارستان. است
، شوروي. فت درصد كاهش يا   140 نيز   ترين شريك تجاري امارات      يعني مهم   از روماني  امارات

  در ميزان صادرات خود بـه امـارات متحـده عربـي            1977 نيز در سال      و آلمان شرقي   مجارستان
 1977 در سـال     به طور كلي، صادرات كشورهاي كمونيستي به امارات       . شاهد سير نزولي بودند   

لـيكن از   .  دالر افزايش يافت   34/159 ميليون دالر به     43/36به طور مطلق بهبود يافته بود، و از         
 ) پيوست مراجعه كنيد   2 و   1به جداول   . ( درصد تقليل يافته است    3 به    درصد واردات امارات   4
  .] را در لوح فشرده مالحظه كنيد2 و 1جداول [

 درصـد   1/1 بـوده و     نيها تنها كشور كمونيست خريدار نفت امارات      لهستا) بندي  بدون طبقه (
  . به خود اختصاص داد1977 را در سال كل صادرات نفتي ابوظبي

تالش خطوط هوايي كشورهاي كمونيستي به منظوركسب امتياز فرود در          ) بندي  بدون طبقه (
گر مواد غذايي توسط خطوط حمل و نقل هوايي         ارسال گوشت و دي   . ثمري نداشت  1977سال  

 تنهـا توانـست از      ليكن خط هوايي لهستان   .  و ديگر كشورهاي اروپاي شرقي ادامه دارد       روماني
 كنـد و نتوانـست       كـسب   و بـانكوك    امتياز فرود عملياتي در سفر هفتگي خود بين ورشو         بيود

  .امتياز آمد و شد معمول را به دست بياورد
  

  آموزش نظامي) بندي بدون طبقه(
 نتوانـستند تجهيـزات نظـامي و آموزشـي مهمـي بـه              1978كشورهاي كمونيـست در سـال       
 يعنـي شـيخ     در ماه نـوامبر وزيـر دفـاع امـارات         .  بفروشند نيروهاي مسلح امارات متحده عربي    

هاي    در نظر ندارد موشك     به روزنامه كويتي گفت امارات متحده عربي       مكتوم آلمحمدبن رشيد   
 خريداري كند ليكن ممكن است مقداري سـالح سـبك از كـشورهاي              زمين به هوا از شوروي    

  .كنند خريداري كمونيستي
 و  سر و صداي تابستاني دو بـرادرزاده رئـيس امـارات            در نتيجه سفر مرموز و بي     ) محرمانه(

هـا     در نظر دارد از كمونيـست       شايع شد كه امارات     به آلمان شرقي    شيخ زايد  فرمانرواي ابوظبي 
رغم شايعات ديپلماتيك مبني بر اينكه شيخ حمـدان بـن محمـد               علي. كندتسليحات خريداري   

 وزير كـشور در مـذاكرات محرمانـه خريـد           وزير و برادرش شيخ مبارك       معاون نخست  يانهن آل
 رفتـه بودنـد تـا        با يكديگر به آلمـان شـرقي       اند، بايد گفت كه آنها احتماالً       سالح شركت جسته  

 پزشـكي   نفـرات اين سفرها ممكن است منجر بـه بكـارگيري          . تحت درمان و مداوا قرار گيرند     
  . شود در ابوظبيآلمان شرقي

  
  بخش دوم ـ عضويت حزب كمونيست محلي

 سازمان كمونيستي و يـا نيمـه كمونيـستي آنچنـاني وجـود              ه عربي در امارات متحد  ) محرمانه(
ها در ميان كارگران خارجي عربـي، ايرانـي و آسـياي              البته ممكن است بعضي از كمونيست     . ندارد
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  .نيستجنوبي نفوذ كرده باشند ليكن در مورد موقعيت سازماني و فعاليت آنها اطالعي در دست 
  

  م ـ روابط ديپلماتيك، كنسولي و نمايندگي تجاري با كشورهاي كمونيستيبخش سو
از طرف كشورهاي كمونيست نماينده ديپلماتيك و يا كنسولي در امارات           ) بندي  بدون طبقه (

ابطـه بـا    در ر بعضي از ديپلماتهاي اروپاي شرقي مقـيم كويـت        .  مستقر نشده است   متحده عربي 
  .اند كرده ديدار  از امارات متحده،برنامه برگزاري نمايشگاههاي تجاري

 از  لـيكن .  مستقر نشده است   نمايندگي رسمي تجاري مقيم نيز در امارات      ) بندي  بدون طبقه (
 شده كه تعداد كاركنان آنها يك يا دو         تأسيس دفاتر تجاري    دوبير   د  و مجارستان  طرف روماني 

  . هستندنفر مجارستاني و يا تبعه روماني
  

  بخش چهارم ـ ارزيابي فعاليتهاي فرهنگي و اطالعاتي
  مبادالت فرهنگي و آموزشي) بندي بدون طبقه(

 و  نمـايش فولكلوريـك چكـسلواكي     هاي فرهنگي كشورهاي كمونيستي محدود بـه          فعاليت
مبـادالت  .  بـوده اسـت     در نمايـشگاههاي تجـاري آنهـا در امـارات          نمايش مد لباس مجارستان   

 اصالً وجود ندارد ولي وابستگان كارگران خارجي مقـيم          آموزشي در رابطه با شهروندان امارات     
فيلم، انتشارات  . ها بورس تحصيلي دريافت كرده باشند        ممكن است از طرف كمونيست     اتامار

  .گردد  وارد نميو ديگر مطالب فرهنگي كمونيستي نيز به امارات
  

  هاي اطالعاتي فعاليت) خيلي محرمانه(
 دفتـر خـدمات ارتباطـاتي و يـا          در امـارات  انـد     هيچيك از كـشورهاي كمونيـستي، نتوانـسته       

 سـفر    گهگاه به امـارات    ولي گويا بعضي از گزارشگران خبرگزاري تاس      . ندكننگار مستقر     روزنامه
 نگاران روسي نيز از طرف وزارت اطالعات امـارات متحـده عربـي     اند و به دو تن از روزنامه        كرده

  . به اين كشور وارد شونداجازه داده شده بود تا براي تهيه گزارش از اجالس وزيران نفت اوپك
  ديكمن

  
  51سند شماره 

  1357 آذر 29 ـ 1978 دسامبر 20  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  0057، ابوظبي ـ الف ـ سفارت آمريكا: از

  ، مسقط، دوحههاي آمريكا در تهران سفارتخانه: جهت اطالع
  3147ابوظبي ـ : مرجع

  تيازات نفتياالم حل اختالفات موجود بر سر ماليات و حق: موضوع
 بـين   1978 نـوامبر    2 متن يادداشت قـرارداد مـورخ        )20/12/88-4. اس.دي. آر –محرمانه  (
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 در مـورد افـزايش ماليـات و         و حـاكم شـارجه    ) نماينـده شـركت كرسـنت      (بوتس اويل گاس  
شرايط و روش پرداخت در تلگـرام مرجـع         . رسد   مي ور خارجه االمتياز به آگاهي وزارت ام      حق

 در اختيـار     از كرسـنت    دسامبر توسط حميد جعفـر     11متن قرارداد در تاريخ     . مطرح شده است  
  .دشوانه برخورد سفير قرار داده شد تا با آن به عنوان يك سند محرم

آيـد، ماليـات و        همانگونه كه از محتواي مـتن برمـي        )12/12/84 –اس  .دي. جي -محرمانه(
% 55 يعنـي از     1977يكي در شش ماهه اول سـال        : االمتياز در دو مرحله افزايش يافته است        حق
بايـست از تـاريخ اول        بـود و مـي    % 77 كه   1977و ديگري در شش ماهه آخر سال        % 65/65به  

در تاريخ اول ژوئيه    % 5/14 درصد به    5/12االمتياز نيز از      ميزان حق . ه به مرحله اجرا درآيد    ژانوي
االمتياز قابل پرداخت از تـاريخ         و از آن پس ثابت ماند، ميزان ماليات و حق           يافت  افزايش 1977

 1978از تـاريخ اول ژوئيـه       .  دالر اسـت   13107824 معادل   1978 ژوئن   30 تا   1977اول ژوئيه   
 به ترتيب پرداخت گردد تا ميـزان نفـت صـادراتي     1978بندي خواهد شد تا از اول ژوئيه          قسط

  . ميليون بشكه برسد75نيز به 
  

  :ضميمه
  )20/12/84 –اس .دي. جي-محرمانه( موافقتنامه -1
 گردد كه نفت صادر شده از حوزه مبـارك          اعالم مي ) 12/12/84 –اس  .دي. جي –محرمانه  (

يعنـي مبلـغ قابـل پرداخـت       .  بـشكه بـوده اسـت      50292818 معـادل    1978تا تاريخ اول ژوئيه     
 دالر اضـافه    53053/0 تقسيم گردد تا به قيمت هر بـشكه          707182/24 بايد به رقم     13107824

 75در صورتي كه رقم معادل      .  ميليون بشكه شود   75گردد آن هم تا زماني كه توليد كلي معادل          
االمتيـاز     مسئول پرداخت اختالف و يا تقسيم حـق        شود، بنا به گفته منبع، كرسنت     ميليون بشكه ن  

  .بر تعداد بشكه نفت صادر شده نيست
 توافق كرده است     اين قرارداد، حاكم شارجه    ي در ازا  )12/12/84 -اس.دي. جي –محرمانه  (

 را بعدها افزايش ندهد و شركت نيز اقامه دعوي خـود را             وزه مبارك االمتياز ح   كه ماليات و حق   
  .كند شرايط مالي بود دنبال ندربارةكه ناشي از نارضايتي موجود 

 در حل ايـن اخـتالف نقـش          شركت ملي نفت ايران    )12/12/84 –اس  .دي. جي -محرمانه(
 گزارش شده بود، پس از مالقات       2771 همانگونه كه قبالً در ابوظبي    .  كرده است   ايفا يتفاوت  بي

 شهريور به منظور تشريح ايـن مطلـب         25 در تاريخ     در شارجه   و جان بورتا   سهامداران كرسنت 
 يك فرمول افـزايش ماليـات و      بر ندارد، شيخ سلطان     ميليون بشكه نفت در    70 كه حوزه مبارك  

بايـست پرداخـت      اي پيشنهاد كرده بود كه در نتيجـه توليـدهاي آتـي مـي               االمتياز دو مرحله    حق
 پيـشنهاد   نيز مشورت نمايد ولي حاكم شارجه      گفته بود كه بايد با سهامداران ديگر         تارِاب. شد  مي

اين شركت نيـز بـه نوبـه خـود پيـشنهاد            .  رسانيده بود  خود را به اطالع شركت ملي نفت ايران       
 در دادگـاه     را به عنوان وكيل شارجه     صادي تهران  استاد اقت   را رد كرده و پروفسور نفيسي      »تابارِ«
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زده شده بـود       بهت  كه از پاسخ شركت ملي نفت ايران       حاكم شارجه . المللي اعزام نموده بود     بين
 دستور داد كه با شركت ملي نفت ايـران        ) رئيس شركت نفت و معادن     (به اسماعيل عبدالوهاب  

 عنـوان نـشده    تارِا گفت اين پيشنهاد از طرف ب       به شركت ملي نفت ايران     اسماعيل. بگيردتماس  
 نيز پس از تعجب گفت كـه        شركت ملي نفت ايران   .  آن را مطرح كرده است     كم شارجه بلكه حا 

 االصـل شـارجه     كه مـشاور حقـوقي فلـسطيني       (اطالعات خود را از طريق قاضي يسري دويك       
 متوجه شد، طي تلگرامي توضيح داد كه        پس از آنكه شيخ سلطان    . كرده است   دريافت مي ) است

 مـانع از جـذب خريـداران        اين پيشنهاد خود او بوده است چون ادامه شكايات شركت كرسنت          
 نيـز موافقـت   ت ملي نفت ايـران بنابراين شرك. شده است    مي امتيازات نفتي ديگر توسط شارجه    

 نيـز  بنا به گزارشات واصله قاضـي دويـك  . خود را اعالم كرد و مسئله را بيش از اين كش نداد       
  .  دخالتي نداردديگر در امور نفتي شارجه

  ديكمن
  

  52د شماره سن
  1358 فروردين 11 ـ 1979 مارس 31  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  509، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، ريـاض  ، پـاريس  ، منامه ، كويت ، جده ، دوحه هاي آمريكا در برن     سفارتخانه: جهت اطالع 

  تهران
  1435كويت : مرجع

  فرار سرمايه از عمان: موضوع
 ن، مشابه همين رويداد در عمـان       و علل آ    گزارش مرجع در مورد فرار سرمايه از كويت        -1
 درصد است كه كمتر از سطوح نرخ        10نرخ بهره مربوط به وامها در حال حاضر كمتر از           . است

در داخل نيز همـين  . در نتيجه سرمايه بيشترين حد بازدهي را داشته است     . المللي است   بهره بين 
هـره اسـت كـه بانـك مركـزي تـالش            امر نشانگر رشد كند عرضه پولي و فشار صعودي نرخ ب          

هاي محلي نيز در صدور اعتبار به مشتريان مهم خـود روش              بانك. دارد كند آن را پايين نگاه      مي
اند و آنان نيز با باز كردن حـساب در بانكهـاي ديگـر بـه اميـد اينكـه        بندي در پيش گرفته     جيره

ضـع صـدور اعتبـار بـه شـدت          و. انـد   العمل نشان داده    بتوانند اعتبار بيشتري كسب كنند، عكس     
المللي بيش از بازارهاي محلي سـود      بحراني است، چون بانكها با صدور اعتبار در بازارهاي بين         

برند، به همين دليل مشتريان آنها نيز براي تحصيل منابع مالي با نرخهاي بهره بيشتر به منـابع       مي
  .آورند خارجي روي مي

. الر است و فرار سرمايه و منابع مالي تحت كنترل درنيامده است            وابسته به د    ريال عمان  -2
المللي است و در درازمدت نرخهاي بهره بايـد           بنابراين اقتصاد محلي شديداً وابسته به بازار بين       

رود كه فرار سـرمايه در حـال حاضـر ناشـي از               گمان نمي . المللي شود   هاي بهره بين    معادل نرخ 
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 نـوعي حـساسيت پديـد آمـده         در مورد رويدادهاي ايران   . دي باشد عواملي غير از عوامل اقتصا    
                                               وايلي. ولي كارها روال عادي خود را حفظ كرده است،است
  

  53سند شماره 
  1358 فروردين 14 ـ 1979 آوريل 3  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  0882، ابوظبي سفارت آمريكا: از
، ، ژنـو  ، دمـشق  ، قاهره ، بروكسل ، بن ، بغداد الجزيرههاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تريپولي، توكيو، تهران، پاريس، اوتاوا، مسقط، لندن، منامه، كويتجاكارتا
  0753ابوظبي ) ؛ ب079572وزارت امور خارجه ) الف: مرجع

   در رابطه عضو اوپك] فارس [مقاصد كشورهاي حوزه خليج: موضوع
  با قيمت نفت و سطح توليد

  ) تمام متن-محرمانه( -1
 دسـته از كـشورهاي عـضو         گفـت، آن   تأييـد  در مقام    معاون وزير نفت ابوظبي   :  خالصه -2
 توافـق    توليد خود را باال برده بودند در كنفـرانس مـشورتي ژنـو              كه پس از انقالب ايران     اوپك
 ميليون بشكه در روز به تدريج بـه         4 به   اند كه در صورت بازگشت سطح توليد نفت ايران            كرده

 در نظر ندارد در سطح توليد خـود تغييـر           امارات متحده عربي  .  خود بازگردند  سطح توليد قبلي  
 آغاز به كار خواهد كـرد از ايـن          1979 حوزه كوچكي كه در اواسط سال        ؛چنداني صورت دهد  

 بسياري را وادار     نيز به علت وضع بحراني بازار نفتي كه        روهاي اوپك    ميانه .استقاعده مستثني   
 بها كرده، قادر نيستند قيمت نفت در فـصل چهـارم را معـادل قيمتهـا در سـال                به كاربرد اضافه  

كنـد ولـي اسـاس فرمـول          مدت استفاده مـي      در كوتاه  افزايش قيمت  از   اوپك.  نگاه دارند  1979
اي    بيانيـه   قبل از كنفرانس ژنو    از آنجا كه آمريكا   . گذاريهاي آتي آن را تشكيل نخواهد داد        قيمت

پايـان  . اند  ، هواداران افزايش قيمت نفت نيز از فرصت استفاده كرده         صادر نكرده مرتبط با انرژي    
  .خالصه

 مالقات كردم تـا نكـات        معاون وزير نفت ابوظبي     آوريل با عبداهللا اسماعيل    3 در تاريخ    -3
 وزير نفت هنوز به اينجا عتيبه. را به نظر ايشان رسانيده باشم    ) الف( در تلگرام مرجع     طرح شده 
 - محمـد  – التحصيلي سومين فرزند شيخ زايد       رفته است تا در جشن فارغ      او به لندن  (بازنگشته  
 در رابطه با قيمـت نفـت        ي هنوز هم نتوانسته تصميم    اسماعيل). كند آوريل شركت    6 در تاريخ 

 اين تصميم اتخاذ شـده       ولي در رابطه با نفت سبك امارات عربي        كند اتخاذ   خام سنگين امارات  
  . است)در تلگرام جداگانه گزارش گرديد(

 بيش از   در اوپك ) مرجع ب ( گفت، همانطور كه طي مالقات گذشته گفته بود          اسماعيل -4
 اظهـار   بنا به گفته او، نماينـدگان ايـران       .  گفتگو به عمل آمد     مسئله توليد نفت ايران    دربارةهمه  

 3/3 ميليون بشكه در روز برسانند تا حدود         4 را به     توليد ايران  خواهند سطح   داشته بودند كه مي   
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ايرانيها شديداً از كشورهايي كه به خـاطر انقـالب          . ميليون بشكه به خارج از كشور صادر گردد       
  . توليد خود را باال بردند خواستند كه توليد خود را كاهش دهندايران

 ، بـود   و نيجريـه   ، ونزوئال ، عراق ، كويت عربستان سعودي : ر عمده يعني  منظور آنها پنج كشو   
ايرانيها گفتنـد كـه بـه       . در حاليكه چند كشور ديگر نيز تا حدودي توليد خود را باال برده بودند             

  .گذاريها گردن خواهند نهاد  در رابطه با قيمتقوانين و تصميمات اوپك
 نيز بتوانـد روي پـاي        از نظر سياسي خشنود شود و صنعت نفت ايران          براي اينكه ايران   -5

 4 بـه  خود بايستد، پنج كشور فوق توافق كردند كه در صورت رسيدن سطح توليد نفـت ايـران       
دانـستند    از آنجا كه ايرانيها نمي    . دهندن بشكه در روز، آنان به تدريج توليد خود را كاهش            ميليو

 زمـان   كننـد، سطح توليد چه خواهد بود و آيـا خواهنـد توانـست ايـن سـطح توليـد را حفـظ                      
  . مشخصي براي كاهش توليد پيشنهاد نشد، فقط در مورد آن به طور اصولي توافق به عمل آمد

 توليد خـود را افـزايش نـداده امـا سـطح             1979 در سال    ات متحده عربي   وي گفت امار   -6
امرادا ـ  «با وارد شدن حوزه .  توليد خود را كاهش نخواهد داد هر طور باشد اماراتتوليد ايران
 بـشكه در    40000 بـه    حله توليد در اوايل تابستان جاري، سطح توليد ابـوظبي         به مر » هس ارزنه 

هـاي داخـل و       روز خواهد رسيد چون اين حوزه جديد است و محدوديت توليد درباره حـوزه             
  .رود خارج از خشكي به كار مي

 بر اسـاس توافـق، قيمـت        تحده عربي  و امارات م   ها، عربستان سعودي     در رابطه با قيمت    -7
ولـي  . انـد   باال برده1978 در سال  در ابوظبينفت فصل چهارم را مطابق تصميم كنفرانس اوپك     

. انـد   ه خواستار تعيين اضـافه بهـا نيـز شـد           اوپك يبه خاطر بحراني بودن وضع بازار اكثر اعضا       
 در رابطه بـا نفـت سـبك صـادراتي مـشكالتي          و نيجريه  اضافه بهاي تعيين شده توسط الجزاير     

توانند به سطح قيمت نفـت در فـصل چهـارم      به وجود آورده كه نمي براي امارات متحده عربي   
ماند    كرد كه اضافه بها به صورت اقدام ميانه باقي مي          تأكيدي  و). تلگرام جداگانه (بند باشند     پاي

بسياري از تغييـرات    .  نگريسته شود  هاي بعدي اوپك    تواند به عنوان اساس افزايش قيمت         و نمي 
 در نظر دارد در اجالس آتي خود در ماه     به وضع بازار در سه ماه آينده بستگي دارد چون اوپك          

در صورتي كه تقاضا پايين بيايد آنها خواهنـد         .  بپردازد قيمت مسئله اضافه    درباره به بحث    اوت
 كنفرانس  1978گذاري سال     توانست يك سيستم منظم و منطقي به كار گيرند تا با فرمول قيمت            

  . مطابقت داشته باشددر ابوظبي
رشد نيز مورد بحـث    به بر كشورهاي رو   ناشي از آنها     تأثير عرضه بر قيمت نفت و       تأثير -8

د كه نبايد ميزان نفت كننهاي نفتي اعالم   توافق كردند به شركتيرانوز. نظر قرار گرفت و تبادل
رشد را كاهش دهند و در صورت تخلف از اين امر شديداً تأديـب                 به ارسالي به كشورهاي رو   

 بـه كـشورهاي رو بـه رشـد نفـت            كننده مـستقيماً    در صورتي كه كشورهاي توليد    . خواهند شد 
  .نظر را به آنها خواهند داد  طبق توافق همان ميزان نفت مورد،بفروشند

 نفت به كشورهاي متبوع خود پيشنهاد خواهند كرد كه اين مسئله را مـورد بررسـي                  وزيران
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شد كـشورهاي رو      وي گفت اگر اين نتيجه حاصل نمي      . قرار دهند ليكن پيشنهاد خاصي ندارند     
   .كنند شكايت توانستند مستقيماً عليه اوپك  ميبه رشد

 كه داراي توليد مازاد هستند پـس از عـادي            گفت آن دسته از كشورهاي اوپك       اسماعيل -9
 بتوانند  اوپك سطح توليد خود را كاهش خواهند داد تا ديگر كشورهاي            شدن وضع توليد ايران   

وي با در نظر گرفتن مالحظات فني و نياز بـه درآمـد بيـشتر بايـد                 . كننداستفاده  » اضافه بها «از  
او نيز معتقد است كه در صورت       . گفت كه موضوع سطح توليد موضوع بحث اصلي بوده است         

 وضع بازار و بحـران آن ادامـه نخواهـد    ، و ديگران، كويت كاهش سطح توليد عربستان سعودي    
عـالوه بـر ايـن،      .  بـوده اسـت    يافت، ولي گفت كه هدف اجالس تحقق نيازهاي سياسي ايـران          

. انـد  كـرده   بـه ديگـران لطـف مـي    ،ها با افزايش توليد بيش از حد نيـاز خـود          سعوديها و كويتي  
 در تصميمات مربـوط بـه   اوضاع كنوني بازار و نه رويدادهاي سياسي خاورميانه      گفت   اسماعيل

  .اند توليد و قيمت نفت دخيل بوده
 كنـد نظر را اعالم      انتظار دارد به زودي چند اقدام مورد        با اشاره به اينكه دولت آمريكا      -10

 جمهور كارتر    گفت اگر رئيس    اسماعيل   نيز برآورده شود،   المللي  تا درخواست آژانس انرژي بين    
وي از  . شـد   كرد وضـع خيلـي بهتـر از اينهـا مـي              آوريل بيانيه انرژي خود را اعالم مي       3قبل از   

 يـادآور   كند ولـي     قدرداني مي   و اسرائيل  نامه مصر    موافقت  به خاطر درگيري در مسئله     واشنگتن
انـدركاران،    در نتيجه تعدد دست     عدم اطمينان در خصوص چگونگي سياست انرژي آمريكا        شد

تـر نفـت قـرار        مـت گـزاف    فرصت مغتنم در اختيار طالبان قي      ، در مورد اين قضيه    اياالت متحده 
  ديكمن                                                                                                          .گيرد مي

  
  54سند شماره 

  1358 ارديبهشت 4 ـ 1979 آوريل 24  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  0666، مسقط ـ سفارت آمريكا: از

  .و، توكي، تهران، منامه، لندن، كويتهاي آمريكا در دوحه سفارتخانه: جهت اطالع
   در نظر دارد قيمت نفت خود را باال ببردعمان: موضوع

  )تمام متن -محرمانه  (-1
بـه  محرمانـه    مشاور نفتي آمريكايي در وزارت كـشاورزي، مـاهيگيري، نفـت و معـادن                -2

اپني گفته است كه قيمت نفت       ژ »ايتو. سي«سفارت اطالع داده است كه دولت عمان به شركت          
 دالر براي هر بشكه خواهد بود و اين شركت در حـال حاضـر روزانـه                 18 از اول آوريل     عمان

پس از طرح اين موضوع با شركت ژاپني، دولت عمـان در            . كند     بشكه نفت برداشت مي    50000
  . نيز اطالع دهد و شلف شركتهاي گل،نظر دارد همين موضوع را به ديگر خريداران نفت خود

حاضر اسـت   اطالع داده است كه    در همين حال يك شركت ديگر ژاپني به دولت عمان          -3
هـاي   كمي پس از آن، يكي از واسطه  . دكن دالر خريداري    5/18نياز خود را به قيمت       نفت مورد 
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كويتي اعالم كرد كه حاضر است با انعقاد يك قرارداد يك سـاله هـر بـشكه                 مشهور و با تجربه     
دولت عمان در حال حاضر به بررسي ايـن پيـشنهادها           . بخرد دالر   7/19 را به قيمت     نفت عمان 

  . مشغول است
هاي بيـشتر     قيمت. داند چگونه اقدام نمايد        دولت عمان نمي   ، بنا به گفته مشاور آمريكايي     -4

اغوا كننده است، ليكن دولت عمان مايل است با خريدار، سهامدار و گرداننده مهم حوزه توليد                
  .كند روابط حسنه ديرين خود را حفظ ، شركت شل،شركت نفت عمان

. كنـد سفارت مايل است ارزيابي وزارتخانه را در مورد وضع بازار نفتي دريافت             :  نظريه -5
رسـاند،    بشكه نفت به فروش مي     300000 در حال حاضر روزانه بيش از        درست است كه عمان   

هاي موجـود در بـازار        رابطه بسياري با قيمت   نيز  احتماالً  ؛  ها بايد نصيب ما شود      ولي اين قيمت  
 موضـوع   بـا ايـن وجـود     . هاي قراردادهاي درازمدت نفتي مرتبط نيـستند        سياه دارند و با قيمت    

آيند، به ويژه   و پيشنهاد ما در زمينه كنترل تورم وحشتناك به نظر مي           هاي آمريكا   موازنه پرداخت 
هاي باالي بازار سياه در اين چنـد مـاه             حتماً بر قيمت   آنكه افزايش اخير سطح توليد نفت ايران      

  . منفي داشته استتأثير
  وايلي

  
  55سند شماره 

  1358 ارديبهشت 14 ـ 1979 مي 4  بندي بدون طبقه
  ، جدهسفارت آمريكا: به  12065 دي ـ سي ـ اخبار آمريكا، واشنگتن: از

، ، خـارطوم  ، بيـروت  ، امـان  ، ريـاض  ، منامه  در كويت  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، بغدادنو د، دهليآبا ، اسالم، داكا، ابوظبي، مسقطآويو ، تلتهران

  مقاله مجله فورچون]: موضوع[
  )مطالب سرويس خارجي ذيل نبايد منتشر گردد(

جوآن «كه توسط » مشكالت وزير خارجه مردد ما در امور خاورميانه«مقاله زير تحت عنوان 
  )آغاز متن. (گردد  منتشر ميبهشت مجله فورچون اردي17 نگاشته شده در نشريه مورخ »كامرون

 او دوربيني به دست گرفته      ،دم  در سپيده .  نبود محيط كنوني، محيط كار عادي جيمز شلزينگر      
آن هم موقعي كـه از  . ردك   پرواز داشتند، تماشا ميو پرندگاني را كه در ساحل عربستان سعودي    

هـا بـه      افكـارش از پرنـده    . مذاكرات نفتي خود با مقامات دولتي اين كشور فراغـت يافتـه بـود             
 از زمان تـصدي وزارت دفـاع در زمـان رئـيس جمهـور                فكر او را   شد كه   اي متمركز مي    مسئله

براي حفظ بهترين گنجينه جهان يعني نفتـي كـه در      .  بود  به خود مشغول داشته     و فورد  نيكسون
دانست كه اگر توازن       نهفته است، چه بايد كرد؟ او مي       زير شنهاي كشورهاي حوزه خليج فارس     

گذشته از  . يا تعادل قدرتها در منطقه به هم بخورد، به اين گنجينه آسيب بسيار وارد خواهد آمد               
را قطـع   ] فـارس  [تواند مداخله كرده و جريان نفت خليج         با چه سهولتي مي    اين، اينكه شوروي  
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 فكـر او را بـه خـود         ، چقـدر دشـوار اسـت نيـز        سازي اين خطر توسط امريكا       اينكه خنثي  .كند
  .مشغول داشته بود

 كه  ايران. عد خطر بيشتر شده است    از آن موقع به ب    . اين موضوع مربوط به يك سال قبل بود       
. كنـد تواند ناآراميها را به آن سوي مرزهـاي خـود منتقـل               هنوز هم دستخوش انقالب است مي     

 را بهبود بخشيده ولي سبب       گرچه موقعيت استراتژيك آمريكا     و اسرائيل  قرارداد صلح بين مصر   
  .شده است] فارس [ و شدت احساسات ضدآمريكايي در سرتاسر خليجتقويت

ولي تا به حال هيچيك از اين رويدادها نتوانسته است سبب كاهش يا توقف جريان نفت از                 
 گردد، نتايج قطع صدور نفت بـه خـصوص از           ترين صادر كننده آن يعني عربستان سعودي        مهم
بيش از نيمي از نفت     . آور خواهد بود     و كشورش بسيار ترس     براي اروپا، ژاپن   بستان سعودي عر

، امارات متحـده    ، عمان  از طريق عربستان سعودي     درصد نفت مصرفي ژاپن    58مصرفي اروپا و    
در حال حاضـر نفـت ايـن كـشورها          . گردد   مي تأمين  و بحرين  ، عراق ، كويت ، ايران ، قطر عربي

ولـي در   .  درصـد اسـت    11دهد كـه       را تشكيل مي   بخش نسبتاً كوچكي از واردات نفتي آمريكا      
نيز ] فارس [ خواهد شد و نفت خليج     تأمين بيش از نيمي از نياز ما از طريق واردات           1985سال  

  .اي در آن خواهد داشت نقش عمده
توانند بـر جريـان نفـت         ، وزير دفاع نيز اعالم داشت كه خطرات نظامي كه مي          هارولد براون 

ايـن  » .ي و حاد بوده و ما بايد خود را آماده مقابله با آنهـا بنمـاييم               بسيار جد « داشته باشند    تأثير
 توسـط   تـصرف عمـان   . خطرات به اشكال گوناگون و بـه طـور ناگهـاني ظـاهر خواهنـد شـد                

 ميلـي  19 را كه همـان كانـال       نفتي خليج فارس  » گلوگاه«،  شورشيان تحت حمايت يمن جنوبي    
هـاي نفتـي فاقـد        حمـالت تروريـستي عليـه حـوزه       .  است به خطر خواهد انداخت     تنگه هرمز 

تواند سبب قطـع جريـان         و نيز عليه مراكز توزيع نفت اين كشور مي         حراست عربستان سعودي  
 در پـي اختالفـات ديـرين         يـا عربـستان سـعودي       و كويت  بروز درگيري بين عراق   . نفت گردد 

  .آيد ارضي نيز يك خطر واقعي ديگر به حساب مي
 وقـوع آن بعيـد اسـت، حركـت آشـكار            ترين خطر كه از نظر طراحان نظامي واشنگتن         مهم
 و اقمارش از نظر     ممكن است براي شوروي   ] فارس [نفت خليج . است به درون منطقه     شوروي

 فاقد ارز خارجي براي پرداخت قيمت نفـت     گرچه شوروي . بسيار اهميت داشته باشد   اقتصادي  
 500اعراب است، ولي داراي بيست و چهـار لـشكر زمينـي و هفـت لـشكر هـوابرد و حـدود               

 و چهـار تـا شـش فرونـد نـاو جنگـي مـستقر در                 ك در ناحيه قفقاز   هواپيماي تاكتيكي درجه ي   
 اين نيروها از آمادگي چنداني برخوردار نيستند ولـي اگـر            بنا به گفته براون   . است اقيانوس هند 

 نيز  آغاز شود، آمريكا  » آمادگي درجه يك   « اگر قرار بر آغاز جنگ باشد يعني بنا به گفته پنتاگون         
  .سازي آن به وجود آورد بايد اقداماتي در جهت خنثي

 از هرگونـه    اند كـه آمريكـا       اعالم كرده  جمهور كارتر    مشاور امنيتي رئيس    و برژينسكي  براون
 حفـظ   اقدامي از جمله نيروي نظامي استفاده خواهد كرد تا منـافع مـا را در عربـستان سـعودي                  
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، مقامات وزارت دفاع را دچار كـابوس        ]فارس [ليكن طراحي يك اقدام نظامي در خليج      . نمايد
ان كه به عنوان يك عامل پديد آورنـده ثبـات اعتمـاد             زيرا نيروهاي مسلح شاه اير    . ساخته است 

كنـد كـه در مـورد      اعتراف مـي يكي از مشاورين براون.  نتوانست به اين مسئله بپردازد شده بود 
شدار تـا چـه   زمان هـ . مطالعه چنداني نشده است] فارس [ در خليجنوع اقدام اضطراري آمريكا  

عـالوه بـر    .  به كار گرفته شـود     حد است، چه نوع نيروهايي و با چه سرعتي بايد توسط آمريكا           
.  نيز به عمل نيامـده اسـت       پيمان آمريكا  مشخص شدن نيروهاي همچنداني دربارةاين مشورت 

 در اروپا متحدان چنداني نخواهـد        آمريكا ،دولت آمريكا معتقد است كه در صورت بروز جنگ        
كـاران ايـن كـشور          كننده اسـت، چـون محافظـه        اميدوار ولي، شواهد موجود در بريتانيا    . داشت

 كـه   گو گارسـيا   ه در جزيره دي   اند كه يك ناوگان مشترك متشكل از اروپا و آمريكا           پيشنهاد كرده 
  . است، تشگيل گردد در اقيانوس هندپايگاه دريايي انگليس

 كه آمريكـا  » رود  گمان نمي «بنا به گفته يكي از مقامات وزارت دفاع، با وجود اوضاع كنوني             
ي عليـه منـافع اقتـصادي خـود         از نظر تعداد از آنچنان نيرويي جهت مقابله با خطرهاي احتمـال           

اين كشور، هرگز داراي نيرويي نبوده است كه بتواند         «افزايد    تشريح مي  برخوردار باشد، وي در   
بـا  » .كنـد در نقاطي كه تسليحات استراتژيك نقش دافع ندارنـد منـافع حيـاتي خـود را حفـظ                   

خلـيج  «گويـد      مـي  ، يكي از مقامات عاليرتبه نظامي آمريكـا       1962يادآوري بحران موشكي سال     
  ». كوباي بعدي ما خواهد بود،فارس

سازي خطرات     براي خنثي  ، كه فاقد يك استراتژي صريح و نيروهاي مجري آن است          آمريكا
در زمـستان گذشـته   هنگامي كه . آشكار به مذاكرات شديد و ديپلماسي ناوي متوسل شده است        

 بـه    و نيز با دريافت اسـلحه از شـوروي          با كمك مستشاران كوبايي و آلمان شرقي       ييمن جنوب 
هـاي همـراه آن بـه سـرعت وارد             و ناوچـه   ور شد، ناو هواپيمابر كانستليشن       حمله يمن شمالي 

بود و به روسـها خـط تمـايز         » هشدار جهاني «ارسال اين ناو هواپيمابر يك      .  شدند اي عربي دري
بنـا بـه   . داد، نمايش قدرت تا مدتها ادامه خواهد داشت        را نشان مي   ترسيم شده در خليج فارس    

 به وطن، ناو هواپيمـابر ديگـري جـاي آن را خواهـد               پس از بازگشت كانستليشن    گفته پنتاگون 
  .گرفت

 نشانگر يك ، در همان زمان و مراكش، سودان به عربستان سعودي15پرواز اسكادران اف ـ  
پـس از   . بايست آن را دريافت كرده باشـد         مي پيام ديپلماتيك متفاوت بوده كه عربستان سعودي      

 پيمان ترديـد پيـدا كـرده         به عنوان يك هم     در اعتماد به آمريكا    سرنگوني شاه، عربستان سعودي   
در موقـع لـزوم      به اين كشور فهماند كه        واشنگتن ،يت اين جتهاي جنگنده   مأمور با   ]آمد[است،  

دو فروند هواپيماي پيشرفته آواكس نيز كه پس از پـرواز           . به سرعت به ياري آن خواهد شتافت      
تـرين تجهيـزات     با پيـشرفته دهند كه آمريكا   شدند، نشان ميها، وارد عربستان سعودي15اف ـ  

  .شور خواهد پرداختشناسايي خود به دفاع از حريم هوايي اين ك
 در تـالش   آمريكـا ،عالوه بركاربرد محتاطانه نيروي هوايي براي رسيدن به اهـداف سياسـي       
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  .است تا محدوديت نظامي خود را در اين منطقه دور افتاده با يك استراتژي دوپهلو از بين ببرد
اسـت عبـارت اسـت از تقويـت امنيـت      گويند يك جنبه ايـن سي   مي طراحان سياسي آمريكا  

 عـدم ثبـات سياسـي       در برابر آنچـه كـه دولـت كـارتر         ] فارس [داخلي كشورهاي حوزه خليج   
، فـساد همـه جانبـه، ثـروت بـيش از حـد و            طبق ديد مقامات واشنگتن   . روزافزون ناميده است  

ثبـاتي را      كارگران فلسطيني و يمني و ديگر كارگران خارجي اين بـي           حضور تعداد بيشماري از   
 به نسبت دو بـه يـك از بوميـان ايـن كـشور             تعداد كارگران خارجي در كويت    . (دهد  شدت مي 

 گرچـه مـدتهاي     ،كارگران مهاجر از امتيازات شهروندان كويتي برخـوردار نيـستند         ) بيشتر است 
توانند به سرعت توسط نهـضتهاي        اين افراد ناراضي مي   . اند    برده  ميسر  ه  مديدي در اين كشور ب    

خارجـه   به منظور حفظ ثبـات، وزارت امـور       .  به كار گرفته شوند    مخالف موجود در خاورميانه   
. انـد   يش كمكهـاي تـسليحاتي برآمـده      اي و افزا     درصدد ترغيب وحدت منطقه     و پنتاگون  آمريكا

  . در حال حاضر افزايش يافته استارسال تسليحات به يمن شمالي
جنبه دوم استراتژي، كه هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است، يافتن راهي براي گسترش               

پيشنهاد . هنگام بروز بحران است   ] فارس [ منطقه خليج  در و يا حركت سريع آن       حضور آمريكا 
اكنون شـامل يـك نـاو          كه هم  معتدلي جهت افزايش ميزان نيروهاي ناچيز دريايي در خاورميانه        

 موقتاً  ناو هواپيمابر كانستليشن  (انداز، يك ناوشكن و يك ناو فرماندهي است، ارائه شده               موشك
تر عبـارت اسـت از تـشكيل يـك            پيشنهاد مهم ).  شده است  مأموراز ناوگان هفتم به اين منطقه       
 مركب از يك ناو هواپيمابر، يـك        ،اين ناوگان به اصطالح پنجم    . ناوگان جديد در اقيانوس هند    

ي به منطقه اعزام خواهـد      گردان نظاميان ضربتي مجهز به تانك كه به وسيله ناو يا ناوهاي ديگر            
ليكن، براي به وجـود آمـدن       .  خواهد بود  شد، توپخانه، هليكوپتر و هواپيماي هارير عمودپرواز      

 از دوازده فروند بيشتر شود كه هزينه آن         اين ناوگان جديد بايد نيروي ناوهاي هواپيمابر آمريكا       
  . نيز ميلياردها دالر خواهد بود

 هنوز هم از اقدامات الزم لجستيكي دوربـرد بـراي اينچنـين نيـروي               مريكاطراحان دفاعي آ  
 سـبب انعقـاد    و اسرائيل  قرارداد مصر ممكن است   با گذشت زمان،    . اي وحشت دارند    خاورميانه

ايـن دو كـشور     قراردادي شود تا بتوان از شبكه وسيع پايگاههاي هـوايي، دريـايي موجـود در                
] فـارس  [ فاقد پايگاههـاي زمينـي در منطقـه خلـيج          اما در حال حاضر آمريكا    . دكربرداري    بهره

 و نيز يكي از  واقع در سواحل عربستان سعوديات دريايي بحرينتأسيستواند از   است، ولي مي  
 ميـل   2200  گارسيا گو  پايگاه ديه . كند استفاده محدود    يرهصهوايي سابق در جزيرة م    پايگاههاي  

  . ميل دورتر است500 نيز  نيروي دريايي در فيليپين»سوبيك«از منطقه دورتر و پايگاه دماغه 
 با سعوديها به توافق رسيد تا با گسترش پايگاههـاي موجـود نظـامي آن كـشور،     شايد بتوان 

سـازي    حلها جلب توافـق جهـت ذخيـره         يكي ديگر از راه   .  نيز بتواند از آنها استفاده كند      آمريكا
  .قبلي تجهيزات است تا بتوان در مواقع ضروري از آنها استفاده كرد

 خواسـتار حمايـت     كشورهاي حوزه خلـيج فـارس     .  نبوده است  اين تالشها تا به حال موفق     
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 در كشورهاي منطقـه معلـوم       پرسي از سفيران آمريكا     طي يك همه  .  هستند بدون حضور آمريكا  
اي شد كه ايجاد نيروهاي زميني و يا افزايش نيروهاي دريايي در منطقه به جاي تقويت كشوره               

كـه از   » ضدامپرياليـستي «تر خواهد كرد و گروههاي تندرو از احـساسات            ذيربط آنها را ضعيف   
ديرباز يعني زمان استفاده از سرزمينهاي عربي به عنوان مستعمرات توسط قـدرتهاي اروپـايي و            

  .برداري خواهند كرد انگليسي در اذهان باقيمانده، بهره
 نمايـانگر ابهـام موجـود در طـرز تفكـر          خالد محمـدجعفر   ،يكا در آمر  نظريات سفير كويت  

هيچكس از  «: گويد  توجهي مي   است ولي با كمال بي    ] فارس [بسياري از كشورهاي حوزه خليج    
ف متوجه مـا    دانيم كه خطر از كدام طر       شما نخواهد خواست كه وارد منطقه شويد چون ما نمي         

 بـه منطقـه نـوعي        و يا تهـاجم شـوروي       به كويت  وي معتقد است كه حمله عراق     » .شده است 
 ها در كويـت  ها و يا يمني پردازي است ولي آيا هيچكس نگران امكان خرابكاري فلسطيني         خيال

بنـا بـه   » . مضحك است چون آنها برادران ما هـستند     اين حرف «: گويد  نيست؟ وي در پاسخ مي    
 و  ترسد كه مبادا درگير مناقـشات بـين آمريكـا           تر از هر چيز از آن مي        گفته سفير، كشورش مهم   

 بـه    از اسـرائيل   بـرداري آمريكـا     وي عالوه بر اين نگران بهـره      .  و يا ديگر قدرتها بشود     شوروي
پيمـان اعتمـاد       به عنوان يك هـم      به آمريكا  اين، جعفر  گذشته از . عنوان يك نيروي نظامي است    

  نفـر در ايـران  40000اي داشـت؟ شـما    دوستي شما با شاه براي او چه فايده      «گويد    ندارد و مي  
كردند؟ شما شاه را وادار كرديد تا براي خريـد هواپيماهـا و ديگـر                 چه مي داشتيد، آنها در آنجا     

» .انـد   شـده سـاقط   هاي گزافي بپردازد، ولي او رفته است و هواپيماهـايش نيـز               تسليحات هزينه 
گويـد كـه      ريحاً مي  ص ولي با اين حال جعفر    . كنند   همه اينگونه صحبت مي    امروزه در خاورميانه  

نهد، گرچه طبق ادعاي وي شركتهاي نفتي        به عنوان يك دوست واقعي ارج مي        به آمريكا  كويت
  .دادند   را فريب ميهاي نفتي كويت آمريكايي در رابطه با پرداخت

 سر و كار دارند، معتقدنـد كـه ايـن           اكثر مقاماتي كه با طرحهاي مربوط به بحران خاورميانه        
 بايـد بـه   يعني آمريكـا .  در آينده نزديك تغيير نخواهد كرد  آميز عربي عليه آمريكا     طرز فكر ابهام  

اند متكي      ده مستقر ش  فارس   نظاميان، ناوها و هواپيماهاي خودش كه هزاران ميل دورتر از خليج          
  .كند تأميناي را  باشد تا بتواند هرگونه نياز نظامي خاورميانه

اي است كه قادرند از پس يك جنـگ            داراي نيروهاي قراردادي غيرهسته    در تئوري، آمريكا  
 تـرين نيروهـايي كـه آمريكـا         مهـم . نامنـد   مـي » 2/11استعداد جنگـي    «عمده برآيند، كه معموالً     

 آنهـا را اسـتعداد    بـه كـار ببـرد و پنتـاگون    ريزي كرده تا در مواقع ضروري در خاورميانـه       طرح
 نفـره، و پـنج تـا    92000نامد، مركب است از چهار تا پنج لشكر دريايي و ارتش         جنگي مي   نيمه

. اپيماي تاكتيكي در هر يك از جناحهـا  فروند هو102 تا 72شش جناح هوايي و دريايي توأم با  
يـا بـه    (تواند بدون كاهش نيروهاي موجود در نقاط ديگر يك يا دو گروه هواپيمابر                 مي پنتاگون

 اسـتاد انـستيتو تكنولـوژي       ويليام كـافمن  .  هواپيما به اين نيروها بيافزايد     95شامل  ) طور موقتي 
 همكـاري داشـته،   احـي  دفـاع در بخـش طر  وزيـران  بـا  1960 كه از سالهاي دهـه       ماساچوست
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تواند در برابـر هرگونـه     گويد اگر اين نيرو هميشه آماده بماند و تمرينات الزم انجام دهد مي              مي
  .عمل كند» دافع بالقوه «را تهديد نمايد، به عنوان يك] فارس [خطري كه منطقه خليج

  هوابرد فورت براگ   82 اعزام خواهند شد عبارتند از لشكر        اولين نيروهايي كه به خاورميانه    
 كـه هـر يـك بـه ترتيـب داراي       كنتاكي هوابرد فورت كامپ بل    101 و لشكر    كاروليناي شمالي 

هر دو واحد مزبور از واحدهاي سبك پيـاده بـه           . باشند   نفر نيروي انساني مي    17900 و   15200
شمار رفته و فاقد تانك و توپخانه سبك هستند و به جاي مقاومت طوالني در برابـر نيروهـاي                   

 بـسيار مجـرب     82چتربـازان لـشكر     . پردازنـد   مـي زرهي دشمن تنها به عمليات ضربتي سـريع         
گويد كه اين لشكر از نظـر افـراد وظيفـه و بعـضي از تجهيـزات                   هستند، گرچه فرمانده آنها مي    

رست هجده  د. باش است    هميشه يك هنگ به حالت آماده      82در لشكر   . استدچار كمبودهايي   
 يها  ها، كاميونها و توپخانه      عناصر اوليه هنگ مزبور همراه با جيپ       ،ساعت پس از صدور فرمان    

 را ترك كرده و با هواپيماهاي حمل و نقـل عـازم جبهـه               پااند تا فرودگاه پ     سبك چتردار آماده  
 35 نفر را در عرض      200ت  دهد كه اين لشكر قادر اس       طرح تمرينات نشان مي   . نظر شوند  مورد

 سـاعت و كـل لـشكر را در          82 نفـر را در عـرض        3000 سـاعت،    48 نفر را در     1200ساعت،  
 از  ، آن هم در صورت موجود بودن تعداد كافي هواپيماهـاي حمـل و نقـل               ، ساعت 264عرض  
  . منتقل سازد به تركيهكارولينا

خواهد فاش سازد كه چه واحدهايي اين نيروي به اصطالح               نمي ي پنتاگون بنا به داليل منطق   
گران جنگ در خارج از وزارت دفاع         ولي، تحليل . دهند  ضربتي را در شرايط متفاوت تشكيل مي      

العمـل    اند كه چه نوع نيرويي بايد عكـس         ريزي كرده و مشخص كرده      سناريوهاي مختلفي طرح  
 مـشاور نظـامي     گـران جفـري ركـورد       يكي از اين تحليـل    . يط خاص نشان دهد   الزم را در شرا   
ست كه قبالً نيز عضو بخش تجزيه و تحليل معروف انستيتوي     از ايالت جورجيا   سناتور سام نان  

 به پيدايش چهار سناريو كمك كرد كه به نوبه خود سبب پيدايش    »ركورد«. ت بوده اس  گزنبروكي
هـا و      توسط تروريست  حدود اين سناريوها از يك كودتا در عربستان سعودي        . اين مقاله گرديد  

 بـه سـمت كـشورهاي        از ايـران   شروع و تا هجوم شوروي    ) احتمال متوسط (يا افسران ناراضي    
  .يابد خاتمه مي) احتمال كم] (فارس [خليج

 فـرض اسـتوار      بـر  اي هستند كه هر چنـد       گونه بازيهاي جنگي تمرينات كامالً ساده       البته اين 
تواننـد    ها بـا اسـتفاده از آنهـا مـي           باشند چون طراحان استراتژي     ، ولي بسيار ارزشمند مي    هستند
شوند ولـي در      بيني كنند كه چه نيرويي براي مقابله با دشمن و يا ديگر سناريوها موفق مي                پيش

 هنوز از چنان ابتدا بايد گفت كه آمريكا. اجراي آنها با موانع و محدوديتهايي روبرو خواهند شد     
وي ضـربتي پيـاده و نيـاز        استعداد حمل و نقل هوايي برخوردار نيست كه بتوانـد همزمـان نيـر             

  .اعزام كنداي به نقطة ديگر  جناحهاي تاكتيكي هوايي را از نقطه
بار اصلي نقل و انتقال افراد و تجهيزات بر دوش بخش نقـل و انتقـال اسـتراتژيك نيـروي                    

 و  ،C-141باري  كوچكتر  ، هواپيماهاي   234 و   C-5Aآساي     فروند هواپيماي غول   70هوايي يعني   
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طبق محاسبه طراحان لـشكر  .  سوخت رساني قرار خواهد گرفتKC ـ  135ك نيز چند صد تان
 فرونـد  920 ميـل دورتـر نيـاز بـه     6000 يعنـي   بـه خاورميانـه  ، انتقال يك لشكر از آمريكـا     82

هاي تاكتيكي هـوايي مجبورنـد بـا اسـتفاده از همـين بخـش                 اسكادران.  دارد C-141هواپيماي  
  .د را به منطقه نبرد اعزام كنندهيزات و افراد پشتيباني خوتج

 بـه عربـستان   ويرجينيـا  ننگلـي  از ال15به طور مثال، ارسال دوازده فرونـد هواپيمـاي اف ـ    
،  KCــ 135 از زمستان گذشته سبب شد كه چهل و دو فروند هواپيما شامل تانكرهـاي                سعودي

C-5 A  ،141ـ C  كـه چنـدين   ( و ديگر هواپيماهاي پشتيباني نيز آنان را در سفر همراهي نماينـد
گرچه كمبود در زمينه انتقـال هـوايي بـه سـهولت قابـل سـنجش                ). ميليون دالر خرج برداشت   

گوينـد كـه مـشكل عمـده حركـت همزمـان نظاميـان و                 نيست، ولي افسران نيروي هوايي مـي      
  .هاست اسكادران

ناوهـاي هواپيمـابر    .  نيز وحـشتناك اسـت     فرساي خاورميانه   يات در گرماي طاقت   انجام عمل 
توانند دستگاههاي  كننده آنها نمي هاي خنك اند كه سيستم  دريافته] فارس [مستقر در منطقه خليج   

ها و ديگر      تانك »مگارادوارد جي   «بنا به گفته سرلشكر     . حساس الكترونيك را خنك نگاه دارند     
ابزار مخصوص تعميـر  . شوند تجهيزات مكانيزه در اثر گرما و طوفان شن به سرعت فرسوده مي       

هاي آب فرو برده شوند تا گرماي آنهـا از بـين رفتـه و قابـل اسـتفاده                     ها نيز بايد در سطل      تانك
سپهبد . سازد  مانور نيروهاي پياده را محدود مي     ] فارس [ درجه منطقه خليج   120حرارت  . باشند

 11بين ساعات   «گويد     وابسته به آن است مي     82 هوابرد كه لشكر     13 فرمانده سپاه    »ولتي وارنر «
هـا    ديد تانك اي پرداخت تا از       توان كرد مگر آنكه به حفر چاله         بعد از ظهر كاري نمي     2صبح تا   

، تـدارك آب افـراد پيـاده در ايـن           طبق گفته سپهبد وارنـر    «. و هواپيماهاي دشمن محفوظ ماند    
 گـالن آب    دوازدهگرماي سوزان يك كار لجستيكي بسيار دشوار است چون هر نفر روزانـه بـه                

 قاطعيـت   ،، الزمه كاربرد مـؤثر نيروهـاي ضـربتي        گذشته از مشكالت عملياتي ويتنام    » .نياز دارد 
. گيـرد  دهد كه اتخاذ اين تصميمات با كنـدي صـورت مـي             نشان مي  سوابق كارتر . سياسي است 

اهميت است كه معموالً در محفل كوچـك از   اي از تصميمات ناچيز و كم اينها نيز شامل زنجيره  
. گـردد   دفاع و خارجه و مشاور امنيت ملي اتخـاذ مـي  رانيجمهور و وز  مقامات مركب از رئيس   
گيـري    تـصميم ، هرگز نتوانست در مورد زمان دقيق مداخله    ، كاخ سفيد  پس از آغاز بحران ايران    

 به   از فيليپين  گيري ناهنجار مربوط به حركت ناو هواپيمابر كانستليشن         اين وضع در تصميم   . كند
  . صادر شده بود، منعكس گرديدكه پس از حركت اين ناو از سنگاپور] فارس [منطقه خليج
شهود  بيشتر م  ،»فاجعه ويتنام «كاري طبيعي مرتبط با هرگونه حركت نظامي به خاطر            محافظه
 بر جـاي    اتي بسيار منفي بر اذهان مشاورين عاليرتبه كارتر       تأثيرتجارب جنگ مزبور    . شده است 

 اند كه تنها راه حفظ تداوم جريان نفـت خاورميانـه            به همين دليل آنها معتقد شده     . گذاشته است 
 از مقامات وزارت دفاع كه نقش مهمي در          يكي .روشهاي ديپلماتيك است و نه روشهاي نظامي      

در نتيجه اين تجربه، ترديد مربوط به كـارآيي قـدرت نظـامي در              «: گويد   داشت مي  جنگ ويتنام 
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در حاليكـه   » . و يا نقاط ديگـر افـزايش يافتـه اسـت           حل مشكالت سياسي داخلي خليج فارس     
دهيم كه    ما ترجيح مي  «گويد     اين مقام مي   .اند  م قاطعيت خوانده  بعضي اين ترديدها را معادل عد     

  ».آن را منطق و درايت بخوانيم
. اكثر نمايندگان كنگره آمريكا نيز به همين علـت خواهـان كـاربرد نيـرو در خـارج نيـستند                   

سـازد كـه       تصويب گرديد رئيس جمهور را ملزم مي       1973قطعنامه قدرتهاي جنگي كه در سال       
 ابتـدا بايـد كنگـره را در         ، آمريكايي در عمليات مـرزي     نيروهايز به درگير شدن     در صورت نيا  

  . جريان امر قرار دهد
 اسـت كـه   مقامات دولت آمريكا نيز معتقدند كه تنها در صورت مداخلـه مـستقيم شـوروي          

ارسال .  موافقت خواهند كردكنگره آمريكا با استفاده از نظاميان آمريكايي در منطقه خليج فارس
 حتي ،كاري ر اين محافظهگ در عين حماقت، نشان به خاورميانه15هاي غير مسلح اف ـ   جنگنده

 محـدوديتهاي ناشـي از قطعنامـه        تـأثير   است و اين كار تحـت      از نظر بعضي از مشاورين كارتر     
  . صورت گرفت1973

] فارس [ مشخص نكند كه در چه زمان و مكاني به مقاومت در منطقه خليج             مريكاولي اگر آ  
  نيز سياسـتمداران آمريكـا     در مورد ايران  . خواهد پرداخت خطر عظيمي را به جان خريده است        

ايـن وضـع    . نه اقـدام كـامالً از بـين رفـت         هاي الزم براي هرگو      كردند كه فرصت   تأملآن قدر   
 تواند سبب پيدايش وضعي شود كه در آن يك نيروي متخاصـم بـا محاسـبه اينكـه آمريكـا                     مي

آميـزي از     العمل خشونت    ولي با عكس   ،اقدامي نخواهد كرد به يك حركت تهاجمي دست بزند        
  .نوري براي او باقي نخواهد گذاشت مواجه خواهد شد كه جاي ماسوي آمريكا

اگر خدا نفت اعراب را كمي نزديك به غرب قرار          «: گويد   مي يكي از مشاورين امنيتي كارتر    
اين گفته ممكن است مربوط و يا نـامربوط بـه مطلـب مـا               » داد، ما مشكل كنوني را نداشتيم       مي

  . باشد
در نقاطي واقع شود كـه از نظـر سياسـي اسـباب     ولي جاي تأسف است كه اين مقدار نفت       

 در خلـيج    ولي نبايد به اين بهانه از طراحي دقيق جهت حفـظ منـافع آمريكـا              . مزاحمت هستند 
، يا از بين بردن نقائص موجود در نيروهاي ضربتي و يا وسايل انتقال هوايي، دريايي آنها                 فارس

نوز الينحل مانده مسئله پايگاههاي نظامي است كه علت آن نيز عدم استفاده             آنچه ه . طفره رفت 
 توسـط    گارسـيا  گـو   ه و يا عدم گسترش پايگاههاي ديـ       ات موجود در آفريقاي جنوبي    تأسيساز  

 كه آيا ما مايل هستيم نسبت به منطقه آنها          دانند  كشورهاي عرب صميمي هنوز نمي    . ستآمريكا
  به تعهداتي عمل كنيم يا خير؟

 آمريكـا را در     ، كنگره و كـاخ سـفيد       معاون اسبق وزير خارجه آمريكا     بنا به گفته جورج بال    
پـذير    بـه نفـت آنهـا نيازمنـديم آسـيب         برابر فشارهاي اعمال شده از طرف كشورهايي كـه مـا            

ناشي از اعمال و رفتارهاي خود آنان       ] فارس [ در خليج  بخش اعظم مشكالت آمريكا   . اند  ساخته
  .بوده است
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  56سند شماره 
  1358 تير 20 ـ 1979 ژوئيه 11  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1805بي ـ ، ابوظسفارت آمريكا: از
، ، دوحـه  ، دمـشق  ، كاراكـاس  ، بغـداد  ، بن الجزيرههاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 

   تهران،، توكيو، پاريس، اسلو، ژنوتاوا، اُ، مسقط، منامه، لندن، الگوس، كويت، جدهجاكارتا
  1695ابوظبي ) ، ج1354ابوظبي ) ، ب1292ابوظبي ) الف: مرجع

   را مشي نفتي امارات متحده عربي چه كسي خط: موضوع
  گيرد  شدت ميمباحثاتكند ـ  تعيين مي

  ) تمام متن–سري ( -1
مـشي     در تعيين خط   »حمرا كروها « ،توجه به نقش مديركل شركت نفت ابوظبي      :  خالصه -2

 از اهميت بيشتري برخـوردار      ، در نتيجه دو رويداد    ، يا حداقل ابوظبي   نفتي امارات متحده عربي   
 ژوئيـه اسـت كـه       6 مـورخ    دثاي در نشريه حـوا       مقاله چاپيكي از اين رويدادها     . شده است 
 به عنـوان تنهـا شخـصي كـه تـصميمات            »كروها« نوشته شده و در آن از        ]اللوزي [المتوسط س 

نويـسد كـه وزارت       يكند ياد كرده و م       را اتخاذ مي   مربوط به سياست نفتي امارات متحده عربي      
 رويداد ديگر استعفاي احتمـالي عبـداهللا اسـماعيل        . نفت در اين زمينه فاقد هرگونه نقشي است       

مـشي توليـد و        است كه به علت عدم توافق موجود در رابطه بـا خـط             معاون وزير نفت ابوظبي   
 روابط  ،يم خواهد شد، چون سياست شركت ملي نفت ابوظبي         اكتبر تسل  1قيمت نفت در تاريخ     

  . را تيره ساخته است و عربستان سعودينفتي امارات متحده عربي
 فشار بسياري وارد خواهد كرد تا يا مجبور به اسـتفاده از   عتيبه، بر وزير نفتاسماعيلرفتن  

 خود به عنوان وزير نفت شود و يا به خاطر عدم تمايل به درگير شدن بـا شـركت ملـي                      قدرت
تحقيـر   اسـت    »كروهـا « رتـأثي   كه شديداً تحت   »نون بن محمد  طح« و مدير آن شيخ      نفت ابوظبي 

  .پايان خالصه. شود
 ت براي گذراندن چند هفتـه تعطـيال        ژوئيه قبل از عزيمت عبداهللا اسماعيل      11 در تاريخ    -3

ده بودم گفت كه     آنچه كه شني   تأييد در   اسماعيل. با وي كه معاون وزير نفت است تماس گرفتم        
 نيز اسـتعفاي     وليعهد ابوظبي   اكتبر ترك خواهد گفت و شيخ خليفه       1دولت ابوظبي را از تاريخ      

 را به عهده خواهـد       اداره كننده اوپك   هيأت سرپرستي   1979وي تا سپتامبر    . او را پذيرفته است   
 او را از     سـويدي  ، گفت سعي داشت سال قبل استعفا دهد ليكن وزير خارجـه           اسماعيل. داشت

ولي در نتيجـه سياسـت      .  نيز مانع از اين كار شده بود        عتيبه ،اين كار منع كرده بود و وزير نفت       
 او طاقت خـود را از دسـت          و كنفرانس اخير اوپك    1979 از سپتامبر    نفتي امارات متحده عربي   

 دولت  ، سال تجربه در امور نفتي     28 و    سال خدمت براي وزارت نفت ابوظبي      11داده و پس از     
  ). بودوي قبالً معاون وزير نفت عراق(گويد  اين امارت را ترك مي

نقش مـؤثري   تواند    نميكند     گفت علت استعفاي وي اين است كه احساس مي         ل اسماعي -4
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كرد تا بر اساس تجربه عميق خود در امور نفتي درصدد مشاوره و ارائه                 ولي تالش مي   ،دكنايفا  
يـشه عكـس آن تـصميمات را         هم توصيه برآيد، ولي متوجه شده كه شركت ملي نفت ابـوظبي          

  .كند اتخاذ مي
دومـين نفـر پـس از     ( كـامالً توسـط حمـرا كروهـا    در حال حاضر سياسـت نفتـي ابـوظبي       

 مـوقتي   افزايشامتناع وي از پذيرفتن پيشنهادات وزارت نفت براي         . گردد  تعيين مي ) سوناتراك
گـذاري   گذاري و اصرار بر اينكه سياسـت قيمـت    پيروي از سياست مربوط به قيمت     توليد، عدم 

 در هفـت مـاه       و نه عربستان سـعودي      بايد در مقايسه با نفت الجزاير      نفتي امارات متحده عربي   
 لطماتي وارد ساخته و روابط نفتي آن   متحده عربي  به وجهه سياسي امارات      ،گذشته تعيين گردد  

گيريهـا مـؤثر      وي گفت در صورتي كه نتواند در تصميم       . ه است كرد تيره   را با عربستان سعودي   
  . حاضر شودالمللي به عنوان نماينده امارات متحده عربي واقع شود نبايد در مجامع بين

 و جـدا   و تغيير سياست نفتي امارات متحده عربـي   يادآور شدم كه در مورد نقش كروها       -5
 منتشر ئيه كه در لندن ژو6 مورخ  در نشريه الحوادثشدن آن از سياست نفتي عربستان سعودي     

 مربوط به ايـن موضـوع بـه         بندهاي( مطالبي نوشته شده     »م اللوزي لاس«گردد توسط سردبير      مي
 گفت در دولت متبوعش اين مقالـه را دريافـت           اسماعيل). گردد  هاي مناسب ارسال مي     مخاطب

وي گفـت شـايد     .  آن چيـست   تـأثير دانـد كـه        ولي نمي  ،د آن مطلع هستند   كرده و همه از وجو    
در همين رابطه وي به مطالب بسيار جالب تـوجهي در رابطـه بـا    . محرك اصلي سعوديها باشند   

پس از تشكيل كنفرانس سعوديها و اماراتيهـا توافـق          .  اشاره كرد   در كنفرانس اوپك   نقش كروها 
كه معموالً تالش بر اين اسـت كـه         ( سقف قيمتي را پديد آورند       ،كردند كه با تشكيل يك گروه     

 دستور داده شد تا      يعني شيخ يحيي   به نماينده امارات متحده عربي    ). قيمت جديدي تعيين شود   
پس از پافشاري نماينـده     . د داشت اعمال نمايد   ها را كه از تاريخ اول ژانويه وجو         اختالف قيمت 

بـود جلـسه را      قنّوعي در كميته كه گويا       در اين خصوص، نماينده الجزاير     امارات متحده عربي  
 به عنـوان     گفت او با اظهارات يحيي     وي.  به جلسه بازگردد    كروها بازگشتترك كرد تا پس از      
 موافـق دو برابـر شـدن تفـاوت      موافق نيست و اعالم داشـت كـه امـارات    موضع امارات عربي  

 مرجع 5 بندبه ( به كار رفته است خام ابوظبي  بندي در مورد نفت    قيمتهاست چون همين فرمول   
نظـر خـود را در        به اين گروه گفته بود كه بايد قيمت مورد          در اوپك  كروها). رجوع شود ) پ(

كمـي پـس از آن،      .  تعيين كند نه قيمت نفت عربستان سعودي       رابطه با قيمت نفت خام الجزاير     
 تماس حاصل كرد و      امارات عربي  هيأت با   »العزيز التركي « ، عربستان سعودي  معاون وزير نفت  

 بـه    نيـز از عتيبـه      وزير نفت عربستان سـعودي     يماني. اند  سؤال نمود كه چرا تغيير سياست داده      
صـميمانه امـارات    نفتـي    اين امر بر روابط      خاطر همين موضوع ناراحت بود و به نظر اسماعيل        

  .سازد  لطماتي وارد مي و عربستان سعوديمتحده عربي
 كه البته مديركل شركت نفت ابوظبي      ( عتيبه ، گفت كه وي سريعاً از وزير نفت        اسماعيل -6

واست كه درحين پذيرش استعفاي وي دو موضوع را در نظر بگيرد، يكـي اينكـه                خ) نيز هست 
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العمـل    د و يـا اينكـه مـسئوليت عكـس         كنيا به عنوان وزير و مديركل نفتي عقايد خود را ابراز            
تفـاوتي     و اجازه دهد كه به خاطر ايـن بـي          به عهده گيرد   را   خصمانه سياسي عليه امارات عربي    

 اين سؤال را كه آيا دربارة نيز بحث و جدل او نيز منتظر استعفا بود و مقاله اللوزي . تحقير گردد 
وي .  نيز بايد سطح توليد نفت خود را باال ببرد يا نه تـشديد خواهـد كـرد                 ه عربي امارات متحد 

ازد كه اجـازه دهنـد       را متقاعد س    شيخ خليفه  ، و وليعهد ابوظبي    سعي دارد شيخ زايد    گفت عتيبه 
 هزار بشكه در روز افزايش      200 تا   150 حدود   1980 در سال    توليد نفت داخل خشكي ابوظبي    

كنند، وي اميدوار بود كه قبل از         از آنجا كه اين تصميم را در ماه سپتامبر هر سال اتخاذ مي            . يابد
 داليـل    امـارات متحـده عربـي      كرد كه   وي احساس مي  . كندرا دريافت   » اخبار خوب «عزيمتش  

سياسي بسيار قاطعي در اختيار دارد كه بر طبق آنها به جهان ثابت كند يك كشور توليـد كننـده                    
وي متقاعد شده بود كه افزايش توليد به خصوص در زماني محدود و بـه علـت                 . مسئول است 

عـالوه بـر ايـن      . آسيبي وارد نخواهد ساخت    به ذخاير نفتي     ،ات تزريق آب متعدد   تأسيسوجود  
 بـدون در نظـر      شد كه تصميمات مربوط به سياست نفتي را امارات متحده عربـي             نشان داده مي  

  .دكن  اتخاذ ميگرفتن منافع الجزاير
 كساني كه تصميمات     شناخت دربارةنظر و گفتگو      تبادلآيا  هنوز معلوم نيست كه     :  نظريه -7

كنند منجـر بـه افـزايش توليـد نفـت ايـن امـارات خواهـد شـد و يـا                      را اتخاذ مي   نفتي امارات 
با سياست سعوديها منطبق خواهد شد يا خيـر؟         ) و يا حداقل ابوظبي    (هاي نفتي امارات    سياست
 كـه تنهـا چهـره سياسـي      سرپرست شركت نفت ملي ابوظبي     »طحنون«م بر شيخ     هنوز ه  كروها

 نيـز در گذشـته سـعي        از آنجا كـه عتيبـه     . كند  ناآشنا به موارد فني است نفوذ بسياري اعمال مي        
 ي يكـي از اعـضا  طحنـون  شيخ نيـست ولـي   چون عتيبه (كند ايستادگي نونطحنكرده در برابر  

در حال حاضر نيز به ايـن كـار خـود ادامـه             ) خانواده حاكمه است  از  محمد    قدرتمند شاخه بني  
گر آنكه زايد نيـز تـصميم بگيـرد كـه      حل شود م  اين موضوع بايد وسيله شيخ زايد     . خواهد داد 

 شيخ راشد ،بيووزير و حاكم د نخست.  باقي بگذارد و كروها  طحنونسياست نفتي را در اختيار      
با در نظـر گـرفتن      . شدنيز مايل نيست در سياست مربوط به تعيين قيمت نفت دخالتي داشته با            

  و ابـوظبي   دوبي نيز سعي كرده است از منطبق شدن سياست نفتي           ، راشد دوبيمشكالت ارزي   
خواهد كاري كنـد كـه         نمي عالوه بر اين راشد   ) به تلگرام جداگانه توجه شود    (جلوگيري نمايد   

هاي نفتي هر يك از امارات كه بر اساس قانون اساسي بايد              ه مداخله دولت فدرال در سياست     را
  .آنها مشخص شود، باز گرددخود توسط 

  از وجود يك مسئول دولتي اليق خواهـد         سبب محروم ماندن ابوظبي     استعفاي اسماعيل  -8
 از دسـت    گوي خـود را در زمينـه امـور اوپـك            يز ناظر مطلع و رك    عالوه بر اين سفارت ن    . شد

 دولت سعي دارد يكي ديگر از اهالي ابوظبي       .  است جانشين او هنوز مشخص نشده    . خواهد داد 
 كـه يـك     اسـماعيل . را كه داراي شرايط الزم باشد بيابد ولـي كانديـداي مناسـبي نيافتـه اسـت                

 ايجاد كرده و بـه عنـوان مـشاور حقـوقي در امـور               حقوقدان است در نظر دارد دفتري در لندن       
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 از او خواسته كه ايـن دفتـر          شيخ خليفه  ،ولي وليعهد ابوظبي  . دكنمربوط به امتيازات نفتي عمل      
 گفت كه او بـراي مـدتي   اسماعيل.  تا او بتواند از تجارب او بهره بگيرد     كندد   ايجا را در ابوظبي  

   ديكمن                                                                                     .اين كار را خواهد كرد
  

  57سند شماره 
  1358 تير 25 ـ 1979 ژوئيه 16  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1838، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از
، ، لوكزامبـورگ  ، لنـدن  ، دوبلين نهاك، كپ ، بغداد هاي آمريكا در بن     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، بروكسل، جده، توكيو، تهران، رمپاريس
  339ابوظبي ) ، ج3375 ابوظبي 76) ، ب22596پاريس ) الف: مرجع

  خريدهاي دوجانبه نفتي فرانسه: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه ( -1
 در مـورد افـزايش قراردادهـاي خريـد نفتـي             تحليل جالب سفارت آمريكـا در پـاريس        -2

.  نيز منعكس است   ات متحده عربي   از كشورهاي عرب صادر كننده نفت در امار        دوجانبه فرانسه 
 »فرانسوا پونس « ، گفت كه وزير خارجه فرانسه      وزير نفت فعلي امارات    طي مالقات اخير عتيبه   

 سؤال كـرده بـود كـه آيـا امـارات            از عتيبه ) مرجع ب (ه سپتامبر    در ما  طي سفر خود به امارات    
.  قرار دهد   بشكه نفت بيشتر در اختيار شركت نفت فرانسه        60000تواند روزانه      مي متحده عربي 

  اين مقدار نفت مازاد را در اختيار ندارد ولي امارات متحـده            اده بود كه ابوظبي    نيز پاسخ د   عتيبه
 وي قول داد كـه امـارات متحـده عربـي          .  افزايش توليد اتخاذ نمايد    دربارةبايد تصميم جديدي    

همين موضوع طي سفر سفير سـيار       . ر نخواهد كرد  براي كمك در اين راه از هيچ كاري فروگذا        
  ).پمرجع (فرانسه بار ديگر در ماه ژانويه مطرح گرديد 

 و ديگر رهبران امارات متحـده       ، پس از اين تماس فرانسويها، شيخ زايد        بنا به گفته عتيبه    -3
  و وزارت نفت دستور دادند كه به خاطر نقش مفيـد فرانـسه             ت ملي نفت امارات    به شرك  عربي

جالب توجـه ايـن اسـت كـه         . در جهان عرب از نظر سياسي امكانات موجود را بررسي نمايند          
 صريحاً مخالفت خود را نسبت بـه افـزايش ميـزان             حمرا كروها  ،مدير شركت نفت ملي امارات    

 گفته است كه نفـت مـازاد بايـد در بـازار سـياه و بـا                  كروها. كرد اعالم   نفت ارسالي به فرانسه   
 ولي به محض اينكه وزارت نفت مطلع شـد شـركت          . هاي باال به فروش برسد      استفاده از قيمت  

 اين  بنا به گفته عتيبه   (نفت محصول مازاد خود را در ماه فوريه در بازار سياه به فروش رسانيده               
 قادر نخواهد بود در آينـده نزديـك          و از آنجا كه امارات متحده عربي       )استشده  عمل متوقف   

) يابد تغيير   1980 اميدوار است كه اين وضع در سال         تيبهع (كندنفت مازادي بيش از اين توليد       
  . تحويل داده شود بشكه نفت ديگر به فرانسه30000ترتيبي داده شد تا روزانه 

هاي مهم نفتي مرتبط با شركت ملي          درصدي برداشت شركت   5 سؤال شد كه آيا كاهش       -4
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  بـشكه مـورد  30000 در پاسخ اظهار داشـت كـه    خواهد شد؟ عتيبه نصيب فرانسه نفت امارات 
تواند ميزان     طبق قراردادي مي   شركت ملي نفت امارات   ) الف( خواهد شد    تأميننظر از دو منبع     
تواند مقداري از نفتي را كه قرار است          و مي ) ب( درصد پايين بياورد     5تا  ها را     برداشت شركت 

  .كنددر داخل پااليش شود در اين راه مصرف 
، گزارشي  )7فقره  ( ژوئيه به دست ما رسيده       9در گزارشاتي كه جديداً و به تاريخ        :  تذكر -5

  . استكرده تأييد را نفت اضافي به فرانسه بشكه 30000 نيز اختصاص حاكي است كه عتيبه
  ديكمن

  
  58سند شماره 

  1358 مرداد 12 ـ 1979 اوت 3  سري
  سي. ي، واشنگتن دوزارت امور خارجه: به  1942، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از

، ، دوبلـين  ، قـاهره  ، كپنهـاك  ، بلگـراد  ، بروكسل  در بن  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، توكيو، تهران، رم، پاريس، مسقط، منامه، لوكزامبورگ، لندن، جدهدوحه

  ابتكار ديپلماتيك امارات متحده عربي: موضوع
  ) تمام متن–سري ( -1
، امـارات    به ابـوظبي   جمهور فرانسه    رئيس نتيجه سفر كوتاه اخير ژيسكاردستن    در  :  خالصه - 2

  . به طور ضمني طرحي را شروع كرده كه نظرات اعراب را راجع به مسايل زير بداندمتحده عربي
  . وپايي ـ عربي به طوري كه آفريقا را نيز دربرگيردگسترش گفتگوهاي ار: الف
بررسي احتمال مذاكرات توليد كننده ـ مصرف كننده در سطح دولتها راجـع بـه عرضـه     : ب

  .نفت و قيمت آن به منظور وادار ساختن اروپا جهت پشتيباني بيشتر از اعراب
 دربـاره   ايه گفتگوهاي اخير در آمريكا     در س  بررسي مواضع راجع به امنيت خليج فارس      : پ

  و اخطار اخير وزارت امور خارجه آمريكـا        استفاده نيروي نظامي ويژه براي امنيت خليج فارس       
  .كنند   عبور ميهايي كه از تنگه هرمز فتكشنبه 

، مـن از وي      وزير امور خارجه امارات متحده عربي      ر خداحافظي با راشد عبداهللا     در ديدا  -3
، ، عـراق   كه شامل عربستان سعودي    راجع به هدف مسافرت اخيرش به كشورهاي خليج فارس        

ها گزارش كرده بودند كه وي پيامهايي         روزنامه. شد سؤال كردم     مي  و عمان  ، قطر ، بحرين كويت
همچنين به گزارش   .  به اين دولتها رسانيده است      رئيس امارات متحده عربي    از جانب شيخ زايد   

، كشورهاي عربي حـوزه خلـيج       ، در نتيجه اين طرح امارات متحده عربي       نامه كويتي الوطن  روز
 وقايع سياسـي    دربارةاند يك كنفرانس در سطح رؤساي كشورها براي بحث             توافق كرده  فارس

، بحران جهاني انرژي و استراتژي واحد راجع به مسئله كاهش توليد نفت             ]رسفا [منطقه خليج 
 چنـين طـرح     من اشاره كردم اين غيرمنتظره است كه امـارات متحـده عربـي            . كيل شود شخام ت 

  .  ارائه دهديديپلماتيك
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وي گفـت كـه مـسافرتش بـه         .  درسـت نيـست    روزنامـه الـوطن     گفت كه مقاله    عبداهللا -4
او (كه در آينده شـامل كـشورهاي ديگـر عربـي خواهـد شـد                ] فارس [كشورهاي حوزه خليج  

  در ابـوظبي  جمهوري فرانـسه     رئيس ، نتيجه توقف اخير ژيسكاردستن    ) نام برد  مخصوصاً از ليبي  
 گفـت گفتگوهـاي وي روي سـه         عبـداهللا ).  ابوظبي 1849 و   1844هاي شماره     يادداشت (است

  :موضوع متمركز بوده است
اول اينكه آيا امكان دارد گفتگوهاي اعراب و اروپاييان گسترش يابـد بـه طـوري كـه                  : الف

 راجع   در ابوظبي   در گفتگوهايش با شيخ زايد     ژيسكاردستن. ي نيز شود  يقاشامل كشورهاي آفري  
 و آفريقـا بـه منظـور        به تالش براي تحكيم روابط و گسترش گفتگوهاي بين اروپا، خاورميانـه           

  .يقا، صحبت كرده استجلوگيري از رشد نفوذ كمونيستها در قاره آفر
 بـا توجـه بـه عالقـه و ميـل فرانـسويها بـراي                ؛موضوع دوم راجع به انرژي بوده است      : ب

 گفـت وي  عبـداهللا . كننده بين دولتها راجع به توليد و قيمت نفت كننده ـ مصرف  مذاكرات توليد
ده نفت و دولتهاي اروپايي مـصرف       راجع به امكان انجام مذاكرات بين دولتهاي عربي توليد كنن         

اي و  كننده نفت در خصوص احتياجات نفتي آنها و همچنين قيمت نفت بر پايـه طـرح مرحلـه         
هـا رابطـه بـين نفـت و مـسئله              گفت كـه  اروپـايي      عبداهللا. بندي شده صحبت كرده است      زمان

ين مهم است و عربها راهها و وسايل زيـادي بـراي گـرفتن              دهند و ا     را تشخيص مي   خاورميانه
. ها بايد به كشورهاي عربي كمك كنند تا به اهداف خـويش برسـند               حقوقشان ندارند و اروپايي   

منظور اين بود كه ببينيم كه آيا يك مذاكرات اروپايي ـ عربي راجع به عرضه آينده نفت باعـث   
  .ي اعراب خواهد شد يا نهها از نظرات سياس پشتيباني بيشتر اروپايي

 به وين و اوضـاع      عرفات  سفر اخير ياسر   ،موضوع سوم بررسي اوضاع فعلي خاورميانه     : پ
  كه خواهان نيروهاي نظامي آمريكا     ها در آمريكا     مخصوصاً اعالميه بعضي   امنيتي در خليج فارس   

 در مـورد     هستند و به ويژه اخطار اخير وزارت امور خارجه آمريكا          براي امنيت در خليج فارس    
 مالقـات ياسـر عرفـات   . كنند بوده است  عبور ميحمله احتمالي به نفتكشهايي كه از تنگه هرمز  

 راجع  اخطار آمريكا . دكر چيز به خصوصي نداشت فقط يك كانال ارتباطي ديگر را باز             در وين 
گونه اعمال و تالشهاي ناپختـه از سـوي وسـايل ارتبـاط جمعـي و                  و نيز اين  ] فارس [به خليج 

راجـع بـه ايـن    . اسـت كنندگان نفـت    به خاطر ترسانيدن توليدبرخي از سياستمداران در آمريكا    
 چرا كه هميشه احتمـال      شودبه هر حال اينها بايد جدي گرفته        . موضوعات زياد غلو شده است    

در اين رابطه، ايـن     . يابنداي براي مداخله      ها اوضاع را شلوغ و درهم كنند تا بهانه          دارد اسرائيلي 
 از گـزارش جاسوسـي       در مورد تنگه هرمز    ، اخطار آمريكا  بداهللامطلب جالب است كه به نظر ع      

ها طراحـي شـده       او عقيده داشت كه اين گزارش به وسيله اسرائيلي        . گيرد   سرچشمه مي  اسرائيل
اي بـه دسـت بگيرنـد تـا در آينـده بـه بهانـه                  ل كنند و بهانه   مخت] فارس [تا اوضاع را در خليج    

  .حمايت از منافع غرب در منطقه مداخله نمايد
كننـد    عبـور مـي  هايي كه از تنگه هرمز  درباره اخطار ما به كشتي من راجع به نظر عبداهللا -5
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ايم كه حكايـت      اتي از منابع مختلف دريافت كرده     صحبت كردم و گفتم كه ما گزارشهاي اطالع       
 را نخواهـد بـست ولـي        ضمن اينكه اينگونه وقايع احتماالً تنگه     . دارداي    از احتمال چنين حمله   

ما خودمان را در موقعيتي يافتيم كه اگـر بـه           . بدون شك اثرات رواني خيلي بدي خواهد داشت       
اگر پس از اينكه ما     . گرفتيم  كرديم مورد سرزنش قرار مي      اخطار نمي ] فارس [ها در خليج    كشتي

 چنـين اتفـاقي     ،ها نكـرده بـوديم      اين گزارشات را دريافت كرده بوديم و اخطاري هم به كشتي          
 هايي كه از تنگه هرمـز       با هشدار دادن به كشتي    . كرديم  افتاده بود، بهاي سختي بايد پرداخت مي      

آن چيـزي شـبيه دريافـت       . ايم كه حواسشان بيشتر جمع باشد       كنند آنها را تشويق كرده      عبور مي 
دانيد كه اين تهديد تلفني يك شوخي تلفني          شما هيچ وقت نمي   . تهديد بمب از طريق تلفن بود     

 اشاره كرد كه در نتيجه      عبداهللا. كنيد كه در اين مورد ريسك كنيد        هم نمي أت  است يا خير و جر    
شوند شـديداً بـاال        مي هايي كه وارد تنگه      براي كشتي   نرخ بيمه شركت بيمه لويدز     اخطار آمريكا 

م خطـر   اعـال  در نتيجـه     ، به عنوان يك منطقه جنگي اعالم شده است        رفته است و خليج فارس    
  .شود دريافت مينرخ بيمه خصوصي جنگ 
در ( ،العمل كشورهايي كه وي به آنها سـفر كـرده بـود    نظر درباره عكس   از اظهار   عبداهللا -6

 در حـال    هر چند كه وي گفت اوضاع در عـراق        .  امتناع ورزيد  )قبال طرح امارات متحده عربي    
 هـا در عـراق       براي كنتـرل بيـشتر چپـي       حاضر بحراني است و اين به خاطر سعي صدام حسين         

 را مقـصر تـالش بـراي كودتـاي اخيـر            و سوريه  حافظ اسد  ،وي گفت كه همه در بغداد     . است
دانـست كـه      او نمـي  . باشـد    مي زيها به منظور حذف عوامل طرفدار سوريه      دانند و اين پاكسا     مي

  . پايدار خواهد ماند و سوريهديگر چگونه اتحاد بين عراق
اي باعـث شـده اسـت كـه امـارات             مشكل است دقيقاً مشخص كنيم كه چه انگيزه       :  نظريه - 7

 توقـف كوتـاه   پي كه در كند؛ طرحي اين طرح عجيب و غريب و احساساتي را ارائه        متحده عربي 
احتماالً رهبري امـارات متحـده     .  به وجود آمده است     در امارات متحده عربي    جمهور فرانسه   رئيس
هـا در مـسئله    تـوان از آمريكـايي   هـا را مـي   اند كـه اروپـايي   ا متقاعد شده   به وسيله فرانسويه   عربي

انـد كـه       گفتـه  همچنين احتمال دارد فرانسويها به امـارات متحـده عربـي          .  جدا انگاشت  خاورميانه
  و نـوار غـزه   راجـع بـه كرانـه غربـي رود اردن     و آمريكـا  ـ اسرائيل معتقدند مذاكرات فعلي مصر

بست رسـيدن     تواند در صورت به بن      شكست خواهد خورد و ارتباط نزديك عربها با اروپاييها مي         
  .استحكام بخشدمذاكرات فعلي صلح خاورميانه، موقعيت عربها را در طرح صلح ديگري 

نسبت به اخطار مـا بـه       ] فارس [العمل كشورهاي خليج    ضمن اينكه عكس  :  نظريه بعدي  -8
العمـل    ها اين است كه دولت آمريكا نسبت به گزارش اطالعاتي مشكوكي خيلـي عكـس                كشتي

ينكه امـارات   باشد، موضوع ا    نشان داده و تند رفته است و مسئول باال رفتن نرخ جديد بيمه مي             
برداشته اسـت ممكـن     ] فارس [ قدمهايي در جهت مشورت با ساير دولتهاي خليج        متحده عربي 

 است باعث شود اهالي منطقه نسبت به نياز به يك نيرو و سيـستم نگهبـاني بـراي تنگـه هرمـز                     
به اين زوديها انجـام نخواهـد       ] فارس [اي خليج   ستم امنيتي منطقه  سي. توجه بيشتري نشان دهند   



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

164

ممكن است بيشتر حواسشان متوجه ايـن خطـر   ] فارس [ اما در اين ميان كشورهاي خليج     يافت
 باشد كه امكان دارد گروههاي فلسطيني تندرو عمليات عجيبي در خصوص كشتيراني در خليج             

 افـزايش نـرخ بيمـه       ،اگر هيچ چيز ديگري محرك آنها براي اين كار نشود         . انجام دهند ] فارس[
  ديكمن                                                                                                     .خواهد شد

  
  59سند شماره 

  1358 شهريور 1 ـ 1979 اوت 23  سري
  1935 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  آوري اطالعات، با اولويت مركز جمع: به

  1979 اوت 23 ـ 881خالصه اطالعات : موضوع
عاتي غيرقابل رؤيـت بـراي       اين سند حاوي منابع و روشهاي حساس اطال        :هشدار اطالعاتي 

  .) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان است- سري 7 تا 1 بندهاي. (استبيگانگان 
1- EC-ARA   شـامل مـوارد     تجزيه و تحليـل سـيا     : كنفرانس پيشنهادي :  وزارت امور خارجه 
كننـده   كشور توليد انرژي كشورهاي جامعه اروپا و چند      وزيراناي مركب از      تشكيل جلسه : ذيل

 بـراي پـاييز جـاري در نظـر گرفتـه شـده               و كويـت    كه توسط فرانسه   نفت حوزه خليج فارس   
  . منجر گردد بيشتر روابط اروپاي غربي و خاورميانهرشدتواند به  مي

 از جانـب اعـراب و نيـز فقـدان           مـپ ديويـد    به دنبال عدم پذيرش مداوم روند صلح ك        -2
 در اين رونـد، بعـضي از كـشورهاي اروپـاي غربـي              هرگونه نقش سازمان آزاديبخش فلسطين    

 تأسيس در جهت    هاي اسرائيل   ز حركت  و ني   در لبنان  طرز رفتار اسرائيل  . اند  احساس خطر كرده  
 جهت كسب اعتبـار و      هاي جديد در سرزمينهاي اشغالي و نيز تالشهاي اخير ساف           نشين  يهودي

بسياري از آنهـا نيـز   . ار داده است قرشهرت بيشتر، اروپاييان را در مسيري به طرفداري از ساف     
 باشـد؛    در رابطـه بـا اسـرائيل       خواهند به اروپا نقش بيشتري ببخشند تا مكمل تالش آمريكا           مي

گيـري   تعدادي نيز هستند كه شكاف موجود در روابط بين اعراب و غرب را كه در نتيجه كنـاره   
  .كنند  ايجاد شده پر مياكثر اعراب از آمريكا

برداشت اروپاييان از منافعشان بيش از همه از وابستگي عمده اين قـاره        :  انگيزه اروپاييان  -3
 درصد واردات نفتي 60 حدود شش كشور حوزه خليج فارس. گردد   مي متأثر به نفت خاورميانه  

مشكالت مربوط به عرضه ناشـي      . اند   كرده تأمين 6979اهه اول سال    جامعه اروپايي را در سه م     
 ي»پـاولف «العمـل      تقريباً موجب بروز عكـس      و نيز افزايش قيمت اخير اوپك      از وضعيت ايران  

رضـه نفـت    هـا و نيـز ع       انـد تـا در زمينـه قيمـت          كشورهاي اروپايي گرديده و در تالش برآمده      
 1973 هزينه خريدهاي نفتي نيز از سـال         تأميننگراني از   . دريافت نمايند » اي  ويژه«هاي    تضمين

  .بسيار شديد بوده است
كننـدگان نفـت      اند كه روش برخورد چند جانبه آنها با توليـد            اروپاييها تا به حال دريافته     -4
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 آغـاز گرديـد تـا       1974كـه از سـال      مذاكرات اروپاييها و اعـراب      .  و كارآيي الزم را ندارد     تأثير
تـشكيل  .  اقتصادي گردد، اكنون به حالت تعليـق درآمـده اسـت           همكاري سطح   يموجب ارتقا 

  .نتيجه ماند  در اواخر ماه ژوئن نيز بياي بين نمايندگان جامعه اروپا و اوپك جلسه
بـه ايـن    .  باشـند   شايد اروپاييها درصدد دنبال كردن روش برخورد چند جانبه جديـدي           -5

هاي ديپلماتيـك اخيـر بـين تـك تـك كـشورهاي               طريق راهي براي كاناليزه كردن موج فعاليت      
شود كه تاكنون منجر بـه انجـام معـامالت بـين دولتـين                كنندگان نفتي ايجاد مي     اروپايي و توليد  

 كند تا خواسـتار برخـوردي        به اروپاي غربي كمك مي     ،برخورد مشترك با اعراب   . گرديده است 
  .مشترك با سياست انرژي شوند

رو ترغيب كند      را نيز به پيوستن به اعراب ميانه        عراق ، شايد اين كنفرانس   ،نظر فرانسه   به   -6
داخلـه شـديدي     نيز م  اي عراق    وابسته بوده و در برنامه هسته       شديداً به نفت عراق    چون فرانسه 

 را   درصد كل صادرات تسليحاتي فرانسه     60 كه    به خاورميانه  اين كشور فروش تسليحات   . دارد
  . را به صورت كشوري داراي منافع بسيار در اين منطقه درآورده استدهد، فرانسه تشكيل مي

، گرچـه بـه بـازنگري       آلمـان غربـي   .  فعال نيستند  نسه ديگر كشورهاي اروپايي مانند فرا     -7
 مـسئول   مـشي آمريكـا      و خط  هاي خود پرداخته ولي هنوز هم خود را در قبال اسرائيل            سياست

 در جريـان تالشـهاي جامعـه        اند كه آمريكا    هر دو اصرار داشته     و انگلستان  آلمان غربي . داند  مي
 نيز فرصـت كـافي      اروپايي قرار داشته باشد و قبل از برگزاري اجالس وزيران انرژي در توكيو            

 عليرغم شواهد اخير كه نشانگر بهبود و عادي         ،هلنديها نيز . براي مشورت وجود خواهد داشت    
 در جامعـه  توانند به عنـوان حاميـان ديـرين اسـرائيل      است، ميبط با عربستان سعودي   شدن روا 

  .داري بيشتري استفاده كنند اروپايي، از موضع توأم با خويشتن
، كويـت ،  كننـد عبارتنـد از بحـرين        اعرابي كه احتماالً شركت مـي     : منافع اعراب ) سري (-8
كه بنا به گزارشهاي رسيده      ( و احتماالً عراق   ، امارات متحده عربي   ، عربستان سعودي  ، قطر عمان

 جامعه اروپا هستند    يآنها خواستار مذاكره با اعضا    ). تاس نيز    و ليبي  خواستار مشاركت الجزاير  
ها جلـب    مذاكرات خودمختاري فلسطينيدربارةتا بتوانند حمايت آنها را در قبال موضع اعراب     

 را بـه رسـميت      آنها احتماالً از اروپاييها خواهند خواست كه سازمان آزاديـبخش فلـسطين           . كند
 آنها معتقدند كه بدون حـضور سـاف       .  نيز بخواهند همين كار را انجام دهد       ناخته و از آمريكا   ش

  .ماند  الينحل باقي ميمسئله اعراب و اسرائيل
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان- سري 9 ـ 12 بند(
برگزاري كنفرانس اعراب و اروپاييان در پـاييز جـاري در زمينـه نفـت يـا                 : اندازها   چشم -9

مسائل اقتصادي به نتيجه خاصي منجر نخواهد شد مگر آنكه با مسائل سياسـي نيـز بـه نحـوي                  
گيري مشترك اروپاي غربي و اعراب در مورد مسائل نفتـي آن قـدر قـوي                  موضع.  شود تركيب

 عالوه بر اين، ميزان و ميدان مـانور هـر           .منجر شود به نتايج جديدي    نيست كه به خودي خود،      
از حقـوق حاكميـت خـود در        ] فارس [كشورهاي حوزه خليج  . يك از طرفين نيز محدود است     
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اروپاييان نيز به نوبه خود با آن دسته از قراردادهاي نفتي كه            . زمينه منابع نفتي دفاع خواهند كرد     
 جور نباشد موافقتي نكرده و به هيچوجه در جهـت متوقـف سـاختن               شان  المللي  با تعهدات بين  
  .خواهند كرد حركت ن در حل مسئله خاورميانهتالشهاي آمريكا

 اگر تنها به مسائل سياسي پرداخته شود، كنفرانس فشار بسياري به روند صـلح جـاري                 -10
 نيز بـيش از همـه بـه         هاي آمريكا   انس در مورد فعاليت   تالشهاي ويژه كنفر  . تحميل خواهد كرد  

  .  بستگي خواهد داشتالعملهاي اسرائيل عكس
مدتي نيز بـراي كـل         حداقل منافع كوتاه   ،ه نفت براي اروپاييها   ض هرگونه افزايش در عر    -11

» هـاي   تـضمين «از طـرف ديگـر،      .  داشـت   بـه همـراه خواهـد      تي و نيز آمريكـا    عكشورهاي صن 
. كنندگان نفت به اروپاييها نيز ممكن است عمالً بـه ضـرر آمريكـا و ديگـران تمـام شـود                      توليد

احتماالً از دسـت رفـتن      ] فارس [همكاري نزديك اقتصادي بين اروپاييها و اعراب حوزه خليج        
تـا جـايي كـه ممكـن اسـت          .  را نيز به دنبال خواهد داشت      بعضي از امتيازات بازرگاني آمريكا    

 دالر را از قيمت نفت و درآمدهاي نفتي خويش جدا كرده، توجـه و عالقـه                 ،اروپاييها و اعراب  
 حتي در صـورت افـزايش        و هزينه واردات نفتي آمريكا     خواهد يافت آنان به ثبات دالر كاهش      

  . د رفتخواهها، باال   اسمي قيمت
اين كنفرانس چه برگزار شود و چه نشود، پيشرفت حاصـله از زمينـه برقـراري روابـط         . 12

براي هيچيـك از طـرفين نيـل بـه مواضـع            . نزديكتر بين اروپاييها و اعراب ناهمگن خواهد بود       
اروپاييان اصـوالً  . هماهنگ آسان نخواهد بود و مذاكرات نيز بدون اشكال به پيش نخواهد رفت           

با اين  . دهند  منافع اقتصادي هستند، ولي اعراب منافع سياسي و استراتژيك را ترجيح مي           در پي   
در اين حال، اروپـاي غربـي در مـورد    . شود  تر در آينده ممكن مي      ، برقراري رابطه نزديك   وجود

اضـع  ، بيـشتر بـه جانـب مو   به ويژهها   به طور كلي و وضعيت فلسطينيمسئله اعراب و اسرائيل 
  ٭.رو سوق داده خواهد شد اعراب ميانه

  
  60سند شماره 

  1358 شهريور 21 ـ 1979 سپتامبر 12  محرمانه
    0454 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  در آسياي جنوبي و خاورنزديك هاي ديپلماتيك اياالت متحده تمام پست: به

   سربازان برايدرباره حضور افكار عمومي  ازنظرسنجي: موضوع
  اطمينان يافتن از جريان نفت خاورميانه

 نـسبت بـه اسـتفاده از سـربازان در شـرايط         ـ گزارش زير در مورد مواضع اياالت متحـده        1
  .شود ائه ميمختلف جهت اطالع شما ار

                                                                 
  .ادامه سند خارج از موضوع بود و ترجمه نشد ٭
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 براي اطمينان يافتن از جريان كـافي        ـ تمايل عامه به اعزام سربازان آمريكايي به خاورميانه        2
 73( اكثريت بزرگـي  ،بر اساس يك تحقيق اخير. نفت عمدتاً به شدت كاهش نفت بستگي دارد      

 جهـت توليـد نفـت       اوپـك با استفاده از نيروي نظامي براي مبادرت به اعمال فشار بـر             ) درصد
بـا  )  درصـد 52(تحقيق ديگري به اين نتيجه رسيد كه اكثريت كوچكتري       . بيشتر مخالف هستند  

 ، در صـورت قطـع كامـل آن   ،استفاده از نيروي نظامي براي اعاده حمل نفت به ايـاالت متحـده        
  .مخالف هستند

 به اين نتيجه دست يافت كه اكثريـت عظيمـي از            »روپر«) مؤسسه(ـ نظرخواهي ماه ژوئيه     3
 به افزايش توليد نفـت آن       آمريكائيان با استفاده از سربازان آمريكايي براي مجبور ساختن اوپك         

  : مخالف هستند
 و ديگر    عربستان سعودي   ،، ونزوئال ، ايران  يعني ليبي  بيشتر نفت ما از كشورهاي عضو اوپك      

 اخيراً ميزان نفت توليدي خود را كاهش داده و          كشورهاي عضو اوپك  . شود  ملل عرب وارد مي   
. ه نزديك افزايش دهند قصد ندارند توليدشان را اكنون و يا در هيچ زماني در آيند   اند  كردهاعالم  

 براي توليـد   بايستي به اعمال فشار بر كشورهاي عضو اوپككنيد اياالت متحده  آيا شما فكر مي   
 و در اين راه چنانچه الزم باشد براي دسـتيابي بـه آن از نيروهـاي نظـامي               اقدام كند نفت بيشتر   

   بهره جويد؟اياالت متحده
  . نبايد از نيروي نظامي استفاده كند درصد ـــ اياالت متحده73
  . بايد از نيروي نظامي استفاده نمايد درصد ـــ اياالت متحده17
  دانم  درصد ـــ نمي10
نوامبر گذشته به اين نتيجه دست يافت كه براي اعزام           در   »گالوپ«) مؤسسه(ـ نظرخواهي   4

 تمايـل   ،سربازان آمريكايي در صورت قطع كامل حمل نفت از جانب اعراب به اياالت متحـده              
 كردنـد  درصد از جامعه از اعزام سربازان تحت چنان شرايطي حمايت            36. بيشتري وجود دارد  

 درصـد مايـل بـه    13: هاي غيرنظامي بودنـد  مايل به پاسخ) صد در 52(ولي در هر حال اكثريت      
 درصـد اظهـار   34اعمال تحريمات اقتصادي عليه كشورهاي عربي توليـد كننـده نفـت بودنـد،         

چ  به هـي  درصد گفتند كه اياالت متحده 5، و   كند بايستي بر مذاكرات تكيه      داشتند اياالت متحده  
  . درصد بود12هاي منفي  پاسخ.  بزندكاري نبايد دست

 ـ تمايالت آمريكائيان براي استفاده از سربازان آمريكايي در شرايط مختلـف بـا يكـديگر     5
 در نظرخواهي خود به اين نتيجه دست يافت كه اكثريت جامعـه             گالوپ. اختالف فاحشي دارد  

 بـراي   از دادن اجـازه بـه ايـاالت متحـده    در صورت امتناع پاناما« سربازان  از اعزام )  درصد 58(
 ،»چنانچه سربازان روسي اروپاي غربي را اشـغال نماينـد         «دند و يا    كرحمايت  » استفاده از كانال  

اي   از اعزام سربازان براي مقابله با حملـه        ،حدود دو پنجم  . دكردن حمايت   اين نظر  درصد از    54
تنها حدود يك پـنجم از اعـزام سـربازان     ).  درصد 42( حمايت نمودند     به ژاپن  از جانب روسيه  

) 2(،  ) درصد 22( در مقابل تهاجم و اشغال آن توسط نيروهاي عرب           اسرائيل) 1: (براي دفاع از  
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و يـا اشـغال     ) 3(،  ) درصـد  21 ( در قبال تهاجم و اشغال خاكش توسط كره شـمالي          يكره جنوب 
  .، حمايت نمودند) درصد18 ( توسط روسيهيوگسالوي

  ونس
  

  61سند شماره 
  1358 شهريور 25 ـ 1979 سپتامبر 16  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  2220، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از
، ، دمـشق  ، كاراكـاس  ، قاهره ، بروكسل ، بن الجزيرههاي آمريكا در      سفارتخانه: جهت اطالع 

، ، پـاريس  اُسـلو ،  وتـاوا ، اُ ، مسقط ، منامه ، لندن ، تهران ، كويت ، الگوس ، جاكارتا ، ژنو دوحه
  .توكيو

  و جامعه اقتصادي اروپا] فارس [مذاكرات خليج: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه  (-1
 درباره مـذاكرات     و كويت  نهاد فرانسه  نسبت به پيش   ظاهراً امارات متحده عربي   :  خالصه -2
گامهـاي  ممكـن اسـت     ولـي   . مند اسـت    و جامعه اقتصادي اروپا به شدت عالقه      ] فارس [خليج

بندي موضـع خـود در ايـن مـذاكرات بـا تـصميم                براي فرمول ] فارس [بعدي كشورهاي خليج  
 خـالي از ارتبـاط       براي دنبال كردن مذاكرات بين جامعه اقتصادي اروپـا و اوپـك            وپكوزيران ا 
  كه عالقه زيادي نسبت به اين مسئله نـشان داده شـده كميتـه اوپـك                 حالي است  دراين  . نباشد

كند و آنها نيز يا در اجالس معمـول       ه مي  تهي  اكتبر براي وزيران اوپك    22پيشنهادات خود را در     
 آن تـصميم خواهنـد      دربـارة العاده در مـاه نـوامبر         خود در ماه دسامبر و يا در يك اجالس فوق         

  .پايان خالصه. فترگ
 بـه   ت متحـده عربـي     وزيـر نفـت امـارا      ، عتيبـه   بنا به اظهار منبع ما در سفارت انگلـيس         -3

وقتـي مقـام    . و جامعه اقتصادي اروپا عالقـه بـسيار نـشان داده اسـت            ] فارس [مذاكرات خليج 
 از وي سؤال كرد كه به نظر وي اين مذاكرات بايد چه مـسائلي را دربـر گيـرد                    سفارت انگليس 

 نگفت كه منظـور وي كـدام جنبـه خـاص انـرژي اسـت كـه در                   ولي عتيبه . »انرژي «وي گفت 
  .بايد بحث شودمذاكرات 

  معاون وزارت نفـت ابـوظبي       سپتامبر با عبداهللا اسماعيل    12 در    در مالقات مقام سفارت    -4
باشـد، مـا از وي در مـورد اوضـاع              نيـز مـي     مـديره اوپـك    هيأتكه در حال حاضر سرپرست      

وي گفت تا آنجـا كـه       . و جامعه اقتصادي اروپا سؤال كرديم     ] فارس [مذاكرات پيشنهادي خليج  
 چون آنهـا منتظـر      ،اره تصميمي گرفته نشده   در اين ب  ] فارس [داند از سوي كشورهاي خليج        مي

 و جامعـه     در مورد استراتژي آتي پيشنهاد مذاكرات وسيع بين اوپـك          نتيجه بررسي كميته اوپك   
 نفـت سـعودي بـه        وزيـر   گفت اين مسئله نيز به وسيله يمـاني        اسماعيل. اقتصادي اروپا هستند  

اين كميته قرار است در اوايل اكتبر در ژنو به مدت دو هفتـه تـا                . كميته استراتژي محول گرديد   
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 اكتبر اجالسهاي خود را تشكيل داده و در پايان گزارشات و پيشنهادات خود را بـه وزيـران       22
 براي عنوان كردن موضوع يك      ت الزم اس  آنان نيز بايد تصميم بگيرند كه آيا      .  تقديم نمايد  اوپك

 عد اجـالس معمـول ماهانـه وزيـران فـرا          العاده تشكيل دهند و يا منتظر بمانند تا مو          ق  جلسه فو 
  .رسد
 يــادآور شــد در هــر مــذاكراتي كــه محــدود بــه جامعــه اقتــصادي اروپــا و   اســماعيل-5

ييها فقط به     وي گفت اروپا  . باشد مشكالتي وجود دارد   ] فارس[ توليدكنندگان عربي نفت خليج   
از طـرف ديگـر     . روي در زمينـه قيمـت نفـت         افزايش توليد و ميانه   : مند هستند   دو مسئله عالقه  

مشكل خواهند توانست درباره آنچه كـه از ايـن مـذاكرات انتظـار              ] فارس [كنندگان خليج   توليد
بـه  ] فارس [كشورهاي خليج .  انتقال انرژي متفاوت است    دربارةصحبت  . نددارند به توافق برس   

 به طور كلي بايد بـه       توانند در مورد قيمت نفت و عرضه آن جوابگو باشند و اوپك             تنهايي نمي 
ي آيد كه ايـن مـذاكرات مـسائل سياسـ     البته بعضي از اعراب خيلي خوششان مي    . آن پاسخ دهد  

 گفت اين واقعيت كه سعوديها نيـز نـسبت بـه مـذاكره بـا      اسماعيل.  را نيز دربر گيرد خاورميانه
 پـس از  اي آمريكـا  دهد كه آنها نيـز از سياسـت خاورميانـه            نشان مي  ،مند هستند   اروپاييان عالقه 

  . ناراضي هستندديويد  كمپ
 امكـان مـذاكره بـين جامعـه اقتـصادي اروپـا و              نظر امارات متحده عربي     هطاز نق :  نظريه -6

وجود دارد ولي برخالف عقيـده بـسياري از اعـراب           ] فارس [كننده نفت خليج    كشورهاي توليد 
حتـي گـروه   ). 71111تـونس  (پذير نيـست   ن به اين زوديها امكان     تحقق آ  ،غيرتوليد كننده نفتي  

نيز نخواهند توانست مـشكالت     ] فارس [كوچك و هماهنگي چون كشورهاي توليدكننده خليج      
 برطرف نمايند، به خصوص اگر مسائل سياسي نيز به همراه مسائل اقتصادي در با عراقرا خود 

  . مطرح گردداين مذاكرات
  رامپل ماير. دبليو

  
  62سند شماره 

  1358 مهر 9 ـ 1979 اكتبر 1  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1957، منامه ـ سفارت آمريكا: از

، ، قـاهره  ، بروكـسل  ، بن ، بيروت ، آتن ، امان هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، تهران، پاريس، مسقط، دمشق، كويت، جدهدوبلين

  و جامعه اروپايي] فارس [مذاكرات خليج: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
] فـارس  [ليجدر زمينه دستور كار مذاكرات خ     ] فارس [ خليج يران، وز در طائف :  خالصه -2

گذاريهاي نفتـي و خريـد        و جامعه اروپايي كه دربرگيرنده گفتگو درباره امنيت عرضه و سرمايه          
. انـد      توافق دسـت يافتـه     است] فارس [كاالها و خدمات اروپايي توسط كشورهاي حوزه خليج       
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ايـن  .  است در مورد مسئله فلسطينآمريكااعمال فشار بر   ،هدف سياسي مرتبط با اين مذاكرات     
از (توانـد بعـضي از كـشورها          مذاكرات ممكن است به نوعي تعهد گروهي منجر نشود، اما مـي           

را از وضعيت بهتري در زمينه انعقاد قرارداد مـرتبط بـا عرضـه نفتـي برخـوردار                  ) جمله فرانسه 
ممكن است به جهتي سـوق داده       ] فارس [رتيب، مذاكرات جامعه اروپايي و خليج     بدين ت . سازد

  .پايان خالصه.  نباشدشود كه به نفع منافع آمريكا
 وزيـر عمـران و      وييرايوسف الش ( سپتامبر صورت گرفت     27 طي مالقاتي كه در تاريخ       -3

 يـران سفير را در زمينه كنفـرانس اخيـر وز     ) دار است   سمت وزارت نفت را نيز عهده     كه  (صنايع  
كـشورهاي  .  برگزار گرديد توجيه نمـود      سپتامبر در طائف   23كه در تاريخ    ] فارس [نفت خليج 

، امارات متحده   ، كويت ، قطر  عراق ،كننده در كنفرانس عبارت بودند از عربستان سعودي         شركت
  . و بحرين، عمانعربي
تـر جامعـه اروپـا و     كنندگان از عدم موفقيت مذاكرات وسـيع    شركت راويي بنا به گفته ش    -4
بندي منافع متضاد كشورهاي عربي        با مشكالت ناشي از جمع     راوييكه به نظر ش   ] فارس [خليج

 كننـده نفـت حـوزه خلـيج         كشورهاي توليـد  . اند   گرفته  بود، عبرت مرتبط  در يك زمينه مشترك     
 زمـاني جنبـه     ،كردنـد كـه مـذاكرات       گمـان مـي    در رأس آنها قرار داشـت،        ، كه كويت  ]فارس[

تري از كشورهاي عربي يك دسـتور كـار             تر و منسجم    كند كه گروه كوچك     آميز پيدا مي    موفقيت
  .محدود را مدنظر قرار دهند

:  نفت موافقت كردند مذاكرات محدود بـه مـوارد ذيـل باشـد    يران وز بنابراين، در طائف   -5
 نمود كه قيمت نفت مورد مذاكره قرار نخواهد گرفت؛ تأكيد راوييش (امنيت عرضه نفت) الف(

امنيـت  ) ب(؛  ) قـرار دارد   هـاي اوپـك      آن در حيطه مسئوليت    دربارةزيرا تعيين قيمت و مذاكره      
 گذاريهاي كـشورهاي عربـي در اروپـا و امنيـت كـشورهاي اروپـايي در حـوزه خلـيج                     سرمايه

كننده كاالها و خدمات صنعتي مـورد نيـاز كـشورهاي             تأميننقش اروپا به عنوان     ) پ(؛  ]فارس[
. اتخاذ يك استراتژي دوجانبه در جهـت تمـاس بـا جهـان سـوم              ) ت(؛ و   ]فارس [حوزه خليج 

كننده   قاد از كشورهاي صنعتي اروپا و اعراب توليد        افزود كه نكته آخر نتيجه مستقيم انت       شيراوي
. اسـت گـذاري     هايـشان در زمينـه قيمـت        نفت توسط كشورهاي جهان سوم به خـاطر سياسـت         

انـد مايلنـد بـاب مـذاكرات          ها نيـز اعـالم داشـته         همچنين خاطرنشان ساخت كه ژاپني     شيراوي
نيز بـه   ] فارس [بگشايند و كشورهاي حوزه خليج    ] فارس [ خليج مشابهي را با كشورهاي حوزه    

 مذاكرات ممكن است بسط يافتـه و دربرگيرنـده    در نهايت، . اند  اين درخواست پاسخ مثبت داده    
 نمود كه بـا ايـن       كيدتأ شيراوي. تمام كشورهاي عضو سازمان همكاري و عمران اقتصادي شود        

پذير نيست زيرا اوضاع كلي سياسـي چنـين      امكانوصف در حال حاضر انجام مذاكره با آمريكا
  .كند اقتضا مي

 در مورد اين مطلب بيش از اين سخن نگفت، اما به نظر مـا او بـه شـكافي           راوييش: نظريه(
 د، بين خـود و آمريكـا  ديوي  پس از قرارداد كمپ] فارس [ خليجاشاره دارد كه كشورهاي حوزه  



   نفت در خليج فارس

 

171

  ).پايان نظريه. اند به وجود آورده
 اما ديگـر     مايل بود دستور كار جنبه سياسي بيشتري پيدا كند،         ، عراق راويي بنا به گفته ش    -6

 نيـز اذعـان دارد كـه در مـذاكرات           شـيراوي اما  . كنندگان خواست وي را نپذيرفته بودند       شركت
توانند از اروپا بـه       با نشان دادن اين مطلب كه آنها مي       .  يك عنصر سياسي نهفته است     ،پيشنهادي

] فـارس  [عنوان يك برگ برنده در زمينه مسائل نفتي و مالي اسـتفاده كننـد، كـشورهاي خلـيج               
 را به نحـوي حـل        فشار بيشتري وارد سازند تا مسئله خاورميانه       اميدوار بودند بتوانند به آمريكا    

  .كند كه مورد قبول اعراب نيز باشد
اند تا جزئيات دستور   تعيين كرده يك كميته كار نفت در طائف نراي گفت كه وز   راويي ش -7

برگـزاري  . كار را مشخص نمايد و اين كميته طي دو هفته آينده دائماً تشكيل جلسه خواهد داد               
و جامعه اروپـايي تـا قبـل از    ] فارس [اولين جلسه متشكل از نمايندگان كشورهاي حوزه خليج  

تا آن زمان جلسات مختلف ديگري تشكيل شود        ت  قرار اس پذير نخواهد بود زيرا       سال نو امكان  
  .و عالوه بر اين تعطيالت مسلمانان و مسيحيان نيز در پيش است

و ] فـارس  [ در قبـال مـذاكرات پيـشنهادي خلـيج         العمل آمريكا    نسبت به عكس   راويي ش -8
 قـصد  در قسمتي از گفتگو وي سؤال كرد كه آيا آمريكا. دادجامعه اروپا قدري حساسيت نشان     

 در ايـن زمينـه      سفير نيز در پاسخ اظهار داشـت كـه آمريكـا          . شود» ور  حمله«دارد به اين پروژه     
يـز  خواستيم كامالً در جريان امور قرار بگيريم تا بتوانيم پاسخ مناسـب را ن               انتقاداتي دارد؛ ما مي   

  .آماده كنيم
 سـپتامبر بـه بررسـي       29 سفير هلنـد در تـاريخ        »بن دين « هنگامي كه سفير در گفتگو با        -9

وي گفـت تـصور     .  پرداخت، سفير هلند اظهار تعجب نمـود       شيراويمطالب عنوان شده توسط     
 بـا قراردادهـاي تـضميني       قطـر از جملـه    ] فـارس  [هاي حوزه خليج    كند كه تك تك دولت      نمي

درازمدت عرضه نفتي كه از كنترل و حاكميت آنها بر تصميمات مربوط به توليد خواهد كاست                
وي گفت، امنيت عرضه، قراردادهاي مستقيماً منعقده بين يك دولـت و دولـت              . موافقت نمايند 

شهاي نظـامي، اهـداف درازمـدت    هاي ديگر مانند فرو  ديگر و انعقاد قراردادهاي وسيع در زمينه      
كنـد كـه ايـن مـذاكرات بـه توافـق              دهند، اما دولت فرانسه نيز گمان نمـي          را تشكيل مي   فرانسه

 ،گيـري كنـد      قصد دارد در حين مذاكرات حمايت از اعراب موضـع          فرانسه. شودمطلوب منجر   
ر جامعه اروپا قابل قبول نيست اما اين عمـل راه  داند اين كار براي ديگر طرفين وي د   گرچه مي 

همـوار  ] فـارس  [ و كـشورهاي حـوزه خلـيج       هاي دوجانبـه بـين فرانـسه        را براي نيل به توافق    
  .سازد مي

 اين اولين باري است كه ما با دولت بحرين در مورد مـذاكرات اروپـا و خلـيج                 :  نظريه -10
 در گفتگو با سفير انگلـيس اعتـراف كـرده اسـت كـه              راوييش. ايم  سخن به ميان آورده   ] فارس[

  حائز اهميت باشد و بالعكس و قبل از كنفرانس طائفكند اين مذاكرات براي بحرين گمان نمي 
 نتـايج   تأييـد به همين علـت بهتـر اسـت منتظـر           . كرده بود نيز اين موضوع را با جديت دنبال ن       
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 گيري آمريكـا    كنندگان باشيم و پس از آن در مورد موضع           از سوي ديگر شركت    كنفرانس طائف 
در نتيجه آنچه كه گفته شد، لحن و محتواي مذاكره پيشنهادي           . گيري نماييم   در قبال آنها تصميم   

   .يست نو جامعه اروپايي به نفع منافع آمريكا] فارس [خليج
  پلترو

  
  63سند شماره 

  1358 آبان 5 ـ 1979 اكتبر 27  محرمانه
  ، ابوظبيسفارت آمريكا: به  0118 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از

، ، دوبلـين  ، دوحـه  ، دمـشق  ، بـن  ، بيروت ، امان هاي آمريكا در وين     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تهران، رم، لندنكويت
  209699وزارت امور خارجه : مرجع

  ـ جامعه اقتصادي اروپا را ] فارس [ مذاكرات خليجعتيبه: موضوع
  هدد  ربط ميبه مسئله ساف

 و ها را در ايجاد يك حكومت مستقل در نوار غزه اي حقوق فلسطيني  در مصاحبهگويا عتيبه
ـ        ] فـارس  [ به مذاكرات نفتي كشورهاي خليج     ساحل غربي  ط داده  و جامعـه اقتـصادي اروپـا رب

 كـردن هنگام مطـرح    . خواهشمند است در اولين فرصت مسئله را براي وي تشريح كنيد          . است
 بـا شـمول مـسائل سياسـي در           از تلگرام مرجع استفاده كنيد تا بدانند كه آمريكـا          موضع آمريكا 

  .مذاكرات مربوط به انرژي مخالف است
  كريستوفر

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »، در خليج فارسنقش نظامي غرب، به ويژه آمريكا«
  

  64سند شماره 
  1351 مرداد 24 ـ 1972 اوت 15  سري

    سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  ، تهران، لندن، كويت، جده، امانمريكا در ابوظبيهاي آ سفارتخانه: به

  1972 اوت 9 ـ 144792وزارت امور خارجه : مرجع
  ج فارس در قبال كشورهاي حاشيه جنوبي خليسياست تسليحاتي آمريكا: موضوع

نويس سياست تـسليحاتي در قبـال كـشورهاي           براي هر يك از مخاطبين يك نسخه از پيش        
نـويس وسـيله كميتـه     ايـن پـيش  ). تلگـرام مرجـع   (شـود  مي ارسال حاشيه جنوبي خليج فارس 

 و تـصويب  تأييدرد اي است كه بايد مو  و تصويب شده است و در مرحله    تأييد وزيرانمعاونين  
                                                                               راجرز. نيز قرار گيردكاخ سفيد

  سياست تسليحاتي در قبال كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس: به پيوست
  
  1350دي  22 ـ 1972 ژانويه 12  سري

  معاون وزير: به  سيسكو. ج. خاور نزديك، جوزف  بخش امور: از
   در قبال كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارسسياست تسليحاتي آمريكا

 ج فـارس   در قبال كشورهاي حاشيه جنوبي خلـي       گزارش پيوست سياست تسليحاتي آمريكا    
گـردد و      براي شما ارسال مـي     » ديك هلم   « اوت 17 و يادداشت    92NSDMاست كه در پاسخ به      
  . براي مطالعه و بررسي تهيه شده استوزيرانوسيله كميته معاونين 

  وزيرانگزارش به كميته معاونين : ضميمه
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  اننويس گزارش به كميته معاونين وزير پيش
   و عماننشينهاي حاشيه جنوبي خليج فارس فروش سالحها و خدمات دفاعي به شيخ

  
  مقدمه

 بـراي خريـد     نـشين عمـان      و شـيخ   نشين حاشيه جنوبي خليج فارس      در حال حاضر نُه شيخ    
كه در برنامه فروشهاي نظامي خارجي گنجانـده شـده واجـد             سالحها و خدمات دفاعي آمريكا    

 آنهـا را   فروش تجاري تجهيزات نظامي به       پس از استقالل اين كشورها، انگليس     . نيستندشرايط  
در گذشـته تعـداد   . نياز خود را بيابنـد   و آنها خود بايد منبع دريافت سالحهاي مورد        نكرد تأييد

ه آمريكايي از قبيـل سـالحهاي كوچـك و مهمـات از طريـق منـابع                 محدودي از تجهيزات ساد   
تغيير اوضـاع ايجـاب     .  در اختيار بعضي از اين كشورها قرار داده شد          انگليس تأييدتجاري و با    

تري در قبال فروش سالحها و خدمات دفاعي به منطقـه      كند كه دولت آمريكا سياست قطعي       مي
  .يش گيرد در پ1975تا پايان سال 

.  اسـت  يالبته برآورد بازار تجهيزات و خدمات نظامي منطقه تا چند سال آينده كار دشـوار              
 در ايـن منطقـه       و بلژيك   منحصراً توسط انگلستان    در بيست سال گذشته    فروش كلي نظامي كه   
اگـر  . رعت بيشتري خواهد يافت    ميليون دالر بوده است ولي احتماالً س       10انجام گرفت بالغ بر     

تـر از   تر و به طور كلي پيشرفته      كه ثروتمندتر و پرجمعيت    بينيم كويت   در مقام مقايسه برآييم مي    
 ميليـون دالر خـود را بـه         43 است، در همين مـدت        و عمان   خليج فارس  جنوبينشينهاي    شيخ

  . داده استخريد تسليحات اختصاص
  

   منافع آمريكا-1
، ، قطـر   در كـشورهاي كوچـك نفتـي بحـرين         اي براي گسترش روابط تجاري آمريكا       حوزه

ليـارد دالري را تـشكيل      آنها جمعاً يـك بـازار نـيم مي        .  وجود دارد   و عمان  امارات متحده عربي  
  درصد بوده است؛ و در توليد نفـت آنهـا نيـز آمريكـا              10 از آن فقط     اند كه سهم آمريكا     داده  مي

 با اين كـشورهاي در حـال ظهـور نـوعي رابطـه سياسـي و                 ولي رابطه آمريكا  . سهم عمده دارد  
 با ثبات اين كشورهاي كوچـك اسـتراتژيك         همراهو اقتصادي   توسعه سياسي   . غيرمستقيم است 

 بـسيار بـا      و ايران  ، كويت  در عربستان سعودي   در رابطه با منافع مهم و مستقيم اقتصادي آمريكا        
ستان بر از نفت خام عا بماند آمريكاابرجتا زماني كه قراردادهاي امتيازاتي كنوني پ   . اهميت است 

المللي نفت هـر چـه        روابط آنها در صنعت بين    .  سود مهمي خواهد برد     و ايران  ، كويت سعودي
 با  مريكاآ روابط   ،]فارس [تر خليج   باشد، ذخاير عظيم نفت خام و ذخاير ارزي كشورهاي بزرگ         

هـاي    نـشين   تا آنجا كه به شـيخ     . كرداين كشورها را داراي اهميت استراتژيك و تجاري خواهد          
كنـد كـه نـه         ايجاب مي  شود، منافع وسيع آمريكا      مربوط مي   و عمان  حاشيه جنوبي خليج فارس   

از نظـر   .  دوستانه برقرار بماند بلكه امنيت و توسعه منظم نيز در آنجـا برقـرار گـردد                تنها روابط 
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 در باال بردن ميزان امنيـت منطقـه          و اوضاع آنجا، آمريكا    ]فارس [ در خليج  ماهيت منافع آمريكا  
  :كند اهداف زير را دنبال مي

 راديكال خارجي و يا داخلي ضدآمريكايي يا ضدغربي را مورد مطالعه            نفوذ گروههاي ) الف
  دهد؛ قرار مي
 را بـه همكـاري در    و كويت، عربستان سعوديكشورهاي دوست ساحلي از قبيل ايران  ) ب

  نمايد؛   دعوت مي]فارس [به عهده گرفتن مسئوليت امنيت تمام منطقه خليج
  نمايد؛  را به ايجاد نيروهاي مؤثر داخلي تشويق ميانگليس) پ
 و ]فـارس  [ نقش دوفاكتو در برقراري امنيت بخـش جنـوبي خلـيج     ي را از ايفا   انگليس) ت
  نمايد؛  گذار مي  به تدريج وارد يك مرحلهعمان
 و در ظاهر و در واقعيت سعي دارد از ايفـاي نقـش حـامي و طرفـدار بخـش جنـوبي                       )ث
  . امتناع ورزد به جاي انگليس و عمان]فارس[خليج
  

   اوضاع امنيتي-2
 ]فـارس [جنوبي خلـيج   در حمايت از كشورهاي بخش       با وجودي كه وظيفه رسمي انگليس     
براي .  منافعي دارد]فارس[ ثبات حاشيه جنوبي خليج يرو به اتمام است، ولي اين كشور در ابقا        
 در نظـر دارد افـسران انگليـسي را    ، انگلـيس ]فـارس  [حمايت از امنيت بخـش جنـوبي خلـيج       

 تجهيزات نظامي در اختيار نيروهاي محلي قرار دهد و با آنها قراردادهايي منعقـد               تعويض كرده 
 بتواننـد بـراي بازديـد مكـرر از بنـادر و تمرينـات               سازد كه در صورت نياز، نيروهاي انگلـيس       

در رابطه با خطرات نظامي كـه ممكـن اسـت عليـه بخـش جنـوبي       . شوندآموزشي وارد منطقه  
كننـد توانـايي و اسـتعداد          وجود داشته باشد، اين قراردادهاي انگليسي تالش مـي         ]فارس[خليج

  .دفاعي كشورها را باال ببرند
  
  تهديد

 افزايش خواهد يافـت ولـي نـوعي خطـر نظـامي             ]فارس[ در خليج  حضور دريايي شوروي  
 نقـش چـين  . اسـت  حمايـت از نفـوذ ديپلماتيـك شـوروي        رود و بـراي       مستقيم به شمار نمـي    

كمونيست در منطقه تجاري است و در صورتي كه امكان داشته باشـد بـه جـاي ايفـاي نقـش                      
 در جنــوب مداخلــه نظــامي عــراق. پــردازد  بــه عمليــات منحــرف كننــده مــي،نظــامي مرســوم

 خنثـي   هـاي خـود عـراق        و اعراب و نيز ضـعف      العمل ايران    با عكس   و يا كويت   ]فارس[خليج
انه بايد گفـت دو كـشوري كـه در آينـده خواهنـد توانـست مـسئوليت امنيـت                    متأسف. گردد  مي

تنهـا   -  و عربـستان سـعودي    ايـران -ل نماينـد     تقبـ  انگلـيس » خروج« را به دنبال     ]فارس[خليج
 و  ولي مداخله ايـران   . روند   به شمار مي   جنوبي] فارس[عليه كشورهاي خليج  » مهاجم«نيروهاي  

يابي به اهداف ارضي محدود در        به منظور دست   يا   ،بيني   پيش   در آينده قابل   يا عربستان سعودي  



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

176

ـ  اكنون آغاز شده است   اين مسائل همدربارة كه بحث و مذاكره  نقاط مورد اختالف خواهد بود 
 خواهد بود كـه مـا هـم         -  در صورت وقوع عدم ثبات سياسي      - يابي به اعاده نظم     ـ و يا دست   

  .بات سياسي از بين برودسعي داريم اين عدم ث
.  هـستند  ]فـارس [خلي تنها خطرات جدي واقعي عليه ثبات حاشيه جنـوبي خلـيج           عوامل دا 

اطالعات موجـود   . اند  هاي انقالبي عربي در سرتاسر منطقه پراكنده        هاي بسياري از نهضت     هسته
دهد كه اين گروههاي خرابكار از نظر تعداد اعضا كوچك بوده و سازماندهي درسـتي                 نشان مي 
 و جمهـوري    آنـان از طـرف عـراق      .  در حال حاضر نيز تحت نظارت و كنترل هستند         نداشته و 

 سالح و آموزش در اختيـار       شوند و عراق     از نظر ايدئولوژيك و تبليغاتي حمايت مي       خلق يمن 
  و روسـيه هـاي چـين   اگـر كمونيـست   . دهـد   ميقرار  ] فارس[ عناصر بعثي حاشيه جنوبي خليج    

 افزايش دهنـد بايـد انتظـار داشـت كـه بـه              ]فارس[حضور ديپلماتيك خود را در جنوب خليج      
 حاكمه قبـل    هيأتحمايت از اين گروههاي خرابكار نيز بپردازند كه نيروي واقعي آنها در برابر              

تمام اين عناصر انقالبي با منافع      .  به مرحله آزمايش گذاشته نخواهد شد      نگليساز خروج كامل ا   
آنها با اسـتفاده از خـصومت ناسيوناليـستي اعـراب در قبـال              .  در منطقه متخاصم هستند    آمريكا

هاي آگاه از نظـر     ضدآمريكايي در بين جمعيت    به تحريك احساسات      از اسرائيل  حمايت آمريكا 
 ]فـارس [العملهاي مردمي سبب خواهد شد كه حكام خلـيج          بروز اين عكس  . پردازند  سياسي مي 

  . همكاري نمايند، به خصوص در امور برقراري امنيت،نتوانند با آمريكا
 بـا    غربي يك گروه انقالبي به نام جبهه خلق آزاديبخش خلـيج غربـي              عمان در استان ظفار  

هـاي چينـي و احتمـاالً تحـت            و تعـدادي از كمونيـست      كمك جمهوري دمكراتيك خلق يمن    
طلب را به دست گيرد و اعالم كرده است كه            يي توانسته است كنترل انقالب جدا     حمايت عراق 

 از ديگـر    بـا وجـود اينكـه ظفـار       . نيـست  ديگر تحت كنترل نيروهاي سلطان عمان        منطقه ظفار 
 جداست حالت ارتجاعي اين نيروي كوچك چريكـي و هـدف      و خليج فارس   هاي عمان   بخش

 است، اگر داراي فوريت نباشد، نـشانگر جـديتي          ]فارس[بخش عربي خليج  » آزادسازي« كه   آن
و تعدادي از ظفاريهايي كه . است كه در خطر راديكالها عليه ثبات سياسي كل منطقه نهفته است   

 كنند نيز بـه عنـوان مخـالفين سياسـي شـناخته شـده و                  طرف خدمت مي    در نيروهاي مناطق بي   
  . همكاري دارنداحتماالً با جبهه خلق آزاديبخش خليج عربي

  
  نيروهاي دفاعي و امنيتي

 قادر به مقاومت در برابـر حملـه كـشور           ]فارس[هيچيك از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج     
يت اصلي آنها كه همانا برقراري نظـم داخلـي          مأموره با   ولي در رابط  .  نيستند بزرگي چون ايران  

. رسـد   است نيروي دفاعي و امنيتي آنها از نظر تعداد، تجهيزات و آمـوزش كـافي بـه نظـر مـي                    
 نفر اسـت بـالغ بـر        200000 نسبت به كل جمعيت اين كشور كه بيش از           نيروي دفاعي بحرين  

 نفـر نيـروي مـسلح       2500حدود  )  نفر 100000جمعيت كمي بيش از      (قطر. باشد   نفر مي  2000
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 نفـر جمعيـت دارد داراي يـك نيـروي مـسلح             200000 كه كمتـر از      امارات متحده عربي  . دارد
هنگ  نفري پيشا  1800ين نيروها را نيروي     ترين بخش ا     نفره است كه مهم    9000دفاعي و امنيتي    

نيروهـاي دفـاعي و امنيتـي       . دهند   تشكيل مي   نفري دفاعي ابوظبي   6000وي  عمان بيطرف و نير   
  و واحدهاي اطالعاتي ايـن كـشورها نيـز بـه وسـيله انگلـيس               ]فارس[كشورهاي جنوبي خليج  

يام عناصر انقالبـي    آنها از توانايي و قدرت آتش براي مبارزه عليه ق         . گردند  رهبري و هدايت مي   
  .ضد رژيمهاي محلي برخوردارند

انـد ظـاهراً در       نيروهاي مسلح سلطان عمان كه به افسران و تجهيزات انگليسي مجهـز شـده             
هـايي     موفقيت خنثي كردن فعاليت گروههاي كوچك عصيانگر در كوهستانهاي دور افتاده ظفار          

 چه باشد، بايد گفت اين نيرو از نظر تعداد، تجهيزات           نتيجه مبارزه كنوني هر   . اند  به دست آورده  
 به حمايت از رژيـم در منـاطق         ،هاي چريكي منطقه را محدود كرده       و تحرك قادر است فعاليت    

  . بپردازد و عمانحياتي مسقط
 از نظـر فيزيكـي      مـان و ع جنـوبي   ] فـارس [نكه نيروهاي امنيتي كشورهاي خلـيج     خالصه اي 

قادرند امنيت داخلي را در مناطق مهم برقرار كرده و به حمايت از رژيمهـاي موجـود مبـادرت                   
 حاكمه وفادار خواهند مانـد و يـا خـود بـه صـورت يـك         هيأتاينكه آيا اين نيروها به      . ورزند

بـه  . ي منطقه خواهد بـود  نيروي انقالبي محرك درخواهند آمد، احتماالً مسئله اصلي ثبات سياس         
 بيـشتر يـك     و عمـان  ] فـارس [ طور خالصه بايد گفت امنيت كشورهاي حاشيه جنوبي خلـيج         

  .مسئله سياسي است تا نظامي
  

  نقش انگليس
 مبني بر اعطـاي اسـتقالل        از تصميم انگليس   ]فارس[نشينهاي خليج   با وجود اينكه تمام شيخ    

 با خروج نيروهاي نظـامي عمليـاتي        كامل به آنها استقبال كردند ولي هيچيك از آنها به جز قطر           
كـه  انـد    موافقـت كـرده    موافقت نكردند و همه اين كشورها و نيز قطر         ]فارس[ از خليج  انگليس
 به ايفاي نقش به عنوان نيروي دفاعي محلي ادامه دهد و افـسران انگليـسي بـر اسـاس                    انگليس
  . نيز به همين نقش خود ادامه خواهد داد در عمانانگليس.  قرارداد در آنجا بمانندتغيير

 بسيار حـائز اهميـت       و عمان  ]فارس[نقش افسران انگليسي در برقراري امنيت داخلي خليج       
است، چون شايع است كه نيروهاي دفاعي و امنيتـي محلـي كـه مركـب از مـزدوران عربـي و                      

هايي كه داعيـه دفـاع از آنهـا را دارنـد              غيرعربي هستند نسبت به افسران انگليسي بيش از رژيم        
  از دسـت انگلـيس  ]فـارس [كه كنترل امنيت جنوب خلـيج     آيا اين فرضيه، اكنون     . وفادار هستند 

خارج و به عهده حكام محلّي گذاشته شده باز هم كاربرد خواهد داشت يا خير، در حال حاضر        
غيرقابل پاسخگويي است؛ عالوه بر اين معلوم نيست مسئله استقبال از افسران انگليسي تا چـه                

 در برقراري امنيـت در      ولي واقعيت اين است كه تداوم حضور انگليس       . شته باشد حدي ادامه دا  
  .ست عامل ايجاد ثبات بوده و به نفع آمريكا و عمان]فارس[جنوب خليج
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ريت نظامي در نيروهاي دفاعي عماني       منبع اصلي ارائه تجهيزات، آموزش و نيز رهب        انگليس
 سعي دارد اين موقعيت را حفظ نمايد چون عالوه بر منافع            انگليس.  بوده است  ]فارس[و خليج 

 را  يي و نفوذ نقش مستشاري انگليس     اتواند كار    مي ]فارس[تجاري، كنترل منبع تسليحاتي خليج    
 در امـور   از نفوذ انگليس،ظهور ديگر كشورها به عنوان منابع تسليحاتي منطقه. نيز افزايش دهد  

 را نسبت به نقش     ما نبايد حساسيت شديد انگليس    .  خواهد كاست   و عمان  ]فارس[امنيتي خليج 
  . در نظر داشته باشيم]فارس[ در خليجفزاينده نيروي بيگانه

 دير زماني است كه هدف انتقادهاي ناسيوناليستي واقع شـده  ]فارس[ در خليج نقش انگليس 
ي آنهـا   ها   كه سعي در بر هم زدن برنامه       است؛ گروههاي انقالبي به مبارزه عليه حضور انگليس       

 روي منطقه نيز گهگاه اين نقـش انگلـيس   حتي گروههاي حاكمه ميانه. را دارد خواهند پرداخت   
 و به خـصوص     ايران.  به خصوص اگر اين ايفاي نقش شديد باشد        ،دهند  را مورد انتقاد قرار مي    

 تداوم  با اين وجود  .  حساسيت نشان خواهند داد    نگليس نسبت به تداوم نفوذ ا     عربستان سعودي 
 مورد قبول دولت و دشمن است و ريشه در تاريخ    ]فارس[ در امور امنيتي خليج    حضور انگليس 

 يـا   از طرف ديگر، حضور آمريكا    . تر از همه در حال ضعيف شدن است         دارد و آشناست و مهم    
  به خصوص اگر قرار باشد جانشين انگلـيس        ]فارس[يك نيروي خارجي ديگر در صحنه خليج      

عـالوه بـر    . آميز و خطرناك تلقي خواهد گرديد       شود به وسيله بعضيها يك اقدام جديد تحريك       
 هدف حمالت گروههاي ناسيوناليستي قـرار        براي حمايت از اسرائيل     مانند آمريكا  اين، انگليس 

  .گيرد نمي
  

  نقش آمريكا
 بخواهـد و چـه نخواهـد منبـع          شود، حال چه آمريكا      در اينجا مطرح مي    مسئله نقش آمريكا  

حتـي اگـر    . گـردد    واقع مـي    و عمان  ]فارس[ليجاصلي تجهيزات و خدمات نظامي كشورهاي خ      
هاي امنيتـي متكـي باشـند،          از نظر كمك    مايل باشند به انگليس    ]فارس[كشورهاي جنوب خليج  

 اولين انتخاب آنها خواهد     باز هم مايل خواهند بود منبع جايگزين ديگري داشته باشند و آمريكا           
  . بود

 هـاي انگلـيس      عـالوه بـر كمـك      رژيمهاي محلي بخواهند از حمايـت آمريكـا       ممكن است   
 را بـه   و عمـان ]فارس[استفاده كنند و سازندگان آمريكايي تجهيزات نظامي توجه رهبران خليج      

هـاي گـشتي و       آمريكايي از قبيـل تجهيـزات نـسبتاً پيچيـده چـون هواپيمـا، كـشتي               سالحهاي  
هـا در اختيـار دارنـد خواهنـد         با ثروتي كه ايـن ملـت      . سالحهاي ضدهوايي جلب خواهند كرد    

 تقاضاي آنها   اگر آمريكا . كنندنياز خود را از هر جاي ديگر خريداري          توانست سالحهاي مورد  
 موجبات رنجش خاطر اين رژيمها فراهم خواهد آمد و سبب           ، نپذيرد نقش انگليس را به خاطر    

 كـشورهاي   يخواهد شد كه آنها بـه منـابع تـسليحاتي ديگـر چـون اروپـاي غربـي بـه اسـتثنا                     
ولي اگر تقاضاهاي آنهـا را در مـورد تجهيـزات و خـدمات آمريكـايي                . كمونيستي روي آورند  
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فروش تجهيزات دريايي و هوايي و غيره كـه بـراي        . ئله پيش خواهد آمد   برآورده سازد چند مس   
 را ايجاب    ممكن است آموزش و تعميرات درون كشوري توسط آمريكا         ،گي دارد   اين نيروها تاز  

ـ  .  خواهد بود   به جاي انگليس   نمايد كه به معني جايگزين شدن آمريكا       ر ايـن، مـا بايـد       عالوه ب
خود را آماده پذيرش اين واقعيت بكنيم كه اگر به يك كـشور تجهيزاتـي بفروشـيم كـشورهاي        

  .ديگر نيز خواهان خريدهاي مشابه خواهند شد
كز شـبكه نظـامي      مر بحرين.  واجد شرايط خاصي است     بحرين ، و انگليس  از نظر نقش آمريكا   

شـود     سبب مـي    بوده است، ولي خروج انگليس     ]فارس[ در كنترل جنوب خليج    و سياسي انگليس  
. سـت  آمريكا  از آنِ  كه فقط نيروي دريايي آمريكا در آنجا بماند و منافع نفتي نيز به جاي انگلـيس               

آورنـد،    روي مـي ها براي جلب حمايت به كشورهاي بزرگتر منطقـه و آمريكـا             در حاليكه بحريني  
  .رود  به سرعت از بين مي]فارس[ در اين كشور نيز برخالف بقيه نقاط جنوب خليجمنافع انگليس

  
  گيري  نتيجه-3

كند يك خطر      را تهديد مي   و عمان  ]فارس[ يه جنوبي خليج  خطري كه ثبات كشورهاي حاش    
 نياز چنـداني بـه تجهيـزات اضـافي نظـامي            اين كشورها و كشور عمان    . سياسي است تا نظامي   

 با اين وصـف   . ورد اهداف غيرنظامي ديگر مصرف نمايند     متوانند در     نداشته و منابع خود را مي     
فـروش  . آنها سالحهاي بيشتري خواهند خواسـت و قـادر نيـز هـستند مبـالغ الزم را بپردازنـد                  

 فـروش تـسليحاتي جهـاني حـائز اهميـت نيـست، لـيكن               به نسبت تجهيزات نظامي در منطقه     
 كشورهاي جنوب    ممكن است  .سازد  هاي آمريكايي را از موقعيت ممتازي برخوردار مي         شركت
خواهنـد     متكي باشند ولي نمـي      بر تجهيزات و آموزشهاي نظامي انگليس       و عمان  ]رسفا[خليج

ما بايد خود را آماده سازيم تا در صورتي كه          .  تنها منبع تسليحاتي و آموزشي آنها باشد       انگليس
بگذارد و يا در مورد سالحهاي آمريكايي ترجيح قابـل           قادر نباشد سالح در اختيار آنها        انگليس
  .اي رؤيت شود، مقدار معقولي از سالحهاي آمريكايي را به آنها بفروشيم مالحظه

 در قبال وسايل دفاعي و      و عمان ] فارس[  از پاسخ به تقاضاهاي كشورهاي خليج      امتناع آمريكا 
 نوعي توهين به ايـن كـشورها بـوده و سـبب             ،ص در قبال ميزان منطقي سالحهاي ساده      به خصو 

  .ورود ديگر كشورها، احتماالً اروپاي غربي و شايد كشورهاي كمونيستي به اين منطقه خواهد شد
در چند سال آتي سياست ما در زمينه فروش تجهيزات و خدمات دفاعي بـه ايـن كـشورها                   

ناپذير    منافع تجاري و اجتناب    ، در امنيت منطقه    نقش انگليس  ،امكانبايد طوري باشد كه تا حد       
همچنين مهم اسـت كـه مـا در         .  كاهش ندهد   را  با اين كشورها   رابطه مستقيم و نزديكتر آمريكا    

اي  انتخاب نوع تجهيزاتي كه مايل به فروش آنها هستيم دقت كرده، فروش تجهيزات نسبتاً ساده              
 نماييم و به اين كشورها بقبوالنيم كه به دسـت           تأييدتواند كمكي در ايجاد ثبات باشد         را كه مي  

به جـاي حفـظ امنيـت       ممكن است   آوردن سالحهاي پيچيده و گرانقيمت درست نيست چون         
  .منطقه موجبات بر هم زدن آن را فراهم آورد
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   پيشنهادات-4
 بـراي   و عمـان  ] فـارس [ اشيه جنوبي خليج  بيني تقاضاهاي كشورهاي ح     در پيش الزم است   

، دولت آمريكا سياستي واقعگرايانـه اتخـاذ نمايـد كـه            خريد تجهيزات و خدمات نظامي آمريكا     
. كنـد ك   در منطقه كم    قابليت كاربرد داشته باشد و به اهداف امنيتي آمريكا         ،بدون ايجاد تناقض  

 منبع اصلي تجهيزات و خـدمات       ما بايد با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در حال حاضر آمريكا            
 اسـت و اخيـراً      ]فارس[ يعني دو كشور مسئول در امنيت خليج        و ايران  نظامي عربستان سعودي  

 كرده است، تأييد را براي ورود به اليحه فروش نظامي خارجي ايط كويترئيس جمهور نيز شر  
چـون و     همچنين بايد نشان بدهيم كـه از نقـش بـي          . در اين زمينه اتخاذ نماييم    را  سياست خود   
 آگاه بـوده و     مان و ع  ]فارس [ در برقراري امنيت كشورهاي حاشيه جنوبي خليج       چراي انگليس 

  .تا زماني كه مورد قبول مقامات و افراد محلي باشد ما نيز نسبت به آن اعتراض نداريم
 بدانـد نـوعي    را منطقه انحصاري نفوذ تسليحاتي انگليس   ]فارس[ خليج ،اگر سياست آمريكا  

ست و كشورهاي منطقه آن را غيرمعقـول و غيرقابـل پـذيرش خواهنـد               فكري نشان داده ا     كوته
 مبني بر فروش همه نـوع تجهيـزات نظـامي بـه منطقـه               از طرف ديگر، سياست آمريكا    . دانست

امي  را به عنوان حـ     خواهد جاي انگليس     مي ممكن است اين تصور را به وجود آورد كه آمريكا         
 را بـه مبـارزه       بگيرد و ديگر كشورها از جمله شـوروي        ]فارس[كشورهاي حاشيه جنوبي خليج   

انگيزد، و سبب خواهد شد كشورهاي منطقه به جاي مصرف كـردن منـابع خـود در اهـداف                     بر
  .ند را براي خريد سالحهاي نظامي غيرضروري مورد استفاده قرار ده،غيرنظامي

  :كنيم براي برقرار كردن موازنه منافع خود در منطقه، سياست زير را پيشنهاد مي
 و   كـه مايـل هـستيم رابطـه آمريكـا          دهـيم  مشورت نماييم و به آنها نـشان          با انگليس  -الف
 ادامه يابد و با آنهـا دربـاره خطـوط           ]فارس[ در همكاري پيرامون برقراري امنيت خليج      انگليس

  . صحبت و مذاكره نماييمامنيتاصلي و منطق نهفته 
 را در فـروش مقـدار معقـولي از تجهيـزات و              ما بايد تالشهاي بخش تجارتي آمريكـا       -ب

چـك،  خدمات دفاعي مورد نياز واقعي امنيتي منطقه از قبيل تجهيزات ارتبـاطي، سـالحهاي كو              
توپخانه سبك، هواپيماهاي شناسايي سبك، وسايل حمـل و نقـل نظـامي، هليكـوپتر و وسـايل            

مـا بايـد تقاضـاهاي فـروش را مـورد           .  و تصويب قرار دهـيم     تأييد و غيره مورد     ساحليگشتي  
  .مالحظه قرار داده و گواهي كنترل صدور مهمات را در قبال هر مورد خاص صادر نماييم

ري براي خريد بعضي از انواع تجهيـزات مناسـب نيـستند و مـا انتظـار            ولي كانالهاي تجا   - پ
.  از طريق اليحه فروش نظامي خـارجي بـرآورده شـود           ]فارس[داريم تقاضاهاي كشورهاي خليج   

 ، ايـران   و شايد عربستان سعودي    توانيم اين تجهيزات را از طريق انگليس        ابتدا بايد ببينيم كه آيا مي     
اگر اين كار امكان نداشته باشـد بايـد آمـاده شـويم كـه               .  به آن نقاط منتقل نماييم يا خير       و كويت 

  .تعداد محدودي از اين تجهيزات را از طريق فروش نظامي خارجي در اختيار آنها قرار دهيم
 طريق فروش نظامي خارجي و انتقال از يك كشور ديگر،    در رابطه با فروش مستقيم از      -ت
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اليحه فروش نظامي خـارجي، صـالحيت كـشورهاي حاشـيه           ) 1) (الف (3بايستي طبق بخش    
جمهور ثابت نمايد كه فـروش ايـن           قرار گيرد و رئيس    تأييد مورد    و عمان  ]فارس[جنوبي خليج 
و بايـد ايـن     » . را تقويت كرده و صلح جهاني را افزايش دهـد           آمريكا امنيت«تواند    تجهيزات مي 

ايـن  . كشورها را نيز در فهرست كشورهاي داراي صالحيت فروش نظامي خارجي وارد نماييم            
  .جمهور مجبور نباشد تنها به تعيين صالحيت مشغول شود شود كه رئيس امر سبب مي

 ي نظامي آمريكايي را در سطح مستـشار و يـا ابقـا            وهاينير البته فروشهايي كه حضور      -ث
البتـه  .  قـرار دهـيم    تأييـد كنـد نبايـد مـورد            ايجاب مي   و عمان  ]فارس[وسايل در جنوب خليج   

توانند اين كار را انجام دهنـد مـشروط بـر اينكـه مـسئله سـالحهاي                   هاي خصوصي مي    شركت
  . در سطح مستشاري اجتناب ورزيم داريم از رقابت با انگليسما سعي. آمريكايي باشد

 و  ]فـارس  [ در سياست كلي خود، ما نبايد تقاضاهاي كشورهاي حاشيه جنـوبي خلـيج             -ج
 را بـراي خريـد تجهيـزات پيچيـده نظـامي از قبيـل توپخانـه سـنگين، ناوهـاي جنگـي،                       عمان

  . هاي جنگي و تانك تصويب نماييمهواپيما
شود بايستي به طور جداگانه مورد مالحظـه قـرار            تقاضاهايي كه در مورد اين تجهيزات مي      

گرفته با ضرائبي از قبيل خطر نظامي، تعادل نظامي منطقه، امكان ايجاد مسابقه تسليحاتي محلي               
 هـاي آمريكـا   وازنـه پرداخـت  ي كه اينگونه فروشـها بـر م  تأثيراي،  و امكان افزايش تشنج منطقه 

 ما به    در صورت عدم پاسخگويي   ) مثالً خريد از بلوك شوروي    (خواهد داشت و راههاي ديگر      
  . سبك و سنگين شوند،اين تقاضاها و غيره

  
  65 سند شماره

  1351 شهريور 7 ـ 1972 اوت 29  سري
      سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  ، تهران، لندن، مسقط، منامه، كويت، جده، امانابوظبي: به

  1972 اوت 15 - 8302الف : مرجع
  ]فارس [ در قبال كشورهاي حاشيه جنوبي خليجسياست تسليحاتي آمريكا: موضوع
 تصميم شوراي امنيت ملي كه نـشانگر تـصويب رياسـت            186اي از يادداشت شماره       نسخه
 بـر    و عمـان   ج فـارس  ي فروش تجهيزات نظامي به كشورهاي حاشيه جنوبي خلـ         دربارهجمهور  

 است براي شما به پيوست ارسال       يرانهاي خاص در يادداشت كميته معاونين وز        اساس اولويت 
  )تلگرام مرجع(گردد  مي

انـد،    ـ چـون واحـدهاي شـما ايـن تلگـرام مرجـع را دريافـت نكـرده          و مسقطبراي منامه
  .داريم  را به همراه اين نامه هوايي برايتان ارسال ميهايي از اين يادداشت  رونوشت

  راجرز
   تصميم شوراي امنيت ملي186يادداشت شماره : ضميمه
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  كاخ سفيد
  واشنگتن

  1351 مرداد 27 - 1972 اوت 18  سري
  جه، وزير دفاعوزير امور خار: به   تصميم شوراي امنيت ملي186يادداشت شماره 

  سرپرست كميته معاونت وزيران شوراي امنيت ملي
   و عمان به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارسفروش تجهيزات نظامي آمريكا: موضوع
 آوريل سرپرسـت    24 را كه به همراه يادداشت       يرانجمهور گزارش كميته معاونين وز      رئيس

فروش تجهيزات و خـدمات دفـاعي   « در شوراي امنيت ملي تحت عنوان    نرايته معاونين وز  كمي
  .ارائه شده بود مورد مالحظه قرار داد»  و عمانهاي جنوب خليج فارس نشين به شيخ

د كـه    اين مسئله بايد بر اصولي استوار باشـ        دربارةجمهور اظهار داشت كه سياست ما         رئيس
 به عهده كشورهاي منطقه گذارده شود و براي نيل به ايـن             ]فارس[مسئوليت امنيت منطقه خليج   

 در منطقه بايد ادامه يابد و        آنها را تشويق به همكاري خواهد كرد و نقش انگليس          هدف آمريكا 
 نيز بايد نقش فعال و مستقيم خود را ايفـا           باال، آمريكا هاي    در همان حال و با پيروي از سياست       

كه درگير  را   و كشورهاي غيرمتخاصمي      مشورتهاي نزديك با انگليس    تداوم نقش آمريكا  . نمايد
تجهيزات نظامي بر اساس    جمهور فروش     رئيس .كند   هستند ايجاب مي    امنيت منطقه خليج   تأمين

 و  را به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارسيرانروش انتخابي در يادداشت كميته معاونين وز  
  :  قرار گرفته استتأييد تصويب كرده است و شرايط زير به خصوص مورد عمان

جهيـزات و خـدمات دفـاعي       توانند ميزان معقولي از ت      هاي خصوصي آمريكايي مي     ـ شركت 
  .گيرند مورد نياز امنيتي اين كشورها را به آنها بفروشند و تحت حمايت قرار مي

ـ در صورتي كه كانالهاي تجاري كفايت ننمايند اين كشورها بايد براي دريافت تجهيزات و               
 البته در صورتي كـه هـدف،        ،درآيندواجد شرايط   خدمات نظامي اليحه فروش نظامي خارجي       

  .رش همكاري در ميان كشورهاي منطقه باشدگست
ـ به عنوان يك سياست كلي، فروش اين تجهيزات بايد به نحوي انجام پـذيرد كـه حـضور                   

 را در زمينه آموزش و تعمير و نگهداري به طور موقـت در ايـن منـاطق                   نظامي آمريكا  نيروهاي
با فـروش تجهيـزات نظـامي آمريكـايي         هاي خصوصي آمريكايي در رابطه        شركت. تعيين نمايد 

 خود را به منطقه گسيل دارند، ليكن بايد از هرگونه           نيروهاي ،توانند از نظر اداري و آموزش       مي
  .گردد امتناع و اجتناب ورزند  ميتالشي كه سبب به هم خوردن نقش مستشاري انگليس

 در ،بر هم زدن ثبـات مـؤثر باشـد     ـ فروش سالحها و ديگر تجهيزاتي كه ممكن است براي           
  . در منطقه مورد مطالعه وسيع قرار خواهد گرفترابطه با منافع آمريكا
 شوراي امنيت ملي بايد بر اجراي اين سياست نظارت داشته و قبل از              يرانكميته معاونين وز  

  .نظر قرار دهد د تقاضاهاي عمده فروش را مورد بررسي و تجدي،صدور جواز و تصويب اعتبار
  كي سينجر.  ا.هنري
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  66سند شماره 
  1351 آذر 9 ـ 1972 نوامبر 30  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  7190،  تهران،سفارت آمريكا: از
  ، كويت، جده، بيروت در امانهاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  .ل دارد نيز ارسا و مسقطشود اين تلكس را براي ابوظبي  درخواست مياز نمايندگي كويت
  سياست تسليحاتي براي كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس: موضوع

خطوط اصلي تصميم دولت آمريكا درباره سياست تـسليحاتي كـشورهاي حاشـيه جنـوبي               
رت امـور خارجـه ارائـه        معاون وزا   نوامبر به ميرفندرسكي   29 به وسيله كاردار در      خليج فارس 

تواند به ما در نظارت بر اعمال  او از اين تبادل اطالعات اظهار قدرداني نمود كه اين امر مي . شد
        فارلند                                                            .دكن كمك  و يمندولت ايران در عمان

  
  67سند شماره 

  1354 دي 20 ـ 1976 ژانويه 10  محرمانه
  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به    ، دوحهسفارت آمريكا: از

  .، تهران، مسقط، منامه، كويت، جده در ابوظبيهاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع
  1438، دوحه 1315دوحه : مرجع

  ي به قطرا سفر فرمانده نيروهاي خاورميانه: موضوع
 فرمانـده نيروهـاي   »بيگلـي . جـي . تومـاس «االر ، درياس دولت قطرتأييدپس از  :  خالصه -1

 و  سـاالر يابـين در  . كـرد  بازديـد    از قطر » خصوصي« ژانويه به طور     7-8ي در تاريخ    ا  خاورميانه
 فرمانده كل نيروهاي مسلح قطر رابطه خـوبي ايجـاد شـد و ايـن                انيشيخ حمد بن خليفه آل ث     

  .پايان خالصه.  هموار كرده است به قطرديدار ظاهراً راه را براي ورود ناوهاي آمريكا
در اين ديدار كـه  .  شد ژانويه وارد دوحه7 ـ  8يخ  در تاربيگلي. جي.  درياساالر توماس -2

 فرمانده كل نيروهاي مسلح      با شيخ حمد بن خليفه آل ثاني       كرد، بيگلي   سفير وي را همراهي مي    
 براي صرف ناهار بـه      و همان روز شيخ حمد     ژانويه مالقات نمود     7 و فرزند امير در تاريخ       قطر

  . پيوستاقامتگاه سفير آمد و به درياساالر بيگلي
 ر بيگلـي  از امير قطر براي سفر درياسـاال شيخ حمد  در ماه دسامبر و به درخواست سفير،      -3
 اظهار داشت كه دولت قطـر مايـل اسـت ايـن بازديـد جنبـه       ولي حمد. دكراي دريافت   يهتأييد

در آن موقع سفير اظهار داشـت كـه مـا در نظـر         . خصوصي داشته و فاقد هرگونه تبليغات باشد      
  در حـضور بيگلـي     بـه دوحـه   را  اي آمريكـايي    داريم در اين سفر بار ديگر موضوع ورود ناوهـ         

ناشي از ورود اين ناوها براي دولت قطـر         » مشكالت سياسي « اين بار نيز از      حمد. مطرح سازيم 
  .)تلگرامهاي مرجع(كند  سخن به ميان آورد و گفت مطرح شدن آن اشكالي ايجاد نمي

 بـا شـيخ     يت نيروهاي خاورميانـه   مأمور به تفصيل در مورد       درياساالر   ژانويه، 7 مالقات   -4
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 سخن گفت و به ورود ناوهاي آمريكايي به بنادر منطقه پرداخت و در مـورد آموزشـهاي                  حمد
 بـين    وي بـر روابـط دوسـتانه      . ديها، كويتيها و ديگران در عرشه ناوها گفتگو كـرد         مشترك سعو 

 كرده و گفـت اميـدوار اسـت         تأكيد نيروهاي خاورميانه با تمام كشورهاي منطقه از جمله ايران        
  . نيز بشوندي بتوانند در آينده نزديك وارد دوحها نيروهاي خاورميانه

 بين دولـت قطـر   ها به دوحه  بار ديگر اظهار داشت كه در صورت ورود اين كشتي  حمد -5
با اين حال وي اظهـار داشـت        . پديدار خواهد شد  » مشكالت سياسي «و ديگر كشورهاي عرب     

 به ديگر بنادر منطقه وارد شده و در سـال گذشـته بـه               كه ناوهاي فرماندهي نيروهاي خاورميانه    
. ها، فرانسويها، هنديها و حتي عراقيها اجازه ورود به بنادر اين كشور داده شـده اسـت                  انگليسي

 ديد مثبتي برخورد  با اظهار داشت كه دولت قطر با درخواست ورود ناو به دوحه      در اينجا حمد  
 اطمينان داديم كه درخواست رسمي در آينده نزديك تسليم دولت قطر            ما به حمد  . خواهد نمود 
  .خواهد شد

مخاطبين به ياد دارند كه دولت قطر حدود يك سال قبل چنين درخواستي را رد               :  نظريه -6
 كننده نفت حوزه خلـيج      واهند به كشورهاي توليد   خ   چون معتقد بود كه آمريكاييها مي      ،كرده بود 

توانيم چنين تصور كنيم كه اميـر   ظاهراً اين نظريه خريداري ندارد و مي     . ور شوند   حمله] فارس[
  قادر نيـست   بيش از اين با ورود ناوهاي ما به بنادر كشور مخالفت نخواهد كرد زيرا خود حمد               

 زماني آشكار خواهـد شـد       ، نهايي دولت قطر    ولي تغيير رويه  . بدون اجازه امير حتي آب بخورد     
 رابطـه   درياسـاالر بيگلـي   . بـين هـستيم      را مطرح سازيم، ولي خوش     دكه ما تقاضاي رسمي خو    

 وي به موقع انجام گرفته و عامل خوبي در حـل مـشكل          ايجاد كرده و سفر    خوبي با شيخ حمد   
       پاگانلي                                      .است مربوط به بازديد ناو نيروي دريايي آمريكا از قطر

  
  68سند شماره 

  1355 فروردين 17 ـ 1976 آوريل 6  سري
  فارس الي انتقال سالح به خليجهاي احتم محدوديت]: موضوع[

  
  خليج فارس

  هاي احتمالي در مورد انتقال سالح به خليج فارس ـ محدوديت٭4
 سازي انتقال سالح   در ايجاد تفاهم كلي براي محدود     حل آسان و سريعي       رسد راه   به نظر مي  

جواب در مورد آينـده امنيـت سياسـي و            وجود سؤاالت بي  .  باشد  وجود نداشته  به خليج فارس  
 از شـدت و حـدت بـسياري         كند كـه سياسـت انتقـال سـالح آمريكـا            نظامي منطقه ايجاب مي   

توجيـه و      ممكن است طي شرايط خاصي انتقال سالح به كشور خاصي قابـل           . برخوردار نباشد 
                                                                 

  .بخش پيشين سند يافت نشد ٭
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به هر حال، بايد انتقال سـالح بـه         .  باشد به نفع آمريكا  طي شرايط ديگري خودداري از اين كار        
 تحقـق يابـد و در همـان          تحت كنترل شديدتري درآيد تا اهداف سياست آمريكا        ]فارس[خليج

در همـين   . افـزايش يابـد   نيز  ] فارس[  ثبات خليج  ،اي  حال با به وجود آوردن چند كنترل منطقه       
ايجاد محدوده دالري در مورد قراردادهـاي  ) 1(تواند شامل   ميرابطه اقدامات يك جانبه آمريكا    

جديد و يا شايد تعيين محدوده فروش به هر كشور باشد تا از كل خريدهاي يك كشور در پنج     
الفـروش بـه كـشورهاي     ي ممنـوع هاي تـسليحات  فهرستي از سيستم  ) 2(سال گذشته فراتر نرود؛     

 ، ميل تهيه شود15-25 با برد يهاي  و نيز ديگر تجهيزات و موشكLPH/LHAديگر چون ناوهاي    
  .تواند توانايي كشور را در نبرد نيروهاي خود در خارج افزايش دهد چون اين وسايل مي

ليحات خـود را بـه    تصميم بگيـرد بـه طـور يـك جانبـه صـدور تـس        در صورتي كه آمريكا   
تواند مشخص      هاي تسليحاتي و شدت كاهش صدور مي         كاهش دهد، نوع سيستم    ]فارس[خليج

مـدت    كنندگان غربي خواهند توانست نيازهاي آن كـشور را در كوتـاه             نمايد كه آيا ديگر عرضه    
دير زيـادي نفربرهـاي     تواننـد مقـا     كنندگان غربي مـي     به طور مثال عرضه   . برآورده سازند يا خير   

از طرف ديگر، عرضه تجهيـزات بـسيار        . زرهي و توپخانه در چند سال آينده به فروش برسانند         
بايد متقاضيان را پيشرفته چون هواپيماهاي جت يا احتياج به گسترش خط توليد دارد و يا آنكه      

 قادر  چه شوروي گر. تر گردد   در نتيجه انتظار زمان تحويل آنها نيز طوالني       در صف نگاهداشت،    
 نمايـد ولـي هيچيـك از        تـأمين  را   ]فـارس [است به سرعت نيازهاي كـشورهاي حـوزه خلـيج         

  . قراردادهاي عظيم تسليحاتي منعقد سازندخواهند با شوروي رو اين حوزه نمي كشورهاي ميانه
 بايـد   ، آمريكـا  ]فـارس [ي و نظـامي خلـيج     رغم مشكالت نهفته در ايجاد امنيـت سياسـ          علي

تـري در رابطـه بـا         سياست تسليحاتي خود را مشخص كند، تا ما نيز بتوانيم به سؤاالت اساسي            
  . پاسخ دهيمآينده سياسي و استراتژيك خليج فارس

  :سالح ما به كار رودتواند در مورد سياست انتقال  رهنمودهاي ذيل مي
  

  هاي تسليحاتي بر هم زننده ثبات  مشخص كردن سيستم-1
 100افكن شكاري و فـروش        توان گفت كه بين فروش يك اسكادران جت بمب          صريحاً مي 

هـستند و  » تهـاجمي « نفربر زرهي تفاوتي وجود دارد، گرچه تمام اين تجهيزات 200تانك و يا   
براي ارزيابي اين اختالفات و اطمينـان از اينكـه كـداميك از             . هزينه آنها نيز تقريباً يكسان است     

به سؤاالت مهم ذيـل      بايد   استتر    تر و خطرناك    اين تسليحات براي كشورهاي همجوار محرك     
  :پاسخ داده شود

نقش محيط فيزيكي و يا جغرافيايي كه در آن تسليحات مزبور به كار خواهند رفـت                ) الف(
ي بـر خريـد     تأثيرزمين هموار، فقدان پوشش و استتار چه        چيست؟ عواملي چون هواي صاف،      

  اين تسليحات خواهد داشت؟
العمل كشورهاي همجوار در رابطه بـا يـك    در رابطه با توازن موجود در منطقه، عكس       ) ب(
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  سيستم تسليحاتي چگونه خواهد بود؟
تفاوت نخواهـد مانـد چـون          بي  در رابطه با خريدهاي تسليحاتي مهم توسط ايران        مثالً، هند 

 بـه وجـود      در نهايت خطري براي مرزهـاي غربـي هنـد           و ايران  برنامه مشترك دفاعي پاكستان   
  .خواهد آورد

  هاي تسليحاتي چگونه است؟ هاي فني اين سيستم توانايي) پ(
هاي سـام و رادارهـاي دفـاع هـوايي             چون موشك  در رابطه با عوامل فوق، خريد تجهيزاتي      

هاي دوربرد و     هايي چون موشك    تواند مورد ترغيب قرار گيرد و در عين حال فروش سيستم            مي
  . انداختتأخير را به A-7 و 4M-Aهاي جديد ضربتي چون  يا جنگنده

  
  »تدافعي«هاي  در برابر سيستم» تهاجمي«هاي   بررسي سيستم-2

و » تهـاجمي «هاي تسليحاتي      بايد بين سيستم   امي موجود در خليج فارس    در رابطه با جو نظ    
توانـد    هـا مـي      واضـح اسـت كـه بعـضي سيـستم          با اين وجـود،   . تمايزهايي قايل شد  » تدافعي«

به خصوص در رابطه با حمالت نفـوذي  . (هايي را در زمينه اقدامات تهاجمي پديد آورد  توانايي
از آنجـا كـه هيچيـك از        . تـري را فـراهم بيـاورد        هـاي كلـي     واند زمينه آشوب  ت  و مي ) به شهرها 

هاي قانوني رفتـار نظـامي را رعايـت نماينـد، بهتـرين               توانند جنبه    نمي ]فارس[كشورهاي خليج 
ريزي نوعي سياست عرضه تسليحاتي است كه بتوان از طريق آنهـا ارائـه بعـضي از                    پي ،حل  راه

هـاي   يـت مأمور بعـضي از  يتسليحاتي را كاهش داد تا توانايي آنها در زمينـه اجـرا           هاي    سيستم
  .نظامي نيز كاهش يابد

  :سؤاالتي كه بايد پاسخ داده شود عبارتند از
هـاي نظـامي را محـرك و خطرنـاك      يـت مأموركشورهاي خريدار همجوار چه نـوع   ) الف(

  كنند؟  قلمداد مي
و بايد به همين علت     (هاي تسليحاتي قابل اجراست       ها با چه نوع سيستم      يتمأموراين  ) ب(

  ؟)فروش محدودي داشته باشند
  

   آمريكايينيروهايهاي   محدوديت-3
 از نظر آموزش و مشورتهاي فني در زمينه تجهيزات نظـامي            ]فارس[كشورهاي حوزه خليج  

 عنـوان يكـي از راههـاي        بـه .  آمريكايي متكي هـستند    نيروهايگردد به     كه توسط ما عرضه مي    
هـاي تـسليحاتي پيـشرفته، بايـد تعـداد            محدود سازنده خريد تسليحات و به خصوص سيـستم        

توان در اختيار آنها قرار داد محـدود كـرد و يـا                نظامي مستشاري و يا قراردادي كه مي       نيروهاي
ايـن محـدوديت سـبب      . هـاي مربوطـه نمـود       فروش تسليحات موردنظر را محدود به تكنسين      

ثبـاتي داخلـي شـده و در صـورت بـروز              حدود شدن احساسات ضـدآمريكايي در حـين بـي         م
  . نيز ممانعت به عمل خواهد آوردحد و حصر نظامي آمريكا  از افزايش بي،هاي محلي خصومت
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   محدود كردن ذخاير مهمات و قطعات يدكي-4
ن هم به مقدار افراطي و بيش از حد بايد دقت بسياري به خرج داد تا مانع از ايجاد ذخاير، آ  

  .نياز شد
  

  ها  تسليحات مناسب براي تروريست-5
هاي زمين به هواي قابل حمل توسط نفر و صدا            هاي تسليحاتي خاصي چون موشك      سيستم

 بـا وجـود اينكـه شـوروي       . ها مورد استفاده واقـع شـوند        توانند توسط تروريست    ها مي   كن  خفه
ست كـه از صـدور    را به كشورهاي عرب صادر كرده است، به نفع آمريكا7 ـ  هاي سام موشك
تواند   و الو جلوگيري به عمل آورد تا تعداد آنها كه مي]چشم قرمز[ »رد آي«هايي چون   موشك

هـاي سياسـي ناشـي از         ها به كار رود محدود گردد و در نتيجـه از خـصومت              توسط تروريست 
  .ها نيز جلوگيري به عمل آيد  توسط تروريستي ساخت آمريكاها كاربرد سيستم

  
  المللي جهت محدودسازي جريان تسليحات قراردادهاي احتمالي بين

گرچه دو ابرقدرت موجود به احتمال رويارويي نهايي در نتيجـه بـروز هرگونـه خـصومت                 
 به محدودسـازي دوجانبـه تجهيـزات    توجه مسكو  اعتراف دارند، جلب     ]فارس[جدي در خليج  

 نيـز   ]فـارس [ دشوار است مگر آنكه كـشورهاي خلـيج        ]فارس[مهم نظامي در كشورهاي خليج    
ود سازي دوجانبـه     در قبال محد    با شوروي  برخوردهاي رسمي آمريكا  . راضي به اين كار باشند    

بـه منظـور كـسب      .  در گذشته ناموفق بوده اسـت      تسليحاتي در رابطه با تضاد اعراب و اسرائيل       
 بايد با تمايل كـشورهاي      موفقيت در اين زمينه، محدودسازي جريان تسليحاتي به خليج فارس         

 بايـد آمـاده قبـول خطـرات         ،كننـدگان    يا ديگر عرضـه    آمريكا.  مرتبط باشد  ]فارس[حوزه خليج 
 باشـند چـون در صـورت محـدود شـدن            ]فارس[سياسي و اقتصادي ناشي از كشورهاي خليج      

 اين اقدامات ممكن است   ]فارس[كنندگان خليج   آن هم بدون رضايت دريافت     ،عرضه تسليحات 
  .ه آنها صورت گيردعلي

اولـين مـسئله ايـن      . به منظور عقد قرارداد كنترل تسليحاتي بايد چند مسئله مهم حل شـود            
خواهـد بـه       مطمئناً مـي   ايران. است كه كداميك از كشورها بايد در اين مذاكرات شركت نمايند          

سعوديها در اين مذاكرات شركت     .  در اين مذاكرات شركت جويد      و هند  ، افغانستان همراه عراق 
.  و چند كـشور تنـدرو عربـي نيـز در مـذاكرات درگيـر شـوند                 نخواهند كرد مگر آنكه اسرائيل    

 اگر غيرممكن نباشد دشـوار      ]فارس[بنابراين محدودسازي اينگونه مذاكرات به كشورهاي خليج      
 بازاري عظيم براي تسليحات نظامي بوده و يكي از منابع خطيـر نفتـي               ،نظر منطقه مورد . هست

كننـده تـسليحات را از بـين     توان انگيزه ملل عرضه آيد، به همين جهت نمي     غرب به حساب مي   
 چون منبع مهـم درآمـد آنهـا از    ، تسليحاتي دست يافتكنندةبرد تا بتوان به يك قرارداد محدود    

بنابراين وسعت منطقه و نيز تعداد زياد كشورهايي كه بايد در اين مذاكرات شركت              . درو  بين مي 
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  .سازد داشته باشند حتي تصور مذاكرات تسليحاتي را نيز دشوار مي
 آن هم بـدون رضـايت كـشورهاي         ،تالش كشورهاي عرضه كننده براي تحميل اين كنترلها       

با .  خالي از حب و بغض نخواهد بود       ]فارس[ بدون شك از نظر كشورهاي خليج      ،كننده دريافت
مشاهده سابقه تسليحاتي شرق و غرب، بـسياري از ايـن كـشورها خواهنـد گفـت كـه تـالش                     

؛ اسـت  امري مزورانه    ،كشورهاي عرضه كننده در جهت محدودسازي انتقال خارجي تسليحات        
داننـد كـه بـا يكـي از           كشورهايي مي  آنها اين تالش را امتيازي غيرمنصفانه براي         ،عالوه بر اين  

ي متمادي تجهيزات نظـامي     ااي منعقد ساخته و طي ساله       قدرتهاي مهم قراردادهاي امنيتي ويژه    
  .اند  مهمي دريافت داشته

 در رابطـه بـا جـذب        ]فـارس [ولي نبايد كامالً مأيوس شد، چون بعضي از كشورهاي خليج         
اي منابع خود واقف بوده و نسبت به كاهش تحويل يا ارسـال             ه  تسليحات اضافي به محدوديت   
 اختصاص بيش از حد منابع مالي بر سفارشات نظامي          تأثيردهند،      تسليحات نارضايتي نشان نمي   

 در ارسـال تجهيـزات      تـأخير  به خـاطر     گرچه شاه از آمريكا   .  مشهود است  اكنون در ايران    از هم 
 گفتـه اسـت كـه ايـن     تقاد كرده، ولي به طور محرمانه به مقامات وزارت دفـاع آمريكـا     نظامي ان 

پس شـاه دريافتـه اسـت كـه بـا وجـود             » .ممكن است داراي خير و بركتي باشد      «كندي ارسال   
تواند يكباره خود را منـزوي          تحريك توقع و چشمداشت ارتش خود در سالهاي اخير، وي نمي          

  .ساخته و گوشه عزلت برگزيند
، با وجود عدم كارآيي يك قرارداد يك جانبه جهت كنترل جريان تسليحات به خليج فارس              

سازي تـسلحياتي كـه از         با هرگونه قرارداد محدود    ]فارس[و با وجود مخالفت كشورهاي خليج     
  : بايد سه راه احتمالي را در پيش بگيرد آمريكاتوان گفت كه يل شود، ميمخارج منطقه تح

، بـه  ]فـارس [تواند تالشهاي خود را ادامه دهد تـا همكـاري كـشورهاي خلـيج             مي ـ آمريكا 
 جلـب نمايـد، و      ]فـارس [تي خليج  را در پيدايش توافق امني      و عربستان سعودي   خصوص ايران 

هدف اين توافق ايجاب خواهد كرد كه انتقال تسليحات به صـورتي معقـول باشـد و در مـورد                    
  .انواع خاص تسليحات نيز حد و حدودي معين گردد

 آغاز شود تا    ش درسازمان پيمان آتالنتيك شمالي    ي و شركا  تواند بين آمريكا    ـ گفتگوهايي مي  
هـاي جديـد       همچون سيـستم   ،هاي تسليحاتي به منطقه     با محدودسازي صدور بعضي از سيستم     

 منافع ايـن سـازمان نيـز        ،ها  اي و يا تسليحات مناسب براي تروريست        پيشرفته، تسليحات هسته  
در طـرح چنـين     .  نيز وارد مذاكره گرديـد     توان با شوروي     مي در صورت توافق ناتو   . حفظ شود 

 را نيز كامالً در جريان امر قرار داد و اين خطـر             ]فارس[تصميماتي، بايد كشورهاي حوزه خليج    
 مقرر فاش شود، ولـي      نيز هميشه وجود دارد كه ممكن است استراتژيهاي اتخاذي قبل از موقع           

العملهـاي خـصمانه ناشـي از تـرس در برابـر همدسـتي                مشورت با آنها مـانع از بـروز عكـس         
  .كنندگان خواهد شد عرضه

 تماسهايي داشته باشد تا بتواند توجه آن كشور را به محدودسـازي              بايد با شوروي   ـ آمريكا 
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همانطور كه قبالً گفته شد، اينگونه تماسها نيـز بايـد بـا        . ايدصدور تسليحات به منطقه جلب نم     
مشورت با كشورهاي دريافت كننده صورت گيرد تـا نـشان داده شـود كـه كـشورهاي حـوزه                    

كنند و عالوه بر اين مانع از بروز اقدامهاي متقابل     حمايت مي   از اين ابتكار آمريكا    ]فارس[خليج
توافـق محدودسـازي دوجانبـه بـه نفـع          .  گـردد  اسي و اقتصادي اين كشورها عليـه آمريكـا        سي

 سـبب برقـراري تعـادل       ،ست چون عالوه بركاهش جريان تسليحات روسـي بـه منطقـه           آمريكا
 تـأمين ا نيـز    ر ]فـارس [تر شده و امنيـت كـشورهاي دوسـت در حـوزه خلـيج               تسليحاتي سبك 

تواند اتهام كنگره را مبني بر عدم توجه نسبت به كنترل تـسليحاتي               اينگونه تماسها مي  . نمايد  مي
 در گذشته نيز عالقه چنـداني بـه محدودسـازي دوجانبـه نـشان            گرچه شوروي . نيز از بين ببرد   

 به اين كار تن دهد تا برتري نظامي ايـران          ]فارس[نداده است، ولي ممكن است در مورد خليج       
  . در منطقه از قدرت نسبي بيشتري برخوردار شونددر منطقه كاهش يابد و دوستان شوروي

  بـه نفـع آمريكـا   در صورتي كه پس از بررسي دقيـق مـسئله برقـراري تمـاس بـا شـوروي        
منـد     به محدودسازي تسليحات عالقـه     شد، در مذاكرات بايد ديد كه آيا شوروي       تشخيص داده   

، بايد تجزيه و تحليـل سيـستماتيك بـه عمـل آيـد تـا                در صورت تمايل شوروي   . است يا خير  
قابليت كاربرد و روشهاي مربوط به توافق ارزيابي شود كه ممكن است بـه طـور مثـال، شـامل                    

  :د ذيل باشدموار
هـاي زمـين بـه        هاي استراتژيك چون موشك     ـ توافق در مورد عدم صدور بعضي از سيستم        

 پوند يا بيشتر مواد منفجـره       20000افكن كه بتوانند       ميل و يا هواپيماهاي بمب     100زمين با برد    
  .حمل نمايند

صورتي كه  هاي تسليحاتي مهم، به       ـ توافق در مورد ايجاد محدوديت كمي بعضي از سيستم         
توانـد بـه      ايـن محـدوديت مـي     .  يك سيستم تحويـل داده شـود       ،براي هر سيستم خارج از رده     

  هاي تسليحاتي مهم باشد؛ صورت منع صدور يا محدودسازي تعداد سيستم
  .هايي كه تا به حال به منطقه صادر نشده است ـ توافق بر سر عدم صدور سيستم
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  ، تهران، مسقطويت، ك، منامه در جدههاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع
   به قطراي و ناو نيروي دريايي آمريكايي السال ورود فرمانده نيروي خاورميانه: موضوع
 ظاهراً در نحوه همكاري ايـن        به قطر  اي و ناو السال     سفر فرمانده نيروي خاورميانه   : خالصه

توجه مقامـات عاليرتبـه، پـذيرايي       .  تغيير مهمي ايجاد كرده است     كشور با نيروي نظامي آمريكا    
 اين ديدار حكايت از آن دارد كه دولت قطر بـيش از پـيش               دربارةعموماً گرم و تبليغات وسيع      
 همين امر سبب شده كه دولـت قطـر درخواسـت            .مند شده است    به نزديكي بيشتر روابط عالقه    
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آميـز بـوده و موجـب         به هر حال سفر بـسيار موفقيـت       . نمايد نيروهاي مسلحش آموزش ببينند    
  .پايان خالصه. است  در قطرافزايش غرور و حضور آمريكا

 و ناو نيـروي دريـايي آمريكـا بـه نـام             »ويليام كراو «  دريادار  فرمانده نيروهاي خاورميانه   -1
 25 در تاريخ    »اسميت. سروان آ « با رئيس ستاد     »فترمن. اچ. جي« تحت فرماندهي سروان     السال

  . شد آوريل وارد دوحه27 تا
 فرمانده كل نيروهـاي     ها عبارت بودند از مالقات با شيخ حمد بن خليفه آل ثاني              فعاليت -2

التحـصيل    ارغ، ف  و فرزند ارشد امير كه در اين مالقات شيخ عبداهللا بن خليفه آل ثاني              مسلح قطر 
دار   تري در نيروهـاي مـسلح عهـده          كه روز به روز نقشهاي مهم      »سند هرست «از مدرسه نظامي    

 سـرتيپ   ،شود و فرزند سوم امير است حضور داشت؛ معاون فرمانـده نيـروي هـوايي قطـر                  مي
 القات ما آمد، مالقات با شيخ عبدالعزيز بـن خليفـه آل ثـاني              در عرشه كشتي به م     العتييهمحمد  

           وزير دارايي و نفت و فرزند دوم امير؛ مالقات با شيخ سوزير خارجه اين     بن حمد آل ثاني    هِيم 
    هِكشور صورت نگرفت، ليكن سدر ضيافت برگزار شده توسط سفير به مالقات دريادار كراو          يم  

در ضيافت ناهار واقع در عرشـه كـشتي،         ).  نيز حضور داشت   در اين ضيافت شيخ عبداهللا    . (آمد
 ديگـر افـسران      و ) اسـت  وي از اهالي مصر   (ده جديد نيروي دريايي      فرمان الدين  سرهنگ صالح 

  . شركت نمودندارشد نيروي مسلح قطر
 و   بـراي فرمانـده نيروهـاي خاورميانـه         نيز در هتـل گلـف      فرمانده كل نيروهاي مسلح قطر    

 500سفير ضيافتي ترتيـب داد كـه در آن حـدود            .  ميهماني ناهاري ترتيب داد     السال افسران ناو 
در ضيافت برگـزار    . عبداهللا سهِيم  و سهِيمنفر ميهمان شركت داشتند كه عبارتند از وزير خارجه          

  .خته شد ميهمان موسيقي نيز نوا500شده در عرشه كشتي براي 
، پذيرايي شخصي    نفر از ناو السال    900هاي ديگر عبارت بودند از بازديد حدود           فعاليت -3

؛ و ديـدارهاي ورزشـي،       توسط جامعه آمريكاييان مقيم قطر     از افسران و ديگر دريانوردان السال     
  .بازديد از موزه ملي و غيره

ر مورد اين ديدار تبليغات كافي انجام شد و تمام مالقاتها و ضيافت سفير در تلويزيون                 د -4
هـاي انجـام شـده در ايـن            و فعاليـت    قطر نيز در مورد ناو     خبرگزاريدر بولتن   . منعكس گرديد 

  .مدت مطالبي منعكس گرديد
 در   در مورد حضور نيروهاي خاورميانـه      وي را » كراو«، دريادار    در مالقات با شيخ حمد     -5

خواهـد حـضور نيـروي        داند كه چرا دولـت بحـرين نمـي           گفت نمي  حمد.  توجيه نمود  بحرين
وي گفت چنين حـضوري بـراي دولـت قطـر هيچگونـه      .  در آنجا ادامه پيدا كند     دريايي آمريكا 

در . ها صحبت نخواهد كرد     آورد، وي اظهار داشت كه در اين مورد با بحريني           مشكلي پديد نمي  
 و   در خصوص رويدادهاي اخير آفريقا، به خصوص آنگوال        مورد وضعيت عمومي امنيتي، حمد    

وي در حين همين گفتگو در مـورد امكـان آمـوزش نيروهـاي              .  عميقًا ابراز نگراني نمود    اتيوپي
سرتيپ . ي سخن گفت  ا   و همراه با نيروهاي خاورميانه      و افسران آن كشور در آمريكا      مسلح قطر 
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خواهنـد امـا مـا         كمـك امنيتـي مـي       همان داستان هميشگي را گفت كه قطريها از آمريكا         هطيعال
 در مورد كمك    العطيهايم؛    العملي نشان نداده    هاي دولت قطر عكس     هيچگاه نسبت به درخواست   

 وزير دارايـي و  در مالقات با عبدالعزيز   .  بود آموزشي براي نيروهاي قطري بسيار آرامتر از حمد       
. صـحبت شـد   ] فـارس  [كـش در خلـيج       در مورد خطر ربوده شدن تانكرهـاي نفـت         نفت قطر 
تي كه در زمينه ربودن تانكرها وجود دارد بايـد           خاطرنشان ساخت كه با وجود خطرا      عبدالعزيز

جمهور   عالوه بر اين در مورد پيشنهادات رئيس      . بتوانيم در اين مورد با يكديگر همكاري نماييم       
  . در مورد انرژي گفتگوهايي انجام شد كه جداگانه گزارش شده استكارتر
آميـز بـوده و پـذيرايي      موفقيـت ي و ناو السالا  ديدار و سفر فرمانده نيروهاي خاورميانه  -6

مالقـات فرمانـده كـل      .  عاليرتبه خاندان سلطنتي بسيار جالب توجه بـود        يگرم و مالقات اعضا   
و نيز حـضور   وي در ضيافت ناهار و حضور  با فرمانده نيروهاي خاورميانه  نيروهاي مسلح قطر  

 نشانگر توجه خاندان سلطنتي بـه ايـن سـفر           ،وزير خارجه در ضيافت برگزار شده توسط سفير       
تبليغـات  . باشـد   نشانگر تغيير روحيه گذشـته وي مـي       طرح موضوع آموزش توسط حمد    . است

دهـد كـه دولـت قطـر خواسـتار همكـاري                اين بازديد به راه افتاد نـشان مـي         دربارةوسيعي كه   
  .ي و با ارتش آمريكاستا نزديكتر با نيروهاي خاورميانه

صميميت قطريها بدون شك ناشي از صراحت و دوسـتي و ظـاهر بـسيار آراسـته و رفتـار                    
اين سفر قطعـاً وجهـه      . باشد   مي  و ديگر افسران و خدمه السال       و اسميت  مؤدبانه سروان فترمن  

 افزايش داده و به همين دليل امكان همكاري نزديكتر بـين             در قطر   را  و ميزان حضور آن    آمريكا
، افسران و خدمـه     فرمانده نيروهاي خاورميانه    از دشو  پيشنهاد مي .  است  پديد آمده   و قطر  آمريكا
  .شائبه در گسترش روابط ما با اين كشور قدرداني به عمل آيد  به خاطر تالش بيالسال

  پاگانلي
  

  70سند شماره 
  1356 ارديبهشت 10 ـ 1977 آوريل 30  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  526 -، دوحه سفارت آمريكا: از
  .، تهران، مسقط، كويت در جدههاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  525دوحه : مرجع
   به آموزش ديدن با نيروهايعالقه نيروهاي مسلح قطر: موضوع

  اي و افسران در آمريكا خاورميانه
 سلح قطر  فرمانده كل نيروهاي م     آوريل شيخ حمد بن خليفه آل ثاني       25 در مالقات روز     -1

مانورهـاي  در   امكان مـشاركت نيـروي دريـايي قطـر           ،ي و سفير  ا  با فرمانده نيروهاي خاورميانه   
  توسط حمـد   ،اي، آموزش اين نيروها بر روي عرشه اين ناوها          مشترك ناوهاي نيروي خاورميانه   

گذاريم    در ميان مي   اكنون دو سال است كه ما اين مسئله را با حمد          : ارنظراظه. (پيش كشيده شد  
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  ). پايان اظهارنظر. و هميشه به سردي از آن استقبال شده است
مـا  .  اسـتقبال كـرده و گفتگوهـاي قبلـي را بـه سـمع وي رسـانيديم          ما از ابتكار عمل حمد    

و فرمانـده جديداالنتـصاب ارتـش       داشته باشيم   عملي   اقدامات   دهد   اجازه مي  م كه حمد  مطمئني
در . كه در آنجا حضور داشت در جريان امر قرار گرفت         نيز    غرّاب الدين  صالحدريايي سرهنگ   

پيگيري اقدامات پرداخت و او اظهار داشت كه بـه زودي بـا وي در               گفتگوهاي بعدي، سفير به     
  .اين زمينه تماس برقرار خواهد ساخت

 عالقه نشان داد و گفت مايـل        ات نظامي آمريكا  تأسيس به آموزش در      عالوه بر اين حمد    -2
ات تأسيـس وي گفت قطريها از وضع سند هرست و         . بيننددر آنجا آموزش ب   » افسران قطر « است  

  . در اين رابطه قادر به انجام چه كاري استخواهند بدانند كه آمريكا ديگر راضي نبوده و مي
 بايـد گفـت كـه مطـرح شـدن مـسئله آمـوزش بـا نيروهـاي                   1 بنـد در رابطه با    :  نظريه -3

ي مسئله  ا   حائز اهميت است و ما با هماهنگي با نيروهاي خاورميانه          ي از طرف حمد   ا  خاورميانه
 آمـوزش دانـشگاهي نظـامي و         نيز ظاهراً منظور حمـد     2 بنددر مورد   . را پيگيري خواهيم نمود   

لطفـاً مـا را در جريـان مقـررات مربـوط بـه ورود               . سـت ري در آمريكا  مدت افس   آموزش كوتاه 
  . قرار دهيدبيگانگان به دانشگاههاي نظامي آمريكا

 به بيگانگان آموزشـهاي نـوع       ات آموزشي آمريكا  تأسيسعالوه بر اين اطالع دهيد كه آيا در         
OCSرشود يا خي  نيز داده مي.    

  پاگانلي
  

  71سند شماره 
  1356 اسفند -1978مارس   سرّي

  4/1402010: شماره گزارش
   هواپيماهاي اسكاي هاوك-كويت: موضوع
  .اطالعات احتماالً صحيح است

 دو هواپيماي اسكاي هاوك كه خلبانان آمريكايي آنهـا را هـدايت             1978 مارس   5در تاريخ   
  . به زمين نشستند در جنوب غربي كويت)وفره بياض(دند در پايگاه هوايي كر مي

 انتقـال يافتـه      به كويـت    از اياالت متحده   اين هواپيماها از طريق فرودگاهي در جنوب مصر       
 فرونـد   17 داراي    دو هواپيما به ناوگان هوايي كويت، اين كشور هم اينك          با پيوستن اين  . بودند

  . ي اسكاي هاوك استهواپيما
 نوزده هواپيماي اسكاي هـاوك ديگـر نيـز بـه            1978 قرار است تا پايان سال       اياالت متحده 

  . نيروي هوايي كويت تحويل دهد
 شروع شده   1977در ماه نوامبر     مناقيش در منطقه    )اضوفره بي (ري از پايگاه هوايي     بردا  بهره
  .است
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  72سند شماره 
  1357 ارديبهشت 8 فروردين تا 22-1978 آوريل 28 تا 11  سري

  ي دفاع امنيتيسازمان مساعدتهاي: به  قرارگاه گروه كمك مستشاري نظامي آمريكا: از
   به خاورميانه)آمريكا( امنيتي دفاعي سازمان مساعدتهايگزارش سفر مدير : موضوع

  عمومي
 در مـاه     امنيتـي دفـاعي    سـازمان مـساعدتهاي    مدير   سپهبد ارنست گريوز  ) بندي  بدون طبقه (

مـدير سـازمان    از زمان انتصاب بـه عنـوان        .  سفر كرد   و ايران   به عربستان سعودي   1978آوريل  
 بـه خـارج از     ن سفر سـپهبد گريـوز      اين اولي  1978 در اول ماه مارس       امنيتي دفاعي  مساعدتهاي

  هـاي وسـيعي در زمينـه         كه داراي برنامه    و ايران   و نيز اولين سفرش به عربستان سعودي       آمريكا
 و  س از سفر بـه عربـستان سـعودي        پ. گردد   هستند، محسوب مي   فروش نظامي خارجي آمريكا   

  آوريل در كنفرانس كمك امنيتي ساالنه فرماندهي اروپـا         27 تا 26 از تاريخ    ، سپهبد گريوز  ايران
شد نگرشي كلي بـر       ترين هدفي كه در اين سفر دنبال مي         مهم.  شركت نمود   آلمان در هايدلبرگ 

هاي كمك امنيتي دولت آمريكا در هر دو كشور، مالقات با مقامات ذيربط دو مملكـت و                   برنامه
  .هاي خاص بود  برنامهيمشاهده نحوه اجرا

  
  )ريل آو17تا  11 (عربستان سعودي

 اصوالً به منظور آشنا شـدن وي بـا ايـن كـشور         سفر به عربستان سعودي   ) بندي  بدون طبقه (
 درخواست كردند كه يـك روز كامـل         ولي مقامات نظامي عربستان سعودي    . صورت گرفته بود  

. تـي دفـاعي اختـصاص داده شـود        هاي جاري كمك امني     نظر در مورد برنامه     براي بحث و تبادل   
 از عربـستان    »فـيش . هـاوارد ام  « سـپهبد    ، و طي بازديـد مـدير قبلـي        1977آخرين بار از ژوئن     

در آن سفر طرفين توافق كرده بودند كه اينگونـه          .  فرصت انجام اين كار پيش آمده بود       سعودي
 نيـز  1978همچنين پيشنهاد شـده بـود كـه در ژانويـه          . يك بار برقرار شود   تماسها هر شش ماه     
پس از تغيير مديريت، اين كار ممكن نشد، بنابراين مقامات          .  صورت گيرد  مالقاتي در واشنگتن  

 مراتب را بار ديگـر       با استفاده از سفر سپهبد گريوز      وزارت دفاع و هوانوردي عربستان سعودي     
  .كردندمطرح 

عناصـر نظـامي    .  شـد   آوريـل وارد ظهـران     11 عـصر روز     سپهبد گريـوز  ) بندي  بدون طبقه (
 را در مـوارد مختلـف توجيـه نمودنـد و وي              سـپهبد گريـوز    آمريكايي مقيم عربستان سـعودي    

ات مورد بازديد عبارتند از پايگاه نظـامي شـاه          تأسيس. ات متعددي بازديد كند   تأسيستوانست از   
هاي در دست احداث سـپاه        ، پروژه ، بندر وزارت دفاع و هوانوردي در الميشاب        در الباطن  خالد

، براي  ات نيروي هوايي در ظهران    تأسيس و    و جبيل  ي دمان ي، پايگاههاي دريا  مهندسي در رياض  
  ]جدول يافت نشد [.شود ٍوعِجزئيات بيشتر به جدول الف رج

 آوريل پس از برگزاري جلسات تـوجيهي بـسيار مفـصل در مـورد               15در تاريخ   ) محرمانه(
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 بـا    توسط مدير آمريكايي برنامه، سـپهبد گريـوز        سازي گارد ملي عربستان سعودي      برنامه مدرن 
 آمريكـا :  كه نكات ذيل را مطرح نمود مالقات كرد        »شيخ تويجيري «مه  معاون مالي و اداري برنا    

دولـت عربـستان سـعودي و دولـت         . به عنوان رهبر جهان آزاد مسئوليت عظيمي برعهـده دارد         
سـت كـه   مانـد ايـن ا   سؤالي كه در اينجا باقي مـي . كنند آمريكا مشتركاً عليه كمونيسم مبارزه مي   

برد؟ ادامه تصرف سرزمينهاي عربي توسط         چه نفعي مي   اش با آمريكا     از رابطه  عربستان سعودي 
 بايـد   آمريكـا . تواند اعراب را وارد درگيري ديگـري بنمايـد          اي حاد است كه مي       مسئله اسرائيل

اعراب تندرو مايل بـه ادامـه تـضاد         . بروز جنگ ديگري ممانعت به عمل آورد      تالش كرده و از     
 كه خـود    پيمان اسرائيل    به عنوان هم   هستند تا راه براي پيشرفت كمونيسم هموار شود و آمريكا         

 بايـد در صـدد      آمريكـا . آورد، بيش از پيش شناسايي شود       هايي براي كمونيسم پديد مي      فرصت
  . نيز باشدحلي باشد كه در نهايت به نفع اسرائيل تحميل راه

 آوريل، تمـام روز صـرف گفتگـو بـا مقامـات وزارت دفـاع و                 16در تاريخ   ) بندي  بدون طبقه (
 با اين گفتگوها صبح آن روز با رؤساي نيروها و ستادها و بعد از ظهر آن روز. هوانوردي كشور شد

جزئيات گفتگو بـا مقامـات وزارت       .  انجام شد  معاون وزير دفاع يعني شاهزاده تركي ابن عبدالعزيز       
  ]جدول يافت نشد [.دفاع و هوانوردي و نيز اقدامات پيگيري آن به جدول ب ضميمه شده است

ن از جمله افـزايش تـورمي       شكايت سعوديها به طور خالصه به چند مسئله ديري        ) محرمانه(
شد،   در مرحله ارسال تجهيزات و امثالهم مربوط مي  تأخيرهزينه برنامه فروش نظامي خارجي و       

.  اسـت  15-ترين نگراني آنها مربوط به درخواسـت خريـد هواپيمـاي اف             اما معلوم بود كه مهم    
ن تجهيـزات ممكـن     ها، يا ناقص بـود      ، حذف برنامه  تأخيرسؤال ديگر آنها اين بود كه آيا ايجاد         

 و عربـستان    خواهند روابط بـين دولتـين آمريكـا         است نتيجه تالش تعمدي كساني باشد كه مي       
 به بروز مسائلي كه در زمينه ارسال اوليه تانكهـاي           در اينجا شاهزاده تركي   .  را تيره كنند   سعودي

وي گفت اين مشكالت هيچگاه در مورد ديگـران وجـود           . به وجود آمده بود اشاره كرد      60-ام
 و ديگـر منـاطق       در صـحراي سـينا     60- توانـسته اسـت از تانكهـاي ام        نداشته، حتـي اسـرائيل    

هـم زمـاني    آن ،سؤاالت مشابهي نيز در مورد حذف بعضي از مهمات    . العبور استفاده كند    صعب
هاي مربوطه را امضا كرده بود، مطرح گرديـد كـه يكـي از آنهـا       تفاهم نامهكه عربستان سعودي 

باشد، گرچه گفته شد كـه ايـن مـشكالت         مي 60 -مربوط به مهمات ضدتانك، توپهاي تانك ام      
آمريكـا  ت كه بعضي از نظاميان كشور معتقدند كـه           اظهار داش  موقتي هستند، ولي ارتشبد حميد    

  . كندتأمينرساند،  مهمات مربوط به سالحهايي را كه به فروش ميخواهد  نمي
گيري در مـورد      گذشته از اين نگرانيهاي سعودي كه شايد  ناشي از تعليق تصميم           ) محرمانه(

ضور گـروه كمـك   رسد كه سـعوديها نقـش و حـ     باشد، چنين به نظر مي15هواپيماهاي اف ـ  
مستشاري نظامي و گروه آموزش نظامي آمريكايي در اين كـشور را مـورد ارزيـابي و سـنجش                   

 نيروهـاي  اين بوده كه سعوديها خواهان ادامـه كـار بيـشتر             برداشت آمريكا . دهند  مجدد قرار مي  
وزارت . شي دارد مـ   باشند، ولي رويدادهاي اخير حكايت از امكان تغيير ايـن خـط             آمريكايي مي 
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هـاي مربـوط بـه پـشتيباني از گـروه آمـوزش نظـامي                نامـه    پذيرش موافقـت   ،دفاع و هوانوردي  
 به خـصوص در بخـش اداري سـؤاالتي          نيروهااندازد، در مورد شمار       آمريكايي را به تعويق مي    

 همـراه و ايجـاد مـسكن خـانوادگي بـه         نيروهـاي هايي نيز در مورد       كند و محدوديت    مطرح مي 
، براي جلب موافقت وزارت دفاع و هوانوردي با         ظاهراً تالش سپهبد گريوز   . آورده است وجود  

به عنوان همراه موفـق     ) باشند  كه در حال به پايان رسانيدن دوره آموزش مي        (پذيرش پنج افسر    
  .يم نيز تغييراتي پديد آمد شد در اين تصمبوده است، ولي پس از آنكه وي عازم تهران

هـاي جـاري       در بررسي برنامه   نتيجه اينكه، مسافرت وي به عربستان سعودي      ) خيلي محرمانه (
فروش نظامي خارجي بسيار مثمرثمر بوده و در مورد نحوه اجراي آن در داخل كـشور اطالعـات                  

 آمريكايي و سعودي نيـز مـذاكرات مهمـي           بين مقامات مهم   ،دست اول تهيه شده و عالوه بر اين       
  توان گفت كه عصبيت سعوديها در مـورد بـروز نتيجـه              مي ،با وجود مشكالت  . انجام گرفته است  

  .، حساسيت آنها را افزايش داده است15 - فروش هواپيماهاي افدربارة بررسي كنگره 
  ) آوريل25تا  17 (ايران
 نيز هدفهاي مشابهي چون آشنايي با اين كشور و بررسي           ايراندر سفر به    ) بندي  بدون طبقه (

 و ارزيـابي عناصـر نظـامي تـيم         برنامه فروش نظامي خارجي، آشنايي با رهبريت نظـامي ايـران          
  .شد كشوري، دنبال مي

 شد كه توانـست     ست موقعي وارد تهران    آوريل در  17 روز   سپهبد گريوز ) بندي  بدون طبقه (
 و معاونـت فرمانـدهي كـل نيروهـاي          »هـايزر . يا. آر«در ضيافت شام سفير به افتخار ارتـشبد         

در ايـن  . رسـاند  بود، حضور به هـم     و اروپا كه مشغول ارزيابي فرماندهي و كنترل ايران         آمريكا
ضيافت فرصتي پديد آمد تا وي بتواند با گروه كوچكي از فرماندهان نيروهاي ايرانـي مالقـات                 

 صرف سـفر و     چهار روز از روزهاي اقامت سپهبد گريوز      . نمايد كه خود آغازي بسيار مؤثر بود      
در اين سفر وي موفق بـه       . پهناور گرديد ات نيروهاي ايراني در سراسر اين كشور        تأسيسبازديد  

؛ پايگاه  ؛ مركز آموزش هوانيروز در اصفهان     بازديد از مركز پشتيباني و تعمير هليكوپتر در تهران        
ـ   ك در بوشهراوهاي ه ؛ محل استقرار موشك در اصفهان 14-اف ايي ؛ بخش هـوابرد نيـروي دري

؛ مركـز آمـوزش     ؛ پايگاه هليكوپترهـاي ارتـش در كرمانـشاه        ؛ كارخانه اردنانس تهران   در بوشهر 
؛ ؛ قرارگاهها و تعميرگاههاي كشتي نيروي دريايي در بندر عبـاس          نيروي دريايي در بندر پهلوي    

در دسـت    (بهار  ؛ پايگاه هوايي و دريايي در چا       در بندرعباس  F 3-P و   4-ه هواپيماهاي اف  پايگا
  ]جدول يافت نشد [.جزئيات و برنامه سفر در جدول ج آمده است. شد) احداث

در اين سفر هيچگونه مسئله حادي مطرح نشد، ولـي در مـورد چنـد موضـوع و        ) محرمانه(
 در جذب و كاربرد تجهيزات خريداري شـده در          ظاهراً ايران . ئله گفتگوهايي صورت گرفت   مس

اي دست پيدا كرده اسـت و گـروه كمـك             مالحظه  هاي قابل   نيروهاي مسلح خويش به پيشرفت    
 نيـز بـه خـوبي بـا وظـايف خـويش آشناسـت و توانـسته مـشكالت                    مستشاري نظامي آمريكا  

 فروش نظامي خارجي در قبـال نقـش سـنتي            ماندهي خويش را در رابطه با مديريت برنامه       ساز
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 آشـنايي و تـوجهي      هاي وزارت دفـاع در ايـران        سفير نيز به تمام برنامه    . مستشاري مرتفع سازد  
  .دهد  خاص نشان مي

  :استنگرانيها و مشاهدات خاص به شرح زير ) محرمانه(
  

  ورد نيازفهرست تجهيزات م
 مطـرح گرديـد، انجـام    1977 در دسـامبر    كه به درخواست آمريكـا     نيازهاي درازمدت ايران  

 خواهـد   پس از آن وزارت امور خارجـه      . كند   را ايجاب مي   ارزيابي كامل و سريع توسط آمريكا     
  . بدهداسبي به ايرانتوانست پاسخ من

  
  هاي آلماني و هلندي ي براي ناوچههاي رزمي درياي سيستم

به همين دليل مرحله    . هاست  نيروي دريايي ايران اعالم نمود كه مايل به دريافت اين سيستم          
پـذيري فنـي    در مـورد مـشكالتي از قبيـل انطبـاق    . بررسي به سرعت در حال پايان يافتن است   

 در آمـوزش    هاي خارجي و نيز ميزان مشاركت و مسئوليت آمريكا           آمريكايي با ناوچه   تجهيزات
  .هايي شده است بيني و امور لجستيكي نيز پيش

  
  بهار چا

اين يك بندر و پايگاه دريايي بسيار عظيم است كه در بخش جنوب شرقي فاقـد پيـشرفت                  
 مستقيماً با نيروهـاي     »براون اوروت «يك شركت آمريكايي به نام      . استدر دست احداث    ،ايران

اين پروژه مرحله به مرحله ساخته خواهد شـد و كـل            . دريايي ايران پيماني منعقد ساخته است     
 پـروژه   مرتفـع سـاختن مـشكالت و وسـعت ايـن          .  ميليارد دالر برآورد شده اسـت      4هزينه آن   

سازي، با در نظر گرفتن ميزان هزينه برآورد شده           دورافتاده به خصوص در رابطه با بخش كشتي       
  .نماياند كنوني نيل به اهداف موردنظر را دشوار مي

 معاون وزير جنگ؛ ارتـشبد      توفانيانهاي مكالماتي گفتگو با ارتشبد        يادداشت) بندي  بدون طبقه (
 فرمانده نيـروي دريـايي ايـران؛ سـپهبد          اللهي   رئيس ستاد عالي فرماندهي؛ درياساالر حبيب      زهاريا

  ]جدول يافت نشد [.آمده است 1 در جداول د ـ  فرمانده نيروي هوايي و سفير سوليوانربيعي
  

  73سند شماره 
  1357 ارديبهشت 18 ـ 1978 مي 8  خيلي محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  511، دوحه ـ سفارت آمريكا: از
  ، تهران، مسقط، منامه، كويت، جده در ابوظبي آمريكاهاي سفارتخانه: جهت اطالع

   به قطري و ناو سمزا فرمانده نيروهاي خاورميانهورود : موضوع
 بـه طـرز     بـه قطـر   ) SEMMES (ي و ناو سمز   ا  ورود فرمانده نيروهاي خاورميانه   :  خالصه -1
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 رفتار درست و ظاهر باشكوه افسران،       تأثير ميزبانان قطري كه تحت   . آميز بود   اي موفقيت   سابقه  بي
احتمال همكاري در زمينـه  .  قرار گرفته بودند، به گرمي از آنها استقبال نمودند         خدمه و خود ناو   

پايـان  . ي و ارتش دريايي قطر نيز وجود دارد       ا  آموزش و تمرين بين فرمانده نيروهاي خاورميانه      
  .خالصه

.  تحت فرماندهي فردريـك ام      آمريكا  توسط ناو جنگي سمز    بيگلي.  دريادار توماس جي   -2
 در سـال    پس از جنـگ اعـراب و اسـرائيل        .  بازديد نمود  از قطر  مي   6 تا 4 از تاريخ    ويليامسون

 1975اولـين تقاضـاي مـا در سـال     . رود يك ناو آمريكايي به اين كشور بود  اين اولين و   ،1973
 در نظـر    كردند كه آمريكـا      چون گمان مي   ،براي انجام اين سفر مورد قبول دولت قطر واقع نشد         

  .ور شود حمله] فارس [كننده نفت حوزه خليج دارد به كشورهاي توليد
فرمانده . ( ميزبان اين ديدار بود     معاون فرمانده نيروهاي مسلح قطر     يهعطال  سرتيپ محمد  -3

 فرزند ارشد امير قطر در داخل كشور بود ولي به علت            كل نيروها شيخ حمد بن خليفه آل ثاني       
توانست در آنجا حضور داشته   پزشكي از اروپا برگشته بود نمياينكه به تازگي پس از معالجات    

 كه با سفير همراه بودنـد بارهـا مالقـات            و فرمانده ويليامسون    با درياساالر بيگلي   العطيه). باشد
بـه افتخـار فرمانـده نيروهـاي        ) كبـاب بـره   ( يـك ضـيافت سـنتي        العطيـه  ،عالوه بر اين  . نمود

حمـد    وزير خارجه شيخ سـهيم بـن        با در اين سفر  .  برگزار كرد  ي و افسران ناو سمز    ا  خاورميانه
  . نيز مالقات گرديدثاني آل

 بـه افتخـار افـسران ارشـد         روي عرشه ناو سمز    فعاليتها عبارت بودند از صرف ناهار بر         -4
 و رؤساي نمايندگيهاي سياسي و ضيافتي ديگر در باغ محل اقامت سـفير كـه   نيروي مسلح قطر 

 سفارتها و جامعه بيگانگان مقـيم آن     ي نفر از مقامات دولت قطر، تجار، اعضا       350در آن حدود    
  .كشور حضور داشتند

و فوتبال پرداختنـد و در بـازي        ) ما برنده شديم  ( با قطريها به بازي بسكتبال       ناو سمز خدمه  
 250حـدود   .  سوم شـده بودنـد     ]فارس[هاي منطقه خليج    زيرا قطريها در بازي   . فوتبال ما باختيم  

 از مناظر و ديـدنيهاي محلـي بـه           ناو نيروهاير از    نف 200 بازديد كردند و     نفر از عرشه ناو سمز    
  .  ديدار به عمل آوردندخصوص موزه ملي قطر

 را در مـورد حـضور       ات خـود   خواستيم كه نظـر     از نظر سياسي، ما از وزير خارجه قطر        -5
ـ .  ابـراز نمايـد     در بحـرين   نيروي دريايي آمريكـا    در اينجـا سـؤال كـرد كـه آيـا نيـروي              هيمس 

 در پاسخ گفت كه درياساالر بيگلي. كند يا خير  در اين منطقه نقش حفاظتي ايفا مياي خاورميانه
 در بخش نظـامي، عتيبـه     . كند  ر و حسن نيت را دنبال مي      اين نيرو در منطقه اهدافي چون حضو      

 و نيروي دريايي قطـر و نيـز         به امكان برگزاري مانورهاي مشترك بين ناوهاي نيروي خاورميانه        
ا مـ : نظريـه . ( قطري در روي عرشه ناو آمريكـايي اظهـار عالقـه نمـود             نيروهايامكان آموزش   
و ] فـارس  [در مـورد امنيـت خلـيج   ).  پيگيـري خـواهيم كـرد    و شيخ حمدالعطيهموضوع را با  

  . نيز گفتگوهايي انجام شدجمهوري دمكراتيك خلق يمن
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رفتـار  . آميـز بـود      بـسيار موفقيـت    »سـمز «ي و   ا  سفر فرمانده نيروهاي خاورميانـه    :  نظريه -6
اي در ميـان ميزبانـان قطـري           جو بسيار صميمانه   شايسته افسران و خدمه ناو و ظاهر آراسته ناو        

ايـن سـفر در زمينـه       .  سـفر كنـيم    بارها از ما دعوت شد كه بار ديگر به دوحـه          . ايجاد كرده بود  
بـا  .  كرده است   و قطر   در اينجا بسيار موفق بوده و كمك زيادي به روابط آمريكا           حضور آمريكا 

 بـه خـاطر     خدمـه سـمز    و افسران و     ، فرمانده ويليامسون  سپاسگزاري عميق از درياساالر بيگلي    
  . در اينجاكمك بسيارشان در باال بردن وجهه آمريكا

  پاگانلي
  

  74سند شماره 
  1357 دي 2 ـ 1978 دسامبر 23  سري

  ، تهرانسفارت آمريكا: به  1393 -  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  و امنيت منطقه] فارس [گزارش سياسي در مورد ثبات خليج: موضوع

  )تمام متن -سري (
كننـدگان    ، از اقدام   در مورد ثبات منطقه به دنبال وقايع ايران         در رابطه با نگراني واشنگتن     -1

 سياسـي هـر يـك از        با اولويت به گزارش بافت و عامـل تحـرك         شود كه     مخاطب خواسته مي  
اوضاع ) 1(خواهد عبارت است از ارزيابي       مي آنچه واشنگتن . بپردازند] فارس [كشورهاي خليج 

هاي منطقـه دربـاره تعـادل نيـرو در      درك دولت) 2](فارس [داخلي هر يك از كشورهاي خليج 
  .هاي خارجي تغييرات احتمالي در سياست) 3(منطقه و نظر آنها درباره امنيت آنها، و 

  : ضرايبي كه بايد در اين زمينه در نظر گرفته شوند عبارتند از-2
انواده حـاكم را بـه   ـ پايه قدرت رژيم، ميزان نيرو و وفاداري آن؛ كه در اين زمينه نقـش خـ               

  عنوان يك منبع ثبات نيز بايد مورد بحث قرار داد؛
   نيروهاي امنيتي در تداوم ثبات؛تأثيرـ 

  ـ نقش عناصر خارجي در جامعه؛
هـاي سياسـي عربـي و اسـالمي بـر شـرايط               دتر و نيز نفوذ نهضت    نـ نفوذ همسايگان نيروم   

  سياسي هر كشور؛ و 
به دنبال وقـايع    ] فارس[ هاي خليج    نزديكتر ميان دولت   ـ تمايل و يا عدم تمايل به همكاري       

  .ايران
 در اين رابطه بهتـر اسـت واحـدهاي ديپلماتيـك دربـاره نظـر هـر يـك از كـشورهاي                       -3
 اينكـه آيـا سياسـت     در منطقـه و نظـر آنهـا دربـاره        در مورد نقش امنيتي آمريكـا      ]فارس[خليج

هـاي   مطابقت دارد و ديگر اينكه آيـا دولـت  ] فارس[ تسليحاتي ما با نگراني درباره امنيت خليج  
 همكاري نمايند، گزارشـاتي     مزبور در آينده مايل خواهند بود در زمينه برقراري امنيت با آمريكا           

 كشورهاي مزبور در تداوم و يا گسترش         العمل  ست از عكس  در همين رابطه بهتر ا    . ارسال دارند 
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  . نظامي آمريكا در منطقه نيز اطالعاتي براي ما بفرستيدنيروهايات و يا تأسيسحضور 
كنيم كه وزارتخانه از ميزان كار سنگيني كه بر دوش هر يـك از واحـدهاي         ما اعتراف مي  . 4

برنامه زماني مشخص و نحوه تهيه گـزارش        خواهد با ايجاد      مخاطب قرار داده آگاه است و نمي      
ولي با تغييرات سريعي كه در متن شـرايط سياسـي، نظـامي و امنيتـي               . به آن كارها اضافه نمايد    

 نيز نياز شديدي به دريافـت        به وجود آمده است واشنگتن     ]فارس[ در خليج  پس از وقايع ايران   
با در نظر داشتن اين مسئله و ماهيـت         . هاي مربوط به امور سياسي، نظامي و امنيتي دارد         گزارش

 27تـا  (، ما به دريافت ارزيابي سـفارت  )اند  كردهتأكيدكه محققين اخيراً درباره آن (وسيع منابع   
در رابطـه بـا گزارشـهاي       ) الف: (در مورد سؤاالت زير راغب هستيم     ) دسامبر در صورت امكان   

اي بـه يكـي از واحـدهاي     آيا انتصاب يك وابسته نظامي منطقـه : به امور نظامي و امنيتي مربوط  
اي و كـشوري، باشـد از نظـر           كه مسئول ارسال گزارش امنيتي منطقه     ] فارس [ديپلماتيك خليج 

گردد؟ آيا اين فـرد خواهـد         سفارت درست است و آيا توسط دولت ميزبان مورد قبول واقع مي           
توانست به افراد و منابعي دسترسي داشته باشد كه سـفارت در تهيـه گزارشـهاي مربوطـه ايـن                    

 را به اطالعات و جاسوسي در نظـر         امكانات را ندارد، البته بايد توجه شديد و فزاينده واشنگتن         
قامات سياسـي   آيا ارسال افراد موقتي و يا بازديد م       : در رابطه با گزارشهاي سياسي    ) ب(داشت؟  

اي جهت فرستادن گزارش مفيد است؟ آيا ايـن فـرد خواهـد توانـست بـاري از                    از منافع منطقه  
دوش ديگر مقامات سفارتي بردارد؟ ميزان دسترسي او به منابع و افراد چگونه است؟ اگـر ايـن           

 تنفرد در مورد منطقه تجاربي داشته باشد آيا خواهد توانست با در نظر گرفتن نيازهاي واشـنگ                
 بـه دانـستن رخـدادهاي       در رابطه با نياز شديد واشنگتن     ) پ(به كارهاي سفارت كمك نمايد؟      

ها يا افرادي وجود دارنـد كـه منـابع            آيا در اين جوامع بخش    ]: فارس [سياسي كشورهاي خليج  
توانسته است در گذشته با آنها تمـاس حاصـل          اطالعاتي باشند و سفارت به علت كمبود نيرو ن        

رتبه و رهبـران قبيلـه    ها دانشجويان، كارمندان دولتي و نظامي ميان نمايد؟ منظور ما از اين بخش 
  . رهبران مذهبي و بازرگانان طبقه متوسط و غيره است،)اگر مناسب است(

 ايـن  دربـارة  اخيـر   در سـالهاي كننـده  هاي اقـدام  داند كه همه مخاطب     اين وزارتخانه مي   -5
، 1664 ، منامـه  1611 مـسقط (اند و بعضي از ايـن گزارشـها             مسائل در گزارشات خود كار كرده     

 يعالوه بر ايـن در مـورد طـرح گزارشـ          . اخيراً دريافت شده است   ) 1577 ، دوحه 6650 كويت
خواهيم كرد و در رابطه بـا آن شـما را از نيـاز گـزارش خـود آگـاه                    واحدها چيزهايي دريافت    

  .خواهيم نمود
 اين وزارتخانه مايل است بگويد كه واحدها بايد در گزارشهاي خود به سؤاالت مربوطه               -6

به طور مثال، گزارش الف     . در رابطه با شرايط خاص دولت ميزبان و منابع خودشان پاسخ دهند           
كـه ماننـد گـزارش      ) »وضع اتحاد «پيام ساالنه سفير در مورد       (1977 كه در نوامبر      ابوظبي 74ـ  

دانيم كه قرار است سـفارت گـزارش             دقيقاً موردنظر ماست و مي     ، است قبلي ابوظبي ) 76 (441
 گزارش تمام واحدها در مـورد جمعيـت       . ساالنه خود را تا چند هفته ديگر براي ما ارسال دارد          
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 در مورد روند سياست خـارجي نيـز مـورد تقاضـا و              )6650مانند گزارش كويت    (ايراني شيعه   
  . درخواست است

نـويس غيررسـمي در مـورد ارزيـابي            بخش گزارش ساالنه نيز در حال تهيه يـك پـيش           -7
 وضع خاصي ندارد و بـراي شـما ارسـال خواهـد           متنباشد، كه البته اين       سياسي كشور شما مي   

كننـده    عنوان نمونه گزارشي توسط شما مورد استفاده قرار گيـرد و الزامـاً مـنعكس              گرديد تا به    
 در مورد شرايط است و ما آن را براي شما ارسال خواهيم داشت تا بـه                 اي  گيريهاي ناپخته   نتيجه

هـا درسـت اسـت        عنوان يك فرضيه مورد آزمايش قرار دهيد و ابتدا تصور كنيد كه اين فرضيه             
 ديگـري نيـز     مطلـب به همراه آن    . خود آن نكات را بسط و گسترش دهيد       هاي    ولي در گزارش  

  .براي شما فرستاده خواهد شد»  بر شبه جزيره عربي ايرانتأثير«تحت عنوان
طـرح   پاسخ سؤاالت    ، دسامبر واحدها  27در صورت امكان تا     ) الف: (اقدامات مورد نياز  . 8
درست است كه برنامه زماني معيني تعيين ) ب(سال دارند؛  را به اين وزارتخانه ار     4 بند در   شده
 را هـر چـه      1-3بنـدهاي    در   آمدهشويم كه سفارتها پاسخ سؤاالت        كنيم ولي خوشحال مي     نمي

  كريستوفر                                                 .                       نمايندزودتر ارسال 
  

  75 شماره سند
  1358 ارديبهشت 12 ـ 1979 مي 2  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  733، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، كويـت  ، جـده  ، دوحه ، دمشق ، بيروت ، منامه  در امان  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهران، صنعا، پاريس، مسكولندن
  1712كويت ) پ، 6456لندن ) ، ب70597رجه وزارت امور خا) الف: مرجع

   در قبال عمانسياست انگليس: موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
، هاي اخير مقامات انگليسي مبني بر ترس از عدم ثبات در عمان             رغم بيانيه   علي:  خالصه -2

 در چند سال     معتقدند كه سياست دولت انگليس در قبال عمان        منابع سفارت انگليس در مسقط    
افسران انگليـسي در نيروهـاي مـسلح عمـان بـاقي            . آينده روند كنوني خود را ادامه خواهد داد       

. خواهند ماند، در حاليكه حضور آنها كاهش و عمـاني كـردن نيروهـا افـزايش خواهـد يافـت                   
 معتقـد   ولي سفارت انگلـيس   . ليس مورد استفاده بيشتري قرار خواهند گرفت      افسران پيماني انگ  

 در مـورد     تفاوتي وجود دارد، به اين ترتيب كه لنـدن          بين اينجا و لندن    تأكيداست كه در ميزان     
كند كه تا پنج سال آينده مشكلي بـه وجـود              فكر مي  سفارت انگليس . آينده نزديك بدبين است   

  .پايان خالصه. خواهد آمد ولي در حال حاضر چنين نيست
 سياست انگلـيس در  دربارة در چند هفته گذشته  ما با همكاران خود در سفارت انگليس   -3

گيري افراطـي و نظريـات        پرس و جوها نيز ناشي از نتيجه      . ايم  ه گفتگوهايي انجام داد   قبال عمان 
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 وزيـر مـشاور در بخـش امـور     »فرانك جـود  « معاون وزير خارجه و      بدبينانه سرآنتوني پارسونز  
زارش و  ايـن گـ   ) به مراجع الف و ب نگاه كنيد      . (نشين بوده است    خارجه در مورد اين سلطنت    

 نـشان    در قبـال عمـان     چرخش مهمـي در افكـار رسـمي انگلـيس         ) پمرجع  (گزارشات ديگر   
  .  به خصوص در حوزه نظامي گرددتواند منجر به تسريع خروج انگليس دهد، كه مي مي

 تمـاس داشـتيم، لـيكن    »نيگـل نـاكر   «و وابسته دفـاعي       ما اساساً با كاردار دونالد پراگنل      -4
  .خواهشمند است از اين منابع حفاظت الزم به عمل آيد. ايم تماسهاي ديگري نيز گرفته

 در قبـال    در سياسـت انگلـيس    : گيري خاص خـتم شـد        تمام گفتگوهاي ما به يك نتيجه      -5
 در گفتگـوي  »جـود «درست است كه . ال آينده تغيير چنداني پديد نخواهد آمد در چند س   عمان

 وزير خارجه تندروي كرده است، ليكن بنا به گزارش مطبوعات انگليسي، پيام             »زواوي«خود با   
 باشـد و كـشورهاي      تواند متضمن امنيت عمان     اصلي وي اين بوده است كه دولت انگليس نمي        

اين نظريه با منافع    . بايد به وحدت ميان خود در برقراري اين امنيت متكي باشند          ] فارس [خليج
  . و سياست پيشين دولت انگليس مغايرتي ندارد در عمانقبلي انگليس

 در مـورد  و سـفارت انگلـيس در عمـان   ) وايت هـال  (شت كه بين لندن اظهار دا  پراگنل -6
 در مورد اسـتعدادها و كيفيـت    بر اين مسئله اختالفاتي وجود دارد، به اين ترتيب كه لندن        تأكيد

 معتقـد  سـفارت .  بـا بـدبيني دارد  همـراه  نظريات  و دورنماي ثبات عمان  رهبري سلطان قابوس  
است كه آشوبهاي داخلي در پنج سال ديگـر بـروز خواهـد كـرد، چـون دانـشجويان در حـال                      

از طـرف   . اداي تشكيل خواهنـد د       گروه قابل مالحظه   ،بازگشت از كشورهاي دموكراتيك غربي    
 معتقدند كه در آينده نزديك از طرف افسران ناراضـي ارتـش             هال    ديگر بعضي از مقامات وايت    

  : كند چون  اين نظريه را رد ميسفارت انگليس.  صورت خواهد گرفتكودتايي عليه قابوس
افـسران عمـاني    ) ها در ميان افسران اين كشور خيلـي زيـاد اسـت، ب              يسيتعداد انگل ) الف

 شـكل   اعتراضات مربوط بـه اشـتباهات گذشـته سـلطان         ) پ وفادار هستند، و     شديداً به سلطان  
  .خاصي پيدا نكرده است

 مواضـع  تغييري نخواهد كرد، به بيـان        سياست انگليس  باور خودش كه     تأييد در    پراگنل -7
به نظر ما ايـن بيانيـه       .  قبل از انتخابات اشاره كرد      از طرف دولت كاالهان     در قبال عمان   انگليس
دهـد كـه       نشان مي  هاي گذشته   نند برنامه  ما نشين   را در قبال اين سلطنت      حمايت انگليس  شدت

  و نـاكر   پراگنـل . استپذيري    انعطافپذيرش  همان خروج افسران از ارتش به طور تدريجي و          
هر دو معتقدند كه اين ميزان حمايت تا بعد از انتخابات نيـز ادامـه خواهـد داشـت و پيـروزي                      

  .  ادامه بيشتري يابدشد كه حضور انگليسسبب خواهد كاران نيز  محافظه
كند بنابراين از نظـر    افسران خود پول خوبي دريافت مي عزامدولت انگليس در قبال ا    : نظريه

  .پايان نظريه. آورد داري انگليس به وجود نمي اي براي خزانه اقتصادي هزينه
ليس بدون شك سلطنت را تشويق خواهد كرد كه از افسران رابـط              گفت دولت انگ    ناكر -8

ولـي عمانيهـا   . انگليسي در نيروهاي مسلح سلطان به جاي افسران كمكي انگليسي استفاده شود    
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بايد شرايط خدمت و پرداخت را جذابيت بيشتري ببخشند تا افراد نظامي انگليسي نيـز حاضـر                 
فت، دولت انگليس احتماالً وزارت دفاع عمان را به انجام اين كـار متقاعـد           گ ناكر. به كار شوند  

وي اعتراف كرد كه دولت انگليس همواره نگران درگير شـدن افـسران كمكـي          . خواهد ساخت 
ولي، درگيـر شـدن افـسران       . انگليس در اختالفات مرزي رايج در اين نقطه از جهان بوده است           

 چون مطبوعات جهـان     ،ت شرمساري را فراهم خواهد آورد     پيماني در اين مشاجرات نيز موجبا     
  .بينند بين اين دو نوع خدمت تفاوت چنداني نمي

 نيروهـاي مـسلح سـه گانـه          در  آتي انگلـيس   كارهايبيني زير را در مورد         پيش   سه  ناكر -9
  :نشين ابراز داشت سلطنت
رود و خـروج      عماني كردن اين نيرو به خوبي به پيش مي        : نيروي زميني سلطان عمان   ) الف

ولـي پـس از آن   .  آغاز خواهـد شـد   1981افسران كمكي از مواضع فرماندهي و ستادي تا سال          
  . گروه بزرگي از افسران كمكي به كار آموزش اشتغال خواهند يافت

وص در زمينه خلبـاني جـت در حـال          عماني كردن به خص   : نيروي هوايي سلطان عمان   ) ب
 چهره انگليسي اين نيرو تغيير چنداني در جهت عمـاني     1985 ليكن تا قبل از سال       ،تحقق است 

  . فني را نيز تا چند سال ديگر بيگانگان تشكيل خواهند دادنيروهاي. شدن نخواهد يافت
 چـون بـه     ،شـود   دي انجام مـي   عماني كردن اين نيرو به كن     : نيروي دريايي سلطان عمان   ) پ

گـرا بـوده و عـالوه بـر ايـن تجهيـزات الكترونيكـي          افسران انگليسي اين نيرو سـنت گفته ناكر 
تر    مانع از پيشرفت سريع    ،هاي خريداري شده و يا تبديل آنها توسط نيروي دريايي عمان            كشتي

  . كندي عماني شدن اين نيرو وي را قدري نگران ساخته است گفت كهناكر. در اين زمينه است
 قدري هم درسـت باشـد، مـا فكـر           اگر ارزيابي رابطهايمان در سفارت انگليس     :  نظريه -10

نشين خواهند    كنيم كه افسران انگليسي هر قدر كه الزم باشد در نيروهاي مسلح اين سلطنت               مي
داند كه اين كـار را    تا حدودي وظيفه خود ميانگليس. ه دفاعي معقول فراهم آيدماند تا يك بني 

  .پيمانان كوچك و بزرگش كاسته نشود انجام دهد تا از ميزان اعتبارش در ميان ديگر هم
هـاي   اس ارزيـابي ها انعك اين نگراني.  واقعيت داردهال هاي ناشي از وايت     ليكن نگراني  -11

 در نحـوه فرمـانروايي خـود بـرخالف          بسياري از ناظران غربي در مورد نواقص سلطان قابوس        
 بـه   و وضع خطرناك سلطان   ات رواني اوضاع ايران   تأثيربا در نظر گرفتن     . ارزشهاي غربي است  

توان دريافت كه چـرا مقامـات          به آساني مي   ،لح كمپ ديويد  خاطر موضع وي در قبال روند ص      
 نيز   لندن با اين وجود  .  اظهار نگراني كرده و مايلند قبل از بروز فاجعه از آنجا خارج شوند             لندن
 اشته و خروج ناگهـاني انگلـيس       و ديگر جهان غرب منافعي در اين منطقه د         داند كه انگليس    مي

 غالب بوده و به نظر ما ادامه        شناسي انگليس    تا به حال حس وظيفه     .را بيشتر خواهد كرد   بحران  
  .خواهد يافت

. شـد  خواهد   د مسقط  سفير جديد انگليس به زودي وار      »آيورلوكاس« گفت كه     پراگنل -12
 وضـع را  اين امر و موضـوع انتخابـات انگلـيس   .)  گرديداو در يكم ماه مي وارد مسقط  : توجه(
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        وايلي. گفت بهتر است چند هفته ديگر به او سر بزنيمپراگنل. تر خواهد ساخت روشن
  

  76سند شماره 
  1358 ارديبهشت 14 ـ 1979 مي 4  محرمانه

  ، كويت با الويتسفارت آمريكا: به  3733 ـ سي.، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
، ، قـاهره  تهـران    ،عان، ص ، جده ، ابوظبي ، مسقط هاي آمريكا در منامه     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، مسكو، امانآويو تل
   در خليج فارسنظامي آمريكا درباره نقش »فورچون «مقاله: موضوع

بـراي   مـي    وسيله بايگاني بي سيم خود در تاريخ هفـتم مـاه          به   را   ـ ما متن مقاله فورچون    1
  .فرستيم مخاطبها مي

  :ـ در صورتي كه در مورد اين مقاله با شما صحبت شد، از سياست زير پيروي نماييد2
  .يست ندهنده سياست آمريكا ـ اين مقاله نوعي طرز تفكر است و نشان

  .كند  هاي اضطراري اظهارنظر نمي ـ دولت آمريكا در مورد وجود يا عدم وجود برنامه
تـالش  مـا از     . از اهميـت عمـومي برخـوردار اسـت          در قبال خليج فارس    ـ سياست آمريكا  

اقدامات ما در مورد توسعه     . كنيم  دولتهاي منطقه براي باال بردن بنيه دفاعي خودشان حمايت مي         
  .اين سياست اخيراً اتخاذ شده است

 دولت آمريكا معتقد است كه منافع مهمـي در منطقـه دارد و در               ،به خاطر اهميت عمومي   ـ  
ي مناسبي كه بـا مراحـل قـانوني         صورتي كه اين منافع مورد تهديد واقع شود، اين دولت گامها          

                         كريستوفر                                           .تطابق داشته باشد، برخواهد داشت
  

  77سند شماره 
  1358 ارديبهشت 18 ـ 1979 مي 8  محرمانه

  ، ابوظبيسفارت آمريكا: به  6610 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
، ، امـان  ، لنـدن  ، كويـت  ، جـده  ، دوحـه  ، قاهره هاي آمريكا در امان     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهران، صنعامسكو
  763مسقط ) ب(، 113733وزارت امور خارجه ) الف: (مرجع

   در خليج فارسدرباره نقش نظامي آمريكا» فورچون«مقاله : موضوع
  )تمام متن -رمانه مح(ـ 1
چنانچه (ها بايد دقت داشته باشند كه          نمايندگي ،ـ عالوه بر مطالبي كه در مرجع الف آمده        2

اي حتي به صورت استفاده محـدود از           هيچ برنامه  دولت اياالت متحده  ) اين مقاله مطرح گرديد   
                                                                        . ندارد در خليج عمانيرهصجزيره م

  ونس
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  78سند شماره 
  1358 خرداد 26 ـ 1979 ژوئن 16  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1580، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از
  ، تهران، مسقط، منامه، كويت، جده در دوحههاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  1251منامه : مرجع
  ك از سوي بحرينوخواست سيستم موشكي هادر: موضوع

  )تمام متن -سري ( -1
 در در منامه به واسطه تكرار ارسـال پيـام بـه وزارت امـور خارجـه              ) آمريكا ( از سفارت  -2

دهـد   ك و فرصتي كه به مـن مـي  ود سيستم موشكي ها در مورخصوص تقاضاي دوباره بحرين 
  .نمايد تا  نظراتي ارائه گردد، تقدير مي

 معلـوم    در مورد درخواست مـستمر بحـرين        هنوز فضاي فكري در وزارت امور خارجه       -3
دهد چـرا مـا سياسـت سـالح      نيست، ولي به نظر من اين تقاضا نمونه خوبي است كه نشان مي    

كنـيم و اينكـه چـرا خـودداري از فـروش       را ضـروري احـساس مـي     ] فـارس  [كمتر در خلـيج   
 پااليـشگاهي  در حاليكه بحـرين . هاي پيشرفته طي اين همه سال منطقي تصور شده است      سالح

 و ديگر كشورهاي كوچك توليد كننده نفت دارد كه بايد حراست شود، در امارات متحده عربي   
هـاي توليـد گـاز مـايع،          سكوهاي آبـي، كارخانـه    (ات نفتي   تأسيسنيز صدها   ] فارس [در خليج 

ما ترديد  . وجود دارد كه بايد به همين ترتيب حفاظت شوند        ) پااليشگاه، انبارهاي ذخيره و غيره    
ات نفتي صدمه بزنـد،     تأسيسكه در نظر دارد به      ] فارس [مشخص در خليج  داريم كه هر مهاجم     
  .تري انتخاب كند تواند هدفهاي موفق  اين كار را انجام دهد، چون ميبخواهد در بحرين

ا كـشورهاي معـدودي در شـبه    ، هيچيـك و يـ   و كويت با در نظر گرفتن تجربه سعودي   -4
. ك در اختيار دارند   و نيروي انساني متخصص الزم براي اداره سيستم پيچيده موشكي ها          ،جزيره

 اين موضع از طريق اظهارات رئيس ستاد معلوم شد كه به ما گفته              در مورد امارات متحده عربي    
ك و يا هر سيـستم موشـكي مـشابه و پيچيـده             وايل به دريافت سيستم موشكي ها     است اصالً م  
هـا را دريافـت كنـد، ديگـر           كو بخواهد هـا   ولي به هر حال چنانچه بحرين     . نيستضدهواپيما  

نتيجـه اگـر مـا      در  .  نظر رئيس ستاد اين كشور را تغيير خواهند داد         رهبران امارات متحده عربي   
 نيـز بـه داليـل سياسـي          را مورد بررسي قرار دهيم و عربستان سعودي        ك به بحرين  وفروش ها 

اي بـين ديگـر    ثمر و پرهزينه مسابقه بيمانند  مالي آن را به عهده بگيرد، آن گاه اين مسئله      تأمين
 در حـالي كـه   ،براي به دست آوردن سالح مشابه تشديد خواهد شـد ] فارس [كشورهاي خليج 

  .هيچ حفاظت واقعي دربر نخواهد داشت
 به نظر من زمان آن فرا رسيده كه دولت آمريكا در رابطه با اين نوع تقاضاها چنين پاسخ                -5

منيتي ميان خـود  تنها از طريق همكاري ا] فارس [دهد كه امنيت كشورهاي كوچك حوزه خليج  
ما بايد اضـافه كنـيم      . گردد  پذير مي    امكان  و احتماالً عربستان سعودي    اين كشورها شامل كويت   
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، ايـن مطلـب را      ]فارس [كه به عالوه ما در پاسخ خود به فروش تسليحاتي مبتالبه منطقه خليج            
در ] فـارس  [يم داد كه آيا يك ترتيبات امنيتي ملموس در منطقه خلـيج           مورد بررسي قرار خواه   

  ديكمن                                                                                         .گيري است حال شكل
  

  79سند شماره 
  1358د  خردا29 ـ 1979 ژوئن 19  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  2974، كويت سفارت آمريكا: از
  ، تهران، مسقط، منامه، جدهدوبي در هاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  1580ابوظبي ) ، ب1256منامه ) الف: مرجع
  كو براي دريافت سيستم موشكي هاتقاضاي بحرين: موضوع

  ) تمام متن–سري ( -1
اندازهاي فزاينده بـراي      بر اساس عوامل نظامي و مالحظات استراتژيك و چشم        :  خالصه -2

 جهـت فـروش سيـستم       اي، من حمايت از توصيه سـفير پلتـرو          ينه امنيت منطقه  همكاري در زم  
  .پايان خالصه. دانم پذير مي  را امكانك به بحرينوكوچك دفاع هوايي موشك ها

ك، مـن از    و بـراي سيـستم موشـكي هـا         نظر خود درباره تقاضـاي بحـرين        قبل از ارائة   -3
ام تـا ارزيـابي        در گروه مستشاري نظامي سفارتمان تقاضا كـرده        MIRCOMك از   ورشناسان ها كا

ارزيابي شتابزده  .  تهيه نمايند  مختصري درباره عملي بودن ارائه اين سيستم تسليحاتي به بحرين         
VSLOIS/MICOM            ك در عربـستان    و بر اساس اطالعات محدود دربـاره اسـتقرار آتـشبارهاي هـا

تواند يك منطقه مهـم از نظـر حيـاتي             مي ك در بحرين  ودهد كه سه آتشبار ها       نشان مي  سعودي
براي بحرين را مستقيماً در شرق و شمال اين جزيره پوشش دهـد كـه بـه وسـيله آتـشبارهاي                     

اين ارزيـابي همچنـين توصـيه       . شود   نمي تأمين  مستقر در منطقه ظهران    ك عربستان سعودي  وها
ك در  و هر سيستم ها   ، به حريم هوايي عربستان سعودي     كند كه نظر به فاصله نزديك بحرين        مي

 قرار بگيرد تا به بهترين نحو بتوان آن را به          بايد در قلمرو شبكه دفاعي عربستان سعودي       بحرين
  .كنم من طي تلگرام جداگانه اين ارزيابي را مخابره مي. كار گرفت

براي آن بـود كـه يقـين        ) مرجع الف  (توجه پلترو    نگراني اوليه من درباره گزارش جالب      -4
بـر اسـاس ايـن      . جيـه نظـامي معقـول وجـود دارد         يك تو  حاصل كنم كه براي تقاضاي بحرين     

  .رسد كه چنين چيزي وجود دارد ارزيابي نظامي، چنين به نظر مي
 معتقـد   ، از لحاظ استراتژيكي همانطوري كه من قبالً ضمن گزارشي خاطرنشان سـاختم            -5

 يـك امـر اساسـي        در منطقه خليج فـارس     ريزي حضور معتدل ولي مشهود آمريكا       هستم كه پي  
 در زمين از طريق گـروه كوچـك مستـشاري           كمترين نوع تهاجمي حضور نظامي آمريكا     . است

  .تواند حاصل گردد نظامي در ارتباط با يك برنامه كمك امنيتي محدود مي
هـر چنـد ظـاهراً    (ام   خاطرنشان ساخته من در گذشته چندين بار به وزارت امور خارجه    -6
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تـا  . شـود   اي حمايت نمـي     از ترتيبات امنيت منطقه   ] فارس [كه در خليج  ) اي نداشته است    نتيجه
 ايـن حمايـت وجـود نخواهـد         تـا مـدتها   اي براي آن ايجاد نكند         زمينه زماني كه اياالت متحده   

 در وهله اول بـه منزلـه آغـاز          ك براي بحرين  وراهم كردن موشكهاي ها   تصميم جهت ف  . داشت
بـراي  . همكاري نظامي در سطح دوجانبه و احتماالً در وهله بعدي در سطح منطقه خواهد بـود               

 صورت معناداري داشته باشد، بايد از لحاظ فرمانـدهي و           ك بحرين وآنكه سيستم موشكهاي ها   
 پيوند داده شود، زيرا حداكثر برد هر يك از ايـن دو سيـستم               ه سيستم عربستان سعودي   كنترل ب 

ادغام ايـن   . اي قلمرو هوايي هر دو كشور را دربر خواهد گرفت           تا اندازه )  كيلومتر 38با شعاع   (
ادار دوربـرد عربـستان    از ردو سيستم در يكديگر ممكن است شـامل اسـتفاده سيـستم بحـرين           

لوازم يـدكي و   ( در پشتيباني لجستيكي عربستان سعودي  و همچنين سهيم شدن بحرين     سعودي
ايـن كـار    .  باشـد   بـه خـارج از عربـستان سـعودي         »نويريت«و تعميم پشتيباني پيمانكاري     ) غيره

تـوجهي كـاهش خواهـد داد، هـر چنـد مخـارج               را به نحو قابل    مخارج سيستم موشكي بحرين   
ارزيابي نظامي كه در تلگرام جداگانه گنجانده شده در اين زمينه وارد            . اساسي باقي خواهد ماند   

هـاي    از سيـستم  اي الحظهشود، ولي كافي است گفته شود ادغام بخش قابل م           جزئيات بيشتر مي  
  . در يكديگر بايد عملي گردد و عربستان سعوديبحرين
 ،ك خـود  وها با نيروي دفاع هوايي موشـكهاي هـا             همچنين اين امكان وجود دارد كه كويتي       - 7

بـسيار نزديـك   شـان كـه بـا آنهـا          نسبت به توسعه يك سيستم مشابه از سوي پسرعموهاي بحريني         
ها نگران آن باشند كه معلومات پيشرفته خود درباره             من ترديد دارم كويتي   . هستند، ابراز عالقه كنند   

ك را به نمايش بگذارند، و در واقع چنين تحولي ممكن است پيشرفت كنـوني آنهـا در                  وسيستم ها 
 با ترتيب تبادل كويتبدين . تري را تشديد نمايد قبول ك در يك سطح قابلومستقر كردن سيستم ها

  .اي واقعي كمك كند ريزي شالوده يك همكاري امنيتي منطقه  ممكن است به پيبحرين
ام كه اگـر   هايي يافته دشواري) مرجع ب  ( درباره همين موضوع من در برداشت سفر ديكمن        - 8

 انجـام   ز اينكه هرگونه فروش تسليحاتي به منطقه خليج فارس        آن را درست درك كرده باشم، قبل ا       
] فارس[ انداز مربوطه در خليج شايد چشم. باشد مي» ملموس«اي  گيرد، نيازمند همكاري امنيتي منطقه

اي از  يم هنوز هيچگونه نـشانه  نگاه كن يلشما] فارس[ متفاوت باشد ولي اگر از قسمت خليج       جنوبي
  .وجود ندارد] فارس [تمايل احتمالي در جهت توسعه يك ترتيبات امنيتي در خليج

نظـر اسـتراتژيكي و معيارهـاي سياسـي ـ       رسم كه از نقطـه   بنابراين من به اين نتيجه مي-9
 ك بـه بحـرين  و موشـك هـا  نظامي كه در باال ذكر شد، اگر مايل به فروش سيستم دفاع هـوايي         

.  دربرخواهد داشت در خليج فارس آوردهايي براي موقعيت سياست اياالت متحده       باشيم، دست 
 به عقيده مـن نبايـد متقـابالً در بـه دسـت آوردن منـافع بيـشتر در                    ،اگر ما چنين قدمي برداريم    

 مانند تمديد مدت اقامت در      ؛ تعلل ورزيم  ي دريايي خودمان در بحرين    چارچوب ترتيبات نيرو  
  .اي ما داده شده است بندر كه به كشتيهاي نيروي خاورميانه

  سترونيما
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  80سند شماره 
  1358 خرداد 30 ـ 1979 ژوئن 20  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  2987 - يت ، كوسفارت آمريكا: از
  ، تهران، مسقط، منامه، جده، دوحه در ابوظبيهاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع
  1580ابوظبي ) ، ج1251منامه ) ، ب2974كويت ) مرجع الف

  ؛ ارزيابي و مالحظات نظاميك براي بحرينوموشكهاي ها: موضوع
  )تمام متن -سري ( -1
 ك در بحـرين و اين پيام حاوي ارزيابي مقدماتي از امكان نظامي استقرار آتـشبارهاي هـا           -2

اي از    خالصـه . بدان اشاره شده است   )  تهيه شده و در مرجع الف      ستروني براي سفير ما   است كه 
  . بعدي آورده شده استبنداين ارزيابي در 

ات كليدي ايـن    تأسيس،  وك به بحرين  تحويل يك سيستم موشكي سه آتشباري ها      :  خالصه - 3
 حفاظـت از  همچنين سيـستم دفـاع هـوايي بحـرين    .  دادكشور را تحت پوشش خود قرار خواهد  

 را بهبود خواهد بخشيد، بدين ترتيـب ايـن           در منطقه ظهران   سيستم دفاع هوايي عربستان سعودي    
 هـوايي عربـستان     آورد كه با هواپيماهاي دشمن در فاصـله بيـشتري از حـريم              امكان را فراهم مي   

 بخواهند به تنهـايي بـه ايـن هواپيماهـا            درگير شود، تا اينكه آتشبارهاي عربستان سعودي       سعودي
 عبارت از تعهد اساسي شامل ترتيبات مهـم         برقراري يك سيستم در بحرين    . دسترسي داشته باشند  

  .پايان خالصه.  و لجستيكي و مالحظات پشتيباني مستشاري خواهد بودنفراتيعملياتي، 
)  پرتـاب كننـده  18(ك مركب از سه آتشبار  و از لحاظ نظامي آرايش يك سيستم موشكي ها        - 4

چنـين بـه    . برشمرده شد، عملي است   ) ب( مرجع   7 بندات استراتژيك كه در     تأسيسجهت دفاع از    
، نخواهنـد توانـست از ايـن         مستقر در ظهـران    ن سعودي ك عربستا ورسد كه آتشبارهاي ها     نظر مي 
 به آتشبارهاي عربستان سعودي)  كيلومتر38(ك وحداكثر برد ها. ات به اندازه كافي دفاع كنندتأسيس

 در منامـه    »ترايس«ر فراز اهدافي بر منطقه      اجازه خواهد داد، تنها در صورتي كه هواپيماهاي دشمن ب         
نزديك شوند با موفقيت به اين هواپيماها كه از شمال شرقي و شرق و جنوب شرقي به آن نزديـك        

 براي اين كشور توانايي شناسايي هواپيماهايي       ك مستقر در بحرين   وسيستم ها . شوند حمله كنند    مي
كنند، فراهم خواهد كـرد و         كيلومتر پرواز مي   110حدود  اي    اصلهكه در ارتفاع كم و متوسط در ف       را  

  .درگير شوندبا هواپيماها  كيلومتر 38اين امكان را خواهد داد تا در برد 
يـري بـا     امكـان شناسـايي و درگ       و عربـستان سـعودي      به عالوه همكاري بـين بحـرين       -5

شـوند در      كه از مسير شمال شرقي، شرق و جنـوب شـرقي نزديـك مـي                را هواپيماهاي دشمن 
 در مقايسه با چيزي كه اكنون بـا         )ات بسيار حياتي آن   تأسيسبا  (  از منطقه ظهران   دورتريفاصله  

  .وردپذير است، به وجود خواهد آ ك مستقر در آن سرزمين امكانوآتشبارهاي ها
 بيانگر اين مطلب است كه در استقرار موشكهاي تجربه ما در كويت:  مالحظات عملياتي  -6

  : مالحظات عملياتي ذيل بايد در نظر گرفته شودك در بحرينوها
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 بـه يكـديگر، سيـستم        و بحـرين   با توجه به نزديكي حريم هوايي عربـستان سـعودي         ) الف
 ادغام شود تا با حـداكثر        بايد در سيستم موجود در عربستان سعودي       ك در بحرين  وموشكي ها 

  دربـاره ادغـام     و بحـرين   يك موافقتنامه بين عربستان سـعودي     . كارايي مورد استفاده قرار گيرد    
هاي موشكي اين دو كشور ممكن است اهدافي   زيرا سيستم.فرماندهي و كنترل الزم خواهد بود

  .را در قلمرو هوايي خود مورد حمله قرار دهند
 بـراي   AM/STQ-73 يعنـي يـك دسـتگاه        ات فرمانـدهي در بحـرين     تأسيسبرقراري يك   ) ب

  .هماهنگ كردن عمليات آتشبارها
  .دهنده دوربرد در فرماندهي دفاع هوايي و شبكه كنترل  هشدارادغام رادارهاي) پ
  .برقراري يك شبكه ارتباطاتي در داخل سيستم فرماندهي و كنترل) ت
قبل از اتخاذ تـصميم دربـاره بـه    :  بر اساس تجربه كويتنيروها مالحظاتي در خصوص     -7

  :قرار گيرد زير بايد مدنظر نفراتك نيازهاي وكار بردن سيستم ها
نياز به فراهم كردن چهارصد نفر بحريني براي انجام عمليـات و پـشتيباني از سيـستم                 ) الف

موجـب  به   كه    و بحرين  نياز براي حصول يك توافقنامه فني و امنيتي بين اياالت متحده          . كوها
 و يـا اتبـاع كـشور ثـالثي       بايد از اتباع بحرين    كوآن مشخص شود كه همه پرسنل شاغل در ها        

  .) و اردنبر اساس تجربيات پيشين بين كويت. (نمايند   ميتأييدباشند كه هر دو طرف آن را 
  .كو حفاظت بيست و چهار ساعته از همه تجهيزات هاتأميننياز جهت ) ب
  . كادر براي آنتأمينگردان دفاع هوايي از سطح اپراتور تا سطح فرمانده گردان و نياز به ايجاد يك ) پ
  .ك توسط اتباع بحرينيونياز براي ادامه پر كردن خأل نيروي انساني براي ها) ت
  . براي مستشاران و پيمانكاران آمريكايينفرات تأميننياز براي ) ث

برنامه آموزشي جهت كاربرد موشـكهاي      : يت نيازهاي آموزشي مورد انتظار بر اساس تجربه كو        - 8
 30اي و آمـوزش انفـرادي در حـد            ك عبارتست از آموزش زبان انگليسي، آموزش آمادگي حرفه        وها

. اسـت التحصيل شدن اولين دانـشجو        يك طرح آموزشي نيازمند دو سال وقت جهت فارغ        . نوع حرفه 
  .فايي الزم خواهد بودآموزش تكميلي پس از بازگشت به بحرين براي كسب حداكثر خودك

:  آموختـه شـده اسـت       پشتيباني لجستيكي مورد نياز بر اساس درسـهايي كـه در كويـت             -9
عناصر پشتيباني مورد نياز عبارتند از نگهداري از همه تجهيزات مربوط به سيستم و تجهيـزات                

گيـري    يراتـي، انـدازه   فرعي، يك موافقتنامه پشتيباني تداركات جهت ادامه پشتيباني قطعات تعم         
هـايي بـراي      افتـد، اعـالن     تجهيزات آزمايشي، تغييرات در تجهيزات كه به طور مرتب اتفاق مي          

.  جا براي عمليات نگهداري و تداركاتي      تأمينعمليات تجهيزات و نگهداري و تسهيالت جهت        
هـاي اطالعـات       و سيـستم   )ونيـ ريت (كمك فني پيمانكاري و خدمات مهندسي از سوي كمپاني        

قراردادهاي همكاري پـشتيباني بـا عربـستان        . و ديگر شركتهاي آمريكايي ضروري است      ٭ليتون
                                                                 

 .Litton, Data Systems ٭
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  . بكاهدات آنها در بحرينتأسيس ممكن است از تعداد پيمانكاران و  و اردن و كويتسعودي
 بر اساس برنامه مربوط به كويـت      : بيني شده    مديريت برنامه و پشتيباني مستشاري پيش      -10

يك دفتـر مـديريت     . اي از سوي ارتش آمريكا فراهم شود        كنيم كه مديريت فشرده     ما توصيه مي  
 همـه   ، يك عامل رابط در كويت     با) آالباما. آرسنال. ردستور«در   طرح تحت فرماندهي موشكي   

هاي برنامه را توسعه داده، تكميل و هماهنگ نموده و براي تجهيزات و خـدمات قـرارداد                   جنبه
 از  عـالوه بـر ايـن كويـت       . نمايـد   بسته و از نزديك استقرار و آموزش در كشور را كنتـرل مـي             

باشد تا آموزش جاري را فراهم        مند مي    به عنوان كارمندان سفارت بهره     مستشاران نظامي آمريكا  
گـروه مستـشاري    در  . كمـك كنـد   به كويـت    برداري از سيستم پس از استقرار         آورده و در بهره   

 آمـوزش و     بـراي اداره كـردن و       و كويت   نفر در آمريكا   90 حدود   ،نظامي و پيمانكاران مختلف   
  . و پشتيباني مربوطه الزم است آتشبار4ها جهت  كمك به كويتي

برنامـه اصـلي جهـت خريـد     :  كويـت ةهاي تقريبي بر اساس تجرب  بيني   پيش -ها     هزينه -11
 ميليون دالر  200 برنامه و كمك فني براي سيستم كويت بالغ بر حدود            ةتجهيزات، آموزش، ادام  

 هر يك سال    رود   انتظار مي  . به مورد اجرا گذاشته شده است      1979 تا   1974بوده و بين سالهاي     
 ميليون دالر خرج داشته باشد، بسته به ايـن كـه سـطح پـشتيباني مـورد لـزوم و                     25پس از آن    

هاي همكاري با كشورهاي همسايه به چه ترتيـب           پيشرفت آموزش در خود كشور و موافقتنامه      
سيـستم كـوچكتر بحـرين      فرضاً اگـر    . ستكننده موشك ا     پرتاب 24سيستم كويت شامل    . باشد

 از لحـاظ مـالي هزينـه    ، پرتاب كننده باشد، بدان معني نخواهد بود كه به تناسب دقيق  18شامل  
هـاي ديگـري از لحـاظ         جويي  بحرين صرفه ممكن است    با اين وجود  . كمتري خواهد پرداخت  

ودي و كويـت    سيـستم عربـستان سـع     . (تطبيق سيستم خود با سيستم عربستان سعودي بنمايـد        
 كه در يـك سيـستم       اي  هاي مربوط به اندازه     جويي  و بدين ترتيب صرفه   ) اندكي متفاوت هستند  

 اجازه خواهد داد كه از لحاظ آموزشي و پشتيباني لجستيكي و اداره             ،مشترك عملي خواهد بود   
  .هاي متناسبي در هزينه فراهم شود  كاهش،برنامه و پشتيباني مستشاري

  سترونيما
  

  81سند شماره 
  1358 تير 4 ـ 1979 ژوئن 25  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  766، دوحه ـ سفارت آمريكا: از
  .، تهران، صنعا، مسقط، منامه، كويت، جده در بغدادهاي آمريكا سفارتخانه: جهت اطالع

  765دوحه : مرجع
   در خليج فارسسؤاالت امير قطر در مورد پايگاه نظامي آمريكا: موضوع

  ) تمام متن–محرمانه ( -1
 ايـشان   ،)تلگرام مرجع ( موضوعي ديگر    دربارة  ژوئن با امير خليفه    24 در مالقات مورخ     -2
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من در مقام تشريح گفتم كـه ناوهـاي         .  سؤال كرد   منامه در مورد وضع نيروي دريايي آمريكا در      
 به سر برده و عالوه بر ايـن         وز در سال را در منامه     توانند تنها چند ر     اي مي   فرماندهي خاورميانه 

ولي طبق اطالع اينجانب براي نيروي دريايي آمريكا هيچگونـه          . گيري نمايند    سوخت در بحرين 
  .ات تعميراتي در آنجا وجود نداردتأسيس
در تـشريح   .  سؤال كـرد    نيروي دريايي ما در عمان      در ادامه در مورد امكانات      امير خليفه  -3

نشين   اي دو يا سه بار در سال به اين سلطان           مطلب اظهار داشتم كه ناوهاي فرماندهي خاورميانه      
ز ً ا     ظاهراامير. ايم اتي مستقر نكردهتأسيسزنند ليكن ما در آنجا براي نيروي دريايي خود  سر مي

ناگهان اين فكر به خاطر من رسيد كه شايد منظور وي اشاره به شـايعات      . پاسخ من راضي نبود   
 هنگامي كه امير  . مريكاستآ توسط   دوبي علي  مربوط به خريد يك پايگاه عظيم دريايي در جبل        

 پايگـاهي نداشـته و       در امارات متحده عربي    گفت منظورش همين بوده، به وي گفتم كه آمريكا        
 چنـدين بـار     گفتم كه داستان مربوط به پايگاه جبل علـي        . در نظر ندارد پايگاهي به دست آورد      

  .شود پايان گرفت ولي هنوز هم گهگاه مطرح مي
هـاي   رود كه با تكـذيب  پذيرفته بود، اما گمان نميهاي مرا  ظاهراً حاكم قطر گفته:  نظريه -4

 حتـي آنهـا كـه در غـرب تحـصيل            ، و ديگـر مقامـات قطـر       خليفه. من كامالً متقاعد شده باشد    
به طـور   . سازد  دهند كه آن را خداگونه مي        نسبت مي  اند، آنچنان نيرو و حضوري به آمريكا        كرده

انـد    ام و همه آنها گفته       و مشاورين عاليرتبه امير صحبت كرده      ثال من با سفيران عربي در دوحه      م
 يعني باور   ،اين پديده عجيب  . دكن سقوط    ضمني آمريكا  تأييدتوانست حداقل بدون      كه شاه نمي  

كنـد كـه      نيـز صـدق مـي      در مورد اين تصور      ،كردن چيزهايي كه به وضوح خالف واقع هستند       
  .دكن پايگاهي دارد و يا در نظر دارد چنين پايگاهي را بنا  واقعاً در جبل عليآمريكا

 كيل گور
  

  82سند شماره 
  1358 تير 24 ـ 1979 ژوئيه 15  سري

  ، ابوظبيسفارت آمريكا: به    سي.، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
، ، تهـران  ، صـنعا  ، مـسقط  ، منامـه  ، كويـت  هاي آمريكـا در دوحـه       سفارتخانه: جهت اطالع 

  د، جدهآبا اسالم
   به عربستان سعوديP ـ 3پروازهاي : موضوع

  ) تمام متن–سري ( -1
 بايد مطلع باشند كه دولت عربستان سـعودي         كننده  هاي اقدام   مخاطب:  جهت اطالع شما   -2

. كنند شناسايي خود را آغاز P-3 پروازهاي اند كه در آينده نزديك و دولت آمريكا موافقت كرده 
يـت  مأمورهـر  .  روز اسـتفاده خواهـد كـرد     3-5 به مدت    از حوزه هوايي ظهران   هر ماه   هواپيما  

.  خواهد بود  گو گارسيا   ديه به   ، ظهران به ظهران و ظهران      به ظهران  گو گارسيا   شامل پرواز از ديه   
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 به ظهران شركت خواهند كرد و به اطالعات         يت شاخه ظهران  مأمور در   مقامات نظامي سعودي  
  .آوري شده نيز دسترسي خواهند داشت جمع
،  دريـاي عربـي، خلـيج عمـان        شناسي دريـايي در     يتمأمور اجراي   ،يتمأمور هدف اين    -3

  .  است، خليج عدن و درياي سرخخليج فارس
   كريستوفرپايان ـ جهت اطالع شما                                                                

  
  83سند شماره 

  1358 تير 26 ـ 1979 ژوئيه 17  همحرمان
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  3924، كويت سفارت آمريكا: از

  ، تهران، جده، منامه، امانهاي آمريكا در ابوظبي سفارتخانه: جهت اطالع
) ، ج115409وزارت امـور خارجـه   ) ، ب133136ـ وزارت امـور خارجـه    ) الف: مرجع

  1647كويت ) ، د115244وزارت امور خارجه 
   به كويت1979 براي سال مالي هاي كمك امنيتي آمريكا ارزيابي برنامه: موضوع

   بالتكليفي برنامه كمك امنيتي در مورد كويت-1
ظاهراً به اين خاطر كه     (گرچه در مرجع الف از اينجانب درخواست پاسخگويي نشده است           

، ولـي از نظـر مـن        ) سر و كار نخواهيم داشـت      گذاري مالي آمريكا    در اينجا با هيچگونه سرمايه    
مـا تـصميم    . اسـت  حـائز اهميـت       و گسترش بيشتر كمك امنيتي ما به كويـت         بررسي وضعيت 

گرفتيم افكار خود را به رشته تحرير درآورده و مطالب مربوطـه را بـا وزارت امـور خارجـه و                     
 خـود   ،اي در ميان بگذاريم، زيرا در زمينه رابطه كمك امنيتي خويش با كويـت               واحدهاي منطقه 

شود،   آنچه در ذيل عنوان مي    . ايم كه بايد تصميمات الزم اتخاذ گردد        در مقطعي حساس يافته   را  
  :سازد  ميمتأثرعوامل مهمي است كه موضع ما را در اين موقعيت زماني 

پيمـاني    هاي خارجي محتاطانه و فاقد هرگونه هـم          و سياست   عليرغم مسئله خاورميانه   -الف
، افـزايش شـديد     گـذاريهاي آن در آمريكـا       ، رابطه ما با اين كشور سبب فزونـي سـرمايه          كويت

  . شده است در زمينه قيمت نفت اوپكگيري معتدل كويت  و موضعواردات آن از آمريكا
 به منظور حل مسئله تـضاد اعـراب و           در جهان عرب و در حمايت از تالشهاي آمريكا         -ب
كند و نقـش آن در قبـال همـسايگانش در             روي ايفا مي     نقش نسبتاً مثبت و ميانه     ، كويت اسرائيل

 از ادامـه عرضـه نفـت         در صلح، ثبات و اطمينان     ، با عالئق و منافع آمريكا     ]فارس [منطقه خليج 
  . مطابقت دارد] فارس [خليج
 تـأمين سـالح بـراي     ) يـا مجـاز شـمردن صـدور        (ةفقت دولت آمريكا در ارائ    ا عدم مو  -پ

  بـه كويـت   از نظر رهبران اين كشور به عنوان عدم توجه آمريكا      ،نيازهاي مشروع دفاعي كويت   
بنـدي و صـداقت       و نيز عـدم پـاي     ) كند   آن را تهديد مي    در رابطه با خطري كه از جانب عراق       (

  . در روابط خويش با جهان عرب تلقي خواهد شدآمريكا
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انـد كـه     هميشه سـعي كـرده  ، حداقل در مورد جنگ افزارها و آموزش نظامي ،ها   كويتي -ت
. اند به منبع ديگري روي آورنـد         ولي در نهايت مجبور شده     كنند خريداري   ابتدا آن را از آمريكا    

 آمريكايي بـه آنهـا فروختـه        4-هاي ام    پس از اينكه تانك     خريد تانكهاي چيفتن انگليسي   : مثال(
 روسي پس از آنكه از ارائه موشكهاي استينگر به آنها امتناع شـد؛           7-نشد؛ خريد موشكهاي سام   

هاي لـنس آمريكـايي نـشدند؛         هاي لوناي روسي زماني كه موفق به خريد موشك          وشكخريد م 
 -7A  فرانسوي پس از آنكه با درخواست آنها براي خريـد هواپيماهـاي            1خريد هواپيماي ميراژ    

الوقوع قايقهاي گشتي انگليسي مجهز به موشك         مريكايي موافقت به عمل نيامد؛ و خريد قريب       آ
گونـه تجهيـزات      كا از انعقاد قرارداد فروش نظامي خارجي در مورد اين         بعد از آنكه دولت آمري    

  .)سر باز زد
 12( نفربر زرهي كه قرارداد آن نيـز بـه تـازگي             175 مورد مربوط به فروش      ي به استثنا  -ث
 خـدمات و      هيچگونه قرارداد فروش عمـده     لغو گرديده، حدود دو سال است كه آمريكا       ) ژوئيه
ها و فرانـسويها هـر يـك قراردادهـاي      ار با اين كشور نداشته است، حال آنكه انگليسيافز  جنگ

هـا و      و ژاپنـي     امضاء كرده   ميليون دالر با كويت    100فروش جنگ افزارهايي، هر يك به ارزش        
 بدين ترتيب، در كويت. يوگسالوها نيز در حال احداث يك پروژه بزرگ نظامي در آنجا هستند   

 و  A-4 مفاد قراردادهاي فروش عمـده قبلـي مربـوط بـه هواپيماهـاي               ياصوالً ما در حال اجرا    
  .ايم و بس  بوده1-كوسيستم موشكي ها

ها دو درخواست ديگر را مطرح سازند كه يكـي از              در حال حاضر نيز قرار است كويتي       -ج
تـا  (ي تـوپ ضـدهوايي اسـت    متري يعني نوع  ميلي155آنها مربوط به هويتزرهاي خودكششي   

انـدازهاي تـاو و سيـستم        ؛ و ديگري به موشـك     ) آن تكميل شود   1-كوسيستم پدافند هوايي ها   
طبق برآورد ما ارزش كلي اين اقالم جديد، كه شرح مفصل           . شود  فرماندهي و كنترل مربوط مي    

 ميليـون   800 تا   300آن در ذيل خواهد آمد، بسته به خدمات و نوع و كميت اقالم انتخابي بين                
افزارهـاي    ارزش قراردادهاي جاري منعقـده در رابطـه بـا خـدمات و جنـگ              . (دالر خواهد بود  

  ). است ميليون دالر 700آمريكايي تقريباً معادل 
 كـه تـا قبـل از تجديـدنظر در سياسـت صـدور                سياست فروش تسليحاتي ما به كويت      -چ

 ي در ايجاد هماهنگي به منظور اجـرا  ناتواني آمريكابا عمدتاً 1977  مي در ماهتسليحات آمريكا 
، و تـوان جـذب      ]فارس [مفاد قراردادهاي فروش قبلي، مالحظات سياسي عمومي منطقه خليج        

 گفتـه   )پ ب و (هـاي     ، محدود شده بود، اكنون نيز بر طبق آنچه كه در مرجـع            غيرمكفي كويت 
  .هاي بيشتر صدور تسليحاتي خواهد گرديد  تابع محدوديت،شده

با اين وصف، وضعيت ما در اجراي قراردادهاي فروش گذشته و آتي، به خصوص پـس از                 
 كارمند بوده و در مـورد  17 در سال جاري كه داراي       استقرار دفتر رابط نظامي آمريكا در كويت      

كند، به طرز چشمگيري بهبـود يافتـه           دريافت وجه نقد عمل مي     يزافروش نظامي خارجي در ا    
  ).دفتر رابط آمريكا در كويت(است 
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  » يك سياست خارجي استثنائيياجرا« به عنوان  ارزيابي فروشهاي نظامي به كويت-2
خـواهيم توانـست بـه عنـوان         را ن   گرچه انتقال تسليحات متعارف بـه كويـت        ،از نظر نظامي  
شبرد اهداف امنيتي ملي خويش توجيه نماييم، ولي از نظر سياسي و اقتصادي             پيعاملي مؤثر در    

در . فروش تسليحات به اين كشور مـورد منطقـي ايجـاد كـرد       كردن  توان براي ادامه محدود       مي
  :نمايم مان تقديم مي همين رابطه، اينجانب ارزيابي ذيل را در زمينه عوامل مرتبط با منافع ملي

به خاطر وجهه مالي خارجي آن كـه از منـابع نفتـي آن كـشور نـشأت                  .  منافع آمريكا  -الف
 اش بـراي آمريكـا      رغم كـوچكي     علي اش، كويت   گيرد و نيز مفهوم سياسي ذخاير عظيم نفتي         مي

 كه در نتيجه برقراري يـك رابطـه كمـك            منافع آمريكا  آن دسته از  . اي دارد   مالحظه  اهميت قابل 
اقتباس از ارزيابي سـاالنه سياسـتها و منـابع،          (گردد به شرح زير است         مي تأمين امنيتي با كويت  

  .)پمرجع 
 و به طور كلـي در        در آرامش و ثبات سياسي كويت      منافع نهفته آمريكا  .  آرامش و ثبات   )1(

نقش .  كامالً مطابقت داشته و با آنها مغايرتي ندارد        اي آمريكا   ، با منافع جهاني و منطقه     خاورميانه
روي دولت كويـت در ميـان كـشورهاي خـط مقـدم و سـازمان                   با اعتدال و ميانه    همراهو نفوذ   

اي است كه توسط آن ارائـه شـده،           مالحظه  هاي مالي قابل     كه ناشي از كمك    آزاديبخش فلسطين 
.  مؤثر واقع شـود     در حل مسئله تضاد اعراب و اسرائيل       تواند در حمايت از تالشهاي آمريكا       مي

 در داخل آن مملكت به صورت يك اقليت عظـيم           كند كه    را خطراتي نيز تهديد مي     ثبات كويت 
كنـد و از      كه تاكنون بدخيم نبوده خودنمايي مـي      ) برابر با يك چهارم جمعيت كويت     (فلسطيني  

 وجود دارد كه عالقمند به تـصرف دو         خارج نيز خطري ديگر به صورت تهاجم احتمالي عراق        
  . مسلط استالقصر انال كشتيراني منتهي به بندر ام كه كامالً بر كاستجزيره كويتي 

 گرچه برخالف همسايگانش يعني      كويت تعادل قيمت نفت  ادامه عرضه نفت و     تضمين   )2(
 2 ولي ميانگين توليدي     آيد،  ، يك توليد كننده عمده نفتي به شمار نمي         و عراق  عربستان سعودي 

 و نيـز بعـضي    به خصوص ژاپن براي خريداران نفت در خاورميانه     ميليون بشكه در روز كويت    
 گاز مايع شده نفتي كـه قـرار اسـت در             افزايش توليد . استاز كشورهاي اروپايي حائز اهميت      

هـاي بـزرگ       و شـركت    به نتايج مذاكرات جاري بـين كويـت         آغاز شود، بسته   1978پايان سال   
موجوديـت ايـن مـايع      .  صـادر شـود     ممكن است به مقادير هنگفتي به آمريكا        دارد و  آمريكايي

 از اهميـت    ،كننـدگان   زا و ارائه آن به قيمت مناسب و منطقـي مراكـز اقتـصادي دريافـت                 انرژي
 و طرز برخورد آن     نقش فعال دولت كويت در سازمان اوپك      . هد بود چشمگيري برخوردار خوا  

  .است چشمگير با سطوح قيمت و توليد نفت خام نيز در رابطه با منافع جهاني آمريكا
 ذخيـره عظـيم مـالي       ويژه و به    غناي مالي كويت  . گذاري و تجارت    سرمايهميزان   ارتقاء   )3(

در صادرات  ها و چرخش مجدد دالرهاي نفتي         موازنه پرداخت  نفت    به دنبال افزايش قيمت   ،  نآ
 هــاي خــود را در آمريكــا دولــت كويــت بخــش اعظــم دارايــي.  شــايان توجــه اســتآمريكــا
كنـد كـه      ل مـي  كارانه عمـ    گذاري كرده و در رابطه با نقل و انتقال آنها هم بسيار محافظه              سرمايه
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 بـه   در عـين حـال كـه نيـاز وارداتـي كويـت            . سـت مشي نيـز بـه نفـع آمريكا         پيگيري اين خط  
خاطركوچكي قلمرو آن محدود است، ولي حجم فروش كاال و خدمات آمريكايي به آن كشور               

تـوان   عمـالً مـي   . موازنه تجاري دو كشور افزايش يافته اسـت       در  شديداً به نفع موازنه پرداختها      
 پس از عربستان سـعودي    ( به سومين وارد كننده بزرگ كاالها و خدمات آمريكايي           گفت كويت 
  .در جهان عرب درآمده است) و الجزاير
ترين خطـر موجـود       را عمده  ها عراق   كويتي. العملهاي كويت    تهديدات نظامي و عكس    -ب

كنند كه اين امر اصوالً ناشي از اغتشاشات مرزي ديرين بين دو كشور و نيـز           عليه خود تلقي مي   
. اسـت ] فـارس  [ و ديگر رژيمهاي سـنتي حـوزه خلـيج          با كويت  خصومت ايدئولوژيكي عراق  

 گرچـه ممكـن   ؛ميشه به قوت خود باقي خواهـد مانـد  ها معتقدند كه اين خطر ه   احتماالً كويتي 
بـه منظـور بهبـود وضـع مـذاكرات مـرزي            كـه   است در نتيجه موفقيت نهايي تالشهاي جاري        

ايـدئولوژي، ژئوپولتيـك و رفتـار       . ودي تخفيف يابد   آنها تا حد   ذهن در   شود،   انجام مي  دوجانبه
شوند كه بر ايـن   ترين عواملي محسوب مي    ه مهم  از جمل   عراق يندهبيني رژيمهاي آ    غيرقابل پيش 

العملي در قبال اين خطرات داخلـي و خـارجي،            به عنوان عكس  . دارد تأثيرها    طرز تفكر كويتي  
كرده كه هدف از آن ايجـاد يـك نيـروي نظـامي             مبادرت   به اتخاذ يك استراتژي نظامي       كويت
است تا  ) و ضدزره با قدرت آتش بسيار قوي      دفاع هوايي   (العمل سريع، كوچك و مدرن        عكس

بتواند حتي براي مدت زماني بسيار كوتاه به عنوان عامل بازدارنـده در برابـر نيروهـاي مهـاجم                   
 پديـد آورد تـا از همـسايگان و دوسـتان بزرگتـرش و               عمل كند و اين فرصت را براي كويـت        

از نظـر سياسـي،     . درخواسـت كنـد   لل كمك نظامي و ديپلماتيك       و سازمان م   احتماالً از آمريكا  
 روابـط    سعي دارد با تمام همسايگانش و نيز اقليت فلسطيني موجـود در داخـل كويـت                كويت
هاي خارجي مناسب كه مانع از         از طريق اتخاذ سياست     هم  اين كار را   .حفظ كند  خود را    حسنه

 نقش رهبري در حل مـسائل ضـد و نقـيض موجـود در               هم با ايفاي  شود و    آنها    بروز ناراحتي 
 در برابر خرابكاري و تهاجم داخلي از آنجا كه كويت. دهد منطقه و امور سياسي عربي انجام مي

در جهت تطميع و جلب رضايت       به طور همزمان     ، داراييهاي عظيم خود را    استپذير    نيز آسيب 
  .خريد تسليحات موردنياز به كار گرفته استو وه خود رهبران دشمنان بالق

  العملها  نظر سفارت در مورد خطرات و عكس-پ
 در معــرض آنهــا قــرار گرفتــه و نيــز دربــاره نظريــات مــا در مــورد خطراتــي كــه كويــت

ني ها تفاوت چندا    هايي كه اين كشور در قبال آنها نشان داده با نظريات خود كويتي              العمل  عكس
در اينجا بايد خاطرنشان شود كه سياسـت خـارجي ايـن كـشور مبنـي بـر اتخـاذ روش                     . ندارد

 نتيجـه  بـه    نيـل  در حال    ،اي  بر سر تمام مسائل مهم عربي و منطقه       » روي در بلوك موجود     ميانه«
 حـل   هـا در     هم بايد گفته شود كه كـويتي       در رابطه با استراتژي نظامي كويت     . استقابل انتظار   

مسئله مهم خود يعني فقدان نيروي انساني آموزش ديده و مجرب مورد نياز براي تشكيل يـك                 
  .پشتي و كند دارند العمل سريع، حركت الك نيروي عكس
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تر عمل كنند ولي موانعي نيز در اين راه وجـود دارد يعنـي                توانند سريع   در اين مورد آنها مي    
بر شدن نيروي انساني موجود در نيروهـاي مـسلح بـه            ابتدا بايد سيستم سربازگيري براي دو برا      

.  اين نيروها صرف شود    يكار گرفته شود و پس از آن منابع الزم براي ارائه آموزش كافي و ابقا              
برنامه زماني طوالني كه براي تحويل تسليحات خريداري شده و نيز سالحهايي كه درباره آنهـا                

هـايي باشـد كـه طـي آن       خود پديدآورنده فرصت  بايد ،در آينده قراردادهايي منعقد خواهد شد     
حل منطقي ديگري كـه در رابطـه بـا مـسئله              راه. داشتتوان با اين مسائل برخورد ضروري         مي

نيروهاي نظامي كنوني اين كشور وجود دارد اين است كه يا اين نيروها به طور كامل غيرمسلح                 
. پيماني ايجاد شود    اي يا جهاني نوعي هم     منطقه»  كننده  محافظت«بمانند و يا با يكي از قدرتهاي        

حل اول در  توان گفت كه از نظر فرضي راه اند، ولي مي حل را نپذيرفته ها هر دو راه     ظاهراً كويتي 
 هر قدر در مسلح كردن نيروهاي خود بكوشد بـاز هـم در              تر است، زيرا كويت     مورد آن صادق  

به همين دليل ما بـه ايـن نتيجـه          .  ضعيف خواهد بود   مقايسه با نيروهاي مسلح همسايگان خود     
تـر احتمـاالً خواهـد توانـست مـانع از انجـام         مـسلح ايم كه در عين حالي كه يك كويت      رسيده

م زيـرا در ايـن راه       نـي  در دفاع از قلمرو خويش كمك ك       تهاجماتي عليه خود شود، ما به كويت      
ايم، و در همان حال فروشهاي نظامي         باال برده  كشور   يش را در اين   ميزان حسن نيت و نفوذ خو     

  .اي نشده است  نيز باعث به هم خوردن توازن قدرت نظامي منطقه به كويتآمريكا
  1979 طي سال مالي  خريدهاي احتمالي كويت-ت

هاي مربوط به اقـالم و خـدمات     درخواست خاطرنشان شده كه در رابطه با)الف(در مرجع  
كنيم كه دولت كويت      در حقيقت، گمان نمي   . تعيين شود » اولويت« نوعي   1979دفاعي طي سال    

اي  از نظر منابع مالي، در داخل كشور تعيين اولويت را ضروري بداند، زيرا قادر است هر وسيله             
هــاي كــامالً نظــامي و  ولويــتاز نظــر زمــان دريافــت، ا. كنــدرا كــه بخواهــد نقــداً خريــداري 

طبق آنچه قـبالً    . استهاي مربوط به قدرت جذب نيز مسائلي است كه قابل برآورد              محدوديت
 را در اختيار داريم كه كـار مربـوط بـه            هاي كويت    ما هنوز هم تعدادي از درخواست      ،گفته شد 

  :اين موارد عبارتند از. آنها به پايان نرسيده است
  ).109ام ـ (متري   ميلي155 نظامي خارجي هويتزرهاي خودكششي فروش) 1(

 اين درخواست به تعويق افتاده است زيرا تحقيقـات مقـدماتي دولـت كويـت در واشـنگتن         
بر اسـاس ارزيـابي     . كند دريافت   1982نشان داده كه قادر نخواهد بود اين سالحها را تا قبل از             

 دانـد،    را مشروع و اساسـي مـي      ويت كه نياز دفاعي به اين نوع توپ         نظامي رئيس دفتر روابط ك    
ام فروش آن مورد تصويب قرار گيرد و يك آتشبار از آن زودتر از موعـد   اينجانب پيشنهاد كرده  

ذكر شده به اين كشور تحويل گردد تا مرحله آموزش مربوطه آغاز شود، ولي بقيه هويتزرهـاي                 
  ).3670كويت (ن كشور ارسال شود  به اي1982خريداري شده در سال 

  .لكانو توپ ضدهوايي قابليت قيمت و اطالعات مربوط به )2(
 30ـ    توپ ضدهوايي امرسون امراد    قابليت در رابطه با قيمت و       1979احتماالً در سال مالي     
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كه دستگاهي بسيار پيچيـده اسـت و عملكـرد آن نـه             (لكان  وبه عنوان جانشين سيستم متحرك      
درخواســتي تــسليم خواهــد شــد تــا از آن بــه عنــوان تــوپ قايقهــاي گــشتي  ) چنــدان مــؤثر

 را بـه كويـت فروختـه    1ك ـ  و سيستم هـا از آنجا كه آمريكا.) االصل هم استفاده شود انگليسي
اي نداريم جز اينكه اقدام به فروش يـك سيـستم تـوپ ضـدهوايي نيـز                   است، به نظر من چاره    

ام وزيـر دفـاع       در حقيقت، مـن توانـسته     . فند هوايي آن كشور تكميل شود     بنماييم تا سيستم پدا   
كويت را از خريد توپهاي ضدهوايي روسي منصرف سازم، چون او نيز به سيستم نظامي ما بـه                  
عنوان بهترين سيستم موجود اعتراف دارد و عالوه بر اين چنين استدالل كردم كه به خـصوص                 

ك، توپهاي پدافند روسي بـا ايـن سيـستم          وشده سيستم ها  بندي    با نظر در گرفتن وضعيت طبقه     
  ).57108 كويت 76 (يستندموشكي سازگار ن

اندازهاي بيـشتر      عالوه بر آنچه كه تاكنون گفته شد، درخواستي نيز براي فروش موشك            )3(
) انـداز    موشـك  50( از ايـن نـوع       اندازهاي موجود كويت    تاو تسليم خواهد شد تا تعداد موشك      

هـاي    PACSافزايش يافته و نيز بتوانند از آنها به جاي چند موشك تاو و نـصب شـده بـر روي                     
  .جديد خود استفاده كنند

ها باالخره به اين نتيجه خواهند رسيد كـه بـه              عالوه بر اين، ما مطمئن هستيم كه كويتي        )4(
م نيروهـاي زمينـي،      تا حداقل اگـر نتواننـد تمـا        نديك سيستم كنترل و فرماندهي نظامي نيازمند      

دريايي و هوايي خود را هماهنگ كنند، بتوانند نيروهاي دفاع هوايي خود را تحـت پوشـش آن                  
 ارسال شود، ولي ممكـن اسـت تـا          1979 مالي   لاين درخواست ممكن است در سا     . قرار دهند 

  .مدتها بعد نيز حتي مطرح نگردد
كاميونهاي نظامي بيـشتري نيـز       ممكن است اين كشور خواستار دريافت        ، طبق انتظار ما   )5(
  .بشود
تمايل دولت كويـت    . آن بر منافع آمريكا    تأثير:  كاربرد تجهيزات آمريكايي توسط كويت     -ث

ن كشور بـه    اياندازهاي تاو از ترس       نسبت به دريافت توپخانه، نفربرهاي زرهي مدرن و موشك        
 و نيـز بـه طـور كلـي قـدرت فـائق نظـامي همـسايگانش                  خصوص در قبال خطر زرهي عراق     

 سالحها  از كه اين كشور بخواهديست حتي قابل تصور نيز ندر مورد كويت. گيرد سرچشمه مي
 از آنها در ضد حمله استفاده خواهد نمـود، زيـرا كـاربرد    اًاستفاده تهاجمي به عمل آورد و حتم 

تجهيـزات دفـاع هـوايي      . ودي ملي را شـدت خواهـد بخـشيد        آنها به صورت تهاجمي خطر ناب     
 قبلي نيز به صورت تدافعي استفاده خواهد شد تا آن كـشور را در برابـر   بندخاطرنشان شده در  

هاي جنگي متحرك و اهـداف دريـايي           و اهداف نظامي ثابت و جبهه      قدرت هوايي غالب عراق   
سازي بيشتر نيروهـاي       هم در راه هماهنگ    نترل كويت از تجهيزات فرماندهي و ك    . محافظت كند 
هـاي مخـابراتي      هاي رزمي استفاده خواهد شد، به اين اميد كه سيستم            در وضعيت  دفاعي كويت 

 در  آمده با قدرت آتش و تحرك بتواند مقصود بيان شده در رابطه با استراتژي ملي                همراهمدرن  
هـاي دفـاعي      استفاده آتي از تسليحات آمريكايي در اين حالـت        . لي سازد فوق را عم  ) ب2 (بند
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نهفتـه  ]) فـارس  [و به خصوص منطقـه خلـيج       ( كه در ثبات خاورميانه    تواند به منافع آمريكا     مي
  در كويت  وذ شوروي در محدود ساختن گسترش نف    را  همين امر امكانات ما     . است خدمت كند  

 يك نهاد جديد كويتي يعني نهـاد نظـامي آن كـه    برو نيز اعمال نفوذ ما  ] فارس [و منطقه خليج  
  .دهد در آينده به صورت يك عامل مهم سياسي خودنمايي خواهد كرد، افزايش مي

تـر از همـه    ذاري و تجارت آمريكاسـت و مهـم       گ  عامل ثبات هم به نوبه خود به نفع سرمايه        
 نيروهـاي حضور  . كرد بيش از پيش تضمين خواهد       ادامه صدور نفت كويت را به اروپا و ژاپن        

آمريكايي الزم براي تحقق اين خريدهاي احتمالي و كمك به جذب آن توسط نيروهاي نظـامي                
درسـت اسـت كـه      .  در ايـن كـشور دارد      چون و چرايي بـا منـافع آمريكـا          كويت نيز ارتباط بي   

وزارتخانه بر اساس تجربيات خويش در نقاط ديگر بهتر از هر ارگان ديگري قادر است تعـداد                 
ميـزان نيروهـاي     مورد نياز در اين كشور را برآورد نمايد ولي طبق برآورد تقريبـي مـا                 نيروهاي

ـ   نفري كه در كويت    100يعني از تعداد     ،كمك امنيتي آمريكا دو يا سه برابر خواهد شد         سـر  ه   ب
 نفر بالغ خواهد شد كه تنها بخشي از آنها را كارمندان دولـت و بقيـه را                  280 تا   180برند به     مي

از نظر كل تعداد آمريكائيان مقيم ايـن كـشور   .  غيرنظامي قراردادي تشكيل خواهند داد     نيروهاي
 با احتساب شمار وابـستگان     ،برند   به سر مي   اكنون در كويت    هم نفري كه    2700نيز شمار آنها از     

 بـه نظـر مـا    حـضور ايـن تعـداد آمريكـايي در كويـت     .  نفر خواهد رسـيد    3300 به سطح    ،آنها
هيچگونه مسئله يا مشكل سياسي يا فرهنگي پديدار نخواهد ساخت زيرا تعداد بيگانگان مقـيم               

 همـه در اينجـا آمريكائيـان را      ،ن بيش از اتباع كويتي است و گذشـته از ايـن           اكنو  اين كشور هم  
  .دوست داشته و آنها از رتبه اجتماعي برتري برخوردارند

  . ديگر منابع تجهيزاتي و خدماتي-3
هاي تجهيزاتي مهـم مـورد        دهند كه سيستم    اي كويت هميشه ترجيح مي      افسران نظامي حرفه  

برانگيز بودن تكنولوژي     اين احساس نيز ظاهراً از تحسين     . كنند خريداري    را از آمريكا   ودنياز خ 
گيري مسائل مربوط به تجهيـزات فروختـه شـده قبلـي       آمريكايي و نيز اقدامات مداوم ما در پي       

 حاكم هستند، حتي بـرخالف اعتراضـات        با اين وصف آنهايي كه بر كويت      . گيرد  سرچشمه مي 
كننـد و از    تنوع ايجاد مي تسليحات و تجهيزات موردنياز كويت     تأميناي در منابع       حرفه نظاميان

خريد تجهيزات و خـدمات آمريكـايي نيـز    . كنند  خريد مي ) و اخيراً روسي  (چند كشور اروپايي    
 ،عامل اول سياسي است و مرتبط با سياست خـارجي ايـن كـشور             : ظاهراً دو علت اساسي دارد    

 همان سياست خارجي دوستي با همـه كـشورها را دنبـال              خود  با خريد تسليحاتي   ي كويت يعن
 در تصويب يك مورد فروش نظـامي چـه بـه دليـل              كند؛ و عامل دوم، عدم همكاري آمريكا        مي

-ا (بندر  دطرح شده   به مثالهاي   . (باشد   اقالم مربوط به آن، مي     وجود و چه به دليل عدم       يسياس
 بـا در نظـر گـرفتن        ،گذشته از اين، تصميماتي كه عليـه تجهيـزات آمريكـايي          .) رجوع شود ) د

شود، نتيجه عيـوب و نقائـصي اسـت كـه      خصوصيات مثبت بعضي ديگر از تجهيزات اتخاذ مي  
شود، كـه البتـه بـراي اثبـات ايـن موضـوع               كنندگان خارجي روي آنها گذاشته مي       توسط عرضه 
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هـاي نظـامي و بازرگـاني آمريكـايي در نتيجـه              تمـام فـروش   . (ختيار نـداريم  شواهد قطعي در ا   
به نظر ما اين الگـو در آينـده نيـز           .) مذاكرات مستقيم با مقامات دولت كويت تحقق يافته است        

 بـراي  ، تغييري نمايان نشده و عالوه بـر ايـن        دنبال خواهد شد، زيرا در سياست خارجي كويت       
هــاي  مــشخص شــده معــادل) د2 (بنــد كــه در وردنظر و احتمــالي كويــتاكثــر خريــدهاي مــ

يعني مواردي كـه در     (از جمله مواردي كه از اين قاعده مستثني است          . غيرآمريكايي وجود دارد  
تـوان از سيـستم كنتـرل و          مـي ) آمريكـايي نـدارد   (جز خريـد تـسليحات      » اي  چاره «آنها كويت 
اقل بخشهايي از آن كه مربوط به پدافند هوايي است و توپهـاي ضـدهوايي نـام                 حد،  فرماندهي

مالحظات امنيتي دولت آمريكا به ما اجازه ندهد كه بگذاريم          ممكن است   زيرا  بهره جست   برد،  
 اسـتقرار تجهيـزات جديـد در كنـار تجهيـزات و تكنولـوژي               ث، هنگام  يك كشور ثال   نيروهاي

  . موجود است وارد فعاليت شونداكنون در كويت بندي شده آمريكايي كه هم طبقه
  امـري د امنيت خـو تأمينها براي     رهبران كويت نيز قطعاً موافقند كه مسلح شدن ملت         ٭ -4

 در معرض تهديد قرار نگيرد، بـا محـدود        است و احتماالً در صورتي كه امنيت كويت        ]ناخوانا[
نيـز موافقـت    ] فـارس  [راسر جهـان و حتـي در منطقـه خلـيج          شدن خريدهاي تسليحاتي در س    

ولي در غياب يك قرارداد معتبر منعقده بين توليد كننده و عرضه كننده براي تحقق               . كردخواهند
 مبني بر خودداري از خريـد  ها در برابر هرگونه تقاضاي آمريكا بخشيدن به اين خواست، كويتي  

 آن بر كنترل تسليحاتي در منطقـه، مقاومـت          تأثيرهاي تسليحاتي به خاطر       اصي از سيستم  نوع خ 
، هاي روسي توسط كويت     ، پس از اعتراض ما به خاطر خريد موشك        با اين وجود  . خواهند كرد 

  .دهد   دولت اين كشور نسبت به اين مسئله بيش از پيش حساسيت به خرج مي
ها روشن است اين اسـت كـه ضـعف            انه بر همه كويتي   متأسفيي كه   چون و چرا    واقعيت بي 

نظامي كشورشان در مقايسه با همسايگان آنها وضعيتي است كه حتي با دو برابـر شـدن سـطح                   
الـذكر تغييـري    نيروي انساني نيروهاي مسلح اين كشور و نيز خريد خدمات و تجهيـزات فـوق      

 دارند و با استراتژي كنوني خود تنها سـعي در           ها به اين مسئله وقوف كامل       كويتي. نخواهد كرد 
كنند و تغييـر موازنـه قـدرت در           را دنبال مي  ] توسط دشمنان [به تعويق انداختن فتح كشورشان      

  .يستبه آن اشاره شد، هدف نهايي آنها ن) ب2 (بندكه در ] فارس [خليج
  .گيري و نظريه  نتيجه-5

هايي را به كار بسته كـه در           همان توصيه  امه تسليحاتي خود   در بخش اعظم برن    دولت كويت 
 قرار   در اختيار كويت   1972 در مورد نيازهاي دفاعي آن كشور، در سال          تحقيقات نظامي آمريكا  

مـان، مـن معتقـد بـودم كـه            حتي قبل از تجديدنظر در سياست انتقال تـسليحاتي        . داده شده بود  
هاي دولت كويت را در زمينه خريد اقالم ضروري براي دفاع مشروع از                بايد درخواست  آمريكا

در همان زمان من به اين نتيجه رسـيده بـودم كـه چـون               .  مورد بررسي قرار دهد    دسرزمين خو 
                                                                 

  . ناخواناست4بخشي از بند  ٭
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ايم، خود را ملزم بـه   ها فروخته    را به كويتي   -4A و هواپيماهاي  1-كوسيستم موشكي پيشرفته ها   
هـا    ز سيستم دفاع هوايي آنها و ارائه سيستم كنترل و فرماندهي بـراي هـدايت آن سيـستم                 تجهي

ها مبني بـر دريافـت تـسليحات            در مورد تقاضاي كويتي   از روي همدردي    البته نبايد   . ايم  ساخته
ين بردن ثبات آن تواند عامل از ب  مي] فارس [اي كه انتقال آنها به منطقه خليج        محرمانه و پيشرفته  

 پيشنهاد كردم كه در     به همين دليل بود كه من به وزارت امور خارجه         . باشد به بررسي پرداخت   
 را بـا    4 بنـد  مطالب مندرج در      و فراگ روسي توسط كويت     7 -هاي سام   رابطه با خريد موشك   

حجـم دالري فروشـهاي بـالقوه     در صـورت تـصويب       دانـم      مي البته. ها در ميان بگذاريم       كويتي
زمـانِ  ولي با در نظـر گـرفتن        . برانگيز باشد   تواند مسئله    مي 1979 در سال مالي     نظامي به كويت  

هـاي تحميلـي بـر        بسيار طوالني تحويل سالحهاي مورد درخواست، دولت كويت محـدوديت         
بـرخالف  . عي خود را به سهولت درك نخواهـد كـرد         اقالم ضروري نيازهاي مشروع دفا    تأمين  

ها از ابتداي امر در صدد ساختن يك بنيـه            اكثر مشتريان برنامه فروش نظامي خارجي ما، كويتي       
  .اند  دفاعي معتدل براي خود بوده

  سترونيما  
  

  84سند شماره 
  1358 تير 26 ـ 1979 ژوئيه 17  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1841، ابوظبي سفارت آمريكا: از
، ، ريـاض  ، مـسقط  د، كويت آبا  ، اسالم ، جيبوتي هاي آمريكا در جده     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، تهرانصنعا
  1574ابوظبي ) ، ب183729وزارت امور خارجه ) الف: مرجع

   به عربستان سعوديP-3پروازهاي : موضوع
  ) تمام متن-سري ( -ا

ريـزي گـردد،       برنامه راز امارات متحده عربي    چنانچه پروازهاي مربوطه جهت عبور بر ف       -2
 احتمـاالً مـشكالتي در كـسب مجـوز كريـدور هـوايي              مخاطبين بايستي آگاه باشند كه سفارت     

مشكالتي كه مـا طـي      ) ب(تلگرام مرجع   . پروازها از دولت امارات متحده عربي خواهد داشت       
  .كند ، تشريح مي با آن مواجه بوديمP-3ز اخير پروا

كند كه اين پروازهـا بـا حمايـت و مـشاركت              داللت مي ) الف( از آنجا كه تلگرام مرجع       -3
 بـه   ممكـن اسـت   كنيم دولت عربستان سـعودي        گيرد، ما پيشنهاد مي      انجام مي  عربستان سعودي 

عالقمنـد  بي به منظور تسهيل در كسب مجوز پروازها         طرح موضوع با دولت امارات متحده عر      
  بتـوانيم  تر خواهد ساخت تـا بـه موقـع          به عقيده ما اين امر، مسئله را براي ما بسيار ساده          . باشد

 اسـتفاده    طبق برنامه از فضاي امارات متحده عربـي         بخواهد چنانچه هواپيما  -مجوز پروازها را    
  ديكمن                                                                                          . كنيم دريافت-كند



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

220

  85سند شماره 
  1358 مهر 1 ـ 1979 سپتامبر 23  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1713، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، منامـه  ، كويـت  د، جـده  آبـا   ، اسـالم  ، بغـداد  هاي آمريكا در لندن     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهران، صنعا، پاريسنو دهلي
سـي  .  واشـنگتن دي   CNO) ، ب 79 سـپتامبر    150920زفرماندهي خاورميانـه    ) الف: مرجع

وزارت امـور   ) ت،  79 سپتامبر   91100زفرماندهي ناوگان هفتم    ) پ،  79 سپتامبر   132334ز
  .79 اوت 240302زي ناوگان هفتم فرمانده) ج، USCA7 1512 )ث، 229840خارجه 

  79 مانور بيكان كامپس: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه  (-1
 تلگرامهاي مرجع حاكي از آن است كه تداركات مربوط به عمليات گسترده چنـد مليتـي           -2

نظير است به خوبي آمـاده شـده اسـت و بـا                بي در نوع خود  «كه  ) 58  كامپس -بيكان  (مشترك  
آخرين پيام دريافتي مـا در      » .نيست مرتبط   هيچيك از عمليات قبلي انجام شده در اقيانوس هند        

در صـورت احتمـال مـشاركت       «حاوي اين تقاضاسـت كـه       ) تلگرام مرجع الف  (مورد موضوع   
  ».ايي صورت گيردنيروي دريايي يا هوايي دولت ميزبان مشورته

اي   كه ترتيب عمليات به گونـه     « خاطرنشان ساخته بود،     )ثمرجع  (با اين وصف وزارتخانه     
 و ديگـران حاضـر   وزارت امور خارجه، ، وزارت دفاع قبل از اجراي مرحله بعدي    بايد  است كه   

  ».كند را رسماً توجيه در واشنگتن
 پيشنهاد عمليات مشترك بـا نيـروي دريـايي و           ، عمليات بيكان كامپس    در رابطه با عمان    -3

دهد كه شامل حمالت دريايي و زيردريايي عليه گـروه ميـاني و نيـز                   نيروي هوايي عمان را مي    
 كـه از مـرز       يكي از بنـادر ظفـار      - »وتريس« در خارج از     ي عمان ينيروي دريا شامل مشاركت   

و عـالوه بـر ايـن در         -اي نـدارد، اسـت       چندان فاصـله    و عمان  يمنجمهوري دمكراتيك خلق    
ت درباره استقرار نيروهاي آمريكايي در آنجـا جنجـال زيـادي             كه مطبوعا  هيرحوالي جزيره مص  

  .اند نيز عملياتي صورت خواهد گرفت برپا كرده
 بسياري از تلگرامهاي مرجع، و نيز تلگرامهاي ديگري كه مرجع نيستند، متقاضي كـسب               -4

اند كـه متعاقـب آن سياسـت     كرده اند، چون گمان مي شده» جزئيات عمليات«اطالعات در مورد    
  . گرددتأييدمزبور بايد تصويب و 

 چون طي اين چنـد روز       ،ايم   طبق اطالع وزارتخانه، ما چند روز جالب را پشت سر گذاشته           - 5
را اشتباه گرفته   ) اي  دو هفته (مدت     نفره تحقيقات نظامي كوتاه    12يك روزنامه كويتي ورود يك تيم       

ن كرده بود و راديو مسكو نيز تكذيب نفره عنوا» 20000«و آن را ورود يك نيروي نظامي آمريكايي         
 نيـز حمـالت     بغداد.  و غيرمنطقي قلمداد نموده بود     دروغسخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا را       

 اي را مطرح كرده تا امنيت تنگه هرمز          منطقه يك پيشنهاد  آغاز كرده كه چرا      علني خود را عليه عمان    
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بنا به گفته عراقيها، اين گونه ترتيبات امنيتي، آغازي است بر گـسترش سـلطه نظـامي                 . زايش يابد اف
 نيز در همـان ماههـا        اين واقعيت كه عمليات بيكان كامپس      .)201026JN] (فارس [ در خليج  آمريكا

 موجبـات انتقـادات بيـشتر       ،)ميـدلينك ( انجام شـده بـود       مليات سنتو گيرد كه طي آن ع      صورت مي 
عامل مهمتر ابراز نگراني سعوديها مبني بر ايـن اسـت   . آورد عراقيها و ديگران را در منطقه فراهم مي 

آخـرين  . اي پديد آورد    خصمانههاي سياسي      در منطقه نقصان   كه مبادا افزايش فعاليت نظامي آمريكا     
 در  نمونه اين ابراز نگرانيهاي سعودي در سخنراني پسر وزير دفاع اين كشور يعنـي فرزنـد سـلطان                 

 »بنـدر «. ده بود  سپتامبر گزارش ش   20 در تاريخ    آنجلس تايمز    بود كه توسط نشريه لوس     مركز كندي 
ـ  ،در منطقـه  » به اهتزاز درآمدن پرچمهاي بيگانه و نمايش قـدرت آنهـا          «هشدار داد كه     ه سـهولت    ب

  .موجب تضعيف روابط حسنه و مشترك خواهد شد
 و هشدارهاي سعوديها، به نظر من بهتر است كه فعل            در رابطه با حمالت علني عليه عمان       - 6
 و  نيروي دريايي خود در تنگه هرمز      عال نظامي خود را گسترش نداده و تنها به عبور و مرور           و انف 

بين نيروي هوايي عمان و هواپيماهاي مستقر بر ناوهاي هواپيمابر خـود در اقيـانوس        » هاي  ارتباط«
 را در جهان عرب تـضعيف        موضع سلطان  ،ماگسترش فعل و انفعال بين نيروهاي       .  اكتفا كنيم  هند

  .پراكني دشمنان وي قرار خواهد داد  خواهد كرد و مطالب بسياري در اختيار دستگاههاي شايعه
 من از اين مطلب نگرانم كه چرا نيروي دريايي قبل از كسب توافق رسمي ، عالوه بر اين-7

 تهيه ديده   نه تدارك عملياتي براي مانور بيكان كامپس      گو   اين ،در مورد امكانات سياسي عمليات    
 سياسي جهاني و    -هاي امنيتي   پيماناني سر و كار نداريم كه با برداشت         در اين منطقه با هم    . است
آرايـي نيروهايمـان در مـتن صـحيح سياسـي             در صورتي كه صف   . اي ما هم عقيده باشند      منطقه

  .ايم گيرد، به منافع خود بيش از همه ضربه زدهمنطقه صورت ن
 به نظر من تا زماني كه توافق مربوط به امكانات سياسي اين مانور كسب نشده، وابـسته                  -8

  وايلي                                                          .ريزيهاي بيشتري انجام دهد دفاعي نبايد طرح
  

  86ره سند شما
  1358 مهر 3 ـ 1979 سپتامبر 25  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  921آباد ـ  ، اسالمسفارت آمريكا: از
، ، مسقط ، مسكو ، لندن ، كويت ، دوحه ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، تهران، صنعاپاريس
  1713مسقط : مرجع

  مانور بيكان كامپس: موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
 سبب پيـدايش رويـدادهايي شـده كـه تمـام            79  در رابطه با بيكان كامپس      اوضاع عمان  -2

 را  به نظر اينجانب عقيده سـفير وايلـي       . ها ممكن است در جريان آنها واقع نشده باشند          مخاطب
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قبل از آغـاز هرگونـه تمـاس عمليـاتي،           در مورد مسائل سياسي و امنيتي        كه دولت آمريكا بايد   
  .كند  به دست آورد؛ تشديد ميتوافق آرا را 

 جانب احتياط را از دسـت نـدهيم در           و عربستان سعودي    اگر قرار است در مورد عمان      -3
 و عربـستان     اگر قرار باشد عمـان     ،طبق قضاوت ما  . ن كار انجام شود    نيز بايد همي   مورد پاكستان 

تواند يكي از طرفين اين مانور دريايي چند           نمي  در اين عمليات شركت جويند پاكستان      سعودي
 رئيس ستاد نيروي دريـايي پاكـستان در مـاه ژوئـن بـه         »نيازي« ساالردر واقع، دريا  . مليتي باشد 

بـدون  ( ايـن عمليـات مـشترك        به  گفته بود كه تنها راه پيوستن پاكستان       » پاكر پاكس«ساالر  دريا
 براي اين كار دعـوت     از پاكستان  ان سعودي اين است كه عربست   ) ذكر نام عمليات بيكان كامپس    

  . به مخالفت برخيزددر اين صورت نيز ممكن است وزارت امور خارجه پاكستان. به عمل آورد
ها نيز احتمـاالً       پيش رفته، حساسيت    از نظر عدم تعهد به خوبي       اكنون كه اعتبار پاكستان    -4

هاي اصلي هنوز به قوت خود بـاقي بـوده و ايـن               كاهش يافته است؛ ولي به نظر من حساسيت       
 بوده و مـانور بيكـان       همان زمان ها با توجه به اين كه انتخابات سراسري در اينجا در              حساسيت
عالوه بر اين . شود  در فصل مشابه قرار دارد، تشديد مي  نيز و همانند تمرينات ساالنه سنت    كامپس

هاي عربي مبني بر اينكـه ايـن عمليـات بـا تـشكيل نيروهـاي                   اظهارنظر دولت   يا هرگونه اشاره 
 ايـن   ؛العمل قـوي بـه حـساب خواهـد آمـد            ها عامل عكس     براي پاكستاني  است،ضربتي مرتبط   

  . آتي پاكستان است اتتأسيس نسبت به موضوع بعضاً به دليل ترس از مقاصد آمريكا
 واضح است كه مالحظات سياسي و امنيتي بسياري بايد در نظر گرفته شود تـا عمليـات          -5

  لهام                                                                                 .شودبه صورت صحيح آغاز 
  

  87اره سند شم
  1358 مهر 4 ـ 1979 سپتامبر 26  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به   8961، لندن ـ سفارت آمريكا: از
، ، رم، پـاريس ، مـسقط ، جـده  ، بـن  ، بغـداد  هاي آمريكا در ابوظبي     انهتخسفار: جهت اطالع 

  ، توكيوتهران
  كن توسط عمان درخواست ناوهاي مين جمع: موضوع

هـاني بـودن و ناهنجـاري تقاضـاي         مقام بخش خـارجي از ناگ     ) تمام متن  -سري  : (خالصه
 هزينـه مـالي و نيـروي انـساني مـين            تـأمين  بـراي     از كشورهاي عربي، اروپايي و آمريكا      عمان
دولـت انگلـيس مايـل اسـت در         .  شده است  زده   شگفت ها براي حراست از تنگه هرمز         كن  جمع

بررسـي امنيتـي   مطالعات  مشورت كرده و در صورت ارسال  آمريكامورد پاسخ به اين مطلب با       
  .پايان خالصه.  موجبات امتنان خواهد شدتنگه
 رئيس  »هني« ، سپتامبر در بخش خارجي    24 در طول مالقات رئيس بخش خاور نزديك در          - 1

 بـراي    دولت آمريكا در رابطه بـا درخواسـت شـفاهي عمـان            العمل   در مورد عكس   ،اداره خاورميانه 
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 خاطرنـشان سـاخت كـه يادداشـت      »هني«. جمع كن سؤاالتي مطرح نمود      دريافت چهار فروند مين   
سران و احتماالً بنا به گفته او توسط يكي از اف          (بود نيروي دريايي عمان     هاي  بررسيشامل   كه   عمان

، ، آلمـان غربـي  ، انگليسدر چند روز گذشته به آمريكا) انگليسي در وزارت عمان نوشته شده است    
  . ارسال شده است و امارات متحده عربي، عربستان سعودي، ايران، عراق، ژاپنايتاليا
 شـأن غيـر   قبالً در مورد ماهيت اين تقاضا اطالعي نداشـته و از            » H.M.G« گفت كه     هني -2

يـك  عنـوان    دريايي كه به طور مثال بـه         تحقيقاين  . اين امر اظهار نارضايتي كرد    در  ديپلماتيك  
كننده  هاي عربي دريافت دولت» قابليت اعتماد «درباره تهيه شده است، ري عمانسند درون كشو  

 بـراي فـراهم آمـدن       تقاضاي عمـان  ،  به گفته هني  عالوه بر اين،    . كند   سوءظن ايجاد مي   تحقيق،
  .خواهد شدرو   روبهنيروي انساني خارجي نيز با تمسخر بغداد

ايـن اسـت كـه ابتـدا پيـشنهاد          » خبر داغ « در رابطه با اين      العمل مقدماتي انگليس     عكس -3
 در همين حال گفـت      هني. هاي احتمالي پرداخته شود     حل  مشورت داده شود و پس از آن به راه        

 در نظـر  انگلـيس . واقع نشوندمورد تمسخر ) شان  به خاطر دست پاچگي   (كه بهتر است عمانيها     
 مـورد بحـث و    را در حاشيه اجالس خبرگـان سـازمان نـاتو در خاورميانـه      دارد تقاضاي عمان  

  .نظر قرار دهد تبادل
خبـر هـستند       بي  آنها از وجود تقاضاي شفاهي عمان       و مقام سفارت گفتند كه      لمبراكيس -4

  مايل اسـت در مـورد ارائـه پاسـخ بـا آمريكـا              د داد كه انگليس   نولي به وزارتخانه اطالع خواه    
 چگونه ارسال و در چه زمـاني         در مورد تنگه هرمز     پرسيد كه مطالعه آمريكا    هني. دكنمشورت  

  .به دست دولت انگليس خواهد رسيد
نظر   تبادلچون وزارتخانه احتماالً با سفارت انگليس در مورد بررسي تنگه:  اقدام مقتضي  -5

 داده نشده و آيا مـا        وجود دارد كه به انگليس     متن تحقيقي داشته است، لطفاً اطالع دهيد كه آيا        
  . بدهيم يا خيربايد آن را به هني

  .اند  همه از آن خبردار شدهعمومي عماناعالميه دريافت تيجه در نرسد  به نظر مي -6
  بروستر

  
  88سند شماره 

  1358 مهر 5 ـ 1979 سپتامبر 27  سري
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  10439، تهران ـ سفارت آمريكا: از

، ، مـسكو  ، كويت ، جده ، دوحه ، بغداد ، ابوظبي هاي آمريكا در لندن     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، صنعا، پاريس، منامهمسقط
  10422تهران ) ، ب1732مسقط ) الف: مرجع

  ها روب  در مورد مينتقاضاي عمان: موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
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 در پاسخ گفـتن بـه       ، معتقد است آمريكا   )الف( نيز مانند مرجع     ريكا در تهران   سفارت آم  -2
  .يابها بايد شديداً جانب احتياط را رعايت كند  در مورد مينتقاضاهاي عمان

 در  هـاي نظـامي آمريكـا        مورد فعاليـت    در  گفته شده، ايران   )ب( همانگونه كه در مرجع      -3
همكاري آمريكـا بـا     . نگرد  بسيار نگران و به آنها به ديده شك و ترديد مي          ] فارس [منطقه خليج 

 قابـل   ران كه به نظر ايرانيها در حوزه نفوذ آنهاسـت بـراي تهـ              در اموري چون تنگه هرمز     عمان
  .نيستپذيرش 

  لينگن
  

  89سند شماره 
  1358 مهر 7 ـ 1979 سپتامبر 29  محرمانه

  6661 ـ هيأت نمايندگي آمريكا، سازمان ملل: از
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به

، ، منامـه  ، لنـدن  ، كويت ، جده ، دوحه ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، تهرانمسقط

  ]فارس [ امنيت خليجبراي مبني بر دريافت كمك تقاضاي عمان: موضوع
 معاون سرپرست بخـش     »تثام« صورت گرفت     سپتامبر در لندن   25 در مشورتهايي كه در      -1

 ميهمـان او از بخـش خـاور         »اكيسلمبر« و    مقام سفارت در لندن    »لسپيگ« به   FCOاي    خاورميانه
هاي غربـي پيرامـون مـسئله امنيـت           نزديك گفت كه عمانيها در ميان كشورهاي منطقه و دولت         

 در اين باره چيزي دريافت نكرده اسـت،         كنند و زماني كه فهميد واشنگتن        گفتگو مي  تنگه هرمز 
نزديـك    خـاور RA و ARPكـه بـه   ( را بـه مـا داد    يك نسخه از متن ارائه شده به انگليس     »امثت«

  ) ارسال شده است
 بـود كـه ظـاهراً توسـط افـسران            امنيت تنگـه هرمـز     دربارةاي     متن عماني شامل مطالعه    -2

 بدون مطالعه اظهار داشت از اينكه       »تثام«. استانگليسي نيروهاي مسلح سلطان عمان تهيه شده        
در يـك جـا بـه ذكـر         . اين مطالعه در اختيار كشورهاي مختلف قرار گرفتـه خوشـحال نيـست            

قلمـداد  » غيرقابـل اعتمـاد   «پـردازد و نيروهـاي سـوري را           نيروهاي دريايي مستقر در منطقه مي     
   ميليون دالري براي خريد نيروي مـين       102درخواست يك كمك     تقاضاي اصلي عمان  . كند  مي

  . استكن عماني متشكل از سه تا چهار قايق براي حفاظت از تنگه جمع
نيـز  ] فـارس  [دانند و از اينكه ديگر كشورهاي خلـيج  ثمر مي ها اين ابتكار را بي   انگليسي -3

  . كنند اند تعجب نمي منفي نشان دادهالعمل  نسبت به آن عكس
 و كشورهاي مهم    بنا به گزارشهاي رسيده عمانيها در نظر دارند مسئله را با كشورهاي اوپك            

   . در ميان بگذارند و آمريكاكننده نفت از قبيل ژاپن مصرف
                                       بنت
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  90سند شماره 
  1358 مهر 12 ـ 1979 اكتبر 4  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  0696، تهران ـ سفارت آمريكا: از
، ، مسكو، منامه، كويت، جده، دوحه، بندوبي، هاي آمريكا در لندن     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، صنعا، پاريس، رممسقط
  10658تهران )  ب،10439تهران ) الف: مرجع

  كن  جمع  جهت دريافت مينتقاضاي عمان: موضوع
  ) متن تمام-محرمانه  (-1
 در كن، منافع ايران  براي دريافت مين جمع در هفته گذشته با آشكار شدن تقاضاي عمان   -2

 ايرانيها .شد در منطقه نيز آشكار هاي آمريكا عاليت و شك و سوءظن آن نسبت به ف خليج فارس 
ايـن برداشـت آنهـا      . هاي آمريكايي نهفتـه اسـت        انگيزه ظاهراً معتقدند كه در پشت طرح عمان      

 ، انگلـيس  ظاهراً در نتيجه گزارش مطبوعات عربي كه مدعي هستند اين طرح با حمايت آمريكا             
  . تهيه شده، به وجود آمده استو آلمان غربي

، وزيـر   در نيويـورك  .  كامالً منفي بوده است    العمل عمومي در رابطه با طرح عمان         عكس -3
 بـه صـحنه      بـا تبـديل منطقـه خلـيج فـارس          ايـران «فـت    گ  به گزارشگران االنباء   يزديخارجه  
  را براي حفاظت تنگـه هرمـز        طرح عمان  و ديگر اينكه ايران   » .ها مخالفت خواهد كرد     ابرقدرت

ير دفاع جديد ايران در مصاحبه خود با يك روزنامـه لبنـاني در               وز دكتر چمران . رد كرده است  
 بـا هرگونـه مداخلـه خـارجي در خلـيج             گفت كه ايران    در خليج فارس   آمريكا» مداخله«مورد  
 در مصاحبه خود    ، علي شمس اردكاني   ،عالوه بر اين سفير ايران در كويت      .  مخالف است  فارس

 براي ايجاد يك نيروي اضطراري صدهزار نفري         از مقاصد آمريكا   با روزنامه فارسي زبان بامداد    
 بـه علـت     وي گفـت ايـران    . ه شديداً انتقـاد كـرد      به پليس منطق    و تبديل عمان   در خليج فارس  

  .كند حمايت و حراست موقعيت جغرافيايي خود قادر است از تنگه هرمز
 سـپتامبر بـه مطبوعـات گفـت كـه           27 در    ولي فرمانده نيروي دريايي درياسـاالر مـدني        -4

نيروهاي آمريكايي بارها بـه  « نخواهند داشت و ي بر ايران تأثير  خليج فارس  نيروهاي آمريكا در  
هاي نيـروي دريـايي در مـانور          نمايي   در گفتگوهاي خود از قدرت     مدني» .اند   آمده خليج فارس 

  .  نيز سخن گفتخود در خليج فارس
انـد كـه      خواسـته   ها نداشته است ولي احتماالً مي       اين مانورها ربطي به اعالميه عماني     : نظريه

ولـي اگـر عمليـات نيـروي        . ايرانيها و كشورهاي همسايه از قدرت نيروي دريايي مطلع باشـند          
بـه  (اب آورد توان آن را يك قدرت بـالقوه بـه حـس    آميز هم باشد، نمي    دريايي در دريا موافقيت   

 براي دريافت اطالعات بيشتر مراجعـه       6846 0311 79گزارش وابسته دفاعي آمريكا به شماره       
  ).كنيد

 مايل است بـار ديگـر        ولي سفارت  ، گرچه طرع عمانيها چندان مشخص و واضح نيست        -5
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.  متـذكر شـود     در خلـيج فـارس      و نقش آمريكـا     درباره نقش خود   درباره اهميت نظريات ايران   
 يادآور شديم، مهـم اسـت كـه مـا هـم از جريـان ورود                 16568همانگونه كه در گزارش تهران      

  . خبر داشته باشيم آيندهنيروها به منطقه و طرحهاي
 چـاپ   در بحـرين  آميـزي دربـاره نيروهـاي مـستقر            مطبوعات فارسي داستانهاي اغـراق     -6
ات آمريكـا در    تأسيـس براي خنثي كردن اين مقاالت الزم است ما از تعـداد و تركيـب               . كنند  مي

       لينگن                                                                                        . مطلع شويمبحرين
  

  91سند شماره 
  1358 آبان 6 ـ 1979 اكتبر 28  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1244، دوحه ـ سفارت آمريكا: از
  ، تهران، مسقط، منامه، كويتهاي آمريكا در جده سفارتخانه: جهت اطالع

  1221دوحه )  ب1213دوحه ) الف: مرجع
  بني بر خريد تسليحات دريافت شد مدرخواست قطر: موضوع

  )تمام متن -سري  (-1
طـر سـرتيپ     اكتبر بـين معـاون فرمانـده كـل نيروهـاي مـسلح ق              20 طي مالقات مورخ     -2
 در  مايل اسـت از آمريكـا   گفت قطر آمريكايي، سرتيپ و ناخداي كنوني ناو السال  يهطدالعممح

  .دزمينه دفاعي خريدهاي مهمي انجام ده
االختيار ارتش قطـر نيـز         و فرمانده تام    فرزند سوم امير خليفه    شيخ عبداهللا بن خليفه آل ثاني     

جهت اطـالع آنهـا گفـتم كـه سياسـت          . در اين مالقات حضور داشت و در گفتگو شركت كرد         
.  بسياري يافته اسـت      محدوديت جنوبي] فارس[فروش تسليحات آمريكايي به كشورهاي خليج     

 اگـر   با ايـن وجـود،    . اين سياست تحت بررسي است ليكن اينجانب از تغييرات آن مطلع نيستم           
 خواهم  اي به وزارت امور خارجه       من نيز آن را همراه با توصيه       كند تقاضاي خود را مطرح      قطر

  .داد و اظهار داشتم كه تقاضانامه بايد كتبي باشد
كتبي كه شامل تجهيزات نظامي زير        معاون فرمانده كل قوا تقاضانامه     ، اكتبر 29 در تاريخ    -3

  :است به اينجانب داد ولي مقادير آن مشخص نشده است
  رادار) 1
  هاي پيشرفته هاوك موشك) 2
  هاي ضدهوايي توپ) 3
  متري قابل تحرك  ميلي155تزر توپخانه هوي) 4
   قابل تحركمتري  ميلي8توپخانه هويتزر ) 5
  هاي هوا به دريا موشك) 6
  )اژدر(هاي دريا به دريا  موشك) 7
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  هواپيماهاي شكاري مدرن) 8
 عليرغم شواهد موجود در دو سال گذشته مبنـي بـر اينكـه قطـر              :  نظريه و اقدام مقتضي    -4
ي خود را بهبود بخشد، تنها تقاضانامه دريافتي ما از سـوي ايـن كـشور، در                 خواهد بنيه دفاع    مي

وزارتخانه ايـن تقاضـانامه را نپذيرفتـه        . متري بوده است     ميلي 155رابطه با فروش چند هويتزر      
توانند در سـايه       نمي مانند قطر ] فارس [، كشورهاي كوچك خليج   ولي پس از انقالب ايران    . بود

 اخيـراً   و قطـر  .  به امنيت خود اميدوار باشند     اي يعني ايران     و ديگر غول منطقه    عربستان سعودي 
 چنـد . پـذير يافتـه اسـت        خود را آسـيب    ثباتي ايران   امها، اظهارات نامربوط و بي    ددر رابطه با اع   

 تاريخ  - كنند و تصميم آنها در كنفرانس طائف        ً همينگونه فكر مي   كشور ديگر كوچك نيز ظاهرا
  . براي تقويت بنيه دفاعي خود نيز نشانگر همين روحيه است- اكتبر16

امها و  دليكن اع . رژيم اسالمي تهران در ابتدا به مذاق دولت قطر خوش آمد          :  ادامه نظريه  -5
زنـگ كـرده    ه   گراي قطر را گوش ب       رژيم سنت  ،]فارس [ربط ارضي در مورد خليج      عاهاي بي اد

 مبني بر تقويت بنيه      با ديگر كشورهاي عضو كنفرانس طائف      اين موضوع در قرارداد قطر    . است
همه آنها اميدوارند كه بتوانند رژيـم       .  گنجانده شده است   دفاعي و گسترش روابط بهتر با تهران      

د و در   كنـ روي بكشانند، ليكن ترس از آن دارند كه مبـادا ايـن كـشور سـقوط                   ايران را به ميانه   
تقاضـاي خريـد اسـلحه و تقاضـاي آمـوزش در ناوهـاي       . ها به قدرت برسند    نهايت كمونيست 
  .اي نشانگر همين ترس است نيروي خاورميانه

افسران انگليسي وابسته به نيروهاي مسلح قطـر        . دفاع است    در اصل بي   قطر: ادامه نظريه  -6
ات داخـل   تأسيـس ات نفتي مستقر در خارج از خـشكي و حتـي            تأسيسگويند كه در دفاع از        مي

عامل ديگر اين است كه دولت قطر بايد بـه زودي در            . خشكي بنيه دفاعي چنداني وجود ندارد     
ترش حوزه گازي غيرمرتبط خارج از خشكي در شمال غربي كشور تـصميمي اتخـاذ               مورد گس 

حدود پنج تا شش ميليون دالر بايد صرف اين حوزه شود، در حالي كه نظام دفاعي كنوني                 . كند
  . ات نيستتأسيسبه هيچوجه قادر به حراست از اين 

در ] فـارس  [ و ديگر همسايگان خود در خليج       هماهنگ با عربستان سعودي    به نظر من قطر   
اميدوارم وزارتخانه با احساس همدردي بيشتري نيازهاي       .  است كردهجزيره اقدام     مورد اين شبه  

 شـده را     احتماالً تمام موارد ذكـر     اگر ما آن را تصويب كنيم قطر      .  را مورد بررسي قرار دهد     قطر
رود كه هيچيك از آنهـا را بـه مقـادير زيـادي               خريداري نخواهد كرد و عالوه بر اين گمان نمي        

در . مضاف بر اين من اميدوارم كه در مورد اين تقاضا اقدام عاجل به عمل آيد              . خريداري نمايد 
 شايد سفر يك و يا چنـد      .  ما فاقد تخصص نظامي جهت ارزيابي اين تقاضانامه هستيم         ،سفارت

 و گفتگو با متخصصين آمريكايي بتواند روشن سازد كه چگونـه             به واشنگتن  تن از نظاميان قطر   
  . را بهبود بخشدوضع دفاعي قطر

    .العمل عاجل آن وزارتخانه موجب امتنان و سپاسگزاري خواهد بود  عكس-7
  كيل گور
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  92ره سند شما
  1358 آبان 8 ـ 1979 اكتبر 30  سري

  ، منامهسفارت آمريكا: به  3380 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  ، تهران، صنعا، مسقط، جده، دوحههاي آمريكا در ابوظبي سفارتخانه: جهت اطالع

  1512منامه : مرجع
  كو براي دريافت سيستم موشكي هاتقاضاي بحرين: موضوع

  تمام متن -سري  -1
يـستم  ما آماده هستيم با دولت بحرين درباره تقاضاي آن كشور جهت خريـد س      :  خالصه -2

 مـا جهـت گفتگـو بـا دولـت            موافقـت . ك وارد مذاكرات جدي شويم    ودفاع هوايي موشكي ها   
ك منوط به آن است كه آتشبارهاي بحـرين بـا شـبكه دفـاع               وبحرين درباره سيستم موشكي ها    

بـه  كاً هـا مـشتر   ها و سعودي  چنان ارتباط پيدا كند كه به وسيله بحريني       هوايي عربستان سعودي  
 تقاضـاي پـول خواهـد       ستان سـعودي  بكنيم دولت بحرين در اين باره از عر         تصور مي . كار رود 

 مـشروط بـه اسـتثنا       ك به بحرين  وموافقت ما براي بحث جهت عرضه سيستم موشكي ها        . كرد
جمهـور   صويب رئـيس ت -) ب(36هاي بررسي عادي  قايل شدن در سياست آشكار ملي و روال  

  .پايان خالصه.  خواهد بود- و بررسي كنگره
 آن بـرد . تواند تنها در بعد نقش دفاع هوايي به كار رود  ك مي وسيستم موشكي ها  :  سابقه -3

]) فـارس  [و ساير كـشورهاي خلـيج      (يت اين سالح براي بحرين    مأمورو  )  كيلومتر 35حدود  (
 در بيـشتر    سياست اياالت متحده  . استكار بردن در مقابل حمله هوايي بسيار مناسب         جهت به   

رو   گير و همكاري در ميـان كـشورهاي عربـي ميانـه             سالهاي دهه گذشته عبارت از پشتيباني پي      
هـا بـوده    ير زمينـه  در امور دفاعي و آموزش و پرورش و صنعتي كردن كشور و سا    خليج فارس 

 جـدي بـودن     مبنـي بـر    مـشخص    اظهارنظرك به عنوان يك     وفروش سيستم موشكي ها   . است
 موشكي دفاع ضـدهوايي مـا را قـادر           عالوه بر اين استقرار چنين سيستم     . مقاصد ما خواهد بود   

ت طفـره    در خصوص هواپيماهاي داراي بال ثاب      خواهد ساخت تا از تقاضاهاي احتمالي بحرين      
  .پايان خالصه. رويم
كنـيم كـه      ما پيشنهاد مي  .  شما مجاز هستيد نكات ذيل را براي دولت بحرين عنوان كنيد           -4

شما به وليعهد و وزير دفاع و همچنين وزير امور خارجه مراتب را اطالع داده و دربـاره طـرح                    
  .اين نكات به ساير مقامات بحريني طبق صالحديد خود اقدام نماييد

با گفتگوهاي جديد و مفصل با دولت بحرين درباره تقاضاي آن كـشور جهـت خريـد                 ـ ما   
  .ك موافق هستيموسيستم موشكي ها

ـ دولت بحرين بايد آگاه باشد كه هرگونه توافق نهـايي منـوط بـه اسـتثناء قايـل شـدن در                      
جمهـور و بررسـي        تـصويب رئـيس    -) ب (36هاي عادي بررسـي       سياست آشكار ملي و روال    

  .است -كنگره
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 حاضر است خريد اين سيستم       ما مبتني بر اين استنباط است كه عربستان سعودي          ـ موافقت 
ما درباره اين سيستم مشكل سياسي نداريم بلكه معتقد هـستيم كـه             . را از نظر مالي تضمين كند     

مالي شود از لحـاظ اثـرات هزينـه     تأمين تماماً يك سيستم موشكي كه جداگانه از سوي بحرين    
  .قابل توجيه نخواهد بود
ك را يك گام مهـم در پيـشبرد همكـاري دفـاع             و به سيستم موشكي ها    ـ ما دستيابي بحرين   

اي اين سيستم معني      نين چارچوب منطقه  چكنيم و معتقديم كه تنها در         اي تلقي مي    هوايي منطقه 
  .خواهد داشت

  . را آگاه سازيمدرباره مفاد تصميم خود، دولت عربستان سعوديـ ما در نظر داريم 
  و سيستم موشكي عربستان سـعودي      ـ ما حداكثر ارتباط ممكن بين سيستم موشكي بحرين        

 كشور به وسـيله يـك       هاي دفاع هوايي دو     كنيم و انتظار داريم كه الاقل فرماندهي        را تشويق مي  
شبكه ارتباطي مشترك و همچنين به وسيله استفاده از رادارهاي دوربـرد مـشترك بـه يكـديگر                  

  .مرتبط گردد
 بتوانـد مـستقالً از خـود در برابـر           ـ يك چنين ارتباطي مانع از آن نخواهد شد كـه بحـرين            
 مقـرون بـه      براي بحرين  ،ن سيستم حمالت هوايي دفاع كند، بلكه در امور پشتيباني لجستيك اي         

  .ها اجتناب خواهد گرديد كاري در سيستم صرفه خواهد بود و تا حد ممكن از دوباره
 درگيـر    آن بـه بحـرين     ي اجـزا   و  تنها در عرضه اين سيستم موشكي      دولت اياالت متحده   ـ

  . خواهد بود
 بـه   ]امـا  [ن سيستم طبق برنامه روش نظامي خارجي انجام خواهد شـد،          ـ هر چند فروش اي    
 حـضور رسـمي     ،كنيم كـه در ارتبـاط بـا ايـن فـروش             بيني نمي    ما پيش  ،علت ارزش دالري آن   
  .داشته باشيم] در بحرين[گسترده يا درازمدت 

ـ  طبـق قراردادهـا    هاي ضروري   ها و آموزش    كنيم كه تكنسين    ـ ما تصور مي    هـاي   ه شـركت  ب
 اين كار انجـام      و كويت  خصوصي آمريكا واگذار خواهد شد، همانطور كه در عربستان سعودي         

كـاري   هـا انجـام خواهـد گرفـت تـا از دوبـاره       اين كار با همكاري نزديك سعودي  . خواهد شد 
  .هاي غيرضروري پرهيز شود ها و هزينه تالش

 قطعـي    مالي از ناحيه عربستان سـعودي      تأمين به ما اطالع دهد كه       ه بحرين ـ به محض اينك   
 درباره ارتباط دادن دو سيستم هوايي خـود بـه توافـق كلـي           و عربستان سعودي   است و بحرين  

 گروهي از كارشناسان دفاع هـوايي را        ،بازپرداختاند، ما حاضر هستيم بر اساس شرايط          رسيده
 اعزام كنيم تا با وزارت دفاع به مشورت پرداخته و نيازهاي فني جهت برقراري يـك                 به بحرين 

  .كنندسيستم دفاع هوايي را بررسي 
تواند براي بررسي   اين گروه همچنين مي،ـ در صورت توافق دولتين بحرين و عربستان سعودي

  . نيز سفر كندهاي دفاع هوايي دو كشور به عربستان يازهاي مربوط به مرتبط ساختن قابليتن
گيـري كنـد بايـد از طريـق           ـ چنانچه دولت بحرين تصميم بگيرد اين موضوع را بيشتر پـي           
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  .كندسفارت تقاضا كرده و نامه پيشنهادي براي گروه ارسال 
ك نه تنها   و ها  موشك.  دارد بسياريهاي     سيستم تسليحاتي پيچيدگي   ـ استقرار و كاربرد اين    

قيمت است بلكه نيازمند افسران و افرادي با تحـصيالت عـالي بـراي اسـتفاده مـؤثر از آن              گران
ك مركب از دو واحد آتش بـه تعـداد كـل شـش پرتـاب كننـده                  ويك آتشبار موشك ها   . است
به طور عادي هر آتشبار بـين  . شود تر پشتيباني ميهاي رادار و كامپيو باشد كه توسط تكنسين  مي

  . نفر و چند صد نفر ديگر جهت پشتيباني در امور لجستيكي، اداري و فني است200 تا 150
ارزش .  ميليون دالر ارزش دارد    30ك متشكل از شش پرتاب كننده حدود        وـ يك آتشبار ها   

 مبلغبه اين  . اراي سه موشك است   كننده در هر بار د      هر پرتاب .  هزار دالر است   135هر موشك   
ما معتقديم كـه جمـع كـل        . شود  آموزش اضافه مي     حفاظت و لجستيك و       مالحظه  نيازهاي قابل 

 و ميزان استفاده بحرين از تسهيالت پشتيباني   براي بحرين  نيازقيمت با توجه به تجهيزات مورد       
  . ميليون دالر هزينه در برداشته باشد100 تا 70 بين ، ممكن استعربستان سعودي

 خريـد سيـستم موشـكي        خواهـان   اگر دولت بحرين   ،ـ بنابراين با توجه به كليه موارد فوق       
 سـال آينـده از خـط توليـد خـارج            3 تـا    2ك باشد بايستي آگاه باشد كه اين سيستم ظرف          وها

 ايـاالت متحـده   : براي اطـالع شـما    (. ماه آينده ارسال شود   12ها بايد طي      خواهد شد و سفارش   
  .)سيستم موشكي دفاع هوايي جديدي به نام پاتريوت وارد عمل خواهد كرد

ك اظهار واگر دولتهاي ميزبان نسبت به سيستم موشكي ها:  و مسقط، دوحه براي ابوظبي -5
از هستيد آنها را بر اساس مفاد اين تلگرام مطلع ساخته و اضافه كنيد كـه                عالقه نمايند، شما مج   

ما آماده هستيم به طور كلي با آنها درباره موضـوع نيازهـاي دفـاع هـوايي در يـك چـارچوب                      
توانيم براي فروش يـك سيـستم مـشخص تـا زمـاني كـه                اي وارد گفتگو شويم ولي نمي       منطقه

  . تعهدي بدهيم،ايم حاصل نكردهدرباره نيازهاي نظامي توافق مشترك 
او ايـن   .  سفير آمريكا مورد بحث قرار گرفتـه اسـت         »وست«مفاد اين پيام با     :  براي جده  -6

  .ذاشت در ميان خواهد گ با شاهزاده سلطانموضوع را پس از بازگشت به عربستان سعودي
  ونس

  
  93سند شماره 

  1358 آبان 10 ـ 1979اول نوامبر   بندي بدون طبقه
  ، مسقطسفارت آمريكا: به  6015 ـ سي. مركز اطالعات اياالت متحده ـ واشنگتن دي: از

  ، كويتدوبي، ، منامه، تهران در جدههاي آمريكا سفارتخانه: رونوشت به
  نيروي دريايي آمريكا در بحرين: موضوع

توان گفت عمالً از      ، آنچنان ضعيف است كه مي      بحرين  در اينجا،  نمود حضور ارتش آمريكا   
 5ات نيروي دريـايي كـه بـه     تأسيس بر فراز    دار آمريكا   پرچم راه راه و ستاره    . ها پنهان است    هديد

 و هـا در خلـيج فـارس     ايـن كـشتي   . دهد، در اهتزاز نيست      سرويس مي  كشتي نيروي خاورميانه  
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ما از دولت بحرين هر «: گويد يك ستوان جوان آمريكايي مي    . زنند  گشت مي  غرب اقيانوس هند  
» . ژوئيه پـرچم آمريكـا را بـه اهتـزاز درآوريـم            4گيريم كه يك بار يعني در روز          سال اجازه مي  

تـشكيل  را  » واحـد پـشتيباني اجرايـي     « افسر و سرباز يـك       60گويد در اينجا      نيروي دريايي مي  
آمريكاييها بايد براي بيرون    .  به كار نمي رود    ها و آمريكا    طرف بحريني از  » پايگاه«لفظ  . دهند  مي

دروازه ورودي عالمـت شناسـايي نـدارد و بـه جـاي ملوانـان               . بپوشند» غيرنظامي«رفتن لباس   
  .شود ين امنيتي بحرين حفاظت ميمأمور به وسيله ،آمريكايي

همچـون بـسياري    . خواهـد    چنين مي  ريندهد؟ چون بح    چرا نيروي دريايي چهره نشان نمي     
يـك پايگـاه نظـامي خـارجي را بـا اسـتقالل سـازگار               ) بحـرين (كشورهاي جهان سوم، دولت     

امـا  » .ات نظامي آمريكايي در اينجـا نـداريم       تأسيسما  «: گويد  يكي از اعضاي كابينه مي    . داند  نمي
ما بانكهاي  «: كنند تنها جوابش اين است       چه مي   آمريكايي در منامه   60شود آن     وقتي پرسيده مي  

 كـه   اي  ناو فرماندهي نيروي خاورميانـه    » . نفر كارمند در اينجا داريم     70 يا   60خارجي زيادي با    
اش سالي يك     خدمه.  دائماً در منطقه حضور دارد     است يك زيردريايي تبديل يافته، با نام السال      

  . شوند بار به خانه بازگردانده مي
چهار كشتي ديگر حاضر در منطقه، كشتيهاي جنگي از ناوگـان شـشم آمريكـا در مديترانـه                  

اند چون دو      داشته  از بحرين  اندكيآنها فقط ديدارهاي    . كنند    هستند كه در منطقه رفت و آمد مي       
انـدك، آنهـا وارد   حتي هنگام ايـن ديـدارهاي   . است كه بروندسال پيش دولت منامه از آنها خو    

واحد پشتيباني ساحلي نيروي دريايي خدماتي از قبيـل تـداركات،           . شوند  ميهاي تجاري     اسكله
همچنـين، هواپيماهـاي بـاربري اغلـب از نـاو           . دهنـد    و پست را انجام مـي      نيروهانقل و انتقال    

 تا مـواد و ملزومـات را عرضـه كـرده و ملوانـان را                كنند  فرماندهي به فرودگاه بحرين پرواز مي     
  .كنندتعويض 
اي رنـگ و انبارهـاي         يـك دسـته سـاختمانهاي كوتـاه قهـوه          ات آمريكايي در منامـه    تأسيس

 بـه   نگي است كه در يك دماغه كوچك پيشرفته در اراضي آبگير و مردابي خلـيج فـارس                  سبزر
 ميليـون دالري  2 يك اجاره  آمريكا. اند   واقع شده  ] متر مربع  4095[ريكايي   جريب آم  6مساحت  

يـك مدرسـه   . شـود   قرارداد اجـاره مـذاكره مـي       دربارةپردازد و هر سال        مي را ساالنه به بحرين   
فرزنـدان   آمريكايي مستقر در پايگاه وجود دارد كـه در آن            نيروهايوزارت دفاع براي فرزندان     

 شـاگرد مدرسـه     700 درصـد از     20فقـط   . خواننـد   تجار خارجي و اهالي منطقه نيـز درس مـي         
  . آمريكايي هستند

 فرمانـده نيروهـاي     »رابـرت چونينـگ   «ژنـرال   . از بقيه يكي هم فرزند حاكم بحـرين اسـت         
 47واحـد سـاحلي   .  به دعوت دولت بحرين دارنـد   اي در بحرين    نهي و همسرش خا   ا  خاورميانه

آمريكـا بـه منظـور      .  بماننـد   دريايي بايد در آمريكـا     نيروهايخانواده مقيم دارد اما خانواده كليه       
نيـز  واحد ساحلي حتي اگر فقـط اداري        . دهد  اجتناب از رنجاندن امير از خود انعطاف نشان مي        

  . استباشد موجودي مهمي در خليج فارس
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  94سند شماره 
  فارس دو ابرقدرت در خليج]: موضوع[

 در برخي كشورهاي منطقه در حكم عاليمـي بـراي نـشان      را  بنادر و پايگاههاي دريايي    ٭...
بالقوه دادن حضور نظامي در اين منطقه و كمك به دوستان و متحدان به منظور تقويت استعداد                 

 بـر ايـن بـاور اسـت كـه           كند و بـدين ترتيـب اتحـاد شـوروي           اقتصادي و نظامي آنها تلقي مي     
 بـا ايـن اسـتدالل موافـق         از سوي ديگر، اياالت متحده    . هيچگونه پايگاه نظامي در منطقه ندارد     

  .داند  اين كشور در منطقه مي حضور نظامي را بيانگر نيست و اين اقدام اتحاد شوروي
 ] اما [كنند، اگرچه هر دو ابر قدرت، ظاهراً، از كاهش مسابقه تسليحاتي در منطقه حمايت مي

اي در اين ارتباط از سوي آنهـا    هيچ اقدام عمده،رسد كه با توجه به مالحظات كنوني به نظر مي  
  .اتخاذ نشود

بينـي    ، پيش افع هر دو ابرقدرت در منطقه اقيانوس هند       با توجه به اين مالحظات و نظر به من        
هاي نفوذي خود در كشورهاي سـاحلي منطقـه ادامـه دهنـد، كـه در                  شود كه آنها به فعاليت      مي

ها در منطقه نيز همچنان       بندي  گرايي و گروه    ها، جناح    احتمال افزايش آشوب   ،نتيجه اين سياست  
  . وجود خواهد داشت

                                                                 
  . بقيه سند يافت نشد ٭



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »تنگه هرمز«
  

  95سند شماره 
  1357 مرداد 19 ـ 1978 اوت 10  محرمانه

  اسميت. دبليو. آر: تهيه كننده  دفتر اطالعات و تحقيقات وزارت امور خارجه
  هاي خليج فارس  منطقه كنترل تردد نفتكشتنگه هرمز: موضوع

 توجه جهان را به خود معطوف داشته است چرا كه تنهـا راه عبـور نفتكـشها بـه                   تنگه هرمز 
نزديك به نيمي از نفت مـصرفي دنيـاي غيركمونيـستي از            . است و بالعكس    مقصد خليج فارس  

  . گذرد  ميطريق اين تنگه
شـوند، آشـكارا اهميـت اسـتراتژيك           از هم جـدا مـي       كه به وسيله تنگه هرمز      و عمان  ايران
هـاي كـشتيراني آنهـا بـا          سياسـت . كنند   در كنار اين گذرگاه درك مي      شان را   جغرافياييموقعيت  

مـورد توجـه جهـاني      ها به طور مشخص،       توجه به مسئله كشتيراني به طور كلي و تردد نفتكش         
  .است
  

  هاي موقعيت مشخصه
غـرب    در  در غرب و عمان     در شرق و شمال، امارات متحده عربي        كه بين ايران   تنگه هرمز 

. اسـت   و اقيـانوس هنـد  ج عمـان  بـه خلـي    و جنوب قرار دارد، تنها راه عبـور از خلـيج فـارس            
 »رأس دبه « به وسيله يك خط كه       تواند در قسمت خليج عمان       مي هاي جغرافيايي تنگه    محدوده

در . كند مـشخص شـود      را به هم وصل مي    ) در ايران  (»دماغه كوه «و  ) در امارات متحده عربي   (
را بـه هـم     ) ايـران  (و جزيـره هنگـام    ) عمان (»رأس شيخ مسعود  « خطي كه    بخش خليج فارس  

بـه نقـشه ضـميمه مراجعـه        (كند    هاي غربي تنگه جغرافيايي را معين مي        كند، محدوده   وصل مي 
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  ).نماييد
 مايل بين جزايـر   5/23عرض آن از حداقل حدود      .  است ٭ مايل 104 حدود   طول تنگه هرمز  

 »دماغـه كـوه   « و   »رأس دبه « مايل بين    52تا حداكثر حدود    ) عمان (ين بزرگ و قو ) ايران (الرك
 مايـل طـول   4/15 حـدود  ، مايلي درياي سرزميني ايران و عمان12به علت دعاوي  . امتداد دارد 

  ٭٭.گيرد  ـ تماماً تحت رژيم دريايي سرزمين مورد ادعا قرار مي و قوين بزرگتنگه ـ بين الرك
 فـوت   6فَتم واحد عمق پيمايي دريايي و معـادل         [» متفَ« 60 كمتر از    به طور كلي عمق تنگه    

مناطق كوچكي قرار دارد كه عمـق آن بـه          ) عمان (مسندمدر شمال شبه جزيره     . باشد   مي ]است
  .استتم متغير  ف60َ تا 45در طول خطوط اصلي كشتيراني، عمق بين . رسد تم مي ف100َ

  
  كشتيراني

كننـد   مي را به بازار جهاني حمل هايي كه نفت خليج فارس  به علت تردد نفتكش  تنگه هرمز 
 درصد نفت مصرفي از ناحيـه       45به طور جاري تقريباً     . ترين تنگه در دنيا باشد      شايد استراتژيك 

 درصـد ايـن   99٭٭٭ .شود   توليد مي  جهان غيركمونيست به وسيله كشورهاي حوزه خليج فارس       
  .كند  عبور مي ميليون بشكه در روز، از طريق تنگه هرمز20نفت، تقريباً 

 وارد   ميليـون بـشكه در روز نفـت از خلـيج فـارس             3 حدود    اياالت متحده  ،1977 سال   در
 ميليـون بـشكه در روز يـا         7/8 ، درصد كل واردات ايـاالت متحـده       34كرد كه تقريباً معادل      مي

 ، درصد از كـل واردات نفـت  61.  ميليون بشكه در روز بود4/18 ، درصد كل مصرف   16معادل  
 ميليـون   9/3واردات  . گـردد    مي تأمين ، ميليون بشكه در روز اروپاي غربي از خليج فارس         1/13

  .باشد  مي درصد كل واردات نفتي ژاپن72 نمايانگر  از خليج فارسبشكه در روز ژاپن
كنـد كـه از        تبعيـت مـي    كشها به طور كلي از طرح ترافيك جداسازي تنگه هرمـز            تردد نفت 

ئول  مس آژانس تخصصي سازمان ملل   «،  )IMCO (» مشورتي دريانوردي  يالدول  سازمان بين «سوي  
  . تهيه شده است»سالمت كشتيراني و كارايي دريانوردي

ناخداها پس از ارزيابي وضعيت تصميم      : استفاده از برنامه جداسازي ترافيك اجباري نيست      
به هر حال مشخص اسـت كـه تـردد    . هاي عبوري توصيه شده تبعيت نمايند     گيرند كه از راه     مي

 سـوي  در بين مسيرهاي ترافيـك مـصوب از          ها در نقطه مقابل مسير توصيه شده ترافيك         كشتي
                                                                 

 15/1= يك ناتيكال مايل . است] مايل انگليسي[ تمام اشكال مايل كه در اين گزارش به آن اشاره شده است ناتيكال مايل               ٭
  .باشد  متر مي852/1= مايل قانوني 

در . شناسد   مايل را به رسميت نمي     3اي بيش از اندازه        درياي سرزميني در پهنه     اياالت متحده هيچگونه ادعايي در مورد      ٭٭
قانون مذاكرات درياها در سازمان ملل به هر حال، اياالت متحده تمايـل خـود را جهـت پـذيرش حـداكثر پهنـه دريـاي         

خل چارچوب يك قانون قابـل      ها در دا     مايل همراه با عبور ترانزيت از طرفين، برفراز و تحت تنگه           12سرزميني به مقدار    
  .درك و قبول مربوط به قرارداد دريا اعالم كرده است

، كويـت،  ، عـراق ، ايـران عربـستان سـعودي  :  اينها هـستند  كشور توليد كننده نفت خليج فارس     8 در زمينه توليد كلي،      ٭٭٭
  . و بحرين، عمان، قطر عربيامارات متحده
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IMCO    قانون   10، ناقض ماده IMCO   ،       تـرين راه      امـن  .اسـت مربوط به برنامه جداسازي ترافيك
براي يك كشتي كه مايل به پيروي از مسير توصيه شده نيست، اين اسـت كـه كـامالً خـارج از           

  .نكندو مرور سازمان داده شده را مختل  مرزها قرار گرفته و عبور
 در نقشه ضـميمه      عبور و مرور تنگه هرمز     در براي جداسازي ترافيك     IMCOبرنامه مصوب   

دو مسير داخل باند نيز وجود دارد كه به سوي شـمال و جنـوب جزايـر                 . نشان داده شده است   
تر به سـرزمين      مسير خارج باند نزديك   . كند   حركت مي   و قوين كوچك   عمان يعني قوين بزرگ   

  . قرار داردمسندماصلي عمان و درست در شمال شبه جزيره 
  

  دعاوي كشتيراني
 فرماني صادر كرد كه در ميـان آن خطـوط اصـلي مـستقيم در اطـراف                   عمان 1972در سال   

» دقيـق «هـاي     اگرچه در اين فرمان آمده بود كه محـدوده        . سواحل بخش عمان را مشخص كرد     
شود، اما     رسمي نشان داده مي    نمودارهاي پيچيدگي خطوط اصلي در      به همراه درياي سرزميني،   

  ٭.هايي اطالعي در دست نيست از انتشار چنين نقشه
اش در نظر گرفته       را به عنوان بخشي از خط اصلي        و قوين كوچك    قوين بزرگ  ر جراي عمان

 ــ   طي مذاكرات ايـران   . داند  و آبهاي منطقه بين اين جزاير و سرزمين اصلي را آبهاي داخلي مي            
 به يك   ،، موضوع جزاير به عنوان خط اصلي عمان       1973 بر سر بخش فالت قاره در سال         عمان

 بـه نتيجـه     ،شناسايي اين جزاير به عنوان بخشي از خط اصلي عمان         .  گرديد  منجر بست اوليه   نب
  ٭٭.گرديدمنجر  آميزي در مرزهاي فالت قاره تنگه هرمز قيتفمو

 بين شبه جزيـره  IMCO مسيرهاي كشتيراني داخل محدوده و خارج محدوده    وطيكي از خط  
هايي كـه از ايـن مـسيرهاي           كشتي ٭٭٭ . قرار دارد   و قوين كوچك    و جزاير قوين بزرگ    مسندم
IMCO   وه  به عـال   كنند بايستي از طريق آبهاي داخلي مورد ادعاي عمان           پيروي مي   در تنگه هرمز

  .درياي سرزمين عمان عبور نمايند
 نشان داده    همانگونه كه در نقشه   .  مايل آب سرزميني هستند    12 هر دو مدعي     ، و عمان  ايران

بنـابراين عبـور و     . گيرد   روي هم قرار مي    شده است، آبهاي سرزميني آنها در بخش شمالي تنگه        
درياي سرزميني  » هاي  رژيم«يكي از   به  تواند بدون داخل شدن حداقل         نمي ، تنگه مرور از طريق  

                                                                 
: ، خطوط اصـلي مـستقيم     61هاي درياها، شماره       به محدوده  1972] مسيرها در فرمان سال   [ جهت تجزيه و تحليل كاهش       ٭

  .مراجعه كنيد1975 ژوئن 4دان،  دفتر جغرافي ،)اي فرضيه (عمان
 ژنو در مورد درياي سرزميني و منطقه متوالي، كشورها بايستي به روشني خطوط اصلي تنگـه را در                   1975 قرارداد    طبق ٭٭

 نه به عنوان بخـشي از قـرارداد، چنـين           عمان]). 6 [4بند  . (ها مشخص كنند كه بر اساس آن تبليغاتي صورت بگيرد           نقشه
  .خي سئواالت مبني بر اينكه ادعاي اين كشور اثراتي داشته است، وجود داردبا اين حال بر. اي منتشر نكرده است نقشه
: ، محدوده فـالت قـاره     67شماره  » هاي درياها   محدوده«.  براي تجزيه و تحليل اين محدوده، به منبع ذيل مراجعه شود           ٭٭٭

  .1976 ژانويه 1دان،  ، دفتر جغرافي ـ عمانايران
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  .مورد ادعا، انجام پذيرد
  

   براي تسلط تنگه ايرانطراحي
نطقـه خلـيج   كنـد بـر م      تالش مـي    مادام كه ايران   ،ها  آينده عبور و مرور نفتكش    ممكن است   

 تنگـه  نقطه تمركز توجه ايـران رسد  به نظر مي.  مختل گرددكشور تسلط يابد، توسط اين      فارس
 بـراي    كه نمايانگر اهميتي است كه ايـران       ، حوادثي رخ داده   1970از اوايل سالهاي    .  باشد هرمز

  .استاين منطقه قايل 
 سـه جزيـره    در دسامبر اين سال ايـران ،1971 در سال    از خليج فارس   در پي خروج بريتانيا   

ه جزيره  اين س .  كرد تصرف است را    كه مورد ادعاي امارات متحده عربي     )  و دو تنب   ابوموسي(
بـا  . اسـت  واقـع  در فاصله نزديكي از دهانه تنگه هرمـز       ] و[ به طور استراتژيك در خليج فارس     

 بنا به تقاضاي دولت عمان نيروهاي نظامي براي جنگ عليـه نيروهـاي               ايران ،1973شروع سال   
 اكثـر نيروهـاي ايـران    1977تـا اواسـط سـال    .  گـسيل داشـت   به عمانشورشي در استان ظفار 

  . ادامه داردفراخوانده شدند ولي حضور محدود نظاميان ايران در عمان
، گـزارش شـد كـه    1973 در خصوص مرزهاي كشتيراني در سال  عمان  ـ طي گفتگوهاي ايران

اي شود كه طي آن دو كـشور مـشتركاً كليـه         وارد موافقت نامه  ) 1( درخواست كرد تا      از عمان  نايرا
 و  كننـد  جلـوگيري     را بازرسي نمايند تا از حمل اسلحه به خليج فارس          هاي عبوري در تنگه     كشتي

نامه   طي موافقت .  گردد  و خليج فارس   ت جلوگيري از آلودگي در تنگه     اي جه   نامه  وارد موافقت ) 2(
ها خواسته شود تا در ايستگاههاي معيني توقف نمايند و مواد آلوده               از همه كشتي    ممكن است  اخير

  .رددگ هايي دريافت مي  جهت عمليات تخليه هزينه،ها از كشتي. نفتي را دور بريزند
. بر سر هيچيك از اقدامات كنترل نظامي و برنامه جلوگيري از آلودگي توافقي حاصل نـشد               

 داشته باشد و قادر بـه يـك          اين است كه كنترل مؤثري بر عبور و مرور تنگه          هدف اصلي ايران  
در مورد كنترل تسليحات و آلـودگي        كه   عماناالً  در حاليكه احتم  .  باشد حضور دريايي در تنگه   

از لحـاظ   » اتحاد بزرگ «يك   در   قرار گرفتن نگراني بزرگي داشت، ممكن است در وهله اول به          
اگرچه هيچ توافق رسمي دريايي بين دو كـشور حاصـل نـشده،             . شده باشد تشويق  ژئوپولتيكي  

  .اند كردهآنها از نزديك در مورد گشت دريايي همكاري 
 برگزار گرديد و منجـر       در كويت   كنفرانسي درباره آلودگي در خليج فارس      1978در آوريل   

] فـارس  [كشورهاي خليجتوسط به تصويب چندين موافقتنامه شد كه اساس اقدامات هماهنگ        
اگـر چـه    . ريخت   براي قطع آلودگي كشتيراني در منطقه پي         و برنامه محيط زيست سازمان ملل     

  در هـايي جهـت اتخـاذ اقـدامات الزم          زمينـه براي كشورها   ها كلي هستند ولي       نامه  اين موافقت 
ها، هواپيماها، منابع مستقر در خاك، از بـين رفـتن بـستر دريـا و سـاير                    مبارزه با آلودگي كشتي   
  .كند فعاليتهاي بشر مهيا مي

هـاي    هاي چند جانبه در آينده يك پايه منطقي براي توافقنامـه            وجود اين توافقنامه  ن است   ممك
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  .باشدـ   در خصوص مسئله آلودگي تنگه هرمز ـ و عماناستاندارد دوجانبه بين ايران
 بر بندهاي مربوط به متن مذاكرات غيررسـمي كـه           ،نس درياها در قانون كنفرا    و عمان  ايران

بينـد، صـحه    المللـي را تـدارك مـي       هـاي بـين     آزادي كشتيراني و پرواز از طريق يا برفراز تنگـه         
 در مواجهه با حمايـت جهـاني از          و اند  دو كشور مخالفت خود را بارها اعالم كرده       . اند  نگذاشته

  .اند اعالم كرده حداقل اعمال كنترل بر تنگهرا بر خود اين بندها، تمايل 
  
  نتيجه

 هرگـز بـراي   رسد كه حـق عبـور از تنگـه هرمـز     بر اساس شواهد قابل دسترس، به نظر مي       
ممكن است در آينده از سوي      در عين حال شواهدي وجود دارد كه        . ها نفي نشده است     نفتكش
بـه  . كشها در پيش گرفتـه شـود        هاي مشخصي براي عبور نفت      محدوديت  و احتماالً عمان   ايران

 اقدامات كنترل آلودگي از ناحيه       به صورت  ها رخ دهد    چنانچه اين قبيل محدوديت   رسد    نظر مي 
  . خواهد شد، اعمال  با توافق و كمك عمان وايران

ديگـر  ] امـا [ از كنتـرل آلـودگي نفـع ببرنـد،           اين دو كشور حاشيه تنگه    ممكن است    اگرچه
 نگران اقدامات كنترل گسترده و اثرات آن بر كـشتيراني از طريـق              كشورها شامل اياالت متحده   

شان به نفت كه به       ه نفت به علت وابستگي    كشورهاي جهان وارد كنند   . هستند حياتي هرمز    تنگه
هاي مربوط به كـشتيراني از سـوي        كند، سياست    عبور مي  ها از طريق تنگه هرمز      كش  وسيله نفت 

  . را با دقت زيرنظر خواهند داشت و عمانايران
  

  96سند شماره 
  1358 ارديبهشت 15 ـ 1979 مي 5  سري

   ـ با اولويتسي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به1196، ابوظبي ـ سفارت آمريكا: از
، ، پـاريس  ، مـسكو  ، منامـه  ، لندن ، كويت ، دوحه  در بن  هاي آمريكا   سفارتخانه: جهت اطالع 

  .، توكيوتهران
   مراجعه شود731به مسقط : مرجع

  برنامه اضطراري امنيت تنگه هرمز]: موضوع[
   تمام متن–سري  -1
بيني    بيشتر پيش   امنيت تنگه هرمز   درباره برنامه اضطراري  بايد  ما نيز موافقيم كه     :  خالصه -2
 نيز درباره اين مسئله فكـر كـرده اسـت و بـه خـصوص بـه امنيـت                    امارات متحده عربي  . شود

 مورد تهديد و خطـر واقـع شـود    ات نفتي خارج از خشكي كه ممكن است بيش از تنگه     تأسيس
ي در رابطه با اقدامات امنيتي پيشنهادي يك مسئله فراموش شده است؛ و آن              لو. ستانديشيده ا 

تالش بسيار بايد مبذول گردد     .  است نيز تشويق دولت عمان به همكاري با امارات متحده عربي         
د كه پس از رفتن شاه آنها خودشان بايـد اقـداماتي بـراي               دريابن  و امارات متحده عربي    تا عمان 
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اگر آنها موفق به برقراري آن نشوند، ديگران اين كار          . انجام دهند ] فارس [برقراري امنيت خليج  
  .پايان خالصه. را براي آنها انجام خواهند داد كه در نتيجه با منافع آنها مغايرت خواهد داشت

  درباره اينكه بايد در مورد نقشه اضطراري امنيـت تنگـه هرمـز   شنهاد سفير وايلي  ما از پي   -3
دانيم كه هواپيماهاي كوچك به آساني و با اسـتفاده            ما نيز مي  . بيشتر فكر كنيم خوشحال هستيم    
تـي انجـام دهنـد، لـيكن اقـدامات آنهـا             خواهند توانست حمال   از جزاير و مناطق بخش مسندم     

چندان مؤثر نخواهد بود مگر اينكه از جاي ديگر از نظر لجستيكي حمايـت شـوند كـه ممكـن                    
 كـه   كننـد  عبـور    اين بدين معني است كه آنها بايد زماني از تنگه         .  باشد است به طور مثال ايران    

  . يافته و با آنها به نبرد بپردازندهليكوپترها بتوانند آنها را
دانـيم كـه      ولي ما نمي  .  بسيار مظنون هستند   الخيمه   از رأس  »رصغ« عمانيها نسبت به شيخ      -4

 از اهـداف    »رصـغ «يم كـه    دان  البته ما نيز مي   .  چيست الخيمه  منظور عمانيها از عناصر ناجور رأس     
كند و تا حدي نيز موجبات شرمساري دولت مركزي يا فدرال             خود در منطقه مسندم پيروي مي     

كنيم كه ايـن اقـدامات نـاچيز ارضـي          را فراهم آورده است، ليكن فكر نمي       امارات متحده عربي  
ـ   و يا حاكميت سلطان در منطقه مسندم       امنيت تنگه هرمز  بتواند به عنوان خطري عليه       شـمار  ه   ب

كنـد كاميـابي اقتـصادي قابـل       تهديد ميترين خطري كه حاكميت سلطان را در مسندم  مهم. آيد
ترين همـسايگان    است كه نزديك و فجيرهالخيمه رأس) اگر به طور نسبي صحبت كنيم     (مقايسه  

 و بـه     هستند و سبب شده است كه قبايل شيعي در امـارات متحـده عربـي               امارات متحده عربي  
 نيز سعي كـرده اسـت جمعيـت و نيـروي            رصغ .نند سكني گزي  الخيمه  خصوص در منطقه رأس   

ولي ما  . ها را داده است     انساني خود را در آنجا افزايش دهد و به آنها مسكن، كار و ديگر انگيزه              
 مـشاجرات خـود بـا       تـأثير  نگرش سياسي كافي نداشته باشد و يا تحت          رصغكنيم كه     فكر نمي 

 پيونـد دارد و موجـب وقفـه در     از ماجراهايي حمايت كند كه با كشتيراني در تنگه هرمز        ،عمان
  . به آن بستگي دارد كامل امارات متحدهموفقيت در صدور نفت شود كه توانايي ابوظبي

 و ديگـر     و جهان غرب بلكه براي امارات متحـده عربـي          اي آمريكا  نه تنها بر    تنگه هرمز  -5
 بر اقتصاد   هرگونه مداخله در تنگه هرمز    .  نيز حائز اهميت است    كشورهاي ساحلي خليج فارس   

 و بـسياري از   نيز دربـاره امنيـت تنگـه هرمـز         ربيامارات متحده ع  .  خواهد بخشيد  تأثيرآنها نيز   
توانند هدف خرابكاري و حمـالت         مي كه بيش از تنگه هرمز    (ات نفتي خارج از خشكي      تأسيس

 آلمـان   بـه ساخت سه نـاو گـشتي        سفارش   امارات متحده . انديشيده است ) ناگهاني واقع شوند  
اين كشور همچنـين در حـال خريـد         . هاي اگزوست مجهز شوند     به موشك كه   داده است    غربي

  .سازدست تا بتواند امنيت ساحلي را نيز بيشتر برقرار ناوهاي گشتي ساحلي ساخت آمريكا
 تلگرام مرجع بايد مورد مالحظـه و تعمـق          13 بند ما نيز معتقديم كه اقدامات پيشنهادي        -6

 در جهت بهبود وضعيت نيروي دريـايي و         به نظر ما با كمك به امارات متحده عربي        . قرار گيرد 
 مـا نيـز     ، چه به طور رسمي و چه به صورت آموزش در محـل            ، خود نيروهايباال بردن كيفيت    

يم، به خصوص اگر وقايع داخلي سياسي اخير به اتحاد نظـامي            توانيم به اين كشور ياري ده       مي
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  . شده باشد منجربيشتر در اين منطقه
توان انجام داد كه در پيـام          اقدام ديگري نيز مي     ليكن در مورد برقراري امنيت تنگه هرمز       -7

اين اقدام همانـا    . اي برخوردار است    يت ويژه  در نظر گرفته نشده و به نظر ما از اهم          سفير وايلي 
 تـا زمـاني كـه    متقاعد ساختن دولت عمان به همكاري با همسايه خود، امـارات متحـده عربـي       

ارات سـلطنت   اختيـ « بماند كـه حتـي        نماينده دولت عمان در امارات متحده      »هرحم  آلحسين  «
تواند ويزا صـادر نمايـد، مـا از وضـع خـوبي برخـوردار           نداشته و حتي نمي   » دوبيعمان را در    
ـ ] فـارس  [در حاليكه تالش بر آن است تا كشورهاي خلـيج         . نخواهيم بود   همكـاري نيـروي     اب
،  بپردازند، ولي بايد اعتراف كرد كه آمريكا        نظارت بر تنگه   به و نيروي دريايي فرانسه      خاورميانه
 را   و ديگران بايد اقدامات بيشتري انجام دهند تا بتوانند عمانيها و امارات متحده عربـي               انگليس

 عمانيهـا  ،قبـل از هـر كـار     .  به همكاري وادار سازند    ،طرفدر زمينه امور امنيتي مورد عالقه دو        
گام .  و انتصاب سفير در آنجا بپردازند      بايد به برقراري روابط ديپلماتيك با امارات متحده عربي        

 و  درباره امنيت تنگه هرمز   و  بعدي اين است كه سران نظامي دو كشور اجالسهايي تشكيل داده            
به طور مثـال، گـشتي دريـايي مـشترك، مانورهـاي دريـايي مـشترك،                (اقدامات احتمالي ديگر    

نظـر    بحث و تبـادل   )  توسط هواپيماهاي گشتي عمان    الخيمه  برداري از بندر يا فرودگاه رأس       بهره
دانيم كه تعدادي موانع عملـي        بته مي ال. نموده و نتايج را به رهبران سياسي مربوطه ارجاع نمايند         

بـا  . نمايـد    آن آسانتر مـي    يو سياسي در دو طرف وجود دارد كه پيشنهاد اين سناريو را از اجرا             
 بفهمنـد كـه پـس از رفـتن شـاه آنهـا              ها و امارات متحده      بايد تالش كنيم كه عماني     اين وجود 

اگر آنها دست به اقـدام      . اقداماتي انجام دهند  ] فارس [خودشان بايد براي برقراري امنيت خليج     
نزنند ديگران اقدام خواهند كرد، كه ممكن است بدون همكاري دوجانبه با منافع آنهـا مغـايرت     

  ديكمن                                                                                                      .داشته باشد
  

  97سند شماره 
  1358 ارديبهشت 30 ـ 1979 مي 20  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  0875، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، منامـه  ، لنـدن  ، كويـت  ، جـده  ، بن ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     نهسفارتخا: جهت اطالع 

  .، توكيو، تهران، پاريسمسكو
  731مسقط ) ، ب1196 ابوظبي )الف: مرجع

  امنيت در تنگه هرمز: موضوع
  )تمام متن -سري  (-1
 نسبت به پيشنهاد ما در رابطه با بهبود امنيت           سفارت از همياريهاي آگاهانه سفير ديكمن      -2

  . توسط سفير موافق استطرح شدهت  استقبال كرده و با بسياري از نكاتنگه هرمز
 داشـته   تأكيـد اي     ليكن با اين نظر كه بايد در پيگيري اهداف امنيتي بر همكـاري منطقـه               -3
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اي ما را در بهبود وضع امنيتي تنگـه           درست است كه همكاري بيشتر منطقه     . باشيم موافق نيستيم  
. ين همكاري تا حدود زيـادي غيـرممكن اسـت          ياري خواهد داد، ولي به نظر من تحقق ا         هرمز

البته تمام اقدامات ممكن را بايد براي فراهم آوردن زمينه مساعد انجام دهيم، امـا منـافع مـا در                    
اي بـه عنـوان سـتون اصـلي           توانيم بـر همكـاري منطقـه        اين منطقه آن قدر عميق است كه نمي       

 سـهولت   ، بـه  اي مـردم منطقـه      يلـه تاريخ، فرهنگ و سـازمان قب     . سياست امنيتي خود تكيه كنيم    
آورد، و ما از اهرمي آنچنان مؤثر برخوردار نيستيم كه با             اي را پديد نمي     افزايش همكاري منطقه  

  . بتوانيم آنان را وادار به همكاري بيشتر بنماييم،وجود عدم تمايل طرفين مربوطه
 روا تأخير و تأمل ات متحده عربي  در بازگشايي سفارت خود در امار      دانم چرا عمان     نمي -4

 ايـن ولي  . گر اين موضوع باشد     تواند توجيه   توجهي و ديوانگي سلطان مي        داشته است، و تنها بي    
رو خواهيم شد، آن هم در صورتي كه طبـق            شرايط تصويركننده مشكالتي است كه با آنها روبه       

تـر ايـن اسـت كـه          به نظر من معقـول    .  نماييم تأكيداي     بر همكاري منطقه   پيشنهاد سفير ديكمن  
. اي بـروز نخواهـد كـرد        ريزي نماييم كه گويا همكاري مؤثر منطقه        هايمان را طوري طرح     برنامه

  .اگر هم اين همكاري پيش آيد، از آن به گرمي استقبال خواهيم كرد
  وايلي

  
  98سند شماره 

  1358 تير 30 ـ 1979 ژوئيه 21  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1257، مسقط ـ سفارت آمريكا: از

، ، منامـه  ، كويت، لنـدن   ، جده ، قاهره ، ابوظبي هاي آمريكا در بغداد     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، توكيوتهران

   در رابطه با امنيت تنگه هرمزابتكار ديپلماتيك احتمالي عمان: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
، فرمانـده جديـد      چونينـگ  سـاالر  ژوئيـه توسـط كـاردار و دريا        17 طي مالقات مـورخ      -2

رئيس ستاد   »تسيپيتر تو « و سرگرد    »م الغزالي الس«، با سرهنگ    نيروهاي آمريكايي در خاورميانه   
 فاش ساختند كه دولت عمان مشغول بررسي خطـرات تروريـستي در      تسي و تو  مشترك، غزالي 

. به وزارت امور خارجه تسليم خواهـد كـرد   وزارت دفاع قريباً اين گزارش را  .  است تنگه هرمز 
، ]فـارس  [ور خارجـه، دولـت عمـان بـين كـشورهاي خلـيج         با در نظر گرفتن اقدام وزارت امـ       

 دست به اقدامات ديپلماتيك خواهد زد تا اقدامات مـشتركي            و ژاپن  كشورهاي اروپايي، آمريكا  
اين ابتكار ممكن است موجب پيدايش يك اجالس چند جانبه گردد،           . در همين رابطه پديد آيد    

نظـر   هـاي مـورد      احتماالً دولت عمان فرستادگان ويژه خود را به پايتخت         لي طبق گفته غزالي   و
  .جهت مشورت گسيل خواهد داشت

 بخشي از گـزارش وزارت دفـاع خطـاب بـه وزارت امـور خارجـه را بـه                     سپس غزالي  -3
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گيريهاي اين بخـش عبارتنـد        ترين نتيجه   مهم.  نشان داد  فرمانده نيروهاي آمريكايي در خاورميانه    
هايي كه    تواند مانع از انجام حمالتي به نفتكش         مي اقدامات شناسايي و اطالعاتي عمان    ) الف: از

 ربـوده شـدن     امكـان ) ب. كنند بشود، ولي رادارهاي بيشتري مورد نيـاز اسـت            عبور مي  از تنگه 
نفتكش نيز وجود دارد، ولي جهان آن را رويدادي محدود به حساب خواهـد آورد و ايـن امـر                    

ترين خطـر عبـارت    مهم) پ.  چنداني بر حركت كلي تانكرهاي حامل نفت نخواهد داشت    تأثير
  چون اين كار مانع از حركت آنهـا از طريـق تنگـه هرمـز               ،گذاري در مسير تانكرها     است از مين  

بدين ترتيب حمل و نقـل      . خواهد شد تا اينكه در مورد فقدان مين در مسير خود مطمئن شوند            
نفت احتماالً دو سه ماه متوقف خواهد گرديد و نتايج اسفباري براي جهان بـه همـراه خواهـد                   

 هزينـه خريـد     )ث. اسـت عمان فاقد تسليحات يا اقدامات ضد مين در نيروي خـود            ) ت. آورد
  .جمع كن نيز بسيار سنگين است  هاي مينناو

 از طريق   نفت توليدي توسط عمان   ] تنها[ گفت كه     در تشريح ابتكار دولت عمان، غزالي      -4
 منظور وي اين است كه ديگر كشورهاي خليج. گردد  به نقاط ديگر جهان ارسال نمي   تنگه هرمز 

 منافع بسياري دارند كه در گرو اين همكـاري امنيتـي اسـت و ضـرري متوجـه عمـان                   ] فارس[
كننده نفت نيز منافعي دارند كه در          وي گفت كشورهاي مهم مصرف     ،اين عالوه بر . نخواهد شد 

  .گرو اين اقدام مشترك است
داند كـه    اين ابتكار را در پيش گرفته است چون مي ، عمان به عبارت ديگر، طبق گفته غزالي     

  .خطيري دارد» مسئوليت« مهم كه در مجاورت كشورش قرار دارد در حراست از اين تنگه
 نيـز در ايـن      ، بايد گفت كه عمـان      توسط غزالي  طرح شده گذشته از استداللهاي    :  نظريه -5

فرض كنيم كه وزارت امور خارجه در مورد گزارش وزارت دفاع اقـداماتي             . ابتكار منافعي دارد  
ي يـادآور ] فـارس  [صورت دهد، به اين ترتيب ابتكار مزبور به ديگر كـشورهاي عـرب خلـيج              

عالوه بر اين دولت عمان .  را منزوي نمايند  عمان ،ديويد   كه آنها نبايد تنها به خاطر كمپ       كند  مي
 از نظر اقتصادي براي ديگر كشورها بيش از         خواهد توانست نشان دهد كه حراست از اين تنگه        

  سيزر                                                                                                . منفعت داردعمان
  

  99سند شماره 
  1358 مرداد 6 ـ 1979 ژوئيه 28  محرمانه

  ط، مسقسفارت آمريكا: به  6361 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
، ، كويـت، لنـدن  ، جده ، دوحه ، قاهره ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، توكيو، تهرانمنامه
  1257مسقط : مرجع

   با سفير جديد عمان ژوئن25 در تاريخ ، معاون وزير،اندرزمالقات س: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه  (-1
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.  معاون وزير مالقـات كـرد       ژوئيه با ساندرز   25 در تاريخ     سفير جديد عمان بنام سليمان     -2
 در مورد وضع مذاكرات صلح، به خـصوص نقـش رو            هاي معمول، سليمان    پرسي  پس از احوال  

وي خاطرنشان ساخت كه آرمان فلسطيني موضوع        .ها در مذاكرات سؤال كرد      به رشد فلسطيني  
بنابراين از نظر دولت عمان ايجاد پيشرفت بيشتر در ايـن           . اصلي وحدت كشورهاي عربي است    

  .استجهت بسيار حائز اهميت 
 در قبـال     پس از اشاره به قدرداني دولت آمريكا در رابطه با موضع مفيـد عمـان                ساندرز -3

، گفـت دولـت آمريكـا اميـدوار اسـت            و حمايت آن كشور از سـادات       ديويد  قراردادهاي كمپ 
وي .  صـورت پـذيرد    نـوار غـزه   ـ   احل غربي پيشرفت مهمي در زمينه ايجاد خودمختاري در س       

 سـاندرز .  صورت پـذيرد   آيندهگفت دولت آمريكا اميدوار است اين پيشرفت قبل از پايان سال            
 دربـر دارد و   منـافع خاصـي بـراي دولـت عمـان       ،اهميـت ضمن  پيشرفت    اظهار داشت كه اين   

تواند پيشرفتهاي مهمي سبب      د مي ديوي  رو را متقاعد سازد كه قرارداد كمپ        تواند اعراب ميانه    مي
 همچنين يادآور شد    ساندرز. يف بخشد ف را تخ  عربشده و فشار وارده بر عمان از طرف بلوك          

، در مـورد   نوار غـزه  ـ  در مورد ساحل غربي و اسرائيلركه گذشته از مذاكرات جاري بين مص
هـاي آتـي     طـي هفتـه  ها در شـوراي امنيـت سـازمان ملـل             اي مبتني بر حقوق فلسطيني      قطعنامه

  .  صورت خواهد گرفتگفتگوهايي
 تنها جنبه انتزاعـي نـدارد،         در مسئله فلسطين    خاطرنشان ساخت كه منافع عمان      سليمان -4

در همـين رابطـه وي بـه        . بلكه به طرز قريبي با نگرانيهاي امنيتي دولت عمان نيـز ارتبـاط دارد             
هاي تروريستي در      احتمال بروز فعاليت   دربارة طرف دولت آمريكا     هشدار دريايي اعالم شده از    

  . كرد اشاره تنگه
بپـردازد كـه    » نيـروي ويـژه   « يـك    تأسيسبه  فعاالنه  وي گفت دولت متبوعش در نظر دارد        

  . هاي كوچك مبارزه نمايد گذاري و يا حمله از طريق قايق بتواند با اعمالي از قبيل مين
  اظهار داشت كه در گفتگوي اخير خود بـا فرمانـده نيروهـاي آمريكـا در خاورميانـه                  متوينا

اطالع يافته است كه نيروي دريايي دولت عمان در هنگـام اجـراي عمليـات گـشتي در جزايـر                 
، وضـع خـود را بـسيار بهبـود          ميانـه با نيروهاي آمريكا در خاور    » تمرينات جنگي  «، ضمن تنگه

  . بخشيده است
 هنوز در مراحـل اوليـه        يادآور شد كه طرز تفكر دولت عمان در رابطه با تنگه هرمز            سليمان

  .  دهد نيز درباره مذاكرات مربوطه تفاهم نشاناست ولي اميدوار است آمريكا
هاي منطقه بتواننـد بـا همكـاري يكـديگر بـا               گفتند كه ما اميدواريم دولت      و توينام  ساندرز

 مفيد نسبت   هاي  روشاينگونه مخاطرات مقابله نمايند و دولت آمريكا نيز قطعاً آماده است تا به              
  .به اين مسئله پاسخ دهد

  ونس
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  100سند شماره 
  1358 مرداد 15 ـ 1979 اوت 6  سري

  سي. وزارت امور خارجه، واشنگتن دي: به  1607، منامه ـ سفارت آمريكا: از
  .، تهران، كويت، مسقط، جده، دوحههاي آمريكا در ابوظبي سفارتخانه: جهت اطالع

   آمريكا در تنگه هرمزگزارش گشتي سامپسون: موضوع
  ) تمام متن–سري  (-1
 است در كننده سالحهاي هدايت شونده  آمريكايي كه نابود    ناخداي ناو جنگي سامپسون    -2

 كه اخيراً پايان يافته اسـت بـا سـفير گفتگـو             يت خود در تنگه هرمز    مأمور اوت درباره    4تاريخ  
 عليـه   فلـسطين خلـق   زاديـبخش   آ اقـدامات جبهـه      دربـارة در پاسخ به اطالعات رسـيده       . نمود

روزي    آمريكايي در يك عمليات شبانه      ناو سامپسون  ،گذرند   مي تانكرهاي نفتي كه از تنگه هرمز     
هيچ حركت يا رويداد مـشكوكي      .  انجام داد  زني در سرتاسر تنگه      عمليات گشت  25شش روزه   
  .مشاهده نشد

 ز يك بندر نامعلوم در شبه جزيـره مـسندم          ا  در هنگام روز يكي از دو قايق گشتي عمان         -3
 و  ارتباط راديويي و همكاري بـين سامپـسون       . رسيد  زني سر مي    براي شركت در عمليات گشت    

دنـد متوقـف    كر   عبـور مـي    هايي را كـه از تنگـه         جقايق گشتي عمان لن   . آن قايق گشتي عالي بود    
 سعي در توقف و يا      سامپسون. پرداخت  كرد و به بررسي اوراق، مسافرين و محموله آنها مي           مي

 و بـه   از طـرف ايـران    هايي كه تعدادشان زياد بود و در طول و عرض تنگـه              جايجاد ارتباط با لن   
ي عمان گزارش يبه نيروي درياروز بعد  سامپسون.  و آمد بودند ننمود  سوي اين كشور در رفت    

كنند ولي آنها گفتند كه در اين بـاره كـاري             ها رفت و آمد مي       جداد كه در هنگام شب نيز اين لن       
  .توانند انجام دهند نمي

دولت عمان  ) الف: بود عبارتند از  گيريهايي كه ناخدا در رابطه با اين عمليات كرده             نتيجه -4
امكان دارد گروه كوچكي از     ) ها را كنترل نمايد، ب       جقادر نيست رفت و آمد و فعاليت شبانه لن        

تروريستها با استفاده از يك يا دو لنج مزبور در طول شب به يك تانكر نزديك شـوند و يـا در                      
ها بـه آسـاني خواهنـد          جدر طول شب اين لن    ) پ، و    انجام دهند  طول شب كار خود را در تنگه      

ها خواهد توانست رفـت و آمـد          تعداد كمي از اين مين    .  كار بگذارند  ها را در تنگه     توانست مين 
  و نيروهـاي دريـايي خلـيج      تانكرها را حداقل به مدت دو هفته به تعويق بياندازد چون آمريكـا            

  .در اين منطقه ندارندرا آوري مين  وسايل جمع] فارس[
.  در طول فصل تابستان بسيار كمرشكن اسـت         ناخدا گفت كه شرايط كار در تنگه هرمز        -5

 بـا وسـايل    قـبالً بايـست آب دريـا را    درجه فارنهايت بود و مي     98ميانگين درجه حرارت دريا     
 تـأثير شـود      ايـن امـر سـبب مـي        . موتورها سرد نمـود    كردن در خنك    براي استفاده و  مكانيكي  

  . مثبت نباشد80 ـ 85درجه حرارت در دستگاههاي خنك كننده هوا نيز در شرايط كاري 
توانست كشتي ديگري     گاهي يك كشتي نمي   . برد  طوفانهاي شن نيز قدرت ديد را از بين مي        
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 ،از طرف ديگر، در روزهاي روشن و آرام    . درا كه در فاصله چهار هزار پايي در حركت بود ببين          
  .گرديد  مشاهده مييكباره شش كشتي در حال رفت و آمد از تنگه

زني تنگه    هايي است كه در عمليات گشت       آنچه در باال گفته شد نشانگر پيچيدگي      :  نظريه -6
  پلترو                                                                                                 . وجود داردهرمز
  

  101سند شماره 
  1358 شهريور 7 ـ 1979 اوت 29  سري

  ، ابوظبيمريكاسفارت آ: به  226874/ 01 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
، ، مـسقط  ، منامـه  ، كويـت، لنـدن    د، جـده  آبا  هاي آمريكا در اسالم     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهراننو، صنعا دهلي
  هاي تنگه هرمز پذيري  بآسي: موضوع

 با اينكـه    كنند؛ به يك كشتي حمله      هاي تندرو بخواهند در تنگه هرمز       فلسطينيممكن است   
ايـن حركـت بـه طـور        .  نيـستند  دانند قـادر بـه غـرق سـاختن آن و يـا بـستن تنگـه هرمـز                    مي

.  و اروپا نشان خواهد داد     ور شدن به منافع آمريكا      در حمله را  ها    يانگيزي توانايي فلسطين    حيرت
 كه حدود يك سوم نفت مورد نياز روزانـه      ،البته غرق كردن يك كشتي سبب بسته شدن آبراهي        

  .شود كند، نمي از طريق آن عبور ميجهان 
ثبـات شـدن دالر را در         با اين وصف، نفس اين كار سبب ايجاد تشنج گرديده، احتماالً بـي            

 قرار خواهد   تأثير المللي به همراه خواهد آورد و قيمت نفت در بازار سياه را تحت              بازار پول بين  
  .داد

  
  تنگه هرمز

تـرين راه در اطـراف شـبه جزيـره            گذرد كوتـاه     مي ترين كانال كشتيراني كه از طريق هرمز        مهم
.  كيلـومتر عـرض دارد     13 تـا    8 كيلومتر طـول و      35 تا   30 به شمال مي رود كه        و يا عمان   مسندم

عمـق  .  كيلـومتر اسـت    2 شامل يك منطقه ممنوعه بـه عـرض          معبر ورودي و معبر خروجي تنگه     
  . كند  متر تغيير مي200 تا 75كانال نيز بين 

الجثـه نيـز در آن غـرق          كانال آن قدر عميق است كه حتي اگر دو نفتكش عظيم          معبر خروجي   
  .خواهد آوردنشوند باز هم مانعي براي كشتيراني به وجود 

  
  صادرات نفت خام

شكه در روز كشورهاي توليد كننده نفت منطقـه چـون عربـستان    ب ميليون 18 ـ  20محموله 
 درصـد واردات    50، حـدود     و بحـرين   ، قطر ، امارات متحده عربي   ، كويت ، عراق ، ايران سعودي

 كـه از  ي مقـدار نفتـ  يبـه اسـتثنا  . دهد نفت خام و محصوالت پااليش يافته جهان را تشكيل مي 
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گـذرد    مـي ل صادرات نفتي اين كشورها از طريق تنگـه هرمـز  د، كشو  طريق خط لوله صادر مي    
  ).بندي بدون طبقه(

 ميليـون بـشكه هـستند از طريـق دريـاي        5/2سه خط لوله منطقه كه داراي ظرفيت روزانـه          
 بخـشي از خـسارات وارده را        كنند و در صورت بسته شدن تنگه هرمـز           نفت صادر مي   مديترانه

  . صادرات از اين دريا جبران كردتوان از طريق افزايش مي
 بشكه در روز مشغول به كار 600000 ، با حداكثر ظرفيت خود ـ تركيه خط لوله نفتي عراق

 سـعودي روزانـه در   »تـپ « و خـط لولـه    ـ سـوريه   خط لوله عراق،است؛ و دو خط لوله ديگر
هاي نفتـي عربـستان       خط لوله چهارمي كه حوزه    . كنند   بشكه نفت را حمل مي     250000مجموع  
راه .  به پايـان نخواهـد رسـيد       1980سازد تا اوايل سالهاي        مرتبط مي   را به درياي سرخ    سعودي

جايگزين ديگري در آينده نزديـك بـراي ادامـه صـدور نفـت منطقـه           خروج و يا راه كشتيراني      
  )بندي بدون طبقه. (وجود ندارد

  
  پذيري آسيب

  معادل يك سوم كل واردات نفتي آمريكـا         از طريق منطقه خليج فارس     واردات نفتي آمريكا  
 حـدود سـه     از طريـق خلـيج فـارس      . گردد   را شامل مي   و حدود يك ششم مصرف كل آمريكا      

 درصد نياز نفتـي خـود   60گردد؛ و اروپاي غربي نيز حدود    مي تأمين چهارم نيازهاي نفتي ژاپن   
  )بندي بدون طبقه. (آورد را از اين طريق به دست مي

المللي اسـت، لـيكن ميـزان      نگراني صحنه بينترين مسئله مورد     گرچه عبور نفت منطقه مهم    
از غـرب نيـز بـا ايجـاد وقفـه در            ] فارس [واردات مصرفي و كاالهاي صنعتي كشورهاي خليج      

  .  آسيب خواهد ديدكشتيراني در اين تنگه
  خلـيج  تهـاي بخش اعظم مواد خام و تجهيزات ساختماني و بخـش اعظـم مـواد غـذايي مل                

 ميليارد دالر 45 معادل 1977در سال ] فارس [كشورهاي خليج. گردد از خارج وارد مي   ] فارس[
 تـأمين   و آمريكـا    درصد اين واردات به وسيله اروپاي غربي، ژاپن        80كاال وارد كردند و حدود      

  ).بندي بدون طبقه. (گردد مي
چون در خشكي براي حمل و نقل اين ميزان واردات، سيستم معتبر و قابل اعتمادي وجـود                 

حمل و نقل واردات از خشكي بايد از طريق         . شود   انجام مي  ندارد، واردات از طريق تنگه هرمز     
كننـدگان و     تـرين توليـد     ام شـود كـه خـود ايـن كـشورها مهـم             انجـ   يا سوريه   يا شوروي  تركيه
عالوه بـر   . روند  به شمار نمي  ] فارس [كنندگان كاالهاي صنعتي و يا مواد غذايي به خليج          عرضه

. انـد   نيـز از نظـر سياسـي در تـضاد بـوده           ] فـارس  [اين، اين كشورها با كشورهاي حوزه خليج      
 دسترسي دارد تنها كشوري است كه ميزان وابستگي آن بـه          كه به درياي سرخ    ن سعودي عربستا

  ).بندي بدون طبقه. ( بسيار كم استتنگه هرمز
  ونس
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  102سند شماره 
  1358 شهريور 9 ـ 1979 اوت 31  سري

  ، ابوظبيسفارت آمريكا: به  0235 ـ سي. ، واشنگتن ديخارجهوزارت امور : از
نـو،    ، دهلـي  د، لنـدن  آبا  ، كويت، اسالم  ، جده هاي آمريكا در دوحه     سفارتخانه: جهت اطالع 

  ، تهران، صنعا، مسقطمنامه
  امنيت تنگه هرمز: موضوع

  ) تمام متن–سري  (-1
ذيربط هاي    پردازد براي همه نمايندگي      مي  دو پيام كه به ارزيابي مسئله امنيت تنگه هرمز         -2

 تهيـه شـده و بـه ارزيـابي     پيام نخست كه به وسيله فرمانده نيروهاي خاورميانه. گردد  ارسال مي 
 پرداخته و پيام ديگر كه به وسـيله جامعـه اطالعـاتي تهيـه شـده و بـه                پذيري تنگه هرمز    آسيب

 هستند و بايستي بتواند ارزيابي دولـت آمريكـا را            مكمل يكديگر  ،ارزيابي همان مسئله پرداخته   
هاي اخير توجه بسياري به خود جلب كرده در اختيار شما قـرار                  كه در هفته    در قبال اين مسئله   

  .دهد
 اول پيام جامعـه اطالعـاتي در مـورد مـسئله        بند مخاطبين بايد توجه داشته باشند كه در         -3
ولـي  .  را مسدود نخواهد كرد    اين كار تنگه  : است غرق شدن يك تانكر نفتي صحبت شده         تأثير
  .  رواني بسيار خواهد داشتتأثير

هـا خواهـد      هاي اقتصادي نيز به همراه خواهد داشت چون سبب باال رفتن تعرفـه            تأثيرالبته  
هنـوز چيـزي نگذشـته      . (گرديد كه آن هم به نوبه خود موجب افزايش قيمت نفت خواهد شد            

اعتـراض كـرده و از پرداخـت آن         ] فـارس  [ نسبت به تعرفه كشتيراني در خليج      ويتاست كه ك  
  .)امتناع ورزيده است

:  كـه آغـاز آن اينگونـه اسـت        پيام فرماندهي نيروهاي خاورميانه    )پ (22 بند با اشاره به     -4
ما » ،...پذير نخواهد بود  د رفت و آمد به مدت دو ماه امكان        به محض اينكه يك كشتي غرق شو      «

متوجه شديم كه برآورد جامعه اطالعاتي اين است كه با در نظر گـرفتن تواناييهـاي منطقـه، دو                   
 در حـال    عربـستان سـعودي   (يابي كانال آغـاز و پايـان يابـد            كشد تا عمليات مين     هفته طول مي  

 روب دارد ليكن با وضع كنـوني اقـدامات ايـران             پنج مين  در اختيار دارد، ايران   روب    حاضر مين 
كشد تـا بتوانـد       روب دارد ولي دو روز طول مي         نيز پنج مين   خالي از اشكال نخواهد بود، عراق     

ذاري كانال بـه وسـيله تروريـستها كـاري بـسيار      گ ولي مين.  نمايدهاي خود را وارد تنگه      كشتي
  . دشوار خواهد بود

 200ي نخواهد داشت چون عمق آب بيش از         تأثيرهاي زميني در آنجا       ايم كه مين    ما دريافته 
ها در     كه مين  شوند  ميهاي شناور استفاده كنند متوجه        اگر تروريستها بخواهند از مين    . متر است 

  . خارج خواهند شدنگهعرض چند روز با جريان آب از ت
  ونس
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  103سند شماره 
  1358 مهر 4 ـ 1979 سپتامبر 26  سري

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1732، مسقط ـ سفارت آمريكا: از
، ، رم، تهران  ، پاريس ، منامه ، كويت، لندن  هاي آمريكا در بن، دوحه      سفارتخانه: جهت اطالع 

  .توكيو
وزارت امـور خارجـه     ) پ،  230235وزارت امور خارجه    ) ، ب 1450مسقط  ) الف: مرجع

226874  
   در مورد امنيت تنگه هرمز تحقيق عمان:موضوع

  )تمام متن -سري  (-1
 معاون وزير خارجه عمان در مالقات خود با سفير و معاون نمايندگي در  يوسف العلوي  -2

بنـا  .  را به ايـشان داد  سپتامبر يك نسخه از گزارش تحقيقي عمان در مورد امنيت تنگه هرمز           18
شود كـه تروريـستها يـك وسـيله            سبب مي  به اين گزارش ربوده شدن يكي از تانكرها در تنگه         

ترين خطري است كه آمد و شـد تانكرهـا را در              گذاري مهم   تبليغاتي به دست آورند، ليكن مين     
هاي كـار گـذارده شـده در تنگـه خـسارتي بـه بـار                   و يا مين    ر مين حتي اگ . كند   تهديد مي  تنگه

 متوقـف   شود رفت و آمد تانكرهـا در تنگـه          نياورند و فقط يكي از آنها مشاهده شود، باعث مي         
طبـق مطالعـه    . كني بـه پايـان برسـد        كشد كه عمليات مين جمع       روز طول مي   20 و حدود    شود

 قـرار داده شـود تـا بتوانـد           اين است كه مقداري پول در اختيـار عمـان          حل   بهترين راه  ،عمانيها
 علـوي . گذاريها را بگيرد     پرداخته و جلوي مين    زني در تنگه    ياب خريداري كرده و به گشت       مين

ها به آب پرتـاب        ج را از داخل لن    ت شوروي هاي ساخ   تواند مين    مي مدعي است كه يمن جنوبي    
 بيرون ببرد، رفته رفته در بستر دريا قرار         د و چون جريان آب قادر نيست اين مينها را از تنگه           كن
  .گيرند مي

 ميليـون   40 يك مين جمع كن و تجهيزات كمكي آن معادل           ،طبق برآورد علوي  :  سرمايه -3
سرپرست امور سياسي وزارت    . دارد  خرج برمي )  ميليون دالر است   117كه برابر با    (ريال عماني   
بـراي ارائـه   )  انتخاب شده اسـت كه اخيراً به سمت سفير در ايران   (»حبيب  هالمال«امور خارجه   
 رفته است تا تقاضاي اين كـشور را بـراي دريافـت كمـك نيـز                  و تهران   به بغداد  پيشنهاد عمان 
 بـه تلگـرام مرجـع سـپتامبر         العمل منفي عراق     عكس دربارةبراي اطالعات بيشتر    . (مطرح نمايد 
ظار كمك ندارد ولي خواسته است قبل از اتفـاق           انت  و ايران   از طرف عراق   عمان). مراجعه كنيد 

  . اند هر رخدادي آنها را مطلع كرده باشد تا بعدها نگويند كه آنها از ماجرا خبر نداشته
 جمع كني خود از شش كشور اصلي مصرف كننده نفت يعني              درباره عمليات مين    عمان -4

 يـك   علـوي .  درخواست كمك كرده اسـت      و آمريكا  ، ژاپن ، ايتاليا ، آلمان غربي  ، فرانسه انگليس
 خواهـد فرسـتاد و از دولـت    نسخه از اين پيشنهاد را به ما داد كه سفير گفت آن را به واشنگتن         

  .ا خواهد خواست تا نظريات خود را در مورد امكان ارائه كمك به آنها بدهدآمريك
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 در محموله پستي بعدي يك نسخه از گزارش و يادداشت ديپلماتيك عمان كـه حـاوي                 -5
البتـه يـك    .  براي امور خاور نزديك فرستاده خواهد شد        است به واشنگتن   تقاضاي كمك عمان  

  .دهيم ز اين مطلب را در اختيار گروه تحقيق نظامي نيز قرار مينسخه ا
هاي فني    بررسي عمانيها كه به سفارت داده شده قدري تصنعي بود و فاقد تحليل            :  نظريه -6

گرچه راه جديدي كـه عمانيهـا در   . است] فارس [اي مربوط به امور كشتيراني در خليج و حرفه 
گذاري مناسب است ولي طريق موجـود بـراي ايـن كـار اصـالً                 ند براي مين  حال ايجاد آن هست   

تـوان بـه وضـعيت كنـوني          اگر خطري مشاهده شود، كشتيراني را به آساني مـي         . مناسب نيست 
  . بازگرداند

خصوصاً اينكه عمانيهـا در     . اند  از طرف ديگر، گويا عمانيها خطرات ديگر را سرسري گرفته         
انـد    گويا متوجه نـشده   ) ه به وسيله جامعه اطالعاتي آمريكا تهيه شده       اي ك   و مطالعه (اين بررسي   

كـش را   هاي نفت  هاي كوچك بخواهند سكان كشتي      كه امكان دارد تروريستها با استفاده از قايق       
ها از كار بيفتد تانكرها به سـرعت در آب            كش  چون اگر سكان هدايتي اين نفت     . از كار بيندازند  

ما سـكان هـدايتي آنهـا       به نظر   . شكنند  ها در هم مي     و صخره د با امواج    فرورفته و در اثر برخور    
. هاي هدايت شـونده باشـد       هاي سريع حامل موشك      جها و يا لن     تواند هدف خوبي براي قايق      مي

 كه دو فروند آنهـا      ستان سعودي بكن به عر    اين مطالعه همچنين راجع به تحويل چهار مين جمع        
 مـشغول باشـند نيـز چيـزي          خليج فـارس   آوري مين در بندر جبيل      ست به عمليات جمع   قرار ا 

  .نگفته است
ـ هاي فني    اي كامل در مورد جنبه كنم قبل از پاسخ به عمانيها ابتدا مطالعه  من توصيه مي-7

سـازي   هاي دريـايي، عمليـات خنثـي    خودمان در مورد مين و با استفاده از تخصص  امنيتي تنگه 
بـه نظـر مـن      . مين و عمليات پليس ساحلي در زمينه كانالهاي كشتيراني دور از خشكي بنماييم            

 .تحقيقاتي كه تاكنون ارائه و تهيه شده به طـور عمقـي بـا ايـن مـسائل برخـورد نكـرده اسـت                       
عمانيها نشان بدهيم كه چگونه بايد همكاري       هاي فني مسئله به        پس از آگاهي از جنبه     توانيم  مي

  . جلب نمايندكشورهاي ذينفع را در برقراري امنيت تنگه
كند بخش امور خاور نزديك گروهي را تشكيل دهد كـه             سفارت توصيه مي  :  پيشنهادات -8

در اين مطالعـه    . از ارائه پاسخ به عمانيها     البته قبل    ، بپردازند هاي فني امنيت تنگه     به مطالعه جنبه  
پـذيري تانكرهـا در       گذاري، آسيب   گذاري، عمليات ضد مين      مشكالت مين  دربارهو تحقيق بايد    

گشتي و شناسايي، با استفاده از تخصص موجـود در وزارت           راههاي  هاي كوچك، و      برابر قايق 
پـس از آنكـه    .  و جاهاي ديگر در دولت آمريكا بررسي نمـاييم         ، گارد ساحلي، سازمان سيا    دفاع

 در مـسقط     بـه سـفارت    ،اين تحقيق پايان يافت، آن را به همراه پيشنهاد درباره اقدامات بعـدي            
ني را كه مايلنـد در     بدهيم و روش تماس گرفتن با كسا       ها  ارسال نماييد تا ما هم آن را به عماني        

  .هزينه اين عمليات مشاركت نمايند، به آنها نشان بدهيم
  وايلي
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  104سند شماره 
  1358 مهر 4 ـ 1979 سپتامبر 26  محرمانه

  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1939، منامه ـ سفارت آمريكا: از
، ، كويـت، لنـدن    ، دوحـه  ، بن، قاهره  ، بغداد هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 

  .ران، ته، رم، صنعا، پاريسمسقط
   در مورد تنگه هرمز در قبال ابتكار عمانعصبانيت بحرين: موضوع

  ) تمام متن–محرمانه  (-1
 سـپتامبر خـود بـا       25 در گفتگـوي      وزير خارجه بحرين شيخ محمدبن مبارك آل خليفه        -2

كننـدگان مهـم      و مصرف ] فارس [ خليج تهاي كمك مالي از مل    تأمين جهت   فير از ابتكار عمان   س
وي گفـت   .  شـديداً انتقـاد كـرد      هـاي تنگـه هرمـز       آوري مين   نفتي جهت گسترش توانايي جمع    

، عبارتند از عدم موقعيـت دولـت عمـان در           ترين خطاهاي حياتي موجود در پيشنهاد عمان        مهم
هاي دوست خود در منطقه و عدم درك آن از اين مسئله كه يك پروژه امنيتي                  مشورت با دولت  

  . كشورهاي منطقه قابل قبول نيستسوي ساير از ،]فارس [ در خليجمشترك با مداخله آمريكا
 فرسـتاده خـود را قبـل از         كه عمان » رفت  اصالً گمان نمي  «: مه گفت  وزير خارجه در ادا    -3

طبق انتظار، زماني كـه فرسـتاده عمـاني         .  بفرستد به عراق ) و بحرين  (اعزام به عربستان سعودي   
 توصيف كرد    جديد ان بغداد م ابتكار عماني را يك پي      رسيد، عراق   به بحرين  العلوي  يعني يوسف 

توانستيم به عمانيها بگوييم كـه برخـورد           گفت، ما مي   شيخ محمد . و اعتبار آن را كالً از بين برد       
 بـا معاهـده      شكست خواهد خورد و علت آن نيز طرز برخورد عمـان            با عراق  يك جانبه عمان  

  . است و اسرائيلمصر
در ادامه انتقادات خود عالوه بر عصبانيت از برقراري تماس عمانيها با            ظاهراً   وزير خارجه    - 4
رو از اين ناراحت بود كه درباره اين پروژه قبل از گفتگو بـا            ههاي ميان    قبل از گفتگو با دولت     عراق

 صحت اين گفته ترديـد      دربارةسفير گفت   . برادران عرب خود با دولت آمريكا مذاكره كرده است        
ليكن وزيـر خارجـه گفـت كـه         )  را دريافت نكرده بوديم    1732تا آن موقع گزارش مسقط      (ندارد  

بنا به عقيده وزير خارجه، اين موضـوع نـشان          : اظهارنظر(. نسبت به صحت آن اطمينان كافي دارد      
در مـورد  . انـد  دهد كه عمانيها تا چه حد از طرز تفكر منطقه و روش مورد قبول آن دور افتـاده               مي

اند كه مشورتهاي درون عربي به خودي خود قبل از انتـشار بـه                ها انتظار داشته    اين مسئله، بحريني  
 سپتامبر متذكر شـده وي گمـان    20در تاريخ    »خليج«ه روزنامه   همانطور ك . صورت پذيرد » خارج«

  ).پايان اظهارنظر.  را در صدر اين پروژه قرار داده است عمان،كند كه آمريكا مي
 در تالش  گفت بد نبود عمان، شيخ محمد در گفتگو پيرامون شايستگيهاي پيشنهاد عمان  -5

] فارس [ ميليون دالري خود به كشورهاي خليج      120آوري مين     به دست آوردن تجهيزات جمع    
منافع مشترك حاصله به رسميت شناخته شده است و اين مقدار پول نيز در توان . آورد روي مي 

بايست تنها دربرگيرنده كـشورهاي منطقـه         ولي اين مذاكرات مي   . داردمالي اين كشورها وجود     
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توانـست     مـي   عمان ،وي گفت پس از انجام اين امور      . كننده نفت    مصرف تهايبوده باشد و نه مل    
لـيكن بنـابر    . كنـد نيـاز خـود را خريـداري          تجهيزات مورد  از هر كشور ديگر و يا حتي آمريكا       

داند كه ايـن پـروژه     نشده بود و وي نمي  داده د موجود هيچگونه تعهدي به فرستاده عمان      شواه
  .انجام خواهد شدچگونه 

 ابتكـار  احتماالً اين روش ديگري است براي ابراز اين موضوع كه به نظر بحـرين :  نظريه -6
 وزيـر   يلحن انتقـاد  . رو نخواهد شد    قيت چنداني روبه   چه در فرض و چه در اجرا با موف         عمان

 از نيازهاي بسيار ضروري بـه حـساب         امنيت تنگه . خارجه خالي از احساس همدردي نيز نبود      
.  به خاطر وضع جغرافيايي خود ايـن وضـع را در پـيش بگيـرد               آيد و طبيعي است كه عمان       مي

 ناشـي از عـدم   ،هاي خود به خطا رفته است، كه بنا به گفته وزير خارجه       در تاكتيك  ليكن عمان 
هاي جاري عربي     حساسيتنسبت به   تجربه ديپلماتيك عمانيها و نيز ناشي از انزواي كنوني آنها           

  در اين پروژه گفت دولت ويوزير خارجه در مورد غيرقابل قبول بودن مشاركت آمريكا. است
هـا در مـذاكرات جـاري و          مـسئله فلـسطيني   » ناراحت كننده «معتقد است كه بين عدم پيشرفت       

] فـارس  [ ديگـري از قبيـل امنيـت خلـيج         موضـوعات  در    به همكاري با آمريكـا     تمايل بحرين 
  پلترو                                                                                              .ارتباطي وجود دارد

  
  105سند شماره 

  1358 مهر 7 ـ 1979 سپتامبر 29  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به  1751، مسقط ـ سفارت آمريكا: از

، ، منامـه  ، كويـت، لنـدن    ، جـده  ، امان، دوحه  هاي آمريكا در بغداد     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، توكيو، تهران، رم، صنعاپاريس
، 79 سپتامبر 241550زپراكني خارجي ـ امان   سرويس خبر) ، ب1732مسقط ) الف: مرجع

پراكنـي   سرويس خبر) ت، 79 سپتامبر 231030زپراكني خارجي ـ امان   سرويس خبر) پ
 سرويس خبر)  ج، 1680مسقط ) ، و1995 بغداد )ث، 79 سپتامبر 221026زخارجي ـ لندن 
  .10439تهران ) ح، 18961لندن ) چ، 79 سپتامبر 251231زپراكني خارجي 

   و احتمال برگزاري  تنگه هرمزدربارة پيشنهاد عمان: موضوع
  ]فارس [اجالس امنيتي خليج

  ) تمام متن–محرمانه  (-1
عمـان اخيـراً از سـفر خـود بـه            رئيس امور سياسي وزارت امور خارجه        »حبيب هالمال« -2
) مرجع الف ( انجام شده بود      در مورد تنگه هرمز     كه به منظور ارائه پيشنهاد عمان       و تهران  بغداد
ه با اين پيشنهاد در     در رابط ] فارس [العمل كشورهاي خليج     سپتامبر با مروري بر عكس     25و در   

  .اختيار معاونت نمايندگي قرار داده شد، بازگشت
 »حمادي« ، در اختيار وزير خارجه عراق     عراقيها هنوز آنچه را كه حبيب     .  و كويت   عراق -3
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 به آن به عنـوان فـرم جديـدي از پيـشنهاد قبلـي            قرار داده بود نخوانده بودند كه روزنامه الثوره       
 وزير دفاع و وزيـر امـور خارجـه          شيخ سالم الصباح  . ور شد    حمله 1976 در اواخر    امنيتي عمان 

 وارد شـده و پيرامـون      باشد به كويت   معاون وزير خارجه عمان قادر       كويت قبل از آنكه العلوي    
انتقـاد از پـيش     .  در رابطه با آن استفاده كرد      عراقمواضع  پيشنهاد اين كشور توضيحي بدهد، از       

 پيـشنهاد معاهـده امنيتـي       عمـان .  قابـل توجيـه نبـود      پرداخته شده و غيرآگاهانه از عقايد عمان      
اي را نداده بود، بلكه خواهان آن بود كه منطقه مقداري از منابع مالي خـود را در اختيـار                      قهمنط

 بـه   نيروهاي گشتي عمان قرار دهند تا اين كشور بتوانـد در حـوزه مـسئوليت خـود در عمـان                   
 ،ود، و براي تغييـر آن   برخوردار نب  ي هنوز از پختگي خاص    پيشنهاد عمان . برقراري امنيت بپردازد  

  .را بپذيرد] فارس [ حاضر بود پيشنهادات سازنده كشورهاي غيرمتخاصم خليجعمان
تقـديم    معاون وزارت امور خارجه و معاونش در ايران        به را    پيشنهاد عمان  حبيب.  ايران -4
 پـس  ايرانيها نسبت به عقايد عمان حالت خصمانه نداشتند، ولي روشن بود كه پاسخ ايران . كرد

كـه  ( وزير امور خارجـه      از مورد مالحظه قرار گرفتن پيشنهاد توسط مقامي باالتر از دكتر يزدي           
  .داده خواهد شد)  شركت كرده بودجنازه طالقاني و در تشييع در آن زمان در تهران

 بـا وزيـر خارجـه سـعودي          العلـوي  ، سـپتامبر  20در تاريخ   .  و بحرين   عربستان سعودي  -5
 نتايج  دربارة به طور مختصر به بحث       العلوي. اش مالقات نمود     و همتاي بحريني   شاهزاده سعود 

هـا بـه نحـو         معتقد بود كـه سـعوديها و بحرينـي          پرداخت، ولي حبيب   يت خود و حبيب   مأمور
 وقتي كـه سـؤال شـد آيـا عربـستان سـعودي          . (ندمنطقي پيشنهاد را مورد استقبال قرار داده بود       

 ها در برقراري امنيت تنگـه هرمـز         هاي جديد خود به عماني      روب    ممكن است با استفاده از مين     
  .)دند گفت آنها اصوالً از اين عقيده طرفداري چنداني نكرده بوكمك كنند يا نه، حبيب

ره  دربـا   عمان معتدل پيشنهاد   )ثمرجع  ] (فارس [وزيران خليج    اجالس احتمالي نخست   -6
به عنوان نوعي پيمان واردكننده نيروهاي      صرفاً   مطبوعات   اي، در   ايجاد يك صندوق مالي منطقه    

حلـي و تفـسير نادرسـت       با در نظـر گـرفتن سـوءظن م        . فتربيگانه تلقي و مورد حمله قرار گ      
كند كه در حـال حاضـر اجالسـي جهـت              فكر نمي  ، حبيب ) را بخوانيد  تلگرام مربوط به عراق   (

  .اي تشكيل گردد  چون امنيت منطقهي موضوع حساسدربارة بحث 
 به  توانست درباره سفر العلوي      نمي ه بود، حبيب   بازگشت  به تازگي از كويت     چون العلوي  -7
 بايد بگوييم كـه     ،ولي اگر بخواهيم به مطبوعات كويتي اعتماد نماييم       .  به ما چيزي بگويد    كويت
  .اند   تكرار كرده را در مورد پيشنهاد عمانعراقموضع ها اين بار هم  كويتي
توان به اين ترتيب توصيف كرد كه در سطوح سياسـي و فنـي                 را مي  ابتكار عمان :  نظريه -8
 شـده بـود      و تهـران    عـازم بغـداد     سپتامبر يعني هنگامي كه حبيب     18تا  . كاربرد ندارد  يي و اكار

 پرسيديم كه چرا قبل از سفر به        ما از حبيب  . گفته نشده بود  به سفارت   اين ابتكار چيزي    درباره  
 مشورت نكرده است وي در جواب گفـت        جنوبي] فارس[  با كشورهاي دوست در خليج     بغداد

  . بوده كه در آن زمان به مسايل ديگر مشغول بودها به عهده العلوي اين بخش از مشورت
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 بيفتد براي تبرئه خـود در       اند قبل از آنكه اتفاقي در تنگه هرمز         خواسته   ظاهراً عمانيها مي   -9
كـرده  انـد كـاري     به قدر كافي تـالش نكـرده  قبال اتهامات مبني بر اينكه آنها براي دفاع از تنگه   

 بگويند كه تالش خود را كـرده و چـون ديگـر دوسـتان بـا آنهـا                   خواهند بتوانند   ميآنها  . باشند
  . ساقط شده استاند اين مسئوليت از عمان همكاري نكرده

العمـل مثبـت نـشان دهـد ولـي از شـدت              عكـس   گرچه عمانيها انتظار نداشتند عـراق      -10
 در  كردند كه در ماههاي اخير عـراق        آنها فكر مي  . اند     نيز حيرت زده شده    العمل منفي آنها    عكس

  .تر شده است  قدري ماليمآنهارابطه با 
، مـا هنـوز     ]فارس [ امنيت خليج  بارة در  نسبت به روش عمان     در رابطه با پاسخ آمريكا     -11

اميـدواريم  . اسـت  مطرح شـده داراي اعتبـار        1732هاي ما كه در مسقط         توصيه هم معتقديم كه  
هايي كـه برايـشان در       پاسخ ما به سرعت عملي شود چون ظاهراً عمانيها سعي دارند از ناراحتي            

                       وايلي.كنندبرداري  هاي سياسي در منطقه پيش آمده بهره نتيجه اين مشورت
  

  106سند شماره 
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    3953 ـ سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: از
  ، مسقط ـ با اولويتسفارت آمريكا: به

، ، جـده  ، دوحـه  ، دمشق ، قاهره ، امان، بغداد  هاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  .، تهران، صنعاكويت، منامه

   معاون وزير خارجه عمان با يوسف العلويگفتگوي دوجانبه ساندرز: موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 به حمايت    كرد كه عمان   تأييد معاون وزير     اكتبر، علوي  4در گفتگوي دوجانبه    :  خالصه -2

وي اميـدوار اسـت كـه دولـت         .  داد  ادامـه خواهـد     در خاورميانه  خود از تالشهاي صلح آمريكا    
كند كـه پاسـخ     و فكر مي. پاسخ مثبت بدهد در رابطه با تنگه هرمز   آمريكا سريعاً به ابتكار عمان    

  .پايان خالصه.  مثبت خواهد بودآمريكا
  اكتبـر بـا يوسـف العلـوي        4 در تـاريخ     ويورك در گفتگوي دوجانبه در ني      آقاي ساندرز  -3

  .دكرنظر   مسائل ذيل تبادلدربارة معاون وزير خارجه عمان
  
  خاورميانهصلح 

 در قبـال تالشـهاي       از حمايت عمـان     را  مراتب سپاسگزاري آمريكا   در مقدمه، آقاي ساندرز   
 مـضراتي نيـز     دانيم كه اين حمايـت بـراي عمـان          ما مي .  ابراز داشت   در خاورميانه  صلح آمريكا 

 پاسـخ  آقـاي العلـوي  . در جهان عرب برشمردرا توان انزواي آن  داشته است كه از آن جمله مي  
 بر اين محاسبه استوار است كه در درازمدت روابطش با كشورهاي عربـي          داد كه حمايت عمان   
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هـا    وي در همين حال از پيشرفت ماههاي اخيـر در مـورد مـسئله فلـسطيني               . عادي خواهد شد  
در حـال حاضـر     . تر خواهد شد    الوصول   سهل اگر اين روند ادامه يابد موضع عمان      . راضي است 

 موضع خود را حفظ خواهد كـرد و         عمان. اند   پي برده  چند كشور عربي به درستي موضع عمان      
  .  خواهد پرداختبه ترغيب استقرار صلح در خاورميانه

 گفـت كـه اكنـون بـه سـادگي           در ادامه اظهارنظرهاي نويدبخش معاون وزير، آقاي ساندرز       
 حسين   اخيراً به شاه   وزير ونس .  و اعراب را رؤيت نمود     موجود در روابط آمريكا   » مانع«توان    مي

، بـا   و اسرائيلها با اردن ابطه فلسطيني ر، و عرفاتگفته بود كه نكته مورد بحث بين شاه حسين        
  و نـوار غـزه  هـا در سـاحل غربـي     در جهت تحقق خودمختاري كامـل فلـسطيني   تالش آمريكا 
ر بخش عربي اميدوار كننده است و ديگـر آنهـا     به وجود آمدن مباحثات منطقي د     . مطابقت دارد 

  .پردازند  نميديويد  صرفاً به محكوم شمردن كمپ
  
  لبنان

ت ما سعي   وي گف .  قرار داد   در لبنان   معاون وزير را در جريان تالشهاي آمريكا       آقاي ساندرز 
در مراحـل بعـدي     .  دسـت يـابيم    در جنوب لبنان  » منطقه صلح «بس يا     داريم به يك منطقه آتش    

  . اختيارات را به دست دولت لبنان بسپاريم425سعي خواهيم كرد بر اساس قطعنامه 
 بـه زودي    ، آنچنان كه وي شنيده اسـت      ، سؤال كرد كه آيا در مورد مسئله لبنان        آقاي العلوي 

درست نيست و گفت كه  » كنفرانس« گفت كه كلمه     آقاي ساندرز . كنفرانسي تشكيل خواهد شد   
پـس از پايـان     . ايـم    اقدامات مقتضي به مشورت پرداخته     دربارة ها در نيويورك    ما با ديگر دولت   

ود را مشخص خواهيم كرد و با دولت لبنان و ديگـر گروههـاي ذيـربط         اين مرحله، ما عقايد خ    
  .  همكاري خواهيم نمودبيروت
  

   در رابطه با تنگه هرمزپيشنهاد عمان
 گفـت   آقاي العلـوي  . رديد متمركز گ   در مورد تنگه هرمز    گفتگو به پيشنهاد ديپلماتيك عمان    

زمـاني  . كه هدف از اين تالش مطرح ساختن موضـوع و نـشان دادن خطـرات موجـود اسـت                  
هـاي     در تجهيـز ظرفيـت     ها نيز از تالش عمـان       توان با اين مسئله مقابله كرد كه ديگر دولت          مي

  .حفاظتي آن حمايت به عمل آورند
 دائماً با بغداد.  از طرح مزبور حمايت نخواهد كردداند كه عراق   مي گفت عمانآقاي العلوي 

خواست چنـين        نمي ورزد ولي عمان    مخالفت مي ] فارس [برخورد جمعي با مسئله امنيت خليج     
العمـل ديگـر    در رابطه بـا عكـس  .  اين موضوع منزوي شده است    در  كه عراق  نتيجه گرفته شود  

 و  ، قطـر  ، بحـرين  كويـت . كننـد      فكر مي  دولتها، سعوديها اظهار عالقه كرده و ظاهراً مانند عمان        
 كويـت . اند   حركت متعجب شده   ايناند ليكن ظاهراً از        نيز پاسخ مثبت داده    امارات متحده عربي  

العمـل     نيز هنوز منتظر دريافت عكـس       را در نظر گيرد و عمان      مجبور است رابطه خود با عراق     
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  .العمل مثبت باشد اروپا و آمريكاست ولي اميدوار است اين عكس
 كه در اين گفتگو نيـز حـضور داشـت،          صادق سليمان ، و سفير عمان در آمريكا     علويآقاي ال 

 چـه    و در رابطه با ابتكـار عمـان         ديگر كشورها در گفتگو با آمريكا      ،خواهند بدانند   گفتند كه مي  
كـشور معتقدنـد كـه ايـن پيـشنهاد            پاسخ داد كه چند    آقاي ساندرز . اند  ن داده العملي نشا   عكس

.  تماس گرفته شـده اسـت   و عراقشايسته است، ليكن آنها ناراحت هستند كه چرا ابتدا با ايران      
 العلوي.  بود العمل مثبت   يك عكس براي   مانعي   ديويد   در قبال كمپ    موضع عمان  ،عالوه بر اين  

تـصور  «اظهار داشت كه مسئله ديگري نيز وجود دارد و آن ايـن اسـت كـه كـشورهاي ديگـر                     
  معتقد است كه عمان    لويولي الع .  را وادار به اتخاذ اين روش كرده است         عمان آمريكا» كنند  مي

  .عدم صحت اين موضوع را به آنها ثابت كرده است
 تلقي نمود، و    اي پديد آمده از سوي آمريكا        را نظريه   گفت كه نبايد طرح عمان     آقاي ساندرز 

 با يادآوري اين مطلب آقاي ساندرز. ن مطلب را تصريح كرده است    او در گفتگوهاي خود نيز اي     
بـسيار  « اطمينان داد كـه ماهيـت         به العلوي  ،ايم  كه تنها چند روز قبل ما از اين مسئله مطلع شده          

 كرد كه اميدوار اسـت هرچـه   تأكيد العلوي. آن مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت     » اي  حرفه
 كمـك   دريافت اين پاسخ سـريع بـه موضـع عمـان          . زودتر پاسخ دولت آمريكا را دريافت دارد      

  .وي ظاهراً چنين تصور كرده است كه پاسخ حاصله مثبت خواهد بود. خواهد نمود
له اول موضوع را با همه در ميان        هو«توان در      با اعتراف به اين واقعيت كه نمي       آقاي ساندرز 

 تمـاس حاصـل      و عـراق   سؤال كرد كه چرا قبل از تماس با كشورهاي ديگر با ايـران            » گذاشت
  .  داراي دو جنبه بود و سفير سليمانپاسخ آقاي العلوي. شده است
 مسئول مسافرت به ديگر كشورها بود، ولي يكي ديگر از مقامات وزارت امور              علويال) الف

و چون مقام وزارت امـور خارجـه وقـت    .  شده بود و عراقخارجه مكلف به مسافرت به ايران   
  .يت پرداخته بودمأمورآزاد بيشتري داشت زودتر به انجام اين 

 را تغيير    سعي داشت خطوط دريانوردي تنگه هرمز      عماناينگونه مشورتها، هنگامي كه     ) ب
  .العمل منفي پديد نيامد  عكس ديگر كشورها و حتي عراقسويدهد صورت گرفت و از 

  
  ]فارس [انقالب ايران و امنيت خليج

را چگونـه  ] فـارس  [ پس از انقـالب ايـران امنيـت خلـيج     سؤال كرد كه عمان   زآقاي ساندر 
 گفت كه شيعيان عمـان      آيا با شيعيان عمان اختالفاتي وجود دارد؟ آقاي العلوي        . كند  ارزيابي مي 
، امكان  تر طبق گفته العلوي     نگراني مهم . دانند  ا كامالً عماني مي   نبوده و خود ر   » مرتبط«با ايرانيها   

ايـن  .  و يا ديگر گروههاي تندرو فلسطيني اسـت         به جبهه آزاديبخش خلق فلسطين     كمك ايران 
 استفاده كنند و از طريق  پايگاهي جهت تهديد تنگه هرمز     به عنوان  گروهها ممكن است از ايران    

  .همين تهديدات ثبات رژيم عمان را بر هم زنند
قـرار  ] فـارس  [ در رابطه با امنيت خليج      معاون وزير را در جريان نظريات آمريكا       آقاي ساندرز 
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ا اعالم اين مطلب كه امنيت بايد توسط كشورهاي منطقه ايجـاد شـود، وي گفـت كـه اكثـر                     ب. داد
بـدين ترتيـب،    . خواهند نقش جهاني خـود را ايفـا نمايـد              مي از آمريكا ] فارس [كشورهاي خليج 

 در اقيـانوس هنـد   را  داشت ما نيروهاي خـود       چند روز قبل اظهار      جمهور كارتر   هنگامي كه رئيس  
ما مراقب نيازهاي امنيتي منطقـه      . بود» در مسافت دور  «ايم، منظور وي افزايش حضور        افزايش داده 

در جهـان بـه عمليـات    «خواهيم  ما نمي.  آن را نيز در نظر داريم هاي سياسي هستيم ولي حساسيت  
  .گاه كه الزم باشد در اين زمينه كمك خواهيم كردبپردازيم، ولي هر» زني گشت

 در منطقـه     در منطقه بايد با حضور شوروي       حضور آمريكا   گفت به نظر سلطان قابوس     العلوي
بايـد بـا همكـاري      ] فـارس  [در همان حال وي معتقد است كـه كـشورهاي خلـيج           . همسان باشد 

 كه گويا مايل به همكاري در اين زمينـه           عراق ييكديگر با اين خطرها روبرو شوند، البته به استثنا        
  .اند نيز به اين نياز پي برده] فارس [خوشبختانه ديگر كشورهاي عربي خليج. نيستنيز 

  
   به عمان تيم تحقيق آمريكااعزام

 سـفر كـرده بـود        سؤال كرد كه آيا گروه تحقيق آمريكايي كه اخيراً بـه عمـان             سفير سليمان 
هـاي     پاسخ داد كه وي فرصت بررسـي توصـيه         گزارش خود را كامل كرده است؟ آقاي ساندرز       

  .ه است چون به تازگي از سفر بازگشته استتيم را نداشت
  

  نقش سفير سليمان
 مبني بر اينكه دولت آمريكا بايد آزادانه و به طور كامـل از          در ادامه آخرين اظهارنظر العلوي    

 به مسافرت پرداخته و      گفت سفير بايد در آمريكا      آقاي ساندرز  ،»برداري كند   بهره «سفير سليمان 
 در رابطه با منافع آمريكا و اعراب قابل تعمـق           روش عمان . با افراد آمريكايي بيشتر صحبت كند     

  .است و سفير بايد در نشان دادن اين روش سازنده مساعي بيشتري نشان دهد
 ونس

  
  107سند شماره 

  1358 مهر 17 ـ 1979 اكتبر 9  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديوزارت امور خارجه: به   4633، كويت ـ سفارت آمريكا: از

، رم، ، پاريس، لندن، مسقط، بن، منامه، بغدادهاي آمريكا در ابوظبي     سفارتخانه: جهت اطالع 
  ، تهرانصنعا

پراكنــي خــارجي  ســرويس خبــر) پ، SECTO 8015) ، ب1732مــسقط ) الــف: مرجــع
31706LD  ، 1939منامه ) ت.  

   هرمزبارة درـ طرح عمان] فارس [ت منطقه خليجامني: موضوع
  ) تمام متن–محرمانه  (-1
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  معاون وزارت امور خارجه، در اظهارنظر پيرامون ابتكارات عمـان          راشد الراشد : صهال خ -2
هـاي    ، از موضع استاندارد دولت كويت مبني بر اينكه براي دولـت           جهت حفاظت از تنگه هرمز    

تنها راه برقراري امنيت ايجاد نظم در داخل خودشان است صحبت كرد و گفت              ] فارس [خليج
  به عقيده وي عمانيها به جاي ناوهاي مين       . در اين صورت نيازي به پيمانهاي اتحاد نخواهد بود        

 اند هيچيك از خطرهايي را كه متوجـه تنگـه           آنها نتوانسته . مع كن به اصالح داخلي نيازمندند     ج
نحـوه بازاريـابي بـراي      . كنـد تواند آن را جدي تلقـي          نمي  بنابراين كويت  ،است از ميان بردارند   

 و  بـيش از ايـران   بـا عمـان   چون كويت،ز استآمي  بسيار توهينهايشان در رابطه با كويت     طرح
تواننـد چنـدان      ها در مورد اين پيشنهاد خود نمـي          اشتراك منافع دارد و به نظر وي عماني        عراق

نـد از نيروهـاي غربـي بـراي         خواه  كنـد كـه عمانيهـا مـي          احتماالً باور نمي   الراشد. جدي باشند 
  .پايان خالصه.  استفاده كنندحراست از تنگه هرمز

 معاون وزارت امـور خارجـه مالقـات         الراشد  اكتبر با راشد   6 معاون نمايندگي و من در       -3
تلگـرام  ( گفتگو كرده    جمهور در مورد نظاميان شوروي در كوبا         رئيس سخنانكرديم تا پيرامون    
پـس  .  نيز شرحي داده باشم در اقيانوس هندو در مورد حضور دريايي آمريكا ) گزارشي سپتامبر 
 در تنگه هرمـز    براي برقراري امنيت      خواستم كه نظر خود را درباره ابتكار عمان        از آن از الراشد   

 نبـوده اسـت، و هـدف مـن نيـز            در مقام توضيح گفتم كه مبتكر اين طـرح آمريكـا          . بيان نمايد 
العمل دولت كويت را درباره ايـن طـرح بـدانم              نيست ليكن مايلم عكس    قبوالندن موضع عمان  

  ).4377كويت (ل اين ابتكار متكي بود  عمومي منفي در قباسخنانتوان به  چون نمي
در مورد روحيه دولت كويت در قبال امنيت منطقـه ماننـد            » بافي  قدري فلسفه « با    الراشد -4

امنيت يك ملـت مربـوط بـه خـود آن           «دانند كه     ها مي   وي گفت كويتي  . گذشته سخن آغاز كرد   
بـراي  . اسـت تماد مردم بـه خـود و رهبرانـشان          ، بنابراين عنصر اصلي اين امنيت اع      »ملت است 

ايجاد اين اعتماد بايد عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه و مناسب منابع در ميان مـردم صـورت                  
 در  بايد از بين برداشته شود و كويت      ] فارس [ خليج ملتهايثالثاً، مشكل موجود در ميان      . پذيرد

 كامـل   يو باالخره اينكه تمام كشورهاي منطقه بايد از اتكا        .  است كردهبسيار  اين جهت فعاليت    
 براي برقراري هرگونه معاهده امنيتي رسـمي        بنابراين به عقيده كويت   . به بيگانگان امتناع ورزند   

] فـارس  [ابتدا بايد اين چهار شرط را برآورد و اگر اين شرايط بر هر يك از كـشورهاي خلـيج                  
  .حاكم باشد اصالً نيازي به اينگونه اتحادها و پيمانها نيست

با گفتن اين كه اين مطالب بايد محرمانه بماند و با درخواست از معـاون       :  سلطان قابوس  -5
افـراد  « و   ن قـابوس   گفـت كـه رابطـه بـي        برداري بكشد، راشد    نمايندگي كه دست از يادداشت    

 و جمهوري دمكراتيك خلـق      وي گفت عمان  .  است تنها مانع ايجاد امنيت در عمان     » اش  نظامي
در هر دوي اين كـشورها رهبريـت        . رسند   هر دو از دو طريق جداگانه به همين موضع مي          يمن
 گفـت دولـت     الراشد. نيستندي به تعدادي مستشار خارجي است و در تماس كافي با مردم             متك

تواند در تصحيح اين نقـايص مداخلـه          آمريكا از نقايص موجود در رژيم عمان آگاه است و مي          
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 را  البته وي معتقد نيست كه رهبريت بايد عوض شود بلكه معتقد است كه بايـد قـابوس                . نمايد
و خود را در ميان مستشاران مورد بحـث         بهتر عمل كند     كه در مقابل مردم خود       ساختمتقاعد  

  .محصور ننمايد
هـاي     پيامي را كـه عمـاني هـا بـا تاكتيـك            الراشد:  نيست  هيچ خطري متوجه تنگه هرمز     -6

 گويد عمـان    وي مي . اهميت خواند   اند كم   ارسال داشته ] فارس [جخاص خود به كشورهاي خلي    
حـل كـاربرد داشـته        اكنون به دنبال مشكل است تا در مـورد راه           حل را يافته است و هم       ابتدا راه 

 سـپتامبر   24 در    معاون وزارت امـور خارجـه عمـان در توقـف خـود در كويـت                العلوي. باشد
شـما  «. كنـد پاسـخ گويـد        را تهديد مي    كه چه كسي تنگه هرمز     نتوانسته بود به اين سؤال راشد     

ها را غرق نمايند بـه مـا نـشان دهيـد مـا راه مبـارزه بـا آنهـا را                        خواهند كشتي   افرادي را كه مي   
 گفت قطع جريان نفت براي هيچكس منافعي به همراه ندارد، حتـي عـوارض               الراشد» .دانيم  مي

گفتم ممكن است بعـضي از      . دهد    حاصله از صدور نفت شريان حياتي فلسطينيها را تشكيل مي         
ارتداديون به اين كار مبادرت ورزند، و وي در پاسخ گفت هر كشور تعدادي آنارشيـست دارد                  

وي معتقد است هيچ گروه يا نيروي دريـايي موجـود از تكنولـوژي الزم               . درافتدكه بايد با آنها     
گـذاري بنـدر       نيز در اثر تجربه خود در مـين        ها برخوردار نيست و آمريكا      گذاري تنگه   براي مين 

  .داند  اين را مي»هايفونگ«
مانند بحرينيها، طبق گزارشهايي كـه از منـابع         درست  : ها چندان هم جدي نيستند       عماني -7

آنها «.  نيز از نحوه بازاريابي عمانيها براي طرح خودشان احساس تنفر نمود           رسيده است، الراشد  
ل بعـد از ظهـر وارد       و فرسـتاده عمـاني در اوايـ       »  آمدند  به كويت   و تهران  پس از سفر به بغداد    

 گرديد و صبح روز بعد خواستار مالقات با يك مقام بلندپايه دولتي گرديد و حتي مايـل                  كويت
انـد حمايـت      خواسـته   توان گفت عمانيهـا نمـي       بنابراين مي . سر برد به  نبود كه شب را در اينجا       

  .دوستان طبيعي خود را در اين زمينه جلب نمايند
 هاي گشتي تنگه    ها پرسيده است كه نيروي انساني الزم براي كشتي           گفت از عماني    راشد -8

وي . اي بدهنـد    كننـده   را چه كسي فراهم خواهد كرد، كه آنها باز هم نتوانسته بودند جواب قانع             
و يـا   » پاكـستانيها «اهم آورد، و استخدام     تواند به تنهايي اين نيروي انساني را فر          نمي گفت عمان 

ديگر بيگانگان براي انجام اين وظيفه خطير دعوت به خرابكاري با رشوه دادن است و در نتيجه   
منيـت  مند بـه ا      عالقه  در پايان گفت البته كويت     راشد. افتد   بيش از پيش به خطر مي      امنيت تنگه 

، ليكن مايل است با اين مسئله بـه طـور جـدي و              است هاي نفتي عبوري از تنگه هرمز       محموله
  .منظم برخورد نمايد

 بين افكار عمانيها در مورد حفاظت كشتيراني در تنگـه           من انتظار داشتم كه راشد    :  نظريه -9
 و اين موضوع را عمداً پيش كشيدم و گفـتم           ارتباط قايل شود   ما   اي  اي خاورميانه  و نيروه  هرمز

 فقط بـه     بين اين دو، ارتباط قايل نشد      راشد. تكار نبوده است   برانگيزنده اين فكر و اب     كه آمريكا 
 و البته اصالً اشاره نكـرد  . كردا مردمش در تماس نيست حملهرژيم عمان به عنوان رژيمي كه ب      
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 ها منجر به ورود نيروهاي آمريكايي يا اروپايي به منطقـه خلـيج          كه ممكن است اين ايده عماني     
  .گيريها كرده است شود، بر عكس وي مطبوعات بغداد به طور مؤثر از اين نتيجه] فارس[

 معاون وزير را بـا وزيـر         فرصت نكرده بودم محتواي گفتگوي ساندرز      : اظهارنظر بيشتر  -10
 مطالعه كنم چون درست قبل از مالقات صـبحگاهي مـن بـا راشـد              ) مرجع ب (خارجه بحرين   

دربـاره  ) ، مرجع ب  10 بند ( با وزير امور خارجه بحرين     نكاتي كه ساندرز  . دريافت گرديده بود  
 از حـساسيت    مطرح كرده بود و نيز اين واقعيـت كـه آمريكـا           ] فارس [منبع اصلي امنيت خليج   

باشند، ولي با استفاده از موقعيت و با در نظـر    ميمداخله خود آگاه است، همه مورد قبول راشد   
در ،  و هيجان مشهود دربـاره ابتكـار عمـان        » نيروهاي واكنش سريع  «فتن عقايد محلي درباره     گر

            . را به وزارت امور خارجه يادآور خواهم شدموضع آمريكااين رابطه 
  ساترلند



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »خ خليج فارسوهايي از شي نامه زندگي«
  

  108سند شماره 
  1350 ـ شهريور 1971سپتامبر   سري

  )سيا(سازمان اطالعات مركزي 
  بحرين و فرمانرواي آن]: موضوع[

  يادداشت اطالعاتي
  شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه

  يداالستقالل جدفرمانرواي بحرين
  هشدار

 مجموعـه   974 و   973 بخـشهاي    18اين سند حاوي اطالعاتي است كه بـه تعريـف فـصل             
 يانتقـال يـا افـشا     .  دارد تطبيـق   دفاع ملي ايـاالت متحـده      از قوانين اصالح شده اياالت متحده    

  . توسط اين افراد طبق قانون ممنوع استمحتويات آن به افراد فاقد صالحيت يا دريافت آن
  .بندي نامقدور است تعيين تاريخ خروج خودبخودي از طبقه

  
  كشور بحرين

   ميل مربع به اضافه چند جزيره كوچكتر230: مساحت
   نفر210000: جمعيت
  مسلمان: مذهب
  عربي: زبان

  شيخ عيسي: رهبر دولت
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  بحرين
  امير عيسي بن سلمان آل خليفه

 استقالل جزيرة كوچـك خـود را از    1971 اوت   14 در تاريخ     فرمانرواي بحرين  شيخ عيسي 
 به عنوان امير بحرين جانشين پدرش سلمان بن        1961ر نوامبر    د شيخ عيسي .  اعالم كرد  انگليس

 از  او نه به خاطر ابتكارات خود، بلكه به علت تغيير اوضاع خليج فارس            .  گشت حمد آل خليفه  
كـشور  ،  1971 اواخـر سـال       در پـس از خـروج بريتانيـا      . اهميت بسياري برخوردار شده اسـت     

  .موقعيتي مهم از نظر سياسي و اقتصادي خواهد داشت] فارس [خيز وي در خليج نفت
 و عربـستان     يعنـي ايـران    ، دو قدرت خليج فـارس     پس از اعالم استقالل توسط شيخ عيسي      

 نيز به دولت بحرين     آمريكا.  با ارسال پيامهاي تبريك اين كشور را به رسميت شناختند          سعودي
و در صورت درخواست،    ...  استقبال كرده و      از اعالميه استقالل بحرين    آمريكا... «اطالع داد كه    
 به   شوراي امنيت سازمان ملل    ، اوت 18در تاريخ   » .ه رسميت خواهد شناخت    را ب  كشور بحرين 

 با نظر    را در اين سازمان     توصيه كرد كه درخواست عضويت بحرين      مجمع عمومي اين سازمان   
  .ار دهدمثبت مورد مالحظه قر

 كه ظاهراً ميل ندارد به عنوان وارث مسلم به فرمانروايي بپردازد، در به دست گرفتن   شيخ عيسي 
 بسيار نشان داده، ليكن ميل نداشته است كه اختيارات خـود را نيـز از                تأملابتكار به عنوان فرمانروا     

نبوغ قرار دارد  ر سر راه يك مدير و سرپرست بااو با مشكالت و خطراتي كه هميشه ب  . دست بدهد 
نژادي و اقتصادي و عدم محبوبيت خـود در      اختالفات مذهبي، : دست به گريبان است كه عبارتند از      

. بسياري از زيردستان وي سرنگوني وي را بـا اسـتقبال پـذيرا خواهنـد شـد                . هاي مردمي   ميان توده 
هاي سياسي احتمالي برادر و رقيب بـالقوه خـود يعنـي             طلبي   به خاطر جاه   عالوه بر اين شيخ عيسي    

 كه رئيس پليس و امنيـت عمـومي اسـت در معـرض خطـر قـرار       شيخ محمد بن سلمان آل خليفه    
  . برداستقالل، هيچيك از مشكالتي را كه بحرين دچار آن شده، از بين نخواهد. گرفته است

  
   ـ گذشته و دورنمااستقالل بحرين

 رفـت كـه بـا انگلـيس          به شمار مي    يكي از نُه امارات خليج فارس      1850 از سالهاي    بحرين
 روابط خارجي   هاي منعقده، انگليس    بر اساس هر يك از معاهده     . اي برقرار كرده بود     روابط ويژه 

كرد؛ حال آنكه خدمات داخلي دولتـي آنهـا نيـز توسـط               و دفاعي هر يك از امارات را اداره مي        
 اعالم كرد كـه قـصد دارد تـا پايـان سـال            انگليس 1968در سال   . گشت   رتق و فتق مي    انگليس

 يدد، و در همان حال پيشنهاد كرد كه اين نُه امارت فدراسـيون             خارج گر  ]فارس[ از خليج  1971
هر يك از شيوخ از انـزواي اسـتقالل در       . تشكيل دهند و فدراسيون امارات عربي خوانده شوند       

 نيز در امور همـسايگان       و عربستان سعودي   كويت... داد  جهان خصومت بار ترس به دل راه مي       
. خواستند كه سرانجام اين فدراسـيون را تـشكيل دهنـد            وچك خود مداخله كرده و از آنها مي       ك

ليكن هر يك از اين شيوخ ترس از آن داشت كه مبادا در نتيجه متحـد شـدن بـا شـيوخ ديگـر                        



    خليج فارس هايي از شيوخ نامه زندگي

 

261

 به يـك    1970 معاونين فرمانروايان را در اكتبر       انگليس. اهميت و قدرت خود را از دست بدهد       
هر يك از شيوخ در تـالش بـراي حفاظـت از منـافع              .  دعوت كرد  اجالس سازماني در ابوظبي   

 مسئله  ،خود و نفي ديگران بود، و در نتيجه مشاجرات حاصله پيرامون نمايندگي، رأي و بودجه              
  .تشكيل فدراسيون الينحل ماند

تـرين بـوده و حـدود         بين اين نُه اميرنـشين مهـم      ترين و از نظر اقتصادي در          پيشرفته بحرين
پس از پيشنهاد شرايط تشكيل فدراسـيون كـه مـورد           . نيمي از جمعيت آنها را در برگرفته است       

شش امارت از هشت امارات .  توانست از آنها جدا شودقبول ديگر امارات قرار نگرفت، بحرين     
، تشكيل   يك ماه قبل از اعالم استقالل توسط بحرين         يعني 1971 جوالي   18باقيمانده در تاريخ    

 در اعالميه خود اظهار داشـت كـه در آينـده            ولي بحرين . اتحاديه امارات عربي را اعالم نمودند     
ايـن بيانيـه    . تحت شرايط صحيح و مناسب حاضر به تشكيل فدراسيون با ديگران خواهـد بـود              

  .آمد  نيز به حساب مي و عربستان سعودياهاي كويتپاسخي در قبال تقاض
  

  ها و اوضاع داخلي سياست
بيست درصد ساكنين آن را افراد غيـر        .  با وجود كوچكي يك تماميت منسجم نيست       بحرين

ن بسياري از آنهـا خـود را        اند، ليك   دهند؛ بعضي از آنها از كشورهاي عربي آمده         تبعه تشكيل مي  
جمعيت محلي نيز دچار اختالفات اجتماعي،      . دانند   كه يك كشور غيرعربي است، مي      تبعه ايران 

ها از نظر مذهبي خود را وابـسته بـه     ، سني  مسلمان بحرين  گروهاز دو   . اقتصادي و مذهبي است   
  .دانند  مي و شيعيان خود را وابسته به شيعيان ايرانشبه جزيره عربي

كار كه تنها به  طبقه تجار محافظه. رو گرديد  ه با خوش بيني روببه قدرت رسيدن شيخ عيسي   
گروههـاي جـوان و     . كـرد    ثـروت وابـسته اسـت، اظهـار همـدردي مـي            انباشـت وضع موجود   
 نيـز ظـاهراً بـه    شـيخ عيـسي  . مند بـه اصـالحات اجتمـاعي، اميـدوار بودنـد      عالقهتحصيلكرده  

نمـود و اقـداماتي در جهـت اصـالحات            هاي غربي عالقه داشت و مدرنتر از پدرش مـي           روش
  .گذاري كرد اجتماعي انجام داد و احداث چند پروژه مسكن عمومي را نيز پايه

كار بود و الزاماً سياستش بر اين است كـه كـاري             شخصي اساساً محافظه   ،با اين وصف، امير   
كاري بيشتري پيشه كرد      با خروج انگليس از مشاركت فعال در دولت، امير محافظه         . انجام ندهد 

داد او به هيچيـك از گروههـا          و در اتخاذ تصميمات روزمره قاطعيت چنداني از خود نشان نمي          
داد، و عدم اعتماد او به زيردستان خود ماننـد عـدم اعتمـاد           ا نمي اجازه دخالت در امور دولت ر     

 را نمونـه     زنگبـار  1942او شـورش سـال      . اعراب ناسيوناليست موجود در آنها نسبت به او بود        
  .كرد  دموكراسي پارلماني در يك جامعه ناآگاه ذكر ميتأسيسبارز 

 خشم جوانان ناسيوناليست و تندرو را برانگيخـت و او را آلـت              سياست داخلي شيخ عيسي   
ها را  بعضي از رفتار شخصي او نيز تنفر ديگر بحريني   . كردند   قلمداد مي  مرتجعدست انگليس و    

آوري ثروت و زن عالقه بسيار دارد و معموالً مـردم بـه           او به جمع  : نسبت به او برانگيخته است    
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هاي مخـرب پنهـاني را در          فعاليت ،اين عوامل دست به دست هم داده      تمام  . او دسترسي ندارند  
  .جهت سرنگون كردن خانواده حاكمه موجب شده است

  
  سياست خارجي

 در اداره امـور     ، عيـسي  ]فـارس  [ از خلـيج    و قبل از اعـالم خـروج انگلـيس         1968در سال   
 امـور خـارجي و دفـاعي كـشور را           در آن زمان انگليس   . جربه بسيار محدودي داشت   خارجي ت 
از زمـان انتـشار اعالميـه       . شـود داد كه توسط آنهـا هـدايت           نيز اجازه مي   كرد و عيسي    اداره مي 
ولـي او كـه     . م به دست گرفتن ابتكار و استقالل عمل را دريافته است           لزو  شيخ عيسي   ،انگليس

او از  . داند چطور بايد اين كار را انجـام دهـد تنهـا بـه شـكوه و شـكايت پرداختـه اسـت                        نمي
اشـاره  . (انگارند    هاي خود را ناديده مي      كند كه آنها مسئوليت     ها ناراضي است و ادعا مي       انگليسي

 اســت موجبــات رنجــش خــاطر هــاي انگلــيس  از مــسئوليتبــدين مطلــب كــه اداره بحــرين
: كنـد   را ذكر مي به عنوان نمونه عدن شيخ عيسي ). هاي عربي را فراهم آورده است       ناسيوناليست

 سبب شد كه جبهـه آزاديـبخش ملـي چپگـرا بـا       از عدن 1967 در نوامبر    خروج سريع انگليس  
گويـد كـه اينگونـه        او با اشاره به وضع خود مـي       .  به قدرت برسد   توسل به زور در يمن جنوبي     

تـرين عامـل    مهم. شود كه مردم با توسل به خشونت به قدرت برسند        سبب مي  اقدامات انگليس 
 اسـت، تـا اينكـه پـس از           از آن ايـران    كرد بحرين    ادعا مي   اين بود كه ايران    نگراني شيخ عيسي  

  بحـرين  بر سـر ايران. ( دعوي خود را پس گرفت   ايران 1970 پس از مي     تحقيقات سازمان ملل  
.) دادند مستقل باشـند     ها ترجيح مي     اختالف داشت؛ ولي اكثر بحريني     حدود يك قرن با انگليس    

 فعاالنـه از تـشكيل فدراسـيون        1972 براي از بين بردن اين خالء قـدرت در سـال             شيخ عيسي 
الت موجود بر سر راه تشكيل فدراسيون سبب شد كـه          ولي مشك . كرد  امارات عربي حمايت مي   

  .وي نيز استقالل را انتخاب كند
  

  طرز تلقي نسبت به آمريكا
 1967 در سـال      تنها فرمانرواي عربي بود كه در طول جنگ اعـراب و اسـرائيل             شيخ عيسي 

او گفتـه   .  مورد اسـتفاده قـرار گيـرد        در ويتنام  ت اين كشور توسط نيروهاي آمريكا     اجازه داد نف  
  در بحـرين   ، به شكل يك حضور در حكومـت       ، حضوري قابل رؤيت   است كه ميل دارد آمريكا    

 نيـز احتمـاالً بـا        آمريكـا در كويـت     شناسي، سفير   پس از تكميل مراحل به رسميت     . داشته باشد 
 نيـز   سفارت آمريكا در منامه   .  منصوب خواهد شد   حفظ سمت به سفارت اين كشور در بحرين       

  .شد افتتاح خواهد 1971در اواسط سپتامبر 
  

  سوابق و مشاغل پيشين
 3ترين فرزند از سه فرزند فرمانرواي اسبق در تاريخ             بزرگ شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه     
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 را فـتح و از آن        بحـرين  1782خانواده خليفـه در سـال       . (شد متولد   »جرا« در   1933ژوئن سال   
 نزد معلمين خصوصي توانـست تحـصيالت        شيخ عيسي .) زمان در آنجا فرمانروايي كرده است     

 1955 او در شوراي سلطنت خـدمت نمـود و در سـال    1952در سال . دوره ابتدايي را بگذراند   
 عـضو شـوراي     1957رياست شوراي شهرداري و كميتـه آب را بـه عهـده گرفـت و در سـال                   

ايف تـشريفاتي بـه     چون استعدادهاي وي در زمينه مديريت درخشان نبود، وظ        . سلطنتي گرديد 
عهده او گذارده شد، كه از جمله آنها شركت وي در مراسـم تاجگـذاري شـاه عـراق در سـال                      

. كرد  او اصالً به نحوه عملي اداره امور دولت توسط پدرش توجه نمي           . توان نام برد     را مي  1952
سـال   وي وارث مـسلم فرمـانروايي اعـالم گرديـد و در              ، بنا به توافق خانوادگي    1957در سال   

  .شد به محض فوت پدر، امير بحرين 1960
 و قرار داد آماج انتقادات مخالفين ، وي را پس از رسيدن به قدرتعدم قاطعيت شيخ عيسي 

 بـا كمـال قاطعيـت و        1962 در سال     او .كردند    برداري مي   مهاجرين عربي نيز فعاالنه از آنها بهره      
لمين مصري را كه دانشجويان را براي اتحـاد اعـراب بـه تظـاهرات               عزمي راسخ تعدادي از مع    

 در  العمل وي در قبال اعتـصاب شـركت نفـت بحـرين             عكس. كردتحريك كرده بودند، اخراج     
در طـول همـين اعتـصاب و تظـاهرات دانـشجويي      .  كامالً فاقد كفايت و لياقت بود 1974سال  

در حاليكه  . ار صداي اعتراض و مخالفت عليه خود فرمانروا شنيده شد         متعاقب آن، براي اولين ب    
 يعني   در طول جنگ اعراب و اسرائيل      نحوه كنترل و اداره شورشهاي داخلي توسط شيخ عيسي        

  .يخت تمجيد و تحسين ناظران غربي را برانگ،دو سال پس از اعتصاب مزبور
كـه اكنـون نيـروي دفـاعي بحـرين خوانـده           ( فرمانروا تشكيل گارد ملي را       1968در مارس   

 كـه اخيـراً از دانـشكده        به فرماندهي فرزند و وارث فرمانروايي، شيخ حمد بن عيسي         ) شود  مي
گارد ملي تحـت    . لتحصيل شده است، اعالم نمود      ا   انگليس فارغ  »الدرشات« در   »مونس«افسري  

 نسبت به تـشكيل آن روي   برادر شيخ عيسيكنترل رئيس پليس و امنيت عمومي نبوده و محمد        
  .خوشي نشان نداده است

  
  سفرها

 و  ، فرانـسه   به انگلـيس   1952او در سال    . هاي بسياري انجام داده است      افرت مس شيخ عيسي 
 1955 سفر نمود، و در سـال        »بك« از طرف شركت      و آمريكا   به انگليس  1954 و در سال     ايتاليا

  . برد سر ميه  اروپا ب نيز در1957و 
 سفر كرد و چند بار نيز        به انگليس  1966 و   1963از زمان رسيدن به قدرت وي در سالهاي         

  . بازديد به عمل آورد و كويتاز عربستان سعودي
 به استحكام روابـط در منطقـه بپـردازد؛ و بـه              سعي داشت   شيخ عيسي  1967در اوايل سال    

 1967 در سـال  سفر او به قطر. كرد سفر   دوبي و   ، عربستان سعودي  ، كويت همين منظور به قطر   
در سـال   . آيـد    گذشته بـه حـساب مـي        سال 100 به اين كشور در      سفر اولين فرمانرواي بحرين   
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 هاي كالتكس    نيز احتماالً يكي از شاخه     »بك« ( وي به عنوان ميهمان شركت نفت كالتكس       1968
در سـال   . ردكـ  نيـز بازديـد      در طول همين سفر وي از پـاريس       .  سفري داشت  به آمريكا ) است
جمهور متحده عربـي شـركت جويـد و            رئيس ، رفت تا در تشييع جنازه ناصر       او به قاهره   1969

  . سفر كردپس از آن براي مالقات با شاه به تهران
  

 خصوصيات فردي
. كند    و چاق بوده و معموالً لباس عربي به تن مي         )  اينچ 5 و    پا 5(قد    ها مردي كوت  شيخ عيسي 

او . آيـد   هاي شبانه خوشش مي     برخورد بوده و از سرگرميهاي غربي و كلوب         او خجول و خوش   
او زمـاني از طرفـداران      . كنـد   پارتيهـا شـركت مـي       نوشد ليكن در كوكتـل      در انظار مشروب نمي   

  . سانحه شديد اتومبيل زخمي شد در يك1960هاي اسپورت بود و در سال  ماشين
 ازدواج  1949 در سـال     »هيـسا «او و همـسرش     . فرمانروا يك مسلمان سـني مـذهب اسـت        

او حداقل چهار فرزند پسر به نامهاي صمد، رشيد، عبداهللا و محمد و يك فرزنـد دختـر           . كردند
ود يعنـي عربـي بـه زبـان انگليـسي نيـز              عالوه بر زبان اصلي خـ      شيخ عيسي . به نام منيره دارد   

  .كند صحبت مي
  

  109سند شماره 
  1351 خرداد 3 ـ 1972 مي 24  محرمانه

  ، تهران ـ گزارش پروندهسفارت آمريكا
  ، وزير خارجه امارات متحده عربياحمد سويدي: موضوع

 ، بـراون  ، دبير سوم سفارت انگلستان در تهـران       دبليو براون .  مي با ان   22در گفتگوي مورخ    
 اعتماد ندارد،    وزير خارجه امارات متحده عربي     يادآور شد كه دولت متبوعش به احمد سويدي       

، بـراون . داند   مي  يعني زايد   را مسئول اعمال ضد و نقيض حاكم امارات متحده عربي          و سويدي 
 توانـد   توصيف نمود كـه مـي     » چپگرا و داراي احساسات ناسيوناليستي عربي     « را فردي    سويدي

پس از آنكه گفتم در طول سفر كوتاه خود به منطقه متوجـه شـدم               . مشكالت زيادي پديد آورد   
دار اسـت و       پاسخ داد كه او نسبتاً صالحيت       مردي بسيار توانا در منطقه است، براون       كه سويدي 

.  اسـت   و نيز احتماالً در تمام امارات متحده عربـي          از ديگران در ابوظبي    باالتريك سر و گردن     
و » نوع از افراد موجود اسـت     «بدترين  » فرد داناي ارشاد نشده   « اظهار داشت كه     در ادامه، براون  

 هنـوز برطـرف     و سويدي   مشكالت آنها در رابطه با زايد      ،يادآور شد كه از نظر دولت انگلستان      
  . نشده است

 از  ، انگلستان است و به گفته براون    » يك بازيچه جديد  «المللي     امور بين  ،از نظر هر دوي آنها    
                             .اين وضع به هيچوجه خشنود نيست

  سيكل مك كا.دبليو. سي     
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  110سند شماره 
  1352 ـ خرداد 1973ژوئن   سري

  گزارش بيوگرافي  )سيا(سازمان اطالعات مركزي 
   سفير عمان در آمريكافيصل بن علي بن فيصل آل بوسعيد]: موضوع[
  هشدار

 مجموعـه   794 و   793 بخـشهاي    18سند حاوي اطالعاتي است كه بـه تعريـف فـصل            اين  
 يانتقـال يـا افـشا     .  دارد تطبيـق   دفاع ملي ايـاالت متحـده       از قوانين اصالح شده اياالت متحده    

  .نون ممنوع استمحتويات آن به افراد فاقد صالحيت يا دريافت آن توسط اين افراد طبق قا
  .بندي نامقدور است تعيين تاريخ خروج خود به خودي از طبقه

  .عكس سند كليشه شود
  
  رؤيت براي بيگانگان ممنوع  سري

  فيصل بن علي بن فيصل آل بوسعيد
   ملل متحدكشور در سازماناين  و نماينده دائمي سفير عمان در آمريكا

 اعتبارنامه خود را بـه عنـوان         فيصل بن علي بن فيصل آل بوسعيد       1973 ژوئن   14در تاريخ   
سـازمان   در  او با حفظ سمت در مقام نمايندگي دائمي عمان        .  تقديم نمود  سفير عمان در آمريكا   

  .كرده است مقام خدمت مياين  نيز در 1972 انجام وظيفه خواهد كرد كه از آوريل ملل
 فعاليـت چنـداني نـشان        در محافل سـازمان ملـل       كه از زمان ورود به نيويورك      شيخ فيصل 

در آن زمـان وي صـميمانه در     .  سـر زد   د تنها يك بار به نمايندگي آمريكا در سازمان ملل         دا  نمي
 و اهميـت روابـط      نظـر منـافع آمريكـا        از نقطه  ، اهميت خليج فارس   مورد لزوم روابط با آمريكا    

كـرد،    روي مي    از خط عربي دنباله    او در مورد خاورميانه   . راند   سخن مي   و عمان  ايرانبين  حسنه  
  .داشت روي ابراز مي ليكن نظريات خود را با ميانه

 كــه داراي گرايــشات سياســي اســت، كمونيــسم را مــورد مطالعــه قــرار داده و بــا  فيــصل
او قبالً عضو شـوراي فرمانـدهي انقالبـي         .  در تماس بوده است     و شوروي  هاي چين   نيستكمو

  . بودنهضت انقالبي عمان
  

  زندگي و سوابق پيشين
وي عموي سلطان   . شد متولد    در مسقط  1927 در سال    فيصل بن علي بن فيصل آل بوسعيد      

او .  و اروپـاي شـرقي گذرانـد       ، عراق  دوران تحصيل را در عمان     فيصل.  است قابوس ابن سعيد  
  . به او بورسيه تحصيل نداده بودمدعي است كه انجمن آمريكايي دوستان خاورميانه

 سرپرسـت آمـوزش و      1952 گفـت كـه در سـال          يك بار به يكي از مقامات آمريكـا        فيصل
 تبعيد و در آنجـا بـه عنـوان يـك            پرورش بود، ليكن به علت اختالف با سلطان وقت، به قاهره          
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.  از ريـش گذاشـتن بـود       ظاهراً اين اختالف بر سر امتناع فيـصل       .  به كار مشغول شد    ناشر اخبار 
 به يك گزاشگر چيني گفته بود كه وي به عنـوان دبيـر وزارت امـور                 1964ولي در اواسط سال     

ليـه امپرياليـسم    جهـت مبـارزه ع  1957 لـيكن در سـال   ، مشغول به كار بـوده  خارجه در مسقط  
 در راديـو    ، مطالب زيادي عليه انگلـيس      در مقام يك سخنگوي    فيصل. رود   مي  به قاهره  انگليس

.  شـركت جـست     در قـاهره    وي در كنفرانس وحدت آفريقا و آسـيا        1959در سال   . كرد   مي بيان
  امام تبعيد شـده عمـان      »ويناغالب بن علي آل هي    « به سرپرستي     به نهضت انقالبي عمان    فيصل

 عمان يعني مـسلمانان عبـادي اسـت؛ وي بـه            روهگترين    امام مزبور رهبر معنوي مهم    . (پيوست
 را   اخراج گرديد و پس از آن نهضت انقالبي عمـان           از عمان  1960عنوان يك شورشي در سال      

 را بـه عهـده    رياست دفتر امامت عمان در دمشق فيصل1961 ـ  1960در سالهاي .) تشكيل داد
 دربـارة هاي عربي سفر كرد تـا          وي به همراه امام مزبور به پايتخت       1963در اواخر سال    . داشت

  به رياسـت دفتـر امامـت عمـاني در پـاريس            1964 و در ژوئيه     كند تبليغ   نهضت انقالبي عمان  
در .  مطرح سـازد    آمد تا نظرات امام را در سازمان ملل        ريكا به آم  1965او در سال    . شدمنصوب  

  . بازگشت بار ديگر به عنوان نماينده دفتر امامت به دمشق1966سال 
 عمـو و   آل بوسـعيد  از امام روي گرداند و با طارق بـن تيمـور   فيصل 1967در اواسط سال    

بـه   يبرد در تالش براي جانـشين       سر مي ه  طارق كه در تبعيد ب    . (پيمان شد   برادر سلطان وقت هم   
ال  در سـ   ولـي فيـصل   .  بـود  وي مدتي معاون طارق   .) جاي برادرش به دنبال جلب حمايت بود      

 ميـل نـدارد همكـار نزديـك وي      اظهار داشت كه با وجـود حمايـت از طـارق            در قاهره  1969
  . به غرب او را نيز متمايل به غرب نشان خواهد دادشناخته شود، چون گرايش طارق

 پدر خود را سـرنگون كـرد،       1970 در سال    پس از آنكه سلطان قابوس بن سعيد آل بوسعيد        
در اين مقـام وي بـا شايـستگي         .  به سرپرستي وزارت آموزش و پرورش منصوب گرديد        فيصل

 از تجربه و تحصيالت رسمي      كار كرد، چون وزير اين وزارتخانه يعني سعود بن علي آل خليفه           
 چند پروژه را كه شامل گردآوري اسناد، تشكيل يك مـوزه و يـك               فيصل. كافي برخوردار نبود  

. صوب شـد  منـ  به سـمت وزارت اقتـصاد عمـان    فيصل1971در مارس  .  آغاز كرد  بودكتابخانه  
هاي عملي و غيرعملي اقتصادي وي را ارزيـابي            برنامه  سفارت آمريكا  نيروهايكمي پس از آن     

. خوانـد » مبتكـر عقايـد خـوب     «پـذير و      يك منبع فرانسوي وي را فردي پركار، انعطاف       . كردند
  .شاورت تخصصي اقتصادي آموزش ببيند آمده در زمينه مزماني وي ميل داشت به آمريكا

 آشكار شد، چون    درگيري و ديگر همكاران وي در كابينه         بين فيصل  1971در تابستان سال    
.  غيرفاميل ارجحيت داشـته باشـد      وزيراناو اصرار داشت به عنوان عضو خانواده آل بوسعيد بر           

ولي معلوم نيست كه بين درگيري    .  از سمت وزارت اقتصاد بركنار گرديد       فيصل 1971در ژوئيه   
 ظاهراً از آن زمـان  فيصل. اي وجود داشته باشد وي با ديگر وزيران و خروج وي از كابينه رابطه   

ن وزارت امـور     به مقامي منصوب نشد، لـيكن پـس از آن در فهرسـت كـاردارا               1972تا ژانويه   
  . درآمدخارجه
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  سفرها
او .  سفر كرد به سوئيسهاي چين   جهت تماس با كمونيست    1964 در ژانويه و فوريه      فيصل
 و در    جاكارتـا  گاههاي نظامي خارجي   در كنفرانس ضدپاي    به عنوان نماينده عمان    1965در سال   

 بـه عنـوان      فيـصل  1971در بهار سـال     . كرد شركت    در هاوانا   در كنفرانس سه قاره    1966سال  
هاي ساختماني و     او از شركت  . كرد بازديد    و اسكاتلند  هفته از انگليس  وزير اقتصاد به مدت سه      

 و  غالتماهيگيري بازديد كرد و براي اداره ماهيگيري عمان يك كشتي سفارش داد و در مورد                
  .آب و هوا با متخصصين انگليسي به گفتگو نشست

  
  سوابق شخصي

او يـك   . پرداخت   گاهي با لباس عربي و در حاليكه خنجري به كمر داشت به كار مي              فيصل
بار به يكي از مقامات سفارت آمريكا گفت كه دولت آمريكا بايد به دانشجويان عمـاني بـورس                

» بـا حـالتي تهـاجمي      «هـا   مصاحبهطي يكي از    . شود  او گاهي بسيار لجباز مي    . تحصيل اعطا كند  
يكي از  .  سفر كند   به آمريكا  جهانگردد كه به وي اجازه داده شود به صورت يك           درخواست كر 

 بسيار خرافاتي و به كتابهاي خـواب عقيـده           اخيراً گزارش داد كه فيصل     مقامات سفارت آمريكا  
خواند و از موسـيقي كالسـيك غربـي نيـز             بسيار كتاب مي  سفير با حرص    . او مجرد است  . دارد

  .داند او به زبان انگليسي مسلط است و قدري فرانسه نيز مي. برد لذت مي
  1973 ژوئن 19

  
  111سند شماره 

  1352 ـ دي 1974ژانويه   غيرقابل رؤيت براي بيگانگانسري ـ 
  يوگرافيگزارش ب  )سيا(سازمان اطالعات مركزي 

   و نماينده  سفير عمان در آمريكااحمد عبدالنبي مكي]: موضوع[
  دائمي اين كشور در سازمان ملل متحد

  هشدار 
 مجموعـه   794 و   793 بخـشهاي    18اين سند حاوي اطالعاتي است كه بـه تعريـف فـصل             

 يانتقـال يـا افـشا     .  دارد تـأثير  ه اياالت متحده، بر دفاع ملـي ايـاالت متحـده          قوانين اصالح شد  
  .محتويات آن به افراد فاقد صالحيت يا دريافت آن توسط اين افراد طبق قانون ممنوع است

  .بندي نامقدور است تعيين تاريخ خروج خودبخودي از طبقه
  

  احمد عبدالنبي مكي
   و نماينده دائمي اين كشور در سازمان ملل متحدسفير عمان در آمريكا

 در   را به عنوان سـفير جديـد عمـان          انتصاب احمد مكي    آمريكا 1973  دسامبر 11در تاريخ   
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 نيز انجـام وظيفـه خواهـد        او به عنوان نماينده دائمي كشورش در سازمان ملل        .  پذيرفت آمريكا
 سالگي گذاشته و جديـداً بـه خـدمت دولـت درآمـده، در      34 كه به تازگي پا به سن      مكي. كرد

او فـردي   . آيـد   ين افراد دولت عمان به حساب مي      چشم مقامات آمريكايي يكي از با استعدادتر      
  .رو است آگاه، باسواد و ميانه

 سال معاون وزير امور خارجه كشورش بود و به همراه           2او قبل از انتصاب كنوني، به مدت        
 شخـصاً   ن قابوس سلطا. كرد   به خارج سفر مي    و يا از طرف سلطان قابوس بن سعيد آل بوسعيد         

 و   بـر روابـط عمـان      دهد سلطان قـابوس     وي را به عنوان سفير انتخاب كرده است كه نشان مي          
  . اهميت بسيار قائل استآمريكا
  
  هاي ديپلماتيك تجربه

 در سمت معـاون  1971مكي در اوت . ش يك ديپلمات باتجربه استا رغم جواني  علي مكي
 نمايندگي سـلطان بـه      هيأت، به عنوان سرپرست     وزير وقت طارق بن تيمور آل بوسعيد        نخست
 در اتحاديـه عـرب گفتگـو و         مـان  امـام تبعيـدي ع     »ناوييغالب اله « آمد تا با نمايندگان      بيروت

 در   را  سرپرسـتي نماينـدگي دائمـي عمـان        1972 تـا ژانويـه      1971 از اكتبر    مكي. مذاكره نمايد 
 ايـن    به عهده داشت و در جلسات بيست و ششم و بيست و هفتم مجمع عمـومي                سازمان ملل 

 جهت تعيـين خـط       و عمان  اخيراً نيز وي در مذاكرات سري بين ايران       . دكرسازمان نيز شركت    
  .شركت داشته است - المللي در تنگه هرمز  مرز بين-وسط بين دو كشور 

  
  نظريات مربوط به كمك خارجي

 پرداخت و گفت     آشكارا به تحسين تخصص فني و علمي آمريكا         مكي 1971 در اوايل سال  
 هاي بـسيار زيـادي بـه عمـان          تواند كمك    مي در زمينه اكتشاف و گسترش منابع طبيعي، آمريكا       

لـيكن هنگـامي كـه      . كـرد    تشويق مي   را به حضور در عمان     در آن زمان وي آمريكا    . داشته باشد 
 گفتگو كردند،  صلح به عمان پاسداران با وي در مورد ارسال       1972مقامات آمريكايي در آوريل     

 ريـزي    برنامـه   در زمينـه    معتقـد اسـت كـه عمـان        مكـي . كار قلمداد كـرد     وي آنها را بسيار تازه    
  .كشاورزي، ماهيگيري و نفت به متخصصين بسيار با تجربه نياز دارد

 در دولـت عمـان      حاضـر  و به خصوص مستشاران انگليـسي         ظاهراً نسبت به انگليس    مكي
  .تاو از ورود بيگانگان به بخش خدمات مدني متنفر اس. بدبين است

  
  زندگي و سوابق پيشين
 و وي گفـت كـه از آمريكـا    . شـد  متولـد    1939 دسـامبر    17 در تـاريخ     احمد عبدالنبي مكي  

در .  تقاضاي بورس تحصيلي كرده بود، ليكن هيچيك از آنها اين امر را نپذيرفته بودنـد               انگليس
 را بـه عهـده       كه در آنجا سرپرستي سازمان دانشجويان عمـان        نشگاه قاهره  وي در دا   1965سال  
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 رفـت، و بنـا بـه        بعدها براي ادامه تحصيل به پاريس     . داشت، در رشته بازرگاني ليسانس گرفت     
 كه ظاهراً در    مكي.  آموخته بود از ياد ببرد     گفته خودش سعي كرد فلسفه سياسي را كه در مصر         

هـاي    ، گفته است كه بسياري از عمـاني       از خواب بيدار شده بود     هاي خود در مصر     نتيجه تجربه 
  .اند  اشغال كردههاي مهمي در عمان داراي تحصيالت كمونيستي پست

 نيـز همكـاري      بوده و عالوه بر آن با يونـسكو         مشاور يك شركت كانادايي در ابوظبي      مكي
 1970او در اواخـر سـال   . كرد؛ تاريخ و مدت استخدام وي در ايـن مـشاغل معلـوم نيـست                مي

 در همـان    د و تا زمان انتـصاب در سـازمان ملـل          ش مشاور شخصي طارق بن تيمور آل بوسعيد      
هـاي معاونـت وزارت امـور          فراخوانده شد تا پست     او به عمان   1972در فوريه   . مقام باقي ماند  

  .المللي وزارت امور خارجه را برعهده گيرد خارجه و سرپرست اداره بين
  

  سوابق شخصي
سـابق  او  . آورد   كه يك فرد پركار است، گاهي در گفتگوها نقش مسلط را به دست مي              مكي

.  دارد»دينـا «و يك فرزند دختـر بـه نـام       كرده   اسپانيايي ازدواج    »پي يِدا مانسو فرناندز   «با  براين  
  . و نفتي است رئيس وزارت منابع طبيعي حسن مكيسالمبرادر مكي يعني 

هـر  . دانـد   كند و خانم مكي نيز قدري انگليسي مي          به راحتي به زبان انگليسي تكلم مي       مكي
  .كنند دوي آنها به زبان فرانسه نيز صحبت مي

  1974 ژانويه 4
  

  112سند شماره 
  1354 آذر 14 ـ 1975 دسامبر 5  محرمانه

  ، قاهرهسفارت آمريكا: به    ـ الف7304، وزارت امور خارجه: از
  .هاي آمريكا در مسقط، تهران سفارتخانه: جهت اطالع

  صادق جواد سليمان: اطالعات بيوگرافيك: موضوع
  )كنسول سفارت، سفارت عمان، واشنگتن(

 منـصوب    به زودي به عنـوان سـفير جديـد عمـان در مـصر              وزارت، سليمان طبق برداشت   
  .خواهد شد، گرچه اين موضوع هنوز علناً اعالم نشده است

  عمـان  »مـوترا «دار كوچـك در       به عنوان فرزند يك مغـازه     1933 ژوئيه   30 در تاريخ    سليمان
تحصيالت اوليه وي چندان منسجم نبوده و وي بخش اعظم اوقات خـود را صـرف                . شدمتولد  

وي .  بـود كرد و مشغول تجارت بين بندر و ديگر مناطق ساحلي عمـان            كار در مغازه پدرش مي    
 كـه بـر شـترهاي       هاي كوهستاني را و حتي تجـار ظفـاري را           هنوز هم ظاهر خشن تجار بخش     

اي بزرگ بر سر داشتند كه بر روي آنها فهرست خريـدهاي              الجثه خود سوار بوده و عمامه       عظيم
) معموالً دالرهاي ماريا ترزا   (هاي بزرگ پول      موردنياز مردم نصب شده بود و در كنارشان كيسه        
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  .آورد  ميبه يادترين وسيله يا پول تجارت آن زمان بود،  كه مهم
وي .  رفـت  دوبـي  بـه    مـوترا  با كشتي از      پدرش، سليمان  به توصيه در نتيجه   ،  1952در سال   

 از تحـصيل تحـت حكومـت جابرانـه      گويد در آن زمان اين كار براي جواناني كه در عمـان             مي
 كـه بـه     دوبـي پس از شش ماه اقامـت در        . دند معمول و مرسوم بود    ش   محروم مي  سلطان تيمور 

به كار مـشغول    ) بانك شرق؟ ( رفت و در بانك انگليس       كرد، وي به بحرين     طور پراكنده كار مي   
 بـه عربـستان      را پـس از طـي دوره آموزشـي در بحـرين            بانك مزبور قصد داشت سليمان    . شد

  محدودتر از عمـان    كرد كه زندگي در عربستان سعودي        بفرستد، ليكن وي احساس مي     سعودي
  . رفتخواهد بود و به همين دليل به كويت

يك كارگاه دولتـي بـه عنـوان مـسئول تـدارك و              در   1963 تا سال    1954 از سال    در كويت 
. در همين مدت وي به تحصيل نيـز پرداخـت  . تجهيز دفاتر متعدد دولت كويت به كار پرداخت       

وي در  .  گذرانيـد   از دانشگاه لندن    را گويد از طريق كنسولگري آمريكا درسهاي بسياري        وي مي 
اي معـادل     نامـه    تاريخ درسهايي گذراند و توانـست پايـان        امور اقتصاد، زبان انگليسي و عربي و      

 1962در سال   ) حدود يك سال تحصيالت كالج    . (نامه دبيرستان انگلستان را دريافت نمايد       پايان
 به كار پرداخت و در بخش سردبيري به تهيه مطالب از نشريه عربي              وي در نشريه كويتي تايمز    

  .انگليسي زبان پرداختبراي نشريه 
 براي اولين بار به خارج از جهان عرب يعنـي اروپـاي غربـي سـفر                 ، سليمان 1970در سال   

برد دريافت كه سـلطان پيـر          به سر مي    رفت و هنگامي كه در زاگرب       و آلمان  وي به ايتاليا  . كرد
 بازگـشت و    وي به كويـت   .  بر تخت سلطنت نشسته است     ون شده و به جاي وي قابوس      سرنگ

 رفـت، چـون      وي بـه مـسقط     1972در سال   .  به كار پرداخت   بار ديگر در روزنامه تايمز كويت     
ولـي  . هاي خارج از وطن مـشغول اسـت          به استخدام عماني   دانست كه دولت جديد قابوس      مي

  هنوز هم يكي از حاميان سـليمان       مكي.  معاون وزير خارجه وقت بود     يكي از اقوام احمد مكي    
اي بـراي كـار در        نامـه    دعـوت  1973 بازگـشت و در سـال         به كويت  سليمان. آيد  به حساب مي  

  .دكر دريافت وزارت امور خارجه عمان
 منـصوب    به سفارت عمـان در واشـنگتن        سليمان 1973با كمترين آموزش رسمي، از ژوئيه       

.  به عنوان كنسول سفارت به كار مشغول شـد         1974 رسيد و در سال      يوي به مقام دبير اول    . دش
كرد و در غيـاب سـفير         وي در اين سفارت كه مركب از سه مقام بود به عنوان مقام دوم كار مي               

  .كرد  به عنوان كاردار عمل ميمكي
وي شـديداً   . اسـت كمتـري    فردي متفكر، كنجكاو و داراي نظريات جنجال سياسي          سليمان

اقـدام  مـشروطه  نـوعي از   هاي عربي بايد با كندي هم كه شده در جهـت              معتقد است كه دولت   
تواند به عنوان يك    كار است و نمي     وي معتقد است دولت عربستان سعودي بسيار محافظه       . كنند

كـاري بـه كـشورهاي تنـدرو منطقـه            گويد اين محافظه    و مي .  درآيد اسي در خاورميانه  نمونه سي 
وي معتقد است   . دهد   از نظر ايدئولوژيك امتياز بسيار مي      چون جمهوري دموكراتيك خلق يمن    



    خليج فارس هايي از شيوخ نامه زندگي

 

271

 ليكن زمان را براي اين كـار        ، مشروطه قدم بردارد   زنوعي ا  نيز بايد در جهت پديد آوردن        عمان
 وزير پيـشين عمـان    و نخست عموي سلطان قابوساو از طرفداران سيد طريق. داند  مناسب نمي 

  .باشد  مياست، كه خواستار ايجاد سلطنت مشروطه در عمان
 را  وي كويـت  .  قـرار گرفتـه اسـت       سالهاي اقامت خود در كويـت      تأثير  تحت مانسليظاهراً  

كشوري پيشرفته و همراه با آزاديهاي قابل مالحظه دموكراتيك و نهادهـاي دموكراتيـك بـسيار                
 ،تايمز كويت  هنگام كار در  . داند  ينيرومند م حاكمه  داند و آن را در عين حال داراي خانواده            مي

 بود، لـيكن  وي شاهد آزادي كامل مطبوعات كويت در مورد رويدادهاي خبري خارج از كويت 
  .معتقد است كه اين نشريات در انتقاد از خانواده سلطنتي آزاد نيستند

گويد كه او و ديگر  وي مي.  در دربار سلطان متنفر و منزجر است      ها  ش خارجي  از نق  سليمان
خالصـه اينكـه    .  مايل هستند اين وضع را در موقع مناسب تغيير دهنـد           عمانيها مانند سفير مكي   

  .رو ناراضي است كننده نظريات يك ناسيوناليست ميانه نظريات وي منعكس
 بـه رويـدادهاي سياسـي        ديپلماتي آگاه است و در طول خدمت خود در واشـنگتن           سليمان

برداري كـرده     داد و از هر فرصت براي فراگرفتن تجارت ديپلماتيك بهره            عالقه نشان مي   آمريكا
اگـر  . وستالت رسمي ا  عمق درك سياسي و كنجكاوي وي مربوط به محدوديت تحصي         . است

او  .بخت يار وي باشد، احتماالً يك حرفه ديپلماتيك بـسيار مهـم را در پـيش خواهـد داشـت                   
  .نام فخريه و سه فرزند استه داراي همسري ب

  
  113سند شماره 

  1358 خرداد 14 ـ 1979 ژوئن 4  محرمانه
  سي. ، واشنگتن ديرت امور خارجهوزا: به  2686، كويت ـ سفارت آمريكا: از

  هاي آمريكا در مسقط، تهران سفارتخانه: جهت اطالع
  2993كويت ) پ، 784مسقط ) ، ب132016وزارت امور خارجه ) الف: مرجع

  انتصاب سفير جديد عمان در ايران: موضوع
  ) تمام متن–انه محرم (-1
 به طور محرمانـه در ضـيافتي كـه بـراي بازديـد              »ي الجمال  قاسم« ، سفير عمان در كويت    -2
 ژوئن ترتيب داده شده بود به من گفـت بـه عنـوان سـفير جديـد                  3 در   جمهور بنگالدش   رئيس

كند در پايان رمضان كار جديـد خـود را آغـاز              ده شده است و فكر مي      برگزي كشورش در ايران  
  .كند

 چندين بار مـورد تهديـد قـرار      سفير كنوني عمان در تهران      گفت كه جان    سفير الجمالي  -3
.  شـده اسـت    رانگرفته بود و همين موضوع سبب عصبي شدن و تمايل وي به مراجعـت از ايـ                

هايي كه ممكن است در انتصاب جديد برايش پيش بيايد اصالً نگران               در مورد ناراحتي   الجمالي
تواند همسر و     اند وي نمي     تعطيل شده  گفت كه چون مدارس انگليسي زبان تهران        نبود، فقط مي  
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  .به آنجا ببرددو فرزندش را به همراه خود 
 بـا   .كـرد    بسيار صميمانه برخورد مـي      سفير عمان با من و ديگر كارمندان سفارت آمريكا         -4

 و   و قراردادهاي مصر   ديويد  وجود مشورتهاي زيادمان قبل از وارد شدن به صحنه سياسي كمپ          
 بـه طـور مكـرر و        ،جمهور سـادات    ، پس از حمايت اخير سلطان عمان از اعمال رئيس         اسرائيل

  .كرديم بيشتر با يكديگر مشورت مي
 بسيار فعال بود و با اعضاي مختلف جامعه محلي كويتي و غيركويتي              در كويت   الجمالي -5

مند است و دائمـاً   بسيار عالقه» جاسوسي«آوري اطالعات  او به جمع.  استدائماً در تماس بوده   
ظاهراً وي با وزارت امـور خارجـه نيـز دائمـاً در تمـاس               . گذاشت  هم آنها را با من در ميان مي       

  .ه استكرد كامالً حمايت بنا به گزارشات، وي از مواضع كنوني عمان. است
.  باشـد  ها بـراي سـفارت آمريكـا در تهـران           تواند يكي از بهترين رابط       مي  سفير الجمالي  -6
آوري اطالعات   نيز به جمعدانم كه آيا وي خواهد توانست با همان حرارت پيشين در ايران            نمي

 كه نشانگر منافع دوجانبه نيز هـست بـا وي            ولي بد نيست آخرين مواضع آمريكا       يا نه،  بپردازد
  .در ميان گذاشته شود

وي بـيش از    .  خانم مونا الجمالي يك زن زيبـا و داراي شخـصيتي آرام و جالـب اسـت                 -7
 در اجتماعات محلي فعال بوده و در ميهماني ديپلماتهاي كويتي چنـدين             يرانديگر همسران سف  

  .بار چاي سرو كرده است
  مايسترون

  
  114سند شماره 

  سري
  هاي خليج فارس نشين حكام شيخ]: موضوع[

  يان ـ شيخ زايد بن سلطان آل نهابوظبي
كـه بنـا بـه     (دوسـتش شـاخبت   كار و پول   ، پس از بركناري برادر محافظه     1966وي در سال    

بـه دسـت    ) داشـت   هايي در زير تخـت خـود نگـاه مـي            اي منابع عظيم ثروتش را در جعبه        گفته
 او را به ديده احترام      در ابتداي تكيه زدن بر تخت فرمانروايي، انگليس       .  به قدرت رسيد   انگليس

 را بـه ورطـه      هـايش كـه ابـوظبي       لي و ولخرجـي   هـاي نادرسـت مـا       نگريست ليكن سياست    مي
گرچـه  . كنـد  در طرز فكر خود نسبت به او تجديـدنظر           ورشكستگي كشاند، سبب شد انگليس    

امتيـاز رهبـري او را      )  خواهد بود   ميليون پوند انگليس   90مسال حدود   كه ا  (درآمد نفتي ابوظبي  
 دوبـي  از   رود رقيب اصلي او يعني شيخ راشد        كند، ليكن گمان مي     شينها بيشتر مي  ن  در ميان شيخ  

 و   ظاهراً مردي منطقي است و از لزوم همكاري بين ايـران           زايد. تري باشد   مدير و رهبر شايسته   
او يـك   . كـرد  سـفر    در دو سال گذشته او چند بار به ايران        . كند  يها شديداً حمايت م     نشين  شيخ

  .فرزند پسر به نام خليفه دارد كه احتماالً معاون يا جانشين فرمانروا خواهد بود
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    ـ شيخ راشد بن حميدعجمان
هـا اسـت وزنـه سياسـي چنـداني بـه              نشين  رو در ميان شيخ      چهره مردمي ميانه    كه يك  راشد

 اسـت، پايگـاه سياسـي        كه يك جزيـره كوچـك محـصور در شـارجه           عجمان. آيد  حساب نمي 
اي خلـيج   چنداني براي وي فراهم نياورده و احتماالً او را به عنوان يك چهـره ثـاني در دورنمـ                  

  . استيكي از دختران وي همسر فرمانرواي فجيره.  حفظ خواهد كردفارس
  
   ـ شيخ عيسي بن سلمان آل خليفهبحرين

 بود كمتر از برادرش يعني شيخ محمـد بـن           رمانرواي بحرين  ف 1961 كه از سال     شيخ عيسي 
ترين فرمانرواي با نبوغ خانواده حاكمـه بـه            توانمند است، چون برادر وي مهم      سلمان آل خليفه  

 به لزوم به دسـت       سبب شد كه عيسي     مبني بر خروج از بحرين     تصميم انگليس . آمد  حساب مي 
.  اعتبار بيشتري براي خود دست و پـا كنـد          كردگرفتن استقالل و ابتكار عمل پي ببرد، و تالش          

هـا و شورشـيان عـرب كـه او را بازيچـه               كاري اساسي او سبب تحريك ناسيوناليـست        محافظه
در بحريني كه راديكالهـاي مختلـف عربـي در آن           به نظر ناظران    . ند شده است  خوان   مي انگليس

  . در چند سال آينده نخواهد داشتبراي حضور در قدرت شانس زيادي اند، عيسي نفوذ كرده
  
    ـ شيخ راشد بن سعيد بن مكتومدوبي
ها است، به نظر بسياري از جملـه معـدود            نشين  ترين حكام شيخ     كه مستعدترين و آگاه    شدرا

 را به خـوبي درك كـرده       شيوخي است كه تضادهاي سياسي و اقتصادي موجود درخليج فارس         
 راشـد .  درآورده اسـت   - كشور مترقي    -شهر   را به صورت يك      دوبيتقريباً به تنهايي او     . است

در . در فدراسيون امارات عربي نقش مهمي داشته گرچه اين نقش هميشه سازنده نبـوده اسـت               
  متهم به در هم شكستن اتحاد فدراسيون در پاييز گذشـته            از قطر  واقع او و دامادش شيخ احمد     

 نشينهاست، و چندين بار به ايـران         و شيخ   حامي همكاري ايران   ، نيز مانند زايد   راشد. شده بودند 
 اجالس فدراسيون امارات عربي، بعضيها وي را متهم كردند كه بنا بـه              در پايان . سفر كرده است  

  .كند سعي دارد در كنفرانس خرابكاري دستور ايران
  
   ـ شيخ محمد بن حمد الشرقيفجيره

 ها از محبوبيت چنداني برخوردار نيست از طرف انگليس          نشين  كه در ميان شيخ    شيخ محمد 
] فـارس  [او در منطقه خليج. دانند گر مي ، چون او را يك توطئهشود  شمرده نمي نيز مورد اعتماد    

  .از نظر سياسي داراي اهميت چنداني نيست
  
   ـ شيخ احمد بن آل ثانيقطر

 بـه قـدرت رسـيد، هرگـز نتوانـست قـدرت و            1960 كه پس از خلع پدرش در سال         احمد
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دانـد كـه       مـي  احمـد . انديشه مشابه با عمو، وليعهد و معاون فرمانروا يعني خليفه را نشان دهـد             
در فرصت مناسب وي را سرنگون سازد ولي او تاكنون از اين كار ممانعت به               خليفه سعي دارد    
هاي عربي خود را       غرب در سياست   طرفداري از  برچسب   تحملاو به قيمت    . عمل آورده است  

 فعاليـت   سبب شد كه احمـد    ] فارس [ از خليج  اعالم خروج انگليس  . طرف نگاه داشته است     بي
سياسي بيشتري از خود نشان دهد، ولي هنوز معلوم نيست كه اين انرژي از خليفه و يا از خود                   

  .شود او ناشي مي
  
   ـ شيخ صفر بن محمد القاسميالخيمه رأس

كوش است آگاهيش بيش از حد ميانگين است    سخت و كه يك فرمانرواي خوب      شيخ صفر 
 الخيمـه    كـه رأس     در مورد تصرف جزاير تنب      سفر كرد تا پيرامون ادعاي ايران      و دوبار به ايران   

 به دعـوت    كردند كه صفر    ايرانيها در گذشته فكر مي    . نيز دعوي تصرف آن را دارد مذاكره نمايد       
در مانورهاي فدراسـيون    . آنها پاسخ گويد، ليكن تالش ايرانيها تاكنون نتيجه مثبتي نداشته است          

 پيوند داده و اصـرار داشـته        دوبي از    و راشد   از قطر  ا احمد  هميشه خود را ب    امارات عربي، صفر  
  .كه قرارگاههاي دفاعي پيشنهادي در پايتخت او واقع شود

  
   ـ شيخ خالد بن محمد القاسميشارجه
دهد، قبل    كار بوده و بنا به گزارشهاي رسيده ياران بدوي را ترجيح مي              كه يك محافظه   خالد

در .  داير كرده بود   دوبيفروشي پرمنفعت در       يك مغازه رنگ   1965از رسيدن به قدرت در سال       
. ، او با لجبازي تمام ادعاي آن كشور را نپذيرفتـه اسـت        رد جزيره ابوموسي   در مو  اثر فشار ايران  

 باشـد، چـون شـيخ    تر از دعوي تنـب   خيلي سختكرد كه مسئله دعوي ابوموسي       فكر مي  ايران
  .داد  حساسيت نشان ميالخيمه بيش از شيخ رأسهاي تندروانه خيلي  العمل نسبت به عكس

  
   ـ شيخ احمد بن رشيد آل موليالقوين ام

شود   تعداد خوانده مي   كه چه در خارج و چه در داخل محبوب است و مردي با اس              از احمد 
شود كه معمـوالً بـراي واسـطه شـدن در             طلب ياد مي    گو، اليق و صلح     به عنوان فردي دانا، رك    
نـشين او كوچـك    ولي چـون شـيخ  . شود ها از وي ياري طلبيده مي نشين  اختالفات ساحلي شيخ  

نيـز نقـش    ] فـارس  [تر درآيـد و در امـور خلـيج          تواند در زمره فرمانروايان قدرتمند      است، نمي 
  .چندان مهمي ندارد

  
   ـ شيخ قابوس بن سعيد آل ابوسعيد و عمانمسقط

بـر تخـت     كه اخيـرًا بـه جـاي پـدر           تنها فرزند و وارث سلطان سعيد بن تيمور آل بوسعيد         
 رفـت و در     او دوره دبيرسـتان را بـه انگلـيس        .  متولـد شـده اسـت      1940نوامبر  18نشست، در   
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او گويــا .  بــه تحــصيل پرداخــت در دانــشگاه ســند هرســت انگلــيس1962 و 1960ســالهاي 
 پـدرش  ،كـاري   ادت و محافظـه   به علت حـس   . تحصيالت خود را به خوبي به پايان رسانيده بود        

 طرفـدار   به علـت دوران طويـل تحـصيالت در انگلـيس          . چندين سال او را مخفي نگاه داشت      
 خدمت كرده   1963 تا فوريه سال     1962هاي انگليس نيز از اوت        بريتانياست و در يكي از هنگ     

كوش و كامالً توانا توصيف       اند او را فردي آگاه، سخت       ده كر مالقات را    كساني كه قابوس   .است
  .كنند مي
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  محرمانه
  وليعهد بحرين؛ شيخ حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفه: موضوع
  1949، بحرين: محل و تاريخ تولد

  .استع و فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز وي عالوه بر وليعهدي، وزير دفا
و با يك دختـر تحـصيلكرده       . تحصيل كرده است  ) سند هرست ( و انگلستان    وي در بحرين  

هر دوي آنها به زبان انگليـسي  . بحريني ازدواج كرد كه با او در انجام امور مشترك مساعي دارد         
  .دارند) پسر(نند و حداقل يك فرزند ك صحبت مي
  . طرفدار غرب بوده و با مستشاران اردني مستقر در ارتش خود رفتاري صميمانه داردحمد

. يز انجـام داده اسـت      سفر كرده و مسافرتهاي بسيار ديگري ن        به آمريكا  كنم كه حمد    فكر مي 
گير است ولي اين اشكال نيز خيلي زود           اول گوشه  وهلهبرخورد و در      وي فردي جوان و خوش    

 نفري است، نيروي دفـاعي بحـرين متـشكل از           1100 داراي يك ارتش     بحرين. گردد  مرتفع مي 
 300 نيروي گـارد      يك ،عالوه بر اين  . است) تانك و نفربر  (يك گردان پياده و يك دسته زرهي        

  . نيز در اين كشور وجود دارداي عربستان سعودي نفره متشكل از افراد قبيله
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  116سند شماره 
  1353 آبان 26 -1974 نوامبر 17  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به    يس. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  5628 امان -، پ9644 تهران -، ب8752 تهران -الف: مرجع

  به كشور ثالث] تسليحات[مراحل انتقال : موضوع
توانيـد اطالعـات زيـر را در ارتبـاط بـا               الف مـي   مرجع پيرو درخواست مطرح شده در       -1
 آمريكايي به كشورهاي ثالـث بـه    مبدأ انتقال اقالم دفاعي با      هاي دولت اياالت متحده براي      رويه

  ).بندي بدون طبقه (ادامه متن. مقامات ذيربط دولت ايران ارايه دهيد
 آمريكايي به كشور    مبدأهاي دولت اياالت متحده در ارتباط با انتقال اقالم دفاعي با               رويه -2

جع اساسـي قـانوني مربـوط بـه چنـين           مر. ثالث بر قوانين آمريكا و مقررات دولت مبتني است        
، و بخـش  1961هاي خارجي مصوب   از قانون اصالح شده مساعدت(E) 505هايي بخش  انتقال

A3     هر دو بخـش داراي     . ( است 1968هاي نظامي خارجي مصوب        از قانون اصالح شده فروش
:  بدين شرح  )جز اشاراتي كه در آنها به بخش يا بند قبلي قانون شده است            ه  زباني مشابه است ب   

تواند با هيچ درخواسـتي بـراي تـصويب انتقـال هرگونـه سـالح، سيـستم                    جمهور نمي  رئيس«
تسليحاتي، مهمات، هواپيما، قايق نظامي، كشتي نظامي و يا ساير تجهيزات جنگي به يك كشور               

 دفاعي مورد تقاضا را      خود حاضر باشد رأساً اقالم     مگر آنكه اياالت متحده   ... كندديگر موافقت   
 رئـيس  جمهور بايد پيش از اعالم موافقت با چنين درخواستي، رئيسبه آن كشور انتقال دهد و  

مجلس نماينـدگان و كميتـه روابـط خـارجي سـنا را كتبـاً از قـصد خـود، داليـل موافقـت بـا                    
آن درخواست، اقالم دفاعي مورد نظر و كشور خارجي كه قرار است اقـالم دفـاعي مزبـور بـه                    

با انتقال هر گونه اقـالم دفـاعي        ... تواند  جمهور نمي   رئيسعالوه بر اين    . انتقال يابد، مطلع سازد   
 موافقت نمايد مگر اينكـه كـشور        قابل توجه مندرج در فهرست تجهيزات نظامي اياالت متحده        

 نظامي پـيش از انتقـال       كننده با خارج كردن اقالم دفاعي مورد نظر از حالت           خارجي درخواست 
كننده كتباً به دولت اياالت متحده تعهد دهد كـه            آنها موافقت نمايد، و يا كشور خارجي دريافت       

 رئـيس  باشند بدون كسب اجـازه از      چنانچه اقالم دفاعي مورد نظر از حالت نظامي خارج نشده         
  ». آنها را به يك كشور يا شخص خارجي ديگر انتقال نخواهد داد،جمهور

هاي نظامي خـارجي      هاي خارجي و قانون فروش      هايي كه در باال از قانون مساعدت         بخش - 3
هـاي    قانون مـساعدت  (هاي نظامي      مساعدت مبدأذكر شد براي انتقال هر گونه اقالم دفاعي چه با           

هاي نظامي خارجي بـه شـخص ثالـث، بـه اسـتثناي انهـدام اقـالم                    فروش مبدأو چه با    ) خارجي
.) حتي در ارتباط با انهدام اقالم اسقاطي نيز كسب اجازه ضـروري اسـت             (د  كن  اسقاطي، صدق مي  

 يك هواپيماي نظامي را در اختيار كـشوري قـرار           اين امر بدين معناست كه چنانچه اياالت متحده       
هـاي خـارجي و چـه از          هاي بالعوض تحت قانون مـساعدت       دهد، حال چه به صورت كمك       مي

هـاي    هاي نظـامي خـارجي، مفـاد ايـن بخـش            قدي يا اقساطي تحت قانون فروش     طريق فروش ن  
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 در اين امر در ارتباط با اقالم دفاعي توليد شـده تحـت ليـسانس آمريكـا     . قانوني بايد رعايت شود   
هـاي نظـامي      خارج از كشور، چنانچه محصول نهايي شامل اقالم دفاعيِ مشمول قانون مـساعدت            

 چنـين   هاي ايـاالت متحـده      سياست. كند  هاي نظامي خارجي باشد، صدق مي       فروشخارجي و يا    
همه اقالمـي كـه     ] هاي مجدد   انتقال[هاي يكساني نيز در ارتباط با         كند كه معيارها و رويه      اقتضا مي 

ه يـك  صـرف نظـر از اينكـ     .  شود گرفتهاند، به كار       شده تأمينهاي نظامي خارجي      از طريق فروش  
  .قلم چند بار ممكن است انتقال يابد، هر بار بايد اين مراحل طي شود

 آيا اياالت متحـده   ) 1: (هاي قانوني عبارتند از      سه محور اصلي مطرح شده در اين بخش        -4
اطـالع  ) 2(خود حاضر است اقالم دفاعي تقاضا شده را رأساً به كشور مورد نظر انتقـال دهـد؛                  

 جمهور قصد موافقت با درخواست انتقال را داشته باشد؛ و           رئيسي به كنگره در صورتي كه       قبل
خارج كردن اقالم دفاعي مورد نظر از حالت نظامي و يا كـسب تعهدنامـه كتبـي از كـشور                    ) 3(

در ارتباط با   ). پيش از موافقت با درخواست    (توجه دفاعي     دريافت كننده در ارتباط با اقالم قابل      
ل، ممكن است كشور ثالثي كه براي دريافت اقالم پيشنهاد شده است به موجب قـانون      محور او 
هـاي نظـامي خـارجي صـالحيت دريافـت مـستقيم        هاي خارجي و يا قـانون فـروش         مساعدت

 نداشته باشد، و يا شـايد كـشور مزبـور           هيچكدام و يا برخي از اقالم دفاعي را از اياالت متحده          
 رأسـاً   در هر دو حالت، آمريكا    . هاي جاري دولت سلب صالحيت شده باشد        جب سياست به مو 

تواند انتقال آن اقـالم را بـه          اقالم دفاعي را به كشور مورد نظر انتقال نخواهد داد و بنابراين نمي            
  .كشور مورد نظر از يك كشور ديگر تصويب كند

 1973هـاي شـخص ثالـث در سـال            ا تصويب انتقال  شرط اطالع قبلي به كنگره در ارتباط ب       
هاي   پيش از آن كنگره فقط گزارش     . هاي خارجي گنجانده شد     توسط كنگره در قانون مساعدت    

  . كرد ها دريافت مي اي در ارتباط با اين نوع انتقال ساالنه نيم
 هاي خارجي و قانون     تعهد مربوط به انتقال شخص ثالث كه بايد به موجب قانون مساعدت           

: كننده پيشنهادي كسب شود، بايد داراي شرايط زير باشـد  هاي نظامي خارجي از دريافت      فروش
 پـيش از انتقـال       تـصويب  )پ(به دولت اياالت متحده تسليم شـود؛ و         ) ب(كتبي باشد؛   ) الف(

  .كسب شود
توجهي تحت شرايط صرفاً تجـاري كـسب كنـد،            اقالم دفاعي قابل  ] يك كشور [ چنانچه   -5

هاي نظامي خارجي، آنگاه شـرايط        هاي نظامي و فروش     ي مراحل برنامه مساعدت   يعني بدون ط  
 همـسو بـا     بـا وجـود ايـن، ايـاالت متحـده         . قانوني فوق در مورد آن قابل اجـرا نخواهـد بـود           

هايش و مقررات اجرايي، همچنان معيارهاي مربوط به صـالحيت كـشورهاي دريافـت                سياست
شرط تعهد شخص ثالث هميشه در ترتيبات       . خص ثالث را به كار خواهد بست      كننده و تعهد ش   

شـود، كـه بـه        مربوط به صدور مجوز و يا اسناد صادرات از سوي دولت آمريكا گنجانـده مـي               
عي مورد نظر به دولت آمريكـا       تعهداتي در قبال انتقال اقالم دفا     موجب آن كشور دريافت كننده      

  .هاي بعدي اقالم مزبور نيز صادق خواهد بود ورد انتقالكند، كه اين شرط در م تسليم مي
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را در فهرسـت تجهيـزات نظـامي        » قابل توجه « كه چه چيزي يك قلم دفاعي        مسئلهاين   -6
 10. 124 (2) (M) و 10. 123(D) هاي  به بخش مربوط هاي دهد در پاورقي  تشكيل مياياالت متحده

 توانيد رجـوع كنيـد بـه        براي اطالع مي  (للي سالح توضيح داده شده است       الم  مقررات انتقال بين  
10. 180 FAM   ضميمه ،A (هاي اين مقررات از اداره انتشارات دولت اياالت متحده قابـل             نسخه
 فوق در گذشته مشكلي ايجاد نكـرده اسـت، زيـرا عمـالً همـه                مسئلهبا وجود اين،    .  است تهيه

هـاي     توجه، نظير آنچـه در جملـه اول بخـش            اقالم قابل  هاي انتقال شخص ثالث به      درخواست
. هاي نظامي خارجي آمده، مربوط بوده اسـت         هاي خارجي و فروش     مربوط به قوانين مساعدت   

چنانچه ابهامي در اين ارتباط وجود داشته باشد، كشوري كه پيشنهاد انتقال را ارايـه داده اسـت                  
  .بايد از دولت اياالت متحده كسب تكليف كند

 كشوري كه پيـشنهاد انتقـال اقـالم دفـاعي را دارد بايـد بـا تـسليم درخواسـت تـصويب                       - 7
در ارتبـاط بـا انتقـال شـخص         .  مراحل رسيدگي را به جريان بياندازد      ،پيشنهادش به دولت آمريكا   

بنابراين درخواسـت انتقـال   . ثالث، وزارت امور خارجه وظايف رياست جمهوري را بر عهده دارد     
د به وزارت امور خارجه تسليم و رونوشت آن براي اطالع به وزارت دفاع ارسـال                اقالم دفاعي باي  

در (گيـري و      وزارت امور خارجه پس از مشورت بـا وزارت دفـاع در ايـن مـورد تـصميم                 . گردد
پـس از يـك دوره انتظـار ده روزه بـه            . كند  ميآن را جهت تصويب به كنگره ابالغ        ) صورت لزوم 

ه، به كشوري كه درخواست تصويب انتقال اقالم دفاعي را تسليم كرده            دنبال ابالغ تصميم به كنگر    
دهيم كه قصد تصويب درخواسـت مزبـور را داريـم، ولـي پـيش از آن تعهـدات                     است اطالع مي  

كننده پيشنهادي كسب و تسليم دولت اياالت متحـده    مربوط به انتقال شخص ثالث بايد از دريافت       
 مبادرت به اين امر خواهـد       ، خود رأساً از طريق سفارتش در كشور پيشنهادي        اياالت متحده . گردد
پس از دريافت تعهدات مزبور و حصول اطمينان از مطابقت آنها با قوانين و مقررات ايـاالت             . كرد

 نهايي بـا     تكنيم كه موافق    ، به كشوري كه درخواست تصويب انتقال را كرده است ابالغ مي           متحده
  )بندي بدون طبقه(پايان متن . اين درخواست صورت گرفته است

 از سوي دولـت ايـران بـه         5-  براي اطالع شما، در ارتباط با گزارش انتقال هواپيماهاي اف          - 8
 ب گفته شد، وزارت امـور خارجـه پـيش از بـه جريـان انـداختن              مرجع، چنانكه در تلكس     اردن

  . ثالث كه در باال ذكر شد، منتظر روشن شدن تعداد هواپيماهاي فوق استمراحل انتقال شخص
  كيسينجر

  
  117سند شماره 

  1354 شهريور 5 -1975 اوت 27  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به     تهران،سفارت آمريكا: از

  انتقال سالح از سوي ايران: وعموض
 چنانكه وزارت آگاهي دارد، به كرّات توجه مقامات دولت ايران را به قوانين و مقـررات             -1
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ايم، و باز هم  به كشورهاي ثالث جلب كرده] تسليحات[دولت اياالت متحده در ارتباط با انتقال   
او .  اوت درباره اين موضوع با شاه گفتگو كرد        18سفير اخيراً در تاريخ     . اين كار را خواهيم كرد    

رتبه ايراني كامالً از اين قوانين و شرايط آگاه است و مطمئن  هـستيم           نيز مثل همه مقامات عالي    
  .كه قصد رعايت كليه اين مقررات را دارد

 با وجود اين، فشارهاي خارجي و ماهيت سازمان ارتش ايران بـر خـالف ايـن قـصد و                    -2
 ايران. كند  افزار نظامي معتنابهي كسب كرده و دارد كسب مي           سخت  ابتدا اينكه ايران   .اراده است 

در محاصره كشورهاي فقيرتري است كه خـود را بـا تهديـدهاي امنيتـي و در نتيجـه نيـاز بـه                       
رينـه همبـستگي اسـالمي و        در حكم كشوري با سنت دي      ايران. بينند  تجهيزات نظامي مواجه مي   

كند كه بايد     كمك به همسايگان فقيرترش و همچنين آرمانش براي نفوذ در منطقه، احساس مي            
.  پاسـخ مثبـت دهـد       و پاكـستان   هاي نظامي همسايگانش، به ويژه اردن       به درخواست مساعدت  

توانـد بـر هـر دو اعمـال نفـوذ كنـد، يعنـي                  مـي   انتقال سـالح دو سـر دارد كـه آمريكـا           مسئله
دهنـده،     را از سـر دومـش، يعنـي انتقـال          مسئلهتا به حال ما عمدتاً      . دهنده  كننده و انتقال    دريافت

  .ايم مورد بحث و بررسي قرار داده
 نكته دوم اينكه ارتش ايران ماشيني با بازده كامل نيست كه فرماني از سوي مافوق صادر           -3

بـه دسـت   ] تـسليحات [چنانچه انتقال . بدون هيچ انحرافي از سوي زيردست اجرا گرددشود و  
اي انجام گيرد كه با قوانين دولت اياالت متحده آشنايي ندارند، آن وقـت بايـد                  تجربه  افسران بي 

 كـارآزموده و يـا      نيروهاينيروهاي مسلح ايران داراي     . منتظر نقض غيرعمدي قوانين نيز باشيم     
  .نگي نيستند كه چنين امكاني به صفر برسدكامالً هماه

د خواسـته شـود تـا بـا     آبـا   و اسـالم    آمريكا در امـان    نرايكنيم از سف     بنابراين، پيشنهاد مي   -4
تمـاس بگيرنـد و خطـرات ذاتـي         )  و بوتو  از جمله حسين  (رتبه كشورهاي ميزبان      مقامات عالي 

 به كشورهاي ثالث را براي آنها        آمريكايي از ايران   مبدأترتيبات پنهاني انتقال تجهيزات نظامي با       
 شود چنانچه قوانين و مقررات      تأكيدبايد  . چنين ترتيباتي باالخره فاش خواهد شد     . تشريح كنند 

 در ايـن منطقـه و        احتماالً به نقـش آمريكـا      ، گردد، در نتيجه واكنش كنگره      نقض اياالت متحده 
محـور گفتگوهـا بايـد      .  لطمه وارد خواهد شد     و پاكستان  ، اردن روابط نظامي اين كشور با ايران     

تان مـا را از تقاضايـشان بـراي تجهيـزات     اصرار بر اين نكته باشد كه دولت اردن و دولت پاكس     
زماني كه از پيش نسبت به انتقال چنين تجهيزاتي         .  مطلع سازند   آمريكايي از ايران   مبدأنظامي با   

 البته اگر چنين    ؛هاي الزم براي انجام انتقال مزبور را آغاز كنيم          توانيم رويه    آنگاه مي  ،اطالع يابيم 
  . موافق باشد اياالت متحدههاي ترتيباتي با سياست

دهد، بايد در اسرع وقـت        چنانچه وزارت چنين طرحي را مفيد تشخيص مي       به اعتقاد ما     -5
د قرار گيرد، البته پيش از آنكه تيمـسار      آبا   و اسالم   آمريكا در امان   نرايرهنمودهايي در اختيار سف   

كـه در يـك تلكـس جداگانـه برايتـان            ( نظامي بيشتر به پاكستان    تجهيزات بابت انتقال    وفانيانت
 قـرار   توفانيـان جاي اينكه در اختيار     ه  اگر چنين پيشنهادي ب   . با ما تماس بگيرد   ) گردد  ارسال مي 
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شد، احتماالً مراحـل كـار        يروي هوايي و يا نيروي زميني ارتش شاهنشاهي ارسال مي         بگيرد به ن  
تجهيـزات  [ بـر لـزوم حـل مـشكل انتقـال            مسئلههمين  . گرفت  بدون مشورت با ما صورت مي     

  . دارد تأكيداز هر دو سو، يعني انتقال دهنده و دريافت كننده، ] نظامي
  هلمز

  
  118سند شماره 

  1354 مهر 29 -1975 اكتبر 21  مانهمحر
   ايران،سفارت آمريكا: به    سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  6479تهران : مرجع
  به كشور ثالث] تسليحات[درخواست شاه براي اطالعات مربوط به انتقال : موضوع

بـراي  ) مرجع تلكس   3 و   2 بندهاي( به درخواست شاه      موارد زير رهنمودي براي پاسخ     -1
 انتقال اقالم نظامي توليد شده در يك كـشور خـارجي بـا              در اطالعات مربوط به قوانين آمريكا    

  . به يك كشور ثالث استاستفاده از اطالعات فني كسب شده از اياالت متحده
 حصول اطمينان از    برايكنترل انتقال تجهيزات و فناوري دفاعي       به منظور     قوانين آمريكا  -2

قـوانين  .  وضع شـده اسـت     ، خارجي اياالت متحده    همسو بودن صدور اقالم حساس با سياست      
هاي مزبور را به كل صادرات تجهيزات و فناوري نظامي، و نه فقـط                موجود حوزه شمول كنترل   

محـدود سـاختن حـوزه      . دهد  ، بسط مي  م موجود در انبارهاي نيروهاي مسلح اياالت متحده       اقال
 در واقـع نقـض غـرض        ،هاي ايـاالت متحـده      هايي به اقالم موجود در انبار       شمول چنين كنترل  

زات و فنـاوري دفـاعي در ايـن         هاي صادراتي خواهد بود، زيرا كليه صادرات بالقوه تجهي            كنترل
  . گيرند مقوله جاي نمي

 اختيارات دولت در ارتباط با انتقال فناوري دفاعي به موجب دو مرجع اساسـي محـدود          -3
هاي نظامي خارجي است كه به موجـب آن انتقـال هـر گونـه اقـالم           ابتدا قانون فروش  . شود  مي

ارچوب اين قانون بايـد بـه تـصويب دولـت آمريكـا              در چ  دفاعي فروخته شده از سوي آمريكا     
كه با استفاده از اطالعات فني ارايـه شـده از           نيز  طبق تفسير، قانون مزبور اقالم دفاعي را        . برسد

شـوند شـامل    سوي دولت اياالت متحده در چارچوب اين قانون در خارج از كشور توليـد مـي      
ويب مورد به مورد را به دولت آمريكا        هاي نظامي خارجي فقط اجازه تص       قانون فروش . شود  مي

 قـانون   414 است كه به اسـتناد بنـد         »المللي سالح   مقررات انتقال بين  «دومين مرجع   . داده است 
مقررات فـوق نـاظر بـر صـادرات         .  تدوين شده است   1954اصالح شده امنيت متقابل مصوب      

 و همچنـين صـدور مجـوز    تجاري اقالم و فناوري موجود در فهرست تسليحاتي اياالت متحده   
طبق اين مقررات، شرط موافقت با صـدور مجـوز          . توليد چنين اقالمي در خارج از آمريكاست      

 بـدون   كند كه  آن است كه كشور دريافت كننده مجوز موافقت          ،توليد اقالم مزبور در هر كشور     
ه از فناوري خريـداري شـده   موافقت قبلي دولت اياالت متحده هيچگونه اقالمي را كه با استفاد         
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كند، به هيچ شخصي خارج از حوزه مشخص شده در مجـوز، كـه در واقـع                    توليد مي  از آمريكا 
المللـي سـالح،      طبق مقررات انتقـال بـين     . حوزه مجاز براي فروش آن اقالم است، انتقال ندهد        

بـا  . در مجوز اصلي با حوزه فروش وسيعي موافقت كند        تواند     به لحاظ تئوري مي    اياالت متحده 
هايش براي اجراي اهـداف        عمالً اين بوده كه همسو با مسئوليت       وجود اين، رويه اياالت متحده    

در بسياري از موارد، حوزه فـروش بـه   . دكن قانون فوق، حوزه فروش را بسيار محدود         414بند  
موافقت بـا انتقـال اقـالم بـه خـارج از            . شود  داري كرده، محدود مي   كشوري كه فناوري را خري    

  . پذير است هاي مورد به مورد امكان  فقط با بررسي،حوزه فروش مشخص شده در مجوز
مالحظات تجاري مهمـي نيـز وجـود        ممكن است   هاي دولتي،      عالوه بر اين محدوديت    -4

صـادرات فنـاوري، حـوزه فـروش        هر شركت آمريكايي به هنگام تقاضاي مجـوز         . داشته باشد 
پيشنهادي خود را نيز بر اساس طرحش براي تقسيم بازار بالقوه محصول مورد نظر بـا خريـدار                  

دولـت آمريكـا در بررسـي تقاضـاي مزبـور از            ممكن اسـت    . كند  خارجي به ضميمه تسليم مي    
ر پس از آنكـه مجـوز صـاد       . شركت فروشنده بخواهد حوزه پيشنهادي محدودتري انتخاب كند       

شد، درخواست براي تصويب فروش محصول مورد نظر به خارج از حوزه فروش مجـاز بايـد                 
توسط شركت آمريكايي به دولت آمريكا تسليم شود و نه خريدار خارجي؛ احتمال دارد شركت 

. كنـد آمريكايي به منظور حفظ بازار خودش از تسليم چنين درخواستي بـه دولـت خـودداري                 
  .كنم، هيچ كنترلي بر چنين تصميماتي ندارد  ميتأكيدنترلي، دولت اياالت متحده هيچ ك

 در ارتباط با موارد خاصـي        در ارتباط با قابل اجرا بودن قوانين و مقررات اياالت متحده           -5
كه  همين پيام داليل لزوم تصويب قبلي انتقال هر گونه تسليحاتي            2 بند ذكر كرده است،     كه شاه 

 توليد كنـد بـه كـشورهاي ثالـث را           »ارِس« ممكن است تحت قراردادش با شركت        دولت ايران 
هـا و هليكوپترهـاي    المللي سالح نيز براي سالح حتي تحت مقررات انتقال بين. دهد  توضيح مي 

توليـد ايـن بـوده كـه بـا          نظامي و ساير اقالم قابل توجه، رويه دولت آمريكا در تصويب مجوز             
هاي مورد به مورد   گزينه بررسي،هاي نسبتاً محدود حوزه فروش در مجوز اصلي     تصويب حوزه 

تعقيـب چنـين   . پيشنهاد براي فروش محصوالت مورد نظـر را بـراي خـود محفـوظ نگـاه دارد         
هـا از     زوم تغيير سياسـت   دهد در صورت تغيير روابط ديپلماتيك و ل          اجازه مي  اي به آمريكا    رويه

 با كشوري كه در محـدوده  توان تصور كرد كه روابط اياالت متحده  مي. منافع خود حفاظت كند   
 مايل  يك حوزه فروش بزرگ قرار دارد ممكن است به قدري تغيير كند كه ديگر اياالت متحده               

با استفاده از فناوري آمريكايي ساخته شـده اسـت، خريـداري            نباشد آن كشور تجهيزاتي را كه       
  .اي داشته باشيم توانيم نظريه  ما، در حال حاضر نمي.كند

كنيم اين خـط را دنبـال كنيـد كـه             ، پيشنهاد مي   هليكوپترها با شاه   مسئله در بحث بر سر      -6
 شـاقي نيـست و اينكـه دولـت          ها لزوماً كار    تجربه نشان داده تصويب مورد به مورد درخواست       

اياالت متحده حاضر است درخواست براي تصويب انتقال هليكوپترهايي را كه ممكن است در              
فرض ما اين است كه اولين هليكوپترهـاي توليـد   .  توليد شود فوراً مورد بررسي قرار دهد      ايران



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

285

 كمتـر   ، استفاده قرار گيرد و در سالهاي اوليه توليد         براي رفع نيازهاي داخلي مورد     شده در ايران  
اي   سازي ايران بـه نقطـه       هر زمان صنايع هليكوپتر   . تقاضايي براي انتقال هليكوپترها مطرح شود     

رسيد كه صادرات زياد هليكوپتر امكان يافت، چنانچه شركت آمريكايي صاحب فناوري تمايلي 
 بسط حوزه فـروش را مـورد بـازبيني قـرار            ئلهمسبه اين امر داشت، دولت آمريكا حاضر است         

  .توانيم هيچ تعهدي بر عهده بگيريم در حال حاضر نمي. دهد
  اينگرسل

  
  119سند شماره 

  1354 آبان 8 -1975 اكتبر 30  سرّي
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از

  6479 تهران -، ب249548 وزارت امور خارجه -الف: مرجع
  به كشور ثالث] تسليحات[ براي اطالعات مربوط به انتقال درخواست شاه: موضوع

هـاي    ها در ارتبـاط بـا امكـان فـروش سيـستم             مرجع توجه شما را به مطالب مندرج در         -1
چنانكـه  . كـنم    به كشورهاي ثالث جلب مي     آمريكا در ايران  تسليحاتي توليد شده تحت ليسانس      

اي براي شاه در تالشـش بـراي           توليد مشترك تجهيزات دفاعي اهميت ويژه      مسئلهآگاه هستيد،   
يكي از ابعاد اقتصادي مهم طرح شاه شامل صدور اقالم توليد شـده             .  پايه فني ايران دارد    يارتقا

هـاي    ، شـركت  هاي مستقر در واشنگتن     ماههاست كه آژانس  . استقه  در ايران به كشورهاي منط    
ايم و ظاهراً داريم بـه تـصميمات          آمريكايي، و ما مشغول بحث و گفتگو درباره اين مسايل بوده          

 شـاه . شويم   نزديك مي  »ماوريك«هاي تاو و      مهم و نهايي در ارتباط با توليد هليكوپتر و موشك         
 ابراز تمايـل كـرده       به خريد هليكوپترهاي توليد شده در ايران       لي واضح گفته است كه مصر     خي

  .است
 الـف   مرجعتري از آنچه در        به اعتقاد ما دولت ايران مستحق آن است كه اطالعات دقيق           -2

 بـه   يِ تحت ليسانس آمريكا در ايـران      هاي تسليحات    در قبال فروش سيستم    درباره مواضع آمريكا  
ما هيچ مشكلي در ارتباط با ابالغ بخش مربـوط بـه            . كشورهاي منطقه آمده است، دريافت كند     

 با قـوانين  هاي اصلي ايران  به دولت ايران نداريم زيرا شخصيت    قوانين و مقررات اياالت متحده    
 ابـالغ قـوانين      بـا  ولي مشكلي كـه صـرفاً     . ا انتقال تجهيزات خريداري شده آشنا هستند      مرتبط ب 

او صـدها ميليـون دالر در       . دهـد    نمـي  مـشغولي شـاه    وجود دارد اين است كـه پاسـخي بـه دل          
االمكان اطالعات كـاملي      گذاري خواهد كرد، بنابراين بايد حتي       هاي توليد مشترك سرمايه     پروژه
اي متكي    هاي منطقه   تواند به فروش    آيا او مي  .  امكانات اقتصادي اين تعهدات داشته باشد      درباره

كنيد كه هيچ شاه يا تاجر باكفايتي بدون انتظار سود يـا               مي تأييدو اميدوار باشد يا خير؟ مطمئناً       
هـايي    دسـت بـه اجـراي چنـين پـروژه     ،مسايل جبراني ديگري نظير آموزش و انتقـال فنـاوري    

  .دزن نمي
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 كـه آيـا     مـسئله  به اين نكته توجه داشته باشيد كه برخورد انتزاعي دولت آمريكا با ايـن                -3
 براي دولـت    ، را تصويب خواهيم كرد يا خير      هاي تسليحاتي توليد شده در ايران       فروش سيستم 

 نيز  هاي آتي برخي تسليحات به برخي كشورها         فروش مسئله. اياالت متحده بسيار دشوار است    
تواند، و بايد، هم اينـك         اين مشكلي است كه مي      به اعتقاد ما   ساز خواهد بود، ولي     بسيار مشكل 

 الـف را در  مرجـع بنابراين، در صورت موافقت شما، اطالعـات حقـوقي منـدرج در    . حل شود 
هــاي  هـا بخــواهيم تـا اطالعـاتي دربــاره طـرح     اختيـار دولـت ايــران قـرار بـدهيم و از ايرانــي    

آنگـاه از   .  به مـا ارايـه دهنـد        هاي دفاعي به كشورهاي منطقه      ان براي فروش سيستم   ش  پيشنهادي
ها اجازه دارند بـراي فـروش مـثالً فـالن             وزارتخانه خواهيم خواست تا تصميم بگيرد آيا ايراني       

ه به عبارت ديگر، اجـاز    . ريزي كنند يا خير      ظرف مثالً فالن مدت برنامه     تعداد هليكوپتر به مصر   
ات توليد تأسيس در   گذاري ايران   جاي آنكه پس از سرمايه    ه  هاي مورد به مورد را ب       بدهيد بررسي 

 مان به ايران توانيم در پاسخ   البته بديهي است كه مي    . مشترك انجام دهيم، همين حاال انجام دهيم      
مـان در صـورت بـروز          از مواضـع   ها جهـت حفاظـت      مفادي نيز براي تعويق اجراي اين برنامه      

                . بگنجانيم،هرگونه رويداد غيرمنتظره در آينده
  هلمز

  
  120سند شماره 

  1354 آبان 14 -1975 نوامبر 5  محرمانه
   تهران،سفارت آمريكا: به    سي.دي  واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  249548 وزارت امور خارجه -، ب10573 تهران -الف: مرجع
  به كشور ثالث] تسليحات[ براي اطالعات مربوط به انتقال درخواست شاه: موضوع

   از معاون وزير اينگرسل:سفير  
ن پيام شد بار ديگر      شما كه موجب ارسال آ      هاي قابل درك    مان را در پرتو نگراني       مواضع -1

توانستم در حال حاضر كمك بيشتري به شـما بكـنم، ولـي بـه خـود           مايل بودم مي  . مرور كردم 
 جمهور و همچنـين منـافع دولـت ايـاالت           رئيسام كه سياست ما با تصميم         اطمينان خاطر داده  

  .متحده همخواني دارد
ايل مربـوط بـه توليـد        بر روي مـس    وزيران متعاقب تحقيقاتي كه از سوي كميته معاونت         -2

 جمهور توصيه كـردم كـه فـروش         رئيس صورت گرفت، ماه مارس گذشته به        مشترك در ايران  
 بايد قبالً به طور كتبـي       ، به كشورهاي ثالث   ، توليد شده  كليه اقالمي كه به طور مشترك در ايران       

دولت ايران بايد در طول مذاكراتي كه بابـت         ...  برسد و مورد به مورد به تصويب اياالت متحده       
بـه   مـي    2ايـن توصـيه در تـاريخ        . گيرد از اين امر اطـالع يابـد         يك پيشنهاد خاص صورت مي    

  .  جمهور رسيدرئيستصويب 
گذارم، ولـي    با شاه به خودتان واميآينده شما را در گفتگوهاي مسئلهچگونگي توضيح اين  
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  . اطمينان حاصل كنيد كه او كامالً سياست ما را درك كرده باشدبه هر حال بايد
 مرجع(مان در ارتباط با اين موضوع          پاسخ ما به درخواست شاه براي ابراز مواضع قطعي         -3
قانوني آن متمركز بود، به اين دليل كـه بـه            - هاي حقوقي   در واقع تا حدود زيادي بر جنبه      ) ب

هاي حاكم بر اقدامات ما به ايشان ارايه           روشني از محدوديت   مالًكااعتقاد ما بايد بتوانيد توضيح      
 بود كه نشان دهيم حاضريم تعهداتي بر عهده         - و شايد هم بدتر از آن      -كننده  بسيار گمراه . دهيد

.  تحت شرايط متفاوتي در آينده توان ايفاي آن را نداشته باشـيم            استبگيريم كه در واقع ممكن      
 تصميم بگيرد يك يا چنـد پـروژه         ام، چنانچه ايران     برداشت كرده  آنگونه كه از وضعيت موجود    

كشد تا اولين اقالم مورد نظر از خط توليد  توليد مشترك را به مورد اجرا بگذارد، سالها طول مي        
  . بيرون بيايد

نبارهاي خودش  نيازهاي داخلي و پر كردن اتأمين براي فرض ما اين است كه اولويت ايران
تـر شـود، اهميـت        تواند تا زماني كه امكان صادرات اقالم فـوق جـدي             مي مسئلهباشد و همين    

  .صادرات را به تعويق بياندازد
 بـه كـشورهاي ثالـث فقـط     دانيد، انتقال تجهيزات تحت كنترل اياالت متحده       چنانكه مي  -4
 خـودش حاضـر اسـت مـستقيماً همـان      ايـاالت متحـده  تواند به كشورهايي مجاز باشد كـه        مي

بنابراين نبايـد وانمـود كنـيم كـه در حـال            . تجهيزات را به آن كشورها انتقال دهد و يا بفروشد         
هايي در موقعيتي نامعلوم در آينده در اين ارتباط قابل اجرا خواهـد                 دانيم چه سياست    حاضر مي 

  .  با مصربود، به ويژه در ارتباط
 ملزومـات نظـامي در حـال     تأمين كلي روابط آتي دو كشور در زمينه         مسئلهدر حال حاضر،    

بسته به نوع نتايجي كه به دست خواهد آمد، ممكـن اسـت مـشورت مفـصل بـا                   . بررسي است 
تـوانيم    اين هم يك دليل خاص و اضافي براي اينكه در حال حاضر نمـي             . كنگره ضروري باشد  

 تقبـل   بـه مـصر   رادر ايـران مشترك  شده  ونه تعهدي در قبال فروش آتي تجهيزات توليد   هيچگ
  .كنيم
كـنم در خـالل     بـه ديـدار شـاه رفتيـد، پيـشنهاد مـي         مـسئله  زماني كه براي توضيح اين       -5

نـشان داده كـه      نماييد كه تجربـه      تأكيد به ايشان    ،مسئلهتوضيحاتتان درباره جوانب حقوقي اين      
توانيد به ايشان اطمينان بدهيد كـه         مي. اندازه شاق نيست     در اين ارتباط بي    شرايط اياالت متحده  

عـالوه بـر ايـن، بـا     .  در اسرع وقت به آن رسيدگي خواهد شـد     ،به محض ابالغ هر درخواست    
هـا     و اشتراك بسياري از منافع، دلمشغولي       و ايران  توجه به روابط به ويژه نزديك اياالت متحده       

 فـروش يـا انتقـال       ،استراتژيك دو كشور، انتظـار داريـم در اكثـر مـوارد           -و ديدگاههاي سياسي  
  . با نظر مساعد مواجه گردداز ايران] تسليحات[

 پيامتـان  3 بنـد  نبايـد آنگونـه كـه در    به اعتقاد من شما نبايد پا را از ايـن فراتـر بگذاريـد و     
  .ايد از دولت ايران درخواست اطالعات نماييد نوشته

  كيسينجر
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  121سند شماره 
  1354 آبان 19 -1975 نوامبر 10  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه آمريكا: به   تهران،سفارت آمريكا: از
 وزارت امور خارجـه  -، ب1975 اكتبر 21ز ـ  210215 وزارت امور خارجه -الف: مرجع

  1975 نوامبر 4ز ـ 041601
  به كشور ثالث] تسليحات[طالعات مربوط به انتقال ادرخواست شاه براي كسب : موضوع

ـ       .  نوامبر سفير به وزير دربار     9 نامه مورخ    - 1 موقـع اسـت زيـرا      ه  تحويـل ملزومـات بـسيار ب
  . و دولت ايران براي توليد مشترك هليكوپتر در مرحله بسيار حساسي استمذاكرات كارخانه بل

  .گردد  رونوشت نامه با پست ارسال مي-2
  هلمز

***  
  1975 نوامبر 9 -تهران

  علمعاليجناب اسداهللا 
  تهران -وزير دربار همايوني

  وزير محترم
هـاي دولـت ايـاالت     چندي پيش اعليحضرت همايوني از بنده خواستند قـوانين و سياسـت       

متحده را در ارتباط با فروش و يا انتقال اقالم نظامي كه ممكن است با استفاده از اطالعات فني                   
پوزش بنـده را از     .  برسانم  ساخته شوند، به اطالع ملوكانه      در ايران  كسب شده از اياالت متحده    

  . دريافت شده است، بپذيريد در ارايه اطالعات مزبور كه به تازگي از واشنگتنتأخيربابت 
مواضـع   را مورد بحـث قـرار دهـم،          مسئلهخواهم پيش از آنكه مقتضيات حقوقي         اجازه مي 
 را با بيان دو اصل بنياديني كه راهنماي اقدامات ما در اين زمينه است، به اجمـال                  اياالت متحده 
اول اينكه انتقال اقالم دفـاعي توليـد شـده بـا اسـتفاده از فنـاوري آمريكـايي بـه                     . توضيح دهم 

 خود حاضر باشـد  ت متحده فقط به آن دسته از كشورهايي مجاز است كه اياال ،كشورهاي ثالث 
 تجهيزات فوق را مـستقيماً بـه آنهـا انتقـال دهـد و يـا بفروشـد، و دوم اينكـه ايـاالت متحـده                         
درخواست براي انتقال اقالم دفاعي را فقط به صورت مورد به مورد و در زمان ابـالغ پيـشنهاد                   

تجربه نشان داده است كـه شـرايط        . لث مورد بررسي قرار خواهد داد     انتقال آن اقالم به كشور ثا     
 انـدازه شـاق نيـست و بـه ايـران            بـي ] تسليحات[ براي بررسي درخواست انتقال      اياالت متحده 

 دهيم كه در زمان ابالغ هر درخواست به دولت اياالت متحده، در اسرع وقت بـه آن       اطمينان مي 
 و   و ايـران   عالوه بر اين، با توجه به روابط به ويژه نزديك اياالت متحـده            . رسيدگي خواهد شد  

اسـتراتژيك دو كـشور، انتظـار       -ها و ديـدگاههاي سياسـي       اشتراك بسياري از منافع، دلمشغولي    
  . با نظر مساعد مواجه گرددراناز اي] تسليحات[ فروش يا انتقال ،داريم كه در اكثر موارد

 به منظور حصول اطمينـان از       ،قوانين ناظر بر كنترل انتقال تجهيزات و فناوري دفاعي         در آمريكا 
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قوانين موجود .  وضع شده است خارجي اياالت متحده همسو بودن صدور اقالم حساس با سياست
هاي مزبور را به كل صادرات تجهيزات و فناوري نظامي، و نه فقط اقالم موجود   كنترلحوزه شمول

محـدود سـاختن حـوزه شـمول چنـين          . دهـد   ، بسط مي  در انبارهاي نيروهاي مسلح اياالت متحده     
هـاي صـادراتي        قع نقض غرض كنترل    در وا  ،هاي اياالت متحده    هايي به اقالم موجود در انبار       كنترل

بـا  . گيرنـد   خواهد بود، زيرا كليه صادرات بالقوه تجهيزات و فناوري دفاعي در اين مقوله جاي نمي              
 بـا   هاي توليد شده در ايـران        در ارتباط با فروش سالح     توجه خاص به شمول قوانين اياالت متحده      

، انتقال هر گونه سالح توليد شده تحت اين قرارداد كه در آن از              »ارِس«كايي  مشاركت شركت آمري  
  . برسد بايد قبالً به تصويب اياالت متحده،فناوري آمريكايي استفاده شده باشد

. شود  ساسي محدود مي  اختيارات دولت در ارتباط با انتقال فناوري دفاعي به موجب دو مرجع ا            
هاي نظامي خارجي است كه به موجب آن انتقال هر گونه اقالم دفـاعي فروختـه                  ابتدا قانون فروش  

طبـق تفـسير،    .  بايد به تصويب دولت آمريكـا برسـد        ، در چارچوب اين قانون    شده از سوي آمريكا   
 ارايه شده از سوي دولت ايـاالت متحـده   قانون مزبور اقالم دفاعي را كه با استفاده از اطالعات فني      

هـاي    قـانون فـروش   . شـود   شوند نيز شامل مي     در چارچوب اين قانون در خارج از كشور توليد مي         
 ،دومـين مرجـع  . نظامي خارجي فقط اجازه تصويب مورد به مورد را به دولـت آمريكـا داده اسـت              

نون اصالح شده امنيت متقابل مصوب       قا 414المللي سالح است كه به استناد بند          مقررات انتقال بين  
مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاري اقالم و فناوري موجود در فهرست           .  تدوين شده است   1954

طبق .  و همچنين صدور مجوز توليد چنين اقالمي در خارج از آمريكاست           تسليحاتي اياالت متحده  
وليد اقالم مزبور در هـر كـشور آن اسـت كـه كـشور               اين مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز ت       

 بدون موافقت قبلي دولت اياالت متحده هيچگونه اقالمي را كه با كند موافقت ،دريافت كننده مجوز
كند، به هيچ شخصي خارج از حوزه مشخص           توليد مي  استفاده از فناوري خريداري شده از آمريكا      

طبق مقررات انتقال .  وزه مجاز براي فروش آن اقالم است، انتقال ندهدشده در مجوز، كه در واقع ح
تواند در مجوز اصلي با حوزه فـروش وسـيعي             به لحاظ تئوري مي    المللي سالح، اياالت متحده     بين

هـايش    همسو بـا مـسئوليت     عمالً اين بوده است كه       با وجود اين، رويه اياالت متحده     . موافقت كند 
در بسياري از موارد،    .  قانون فوق، حوزه فروش را بسيار محدود نمايد        414براي اجراي اهداف بند     

موافقـت بـا انتقـال      . شـود   حوزه فروش به كشوري كه فناوري را خريداري كرده است، محدود مي           
پذير   به مورد امكانهاي مورد  فقط با بررسي،اقالم به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز

  ) سند يافت نشد3صفحه (. است
 مايـل بـه توضـيح       توفانيـان در صورتي كه اعليحضرت همايوني، يا خود شما و يا تيمـسار             

  .بيشتر باشند، با كمال ميل در خدمت خواهم بود
  با احترام و ارادت شخصي

  ريچارد هلمز
  رسفي
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  122سند شماره 
  1354 آبان 25 -1975 نوامبر 16  بندي  بدون طبقه

   سرهنگ فريلند- ستادرئيس - مستشاري نظاميهيأت: به  پرشت. اچبخش سياسي : از
  به كشور ثالث] تسليحات[مراحل انتقال : موضوع

چـه از محـل برنامـه       ( سـاخت ايـاالت متحـده      انتقال اقـالم دفـاعي        براي درخواست ايران 
به كـشورهاي ثالـث بايـد طبـق         ) هاي نظامي و چه از محل خريدهاي نظامي خارجي          مساعدت

  :مراحل زير صورت گيرد
  
 براي انتقال برخي تجهيزات دفاعي به يك كشور خاص           را  دولت ايران درخواست خود    -1

در گذشته، معاون وزير جنگ در امور تسليحات اين درخواست را از            . كند  ت تسليم مي  به سفار 
  . داده است سوي دولت ايران انجام 

ايـن  . كنـد   مخابره مي   و وزارت دفاع    را به وزارت امور خارجه      سفارت درخواست ايران   -2
تـرين مالحظـه      اصلي.  را قبول و يا رد نمايند      گيرند كه درخواست ايران     ها تصميم مي    وزارتخانه

 خـود حاضـر اسـت چنـين اقالمـي را بـه          گيري آن است كه آيا ايـاالت متحـده          در اين تصميم  
  .كننده مزبور انتقال دهد يا خير دريافت

خواهـد    كننده مي    از كشور دريافت   ن درخواست موافقت شد، اياالت متحده      چنانچه با اي   -3
 بـه كـشور ديگـري       يافته را بدون اطالع قبلي اياالت متحده        تا كتباً تضمين نمايد كه اقالم انتقال      

  .انتقال نخواهد داد
 درخواسـت مزبـور را بـه        ت امور خارجه   زماني كه اين تضمين كتبي دريافت شد، وزار        -4

معموالً تشريفات تـصويب درخواسـت فـوق در         . كند  مجلس سنا و مجلس نمايندگان ابالغ مي      
  . كشد  روز طول مي10كنگره 
دهد كه با انتقال اقالم مـورد    پس از تصويب در كنگره، سفارت به دولت ايران اطالع مي   -5
  .موافقت شده استنظر 

] ايرانـي [قتضي به اطالع همتايان      مراحل فوق را به طور م      ،هاي خدمات   شايسته است بخش  
  :خود برسانند، و در عين حال توجه آنها را به نكات زير جلب نمايند

ح در اسـرع     براي انتقـال سـال     هاي ايران    بر آن است كه درخواست      تالش اياالت متحده  -
 بـراي انتقـال   در گذشته حتي يـك درخواسـت ايـران       . وقت مورد رسيدگي قرار گيرد    

 . سالح نيز رد نشده است
 بـراي انتقـال اقـالم دفـاعي، بايـد ايـن              به منظور تسريع رسيدگي به درخواسـت ايـران        -

. رتخانه ابـالغ شـود    درخواست به محض اتخاذ تصميم از سوي دولت ايران بـه سـفا            
 .بهترين كانال ارتباطي معاون وزير جنگ در امور تسليحات است

 نماييد كه هيچگونه اقالم دفاعي نبايد قبـل از كـسب موافقـت دولـت آمريكـا بـه                  تأكيد -
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 عواقـب   ، طبـق قـوانين آمريكـا      مـسئله در صورت نقض ايـن      . كشور ثالث انتقال يابد   
 .  خواهد شدهاي فروش تسليحات به ايران مهوخيمي گريبانگير برنا

بـه كـشور    ] تسليحات[ هر گونه پيشنهاد انتقال      ، بر اين باوريم كه با همكاري متقابل      -
 .به نحو احسن طي خواهد كردمراحل مقتضي را ثالث 

 پرشت. اچ. سروان
  

  123سند شماره 
    محرمانه

  سي. ديواشنگتن، وزارت امور خارجه آمريكا: به  تهران، يكاسفارت آمر: از
  167901 -وزارت امور خارجه : مرجع

  هاي امنيتي  مساعدتاقتضائاتگزارش : موضوع
ر تلكـس مرجـع وزارت امـور    گردد بنا بر دستور مندرج د       گزارشي كه به پيوست ارسال مي     

هاي اين گزارش بر اساس توضيحات        بخش. هاي توضيحي بعدي تهيه شده است       خارجه و پيام  
 تنظيم شده است، ولي برخي از       167901 تلكس وزارت امور خارجه به شماره        3مندرج در بند    

از اند، كـه ايـن امـر بـر اسـاس درك مـا                 هاي درخواستي در بند مزبور پوشش داده نشده         بخش
  . هاي توضيحي بعدي بوده است دستورات وزارتخانه و پيام

هـاي متفـاوت       و بخـش   گزارش پيوست محصول مشترك هيأت مستشاري نظـامي آمريكـا         
  . سفارت است

  سوليوان
  

  هاي امنيتي چارچوب برنامه مساعدت در  و آمريكاگزارش روابط ايران
  : منافع آمريكا در ايجاد رابطه مساعدت امنيتي با ايران) 1 (-الف

كننـده     به موقعيت مهم جغرافيايي آن، جايگـاهش در حكـم يـك توليـد              اهميت اصلي ايران  
پيمانان اصلي ما و  ز همعمده نفت و كشوري داراي ذخاير گازي عظيم، وابستگي شديد برخي ا          

 به همچنين وابستگي كمتر ما به نفت ايران، و نقش نوظهور ايران در رهبري منطقه خليج فارس 
 اساساً كشوري متمايل به غـرب اسـت، و ايـن            ايران. طور اخص و در منطقه به طور اعم است        
. بوده اسـت  ) و قبل از آن روسيه     (بر هژموني شوروي  تمايل ناشي از مقاومت سنتي ايران در برا       

  از زمان جنگ جهاني دوم به اين سو تالش كرده است با حمايت از ايران               اياالت متحده آمريكا  
 نيـز از    ايـران .  را تقويـت كنـد      اين نقـش   - و در نتيجه با ثبات     -در ايجاد اقتصاد و ارتشي قوي     

 به طور دو جانبه حقـوق، اختيـارات و تـسهيالتي در             طريق همكاري در چارچوب پيمان سنتو     
ي  سهم بـه سـزاي     به طور خالصه، تقويت روز افزون ايران      .  قرار داده است   اختيار اياالت متحده  

  .در حفظ منافع ملي مشترك ما دارد
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  :شود هاي امنيتي شامل موارد زير مي اهداف مشخص مساعدت
هاي تسليحاتي     در پرورش توانايي استفاده و تعمير و نگهداري سيستم          مساعدت به ايران  -

 ،كسب شده از اياالت متحده
هاي نظامي متعارف به منظور تضمين امنيت كشور، كه           در توسعه نيرو    مساعدت به ايران  -

 به نوبه خود به حفظ ثبات كشور و حفاظت از منافع آمريكا كمك خواهد كرد،
 در ايجاد و حفظ نيروهـاي رزمـي و پـشتيباني لجـستيك بـه منظـور                   مساعدت به ايران  -

 بيني شده، برآوردن نيازهاي پيش
  در ايجاد و حفظ توان كافي و عملياتي بسيج نيروها،ايران مساعدت به -
اي به منظـور مقاومـت در برابـر           تر منطقه   هاي نزديك    حمايت از ايجاد و حفظ همكاري     -

 نفوذ كمونيسم عالوه بر اهداف ديگر،
  و گاز، و جهان آزاد به منابع نفت تضمين دسترسي مستمر اياالت متحده-
 . در ترتيبات امنيتي جمعي طرفدار غرب تشويق مشاركت ايران-
  

  :تهديدهاي خارجي و داخلي به زعم ايران) 2 (-الف
البته منظور اين نيست كه     . داند   متوجه خود مي    تهديد اصلي را از سوي اتحاد شوروي       ايران

تـرين رويـداد       به كـشورش را محتمـل       حمله مستقيم اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي      ايران
اي، در بهتـرين وجـه،         اذعان دارد كه در صورت وقوع چنين حمله        در واقع ايران  . كند  فرض مي 

تواننـد اميـد      ن فقـط مـي    سازي ارتش، نيروهاي مسلح ايرا      حتي با توجه به برنامه گسترده مدرن      
 در برابر يك حمله همه جانبه       - شايد فقط چند روز    -داشته باشند كه براي مدت بسيار كوتاهي      

بـا وجـود ايـن،      .  يعني تا وارد عمل شدن نيروهاي سياسي جهـان آزاد          - مقاومت كنند  شوروي
 تهديد غيـر مـستقيمي بـه همـان انـدازه بـزرگ، از طريـق                  از نظر ايران   اتحاد جماهير شوروي  

، از نظـر ايـران  .  سـاخته اسـت  ، متوجـه ايـران   كننـد نظيـر عـراق       هايي كه نيابتي عمل مي      دولت
تـرين     نزديـك  اگرچه پاكـستان  . تر ساخته است     اين تهديد را پيچيده    رويدادهاي اخير افغانستان  

 را فراهم آورده اسـت، و       ثباتي اين كشور نيز مايه نگراني ايران         در منطقه است، بي    شريك ايران 
 و ثبـات وضـعيت در        به وضوح لزوم باز نگاه داشتن تنگـه هرمـز          نهايتاً اينكه در جنوب، ايران    

  به منظور تأمين ضرورت استمرار جريـان نفـت كـه اقتـصاد ايـران                و درياي عمان   خليج فارس 
  .كند شديداً به آن وابسته است را حس مي

. ح و بـدون ابهـام اسـت       براي فائق آمدن بر تهديدهاي خارجي كـامالً واضـ          استراتژي ايران 
اگر . داند   به كشورش را محتمل نمي      حمله اتحاد جماهير شوروي    چنانكه در باال ذكر شد، ايران     

.  در برابـر آن متـصور نيـست        اي واقع شود، هيچ راهي براي مقاومت يك تنه ايران           چنين حمله 
بايد به منظور دلسرد كردن متجاوز دست بـه اقـدامات ايـذايي بزننـد و از ايـن                   نيروهاي ايراني   

رهگذر زمان الزم را براي وارد عمل شدن جهان آزاد جهت مذاكره و خـتم تجـاوز بـه دسـت                     
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كنيم كـه نيـروي هـوايي شاهنـشاهي ايـران       بيني مي ، پيشدر يك درگيري عمده با عراق . آورند
عمليـات  . اي هوايي عراق را از كار بيندازد و برتري هوايي را از آن خود كنـد               تواند پايگاهه   مي

گيري خـاك ايـران،    نيروي زميني شاهنشاهي ايران نيز با هدف دفاع و، در صورت لزوم، بازپس          
همزمان با آن، نيروي هوايي شاهنشاهي و نيروي دريـايي شاهنـشاهي ايـران              . انجام خواهد شد  

. ت مهم نفتي و خطـوط دريـايي ايـران را بـر عهـده خواهنـد داشـت                مسئوليت دفاع از تأسيسا   
اي بسيار مهم      قابليت جابجايي نيروها را در اين كشور پهناور به مسئله          عوارض طبيعي در ايران   

هاي هـشدار    سيستم تالش دارد، ايران با توجه به رويدادهاي اخير افغانستان     . مبدل ساخته است  
 يي در مناطق شرقي كشور مستقر سازد و همچنين در حال بررسي اقداماتي براي ارتقا                سريعتر

  .هاي نظامي خويش است قابليت جابجايي تاكتيكي نيروي
مهمتـرين  . گيرنـد    عمدتاً از دو منبع نـشأت مـي        تهديدهاي داخلي براي ثبات و امنيت ايران      

در ميـان   . انـد   خالفي هستند كه اخيراً تظاهراتي را در اين كشور به راه انداختـه            منبع گروههاي م  
تواننـد موجـب تحريـك مـردم و ايجـاد آشـوب در                اين مخالفان، رهبران مذهبي به ويـژه مـي        

 ، لبنان شان در عراق    پيمانان بالقوه    از اين مخالفان از هم     برخي. مراسم ديگر شوند  ها و     راهپيمايي
منبع دومي كه در حـال حاضـر        . گيرند  تري، مي   هاي عمده    الهام، و در برخي موارد كمك      و ليبي 

آيند، گروههاي تروريستي در      تر به حساب مي     اهميت كمتري دارد، ولي به طور بالقوه خطرناك       
د آزادسـازي فـضاي سياسـي رو بـه          فعاليت آنها در حال حاضـر كـه فراينـ         .  هستند درون ايران 

اين گروههاي تروريستي كه ظرف سه سال گذشـته         . پيشرفت است، در سطح حداقل قرار دارد      
انـد، توانـايي      اند، ولي هنوز كامالً محـو نـشده         هاي امنيتي ايران لطمه فراواني ديده       از دست نيرو  
  . دهاي مخل نظم عمومي را دارن ربايي، ترور و ساير فعاليت سرقت، آدم

يك اليه .  دولت ايران يك استراتژي دو اليه را براي مقابله با تهديدهاي داخلي اتخاذ كرده است
شامل افزايش آزادسازي فضاي سياسي به منظور كاهش انگيزه خشونت در ميان كساني اسـت كـه                 

راد  اوت ايـ 5شاه در نطقي كه به مناسبت روز مـشروطه در         . هاي سياسي داشته باشند     مايلند فعاليت 
خواهـد بـود و آزادي بيـان و    » صـد در صـد آزاد   «كرد، اظهار داشت كه از اين پس انتخابات ايران       

. هدف ايران استقرار يك دموكراسي به سبك غربي اسـت         . مطبوعات به طور كامل اجرا خواهد شد      
ات مجلس اجازه   قانوني كه قرار است براي اعطاي حق تجمع به تصويب برسد، به نامزدهاي انتخاب             

هاي   ست گزينه  ا دولت ايران بدين ترتيب اميدوار    . هاي سياسي برگزار كنند     خواهد داد تا گردهمايي   
 براي مقابله   دومين اليه استراتژي ايران   . تري نسبت به شورش سياسي در اختيار مردم بگذارد          مقبول

موريت نيروهاي پرشمار امنيتي هر چه      مأ. با تهديدهاي داخلي تالش براي حفظ نظم عمومي است        
بيشتر معطوف به كنترل تهديدهاي تروريستي و در عين حال پشتيباني از نيروهاي پليس در حفـظ                 

شاه اظهار داشته كـه در عـزم        . افكن، و متمايل به خشونت، است       نظم عمومي در برابر عناصر تفرقه     
ن فراينـد بايـد در محـدوده قـانون          خود براي ادامه آزادسازي فضاي سياسي مصمم است، ولي ايـ          

  . و حقوق همه محترم شمرده شود- صورت بگيرد
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  : آمريكاييهيأتها به زعم  تهديد) 3 (-الف
كند، يعنـي      درباره تهديدهاي موجود را تأييد مي      به طور كلي، هيأت آمريكايي نيز نظر ايران       

، و  تـر از سـوي عـراق         و تهديد عاجل   اين نظر كه تهديد اصلي از سوي اتحاد جماهير شوروي         
  . است متوجه ايران و افغانستانهاي تندرو در خليج فارس رژيم

ها و مقابله با تهديدها      در ارتباط با نوع ارتشي كه براي برآوردن نياز         نظرات ايران ) 4 (-الف
اي در ارتباط با تقويت نيروهاي نظـامي    در حال حاضر برنامه بسيار گسترده     ايران :مناسب است 

 درباره نيازهاي ارتش عـالوه بـر عوامـل نظـامي        نظرات ايران . كند  و دفاع از كشورش دنبال مي     
  :مشخص بر عوامل ديگري نيز استوار است

ها از هر     هاي خارجي و تمايل به بازداشتن قدرت         توسط قدرت  تجربه اشغال قبلي ايران    -
 . در آيندهگونه اشغال بعدي ايران

 .اي  در حكم يك قدرت منطقه نقش سياسي روز افزون ايران-
خصوص در حـوزه نيـروي كـار        هاي نظامي بر اقتصاد غيرنظامي، به          اثرات جانبي برنامه  -

 .ماهر از لحاظ فني، توسعه زيربنايي و كاربرد تكنولوژي غربي
هاي تسليحاتي جديد و نهايتاً نيل بـه خودكفـايي در     در كسب اوليه سيستم    توانايي ايران -

هاي تـسليحاتي فـوق بـا         اين زمينه، يعني كاربرد، حفظ و نگهداري و پشتيباني سيستم         
 . محدود و يا بدون مساعدت خارجيمساعدت

 .هاي نفتي ايران  اولويت باالي حفاظت از ميدان-
 . تمايل شاه به عدم وابستگي به فقط يك كشور براي تأمين سالح-
 در صـورت حملـه يـك         برخي شك و ترديدها نسبت به حمايت نهايي آمريكا از ايران          -

 .قدرت خارجي به اين كشور
 به كسب توانايي، در صورت امكان، حمايت از حكـام سـنتي در منطقـه در                  تمايل ايران -

برابر نيروهاي انقالبي از آنجايي كه، از نظر شاه، چنين حكام سلطنتي يا شبه سـلطنتي                
 .ايشان هستند بيني در روابط داخلي و منطقه داراي تداوم و قابليت پيش

  : با نيازهاي نظامي مشخص به شرح زير است در ارتباطنظرات ايران
  

 نيروي زميني
 و فقدان يـك شـبكه حمـل و نقـل مناسـب،              العبور در ايران    به دليل عوارض طبيعي صعب    

نيروي زميني شاهنشاهي ايران براي دفاع از مرزهـا و تأسيـسات نفتـي اسـتراتژيك مـستقر در                   
هـاي     بـا سـالح     در مقابل تهديد ارتش بزرگ و بسيار مجهز عـراق          مناطق همجوار با مرز عراق    

لـشگرها  . هاي مرتبط نياز دارد  به هليكوپتر، تجهيزات جابجايي نيرو در زمين، و سالح ،شوروي
هايي بايد براي حفظ و دفاع از ثبات در مناطق محوله به آنها و همچنين انجـام اقـدامات          و تيپ 

 بـه  در صورت تجـاوز عـراق  .  در مناطقي از كشور مستقر شوند ذايي در مقابل حمله شوروي    اي



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

295

استقرار دو لشگر پيـاده،     .  به نيروهاي مختلفي براي دفاع از مرزهاي غربي نياز است          خاك ايران 
هايي از لـشگر گـارد بـه          و بخش يك تيپ پياده، و دو لشگر زرهي، به همراه يك لشگر زرهي             

  .  الزم استحالت ذخيره، براي مقابله با حمله عراق
  .براي حفاظت از نواحي مرزي شرق نيز به يك لشگر پياده نياز است

شـرق كـشور    -جنـوب -سازي كامل، در بخـش شـرق        لشگر زرهي چهارم نيز، پس از فعال      
-اههاي ملـي و تـأمين امنيـت در بخـش شـرق     مستقر خواهد شد و مأموريت آن استقرار پاسگ    

  . شرقي كشور خواهد بود جنوب
  هاي پياده هوابرد بايد همچـون نيـروي ذخيـره عمـل كننـد، و در عـين حـال از تيـپ                        تيپ

  .هاي غيرمتعارف استفاده شود نيروهاي ويژه بايد در عمليات ويژه و جنگ
كه بخش هوانيروز ارتـش ايـران       دهد    ريزي در سطوح باال نشان مي       تمامي فاكتورهاي برنامه  

به دليل پهناوري كشور و شبكه حمـل و نقـل ناكـافي آن، افـزايش توانـايي                  . بايد گسترش يابد  
هـاي نفتـي      تحرك هوايي به ارتش ايران كمـك خواهـد كـرد تـا از مرزهـاي كـشور و ميـدان                    

  داراي پـنج   وز ارتش ايـران احتمـاالً     ، هوانير 1988 تا   1979بين سالهاي   . استراتژيكش دفاع كند  
 هليكـوپتر و يـك گـروه پـشتيباني          176 هر يـك بـا       ،)DSAG(گروه پشتيباني مستقيم هوانيروز     

العبـور   به منظور دفاع از مرزهاي صعب.  هليكوپتر خواهد بود   253با  ) GSAG(عمومي هوانيروز   
مستقيم هوانيروز نيـاز    ، به دو گروه پشتيباني      ترين تهديد، يعني حمله عراق      غربي در برابر بالقوه   

 اين دو گروه در محل استراتژيكي مستقر خواهند شد كه بتوانند در مقابل تهديد روسـيه               . است
غربـي    يك گـروه پـشتيباني مـستقيم هـوانيروز در جنـوب           . از شمالغربي نيز واكنش نشان دهند     

 وارد ات كاال كه از طريق بنـادر خلـيج فـارس    مستقر خواهد شد تا از وارد  نزديك خليج فارس  
يـك گـروه    . هاي عظيم نفتي واقع در آن منطقه حفاظت كننـد           شوند و همچنين ميدان     كشور مي 

شرقي كشور مستقر خواهد شد تا        پشتيباني مستقيم هوانيروز نيز در محلي استراتژيك در جنوب        
 حفاظت كند؛ و نهايتاً يك گروه پـشتيباني نيـز            و بقيه خليج فارس    از مرزهاي كشور با پاكستان    

در نزديكي مرزهاي شمالي و شرقي كشور مستقر خواهد شد و مأموريت آن حفـظ و دفـاع از                   
عمومي هوانيروز نيز در    گروه پشتيباني   .  است  يا افغانستان  ثبات در مقابل تهديد تجاوز شوروي     

. مركز كشور مستقر خواهد شد تا در صورت لـزوم بتوانـد در جهـات مختلـف پـشتيباني كنـد                    
 گـردان پيـاده و      10هاي جابجايي هوايي را با امكان حمـل           هوانيروز ارتش ايران بايد مأموريت    

روازهـاي  ؛ جنـگ ضـد تانـك؛ پ    )AH-1J(پشتيباني توپخانه در ميدان نبرد؛ پشتيباني آتش هوايي         
  .  تداركاتي، و تخليه مجروحين را داشته باشد شناسايي؛ لجستيكي،

  .اين نيرو براي حفاظت از شاه و دربار شامل لشگر گارد و يك تيپ پياده خواهد بود
  

   نيروي دريايي
همان طريـق و   و بخش اعظمي از واردات كشور از         از خليج فارس   كل نفت صادراتي ايران   
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 از لحاظ اقتصادي و سياسـي نيـاز بـه           گذرد؛ بنابراين، كشور ايران      در ورودي آن مي    تنگه هرمز 
ايجـاد يـك   .  دارد و دريـاي عربـي   اين منطقه به و از اقيانوس هند، به و از ،ورود و خروج امن   

 اهميتي اساسي براي تأمين امنيت تجارت آزاد در اين منطقه بـراي ايـران               ،يروي دريايي مدرن  ن
  . دارد

-، چهـار ناوشـكن    993-جـي .ناو سي   ، چهار رزم  ASW] ضد زيردريايي [دو كشتي پشتيباني    
هـاي   هاي مجهز به سيـستم موشـك       ناوچه سريع و قايق    12اسكورت كالس ووسپر، نزديك به      

ضـد  [ تا نه زيردريايي تهاجمي ديزلي توانايي ضدهوايي، ضدسـطحي و            شونده، و شش    هدايت
، و  ، و دريـاي عربـي     ، خليج عمـان    در خليج فارس   LOCs را براي حفاظت از      ASW] زيردريايي

 و  ASW توانـايي    ASW/يـك اسـكادران گـشتي     .  خواهـد داد    به ايـران   مناطق شمالي درياي هند   
ASUW      ريزي براي خارج كردن       برنامه.  را به واحدهاي سطحي خواهد بخشيدDDG   و ،SP/DDG 

هـايي    هاي مدرن يا كشتي      خريد ناوچه   و درياي عمان   كنوني و توسعه عمليات در خليج فارس      
  .ابه را ضروري ساخته استدر كالس مش

 توانايي نيروي دريـايي شاهنـشاهي را   ،افزوده شدن دو نوع هاوركرافت و تعدادي هليكوپتر       
 داده است، كـه  يبراي سركوب نفوذ نيروهاي برانداز از نوار ساحلي بسيار بلند اين كشور ارتقا     

دفـاع از جزايـر      دريايي، نيـروي واكـنش سـريع را بـراي            ييهمراه با ايجاد يك نيروي كماندو     
نيروي دريايي شاهنشاهي ايـران بـه منظـور         .  در اختيار اين كشور قرار خواهد داد       ساحلي ايران 

 تني فرانسوي مجهز بـه  275 نيروهاي گشتي و ضربتي سطحي خود، دوازده قايق گشتي         يارتقا
  . شونده را به خدمت گرفته است هاي هدايت سيستم موشك

 بـه    به تعويق افتاده، گسترش پايگاه بندر عباس       خت و ساز در بندر چابهار     از آنجايي كه سا   
براي انجام عمليـات    ) كالس كورش  (993-جي.ناوهاي سي   ها و رزم    منظور پشتيباني زيردريايي  

  . ضرورت يافته استخروج به خليج فارس و كنترل ورود و دريايي در درياي عربي
هاي تداركاتي بيشتر به نيروي دريـايي شاهنـشاهي توانـايي لجـستيكي بيـشتري                 تهيه كشتي 

خـاكي  -هـاي آبـي     كشتي. تري به آنها خواهد داد      خواهد بخشيد و اجازه انجام عمليات طوالني      
دو كـشتي  . اير را تـسهيل خواهـد سـاخت   چند منظوره امور تداركاتي پايگاههاي ساحلي و جز       
تواند توانايي تعميرات شـناور را كـه بـراي            تعميرات و يك سكوي بزرگ خشك شناور نيز مي        

  . گسترش ناوگان ضروري است تأمين كند
  

  نيروي هوايي
نيروي هوايي شاهنشاهي ايران بايد توانايي مقابله با تهديد هواپيماهايي بـا عملكـرد بـاال را                 

پـذير كـشور، نيـروي هـوايي          به منظور دفاع معنادار از تأسيسات نفتي بسيار آسيب        . داشته باشد 
عـالوه بـر    . شاهنشاهي ايران بايد به هواپيماهاي پيشرفته و تسليحات دفاع هوايي مجهـز باشـد             

اين، نيروي هوايي شاهنشاهي ايران بايد بتواند از نيروي دريايي شاهنشاهي و نيروهـاي زمينـي                
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  . پشتيباني كندشاهنشاهي ايران
از آنجايي كه واحدهاي نيروي هوايي شاهنشاهي ايران فقط داراي هشت پايگاه اصلي يـك               

 هستند، و از آنجايي كه تأسيسات توليـد و حمـل نفـت عمـدتاً در                 FORWARDپايگاه عمليات   
هاي دفاع هوايي ايران به منظور تأمين امنيت كشور      منطقه جنوب مجتمع هستند، تقويت توانايي     

اي براي تكميل سريع يك شبكه راداري به همراه           بنابراين، ابتدا برنامه  .  اقتصاد آن حياتي است    و
يك سيستم ارتقا يافته فرماندهي و كنترل براي هشدار سريع و كنترل كليه هواپيماهاي دفاعي و                

 سيستم كنترل ترافيـك هـوايي در كنـار سيـستم            يعالوه بر اين، ارتقا   . تاكتيكي تهيه شده است   
  .دفاع هوايي كشور امري ضروري است

بيني شده براي ايجاد يـك نيـروي قـوي رهگيـري، و در                هاي فعلي و پيش     وجود اسكادران 
جويي عليه پايگاههاي هوايي دشمن به منظور نابود كردن تهديـد             عين حال ايجاد توانايي تالفي    
-ر هواپيماهاي اف  نيروي هوايي شاهنشاهي ايران در حال حاض      . هوايي در مبدأ ضرورت دارند    

 است كـه توانـايي     16- را در خدمت دارد و در حال خريد هواپيماهاي اف          14- و اف  4-، اف 5
پاتك هوايي، بمباران مواضع دشمن، پشتيباني نزديك از نيروهاي زميني، و پوشـش هـوايي بـه                 

  .گذارد واحدهاي دريايي را در اختيار آن مي
ندهي و كنتـرل، كمـك بـه كـسب و حفـظ             هواپيماهاي ايوكس موجب تقويت توانايي فرما     

  .برتري هوايي و تجسس دريايي خواهد شد
هـاي زمـين بـه هـوا نيـز بـراي ارتقـاء عمليـات                  هاوك و سـاير موشـك      -هاي آي   موشك

ي و  ياي از تأسيسات كليـدي نظيـر پايگاههـاي هـوا            هواپيماهاي رهگيري به منظور دفاع منطقه     
  .تأسيسات نفتي ضروري هستند

هايي از هواپيماهاي شناسايي تاكتيكي براي ارايه اطالعات به موقع هـوايي              وجود اسكادران 
  .براي كليه نيروها ضرورت دارد

 و منـابع تـداركاتي، و       هواپيماهاي بـاربري دوربـرد بـراي پـشتيباني لجـستيكي بـين ايـران              
پـذير بـودن خطـوط        بب محدود و آسـيب    به س . ، ضروري هستند  ترين آنها اياالت متحده     اصلي

ارتباطي داخل كشور، باربري هوايي به منظور انجام عمليات تداركاتي بـراي نيـروي هـوايي و                 
  .زميني ضرورت دارد

هـا و   رساني هوايي براي افزايش برد و مدت عمليـات جنگنـده    هواپيماهاي مختص سوخت  
  .تجسسي و رزمي آنها ضروري هستندهواپيماهاي شناسايي، و به نوبه خود، افزايش توانايي 

، با پشتيباني تجسسي هواپيماهاي ايوكس، براي عمليات گـشتي و تجسـسي هـوابرد               3-پي
هــا بــراي عمليــات  3-عــالوه بــر ايــن، از پــي. دريــايي مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت

 بـه كـار گرفتـه       ضدزيردريايي به منظور حفاظت از خطوط دريايي ارتبـاطي در خلـيج فـارس             
  . خواهند شد

هليكوپترها نيز براي انجام عمليات جستجو و نجـات و پـشتيباني مـستقيم سـاير عمليـات                  
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  .پروازي ضروري هستند
 توانايي ارتباطات دور بـرد، و گـسترش و بهبـود            يهاي لجستيكي، ارتقا    سازي سيستم   مدرن
  .ي باال هستند شرط كسب كارآيي و اثربخش هاي داخل كشور پيش آموزشكده

  
   اياالت متحدههاي جايگزينارزيابي نيروهاي مسلح ايران در ارتباط با منافع و ) 5 (-الف
هاي فـوق، سـاختار دفـاعي ايـران توانمنـد و كارآمـد                كنيم كه با اجراي برنامه      بيني مي   پيش

 هـاي امنيتـي و      اين توانمندي نيز به نوبه خود موجب حمايت از اهداف مـساعدت           . خواهد شد 
هاي   با وجود اين، به منظور جذب موثر و مديريت سيستم         . منافع ملي اياالت متحده خواهد شد     

 كنتـرل فرمانـدهي، عمليـات مـشترك،         ي بـه ارتقـا    ، قصد اكتـسابش را دارد     اي كه ايران    پيچيده
ت دولـت ايـران كـامالً از مـشكال        . هاي داخلي نيـاز اسـت       ريزي دراز مدت، و هماهنگي      برنامه

به همين سبب شـاه همكـاري       . ها آگاه است    موجود و بالقوه توانايي خود در جذب اين سيستم        
 ايـن   ينزديكي با مستشاران ارشد نظامي، چـه ايرانـي و چـه غيرايرانـي، بـراي تـضمين ارتقـا                   

  .ها دارد توانايي
  

  هاي دفاعي با متغيرهاي اقتصادي رابطه هزينه) 6 (-الف
 1982 تـا    1980هاي    ور دفاعي و واردات اقالم نظامي در سال       بيني شده براي ام     بودجه پيش 

 درصد خواهد بود، كه چنـد درصـد         10 و   28در ارتباط با كل بودجه و كل واردات، به ترتيب           
بينـي شـده      سهم بودجه دفاعي در توليد ناخـالص ملـي پـيش          . كمتر از آمار و ارقام فعلي است      

جـدول  .  ميزان فعلي تفاوتي نخواهـد داشـت        درصد است، كه عمالً با     9/13 و   5/13چيزي بين   
 نـشان   1982 تـا    1980بيني شـده       تا دوره پيش   پيوست نسبت بودجه دفاعي را در اقتصاد ايران       

  .دهد مي
بـا افـزودن    .  ميليـارد دالر بـود     7/11  ذخاير رسمي ارزي و طالي ايران      1978 مارس   20در  
 ميليـارد   20هاي خارجي ايران در حدود        بارات، سبد رسمي دارايي   گذاري خارجي و اعت     سرمايه

 وجـود   اي و ذخـاير ارزي ايـران        هاي بودجـه    اي بين سياست    تا به امروز، هيچ رابطه    . دالر است 
-1976 برنامـه اسـتقراض خـارجي خـود را در سـال              بنابراين، از زماني كه ايران    . نداشته است 

ده ولي در عـين حـال افـزايش حجـم     كراز كرد، اين كشور مبالغ هنگفتي وام دريافت      آغ 1977
 كـه   با توجه به ذخاير ارزي فعلي ايران      . كند  هايش تجاوز مي    ذخاير ارزي آن از سطح استقراض     

برابر است با شش ماه هزينه واردات كاال و خدمات، نسبت بسيار پايين بازپرداخت اصل و فرع    
توان فرض كـرد   بندي بسيار عالي از لحاظ ريسك اعتباري، مي و رتبه)  درصد5 تا  4بين  (ها    موا

تواند مكمل خوبي براي درآمـدهاي نفتـي و سـاير درآمـدهاي ارزي                كه استقراض خارجي مي   
 1982 تـا    1980باشد و هيچ مشكلي در ارتباط با پرداخت اصل و فرع اعتبارات ارزي در دوره                

  .پيش نخواهد آمد
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1977-1982   
   به نسبت كل اقتصاد آنهاي دفاعي ايران هزينه

  ) به ميليون دالر(
  1977   1978  1979  1980  1981  1982  

  173519  145814  123571  104721  89505  75852 توليد ناخالص ملي  . الف
  86324  71937  59947  49956  41630  33904  بودجه كلي.  ب
  بودجه دفاعي .  پ

 A/Cصد در
  B/Cدرصد 

10169  
4/13  
0/30  

11608  
0/13  
9/27  

13930  
3/13  
9/27  

16716  
5/13  
9/27  

20059  
8/13  
9/27  

24070  
9/13  
9/27  

  واردات كاال و .  ت
          خدمات

22173  25499  29324  33722  38781  44598  

  واردات نظامي.  ث
خريدهاي نظامي (

  )خارجي
 D/Rدرصد 

2685  
)2239 ( 

1/12  

3935  
)3400(  

4/15  

3577  
)2935(  

2/12  

4153  
)3383(  

3/12  

3194  
)2270(  

2/8  

4259  
)3150(  

5/9  

  .شود  مارس شروع مي20 سال ايراني از -الف
  . ريال بر اساس قيمت فعلي بازار است5/70 نرخ برابري دالر -ب
جز رديف مربوط به    ه   كليه آمار و ارقام از منابع رسمي دولت ايران صادر شده است، ب             -پ

  اردات نظامي و
  . رديف مربوط به واردات نظامي برآورد سفارت است-ت
  

  : از اياالت متحده درخواست خواهد كرداقالم و خدمات دفاعي كه احتماالً ايران) 7 (-الف
 مايل اسـت در طـول چهـار يـا     جدول شماره يك ميزان اقالم و خدمات دفاعي را كه ايران          

ارزش دالري هـر يـك از ايـن         . دهد   خريداري نمايد نشان مي    آينده از اياالت متحده   چند سال   
  . نمايش داده شده است2اقالم و خدمات در جدول شماره 

به منظور كمك به مديريت برنامه خريدهاي نظامي خارجي دولت ايـران تـا سـقف مجـاز                  
خريد تسليحات نظامي به همراه داليل توجيهي آن تهيه         اي در ارتباط با       انتقال تسليحات، برنامه  
ها و موجودي كـه در تهيـه ايـن برنامـه              اطالعات مربوط به قيمت   . گردد  شده است كه ارايه مي    

براي آنكـه   . مورد استفاده قرار گرفته بر اساس بهترين برآوردهاي موجود در داخل كشور است            
 شده دولت ايران را تأمين كنـد، ايـن برنامـه             بيني هاي پيش   دولت اياالت متحده بتواند نيازمندي    

يكـي از مالحظـات اصـلي بـه هنگـام تهيـه ايـن برنامـه               . كنـد   افزايشي انباشتي را توصـيه مـي      
يكـي ديگـر از مالحظـات مهـم بـراي           . ها بوده است     براي جذب اين سيستم    هاي ايران   توانايي

هـر دو   .  است  هاي هنگفت و حفظ پايه آموزي       ز هزينه  تدام توليد به منظور پرهيز ا      ،دولت ايران 
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  .اند مورد در برنامه مزبور ملحوظ شده
مقدار   سيستم

 ريزي  برنامه
مقدار قابل توصيه به تفكيك سال 

  تصويب نامه پيشنهاد و قبول 
سال     

 79مالي 
سال 

 80مالي 
سال 

 81مالي 
سال 

  82مالي 
  -  -  -  -  1  1آماد هليكوپتر 

  .م. م155ر هويتز. پي.اس
  .بي.1. اي109- ام

214  58  156  -  -  

  .م. م203هويتزر . پي.اس
  2 اي110-ام

84  81  3  -  -  

  -  -  -  100  100  548-، امحمل و نقل دريايي
 460  -  كيت460  2ها  سازي تانك مدرن

  كيت
-  -  

تأسيسات بازسازي خودروهاي 
 3دار   شني

   احتماالً خريد تجاري-ريزي نشده برنامه  1

  ريزي نشده برنامه  6  4  197-ام./ م. م02توپ 
  -  -  -  31  31  ي ا 4-جنگنده تاكتيكي اف
  -  -  -  5-3  5-3  رادارهاي سيار

  -  -  -  1  1  هاوك-آماد آي
  10  20  20  20  70  14-هاي تاكتيكي اف جنگنده

  -  -  12  -  12  ، 07-سي.تانكر استراتژيك كي
-سي./تي.اس.ام.هواپيماي باري اي
130    5  

ريزي   برنامه- در مرحله تحقيق و توسعه  100/150
  . ميزان مورد درخواست معلوم نيست- نشده

  -  -  14-11  -  14-11  رادارهاي زميني دوربرد
  48  24  24  -  140   16-ده تاكتيكي افنجنگ

  -  3  -  4  7 سي3- پيASWهواپيماي 
  -  4  4  4  12  ها استاندارد كردن ناوچه

  6  -  -  -  6   دي53-ايچ.هليكوپتر ضد مين آر
  غير قابل تحويل  400  48-كي.اژدر ام

  احتماالً خريد تجاري  10  )بندر و ساحل(كش  يدك
  -  -  -  T-ATF(  2  2پيما،  نوع اقيانوس(يدك كش 

  احتماالً خريد تجاري   3  747-سي.تانكر استراتژيك كي
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حفـظ برنامـه    (هايي كه در سال قبل مـورد موافقـت قـرار گرفـت                 با توجه به نيازمندي    -1 
  )جودمو

  .3 اي 60- به ام60-هاي ام  تانكي ارتقا-2
  .ها سئوال شده است  از تيم تحقيقاتي براي تعيين نيازمندي-3
هيـأت  . توليـد شـده در ايـران      . م. م 20 جهت استفاده براي تضمين كيفيت آتش مهمات         -4

  .كند  دولت ايران را توصيه ميهاي موجود  استفاده از تواناييمستشاري
و بـراي   ) نمونه اوليه (تي هنوز در مرحله تحقيق و توسعه هستند         .اس.ام. هواپيماهاي اي  -5

 130- هواپيمـاي سـي   50 خريد موقت    هيأت مستشاري . خريدهاي نظامي خارجي آماده نيستند    
  .كند تي توصيه مي.اس.ام.را تا قطعي شدن خريد اي

 اين مقادير به تفكيك سال تأييد نامه پيشنهاد و خريد در مقابل سقف ارزش دالري ارايه -6
هـاي جديـد خريـد بـر اسـاس تحليـل              توصيه براي برنامـه   . شده است و نه سال تحويل اقالم      

بينـي سـقف      هـا و پـيش      هاي مأموريت، تهديدها، مالحظات توليد، ظرفيت جذب سيستم         حوزه
  .اند ولت آمريكا ارايه شدههاي نظامي د فروش
  

  برآورد ارزش هر قرارداد خريدهاي نظامي خارجي در زمان قبول
  

سال مالي   1  هزينه اوليه سيستم  -1
79  

سال مالي 
80  

سال مالي 
81  

سال مالي 
82  

  -  -  -  200  آماد هليكوپتر
  .م. م155هويتزر . پي. اس

  . بي1.  اي109-ام
47  127  -  -  

  .م. م203هويتزر . پي.اس
  2.  اي110-ام

78  3  -  -  

  -  -  -  11  546- امحمل و نقل دريايي
  -  -  92    سازي تانك مدرن

  تأمين مالي تيم تحقيق از محل ذخاير مديريتي  دار تأسيسات بازسازي خودروهاي شني
   احتماالً خريد تجاري-هزينه تأسيسات نامعلوم

  تا اطالع ثانويه به تعويق بيفتد  197-ام. م. م20توپ 
  -  -  -  390   اي4- تاكتيكي اف گندهجن

  -  -  -  7  رادارهاي سيار
  -  -  -  200  هاوك-آماد آي

  400  800  740  700  14-جنگنده تاكتيكي اف
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  -  -  350  -  707-سي.تژيك كيا استر تانكر
-در مرحله تحقيق و توسعه. تي.اس.ام.اي  130-سي/تي.اس.ام.هواپيماهاي باري اي

 130-ست سي ميزان درخوا-ريزي نشده برنامه
  نامعلوم

  -  -  200  -  رادارهاي دوربرد زميني
  1300  650  600  -  16-جنگنده تاكتيكي اف

  -  100  -  100   سي3-، پيASWهواپيماي 
  -  170  155  140  ها استاندارد كردن ناوچه

  100  -  -  -   دي53-ايچ.هليكوپتر ضد مين آر
  غير قابل تحويل  48-كي.اژدر ام
  تماالً خريد تجارياح  )بندر و ساحل(يدك كش 

  -  -  -  T-ATF 37 پيما،  يدك كش نوع اقيانوس
  احتماالً خريد تجاري  747-سي.تانكر استراتژيك كي
  1800  1620  2267  1910  جمع كل 

          هاي مربوط به هزينه   ساير داده-2
  1200  1000  900  835  2جريان ساليانه در ارتباط با پشتيباني  

  50  450  116  90  3مندي مهمات  جريان در ارتباط با نياز
  100  100  100  100  ذخاير مديريتي

  3150  2270  3383  2933  مجموع
 برآورد هزينه اوليه با ملحوظ كردن محصول نهـايي، بعـالوه قطعـات يـدكي و مهمـات                   -1

  .تعمير و نگهداري محاسبه شده است و هاي جاري عمليات اوليه، آموزش و هزينه
  .هاي تحويل شده  شده برنامه بر اساس هزينه برآورد-2
  . هزينه برآورد شده براي آموزش و ايجاد ذخيره جنگي-3
  

  بيني شده ارزيابي اقالم پيش) 8 (-الف
هاي جديدي كه دولت ايران       اي در ارتباط با هر يك از سيستم         به پيوست اطالعات جداگانه   

  .به آن عالقمند است ارايه شده است
  

  توضيحات
نگر سال تأييد نامه پيشنهاد و قبول در برابر سقف ارزش دالري دولـت              مقادير مذكور بيا   -1

توصيه براي خريدهاي جديد بـر اسـاس تحليـل حـوزه            . اياالت متحده است و نه سال تحويل      
بيني سقف مجاز خريـدهاي     مأموريت، تهديدها، مالحظات توليد، ظرفيت جذب سيستم و پيش        
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  . نظامي خارجي دولت اياالت متحده آمريكاست
ها با احتساب هزينه محصول نهـايي، قطعـات و مهمـات              هاي اوليه سيستم     برآورد هزينه  -2

  .هاي عمليات و تعمير و نگهداري جاري انجام شده است ها و هزينه اوليه، آموزش
  

  شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپتري ايران: سيستم
  برنامه خريد -1

  بول نامه پيشنهاد و قتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

1  1  -  -  -  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم

200  
  ميليون دالر

-  -  -  

  
              اطالعات تكميلي-3

  ): كاربرد - نياز(ارزيابي اجمالي  -الف
 - در چارچوب خريدهاي نظامي خارجي مربوط اسـت WALاد هاي بيشتر به قرارد   نيازمندي

. اسـت ) IHSRC (كه در ارتباط با عمليات پيمانكار شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپتري ايران           
ص شـد  بعداً مـشخ .  از سوي دولت ايران پذيرفته شد     1977 در اواخر ماه سپتامبر      WALقرارداد  

  .شد، كمتر محاسبه شده است ارزش اين قرارداد از لحاظ كل كاري كه بايد انجام مي
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  .خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
  .دهد  ميهاي كنوني را ارتقا توانايي. يرخ
  

  . بي1.  اي109-، ام.م. م155توپ خودكششي هويتزر : سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

214  58  156  -  -  
  -  -  127  47هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
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 مستقيم و(سيستم 
  )غيرمستقيم

  

  ميليون دالر  ميليون دالر

              :يليتكماطالعات  -3
  ): كاربرد- نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

نياز به پشتيباني آتش متحرك بيشتر بر اساس تحليـل          . 109- ام./م. م 155هويتزر  . پي.توپ اس 
نيـروي  . اي كه بايد از آن دفاع شود استوار اسـت           و جبهه گسترده  ) اساساً از طرف عراق   (تهديدها  

اي بـه بزرگـي دو تـا سـه برابـر آنچـه ارتـش           ايران در حال حاضر جبهه    زميني ارتش شاهنشاهي    
هاي خودكششي هـويتزر توانـايي        توپ. كند  آمريكا تقريباً همان ميزان نيرو در اروپا دارد، دفاع مي         

بينـي     پـيش   انتقال نيروي رزمي بيشتر را به مناطق مورد نياز و تا حدودي خنثي كردن برتري قابـل                
نيروي زميني شاهنـشاهي ايـران همچنـين يـك لـشگر        . كند   را ايجاد مي   عراقاي    زرهي و توپخانه  

هـاي    تعـدادي از تـوپ    . زرهي را به منظور تأمين امنيت بخش شرقي ايـران تـشكيل خواهـد داد              
بـر اسـاس تحليـل اخيـري كـه از           . درخواستي براي تكميل بخش توپخانه اين لشگر زرهي است        

رسـد بتـوان      هاي زماني تحويل اقالم انجام گرفته است، به نظر مـي            برنامهزمان الزم براي توليد و      
اگرچه نيـروي زمينـي شاهنـشاهي ايـران         .  تحويل داد  ها را ظرف مدت سه سال به ايران         اين توپ 

ريزي تفصيلي براي جذب تدريجي هويتزرهـاي اضـافي انجـام نـداده اسـت، تحليـل          هنوز برنامه 
دهد كـه     ها نشان مي    هاي آن براي جذب و آموزش خدمه و پشتيباني اين توپ            اييجاري ما از توان   
  .توانند ظرف مدت چهار تا پنج سال هويتزرهاي درخواستي را جذب كنند آنها احتماالً مي

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

رود دشمنان بالقوه را بـه فكـر گـسترش            تظار نمي كند و ان     را تقويت مي   موضع دفاعي ايران  
  .توپخانه بيندازد

  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
  .دهد هاي كنوني را ارتقا مي توانايي. خير

  
  548-دار، ام ، كامالً شنيحمل و نقل: سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80ال مالي س  79سال مالي   تقاضاي كل
100  100  -  -  -  

  -  -  -  11هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
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مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

  ميليون دالر

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

   و خدمه بـا يـك قبـضه تـوپ     براي حمل مهمات548- امCargo Carrierمعموالً هر دستگاه 
 تقريبـاً سيـستم كـافي بـراي برنامـه           548- دسـتگاه  ام    100خريـد   . شود  خودكششي همراه مي  

 قرار گرفته و همچنين اولـين نامـه پيـشنهاد بـراي              هاي خودكششي كه قبالً مورد موافقت       توپ
  . آورد هويتزرهاي خودكششي فراهم مي

ايران را قادر خواهد ساخت تـا خدمـه و          تصويب اين درخواست نيروي زميني شاهنشاهي       
هـاي توپخانـه    مهمات الزم را براي استقرار هويتزرهاي خودكششي جهـت خـدمت بـا گـردان           

هـاي زمـاني      بر اساس تحليل اخيري كه از زمان الزم براي توليد و برنامـه            . صحرايي جابجا كند  
 را ظرف مدت سه سال بـه        ها  548-رسد بتوان اين ام     تحويل اقالم انجام گرفته است، به نظر مي       

  .  تحويل دادايران
  
  :تأثير بر كنترل تسليحاتي -ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

رود  كند و انتظـار نمـي   هاي توپخانه صحرايي موجود را تكميل مي     اين اقالم توانايي  . حداقل
  .تهديد بيشتري متوجه دشمنان بالقوه سازد

  : دهاي جدي ايجاد توانايي) 2(
  .دهد هاي كنوني را ارتقا مي توانايي. خير

  
  3.  اي60- به ام60-هاي ام  تانكيكيت ارتقا: سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل
460  -  460  -  -  

  
  هاي تقريبي اوليه   هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

  92  
  ميليون دالر
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              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف
 نيروي زميني شاهنشاهي ايران موجب بهبود كيفـي نيروهـاي           1. اي 60. هاي ام    تانك يارتقا

ي  اين اقدام تا حدو. شود  مينيروزرهي بدون نياز به افزايش       دي موجب خنثي كردن برتري كمـ
 نيـروي زمينـي شاهنـشاهي    60-هـاي سـري ام    و افزايش طول عمر تانك نيروهاي زرهي عراق  

هـاي    شود تا حدودي تانـك      ها انجام مي    عالوه بر اين، اصالحاتي كه بر روي اين تانك        . شود  مي
، يـا همـان   اي رزمـي اصـلي ايـران   ه  نيروي زميني ايران را از لحاظ تكنولوژيكي با تانك     60-ام

 اين  يموجود. سازد   دارد، قابل مقايسه مي    »ايران -شير«تانك بهبود يافته چيفتن كه در ايران نام         
بندي امنيتـي برخـي از اجـزاي          ها هنوز معلوم نيست، زيرا ارتش اياالت متحده هنوز طبقه           كيت

  .ها را مشخص نكرده است اين كيت
  
  :ر كنترل تسليحاتي ب تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

اي متوجه دشـمنان بـالقوه        دهد و هيچ تهديد قابل مالحظه       توانايي فعلي را ارتقا مي    . حداقل
  .كند نمي
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

  .دهد هاي كنوني را ارتقا مي توانايي. خير
  

  دار ات بازسازي خودروهاي شنيتأسيس: سيستم
  خريدبرنامه  -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

  ريزي نشده برنامه  1
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

قرار است تيم تحقيق نيازمندي . ها هنوز معلوم نيست نيازمندي
شخص كند و هزينه آن از محل ذخيره مديريتي تأمين را م

  .شود مي

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد - نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

نيروي زميني ارتش شاهنشاهي ايران به منظور بهبود وضـعيت آمـادگي واحـدهاي توپخانـه و                 
 قبـضه    اين تأسيسات قطعات  . ز دارد دار نيا   زرهي خود به تأسيساتي براي بازسازي خودروهاي شني       
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هاي غيرخودكششي، خودروهاي زرهي و ساير تسليحاتي كـه از     هاي خودكششي، قبضه توپ     توپ
اين تأسيسات با كاهش وابستگي نيروي . كند دولت اياالت متحده خريداري شده است بازسازي مي

ني تـسليحات، و كـاهش ضـرورت تعـويض           براي پـشتيبا   زميني ارتش شاهنشاهي ايران به آمريكا     
وجـود تأسيـسات    .  عملي خواهد كـرد    قطعات فرسوده تسليحاتي در راستاي اهداف اياالت متحده       

دار و ساير تسليحات تصويب شده و         بازسازي به منظور پشتيباني موجودي عظيم خودروهاي شني       
  . ها ضروري است افزايش طول خدمت اين سيستم

ها تا زمان تكميل تحقيقـات ميـسر          برآورد نسبتاً دقيق هزينه   . هاي اوليه بايد مشخص شود      زينهه
  . نخواهد بود

زمان الزم براي تشكيل تيم تحقيق، انجام تحقيقات، ارزيابي دولت ايران از نتايج تحقيقات پيش               
 پيـشنهاد و قبـول      هـاي اداري نامـه      از درخواست نامه پيشنهاد و قبول براي اين تأسيسات و فراينـد           

تـوان اميـد بـه شـروع تـأمين مـالي               اولين سالي است كه مي     1981حاكي از آن است كه سال مالي        
  .تأسيسات فوق داشت

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  .خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

  .دهد هاي كنوني را ارتقا مي در صورت اجرا توانايي. خير
  

  197-ام./م. م20توپ : سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي  81سال مالي  80سال مالي  79سال مالي   تقاضاي كل

  ريزي نشده برنامه  6
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

      معوق  

              :ميليتكاطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

هـدف از خريـد ايـن       .  درخواست شـده اسـت     MIO از سوي    197-ام و   .م. م 20شش توپ   
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تهيه اين سـالح بايـد تـا زمـاني كـه نيـروي زمينـي ارتـش                  . ها كنترل كيفي مهمات است      توپ
خريد پيشنهادي احتماالً با انتقال     . شاهنشاهي توپ مزبور را در انبار داشته باشد، به تعويق بيفتد          

  . انجام خواهد شدMIOها از نيروي زميني به  اين توپ
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

  خير
  

  يا 4-هواپيماي اف: سيستم
  برنامه خريد -1

  قبول نامه پيشنهاد و تأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

31  31  -  -  -  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

  390  
  ميليون دالر

    

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

 AAAهـاي سـام و        دافعي به منظور خنثي كردن تهديد موشك      اين هواپيماها براي عمليات ت    
هدايت شونده توسط رادار بر فراز خـاك دشـمن و در طـول خطـوط لجـستيكي ارتباطـات و                     

دولت ايران بـر ايـن بـاور اسـت كـه هرگـاه دشـمن                . پايگاههاي هوايي دشمن مورد نياز است     
 سعي خواهد كـرد كنتـرل    شورويIAWعمليات خصمانه خود را شروع كند، بر اساس دكترين         

هـاي     و سيـستم   AAA سام،   االنتقال  سريعهاي بسيار     حريم هوايي خاك طرف مقابل را با موشك       
  . هواپيمايي خود كنترل كند

 همـراه بـا     AAAهـاي سـيار سـام و          به منظور مقابله با اين اقدام، دولت ايران بايـد سيـستم           
هاي ارتباطي الزم براي پشتيباني اين نـوع          رها و سيستم  هاي زميني مهاجم و همچنين رادا       نيروي

  . عمليات را خنثي سازد
انـدازي و تعميـر و نگهـداري          اي براي راه    شده  نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي توانايي اثبات     

و همچنين تعداد كافي متخصص تعليم ديـده تعميـر و نگهـداري بـراي               اي   4-هواپيماهاي اف 
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  .ضافي داردپشتيباني اين هواپيماهاي ا
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  .كند موازنه فعلي را حفظ مي. حداقل
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

ي است كـه    ا 4-بيني شده هواپيماهاي اف     تعداد هواپيماها در اين خريد كمتر از تعداد پيش        
  .شوند  از رده خارج مي1985تا سال 

  
  متحركرادار : سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل
3-5  3-5  -  -  -  

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

  7  
  ميليون دالر

    

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -لفا

 از سوي وزارت جنگ اطالع يافته است كه فوراً به سيستم تجسس             هيأت مستشاري نظامي  
هاي اخير در     دولت ايران به دليل درگيري    .  نياز است  دفاع  هوايي در طول مرزهاي شرقي ايران       

وزارت جنگ بر اين باور اسـت كـه فـوراً بـه             .  تهديد جديدي را احساس كرده است      افغانستان
  .پوشش تجسسي دفاع هوايي نياز دارد

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
  : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

 بخش تكميلي سيستم فعلي هشدار دفاع هوايي اسـت و يـك سيـستم دفـاعي            ، اين سيستم 
  .رود تأثيرات آن ناچيز باشد ر ميانتظا. شود شناخته مي

  :هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
 سيستم جديد، سيستم كنوني هشدار دفاع هوايي را براي مقابله با تهديـد              5-3 اضافه شدن   

  .دهد جديد گسترش مي
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  هاوك -آماد آي: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79مالي سال   تقاضاي كل

1  1  -  -  -  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

  200  
  ميليون دالر

    

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

تجهيـزات  . هاوك-ستم كنوني آي  ايجاد تأسيسات تعمير و نگهداري در سطح آماد براي سي         
 مـورد تعميـر و تغييـرات اساسـي قـرار      1980هاوك قرار است در سال  -مستقر شده فعلي آي 

  .گيرد
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  .خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

  .د را حفظ كنددهد توانايي كنوني خو به نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي اجازه مي
  
  

  14-هواپيماهاي اف: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

70  20  20  20  10  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

700  
  ميليون دالر

740  
  ميليون دالر

800  
  ميليون دالر

400  
  ميليون دالر
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              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف
كند و اين امر به دليـل قـرار            مي ترين تهديد نظامي را متوجه ايران       ترين و فوري     اصلي عراق

توجه و رو به گسترش نظامي و خطوط   نفتي ايران، قدرت قابلهاي گرفتن آن در نزديكي ميدان 
 بـه بـيش از      هـاي عـراق     افكن  ها و بمب    برد جنگنده .  است تداركاتي كوتاه آن از اتحاد شوروي     

ميـزان  هاي خود را به  ، عراق موجودي جنگنده1973از سال . رسد  مي مايل در داخل ايران    800
، نيروهـاي هـوايي عـراق       1980شود تا اواسط دهه       بيني مي   پيش. ( درصد افزايش داده است    50

.) ارتقا يافته و تهديدي به مراتب بزرگتر از لحاظ كيفي و كمي متوجـه ايـران خواهـد سـاخت                   
ها دفاع هـوايي اسـت، يعنـي رهگيـري و انهـدام هواپيماهـاي نفـوذي در                    14-نقش اصلي اف  
  .مكنبيشترين برد م

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

 بدون اينكه سطح    ،دهد   را ارتقا مي    توانايي دفاعي ايران   14-  اين تعداد هواپيماهاي اف    نافزوده شد 
هـاي توانـايي هـوا بـه زمـين نيـست و             دولت ايران در حال آموزش    . انتقال تكنولوژي را افزايش دهد    

  .در منطقه حفظ كندرا كنيم اين هواپيماها موازنه قوا  بيني مي پيش. اي دارد دفاعي تعريف شدهسياست 
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

  .كند  معرفي نمي تكنولوژي جديدي در منطقه خليج فارس،14-  اين مقدار اضافي افنافزوده شد
  

  707-سي.هواپيماهاي كي: سيستم
   خريدبرنامه -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

12  -  12  -  -  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

-  350  
  ميليون دالر

-  -  

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(اجمالي ارزيابي  -الف

هـايي كـه    هاي موجود و هواپيماهاي ايوكس و جنگنده   اين هواپيماها براي پشتيباني جنگنده    
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هواپيماهاي مزبور نقش تدافعي و همچنين بـاربري        . فروش آن تصويب شده است، كافي است      
گـان فعلـي   ناو. كننـد  گيري مجدد هوايي را ايجاد مي  هوايي استراتژيك ثانويه و توانايي سوخت     

 براي پوشش دادن به نيازهاي عملياتي كنوني دولت ايران در زمـان صـلح كـافي                 707-سي.كي
پـشتيباني  .  ولي در صورت وقوع جنـگ مـسلماً فـشار زيـادي بـر آن وارد خواهـد شـد                    ،است

 توانايي تجهيزات نظامي را بـراي هواپيماهـاي پـشتيباني هـوايي نزديـك بـاال بـرده و                    ،تانكري
اين هواپيماها همچنين برد الزم براي افـزايش     . دهد  ها را افزايش مي     رواز جنگنده حداكثر زمان پ  

پشتيباني هوايي و دفاع هوايي مرزهاي شرقي ايران را از پايگاههـاي اصـلي عمليـاتي افـزايش                  
هـايي را كـه       تواند هواپيماهاي ايوكس و جنگنـده       خريد اين تعداد هواپيماي اضافي مي     . دهد  مي

نيروي هوايي شاهنشاهي ايران توانايي خود را       .  پوشش دهد  ، خريدش را دارد   دولت ايران قصد  
  . ثابت كرده است707-سي.اندازي و تعمير و نگهداري هواپيماهاي كي در راه
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
  : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

تـر بـا      يعپذيري بيشتري براي حفاظـت از منـاطق وسـ            به نيروي هوايي شاهنشاهي انعطاف    
  .انتظار داريم تأثير كلي حداقل باشد. دهد هاي ثابت را مي تعداد جنگنده

  :هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
  . گسترش توانايي فعلي

  
  130-سي./تي.اس.ام.هواپيماهاي اي: سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80ي سال مال  79سال مالي   تقاضاي كل
100/150  20  

  130-سي
20  
  130-سي

10  
  130-سي

-  

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

280  
  ميليون دالر

280  
  ميليون دالر

140  
  ميليون دالر

  

  .اند ريزي نشده مبالغ فوق برنامه
  
  :            اطالعات تكميلي -3

  ): كاربرد-نياز(يابي اجمالي ارز -الف
 50، ناوگان نيـروي هـوايي شاهنـشاهي ايـران متـشكل از              به اعتقاد هيأت مستشاري نظامي    
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. گيـرد    براي انجام عمليات باربري هوايي و تداركات مورد استفاده قرار مي           130-هواپيماي سي 
براي رفع ساير نيازهاي ترابري بـه كـار گرفتـه           د  توان  همچون يك دارايي ملي مي    اين هواپيماها   

دولت ايـران اذعـان     . اي و راه آهن است      يافته جاده   اين امر به دليل نبود يك شبكه توسعه       . شود
رويدادهاي اخيـر   . دارد كه توانايي حمل و نقل تجهيزات نظامي بسيار بزرگ و سنگين را ندارد             

 بايـد يـك     ثباتي وجود دارد و ايران       نوعي بي   در مرزهاي شرقي ايران    كند كه    ثابت مي  افغانستان
نيروي هوايي بسيار متحرك را به منظور واكنش سريع براي انجام عمليات دفـاعي در صـورت                 

توانـد تـا مـشخص شـدن وضـعيت        اضافي مي 130- هواپيماي سي  50خريد  . لزوم داشته باشد  
چنانچـه فـروش    . اقـدام مـوقتي بـراي رفـع ايـن نيـاز باشـد             . تي.اس.ام.اي اي فروش هواپيماه 
 50 اضافه بر    130- هواپيماي سي  100 تصويب نشود، خريد     به ايران . تي.اس.ام.هواپيماهاي اي 

. آيـد تواند گزينه ديگري براي رفع نيازهاي تاكتيكي دولت ايران به حـساب               هواپيماي اوليه مي  
  .  را نداده است130-درخواست خريد هواپيماهاي سيدولت ايران 

  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
  : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

تـري    دهد تـا از نيروهـاي موجـودش در بـرد وسـيع               به نيروي هوايي شاهنشاهي اجازه مي     
. گزينه ديگر براي افزايش تحرك، افزايش بزرگي و شـمار نيروهـاي فعلـي اسـت               . استفاده كند 

دهـد بـدون افـزايش        فزايش توانايي باربري هوايي به نيـروي هـوايي شاهنـشاهي امكـان مـي              ا
  . با تهديدهاي جديد مقابله كندنيروافزار و  چشمگير سخت

  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
  . دهد پذيري بيشتري به نيروهاي موجود مي هاي فعلي را گسترش و انعطاف توانايي

  
  وربردرادارهاي زميني د: سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل
11-14  -  11-14  -  -  

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

  200  
  ميليون دالر

    

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف
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 تقريبـاً شـبيه بـه همـان     ،اين رادارها در حكم بخشي از برنامه سيـستم دفـاع هـوايي ايـران            
سيـستم فـوق    . كنـد    است كه هم اينك در ارتـش ايـران خـدمت مـي             4-.اس.دي.رادارهاي اي 

كند و     تصويب شده است، تكميل مي     عمليات هفت هواپيماي ايوكس را كه فروش آنها به ايران         
هاي كنوني قـادر    و داخل آن كه سيستم  يك سيستم هشدار دفاعي را در طول كل مرزهاي ايران         

 تحويـل داده     بـه ايـران    1981اولين ايـوكس در دسـامبر       (سازد    به پوشش آن نيست، مستقر مي     
  .)خواهد شد

  
  :اتي بر كنترل تسليح تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

رادار اصـوالً يـك دسـتگاه هـشدار         . هاي موجود و تصويب شده است       مكملي براي سيستم  
  .رود كه افزايش پوشش راداري عدم توازني در ثبات منطقه ايجاد كند دهنده است و انتظار نمي

  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
  .گسترش سيستم هشدار راداري كنوني

  
  16-هواپيماهاي اف: سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل
140  -  24  24  48  

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

  600  
  ميليون دالر

650  
  ميليون دالر

3/1  
  ميليارد دالر

              :اطالعات تكميلي -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف
كند و اين امر به دليـل قـرار            مي ترين تهديد نظامي را متوجه ايران       ترين و فوري     اصلي عراق

توجه و رو به گسترش نظامي و خطوط  ل، قدرت قابهاي نفتي ايران گرفتن آن در نزديكي ميدان 
 بـه بـيش از      هـاي عـراق     افكن  ها و بمب    برد جنگنده .  است تداركاتي كوتاه آن از اتحاد شوروي     

هاي خود را به ميـزان    موجودي جنگنده، عراق1973از سال . رسد  مي مايل در داخل ايران    800
، نيروهاي هوايي عراق    1980شود كه تا اواسط دهه        بيني مي   پيش. ( درصد افزايش داده است    50

.)  خواهـد سـاخت    ارتقا يافته و تهديدي به مراتب بزرگتر از لحاظ كيفي و كمي متوجـه ايـران               
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ها دفاع هـوايي اسـت، يعنـي رهگيـري و انهـدام هواپيماهـاي نفـوذي در                    16-نقش اصلي اف  
 خواهـد بـود و   14- مكملـي بـراي هواپيماهـاي اف    16-هواپيماهـاي اف  . ين برد ممكـن   بيشتر
  . به كار گرفته شود14- اف1 به ازاي 16- اف2شود كه به نسبت  بيني مي پيش
  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

دهد بدون اينكه      را ارتقا مي    توانايي دفاعي ايران   16-افزوده شدن اين تعداد هواپيماهاي اف     
هاي توانايي هوا بـه زمـين         دولت ايران در حال آموزش    . سطح انتقال تكنولوژي را افزايش دهد     
در را  كنيم اين هواپيماها موازنه قـوا         بيني مي   پيش. اي دارد   نيست و سياست دفاعي تعريف شده     

  .منطقه حفظ كند
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2(

  .كند  منتقل نمي تكنولوژي جديدي به منطقه خليج فارس16-واپيماهاي افاين ه
  

  .سي3-هواپيماهاي پي: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

7  4  -  3  -  
  

تقريبي اوليه   هاي   هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

100  
  ميليون دالر

-  100  
  ميليون دالر

-  

              :اطالعات تكميلي -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

 معتقـد   ايـران .  ندارد ASWدولت ايران معتقد است كه توانايي كافي براي عمليات تجسسي           
 هواپيمـاي   13 هواپيما نيـاز دارد، بنـابراين بـه          5هاي پرتنش به پرواز همزمان        دورهاست كه در    

  . كند احساس نياز مي. سي3-پي
 اف را   3-سي به دليل آن است كه هواپيماهاي پـي        3- براي هواپيماهاي پي   درخواست ايران 

و . سـي 3-واپيماي پي دولت ايران درخواست خريد هفت ه     . داند  كه در خدمت دارد، كافي نمي     
نيـروي هـوايي شاهنـشاهي    . سـي را دارد   3-اف كنوني خود به پـي     3-تبديل شش هواپيماي پي   

  . اف در خدمت داشته است3-ايران ناوگاني متشكل از شش پي
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  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

 تنهـا قـدرت    زيـرا ايـران  ،ردانتظار نداريم انتقال اين سيستم تأثيري بـر ثبـات منطقـه بگـذا         
هاي منطقـه هيچيـك داراي زيردريـايي           را داراست و ساير دولت     ASWايست كه توانايي      منطقه
  .نيستند
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2 (

. هاي پـرتنش برطـرف سـازد         را در دوره   دهد تا نيازهاي ايران     توانايي كنوني را گسترش مي    
  .اف هستند3-هاي بيشتر نسبت به هواپيماهاي پي سي داراي برخي توانايي3-ماهاي پيهواپي
  

  ها سازي ناوچه استاندارد: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

12  4  4  4  -  
  

ريبي اوليه   هاي تق  هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

140  
  ميليون دالر

155   
  ميليون دالر

170  
  ميليون دالر

- 
  

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

كننـدگان اروپـايي      نيروي دريايي شاهنشاهي ايران قصد دارد دوازده ناوچه جديـد از توليـد            
نمايد و مايل است به منظور عملياتي كـردن، سـازگاري، و استانداردسـازي آنهـا بـا                  خريداري  

. هاي آمريكايي موجود در اين نيرو آنها را به كـار گيـرد              هاي رزمي آمريكا و ساير كشتي       سيستم
هاي موجود شوند و توانايي نيروي دريايي شاهنـشاهي           ها جايگزين كشتي    قرار است اين ناوچه   

.  درجه عرض شمالي افـزايش دهنـد  10ز راهروهاي دريايي در نواحي شمال    را براي حفاظت ا   
قرار است هشت ناوچه اول جايگزين هفت ناوچه رزمي اصلي نيروي دريايي شوند كـه عمـر                 

 سـال   30هاي آرتميز، ببر و پلنگ هر كـدام بـيش از              كشتي(مفيد خدمت آنها سپري شده است       
 نگاه داشتن آنها در سطح حداقل عملياتي قابل قبول          عمر دارند و منابع بيش از حدي بايد براي        

هاي    سال عمر دارند و مجهز به سيستم       20 تا   10 كالس بايندر نيز بين       چهار ناوچه . صرف شود 
هاي كالس سام خواهنـد شـد كـه           چهار ناوچه آخر نيز جايگزين ناوچه     .) رزمي منسوخ هستند  

  . هم اينك در خدمت نيروي دريايي است
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 نيروي دريايي شاهنشاهي را قـادر خواهـد         993-جي. رزم ناو سي   4ه جديد و    دوازده ناوچ 
. هـا را اسـكورت كنـد        هاي تجاري و به ويژه تانكر       ساخت تا در مواقع بحران يا درگيري كشتي       

اي از جملـه نيروهـاي هـوايي     تواند يك نيروي موثر در برابر تهديـدهاي منطقـه      اين ناوگان مي  
  .ا و نيروهاي سطحي مجهز به موشك باشده مستقر در خشكي، زيردريايي

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

 سـهم مهمـي در ثبـات        ،تواند با حفظ خطوط ارتباطي دريايي       نيروي دريايي شاهنشاهي مي   
 تواند از منابع ساحلي ايران دفاع كند، بـه ويـژه            نيروي دريايي ايران همچنين مي    . منطقه ايفا كند  

پـذير     بـسيار آسـيب    تأسيسات نفتي بسيار مهم كه به دليل قرار گرفتن در نزديكي خليج فـارس             
  .هستند
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2 (

هـاي جديـد بـراي نيـروي      هاي رزمي اياالت متحده كه در ناوچـه    اي از سيستم    بخش عمده 
هايي خواهد بـود كـه در چـارچوب برنامـه             همان سيستم  ،دريايي شاهنشاهي به كار رفته است     

ها يكسان    هر جا كه اين سيستم    .  به تصويب رسيده است    براي ايران ) 993-جي.سي(اسپراونس  
اندازي و تعميـر      ها به كار رفته است پيچيدگي كمتري دارد و راه           نيست، تجهيزاتي كه در ناوچه    

  .نايي جديدي با اجراي اين برنامه ايجاد نخواهد شدبنابراين، توا. تر است و نگهداري آنها ساده
  

  .دي53-ايچ.آر: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

6  -  -  -  6  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 
  )مستقيمغير

  

-  -  -  100  
  ميليون دالر

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

هـاي جهـان    اي مهم بـراي بـسياري از كـشور     آبراهه و خليج عمان   ، تنگه هرمز  خليج فارس 
ايـن  .  متكي هستند و ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس از ايرانهاي نفت است كه به محموله  
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عمـق دارنـد، محـل خـوبي بـراي عمليـات            )  متـر  180( كلـه    100ها، كه عمـدتاً كمتـر از          آب
نيروي . آيند  گذاري، چه از سوي دشمن و چه از سوي گروههاي تروريستي، به حساب مي               مين

 سطحي و واحدهاي هليكوپتري تـشكيل دهـد         MCMهي قصد دارد يك نيروي      دريايي شاهنشا 
نيروي دريايي شاهنشاهي . هاي كم عمق باشند   گذاري در اين آب     كه قادر به مقابله با تهديد مين      

 MCMبـراي پوشـش     . دي53-ايـچ .معتقد است كه اسكادران فعلي متشكل از شش هليكوپتر آر         
  .اين منطقه مهم كافي نيست

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

يك سيستم تسليحاتي دفـاعي هـستند و افـزوده شـدن شـش              . دي53-ايچ.هليكوپترهاي آر 
دهد، و بدين ترتيب يك نيروي موثر را كه         را افزايش مي    ايران MCMواحد ديگر به آنها توانايي      

  . كند د ميتواند ثبات منطقه را افزايش دهد ايجا مي
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2 (

كند بلكـه اسـكادران       توانايي جديدي ايجاد نمي   . دي53-ايچ.افزوده شدن شش هليكوپتر آر    
MCMدهد  ماه در اختيار داشته است، گسترش مي18 به مدت  فعلي را كه ايران.  
  

  48-كي.اژدرهاي ام: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييديك سال تعداد به تفك  
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

25  
  400ابتدائاً 

-  -  -  -  

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

غيرقابل 
  تحويل

-  -  -  

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-يازن(ارزيابي اجمالي  -الف
 سه زيردريايي را كه سابقاً درخدمت نيروي دريايي آمريكا بوده خريداري كرده اسـت               ايران

تحويل شـش زيردريـايي     . تا هسته اصلي نيروهاي زيردريايي رو به گسترش آن را تشكيل دهد           
ل است بـه منظـور   دولت ايران ماي.  نيز اين نيرو را توسعه خواهد دادHDW 1300آلماني كالس 
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 و ها كه ممكن است در خليج عمـان  مقابله با تهديد تعداد كم ولي رو به رشد از اين زيردريايي     
هاي   ترين سالح   ها را به پيشرفته      اين زيردريايي  ، وارد عمليات شوند   قسمت شمالي اقيانوس هند   

ASWمجهز كند  .  
 در حكم تسليحات موثر شامل اژدرهـاي ارتقـا          48-كي.هاي آمريكايي ام    ژدرهاي ا   جايگزين

 تـاگرفيش، و اژدر     24 4-، اژدر بريتانيايي ام   )سي37.تي.نورثروپ ان ( آمريكايي   37-كي.يافته ام 
دهد زيرا اين سالح به بهتـرين          را ترجيح مي   48-كي.دولت ايران اژدرهاي ام   .  است SUTآلماني  
  .هاي پيچيده مورد استفاده قرار گيرد بله با تهديد رو به رشد زيردرياييتواند براي مقا وجه مي
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  . نيست قابل تحويل به ايران48-كي. زيرا اژدر ام-خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2 (

  . نيستران قابل تحويل به اي48-كي. زيرا اژدر ام-خير
  

  )بندري و ساحلي(ها  كش يدك: سيستم
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

  -  -  -  -  ) ساحلي4 بندري و 6 (16
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
تقيم و مس(سيستم 

  )غيرمستقيم
  

خريد تجاري 
توصيه 

  شود مي

      

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

هـا در بنـادر و بـين بنـادر، نيـروي              هاي كافي براي جابجايي كشتي      كش  به دليل فقدان يدك   
ايـن كمبـود بعـالوه      . دكشي را به پيمانكاران واگذار نمايـ        دريايي شاهنشاهي بايد خدمات يدك    

كـش را ضـروري       ، خريد يك ناوگان يـدك     چابهارگسترش ناوگان و افتتاح يك بندر ديگر، در         
  . سازد مي

 بخـشي از برنامـه اسـتعالم قيمـت از        ،كـش تجـاري      يـدك  10 براي خريد    P&Bدرخواست  
هـا را بـه صـورت         كش  ايران يدك نيروي دريايي شاهنشاهي    . توليدكنندگان سرتاسر جهان است   

  .تجاري خريداري خواهد كرد
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  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2 (

هـا تـا حـدودي از         زيرا اين توانايي  . شود  كشي مربوط مي    خير، تا جايي كه به عمليات يدك      
  . هستندطريق قراردادهاي تجاري نيز قابل دسترس

  
 )T-ATFپيماي  نوع اقيانوس ( كش يدك: سيستم

  برنامه خريد -1
   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   

 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل
2  2  -  -  -  

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

37  
  دالرميليون 

-  -  -  

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

كـشي، نجـات و يـا         نيروي دريـايي شاهنـشاهي در حـال حاضـر توانـايي ارگانيـك يـدك               
اي   زيردريايي در اقيانوس را ندارد و به همين دليل به دنبال خريـد كـشتي چنـد منظـوره                    نجات
  . استT-ATFنظير 
  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(

  خير
  : هاي جديد ايجاد توانايي) 2 (

پيمـا را در اختيـار نيـروي دريـاي شاهنـشاهي       توانايي ارگانيك پـشتيباني ناوگـان اقيـانوس       
  . گذارد مي

  . چنانچه توانايي نجات زيردريايي نيز ارايه گردد، توانايي محدود جديدي كسب خواهد شد
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  747-سي.هواپيماهاي كي: تمسيس
  
  برنامه خريد -1

   نامه پيشنهاد و قبولتأييدتعداد به تفكيك سال   
 82سال مالي   81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل

3  -  -  -  -  
  

هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2
مستقيم و (سيستم 

  )غيرمستقيم
  

خريد تجاري 
توصيه 

  شود مي

      

              :تكميليعات اطال -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

هـايي كـه    هاي موجود و هواپيماهاي ايوكس و جنگنده   اين هواپيماها براي پشتيباني جنگنده    
  . فروش آن تصويب شده است، كافي است

هواپيماهاي مزبور نقش تدافعي و همچنـين بـاربري هـوايي اسـتراتژيك ثانويـه و توانـايي                  
 براي پوشـش دادن بـه       747-سي.ناوگان فعلي كي  . كنند  گيري مجدد هوايي را ايجاد مي       تسوخ

نيازهاي عملياتي كنوني دولت ايران در زمان صلح كافي است ولـي در صـورت وقـوع جنـگ                   
پشتيباني تانكري توانايي تجهيـزات نظـامي را بـراي    . مسلماً فشار زيادي بر آن وارد خواهد شد   

هـا را افـزايش    هوايي نزديك بـاال بـرده و حـداكثر زمـان پـرواز جنگنـده            هواپيماهاي پشتيباني   
  . دهد مي

اين هواپيماها همچنين برد الزم براي افزايش پشتيباني هوايي و دفاع هوايي مرزهاي شرقي              
خريـد ايـن تعـداد هواپيمـاي اضـافي      . دهـد  ايران را از پايگاههاي اصلي عملياتي افـزايش مـي    

هايي را كه دولت ايران قـصد خريـدش را دارد پوشـش     وكس و جنگندهتواند هواپيماهاي اي    مي
  . دهد

ــايي خــود را در راه  انــدازي و تعميــر و نگهــداري  نيــروي هــوايي شاهنــشاهي ايــران توان
  . ثابت كرده است747-سي.هواپيماهاي كي

  
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب
پذيري بيشتري براي حفاظـت       افبه نيروي هوايي شاهنشاهي انعط    : تأثير بر ثبات منطقه   ) 1(

  .دهد هاي ثابت را مي تر با تعداد جنگنده از مناطق وسيع
  . گسترش توانايي فعلي:هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
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  مهمات: سيستم
  برنامه خريد -1

  تعداد به تفكيك سال   
  نامه پيشنهاد و قبولتأييد

 82ي سال مال  81سال مالي   80سال مالي   79سال مالي   تقاضاي كل
   40  نيروي زميني شاهنشاهي

  ميليون دالر
25  

  ميليون دالر
25  

  ميليون دالر
25  

  ميليون دالر
  50  نيروي هوايي شاهنشاهي

  ميليون دالر
91  

  ميليون دالر
400  

  ميليون دالر
  بسيار ناچيز

  25  بسيار ناچيز  بسيار ناچيز  ي شاهنشاهيينيروي دريا
  ميليون دالر

25  
  ميليون دالر

  
هاي تقريبي اوليه     هزينه- 2

مستقيم و (سيستم 
  )غيرمستقيم

  

90  
   ميليون دالر

116  
  ميليون دالر

450  
  ميليون دالر

50  
  ميليون دالر

              :تكميلياطالعات  -3
  ): كاربرد-نياز(ارزيابي اجمالي  -الف

  .ستبيني خريدهاي ساليانه مهمات ا برآوردها بيانگر پيش  -نيروي زميني شاهنشاهي
  90 برآورد انباشت اوليه تأمين ذخيـره يـك جنـگ       79 سال مالي    -نيروي هوايي شاهنشاهي  

  .روزه                                  
   90 برآورد انباشت نهايي تأمين ذخيـره يـك جنـگ            80سال مالي                                 
  .روزه                                  

   بــرآورد مهمــات اضــافي الزم بــراي هواپيماهــاي81ســال مــالي                               
  . است16- و اف14-اضافي اف                                  

  .بيني خريدهاي ساليانه مهمات است  برآوردها بيانگر پيش-نيروي دريايي شاهنشاهي
  : بر كنترل تسليحاتي تأثير-ب

   : بر ثبات منطقهتأثير) 1(
  خير

   :هاي جديد ايجاد توانايي) 2(
 قرار  خير؛ مهمات مزبور از نوع مهماتي است كه هم اينك در خدمت نيروهاي نظامي ايران              

  . دارد
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بيني شده بر اهداف اقتصادي و ذخـاير       اقتصادي خريد اقالم و خدمات پيش      تأثير) 9 (-الف
  :ارزي

صادي ايران كه اهداف توسعه اقتصادي كشور را براي         تدوين و ابالغ برنامه ششم توسعه اقت      
اطالعات موجـود نـشان     .  افتاده است  تأخيركند، يك سال به        تعيين مي  1982 تا   1978هاي    سال
 درصد رشد 10 درصد رشد توليد ناخالص ملي و   7دهد كه اهداف اقتصادي براي اين دوره          مي

مطـابق بـا ايـن      )  پيوست يـك   10د به صفحه    نگاه كني (ها    بيني  پيش. اقتصاد غيرنفتي خواهد بود   
  . درصد نرخ تورم داخلي صورت گرفته است10ميزان رشد توليد ناخالص ملي و احتساب 

هـا    هاي دفاعي آتي، حداقل از اين جهت كه اين برنامـه            ريزان اقتصادي ايران از برنامه      برنامه
هـا و متـدولوژي سـازمان         ن، فـرض  عالوه بر اي  . برند  دهد، نفعي نمي     به منابع را افزايش مي      نياز

بنـابراين،  . يـست اي بـين بودجـه نظـامي و غيرنظـامي ن        برنامه و بودجه شامل هيچگونه موازنـه      
ريزي با فرض وضعيت نـسبي آن در بودجـه    هاي نظامي به منابع براي اين دوره برنامه  نيازمندي

بـه  ) 10صـفحه  (ي شـده    بين  بنابراين، ميزان بودجه دفاعي پيش    . سالهاي اخير محاسبه شده است    
موازات رشد كلي بودجه افزايش يافته است، به نحوي كه تأثير خريد اقالم و خـدمات نظـامي                  
آمريكا بر ساير متغيرهاي اقتصادي، چه توليد ناخالص ملي و چه بودجه كلي يا بودجه نظـامي،                 

فـاعي  بـه نـسبت كـاهش بودجـه د        .  كمتر از سالهاي اخير خواهد بـود       1982 تا   1980در دوره   
 درصـد   29 و   22بيني ميزان خريد اقالم و خدمات نظامي آمريكايي نيـز از              بيني شده، پيش    پيش

 درصد كاهش يافته است، بدين معنا كه فشار به منـابع            9/14 به متوسط    1978 و   1977در سال   
.  كمتر از حال حاضر خواهد بـود ،موجود كه بايد براي توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گيرد     

 همين ترتيب، تأثير بر ذخاير ارزي نيز نسبتاً كمتر خواهد بود، به ويژه اگـر، چنانكـه شـرايط                    به
  . افزايش يابد1980هاي نفت در اوايل دهه  دهد، قيمت حاضر نشان مي

  
  : بر كنترل تسليحاتيتأثير) 10 (-الف

  .ذكر شده است) 8(به تفكيك هر يك از موارد در بخش الف 
  

  :حقوق بشر) 11 (-الف
هاي حاصـله از اهـداف امنيـت ملـي، تمايـل               سعي داشته است تنش    در سالهاي اخير ايران   

هاي اجتمـاعي     هاي مدني بيشتر در بحبوحه تنش       بيشتر به مشاركت سياسي و فشار براي آزادي       
  . سازي را فرونشاند ناشي از روند تند مدرن
 -هاي مـدني داشـته اسـت        ت ولي قاطعي در زمينه آزادي      پيشرفت موق  در اين شرايط، ايران   

ـ     هم اكنون عمالً همه ناراضياني كه قـانون را نقـض كـرده             جـاي دادگاههـاي نظـامي در    ه  انـد ب
شوند، حـاال مقـاالت بيـشتري در انتقـاد از دولـت بـه چـاپ                 دادگاههاي غيرنظامي محاكمه مي   

شـته شـده اسـت، و نامزدهـاي     رسد، شكنجه در حكم يك ابـزار سياسـتي پلـيس كنـار گذا         مي
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توانند در انتخابـات پارلمـاني ملـي           كه در حزب رسمي كشور عضويت ندارند مي         نيز انتخاباتي
  .  شركت كنند1979سال 

هـاي خاصـي دارد كـه شـامل مالحظـات              پيچيـدگي   بـا ايـاالت متحـده      روابط امنيتي ايران  
مگي حكومت در ايران، حساسيت بـيش از حـد بـه امنيـت كـشور،                سنت خودكا : ايست  عديده
  .سازي، و نوع برداشت كشور از ضرورت ثبات در منطقه هاي اجتماعي حاصل از مدرن تنش

هاي امنيتي خود بايد بر اين امر اذعان داشته باشد كه   ريزي مساعدت    در برنامه  اياالت متحده 
 دفاع از حق ملت بـراي ادامـه حيـات مـستقل در برابـر فـشارهاي       رانحقوق بشر اساسي در اي 

، حقـوق  در داخـل ايـران  . پيمانان در منطقه است  و همخارجي، به ويژه از سوي اتحاد شوروي 
 بـا مـشكل     ايـران .  از رابطه نيروهاي امنيتـي و حقـوق شـهروندان آن اسـت             متأثربشر مستقيماً   

 اين تالش دارد فضاي سياسي دتروريسم و تالش براي براندازي حكومت مواجه است، با وجو         
  . را باز كند

هـا بـه سـوي فـضاي بـازتر و              بايد تقويـت و حمايـت از ايـن گـام           سياست اياالت متحده  
 داخلـي روز بـه روز         صحنه سياسـت   هاي امنيتي در    از آنجايي كه دخالت نيرو    . اصالحات باشد 

  بايد تـضمين ايـن امـر باشـد كـه نيروهـاي پلـيس ايـران        شود، سياست اياالت متحده  كمتر مي 
توانند حداكثر نظم را با حداقل خشونت در شرايط جديد كه با آزادسـازي فـضاي سياسـي                    مي

  .همراه است، فراهم آورد
 بايـد   ، سياست ايـاالت متحـده     تهديدهاي خارجي نسبت به حقوق بشر در ايران       با توجه به    

كمك به دولت ايران در راستاي كسب تسليحاتي باشد كه متقابالً توافق داريم براي دفاع نظامي                
  . اي ايران ضروري است از مرزها و نقش منطقه

 ير كمك به پليس و نيروهاي امنيتي، سياسـت ايـاالت متحـده            در ارتباط با مسايل داخلي نظ     
كنـد و منـع       بايد تشويق خريدهايي باشد كه بـه رونـد آزادسـازي فـضاي سياسـي كمـك مـي                  

عالوه بر اين، همكـاري نظـامي و انتظـامي بـا       . كند  خريدهايي باشد كه به اين روند كمكي نمي       
هاي اطالعاتي بين دو كشور و همچنين حركـت بـه             امه همكاري دولت ايران بايد مشروط بر اد     

  . سوي معيارهاي ميثاق حقوق بشر سازمان ملل باشد
  

  :هاي اقتصادي و نظامي ساير منابع اي از مساعدت خالصه) 12 (-الف
  . پيوست40نگاه كنيد به صفحه : هاي نظامي  مساعدت-1
  .خير: هاي اقتصادي  مساعدت-2
  

  ساير منابع هاي نظامي  مساعدت
 تجهيزاتي نيز از چند كشور خـارجي ديگـر خريـداري كـرده و          ايران) بندي  بدون طبقه  (-1

  .مستشاراني براي آموزش و پشتيباني فني از اين كشورها به خدمت گرفته است
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  :هاي كشور ثالث عبارتند از هاي عمده از مساعدت برخي نمونه) محرمانه (-2
هاي  هاي چيفتن، خودروهاي شناسايي، ناوچه، موشك تانك  بريتانيا

  هاوركرافت، مستشاران آموزشي در نيروي دريايي
  هليكوپتر  ايتاليا

  سازي خودرو، توپخانه، تجهيزات پل  اتحاد شوروي
  هاي گشتي قايق  فرانسه

  زيردريايي و ناوچه  آلمان غربي
  ناوچه   هلند
  خمپاره، تجهيزات هدايت آتش  اسرائيل

هاي نظـامي داده يـا         مساعدت بسياري از كشورهاي ديگر نيز به ايران      ) بندي  بدون طبقه  (-3
، ، لهـستان  ، ژاپـن  ، مجارستان ، چكسلواكي اين كشورها شامل بلژيك   . دهند  به اين روند ادامه مي    

كنندگان بـسيار نـاچيز بـوده         اگرچه مشاركت اكثر اين توليد    .  هستند  و اسپانيا  ، يوگسالوي سوئد
 مايل است از كشورهاي صنعتي ديگر، از جمله كشورهاي          دهد كه ايران   است، اين امر نشان مي    

از سوي ديگر، خريد از كشورهاي ثالث مسايل        . كمونيست، نيز تجهيزات نظامي خريداري كند     
عالوه بر اين، ممكن است اين امر در صـورت          . سازد  تر مي   آموزشي و لجستكي ايران را پيچيده     

با وجود ايـن، شـاه از ايـن مـسايل     .  موجب كاهش آمادگي عملياتي شود،نيفشار بر منابع انسا   
  . آگاه است و مجدانه سعي دارد آنها را حل كند

  
  :هاي امنيتي نيروي انساني سازمان مديريت مساعدت) ج) (13 (-الف

هـاي   در پاسخ به لزوم تهيه گزارش درباره سطوح نيروي انساني در چارچوب برنامه مـساعدت       
 سطح نيروي انساني فعلي كامالً قابل توجيه است زيرا امكان نيل به اهداف مرتبط با اجـراي             امنيتي،

هـا و      نظامي براي ارايـه سياسـت      تعداد نيروهاي . آورد  برنامه خريدهاي نظامي خارجي را فراهم مي      
هدايت روندها، مديريت لجستيك، مديريت قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي، حمل و نقـل و              

سـطح  . گري ضرورت دارد  غيرنظامي نيز براي امور منشينيروهاي.  قراردادها ضروري است  اجراي
LWR    نه كاهش در نيروي انـساني از       گوهر. تايپ و ترجمه ضروري است     و  نيز براي خدمات اداري

تأثير كـاهش نيـروي     . هاي امنيتي انجام شود     سطح فعلي بايد با توجه به تأثير آن بر برنامه مساعدت          
  . در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفتانساني 

  هاي امنيتي  نيروي انساني سازمان مديريت مساعدتتعداد
  80سال مالي 

  جمع كل LWR  غيرنظامي  نظامي  سطح
1  142  18  34 194  
2  160  22  35  217  
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3  179  23  38  240  
4  186  26  41  253  

  
  81سال مالي 

1  142  18  34  194  
2  159  22  35  216  
3  178  23  38  239  
4  186  26  41  253  

  
  82سال مالي 

1  142  18  34  194  
2  159  22  35  216  
3  178  23  38  239  
4  186  26  41  253  

  
  124سند شماره 

  1357 مهر 5 -1978 سپتامبر 27  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از

   هاي نظامي عمده ايران كاهش احتمالي خريد: موضوع
هـاي بودجـه      آيد كه تغيير اخير محـور برنامـه          از شواهد و قراين روزافزون چنين بر مي        -1

منجر بـه كـاهش چـشمگير خريـد         ،  دولت ايران احتماالً، در طول سال مالي آتي اياالت متحده         
بـا وجـود ايـن، شـواهد        .  در مقايسه با چند سال اخير خواهـد شـد          تجهيزات نظامي از آمريكا   

هـاي خريـد در چـارچوب برنامـه      موجود از كاهش مبالغ هنگفت پول كه براي اجـراي برنامـه   
  .كند خريدهاي نظامي خارجي الزم است، حكايت نمي

هاي دولت ايران به منظـور        هاي جديد، تغيير اولويت      كاهش احتمالي خريد    ظاهراً داليل  -2
هـاي آتـي      ها از هزينـه     پاسخگويي به نيازهاي سياسي داخلي، تورم و درك هر چه بيشتر ايراني           

  . هاي نظامي خريداري شده است سيستم
 كنيم احتمـاالً خريـدهاي نظـامي جديـد كـاهش            بيني مي    شواهدي كه بر اساس آن پيش      -3

  :خواهد يافت، عبارتند از
 كـه قـبالً آنهـا را درخواسـت          747 تصميم دولت ايران براي لغو خريد سه هواپيماي          -الف
  .كرده بود
هـاي آخـر سـال مـالي جـاري ايـاالت              اي كه توفانيان در طول هفته       سابقه   مشكالت بي  -ب
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ي پيشنهاد و قبول داشت كه منتظر امضا        ها   براي كسب مجوز امضاي تعداد زيادي از نامه        متحده
ها امضا شد، دولت ايران ارزش برخي قراردادها را           اگر چه در نهايت بسياري از اين نامه       . بودند

  .بسيار كاهش داد و اجراي برخي ديگر را نيز به تعويق انداخت
  اشاره خاص و روزافزون افسران ارشد ارتش ايران مبني بـر اينكـه برنامـه خريـدهاي                 -پ

  .عمده براي سال آتي يا كوچكتر خواهد شد و يا به تعويق خواهد افتاد
مبني بر اينكـه خريـد   ) فرمانده نيروي هوايي ايران    (هاي خصوصي تيمسار ربيعي      اشاره -ت

  احتماالً قدري به تعويق خواهد افتاد و يا تعـداد آنهـا كـاهش              14-تعداد بيشتر هواپيماهاي اف   
 همچنين در برخي مذاكرات به لزوم توانـايي بيـشتر هـوابرد اشـاره كـرده                 ربيعي. خواهد يافت 

  .است
 سـپتامبر مبنـي بـر اينكـه         25 در روز     به نماينده سـفارت    توفانيان» شخصي« اظهار نظر    -ث
اي در طـول سـال آتـي نداشـته      ي نخواهد كرد اگر دولت ايران خريد نظامي جديد عمـده      تعجب
، »جـويي  صـرفه «هاي اخير عبارت بوده اسـت از    گويد تكيه كالم شاه در هفته        مي توفانيان. باشد

هـاي آتـي شـاه و او فهرسـت            افـزود كـه در هفتـه       توفانيـان . »به تعويـق انـداختن    «و  » كاهش«
  .  ايران را كامالً مرور خواهند كرد1977هاي نظامي سال  نيازمندي

 احتماالً زمان زيادي طول خواهد كشيد تا تصميمات مشخصي در ارتباط بـا ايـن رونـد                  -4
، شواهد موجود حـاكي از رونـدي      ولي با توجه به تحوالت جاري در ايران       . عمومي اتخاذ شود  

مان گوش به زنگ خواهيم بود        هاي آتي، ما و ميهمانان واشنگتني       در طول هفته  . قابل درك است  
تا ببينيم رويدادهاي اخير، برنامه معامالت تسليحاتي خارجي ايران را به كدام سو سوق خواهند      

  سوليوان                                                                                                               . داد
  

  125سند شماره 
  1357 آذر 26 -1978 دسامبر 17  محرمانه

  سرلشگر گاست ـ  تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
  نظامي -كنسول امور سياسي ـ  ـ مايلز گرين تهران،سفارت آمريكا: به

  1980هاي نظامي سال مالي  سند گزارش به كنگره در ارتباط با برنامه مساعدت: موضوع
  .، موضوع فوق)سرّي (1978 نوامبر 1 تلكس وزارت امور خارجه مورخ مرجع -1
 مرجـع  بـه تلكـس       مستشاري هيأت نيروهاينويس پاسخي كه از سوي         به پيوست پيش   -2

ها بر اساس اطالعـاتي كـه         خالصه گزارش مقادير و هزينه    . گردد  فوق تهيه شده است، ايفاد مي     
توجيـه و توصـيف   . است موجود بوده تهيه شده  نظاميمستشاري هيأتبندي  در برنامه اولويت 
طبـق  .  صورت گرفته است   1978هاي نظامي با توجه به گزارش تسليمي ژوييه           برنامه مساعدت 

هـاي    نامـه    دالري يا محتويات موافقـت     ميزانبيني     پيش ،هاي نظامي   هاي مساعدت   كتابچه فروش 
ند، بنـدي هـست     خريدهاي نظامي خارجي براي سال بودجه يا سال مالي بعـد از آن داراي طبقـه               
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ها بـراي آن انجـام        بيني   براي بررسي سال مالي كه پيش      ،ولي بعد از ارايه سند گزارش به كنگره       
  .شود بندي خارج مي شده است، از طبقه

ايم كه خريد اقالم عمـده دفـاعي تـا اطـالع ثـانوي بـه             از سوي دولت ايران اطالع يافته      -3
 محاسبه شده   1980ي كه براي سال مالي      هاي  در راستاي همين امر نيز هزينه     . تعويق خواهد افتاد  

شـود كـه      هاي مرتبط با اقالمي مي      است اصوالً شامل گسترش پايه پشتيباني لجستيكي و سيستم        
  .قبالً خريداري شده است

  :ايم كه سفارت اسناد زير را ارسال و اين اقدام را تكميل خواهد كرد  اطالع يافته-4
هـاي آن بـين مقامـات ذيـربط           كه رونوشـت   ( يادداشت سفير به وزارت امور خارجه      -الف

  .)توزيع خواهد شد
  . اطالعات مربوط به توجيه اين برنامه-ب

  گاست. سي. فيليپ
  سرلشگر نيروي هوايي اياالت متحده

   هيأت مستشاريرئيس
  

  توصيف برنامه
 - تقاضا خواهـد شـد     متحدههاي دفاعي كه احتماالً از اياالت          اقالم، خدمات و آموزش    -1

  :خريدهاي تجاري -خريدهاي نظامي خارجي
 از ايـاالت    1980 در سال مـالي      هاي آموزشي كه احتماالً ايران      ميزان اقالم، خدمات و برنامه    

 ارزش دالري ايـن     . اسـت  1 خريداري خواهد كرد، به شرح منـدرج در جـدول شـماره              متحده
اين جداول بخشي از برنامه كلي خريدها را نشان         .  درج شده است   2خريدها در جدول شماره     

دهد كه به منظور كمك به مديريت برنامه خريدهاي نظامي خارجي دولت ايـران تـا سـقف                    مي
اطالعات مندرج در ارتباط با قيمت و موجودي بـر اسـاس            .  تهيه شده است   ،مجاز انتقال سالح  

  .اند  ارايه شدهترين برآوردهاي ممكن در كشور ايران قيقد
 آماد هليكوپتري مندرج در جداول بيانگر نيازمندي مرتبط با قـراردادي اسـت كـه يـك                  -2

تقاضـاي  . سال زودتر مورد تصويب قرار گرفت و در چارچوب برنامه جاري ارايه شده اسـت               
 عمليات پيمانكاري بـراي شـركت پـشتيباني و    -اضافي در چارچوب خريدهاي نظامي خارجي   

 در اواخـر    WALقـرارداد   . مربـوط اسـت    WALبه قرارداد    -)IHSRC (نوسازي هليكوپتري ايران  
بعداً مشخص شد كه ارزش قرارداد از لحاظ       .  از سوي دولت ايران به تصويب رسيد       1977سال  

شـود    بيني مـي    پيش. شد، كمتر از ميزان واقعي محاسبه شده است          كه بايد انجام مي    كل كارهايي 
 و توانايي فعلي آن را براي رفع نيـاز بـه پـشتيباني          هاي هويتزر قدرت دفاعي ايران      سيستم توپ 
اين نياز بر اساس تحليل تهديد و خـط جبهـه بـسيار طـوالني               .  تقويت كند  متحركبيشتر آتش   

 براي حمل مهمات و خدمـه       548- ام حمل دريايي معموالً هر دستگاه    .  ارزيابي شده است   نايرا
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شود و امكان جابجايي سراسري خدمه و مهمـات الزم             خودكششي همراه مي    با يك قبضه توپ   
هاي توپخانه صـحرايي فـراهم        را براي استقرار هويتزرهاي خودكششي جهت خدمت با گردان        

هـاي     نيروي زميني شاهنشاهي موجب بهبود كيفـي نيـرو         1.اي60-هاي ام    تانك يرتقاا. آورد  مي
عـالوه بـر ايـن، اصـالحات فـوق طـول عمـر        .  خواهـد شـد    نيـرو زرهي بدون نياز به افزايش      

 نيروي زمينـي شاهنـشاهي را افـزايش و آنهـا را از لحـاظ                60-هاي سري ام    دهي تانك   سرويس
. گيرد قابل مقايسه خواهد كرد      ده در اختيار آن نيرو قرار مي      هايي كه در آين     تكنولوژيكي با تانك  

هـاي تـاو توانـايي آنهـا را بـراي اسـتفاده از                 براي حمـل موشـك     AH-1Jاصالح هليكوپترهاي   
.  درصد افزايش خواهـد داد 70شونده سوار بر هليكوپتر تا حدود  هاي ضد تانك هدايت     موشك

 منظور افزايش توانايي عمليات ضدهوايي، و        به 16- و اف  14-هاي تاكتيكي  اف     خريد جنگنده 
همچنين كمك به بمباران مواضع دشمن، پـشتيباني نزديـك هـوايي و پوشـش هـوايي نيـروي                   

 بـه منظـور پـشتيباني از        707-سـي .سيـستم تـانكر اسـتراتژيك كـي       . دريايي انجام خواهد شـد    
داري خواهند شـد،  هايي كه در آينده خري       و جنگنده  »ها  ايوكس«هاي موجود و همچنين       جنگنده

  داده ها توانايي تجهيزاتي هواپيماهاي پشتيباني نزديك هوايي را ارتقـا           اين تانكر . ضروري است 
ايـن تـانكر همچنـين بـرد الزم بـراي           . ها را افزايش خواهـد داد       و طول مدت عمليات جنگنده    

افـزايش  عمليات پشتيباني هوايي و دفـاع هـوايي از مرزهـا را از پايگاههـاي عمليـاتي اصـلي                    
پذيري نيروي هـوايي شاهنـشاهي و     قدرت انعطاف130-خريد موقت هواپيماهاي سي. دهد  مي

افـزايش توانـايي   . بخـشد  زمان واكنش براي پشتيباني لجستيكي و باربري هـوايي را بهبـود مـي      
 بدون نيـاز بـه افـزايش        ،تر  باربري هوايي امكان استفاده از نيروهاي موجود را در سطحي وسيع          

هـدف از برنامـه     .  به نيروي هـوايي شاهنـشاهي خواهـد بخـشيد          نيروسخت افزار و    چشمگير  
PEACE LOG  1983 كمك به نيروي هوايي شاهنشاهي در نيل به خودكفايي لجستيكي تا سـال ،

اعـداد و ارقـام     . هاي خارجي اسـت     و انجام عمليات پشتيباني با كمترين اتكاي ممكن به دولت         
قراردادي است كه يـك  دهنده نيازمندي  نشان 1980 سال مالي  درPEACE LOGمربوط به برنامه 

سيـستم  . سال زودتر مورد تصويب قرار گرفت و در چارچوب برنامه جاري ارايه شـده اسـت                
 عموماً متشكل از يك سيستم ارتقا يافتـه فرمانـدهي و كنتـرل مجتمـع،         ،دفاع هوايي بهبود يافته   

 در  4-اس.دي.رادار زمينـي دوربـرد اي     . س اسـت  رادارهاي زميني دوربرد، و هواپيماهاي ايـوك      
حكم بخشي از سيستم دفاع هوايي ايران عمليات هواپيماهاي ايوكس را در استقرار يك سيستم              

شـود،    هاي موجود پوشـش داده نمـي         كه توسط سيستم   هشدار دفاعي در كل مرز و داخل ايران       
هـاي    د دارد به منظور جايگزين كردن كـشتي       نيروي دريايي شاهنشاهي قص   . تكميل خواهد كرد  

 ،موجود و افزايش توانايي حفاظت از خطوط دريـايي بـسيار مهـم در زمـان بحـران يـا جنـگ                     
نيروي دريايي ايـران مايـل اسـت ايـن          . كنندگان اروپايي خريداري نمايد     هايي را از توليد     ناوچه
، سازي  ك، سازگاري و استاندارد   هاي رزمي آمريكايي به منظور عمليات مشتر        ها با سيستم    ناوچه

سيـستم لجـستيكي    . هاي آمريكايي موجود در نيروي دريايي ايران ادغـام شـوند             ساير كشتي  در
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ها به منظـور تـضمين اسـتقرار          ها و كمبودها و سپس نظارت بر برنامه         مجتمع با تعيين نيازمندي   
 بـراي ايجـاد يـك       را هاي سازماني و نيازهاي زيربنايي تكميلـي         چارچوب ،يك سيستم كارآمد  

  . نيروي دريايي شاهنشاهي ارزيابي خواهد كرددرسيستم كارآمد لجستكي 
  بيني شده اي از ميزان اقالم پيش خالصه

 اطالع يافته است كه دولت ايران خريدهاي عمده را تـا اطـالع ثـانوي بـه                   مستشاري هيأت
  . تعويق انداخته است

  مستـشاري نظـامي    هيـأت بندي    شخص نبودن قصد دولت ايران، برنامه اولويت      با توجه به م   
اقالمي كـه بيـشترين احتمـال خريـد آنهـا از            . گردد   به شرح زير ايفاد مي     1980براي سال مالي    

-سازي تانك ام ، مدرنPEACE LOGسوي دولت ايران وجود دارد شامل سيستم آماد هليكوپتر، 
هاي پشتيباني معمـول مـرتبط بـا هـر يـك از       ، سيستم دفاع هوايي بهبوديافته، بعالوه سيستم     60

  .آنهاست
  
   80سال مالي   سيستم رديف

  1  آماد هليكوپتر  1
  50  .بي1اي109-ام./م.م155هويتزر ) پي.اس(  2
  *   2اي110-ام./م. م203هويتزر ) پي.اس(  3
  50  548-، امحمل و نقل دريايي 4
  460 3.اي60-سازي تانك، ام نكيت مدر  5
  46  هاي تاو  به موشكAH-1Jمجهزسازي   6
  تعويق تا اطالع ثانوي  دار ات بازسازي خودروهاي شنيتأسيس  7
  *  14-هاي تاكتيكي اف جنگنده  8
  *  707-سي.هاي استراتژيك كي تانكر  9
  20  130-هواپيماهاي باربري سي  10
11 PEACE LOG 1  
  - هبوديافتهسيستم دفاع هوايي ب  13
  *  16-هاي تاكتيكي اف جنگنده  14
  12  ها سازي ناوچه استاندارد  15
  1  سيستم لجستيكي مجتمع  16
 نامه پيشنهاد و قبـول  تأييدمقادير مذكور بيانگر سال  ] 1980رديف مربوط به سال مالي       [-1

 بـراي   توصـيه . در برابر سقف مجاز ارزش دالري دولت اياالت متحده است و نه سال تحويـل              
يت، تهديدها، مالحظات توليـد، ظرفيـت جـذب    مأمورخريدهاي جديد بر اساس تحليل حوزه  

  . بيني سقف مجاز خريدهاي نظامي خارجي دولت اياالت متحده آمريكاست سيستم و پيش
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كه در برنامه   (هاي مربوط به قراردادهاي تصويب شده در سال قبل            نيازمندي] 1رديف   [-2
  )جاري ارايه شده است

  3.اي60- به ام60- تانك اميارتقا] 5رديف  [-3
) نمونـه اوليـه   (تي هنوز در مرحله تحقيق و توسـعه         .اس.ام.هواپيماهاي اي ] 10رديف   [-4

 مستشاري خريد موقت    هيأت. قرار دارند و براي خريدهاي نظامي خارجي قابل تحويل نيستند         
  .كند دي توصيه مي.اس.ام.ي را تا اتخاذ تصميم بر سر هواپيماهاي ا130- هواپيماي سي50

  . وضعيت نامشخص] 14، 9،10، 8، 3رديف  [-5
 را در حكـم     4-اس.دي.دولت ايـران قـبالً هفـت رادار زمينـي دوربـرد اي            ] 13رديف   [-6

 خريد هواپيماهاي ايـوكس     4-اس.دي.رادارهاي اي . بخشي از اين سيستم خريداري كرده است      
  .دكن  شده است، تكميل ميتأييدرا كه قبالً 

  
  پشتيباني -سيستم تسليحاتي

  هاي خريد خالصه برآورد هزينه
  )به  ميليون دالر(

  
 مستشاري اطالع يافته است كه دولت ايران خريدهاي عمده را تـا اطـالع ثـانوي بـه                   هيأت

 هيـأت بنـدي     با توجه به مشخص نبودن قصد دولت ايران، برنامه اولويت         . تعويق انداخته است  
اقالمي كه بيشترين احتمـال     . گردد   به شرح زير ايفاد مي     1980 براي سال مالي     مستشاري نظامي 

، PEACE LOGخريد آنهـا از سـوي دولـت ايـران وجـود دارد شـامل سيـستم آمـاد هليكـوپتر،          
هـاي پـشتيباني معمـول        ، سيستم دفاع هوايي بهبوديافته، بعالوه سيستم      60-سازي تانك ام    مدرن

  .هر يك از آنهاستمرتبط با 
  
  
 رديف

   80سال مالي   هاي اوليه سيستم هزينه

  200  آماد هليكوپتر  1
  33  .بي1اي109-ام./م.م155يتزر هو) پي.اس(  2
  *   2اي110-ام./م. م203هويتزر ) پي.اس(  3
  6  548-، امحمل و نقل دريايي 4
  92 3.اي60-سازي تانك، ام كيت مدرن  5
  35  ي تاوها  به موشكAH-1Jمجهزسازي   6
تعويق تا اطالع   دار ات بازسازي خودروهاي شنيتأسيس  7

  ثانوي
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  *  14-هاي تاكتيكي اف جنگنده  8
  *  707-سي.هاي استراتژيك كي تانكر  9
  200  130-هواپيماهاي باربري سي  10
11 PEACE LOG 200  
  - سيستم دفاع هوايي بهبوديافته  13
  *  16-هاي تاكتيكي اف جنگنده  14
  270  ها سازي ناوچه دارداستان  15
  65  سيستم لجستيكي مجتمع  16
  1101  جمع كل  

    ساير اطالعات
  1050  پشتيباني مرتبط ساليانه  17
  137  نياز به مهمات مرتبط  18
  12  ذخاير مديريتي  19
  2300  جمع كل  
  
  ارزش تقريبي قرارداد در زمان قبول پيشنهاد] سال مالي [-1
هاي اوليه تقريبي سيستم شامل محصول نهايي، قطعـات           هزينه] مهاي اوليه سيست    هزينه [-2

  .هاي جاري عمليات و تعمير و نگهداري ها و هزينه و مهمات اوليه، آموزش
 نيز در آن    TAFT/SAAهاي    هزينه.  تقريبي برنامه تحويل شده     بر اساس هزينه  ] 17رديف   [-3

  .گنجانده شده است
  .زش و ايجاد ذخيره جنگيهزينه تقريبي براي آمو] 18رديف  [-4
  .وضعيت نامشخص] 14، 10، 9، 8رديف  [-5
  . شودتأمين 1979 ميليون دالري كه بايد در سال مالي 200عالوه بر ] 1رديف  [-6
  . شودتأمين 1979 ميليون دالري كه بايد در سال مالي 135عالوه بر ] 2رديف  [-7
  . شودتأمين 1979ي  دالري كه بايد در سال مال39عالوه بر ] 4رديف  [-8
انتظار نـداريم كـه هـيچ قـرارداد خريـد           . 1980برنامه جاري در سال مالي      ] 13رديف   [-9

پنجاه ميليون دالر به منظـور      .  براي اين برنامه به امضا برسد      1980نظامي خارجي در سال مالي      
يـران در   ات و عملياتي كردن هفت رادار زميني دوربرد كه قبالً از سـوي دولـت ا               تأسيس يارتقا

  .خريداري شده بود، پرداخت شده است. اس.دي.اي.حكم بخشي از سيستم آي
  . شودتأمين 1979 ميليون دالري كه بايد در سال مالي 80عالوه بر ] 15رديف  [-10
 5 عـالوه بـر      ،سيستم لجستيكي مجتمع نيروي دريايي شاهنـشاهي ايـران        ] 16رديف   [-11

  . شودمينتأ 1979ميليون دالري كه بايد در سال 



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

333

  هاي امنيتي  و اهداف مساعدتمنافع اياالت متحده
    در ايجاد رابطه مساعدت امنيتي با ايرانمنافع آمريكا -1

كننـده     به موقعيت مهم جغرافيايي آن، جايگـاهش در حكـم يـك توليـد              اهميت اصلي ايران  
پيمانان اصلي ما و   و كشوري داراي ذخاير گازي عظيم، وابستگي شديد برخي از هم         عمده نفت 

 به  در رهبري منطقه خليج فارسهمچنين وابستگي كمتر ما به نفت ايران، و نقش نوظهور ايران 
ب اسـت، و ايـن      ايران اساساً كشوري متمايل به غـر      . طور اخص و در منطقه به طور اعم است        

. بوده اسـت  ) و قبل از آن روسيه     ( شوروي هژموني در برابر    تمايل ناشي از مقاومت سنتي ايران     
 ا حمايت از ايران    به اين سو تالش كرده است ب        از زمان جنگ جهاني دوم     اياالت متحده آمريكا  

 نيـز از    ايـران .  اين نقـش را تقويـت كنـد        - و در نتيجه با ثبات     -در ايجاد اقتصاد و ارتشي قوي     
 به طور دو جانبه حقـوق، اختيـارات و تـسهيالتي در             طريق همكاري در چارچوب پيمان سنتو     

ـ   به طور خالصه، تقويت روز افزون ايران      .  قرار داده است   اختيار اياالت متحده   سـزايي  ه   سهم ب
  .در حفظ منافع ملي مشترك ما دارد

  
  شود هاي امنيتي شامل موارد زير مي اهداف مشخص مساعدت -2

هـاي    يستم در پرورش توانايي استفاده و تعمير و نگهداري س           مساعدت به ايران    -الف
 ،تسليحاتي كسب شده از اياالت متحده

هاي نظـامي متعـارف بـه منظـور تـضمين امنيـت                در توسعه نيرو     مساعدت به ايران    - ب
  كمك خواهد كرد،كشور، كه به نوبه خود به حفظ ثبات كشور و حفاظت از منافع آمريكا

 در ايجاد و حفظ نيروهـاي رزمـي و پـشتيباني لجـستيك بـه                ايران  مساعدت به     -پ
 بيني شده، منظور برآوردن نيازهاي پيش

  در ايجاد و حفظ توان كافي و عملياتي بسيج نيروها، مساعدت به ايران-ت
ر اي به منظـور مقاومـت د     تر منطقه   هاي نزديك    حمايت از ايجاد و حفظ همكاري      -ث

 برابر نفوذ كمونيسم عالوه بر اهداف ديگر،
  و جهان آزاد به منابع نفت و گاز، تضمين دسترسي مستمر اياالت متحده-ج
 . در ترتيبات امنيتي جمعي طرفدار غرب تشويق مشاركت ايران-چ

  
  126سند شماره 

  1357 آذر 29 -1978 دسامبر 20  محرمانه
  سي. دي واشنگتن، اطالعات دفاعيسازمان: به    تهران، دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده:از

  توسط نيروي دريايي ايران] اژدر[گزارش شليك موشك هارپون : موضوع
  68460008: منبع

 به دست آمده از شليك يك موشـك هـارپون           اين گزارش درباره آخرين اطالعات    : خالصه
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  .توسط نيروي دريايي ايران است
  )بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ محرمانه: (مشروح گزارش

  :منبع اطالعات زير را گزارش كرده است
انور  در ايـن مـ     KAMAN از كـالس     LACOMBATTANTEانـداز      دو قايق تندروي موشك    -1

كـه  (بـود   كمـان   قايق پشتيبان هـم از كـالس        . بود 115 –قايق فرماندهي كمان    . شركت داشتند 
  ).دانيم نامش را نمي

كنتـرل آتـش را بـه قـايق      115 –كمـان   به دليل مشكل نشت سوخت، قايق فرمانـدهي     -2
  . پشتيبان سپرد

موقعيـت قـايق    . انـداز بـود      كيلـومتري جنـوب قـايق موشـك        80-74 هدف تقريبـاً در      -3
  . بودغربي از چابهار- درجه شرقي180شمالي و  دقيقه 45 درجه و 21انداز  موشك

  . بودLSU هدف يك -4
 در منطقه جنوب شرقي كشتي هدف قـرار داشـت، ولـي فاصـله آن        يك كشتي شوروي   -5

 برخاسـته اسـت پـس از اصـابت          مشاهده شد هليكوپتري كه از كشتي شـوروي       . مشخص نبود 
  .زند موشك به هدف، به دور هدف چرخ مي

  . منبع گزارش داد كه دو موشك هارپون معيوب در انبار نيروي دريايي ايران وجود دارد-6
  

  127سند شماره 
  1357 دي 13 -1979 ژانويه 3  

  دولت ايران: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  نامه  ده با تجديد موافقتموافقت اياالت متح: ]موضوع[ 

  حضور هيأت نظامي اين كشور در ايران
  004يادداشت شماره 

 ضمن تقديم تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهي          سفارت اياالت متحده آمريكا   
هـاي   شـماره هـاي آن وزارتخانـه شاهنـشاهي محتـرم بـه              ايران افتخار دارد عطف به يادداشـت      

 21 مـورخ    18/10080؛ و   1978 اكتبـر    17 مورخ   18/8816؛  1978 سپتامبر   10 مورخ   18/7411
 در  1947 اكتبـر    6نامـه      مبني بر تمايل دولت شاهنشاهي ايران براي تمديد موافقت         1978نوامبر  

ارد كـه پـس از       به مدت يك سال ديگر، اظهـار د         نظامي اياالت متحده در ايران     هيأتارتباط با   
كسب نظرات دولت اياالت متحده، اين سفارت اختيار يافته است تا موافقت دولت آمريكا را با                

 شروع خواهد   1979 مارس   21 به مدت يك سال ديگر كه از         1974 اكتبر   6نامه    تجديد موافقت 
سـفارت موقـع را بـراي تجديـد ارادت خـود بـه وزارت امـور خارجـه          .شد، به عـرض برسـاند    

  .شمارد اهي ايران مغتنم ميشاهنش
  1979 ژانويه 3 ـ  تهران،سفارت اياالت متحده آمريكا
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  128سند شماره 
  1357 دي 27 -1979 ژانويه 17  محرمانه

  سي.دي  واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  هايشان در ايران وضعيت برخي پيمانكاران نظامي و پروژه: موضوع

 نيروهـاي نظامي سفارت وضعيت عمليات و      - در طول چند روز گذشته، كنسول سياسي       -1
چندين شركت بزرگ آمريكـايي را كـه در چـارچوب برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي يـا                     

نتـايج ايـن   . هاي نظامي ايران فعاليت دارنـد بررسـي كـرده اسـت       ردادهاي مستقيم در پروژه   قرا
تـوجهي، و در      هـا تـا حـد قابـل         عمليات و تكميل پروژه همه شركت     ) الف: (بررسي عبارتند از  

ـ ) ب( اسـت؛    كـاهش برخي موارد تا حد بحراني، كاهش يافته و روند كار رو به              رغـم ايـن    ه  ب
شان عمل و اعتبار      قصد دارند تا آنجا كه امكان دارد به تعهدات قراردادي         ها    ، همه شركت  مسئله

شركت را براي آينده حفظ نمايند، هر چند احتماالً قرارداد دو شركت در آينده نزديك تغييراتي                
ها به حداقل الزم كاهش يافته است، ولي كمتر كـسي              شركت نيروهايتعداد  ) پ(خواهد كرد؛   

) ت(انگيزي باالسـت؛ و        به طور تعجب   نيروهاان را ترك كند و روحيه       مايل است هم اكنون اير    
ترين مشكالت موجود ناشي      عالوه بر احتمال عدم ايفاي تعهدات قراردادي، بزرگترين و فوري         

در زير خالصه وضعيت چند شركت، و نكاتي كـه در           . از سرخوردگي در زندگي روزمره است     
  .گردد  به دست آمده، ذكر مي مستشاري نظاميهيأتگفتگو با 

 به ميزان بسيار ناچيزي كاهش يافته و بـه ميـزان   نيروهاكل ): PEACE LOGبرنامه  (الكهيد -
مـشكالت  . اند   شده البته كارمندان جديدي نيز به تازگي وارد تهران       .  نفر رسيده است   440فعلي  

وري و غيبـت كارمنـدان         نبود گرما و روشنايي است، كه موجب كـاهش بهـره           ،ل كار اصلي مح 
 قصد دارند پروژه را ادامه دهند ولي معتقدند كه هر چـه بحـران               مديران الكهيد . شود  ايراني مي 
شواهد داللت بـر آن دارد      .  نيز دشوارتر خواهد شد     در ايران  نيروهاتر شود، نگاه داشتن       طوالني

اصـوالً بـه نظـر    .  اسـت PEACE LOGكه نيروي هوايي شاهنشاهي ايران مايل بـه ادامـه پـروژه    
رسد برنامه فوق وضعيت خوبي داشته باشد زيرا چندين ماه جلوتر از اهـداف تعيـين شـده                    مي

  .است
هـاي آمـوزش      ، بعـالوه برنامـه    گاه خـاتمي  برنامه پشتيباني پايگاه هوايي در پاي      ( نورثروپ -

 ياخيراً استادان خـود را از پايگاههـاي هـوايي وحـدت           ):  خلباني و تعمير و نگهداري هواپيماها     
) اصفهان ( پايگاه هوايي در پايگاه خاتمي      فراخوانده است، ولي برنامه پشتيباني     و تبريز ) دزفول(

 در سـه ماهـه جـاري         را دولت ايران هزينـه فعاليـت ايـن شـركت         . در سطح حداقل ادامه دارد    
 را  آينـده با وجود اين، دولت ايران بايد خيلي زود هزينه فعاليت آن براي سه ماه    . پرداخته است 

 قرارداد پشتيباني   هاي آتي، شايد شركت نورثروپ      ه به رويدادهاي احتمالي هفته    بست. نيز بپردازد 
ولي، به هر حال، اگـر قـرار باشـد ايـن كـار را               .  خاتمه يا كاهش دهد     در پايگاه خاتمي    را خود

ه دست به چنين كـاري خواهـد         ماه 6 تا   4اي    انجام دهد، بسيار آهسته و احتماالً در طول دوره        
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 مايل است در صورت امكان و با حفظ آبرو از قـرارداد پـشتيباني               احتماالً شركت نورثروپ  . زد
  . خارج شودپايگاه خاتمي

 و  ؛ آمـوزش و عمليـات در اصـفهان        مـاد تهـران   آ ( شركت هليكوپترسازي بل اينترنـشنال     -
 نفـر   2000 نفر هـستند، ممكـن اسـت بـه           2600كل كارمندان شركت كه هم اكنون       ): كرمانشاه

 اعـضاي  990از .  نفر كارمند داشت4000كاهش يابند، در حالي كه شركت قبالً قدري بيشتر از         
 نفر آنها بـه خـروج از ايـران          260اند، فقط در حدود        باقي مانده  نداني كه در ايران   خانواده كارم 

  . اند تمايل نشان داده
 با توجه به وضعيت در كوتاه مدت  و كرمانشاهبه طور كلي، عمليات اين شركت در اصفهان

مـشكل  . هاي آموزش پـرواز را تعطيـل كـرده اسـت           نامهخوب بوده است، اگرچه نبود بنزين بر      
تنها .  توليد را به قدري باالتر از صفر رسانده است،نبود گرما و برق.   استاصلي در آماد تهران

. ريزي و تعميـر و نگهـداري اسـت    شود برنامه  انجام مي هايي كه هم اينك در آماد تهران        فعاليت
 15 از سر گرفته شود و ادامه يابد، بايـد تـا             هاي آماد تهران     اين، اگر قرار باشد فعاليت     عالوه بر 

 چنانچـه برنامـه آمـاد تهـران       .  بـسته شـود    فوريه قرارداد جديدي با شركت هليكوپترسازي بـل       
 نيز تا حـد قابـل تـوجهي كـاهش            و كرمانشاه  هانهاي اين شركت در اصف      متوقف شود، فعاليت  

  .خواهد يافت
- TRW) برخـي كارهـا در حـال انجـام         ): ريزي براي نيروي هوايي شاهنشاهي ايـران        برنامه
اكثـر اعـضاي    . هـا خـوب اسـت       به رغم دلمشغولي كاركنان به وضعيت جـاري، روحيـه         . است

هـايي مجتمـع      اند، به همين دليل بيشتر كاركنان را در خانـه            را ترك كرده    ايران ،اركنانخانواده ك 
  . بخش است اند كه وضعيت سوخت در آن رضايت ساخته
اگرچه شـركت قـصد دارد تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت بـه                  ): هاوك-موشك آي  ( ريتيون -

 درصـد كـاهش يافتـه       50هاي اخير به ميـزان        هاي آن در هفته     تتعهداتش عمل كند، ولي فعالي    
به تقاضـاي فرمانـده پايگـاه       .  نزديك دو هفته پيش متوقف شد      كار در كارگاههاي تهران   . است

وزش برنامه عمليـات و آمـ     .  دسامبر از اين پايگاه تخليه شدند      31 از تاريخ    نيروها، كليه   وحدتي
.  در خود پايگاه اقامت دارند، كم و بيش عادي است          نيروها، به دليل اينكه همه      در پايگاه بوشهر  

  .اند  انتقال يافتهنوها به هتل هيلت  و دفاتر شركتنيروهاهمه 
هاي آموزشي و تعمير و نگهـداري را كـه           شركت همچنان كليه فعاليت   ): 14-اف (گرومن -

، كـه مـشكالت   در اصـفهان . دهـد   انجام مي و شيرازبدون نياز به بنزين ممكن باشد در اصفهان 
اي وجود داشته است، وضعيت امنيت، غذا و سـوخت منـازل فعـالً قابـل تحمـل                    بسيار عديده 

ترين مشكل كمبود بنزين است، زيرا كميابي آن موجب شده است كه             فوريترين و     اصلي. است
رغم اين مشكالت، مديران    ه  ب. ها بتوانند به سر كارهايشان بروند       هر روز فقط نيمي از آمريكايي     

  .توانند فعالً در سطح حداقل كار را ادامه دهند  مينيروهايشانبين هستند كه  شركت خوش
  سوليوان
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  129سند شماره 
  1357 بهمن 3 -1979 ژانويه 23  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  0822سفارت : مرجع

  وضعيت پيمانكاران نظامي : موضوع
  ). تمام متن-همحرمان (-1
 مـدام    تاكنون وضعيت پيمانكاران عمـده دفـاعي در ايـران          مرجع از زمان ارسال تلكس      -2
در . انـد   ها و پيچيدگي وضعيت هر دو افزايش يافتـه          سرعت كاهش فعاليت  . تر شده است    وخيم

  .گردد زير آخرين وضعيت برخي پيمانكاران عمده ارسال مي
، معـاون وزارت دفـاع در امـور         تيمـسار تـوكلي   :  اينترنـشنال   بل  شركت هليكوپترسازي  -3

 جديدي» ترتيبات« فوريه   15 گفته است كه وزارتخانه متبوعش قبل از         تسليحاتي، به شركت بل   
 بايد دو تغييـر   ولي در اين فرايند، شركت بل     . با آن شركت امضا خواهد كرد      را براي آماد تهران   

با اختصاص بودجه متعلق آماد بايد  جديد» ترتيبات«هزينه ) الف: (عمده در قراردادهايش بدهد
) ب( به اين ترتيبات پوشـش داده شـود، و           )ملياتآموزش و ع   (به دو قرارداد ديگر شركت بل     

  كارمنـد در ايـران     1000، شـركت بايـد بـراي         كارمند در ايران   2000ريزي براي     به جاي برنامه  
 اين بود كه چند روز وقـت خواسـتند تـا احتمـاالت و               واكنش مديران شركت  . ريزي كند   برنامه

 در  نظـر شخـصي مـديران شـركت       .  در ميان بگذارند    مستشاري نظامي  هيأت آتي را با     امكانات
االمكـان حفـظ كنـد، و اگـر           خواهد موقعيت و پروژه خود را حتي         اين بود كه شركت مي     ايران

  .دوش طور مي جام شود، بنابراين همين نفر ان1000اين كار با كه دولت ايران تصميم گرفته 
 50ها حـداقل      هاي شركت طبق گزارش      گفته بوديم كه فعاليت    مرجعدر تلكس   :  ريتيون -4

 درصـد   75هـا را       كـاهش فعاليـت    هم اينك مديران شركت در ايـران      . درصد كاهش يافته است   
  .كنند برآورد مي

انـد كـه هزينـه        رتبه نيروي هوايي شاهنشاهي بـه شـركت گفتـه           مقامات عالي :  نورثروپ -5
 كـه از اول مـارس شـروع          فعاليت پشتيباني شـركت در پايگـاه خـاتمي         آيندهمربوط به سه ماه     

 چندان اميـدي بـه ايـن پرداخـت          با وجود اين، شركت نورثروپ    . شود پرداخت خواهد شد     مي
  .انديشد هاي خود در طول چند ماه آتي مي ندارد و جداً به تعطيل كردن فعاليت

 بـسيار تغييـر كـرده       مرجـع  از زمان ارسال تلكـس       وضعيت گرومن در اصفهان   :  گرومن -6
. ها از سوي دولت ايران است    آمريكايي اولين مشكل، عدم پرداخت هزينه فعاليت مدرسه      . است

 تعداد زيادي از اعضاي خـانواده كاركنـانش         ،كرد در صورت بسته شدن مدرسه        فكر مي  گرومن
هـاي     ژانويه موقتـاً هزينـه     22 با تسليم يك چك در روز        نهايتاً ايران . ايران را ترك خواهند كرد    

هـا    البتـه طبـق گـزارش     . و مدرسه به مدت چند هفته ديگر باز خواهد بود         مدرسه را متقبل شد     
تـر كـرد،      اي كه اوضاع را سـردرگم       مسئله.  ژانويه برگشت خورده است    23چك مزبور در روز     
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 شروع  به رهبري همافرها در پايگاه هوايي خاتمي      )  ژانويه 23(اعتصابي است كه از امروز صبح       
هر هواپيمايي كـه نيـروي هـوايي شاهنـشاهي     ) الف(اند كه   است، و رهبران اعتصاب گفته     شده

مايـل نيـستند هـيچ خـارجي در         ) ب(ايران بخواهـد اسـتفاده كنـد، خـراب خواهنـد كـرد، و               
 خـارج   خود را از پايگـاه نيروهاي همه   گرومن. هاي نيروي هوايي مشاركت داشته باشد       فعاليت

 درخواست كرده است دو هواپيماي دربست ديگر در طول سه روز آينده به             گرومن. كرده است 
 ،هايشان را كه مايل هستند  برود و اسباب و اثاثيه و همچنين كارمندان و اعضاي خانوادهاصفهان
 در  شان معتقدند كه فقـط تعـداد بـسيار انـدكي از نيروهايـ             مديران شركت . سازد خارج   از ايران 
  سوليوان                                                                                . باقي خواهند مانداصفهان

  
  130سند شماره 

  يادداشت تفاهم]: وضوعم[
هـاي    اين يادداشت تفاهم بين دولت اياالت متحده و دولت ايـران بـه منظـور اصـالح نامـه                  

پيشنهاد و قبولي كه در چارچوب معامالت تسليحاتي خارجي بين طرفين به امضا رسـيده و در               
  .رسد ، به امضا مياجراست  حال

 را با اقدام سـريع دولـت ايـاالت          به موجب اين يادداشت تفاهم، دولت ايران موافقت خود        
  :كند متحده مبني بر اجراي موارد زير اعالم مي
  :اقالم زير -ها  برنامهتأمينخاتمه و لغو كليه اقدامات مربوط به 

  كليه قراردادهاي موضوع برنامه خريدهاي نظامي خارجي– PEACE ZEBRA برنامه -
هاي فني،  ، مساعدتAGE ،Modsبي، قطعات يدكي،  - اي16- هواپيماي اف160 -

 )آماد فني و پيمانكار(آموزش و پشتيباني 
  كليه قراردادهاي موضوع برنامه خريدهاي نظامي خارجي- PEACE SKY برنامه -
هاي فني، آموزش و  ، مساعدتAGE ،Mods اي، قطعات يدكي، 3-يا هواپيماي 7 -

 )آماد فني و پيمانكار(پشتيباني 
 هاي موضوع برنامه خريدهاي نظامي خارجي كليه قرارداد-PEACE ROLL برنامه -
هاي فني، آموزش و  ، مساعدتAGE ،Mods، قطعات يدكي، 4- اف. هواپيماي آر16 -

 )آماد فني و پيمانكار(پشتيباني 
 : كاهش تعداد اقالم قابل تحويل زير به ميزاني كه در جدول ذكر شده است-

  ميزان كاهش  شرح اقالم
  2  ، اسپراونس993-جي.هاي سي ناوشكن

  1  563.اس.، اسكوسهزيردريايي، 
  444   اي54-ام.آي.موشك، فونيكس، اي
  209  84-ام.جي.موشك، هارپون، آر
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  258  1-ام.موشك، استاندارد، اس
  360   ب23-ان.آي.ام.هاوك، اكس-موشك، آي

  362  9- ام.آي.موشك، سايدويندر، اي
  362  7-ام.آي.موشك، اسپارو، اي

  214  46-كي.اژدر، ام
  174  37-كي.ماژدر ا

  همه اقالم  119-كيو.ال.ام، اي.سي.اي
  113  548-، امحمل و نقل دريايي
  1  بريج، النچر

  9  .پي. اينچ اس8، 110-هويتزر، ام
  1182  تاو، ضد تانك

  10937  دراگن، ضد تانك
  108  113-سي، ام.پي.اي

  99  825-جيپ، ام
  117  ) تن6 (1 اي 118-تريلر، ام
  6  )تن 5/3  (353-تريلر، ام

  مهمات
م؛ . م175م؛ . م155؛ )تي و هيت- پي.اي(م . م90هاي توپ  گلوله

  )60-هاي ام براي تانك(م . م105؛ )هويتزر(م . م105
  .م. م106

هاي خودكار به  تمامي تحويل
حالت تعليق درآيد و فقط بنا به 

  درخواست ارسال شود

امـه  ايران كه در چـارچوب برن     كاهش كليه قراردادهاي پشتيباني و تداركاتي تكميلي دولت         
 پـشتيباني تـداركات بـراي       مـشترك  رسيده، از جملـه طـرح        خريدهاي نظامي خارجي به امضا    

توان بـا اسـتفاده از شـيوه درخواسـت مـستقيم از دولـت                 هاي مشترك تسليحاتي كه مي      سيستم
  .كرداياالت متحده آنها را اجرا 

ر چارچوب برنامه خريـدهاي نظـامي   كاهش و تجديد ساختار كليه قراردادهاي امضا شده د   
  :دهند تا سطوح ذيل خارجي براي اقالم پشتيباني و خدماتي كه پيمانكاران ارايه مي

  
قرارداد معامالت   پيمانكار

تسليحاتي 
  خارجي

  سقف  سيستم

 ,WAK, VZZ    هليكوپتر اينترنشنالشركت بل
WAL/WDC 

  500  هليكوپتر
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، هيوز، پرت و ويتني، شركت گرومن
ي .آر.شركت هريس، پي

كام  هالكترونيكس ديويژن، شركت تل
  سيستمز، بوز آلن

GFZ 60  فونيكس/14- اف  

  هاوك-موشك آي VSJ, WCC, VUU  ونيريت
  73-كيو.اس.تي

20  

     WAG, WDM  ليتن
  ZAA PEACE LOG 97  يي الكهيدشركت خدمات هواپيما

  پيمانكار GJJ  متفرقه 
  مهندسي 

 خدمات فني 

50  

 نظامي و غيرنظامي دولت اياالت متحده كـه هـم اينـك    نيروي) 730(كاهش هفتصد و سي    
 969 بـراي اعـزام       آمريكـا  رغم اجازه وزارت دفاع   ه  ب(يت هستند   مأمور در حال انجام     در ايران 

كه دولت ايران به موجب قراردادهاي معامالت تسليحاتي خـارجي بـراي گـروه              )  به ايران  نيرو
پـردازد بـه    هاي فني و پشتيباني به آنهـا حقـوق مـي       هاي ميداني مساعدت    مستشاري نظامي، تيم  

  . مجازنيروي 250ميزان حداكثر 
هاي امنيتي دفاعي، و دولت ايران، از   مساعدتسازمانولت اياالت متحده آمريكا، از طريق  د

 -روز تمـامي قراردادهـا    ) 30(كننـد كـه ظـرف مـدت سـي             طريق وزارت جنگ، موافقت مـي     
هاي مفتوح خريدهاي نظامي خارجي را به منظور حصول اطمينان از ايـن مطلـب مـرور                   برنامه

 دمات و اقالم دفاعي كه به بهترين نحو نيازهاي فوري امنيتي ايـران            كنند كه فقط آن دسته از خ      
سازند و همچنين خرج هزينه براي آنها از محـل وجـوه امـاني دولـت ايـران بـه                      را برآورده مي  

  .تر است، توليد و تحويل خواهد شد صرفه
ولت ايـران را    دولت اياالت متحده آن بخش از وجوه خرج شده از حساب صندوق اماني د             

 قطعـات، كـاهش تحويـل تعـداد اقـالم           تـأمين كه بتوان به واسطه خاتمه و يا لغو قراردادهـاي           
هاي پيشنهاد    سفارش شده، كاهش مبلغ قراردادهاي خدمات و پشتيباني، و همچنين كاهش نامه           

تمـامي  . مـسترد خواهـد سـاخت     ) به صندوق اماني دولت ايران    ( جبران كند    ،و قبول قابل اجرا   
 دولـت ايـران در   تأييـد ارك مورد نياز در خصوص مبالغ غيرقابل استرداد نيز براي بررسي و   مد

المقـدور هرگونـه دارايـي باقيمانـده و           دولت اياالت متحده حتي   . اختيار آن قرار خواهد گرفت    
ت تسليحاتي خارجي   هاي برنامه معامال     ويا ساير حساب   تحويل نشده را به وزارت دفاع آمريكا      

چنانچـه قيمـت    . خواهد فروخت تا مبلغ كامل آن را به صندوق اماني دولت ايران مسترد سازد             
 باشد كه دولت ايران براي آنها پرداخته اسـت، دولـت ايـاالت               فروش اقالم فوق كمتر از قيمتي     

  .هد كردمتحده قبل از فروش آن اقالم با دولت ايران تماس گرفته و موافقت آن را كسب خوا
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 و يا قبل از آن،    1979 ژوييه   24دولت ايران و دولت اياالت متحده به طور مشترك، در روز            
هـايي را كـه بـه      قطعات و تجهيزات و جدول زماني توليـد برنامـه  تأمينهاي اصالح شده      طرح

د ها و برنامه زمـاني تحويـل اقـالم فـوق مـور               آنها بر هزينه   تأثير از جمله     ،  حالت تعليق درآمده  
تحويل قطعـات و تجهيزاتـي را كـه بايـد           ي  ها  دهند تا دولت ايران بتواند برنامه       بررسي قرار مي  

هاي پيـشنهاد و قبـول، مـشخص          ادامه يابد، خاتمه يابد و يا لغو شود، منوط به شرايط كلي نامه            
ـ   1979 ژوييه   24نمايد كه سريعاً و پيش از         دولت اياالت متحده نيز موافقت مي     . نمايد ت  به دول

 شـرايط   يتحويل قطعات و تجهيزاتي بايد بـه دليـل انقـضا          ي  ها  ايران اطالع دهد كه چه برنامه     
هـايي را در      نمايـد كـه توصـيه       دولت اياالت متحده همچنين موافقت مـي      . توليد كامالً لغو شود   

تحويل قطعات و تجهيـزات بيـشتر از بـار          ه مزاياي ادامه اجراي كدام برنامة       ارتباط با اين امر ك    
 برنامـه    لي خاتمه و يا لغو قرارداد، به دليـل عـدم نيـاز دولـت آمريكـا و يـا مـشتريان ديگـر                       ما

قابـل  . هاي نظامي خارجي به اقالم مزبور، خواهد بود در اختيار دولت ايـران قـرار دهـد                  خريد
بـه  (درك است كه به منظور پرهيز از خاتمه قرارداد و امكـان اسـترداد مبلـغ كامـل قراردادهـا                     

هاي باقيمانده تحويل نشده، شايد الزم        از محل فروش مجدد دارايي    ) اني دولت ايران  صندوق ام 
تا زماني كه فروش آنهـا      ) براي مدت يك دوره كوتاه انتقالي     (باشد دولت اياالت متحده آمريكا      

به وزارت دفاع اياالت متحده و يا مشتريان ديگر برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي تـصويب              
انـد، بـه انجـام     هاي مربوط به اقالم فوق را بر عهده نگرفتـه       يت مالي و هزينه   نشده و آنها مسئول   

  .تعهدات و پرداخت هزينه از محل صندوق اماني دولت ايران ادامه دهد
دار به نام دولت ايران افتتاح خواهـد كـرد تـا وجـوه                دولت اياالت متحده يك حساب بهره     

گـردد، بـه آن       ن به صندوق اماني مـسترد مـي       اي كه مازاد بر تعهدات مالي دولت ايرا         خرج شده 
عالوه بر اين، دولـت ايـاالت متحـده كليـه وجـوه             . حساب واريز شده و به آن بهره تعلق گيرد        

دولت ايران مجاز است موجودي اين حساب را . خرج نشده را به اين حساب انتقال خواهد داد
ات خـارجي تعيـين شـده    به هر حساب ديگري كه از سوي دولت ايران براي معامالت تـسليح  

  .است، انتقال دهد
دولت اياالت متحده دولت ايران را كامالً در جريان وضعيت حساب صندوق امـاني دولـت       

  .ايران و همچنين حساب جديد قرار خواهد داد
اين يادداشت تفاهم به محض امضا قابل اجرا و موثر است و تا زماني كه اصالح و يـا لغـو                     

  . باقي خواهد ماندنشود، كامالً به قوت خود
  هران ت                                                    تهران

  14/11/1357                                          1979 فوريه 3
  دولت ايران                                    دولت اياالت متحده

   توكلي. ت.  سپهبد ج                                فون ماربود.  اريك اف
  معاون وزارت جنگ در امور تسليحاتي          هاي امنيتي دفاعي    مساعدتسازمانمعاون 
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  131سند شماره 
  1358 فروردين 6 -1979 مارس 26  محرمانه

   تهران،دفتر وابسته دفاعي: به  سي.  دي واشنگتن، اطالعات دفاعيسازمان: از
  فرماندهان جديد ارتش ايران: موضوع

): بازنشـسته  (دريـادار هوشـنگ آريـانپور   ) بيگانگـان  بـراي  رؤيتغير قابل  ـ  محرمانه (-1 
 بـاز   1973 اوت   15آخرين اطالعاتي كه درباره زندگينامـه ايـن شـخص در دسـت داريـم بـه                  

در آن زمان، او جانشين فرماندهي لجستيك فني در نيروي دريايي شاهنـشاهي ايـران               . گردد  مي
  . بود

 گذراند و مدتي در يك كشتي آموزشي متعلق بـه           هاي اوليه را در انگلستان       آموزش آريانپور
خدمت كرد و سپس وارد دانشكده فنـي نيـروي          ) 1950-1945(بريتانيا  نيروي دريايي سلطنتي    

آميـز امتحـان نيـروي دريـايي      او پس از گذراندن موفقيـت  ). 1953-1950(دريايي سلطنتي شد    
 از  1963او همچنين در سال     .  به درجه افسري مهندسي كشتي مفتخر شد       1953بريتانيا در سال    

 عمـدتاً بـه     1973 تـا    1963التحصيل و از سال       ده فارغ دانشكده عالي نيروي دريايي اياالت متح     
  فرمانده پايگاه نيروي دريايي بندر عبـاس       1973 تا   1972از سال   .  اشتغال داشت  نيروهاآموزش  

 5الجثه، قد    ، نام همسرش پروين، داراي دو فرزند، متوسط        در تهران  1929 ژانويه   21متولد  . بود
 و طرفـدار شـاه      طبق گزارش متمايل به آمريكا    . انگليسي خوب .  پوند 150 اينچ، وزن    9 فوت و 

  .بوده است
بازنشـسته آوريـل    (علـوي محمـود  دريابان ) بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ  محرمانه (-2
 بـاز مـي     1976اريم به آوريل    آخرين اطالعاتي كه از زندگينامه اين شخص در دست د         ). 1977

در آن زمـان او معـاون فرمانـدهي جنـگ،           . گردد، زماني كه بـه درجـه دريـاداري ارتقـا يافـت            
 در  1951 تـا    1947او از سـال     . ريزي و سياستگذاري بود و در همين پست بازنشسته شد           برنامه

او . التحـصيل شـد     ن آكـادمي فـارغ     آموزش ديـد و از آ      آكادمي نيروي دريايي سلطنتي انگلستان    
 و دانـشكده نظـامي تهـران      ) 1953 (انگلـستان » ميـد شـيپمن   «التحصيل دانـشكده      همچنين فارغ 

  . است) 1953(
 يي ايـاالت متحـده     در دوره عمومي دانشكده عـالي نيـروي دريـا          1963 تا   1962او از سال    

او مدتي  .  دوره مديريت دفاعي افسران ارشد را پشت سر گذاشت         1975شركت كرد و در سال      
. در پست افسر ناوبري خدمت كرد، سپس فرمانده يك ناو شد، بعد از آن به ستاد انتقال يافـت                  

همـسرش را طـالق داده،       پونـد وزن،     140 اينچ قد،    9 فوت و    5داراي هيكلي كوچك، نزديك     
بـه نظـر    . اطالع زيادي درباره شخصيت او نداريم     . حضانت فرزندش با اوست، انگليسي خوب     

. رسد كه طرفدار يك نيروي دريايي مدرن با استفاده از مشاوران و تجهيزات آمريكايي است                مي
بقيـه سـند    (. ها او فردي باهوش، پركار، با نظراتي سنجيده و متمايل به آمريكاست             طبق گزارش 
  )ناخواناست
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  132سند شماره 
  1358ين د فرور8 -1979 مارس 28  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
  دريايي ايرانقراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي نيروي : موضوع

 خطـاب   نامه رسمي زير امروز از دفتر معاون وزارت دفاع ملي ايران          ) بندي    بدون طبقه  (-1
 در تهـران، بـه      ، نماينده وزارت دفاع اياالت متحده مقيم در سفارت آمريكـا          به سرلشگر گاست  

  .تمان رسيددس
***  

  1979 مارس 28 تاريخ 25-96-01-303/1401: مرجع
  قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي: موضوع

  1979 مارس 26 و نامه شما مورخ 1979 فوريه 3عطف به يادداشت تفاهم مورخ 
هاي جديـد، از دولـت ايـاالت متحـده خواهـشمند اسـت                با مالحظه و عنايت به نيازمندي     

  :ول دارداقدامات زير را مبذ
-SSخاتمه دادن و لغو كليه قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي مربوط به زيردريـايي              ) 1(

  TANG كالس 565
 كه تحويل شده است، خواهـشمند اسـت         TANG كالس   SS-566در ارتباط با زيردريايي     ) 2(

و يـا   دولت اياالت متحده خريد اين زيردريايي براي استفاده در نيروي دريايي ايـاالت متحـده                
  .فروش آن به كشور ثالث را مورد نظر قرار بدهد

ــه شــماره  ) 3(  و كليــه SAY-4خاتمــه دادن و لغــو قــرارداد خريــدهاي نظــامي خــارجي ب
همچنين خواهـشمند اسـت   .  ناوشكن باقيمانده كالس اسپراونس2قراردادهاي مربوط به خريد   

  . تخصيص دهد، دو ناوشكن فوق را از دولت ايران بودجه الزم براي بازخريداياالت متحده
هـاي    و تحويل مابقي موشكABM-6سازي قرارداد خريد نظامي خارجي به شماره          فعال) 4(

  تحويل نشده هارپون و لوزام متعلقه 
  كامكار. سرهنگ ج

  معاون وزارت دفاع ملي در امور تسليحات
***  

 و يـا سـاير      تي براي گفتگو درباره اقدامات فوق با دريـادار علـوي          هيچ فرص ) محرمانه (-2
 خـاطر  وقتي نامه به دستمان رسيد، سرهنگ كامكـار      . ايم  مقامات نيروي دريايي ايران پيدا نكرده     

 بايـد   TANGي  هاي اسپراونس و زير دريـاي       هاي آموزشي خدمه ناوشكن     نشان ساخت كه برنامه   
  . ايراني به كشور بازگردندنيروهايخاتمه يابد و 

هـاي هـارپون كـه بـراي نـصب بـر              سازي قـرارداد موشـك      تقاضا براي فعال  ) محرمانه (-3
شـوند وضـعيت بـسيار حـساسي ايجـاد        استفاده ميLA COMBITANTEهاي گشتي كالس  قايق
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. ها تطبيق داده شده اسـت        با اين موشك   ها  كند زيرا به اعتقاد ما سيستم كنترل آتش اين قايق           مي
  طبـق خواسـته ايـران      ABM-6هاي هـارپون      خواهشمند است ما را راهنمايي كنيد كه آيا موشك        

در صورت انجام نشدن اين خواسته، آيا گزينه ديگري كه . تحويل اين كشور خواهد شد يا خير     
 بـراي   FCSمـثالً اصـالح قـرارداد       ( دارد   براي نيروي دريايي ايران نـسبتاً جـذاب باشـد وجـود           

  )ها؟ جايگزين كردن موشك
  

  133سند شماره 
  1358 فروردين 18 -1979 آوريل 7  بيگانگان براي رؤيت غير قابل –سرّي 

     تهران،دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده: از
  سي. ديواشنگتن ، اطالعات دفاعيسازمان: به

   ستاد نيروي دريايي ايرانرئيسجانشين مذاكرات وابسته دفاعي با : موضوع
  مشاهدات شخصي: منابع

ايـست از مـذاكرات    اين گزارش خالصـه ) بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ  سرّي: (خالصه
  گفتگوهايي است درباره انتصاب دريادار علوي       و شامل گزارش   نماينده دفاعي با دريادار علوي    

 ستاد نيروي دريـايي؛ وضـعيت زيردريـايي ايـران؛     رئيسهاي جانشين     اين پست و مسئوليت   به  
بررسي وضعيت مستشاران نظامي آمريكايي، كشتي آمريكايي و وابسته دفاعي از سـوي ايـران؛               

  .و ساير موارد متفرقه؛ RH53D؛ هليكوپترهاي نيروهاتغيير 
  )بيگانگان براي رؤيتغير قابل  -سرّي(مشروح گزارش 

و ) وابـسته دفـاعي    ( سـرهنگ شـافر    1979 آوريـل    4در تاريخ   : زمينه  پيش) محرمانه (-الف
 سـتاد نيـروي     رئـيس ، جانـشين     دريـادار علـوي    با)  مستشاري نظامي  هيأت (ناخدا سوم برايتن  

. بينانـه و دور از تـنش بـود    اين ديدار بسيار دوستانه، صريح، واقـع    . دريايي ايران مالقات كردند   
  . لباس شخصي به تن داشت و هيچ ايراني ديگري در جلسه حاضر نبوددريادار علوي

در اوايـل مـذاكرات،   : سئواالت دريادار علوي) بيگانگان براي رؤيت قابل غير ـ  سرّي (-ب
هـاي كـل وزارت دفـاع          عالقه زيادي به ساختار سازماني، وظـايف و مـسئوليت          دريادار علوي 

هـا     درجه و پـست    يور اين بود كه چه كسي ارتقا      سئواالت او بيشتر حول مح    .  نشان داد  آمريكا
 و شوراي امنيت ملـي  JCS اين موارد چيست، و تأييدكند، نقش كنگره در انتخاب و   ميتأييدرا  

او دياگرامي برايمان ترسيم كـرد و گفـت كـه           . كنند  چه بخشي از اين تصوير كلي را تكميل مي        
ولـي قـصد واقعـي او از چنـين     . فتـه باشـد  كند نظام دفاعي ما بر  اساس آن سـازمان يا      فكر مي 
ها دست    هايي آن بود كه به مدارك مربوط به ساختارهاي سازماني، وظايف و مسئوليت              صحبت
 سـاختارهاي دفـاعي سـاير كـشورها نيـز      در حال بررسياو همچنين اظهار داشت كه . پيدا كند 

 -دهي آتي ساختار ارتـش      مطالعاتي براي سازمان    اذعان نكرد و يا نگفت كه      اگرچه علوي . است
 دارد و يا براي مسئلهاي شخصي به اين  دهد، كامالً واضح بود كه يا عالقه  انجام ميدفاعي ايران
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 مشخصاً از ما پرسيد كه كنگره در ارتباط بـا           علوي. انجام اين مطالعه دستوري صادر شده است      
دهـد و فرمانـده عمليـات نيـروي       هاي نظامي چه اقداماتي انجام مـي        ها و تصويب ارتقا     تصابان

  .شود دريايي چگونه انتخاب و تصويب مي
 گفـت كـه مايـل    دريادار علوي: ها زيردريايي) بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ  سرّي (-پ

او گفت خدمه ايراني بـه دليـل        .  بيايد  به ايران  فعالً) TANGكالس  (نيست زيردريايي آمريكايي    
او .  هنـوز آمـادگي بازگردانـدن زيردريـايي را ندارنـد           ،هاي الزم   عدم انضباط و نداشتن آموزش    

 بازگردانـدن   مـسئله  مـورد     در الوقوعش به ايـاالت متحـده        در سفر قريب   افزود كه ناخدا معالي   
هاي آلماني نيز گفت كه اين        دريايي   در ارتباط با خريد زير     علوي. زيردريايي مذاكره خواهد كرد   

  . هاي آلماني را به خدمت بگيرند ها مايلند زيردريايي خريدها هنوز مفتوح هستند و ايراني
 دريادار علوي :  ستاد نيروي دريايي   رئيس و وظايف جانشين     انتصاب علوي ) محرمانه (-ت

هاي نيـروي دريـايي او را         گفت به اين دليل به نيروي دريايي بازگشته است كه افسران و ناوي            
دانند كه به نظم اهميت  گذارند هرچند او را افسر سختگيري مي        آنها به او احترام مي    . خواهند  مي
در دسـتش   انـد گفتـه اسـت بايـد            گفـت بـه آنهـايي كـه او را انتخـاب كـرده              علـوي . دهد  مي

 پرسيد وقتـي اقـداماتش در پـست فرمانـدهي           نماينده دفاعي از علوي   . ها باز باشد    گيري  تصميم
 در  علـوي . اش را انجام دهد     ماندهيتواند وظايف فر    بايد به تصويب كميته برسد، او چگونه مي       

 براي مثال گفت كـه اگـر قـرار باشـد            علوي. گيرد و نه كميته     پاسخ گفت اوست كه تصميم مي     
او افـزود  . گيـرد  فالن كشتي را از فالن بندر به فالن بندر انتقال بدهد، اوسـت كـه تـصميم مـي      

وقتي نماينده دفاعي متـذكر شـد كـه         . ها منحل خواهند شد     ها نيست و كميته     هاحتياجي به كميت  
 پاسخ داد كـه اخيـراً بـا          بايد به تصويب كميته برسد، علوي      اكثر تصميمات نيروي هوايي ايران    

كرده و به او گفته است كه بايـد اسـتقالل           صحبت  )  ستاد نيروي هوايي   رئيس (سرتيپ ايمانيان 
  ] ادامه سند يافت نشد. [ي بيشتري از خودش نشان دهدأر
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  خريدهاي نظامي خارجي نيروي دريايي ايران: موضوع
، نماينده نيروي دريايي آمريكا، با رهبـري        هاي ناخدا سوم برايتن     اولين تماس ) محرمانه (-1

در ميـان سـه نيـروي       . جديد نيروي دريايي ايران در طول چند روز گذشته دلگـرم كننـده بـود              
كنـيم خيلـي      بيني مي   ارتش، ظاهراً نيروي دريايي كمترين صدمه را از انقالب ديده است و پيش            

عالوه بر اين، نيـروي دريـايي       . مي خارجي شروع كند   زود فعاليتش را در صحنه خريدهاي نظا      
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بر خالف ساير نيروهاي ارتش، بازنشستگي افسران ارشد به تعويق          » .مراقب خودش نيز هست   «
عـالوه بـر ايـن، اطـالع        . منـد شـوند     افتاده است تا آنها بتوانند از مزاياي كامل بازنشستگي بهره         

زندان نيـست و رهبـري جديـد نيـروي دريـايي            ايم كه هيچ افسر ارشد نيروي دريايي در           يافته
برند در اسـرع وقـت آزاد         هنوز در زندان به سر مي     «تري را كه      پايه  اميدوار است كه افسران دون    

 سـتاد   رئـيس ، كفيـل جانـشين      هاي تماس در نيروي دريايي، دريادار علوي        يكي از طرف  » .كند
» .يي ايران در جريان انقالب با درايت و انساني رفتار كـرد           نيروي دريا «نيروي دريايي، گفت كه     

 علـوي . است» آزاد«ها    در ميان نيروهاي ارتش، فقط نيروي دريايي است كه نسبتاً از نفوذ كميته            
گويد در همين ارتباط به فرمانده نيروي هوايي گفته است كه بايد استقالل رأي بيشتر داشته                  مي

  » .دستش باز است«ها  گيري  مدعي است كه در تصميمعلوي. ها بترسد  و كمتر از كميتهباشد
ايم كه قرار بود هفته گذشته يك تيم چهار نفره خريدهاي نظـامي               اطالع يافته ) محرمانه (-2

 از وزارت   اينكه دريـادار مـدني     سفر كند ولي به دليل       خارجي نيروي دريايي ايران به واشنگتن     
گويـد     مي دريادار علوي . دفاع به فرماندهي نيروي دريايي منصوب شد، اين سفر به تعويق افتاد           

گويـد ايـن تـيم فقـط قـصد انجـام              او همچنين مي  . اين سفر در آينده نزديك انجام خواهد شد       
و دامنـه وسـيعي از مـسايل        » وارد مـذاكره شـود    «رد، بلكه قرار اسـت      تشريفات مقدماتي را ندا   

مذاكرات مهم نيـز از طريـق تلفـن بـا           . مربوط به خريدهاي نظامي خارجي را حل و فصل كند         
ه قـبالً عـضو      قـرار دارد كـ     در رأس اين تيم ناخدا سوم فريدون معالي       .  انجام خواهد شد   ايران
ديكتـه نـام آنهـا را دقيقـاً         (اعضاي ديگـر نيـز      . هاي نيروي دريايي ايران بود      ه پروژه رئيس هيأت
، )از بخش لجستيك  (، ناخدا سوم وحدت   »سلتاد«طبق گزارش عبارتند از ناخدا سوم       ) دانيم  نمي

  در مالقاتي كه روز شنبه با تيمسار معـصومي         ژنرال گاست . ع ايران و يك نماينده از وزارت دفا     
 چيزي در مورد اين سفر نشنيده بـود، هـر چنـد             ولي معصومي .  اشاره كرد  داشت به سفر معالي   

، گفته بود كه خـودش در ترتيـب دادن          عاون وزارت دفاع در امور تسليحات     ، م سرهنگ كامكار 
 را در اختيارشـان  ايـم اطالعـات مـورد نيـاز تـيم معـالي       ما پيشنهاد كرده  . اين سفر دخالت دارد   

هنـوز  . ايـم   ان كنيم، ولي هنوز پاسـخي دريافـت نكـرده         ش   كمك بگذاريم و يا در اياالت متحده     
اي دارد يا خير، به ويژه اگر بخواهند بدون پرداختن به مـسايل    فايدهدانيم كه آيا سفر معالي      نمي

ن با وجود اين، نيروي دريـايي ايـرا       . هاي خريد وارد مذاكره شوند      بزرگتر در مورد برخي برنامه    
گويـد در    مـي دريـادار علـوي  . ايم زيرا اعتقاد داريم كه هر تماسي خوب اسـت        را دلسرد نكرده  

صورت لزوم، نيروي دريايي قادر است ظرف مدت يك مـاه يـا بيـشتر وجـوه جديـدي بابـت                     
ي يـك    قطعات يدكي در نيروي دريايي مثل نيروي هـواي         مسئله. پشتيباني قطعات يدكي بپردازد   

كنيم كه عمالً مسايل مالي حل شود، معتقديم كه بايد از هم              هر چند فكر نمي   .  مهم است  مسئله
مثـل  (اكنون امكان اجراي برخي قراردادهاي جديد پشتيباني پايـه از نيـروي دريـايي ايـران را                  

مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم در مورد آنها با          )  و برخي خدمات ديگر    ROR و   DRPخدمات  
  .شوند وارد مذاكره شويم  معرفي ميمقاماتي كه از سوي ايران
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 سـتاد نيـروي   رئـيس رسيدگي به تقاضاي ما براي مالقات با جانشين جديـد          ) محرمانه (-3
ناخـدا بهـرام    (و كفيل جديد مـديريت بخـش لجـستيك          ) دريادار محمود علوي  (دريايي ايران   

 ابتدا در تـاريخ     ناخدا سوم برايتن  . نشد» تصويب«تا بعد از برگزاري رفراندوم و نوروز        ) ليافض
 آوريل به همان مـدت      4 مالقات كرد و سپس در تاريخ         آوريل به مدت يك ساعت با افضلي       3

هـر دوي آنهـا در جريـان وضـعيت برنامـه خريـدهاي       .  ديدار و گفتگو داشت    ر علوي با دريادا 
آمـده اسـت مـورد بحـث و         ) پ(تا  ) الف (مرجعنظامي خارجي قرار گرفتند و مسايلي كه در         

هر « به ما گفت     از نظر ما هر دو ديدار در ايجاد ديالوگ موفق بود و علوي            . بررسي قرار گرفت  
 صـبح شـنبه بـه مالقـات         وقتي ناخدا سوم بـرايتن    . توانيم با او مالقات كنيم      مي» وقت بخواهيم 

 جالب باشد   كرد براي علوي    شان برخي مسايلي را كه فكر مي         رفت تا متعاقب ديدار قبلي     علوي
به او بگويد، بدون هيچ مشكلي موفق به مالقات او شد و براي مدت كوتاهي خيلي دوستانه با                   

  . او صحبت كرد
در همـان روزِ    . بازديد از دفتـر نماينـده نيـروي دريـايي در سـاختمان سـتاد              ) محرمانه (-4

 تمـاس گرفتنـد و بـه او اطـالع            با ناخدا سوم بـرايتن     فتر دريادار مجيدي  ، از د  مالقات با علوي  
 به دفاتر قديمي نمايندگي نيـروي       آوري وسايل شخصي دريادار كالين      تواند براي جمع    دادند مي 

هـا دفتـر       مشاهده كـرد كـه ايرانـي       برايتن. يروي دريايي برود  دريايي آمريكا در ساختمان ستاد ن     
دفتـر  . انـد    و دفاتر چسبيده به آن را ظاهراً براي پيدا كردن اسلحه كـامالً زيـر و رو كـرده                   كالين

ظاهراً . اش بسته بود    فل اصلي اداري نمايندگي نيروي دريايي در آن طرف راهرو هنوز با همان ق           
همه اقالم پراكنده را    (دفتر تداركات تميز و جمع و جور شده بود          . درون آن دست نخورده بود    

تا كسي نتواند آنهـا    (ها را هم به سوي ديوار برگردانده بودند           و فايل ) درون جعبه گذاشته بودند   
 اجـازه   بـرايتن .  آنها را نگشته بود    ها همه دست نخورده بود و ظاهراً هيچ كس          فايل). را باز كند  

نيافت ساير دفاتر را نيز بازديد كند، ولي در مالقاتي كه بعداً با علوي داشت، علوي به او گفت                    
: علـوي گفـت   . بندي شـده دسترسـي داشـته باشـد          هاي طبقه   تواند به اين دفاتر و يا فايل        كه مي 

 بـه هنگـام بازديـد از دفـاتر نماينـده            ناخدا سوم بـرايتن   » .تعلق دارد مسلماً اين چيزها به شما      «
 هنوز در همـان دفتـر       مجيدي.  را نيز ببيند   نيروي دريايي موفق شد خيلي كوتاه دريادار مجيدي       

كنـد ولـي ديگـر دارد      دريـايي آمريكـا كـار مـي    اش چسبيده به بخش نمايندگي نيـروي      قديمي
 را ديد كه از دفتر فرمانـده كـل           همچنين دريادار جهانباني   ناخدا سوم برايتن  . شود  بازنشسته مي 

 ولي فرصت نيافت كـه بـا ايـن دريـادار      بيرون آمد )  تعلق دارد  كه حاال به مدني   (نيروي دريايي   
  . كندو عليك قديمي نيروي دريايي ايران سالم 

 پيش از آنكه به بخش لجستيك بيايد، معاون بخش          افضلي. مالقات با افضلي  ) محرمانه (-5
او .  بـراي گفـتن دارد     در مسايل لجستيك آدم واردي اسـت و حرفـي          افضلي. مديريت فني بود  

كند، ولي ظاهراً در جلسات سياستگذاري كـه بـراي آمـاده كـردن تـيم                  صحبت مي » غيررسمي«
در طـول مالقـات بـا       . داردنفـوذ زيـادي       تشكيل شده اسـت،        براي مذاكره در واشنگتن    معالي
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) ، فرمانده نيروي دريايي ندارد    اي با مدني    هيچ رابطه  ( ديگري به نام ناخدا مدني      شخص افضلي
هـر دو   . در طول اين مالقات او حتي يك كلمه هم حرف نزد          . نيز حضور داشت كه ساكت بود     

در . ار دوستانه و جدي بـود     اين ديدار بسي  ). RIBBONبدون  (افسر ايراني اونيفورم به تن داشتند       
 سـازمان   )الـف : ( به نكـات زيـر اشـاره كـرد         نظامي خارجي، افضلي  ارتباط با برنامه خريدهاي     

نـدارد و فقـط     » نيروي دريـايي ايـران    «هيچ فرقي با سازمان     » نيروي دريايي ملي اسالمي ايران    «
 براي سفر به    براي مهيا كردن تيم معالي    جلسات طوالني زيادي    ) ب(اند؛    رهبران آن عوض شده   

 شامل نمايندگاني خواهد بود كه آمـادگي بحـث و      تيم معالي ) پ( تشكيل شده است؛     واشنگتن
 ولي در عين حـال      هستند» مذاكره«آنها مجاز به    . بررسي كليه مشكالت اساسي و مبرم را دارند       

فقـدان پـشتيباني تـداركاتي فعـالً        ) ت( تمـاس خواهنـد داشـت؛        از طريق تلفن كامالً با ايـران      
 در ارتبـاط بـا نبـود اعتبـار كـافي در صـندوق امـاني و                  افضلي) ث(ترين مشكل است؛      اساسي
كنـد تـا در     » كمـك « بـه آنهـا      متحـده اتش بر تداركات گفـت كـه اميـدوار اسـت ايـاالت              تأثير

معنايش اين است كه تغيير در رهبـري بـه نفـع هيچيـك از طـرفين        (هايشان موفق شوند      تالش
حال كـه كـارآموزان نيـروي دريـايي ايـران در         ) 1: ( گفت شايعاتي شنيده است    افضلي). نيست
) 2(آيند،  اند، دارند به استخدام نيروي دريايي آمريكا در مي        هاي الزم را فرا گرفته       مهارت آمريكا

مـا شـايعه اول را      .  اسـت  RH53Dهليكوپترهاي  و اينكه نيروي دريايي آمريكا مايل به باز خريد          
ـ      نيروي دريايي ايران درخواسـت كـرده       نفراتقبالً نشنيده بوديم و گفتيم شايد برخي از          ه انـد ب

 ايـن   نگران اين بـود كـه شـايد آمريكـا       افضلي.  بمانند  در اياالت متحده   زگشت به ايران  جاي با 
پترهـاي  هليكو دومين شايعه، يعني تمايل به باز خريـد          ناخدا سوم برايتن  . اجازه را به آنها بدهد    

RH53D   پيشنهاد كرد تمايل خود را به صورت كتبي ابراز كنيم، ولي برايتن            افضلي.  كرد تأييد، را  
پاسخ داد كه شايد وقت مناسبي براي اين كار نباشد زيرا ممكن است برخي آن را تالش بـراي                   

چنانچـه نيـروي دريـايي      : وارد زير را به آنها خاطر نشان كـرديم        ما نيز م  . اعمال نفوذ تعبير كنند   
كند ديگـر نيـازي    تواند فهرستي از تمامي اقالمي كه فكر مي  ايران در تصميمش جدي باشد، مي     

دولت اياالت متحده اين فهرست را به منظور        .  همراه با قيمت پيشنهادي تهيه كند      ،به آنها ندارد  
 ايـران . يد آنها براي كشورهاي ثالث مورد نظر قرار خواهـد داد          بررسي امكان باز خريد و يا خر      

قيمـت بـاز خريـد بـه وضـعيت      .  را نيز در اين فهرست ذكر كندRH53Dهليكوپترهاي تواند    مي
 نگهـداري شـده     3 يا   2تيپ   «RH53Dهليكوپترهاي   گفت   افضلي. (نگهداري اقالم بستگي دارد   

 روز بعد وقتي برايتن   . بوده است » بسيار ثمربخش « گفت اين مالقات      در خاتمه افضلي   ).»است
داريـم مـدارك را بررسـي       «در ساختمان سـتاد مالقـات كـرد، او گفـت            خيلي كوتاه    را   افضلي

  ». روز قبل به او داده بوديمهايي بود كه منظورش گزارش(» كنيم مي
 صورت گرفت، و با اينكه      17:00مالقات ما ساعت    . مالقات با دريادار علوي   ) محرمانه (-6

هـر چنـد كـه      . دير وقت بود ولي بسياري از افسران و كارمندان ستاد هنوز در حال كار بودنـد               
 بـه آنجـا وارد شـد، بـه          ناخدا سوم بـرايتن   محل پذيرش ميهمانان پر بود، ولي به محض اينكه          
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، وابسته دفاعي آمريكا، نيز ده دقيقه بعد به جمـع    سرهنگ شافر .  راهنمايي شد  داخل دفتر علوي  
 مالقات كند زيرا پاسخ به درخواست       او از اين فرصت استفاده كرده بود تا با علوي         (ما پيوست   

او .  بسيار دوستانه بـود    رفتار علوي ). مالقات از طريق دفتر وابسته دفاعي به دستمان رسيده بود         
 »كهـ «هاي ناخدا سـوم        به ويژه از تالش    علوي. از اين مالقات و تمايل ما به كمك تشكر كرد         

 عمليـات، اطالعـات و      از نيروي دريايي آمريكا تشكر كرد و گفـت زمـاني كـه معـاون بخـش                
كنيم اين ماجرا به دو سال        فكر مي . هاي زيادي به او كرده است        كمك  ناخدا هك  ارتباطات بود، 

 است  USC گفت پسرش دانشجوي     علوي.  هنوز بازنشسته نشده بود    گردد كه علوي    پيش بر مي  
او گفت برادرش اولين عمل پيوند قلب را در         . برد   به سر مي   و يك برادر هم دارد كه در آمريكا       

 خيلـي   علـوي ).  يـا نيويـورك    وانياروي يـك نـوزاد در پنـسيل       ( انجام داده اسـت      اياالت متحده 
خواست خيلي غير مستقيم بـه مـا بفهمانـد كـه              كرد، ولي مي    محتاطانه و متواضعانه صحبت مي    

افـسران خيلـي    در بـين    ) ب(،  » بـه خـدمت بـازگردد      آنها اصرار كرده بودند كه علـوي      «) الف(
كه به نظـم و انـضباط خيلـي     (شناختند    مي» سختگيري«دارد هر چند همه او را آدم        »  محبوبيت«

 وارد اتاق شد، افسران بالفاصله به       وقتي علوي كه   همان روز شاهد بود      برايتن). دهد  اهميت مي 
نكات ديگري كه در مورد ايـن مالقـات قابـل ذكـر اسـت،               . دندصورت خبردار از جايشان پري    

از نظـر او    «(دانـد      در آينده را قطعاً ضروري مي       نياز به دانش فني آمريكا     علوي) پ: (عبارتند از 
 او گفت به محض تثبيت اوضاع داخل كشور و فراهم آمدن شرايط           ). »شش ماه خيلي دير است    

 غيـر مـستقيم گفـت دارنـد         علـوي ) ت. ( بيايند شود به ايران    دعوت مي » ها  تكنسين«مساعد، از   
هـاي جديـد معرفـي        كنند و افراد بسياري بـراي احـراز پـست           خيلي از فرماندهان را عوض مي     

 شخـصي بـه     ، گفت نامزد فرماندهي ناوگان    علوي. اند كه صالحيت آنها بايد تصويب شود        كرده
البتـه شـايد او از نـامزديش خبـر          . (بـرد    به سـر مـي      است كه فعالً در آمريكا     نام ناخدا سجادي  

ظاهراً جانشين فرمانده ناوگان كه در پست خود ابقـا خواهـد شـد، ناخـدا سـوم          ). نداشته باشد 
 گفت بـه محـض      علوي.  است  ناخدا سوم علوي   ،فعلي فرماندهي ناوگان  » كفيل«.  است گلستان

. تصويب انتصابات جديد، فهرست كاملي از فرماندهان جديد را در اختيار ما خواهـد گذاشـت               
او .  دارد JCS و    عالقـه زيـادي بـه نحـوه سـازمان وزارت دفـاع آمريكـا               معلوم بود علوي  ) ث(

 جمهـور   رئيسها، و اختيارات آنها در ارتباط با          ها، بازنشستگي   سئواالتي در مورد نحوه انتصاب    
 داشـت و حـدس     و آلمـان   انـسه هـاي فر     همچنين نگاهي نيز به سيـستم      علوي. و كنگره داشت  

ناشي از سه نيرويي بودن ارتش و بهتـرين  » اساسي«زنيم كه قصد دارد راه حلي براي مسايل   مي
 در ناخـدا سـوم بـرايتن   . هايي كه قصد انجامش را دارند، بيابد     راه را براي رسمي كردن انتصاب     

. ، مراجع اساسي مرتبط با اين سـئواالت را در اختيـار او گذاشـت              اش با علوي    بح شنبه ديدار ص 
 جديـد سـتاد كـل       رئـيس ،   گفـت تيمـسار فربـد      علـوي .  نيز از اين لطف او تشكر كـرد        علوي
كند بيـشتر از       گفت فكر مي   علوي. باره نظر بدهد    در اين  استهاي مسلح، از او خواسته        نيروي

 در ارتبـاط بـا      علوي) ج. (هر كس ديگري در مورد اين نوع مسايل سازماني اطالع داشته باشد           
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 ، بر تجديـد قراردادهـاي پـشتيباني        آن تأثيروضعيت صندوق امانيِ خريدهاي نظامي خارجي و        
 بـه مـا كمـك       آمريكـا «او گفـت    .  نشان داده بـود    همان اطمينان خاطري را نشان داد كه افضلي       

او گفت شايد در صورت لزوم بتوانند وجوه بيشتري بابت پشتيباني قطعات يدكي             . »خواهد كرد 
از ) RH53Dهليكوپترهاي  از جمله   ( حال بررسي باز خريد اقالم       او گفت كه در   . پرداخت نمايند 

هاي آلماني را بخرند ولي هنـوز بـراي           آنها همچنين قصد دارند زيردريايي    .  هستند سوي آمريكا 
 زيردريـايي يكـي از اهـداف    مـسئله حل و فصل  . ( آمادگي ندارند  TANGهاي كالس     زيردريايي

تواند در آينـده نزديـك         گفت عدم انضباط كامل خدمه مي      علوي).  است سفر ناخدا سوم معالي   
سـازي آنهـا      برداري ايمن از اين زيردريايي ايجاد كند و اينكه كارگـاه كـشتي              مشكالتي در بهره  

    .ظرفيت پشتيباني از اين زيردريايي را ندارد
كند بار ديگر به دفاتر نماينده نيـروي           در اين هفته سعي مي     رايتنناخدا سوم ب  ) محرمانه (-7

بندي شده را از بين ببـرد و بـا تـيم خريـدهاي                دريايي در ستاد دسترسي پيدا كند، مطالب طبقه       
 جديد شـما را در  به محض كسب اطالعات.  مستقيماً تماس حاصل كند  ، معالي ،نظامي خارجي 

  . جريان قرار خواهيم داد
  

  135سند شماره 
  1358 فروردين 22 -1979 آوريل 11  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،دفاع آمريكاوزارت : به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
   و آمريكا  مستشاري نظاميهيأت رئيس، مالقات بين سرلشگر گاست:  وعموض

  1979 آوريل 11 در روز سرتيپ صفري
 از  وارنر مستشاري، و سرهنگ     هيأت رئيس،   آوريل، ژنرال گاست   11در روز   ) محرمانه (-1

 نيروهـاي ، معاون وزارت دفاع، بعالوه دو تن از         نيروي هوايي اياالت متحده، با سرهنگ كامكار      
، معاون فرماندهي لجستيك ستاد نيـروي هـوايي ايـران، ديـدار و              زير دستش و سرتيپ صفري    

هاي پـشتيباني لجـستيكي نيـروي         القات بحث و بررسي نيازمندي    هدف از اين م   . گفتگو كردند 
 فوريـه و اقـداماتي كـه        3 از امـضاي يادداشـت تفـاهم         متوجه شديم صـفري   . هوايي ايران بود  

  .متعاقب آن صورت گرفته است، اطالع دارد
فت گروه در حـال كـار بـراي مـشخص      به ما اطالع داد كه ه   سرتيپ صفري ) محرمانه (-2

هـا،   يـت مأمورآنها در حال بررسي تهديدها، بازنويـسي  . كردن تركيب آتي نيروي هوايي هستند  
صـفري گفـت هزينـه      . ها هستند   مشخص كردن ساختار مطلوب اين نيرو و سپس توجيه هزينه         

. ها خواهد بود    مهاي تسليحاتي عامل مهمي در نگهداري و استفاده از اين سيست            پشتيباني سيستم 
 گفـت   كامكـار . ها قرار داده اسـت       را براي تكميل اين بررسي     1979 مي   5نيروي هوايي تاريخ    

وزارت دفـاع پـس از تكميـل        . انـد  ها شده   نيروهاي ديگر ارتش نيز موظف به انجام اين بررسي        
  .هد كردوزير تسليم خوا ها را به نخست هاي فوق، نتايج و توصيه بررسي
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، 4- نگران تداركات و پشتيباني تعمير و نگهداري ناوگـان اف          تيمسار صفري ) محرمانه (-3
واحـدهاي  . او گفت كه اين وسـط گيـر كـرده اسـت           .  در كوتاه مدت است    130- و سي  5-اف

 سـتاد نيـروي هـوايي از او سـورتي پـرواز             رئـيس عملياتي و تعميـر و نگهـداري و همچنـين           
خواهند؛ با وجود اين، او هيچ ارتباطي با نيروي هوايي ايران براي پشتيباني از اين هواپيماها                  مي

نيروي هوايي ايران مايل است فعالً تا زمان حل مـسايل و مـشكالت بزرگتـر بـه انـدازه             . ندارد
 سـپس   صفري. كافي سورتي پرواز براي حفظ تسلط خدمه پرواز و مانور هواپيماها داشته باشد            

تعمير   توان براي تهيه ملزومات مصرفي، قطعات يدكي و قطعات قابل           پرسيد كه چه ترتيباتي مي    
براي مثال، نيروي هوايي ايران سفارش خود را به قطعات مورد نيـاز بـراي               . اضطراري انديشيد 

ظ صندوق پاسخ داديم دولت اياالت متحده براي حف. حفظ تسلط خدمه محدود خواهد ساخت
اماني مجبور به انجام اقدامات بسيار دشواري شـده اسـت، و اينكـه برنامـه خريـدهاي نظـامي                    

براي استقرار مجدد برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي بـه             . خارجي اساساً از هم پاشيده است     
موجـودي صـندوق     پرسيد آيـا     صفري. هاي جديد پيشنهاد و قبول و مبالغ جديد نياز است           نامه

توانم   پاسخ دادم كه نمي   . اماني براي ملزومات اضطراري و تعمير قطعات قابل تعمير كافي است          
.  مخابره خواهم كرددر اين باره اظهار نظري كنم، ولي اين درخواست را به وزارت دفاع آمريكا          

هاي معمول بـه      اي از طريق كانال     يران نامه خالصه اين مذاكرات آن بود كه ستاد نيروي هوايي ا         
از فرمانـدهي    خواهد فرستاد و از آنها تقاضا خواهد كرد تـا تـيم كـوچكي                وزارت دفاع آمريكا  

هـاي    بيايد و در مورد مشكالت مذاكره كند، رويـه   هوايي آمريكا به تهران   لجستيك ستاد نيروي    
  .ص نمايد، و فعالً زمينه را براي پشتيباني موقت فراهم سازدكلي را مشخ

كند به     بسيار نگران دستورات فني بود و گفت كه احساس مي          تيمسار صفري ) محرمانه (-4
او خواستار از سر .  پروازهاي ناامني دارند   ،هاي منسوخ عملياتي و تعمير و نگهداري        خاطر رويه 

تواند در حداقل سطح اضـطراري        گفتم كه دستورات فني مي    . ي دستورات فني بود   گيري پشتيبان 
 دسـتورات فنـي در تلكـس        مـسئله . ارايه گردد و اينكه درخواست او را مخـابره خـواهم كـرد            

  .دشجداگانه ارسال خواهد 
نيروي هوايي ايران اذعـان دارد كـه بـه منظـور سـفارش سـاز و بـرگ بايـد                     ) محرمانه (-5

AUTODIN   تـوان كـرد، ولـي در هـر           دانيم چه كـاري مـي       گفتيم دقيقاً نمي  . مجدداً برقرار كند   را
گفتيم البتـه شـايد     . صورت دولت آمريكا احتماالً سايت ارتباطي ما را مجدداً فعال نخواهد كرد           

هـاي    اين امكان وجود داشته باشد كه در صورت دريافت يـك درخواسـت رسـمي بـه گزينـه                  
  .ديگري فكر كنيم

 تيمـي بـه      قرار اسـت   قبالً از طرف نيروي دريايي ايران اطالع يافته بوديم كه         ) انهمحرم (-6
هـاي آن مـذاكره بـر سـر           يـت مأمور سفر كند و يكـي از         به واشنگتن  رياست ناخدا سوم معالي   

روز متوجه شـديم كـه وزارت       ام. جز برنامه آموزشي است   ه  مسايل خريدهاي نظامي خارجي ب    
 منفـرد وارد مـذاكره      سـازمان خواهد كـه يـك        دفاع ايران سفر فوق را لغو كرده است، زيرا نمي         
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  .هاي آموزشي خواهد داد يا خير  ترتيبي براي خاتمه برنامهدانيم آيا معالي هنوز نمي. شود
چنانچـه وزارت   ) الـف . (دانـيم   دت ميسر مـي   ما انجام دو اقدام را در كوتاه م       ) محرمانه (-7

دفاع ملي ايران تقاضاي سفر يك تيم كوچك را براي مذاكره بـر سـر برنامـه موقـت پـشتيباني                     
كنيم كه دولت اياالت متحده نظر مساعد نـشان            تصويب كرد، قوياً توصيه مي     لجستيك به تهران  

 كرد يك تيم اطالعاتي درباره اقدامات جـاري         چنانچه وزارت دفاع ملي ايران تقاضا     ) ب. (دهد
كنيم كه دولت اياالت متحده با آن موافقـت           مرتبط با يادداشت تفاهم ارايه دهد، قوياً توصيه مي        

هـا هـيچ يـك از         هيچ يـك از ايـن تـيم       . از نظر ما، هر دو اقدام به نفع هر دو دولت است           . كند
ين روابـط نظـامي آتـي دو كـشور خواهنـد      سازد، ولي نقش مفيدي در تعي     طرفين را متعهد نمي   

  گاست                                                                                                              .داشت
  

  136سند شماره 
  1358 فروردين 30 -1979 آوريل 19  محرمانه

   تهران، آمريكا مستشاري نظاميهيأت: به  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: از
  1979 آوريل 5 -ز 051138  هيأت مستشاري نظامي: مرجع

  قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي: موضوع
 1979 آوريـل  3زير مربوط به مـواردي اسـت كـه در نامـه مـورخ      اطالعات  ) محرمانه (-1

  )ها مطابق نامه مزبور است شماره. (وزارت دفاع ملي ايران مطرح شده است
 موضـوع قراردادهـاي     M577كليـه خودروهـاي ايـستگاه فرمانـدهي         ) بندي  بدون طبقه ) (1(

  .خريدهاي نظامي خارجي تحويل شده است
  به موجب يادداشت تفـاهم       M548ي  ي حمل و نقل درياي    و خودر 113خريد  ) محرمانه) (2(

  .مزبور لغو شده است
 موضوع قراردادهاي خريـدهاي  M578 RECOVERYكليه خودروهاي ) بندي بدون طبقه) (3(

  . تحويل شده استنظامي خارجي به ايران
 تفاهم مزبور    به موجب يادداشت   M110 اينچي هويتزر    8 قبضه توپ    9خريد  ) محرمانه) (4(

  .لغو شده است
بخـشي از قـرارداد   (نگاه داشته شده است  . م. م 175هاي     لوله يدكي توپ   30) محرمانه) (5(

IR-B-VNR.(  
 تحويـل داده  IR-B-VNRموضـوع قـرارداد   . م. م175هـاي   كليه تـوپ ) بندي بدون طبقه ) (6(
  . اند شده
 آنهـا بـه موجـب       »النچـر «مراه   به ه  »دراگن«هاي    خريد كليه موشك  ) بندي  بدون طبقه ) (7(

  .اند يادداشت تفاهم فوق لغو شده
  .اند نگاه داشته شده. ر.م.كليه تجهيزات ش) محرمانه) (8(
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كليه قراردادهـاي باقيمانـده در ارتبـاط بـا خريـد تجهيـزات جنـگ                ) بندي  بدون طبقه ) (9(
  . الكترونيكي براي نيروي زميني ايران لغو خواهد شد

 موضـوع   M151A2 و خودروهـاي     M151 تنـي    4/1كليه خودروهاي   ) يبند  بدون طبقه ) (10(
  . اند  تحويل داده شدهقراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي به ايران

محموله قطعات يدكي و تجهيزات براي نيروي زمينـي ايـران همچنـان در               ) محرمانه) (11(
  .برد حالت تعليق موقت به سر مي

  . برسانيدتوانيد وضعيت فوق را به اطالع سرهنگ كامكار يم) بندي بدون طبقه (-2
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  سي. ديتن واشنگ،دفاعوزارت : به   تهران،آمريكا   مستشاري نظاميهيأت: از
  1979 آوريل 11هيأت مستشاري ـ : مرجع

  ، معاونت لجستيك با سرتيپ صفري مستشاريهيأت نيروهايمالقات : موضوع
  1979 آوريل 24 ـ  نيروي هوايي اسالمي ايران

 و سـرهنگ دوم     ، ناخدا سـوم شـيرر      استول  آوريل،  سرهنگ دوم    24در روز   ) محرمانه (-1
هـدف از ايـن مالقـات       .  مالقـات كردنـد    نيروهـايش  و دو نفر از       با سرتيپ صفري   ويليامز  مك

  .جستيكي نيروي هوايي ايران بودهاي پشتيباني ل گفتگو درباره نيازمندي
، معاون وزارت دفاع ملي، به هر  اطالع داد كه سرهنگ كامكارسرتيپ صفري ) محرمانه (-2

هـاي    يك از قواي ارتش گفته است كه درباره پشتيباني لجستيكي جاري و آتي بر اساس برنامه               
 بر تمايل خـود بـه سـفر تـيم كـوچكي از              تيمسار صفري . ا مذاكره كنند  موجود با دولت آمريك   

 بـه منظـور بررسـي و         بـه ايـران    )OSD/AFCL(طرف فرماندهي لجستيكي نيروي هوايي آمريكا       
 هـايي بـراي انجـام قراردادهـاي جديـد           گفتگو درباره مشكالت، نيازهاي واقعي و تعيين رويـه        

  .  كردتأكيدپشتيباني لجستيكي 
، در  )الـف  (مرجـع  يك بار ديگـر نگرانـي خـود را، موضـوع             تيمسار صفري ) محرمانه (-3

او تقاضا كرد تا زماني كه ارتباطـات عـادي          . ارتباط با عدم دريافت دستورات فني اظهار داشت       
 در  »گـوائر   مـك «فسر رابط در پايگاه هـوايي       برقرار شود يك نسخه از دستورات فني از طريق ا         

  .) موضوع يك تلكس جداگانه استمسئلهاين . (اختيار آنها قرار گيرد
هـاي آتـي       پرسـيد آيـا نيـروي هـوايي ايـران از سـهميه             سرهنگ دوم استول  ) محرمانه (-4

 مـسئله  پاسخ داد كه اين      تيمسار صفري . جنگ استفاده خواهد كرد    -دانشكده فرماندهي و ستاد   
هاي آموزشي در حال يك تجديد نظر جامع          گذارد، ولي كليه برنامه      ستاد در ميان مي    رئيسرا با   

هـا موضـوع يـك      سـهميه مسئله. (است، و تا اواخر سال احتماالً نتايج آن مشخص نخواهد شد     
  .) استتلكس جداگانه
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  مستـشاري  هيـأت  را به عنوان نماينده      ، ناخدا سوم شيرر   سرهنگ دوم استول  ) محرمانه (-5
 معرفي كرد و گفت كه ايشان با مراحل تعميـر و نگهـداري و             14-در خصوص هواپيماهاي اف   

 خاطر نشان كرد كـه نيـروي هـوايي ايـران در     سرتيپ صفري. ما آشنا هستند  عمليات اين هواپي  
 است و هر گونه نياز به        و شيراز   در اصفهان  14-حال تهيه گزارشي از وضعيت هواپيماهاي اف      

 بـراي   ناخـدا سـوم شـيرر     . (دتعمير، پشتيباني و يا نگهداري را در آينده به اطالع خواهد رسـان            
.) ها، مالقـات خواهـد كـرد        ، نماينده در امور جنگنده    »ها  علي«گفتگوهاي بيشتر با سرهنگ دوم      

د  در كـشور بـسيار خـشنو       14-اي براي هواپيماهاي اف      ظاهراً از حضور نماينده    تيمسار صفري 
اميدواريم بتوانيم از اين فرصت براي كسب اطـالع بيـشتر از وضـعيت امنيتـي هواپيماهـا،                  . بود

  .ها و غيره استفاده كنيم موشك
 مبنـي بـر    كتبي از سوي سرلشگر گاست   درخواست ويليامز  سرهنگ دوم مك  ) محرمانه (-6

 سيستم مخزن سوخت هوايي توسط هواپيماهاي نيروي هوايي آمريكا به تيمسار            بازگرداندن ده 
  .  تسليم كردصفري

. كند مشكلي براي بازگرداندن اين مخازن وجود داشته باشـد            گفت فكر نمي   تيمسار صفري 
 ويليـامز   سرهنگ دوم مـك   .  تماس خواهيم گرفت    در آينده با سرلشگر گاست     مسئلهدرباره اين   

، گـروه كـوچكي از       دولت آمريكا از ايـران     HHGسپس پيشنهاد كرد كه به منظور انتقال اموال و          
 گفت كه در اين تيمسار صفري. شونددر قسمت نظامي فرودگاه مستقر      هيأت مستشاري نظامي  

  .  به وزارت امور خارجه تسليم شودارتباط بايد درخواستي كتبي از طرف سفارت آمريكا
اي نيروي هـوايي     نظامي آمريكا با هواپيماه    نيروهاي از امكان سفر     ويليامز  سرهنگ دوم مك  

.  همان پاسخ باال را داديك بار ديگر تيمسار صفري  .  سئوال كرد  گوائر  ايران به پايگاه هوايي مك    
  .ما فعالً اين دو تقاضا را پيگيري نخواهيم كرد

 بسيار نگران وضعيت    فري نيز آمده است، تيمسار ص     مرجعچنانكه در تلكس    ) محرمانه (-7
درخواست او بـراي تـشكيل يـك تـيم مـشترك            . كنوني و آتي برنامه پشتيباني لجستيكي است      

يكبـار  . بيانگر همين موضـوع اسـت     » در اسرع وقت  «فرماندهي لجستيكي نيروي هوايي آمريكا      
  .دكنيم دولت آمريكا به اين تقاضا پاسخ مثبت بده ديگر توصيه مي

  گاست
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   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: به  سي.دي  واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: از
   با ايرانرابطه در رومناقدامات شركت گ: موضوع

 قصد دارد بيانيه مطبوعاتي      امروز با خبر شد كه شركت گرومن       وزارت دفاع )  محرمانه (-1
ـ   . منتشر كند  مي   2 روز   17زير را در ساعت       و وزارت   رغـم توصـيه وزارت دفـاع      ه  اين اقدام ب
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اند اقدام مزبور در زماني كه دولت          هشدار داده  شود كه به شركت گرومن       انجام مي  امور خارجه 
كنـد، مناسـب      هايش با دولت ايران بـسيار محتاطانـه عمـل مـي             نامه  آمريكا در ارتباط با موافقت    

   .نيست
پيامدهاي احتمالي اين اقدام معلوم نيست، ولي به هر حال جهت اطالع شما آخرين متني را               

هايي داشته باشـد، برايتـان ارسـال          ايم و ممكن است با اعالميه اصلي تفاوت         كه به دست آورده   
  .كنيم مي

  :شروع) بندي بدون طبقه (-2
  1979 مي 2، مورخ دگان خريد ايران در دعواي حقوقي نماينمصالحه گرومن
 امروز اعالم كرد كه در دعواي حقوقي ناشـي از شـكايت چنـدين نماينـده                 شركت گرومن 

  به ايران  14- براي فروش هواپيماهاي اف    1974العمل در قرارداد سال       خريد بابت پرداخت حق   
اين ادعاها، كـه جمعـاً شـامل        . ايران امضا شده بود، مصالحه كرده است       آمريكا و     كه بين دولت  

 ميليون دالر ادعاي خسارت بابت توطئه ادعايي اسـت،  100العمل بعالوه   ميليون دالر حق   1/21
 ماه، و مبلغ اضافي تـا       9 ميليون دالر بعالوه بهره قابل پرداخت آن براي مدت           9/11با پرداخت   

.  سال حل و فصل شده است      6وه بهره قابل پرداخت آن براي مدت         ميليون دالر بعال   4/4سقف  
 هاي تجاري آن در ايران      اعالم كرده است با توجه به اينكه فعاليت        در عين حال، شركت گرومن    

 بـه   ايـران 14- بـا هواپيماهـاي اف  رابطـه خاتمه يافته است، اين شركت ديگر هيچ تعهـدي در          
 6/1شناسد و تنها تعهدي كه در اين ارتباط دارد ارسال قطعـات يـدكي بـه ارزش                    رسميت نمي 

 24ميليون دالر است كه قبالً در چارچوب يك توافق قبلي براي ارسال قطعات يدكي به ارزش                 
  .  صورت گرفته استنميليون دالر، به صورت رايگا

 صـورت   طعات يدكي ادعايي عليه شركت گرومن     نامه فروش ق    چنانچه در ارتباط با موافقت    
تواند بخـشي از      بيني شده است كه به موجب آن شركت مي          گيرد، در اين مصالحه فرمولي پيش     

 ميليون دالري را كه بايد به نمايندگان خريد سابقش بپـردازد، بـراي حـل و فـصل چنـين                     4/4
مبالغ قابل پرداخت بستگي به تاريخ ادعا، نحـوه  . د سال آينده پرداخت نماي6ادعاهايي در طول    

.  دارد هـاي آن بـراي شـركت گـرومن          و هزينـه  ) ي دادگـاه  أمـصالحه يـا ر    (حل و فصل دعوي     
 حداقل مجموع مبـالغي  ، ميليون دالر4/4نمايندگان سابق خريد اين تضمين را دارند كه از مبلغ      

  .  پرداخته خواهد شد ميليون دالر به آنها1برابر با 
هاي سنگين دادرسي اعالم كرد كه احتمـال           علت مصالحه را پرهيز از هزينه      شركت گرومن 

 المـصالحه    كند كـه وجـه       فكر نمي  شركت گرومن . داشت نهايتاً از مبلغ مصالحه نيز بيشتر شود       
  . سزايي بر وضعيت مالي آن بگذارده  بيرتأث ،دعواي حقوقي مزبور و يا ساير موارد

 14-افه است كه آخرين هواپيماي       خريد 14- هواپيماي اف  80 مجموعاً   دولت سابق ايران  
 پول خود را كامالً دريافت كـرده         تحويل داده شد و شركت گرومن       به ايران  1978در ماه ژوييه    

  پايان. است
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  139سند شماره 
  1358 ارديبهشت 14 -1979  مي4  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  ان خريد از سوي شركت گرومنمأمورالعمل به  پرداخت حق: موضوع

العمـل از      در كميته مميزي كه ماه فوريه برگزار شد، و در ارتباط با ادعاي پرداخت حـق                -1
 ان ايراني و همچنين منافع احتمالي براي مقامات شركت گـرومن          مأمور به   سوي شركت گرومن  
ايران سئوال شد كـه آيـا       -اور نزديك كند، از مسئول بخش خ      ها تحقيق مي    از محل اين پرداخت   

 در ارتبـاط بـا ايـن        هايي براي مصاحبه با مقامـات كنـوني وسـابق ايـران             داند تالش   مناسب مي 
در آن زمان پاسخ داديم كه چنـين رويكـردي را بـه مقامـات ايرانـي                 . ها صورت گيرد    پرداخت

 چنـان   عالوه بر اين، شرايط ايران    .  بيندازد تواند جان آنها را به مخاطره       كنيم زيرا مي    توصيه نمي 
  . مميزي داده شود،به هم ريخته بود كه مطمئن نبوديم پاسخي به درخواست كميته

داشتيم، اعـضاي كميتـه همچنـان عالقـه خـود را       مي 3 در گفتگوي بعدي كه در تاريخ      -2
مـاالً حـاال امكـان صـحبت بـا تيمـسار            به آنها گفتـيم كـه احت      . ها ابراز داشتند    مصاحبه با ايراني  

البته به آنهـا گفتـيم    .  وجود دارد  ، و آقاي بهرامي   ، درياساالر بازنشسته اردالن   بازنشسته معصومي 
ا خير، و اينكـه دولـت موقـت ايـران اجـازه              آيا اين افراد تمايلي به گفتگو دارند ي         دانيم  كه نمي 

دهد يا خير، و يا اينكه سفارت اصالً چنين رويكردي را توصيه خواهـد              هايي را مي    چنين تماس 
  .كرد يا خير

 نظرتـان را دربـاره امكـان مـصاحبه          ، موجب امتنان است كه بدون تماس با دولت ايران         -3
.  دارند، بـه اطـالع برسـانيد       قراردادهاي گرومن هايي كه اطالعاتي درباره       كميته مميزي با ايراني   

دانـد پـيش      چنانچه سفارت با ترتيب دادن چنين گفتگوهايي موافقت داشته باشد، آيا صالح مي            
   تقاضاي كميته مميزي را به اطالع دولت موقت ايران برساند؟،از تماس با اشخاص مورد نظر

 اطـالع   ،خواهد بود اگر سفارت با توجه به شـرايط كنـوني           عالوه بر اين، موجب امتنان       -4
دهد كه آيا تماس با وزارت دادگستري و دفاع ايران براي كسب سوابق موجـود در ارتبـاط بـا                    

  ونس                                                                 . صالح است يا خيرهاي گرومن فعاليت
  

  140سند شماره 
  1358 ارديبهشت 16 -1979 ي م6  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به     تهران، آمريكا مستشاري نظاميهيأت: از
  1979يل  آور30 -ز 302320 وزارت دفاع -الف: مرجع

  دريايي كوسه و عزيمت پرسنل ايراني واگذاري زير: موضوع
 رئيس، جانشين   نويسي از نامه زير از سوي دريادار علوي          پيش  نسخه) بندي  بدون طبقه  (-1

نامـه  . ( به نماينده نيروي دريايي آمريكـا تـسليم شـد          1979 مي   5ستاد نيروي دريايي در تاريخ      
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موضوع اين نامه عزيمت خدمه زيردريـايي       .) هاي ديپلماتيك در راه است      يق كانال رسمي از طر  
  . است مي5 در تاريخ كوسه به ايران

  1979 ي م2: تاريخ
  32/34-04-1600شماره 

  )اداره خريدها(نيروي دريايي ملي ايران : از
  )وابسته(نماينده نيروي دريايي اياالت متحده در ايران : به
  زيردريايي كوسه: ضوعمو
  
 از ايـاالت    1979 مـي    5 در روز    ]كوسه[ TANG زيردريايي كالس    نيروهاي نظر به اينكه     -1
 عزيمت خواهند كرد، نيروي دريايي ملي ايران مايل است زيردريايي مزبـور بـه نيـروي                 متحده

  .شودش آن اقدام  متحده بازگردانده و نسبت به فرودريايي اياالت
   ستاد نيروي دريايي ملي ايرانرئيس، دريادار مدني

***  
، معـاون   رونوشت نامه زير به طور دستي بـه دفتـر سـرهنگ كامكـار             ) الف (مرجع طبق   -2

،  مدنيهاي رسمي آن نيز به طور دستي به دفتر دريادار وزارت دفاع در امور تسليحات، و نسخه  
  . تسليم شده است ستاد نيروي دريايي، و دريادار علويرئيس

***  
  1979 مي 3: ، تاريخ تهران،نماينده ارشد دفاعي اياالت متحده، سفارت آمريكا: از
، نيروهـاي مـسلح اسـالمي       ت دفاع ملي در امور تسليحات      وزار ، معاون سرهنگ كامكار : به

  ملي ايران، تهران، ايران
  )EX-USS TROUT(واگذاري زيردريايي كوسه : موضوع

 18، طـي مالقـاتي كـه در روز    ، نماينده ارشد ارتش ملي ايران در واشنگتن ناخدا ستوده -1
 داشـت   سـي .دي، از نيروي دريايي اياالت متحـده، در واشـنگتن           دار التوگ  با دريا  1979آوريل  

 تمامي خدمه زيردريايي كوسه را به       1979 مي   10اطالع داد كه دولت ايران قصد دارد تا تاريخ          
 روشن كـردن وضـعيت كنـوني واگـذاري          نظر به اين امر، و همچنين به منظور       .  بازگرداند ايران

  : مهم باشدمسئلهكنم كه تذكر چند نكته در ارتباط با اين  زيردريايي كوسه، احساس مي
 به معـاون وزارت دفـاع ايـران      سرلشگر گاست  1979 آوريل   5 چنانكه در نامه مورخ      -الف

 كـرده اسـت، دولـت       تأكيـد   بار ديگر به ناخـدا سـتوده       ذكر شده و همانگونه كه دريادار التوگ      
  . اياالت متحده هيچ تمايلي به بازخريد زيردريايي كوسه ندارد

هاي مالي اين زيردريايي به عهده دولت ايران اسـت،             از آنجايي كه مالكيت و مسئوليت      -ب
سـلب  هـاي احتمـالي بـراي      رها شود، هر گونه هزينه    چنانچه زيردريايي فوق در اياالت متحده     

 و قابل برداشت از صندوق اماني ايران خواهد بود، مگر اينكه از پيش              آن بر عهده ايران   مالكيت  
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دولت اياالت متحده تقاضا دارد كه دولـت ايـران        . ترتيبات ديگري مورد توافق قرار گرفته باشد      
اي رسمي آن را مطلع سـازد و اجـازه برداشـت از               رها كردن زيردريايي فوق با اطالعيه     پيش از   

با وجود اين، چنانچه دولت ايران ايـن مجـوز و يـا رهنمودهـاي     . صندوق اماني را صادر نمايد    
ديگر را صادر نكند و زيردريايي كوسه را رها نمايد، دولت اياالت متحده راه ديگـري نخواهـد        

هاي احتمالي را در هر صورت از محل صندوق امـاني ايـران جبـران                 كه هزينه جز اين ه  داشت ب 
  .كند

 دولت ايران درخواست نمايد و در صـورتي كـه فرصـت مناسـبي بـراي                 همانگونه كه  -پ
فروش زيردريايي مزبور ايجاد شود، دولت اياالت متحده حاضر است زيردريايي مزبـور را بـه                

بـا وجـود ايـن، هـيچ     . بهترين قيمت بفروشـد  -ي بازاريك خريدار ثالث مناسب به قيمت كنون  
عـالوه بـر    .  پرداختـه اسـت    تضميني وجود ندارد كه قيمت فروش برابر با مبلغي باشد كه ايران           

هاي نگهداري و تعمير زيردريـايي را تـا پايـان فـروش آن      اين، دولت ايران موظف است هزينه     
  . متقبل شود

 بخواهد زيردريايي فـوق را اسـقاط كنـد، دولـت            از اياالت متحده   چنانچه دولت ايران     -ت
  .آمريكا چنين كاري خواهد كرد، ولي چنين درخواستي بايد كتباً صورت گيرد

 است، صندوق امـاني      چنانچه در زماني كه زيردريايي مزبور تحت تكفل اياالت متحده          -ث
ها نشود، و شانسي هم براي فروش آن به يك كشور ثالث نباشد، دولـت       ت هزينه قادر به پرداخ  

 مجبور خواهـد بـود زيردريـايي فـوق را بـراي           ،خالف هر گونه ترتيبات ديگر    براياالت متحده   
  .اسقاط بفروشد و وجوه آن را به صندوق اماني واريز نمايد

معلوم نبود كه آيا دولت ايران قصد دارد نگهداري زيردريايي   از گفتگوهاي ناخدا ستوده-2
هـاي ايرانـي را بـه         خواهد تعداد كمي از نيروي       واگذار نمايد و يا مي     مزبور را به اياالت متحده    

منظور حفظ امنيت و ايمني در زيردريايي فوق باقي بگذارد تا تكليف نهايي زيردريايي روشـن                
سازيم چنانچه دولت ايران قصد فروش زيردريايي مزبور را به كشور ثالثي      ر نشان مي  خاط. شود

چنين فروشي، اگر   . داشته باشد، بايد مالحظات حقوقي و سياسي اين كار به دقت بررسي شود            
  . امكان داشته باشد، يك فرايند پيچيده است كه در كوتاه مدت انجام نخواهد شد

 گفتگو كنيم و نهايت تالش خود   مسئلهايم در مورد اين       آماده هر وقت كه مناسب بدانيد       -3
  . موقت و نهايي زيردريايي كوسه مبذول خواهيم كردسلب مالكيت را در مساعدت به شما در 

  ارادتمند
  ، سرهنگ نيروي هوايي آمريكا مقيم در سفارتآر.وارنر جي. موريس تي

   در ستاد نيروي دريايي ملي ايران، دريادار علويرونوشت به دريادار مدني
***  

، معاون وزارت دفاع ملـي      با سرهنگ كامكار   مي   5در تماس تلفني كه روز      ) محرمانه (-]4[
 از مفاد نامه فوق مطلع سازيم، او اظهار داشت كه بايد تمامي             در امور تسليحات گرفتيم تا او را      
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 ستاد نيـروي    رئيس،  دريادار مدني . مسايل مربوط به نيروي دريايي به ستاد آن نيرو ارجاع شود          
شـود روز شـشم يـا         بيني مـي     خارج شده است ولي پيش     دريايي، چند روزي است كه از تهران      

 نامـه فـوق     2به ستاد بازگردد، كه در آن تاريخ سعي خواهيم كرد پاسخ او را بـه بنـد                   مي   فتمه
آمده بود كه امكان فروش زيردريايي كوسه به يـك كـشور ثالـث              ) الف (مرجعدر  . جويا شويم 
 بـا ايـشان صـحبت    مـسئله دانـيم، در مـورد ايـن     نظر به اينكه جزييات امر را نمـي      . وجود دارد 

، خواهشمند است اطالعات بيشتري در       نامه مدني  1با وجود اين، با توجه به بند        . نخواهيم كرد 
  در يافتن يـك خريـدار ديگـر و انجـام معاملـه در              مورد امكان فروش زيردريايي و نقش ايران      

  . اختيارمان بگذاريد
  

  141سند شماره 
  1358بهشت  اردي17 -1979 مي 7    303/ 01-1401- 88-96
  1401/303-01-96-88. سرهنگ كامكار ـ معاون تسليحاتي وزارت دفاع ملي ايران: از
  سرلشگر گاست ـ نماينده وزارت دفاعي آمريكا در ايران: به

  يا 4-اف. هواپيماهاي آر: موضوع
هاي جديدمان،    ، با توجه به نيازمندي    1979 فوريه   3يمابين مورخ   عطف به يادداشت تفاهم ف    

هـاي    ي خريداري شده تحت كـيس     ا 4-اف.آرخواهشمند است دولت آمريكا هشت هواپيماي       
SXK  و SXAخريدهاي نظامي خارجي را با تجهيزات و قطعات يدكي الزم تحويل نمايد .  

  .اين معاونت اطالع دهيدخواهشمند است در اسرع وقت جدول زماني تحويل را به 
  سرهنگ جهانگير كامكار

  معاون تسليحاتي وزارت دفاع ملي
  

  142سند شماره 
  1358  ارديبهشت17 -1979 مي 7  محرمانه

   فوري- سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  113527 -وزارت امور خارجه : مرجع

  انمأمور به ت گرومنالعمل از سوي شرك پرداخت حق: وضوعم
اين تلكـس بـه منظـور ارايـه گـزارش و كـسب تكليـف ارسـال                  .  تمام متن  -محرمانه( -1
  ).شود مي

ي تحقيقـات ايـن    تري در مورد كميته مميزي و محـدوده     خواهشمند است اطالعات بيش    -2
باره بـه دسـت مـا         اولين اطالعاتي است كه در اين      ،مرجعتلكس  . كميته در اختيارمان بگذاريد   

  .رسيده است
 نيز  بهرامي.  نداريم  هيچ اطالعي از محل اقامت و يا امكان دسترسي به درياساالر اردالن            -3
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 هـم   معـصومي . كنـد    كـار مـي    در خصوص معامالت تسليحاتي خارجي براي سرهنگ كامكـار        
  . مشاور غير رسمي در اين امور است

با ما داشتند    مي    در مالقاتي كه در روز ششم       و معاونش امير انتظام    وزير بازرگان    نخست -4
 در خصوص مشكالتي شدند كه ممكن است در ارتباط          هاي آمريكا   مشخصاً خواستار مساعدت  

تواند پاسخ سريعي بـه ايـن          مي  شركت گرومن  مسئلهنوع رويكرد ما به     . با قراردادها پيش بيايد   
  .واست تلقي گردددرخ

هاي احتمـالي شـركت       دانيد، سوابقي كه دولت ايران در اعتراض به پرداخت           چنانكه مي  -5
دانـد     احتماالً بسيار مفصل و حجيم خواهد بود، ولي كسي نمـي           ،ان خريد دارد  مأمور به   گرومن

 احتمـاالً    و بهرامـي   مورد، معصومي با توجه به اين     . ها پيدا خواهد شد يا خير       كه آيا اين پرونده   
توانند بدون اينكه ظن و گمان كسي را برانگيزند و موجب تضعيف شديد جايگاهشان شود                 مي
نـسبت  شده و متوازن را       توان انتظار يك رويكرد حساب      ولي نمي .  مميزي مالقات كنند   مأموربا  
بنابراين، پيش از تماس با دولت موقـت ايـران، مـايلم در صـورت               .  فساد مالي داشت   مسئلهبه  

ان مـأمور ، يكـي از      صحبت كنم و در صورت پاسـخگويي معـصومي         امكان شخصاً با معصومي   
  .رتان را اعالم كنيدلطفاً در اين مورد نظ.  تماس بگيردگروه مستشاري نيز بعد از آن با بهرامي

 از جنبه منفي اين قضيه، بدون شك آگاه هستيد كه احتمال بازديـد يـك كميتـه مميـزي         -6
يـك شـركت    » فـساد مـالي   « دامن بزند، مثالً در بوق و كرنا شدن           چه تبليغات منفي  به  تواند    مي

.  كنـد تواند مـشكالت را تـا حـدودي كمتـر      ولي ابتكار عمل ما مي    . آمريكايي و چيزي نظير آن    
هـاي    نهايتاً اينكه اميدواريم بازديد كميته مميزي موجب سردرگمي و يا انحراف توجه از تالش             

  .ما براي حل مشكالت عديده برنامه خريدهاي نظامي خارجي نشود
  ناس

  
  143سند شماره 

  1358 ارديبهشت 18 -1979 ي م8  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،دفاع آمريكاوزارت : به     تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

  .، معاونت لجستيك ستاد نيروي هوايي ايرانگزارش گفتگو با سرتيپ صفري: موضوع
 از   و ناخدا سـوم شـيرر      ، سرهنگ وارنر  1979  مي 7 مورخ   10:00در ساعت   ) محرمانه (-1
، معـاون فرمانـدهي لجـستيك نيـروي هـوايي ايـران              با سرتيپ صفري    مستشاري نظامي  هيأت

  .دين موضوع مورد بحث قرار گرفتدر اين مالقات چن. مالقات و گفتگو كردند
  خاطر نشان كرد كه پيش از اين مالقـات، ناخـدا سـوم شـيرر               سرهنگ وارنر ) محرمانه (-2

رسـاني    وخت تانكرهـاي سـ      درباره بازگرداندن سيستم   گفتگوهاي بسيار مثبتي با ناخدا عليجاني     
 كـرد كـه مراحـل    تأييـد  از ايـن گفتگوهـا بـا خبـر بـود و          سرتيپ صـفري  . هوايي داشته است  

 قـرار دارنـد بـه       آبـاد   رساني هوايي كه هم اينك در فرودگاه مهر         بازگرداندن شش واحد سوخت   
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 از اين شـش واحـد بازرسـي بـه           1979 مي   9ي مشترك در روز     هيأت. زودي شروع خواهد شد   
  . عمل خواهد آورد

 دربـاره ايـن تانكرهـاي        بـا ناخـدا عليجـاني      جزييات گفتگوهاي ناخدا سوم شيرر    : توضيح
ي جداگانـه ارسـال      قرار دارد، در تلكـس     رساني هوايي و چهار تانكر ديگر كه در شيراز          سوخت

  .خواهد شد
 و  اطالع داديم كه تقريباً يك هفته پـيش سرلـشگر گاسـت   به سرتيپ صفري ) محرمانه (-3

.  و فقط حياط آن را بازرسي كنند       شده ACCOM اجازه يافته بودند كه وارد سايت        سرهنگ وارنر 
فرمانده نگهبانان آنجا به طور محرمانه اظهار داشـته  .  دسترسي به ساختمان را نداشتند آنها اجازه 

 TAOSATات فوق بر عهده نيروي هوايي است و اينكه تجهيزات           تأسيسبود كه مسئوليت امنيت     
ظهار داشت كه چون كليه اين تجهيـزات         ا سرهنگ وارنر .  انتقال يافته است   به پايگاه دوشان تپه   

 به دولت اياالت متحده تعلق دارد، ما مايليم آنها را تحويل بگيريم و پس از تعميـر بـه آمريكـا                    
خبري او صحت داشت      البته احتماالً بي  . خبر بود    از كل ماجرا بي    ظاهراً سرتيپ صفري  . بفرستيم

 گفت چنانچه   با وجود اين، سرتيپ صفري    .  بخش لجستيك است و نه ارتباطات      زيرا او مسئول  
نام فرمانده نگهبانان را به او بگوييم، در دسترسي به ساختمان و تحويل تجهيزات دولت اياالت                

ر نشده ايـن مطلـب را دنبـال خواهـد           نيز تا دي    مستشاري هيأت. متحده به ما كمك خواهد كرد     
  .كرد

سپس موضوع ايجاد يك صندوق ديگر، جداي از صندوق اماني، بـه منظـور              ) محرمانه (-4
 سـرتيپ صـفري   . خريدهاي ضروري قطعات يدكي براي نيروي هوايي مورد بحث قرار گرفت          

 ISA از اين موضوع مطلع بود، و به او اطالع داديم كـه              اش با ژنرال گاست     هاي قبلي   از صحبت 
 از اين خبر بسيار خوشـحال شـد و گفـت كـه              سرتيپ صفري .  كرده است   با اين اقدام موافقت   
  بيايـد  اي از فرماندهي لجستيك نيروي هوايي آمريكا در اسرع وقت به ايران             مايل است نماينده  

او همچنين اظهار داشت كـه بودجـه نيـروي هـوايي            . تا با كمك هم اين صندوق را ايجاد كنند        
 ميليون دالر را بـه صـندوق واريـز          5اي برابر با      ي اوليه   حاضر است و آنها مايلند نه فقط سپرده       

را براي همين منظور   )  ميليون دالري يا بيشتر    12(خواهند يك حساب دراز مدت        كنند، بلكه مي  
هاي الزم را ارسـال   خواهشمند است در اين ارتباط توصيه.  ميليون دالر باز نمايند    100سقف  تا  

  .فرماييد
 هاي انجام شده به شركت بهرينـگ اينترنـشنال          گفتگوها به وضعيت پرداخت   ) محرمانه (-5

سـرتيپ  . گـردد كـشانده شـد        ارسـال مـي    هاي نيروي هوايي كه به ايران       براي ترخيص محموله  
 ميليـون دالر بـه شـركت        05/1 اظهار داشت كه نيروي هوايي ايـران مبلغـي تـا سـقف               صفري
 پرداخت خواهد كرد كه سهم بـدهي نيـروي هـوايي و صـنايع هواپيمـايي در دعـواي                    بهرينگ

او .  بـه قـوت خـود بـاقي اسـت          اير  كند ولي سهم بدهي ادعايي عليه ايران        ميحقوقي را تسويه    
المللي تـسويه     هاي خود را به طور بين        بدهي گفت نيروي هوايي ايران و صنايع هواپيمايي ايران       
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 همچنين توضيح داد كـه چنانچـه دولـت آمريكـا مايـل بـه كرايـه بيـشتر                    صفري. خواهند كرد 
 قرار گرفته اسـت،       باشد، يعني بيشتر از ده پروازي كه هم اكنون مورد موافقت           747هواپيماهاي  

مبالغ آن بايد به يك حساب اماني  واريز شود و تا پايان حـل و فـصل كامـل دعـواي حقـوقي                
  . در آن حساب بماندبهرينگ

 اظهـار داشـت دسـتورات فنـي اقـدامات اضـطراري بـراي          سـرتيپ صـفري   ) محرمانه (-6
 از سـرهنگ    صـفري .  هنوز به دست آنها نرسيده اسـت       130- و سي  5-، اف 4-هواپيماهايي اف 

عيت دستورات فني رسيدگي كند و ببيند آيا ترتيباتي كه براي فرسـتادن     خواست تا به وض    وارنر
 به او قـول  سرهنگ وارنر.  داده شده بود، موفق بوده است يا خير      گوائر  آنها به پايگاه هوايي مك    

  . رسيدگي كندمسئلهداد به اين 
حال پيشرفتي در دسترسـي دولـت آمريكـا بـه بخـش      ه  پرسيد كه آيا تا ب سرهنگ وارنر  -7

 اظهـار  سرتيپ صـفري . هاوك صورت گرفته است يا خير-مستشاري نيروي هوايي و دفاتر آي   
 بودند، ولـي االن همـه چيـز          داشت كه در طول انقالب برخي افراد ياغي دفاتر را به هم ريخته            

  ]ادامه سند يافت نشد[. استمرتب 
  

  144سند شماره 
  1358 ارديبهشت 20 -1979 ي م10  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  04734تهران : مرجع

  ]خريد[ان مأمور به نهاي گروم پرداخت: موضوع
 را بـه اتهـام      در ابتدا شركت گـرومن    ] آمريكا [ چنانكه به ياد داريد، وزارت امور خارجه       -1

 به عنـوان    شركت گرومن . هاي غلط درباره پرداخت حق كميسيون به دادگاه كشيد          ارايه گزارش 
بخشي از مصالحه در آن دعوي پذيرفت كه كميتـه مميـزي آن شـركت مبـادرت بـه انجـام دو                      

اين كميتـه مميـزي متـشكل       .  ابالغ نمايد  تحقيق كند و نتايج آن را به دادگاه فدرال در واشنگتن          
ها  يكي از اين تحقيق. ز كارمندان اين شركت نيستند كه ا  مديره گرومن  هيأتاست از پنج عضو     

. شـود    مربـوط مـي    تحقيق دوم بـه ايـران     . هاي تجاري است تكميل شده است       كه درباره فروش  
 در حـال     مستقر در نيويورك به نماينـدگي از كميتـه مميـزي           موسسه حقوقي الكساندر و گرين    

تحـت  «اش  گويد كه موسسه    مي وكيل پرونده به نام آقاي كارول     . انجام اين امور تحقيقاتي است    
وزير امور خارجه و دادگاه فـدرال مـستقالً يـك نـسخه از              » .نظارت دادگاه فدرال فعاليت دارد    

گيـرد كـه، در       م مـي  گزارش تحقيقات را دريافت خواهند كرد و متعاقب آن قاضي دادگاه تصمي           
  .  اتخاذ گرددصورت لزوم، چه اقدامي عليه گرومن

 يك فهرست بلند باال از نام اشخاصي تهيه كرده كه مايل اسـت بـا آنهـا در                    آقاي كارول  -2
طبق آخرين اخباري كه از او داريم، هـم اكنـون            (، اردالن  صحبت كند، از جمله معصومي     ايران
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 فقط با كـساني صـحبت خواهـد        البته آقاي كارول  . و بهرامي ) نشين شده است    بازنشسته و خانه  
 دعوتي  هاي   نامه ،موجب امتنان ايشان خواهد بود اگر سفارت      . كرد كه مايلند او را مالقات كنند      

مـشكلي  .  براي افراد مورد نظر ارسال نمايد      را جهت شركت در يك جلسه خصوصي در تهران        
كنيـد     و هر كس ديگري را كه فكر مي        ، بهرامي نخواهد بود اگر به طور خصوصي نظر معصومي       

 ه در تلكس قبلي خاطر نشان كرديم، آقاي كـارول چنانك. بتواند ما را راهنمايي كند، جويا شويد      
هاي دادگستري و دفاع را نيـز بررسـي    همچنين مايل است هر گونه سابقه موجود در وزارتخانه       

 را با ايـشان     مسئلهچنانچه با وزير دادگستري ايران تماس گرفتيد، اگر صالح ديديد اين            . نمايد
  .در ميان بگذاريد

كند و كامالً خشنود خواهد شد   را درك مي  كامالً وضعيت حساس حاكم بر ايران       كارول -3
  .كه نظرات شما را درباره نحوه انجام كار بداند، البته اگر نظري داشته باشيد

  ونس
  

  145سند شماره 
  1358 ارديبهشت 21 -1979 ي م11  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به     تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
  يروي هوايي ن عليه دعواي حقوقي شركت بهرينگ) محرمانه (:موضوع

  صنايع هواپيمايي ايران و ايران
 رينگهاي از دعواي حقوقي شركت ب       ، خالصه برابر درخواست سرهنگ وارنر   ) محرمانه (-1
ايـن اطالعـات از   . گردد  به شرح زير ايفاد ميصنايع هواپيمايي ايران و نيروي هوايي ايران عليه  

438/LGF     كه در حال حاضر نماينـده نيـروي هـوايي ايـران         و همچنين موسسه حقوقي فيالدلفيا 
  .به دست آمده است) مورگان، لوئيس، باكينز(است 
و بـدهي صـنايع     )  دالر 407813(عدم پرداخت بدهي نيـروي هـوايي ايـران          ) محرمانه (-2

 موجب شد تا اين شركت عليه هر دو اقامه          بهرينگبه شركت   )  دالر 644000 (هواپيمايي ايران 
دادگاه مربوطه نيز حكم داد كه تا زمان پرداخـت بـدهي نيـروي هـوايي و صـنايع                   . دعوي كند 
ات متعلـق بـه     تأسيـس ، انتقال اموال دولـت موقـت ايـران از           رينگه به شركت ب   ي ايران هواپيماي

  . ع شود ممنوگوائر ات نيروي هوايي ايران در پايگاه هوايي مكتأسيس و رينگهب
هاي نيروي هوايي ايران با ايجـاد يـك صـندوق             دعواي حقوقي بر سر بدهي    ) محرمانه (-3

 حامـل   747اماني نزد دادگاه مربوطه و واريز كردن هزينه هـر يـك از پروازهـاي هواپيماهـاي                  
دوق اين پـول بـه صـن      . به اين صندوق حل و فصل شد      )  دالر 150000 (اسباب و اثاثيه از ايران    

در . شـود    از محـل آن پرداخـت مـي        بهرينـگ شود و طلب شركت       اماني دادگاه مزبور واريز مي    
 نيز محموله متعلق بـه دولـت موقـت ايـران را در هواپيماهـاي نيـروي             بهرينگعوض، شركت   

. دهد  را ميو دادگاه نيز اجازه خروج از آمريكاكند  تصاحب مي صنايع هواپيمايي ايران و هوايي
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اصـل بـدهي    . تا به امروز، هفت پرواز نيروي هوايي ايران در اين چارچوب انجام شـده اسـت               
هنوز مراحل دادرسي   . ت پرداخت شده اس   بهرينگ دالر نيروي هوايي ايران به شركت        407813

ادعـاي زيـان    ) الـف : (به اين دعواي حقوقي به منظور حل و فصل چند مورد ديگر ادامـه دارد              
.  دالري صنايع هواپيمايي ايـران    644000بدهي  ) ب( عليه نيروي هوايي ايران، و       بهرينگدرآمد  

.  ميليـون دالر تـسويه كنـد       05/1ها را تا سقف       ه اين بدهي  ظاهراً نيروي هوايي پذيرفته است ك     
  ). مه8 مورخ  مستشاري نظاميهيأت تلكس مرجع(

هاي متعلق به دولت موقت ايران كه به احتمال قوي براي پروازهـاي               محموله) محرمانه (-4
 747قريباً سه و نيم بار هواپيماهـاي        آزاد خواهند شد، ت    مي   باقيمانده نيروي هوايي ايران در ماه     

 اوليه كـه قـرارداد آن بـراي           محموله 10 از    دهد كه سه محموله      اجازه مي  مسئلهاين  . خواهد بود 
حمـل  .  بسته شده بود با پروازهاي برگشت نيروي هـوايي ايـران حمـل شـوند               HHGپروازهاي  

 بـه دعـواي     از انبارهاي اديـسن   ) صنايع هواپيمايي ايران  (هاي دولت موقت ايران       بيشتر محموله 
در .  ميزان و نحوه پرداخت بدهي بستگي خواهد داشـت         مسئلهحقوقي فعلي براي حل و فصل       

طول اين مدت، تمامي مبالغي كه به صندوق اماني دادگاه پرداخت شود، به صورت امـاني نـزد                  
  . باقي خواهد مانددادگاه
دهـد كـه بـا        هاي امنيتي دفـاعي نـشان مـي          مساعدت سازمانتماس تلفني با    ) محرمانه (-5

 نيروي هوايي ايـران موافقـت شـده بـود           747 ژوئن شما براي پروازهاي      4و   مي   1درخواست  
با وجود اين، چنانچه دعواي حقوقي مزبـور هنـوز          ). ي م 10خ  ر تلكس وزارت دفاع مو    مرجع(

 مجبور شوند   صنايع هواپيمايي ايران   و   ل نشده باشد، شايد هواپيماهاي نيروي هوايي      حل و فص  
شود كه ايـن اطالعـات در مـذاكره بـا      پيشنهاد مي.  بازگردنداي به ايران بدون هيچگونه محموله 

. ل رسيدگي به پرونـده حـساس تلقـي گـردد           دولت موقت ايران تا زمان تكميل مراح       نيروهاي
هاي نيروي هوايي ايران در آينده نزديك حمل شود، نماينده نيـروي              چنانچه قرار باشد محموله   

بايد به اقدامات قانوني خود جهت حل و فصل و تـسويه سـهم              ) سرهنگ خاتمي (هوايي ايران   
 بخواهيد تا اختيارات واضحي     شود از سرتيپ صفري      مي توصيه. بدهي نيروي هوايي ادامه دهد    

 به سـرهنگ  هاي صنايع هواپيمايي ايران براي گرفتن وكيل به منظور كسب مجوز حمل محموله       
چنانچه نتايج  . انجام چنين كاري را داشته باشد      البته اگر دولت موقت ايران قصد        ؛ بدهد خاتمي

كـه در آن تيمـسار      ) ي مـ  9 مستشاري   هيأت تلكس   مرجع (تان با تيمسار صفري     مذاكرات قبلي 
 را پرداخت خواهد كـرد      صنايع هواپيمايي ايران  هاي نيروي هوايي و       اظهار داشت بدهي   صفري

 براي تعقيـب  تواند با صدور دستور به سرهنگ خاتمي هنوز به قوت خود باقي است، ايشان مي       
  . در آمريكا مشكل را حل و فصل نمايدمسايل حقوقي آن 

 عليـه شـركت هواپيمـايي       بهرينـگ در ارتباط با سئوال شـما دربـاره ادعـاي           ) محرمانه (-6
نـه نماينـدگان قـانوني نيـروي        . هيچ اطالعي از چنين ادعايي نداريم     ) اير  ايران(غيرنظامي ايران   

ر حـال، اگـر     بـه هـ   .  ندارنـد  ايـر    هيچ اطالعي درباره ادعا عليه ايران      LGF/438هوايي ايران و نه     
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صـنايع   عليه نيروي هوايي و بهرينگي بر دعواي تأثير شده باشد، هيچ   اير  ادعايي هم عليه ايران   
  . نخواهد داشتهواپيمايي ايران

تـان در ارتبـاط بـا ايـن     تر كليـه مكاتبا  را نيـز د MAW/LGF 438لطفـاً  ) بندي بدون طبقه (-7
  .موضوع بگنجانيد

  
  146سند شماره 

  1358 ارديبهشت 26 -1979 ي م16  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از

  1979 آوريل 8 -ز 081305  هيأت مستشاري نظامي-فال: مرجع
  خريدهاي نظامي خارجي نيروي دريايي ايران: موضوع

، نماينـده نيـروي دريـايي    ، ناخدا سوم بـرايتن 1979 مي 13در تاريخ ) بندي  بدون طبقه  (-1
نماينده  (، و ناخداسوم شيرر   )جانشين برايتن  (ان، ناوسروان انگلمن  آمريكا نزد نيروي دريايي اير    
 سـتاد نيـروي   رئيس، كفيل جانشين ، با دريادار علوي)14-اف ـ  آمريكا نزد نيروي هوايي ايران

 بـراي معرفـي ناخـدا سـوم         اين مالقات از سوي ناخداسوم برايتن     . ايران مالقات كردند  دريايي  
  .  ترتيب داده شده بود و انگلمنشيرر
ـ        ) محرمانه (-2 ايي در سـاعت  با رسيدن گروه نمايندگان به درب ورودي سـتاد نيـروي دري

 بازنشسته بـود  مردي كه احتماالً همان منصوريان  . ، اسكورتي در اختيار گروه قرار گرفت      16:35
ظاهراً مسئوليت آنجا را بر عهده داشت و با عالمت دست اشاره كـرد كـه بـه مـا اجـازه ورود                       

ب ورودي حضور داشت و خيلي دوستانه با ناخدا سوم           نيز در كنار در    آقاي ناصر كياني  . بدهند
مقـر  .  منتظـر مانـد     دقيقه در خارج از دفتر علوي      15گروه نزديك به    .  حال و احوال كرد    برايتن

ول بـه كـار      هر چند تعدادي كارمند در دفاتر سـتاد مـشغ          ، بود نيروستاد نيروي دريايي خالي از      
 هايي كه بايـد بـه امـضاي علـوي           مردي در لباس شخصي در قسمت پذيرش بود و نامه         . بودند
  . برد رسيد نيز به دفتر او مي مي

قـرار  ( گروه را بـه داخـل دفتـرش پـذيرفت            16:50 در ساعت    دريادار علوي ) محرمانه (-3
 3 خيلي صميمي بود هر چنـد در مقايـسه بـا مالقـات          علوي).  بود 17:00مالقات براي ساعت    

كـه هـر    (ها شد     دو بار اشاراتي به كمونيست    . كرد  تر رفتار مي    ظاهراً رسمي )  الف مرجع(آوريل  
ها دارنـد بـه        است كه كمونيست   مسئلهن اين    بسيار نگرا  علوي).  آن را مطرح ساخت    بار علوي 

 داشت بازسازي   تأكيد در حالي كه     علوي. شوند  يك گروه مخالف بسيار سازمان يافته تبديل مي       
: او گفت . ها زد    كمونيست مسئلهنيروهاي مسلح نبايد بيش از اين به تعويق بيفتد گريزي هم به             

كند، و گفت در مالقاتي         در اين ارتباط سخت تالش مي        علوي ».حتي يك روز هم زياد است     «
 در ارتباط بـا     علوي.  را مطرح كرده است    مسئله داشته اين    كه همين امروز صبح با تيسمار فربد      

 ايـن نيـرو، و يـا سـازمان          نفراتساختار   خريدهاي نظامي خارجي نيروي دريايي ايران،        مسئله
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هـاي آلمـاني،       فقط در ارتباط با لغو قرارداد خريـد زيردريـايي          علوي. يافتن آن نظر دقيقي نداد    
. هـاي كـافي صـورت گرفتـه اسـت           ها عجوالنه و بدون بررسي      گفت به اعتقاد او برخي تصميم     

بينـي   گفـت كـه پـيش   ) كه خود او مطرح كـرد ( كوسه همچنين در ارتباط با موضوع زيردريايي   
  . هاي آموزشي را بگذرانند  نفر دوره45 تا 40كند  مي

 به ميان آمد كـه       آمريكا  در در جريان گفتگوها صحبت از تحصيل پسر علوي       ) محرمانه (-4
 بالفاصـله موضـوع صـحبت را عـوض       يعلو. همان موقع مسئول بخش پذيرش وارد اتاق شد       

آيـد    آيا كاري از دست ما بر مـي       «كرد و آن را به زيردريايي كشاند و در پاسخ به اين سئوال كه               
 مـسئله ايـن   » .نه خير، همه خدمه خـوب هـستند       «: گفت» كه براي شما يا پسرتان انجام دهيم؟      

گويـد كـه      كند، هر چند خـودش مـي         در آن كار مي    نشان دهنده فضاي پرتنشي است كه علوي      
  .جايش محكم است

  : تر مسايل كلي) محرمانه (-5
او گفت كه دولت بايـد خيلـي زود         . برد  را مي » اهللا  آيت« بدون هيچ تمايزي نام       علوي -الف

 و تهديـد بـالقوه را       مسئله بايد اهميت اين     اهللا  تصميماتي در جهت كمك به ارتش بگيرد و آيت        
  .»درك كند«

ها را تصويب كند و   موظف است همه انتصاب خاطر نشان كرد كه دريادار مدني  علوي -ب
  .كنند از نفوذشان بر او استفاده كنند  افراد نيز سعي مي اينكه حتي خيلي

بـراي فرمانـدهي پايگـاه دريـايي در         ) از هوادريا، بوشهر   ( گفت كه ناخدا ميربها     علوي -پ
  .  از اين انتخاب چندان راضي نبودعلوي.  انتخاب شده استبندر عباس

 گفـت كـه خـانم نـسرين فـداكار           ايتن ناخـدا سـوم بـر      . دفاتر نمايندگي نيروي دريايي    -ت
حل كند و به    » خودش« گفت اين مشكل را بايد       علوي. نتوانسته است به اين دفاتر راه پيدا كند       

 كرد، ولي وقتي پيشنهاد شـد در        تأييداو خانم فداكار را براي اين كار        . آن رسيدگي خواهد كرد   
 ساز است يك افسر ايراني اين كار را انجام دهد، علـوي         تي كه فعاليت خانم فداكار مشكل     صور

  .هيچ پاسخي نداد
شود   ادعا مي ( مهمي نيست    مسئله در زندان است ولي       گفت كه دريادار جهانباني     علوي -ث

او ابراز اميـدواري كـرد كـه همـه     ). خاطر شكايت يك افسر جزء به زندان افتاده است     كه او به    
دانست دقيقاً چه زماني ايـن اتفـاق          افسران زنداني نيروي دريايي را از زندان آزاد كند، ولي نمي          

  . افتد مي
كـارش بـسيار    (د  رسـي    خسته و قدري عصبي به نظر مي       علوي: برداشت كلي ) محرمانه (-6

كرد بسيار سنجيده حرف بزند و همـانطور كـه صـاف     در هنگام گفتگو سعي مي    ). سنگين است 
از آخرين ديداري كه از سـتاد نيـروي دريـايي           . داد  نشسته بود دستهايش را الي پايش فشار مي       

گيـري    داشتيم، نظم و انضباط بيشتري بر آن حكمفرما بود ولي ظاهراً هنوز يك مرجـع تـصميم                
  .اطع در آن وجود نداردق
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هيچ كسي ما را به بيـرون سـاختمان         .  دقيقه طول كشيد   45مالقات ما تقريباً    ) محرمانه  (-7
. همراهي نكرد، و ما از همان راهروي دفتر نمايندگي نيروي دريايي از ساختمان خـارج شـديم                

  .وددانيم موضوع چه ب آمد كه البته دقيقاً نمي از دفتر آموزش صداي حرف زدن مي
  وارنر

  
  147سند شماره 

  1358 ارديبهشت 26 -1979 ي م16  
  وارنر. سرهنگ موريس تي ـ نماينده ارشد دفاعي آمريكا: از
  سرهنگ كامكار ـ معاون تسليحاتي وزارت دفاع ملي ايران: به

   به معاون وزارت دفاع ايرانه هيأت مستشاري نظامي آمريكا نام]:موضوع[
-96-88 شما به شـماره      1979 ي م 7 در پاسخ به نامه مورخ       پيام زير از طرف سپهبد گريوز     

  .گردد  دريافت شده است كه عيناً تكرار مي01-1401/303
   عزيزامكارسرهنگ ك: شروع

، كه قبالً در    ي از سوي آمريكا   ا 4-اف.نامه درخواست شما براي تحويل هشت هواپيماي آر       
 خريـدهاي نظـامي خـارجي سـفارش داده شـده بـود، بـه                SXK و   SXAچارچوب قراردادهاي   

جهـت رسـيدن بـه ترتيبـاتي بـراي          همچنان عالقمند هـستيم بـا دولـت ايـران           . دستمان رسيد 
 حسب درخواست دولت شما كـه بـراي طـرفين           هاي جديد خريدهاي نظامي خارجي به       برنامه

هاي مهم و اساسي پيش از فـروش هـر تجهيـزات      يكي از گام  . قابل قبول باشد همكاري نماييم    
. دادهاي خريدهاي نظامي خارجي پيشين است     ر حل و فصل مسايل ناشي از قرا       ،عمده جديدي 

شـود    ارايـه مـي    مستشاري نظـامي   هيأتچنانكه جلسه توجيهي مفصلي كه خيلي زود از طرف          
 در چارچوب مفاد يادداشت تفاهم سوم فوريه كه براي هـر دو             نشان خواهد داد، اياالت متحده    

 مـالي  تـأمين تـوانيم در ارتبـاط بـا     يدر واقـع، مـا فقـط مـ    . طرف مفيد بود، گام برداشته اسـت    
اي از     عمل كنيم و يـا بخـش عمـده         خريدهاي نظامي خارجي فقط در چارچوب قوانين آمريكا       

  .ما شق اول را انتخاب كنيم. يك برنامه موجود را لغو نماييم و يا كل قرارداد را خاتمه دهيم
تان  هاي قبلي ي، و همينطور درخواست ا 4-اف.آر درخواست شما براي تحويل هواپيماهاي      

 اهميت رسيدن به توافق بر سر مـسايل         825-هاي ام   هاي هارپون و كاميون     براي تحويل موشك  
طبـق قـوانين ايـاالت      . كنـد    مـي  تأييدناشي از قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي موجود را         

 مالي خريدهاي نظامي    نتأميمتحده، وزارت دفاع بايد اطمينان حاصل كند كه وجوه كافي براي            
بنابراين توافق بر سر تقويت مالي صندوق اماني ايران تا سطحي كه بـراي              . خارجي وجود دارد  

انـد كـافي باشـد، اهميـت      پوشش دادن تعهدات خريدهاي نظامي خارجي كه قبالً منعقـد شـده     
  . عاجلي دارد

داديم به منظور تضمين    دانيد، اقداماتي كه ما در چارچوب يادداشت تفاهم انجام            چنانكه مي 
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  . هايش فقط براي مدت نسبتاً كوتاهي بود توانايي صندوق اماني براي پرداخت بدهي
 فوريـه دسـتوراتي جهـت خاتمـه اكثـر      15ي، در تـاريخ  ا 4-اف.آربا توجه به لغـو برنامـه    

 بـا . قراردادهاي مرتبط با اين برنامه صادر شد، زيرا هيچ خريدار احتمالي ديگري وجود نداشت             
 ادامه يافت زيرا اين موتورها در مراحل پاياني توليد بودنـد            J79-17وجود اين، توليد موتورهاي     

و مبـالغ آن را بـه       (كرديم كه نهايتاً خريداران ديگري براي آن پيدا خواهيم كـرد              بيني مي   و پيش 
يـست،  البته بازگشايي خط توليد چندان دور از ذهـن ن         .) صندوق اماني ايران واريز خواهيم كرد     

بـا وجـود ايـن، چنانكـه در بـاال           .  و زمان تحويل از گذشته بيشتر خواهد بود          ولي مسلماً هزينه  
 تجهيزات جديد عمده را تا زماني كـه بـر سـر مـسايل ناشـي از                  تأمينتوانيم    توضيح دادم، نمي  

  .ايم، مورد نظر قرار دهيم قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي موجود به توافق نرسيده
 در آينده نزديك، مالقات ما در        مستشاري نظامي  هيأتتقاد من، پس از جلسه توجيهي       به اع 
هاي موجود خريدهاي نظـامي خـارجي، رفـع           تواند در حصول توافق بر سر برنامه         مي واشنگتن
بالً مفيد باشد، بسيار كمك     سازي هر گونه روابط مجدد كه متقا        هاي احتمالي و شفاف     سوءتفاهم
  . خواهد كرد

هـاي گذشـته       براي بررسي وضعيت برنامه     ايراني در واشنگتن   هيأتبنابراين از حضور يك     
مـان در چـارچوب    خريدهاي نظامي خارجي و بحث بر سر نظـرات شـما دربـاره روابـط آتـي        

    پايان.كنيم خريدهاي نظامي خارجي استقبال مي
  سپهبد ارنست گريوز ـ ارادتمند

  
  148سند شماره 

  1358 خرداد 1 -1979 ي م22  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از

  وضعيت صندوق امانيتوضيح : موضوع
 گفتگوهـا   ، كامكـار  ي م 22 در دفترش در روز       در طول مالقات مجدد با سرهنگ كامكار       -1

. اع ملـي، دارد   ، وزير دف  را با اظهار اين مطلب شروع كرد كه پيام مهمي از سوي تيمسار رياحي             
كـه بـه    ( از طرف آمريكايي خواسته است كه بدانـد رويـدادهاي سياسـي اخيـر                تيمسار رياحي 

ي بـر گفتگوهـاي مـا    تـأثير هيچ ) وضوح به قطعنامه اخير سنا و اقدامات متعاقب آن اشاره دارد      
 اين است كه روابط نظامي بايد برقرار شود، و گفتگوهاي           موضع رياحي ،  به گفته كامكار  . ندارد

در پايـان   .  نيـز بـا ايـن نظـر موافـق بـود            ژنرال گاست . شود  سياسي به سياستمداران مربوط مي    
تشكر كرد و گفت كه ارتش ايـران بايـد تـداركات             به خاطر اين جلسات از ما        مالقات، كامكار 

  .نظامي دريافت كند و برخي قراردادها بايد ادامه يابد
  .اي در ارتباط با گفتگوها ارسال خواهد شد  تلكس جداگانه-2

  گاست
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  149سند شماره 
  1358 خرداد 5 -1979 ي م26  محرمانه

  معاون وزارت دفاع: به     تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
  وضعيت قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي: موضوع

.  در حال حاضر مشغول بررسي مجدد قراردادهاي خريـدهاي نظـامي خـارجي هـستيم               -1
  :اطالعاتي كه درخواست كرديم به شرح زير است

  سفارش شده ميزان اقالم -الف
   ميزان اقالم تحويل شده -ب
   ارزش هر قرارداد-پ
   ارزش تقريبي اقالمي كه تحويل شده است-ت
هـاي پرداخـت    هاي امنيتي از صورتحـساب   مساعدتسازمان گزارش مركز حسابداري    -ث

  شده
  خاتمه قراردادها] خسارات[ هزينه -ج
  )ج+ ت ( كل تعهد تكميل قرارداد -چ
   به دولت ايران تا اين تاريخ كل مبلغ هزينه شده-ح
  هاي دريافت شده  كل پرداخت-خ
  )ح+ خ (هايي كه بايد انجام شود   پرداخت-د
  )چ+ خ ( پول نقد موجود از محل خاتمه قراردادها -ذ

آوري   جمـع سـي .دي  مستشاري در واشـنگتن هيأتپس از اينكه اين اطالعات توسط مركز  
  . آن را به شما ارايه خواهيم كردشد، هر وقت صالح بدانيد

 بين دولت ايران و دولت      1979 فوريه   3 يادداشت تفاهم    در رابطه با   به تازگي اطالعاتي     -2
  . ايم اياالت متحده به دست آورده

ما به ارايه اين نوع اطالعات بـراي قراردادهـاي          . اين اطالعات به پيوست ارسال شده است      
ساعدت بـه شـما در ارتبـاط بـا سـاير نيازهايتـان ادامـه               خريدهاي نظامي خارجي و همچنين م     

  .خواهيم داد
.  ژانويه تا كنون دولت ايران هيچ پرداختي به صـندوق امـاني نداشـته اسـت                9 از تاريخ    -3

  .وضعيت صندوق اماني با استرداد وجوه آن و يا خاتمه قراردادها در نوسان خواهد بود
  

  دان موسز
  نگ اياالت متحدهسره

  هيأت مستشاري نظامي
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  ميزان   قلم/برنامه
ذكر شده 

در 
يادداشت 
  تفاهم

  تحويل 
 در زمان
امضاي 

يادداشت 
  تفاهم

تحويل 
  نشده

غولقرار به  

  اقدامات انجام شده

PEACE ZEBRA 
  هواپيماهاي

  بي/16- اف
)F-16/B(  

 105 خاتمه تهيه وسايل براي  160  -  160
 55 توقف كار بر روي -هواپيما

هواپيما و تقاضاي بودجه تكميلي 
   هواپيما از دولت آمريكا55براي 

PEACE SKY 
  هواپيماهاي 

  ايوكس
)E-3A/AWACS(  

تعليق هر گونه تعهد آتي و لغو برنامه  7  -  7

PEACE ROLL 
  هواپيماهاي 

  يا 4-اف.آر
)RF-4E(  

ور به  هواپيماي مزب16خاتمه توليد   16  -  16
  دليل نبودن خريدار ديگر

  ناوشكن
  993-جي سي
)CG-993( 

درخواست بودجه تكميلي از دولت   2  -  2
  آمريكا براي خريد دو كشتي

  زيردريايي 
   563-اس

)SS-563( 

خاتمه هرگونه قرارداد براي زيردريايي  2  -  1
دوم، توقف تعمير و نگهداري اساسي 
زيردريايي اول، بازگرداندن به شرايط 

  من براي نگهداري در انباراي
  موشك فونيكس

)PHOENIX( 
 موشك، 98تعليق تهيه وسايل براي   428  16  444

 موشك، تحصيل 108لغو قرارداد 
بودجه تكميلي از دولت آمريكا براي

   موشك 150خريد 
  هارپون موشك

)HARPOON( 
تحصيل بودجه تكميلي از دولت   208  -  208

   موشك208آمريكا براي خريد 
 استاندارد كموش

)STANDARD( 
تحصيل بودجه تكميلي از دولت   258  -  258

   موشك258آمريكا براي خريد 
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  موشك
  هاوك-آي

)I-HAWK( 

 موشك به يك خريدار 30فروش   360  -  360
ديگر و تالش جهت پيدا كردن 

   موشك باقيمانده330خريدار براي 
  موشك

  سايدويندر
)SIDEWINDER( 

هيچ مشتري ديگري . خاتمه قرارداد  362  -  362
  موجود نبود

  اسپارو موشك
)SPARROW( 

 موشك را 362نيروي هوايي آمريكا   362  -  362
  خواهد خريد

  40- كي ام اژدر
)MK-40( 

 اژدر به يك خريدار 178فروش   214  -  214
ديگر و تالش جهت پيدا كردن 

   اژدر باقيمانده36خريدار براي 
  37- كي ام اژدر
)MK-37( 

.  اژدر به ايران40 تحويل ادامه  166  8  174
 اژدر به خريدار ديگر و 24فروش 

تالش جهت پيدا كردن خريدار 
   اژدر باقيمانده102براي

ام، .سي.اي
  119-كيو.ال.اي

خريدار ديگري . همه در حال توليد  58  15  3
تا موقع فروش . براي آن پيدا شود

  در انبار
حمل و نقل 

 548-ام دريايي
)M548( 

 دستگاه را 113ارتش آمريكا همه   113  -  113
  خواهد خريد

  ارتش آمريكا آن را خريداري   1  -  1  بريج الونچر
  خواهد كرد

  110-ام يتزرهو
)M110( 

  فروش به خريدار ديگر  9  -  9

موشك ضد تانك 
  تاو

  فروش به خريدار ديگر  1182  -  1182

موشك ضد تانك 
  گنادر

پيدا .  ديگر به خريدار3242فروش   10937  -  10937
   7695كردن خريدار براي 
  فروند ديگر

  نفربر زرهي
 )M113( 113-ام

 دستگاه را خواهد 25ارتش آمريكا   25  83  108
  خريد
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  825-ام جيپ
)M825 Truck( 

  فروش به خريدار ديگر  99  -  99

  تريلر
 )M118( 118-ام

  ) تن6(

اگر خريداري . اند همگي توليد شده  117  -  117
 دستگاه را به 117پيدا نشد، همه 

   تحويل بدهيدايران
  تريلر

 )M353( 353-ام
  ) تن5/3(

اگر خريداري . اند همگي توليد شده  70  -  6
 دستگاه را به 70پيدا نشد، همه 

   تحويل بدهيدايران
  گلوله توپ

   ميليمتري]؟[
هيچكدام 
تحويل 
  نشده

 ديگرهمگي توليد شده؛ يك خريدار  119189  -
  پيدا كنيد

  گلوله توپ
   ميليمتري]؟[

هيچكدام 
تحويل 
  نشده

 به 102400همگي توليد شده؛   417400  -
خريدار ديگري فروخته شده؛ خريدار 

   باقيمانده پيدا كنيد315000براي 
  گلوله توپ

   ميليمتري]؟[
  )هويتزر(

هيچكدام 
تحويل 
  نشده

  )بدون شرح(  0  -

  گلوله توپ
   ميليمتري]؟[

  )تانك(

هيچكدام 
تحويل 
  نشده

همگي توليد شده؛ خريدار ديگري   138568  -
  پيدا كنيد

  گلوله توپ
   ميليمتري]؟[

هيچكدام 
تحويل 
  نشده 

  فروش به خريدار ديگر  14290  -

  گلوله توپ 
   ميليمتري]؟[

هيچكدام 
تحويل 
  نشده

  همگي توليد شده؛ فروش   54914  -
  به خريدار ديگر

پشتيباني لجستيكي
  عمليات

ش به كاه
سطح 
  حداقل

كاهش به سطح حداقل براي حداقل   -  -
 پشتيباني بر حسب درخواست ايران

شركت 
يكوپترسازي بل له

  اينترنشنال

 500سقف 
  نيرونفر 

هاي  كاهش به زير سقف؛ پروژه  -  -
 شد لغوباقيمانده به درخواست ايران
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،  شركت گرومن
هيوز، پرت و 
ويتني، شركت 
هريس، شركت 

كام سيستمز،  هتل
 14-اف(بوز آلن 

  )فونيكس

 60سقف 
  نيرونفر 

به خدمات قراردادي خاتمه داده   -  -
شده، ولي قرارداد قطعات يدكي 

  گرانقيمت حفظ شده است

  ون، ليتنيريت
)I-HAWK/TSQ-

73(  

 20سقف 
  نيرونفر 

به خدمات قراردادي خاتمه دارد   -  -
شود، ولي قرارداد قطعات  داده مي

  يدكي گرانقيمت حفظ شده است
خدمات هواپيمايي

  الكهيد
لجستيك برنامه (

PEACE LOG(  

 97سقف 
  نيرونفر 

  برنامه را خاتمه دهيد  -  -

ساير پيمانكاران 
خدمات فني و 

  مهندسي 

 50سقف 
  نيرونفر 

  خاتمه يافت  -  -

آمريكا، دولت 
وزارت دفاع 

  آمريكا

 250سقف 
  نيرونفر 

  به زير سقف كاهش يافته است  -  -

  
  150سند شماره 

  1358 خرداد 6 -1979 ي م27  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

ـ ) الف: (مرجع ، 1979 مـي  16هيأت مستشاري نظامي ـ  ) ب(، 1979 مي 10وزارت دفاع 
) ت(، )محرمانه(، موضوع 1979 مي 18هيأت مستشاري نظامي ـ  )پ(، )محرمانه(موضوع 

هيـأت  ) ث(، )محرمانـه (ز، موضـوع  221347 ـ  1979 مـي  22هيأت مستشاري نظامي ـ  
ـ  هيـأت مستـشاري   ) ج(، )محرمانه(ز، موضوع 221356 ـ  1979 مي 22مستشاري نظامي 

  )محرمانه(، موضوع 1979 مي 23نظامي ـ 
  جلسه توجيهي در مورد وضعيت صندوق اماني براي دولت ايران : موضوع

ه  جلسات توجيهي و مذاكرات با ستاد كل مشترك و نمايندگان قواي ارتش همانگونه ك              -1
هـاي مربـوط بـه       داشـتيم كـه سياسـت      تأكيـد همچنان  . ايم، انجام شد    شرح داده ) ب (مرجعدر  
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 نماينـدگي دولـت ايـران بـه         هيأتهاي خريدهاي نظامي خارجي بايد در طول سفر يك            برنامه
ريـزي    جلـسات تـوجيهي منجـر بـه برنامـه         .  مورد بحث و بررسي قرار گيرد      سي.دي واشنگتن
، ستاد كل مـشترك، و      J-5با حضور نمايندگان     مي   27 در روز     در دفتر سرهنگ كامكار    اي  جلسه

اند اطالعاتي كه در طـول جلـسات تـوجيهي در اختيـار آنهـا قـرار                   به ما گفته  . قواي ارتش شد  
، وزير دفاع ملي، تـسليم      هايي را در اين ارتباط به تيمسار رياحي         ايم بررسي و سپس توصيه      داده

 دولـت   هيأتهايي را در اين ارتباط به          نيز توصيه  بر اين باوريم كه تيمسار رياحي     . خواهند كرد 
كند كه جلسات توجيهي به يـك هـدف بـسيار ارزشـمند رسـيده               اين امر ثابت مي   . خواهد كرد 

هاي مختلف ارتش ايران است كه از زمـان پيـروزي             ين اداره  و آن هم افزايش ارتباطات ب       است،
 قرار  تأكيد جلسه توجيهي و مذاكراتمان مورد       4هر يك از    . انقالب نياز فراواني به بهبود داشت     

هـاي    هـاي جـاري در درون اداره         به ايجاد بصيرت نسبت به رويه      مسئلهخواهد گرفت، كه اين     
  .مختلف ارتش كمك خواهد كرد

جانشين فرماندهي   (، سرهنگ افراسيابي  )معاون تسليحاتي وزارت دفاع    (مكار سرهنگ كا  -2
 5و  ) J-4معـاون    (، سـرهنگ حـداد    )J-7 (، سرهنگ خاكزاده  )J-5 (ياحير، سرهنگ   )ستاد ارتش 

هاي نظامي بـه تـن        همه آنها اونيفورم  .  در جلسه توجيهي حضور داشتند     J-7 و   J-5افسر ديگر از    
هـاي مكررشـان پيـدا         از گفتگوها، سئواالت، و يادداشت     مسئلهعالقه شديد آنها به اين      . داشتند

از همـه اعـضاي ديگـر       ) J-5در   (نگ چگيني و سره ) J-5 (ياحيرسرهنگ  اطالعات  ظاهراً  . بود
همـه  . ستاد كل مشترك درباره وضعيت خريدهاي نظامي خارجي  نيازهاي ارتـش بيـشتر بـود               

افسران حاضر اساساً به ارزش كل برنامه خريدهاي نظامي خـارجي دولـت ايـران، اقالمـي كـه                
آنهـا از ديـدن مجـدد       .  عالقمنـد بودنـد     تحويل شده، و مبلغ كل پولي كه پرداخته شده اسـت،          

  . خوشحال شدند و فضاي دوستانه و راحتي بر جلسه حاكم بودسرهنگ پتي
.  گفتگوها با نمايندگان نيروي دريايي در بخش مديريت لجستيك آنهـا صـورت گرفـت             -3

يـك  . يته بودنـد  ان كم مأموركنيم كه مترجم و دو نفر لباس شخصي حاضر در جلسه از               فكر مي 
متـرجم مراحـل سـئوال و      .  ديگر نيروي دريايي اونيفورم نظامي به تن داشتند        نفرناخدا و چهار    

گرفتند كه چه وقت جلسه بايد لغـو شـود و           كرد، و دو نفر ديگر تصميم مي        جواب را كنترل مي   
ت ديگـر  دستور دادند كه نام و مقام حاضرين در جلسه به ما داده نشود، در حالي كه در جلـسا       

يكـي از آن دو نفـر فهرسـتي از          . اين فهرست بدون هيچ مشكلي در اختيار ما قرار گرفتـه بـود            
قراردادها را در اختيار داشت و چند نفر از حاضرين بـر ايـن عقيـده بودنـد كـه هزينـه كامـل                        

هـا و سـه     CG-993عالقه اصلي آنهـا بـه       . ها پرداخت شده است   CG-993قراردادهايشان از جمله    
تواند از محل استرداد وجـوه        خواستند بدانند كه نيروي دريايي چگونه مي        يي بود، و مي   زيردريا

يكـي از آنهـا پرسـيد چنانچـه نيـروي           . گذاري كند   براي خريدهايش سرمايه  ] به صندوق اماني  [
 براي آن   توان خريداري در آمريكا     ها را نداشته باشد، آيا مي        قصد خريد زيردريايي   دريايي ايران 

آنهـا سـئوال    . ما نيز مراحل مربوط به خريدهاي كشور ثالث را برايشان شـرح داديـم             . پيدا كرد 
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 ميليون دالري براي خريدن زمان ارايه نشده است، و اينكه آيـا             267كردند كه آيا صورتحساب     
ها و    ها و پرداخت     داليل هزينه  سرهنگ پتي .  ميليون دالر به صندوق بازخواهد گشت      267واقعاً  

همچنين مشكالتي را كه ممكن است در صـورت عـدم توانـايي صـندوق امـاني در پرداخـت                    
ترين نگرش بعـد      برداشت ما اين بود كه اين گروه متعصب       .  بيايد، توضيح داد    هايش پيش   بدهي

دهنـد     گذشته نسبت مي   انقالبي را دارند و اصالً مايل نيستند براي حل مشكالتي كه به رژيم              از  
آنها در پاسخ به توصيه ما كه تيمي از طرف دولت ايران براي مـذاكره بـا دولـت                   . تالشي بكنند 

 بيايـد گفتنـد كـه يـك         هاي خريدهاي نظامي خارجي به واشـنگتن        آمريكا در ارتباط با سياست    
مذاكره خواهد كرد، و اين وزير امور خارجـه،   از طرف نيروي دريايي شوراي كلي در نيويورك  

معـاون  .  تـصميم خواهـد گرفـت   و نه نيروي دريايي، است كه درباره لزوم سـفر بـه واشـنگتن          
وزارت دفاع قبالً مسئوليت اينكه چه كساني در جلسه حضور خواهند داشت بـر عهـده گرفتـه                  

 به ناخداي نيروي دريايي اطالع داد كه مايل است گفتگوهاي بيشتري بر             نوسروان انگلم بود، نا 
سر وضعيت جاري خريدهاي نظامي خارجي، برداشت از صندوق اماني، استرداد وجوه بـه آن،               

  .ها با نيروي دريايي داشته باشد و مراحل پرداخت
معاونـت لجـستيكي     (و سـرهنگ حـاتمي    ) اندهي ستاد جانشين فرم  ( سرهنگ افراسيابي  -4
 از  نفراتـي . را هماهنـگ كردنـد    ] نيـروي زمينـي   [جلسات توجيهي و مذاكرات با ارتـش        ) ستاد

معاونت لجستيك، ارتباطات، و اطالعات ستاد و همچنين نمايندگاني از فرماندهي لجـستيكي و     
نمايندگان هوانيروز در جلسه حضور نداشـتند كـه   . ندمديريت مهمات در جلسات حضور داشت 

 از بابـت غيبـت آنهـا    سـرهنگ افراسـيابي  . بيانگر استقاللي بود كه از پيش از انقالب دارا بودند      
. عذرخواهي كرد و گفت كه در جلسات آتي از طرف آنها نيز نمايندگاني حاضر خواهنـد بـود                 

هايي بابت قراردادهايي كـه مايلنـد ادامـه پيـدا كنـد تـسليم معاونـت                   توصيهآنها گفتند كه قبالً     
 كردند كه نفوذ    تأكيد  و سرهنگ حاتمي   سرهنگ افراسيابي . اند  تسليحاتي وزارت دفاع ملي كرده    

 رانـي بـه واشـنگتن    ايهيـأت ها و توصـيه سـفر    چنداني در تصميمات مربوط به پرداخت هزينه    
ارتش هنوز سعي دارد مشخص كند كه چه قراردادهايي تحت كنترل خود اوست و چه               . ندارند

ما به آنها كمك خواهيم كرد تا       . قراردادهايي تحت كنترل معاونت تسليحاتي وزارت دفاع است       
ات يدكي نيازمند هستند، و     آنها يك بار ديگر اظهار داشتند كه به قطع        .  را روشن كنند   مسئلهاين  

 آنها را از طريق يـك قـرارداد خريـد نظـامي             ، و زمان انتظار    دهند براي كاهش هزينه     ترجيح مي 
  .خارجي موجود خريداري نمايند

، معاونـت    گفتگو با نمايندگان نيروي هوايي يك بار ديگر ثابت كرد كه سرتيپ صـفري              -5
 ارتـش دولـت ايـران در ارتبـاط بـا      نفـرات تـرين   يي، يكـي از مطلـع     لجستيك ستاد نيروي هوا   

 نفـرات او اظهار داشت قصد دارد طيف وسيعي از         . قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي است    
نيروي هوايي را به جلسات توجيهي نيروي هوايي دعوت كند تـا اهميتـي را كـه لجـستيك در                    

 نيروي هوايي وضـعيت يادداشـت       نفرات كه   او خصوصاً مشتاق بود   . نيروي هوايي دارد بفهمند   
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عـالوه بـر    .  را درك كنند و چيزهايي درباره صـندوق امـاني يـاد بگيرنـد              1979 فوريه   3تفاهم  
 سرهنگ، يك سرهنگ دوم، دو سرگرد، چهار سـروان، هفـت سـتوان،       5، تقريباً   سرتيپ صفري 

حداقل دو نفـر از افـسران از بخـش    . تندپنج همافر، و يك لباس شخصي در جلسه حضور داش    
 توانسته بـود طيـف وسـيعي از افـسران را در جلـسات               عمليات بودند، بنابراين سرتيپ صفري    

 قطعات يدكي و مراحـل خريـد آنهـا توسـط     تأمينترين سئوال آنها ضرورت     اصلي. حاضر كند 
. ها را دريافت كننـد      توانند صورتحساب    كجا مي  آنها عالقمند بودند بدانند از    . نيروي هوايي بود  
 به معاونت وزارت دفاع داده بود تا بـه نيروهـاي            1979 مي   22ها را در تاريخ       تيم صورتحساب 

انتظار داشتيم گفتگوهاي بيشتري درباره درخواست اخير آنها بـراي پـرواز            . ذيربط تحويل دهد  
 معاونت وزارت دفاع و نيـروي هـوايي داده         ها انجام شود ولي ظاهراً پاسخي كه قبالً به          14-اف

 ترتيبي داد كه بالفاصله بعد از اين جلـسه، مالقـاتي            سرتيپ صفري . بوديم، براي آنها كافي بود    
  . نيروي هوايي داشته باشيمنفراتنيز با 
 ارسـال    اطالعات بيشتر در ارتباط با اين جلسات توجيهي طـي گـزارش سـرهنگ پتـي                -6

 مـي   25 و   24اي به دو تظاهراتي كه در روزهاي          نكته جالب اين بود كه هيچ اشاره      . خواهد شد 
  . صورت گرفته بود نشد در برابر سفارت آمريكا1979
هاي امنيتي دفاعي و نيروهاي ارتش براي آماده كردن مطالب             مساعدت سازمان از تالش    -7

 عملكـرد بـسيار خـوبي        و اسـتوار ريگـان     سـرهنگ پتـي   . لسات توجيهي بسيار سپاسگزاريم   ج
 اطالع داد كه وزارت دفاع ملي قصد به سرلشگر گاست مي 26 در روز سرهنگ كامكار . داشتند
وزارت دفاع ملي مايل اسـت      .  دولت تسليم كند   هيأتگزارشي در طول چند روز آينده به        دارد  

 ميليون دالري پرداخت شود     267 دولت توصيه كند كه حداقل بخشي از صورتحساب          هيأتبه  
. »برخـي قراردادهاسـت  « مايل به ادامه رابطه لجستيكي و تا به دولت آمريكا ثابت كنيم كه ايران   

هنـوز  . ان براي اين كار مطلوب نيست، ولي آنها مصمم هستند كه ايـن كـار را انجـام دهنـد                   زم
  .كردبيني  توان نتيجه آن را پيش نمي

  
  151سند شماره 

  1358 خرداد 17 -1979 ژوئن 7  محرمانه 
  سي. دي واشنگتن،فاعدوزارت : به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

  ، معاونت با سرتيپ صفري مستشاريهيأت نفراتمالقات : موضوع
   لجستيك نيروي هوايي اسالمي ايران

ــن 4 در روز -1 ــسرين ، ســرهنگ دوم رينكــر، ناخــدا ســوم شــيرر1979 ژوئ ، و خــانم ن
 معاونـت لجـستيك نيـروي هـوايي         ، منشي بخش نيروي هوايي، با سـرتيپ صـفري         شيك  سهي

قات، هدف از اين مال   . اسالمي ايران و دو نفر ديگر از پرسنل زير دستش ديدار و گفتگو كردند             
  . گفتگو درباره پشتيباني لجستيكي نيروي هوايي ايران بود
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 را به عنوان نماينده معاونت لجستيكي نيروي         ابتدا سرهنگ دوم رينكر     ناخدا سوم شيرر   -2
تيباني نيـروي   هوايي معرفي كرد و توضيح داد كه به منظور بررسي راههـاي ممكـن بـراي پـش                 

اي از     از اينكـه دولـت آمريكـا نماينـده         ظاهراً سرتيپ صـفري   . هوايي ايران به اينجا آمده است     
اختالفـات  «او گفـت    . معاونت لجستيكي نيروي هوايي به ايران فرستاده بود، خيلي خشنود شد          

و هر وقت مـسايل سياسـي حـل     كند    و ارتش كار خودش را مي     » شود  سياسي به ما مربوط نمي    
  .  دوباره آماده معامله است،شد

 يكبار ديگر از سرتيپ      قبل از مذاكرات مفصل درباره مسايل لجستيك، ناخدا سوم شيرر          -3
 گفت كه   سرتيپ صفري .  درباره امكان ورود به مجتمع نيروي هوايي آمريكا سئوال كرد          صفري
 است كه برنامه بازديد دوم ژوئن لغو شد و اظهار اميدواري كرد كه اجـازه ورود                 متأسفخيلي  

در اينجا قابل ذكـر اسـت كـه در خـالل گفتگوهـا سـرتيپ                . براي روز ششم ژوئن صادر شود     
 گفت كـه خيلـي زود دفتـرش در بخـش نيـروي هـوايي                شيك   به فارسي به خانم سهي     صفري

  .  مستشاري در اختيار او قرار خواهد گرفتهيأتساختمان 
 به ويژه امكان ورود بـه آن  ACCOMسايت  يكبار ديگر درباره وضعيت    ناخدا سوم شيرر   -4

 لبخنـدي   تيمسار صـفري  .  پرسيد و انتقال دو خودروي آمريكايي از آن به جاي ديگر از صفري           
كند و اينكه هيچ كنترلي روي نگهبانان نيروي          زد و گفت كه هنوز دارد روي اين مشكل كار مي          

  . اند ندارد هوايي كه در آنجا گماشته شده
ستم مخزن سوخت هوايي به خوبي دارد        شش سي  بازگرداندن گفت كه     ناخدا سوم شيرر   -5

 منتظـر  آبـاد   در فرودگاه مهـر    MACشش مخزن سوخت هوايي مستقر در ترمينال        . شود  انجام مي 
  نيز ناخدا سـوم شـيرر      در ارتباط با چهار مخزن سوخت هوايي در شيراز        . تخليه و حمل هستند   

 منتقـل   جاي نيروي هوايي آمريكا آنها را به فرودگـاه مهرآبـاد          ه  تقاضا كرد نيروي هوايي ايران ب     
 بالفاصله اين پيشنهاد را پذيرفت و گفت كه اين بهترين راه بـراي حـداقل                سرتيپ صفري . كند

 همچنين تقاضـا كـرد كـه او و يـك متخـصص      ناخدا سوم شيرر. هاست  آمريكايي رؤيتكردن  
 سفر كنند و وضـعيت چهـار سيـستم فـوق را از لحـاظ                سوخت نيروي هوايي آمريكا به شيراز     

نتفي كـرده و   م به آلماناستحكام و شرايط كلي بررسي كنند، زيرا اين امر انتقال آنها را از شيراز  
 گفت كه از نظر او اين امـر هـيچ اشـكالي             سرتيپ صفري . جويي خواهد كرد    ها صرفه   در هزينه 

  . خواهد شد در اسرع وقت تسليم سرتيپ صفري،نامه تقاضايي در همين ارتباط. ندارد
ل كرد كه وضعيت جلسات توجيهي دربـاره صـندوق امـاني كـل               سئوا  ناخدا سوم شيرر   -6

 پاسخ داد كه نمايندگان قـواي ارتـش روز          تيمسار صفري . براي وزرات دفاع ملي چگونه است     
جـز  ه ب. اند اي داشته گذشته در ارتباط با همين موضوع با معاونت تسليحاتي وزارت دفاع جلسه   

اي  چكي كه در ارتباط با نيـروي دريـايي وجـود داشـت، آنهـا دستورجلـسه        اشكاالت بسيار كو  
گفت كـه آنهـا وضـعيت را        . اند  درباره وضعيت صندوق اماني براي وزارت دفاع ملي تهيه كرده         

كند مـشكلي     او افزود كه فكر نمي    .  را بهتر بفهمند   مسئلهاند تا ديگران جديت       كرده» بزرگنمايي«
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دانـست بـاالخره      با وجود اين، او نمـي     . دفاع وجود داشته باشد   در پذيرش آن از طرف وزارت       
هايي كه به وزارت دفاع شده، چه بـوده           شود و اينكه نگفت توصيه      چه وقت تصميمي گرفته مي    

  . است
 كه موجب    شروع كرد  هايش را با رساندن سالم ژنرال رايدر         صحبت  سرهنگ دوم رينكر   -7

 گفت كه براي كمـك بـه         به تيمسار صفري   سرهنگ دوم رينكر  .  شد خوشحالي تيمسار صفري  
ز چـه    پرسيد كه دقيقاً چه نيازهايي دارد و قـصد دارد پـشتيباني ا             او از تيمسار  . اينجا آمده است  

 اظهار داشـت كـه مـسايل پـشتيباني          تيمسار صفري . ميزان آمادگي و نوع پروازي صورت گيرد      
لجستيكي را براي مسئوالن بخش عمليات توضيح داده است و اينكه آنهـا كـامالً مـشكالت را                  

ا اصوالً قصد   او گفت در كوتاه مدت آنه     . اند و سورتي خاصي را ديكته نخواهند كرد         درك كرده 
او گفـت فعـالً     .  روزانه را براي حفظ آمادگي خدمـه پـرواز دارنـد           VFRانجام عمليات پروازي    

تيمـسار  . توان با هواپيماهايي كه فقط توانايي پرواز داشته باشند نيـز بـه ايـن هـدف رسـيد                    مي
بت به گذشـته خـواهيم       كمتري نس  FSC گفت در آينده تقاضاي حفظ آمادگي و سورتي          صفري
 18، و NORS درصـد  FSC ،12 درصـد  60 درصد قابـل پـرواز،   70اهداف بلند مدت او   . داشت

او گفت سه اولويت اصلي قطعات يدكي، قطعات قابـل تعميـر، و نـشريات          .  بود NORMدرصد  
كه چه مبالغي بابت وسايل يدكي و قطعـات قابـل            پرسيد    از صفري  سرهنگ دوم رينكر  . هستند

 ميليـون دالر بابـت      5 گفت در وقـتش      سرتيپ صفري . اند  تعمير به طور جداگانه در نظر گرفته      
 در فكر استفاده از نيـروي هـوايي ايـران بـراي انتقـال حـداقل                 صفري. آنها هزينه خواهند كرد   

  .تجهيزات استبخشي از 
 پرسيد كه قصد پشتيباني از چه هواپيمـايي را دارد،            سپس از صفري    سرهنگ دوم رينكر   -8

 از آنهـا    14-وقتـي دربـاره هواپيمـاي اف      . 130- و سـي   5-، اف 4-و او گفت هواپيماهـاي اف     
 كه حضور داشتند فقط لبخندي زدند و هيچ تمـايلي  نفراتش دو نفر از  وپرسيد، تيمسار صفري 

  . و پشتيباني آنها نداشتند14-به گفتگو درباره هواپيماهاي اف
 سـرتيپ صـفري   . كنـد    كار مي  PCC هنوز در    RAPS سپس پرسيد آيا      سرهنگ دوم رينكر   -9

 سـرهنگ دوم رينكـر    .  پاسخ داد كه در اين باره مطمئن نيست        نفراتشيي كوتاه با    بعد از گفتگو  
هاي بـسيار فـوري     براي ارسال پيامRAPSتوان از سيستم   ميAUTODINگفت در صورت نبودن  

 ديـدار كنـد تـا ببينـد آيـا           MMCCتواند از      سپس پرسيد آيا مي    سرهنگ دوم رينكر  . استفاده كرد 
RAPS   نكتـه جالـب    . (ترتيب ديـدار از آنجـا بعـد از ايـن مالقـات داده شـد               . كند   هنوز كار مي

 يـك پيـام      توانست كمي بعد از اين مالقات براي ژنرال رايدر         اينجاست كه سرهنگ دوم رينكر    
 در حكم يك وسـيله كـم هزينـه بـراي            RAPS به استفاده از     نفراتش و   سرتيپ صفري . )بفرستد

تـري از گفتگوهـاي سـرهنگ دوم        گزارش مفصل . (سفارش تقاضاهاي فوري عالقه نشان دادند     
  .) با تلكس جداگانه ارسال خواهد شدرينكر
 كردنـد   تأكيد مكرراً    و هم ناخدا سوم شيرر     سرهنگ دوم رينكر   در طول گفتگوها، هم      -10
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اند، و قصد دارند شرايط را براي زماني كـه مقامـات بـاالتر دولـت      كه براي كمك به اينجا آمده    
آنها اظهـار داشـتند   . كنندآمريكا و دولت ايران اجازه شروع برنامه قطعات يدكي را دادند، آماده            

 خواهـد   تـأثير هـا     اقدامات مرتبط با صندوق اماني كل و مسايل سياسي جاري بـر ايـن تـالش               
سايل سياسـي را بـه      كند و مـا بايـد مـ          را درك مي   مسئله گفت كه اين     تيمسار صفري . گذاشت

مسايل در سطوح باالتر حل و فصل گذاريم و ارتش بايد آماده باشد تا هر وقت سياستمداران وا 
 چه  نفراتش و    سپس پرسيد كه تيمسار صفري     سرهنگ دوم رينكر  . اش را شروع كند     شد، برنامه 
اند تا جزييات برنامه پشتيباني لجـستيكي را مـورد مـذاكره قـرار دهنـد، و تيمـسار                     زماني آماده 

 6 صـبح    8:30قرار شد يك جلسه كاري در ساعت        » .يك روز قبل از ديروز    «:  پاسخ داد  صفري
هـا بـه      هـا و شـيوه اطـالع ايـن نيازمنـدي             براي بحث دربـاره جزييـات نيازمنـدي        1979ژوئن  
  . مربوطه برگزار شودهاي سازمان
هـاي    نوعي حس اضطرار را در صحبتم شيرر و هم ناخدا سو   هم سرهنگ دوم رينكر    -11

 را بـراي بحـث دربـاره نيازهـا و           نفراتشرسيد كه او      به نظر مي  .  احساس كردند  تيمسار صفري 
  .چگونگي بازسازي نيروي هوايي اسالمي ايران آماده كرده است

  
  152سند شماره 

  1358 خرداد 17 -1979  ژوئن7  محرمانه 
  سي.دي  واشنگتن،دفاعوزارت : به     تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

  گفتگو و پيگيري برنامه پشتيباني لجستيكي نيروي هوايي اسالمي ايران : موضوع
  ، ، معاونت لجستيكي نيروي هوايي ايران و سرهنگ دوم رينكرفريبين سرتيپ ص

    مستشاري نظاميهيأتبخش نيروي هوايي 
ه جزييـات    ژوئـن اسـت كـ      6 به تـاريخ      مستشاري هيأت اين تلكس مكمل تلكس قبلي       -1

  .دهد بيشتري درباره موضوع پشتيباني لجستيكي مطرح در آن مالقات ارايه مي
 گفتگـو كـرد،      پس از آنكه درباره موضوعات اوليه با تيمـسار صـفري            ناخدا سوم شيرر   -2

 در آغاز ابراز اميـدواري      سرهنگ دوم رينكر  .  واگذار كرد  دنباله گفتگو را به سرهنگ دوم رينكر      
كـه در جلـسه    ( و فرمانده بخش لجستيكي، سـرهنگ وحـداني    كرد كه بتواند به تيمسار صفري     

هـايي بـراي     و روش كنـد ص، كمك كند تا نيازهاي آتي نيروي هوايي را مـشخ         )حضور داشت 
. هـا پيـدا كننـد       كسب پشتيباني الزم پس از تصميم دولت آمريكا براي ادامه اين نـوع پـشتيباني              

اتي كه ممكـن اسـت در كـار پـيش بيايـد، ايـن امـر را                  تأخير با آگاهي كامل از      سرتيپ صفري 
  .تصديق كرد

 خواست تا توضيحي درباره نيازهاي فـوري         از تيمسار صفري    وقتي سرهنگ دوم رينكر    -3
نيـروي  . پرده وضعيت موجود را توضيح داد        خيلي بي  نيروي هوايي ايران بدهد، تيمسار صفري     

رسد كـه     اي مي   ه نقطه هوايي دايماً از موجودي قطعات يدكي خود استفاده كرده و دارد سريعاً ب            
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. ديگر نخواهد توانست سورتي پروازهاي كافي براي آماده نگاه داشـتن خلبانـانش انجـام دهـد                
عالوه بر اين، به موازات كاهش سطح موجودي انبارهـا، سـطح توانـايي تعميـر و نگهـداري و                    

 اظهار داشت نياز فوري     تيمسار صفري .  تعمير و نگهداري نيز كاهش يافته است       نيروهايتسلط  
 5-، اف 4-آنها به قطعات يدكي و قطعات قابل تعمير براي عملياتي نگاه داشتن هواپيماهاي اف             

يـا  كـرده و     در سطح حداقلي است كه خدمه آنهـا بتواننـد تـسلط خـود را حفـظ                   130-و سي 
انـد ولـي او سـعي دارد     يار بـااليي داشـته   گفت قبالً اهداف آمادگي عملياتي بس صفري. بازيابند

كند براي شروع به بيـشتر         درصد پروازهاي عملياتي برسد، هر چند فكر نمي        70بيشتر به سطح    
  . درصد برسد60از 

 درباره سطح مبالغي كـه در اختيـار         تأييد براي گرفتن     برابر دستورات قبلي ژنرال گاست     -4
 ميليون دالري كه قـبالً      5 از ايشان پرسيد آيا مبلغ        قرار دارد، سرهنگ دوم رينكر     تيمسار صفري 

ذكر كرده بودند، مبلغ صحيحي است، و اگر پاسخ مثبت است، آيا احتمال افزوده شدن بـه ايـن       
 ميليون مبلغ خـوبي اسـت كـه البتـه شـايد             5ت كه    اظهار داش  تيمسار صفري . مبلغ وجود دارد  

 ميليون دالر را از منابع نيـروي        5ولي مشكل اينجاست كه او بايد اين        . اندكي به آن اضافه شود    
  .كند پذيري او را محدود مي هوايي كسب كند و همين امر انعطاف

ك در موقعيتي هست كه بتواند فهرسـت       پرسيد آيا فرماندهي لجستي     سرهنگ دوم رينكر   -5
 گفت قبالً كارگروههايي براي انجام اين وظيفـه         تيمسار صفري . اقالم مورد نيازش را نهايي كند     

تواند با اين گروهها همكاري كنـد و      سپس پرسيد آيا مي    سرهنگ دوم رينكر  . تشكيل داده است  
هـاي آمريكـا در       هايي مورد نظر است تا پس از مشخص شـدن سياسـت             ه چه نيازمندي  ببيند ك 

 كرد و گفت شايد اعضاي اين گروهها با         تأمل ابتدا قدري    تيمسار صفري . موقعيت بهتري باشند  
 سپس به فارسي بـا      تيمسار صفري . ها گرفته شده است     ديدن رينكر فكر كنند كه از قبل تصميم       

 صحبت كرد، و بعد گفت شايد بـد نباشـد كـه مـا بـا اعـضاي ايـن گروههـا                       سرهنگ وحداني 
او . جـويي كنـيم     همكاري كنيم و آمادگي بيشتري داشته باشيم و از اين طريق در وقـت صـرفه               

پاسخ ما هم اين بود كه در       . ماني براي كار آماده است     پرسيد چه ز   سپس از سرهنگ دوم رينكر    
بعد از آن قراري براي يك جلـسه در       . اسرع وقت، و همينطور هر وقت كه تيمسار صالح بداند         

 گفـت كـه    به سرهنگ وحـداني  ژوئن گذاشتيم و تيمسار صفري     5 روز چهارشنبه    8:30ساعت  
 گفت در ابتداي جلـسه توضـيحاتي بـه اعـضاي گـروه         تيمسار صفري . ين كار را بدهد   ترتيب ا 

خواهـد  و سـپس از مـا   )  نيروي هوايي آمريكاهاحتماالً جهت توجيه حضور نمايند   (خواهد داد   
  . كار را شروع كنيمخواست

ايل يدكي و قطعـات تعميـري بـسيار واجـب،         اظهار داشت عالوه بر وس      تيمسار صفري  -6
 توضيح داد كـه اشـتراك       سرهنگ دوم رينكر  . هاي عمده او هستند     نشريات نيز از جمله نگراني    
رسـد و پـس از ايـن تـاريخ بايـد اشـتراك         ژوئن به پايـان مـي  14فعلي دستورات فني در روز   

با وجود اين، او به تيمسار      . ها شروع شود    ر نيازمندي جديدي با توجه به يك تجديد نظر كلي د        
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 ژوئن در 14 خاطر نشان ساخت كه چنانچه بتوان يك قرارداد جديد را تا پيش از تاريخ     صفري
هـا را در همـان        كالهما به مورد اجرا گذاشت، شايد بتوان نيازمنـدي        مركز لجستيك هوايي در اُ    

توان    پرسيد آيا مي   از آنجايي كه وقت بسيار ضيق بود، تيمسار صفري        . تسطح گذشته نگاه داش   
 ميليون دالر زمان بيـشتري بـراي يـك          5با تمديد قرارداد فعلي از طريق پرداخت پول از محل           

توانيم بدون    اد كه ما نمي    پاسخ د  سرهنگ دوم رينكر  .  به دست آورد   ،نامه جديد پيشنهاد و قبول    
تـوانيم پيـامي بـراي آنهـا          هاي امنيتي دفاعي كاري انجام دهيم، ولي مـي           مساعدت سازمان تأييد

باره انجام   توان در اين    ارسال كنيم و موقعيت را به آنها توضيح دهيم و بپرسيم كه چه كاري مي              
  .داد

 ا كشاندن صحبت به وضعيت صـنايع هواپيمـايي ايـران           سعي كرد ب    سرهنگ دوم رينكر   -7
 يـك   تيمسار صـفري  .  و قطعات يدكي به دست آورد      J-79اطالعاتي درباره وضعيت موتورهاي     

ار داشت كه صنايع هواپيمـايي   صحبت كرد و سپس اظه     بار ديگر به فارسي با سرهنگ وحداني      
 هـر زمـان   دهد و نيروي هوايي ايران و صنايع هواپيمايي ايـران   هنوز به كار خود ادامه مي   ايران

 احـساس كـرد كـه       با وجود اين، سـرهنگ دوم رينكـر       . كنند  كه نياز باشد به يكديگر كمك مي      
  . تمايلي به ادامه بحث ندارد، براي همين موضوع را عوض كردتيمسار صفري

 مركـز كنتـرل اولويـت و        مسئله مطرح ساخت     آخرين موضوعي كه سرهنگ دوم رينكر      -8
 دربـاره وضـعيت و قابـل        سرهنگ دوم رينكـر   . ها  بود     گزارش ريزي تحليل    سيستم برنامه  پايانة

تواند به هنگام از سرگيري خطوط         مي پايانه پرسيد و توضيح داد كه اين        پايانهاستفاده بودن اين    
 AUTODINت  گفت كه دارد بـه وضـعي  تيمسار صفري . تداركاتي حساس، بسيار مفيد واقع شود     

 هـا   ريزي تحليل گزارش    پايانه سيستم برنامه  شود و ظاهراً توانايي و امكانات بالقوه          رسيدگي مي 
پس از گفتگوي كوتاهي درباره ميزان خسارات وارد        . دانست  را براي انجام ارتباطات سريع نمي     

 خاطر نشان كرد كه بـا        و هزينه مالي و زماني تعمير آن، سرهنگ دوم رينكر          AUTODINشده به   
 در اينجـا و امكانـاتي كـه در پايگـاه هـوايي              ها    ريزي تحليل گزارش    پايانه سيستم برنامه  داشتن  
تـر از      وجود دارد، استفاده از آن براي درخواست قطعات ضروري بسيار با صرفه            پترسن -رايت

جويي و زمان مهمتـرين        پاسخ داد صرفه   تيمسار صفري .  است AUTODINجدد  به كار انداختن م   
 و  دستور داد تا ترتيب بازديد سـرهنگ دوم رينكـر  او سپس به سرهنگ وحداني . عوامل هستند 

  .داده شودمركز كنترل اولويت ز ارا  ناخدا سوم شيرر
، سـرهنگ دوم     بخش مركـز كنتـرل اولويـت       رئيس،   در پايان گفتگوها، سرهنگ طوسي     -9
ريـزي و     پايانـه سيـستم برنامـه      را به ساختمان مديريت تجهيزات كه         و ناخدا سوم شيرر    رينكر
پـيش از بازديـد از      . در آن قـرار دارنـد هـدايت كـرد         مركز كنترل اولويـت      و   ها    يل گزارش تحل

 و  تجهيزات، يك مالقات ديگر نيز در دفتر مديريت تجهيزات انجام شد و سرهنگ دوم رينكـر               
.  شـده بـود، معرفـي شـدند        ، كه جانشين سرتيپ تـات      به سرهنگ پورنصيري   ناخدا سوم شيرر  

ظـاهراً  .  انجـام شـد  هـا  ريزي تحليل گزارش  پايانه سيستم برنامهگفتگوهاي مفصلي در ارتباط با  
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با وجود اين، در آنجـا      .  ايجاد شده بود   پايانهسوءتفاهمي در ارتباط با قصد ما از استفاده از اين           
 با سـرهنگ     حضور داشت كه در اياالت متحده      روي هوايي به نام سروان جعفري     يك سروان ني  

 همكاري كرده بود، و بسيار تالش كرد تا افسران جزء و همافرهـا              16- برنامه اف  در دوم رينكر 
سـپس  .  شخـصاً تجهيـزات را وارسـي نمايـد    نكـر را متقاعد سازد كه بگذارند سـرهنگ دوم ري     

 راهنمـايي شـدند و در        مركز كنترل اولويـت     به محوطه   و ناخدا سوم شيرر    سرهنگ دوم رينكر  
 واقـع در پايگـاه       مركز كنترل اولويت   يزات از طريق   براي آزمايش تجه   آنجا سرهنگ دوم رينكر   

پس .  يك پيام كوتاه براي فرماندهي لجستيك نيروي هوايي آمريكا فرستاد          پترسن-هوايي رايت 
  . آنجا را ترك كردند و ناخدا سوم شيرراز انجام اين كار، سرهنگ دوم رينكر

  گاست
  

  153سند شماره 
  1358 خرداد 17 -1979 ژوئن 7  محرمانه

  سي.دي  واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به    تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
 هيأت مستشاري   -، ب )محرمانه (1979 مي   16 -ز  161358أت مستشاري    هي -الف: مرجع

  )محرمانه (1979 آوريل 8 -ز 081305
  خريدهاي نظامي خارجي نيروي دريايي ايران: موضوع

هاي الف و ب درباره دو ديدار قبلي با مقامات نيروي دريـايي        مرجع) بندي    بدون طبقه  (-1
)  بخش نيروي دريايي   رئيس (، ناخدا سوم هيگبي   1979 ژوئن   3در تاريخ   . اسالمي ايران هستند  
.  ستاد نيروي دريايي ايران، مالقات كردنـد       رئيس، جانشين    با دريادار علوي   و ناوسروان انگلمن  
  . ترتيب داده بودرا براي معرفي ناخدا هيگبي اين مالقات ناوسروان انگلمن

 بـه درب ورودي     16:30وقتي تيم نيروي دريايي ايـاالت متحـده در سـاعت            ) محرمانه (-2
 كه لباس شخصي به تـن داشـت بـدون هـيچ گونـه معرفـي بـه                  ستاد رسيد، فرمانده منصوريان   

هاي نظامي بسيار مرتـب در كنـار درب ورودي ايـستاده               جزء با لباس   سه افسر . استقبال آن آمد  
 هيچ كس ديگري با لباس شخصي آنجا نبود و عوامل كميته هـم آنجـا                غير از منصوريان  . بودند

هـر چنـد نـيم      .  هدايت كرد   تيم آمريكايي را مستقيماً به دفتر علوي       منصوريان. حضور نداشتند 
 به داخل دفتر    تأخير بدون   انگلمن و ناوسروان    ساعت به موعد مالقات مانده بود، ناخدا هيگبي       

  . در امور عملياتي است، پذيرفته شدندمعاون علوي، كه گويا  و ناخدا سوم منوچهر فالحعلوي
 1979 مي   23رونوشتي از گزارش وضعيت صندوق اماني ايران كه در تاريخ           ) محرمانه (-3

.  قرار گرفت  تسليم شده بود، در اختيار دريادار علوي      ) ناخدا افضلي (به دفتر مديريت لجستيك     
 انجـام شـده بـود        از گفتگوهايي كه در مركز فرماندهي لجستيك با ناخدا افـضلي           ظاهراً علوي 
  . اطالع نداشت
 اذعـان  علـوي .  توضيح كوتاهي در مورد نكات برجسته گزارش ارايـه داد    انگلمنناوسروان  
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 پرسـيد   علوي. داشت كه به نفع هيچيك از دو ارتش نيست موجودي صندوق اماني صفر شود             
 دالر پرداخـت خواهـد      267]؟[از صورت هزينه    را  آيا از نظر ما نيروي دريايي ايران سهم خود          

اي تـسليم     هاي جداگانه   ش  روي ارتش گزار  توضيح داديم كه در اين ارتباط به هر يك از ني          . كرد
شده است تا آنها بتوانند موضع ما را بهتر درك كنند و زماني كه وزارت دفاع ملـي ايـران و يـا                       

.  نظر آنها را درباره صندوق اماني جويا شد، آمادگي بيشتري داشته باشـند             J-5ستاد مشترك و يا     
هـا    از هزينـه  را  ا خواهـد شـد تـا سهمـشان          دانيم آيا از هر يك از نيروهاي ارتش تقاضـ           ما نمي 

ناخـدا سـوم    . ها به تفكيك نيروها تهيه شده اسـت         جداگانه بپردازند، هر چند كه صورت هزينه      
 پرسيد اگر نيروي دريايي سهم خودش را بپردازد، آيا ممكن است صـندوق امـاني بـراي                   فالح

پاسخ داديم كه صندوق اماني     . براي نيروهاي ديگر نباشد   نيروي دريايي قابل استفاده باشد، ولي       
 خواهـد   تـأثير يك صندوق كلي است و چنانچه موجودي آن صـفر شـود بـر همـه قراردادهـا                   

 پرسيد آيـا بـه   علوي. كند كه آيا نيرويي سهم خود را پرداخته باشد يا خير گذاشت و فرقي نمي 
پاسـخ داديـم كـه چنـين مالحظـاتي          . كند   پرداخت مبالغ را تصويب مي     خميني ]اهللا  آيت[نظر ما   

  .  نيست مستشاريهيأتماهيت سياسي دارد و در حوزه صالحيت 
دامه  تمايل خود را به ا مطرح شد كه نيروهاي هوايي و زميني ايرانمسئلهاين ) محرمانه (-4

 با  مسئلهدر مورد گفتگوهايي كه هم اينك بر سر اين          . اند  پشتيباني قطعات قابل تعمير ابراز كرده     
متذكر شديم كه چنين گفتگويي با نيـروي        . نيروي هوايي در جريان است با آنها صحبت كرديم        

 از يعلـو . دريايي وجود ندارد و اينكه هر چه ديرتر شروع كنيم، ديرتر به نتيجه خواهيم رسـيد  
از ناخـدا   » دستور مستقيم « گفت با صدور     نداشتن ارتباط پوزش خواست و به ناخدا سوم فالح        

ب  را در كـس    LEAD اهميـت وقـت      افـضلي .  بخواهد تا اينگونه گفتگوها را شروع كنـد        افضلي
  .كند پشتيباني قطعات يدكي درك مي

  مسايل كلي) محرمانه (-5
ها و تجهيزات دفاتر نمايندگي نيروي دريايي آمريكا در ساختمان سـتاد بـه                 همه فايل  -الف

 از ستاد مشترك اجـازه خواسـته اسـت تـا            علوي. اند  درون يك دفتر انتقال يافته و مجتمع شده       
در مقام منشي نماينده نيروي دريايي آمريكا به اين دفتر انتقال           ) از كارمندان ايراني   (خانم فداكار 

كند    گفت شخصاً تالش مي    علوي. ها را بدهند    يابد و همچنين به ما اجازه دسترسي به اين فايل         
توانـد بـه نيـروي        او گفت اين تـصميم مـي      . كند» تسريع «J-2باره را در     گيري در اين    تا تصميم 

  . افتاده استتأخيرزميني و هوايي نيز مربوط باشد و به همين دليل به 
هـاي    مـان در ارتبـاط بـا آمـوزش           گفتيم كـه هنـوز پاسـخي رسـمي بـه نامـه              به علوي  -ب

MIDSHIPMEN  ها تصويب شده باشـند،       كند اين آموزش     گفت فكر مي   علوي. ماي   دريافت نكرده
  . دستور داد كه فوراً اين نامه را پيگيري كندو به ناخدا سوم فالح

گفت كه اين   ) پهلوي سابق  ( در بندر انزلي   TAFT درباره تجهيزات تيم      ناخدا سوم فالح   -پ
برداشت ما اين است    . گيرد   واقع در انبار قرار مي      تجهيزات در حال حاضر دارد درون يك جعبه       
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  بـه تهـران    خيلي زود بتواند آن را از بندر انزلي       ) چنانكه تقاضا شده است    (كه شركت استنويك  
  . حمل كندد و يا اينكه نيروي دريايي ايران خودش آن را به تهرانبياور

بـه  .  پرسيد چه كسي افسر اطالعاتي شماست       در طول بحث، يك بار ناخدا سوم فالح        -ت
فسر اطالعاتي حضور نداشته و ستاد       ا وي توضيح داده شد كه هرگز در هيأت مستشاري نظامي         

  .شود فعلي تنها توسط واحدهاي لجستيك پشتيباني مي
توانـد    هاي دو كشور مـي      كنيم روابط بين ارتش      شد كه ما احساس مي     تأكيد چندين بار    -ث

 شنيدن اين حرف    از گفت   علوي. حسنه باشد و اينكه بسيار مايليم اين روابط ادامه و بهبود يابد           
او از مـا دعـوت      . و دلگرم شده اسـت    ) ظاهراً انتظار اين حرف را نداشت     (شنود است   بسيار خ 
خواهيم به ديدن او برويم و معلوم بود زياد نگران حضور يك آمريكـايي                مي» هر موقع «كرد كه   

  .در ستاد و يا دفترش نيست
 براي پيگيري برخي موضوعاتي كـه      صبح فرداي همان روز، ناخدا سوم فالح      ) محرمانه (-6

تماس ] در سفارت آمريكا[در ديدار روز گذشته مطرح شده بود با تلفن با بخش نيروي دريايي          
ــت ــالح. گرف ــي زود در ا  ف ــوزش خيل ــدهي آم ــرار اســت فرمان ــوزش   گفــت ق ــا آم ــاط ب رتب

MIDSHIPMEN    تماس گرفته و اطالع يافته بـود كـه          او همچنين با بندر انزلي    .  با او تماس بگيرد 
او گفت براي مشخص شدن اجازه دسترسي ما به دفـاتر           . رود   مي  بندي خوب پيش    مراحل بسته 

تاد مـشترك تمـاس خواهـد       نمايندگي نيروي دريايي آمريكا در ساختمان ستاد خيلي زود با سـ           
  . گرفت

اين اولين باري بود كه نيروي دريايي ايران طي يك ماه گذشـته بـا بخـش نيـروي دريـايي                     
 از فرماندهي آموزش تماس گرفـت و        نيم ساعت بعد، ناوسرواني به نام نوايي      . گرفت  تماس مي 

 عالقـه دارد و از      MIDSHIPMENه آموزشـي    گفت نيروي دريـايي ايـران هنـوز بـه اجـراي دور            
 بـه صـندوق     IR-TAR هزار دالر را بابـت قـرارداد         30درخواست شده تا مبلغ     » فرماندهي عالي «

 اشنگتن در و  باره با ناخدا ستوده    او گفت كه در اين    . اماني خريدهاي نظامي خارجي انتقال دهد     
  .تماس حاصل شده و او در جريان امور قرار دارد

  هاي كلي  برداشت) محرمانه (-7
 در جلسه و پيگيـري او در        حضور ناخدا سوم فالح   . گفتگوها بسيار صميمي و دوستانه بود     

كند طرح تجديـد      گفت نيروي دريايي سخت تالش مي      علوي. روز بعد بسيار دلگرم كننده بود     
  . اش را تكميل كند سازماندهي
 اظهار داشت نيروي دريايي مشكالت كمتري نسبت به نيروي زميني و هوايي در اين               علوي
نند و اينكـه اميـدوار      ك   برايش كار مي   او گفت افسران خيلي خوبي نظير ناخدا فالح       . زمينه دارد 

  . است ساختار جديد هر چه زودتر پياده شود
 دقيقه طول كشيد و تيم آمريكايي خيلي دوستانه تا محل خودروهايشان همراهـي              40جلسه  

  . شدند
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  154سند شماره 
  1358 خرداد 28 -1979 ژوئن 18  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،آژانس اطالعات دفاعي: به     تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
   تهران،وابسته دفاعي: كننده گزارش تهيه

   سرهنگ نيروي هوايي، وابسته دفاعي  ـشافر.يا.تي:  كننده گزارشتأييدمنبع 
  مشاهدات شخصي: منبع

   ستاد نيروي رئيسنشين مذاكرات وابسته دفاعي با جا: موضوع
   دريادار علوي-  دريايي ايران

 ستاد  رئيساين گزارش به جزييات مذاكره وابسته دفاعي اياالت متحده با جانشين            : خالصه
محورهاي عمـده بحـث عبـارت بودنـد از     . شود  ، مربوط مي  نيروي دريايي ايران، دريادار علوي    

هـاي عمليـاتي نيـروي        ها به درون ارتش، نظم و انضباط در نيروي دريـايي، توانـايي               چپي نفوذ
  .، درياساالران نيروي دريايي و بنادر نيروي درياييدريايي ايران، دريادار مدني

  )بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ محرمانه(مشروح گزارش 
، 1979 ژوئـن    17 ساعات واپسين بعـد از ظهـر يكـشنبه           در) بندي    بدون طبقه : ( كلي -الف

، وابسته دفاعي با خودروي خود به ساختمان ستاد نيروي دريايي ايران رفت تا با دريادار علوي               
 ديـدارهاي    ايـن مالقـات در چـارچوب      .  ستاد نيروي دريايي ايران، مالقات كند      رئيسجانشين  

براي . گرفت  فاً براي حفظ تماس با نيروي دريايي ايران صورت مي         معمول وابسته نظامي و صر    
اولين بار پس از پيروزي انقالب، وابسته نظامي مجبور نشد براي ورود به يك ساختمان نظامي                

نگهبانـان درب ورودي، كـه      . ايران از خودروي خود پياده شود و با پست نگهباني صحبت كند           
ريايي به تن داشتند، خودرو ويا وابسته دفاعي را شـناختند  هاي سفيد مرتب نيروي د     تماماً لباس 

و بالفاصله زنجير ورودي را پايين آوردند و بدون اينكه خودرو را متوقف كنند به هنگام ورود                 
وقتي به ساختمان ستاد رسيديم، يك نـاوي        . ما به درون محوطه با سالم نظامي احترام گذاشتند        

 فسر نيروي دريايي ايران وابسته دفاعي را تا دفتر علـوي          جوان درب خودرو را باز كرد و يك ا        
هر چند هشت دقيقه زودتر از موعد به آنجا رسيده بوديم، ولي بالفاصله به دفتـر                . همراهي كرد 

تانه و   دقيقه به طول انجاميد كامالً دوس      30هايمان كه     صحبت.  راهنمايي شديم  خصوصي علوي 
اي و بـدون هـيچ مـشكلي          خروج از ساختمان ستاد نيز به همراه تشريفات حرفـه         . صميمي بود 
  .انجام شد

تقريبـاً در  ): بيگانگـان  بـراي  رؤيـت غير قابـل   ـ  محرمانه(ها به درون ارتش   نفوذ چپي-ب
ـ     هايمان بود كه دريادار علوي      اواسط صحبت  اره نفـوذ عناصـر چپـي و         پرسيد آيا اطالعاتي درب
پس از آنكه وابـسته دفـاعي       . هاي ارتش ايران در اختيار داريم يا خير          در نيروي  عوامل شوروي 

 مـسئله  گفت كه به اعتقاد او ايـن         باره نداريم، علوي   پاسخ داد كه هيچ اطالعات خاصي در اين       
 حواسـمان بـه ايـن       بايد«او گفت   . ساز است   هاي ارتش مشكل    رويو ساير ني  در نيروي دريايي    



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

386

او » .ممكن است آنهايي كه ظاهراً دوسـت هـستند، واقعـاً دوسـت نباشـند              «چون  » مشكل باشد 
 مسئلهداشته در مورد اين )  ستاد كل ارتشرئيس (افزود به تازگي در ديداري كه با تيمسار فربد  

 گفت گروههاي چپي شبيه آنهايي هستند كـه در طبقـه كـارگر              علوي.  كرده است  با او صحبت  
 نگران بود، و در همـان حـال، گـويي كـه بـا               مسئله واقعاً از اين     علوي. اند  غيرنظامي نفوذ كرده  
» .راضي نيستم ) قبالً بندر پهلوي   (يي بندر انزل    از دست فرمانده  «كند، گفت     خودش صحبت مي  

 براي وابسته نظامي معلوم نيست كه آيا علـوي        » .بايد يك نفر ديگر به جاي او بگذارم       «و اينكه   
جيـب بـود    اعتماد نداشت يا اينكه مشكالت ديگري با او داشت، ولي برايش ع      به فرمانده انزلي  

  . مشكالت مربوط به فرماندهانش را علناً به او بگويدكه علوي
در اوايل صحبت، وابسته دفاعي به نظـم و    ): محرمانه( نظم و انضباط در نيروي دريايي        -پ

 نيـروي دريـايي نظـم و     گفت درعلوي. انضباط و رفتار عالي نگهبانان درب ورودي اشاره كرد    
 را  نيروهـا توانيم احتـرام      انضباط خوبي حكمفرماست و اين تنها راهي است كه از طريق آن مي            

او گفت نيروهـاي تحـت امـرش رهبـري قدرتمنـد            . نگاه داريم و نيروهايمان را مديريت كنيم      
طي كه در سـتاد     او افزود نظم و انضبا    . خواهند و نياز دارند كه از آنها نظم و انضباط بخواهد            مي

  .شود در همه جاي نيروي دريايي نيز وجود دارد نيروي دريايي ديده مي
 اظهـار  دريادار علوي): بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ  محرمانه(هاي عملياتي   توانايي-ت

بـه  داشت كه آمادگي عملياتي نيروي دريايي چندان خوب نيست، و افـزود مـشكالت عمـدتاً                 
او گفت هر گونه تالش وابسته دفاعي براي كسب قطعات يدكي           . شود  قطعات يدكي مربوط مي   

 سـعي    مستشاري نظـامي   هيأتوابسته دفاعي گفت    .  موجب امتنان خواهد بود    از اياالت متحده  
  .نها تماس بگيرنددارد اين مشكل را حل كند و در صورت لزوم بايد با آ

 را پرسـيد و گفـت كـه آيـا           وابسته دفاعي حال دريادار مدني    ): محرمانه ( دريادار مدني  -ث
برد و سرگرم      به سر مي    در اهواز   پاسخ داد كه مدني    دريادار علوي .  است يا خير    در تهران  مدني

 كفايـت    بـه خـاطر كـارش در خوزسـتان         مـدني « گفت   علوي.  است مشكالت استان خوزستان  
 دارد طرفداران بيشتري در ميان مـردم پيـدا          دنيم«و افزود به اعتقاد او      » بيشتري پيدا كرده است   

 وقت چنداني بـراي رتـق و فتـق امـور نيـروي      ها پيدا بود كه مدني الي صحبت از البه» .كند  مي
  .ي نيروي دريايي است  در واقع همه كارهدريايي ندارد و علوي

وابسته دفاعي پرسيد هم اينك چند درياساالر در        ): محرمانه( درياساالران نيروي دريايي     -ج
 اشـاره   ، ولي وقتي به مدني    »فقط يكي « سريعاً پاسخ داد     كند، و علوي    نيروي دريايي خدمت مي   

 گفت حاال ناخدايان و ناخدا      علوي. اند  سته شده همه درياساالران بازنش  . »فقط دو تا  «شد، گفت   
دانـد هيچيـك از درياسـاالران سـابق دسـتگير             او گفت تا آنجا كه مي     .  من هستند  رئيسها    سوم
ر سازماني   در پاسخ به سئوال وابسته دفاعي در مورد ساختا         علوي. اند  اند و مشكلي نداشته     نشده

 هستند و   مسئلهكنوني نيروي دريايي و نام افسران ارشد اين نيرو گفت كه در حال بررسي اين                
  . اطالعات مربوطه در آينده به دستش خواهد رسيد
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 گفـت  دريـادار علـوي  ): بيگانگان براي رؤيتغير قابل  ـ  محرمانه( بنادر نيروي دريايي -چ
توانست پايگاه دريايي خـوبي        مي بهار   پايگاه خوبي براي نيروي دريايي نيست و چا        بندر عباس 

هـا     پرداختـه شـده و حـاال همـه آن هزينـه            ات چابهار تأسيساو گفت هزينه زيادي بابت      . باشد
 مـسئله خواست وارد جزييـات        نمي  دفاعي، دريادار علوي   به اعتقاد وابسته  . فايده خواهد بود    بي

خواست وابسته دفاعي بداند كه از توقف عمليات ساخت و ساز در آنجـا                 شود، ولي مي   چابهار
  .چندان راضي نيست

اين دومين مالقـات  ) نبيگانگا براي رؤيتغير قابل  ـ  محرمانه: (نظرات تهيه كننده گزارش
 گفت اميدوار است روابـط      علوي.  نيز به همان اندازه مالقات اول دوستانه بود        با دريادار علوي  

 كند كـه گـويي در نيـروي         اي رفتار مي    او به گونه  .  برقرار شود  حسنه درازمدتي با اياالت متحده    
اي در نيـروي دريـايي         گفت هيچ كميتـه    علوي. دريايي همه كاره است، ولي مشكالتي نيز دارد       

ها در نيروي دريايي نيز هستند، هرچند به اندازه           گويند كه اين كميته     ولي منابع ديگر مي   . نيست
فتگوهايي كه در اين مالقات     بر اساس گ  . هاي نيروي هوايي و نيروي زميني قدرت ندارند         كميته

انجام شد و به اعتقاد وابسته دفاعي، وضعيت نيروي دريايي سريعتر از نيروهـاي ديگـر عـادي                  
توان آن را يك  هنوز نمي ] اما[اگرچه نظم و انضباط در نيروي دريايي خوب است،          . خواهد شد 

  .نيروي نظامي كارآمد دانست
  

  155سند شماره 
  1358 تير 2 -1979 ژوئن 23  بندي بدون طبقه

  زرادخانه ردستون ـ MIRCOM فرماندهي :به     تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
  هاوك در دوشان تپه -ات آيتأسيسورود به : موضوع

- آي نفر افـراد   4ان كميته و    مأمور به همراه يكي از       ژوئن، ناخدا سوم شيرر    18 در تاريخ    -
از دفاتر قبلـي، فقـط دو دفتـر         . هاوك بازديد كرد   -هاوك نيروي هوايي ايران از دفاتر سابق آي       

يكي از اين دفاتر به نماينده نيروي هـوايي آمريكـا           . كف باقي مانده است     انتهاي راهرو طبقه هم   
هــا و  هــا، كابينــت  يكــي ديگــر هــم انبــار نــشريات، وســايل اداري، فايــلاختــصاص يافتــه، و

ناخـدا  . انـد   ها شده است كه همه آنها بدون هيچ نظم و ترتيبي روي هم ريخته شده                گاوصندوق
هـاوك نيـروي هـوايي ايـران در حـال دور            - نفر از افسران عالقمنـد آي      4 به كمك    سوم شيرر 

هـاوك در سـاختمان     - كردن، و ساماندهي به اين وسايل در يك مركز موقت آي           ريختن، مرتب 
  .نيروي هوايي هستند

اي    چون معلوم نيست وسايل شخصي به چه كسي تعلق دارد، جدا كردن آنها كار بيهـوده                -
  .  آنها را به نحو مقتضي دور خواهد ريخترسد و ناخدا سوم شيرر به نظر مي

ها دست نخورده بود و  هاي فايل  ها و قفسه     به استثناي يك گاو صندوق، كليه گاو صندوق        -
صندوق دست خورده در اولين دفتر سمت راست درب         . با بقيه وسايل در يك دفتر قرار داشت       
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خواهـشمند اسـت    .  اينچ است  3 اينچ در    3 در ]؟[ورودي ساختمان قرار دارد و اندازه آن تقريباً         
العات موجود درباره محتويات و يا صاحب و رمـز ايـن گـاو صـندوق در دسـت                   هر گونه اط  

هـا   عالوه بر اين، لطفاً اطالع دهيد آيا چيزهايي در اين گاوصندوق          . داريد، برايمان ارسال نماييد   
  . كميته باز شودمأمورهست كه نبايد در حضور يك 

 اطالعـات مربـوط بـه       اً لطف ،ابندي و بازيافت اموال دولت آمريك        به منظور تسهيل در بسته     -
  .كنيدهاي تايپ و ساير وسايل اداري را برايمان ارسال  صاحبان ماشين

  گاست
  

  156سند شماره 
  1358 تير 6 -1979 ژوئن 27  محرمانه

  سي. ديواشنگتن ،وزارت دفاع آمريكا: به    تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
   صندوق اماني خريدهاي نظامي خارجي ايران: موضوع

 با سـرهنگ    1979 ژوئن   24 در تاريخ    در جريان مالقاتي كه سرهنگ ديويس     ) محرمانه (-1
 اظهـار كـرد بـه دليـل فقـدان            داشـت سـرهنگ كامكـار      ن وزارت دفاع ملي ايران    ، معاو كامكار

  تواند پرداخت فـوري صورتحـساب       اطالعات تفصيلي درباره وضعيت دقيق صندوق اماني نمي       
 يـك بـار ديگـر       سرهنگ كامكـار  . هاي ماه مارس را براي مقامات مافوق خود توجيه كند           هزينه

 را كه به اعتقاد وي بدون اطـالع كـافي دولـت ايـران صـورت                 اقدامات يكجانبه اياالت متحده   
دولت ايران هنوز شديداً به تعليق ارسال قطعـات يـدكي از سـوي              . گرفته است، زير سئوال برد    

سـئوالي كـه از سـوي مقامـات مـافوق سـرهنگ             . دهد   مي دولت اياالت متحده حساسيت نشان    
بـه دليـل كـافي نبـودن        (چرا دولت آمريكا قطعات يـدكي را        «:  مطرح شده اين است كه     كامكار

هايي كه قرارداد آنهـا را لغـو          نگاه داشته در حالي كه دارد بابت كشتي       ) موجودي صندوق اماني  
 خواهان اطالعات مفصل درباره وضـعيت  سرهنگ كامكار» كند؟  برداشت مي  كرديم، از صندوق  

 10اي تقريبـاً      هـاي دوره    و گزارش ) چنانكه در يادداشت تفاهم آمده است     (فعلي صندوق اماني    
 كـامالً روشـن     اظهارات كامكـار  . ها كند    شد تا بتواند مقامات را متقاعد به پرداخت هزينه         ،روزه

ساخت كه وزارت دفاع ملي ايران قصد ندارد بدون در دست داشتن حقايق مستند و قابل فهـم                  
  . هاي رژيم قبل را بپردازد صورتحساب هزينه

بر اساس آنچه در باال گفته شد، معتقديم كه بهترين راهكـار موجـود              ) بندي  بدون طبقه  (-2
گزارش توجيهي صـندوق امـاني گـام        .  اطالعات در سريعترين زمان ممكن است      ارايه بيشترين 

اول و خوبي بود ولي گويا اين تالش براي متقاعد كـردن مقامـات دولـت ايـران بـه پرداخـت                      
، نمايندگان وزارت دفـاع ملـي ايـران          مستشاري هيأترغم اصرار   ه  ب. ها كافي نبوده است     هزينه

بنابراين، سفر .  در اين زمان مناسبتي داشته باشدكنند كه سفرشان به واشنگتن نوز احساس نميه
  .اي نيست كه بتوان مد نظر قرار داد  ظاهراً گزينه ايراني به واشنگتنهيأت
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 و حقـايق    ما همچنان سعي خواهيم كرد تا مفهوم صندوق اماني كـل          ) بندي  بدون طبقه  (-3
توان فهميد چـرا آنهـا    اگرچه گاه نمي. مرتبط با مسئوليت مالي خاتمه قراردادها را توضيح دهيم       

  .فهمند، از اينكه گفتگوها ادامه دارد دلگرم هستيم پذيرند و يا نمي ظاهراً برخي مسايل را نمي
ظر قرار دهيـد    ها را به نحوي مورد تجديد ن        چنانچه بتوانيد فرمت پيام   ) بندي  بدون طبقه  (-4

شروع روز  ( را كه در هفته      كه بتوان آمار و ارقام جداول ذيربط مندرج در گزارش سرهنگ پتي           
تـوانيم    در اين صـورت مـي     . ارايه شد، به روز كرد، كمك بسيار بزرگي خواهد بود          مي   ) ماه 21

شـايد اولـين گـزارش را       . ها ارايه دهيم   اي به ايراني    تقريباً هر ده روز يكبار گزارش به روز شده        
  .بتوان هفته آينده آماده كرد

، معـاون وزيـر      با سـرهنگ ديـويس     در طول مالقات سرهنگ كامكار    ) بندي  بدون طبقه  (-5
 در  كامكـار . ليم كرد كه متن آن در زير آمده است         تس اي به سرهنگ ديويس     دفاع ملي ايران نامه   

 كه پيش از مالقات انجام شـده بـود، گفـت             مستشاري نظامي  هيأت رئيستماس تلفني خود با     
 يـافتن پاسـخ بـه مـسايل و           بـراي  دولت اياالت متحده بايد نامه مزبور را تالش صادقانه ايـران          

سئواالتي كه در اين نامه مطـرح شـده مـا را            . اي از تمايل ارتش ايران به تدام روابط بداند          نشانه
اميدوار ساخته است كه ارتش ايران هم اينك حداقل در حال يافتن خود و تالش بـراي ايجـاد                   

خواهـشمند اسـت پاسـخ سـئواالت را         .  به شرح زير است    نامه سرهنگ كامكار  . مبناهايي است 
  .برايمان ارسال نماييد

  سرلشگر گاست
  نماينده وزارت دفاع اياالت متحده

  
  هاي خريدهاي نظامي خارجي هزينه: موضوع

  : شمامرجع
 به  1979 مي    ماه 22 دالر كه در تاريخ      95/266549431 كل   مبلغهاي هزينه به      صورتحساب

هـاي فـوق بـراي        تان برسانيم كه صورتحساب     مايليم به اطالع  . اين وزارتخانه تسليم شده است    
هـايي كـه بـه ايـن          مبلـغ خـالص هزينـه     . انـد   هاي ذيربط تسليم شـده      بررسي و اقدام به نيروي    

  . ميليون دالر است223شود در حدود  وزارتخانه مربوط مي
  :ها نشان داد كه برخي نكات نياز به توضيح دارد  مقدماتي اين صورتحساب سيبرر
  
  :STA-STY قراردادهاي 16- برنامه اف-1

 نـشان  1979 مـي  22 در گـزارش مـورخ       اطالعات ارايه شده از سوي وزارت دفاع آمريكـا        
 ميليون دالر خواهد بود،     4/102در حدود   هاي مورد نياز براي اين برنامه         داد كه كل برداشت     مي

 ميليون دالر ذكر    7/158 مبلغ   NS-03-79در حالي كه كل مبالغ مورد نياز در صورتحساب شماره           
  . لطفاً درباره اين اختالف توضيح دهيد. شده است
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  :1979 براي سال مالي TAFT قراردادهاي -2
ل مبلـغ مـورد نيـاز در صورتحـساب           ميليون دالر دارد و ك     8/114كل برنامه ارزشي بالغ بر      

 پـيش از    TAFT نيروهـاي نظر به اينكه    .  ميليون دالر ذكر شده است     6/99 مبلغ   NK-03-79شماره  
رسد كه مبلغ مورد نيـاز قـدري بيـشتر از واقـع در       را ترك كردند، به نظر مي   ايران 1979فوريه  

  .صورتحساب قيد شده است
قراردادهـاي خريـدهاي    (هليكوپترها و ساير قراردادها با پيمانكـار         قراردادهاي پشتيباني    -3

بابت ) DD 645 فرم 12ستون (مبالغ مورد نياز ):  و غيرهVZZ, WAK, WAL, WAGنظامي خارجي 
  .هاي جابجايي، و غيره بايد به تفكيك ذكر شود خدمات ارايه شده، لوازم تحويل شده، هزينه

 به قراردادهـاي ديگـر انتقـال        XFTاز بوده از صندوق دارايي       مبالغي كه ظاهراً مازاد بر ني      -4
 ABS ميليـون دالر بـه قـرارداد         5/41 مبلغي برابر با     1979 دسامبر   29يافته است، مثالً در تاريخ      

 ميليون دالر افـزايش داده      7/177انتقال يافته كه كل مبالغ پرداختي را به         ) هاي فونيكس   موشك(
  . است

 نخواهـد شـد، انتقـال    هاي موضوع اين قرارداد تحويل ايـران       موشكنظر به اينكه بخشي از      
  . ميليون دالر هيچ توجيهي ندارد5/41مبلغ 
ايم، در نتيجه انتقـال نامناسـب وجـوه از صـندوق دارايـي                 چنانكه چندين بار تذكر داده     -5
XFT             برخـي  .  بـوده اسـت  ، كل مبالغ پرداخت شده براي اين قراردادها بيـشتر از ارزش قـرارداد
  :گردد هاي آن جهت اطالع ذكر مي نمونه
  

  پرداخت  ارزش  قرارداد
VHU 00/238693  00/448987  
CSF 00/833774  00/5536052  
TZE 00/000000/19293  1؟  

  اطالع داده شـده كـه از اجـراي قـرارداد            مستشاري هيأت، به   1978 سپتامبر   8 در تاريخ    -6
WFA  دالر از صـندوق دارايـي       6]؟[00/8044 مبلـغ    1978 دسامبر   29در تاريخ   .  خودداري كند 
XFTبه اين قرارداد انتقال يافته است .  
هـاي خاتمـه قـرارداد      شامل هزينهDD 645 فرم 11 برآورد مبالغ مالي مورد نياز در ستون -7

توجـه شـما را بـه       .  ايـران  ي خريدهاي نظامي خارجي از سوي دولت        هاي لغو شده    براي برنامه 
كنيم كه در آن مشخصاً ذكر شده است كـه             جلب مي  1979 فوريه   3مفاد يادداشت تفاهم مورخ     

ها بايد به منظور بررسي و تصويب در اختيار دولت ايران قـرار               مدارك مربوط به اين نوع هزينه     
ود و مدارك مربـوط بـه        ش 11هاي خاتمه قرارداد از ستون        كنيم هزينه   بنابراين پيشنهاد مي  . گيرد

  .هزينه خاتمه هر يك از قراردادها به منظور بررسي و تصويب به اين وزارتخانه تسليم گردد
كه رونوشت آن بـه     ( شما   1979 مارس   26رسيد اطالعات ثبتي فهرست شده در نامه مورخ         
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ر بـاال   كه هنوز در اختيار ما قرار نگرفته است و پاسخ به نكـاتي كـه د               ) گردد  پيوست ارسال مي  
  . تواند حل مشكل صندوق اماني را تسريع نمايد ذكر شد مي

   در امور تسليحاتعاون وزارت دفاعم
  

 157سند شماره 
  1358 تير 10 – 1979 ژوييه 1   ايران خريدهاي نظامي خارجيبرنامه
  ز آمريكاشرايط خريد تجهيزات نظامي، ملزومات و خدمات آموزشي ا ]:موضوع[
توانند از دو طريق تجهيزات نظامي، ملزومات و خدمات آموزشي از اياالت               كشورها مي  -1
  . خريداري كنندمتحده

طبق آن دولت خارجي مستقيماً با يـك شـركت تجـاري            .  خريدهاي تجاري  -الف
 كه قابليـت حمـل      707 و   747اهاي  بندد، مثالً براي خريد هواپيم      آمريكايي قرارداد مي  

در اين مورد، شـركت تجـاري آمريكـايي بايـد از دولـت              . هاي مهلك را ندارند     سالح
  . آمريكا مجوز صادرات كسب كند

 تنظيم قـرارداد، شـرايط آن و نحـوه پرداخـت بـين دولـت خـارجي و شـركت                     -
  .شود آمريكايي توافق و اجرا مي

  .رجي است شيوه دوم برنامه خريدهاي نظامي خا-ب
 چنانچه تجهيزات و قطعات مورد تقاضا در فهرسـت كنتـرل تـسليحاتي دولـت                -

اياالت متحده قرارداشته و شامل اكثر قطعات يدكي و تجهيزات پشتيباني باشد، كشور             
  .خارجي بايد از طريق برنامه خريدهاي نظامي خارجي اقدام كند

 خريد و فروش اسـت،       اين شيوه در حكم توافق يك دولت با دولت ديگر براي           -
  . و نتيجه آن نيز عقد قرارداد بين يك دولت با دولت ديگر خواهد بود

  هاي مربوط به قراردادهاي برنامه خريدهاي نظامي خارجي  رويه-2
  .كند  نيازهايش را مشخص مي، كشور خريدار-الف
 بـه دولـت       قصد خود را براي خريد ملزومات از طريـق نامـه           ، كشور خريدار  -ب
شرح كلي ملزومات و همچنين درخواست ارايه پيشنهاد        . دهد  ت متحده اطالع مي   اياال

  .شود  ذكر مينامه هدففروش از دولت اياالت متحده در اين 
 دولت اياالت متحده موافقت اصولي خود را بـراي فـروش ملزومـات اعـالم                -پ

  .كند مي
ومـات اعـالم          چنانچه دولت اياالت متحده موافقت اصولي خود را براي فروش ملز           -

ها را مورد بررسـي و توافـق قـرار دهنـد،                       كند، نمايندگان دو دولت بايد كل نيازمندي      
  .هاي مورد نياز براي متخصصين مثالً ميزان قطعات يدكي و آموزش

چنانچه تجهيـزات مـورد     . كند   دولت اياالت متحده نامه پيشنهاد خود را تنظيم مي         -ت
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 مهلك و بيشتر از سقف دالري مشخص شده باشد، نامـه            هاي  درخواست شامل سالح  
  .پيشنهاد و فروش بايد در كنگره آمريكا به تصويب برسد

 نامه پيشنهاد خود را كه شامل قيمت، موجود بودن اقالم و ساير  اياالت متحده-ث
رخواست تواند د كشور خريدار مي. كند شرايط است براي كشور خريدار ارسال مي

  .تر شود كند برخي مفاد نامه اصالح و يا شفاف
 چنانچه كشور خريدار نامه پيشنهاد را قبول و آن را امضا نمايد، سند فوق به منزله -ج

  .نامه قبول و موافقت دولت با دولت و قرارداد محسوب خواهد شد
   تعهدات اصلي هر يك از كشورها-3

   دولت اياالت متحده -الف
  ها طبق جدول زماني توافق شده ات، قطعات يدكي و ارايه آموزش تحويل تجهيز-
هاي اياالت   كيفيت اقالم تحويل شده بايد به اندازه و يا باالتر از استانداردهاي برنامه      -

  .متحده باشد
هـاي نظـامي آمريكـا را مـديريت            برنامه را با همان كيفيتي مديريت كند كـه برنامـه           -

  .كند مي
  .اد را انجام بدهد مراحل اجراي قرارد-

   كشور خريدار-ب
  . مورد نظر را براي آموزش مهيا سازدنفراتات و تأسيس در زمان مقتضي -
  .ها را به موقع انجام دهد  پرداخت-
 هيچيك از تجهيزات، ملزومات و يا اطالعات آموزشي را بدون تصويب دولـت              -

  .اياالت متحده به كشور ثالث انتقال ندهد
  رداد شرايط مالي قرا-4

شود كه مبـالغي بـه         كشور خريدار به موجب نامه پيشنهاد و قبول متعهد مي          -الف
دولـت ايـاالت متحـده از ايـن         . پرداخت به دولت اياالت متحده بپردازد       صورت پيش 

هـا بـراي      پرداخت. كند  مبالغ براي پرداخت به توليدكنندگان و فروشندگان استفاده مي        
  .گيرد  صورت ميپيشرفت كار و تحويل محصوالت نهايي

 بـراي  ، پرداخت از محل بودجه تخصيصي بـه دولـت را     ، قانون اياالت متحده   -ب
  . داند هيچ بخشي از خريدهاي هيچ كشوري در هيچ زماني مجاز نمي

  .بيني نشده است  هيچ سود يا زياني براي دولت اياالت متحده پيش، در قانون-پ
   نحوه پرداخت-5

  .ل يك جدول زماني براي پرداخت خواهد بود نامه پيشنهاد و قبول شام-الف
  :اين جدول زماني دو بخش دارد

  پرداخت اوليه  پيش-     
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  هاي تقريبي ماهيانه  پرداخت-     
  پرداخت اوليه  پيش-ب

  هاي شروع كار  پرداخت جهت پوشش هزينه-     
   پرداخت جهت پيشرفت اوليه كار به پيمانكاران آمريكايي-     
كه در همـين سـند      (ت جزيي براي پوشش مسئوليت مالي خاتمه قرارداد          پرداخ -     

  ).توضيح داده خواهد شد
هاي سه ماهه نيز بايد از پيش پرداخـت شـود تـا دولـت                  بخش اولِ پرداخت   -پ

  .كنندگان و فروشندگان را داشته باشد اياالت متحده پول كافي براي پرداخت به توليد
يبي سـه ماهـه از سـوي كـشور خريـدار بـه منظـور                     هاي تقر   بيني پرداخت    پيش -     

  .ريزي استفاده خواهد شد بندي و برنامه بودجه
هـاي هزينـه تهيـه شـده از سـوي             هاي نهايي كه بر اساس صورتحـساب             پرداخت

  .گردد  به كشور خريدار تسليم مياياالت متحده
 :عات زير خواهد بودهاي هزينه حاوي اطال  صورتحساب-      

   مبلغ كل قرارداد-
  هايي كه تا آن تاريخ صورت گرفته است  پرداخت-
   پرداخت بابت اقالم تحويل شده و پيشرفت كار-
  هايي كه بايد صورت بگيرد  پرداخت-
 تأسـيس  دولت اياالت متحده براي هر كـشور خريـدار يـك صـندوق امـاني                 -ت

از سوي خريدار را به اين صندوق واريـز         دولت آمريكا سپس وجوه پرداختي      . كند  مي
كننـدگان و   تـأمين كننـدگان،   توليـد (كنـد تـا بتوانـد از محـل آن بـراي پيمانكـاران            مي

هـاي هزينـه شـامل ايـن          در حال حاضر، صورتحـساب    . چك صادر كند  ) فروشندگان
  .شود اطالعات مي

   قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي-6
 و قبول در حكم يك قرارداد خريد نظامي خـارجي           هاي پيشنهاد    هر يك از نامه    -الف

  .شود محسوب شده و با عبارت خاصي شناخته مي
 برخي از اين قراردادها از حيث ارزش دالري بسيار بزرگ و برخي ديگر كوچك               -ب

  .هستند، مثل قرارداد براي تحويل مطالب آموزشي
ين نامـه پيـشنهاد و       معموالً شامل چنـد    14-ها نظير برنامه خريد اف       برخي برنامه  -پ

  :قبول است، مثالً
  براي هواپيما-
  براي قطعات يدكي-
  براي آموزش -
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   مفهوم صندوق اماني -7
  .كند  ميتأسيس دولت اياالت متحده براي هر كشور يك صندوق اماني -الف
، ، كلـرادو   حساب صندوق اماني از سوي مركز حسابداري وزارت دفاع در دنـور            -ب

  .شود افتتاح و مديريت مي
 هر يك از قراردادهاي برنامه خريدهاي نظـامي خـارجي مـستقل از قراردادهـاي                -پ

  .شود ديگر محسوب مي
هاي خريدار و استرداد مازاد مبالغ از سوي دولـت ايـاالت متحـده بـه                   پرداخت -     

  .گيرد طور جداگانه در قبال هر قرارداد صورت مي
توان وجوه صندوق را از قراردادي به قرارداد ديگر منتقل            ايط عادي مي   تحت شر  -ت

  .كرد
   هر دو كشور بايد انتقال وجوه از يك قرارداد به قرارداد ديگر را مورد موافقـت                -     

قرار دهند، مثالً قرارداد الف داراي مازاد بودجه و قرارداد ب داراي كسري بودجه              
  .د بودجه الف نياز دارداست و براي تسويه حساب به مازا

  . اين رويه، در صورت لزوم، تسويه متقابل نام دارد-     
هاي يك قرارداد خاص   در شرايط عادي، چنانچه وجوه كافي براي تسويه حساب-ث

كـار  ) هيچ پولي در صـندوق امـاني بـراي آن قـرارداد نباشـد             (وجود نداشته باشد    
  . فتمتوقف شده و آن برنامه خاص خاتمه خواهد يا

   مسئوليت مالي ناشي از خاتمه قرارداد-8
   دولت اياالت متحده، چه براي قراردادهاي خـودش و چـه بـراي يـك دولـت                 -الف

ديگر، موظف است و بايد وجوهي در اختيار داشته باشـد تـا در صـورت خاتمـه                  
  . قرارداد از سوي دولت خريدار، بابت هزينه خاتمه قرارداد به پيمانكار بپردازد

المي نظير هزينه لوازمي كه توليد آنها به زمـان زيـادي نيـاز دارد كـه پيمانكـار                    اق -ب
  .تعهد و به كار گرفته است

  پاداش خاتمه خدمت نيروي كار يا  نيروي كاري كه غيرمولد شده و حقوق-     
هاي باالسـري     ات، هزينه تأسيس از دست رفتن كار، اموال، استهالك تجهيزات و          -     

  .ن سود در نتيجه خاتمه قراردادو از دست رفت
 طبق قوانين اياالت متحده، دولت آمريكا حق ندارد هيچگونه پرداختـي از بابـت               -پ

هاي ديگر در چارچوب برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي              مسئوليت مالي دولت  
  . انجام دهد

گيرد   هايي كه از سوي كشور خريدار به دولت اياالت متحده صورت مي              پرداخت -ت
  :شود ت مالي خاتمه قرارداد را به وسيله موارد زير شامل ميمسئولي

  هاي اوليه به صندوق اماني  پرداخت-     
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  ماهه به صندوق اماني هاي سه  پرداخت-     
اي خاتمه يابد، دولت آمريكا شرايط خاتمه آن را مورد مذاكره قرار               چنانچه برنامه  -ث

 خواهـد   تـأمين جوه صندوق اماني    دهد و مسئوليت مالي ناشي از آن از محل و           مي
  .شد
  

  يادداشت تفاهم بين دولت ايران و دولت اياالت متحده 
  به امضا رسيد 1979 فوريه 3كه مورخ 

در ) كه از اين پس در اين سند يادداشت تفاهم ناميده خواهد شـد            ( اين يادداشت تفاهم     -1
نظـامي از دولـت ايـاالت        به منظور اصالح عمده برنامه خريد ملزومـات          1979 فوريه   3تاريخ  

اين يادداشت تفاهم فقط به برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي مربـوط               . متحده به امضا رسيد   
 ها  طبق اين يادداشت تفاهم برخي رويه     . گيرد  شود و قراردادهاي تجاري مستقيم را در برنمي         مي

  :ها اين رويه. نيز اصالح شد
   نبودند ناقض قوانين اياالت متحده-الف
   نبودندهاي اياالت متحده  ناقض سياست-ب
  هاي نظامي خارجي را اصالح كردند هاي برنامه خريد  رويه-پ
   در راستاي مصالح و منافع هر دو دولت بودند-ت

  : مشخصات اصلي اين يادداشت تفاهم عبارت بودند از اينكه طبق يادداشت مزبور-2
  :اهش و يا خاتمه چندين برنامه، نظير موارد زير لغو، ك-الف

  16- هواپيماي جنگنده اف160 -
 يا 4-اف. هواپيماي آر16 -
 ) كشتي4از كل ( كشتي كروز كالس اسپراونس 2 -
 كوسه زيردريايي كالس 1 -
 )ايوكس( هواپيماي داراي سيستم هشدار و كنترل هوايي 7 -
 پرتاب از روي كشتيهاي هوا به هوا، زمين به هوا، و قابل   موشك-
 خودروي نظامي و غيره و  توپخانه-
  قطعات يدكي براي پشتيباني اقالم فوق-
  براي پشتيباني اقالم فوقنفرات آموزش -
  و الكهيدوني، ريت كاهش پشتيباني خدمات پيمانكاران، مثالً شركت هليكوپترسازي بل-

 از ايـن     تواند آنچه را كه به طور مـشروع نيازمنـد اسـت              دولت اياالت متحده مي    -ب
كه مـستلزم تـصويب و تخـصيص بودجـه از سـوي كنگـره                (كنداقالم خريداري   

  ).اياالت متحده است
  .تواند بخشي از اين اقالم را به كشورهاي ثالث بفروشد  دولت اياالت متحده مي-پ
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 ، نقد حاصل از فروش اقالم به دولت اياالت متحده و يا هر كشور ديگر               بايد پول  -ت
  .به صندوق اماني ايران واريز شود

  دولت اياالت متحده در صورتي كه بازاري بـراي فـروش اقـالم سـفارش ايـران                 -ث
به ايـران   را  نباشد، تحت شرايط زير توليد و يا خريد ملزومات فوق و تحويل آنها              

  :ه خواهد دادادام
   چنانچه هزينه خاتمه قرارداد بيشتر از حد معقول بوده و اقتصادي نباشد-     
   با مشورت با دولت ايران-     
تواند از شـيوه تـسويه متقابـل           مي اضطرار دولت اياالت متحده به منظور پرهيز از         -ج

  .ها استفاده كند حساب
 و يا قبل از آن توسط 1979 ژوييه 24هاي تجديدنظر شده در تاريخ   بررسي برنامه  -چ

  دولت اياالت متحده و دولت ايران
هـا در اينجـا حـضور        براي اين بررسي   مي    در اوايل ماه    تيم وزارت دفاع آمريكا    -     

  .داشت
همچنـان بـه    » )براي يك مدت كوتـاه انتقـالي      (« دولت اياالت متحده اجازه يافت       -ح

ه از محل سپرده صندوق اماني ادامه دهد تا از خاتمـه قراردادهـا در               پرداخت هزين 
  . جلوگيري شود] براي اقالم سفارش ايران[طول مدت يافتن خريدار 

ها و صندوق اماني را مدام بـه دولـت ايـران               دولت اياالت متحده وضعيت فروش     -خ
  .گزارش دهد

 .ل خواهد شد يك گزارش ديگر در اوايل ماه ژوييه ارسا-
  

  اقداماتي كه متعاقب امضاي اين يادداشت تفاهم صورت گرفت
 دولت ايران در اواخر ماه مارس قرارداد دو كـشتي كـروز باقيمانـده را نيـز لغـو كـرد و         -1

  .خاتمه داد
هــاي متعــدد ديگــري نيــز لغــو شــدند و خاتمــه يافتنــد، نظيــر برنامــه شــركت    برنامــه-2

  .، يك برنامه پشتيباني در نيروي هواييPEACE LOG، برنامه هليكوپترسازي بل
  . دولت اياالت متحده فروش اقالم به كشورهاي ديگر را شروع كرد-3

 كـه قـرارداد آنهـا امـضا     16- جنگنده اف55اند، نظير    برخي اقالم فروخته شده   -الف
 .ا و ملزومات ادامه دارده تالش جهت يافتن خريدار براي ساير سيستم. شده است

 را بـه منظـور   1979 يك اليحه بودجه تكميلـي سـال       وزارت دفاع اياالت متحده    -ب
يعنـي  (خريد دو كشتي موضـوع يادداشـت تفـاهم و سـاير اقـالم مربـوط بـه آن                    

 اجـراي   .ريـزي نـشده بـود       اين اليحه بودجه برنامه   . به كنگره ارايه كرد   ) ها  موشك
 كه نياز به بودجه تكميلي داشتند به تعويق افتاد تا ايـن             چندين برنامه وزارت دفاع   
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  .اين تصميم به نفع هر دو دولت بود. خريدها انجام شود
 دولت اياالت متحده مجبور شد صندوق اماني را حساب اصلي در نظر بگيرد و حساب                -4

  . الً از محل وجوه صندوق تسويه كندقراردادها را متقاب
  

  رويكرد دولت اياالت متحده به صندوق اماني
  .ها با هدف حفظ منافع هر دو دولت صورت گرفت  تمامي اقدامات و رويه-1

   قطعات مورد نياز ايرانتأمين -الف
يط  جلوگيري از ناتواني صندوق در پرداخت بدهي و بدين ترتيب پرهيـز از شـرا          -ب

  اضطرار
   چنانچه صندوق توانايي الزم براي پرداخت بدهي خود را نداشت، طبق قانون -     

  هاي خريدهاي نظامي خارجي   تمامي برنامهبه ، دولت موظف بود         اياالت متحده
         خاتمه دهد و جهت دريافت خسارات مالي ناشي از خاتمه قراردادها اقدام

  .نمايد
العاده به منظور حفاظت از صندوق اماني تا زماني كـه دولـت                انجام اقدامات فوق   -پ

اش، وجـوهي را بـه آن         ايران جهت تضمين توانايي صندوق براي پرداخت بـدهي        
.  تـصويب گـردد    واريز نمايد و يا تا زماني كه اليحه بودجه تكميلي وزارت دفـاع            

  :به شرح زير استاقدامات 
   كشتي با استفاده از وجوه موجود در صندوق اماني ايران بر 4ادامه ساخت هر ) 1  (

 براي درخواست بودجـه تكميلـي بـه منظـور خريـد                   اساس تصميم وزارت دفاع   
  .  ها كشتي

 ميليون دالر در برداشـت      350اي بالغ بر      ها هزينه        خاتمه دادن قرارداد تمامي كشتي    
اين امر دولت را         . شد  هايش مي   كه موجب ناتواني صندوق اماني در پرداخت بدهي       

به اعتقاد ما اين امر به نفـع  . كرد ها و اقدام قانوني مي    مجبور به خاتمه تمامي برنامه    
  .ر دو دولت و پرهيز از اين اقدامات بوده

. اي خريد قطعات يدكي را خاتمـه داد و لغـو كـرد   ه تر بود، برنامه    هر جا به صرفه   ) 2(
  . را كاهش دادياين امر برداشت از وجوه صندوق امان

از تحويل قطعات يدكي به منظور فروش آنها به ساير كـشورها و ارتـش ايـاالت                 ) 3(
اين امر درآمدي اضافي بـه صـندوق امـاني واريـز كـرد، و               . متحده خودداري كرد  
  . انداختتأخير را اضطراراحتمال ايجاد شرايط 

  
  وضعيت صندوق اماني

 ميليـارد دالر    3/1 تقريبـاً    1978 كل بدهي صندوق طبق صورتحساب هزينه ماه دسـامبر           -1
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هاي قبلي به طور كامل پرداخت نـشده          اين مبلغ به جهت آنكه بدهي صورتحساب      . بود
  .بود، قدري باال بود

 فت، آخرين پرداخت دولت ايـران  صورت گر 1979 ميليون دالر كه در ژانويه       227 مبلغ   -2
  .بود

 مبلـغ   1979 فوريـه    3 موجودي صندوق اماني در تاريخ امضاي يادداشت تفـاهم يعنـي             -3
  . ميليون دالر بود9/639

هـاي    ها و جبران خسارات از محل فـروش          در نتيجه اقداماتي كه به منظور خاتمه برنامه        -4
اريز شد، بدهي صندوق طبـق صورتحـساب مـاه          مجدد كه وجوه آن به صندوق اماني و       

  ) ميليارد دالر در ماه دسامبر3/1در مقايسه با ( ميليون دالر رسيد 267مارس به 
 چهـار    ميليون دالر خـسارت مـالي خاتمـه قـرارداد          550 صورتحساب ماه مارس شامل      -5

اتمه هاي خ   ي، و ساير قراردادهاي كوچك، بعالوه هزينه      ا 4-اف. هواپيماي آر  16كشتي،  
  .شود  نميقراردادهايي نظير قرارداد شركت هليكوپترسازي بل

هـا، سـاير       هزينه پيشرفت كار سـاخت كـشتي       تأمين برداشت از صندوق اماني به منظور        -6
استرداد پول به صندوق اماني از محـل فـروش اقـالم بـه     . ها و مطالبات ادامه دارد    برنامه

  .  نيز ادامه داردساير كشورها
دولـت ايـاالت   .  برداشت از صندوق در حال حاضر بيشتر از استرداد پـول بـه آن اسـت     -7

هـايش    كند كه صندوق اماني در اواسط ماه ژوييه از پرداخت بـدهي             بيني مي   متحده پيش 
  :ناتوان شود، مگر اينكه تا آن تاريخ يكي از دو اقدام زير صورت بگيرد

  دوق پول واريز كند دولت ايران به صن-الف
   تصويب شود اليحه بودجه تكميلي وزارت دفاع آمريكا-ب
  

  وضعيت اليحه بودجه تكميلي وزارت دفاع آمريكا
اي كه در اوايل ماه فوريه ارايه شد بر اسـاس يادداشـت تفـاهم يـاد شـده                     اليحه.  پيشينه -1

، پس از آنكـه دولـت       وزارت دفاع . ه در آن فقط خريد دو كشتي لغو شده بود         صورت گرفت ك  
ايران در اواخر ماه مارس تصميم گرفت قرارداد مربوط بـه خريـد دو كـشتي باقيمانـده را نيـز                     

اش را اصـالح نكنـد و خواسـتار تخـصيص             خاتمه دهد، تصميم گرفت اليحه تكميلي بودجـه       
  . شد1980ها در اليحه بودجه سال  براي خريد اين كشتيبودجه 

 كـشتي و برخـي از       4 با وجود اين، رأي كنگره بر اين شد كه مجـوز بـراي خريـد هـر                   -2
دهد و   كشتي را مي4ي خريد   جمهور اجازهرئيسالبته اين اليحه فقط به . ها صادر شود موشك

  .نه پول خريد آنها را
اين . ، نيز بايد در كنگره به تصويب برسد         ه تخصيص بودجه   يك اليحه ديگر، يعني اليح     -3

  . جمهور قرار خواهد دادرئيسها را در اختيار  اليحه پول الزم براي خريد كشتي



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

399

هاي دولت  هاي عادي براي همه خريد  از جمله رويه2 و 1هاي مذكور در بند   رويه-
 . آمريكا هستند و ضرورت قانوني دارند

 كشتي را در    4 فقط هزينه خريد     ،اي كه در سنا به تصويب رسيد        ه تخصيص بودج    اليحه -4
  .ها اختصاص نيافت اي به خريد موشك گرفت و بودجه بر مي
 فقط هزينه خريـد     ،اي كه در مجلس نمايندگان به تصويب رسيد          اليحه تخصيص بودجه   -5

  .ها اختصاص نيافت اي به خريد موشك گرفت و بودجه  كشتي را در بر مي2
هاي مجلس سنا و مجلس نمايندگان به منظور رسـيدن بـه يـك اليحـه      ر است كميته  قرا -6

ا يكديگر مالقات كنند، كه اميدواريم اين نتيجـه حاصـل           ب ژوييه   10مشترك در كنفرانس مورخ     
شود، كه در آن صورت اليحه فوق بايد دوباره براي تصويب و رأي نهايي به مجلس نمايندگان                 

ه تخـصيص بودجـه تـا چـه     بيني كنيم كه تصويب اليح  يم پيش توان  ينم. و سنا عودت داده شود    
  . انجامد ولي اميدواريم تا اواسط ژوييه اين كار صورت بگيرد زماني به طول مي

  
  آينده صندوق اماني

  مبالغي به اين صندوق واريز كند و يا اليحه بودجه تكميلـي وزارت دفـاع                چنانچه ايران  -1
هـايش را در طـول تابـستان جـاري            به تصويب برسد، صندوق مزبور توانايي پرداخـت بـدهي         

  . خواهد داشت
 فقـط منـابع مـالي الزم بـراي خريـد دو             چنانچه در اليحه بودجه تكميلي وزارت دفـاع        -2

 نـشود و دولـت ايـران نيـز          هـا تـصويب     كشتي تخصيص يابد، و هيچ پولي براي خريد موشك        
  :پرداختي به صندوق انجام ندهد، آنگاه 

هايش را  كنيم صندوق اماني فقط تا آخر ماه سپتامبر توان پرداخت بدهي بيني مي  پيش-
 .  ميليون دالر خواهد بود180 سپتامبر موجودي آن تقريباً 31از تاريخ . داشته باشد

 ميليون دالري است كه بايد در 390تن  با وجود اين، موجودي فوق بدون در نظر گرف-
 ديگر و ساير اقالم پرداخته  قبال خسارات ناشي از خاتمه قرارداد خريد دو كشتي

 .شود
 كـشتي   4 منـابع مـالي الزم بـراي خريـد            چنانچه در اليحه بودجه تكميلي وزارت دفاع       -3

كنـيم كـه      بينـي مـي     ها اختصاص نيابد، پـيش      كتخصيص داده شود، ولي پولي براي خريد موش       
ايـن موجـودي بـدون در    .  ميليون دالر خواهد بـود 363 دسامبر   31موجودي صندوق از تاريخ     

هـا،    بـراي موشـك   ( ميليـون دالري ناشـي از خاتمـه قراردادهاسـت            280نظر گرفتن خـسارت     
  ).ي و غيرها 4-اف.هاي آر جنگنده
 به  اقالم سفارش ايران  آمده است به فروش3 و 2 بند موجودي صندوق اماني كه در -

هاي  بيني بنابراين، پيش. داردبستگي كشورهاي ديگر و استرداد وجه آن به صندوق 
 .فوق ممكن است تغيير كند
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 از آنجا كه احتمال تصويب اليحـه مـشترك تخـصيص بودجـه وجـود دارد، موجـودي                   -4
  .اهد كردصندوق اماني نيز به تبع آن تغيير خو

  چنانچه كنگره فقط بودجه خريد دو كشتي را در ماه ژوييه تصويب كنـد، وزارت دفـاع                 -5
 درخواسـت خواهـد     1980تخصيص بودجه براي دو كشتي باقيمانده را در لوايح دفاعي سـال             

  .كرد
  

  ساير مشكالت جاري
  .مه يابد ارتش ايران مايل است تحويل قطعات يدكي ادا-1

 هر يك از نيروهاي ارتش و وزارت دفاع ملي ايران داراي قراردادهاي خريد نظامي -
 .خارجي هستند و به تبع آن مبالغي در صندوق اماني دارند

كنند چنانچه مبالغ مربوط به آنها در صندوق اماني براي   نيروهاي ارتش احساس مي-
اند، اقالم مورد  ها را نيز انجام داده پرداخت پرداخت هزينه قراردادها كافي است و پيش

 .شان بايد به آنها تحويل گردد سفارش
بـا وجـود   . كـرد   دولت اياالت متحده تحت شرايط عادي با اين درخواست موافقت مـي          -2

تواند با اين خواست موافقت كنـد زيـرا          اين، دولت آمريكا، در راستاي منافع هر دو كشور، نمي         
 خواهد  اضطرارها شده و موجب تحقق         صندوق در پرداخت بدهي     باعث ناتواني كل   مسئلهاين  
  .شد

 در نتيجه، دولت اياالت متحده معتقد است كه بايد از تحويل قطعات يـدكي خـودداري                 -3
  .  بفروشد كه صندوق توانايي پرداخت هزينه آنها را داردكند و تنها اقالمي را به ايران

هـايش را     احساس كنند صندوق اماني توانايي پرداخت بـدهي        هر زمان كه هر دو دولت        -4
  . خواهد شددارد، قطعات يدكي و ساير اقالم تحويل ايران

 قطعات يدكي اضطراري بـه نيـروي        تأمين دولت اياالت متحده در پي يافتن راهي براي          -5
  .هوايي ايران است

از سوي نيروي هوايي )  ميليون دالر5به مبلغي نزديك (پرداخت  تواند با پيش  اين امر مي-
 .ايران و افتتاح يك صندوق اماني جديد عملي شود

  
  تر مدت هاي دراز راه حل

 دولت اياالت متحده معتقد است كه توانايي نظامي كافي براي رسيدن به اهداف دفـاعي                -1
ن است كه دولت اياالت متحده       است، و نكته نهفته در اين منافع آ        ملي به نفع و مصلحت ايران     

هاي تسليحاتي ايران به اين كـشور   نيز بايد قطعات يدكي و اقالم ديگر را در پشتيباني از سيستم    
  .بفروشد

 با وجود اين، تا زماني كه صندوق اماني در خطـر نـاتواني از پرداخـت ديـونش باشـد،                     -2
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ـ   . كند  قانون آمريكا فروش به كشورهاي ديگر را منع مي         ر ايـن، طبـق قـوانين آمريكـا،         عـالوه ب
  .پرداخت امري ضروري است پيش
  . احتماالً قراردادهاي جديدي بايد بسته شود-3

  .توان شرايط اين قراردادهاي جديد را مورد مذاكره قرار داد  مي-     الف
  . قراردادهاي جديد به تعيين سياست و تخصيص منابع مالي نيازمند است-4
  . كند تبادل اطالعات و گفتگو در اسرع وقت استقبال مي دولت اياالت متحده از -5
، يعني جـايي كـه اطالعـات و          در واشنگتن   ما از انجام مذاكرات توسط نمايندگان ايران       -6

تواند در اختيار آنها قرار گيـرد، بيـشتر اسـتقبال             دانش بيشتري از سوي دولت اياالت متحده مي       
ما درخواست اطالعات بيشتري درباره وضعيت خريدهاي نظامي خـارجي          .  در ايران  كنيم تا   مي

بـا  . ايم تا بتوانيم به سئواالت دولت ايـران بهتـر پاسـخ دهـيم      و صندوق اماني دولت ايران كرده     
نانچه سفر آنها   چ.  بسيار مطلوب خواهد بود    وجود اين، سفر نمايندگان دولت ايران به واشنگتن       

  .هايمان را چند برابر خواهيم كرد  ميسر نباشد، ما در اينجا تالشبه واشنگتن
  

  158سند شماره 
  1358 تير 21 -1979 ژوييه 12  محرمانه

   فوري- ايران،سفارت آمريكا: به  سي.دي  واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  قطعات نظامي غير حساس: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه (-1
، وزيـر    ژوييه تماس گرفت تا در پي دستورات يـزدي         11 آگاه، كاردار ايران، در مورخه       -2

آگـاه  . ي هوايي ايران مطرح كند     قطعات يدكي براي نيروها    تأمينامور خارجه، سئواالتي درباره     
  :ها عالقمند به سه گروه از اين قطعات يدكي هستند گفت ايراني

 . قبالً هزينه آنها را پرداخته است قطعاتي كه ايران-
 . مايل است تحت حساب جديد كه بعداً افتتاح خواهد شد، سفارش دهد قطعاتي كه ايران- 
  فرسـتاده شـده ولـي هنـوز بـه ايـران       كه براي تعمير به آمريكا     747هاي   قطعات هواپيما -

 .ارسال نشده است
معاون وزير مشكل فقدان اعتبار الزم در صندوق اماني براي تسويه ديـون را مطـرح سـاخت و              

 از فشارهاي مـالي  تواند قدري هاي اسپراونس مي ي مثبت كنگره در مورد ناوشكنأتوضيح داد كه ر 
 10معاون وزير گفت كه اميدوار بوديم كميته كنگره اليحه تخـصيص بودجـه را در تـاريخ                  . بكاهد

چـه كميتـه فـوق خريـد        نچنا.  ژوييه ادامه پيدا كرد    11ها تا     ژوييه تصويب كند ولي بحث و بررسي      
به طور جداگانه در مجلس نمايندگان       بايد   مسئله را توصيه كند، آنگاه اين       هاي سفارش ايران    كشتي

  .گيري ظرف مدت يك هفته انجام شود يأممكن است اين ر. ي گذاشته شودأو سنا به ر
 چنانچه كنگره فشارهاي مالي وارد بر صندوق اماني را بردارد، آنگاه موانع رفـع توقيـف          -3
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ر معتقد بود كـه در صـورت تحقـق          معاون وزي . تواند برداشته شود     مي قطعات يدكي براي ايران   
 از  اي كـه ايـران      توانيم قطعات سفارش شده     چنين امري در موقعيتي قرار خواهيم گرفت كه مي        

 ارسال كنيم و حـساب جديـدي بـراي فـروش            قبل هزينه آنها را پرداخت كرده است، به ايران        
  . دريايي و واحد هليكوپتري آن افتتاح كنيمقطعات يدكي به نيروي هوايي و همچنين نيروي

اش را كه مايل بـه        هاي تجهيزاتي    در چنين شرايطي، ارتش ايران بايد فهرستي از اولويت         -4
مثًال اگر تاير هواپيما در فهرست اقالم مجاز و قابل ارسال           . دريافت آنهاست، تهيه و ابالغ نمايد     

. توانـد سـريعاً سـفارش خريـد آن را بدهـد             ارد، اين كشور مي    اولويت د  نيست ولي براي ايران   
  .ارتش ايران بايد كامالً اقالم مورد نياز خود را مشخص نمايد

 توسط يـك شـركت حمـل و    ها بايد براي حمل قطعات يدكي به ايران       دوم اينكه ايراني   -5
 مشكل دارند، بايـد     بهرينگبا شركت   ها هنوز     چنانچه ايراني . نقل هوايي ترتيبات الزم را بدهند     

  . ترتيبي براي رفع موانع موجود بينديشند
 خالصه اينكه، معاون وزير گفت ممنوعيت تحويل قطعات يدكي بـه دليـل نبـود اعتبـار             -6

هـاي     خريد ناوشـكن   مسئلهكافي در صندوق اماني براي تسويه ديون است و اينكه كنگره دارد             
 را در    مايل است ايـران     كرد كه آمريكا   تأكيدمعاون وزير همچنين    . كند  اسپراونس را بررسي مي   

جريان كامل آخرين تحوالت صندوق اماني قرار دهد و در ماه جـاري گزارشـي در خـصوص                  
ات ارتش ايران دعوت كرد كـه بـراي         او همچنين از مقام   .  ارسال كند  وضعيت صندوق به ايران   

  .جلسات توجيهي به آمريكا سفر كنند
. باره ندارد  گفت اطالعي در اين747 معاون وزير در خصوص قطعات تعميري هواپيماهاي         - 7

معاون .  است يا نيروي هوايي آمريكا     هنوز روشن نبود كه تجهيزات ايراني در دست شركت بوئينگ         
  . با سفارت تماس بگيرندمسئله براي اطالع از جزييات پيشنهاد كرد مقامات نظامي ايرانوزير 

   ونس
  

  159سند شماره 
  1358 تير 25 -1979 ژوييه 16  بندي بدون طبقه

   تهران،تشاري نظامي مسهيأت: به  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: از
 11 -ز  112022 وزارت دفـاع     -، ب 1979 در ماه مـي       گزارش سرهنگ پتي   -الف: مرجع
، با موضوع احتمال سفر هيأت ايراني براي شركت در كنفرانس اياالت متحده،             1979ژوييه  

، بـا موضـوع يادداشـت تفـاهم و     1979 ژوييه 9 -ز 091157  هيأت مستشاري نظامي -پ
  صندوق اماني 

  ها بيني وضعيت صندوق اماني و پيش: موضوع
 بدينوسيله آخرين اطالعات مربوط به صندوق امـاني ايـران و اقـدامات انجـام شـده در                -1

بينـي     بـه همـراه پـيش      1979  ژوئن 30 از تاريخ    1979 فوريه   3ارتباط با يادداشت تفاهم مورخ      
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 اطالعات مشابه با اساليدهاي مربوطـه       قالب. گردد   ارايه مي  1979وضعيت براي باقيمانده سال     
  .  درباره صندوق اماني و يادداشت تفاهم است سرهنگ پتي1979 مي در گزارش ماه

  ):الربه ميليون د( آخرين اطالعات مربوط به صندوق اماني -الف
  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3ها از تاريخ  برداشت

  موجودي  ها برداشت  
   9/639    1979 فوريه 3موجودي در 

    3/300  هايي كه ادامه يافت برنامه
    4/122  هايي كه خاتمه يافت برنامه

هايي كه ادامه يافت تا زماني كه اقالم آن به مشتري ديگري  برنامه
  فروخته شد

7/210    

    4/633  جمع كل
   5/6    كل موجودي پايان دوره

  
  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3استرداد مبالغ به صندوق اماني ايران با يادداشت تفاهم از تاريخ 

مبالغ مسترد   
  شده

  موجودي

  5/6    موجودي مانده از قبل
    8/35  گذاري ايران فروش به مشتريان آمريكايي و استرداد سرمايه

    9/43   ساير مشتريان خريدهاي نظامي خارجيفروش به
    6/14  پرداخت شده در قبال تعهدات ايران استرداد مازاد مبالغ پيش

    3/94  جمع كل 
  8/100     1979 ژوئن 30موجودي در تاريخ 

  
  1979وضعيت صندوق اماني ايران در سال تقويمي 

ر گرفتن مبالغ مربوط به بودجه تكميلي  بدون در نظ، اقدامات انجام شدهكلبر اساس (
   )وزارت دفاع اياالت متحده

  - فوريه3  
   ژوئن30

  - ژوييه1
   سپتامبر30

  - اكتبر 1
  دسامبر31

  6/101  8/100  9/639  موجودي شروع دوره
  4/220  9/280  4/633  ها برداشت

  0/59  5/78  3/94  استرداد به صندوق
 )- 0/263(  )-6/101(  8/100  ي پايان دورهموجود
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  1979وضعيت صندوق اماني ايران در سال تقويمي 
  )متحده با در نظر گرفتن تصويب نهايي مبالغ مربوط به بودجه تكميلي وزارت دفاع اياالت(

  - ژوييه1  
   سپتامبر30

  - اكتبر1
   دسامبر31

  4/428  8/100  موجودي شروع دوره
  4/150  9/250  ها برداشت

  0/89  5/578  استرداد به صندوق
كنيد  نگاه  CG-993 0/500 كشتي 4بودجه تكميلي براي 

   توضيحبه
  0/59  5/78  فروش اقالم به ساير مشتريان

  0/337  4/428  موجودي پايان دوره
  .ريز شودمبالغ بيشتري به صندوق وا1980 ژانويه 1ممكن است بعد از تاريخ : توضيح

  
 CG-993از جمله خريد دو كشتي باقيمانده  (با تخصيص بودجه تكميلي نهايي وزارت دفاع

  و فروش احتمالي به ساير خريداران برنامه خريدهاي نظامي خارجي) از سوي نيروي دريايي
  - ژوييه1  

   سپتامبر30
  - اكتبر1
   دسامبر31

  4/428  8/100  موجودي شروع دوره
  0/141  9/250  ها برداشت

  0/142  5/578  استرداد به صندوق
   كنيد نگاه  CG-993 0/500 كشتي 4بودجه تكميلي براي 

  به توضيح
  0/59  5/78  فروش اقالم به ساير مشتريان

  0/53   0  فروش اضافي احتمالي اقالم به ساير مشتريان خريدهاي نظامي
  4/399  4/428  موجودي پايان دوره

  .مبالغ بيشتري به صندوق واريز شود1980 ژانويه 1ممكن است بعد از تاريخ : وضيحت
  
  )به ميليون دالر( آخرين اطالعات در ارتباط با برخي اقالم قيد شده در يادداشت تفاهم -ب
  ها از صندوق اماني برداشت  16-اف

  0/23  1979 فوريه 3پيش از   
  3/27  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0/45  هاي آتي رد برداشتبرآو  
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  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  6/37   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  0/10  از خريداران شناسايي شده  
  0/20  از خريداران بالقوه  

  
-CGهاي  كشتي

993 
  ها از صندوق اماني برداشت

  0/580  1979 فوريه 3پيش از   
  6/88  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  2/6  هاي آتي داشتبرآورد بر  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  0   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  0/500  از خريداران شناسايي شده  
  توضيح. ك.ر  از خريداران بالقوه  
برداشت وجه از صندوق اماني در طول ماه ژوئـن          . اين مبالغ همگي تقريبي هستند    : توضيح

  . كمتر از انتظار بود
با توجه به خريـد احتمـالي هـر چهـار           . ري به صندوق باز خواهد گشت     بنابراين، مبلغ كمت  

جـاي فقـط دو تـا كـشتي در مـاه      ه كشتي از سوي نيروي دريايي اياالت متحده در ماه ژوييه، ب          
گيرد و در نتيجه مبالغ كمتري نيـز بـه آن مـسترد               اكتبر، برداشت كمتري از صندوق صورت مي      

  .خواهد شد
  

هاي  موشك
 هارپون

  ا از صندوق امانيه برداشت

  2/45  1979 فوريه 3پيش از   
  0/15  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0/25  هاي آتي برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  0   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  0  از خريداران شناسايي شده  
  0  از خريداران بالقوه  
داد ولـي خريـد      وزارت دفاع را تشكيل مـي      هاي فوق بخشي از بودجه تكميلي       موشك: توضيح

 بـه    را ايم تـا امكـان فـروش ايـن اقـالم            از نيروي دريايي اياالت متحده خواسته     . آنها تصويب نشد  
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ريزي مجدد نيروي دريايي براي ايـن اقـالم           مشتريان ديگر برنامه خريدهاي نظامي خارجي و برنامه       
  . اعالم كند

  
 برنامه

واپيمايي ه
 ارتش

  ز صندوق امانيها ا برداشت

  7/199  1979 فوريه 3پيش از   
  6/54  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0/40  هاي آتي برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  0   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  0  از خريداران شناسايي شده  
  0  از خريداران بالقوه  

  
اژدرهاي 

MK-46 
  ها از صندوق اماني برداشت

  8/35  1979 فوريه 3پيش از   
  0  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  3/0  هاي آتي برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  0/12   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  1/2  از خريداران شناسايي شده  
  4/7  از خريداران بالقوه  

  
M113 APC ها از صندوق اماني برداشت  

  8/1  1979 فوريه 3  
  5/0  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0  هاي آتي برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  4/1   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  4/0  از خريداران شناسايي شده  
  0  از خريداران بالقوه  
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هاي  كاميون
M825 

  ها از صندوق اماني برداشت

  5/0  1979 فوريه 3پيش از   
  0  1979ژوئن  30 فوريه تا 3از   
  0  هاي آتي برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  3/0   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  2/0  از خريداران شناسايي شده  
  0  از خريداران بالقوه  

  
مهمات 

هاي  توپ
 .م. م175

  ها از صندوق اماني برداشت

  5/1  1979 فوريه 3پيش از   
  7/3  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0  هاي آتي برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  6/2   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  6/2  از خريداران شناسايي شده  
  0  از خريداران بالقوه  

  
هاي  موشك

AIM-7F 
  ها از صندوق اماني برداشت

  8/8  1979 فوريه 3پيش از   
  9/3  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0  هاي آتي شتبرآورد بردا  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  6/6   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  0  از خريداران شناسايي شده  
  
  
  

  0  از خريداران بالقوه
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هواپيماهاي 
 يا 4-اف.آر

  ها از صندوق اماني برداشت

  0/38  1979 فوريه 3پيش از   
  4/18  1979 ژوئن 30 فوريه تا 3از   
  0/15  يهاي آت برآورد برداشت  
  استرداد مبالغ به صندوق اماني  
  0   ژوئن30 فوريه تا 3از   
  0  از خريداران شناسايي شده  
  31-29  از خريداران بالقوه  
ايم تـا فهرسـت كـاملي از تمـامي قطعـات توليـد شـده                  تالش زيادي مبذول داشته   : توضيح

فروش احتمالي اين قطعـات     به دست پيمانكاران فرعي و غيره تهيه كنيم تا بتوانيم           اي   4-اف.آر
.  ميليـون دالر اسـت     18-15برآورد اوليه برگشت هزينه مبلغـي بـالغ بـر           . را مد نظر قرار دهيم    

 ميليون دالر ديگـر بـه       13تواند    ي نيز مي  ا 4-اف. موتور هواپيماي آر   24فروش مجدد احتمالي    
  .صندوق اماني بازگرداند

ي به صندوق   ا 4-اف.ت و موتورهاي آر    عالوه بر مبالغي كه بابت فروش احتمالي قطعا        -پ
 ALQ-119 ECM 58اماني مسترد خواهد شد، در حـال بررسـي احتمـال فـروش مجـدد      

PODS      ميليـون دالر بـراي   15 تا 10 هستيم كه مبلغي بالغ بر PODS   و مبـالغي اضـافي را 
  .بابت قطعات يدكي و تجهيزات آزمايشي به صندوق بازخواهد گرداند

  :ه صندوق اماني بازگردانده شد، عبارتند از ساير مبالغي كه ب-ت
  

   ميليون دالرCOOP 2/19قراردادهاي لجستيكي 
   ميليون دالر6/14 بازگرداندن مبالغي كه اضافه پرداخت شده بود

  
  160سند شماره 

  1358 مرداد 1 -1979 ژوييه 23  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،آژانس اطالعات دفاعي: به     تهران،دفتر وابسته دفاعي: از

  تحوالت ساختار فرماندهي نيروي دريايي ايران: موضوع
  وابسته نظامي خارجي: منبع

  .اين گزارش درباره تحوالت اخير در ساختار فرماندهي نيروي دريايي ايران است: خالصه
 ژوييه، منبع گزارشگر به ساختمان سـتاد نيـروي          23خ   در تاري  -)محرمانه: (مشروح گزارش 

دريـادار  . دريايي ايران رفت، و اطالعات زير را به دست آورد كه آن را به دفتر ارسـال داشـت                  
ت، اش استعفا داده اس  ، از پست فرماندهي    ستاد نيروي دريايي و استاندار خوزستان      رئيس،  مدني
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 جانشين او دريادار پرويز بيگلري    .  را همچنان حفظ كرده است     ولي سمت استانداري خوزستان   
 قبالً در نيروي دريايي دريابان بوده ولي حـاال بـا درجـه              ها، دريادار بيگلري    طبق گزارش . است
،  ستاد نيروي دريايي، دريـادار علـوي    رئيسجانشين  . ري به خدمت فراخوانده شده است     دريادا

ايم كه در حال حاضـر جانـشيني بـراي او تعيـين نـشده                 از پست خود عزل شده و اطالع يافته       
فرمانـده اطالعـات نيـروي      .  اسـت  مـي يفرمانده جديد ناوگان نيروي دريايي دريادار ديه      . است

نفـر دوم فرمانـدهي     ).  درجـه يافتـه اسـت      يكه به تازگي ارتقـا    ( است   دريايي نيز ناخدا سنايي   
  .  استي ناخدا سوم نامجوييياطالعات در نيروي دريا

ظر ما تحوالت كنوني در فرمانـدهي عـالي نيـروي        از ن ) محرمانه: (كننده گزارش   نظرات تهيه 
، وزير دفاع، در درون ارتـش       دريايي در واقع سرآغاز موج جديدي از تحوالت است كه رياحي          

تـر    با توجه به مشكالتي كه در نيروي هوايي وجود دارد، از نظر مـا منطقـي               . ايجاد خواهد كرد  
 به دنبال مرداني اسـت كـه        احتماالً رياحي .  است  ايمانيان گزينه بعدي براي بازنشستگي تيمسار    

هاي او بـراي جـان        هايش باشند و از تالش      بتواند به آنها اعتماد كند و حامي سرسخت سياست        
  .بخشيدن به ارتش ايران متابعت كنند

 
 161سند شماره 

  1358 مرداد 1 -1979  ژوييه23  بندي بدون طبقه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: به    تهران، مستشاري نظاميهيأت: از

 - بـا موضـوع فـوق، ب       1979 ژوييه   16 -ز  ASD-ISA 161715وزارت دفاع    -الف: مرجع
 - هيأت مستـشاري  -، پ1979 درباره وضعيت صندوق اماني ـ مي  گزارش سرهنگ پتي

   با موضوع صندوق اماني خريدهاي نظامي خارجي ايران1979 ژوئن 28ز ـ 281001
  ها بيني وضعيت صندوق اماني موقت و پيش: موضوع

جـام شـده     الف آخرين اطالعات موجود درباره صندوق اماني ايران و اقدامات ان           مرجع -1
بينـي وضـعيت     ژوئن، به همراه پيش   30 فوريه را از تاريخ      3ارتباط با يادداشت تفاهم مورخ       در

 درباره صندوق اماني     ب حاوي گزارش سرهنگ پتي     مرجع.  ارايه داده است   1979تا پايان سال    
  مستـشاري هيـأت تلكـس   پ يكي از چندين     مرجع.  ارايه شد  1979 مي   است كه در اواخر ماه    

 مختلف براي اطالعات و ارايه اطالعات تفـصيلي دربـاره           هاي  قالباست كه در آن درخواست      
 هيـأت  رئـيس وضعيت موجود براي ارايه به مقامات دولـت موقـت ايـران و اطـالع كـاردار و                   

  . مطرح شده استمستشاري
 ب منطبـق و تكميـل كنـيم و       مرجـع  الـف را بـا       مرجعايم اطالعات مندرج در       نتوانسته -2

رسد اطالعات منـدرج در       به نظر مي  . اي به دولت موقت ايران ارايه دهيم        اطالعات به روز شده   
 يما به اطالعاتي نياز داريم كه با استفاده از آن بتـوانيم گزارشـ  .  الف داراي ايراداتي است مرجع

  . كه نياز دولت موقت ايران را برطرف سازدتهيه كنيم



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

410

 الـف اطالعـات     مرجـع . اسـت    قلم از لوازم عمده مورد اشاره قرار گرفتـه           33 ب   مرجع در   - 3
كنـيم كـه شـايد هـيچ          البته درك مي  . دهد   قلم از لوازم مزبور ارايه مي      11جديدي در ارتباط با فقط      

تـوانيم دليلـي    ؛ با وجود اين، هنـوز نمـي       قلم لوازم ديگر حاصل نشده باشد      22تغييري در وضعيت    
زنيم كه    كنيم، بيابيم و حدس مي      بيني شده مشاهده مي     هايي كه در مبالغ دالري پيش       براي ناهمخواني 

  .  قلم باقيمانده كه گزارشي از آن به دستمان نرسيده است، مربوط باشد22ها به  شايد اين ناهمخواني
 الف رخ داده اسـت، بايـد مـتن          مرجعت ارسالي در     براي توجيه تغييراتي كه در اطالعا      -4

بدون داشتن داليل و حقايق نخواهيم توانست پاسخي بـراي سـئواالت ارايـه              . پيام به روز شود   
البتـه هـر    . گـردد   در زير مواردي كه نياز به توضـيحات بيـشتر دارد برايتـان ارسـال مـي                . دهيم

  . تواند مفيد باشد اطالعاتي مربوط به اين موارد مي
آخـرين اطالعـاتي كـه در ارتبـاط بـا      ): 16-هواپيماهـاي اف  (PEACE ZEBRA برنامه -الف

 ميليـون دالر از مبلـغ       8/9يادداشت تفاهم به دستمان رسيده است حكايت از آن دارد كه مبلـغ              
  .ضيح دهيدلطفاً دليل اين كاهش را تو. هاي آتي كاهش يافته است بيني شده براي برداشت پيش

بيني شـده بابـت غرامـت مبلـغ            الف كل مبلغ پيش    مرجعدر  : يا 4-اف. هواپيماهاي آر  -ب
 ميليـون دالر    31 تا   26 ميليون دالر و مبلغ احتمالي قابل استرداد به صندوق بالغ بر             4/71جديد  

 در ارتباط با اقدامات نيـروي هـوايي         1979با وجود اين، گزارشي كه ماه ژوئن        . قيد شده است  
ق وحداكثر مبلـغ برداشـتي از صـند   ) DSAA: (AR) 1135(اياالت متحده به دستمان رسيده است 

  .لطفاً در اين ارتباط توضيح دهيد. دهد  ميليون دالر نشان مي8/96اماني را 
از صـندوق   ] غرامـت [كند كه كاهش برداشـت         الف بيان مي   مرجع: CG-993هاي     كشتي -پ

دهـد كـه مبلـغ قابـل           الف نشان مي   مرجع. به آن خواهد شد   منجر به كاهش مبالغ قابل استرداد       
بـا وجـود    . كاهش يافته است   مي    ميليون دالر نسبت به آمار و ارقام ماه        5/32برداشت به ميزان    

لطفـاً دربـاره    .  ميليون دالر كـاهش يافتـه اسـت        60اين، مبالغ قابل استرداد به صندوق به ميزان         
  . ميليون دالري توضيح دهيد5/27اختالف 
 ميليون دالر تا 9/11ها به ميزان       الف بيانگر افزايش برداشت    مرجع: هاي هارپون    موشك -ت

. دهـد   ها نشان مـي     بيني برداشت    ميليون دالر كاهش را در پيش      0/4پايان ماه ژوئن است و فقط       
  . هاي قابل انتظار توضيح دهيد  ميليون دالري را در كل برداشت9/7لطفاً علت افزايش 

 ميليـون دالر بـه      36چرا مبالغ قابل استرداد به صـندوق امـاني از           : 46-كي.ي ام  اژدرها -ث
ها چيـست؟ چنانچـه       انداز بالقوه فروش اين موشك       ميليون دالر تغيير كرده است و چشم       5/21

  خريداري براي آنها پيدا نشود، چه تصميمي براي آنها گرفته خواهد شد؟
ها و مبـالغ قابـل اسـترداد بـه صـندوق        اشتلطفاً مشكل كاهش برد   : هاي اسپارو    موشك -ج

چرا اختالف بين مبالغ برداشتي و مبالغ قابل استرداد به صندوق افـزايش             . اماني را توضيح دهيد   
  يافته است؟

 الف نشان دهنده تالش براي فروش همه اقالم و اسـترداد  مرجع: ACQ-119 ECM PODS -چ
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 مـورخ ژوئـن بيـانگر       1135 گزارش شماره     ميليون دالر به صندوق اماني است، ولي       0/23مبلغ  
 بـه فـروش     PODS عـدد    36لطفاً توضيح دهيد چنانچه فقط      .  است PODS 36فروش بالقوه فقط    

  . آنها گرفته خواهد شد برسد، چه تصميمي براي مابقي
 ميليون دالر بابت اين اقـالم از  5/0 ژوئن مبلغ 30 تا 1979 مي 11از تاريخ : M113 APC -ح

خواهشمند است اين مورد را توضيح دهيد، زيرا در گزارش          . برداشت شده است  صندوق اماني   
بينـي    هيچگونه برداشتي پـيش 1979 ژوئن 15 مورخ USASAC DSAA (AR) 1135قبلي به شماره 

  .نشده نبود
 ميليـون دالر بابـت      3/9 مبلـغ    1979 ژوئن   30تا   مي   11از تاريخ   :  پشتيباني هليكوپترها  -خ

لطفاً ريز مبالغي را كه بابت هر مورد از صندوق          .  اماني برداشت شده است    اين اقالم از صندوق   
، و  نيروهـا ، ادعاي خسارت به شركت و اموال        نيروهايعني هزينه جابجايي    (برداشت شده است    

  .قيد كنيد) غيره
كل بودجـه   ) قطعي(با در نظر گرفتن تصويب       «عنوان با   5 الف، جدول شماره     مرجع در   -5

 ميليـون دالر از     0/89اي برابر با      بيانگر مبلغ مسترد شده   »  )به ميليون دالر   (فاعتكميلي وزارت د  
هنـوز  .  ميليـون دالر اسـت  0/337اي برابر با   دسامبر و موجودي پايان دوره     31 اكتبر تا    1تاريخ  
يم و يا موجودي پايـان دوره را         ميليون دالر بخوان   0/59دانيم آيا بايد ميزان استرداد مبالغ را          نمي
  .  ميليون دالر بدانيم367بايد 
با تخصيص بودجـه تكميلـي نهـايي         «عنوان الف، و در جدولي با       مرجع همين ايراد در     -6

، و فـروش    ) از سـوي نيـروي دريـايي       CG-993از جمله خريد دو كشتي باقيمانده        (وزارت دفاع 
مبالغ . وجود دارد » )به ميليون دالر  (ر خريداران برنامه خريدهاي نظامي خارجي       احتمالي به ساي  

 ميليـون دالر و موجـودي پايـان دوره          0/142 دسامبر بالغ بر     31 اكتبر تا    1 شده از تاريخ     مسترد
 0/112طبق محاسبات ما، مبـالغ قابـل اسـترداد بايـد            .  ميليون دالر است   4/399صندوق بالغ بر    
ما معتقـديم موجـودي پايـان       .  ميليون دالر باشد   4/429موجودي پايان دوره بايد     ميليون دالر و    

اين مبلغ بر اساس محاسباتي است كه از اعداد و ارقام همه            .  ميليون دالر باشد   4/429دوره بايد   
  .جداول به دست آمده است

 هـر مـورد     هاي خاتمه قرارداد را تا جايي كه امكان دارد به طور مفصل براي               لطفاً هزينه  -7
  .ذكر كنيد

 ارسال شـده اسـت در ارتبـاط بـا مالقـات بـين               1979 ژوئن   28 پ كه در تاريخ      مرجع -8
معـاون وزارت دفـاع ملـي        (و سـرهنگ كامكـار    )  مستشاري نظـامي   هيأتاز   (سرهنگ ديويس 

 از فقدان اطالعات مفـصل دربـاره وضـعيت           بود، و در آن به دلمشغولي سرهنگ كامكار        )ايران
 پ نيـز هفـت مـورد خـاص را در صورتحـساب              مرجـع . دقيق صندوق اماني اشاره شده بـود      

 پـيش از آنكـه    . كرد كه نياز به توضيحات بيـشتري داشـت          هاي ماه مارس خاطر نشان مي       هزينه
  .بخواهيم گزارشي به دولت ايران ارايه دهيم، بايد پاسخ سئواالت فوق را داشته باشيم
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  گاست                                         . اميدواريم نياز مبرم ما را به اطالعات درك نماييد-9
  

  162سند شماره 
  1358 مرداد 1 -1979 ژوييه 23  محرمانه

   ايران،سفارت آمريكا: به  3462/ 18–حقوقي وزارت امور خارجه اداره : از
   درباره خريدهاي نظامي نامه دولت موقت به سفارت آمريكا]:موضوع[
  يادداشت

 امريكـا   وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران تعارفات خود را به سفارت اياالت متحده            
اظهار و با اشاره به برنامه خريدهاي نظامي ايران احتراماً عالقمندي دولت موقت جمهوري اسالمي               

  :رساند ايران را به دريافت وسائل و خدمات زير طبق قراردادهاي منعقده به اطالع مي
  .م. م175 عدد لوله يدكي توپ 30 -1
  152- و ام151-م خودروهاي ا-2
  .ر.م. تجهيزات ش-3
   دستگاه جيپ99 -4
  . قطعات و لوازم يدكي براي كليه وسائل موجود در صورت لزوم-5
  ي با لوازم مربوطها 4-اف. فروند هواپيماي آر8 -6
  130-سي بهسازي هواپيماهاي -7
  4- بهسازي هواپيماهاي اف-8
  موجود در صورت لزوم آموزش پشتيباني و قطعات يدكي براي كليه وسائل -9

  پونر عدد موشك ها96 -10
  LCM-6 دستگاه قايق 4 -11
   آموزش پشتيباني قطعات و لوازم يدكي كليه وسائل موجود در صورت لزوم-12

  شمارد د احترامات فائقه مغتنم ميموقع را براي تجدي
  

  163سند شماره 
  1358 مرداد 1 -1979 ژوييه 23  

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران،ا مستشاري نظامي آمريكهيأت: از
  سياست دولت موقت ايران در ارتباط با برنامه پشتيباني نظامي دولت آمريكا: موضوع

، از   مستشاري نظامي  هيأت از   ، سرلشگر گاست  1979 ژوييه   18در روز   ) بندي  بدون طبقه  (- 1
، از معاونت لجستيكي نيروي هوايي اسالمي ايـران، اطـالع           طريق تماسي تلفني از سرهنگ جذبي     

امـه دريافـت   اد و يافت كه به طور رسمي به آنها ابالغ شده است دولت ايران خواهان از سرگيري    
 درخواست كـرد كـه يكـي از نماينـدگان           سرهنگ جذبي . پشتيباني لجستيك از دولت آمريكاست    
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در . دولت آمريكا با او مالقات كند تا درباره پيامدهاي اين تحول جديد با يكـديگر گفتگـو كننـد                  
 بـود و بـراي      ر لجستيك نيروي هوايي آمريكا، در دوشان تپه       ، افس همان موقع سرهنگ دوم رينكر    

در كنـار سـرهنگ     .  درباره سياست جديد دولت ايران به مالقات او رفت         گفتگو با سرهنگ جذبي   
 تا دو هفتـه     قرار است سرهنگ ضرابي   . حضور داشت  ، يك سرهنگ ديگر نيز به نام ضرابي       جذبي
  .  بپيوندد در نيويورك خريد ايرانهيأتبه ) زمان تقريبي است(ديگر 
  :افسران ايراني اطالعات زير را در اختيار ما گذاشتند) بندي بدون طبقه (-2

اي با حضور وزير امور خارجه ايران برگـزار شـد             ه جلسه  ژويي 17در روز   ) محرمانه (-الف
موضوعاتي كه در اين جلسه مطرح شـد شـامل          ). فهرست حاضرين در جلسه مشخص نيست     (

نتيجـه ايـن مباحثـات آن بـود كـه پـشتيباني       . شرايط اجراي برنامه پشتيباني و مشكالت آن بود 
ست، ولي اين پشتيباني بايد فقـط       هاي تسليحاتي دولت ايران امري ضروي ا        تداركاتي از سيستم  

. هـا گنجانـده شـود     يا متخصصي در اين برنامهنفرات ساز و برگ باشد، و نبايد  تأميندر حوزه   
در صحبتي كه بعد از آن با منشي بخش نيروي هوايي كه در آن جلسه حضور داشت                  : توضيح(

 دربـاره   و سـرهنگ جـذبي  انجام شد، او اطالع داد كـه از گفتگـوي فارسـي سـرهنگ ضـرابي               
 ژوييـه گفتـه    17، وزير امور خارجه ايران، در جلـسه         فهميده است كه دكتر يزدي    » متخصصين«

  .متخصص نياز است، ولي ترجيحاً هيچكدام نبايد آمريكايي باشند 8بود كه به حدود 
سئوال شد، پاسخ كـامالً     » هاي تسليحاتي   كليه سيستم «مورد معناي   وقتي در   ) محرمانه  (-ب

  .)هيچ توضيح ديگري داده نشد. (شوند ها مشمول آن نمي 14-واضح اين بود كه اف
هاي دولت ايران بودجه برنامه        گفت يكي از نگراني    سرهنگ ضرابي ) بندي  بدون طبقه  (-پ

  . مسدود شده است دولت ايران در آمريكاپشتيباني است زيرا پول
 اظهار داشـتند كـه نيـروي     و هم سرهنگ ضرابي  هم سرهنگ جذبي  ) بندي  بدون طبقه  (-پ

شان نيـاز دارد، ولـي مـشكل          هوايي ايران به يك تيم متخصص براي تجزيه و تحليل مشكالت          
هنوز منتظر تصميمات دولت آمريكا هستيم، و تا زماني كه تصميم دولت به مـا               اينجاست كه ما    

. دهيم، كاري از دستمان ساخته نيـست  ابالغ نشود، بيشتر از چيزي كه هم اكنون داريم انجام مي          
به آنها گفتيم كه هر وقت درخواست كنند به آنها كمك خواهيم كرد، و پيشنهاد كـرديم كـه در                    

  . هايشان كار كنند صصان خود بخواهند بر روي مشخص كردن نيازمنديطول اين مدت از متخ
 گفـت    و سـرهنگ ضـرابي      به سـرهنگ جـذبي     سرهنگ دوم رينكر  ) بندي  بدون طبقه  (-ت

د رساند، ولي آنها بايـد يـك نامـه رسـمي در              خواه مذاكرات فيمابين را به اطالع ژنرال گاست      
آنها نيز گفتنـد    .  ارسال كنند   مستشاري هيأتاند به     ارتباط با تصميم جديد و آنچه كه به او گفته         

  . خواهند فرستاد مستشاريهيأتخيلي زود يك نامه رسمي براي 
.  آنجا را ترك كـرد     در اينجا جلسه پايان يافت و سرهنگ دوم رينكر        ) نديب  بدون طبقه  (-ث

  .اين تلكس فقط جهت اطالع ارسال شده و هيچ اقدام خاصي الزم نيست
  گاست



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

414

  164سند شماره 
  1358 مرداد 3 -1979 ژوييه 25  محرمانه

   ايران،سفارت آمريكا: به  2665 -سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  قطعات يدكي: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه (-1
توانيد به دولت     ، مي ]اسپراونس[هاي    ي مثبت كنگره در خصوص خريد كشتي      أ با توجه به ر    - 2

هـاي جديـد و يـا         براي سفارش را  هاي اين كشور      كه حاضريم درخواست  موقت ايران اطالع دهيد     
ادامه خريدهاي نظـامي در چـارچوب برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي بـراي قطعـات يـدكي                     

  .  كنيمتأمينغيرحساس بپذيريم و آنها را 
اي  نه ميليون دالر براي نيروي هوايي و مبالغ جداگا5تواند تا سقف مبلغ تقريباً  سفارش اقالم مي

چنانچه ارتش ايـران تمايـل بـه خريـد          . براي برنامه خريد هليكوپتر و نيروي دريايي صورت گيرد        
هاي ارتش را نيز داشته باشد، با كمال ميـل سـفارش آن را بررسـي                  قطعات يدكي براي ساير بخش    

  . خواهيم كرد
ساير . تها به صورت نقدي و پيش پرداخت صورت خواهد گرف           چنانكه قبالً گفته شد، فروش    

  .جزييات در تلكس وزارت دفاع خواهد آمد
ها اطالع دهيد كه جهت ارسال قطعاتي كه مجوز صدور آنها             توانيد به ايراني     همچنين مي  -3

 در خصوص جزييات مربوط به تحويل       وزارت دفاع . خواهيم داشت اقداماتي  صادر شده است،    
  . در تماس خواهد بودي مستشارهيأتاين اقالم با 

 در خصوص وضـعيت      به زودي پاسخ سئواالتي را كه شما و ژنرال گاست           وزارت دفاع  -4
  . صندوق اماني پرسيده بوديد، ارسال خواهد كرد

هي در مورد وضعيت صندوق اماني برگـزار        اي توجي   در نظر داريم در اواخر ماه اوت جلسه       
         .كنيم

  ونس                                        
  

  165سند شماره 
  1358 مرداد 4 -1979 ژوييه 26  سرّي

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  7430سفارت) ، ب7835سفارت ) الف: مرجع

  قراردادهاي جديد خريدهاي نظامي خارجي و : موضوع
  قطعات يدكي براي نيروهاي مسلح ايران

  ) تمام متن-سرّي (-1
 ژوييه، وضعيت 25يران، در تاريخ ، وزير امور خارجه ا كاردار در طول مالقاتش با يزدي  -2
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كنوني قراردادهاي جديد خريدهاي نظامي خارجي و قطعات يدكي براي نيروهاي مسلح ايـران            
ها معـوق مانـده       را كه تا زمان روشن شدن وضعيت توانايي صندوق اماني براي پرداخت بدهي            

  . است، توضيح داد
 هـم   كميلي وزارت دفاع آمريكا،   كاردار خاطر نشان ساخت كه با توجه به تصويب بودجه ت          

 ميليون دالر قطعات يدكي براي نيروي هوايي        5توانيم به درخواست ايران براي تقريباً         اينك مي 
پرداخت نقدي بـراي هليكوپترهـا و نيـروي دريـايي       بر مبناي پيش  ايران و قراردادهاي جداگانه   

  . ايران رسيدگي كنيم
. پرداخت نقدي مذاكره كنيم ايم درباره قراردادهاي ديگر نيز بر مبناي پيش ن آمادهعالوه بر اي  

 ارسـال كنـيم و ژنـرال        ايم اقالم تعليق شده را به ايران        و نهايتاً اينكه كاردار به يزدي گفت آماده       
  . اكره خواهد شد در ارتباط با جزييات امر با وزارت دفاع ملي وارد مذگاست

، كـاردار گفـت     )مرجـع الـف   ( ژوييـه    23در ارتباط با يادداشت وزارت امور خارجه مورخ         
حاضريم به محض دريافت جزييات مربوط به قطعات مورد نظر و وضعيت صندوق اماني وارد               

  . مذاكره شويم
 قبالً سفارش داده است،     توانيم تضمين كنيم هر چيزي را كه ايران         البته او تأكيد كرد كه نمي     

  .بالفاصله موجود باشد
 چند سئوال براي روشن شدن برخي نكات كرد، ولي به جز سـئواالت مشخـصي                 يزدي -3

پرسيد، بدون هيچ نظر    ) مرجع ب ( و ساير قطعات تعميري      747كه درباره وضعيت هواپيماهاي     
  .دخاصي توضيحات كاردار را گوش دا

 ژوييه، كاردار سندي در ارتباط بـا موضـوع قطعـات يـدكي و آنچـه را كـه                    26 در روز    -4
 تهيـه ديـده بودنـد، انجـام         توانيم براي از سرگيري ارسال اقالمي كه نيروهاي ژنرال گاسـت            مي

 بـدون هـيچ نظـر    ز مثـل يـزدي  باينـدر نيـ  . ، رئيس اداره چهارم سياسي كرد   دهيم، تسليم بايندر  
 بـدون   باينـدر . خاصي آن را تحويل گرفت و فقط براي روشن شدن چند نكته، سئواالتي كـرد              

شكايت اين احتمال را پذيرفت كه ممكن است برخي اقالم به دليل اينكه اقالم توليد شده اوليه                 
 ابتدا خواهان تضمين امنيـت      ق اماني فروخته شده و يا اينكه آمريكا       براي حفظ موجودي صندو   

  . اقالم حساس است، بالفاصله موجود نباشد
كاردار خاطر نشان ساخت كه هر چند ما حاضـريم بـا نماينـدگان وزارت امـور خارجـه و                    

ايم كه از نظر      فاع شنيده ها مذاكره كنيم، از نيروهاي وزارت د        وزارت دفاع ملي ايران بر سر رويه      
هـا    در عين حال، در ارتباط با مذاكره بر سر جزييات حساب          . آنها اين مذاكرات ضرورتي ندارد    

) مرجـع الـف  ( ژوييه وزارت امور خارجـه ايـران   24و وضعيت صندوق اماني كه در يادداشت    
وت بـه دسـت   درخواست شده بود، بايد تا زمان كسب اطالعات مربوطه، كه اميدواريم در ماه ا        

   .بيايد، صبر كرد
  لينگن                                      
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  166سند شماره 
  1358 مرداد 5 -1979 ژوييه 27  محرمانه

  تهران،  مستشاري نظاميهيأت: به  سي. ديواشنگتن، وزارت دفاع: از
 در خصوص قطعات يدكي - 1979 ژوييه 11 - ز112121خارجه   وزارت امور- الف:  مرجع

 وزير دفاع در خـصوص  -  1979 ژوييه 14 - ز141644 وزارت دفاع   - نظامي غيرحساس، ب  
 تلكـس وزارت دفـاع      - تأمين قطعات براي نيـروي دريـايي جمهـوري اسـالمي ايـران، پ             

 - هـاي ايـران، ت       وزير دفاع در خصوص تعليق محمولـه       1979يه   ژوي 18 مورخ   - ز181553
 وزير امور خارجه در خصوص تخصيص - 1979 ژوييه   21 - ز  212226وزارت امور خارجه    

 در خصوص قطعات قابل تعمير نيروي       - 1979 مي   31 - ز  AFLC/ILC 312030 - بودجه، ث 
عيت قطعات يدكي    در خصوص وض   -  1979 ژوييه   23 - ز  230947 تهران   - هوايي ايران، ج  

  . موضوع صندوق اماني
  تدارك قطعات يدكي براي ايران: موضوع

  .اين پيام داراي دو بخش است، كه بخش دوم براي همه است
دولت اياالت متحده عالقه وافري به ايجاد روابط سالم با دولت جديد ايـران              ) محرمانه (-1
چنان كشوري بسيار مهم بـراي ايـاالت        به داليل مهم سياسي، اقتصادي، و امنيتي ايران هم        . دارد

هايمـان در ماههـاي آتـي برقـراري           يكي از محورهاي اصـلي تـالش      . شود   محسوب مي  متحده
هاي اصلي كشوري و رهبـري نظـامي ايـران        م با احترام و اعتماد متقابل با شخصيت       أروابطي تو 
رابطه تداركاتي نظـامي مثبـت، هـر چنـد          يكي از عناصر اصلي اين تالش برقراري        . خواهد بود 

  .محدود، است
سازي روابط دفاعي بـا       البته مشكالت بسيار جدي وجود دارد كه مسير عادي        ) محرمانه (-2
تكليف وضعيت مالي صندوق اماني برنامه خريدهاي نظامي خـارجي          .  را سد خواهد كرد    ايران

ستيم كه بتوانيم ريسك عدم توانايي پرداخت ديون از         هنوز معلوم نيست و ما نيز در موقعيتي ني        
رهبري ايران هنوز به طور قطـع جايگـاه محكمـي     .  را در اين نوع معامالت بپذيريم      سوي ايران 

سـتيزي    آمريكـايي . كنيم كه در آينده تغييرات بيشتري در آن رخ دهد           بيني مي   نيافته است و پيش   
به .  دشوار ساخته است    همكاري آشكار رهبران اين كشور را با اياالت متحده         ،گسترده در ايران  

هاي آنهـا عمـل        رويم و عمدتاً در قالب پاسخ به درخواست         همين سبب، مايليم آهسته به پيش     
 آنها فشار خواهند، براي ايجاد روابط به    ها خودشان مي    تر از آنچه ايراني     خواهيم سريع   نمي. كنيم

بياوريم، بلكه قصد داريم نسبت به مشكالت سياسي شديدي كه گريبانگير اشخاص متمايل بـه               
بـا  . اي با ما هستند، حساسيت نـشان دهـيم           و همچنين آنهايي كه خواهان روابط سازنده       آمريكا

شود   جه دولت مي  هايي كه منجر به تقويت ارتش و در نتي          وجود اين، قصد نداريم به درخواست     
  . به طور مثبت و كامل پاسخ دهيم

سزايي در ايجـاد ثبـات در ايـن كـشور           ه  كمك به تقويت ارتش ايران سهم ب      ) محرمانه (-3
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هاي عملياتي تجهيزاتـي      واضح است كه تأمين قطعات يدكي براي حفظ توانايي        . خواهد داشت 
هـاي   كنگره مبني بر خريد ناوشكنبا توجه به اقدام مثبت  . كه ايران از ما خريده، ضروري است      

ايم تأمين محـدود    وزارت دفاع، هم اينك آماده    1979سفارش ايران از محل بودجه تكميلي سال        
قطعات يدكي غير حـساس را كـه بـراي حفـظ توانـايي عمليـاتي هواپيماهـاي ايـران و سـاير                       

  .ماند، ضروري است به ترتيب زير از سر گيري تجهيزاتي كه از ما خريداري كرده
توانـد     مي هاي قبلي بحث كرده بوديم، هيأت مستشاري نظامي         چنانكه در پيام  ) محرمانه (-4

هاي جديد و يا   به مقامات ذيربط وزارت دفاع ملي ايران اطالع دهد كه آماده تصويب تقاضانامه            
 نيروهـاي نظـامي ايـران       ادامه قراردادهاي قبلي براي قطعات يدكي غيرحساس براي هر يك از          

به دليل وضعيت نامشخص صندوق اماني در آينده، ضروري است خريدها به صـورت              . هستيم
  . نقدي و پيش پرداخت صورت گيرد

 5/5، حاضريم نامـه پيـشنهاد و قبـولي را بـه مبلـغ               متعاقب درخواست ايران  ) محرمانه (-5
يب كنـيم، و مـوارد مـشابه نيـز پـس از دريافـت               ميليون دالر براي نيروي هـوايي ايـران تـصو         

ما در مـورد مبـالغ سـقف        .  براي نيروهاي زميني و دريايي بررسي خواهد شد        درخواست ايران 
 تا اين تاريخ و از سرگيري استفاده از هاي ايران اين مبالغ بيانگر درخواست. خاصي قايل نيستيم  

عالوه .  كه هنوز براي خريدهاي ارتش ايران در دسترس ما قرار داردوجوه محدودي بوده است
بر اين، مايل نيستيم در شرايطي كه وضعيت صندوق اماني براي مـدتي بالتكليـف اسـت، بـار                   

  .مالي زيادي بر اين برنامه تحميل كنيم
 مجبـور خواهـد   ها بايد بدانند چنانچه صندوق اماني بدهكار شود، اياالت متحـده          ايراني -6

ايـن  .  ضبط كند   در اياالت متحده    را هاي دولت موقت ايران      دارايي ،شد براي جبران طلب خود    
ي قراردادهاي خريد قطعات يدكي جديد نيز صدق خواهد  مسئله در مورد بدهي پرداخت نشده

هاي اسـپراونس تـا حـدود         ا فروش كشتي  كنيم چنين چيزي اتفاق بيفتد، زير       البته فكر نمي  . كرد
  .زيادي مشكالت مالي صندوق اماني را حل خواهد كرد

و پـس از پرداخـت هزينـه و         اجازه صدور    حمل قطعات يدكي به محض تهيه آنها و يا           -7
هـا بايـد دقيقـاً اطـالع دهنـد كـه محمولـه         ايراني. برآورده شدن شرايط، صورت خواهد گرفت   

  .ل داده شودچگونه بايد به آنها تحوي
 بايد به وزارت دفاع ملي ايـران        عالوه بر اين، هيأت مستشاري نظامي     ) بندي  بدون طبقه  (-8

اطالع دهد كه هر گاه نيروي دريايي آمريكـا اولـين بخـش از پرداخـت خـود را بابـت خريـد                       
غيرحـساس موضـوع برنامـه       قطعات    هاي اسپراونس به صندوق اماني انجام داد، محموله         كشتي

خريدهاي نظامي خارجي كه مجوز آنها صادر شده ولي ارسال آنها به حالـت تعليـق درآمـده و        
 ارسـال   همچنين برخي قطعات ديگر كه هزينه آنها پرداخت شده و آماده حمل هستند، به ايران              

  .خواهند شد
 ZCM  ،ECCM حساسي نظير مهمـات،      توانيم اقالم   در حال حاضر نمي   ) بندي  بدون طبقه  (-9
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براي اطـالع شـما،   .  ارسال كنيمشود، به ايران  و هارپون را، كه البته به اين چند قلم محدود نمي          
 ارسـال   در حال تعيين اقالم حساس هستيم تا بدانيد كه چه قطعـات و تجهيزاتـي بـراي ايـران                  

بنـدي     فقط شامل قطعات بدون طبقـه      هاي ارسالي براي ايران     هدر ابتدا كليه محمول   . نخواهد شد 
نظـر بـه   . بندي شده مورد به مورد بررسي خواهـد شـد         درخواست براي اقالم طبقه   . خواهد بود 

، فعـالً قـصد نـداريم از         از ايران  14-مذاكرات آتي در خصوص خريد احتمالي هواپيماهاي اف       
  .باني كنيم، مگر در مواردي كه براي حفظ آنها ضروري باشداين سيستم پشتي

هـاي   كنـيم نيـروي دريـايي ظـرف دو هفتـه آينـده هزينـه خريـد كـشتي                 بيني مي    پيش -10
در حال تهيه فهرستي از قطعات يدكي هستيم كه         . اسپراونس را به صندوق اماني پرداخت نمايد      

 ارسـال   براي هيأت مستـشاري نظـامي     مجوز ارسال آن صادر گرديده است و اطالعات فوق را           
مثالً . ها بايد دقيقاً نحوه حمل قطعات را به ما اطالع دهند            در اين ارتباط نيز ايراني    . خواهيم كرد 

   استفاده كند يا خير؟المللي بهرينگ  هنوز قصد دارد از شركت حمل و نقل بينآيا ايران
تر اطالعات كامـل در مـورد وضـعيت           كامالً از مطلوبيت ارايه هر چه سريع      ) محرمانه (-11

المقدور و در اسرع وقـت        كنيم حتي   به همين سبب سعي مي    .  آگاه هستيم  صندوق اماني به ايران   
. انـد پاسـخ دهـيم        مطـرح سـاخته    أت مستشاري نظامي  ها و سفارت و هي      به سئواالتي كه ايراني   

كل جامعـه   . اند، دشوار است    خوبي طرح نشده  ه  ها بايد بدانند پاسخ به سئواالتي كه گاه ب          ايراني
مرتبط با برنامه خريدهاي نظامي خارجي در تالش است تـا گزارشـي كامـل و مفـصل از كـل                     

تكميل اين تالش گسترده تا اواسط و يا اواخر اوت          . ي ايران تهيه كند   برنامه خريدهاي تسليحات  
 ميليـارد دالري معـامالت     20بزرگي اين تالش را بايد با توجـه بـه برنامـه             . مقدور نخواهد بود  

تسليحاتي خارجي ايران با دامنه وسيع تغييراتي كه از صندوق امـاني تـا اجـراي قراردادهـا در                   
ا هزاران پيمانكار اصـلي و فرعـي در آن صـورت گرفتـه اسـت،                قالب خريد كشورهاي ثالث ت    

حساب و كتاب مربوط به لغو برخي قراردادها ممكن است يك سال يا بيشتر به طـول      . دريافت
 زيرا به منظور حفظ منافع دولت آمريكا و ايران، الزم است به ادعاهاي مربـوط بـه هـر                    ،انجامد

نه بسياري از موارد را برآورد كنيم و مسلماً تغييرات          ما بايد هزي  . يك از قراردادها رسيدگي شود    
المقدور در اسرع وقت،      البته در نهايت و حتي    . بيشتري در اين قراردادها صورت خواهد گرفت      

با وجود اين، غيرواقعي است كه انتظار تهيـه         . تحليل مورد به مورد قراردادها ممكن خواهد شد       
اي برنامـه معـامالت بـود، داشـته           ش ساليانه و يـا دوره      جامعي از آنچه را كه قبالً گزار        گزارش

 در تهيـه     ايرانـي و هيـأت مستـشاري نظـامي         نيـروي باشيم، چرا كـه در آن زمـان صـدها نفـر             
هاي ماهيانه و به روز رساني اطالعات دست داشتند، در حالي كه هم اينك كل سيـستم                   گزارش

 را بـا تغييـرات      كند برنامه خريدهاي تسليحاتي ايران      رجي تالش مي  برنامه خريدهاي نظامي خا   
عالوه بر ايـن، شـايد هـر آن ادعـايي عليـه             . عظيمي كه در آن صورت گرفته است، تطبيق دهد        

 خود را يـك سـال       ،صندوق اماني ايران صورت گيرد و مسلماً برخي تأثيرات بر صندوق اماني           
  . هد دادبعد و يا بيشتر نشان خوا
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رغم همه مشكالت، در حال تهيه گزارش جامعي هـستيم          ه  با وجود اين و ب    ) محرمانه (-12
دهيم نمايندگان دولت موقت  قوياً ترجيح مي. ها ارايه خواهد شد كه در اواخر ماه اوت به ايراني      

 ضـرورتاً   نين گزارشي در ايران   زيرا ارايه چ  .  دريافت كنند  ايران اين گزارش را در اياالت متحده      
 هـستند،   به دليل محدوديت دسترسي آسان به اطالعات و مديران برنامه كه در ايـاالت متحـده               

بايد سعي كنيـد وزارت     . كند  هايي از حيث جزييات و پاسخگويي مسئولين ايجاد مي          محدوديت
جزييات بيشتر را در پيامي جداگانه در       . ين مسئله متقاعد نماييد   دفاع ملي ايران را در ارتباط با ا       
  .  ارسال خواهيم كرد7835پاسخ به پيام سفارت به شماره 

تواند با استفاده از اين تلكس پاسخي ابتدايي به يادداشت مورخ             سفارت مي ) محرمانه (-13
الت تـسليحاتي   در خصوص مـسئله گـزارش معـام       .  ژوييه وزارت امور خارجه ايران بدهد      23

  .هاي بعدي جزييات بيشتري ارسال خواهيم كرد ايران در تلكس
  . استCNO, CSA, CSAFقسمت دوم پيام درباره 

هـاي    شما مجاز هستيد به محض اينكه مركز امـور مـالي مـساعدت            ) بندي  بدون طبقه  (-14
حـساس و   پرداخت مربوط به هر مورد را تأييد كرد بـا قطعـات يـدكي غير                امنيتي دريافت پيش  
 توجه به مبلغ دالري مصوب اقدام به تدارك و پشتيباني نيروهـاي مـسلح               اقطعات تعمير شده ب   

براي ارتش و نيروي    .  ميليون دالر است   5/5مبلغ مصوب براي نيروي هوايي آمريكا       . ايران كنيد 
  . معين خواهد شدهاي مشخص ايران دريايي آمريكا نيز مبالغ پس از درخواست

به شما اطالع خواهيم داد كه چه وقت با پرداخت اولـين بخـش از               ) بندي  بدون طبقه  (-15
 از سـوي نيـروي دريـايي آمريكـا، اقـالم غيـر              هاي سفارش ايـران     مبالغ مربوط به خريد كشتي    

  . حساس موضوع معامالت تسليحاتي خارجي از حالت تعليق خارج خواهد شد
  .موافقت دارد وزارت امور خارجه -16
  

  167سند شماره 
  1358  مرداد8 -1979 ژوييه 30  بندي بدون طبقه

  سرلشگر گاست، سفارت آمريكانماينده ارشد دفاعي : از
   ستاد نيروي هوايي اسالمي ايرانرئيس، سرتيپ ايمانيان: به

   ميليون دالري5اطالعات درباره بسته پشتيباني : ضوعمو
، معاون فرماندهي لجستيك  جزييات بسته پشتيباني موضوع اين نامه را با سرتيپ صفري     -1

 مديريت ساز و برگ فرماندهي لجستيك مورد بحث و بررسـي            نيروهايستاد نيروي هوايي، و     
هـاي تـسليحاتي خـاص را      اقالم اضطراري الزم براي پشتيباني سيـستم  نيروهااين  . ايم  قرار داده 

  .اند شناسايي كرده
 در ارتباط با صندوق اماني ايران در جريان است           اقداماتي كه هم اينك در اياالت متحده       -2

ياالت متحده رسماً به ما ابالغ شده كه دولت ا. رود مي ظاهراً به سوي يك راه حل مطلوب پيش 



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

420

- و سي5-، اف 4-آمريكا با پشتيباني موارد درخواستي شما براي قطعات يدكي هواپيماهاي اف          
چنانچه به مبالغ بيـشتري نيـاز باشـد، دولـت     .  ميليون دالر موافقت كرده است5/5 به مبلغ    130

 بـا   براي شـروع كـار در ارتبـاط       . اياالت متحده درخواستي براي مبالغ بيشتر تسليم خواهد كرد        
  .تقاضايتان، اقدامات زير بايد انجام شود

 پيش از حمل اقالم و يـا شـروع هـر اقـدامي بابـت تهيـه اقـالم، مركـز حـسابداري                        -الف
به محـض  .  ميليون دالر را نقداً و از پيش دريافت كرده باشد5/5هاي امنيتي بايد مبلغ     مساعدت

كـه مـورد رسـيدگي قـرار خواهـد          توانيد درخواست خود را تسليم نماييد         رسيد مبلغ فوق، مي   
  .گرفت
 بايد قطعاً مشخص شود كه نيروي هوايي ايران مايل است ايـن اقـالم چگونـه بـرايش                   -ب

شود ابتدا از ترتيـب       به منظور حصول اطمينان از حمل سريع اين اقالم، توصيه مي          . ارسال گردد 
مـا نيـز    . لـع فرماييـد   حمل آنها اطمينان حاصل كرده و اين دفتر را در اسرع وقت از نتيجـه مط               

 دسـتور حمـل بـراي فرمانـدهي         ،هاي غيرضروري   تأخيركنيم كه به منظور پرهيز از         تضمين مي 
  . لجستيك نيروي هوايي آمريكا صادر شود

 بايد خاطر نشان ساخت كه چنانچه صندوق اماني بدهكار شود، دولت ايـاالت متحـده            -پ
 از جمله موجودي سپرده پرداخت شده در        هاي موجود دولت ايران،     مجبور است از كليه دارايي    

دولت اياالت متحـده چنـين      . ها استفاده كند    اين بسته پشتيباني خاص، براي پرداخت اين بدهي       
هاي اسپراونس تا حدود زيادي مـشكالت مـالي            زيرا فروش كشتي   ،كند  بيني نمي   چيزي را پيش  

  .صندوق اماني را برطرف خواهد كرد
  . ت بيشتر، لطفاً با دفتر اينجانب تماس بگيريد در صورت نياز به اطالعا-3
  

  168سند شماره 
  1358 مرداد 8 -1979 ژوييه 30  بندي بدون طبقه

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
) محرمانـه  (1979 ژوييـه    14 -ز  ASD:ISA/DSAA  - 141643 دفـاع     وزارت - الـف  :مرجع

 هيـأت مستـشاري     -بموضوع برنامه بازديد هيـأت خريـدهاي نظـامي خـارجي ايـران،              
 -پبا موضوع يادداشت تفاهم و صـندوق امـاني،          ) محرمانه (1979 ژوييه   9 -ز  091157

با موضوع برنامه خريدهاي نظامي     ) محرمانه (1979 ژوئن   28 -ز  281001هيأت مستشاري   
   صندوق اماني ايران-خارجي

  صندوق اماني  و بررسي برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران: موضوع
 بـود   اي از گزارش مربوط به برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايـران            الف خالصه مرجع   -1

 ب درباره تمايل وزارت دفاع ملي ايران بـه اعـزام            مرجع.  ارايه شود  كه قرار است در واشنگتن    
صـندوق امـاني، و      كلـي برنامـه خريـدهاي نظـامي خـارجي و              براي بررسي  تيمي به واشنگتن  
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.  بـود   درباره صدور مجوز اين سـفر در آينـده نزديـك            مستشاري هيأتهمچنين شك و ترديد     
اي از معاونت وزارت دفاع ملي ايران با سئواالت متعـدد در مـورد مـسايل                   پ شامل نامه   مرجع

  . هاي ارايه شده بود مربوط به صورتحساب
 ژوييـه بـه     25 يك يادداشت ديپلماتيك از طرف وزارت امور خارجه ايران كه در تاريخ              -2

رنامه خريدهاي نظـامي خـارجي و       دستمان رسيد حاكي از تمايل دولت ايران به بررسي كامل ب          
، اي از سوي سـرهنگ كامكـار      عالوه بر اين، نامه   .  است درخواست براي انجام اين كار در ايران      

معاون وزارت دفاع ملي ايران در امور تسليحاتي، دريافت داشتيم كه درآن درخواست كرده بود               
 فوريـه   3امه خريدهاي نظامي خارجي ايران كـه در يادداشـت تفـاهم مـورخ               جلسه بررسي برن  

  :هايي از نامه مذكور جهت اطالع در زير آمده است بخش.  قيد شده بود، به تعويق بيفتد1979
 و دولـت     قيد شده است كه نمايندگان ايـاالت متحـده         1979 فوريه   3در نامه تفاهم مورخ     «

هـايي   نامه ريزي براي تحويل اقالم موضوع موافقت ور مشترك برنامه خريدها و برنامه     ايران به ط  
 ژوييه مـورد بررسـي قـرار    24كه به حالت تعليق درآمده و همچنين تبعات مالي آن را تا تاريخ  

نظر به اينكه اطالعـات درخواسـت شـده در ارتبـاط بـا قراردادهـاي خريـدهاي نظـامي            . دهند
 ارايه نشده اسـت، خواهـشمند اسـت تـاريخ     وزارت دفاع اياالت متحدهخارجي هنوز از سوي     

الذكر كتبـاً بـه        با تمديد تاريخ فوق     را همچنين خواهشمند است موافقت خود    . فوق تمديد شود  
  ».اين معاونت اطالع دهيد

مقابـل فرسـتادن يـك      رسد دولت ايران در        ب گزارش شد، به نظر مي      مرجع چنانكه در    -3
هـا در ايـران        مقاومت كرده و همچنـان فـشار خواهـد آورد تـا بررسـي               به اياالت متحده   هيأت

  . اين موضوع را مفتوح نگاه داشته و هر گونه پيشرفت را گزارش خواهيم داد. صورت گيرد
ين مدارك مربوطه   هاي هزينه مربوط به ماه ژوئن و همچن          خواهشمند است صورتحساب   -4

 بتواننـد آن را مـورد بررسـي         را در اولين فرصت ممكن برايمان ارسال كنيد تا نمايندگان ايـران           
 پ قيـد شـده      مرجـع عالوه بر اين، خواهشمند است پاسخ سئواالت ايران را كه در            . قرار دهند 

  .است، برايمان ارسال كنيد
 اواخـر مـاه اوت و    ،ين تاريخ براي بررسي موضوع     به دولت ايران توصيه شده كه زودتر       -5

  .هاي مالي خواهد بود بعد از انتشار آخرين صورتحساب
  

  169سند شماره 
  1358 مرداد 8 -1979 ژوييه 30  محرمانه

  سي. ديشنگتن وا،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  ، موضوع قطعات بوئينگ و ساير مشكالت12065وزارت امور خارجه : مرجع

  747 و 707فهرست قطعات براي هواپيماهاي : موضوع
 39 وزارت امور خارجه ايران خواهان مساعدت سـفارت در ارتبـاط بـا يـك فهرسـت                   -1



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

422

ظاهراً اين فهرسـت بـه قطعـات        . ت شده اس  747 و   707اي از قطعات براي هواپيماهاي        صفحه
شود كه نيروي هوايي ايران تحت يك قرارداد مستقيم قبـل از انقـالب                قابل تعميري مربوط مي   

دولت موقت ايران هم اكنون از ما خواسته است تـا بـراي رفـع              .  فرستاده است  آمريكن  براي پن 
 ترتيبي دهيم كـه قطعـات فـوق تعميـر و بـه ايـران                ،ينياز مبرم اين هواپيماها به قطعات تعمير      

  . است747 و 707اين اولين درخواست رسمي آنها در ارتباط با هواپيماهاي . بازگردانده شود
 ميليـون دالري    5 وزارت امور خارجه ايران به اشتباه اين درخواست را بـه بـسته ويـژه                 -2

اين نكته را بـراي آنهـا روشـن         . استپشتيباني كه هم اينك در حال بررسي است، مرتبط كرده           
خواهيم كرد و توضيح خواهيم داد كه اين قطعات بخشي از يك قرارداد تجاري هستند كه بايد                 

  . اي مطرح سازند موضوع آن را در درخواست جداگانه
تواند اقدام مـستقيمي در ارتبـاط بـا درخواسـت آنهـا               دانيم دولت آمريكا نمي      اگرچه مي  -3

 درباره هواپيماهـاي بوئينـگ      مرجعتلكس  . ت مايل است پاسخي به آنها بدهد      انجام دهد، سفار  
شـايد  .  نيز مفيد واقع خواهد شـد      ما  مفيد خواهد بود و معتقديم كه اطالعات مشابهي درباره پن         

كنيم مسايل پرداخت ديگري نيز با دولت         شد، زيرا فكر مي   تر از اين با      قدري پيچيده  ما   پن مسئله
  . وجود داشته باشد و صنايع هواپيمايي ايراناير ، ايرانموقت ايران، ايبكس

طعات را بـراي فرمانـدهي لجـستيك نيـروي هـوايي             فهرست ق   مستشاري نظامي  هيأت -4
 داشـته باشـيد،      اگـر موافقـت   . ارسال كرده است كه تا چند روز ديگر به دستشان خواهد رسيد           

م تمـاس   ا  تواند براي كسب خبر درباره وضعيت فيزيكي قطعات بـا پـن             فرماندهي لجستيك مي  
شد كه چه قطعـاتي تعميـر شـده و چـه قطعـاتي              تواند شامل اين با     گزارش وضعيت مي  . بگيرد

  . اند، و اطالعاتي نظير آن تعمير نشده
  . هر گونه اطالع مفيدي در اين ارتباط موجب امتنان خواهد بود-5

  
  170سند شماره 

  1358 مرداد 10 -1979 اوت 1  
  18/3462 -يادداشت وزارت امور خارجه ايران: موضوع

 1970 ژوييه   23 مورخ   18/3462 خارجه ايران به شماره      در ارتباط با يادداشت وزارت امور     
اكثر موارد مذكور در يادداشـت قابـل فهـم          . ايم  هايمان استخراج كرده    اطالعات زير را از پرونده    

هاي يادداشـت     هاي مندرج در اينجا با شماره       شماره. نيست و احتماالً به ترجمه مجدد نياز دارد       
  .مطابقت دارد

به منظور جلوگيري از تحميل هزينه اضـافي بـر صـندوق    . م. م175 لوله يدكي توپ    30 -1
در حال حاضر اطالعات چنداني در مورد آنها نداريم         . اماني در اختيار دولت ايران قرار نگرفت      

  .ولي احتماالً اين اقالم به مشتريان ديگر فروخته شده است
 كه كليه آنها بـه ايـران  ها حاكي از آن است      پرونده: 2 اي   151- و ام  152- خودروهاي ام  -2
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  .اند تحويل شده
كليه اقالم يا به مشتريان ديگر فروخته شده، يا لغو شـده و يـا حمـل            .: ر.م. تجهيزات ش  -3

  .آنها به حالت تعليق درآمده است
 جيپ مذكور را كه موضوع يادداشـت تفـاهم نيـز            99 مورد   ،1979 مي   7 در نامه مورخ     -4

 جيپ مـذكور بـه      99ايم كه كليه      به ايشان اطالع داده   . ايم   توضيح داده  مكاربودند، به سرهنگ كا   
 را مد نظر    تواند درخواست جديد ايران     ساير مشتريان فروخته شده است ولي دولت آمريكا مي        

  .قرار دهد
مثالً بـسته پـشتيباني نيـروي       (ساس   اطالعات مربوط به پشتيباني براي قطعات يدكي غيرح        - 5

. قـرار گرفتـه اسـت     ] مربوطه ارتـش ايـران    [در اختيار نيروهاي    )  ميليون دالر  5/5هوايي به ارزش    
ايم كه تجهيزات و قطعات غيرحساسي كه حمل آنهـا            همچنين به نيروهاي ارتش ايران اطالع داده      

 بودجه و اسـترداد وجـه       به حالت تعليق درآمده است به محض تصويب اليحه تكميلي تخصيص          
تـصويب  . از سوي نيروي دريايي اياالت متحده به صندوق اماني، براي حمل آماده خواهنـد شـد               

رغم اصرار ما در طـول دو هفتـه گذشـته،           ه  الوقوع است، ولي ب     اليحه بودجه تكميلي بسيار قريب    
 حمل آنهـا     قطعات فهرستي از . اند   فوق نداده  نيروهاي ارتش ايران هنوز دستوري براي حمل اقالم       

دانيم كه چـه زمـاني        به حالت تعليق درآمده است براي سفارت ارسال خواهد شد، ولي دقيقاً نمي            
 است كه به منظور حفظ توانـايي صـندوق          تذكرقابل  . توانيم انتظار دريافت آنها را داشته باشيم        مي

  .استهايش برخي قطعات به مشتريان ديگر فروخته شده  اماني براي پرداخت بدهي
ي سفارش داده شده بود كه نهايتاً قرارداد آنها به موجب يادداشت            ا 4- اف. هواپيماي آر  16 - 6

از آنجايي كه خريدار مناسبي براي اين هواپيماهـا يافـت نـشد، قراردادهـا خاتمـه                 . تفاهم لغو شد  
انـداز   ها تا حدود زيادي تكميل شده و چـشم          توليد موتور و برخي لوازم ديگر اين جنگنده       . يافت

معـاون وزارت   . بنابراين، توليد اين وسايل و لوازم ادامه يافـت        . يافتن مشتري براي آنها خوب بود     
 از دولـت آمريكـا      4-  هواپيمـاي اف   8 خواستار تحويل    1979 مي   7 مورخ    دفاع ملي ايران در نامه    

يران اطالع  به معاون وزارت دفاع ملي ا     . شد كه قرارداد آن به موجب يادداشت تفاهم لغو شده بود          
داده شد كه شايد بتوان خط توليد آنها را بازگشايي كرد، ولي مسلماً هزينه توليد و زمـان تحويـل                    

همچنين به او اطالع داده شد كه قبل از هر گونه اقدامي، بايـد در خـصوص                 . متفاوت خواهد بود  
  .مسايل مربوط به قراردادهاي موجود خريدهاي نظامي خارجي به توافق رسيد

  
  171شماره سند 

  1358 مرداد 11 -1979 اوت 2  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از

   پشتيباني نظامي-يادداشت وزارت امور خارجه ايران: موضوع
  )شود مي براي كسب تكليف ارسال گزارش اين -متن تمام -محرمانه (-1
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 بـه سـفارت     1979 ژوييـه    30 در تـاريخ     1979 ژوييـه    23 يادداشتي ديپلماتيك با تاريخ      -2
اين يادداشت از اداره حقوقي وزارت امور خارجه ايـران صـادر شـده بـود، كـه                  . واصل گرديد 

  :آيد ترجمه آن در زير مي
 

  يادداشت
  19/3462         وزارت امور خارجه       

  1979 ژوييه 23اداره حقوقي                         
وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران تعارفات خـود را بـه سـفارت ايـاالت متحـده            

 احترامـاً عالقمنـدي دولـت موقـت         ،امريكا اظهار و با اشاره به برنامه خريدهاي نظـامي ايـران           
 وسائل و خدمات زير طبق قراردادهاي منعقده بـه اطـالع            جمهوري اسالمي ايران را به دريافت     

  :رساند مي
  .م. م175 عدد لوله يدكي توپ 30 -1
  152- و ام151- خودروهاي ام-2
  .ر.م. تجهيزات ش-3
   دستگاه جيپ99 -4
  . قطعات و لوازم يدكي براي كليه وسائل موجود در صورت لزوم-5
  بوطهي با لوازم مرا 4-اف. فروند هواپيماي آر8 -6
  130-سي بهسازي هواپيماهاي -7
  4- بهسازي هواپيماهاي اف-8
   آموزش پشتيباني و قطعات يدكي براي كليه وسائل موجود در صورت لزوم-9

  پونر عدد موشك ها96 -10
  LCM-6 دستگاه قايق 4 -11
   آموزش پشتيباني قطعات و لوازم يدكي كليه وسائل موجود در صورت لزوم-12

  .شمارد يد احترامات فائقه مغتنم ميموقع را براي تجد
 از نظر ما اين يادداشت يك قدم مشكل ولي مثبت است كه دولت موقت ايران در مسير                  -3

هاي تسليحاتي سـاخت آمريكـا برداشـته      از سيستمدرخواست پشتيباني لجستيك اياالت متحده    
هن ما را به خود مشغول داشته و نيـاز بـه            با وجود اين، برخي از جوانب اين يادداشت ذ        . است
  .سازي دارد شفاف

، معاون وزارت دفاع، قبالً به طور شفاهي به ما گفتـه بـود كـه     كامكارگ اگرچه سرهن -الف
 صـادر كـرده     اي مجوز ادامه روابط نظامي را با اياالت متحـده           نخست وزير ايران با امضاي نامه     

  . است، ولي محتويات آن نامه را براي ما فاش نساخت
هاي اخير حرفي از اين نامه بـه           نه وزير امور خارجه و نه هيچكس ديگري در صحبت          -ب
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  . ما نزده بود
 اين نامه از اداره حقوقي وزارت امور خارجه صادر و حداقل بـا اداره چهـارم سياسـي                   -پ

 بدان معنا باشد كه آنهـا       مسئلهشايد اين   . ارتخانه هماهنگ شده است   در همان وز  ) قاره آمريكا (
خواهند فعالً از سطحي نسبتاً پايين اين درخواست را مطرح كنند و يا اينكه تبعات حقـوقي                   مي

چنانكه قبالً نيز گزارش شده است، دفتر معاونت وزارت دفـاع           . براي اين معامالت قايل هستند    
 مطرح ساخته كه دولت اياالت متحده، برخالف آنچه در يادداشـت             حقوقي را  مسئلهمكرراً اين   

هـاي    تفاهم قيد شده، در مورد تمامي اقداماتي كه بايـد بـراي حفـظ توانـايي پرداخـت بـدهي                   
هايي كه آنها     نمونه. داد، با وزارت دفاع ايران مشورت نكرده است         صندوق اماني ايران انجام مي    

  :كنند به شرح زير است ذكر مي
 رغـم درخواسـت ايـران     ه  ي ب ا 4-اف.ربوط به كليه هواپيماهاي آر    خاتمه قراردادهاي م  ) 1(

  .براي خريد هشت فروند از هواپيماهاي فوق
 كشتي، بعد از اعـالم توسـط        4 انجام هزينه از پولهاي صندوق اماني براي ادامه ساخت           )2(

  . كشتي لغو شده است4اد هر رژيم سابق و دولت موقت ايران، مبني بر اين كه قرارد
.  آنهـا را پرداختـه بـود        نگاه داشتن و فروش قطعات يدكي كه دولت ايران قـبالً هزينـه            ) 3(

 را مـسئله ها باز هم ايـن     كنيم ايراني   ايم، فكر مي    اگرچه ما براي هر اقدام داليل منطقي ارايه داده        
   .مطرح خواهند كرد

  .كند  خواهان پاسخ هستيد، كفايت ميها را كه   پاسخهاي پيشين، برخي گزينه-ت
  .ها نيستيم  ما قادر به ترجمه دقيق بعضي از گزينه-ث
سازي هر يك از مواردي كه در يادداشت وزارت امـور خارجـه                قصد داريم براي شفاف    -3

 درخواست كنيم تا جلـسه مـشتركي بـا حـضور نماينـدگان وزارت امـور                 ،ايران قيد شده است   
.  برگـزار شـود     مستـشاري  هيـأت زارت دفاع، بخش سياسي سفارت و       خارجه ايران، معاونت و   

در همـين  . ي حل اين مـسايل جويـا شـويم    كنيم نظر آنها را درباره نحوه    عالوه بر اين سعي مي    
 توضـيحي و مباحثـاتي       بايد اين موارد را در طول جلسات       ارتباط، معتقديم وزارت دفاع آمريكا    

چه ما ابتكـار عمـل بـه    . ريزي شده است، مورد بررسي قرار دهد      كه براي اواخر ماه اوت برنامه     
خرج بدهيم و چه ندهيم، هيچ شكي نيست كه دولت موقت ايران در زمان برگزاري كنفـرانس                 

يمي موارد يك، دو، سـه، چهـار، پـنج، شـش، و ده قـد              .  را مطرح خواهد كرد    مسئلهمزبور اين   
  .هستند و بقيه موارد قدري جديدترند

ايـن  . ، وزير دفاع ايران، مالقات خواهد كرد اوت با تيمسار رياحي6 كاردار روز دوشنبه   -4
يك مالقات غيررسمي است كه پيش از دريافت يادداشت وزارت امورخارجه ترتيب داده شده              

  . مفصل درباره اين يادداشت پرهيز كندكند از بحث  كاردار سعي مي. بود
.  ذكـر شـد، هنـوز مـشخص نـشده اسـت            3 زمان برگزاري جلسه مشتركي كـه در بنـد           -5

بسيار مفيد خواهد بـود اگـر       . ي آينده ايراني برگزار شود      اميدواريم اين جلسه در نيمه دوم هفته      
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هايي در اختيار ما قرار     اطالعات و راهنمايي   ،هاي مربوطه پيش از برگزاري اين جلسه        وزارتخانه
در زير سئواالت و توضيحاتي كه درباره موارد مذكور در يادداشت وزارت امور خارجـه               . دهند

  :گردد ايران داريم، برايتان ارسال مي
 .هيچ اطالعي نداريم. م. م175هاي   لوله يدكي توپ30ما درباره وضعيت . الف-
) 2اي-151-ام (152- و ام  151-ي ام طبق سوابقي كه درسفارتخانه داريم، خودروها     .  ب-

  وجود دارد؟مسئلهآيا سوابقي از اين . اند  تحويل شدهبه ايران
قبًال به معاون وزارت دفاع ايران اطالع داده شده بود كه تجهيزات            . ر.م.تجهيزات ش .  پ-

 ن وضعيت حاصل شده است؟آيا تغيير در اي. اند  توقيف شدهفوق در اياالت متحده
 به   مستشاري نظامي  هيأتتلكس  .  چندان جديد نيست   مسئلهاين  .  دستگاه جيپ  99.  ت-

 بــا موضــوع تقاضــا بــراي اطالعــات و     1979 اوت 1ز مــورخ 011247شــماره 
 .هاي بيشتر راهنمايي

كنـيم ايـن      فكر مي . زومقطعات و لوازم يدكي براي كليه وسائل موجود در صورت ل          .  ث-
 .مورد مربوط به قراردادهاي جديد پشتيباني باشد

 مـسئله اين مورد احتماالً شامل چند  . ي با لوازم مربوطه   ا 4-اف. فروند هواپيماي آر   8.  ج-
 :است

هاي باالي خاتمه قرارداد كه پول زيـادي از آن بـه صـندوق مـسترد نـشده                    هزينه) 1(
  .است

تـوان توليـد ايـن هواپيماهـا را از سـر       صورت گيرد، مي آيا اگر پرداخت جديدي     ) 2(
  گرفت؟

ها به سبب خاتمه قراردادها       چنانچه اين هواپيماها خريداري شوند، افزايش هزينه      ) 3(
  و افزايش تورم با گذشت زمان چقدر خواهد بود؟ 

  اند؟ افتد كه بخشي از آنها توليد شده چه اتفاقي براي لوازمي مي) 4(
دانــيم دقيقــاً چــه چيــزي مــد نظــر  نمــي. 4- و اف130-ســيپيماهــاي بهــسازي هوا.  چ-
به اعتقاد ما   . كنيم منظور آنها سرويس كلي آماد فني و تعميرات است           هاست، ولي فكر مي     ايراني

د فنـي را     توانايي انجام كـار در سـطح آمـا         كشد تا صنايع هواپيمايي ايران      زمان زيادي طول مي   
ات آماد فني كه تحت كنترل نيروي هوايي اياالت متحده اسـت            تأسيسآيا  . دوباره به دست آورد   

  تواند اين بار كاري را جذب كند؟ مي
اصـالً  . آموزش پشتيباني قطعات و لوازم يدكي كليه وسائل موجود در صـورت لـزوم             .  ح -

  :دشايد منظورشان اين باش. كنيم ها را درك نمي منظور ايراني
  ها و مديران؛  براي تكنسين در اياالت متحده آموزش) 1      (
به منظور حل مشكالت لجستيك؛ هرچند در اين مرحله غيرمحتمـل    TDYهاي    تيم) 2      (

  .ها، غيرنظاميان يا نظاميان هاي بيشتر براي آموزش تكنسين است، درخواست
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 و مركز   ISAما پاسخي را كه از      .  هم چندان جديد نيست    همسئلاين  .  راكت هارپون  96.  خ -
مايل نبوديم در   : ايم  هاي مالي دريافت كرده بوديم، به آنها ارايه داده           مساعدت سازمانامور مالي   

حالي كه كنگره در حال بررسي اليحه بودجه تكميلي وزارت دفاع است، موجب اختالل در آن                
 نيـز بـه طـور        مستـشاري  هيـأت . رسـي خـواهيم كـرد     شويم و درخواست آنها را در آينـده بر        

 رسانده است كه تا زماني كه دولت اياالت متحده از امنيت            غيررسمي به اطالع سرهنگ كامكار    
مـسايلي كـه    . نخواهد شـد   ارسال   هاي هارپون براي ايران     ها مطمئن نشود، موشك     كافي موشك 

  :احتماالً مطرح خواهند شد عبارتند از
هاي   هاي هارپون را براي استفاده در قايق        دولت اياالت متحده موافقت كرده بود موشك      ) 1(

 9هـا     ولي حاال ايرانـي   .  قرار دهد   در اختيار ايران   LACOMBATTANTEگشتي تندروي فرانسوي    
خود را در اختيار دارند بدون آنكه موشكي به آنها تحويل شده باشد،              قايق سفارش    12قايق از   

  . اند فايده ها بي و اين به معناي آن است كه قايق
چنانچه دولت اياالت متحده با خريد و تحويل آنها موافقت كند، دولـت موقـت ايـران                 ) 2(

  . ور زمان را بپردازدبايد مبالغ اضافي بابت افزايش قيمت آنها در طول سال و همچنين هزينه مر
  .هيچ اطالعي از اين بابت نداريم. LCM-6چهار قايق .  د-
  . است9ظاهراً مورد دوازده تكرار مورد .  ذ-

  لينگن
  

  172سند شماره 
  1358 مرداد 12 – 1979 اوت 3  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  1979 ژوييه 27 -ز 272322 وزارت امور خارجه -، ب7835 تهران -الف: مرجع

   ايران، قطعات يدكي براي نيروهاي مسلح ايرانيصندوق امان: موضوع
اصالحاتي كه در    و   ل و تغييرات  هاي پيشنهاد و قبو     عالوه بر كليه نامه   ) بندي  بدون طبقه  (-1

آنها صورت گرفته است، معتبرترين منابع اطالعاتي موجود در ارتباط با برنامه خريدهاي نظامي        
هـاي    هاي هزينه خريدهاي نظامي خارجي، صورتحساب       صورتحساب:  عبارتند از  خارجي ايران 

، اطالعـات مربـوط بـه       2 و   1-1513هاي شماره     حساب دارايي خريدهاي نظامي خارجي، فرم     
 دربـاره تجديـد سـاختار برنامـه خريـدهاي نظـامي             1135) آر.اي( قراردادها، و گزارش     خاتمه

توانيد براي پاسـخ      مي. همه اين مدارك به طور متناوب برايتان ارسال خواهد شد         . خارجي ايران 
  .استفاده كنيد از اين مدارك 1979 ژوييه 23به يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 

هاي امنيتي دفاعي براي كمك به دولت موقت ايران            مساعدت سازمان) بندي  بدون طبقه  (-2
 RCS 1100دهـي   در درك و بازسازي سوابق خريدهاي نظامي خارجي ايران، از سيستم گـزارش 

  :اطالعات زير را ارسال خواهد كرد
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شامل قراردادهـاي انجـام     (ا   فهرست ماهيانه مربوط به وضعيت كليه قرارداده       -)C(گزارش  
  )شده

ليه قراردادهاي اجرا شده    تحويل اقالم در ارتباط با ك      و    وضعيت ماهيانه خريد   -)E(گزارش  
  و مفتوح

هاي سه ماهيانه زير براي كليه قراردادهاي امضا شده، قبول شـده، اجـرا شـده و بـه        گزارش
  : انجام رسيده
   خالصه وضعيت خريدها-)D(گزارش 
  الصه وضعيت برخي اقالم   خ-)G(گزارش 
  ها  وضعيت خريدها و تحويل-)H(گزارش 
   اقالم خريداري شده با شماره انبارداري ملي-)I(گزارش 

 بوسيله نامه براي شـما ارسـال   1979 اوت 6ها تا تاريخ  اولين مجموعه كامل از اين گزارش    
  .خواهد شد

ابداري فـروش اقـالم بـه        شود كـه امـور مربـوط بـه حـس           تأكيدبايد  ) بندي  بدون طبقه  (-3
هـاي   بنابراين سيستم گزارش. ريزي مجدد و لغو قراردادها هنوز ادامه دارد مشتريان ديگر، برنامه 

RCS 1100تر از تجديد ساختار واقعي كل برنامه خريدهاي نظامي خارجي   ضرورتاً قدري عقب
  . خواهد بودايران
ه گزارش شد، اولين وجوه حاصل از فروش اقـالم          چنانكه در تلكس جداگان   ) محرمانه (-4

هـاي اسـپراونس      بابت فروش كشتي  )  ميليون دالر  5/490يعني  (سفارش ايران به مشتريان ديگر      
 اجـازه داد تـا      مـسئله همـين   . به نيروي دريايي اياالت متحده به صندوق اماني ايران مسترد شد          

به محض آنكه دولت موقت ايـران  . ودبندي آزاد ش   حمل قطعات يدكي و ساير اقالم بدون طبقه       
  .دستورات كافي براي حمل آنها را صادر كند، اين اقالم آماده تحويل خواهند بود

ما هنوز بر اين باوريم كه به منظور درك بيشتر و بهتر، حـضور يـك                ) بندي  بدون طبقه  (-5
ت متحـده در  تيم خريدهاي خارجي ايراني در اياالت متحده، بهتر از حضور يـك تـيم از ايـاال             

شما، با در نظر گرفتن پاسخ مثبت اياالت متحده نسبت به تقاضاهاي خريـد لـوازم                . ايران است 
يدكي و ارسال آنها كه براي طرف مقابل خشنود كننده است، بايـد تـالش خـود را در تـشويق                     

   .اعزام يك تيم براي بازديد از اياالت متحده ادامه دهيد
هـاي مربـوط بـه         اوت، ادارات نظـامي گـزارش      24-22س  در كنفران ) بندي  بدون طبقه ( -6

هاي امنيتي دفـاعي و غيـره ارايـه            مساعدت سازمانبرنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران را به        
انـد و      نيز براي حضور در اين كنفـرانس دعـوت شـده            مستشاري هيأتنمايندگان  . خواهند داد 

طالعات بيشتر و درك بهتري از برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران بـه             شود با ا    بيني مي   پيش
  .اين كشور بازگردند و بتوانند آنها را در اختيار مقامات ذيربط كشور قرار دهند

  ونس
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  173سند شماره 
  1358 مرداد 12 -1979 اوت 3  محرمانه

   تهران، مستشاري نظاميهيأت: به  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: از
 و مالقـات هيـأت ايرانـي دربـاره     1979 ژوييه -ز 181042 هيأت مستشاري    -الف: مرجع

، وضعيت  1979 ژوييه   16 -ز  161715  وزارت دفاع  -برنامه خريدهاي نظامي خارجي، ب    
، 1979 ژوييــه -ز 172333  وزارت دفــاع-هــا، پ بينــي وق امــاني و پــيشموقــت صــند

  هاي خريدهاي نظامي خارجي  درخواست براي مدارك مربوط به برنامه
  ]با ايرانيها [ اطالعات مربوط به برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران و مالقات: موضوع

اطالعـات تفـصيلي تجديـد      معتبرترين منـابع موجـود در ارتبـاط بـا           ) بندي  بدون طبقه  (-1
، 1135) آر.اي(هــاي  گــزارش: ســاختار برنامــه خريــدهاي نظــامي خــارجي ايــران عبارتنــد از

آنها را در اسرع وقت برايتان ارسـال        . ها، و صورت وضعيت حساب دارايي       صورتحساب هزينه 
  .كنيم مي

ديم مطالـب    الف، خواهشمن  مرجع 5در ارتباط با موارد مربوط به بند        ) بندي  بدون طبقه  (-2
  :زير را به اطالع مقامات ذيربط ايراني برسانيد

هـاي متقابـل را بـا         توانيد اطالعات تفصيلي مربـوط بـه تـسويه          مي) بندي  بدون طبقه  (-الف
 1979 مـي    هـاي مـاه     خواندن صورت وضعيت حساب دارايي كه همراه با صورتحساب هزينـه          

ر براي حساب دارايـي همـراه بـا         يك صورت وضعيت ديگ   . برايتان ارسال شد، به دست آوريد     
 سـازمان مركـز امـور مـالي       . گـردد   ها در مـاه اوت برايتـان ارسـال مـي            صورتحساب آتي هزينه  

 بـراي   1979اي مربوط بـه مـاه ژوئـن و ژوييـه              هاي امنيتي صورت وضعيت جداگانه      مساعدت
  .حساب دارايي تهيه و در اسرع وقت برايتان ارسال خواهد كرد

ظاهراً روند حسابرسي از دست دولـت موقـت ايـران خـارج شـده               ) بندي  بدون طبقه  (-ب
هـا از سـوي معـاون وزيـر دفـاع ملـي ايـران، بـه ويـژه لغـو                       است، مثالً لغو برخي درخواست    

اسـتفاده  شود كه مدتها پيش به ايران تحويـل و            قراردادهاي مربوط به مهمات، شامل اقالمي مي      
  .شده است

بخـشي از بـسياري     : تقريبي ناشي از خاتمه قراردادها    خسارات مالي   ) بندي  بدون طبقه  (-پ
هـاي پيـشنهاد و قبـول و          هاي نامـه    از قراردادها ولي نه همه آنها، در جداول زمانبندي پرداخت         

هاي سه ماهيانه بدون در نظر گرفتن ستوني جداگانه براي آنهـا و بـدون                 همچنين صورتحساب 
  . ظ شدندهاي صندوق اماني ملحو محاسبه جداگانه در هزينه

چنانچه دولت موقت ايران مايل به دريافت اطالعات بيـشتري باشـد،       ) بندي  بدون طبقه  (-3
تـوانيم ارايـه      بايد آن را مشخصاً در تقاضاي خود ذكر كند تا ببينيم اطالعات فوق را چگونه مي               

هاي مربـوط بـه اطالعـات مـالي و صـندوق امـاني بـراي             خواهشمند است تمامي تلكس   . كنيم
AfAFC  هاي امنيتي نيز ارسال گردد  مساعدتسازمانو مركز امور مالي.  
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به محض دسترسي بـه اطالعـات مفيـد نظيـر اطالعـات مربـوط بـه                 ) بندي  بدون طبقه  (-4
، و فهرسـت   ) پ مرجع(، مدارك مربوط به خريدهاي نظامي خارجي        ) ب مرجع(صندوق اماني   

  .) ه نامه برايتان ارسال خواهيم كردبوسيل(لوازمي كه ارسال آنها به حال تعليق درآمده است 
 بـراي بررسـي برنامـه       اولين گزينه ما همچنان اين است كـه تيمـي از ايـران            ) محرمانه (-5

همچنان داريم خودمان را براي كنفـرانس اواخـر         .  سفر كند  خريدهاي نظامي خارجي به آمريكا    
 بـراي    مستـشاري  هيأتز پيشنهاد شما براي اعزام نمايندگان       با وجود اين، ا   . كنيم  اوت آماده مي  

كنـيم نماينـدگان فـوق در         پيشنهاد مي . كنيم   استقبال مي  كسب اطالعات بيشتر در اياالت متحده     
ضور نمايندگان كنفرانسي كه قرار است براي بررسي برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران با ح            

بـا توجـه بـه      .  برگزار شود، شركت كننـد      اوت در پنتاگون   24 تا   22ادارات نظامي در روزهاي     
، و  انگلمـن ، ناوسـروان     شـيرر  ناخـدا سـوم   يت آنها در ايـران،      مأموريت گردشي و مدت     مأمور

 و سپس ديـدار از       ظاهراً نامزدهاي حائز شرايط براي حضور در كنفرانس پنتاگون         استوار ريگان 
در .  اول خواهنـد بـود   درجههاي امنيتي براي كسب اطالعات         مساعدت سازمانمركز امور مالي    

از ايـن كنفـرانس،     تواننـد بـا اطالعـات كامـل و بـه روز شـده                 يت، آنهـا مـي    مأمورخاتمه اين   
هـا و صـورت وضـعيت حـساب دارايـي، و              ، صورتحـساب هزينـه    1135) آر.اي(هاي    گزارش

  . بازگردند مربوط به ايران ديگريهمچنين اطالعات
  

  174سند شماره 
  1358 مرداد 12 -1979 اوت 3  محرمانه

   تهران، مستشاري نظاميهيأت: به  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: از
 هيـأت   - ژوييه با موضـوع بـاال، ب       23 -ز  230902 هيأت مستشاري نظامي     -الف: مرجع

 -ز  161715- وزارت دفـاع     - ژوييه با موضوع بـاال، پ      21 -ز  210905مستشاري نظامي   
، موضـوع   79 ژوئن   28 -ز  281001هيأت مستشاري نظامي     - ژوييه با موضوع باال، ت     16

  ايران صندوق اماني خريدهاي نظامي خارجي
  ها بيني و پيشموقت وضعيت صندوق اماني : موضوع

 1979 مـي    ها و گزارش ماه     بيني  وضعيت صندوق اماني موقت و پيش     ) بندي  بدون طبقه ( -1
اگرچـه تغييـرات    . صندوق اماني بهترين برآوردها در زمان تهيـه آن بـود           در مورد    سرهنگ پتي 

اي در بزرگي اين برآوردها رخ نداده است، به موازات پيشرفت ما در فرايند تعيين تكليف   عمده
تر، قراردادهاي منفرد در فراينـد پيچيـده و طـوالني لغـو               قراردادها و دستيابي به اطالعات موثق     

هاي مجدد، فروش اقـالم بـه مـشتريان ديگـر، و مـذاكره در مـورد آنهـا                     زيري  قراردادها، برنامه 
  .  منعكس خواهد كردشده استتغييراتي را كه در اين برآوردها حاصل 

 ت پاسخ كامـل بـه آن        مرجعاز اينكه به دليل اشتباه در درك صحيح         ) بندي  بدون طبقه  (-2
همين تلكـس آمـده     » ر« قسمت   4بند  اطالعات الزم در    . طلبيم   افتاد، پوزش مي   تأخيرقدري به   
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هاي هزينه مستقيماً براي      سئواالت آتي خود را در مورد اطالعات مربوط به صورتحساب         . است
  . هاي امنيتي ارسال نماييد مركز امور مالي آژانس مساعدت

 پ را نبايد در حكم اطالعات تكميلي تلقي كرد، زيرا تغييراتي            مرجع) بندي  بدون طبقه  (-3
هـاي    رديـف . ر بودجه تكميلي وزارت دفاع اعمال شد، اطالعات را كـامالً تغييـر داد             كه فقط د  

 112 و 59بايـد بـه ترتيـب    ) 6 و 5 الـف، بنـد   مرجع(مربوط به استرداد وجه به صندوق اماني   
  .ميليون دالر باشد

  :ساير اطالعات اضافي به شرح زير است) بندي بدون طبقه (-4
 تغييــرات مثبــت حاصــل از فــروش -PEACE ZEBRA برنامــه) بنــدي بــدون طبقــه (-الــف
 به مشتريان ديگر در همان ابتدا در برآوردهاي بعدي هزينه ملحـوظ شـد و                16-هاي اف   دارايي

  .بنابراين به برداشت كمتري از صندوق اماني نياز دارد
   مشابه مورد باال-PEACE ROLLبرنامه ) بندي بدون طبقه (-ب
هـاي     اين برنامه به منظور تفكيك هزينـه       -CG-993هاي    شتيبرنامه ك ) بندي  بدون طبقه  (-پ

گـذاري منـصفانه      هاي ايران بر اساس محورهـاي قيمـت         نيروي دريايي اياالت متحده و حساب     
به مـوازات   . اقالم سفارش اين كشور جهت فروش آنها به نيروي دريايي در حال بررسي است             

ترداد وجوه بـه صـندوق امـاني نيـز اصـالح        ها و ميزان اس     ها، برآورد هزينه    پيشرفت اين بررسي  
تـا  .  قرارداد بزرگ است   50 رديف مجزاي تعهد و نزديك به        500ها شامل     اين بررسي . شود  مي

زماني كه اين تالش به انجام برسد، برآوردهاي خود را اصالح خواهيم كرد و دليل تغييراتي كه                 
  .كنيد نيز همين است در اعداد و ارقام مشاهده مي

چنانكـه  .  علت افزايش مبالغ كنوني اسـت      ،اصالح برآوردهاي اوليه  ): بندي  ن طبقه بدو (-ت
هـاي هـارپون       پ خاطر نشان شده است، هـيچ بودجـه تكميلـي بـه خريـد موشـك                 مرجعدر  

اختصاص نيافته است و نيروي دريايي اياالت متحده در حال بررسـي امكـان فـروش آنهـا بـه                    
  . راي آنهاستريزي مجدد ب مشتريان ديگر و يا برنامه

 يافتن انداز نه چندان خوبِ با توجه به چشم: 46-كي.اژدرهاي ام) بندي بدون طبقه (-ث
بينانه بود كاهش پيدا كرده  مشتريان بالقوه براي اين اقالم، برآوردهاي اوليه كه قدري خوش

 ، مبالغ واقعي1979 ژوييه 24از تاريخ . هنوز تكليف نهايي اژدرها مشخص نشده است. است
اي كه احتماالً مسترد   ميليون دالر بوده و مبالغ بالقوه9/14كه به صندوق مسترد شده است كالً 
  .شود  ميليون دالر برآورد مي4/7خواهد شد 

شـد بـه      اي كـه بـرآورد مـي         اصالح مبالغ اوليـه    -هاي اسپارو   موشك) بندي  بدون طبقه  (-ج
 و خريـدار  هايي كه بر عهده ايـران  با محاسبه بهتر هزينه    همراه   ، مسترد شود  صندوق اماني ايران  

  . جديد قرار دارد، موجب كاهش اعداد و ارقام مربوط به اين مبالغ شده است
 چنانچه براي همه اين اقالم مشتري ديگري پيدا نـشود، هنـوز   -ECM PODS) محرمانه (-چ

  .تصميمي قطعي درباره مابقي آنها گرفته نشده است
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 ميليون دالري كه از صندوق امـاني برداشـت   5/0 مبلغ -M113 APC): بندي بدون طبقه (-ح
كنيم كه با فـروش آن بـه          بيني مي   هاي تاو بوده و پيش      شده است بابت سيستم مربوط به موشك      

  . يك مشتري ديگر، كل مبلغ به صندوق اماني مسترد شود
افزايش مبـالغ بـه دليـل       ). وي هوايي ارتش  نير(پشتيباني هليكوپترها   ) بندي  بدون طبقه  (-خ

  : انجام شد1979 ژوئن 20تا  مي 1هاي زير بود كه از  پرداخت
  

مبلغ به   شرح   قرارداد رديف
 هزار دالر

)1(  CASE WAK     
  استرداد مبالغ بابت خدمات انجام نشده   

  ارايه خدمات آموزش زبان
  هاي آماده سازي هزينه

1137  
632  
6202  

)2(  CASE WAL     
  استرداد مبالغ بابت خدمات انجام نشده    

  ارايه خدمات آموزش زبان
  هاي آماده سازي هزينه

752  
62  
403  

)3(  CASE VZZ     
  استرداد مبالغ بابت خدمات انجام نشده    

  هاي آماده سازي هزينه
568  
4915  

)4(  CASE VCC استرداد مبالغ بابت خدمات انجام نشده  
  قراردادهاي فرعي

  ي آماده سازيها هزينه

12  
71  

7593  
)5(  CASE VCB      

  5  استرداد مبالغ    
 و نفراتسازي شامل هزينه جابجايي  هاي آماده هزينه    )6(

كه (يت و محل سكونت مأمورالعاده  ، فوقوسايل
  و تسويه) شامل محل امن موقت نيز بود
   برخي مطالبات

  

   
ردادهاي مربوطه به محـض خاتمـه       هزينه و خسارت خاتمه همه قرا     ): بندي  بدون طبقه  (-د

در بسياري از موارد، تعيين هزينـه و خـسارت خاتمـه قراردادهـا بعـد از          . آنها ارايه خواهد شد   
  .مذاكره با پيمانكاران انجام خواهد شد
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  . را داده است الف پاسخ سئواالت سرهنگ كامكارمرجع 8بند ): بندي بدون طبقه (-ذ
 CASE STA-STY – 16-برنامه اف) 1  (

  :دهد كه  ژوييه نشان مي6هاي نيروي هوايي از تاريخ  گزارش) الف(
  

CASE برآورد كل خسارات مالي  
  )هاي اداري بدون ملحوظ كردن هزينه(

STA-STY FRAME 0/25ميليون دالر   
STB-STY SUPPORT 3/59ميليون دالر   

  
                ارايـه شـد بـر اسـاس اطالعـاتي           1979ه مارس   هايي كه در صورتحساب ما      بدهي) ب(

حساب تجهيزاتـي كـه بـه سـاير         . بود كه نيروي هوايي در آن زمان در دست داشت         
منابع فروخته شد كامالً اصالح نشده بود، زيرا نيازهاي ساير مشتريان كامالً مشخص        

  . نبود
 ,AAJ, AAK, AAL, AAM, AAI، 1979سـال مـالي    (TAFTقراردادهاي مربوط بـه تـيم   ) 2  (

AAH                    (  
 با ملحوظ كردن نيازهاي مالي      1979بيني مبالغ در صورتحساب ماه مارس         پيش) الف  (

  .احتمالي تا پايان ماه سپتامبر محاسبه شده بود، به شرح زير است
   ميليون دالر3/72  1979قراردادهاي سال مالي 
   ميليون دالر3/27  1978قراردادهاي سال مالي 

   ميليون دالر6/99  جمع كل
  

 گـزارش   1978هاي زير در طـول مـاه ژوئـن            بيني شده فوق، هزينه     از مبالغ پيش  ) ب  (
  .  منعكس خواهد شد1979هاي ماه ژوئن  شده بود كه در صورتحساب هزينه

   ميليون دالر3/47  1979قراردادهاي سال مالي 
  يون دالر ميل8/7  1978قراردادهاي سال مالي 

  
كـه تحـت پوشـش ايـن قراردادهـا           هايشان   و اعضاي خانواده   نفراتهزينه تخليه   ) پ( 

بودند، بازگرداندن اثاثيه منزل آنها، و مطالبـات ديگـري كـه مـرتبط بـا آنهاسـت در                   
هـا    تعيين مبلغ دقيـق هزينـه     . هاي مربوط به اين قراردادها گنجانده خواهد شد         هزينه

  . ول انجامدممكن است چندين ماه به ط
 ,VZZ, WAKقراردادهاي ( قرارداد پيمانكاران براي پشتيباني هليكوپترها و ساير خدمات ) 3 (

WAL, WAG, ETC(  
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توانـد فهرسـت    هـاي امنيتـي مـي    در صورت لزوم، مركز امور مالي مساعدت      ) الف (
 قالـب فهرسـت فـوق بـا       . هاي متعلقه به اين موارد را تهيـه كنـد           كاملي از هزينه  

اين فهرست با ذكـر شـماره       . تهيه خواهد شد  ) FKA/B(تفصيلي تحويل   فهرست  
 اگر لوازم تحويـل شـده باشـد، خـدمات انجـام شـده، و يـا                  ،انبار، شماره قطعه  

  . ها بابت خدمات باشد، ارايه خواهد شد مشخصات مشابه در صورتي كه هزينه
ر را برايمـان    در صورت نياز به نسخه رونوشت، لطفاً مشخصات قرارداد مورد نظ          ) ب( 

  . هاي هزينه ارايه شده است ها قبالً به همراه صورتحساب اين فهرست. ارسال كنيد
  )ABS(هاي فونيكس  موشك) 4     (

جـدول  .  اسـت  اند و هزينه آنها بر عهـده ايـران          هاي فوق توليد شده     موشك) الف          (
نيروي دريايي به دستمان رسيده اسـت، بـدهي          از   1979ها كه در ماه آوريل        زمانبندي پرداخت 

هـاي امنيتـي       مساعدت سازمانمركز امور مالي    . دهد   ميليون دالر را نشان مي     7/177نقدي برابر   
هايي را كه قبالً انجام شده بود بابت اقالم تحويل شده و پيـشرفت كـار بعـالوه مبلـغ                      پرداخت

 محاسـبه كـرده     1979 پايان ماه سپتامبر     بيني شده براي برداشت از صندوق اماني تا         اضافي پيش 
بـه منظـور پوشـش دادن ايـن         . شـود    ميليون دالر را شـامل مـي       7/177است، كه مبلغي برابر با      

  .  برداشت شده استXFT ميليون دالر از حساب دارايي 5/41ها، مبلغ  بدهي
 ژوييـه   9 هـا، از تـاريخ      اي در ارتباط با پرداخت      جدول زمانبندي اصالح شده   ) ب          (

هاي امنيتـي رسـيده اسـت كـه ظـاهراً نـشان         مساعدتسازمان، به دست مركز امور مالي   1979
ها در صورتحساب     پس از محاسبه نهايي هزينه    . دهد برآوردهاي پيشين بسيار باال بوده است        مي

 مـسترد شـده و در صـورت         XFTماه ژوئن، وجوه اضافي در ايـن ارتبـاط بـه حـساب دارايـي                
  .همين رويه درباره موارد ديگر نيز اجرا خواهد شد. فوق منعكس خواهد شدوضعيت حساب 

  .گزارش وجوهي كه انتقال يافته است) 5     (
  ):الف          (

  
ارزش   ارزش به دالر  قرارداد

هاي  تحويل
  گزارش شده

  توضيحات

VHU 238693  448987   مبالغ منتقل شده از حسابXFT براي 
  ها تسويه تحويل

CSF 3926298  5582756   مبالغ منتقل شده از حسابXFT براي 
  ها تسويه تحويل

TZE 100441  192293   مبالغ منتقل شده از حسابXFT براي 
  ها تسويه تحويل
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ارتش اياالت متحده بار ديگر صحت مبلـغ گـزارش شـده بابـت     : CASE CSF) ب          (
جهـت  ) 1976مـارس تـا ژوييـه    (اه   مـ  4اين قـرارداد بـه مـدت        . كند   مي تأييداقالم تحويلي را    

  . درخواست لوازم اضافي تمديد شده بود
ارتش اياالت متحده بار ديگر صحت مبلـغ گـزارش شـده بابـت     : CASE TZE) پ          (

  .اين قرارداد در حال خاتمه يافتن است. كند  ميتأييداقالم تحويلي را 
زينه تحويل يكي از اقـالم اشـتباهاً دو   در ارتباط با اين قرارداد، ه: CASE VHU) ت          (

پس از اصالح ايـن مـورد از        . بار قيد شده بود كه ارتش آمريكا در حال اصالح اين مورد است            
هاي امنيتي، وجوه اضافي به حساب دارايي بازگردانـده            مساعدت سازمانسوي مركز امور مالي     

  . دالر00/214594مبلغ صحيح ارزش اقالم تحويل شده برابر است با . خواهد شد
)     6 (CASE WFA 

هاي امنيتـي دسـتوري مبنـي بـر لغـو ايـن                مساعدت سازمانمركز امور مالي    ) الف          (
 شده و قرارداد مـذكور در صورتحـساب         تأييداين دستور هم اينك     . قرارداد دريافت نكرده بود   

 اد از سـوي ايـران      دالري كـه بابـت ايـن قـرارد         608044مبلـغ   .  منظور نخواهد شـد     آتي هزينه 
 دريافت شده و مبلـغ مـذكور تـا شـروع اجـراي              1979 ژانويه   10پرداخت شده بود، در تاريخ      

  . مسترد خواهد شدXFTاين مبلغ به حساب . شد  نگهداري ميXFTقرارداد در صندوق دارايي 
، DD 645 فــرم 11هــا در ســتون شــماره   ايــن هزينــه-هــاي لغــو قراردادهــا هزينــه) 7     (

ها بايد منعكس كننـده بهتـرين    صورتحساب هزينه. گنجانيده شده است» ها  صورتحساب هزينه «
 بـراي خاتمـه قراردادهـاي       برآورد ما از مبلغ كل مورد نيـازي باشـد كـه بايـد از سـوي ايـران                  

 تـصوير غلطـي ارايـه    ،ملحـوظ نكـردن برخـي مبـالغ    . خريدهاي نظامي خارجي پرداخت شود   
نظـر    ها صـرف    واهد داد و ممكن است اين تصور را در ذهن مشتري القا كند كه از اين هزينه                خ

  .شده است
  

  175سند شماره 
  1358 مرداد 13 -1979 اوت 4  فقط براي استفاده اداري

  ديويس. سرهنگ رونالد آر، نماينده ارشد دفاعي آمريكا: از
  سرهنگ كامكار، اع ملي ايران در امور تسليحاتيمعاون وزير دف: به

  پشتيباني قطعات يدكي: موضوع
نودم به اطالع حضرتعالي برسانم كه دولت اياالت متحده آمـاده ازسـرگيري برنامـه               ش خ -1

مـه  هـاي پيـشنهاد جديـد و يـا ادا     پشتيباني قطعات يدكي بـراي ارتـش ايـران و تـصويبِ نامـه      
بـه سـبب آنكـه آينـده صـندوق امـاني هنـوز        . قراردادهاي قبلي براي قطعات غيرحساس است    
  . پرداخت نقدي انجام شود بالتكليف است، خريدها بايد لزوماً به شيوه پيش

هـاي    پرداخت درخواست    دولت اياالت متحده حاضر است به محض دريافت مبلغ پيش          -2
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 ميليون دالري كه قبالً براي پشتيباني نيروي هوايي در مورد آن بحث             5/5 را در قبال وجه      ايران
توان قراردادهـاي مـشابهي نيـز بـراي نيـروي دريـايي، نيـروي زمينـي، و                    مي. شده بود، بپذيرد  

تـوان بـر اسـاس توافـق          سقف فروش محدود و ثابت نيست و مي       . هواپيمايي ارتش ترتيب داد   
آنها پـس از دريافـت   تجميع  يدكي به محض تهيه لوازم و يا     حمل لوازم . متقابل آن را تغيير داد    

بايد به ما اطالع بدهيد كه قطعات يدكي را بـه كـدام شـركت               .  ممكن خواهد بود   تقاضاي ايران 
  . حمل و نقل تحويل دهيم

 جمهـور ايـاالت متحـده اليحـه        رئـيس  همچنين مايليم به اطالع حـضرتعالي برسـانيم كـه            - 3
دجه تكميلي را تصويب كرده و نيروي دريايي اياالت متحـده وجـوهي بابـت خريـد                 تخصيص بو 

بنابراين، دولـت ايـاالت متحـده حمـل      . هاي اسپراونس به صندوق اماني مسترد ساخته است         كشتي
اقالم غيرحساس موضوع خريدهاي نظامي خارجي ايران را كه مجوز آنها صادر شده بود از حالت                

ايم كه احتمـاالً تـا        ا فهرست لوازم موجود براي حمل را درخواست كرده        م. تعليق خارج كرده است   
  . در اين ارتباط نيز به دستور حمل شما نياز داريم. يك هفته ديگر به دستمان خواهد رسيد

در حـال حاضـر، سـخت تـالش     .  دولت ما مايل است پاسخگوي نيازهـاي شـما باشـد         -4
 آنجا كه امكان داشته باشد درباره وضـعيت برنامـه    كنيم تا به سئواالت شما پاسخ گوييم و تا          مي

انه بـه دليـل اينكـه در        متأسـف . خريدهاي نظامي خارجي ايران اطالعات در اختيارتان بگـذاريم        
 مشغول تجديد ساختار برنامه فوق هستيم، پاسخگويي به برخـي مـوارد زمـان بـسيار                 واشنگتن

  .داريم تا درخواست شما را اجابت كنيم ا مبذول مينهايت تالش خود ر. زيادي الزم دارد
  .اند  كارمندان من اطالعات فوق را به قسمت پشتيباني خدمات ارايه داده-5

  ارادتمند
  ديويس. رونالد آر

  نماينده دفاعي آمريكا، سرهنگ نيروي هوايي آمريكا
  

  176سند شماره 
  1358 مرداد 15 -1979 اوت 6  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،امور خارجهوزارت : به  ، تهرانسفارت آمريكا: از
  م به تهرانا  اعزامي پنهيأت:  موضوع

  )تمام متن -محرمانه (-1
، و افـسران    م، رنـدن  ا  اي پـن     اوت نماينـده منطقـه     1 مـورخ     نتايج مالقـات   ما در جريان     -2

  مستـشاري نظـامي در ايـران       هيأت توسط   لجستيك نيروي هوايي ايران كه به درخواست رندن       
گويد در جريان اين مالقـات بـه افـسران نيـروي               مي رندن. ايم  فتهترتيب داده شده بود، قرار گر     

توضـيح داده اسـت كـه      ) ، كه در مرخصي اسـت     و نه فرمانده لجستيك، تيمسار صفري     (هوايي  
طالبـات در چـارچوب قراردادهـاي موجـود         اش براي وصـول م       بسيار نگران عدم توانايي    ما  پن



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

437

اي در    در پاسخ، سخنگوي نيروي هوايي اظهار تعجب كرده و گفته اسـت كـه اعتبارنامـه               . است
 رندن» .داند چگونه بايد از آن وجه وصول كند    م مي ا  دفتر مركزي پن  « موجود است كه     نيويورك

 زيـرا افـسران     ، بود مراحل انتقال پول را به آنها توضيح دهد ولي موفـق نـشده بـود                سعي كرده 
چنانكـه  . اطالعات كافي درباره مكانيسم انتقال وجه نداشـتند       ) و از نظر ما رندن    (نيروي هوايي   

  .اند اطل شده ب1978 دسامبر 31هاي مربوطه در تاريخ  داند، اعتبار نامه م ميا پن
كه از سـوي نيـروي   » اي  قطعه1271« افسران نيروي هوايي نيز به نوبه خود در ارتباط با     -3

آنهـا گفتنـد قـبالً در       .  فشار آورده بودنـد    م فرستاده شده بود، بر رندن     ا  هوايي براي تعمير به پن    
كردند، ولي شش ماه است        كامپيوتري دريافت مي   ها يك فهرست    ارتباط با وضعيت تعمير قطعه    

 » قطعه 1271فهرست  «اخيراً نيروي هوايي ايران     . كه چنين فهرستي براي آنها ارسال نشده است       
را به وزارت امور خارجه ايران تسليم كرده بود كه وزارتخانه مزبور نيز در خالل گفتگوهـا بـا                    

 هيـأت افـسر   .  بـه او تحويـل داده بـود        ا ر كاردار سفارت درباره مـسايل ديگـر، ايـن فهرسـت          
م در  ا   اوت آن را بـه مـسئوالن پـن         6 داوطلب شد كه در طول هفتـه          با موافقت رندن   مستشاري
 بايـد فهرسـت مزبـور را از         ايـم كـه رنـدن       جهت اطالع، ما بر اين عقيده     . ( تسليم كند  نيويورك

 بـه    مستـشاري  هيـأت كـرد؛ تحويـل از طريـق          م ارسال مـي   ا  هاي تجاري معمول براي پن      كانال
 م نيـست و فقـط  ا  موضع نيروي هوايي ايران در ارتباط با تعهـدات پـن       تأييدهيچوجه به معناي    

  ).گيرد جهت تسريع در ارتباطات صورت مي
 در م در نيويـورك   ا  از گفتگوهاي كنـسول اقتـصادي بـا مـسئوالن پـن           :  نظرات گزارشگر  -4

بر سـر تـسويه قراردادهـاي       «آنها مايلند هر چه زودتر      ) ايم كه الف    اواسط ژوييه اينگونه فهميده   
 رنـدن . هاي معوق هـستند     نگران پرداخت ) مذاكره كنند و ب   » جديدقبلي و شروع قراردادهاي     

 و قراردادهاي تعمير و نگهـداري موتورهـا و          م مايل است مذاكراتي بر سر ايبكس      ا  گويد پن   مي
ي هوايي ايران نيز دقيقاً به همان داليلي        نيرو.  شروع كند  ها در نيويورك    همچنين تسويه حساب  

 بسيار پيچيده است و هر      مسئلهاين  . رود   است، از آن طفره مي     م خواستار ديدار نيويورك   ا  كه پن 
. دانند كه مدام در رفت و آمد باشـد  الزم مي» متخصص دم دست«دو طرف يك تيم بزرگ را با   

 كنيم كه هيچيك از مقامات دولت موقت، هر قـدر هـم كـه در كـارش        تأكيديد  با وجود اين، با   
 مـردم فكـر نكننـد كـه دارد گـول      تـا تواند تـصميم بزرگـي بگيـرد     استاد باشد، اين روزها نمي 

  . خواهد شدتأمين بيايد، منافعش بهتر م به تهرانا كنيم اگر پن فكر مي. خورد مي
ليـت، در   . م، جيمـز دي   ا  ايـران بـا معـاون پـن        - مسئول ميز خاور نزديك   : خواست اقدام  در - 5

 سفارت را به اطالع او برساند كـه تـيم           با توجه به مطالب فوق اين توصيه      تا  نيويورك تماس بگيرد    
ت بـه   ذيصالحيتي براي گفتگو بر سر آينده قراردادهاي موجود و مشكالت مـالي در اولـين فرصـ                

كـه خيلـي زود از       (هايي بـا صـفري      سفارت حاضر است در ترتيب دادن مالقات      .  اعزام كند  تهران
لطفاً نظر  .  كمك كند  و مسئوالن دولت موقت در وقت مقتضي به رندن        ) مرخصي باز خواهد گشت   

  لينگن                                                                                           .خود را اعالم فرماييد
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  177سند شماره 
  1358 مرداد 16 -1979 اوت 7  محرمانه

  سي.، واشنگتن ديوزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
 ژوييه با موضوع پشتيباني قطعات يدكي بـراي         27 -ز  272322 وزارت دفاع    -الف: مرجع

   با موضوع لجستيك ايران- ژوييه 23 -ز CNC 232257 -نيروي دريايي اسالمي ايران، ب 
  دفاتر تداركات فني در اياالت متحدهو 

   گزارش آخرين وضعيت- ايراننيروي دريايي اسالمي: موضوع
 درباره از سر گيري پشتيباني قطعات قابـل تعميـر بـراي ايـران             ) الف(مرجع  ) محرمانه (-1
گزارشي است از ادامه فعاليت دفـاتر تـداركات فنـي و پـشتيباني نماينـدگان           ) ب(مرجع  . است

  نيروي دريايي ايران در اياالت متحده
 بــا 1979 ژوييــه 30 صــبح روز انگلمــن هيگبــي و ناوســروان ناخــدا ســوم) محرمانــه (-2

هايي كه شرايط الزم      نامه. نمايندگان بخش لجستيك نيروي دريايي اسالمي ايران مالقات كردند        
اگرچـه  . داد به نمايندگان نيروي دريايي تسليم شد        را توضيح مي  ) ب(و  ) الف (هاي  مرجعبراي  

نيـز در  )  ايـران ي بخش لجستيك نيروي دريايي اسالم   رئيس ( قرار بود ناخدا افضلي    طبق برنامه 
به دليـل عـدم حـضور او، جلـسه          . اين جلسه شركت كند، ايشان در اين جلسه حضور نداشت         

 فرصـت بحـث و بررسـي        كنيم به محض اينكه افضلي      بيني مي   پيش. خيلي كوتاه و مختصر بود    
  .ها را پيدا كند، گفتگوهاي بيشتري در پيش باشد نامه

نمايندگان نيروي دريايي ايران اظهار داشتند كه قراردادهـاي جديـد           ) بندي    بدون طبقه  (-3
به همين دليل، . بايد از سوي وزارت امور خارجه به تصويب برسد) منظور همان بودجه جديد(

توانند از قراردادهـاي موجـود بـراي از سـر گيـري برنامـه پـشتيباني                    نمي آنها اعتقاد داشتند كه   
يكي براي قطعات   : كنند كه به سه قرارداد جديد نياز داشته باشند          بيني مي   آنها پيش . استفاده كنند 
سازي و يكي هـم بـراي قطعـات يـدكي           ها، يكي براي قطعات يدكي كارگاه كشتي        يدكي كشتي 

هاي جديد پيشنهاد و قبول آنها  شديم كه پيش از شروع فرايند تهيه نامهبه آنها متذكر   . هواپيماها
عالوه بر اين، بـه آنهـا       . براي قراردادهاي جديد كتباً تسليم كنند     را  بايد درخواست رسمي خود     

تواند از سرگيري برنامه پـشتيباني را حـداقل بـه             توضيح داديم كه اجراي قراردادهاي جديد مي      
  ).6بند . ك.ر(د زبيندا روز به تعويق 60مدت 
الوقـوع    نمايندگان نيروي دريايي ايران در ارتبـاط بـا ارسـال قريـب            ) بندي    بدون طبقه  (-4

 وظيفـه حمـل و   راني ملي آريـا     هاي تعليق شده اظهار داشتند كه همچنان شركت كشتي          محموله
  .هايي را از سوي آنها دارد نقل چنين محموله

نمايندگان نيروي دريايي ايران پرسيدند آيا امكان افتتاح يك حساب          ) بندي    بدون طبقه  (-5
هاي امنيتي بتواند در صـورت لـزوم از آن             كه مركز امور مالي مساعدت     بانكي در اياالت متحده   

  كه ناخـدا سـوم صـبوري       گفتيم افتتاح يك حساب در اياالت متحده      . برداشت كند، وجود دارد   
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  .هاي امنيتي انتقال دهد ترجيح دارد بتواند از آن وجوهي را به مركز امور مالي مساعدت
 مستـشاري   هيـأت  سـتاد    رئيس ( ژوييه، سرهنگ ديويس   30بعد از ظهر روز     ) محرمانه (-6
جانـشين   ( به مالقـات دريـادار علـوي       انگلمن و ناوسروان    به همراه ناخدا سوم هيگبي    ) نظامي
هايي كـه همـان روز بـه فرمانـدهي لجـستيك              رونوشت نامه . رفتند)  ستاد نيروي دريايي   رئيس

  ياو از شـنيدن خبـر از سـرگير        .  قـرار گرفـت    روي دريايي تسليم شده بود، در اختيار علوي       ني
. هاي تعليـق شـده ابـراز خـشنودي كـرد            الوقوع اقالم محموله    پشتيباني تداركات و حمل قريب    

 اصالً بايد نيـروي     ست كه آيا ايران    اظهار داشت دولت موقت ايران هنوز تصميم نگرفته ا         علوي
با اشاره به   . دريايي داشته باشد يا خير و اينكه چگونه بايد نيروي دريايي فعلي را پشتيباني كرد              

جاي ادامه قراردادهاي موجود بـراي شـروع        ه  اينكه ظاهراً رياست بخش لجستيك مايل است ب       
نعقد كند، اظهـار داشـتيم كـه شـايد در سياسـت      پشتيباني قطعات يدكي، قراردادهاي جديدي م 

 مالي خريدهاي نظـامي خـارجي سوءبرداشـتي ايجـاد شـده      تأمينوزارت امور خارجه در قبال   
توان از همين قراردادهاي موجود نيز استفاده كـرد، و اينكـه               كرديم كه مي   تأكيد به علوي . باشد

هاي داراي اولويت در   نيازمنديتأمين واقع تنها راه موجود براي استفاده از قراردادهاي فعلي در
  . آينده نزديك خواهد بود

هاي نيروي دريايي مثال زديم كه        اي از سيستم     را به عنوان نمونه    RH53Dهليكوپترهاي  مورد  
هليكوپترهـاي  بـا    اذعان داشـت كـه       علوي. ممكن است به پشتيباني اضطراري نياز داشته باشد       

RH53D        قدري مشكل دارند، ولي هنوز با AB-212   و AB-214  از اين گفتـه علـوي     . كنند   پرواز مي 
  . قابل پرواز نيستندRH53Dهليكوپترهاي كنيم كه  چنين برداشت مي

 در واقـع در      مستـشاري نظـامي    هيـأت  گفـت كـه       به علوي  سرهنگ ديويس ) محرمانه (-7
  ]ادامه سند يافت نشد[.  ادغام شده استساختار كاري سفارت آمريكا

  
  178سند شماره 

  1358مرداد 17 – 1979 اوت 8  محرمانه
   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. ديشنگتن وا،وزارت دفاع آمريكا: از

 وزارت  - موضـوع فـوق، ب     - 1979 اوت   2 -ز  021230  مستشاري نظـامي   -الف: مرجع
 - موضوع قراردادهاي خريدهاي نظامي خـارجي، پ     - 1979 آوريل   19 -ز  190028 دفاع

اي برنامه خريدهاي نظامي     4-اف. موضوع آر  - 1979 آوريل   14 -ز  142128وزارت دفاع   
 موضوع درخواسـت بـراي      - 1979 مي   16 -ز  160025  وزارت دفاع  -خارجي ايران، ت  
ــاي آر ــاع -اي، ث 4-اف.هواپيماه ــه 27 -ز 272322 وزارت دف  موضــوع - 1979 ژويي

  پشتيباني قطعات يدكي براي ايران
  )بندي  بدون طبقه(تيباني نظامي  پش-وزارت امور خارجه ايران: موضوع

  :گردد  الف ارسال ميمرجع 5اطالعات زير در پاسخ به بند ) بندي بدون طبقه (-1 
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موضـوع  . م. م 175 لولـه تـوپ      30همـه   .: م. م 175هاي تـوپ      لوله) بندي  بدون طبقه  (-الف
. م. م175 با وجود اين، يك لوله توپ. اند  حمل شده285/1977 اين به پيش از  IR-VNRقرارداد  

 BREACH and( قبضه تـوپ كامـل نيـز    12 هنوز موجود است و تعداد IR-VLNموضوع قرارداد 

TUBE (   موضوع قراردادIR-UZM                در حال بهسازي بودند كه بـا توجـه بـه بالتكليفـي وضـعيت 
  . به حالت تعليق درآمدندايران

 ب آمـده    مرجـع چنانكه در   : 2-اي-151- و ام  151-خودروهاي ام ) بندي    بدون طبقه  (-ب
 حمل شده و ديگر هيچ خـودرويي نيـست كـه آمـاده حمـل                است، همه اين خودروها به ايران     

  .باشد
تمام تجهيزاتي كـه امكـان حمـل دارد، بـه همـراه             : CBRتجهيزات  ) بدون طبقه بندي   (-پ

  .كننده ارسال خواهد شد پوششهاي محافظتي و تجهيزات پاك
ها به مشتريان ديگر فروخته شـده و مبـالغ آنهـا نيـز      همه اين جيپ : 825-ي ام ها   جيپ -ت

 هـزار دالر ديگـر   200 هزار دالر واريز شـده و    300(شود    دارد به صندوق اماني ايران واريز مي      
  ).نيز واريز خواهد شد

 پ و ت    مرجـع بـراي پاسـخ كامـل بـه         : يا 4-اف.هواپيماهـاي آر  ) بندي  بدون طبقه  (-ث
هاي امنيتـي دفـاعي كـه     نظر وزارت امور خارجه ايران را به نامه آژانس مساعدت      . يدمراجعه كن 

  . ت آمده است، جلب كنيدمرجعخطاب به معاون وزارت دفاع ملي ايران نوشته و در 
نيروي دريايي اياالت متحده هنوز در حال بررسي راههاي ممكـن           : هاي هارپون    موشك -ج

 ديگر و استرداد نهايي وجوه حاصـل از آن بـه صـندوق              ها به مشتريان    براي فروش اين موشك   
  :وضعيت فعلي به شرح زير است. اماني است

 موشك هارپون به يك مشتري ديگر بـراي تحويـل در            100احتمال بسيار قوي فروش     ) 1(
  .  و استرداد وجوه آن به صندوق اماني1983سال مالي 

 براي نزديك   1980 بودجه سال مالي     نيروي دريايي اياالت متحده پيشنهاد داده است كه       ) 2(
ترجيح ما اين است كه قرارداد با استفاده از .  موشك هارپون مورد تجديد نظر قرار گيرد     105به  

وجوه صندوق اماني ايران ادامه يابد؛ و وزارت دفاع بـراي تـصويب اصـالحيه بودجـه نيـروي                   
ك اول به نيـروي دريـايي       صدو پنج موش  . دريايي و همچنين تصويب آن در كنگره فشار بياورد        

توانيد به دولت موقت ايـران اطـالع دهيـد كـه باقيمانـده                مي. اياالت متحده تحويل خواهد شد    
بنـدي شـده را       تـوانيم تجهيـزات طبقـه       سفارش نيز توليد خواهد شد، ولي در حال حاضر نمـي          

تـوان آنهـا را     ويل نشود، مـي    تح هاي هارپون به ايران     به اعتقاد ما، چنانچه موشك    . تحويل دهيم 
. نهايتاً به مشتري ديگري فروخت و وجوه حاصله را به صـندوق امـاني ايـران مـسترد سـاخت                

هاي هارپون به ايران تا زماني كه مناسب بودن وضعيت امنيتي          تصميم مثبت براي ارسال موشك    
  .  نشود، اتخاذ نخواهد شدتأييدشده مزبور  بندي اين كشور براي سيستم طبقه

 به اين   براي اطالع شما، پيش از آنكه از عالقه جديد ايران         : LCM-6هاي    قايق) محرمانه (-چ
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 بخش عملياتي نيـروي دريـايي عربـستان         رئيسهاي فوق را به       سيستم اطالع يابيم، خريد قايق    
انيم پيـشنهاد   تـو   سعودي پيشنهاد داديم كه آنها نيز پيشنهاد ما را قبول كردند، و حاال ديگر نمـي               

  .ها در حال انجام است هاي فوق به سعودي فروش قايق. خود را پس بگيريم
.  ث مراجعـه كنيـد     مرجـع بـه   : لوازم و قطعات يدكي براي تجهيزات موجود      ) محرمانه (-ح

ها به محض دريافت دستور حمل از سوي دولت موقت ايـران صـورت خواهـد                  حمل محموله 
بندي است كه توليد شـده، تهيـه شـده و يـا بـه                 م بدون طبقه  ها شامل كليه لواز     محموله. گرفت

بندي خواهد  موجب قراردادهاي موجود در حال توليد است، و همچنين شامل لوازم بدون طبقه      
با وجود ايـن مـوارد      . پرداخت نقدي تقاضا شده است      بود كه در چارچوب ترتيبات جديد پيش      

جه آمده است نياز به توضـيح دارد، موجـب      كه در يادداشت وزارت امور خار      12 و   9،  8،  7،  5
براي اطالع شما، بـه     . تر بيان كند     نظرش را در مورد اين اقالم واضح       امتنان خواهد بود كه ايران    

توان باقيمانده برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران را بـه نحـوي اصـالح                رسد كه نمي    نظر مي 
مـثالً هـيچ قـرارداد مفتـوحي بـراي بهـسازي       ( گيرد يجاكرد كه تقاضاي به اين بزرگي در آن         

  . وجود ندارد130- و سي4-هواپيماهاي اف
توانيم درخواست اجراي مجدد قراردادها يا مـوارد لغـو شـده را               نمي) بندي  بدون طبقه  (-خ

پرداخـت نقـدي جديـد مطـرح          ها بايد در چارچوب ترتيبات پيش       اين نوع درخواست  . بپذيريم
  .شوند
 را در مـورد     تر و يا توضـيحات ايـران        پس از آنكه درخواست واضح    ) بندي  طبقهبدون   (-2

 را براي تعمير و نگهداري آماد       برنامه آموزش و پشتيباني دريافت كرديم، ظرفيت اياالت متحده        
همان اول بايد بدانند كه   ها از     ايراني. و پشتيباني فني و يا آموزش مورد بررسي قرار خواهيم داد          
  .بايد يك نامه پيشنهاد و قبول جديد از ما درخواست كنند

هـايي وجـود      ما همچنين معتقديم كه در اعتراض دولت موقت ايران تنـاقض          ) محرمانه (-3
) اسپراونس(اند كه چرا دولت اياالت متحده بابت قراردادهاي چهار كشتي       دارد، زيرا آنها مدعي   

ي ايـن اتفـاق     ا 4-اف.جوهي هزينه كرده است، ولي در مورد هواپيماهاي آر        از صندوق اماني و   
  . نيفتاده است

داد مبالغ بيشتري از مـشتري        در ارتباط با چهار كشتي فوق، وجوهي كه هزينه شد اجازه مي           
شـد    بينـي نمـي     ي كـه پـيش    ا 4-اف.بالقوه به صندوق بازگردد، ولي در ارتباط با هواپيماهاي آر         

هـاي بيـشتر      د، دولت اياالت متحده با لغـو قـرارداد بالفاصـله از صـرف هزينـه               مشتري پيدا كن  
  . جلوگيري كرد

شد، عمالً    زماني كه اين تصميم اتخاذ مي     . بينيم  در اين ارتباط هيچ نيازي به عذرخواهي نمي       
كنيم اين نكتـه را،       توصيه مي . ايران وجود نداشت  ) يا سياسي (امكان ارتباط با نمايندگان نظامي      

. آمده است، بار ديگر به آنها گوشزد كنيـد        ) و مجدداً در گزارش سرهنگ پتي     ( ت   مرجعه در   ك
چنانچه زماني كه دست به خاتمه برخي قراردادها و فروش اقالم آن به مشتريان ديگر زديم اين       



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

442

يدهاي نظامي خـارجي    داديم، هيچ گزينه ديگري به جز خاتمه كل برنامه خر           اقدام را انجام نمي   
  . ماند  برايمان باقي نميايران

ساخت، بلكه به احتمـال        نه فقط ايران را از تجهيزات مورد تقاضايش محروم مي          مسئلهاين  
كرد و بدهي سنگيني بابت عدم اجراي تعهداتشان          قوي كل موجودي صندوق اماني را خالي مي       

  . گذاشت جي بر روي دستشان ميدر چارچوب برنامه خريدهاي نظامي خار
هـاي   مرجـع  سفارت، شـايد برخـي       نفراتبه سبب تغيير و تحول در       ) بندي  بدون طبقه  (-4

هاي فوق را برايتان ارسـال        مرجعبه هر حال، در صورت نياز بار ديگر         . فوق برايتان آشنا نباشد   
  .خواهيم كرد

  .افقت داردوزارت امور خارجه نيز با اين امر مو) بندي بدون طبقه (-5
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  سي. دي واشنگتن ،RUSNAA: به  سي. واشنگتن دي،وزارت دفاع: از
 هيـأت   -، ب 1979 اوت   9 - هاي آمريكا در قبال ايـران        جلسه مرور سياست   -الف: مرجع
  هاي در حال تعليق براي ايران ، درباره محموله1979 ژوييه 26 -ز 260319اري مستش

   بندي شده در برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران اقالم طبقه: موضوع
هاي امنيتي دفاعي در       مساعدت سازمان دستور شفاهي به     تأييداين تلكس در    ) محرمانه (-1

 ب درخواسـت شـده      مرجععالوه بر اطالعاتي كه در      . گردد   الف، ارسال مي   مرجعطول جلسه   
بنـدي    ها و اجراي آنها، به فهرستي به روز شده از تمامي اقـالم طبقـه                بود، براي بررسي سياست   

  در موجودي انبار ايران و اقالم مربوط به باقيمانده برنامه خريـدهاي نظـامي        شده اياالت متحده  
هاي تعليـق     خارجي ايران نيازمنديم، نظير آنچه ممكن است در قراردادهاي مفتوح و يا محموله            

  .شده باشد
تعـداد اقـالم عمـده، دسـتگاه يـا         : فهرست مزبور بايد شامل موارد زير باشـد       ) محرمانه (-2

ن بـر    آ تـأثير رود يا بخشي از آن اسـت،          كار مي ه  سيستمي كه نهايتاً يك قلم براي پشتيباني آن ب        
سطح عملياتي يا تعمير و نگهداري دستگاه يا سيستم نهايي اگر قلم مزبور تحويل نشود، محـل                 

  .و توصيه براي رفع تعليق و يا لغو) در انبار، در قرارداد، غيره-ايران، آمريكا(
هـا ممكـن      هاي جنگـي، و موشـك       ساير اقالم حساس نظير مهمات، كالهك     ) محرمانه (-3

چنين اقالمي كه جزو اقـالم      . بندي نبوده ولي حساس شناخته شده باشند       است جزوه اقالم طبقه   
 هستند بايد جداگانـه فهرسـت شـوند    مربوط به باقيمانده برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران     

  . همين تلكس2، ولي به همراه اطالعات ذكر شده در بند .)م. م2فقط مهمات فوق با كاليبر (
 بـه   1979 اوت   16شود فهرست مزبـور را تـا تـاريخ            درخواست مي ) بندي   بدون طبقه  (-4

  .هاي امنيتي دفاعي ارسال كنيد  مساعدتسازمان
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  180سند شماره 
  1358 مرداد 19 – 1979 اوت 10   بندي  بدون طبقه

   تهران،اري نظامي مستشهيأت: به  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: از
 وزارت  - موضـوع بـاال، ب     - 1979 ژوييه   30 -ز  300906 هيأت مستشاري    -الف: مرجع
 و   اطالعات درباره برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايـران        - 1979 اوت   -ز  232056دفاع  

،  درباره صـندوق امـاني ايـران       - 1979 اوت   3 -ز  032144 وزارت دفاع    -ديدار شما، پ  
 1979 ژوييه 17 -ز 172333 وزارت دفاع  -هاي مسلح ايران، ت     قطعات يدكي براي نيروي   

 وزارت دفـاع    - درباره درخواست براي اسناد مربوط به خريدهاي نظـامي خـارجي، ث            -
 -هـا، ج    بينـي    درباره وضعيت موقت صندوق امـاني و پـيش         - 1979 اوت   3 -ز  032043

   درخواست براي لغو- 1979 ژوييه 30 -ز 302240وزارت دفاع 
  صندوق اماني ايران، بررسي برنامه خريدهاي نظامي خارجي: موضوع

دهيم كه يك تـيم ايرانـي بـراي بررسـي برنامـه خريـدهاي نظـامي                    همچنان ترجيح مي   -1
ت متحده است، به اياالبيني شده   پيش1979 فوريه  3خارجي ايران كه در يادداشت تفاهم مورخ      

 اواخر اوت صورت     از ها نبايد زودتر    با توصيه شما به دولت ايران موافقيم كه بررسي        . سفر كند 
گيرد تا بتوان از گزارش حسابداري خريدهاي نظامي خـارجي اسـتفاده كـرد و ايـران را قـادر                    

  .هاي باال را هضم كند مرجعساخت تا اطالعات ارايه شده در 
  .ها را به دولت ايران تسليم كنيد  كتبي موافقت ما با تمديد تاريخ بررسيأييدتتوانيد   مي-2
زنيم كه منظور شما صورتحساب حـساب دارايـي مـاه ژوئـن               ، حدس مي  4 الف بند    مرجع - 3

 پ  مرجـع .  ژوييه برايتان پست شـد     31باشد، اين صورتحساب از سوي مركز امور مالي در حدود           
ز 281001 بود كه در تلكس شـماره         مستشاري نظامي  هيأتقيمانده  هايي به سئواالت با     شامل پاسخ 

  . در مورد برنامه خريدهاي نظامي خارجي و صندوق اماني ايران مطرح شده بود79 ژوئن 28مورخ 
  

  181سند شماره 
  1358 مرداد 21 -1979 اوت 12  محرمانه

   سرهنگ ديويس-تهران ،نماينده ارشد دفاعي، سفارت آمريكا: از
   سرهنگ كامكار-معاون وزارت دفاع ملي ايران: به

 نامـه   -، ب 1979 ژوييه   23 - 18/3462 يادداشت وزارت امور خارجه ايران       -الف:  مرجع
 با موضوع قراردادهاي مربوط به برنامه خريدهاي -1979ل  آوري24 -نماينده ارشد دفاعي 

 موضـوع قراردادهـاي     - 1979 ژوئـن    2 - نامه نماينده ارشد دفاعي      -نظامي خارجي، پ  
WAP و WCIخريدهاي نظامي خارجي   

  قراردادهاي مربوط به برنامه خريدهاي نظامي خارجي: موضوع
 دفـاع ملـي و   وزيـران  اوت با 14 روز تواند شما را در آمادگي براي جلسه  اطالعات زير مي  
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 پـشتيباني   مـسئله  كـه در آن       مستشاري نظـامي   يأتا و ه  امور خارجه، و مقامات سفارت آمريك     
هـاي   قبالً اطالعاتي نيز در نامـه   . مورد بحث قرار خواهد گرفت، ياري دهد      )  الف مرجع(نظامي  

  .ه بود ب و پ برايتان ارسال شدمرجعموضوع 
 ب خـاطر نـشان شـده بـود كـه ارسـال              مرجعدر  : متري   ميلي 175 لوله يدكي توپ     30 -1
 نـشان   هاي بيشتر وزارت دفاع آمريكا      بررسي. هاي يدكي فوق به حالت تعليق درآمده است         لوله

 اكتبـر   12تاريخ  پيش از   ) VNRموضوع قرارداد   (متري     ميلي 175 لوله يدكي توپ     30داد كه هر    
  . اند  حمل شده1977

نگه داشته شـده    ) VLNموضوع قرارداد   (متري     ميلي 175با وجود اين، يك لوله يدكي توپ        
نيـز در حـال     ) UZMموضوع قـرارداد    ( قبضه توپ كامل     12. بود كه هم اينك آماده حمل است      

  .بازسازي بود كه اين كار تا روشن شدن وضعيت در آينده متوقف شده است
 همه خودروهاي سفارش شـده بـه ايـران        : 2-اي-151- و ام  151- خودروهاي نظامي ام   -2

  .اند تحويل شده
 حمل خواهنـد    كليه تجهيزاتي كه مجوز آنها صادر شده است به ايران         : ر.م. تجهيزات ش  -3

  . تندها هس هاي ايمني و اقالمي براي رفع آلودگي شد، كه عمدتاً شامل لباس
 باقيمانده به موجب يادداشت تفاهم مـورخ        825- جيپ ام  99قرارداد  :  دستگاه جيپ  99 -4

از بابـت فـروش ايـن خودروهـا مبلـغ           .  لغو و به مشتريان ديگري فروخته شـد        1979 فوريه   3
هـا     دالر ديگر نيز كه بابت كـاميون       248000 دالر  به صندوق اماني مسترد شد و مبلغ           275000

 ديگـري   825-حال حاضر هيچ خـودروي ام      در. ، به صندوق مسترد خواهد شد     هزينه شده بود  
 نيازهـاي دولـت   تـأمين  نيست، با وجود اين، دولت اياالت متحده جهـت          براي تحويل به ايران   

قيمت تقريبي هر يك از     . موقت ايران يك نامه پيشنهاد و قبول ديگر را مد نظر قرار خواهد داد             
قيمت واحد همين خودروهـا در نامـه        .  دالر خواهد بود   10742 نزديك به    825-خودروهاي ام 

زمـان تقريبـي    .  دالر بـود   9487) 78 ژانويه   IR-WAPقرارداد  (پيشنهاد و قبول قبلي دولت ايران       
  . ماه خواهد بود6 تا 3براي تهيه اين خودرو بين 

مل همه قطعاتي كه    ح:  قطعات و لوازم يدكي براي كليه وسائل موجود، در صورت لزوم           -5
مجوز آنها صادر شده است به محض اينكه دستور حمل از دفتر شما ارايه شود، آغـاز خواهـد                   

  .شد
هـا پيـدا      از آنجايي كه هيچ خريداري براي اين جنگنده       : يا 4-اف. فروند هواپيماي آر   8 -6

 موتـور  36ي به اسـتثنا (، قرارداد مربوط به آنها 1979 فوريه  3نشد، طبق يادداشت تفاهم مورخ      
هرگونه اقدام در اين ارتباط بايـد در چـارچوب يـك    . لغو شد)  كه توليد آنها ادامه يافت     4-اف

  .نامه جديد صورت گيرد موافقت
دانـيم كـه منظـور شـما از ايـن       دقيقاً نمـي : 4- و اف130-سي بهسازي هواپيماهاي -8 و  7

ايـم، محتـاج توضـيح بيـشتري          از آنجايي كه قبالً چنين خدماتي ارايه نداده       . درخواست چيست 
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  .هاي جديد پيشنهاد و قبول صادر شود در هر صورت، بايد نامه. هستيم
هـاي آموزشـي مـورد        بايد نـوع و گـستردگي برنامـه       :  آموزش پشتيباني و قطعات يدكي     -9

  .درخواست خود را كامالً مشخص كنيد
ار بازگـشت پـول     به دليل شناسـايي مـشتريان بـالقوه و انتظـ          :  عدد موشك هارپون   96 -10

دولت اياالت  . ها به صندوق اماني، توليد آنها ادامه يافته است          حاصل از فروش اين نوع موشك     
بندي شده را از توقيف درآورد، و تا زمـاني كـه              تواند تجهيزات طبقه    متحده در حال حاضر نمي    

اري گيري در اين مـورد خـودد        هاي فوق كامالً مشخص نشود از تصميم        وضعيت امنيتي موشك  
  .  خواهد كرد

  .ها به مشتري ديگري فروخته شده و ديگر موجود نيست اين قايق: LCM-6 قايق 4 -11
  . است9 ظاهراً تكرار مورد -12

  ديويس. رونالد آر
  سرهنگ نيروي هوايي اياالت متحده

  نماينده دفاعي اياالت متحده
  

  182سند شماره 
  1358 مرداد 21 -1979 اوت 12  سرّي

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
   تداركات نظاميدرباره اوت براي مذاكره 14جلسه : موضوع

  ) تمام متن-سرّي (-1
 اوت  11 در روز     و يـزدي   تگوهـاي اينجانـب بـا بازرگـان        چنانكه وزارت از گزارش گف     -2

آگاهي يافته است، مالقاتي را كه در ابتدا براي مذاكرات كاري بر سر رويه تداركات نظـامي بـه              
هـم  . رتقا يافتـه اسـت    وزارت امور خارجه ايران پيشنهاد كرده بوديم، هم اينك به سطح وزير ا            

ايـن جلـسه در سـاعت       .  در اين جلسه حضور خواهند داشت       و هم تيمسار رياحي    آقاي يزدي 
  . اوت برگزار خواهد شد14 صبح روز سه شنبه 11:00
ه منظورمـان از     يكي از سئواالتي كه تقريباً مطمئنيم از ما خواهند پرسـيد ايـن اسـت كـ                 -3

ه  قـرار گرفتـ    تأييـد مـورد   ) وب قراردادهاي جديد  چدر چار (ارسال فقط اقالم غير حساسي كه       
المللـي بـه شـماره        دستيار وزير در امـور امنيتـي بـين        در تلكس وزارت دفاع و      . است، چيست 

بنـدي    طبقـه  براي رسيدگي به تقاضـاي اقـالم          از قصد آمريكا   1979 ژوييه   27ز مورخ   272322
  .شده به صورت مورد به مورد نيز صحبت شده است

هايمـان قـدري مـبهم        كنم كه احتماًال قصد داريم در اين ارتبـاط سياسـت             البته درك مي   -4
  .تواند مفيد باشد با وجود اين، هر گونه راهنمايي وزارت قبل از اين جلسه مي. باشد

  لينگن
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  183سند شماره 
  1358 مرداد 22 -1979 اوت 13  محرمانه

  سي. ديواشنگتن، وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
 دربـاره خريـدهاي نظـامي خـارجي و          - اوت   3 -ز  032056 وزارت دفـاع     -الف: مرجع

 درباره سـناريوي ديـدار بـراي برنامـه          - ژوييه   14 -ز  141643 وزارت دفاع    -ديدار، ب 
 درباره وضـعيت    - اوت   3 -ز  032043 وزارت دفاع    -خريدهاي نظامي خارجي ايران، پ    

  ها بيني صندوق اماني و پيش
  جلسه بررسي برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران: موضوع

جي ايران زمانبندي شده     الف و ب برنامه پيشنهادي بررسي خريدهاي نظامي خار         مرجع -1
  .داده است  را مورد بررسي قرار 1979 اوت 24-22براي 
 در اين كنفرانس حضور خواهنـد داشـت عبارتنـد از             مستشاري هيأت نمايندگاني كه از     -2

  اوت وارد واشـنگتن    21آنها در روز    . ، و استوار يكم ريگان    انگلمن، ناوسروان   سرهنگ ديويس 
 1979 اوت 24 تـا  21هاي   را براي شبدرخواست رزرو هتل در مجتمع كريستال     . خواهند شد 

 رزرو  تأييد او تماس بگيريم و      همچنين خواهشمند است فردي را كه بايد در واشنگتن با         . دارند
  . به اطالع ما برسانيد1979 اوت 17هتل را تا شب 

 تـرك   دنـور  را بـه مقـصد        واشـنگتن  79 ات   25 در تـاريخ      مستـشاري  هيأت نمايندگان   -3
هـاي امنيتـي بـراي      مساعدتسازمانالي خواهند كرد و تقاضا دارند جلسه گزارش مركز امور م    

.  اوت نيز در صورت نياز ما در اختيارمان قـرار گيـرد            28ريزي شود و روز        اوت برنامه  27روز  
هاي امنيتي را معرفي كنيد و   مساعدتسازمانخواهشمند است طرف تماس در مركز امور مالي         

  . برايمان هتل رزرو نماييد28 تا 25براي روزهاي 
 پ در مورد صندوق اماني ارايه شـده         مرجع اطالعات اضافي را كه در       شاري مست هيأت -4

ما همچنين از نيروهاي مختلف ارتـش ايـران و وزارت دفـاع ملـي ايـن                 . بود، مرور كرده است   
سـئواالت دولـت موقـت ايـران كـه بايـد در             . ايم سئواالت خود را مطرح كننـد        كشور خواسته 

  .گردد  برايتان ارسال ميس اوت به آن پاسخ دهيم قبل از ورودمان به واشنگتنكنفران
  ديويس

  
  184سند شماره 

  1358 مرداد 23 -1979 اوت 14  سرّي
   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. ديواشنگتن، وزارت امور خارجه: از

   با تداركات نظاميرابطه اوت در 14جلسه : موضوع
  ) متنتمام -سرّي (-1
در حال بررسي اين موضوع هـستيم       .  اقالم حساس طفره رفت    مسئله اميدواريم بتوان از     -2
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  . ارايه دهيمتحدهو قصد داريم در آينده توضيح جامعي در ارتباط با موضع اياالت م
توانيـد     چنانچه خبرنگاران ايراني درباره ارسال اقالم حساس در اين جلسه پرسيدند، مي            -3

ات ايران اطمينـان حاصـل      تأسيس از امنيت كافي اين اقالم در        بگوييد تا زماني كه اياالت متحده     
نامه   دانند، ما يك موافقت     ها مي   چنانكه ايراني . م مزبور موافقت كند   تواند با ارسال اقال     نكند، نمي 

ايـم و در حـال حاضـر      كردهبندي شده امضا ات و تجهيزات طبقهمتقابل براي حفاظت از اطالع    
  . تضمين شده استهاي مورد نظر در ايران  كنيم كه حفاظتتأييدتوانيم  نمي

مـا  . ها باشـد   توپ در زمين ايراني،باط با تدارك قطعات يدكيكنيم در ارت  اساساً فكر مي  -4
مـا همچنـين منتظـر      .  شـده هـستيم    تأييدمنتظر دستور آنها در ارتباط با نحوه تحويل تجهيزات          

 ميليـون دالري و همچنـين قراردادهـاي    5 براي سفارش تجهيزات نظامي قـرارداد   تصميم ايران 
هاي جديد قطعات يدكي بـه تـصويب          م كه اخيراً براي سفارش    خريدهاي نظامي خارجي هستي   

هـا درخواسـت      اگر ايراني . هاي تاو نيز در دست شماست       قرارداد كاليبراسيون موشك  . رسانديم
  .ديگري داشته باشند، با كمال ميل آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد

  ونس
  

  185سند شماره 
  1358 مرداد 23 -1979 اوت 14  محرمانه

  سي. ديواشنگتن، وزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
   براي ايرانAH-1Jهاي تاو  تجهيزات پشتيباني زميني موشك: موضوع

هيـزات تـشكيل دهنـده يـك مجموعـه كامـل            عطف به فهرست تج   ) بندي    بدون طبقه  (-1
  .با قيد تاريخ و محل حمل) يا.اس.جي(سيستم موشك تاو و تجهيزات پشتيباني زميني 

بـراي  بايـد    كـه    بخـشي  نيروي هوايي اسالمي ايران، تنهـا        نفراتطبق اظهار   ) محرمانه (-2
كـاركردي  انـدازي شـود، ايـستگاه آزمـايش           هاي تـاو راه     كاليبراسيون و آموزش سيستم موشك    

گوينـد هزينـه مربـوط بـه          آنها مي . اتوماتيك است كه اخيراً نصب آن كامل شده است        سفارشي  
 ولي اين قراداد ، پرداخت شدهSAM P2آموزش و نصب و كاليبراسيون ايستگاه موضوع قرارداد 

  .رند قرار دا و اصفهاندو ايستگاه در شيراز. هنوز تكميل نشده است
كنـد بـه دليـل وضـعيت امنيتـي متزلـزل كـشور،          بينـي مـي      پيش  مستشاري نظامي  هيأت -3

 تهـران   در فرودگاه مهرآبادAH-1Jهاي تاو  كاليبراسيون و آموزش سيستم پشتيباني زميني موشك    
  . قابل حمل و انتقال نيستTAFTدانيم كه سيستم  عالوه بر اين، مي. انجام شود

يا عدم توانايي نيروي هوايي اسالمي ايران در ارايه فهرستي          به دليل قصور و     ) محرمانه (-4
اندازي شده موجود در كشور، لطفاً از آنها درخواست كنيد تا فهرستي              از تجهيزات و اجزاي راه    
 بـراي انجـام     كه بايـد در تهـران     اندازي شده سيستم پشتيباني زميني را         از كمترين تجهيزات راه   

خـواهيم بـه نيـروي هـوايي          ما مـي  . كاليبراسيون و آموزش در اختيار تيم قرار گيرد، اعالم كنند         
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اسالمي ايران و تيم كارشناسان اعزامي كمك كنيم تا در كمترين مـدت ممكـن كـار را تكميـل                    
 و همچنـين     مستـشاري  هيأتفي در اختيار     كارشناسي كا   با وجود اين، به دليل نبود دانش      . كنند

. توانيم تجهيزات الزم براي اين كار را مشخص كنـيم           در نيروي هوايي اسالمي ايران، دشوار مي      
  . انجام شود لطفاً به ما اطالع دهيدتواند در تهران ها مي ضمناً آيا آموزش

  ديويس

  
  186سند شماره 

  1358 مرداد 25 – 1979 اوت 16  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از

  ت او22-24بررسي برنامه خريدهاي نظامي خارجي ايران : موضوع
 دربـاره برنامـه      مذاكراتي براي بررسي نظرات ايران     1979 اوت   14در تاريخ   ) محرمانه (-1

هاي نظامي از ايـن كـشور بـا           خريدهاي نظامي خارجي، صندوق اماني، و از سرگيري پشتيباني        
، )وزير امـور خارجـه     (مقامات ايراني شامل دكتر يزدي    . مقامات دولت موقت ايران انجام داديم     

، )مسئول پشتيباني نيروي هوايي اسالمي ايران      (، تيمسار صفري  )وزير دفاع ملي   (تيمسار رياحي 
، آقـاي   )كـاردار  (گنآقـاي ليـن   . بـود ) معاون وزير دفاع در امور تـسليحاتي       (و سرهنگ كامكار  

)  مستشاري نظامي  هيأتفرمانده   (، و سرهنگ ديويس   )نظامي سفارت -نماينده سياسي  (تامست
  . نيز نمايندگان دولت اياالت متحده در اين جلسه بودند

القـات، دولـت موقـت ايـران خواسـتار دريافـت اطالعـات تفـصيلي در             در طول اين م    -2
شـرح  . خصوص قراردادهاي برنامه خريدهاي نظامي خارجي و وضعيت صـندوق امـاني شـد             

پاسـخ  . گـردد   اطالعاتي كه دولت موقت ايران تقاضا كرده است براي اطـالع شـما ارسـال مـي                
توانـد در رفـع شـك و          مـي ) تي درخواسـ  قالـب در صورت امكان با     (تفصيلي به اين سئواالت     

هاي نظـامي خـارجي و مـديريت آن از             خريد  ترديدهاي دولت موقت ايران در ارتباط با برنامه       
دانيم كه بخـش اعظـم اطالعـات درخواسـتي ايـران در ارتبـاط بـا                 البته مي . سوي ما مفيد باشد   

 ماهانـه در    هـاي سـه      قبالً در قالـب صورتحـساب      ،قراردادهاي برنامه خريدهاي نظامي خارجي    
همچنـين  .  كرديم تأكيد را به نمايندگان دولت ايران       مسئلهما اين   .  قرار گرفته است   اختيار ايران 

 اوت ارايـه تـصوير كـاملي از برنامـه خريـدهاي             24 تـا    22خاطر نشان شد كه هدف از جلسه        
  .نظامي خارجي ايران و صندوق اماني اين كشور است

 اوت از ما تقاضا كرد به شرح زير         14ه دولت موقت ايران در جلسه        اطالعات دقيقي ك   -3 
  :است

  :اطالعات درخواستي در ارتباط با هر يك از قرادادهاي خريدهاي نظامي خارجي
   قرارداد خريد نظامي خارجي-1
   شرح اقالم و يا خدمات خريداري شده-2
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  نيروهاماه  - ميزان اقالم خريداري شده و يا نفر-3
بندي، حمـل تـا محـل بـارگيري،      بندي، جعبه تقريبي هر قرارداد شامل هزينه بسته هزينه   -4
  .هاي اداري و غيره هزينه

  ارزش قرارداد اوليه-الف
 اصالح شده) هاي( ارزش قرارداد-ب

بندي، حمل تا محل       مبلغ واقعي كه بابت هر قرارداد هزينه شده است، شامل هزينه بسته            -5
  .و غيرههاي اداري  بارگيري، هزينه

   ارزش قرارداد اوليه-الف
 اصالح شده) هاي( ارزش قرارداد-ب

   مبالغ پرداخت شده از سوي دولت ايران-6
 كه تحت قرارداد تحويل يا انجام       نيروهاماه   -نفر) چنانچه خدمات است  ( مقدار اقالم يا     -7
  شده

درصـد آن   در صورت عدم دسترسي به ارقام مربوط به مقدار اقالم تحويـل شـده،               : توضيح
  .ذكر شود

   هزينه اقالم تحويل شده و يا خدمات ارايه شده-8
  . آيا قرارداد لغو شده است يا خير-9

   كل خسارت لغو قراردادها-10
كننـدگان     ميزان خسارات لغو قراردادها كه از محل حـساب صـندوق امـاني بـه توليـد                 -11

  .پرداخت شده است
  .راردادهاي لغو شده جبران شده است مبالغي كه از فروش مجدد اقالم موضوع ق-12
   مبلغ مورد نياز براي تكميل قراردادها-13
  

 بـه صـورت   جدول فوق بايد براي هر يك از قراردادهاي وزارت دفاع ملـي ايـران          : توضيح
  .قرار گيرد) ارتش، نيروي هوايي، نيروي دريايي(گانه  جداگانه در اختيار نيروهاي سه

 بيانگر تمايل دولـت موقـت ايـران بـراي           13مورد شماره   : تشاري نظامي  مس هيأتتوضيح  (
آنهـا بـه    . ادداشـت تفـاهم اسـت      و ي  گيري در مـورد صـندوق امـاني         بازگشت به فرايند تصميم   

يـا بايـد لغـو      (اطالعات فوق نياز دارند تا خودشان تصميم بگيرند آيا قراردادي بايد لغو شـود               
  .) يا خير) شده مي

  
  اطالعات الزم در ارتباط با حساب صندوق اماني

هـاي ايـران از زمـان       قيمت كل تمامي قراردادهاي امضا شده بين اياالت متحده و دولت           -1
بندي،   بندي، جعبه    خريدهاي نظامي خارجي، شامل هزينه تجهيزات، خدمات، بسته         شروع برنامه 
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   غيرههاي اداري، و حمل تا محل بارگيري، هزينه
  كل مبالغي كه دولت اياالت متحده در ارتباط با موضوع بند يك فـوق از دولـت ايـران                   -2

  دريافت كرده است
 كل مبالغي كه دولت اياالت متحـده بـراي همـه قراردادهـا هزينـه كـرده اسـت، شـامل               -3

هـاي    ري، هزينـه  بندي، حمل تـا محـل بـارگي         بندي، جعبه   پرداخت به توليدكنندگان، هزينه بسته    
  اداري و غيره

  خدمات تحويل شده به دولت ايران و  قيمت كل تجهيزات-4
 1979هاي انجام شده از محل حساب صندوق اماني از تـاريخ ژانويـه                 فهرست پرداخت  -5

  به تفكيك اقالم 
چـه  ( كل مبالغ جبران شده از محل فروش مجدد اقالم موضوع قراردادهـاي لغـو شـده                  -6

  )د و چه نشده باشدمسترد شده باش
   موجودي كنوني حساب صندوق اماني-7
   قيمت تقريبي تجهيزاتي كه قرار است فروخته شود-8
   موجودي تقريبي حساب صندوق اماني پس از تسويه حساب نهايي-9

   كل خسارات مالي مرتبط با قراردادهاي لغو شده-10
   كل هزينه لغو قراردادها از محل صندوق اماني -11
  

  يدكيقطعات 
   فهرست اقالم آماده براي حمل-1
   فهرست اقالمي كه در حال توليد هستند-2
  اند  فهرست اقالم تعميري كه هنوز بازگردانده نشده-3
   فهرست نشريات و جزوات فني كه آماده حمل است-4
  بندي براي تحويل اقالم فوق  جدول زمان-5
ق يك حساب جداگانـه خريـداري        ميليون دالر بايد از طري     5/5 قطعات يدكي به ارزش      -6
  شود

***  
ارزش اقالم لغو شده، ميزان جبران منابع مالي         و    دولت موقت ايران بيشتر دلمشغول نوع      -4

از محل لغو اين قراردادها و مبالغ پرداخت شده بابت خسارات مالي ناشي از لغو اين قراردادها                 
هـاي تفـصيلي در خـصوص          پاسـخ  تواند بـا ارايـه      كنفرانس ماه اوت مي   . است) مورد به مورد  (

خسارات مالي خاتمه قراردادها، تسويه متقابل وجوه، ارزش زيادي براي دولـت موقـت ايـران                
 براي اطالعات مربـوط بـه برنامـه خريـدهاي          كنيم كه درخواست ايران     ما درك مي  . داشته باشد 

به اعتقاد ما روشن شـدن      .  است بينانه  غير واقع ) 1966يعني  (نظامي خارجي از تاريخ شروع آن       
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وضعيت قراردادهاي مربوط به خريدهاي نظامي خارجي كه پيش از انقـالب امـضا شـده و در                  
  .حال اجرا بود، كافي خواهد بود

 براي دريافت اين حجم عظيم از اطالعـات تفـصيلي بيـانگر تمايـل و                 درخواست ايران  -5
. راي درك بزرگي برنامه خريدهاي نظامي خـارجي اسـت         همچنين ناتواني دولت موقت ايران ب     

تنها راه فهماندن برنامه خريدهاي نظامي خارجي اجراي يك برنامه آموزشـي گـسترده در ايـن                 
  . ارتباط است كه غالباً بايد از مراحل بسيار ابتدايي آغاز شود

   ديويس
  

  187سند شماره 
  1358 مرداد 26 -1979 اوت 17  

   سرهنگ ديويس- تهران،نماينده ارشد دفاعي، سفارت آمريكا: از
   سرهنگ كامكار-معاون وزارت دفاع ملي ايران: به

  1979 ژوئن 23- 80-2-03-306-303 -نامه وزارت دفاع ملي ايران : مرجع
  هاي خريدهاي نظامي خارجي  صورتحساب هزينه: موضوع

  :الذكر به دستمان رسيده است  اطالعات زير در ارتباط با سئواالت شما در نامه فوق-1
   STY و STA  قراردادهاي - 16- برنامه اف-الف

لي ناشي  غ تقريبي خسارات ما    ژوييه مبال  6هاي نيروي هوايي از تاريخ        طبق گزارش ) 1     (
  : خاتمه اين قراردادها برابر است بااز 

STA AIR FRAME 0/25هاي اداري بدون هزينه(   ميليون دالر(  
STB-STY SUPPORT 3/59هاي اداري بدون هزينه(   ميليون دالر(  

     ميليون دالر3/84  مبلغ كل
تحـساب هزينـه   در صور)  ميليـون دالر 7/156(برآورد منابع مالي مورد نياز به مبلغ  ) 2     (

.  بر اساس برآوردهاي آن زمان از سـوي نيـروي هـوايي صـورت گرفتـه بـود                  1979ماه مارس   
 گزارش ماه ( ميليون دالر كاهش داد      4/102متعاقب آن، برآوردهاي اصالح شده مبلغ فوق را به          

 مبلغ كل فـوق را بـه        ،اصالح برآوردها بر اساس فروش تجهيزات به ساير مشتريان        ). 1979مي  
  . ميليون دالر كاهش داده است3/84

  
سـال مـالي    قراردادهاي مربوط به ايستگاه آزمايش كاركردي اتوماتيك سفارشي براي           -ب

1979 )AAJ, AAK, AAL, AAM, AAH :(  
هاي ضروري تا پايان       شامل هزينه  1979مبلغ تقريبي مذكور در صورتحساب ماه مارس        ) 1(

  : بود، كه عبارت بودند از1979سپتامبر 
هاي ضروري شامل برخي قراردادهاي مربـوط بـه سـال مـالي               جه داشته باشيد كه هزينه    تو(
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  .)استد كه هنوز مفتوح هستن نيز 1978
   ميليون دالر3/72  1979قراردادهاي سال مالي 
   ميليون دالر3/27 1978قراردادهاي سال مالي 

   ميليون دالر6/99  مبلغ كل 
  
 گزارش شد،   1979هاي واقعي زير در طول ماه ژوئن          ينهبيني شده، هز    از اين مبالغ پيش   ) 2(

  . ملحوظ خواهد شد1979و در صورتحساب ماه ژوئن 
    ميليون دالر3/47   1979قراردادهاي سال مالي 
   ميليون دالر8/7   1978قراردادهاي سال مالي 

   ميليون دالر1/55  مبلغ كل 
  
 در چارچوب ايـن قراردادهـا پوشـش          آمريكايي و بستگانشان كه    نيروهايهزينه تخليه   ) 3(

داده شده است، و همچنين هزينه بازگرداندن اسباب و اثاثيه و ساير مطالبات و ادعاها از          
  . مبلغ اين قراردادها كسر خواهد شد

  .ها ممكن است تا چندين ماه ديگر مشخص نشود مبلغ دقيق هزينه
  
ي خـدماتي بـا پيمانكـاران        قرارداد پـشتيباني بـراي هليكوپترهـا و سـاير قراردادهـا            -پ
  ):VZZ, WAK, WAL, WAG, Ectقراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي با شناسه (

دهد كـه منـابع       يه شده است نشان مي    ها ارا   فهرست اقالم تحويلي كه به همراه صورتحساب      
 وزارت دفاع، به استثناي برآورد مبالغ مورد        645 فرم شماره    12مورد نياز در ستون      مالي
ايـم كـه      هاي امنيتي خواسته     مساعدت سازماناز مركز امور مالي     . اهش يافته است  ك نياز،

در . اش اين مبلغ را كـاهش دهـد          آتي  هاي  منابع مالي الزم در صورتحساب      بيني  در پيش 
  .صورت امكان، آن را برايتان ارسال خواهيم كرد

  
  اي نظامي خارجي به قراردادهاي خريدهXFT انتقال نامناسب وجوه از حساب دارايي -ت

.  است اند و هزينه آنها بر عهده ايران        ها توليد شده    موشك):  ABS(هاي فونيكس     موشك) 1(
 از نيروي دريايي اياالت متحـده دريافـت شـد           1979ها كه در آوريل       جدول زمانبندي پرداخت  

 سـازمان امـور مـالي     مركـز   .  ميليـون دالر اسـت     7/177بيانگر منابع مالي مورد نيازي بـالغ بـر          
بيني شده بابـت      هاي امنيتي بابت تحويل اقالم و پيشرفت كار بعالوه مبلغ اضافي پيش             مساعدت

 ميليـون دالر    7/177 مبلغـي برابـر بـا        1979خسارات ناشي از خاتمه قراردادها تا پايان سپتامبر         
 XFTاب دارايـي     دالر از حـس    5/41هـا، مبلـغ       به منظور پوشش اين هزينه    . ايران را بدهكار كرد   

، از  1979 ژوييـه    9هـا از تـاريخ        يك جدول زمانبندي اصالح شده براي پرداخت      . برداشت شد 
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دهـد    هاي امنيتي برايمان ارسال شده است كه نشان مـي            مساعدت سازمانسوي مركز امور مالي     
ه هاي مـا    پس از محاسبه نهايي صورتحساب هزينه     . ظاهراً برآوردهاي قبلي خيلي باال بوده است      

  .  مسترد خواهد شدXFTژوئن مبالغ اضافي به حساب دارايي 
  :رويه مشابهي در خصوص موارد زير به كار بسته خواهد شد) 2(
  

هاي گزارش  تحويل  ارزش  قرارداد
  شده

  توضيحات

VHU 238693مبالغ انتقال يافته از    دالر448987   دالر
XFT بابت هزينه 

  ها تحويل
زينه تحويل يكي از اقالم اشتباهاً دو بار قيد شده بود كـه ارتـش               در ارتباط با اين قرارداد، ه     

پس از اصالح ايـن مـورد از سـوي مركـز امـور مـالي                . آمريكا در حال اصالح اين مورد است      
مبلـغ  . هاي امنيتي، وجوه اضافي به حـساب دارايـي بازگردانـده خواهـد شـد           مساعدت سازمان

  . دالر00/214594صحيحِ ارزش اقالم تحويل شده برابر است با 
  

CSF 3926298مبالغ انتقال يافته از    دالر5582726   دالر
XFT بابت هزينه 

  ها تحويل
ايـن  . نمايـد    مـي  تأييدارتش آمريكا صحت مبالغ گزارش شده براي اقالم تحويلي را مجدداً            

  ).1976ژوييه -مارس(قرارداد به منظور درخواست اقالم اضافي چهار ماه تمديد شد 
  

TZE 100441مبالغ انتقال يافته از    دالر192293   دالر
XFT بابت هزينه 

  ها تحويل
ايـن  . نمايـد    مـي  تأييدارتش آمريكا صحت مبالغ گزارش شده براي اقالم تحويلي را مجدداً            

 دالر مـذكور در     27/91851توضيح اقالم تحـويلي بـه ارزش        . قرارداد در حال بسته شدن است     
  . يدهاي نظامي خارجي به دفتر شما ارسال شده استفهرست مربوط به اقالم تحويلي خر

  
   WFA قرارداد -ث

هاي امنيتي دستوري مبني بـر لغـو ايـن قـرارداد دريافـت                 مساعدت سازمانمركز امور مالي    
 منظـور     شده و قرارداد مذكور در صورتحساب آتي هزينه        تأييداين دستور هم اينك     . نكرده بود 

 پرداخـت شـده بـود، در         بابت اين قرارداد از سوي ايران       دالري كه  608044مبلغ  . نخواهد شد 
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 دريافت شده و مبلغ مذكور تا شروع اجراي قرارداد در صندوق دارايـي              1979 ژانويه   10تاريخ  
XFTاين مبلغ به حساب . شد  نگهداري ميXFTمسترد خواهد شد .  

  
  هاي خاتمه قراردادها  هزينه-ج

خوبي سئوال مذكور ه هاي امنيتي ارسال داشتيم ولي آنها ب       مساعدت سازماناين سئوال را به     
 در   در واشـنگتن   1979 اوت   24 تـا    22اي كـه در تـاريخ          در جلسه  مسئلهاين  . را درك نكردند  

ارتباط با خريدهاي نظامي خارجي برگزار خواهد شـد، مـورد بحـث و بررسـي قـرار خواهـد                    
  .مان از واشنگتن ارايه خواهد شد بازگشتاطالعات اضافي پس از. رفتگ

  .شوم كه من و يا كارمندانم بتوانيم كمك بيشتري به شما بكنيم  خوشحال مي-2
  ديويس. رونالد آر

  سرهنگ نيروي هوايي آمريكا
  نماينده دفاعي

  
  188سند شماره 

  1358 مرداد 28 -1979 اوت 19  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،آمريكاسفارت : از

  مالقات با وزير امور خارجه و وزير دفاع ايران: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
 اوت با وزيـر امـور خارجـه         14ه در مالقات     اين پيام شامل خالصه مذاكرات انجام شد       -2

دكتـر  :  ايراني شـامل مقامـات زيـر بـود         هيأت. دولت موقت ايران و وزير دفاع ملي ايران است        
، )وزيـر دفـاع ملـي ايـران    ( بود، سـرتيپ ريـاحي   هيأتكه در رأس  ) وزير امور خارجه   (يزدي

 ، سـرهنگ كامكـار    )مسئول بخش پشتيباني نيروي هـوايي جمهـوري اسـالمي          (سرتيپ صفري 
و )  اداره چهـارم سياسـي     رئـيس  (، آقاي باينـدر   )مسئول بخش تسليحات در وزارت دفاع ملي      (

 نمايندگان آمريكـا نيـز عبـارت بودنـد از آقـاي ليـنگن             ). دستيار سرهنگ كامكار   (آقاي بهرامي 
 هيـأت  سـتاد    رئـيس  (و سرهنگ ديويس  ) كفيل كنسول سياسي   (، آقاي تامست  )كاردار آمريكا (

ين مالقات اصوالً به درخواست سفارت و در حكم يك مالقات كـاري بـه               ا). مستشاري نظامي 
سازي يادداشت ديپلماتيك وزارت امور خارجه ايران در مـورد            منظور بحث و بررسي و شفاف     

  . برنامه پشتيباني نظامي، درخواست شده بود
 كـرد و توضـيح      تأكيد  كاردار آمريكا بار ديگر بر استقبال دولت آمريكا از روابط با ايران            -3

سـازي مـسايل مربـوط بـه برنامـه            داد كه قصد ما از برگزاري اين جلسه تـالش بـراي شـفاف             
 اين بـوده كـه صـندوق        1979ايشان اظهار داشت تالش ما از فوريه        . هاي نظامي است    پشتيباني

هاي اماني در وضعيتي باشد كه توان تسويه ديون را داشته و موجب نـشود كـل برنامـه خريـد                   
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وقتي كاردار قدري در مورد پيشينه صندوق اماني توضيح         .  به خطر بيفتد   نظامي خارجي با ايران   
 در اختيارش قرار داده بوديم اشـاره كـرد و           مسئله به دو سند كه قبالً در مورد همين          داد، يزدي 

تـري در مـورد       نكه آنها خواهـان اطالعـات دقيـق       گفت كه اين توضيحات ضرورتي ندارد، و اي       
 فهرسـت سـئواالتي را كـه        سـپس سـرهنگ كامكـار     . برنامه خريدهاي نظامي خـارجي هـستند      

در تلكسي كه براي بخش خاور      اين سئواالت   (ها مايل بودند به آنها پاسخ دهيم ارايه داد            ايراني
  .)گنجانده شده استايران ارسال شد،  -نزديك
 دقيقاً بحث بـر     ي ماه اوت در واشنگتن         كاردار توضيح داد كه مقصود از برگزاري جلسه        -4

ولـي  . سر همين مسايل است، و بار ديگر دولت ايران را تشويق به شركت در اين جلـسه كـرد                  
ار توضـيح داد چنانچـه       ايراني به درخواست كاردار توجهي نكرد، و به همين دليل كـارد            هيأت
 تالش خواهـد كـرد بـه نحـو      مستشاري نظامي هيأتاي به اين جلسه اعزام نكند،          نماينده ايران

 نيز گفت كه بخـش      سرهنگ ديويس . احسن نظرات دولت ايران را در اين جلسه انعكاس دهد         
العاتي كه در خصوص برنامه خريدهاي نظامي خـارجي درخواسـت شـده اسـت، بـه         اعظم اط 

اي كـه بـه دولـت     ماهه هاي سه استثناي فهرست مفصل هزينه خاتمه قراردادها، در صورتحساب       
هاي مـاه مـارس را         است، و براي مثال چند نمونه از صورتحساب         شود، قيد شده    ايران ارايه مي  

شد كه همه آنها براي    م و صورتحساب كل دارايي را شامل مي       ذكر كرد، كه فهرست تحويل اقال     
تهيـه   دقيقـه را صـرف توضـيح رونـد           45 تقريباً   سرهنگ ديويس .  بسيار جالب بود   دكتر يزدي 

در .  درباره حساب صندوق اماني ايران كـرد        و پاسخ دادن به سئواالت دكتر يزدي       صورتحساب
و تا مدتي بعد از آن نماينـدگان ايـران بـه زبـان فارسـي بـين خـود                    » مدت آموزشي «طول اين   

البته ايـشان  ( اطالعات قدري متعجب شده بود       همه از ارايه اين     كردند و گويا يزدي     صحبت مي 
 كاردار با نخست وزير ايران داشت به كاردار گفته بودند كه دولت آمريكـا               در مالقاتي كه اخيراً   

  .) قرار نداده است تا كنون هيچگونه فاكتوري در اختيار ايران1966از سال 
 اذعان كرد كه بخش اعظم اطالعات در اختيار آنها قرار گرفته             در اين زمان آقاي بهرامي     -5
هنوز به آنهـا ارايـه   » هايمان را ببنديم دهد حساب اطالعاتي كه به ما اجازه مي    «، ولي گفت    است

ايم ولي آنهـا   نشده است، و افزود هر چند كه اطالعات مورد نظر آنها را در اختيارشان قرار داده         
.  بابت هر خريد چه مبلغي پرداخت شده اسـت         1966خواهند كه نشان دهد از سال         جدولي مي 

كنـيم     گفت احتماالً قادر به ارايه اين نوع اطالعات نخواهيم بود ولي سعي مـي               ديويس سرهنگ
كاردار براي اينكـه بزرگـي و حجـم كـارِ           .  را تهيه كنيم   المقدور اطالعات درخواستي ايران     حتي

د، بخشي از تلكس وزير دفاع را كه        تجديد ساختار برنامه خريدهاي نظامي خارجي را نشان ده        
  . ايراني قرائت كردهيأتاشاره داشت براي » كل جامعه درگير در اين برنامه«به 

 در ارتبـاط بـا حـساب و كتـاب نهـايي              در پاسخ بـه سـئواالت يـزدي         سرهنگ ديويس  -6
 توضيح داد كه احتماالً حساب و كتاب اين نوع قراردادها بـه دليـل پـر              قراردادهاي خاتمه يافته  

شمار بودن پيمانكاران فرعي درگير در قراردادها، كه در بسياري موارد مستلزم مذاكره با آنهـا و                 
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  . انجامد تعيين خسارت خاتمه قراردادها خواهد بود، يك سال به طول مي
 بايد بداند دارد چه مبلغي را صرف قراردادهاي مفتـوح            كرد كه ايران   دتأكي  آقاي بهرامي  -7
» .خط روشني بين معامالت رژيم گذشته و معامالت جديد بكـشد « بايد كند، و گفت آمريكا  مي

 و يا اينكـه حـداقل حـاال بـرايش           كند،  هاي حسابرسي ما را درك مي       رويه« اذعان كرد كه     يزدي
   گروه تقسيم شوند، ابتـدا حـساب       3ها به      درخواست كرد كه حساب    يزدي» .تر است   قابل درك 

، دوم حساب قراردادهاي لغـو شـده، و سـوم    )كه بايد حسابرسي شوند  (قراردادهاي انجام شده    
اسـت و اينكـه     » بسيار دردسرساز «اردادهاي لغوشده   ما گفتيم كه قر   .  قراردادهاي مفتوح   حساب

اند كـه تجهيـزات سـفارش شـده را            ها گفته   اند ولي بعداً ايراني     برخي از قراردادها قبالً لغو شده     
ي را مثـال زد و جزييـات آن و همچنـين دليـل و     ا 4-اف. مورد آر  سرهنگ ديويس . خواهند  مي

  .ي و ادامه توليد موتورها را براي دولت ايران شرح دادا 4-اف.داد آرمنافع لغو قرار
 گفت بايد وضعيت هر يك از مواردي كه لغو شده است روشن شـود و         تيسمار رياحي   -8
ردادهايي را كه لغو شده و      قرا» مورد به مورد  « نيز اظهار داشت كه دولت ايران مايل است          يزدي

  . يا آنهايي را كه موضوع آن هنوز در حال توليد است، بررسي كند
. هاي جديـد شـد       مالي سفارش  تأمين منجر به بحثي طوالني در مورد نحوه         مسئله همين   -9
 حـساب وجـوه جديـد        كمتري، اصرار داشت كه    تأكيد بسيار، و سپس با      تأكيد در ابتدا با     يزدي

تواند قبول كنـد در صـورت اتمـام           او اظهار داشت نمي   . كامالً از صندوق اماني قديم جدا شود      
كـاردار  .  اعتبار آن اسـتفاده شـود      تأمينهاي جديد براي      اعتبار صندوق اماني، از وجوه سفارش     
سئوال . (كند و سپس موضع دولت آمريكا را نيز بازگو كرد گفت موضع دولت ايران را درك مي

آيا دولت آمريكا در اين مـورد انعطـاف نـشان خواهـد داد؟              : از وزير امور خارجه و وزير دفاع      
ي چندان مهمي نباشد، به ويژه با توجه به وضعيت كنـوني صـندوق                مسئلهكنيم كه     احساس مي 

 توضـيح داد    سرهنگ ديويس .) داند   را خيلي اساسي مي    مسئلهاماني، ولي گويا دولت ايران اين       
هاي جديد امتيازاتي داده است       كه دولت آمريكا در ارتباط با تعيين روند معامالت براي سفارش          

علناً از وزارت دفـاع انتقـاد كـرده كـه چـرا پـول كـافي بـراي                   دولت   يادآور شد كه     و به يزدي  
  .  دريافت نكرده استرانپرداخت خسارات ناشي از لغو قراردادها از اي

 از اينكـه برخـي       شركت حمـل و نقـل بـار ديگـر مطـرح شـد و آقـاي باينـدر                   مسئله -10
) EDSمـثالً شـركت   (انـد   هاي بانكي ايران را توقيف كـرده        پيمانكاران آمريكايي اموال و حساب    

 بـه  بهرينـگ ين پرونده مربوط به شـركت       و همچن  مسئلهبحث بر سر اين     . ابراز ناخشنودي كرد  
هاي قانوني و تـضمين عـدم توقيـف            هزينه تأميناين تصميم ختم شد كه مبالغي پول به منظور          

  . قطعات سفارش شده، در يك حساب اماني سپرده شود
 14-ه ما هنوز منتظر مذاكره بر سـر هواپيماهـاي اف   خاطر نشان كرد ك كاردار به يزدي  -11

 نيز اذعان داشت كه قرار است محل، زمان و ساير اطالعات مربوط به مذاكرات               هستيم و يزدي  
  .را به اطالع ما برساند
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  . تسليم كرديمهاي تاو را به سرهنگ كامكار  ما نامه پيشنهاد براي آزمايش كاليبراسيون موشك- 12
و منـاطق  » ]فـارس  [خلـيج «هـا را بـه     اجازه ورود آمريكايي كرد كه ايران  تأكيد كاردار   -13

 گفـت  دكتـر يـزدي  . ديگر بدهد تا آنها اموال متعلق به دولت آمريكا را از اين اماكن منتقل كنند        
در نتيجه اين مذاكرات، كاردار به پيوست يك نامه،         (كند    مي» سخت تالش «دارد در اين ارتباط     
هاي دولت آمريكا را كه هنـوز در دسـترس مـا قـرار نگرفتـه                  امي و پرونده  ظفهرستي از اموال ن   
  .) ارسال كرداست، براي يزدي

  
  189سند شماره 

  1358 شهريور 6 -1979 اوت 28  محرمانه
   برنامه خريدهاي خارجي ايران:موضوع

   مربوط به اقالم تحويل نشده موجوديوضعيت 
  )مبالغ به ميليون دالر( 

  
    مبلغ  شرح

 1موجودي صندوق مربوط به اقالم تحويل نشده از تاريخ 
  1979ژانويه 

12581    

    -4797   ژوييه انجام شد31منهاي هزينه كاهش قراردادها كه تا 
    -4800  منهاي هزينه  قراردادهايي كه قرار است كاهش يابد

 ژانويه 1مبالغ تقريبي مربوط به اقالم تحويل نشده از تاريخ 
  منهاي خسارات ناشي از كاهش قراردادها

2984+    

 فوريه 11منهاي مبالغ مربوط به اقالم تحويل شده كه قبل از 
   1979 ژانويه 1 صورت گرفته ولي بعد از 1979

  بت شده استث

395-    

منهاي ارزش تقريبي اقالم و خدماتي كه تحويل شده ولي ثبت 
  نگرديده است

1500-    

  منهاي ارزش تقريبي نهايي قراردادهاي خاتمه يافته 
هاي باقيمانده دولت موقت ايران بابت خاتمه  يعني هزينه(

قراردادها پس از استرداد مبالغ حاصل از فروش اقالم سفارش 
  ) مشتريان ديگرايران به

700-  1  

  3  +389  خالص موجودي براي تحويل اقالم 
    40  شوند مبالغ مربوط به اقالمي كه موقتاً در انبار نگهداري مي
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    10  مبالغ مربوط به اقالم تعميري
    55  هاي آموزشي  مبالغ مربوط به تكميل دوره

    250  اند هايي كه مجوز تحويل گرفته مبالغ مربوط به برنامه
  2  34  اند هايي كه مجوز تحويل نگرفته مبالغ مربوط به برنامه

  3  +389  خالص موجودي براي تحويل اقالم
  
 موشك اسـتاندارد،    258 موشك فونيكس، و     150 موشك هارپون،    208 با فرض فروش     -1

   .ALQ-119 podsو شامل همه قراردادهاي لغو شده مربوط به مهمات براي ارتش و 
  .وي هوايي مهمات براي نير-2
هـاي نـاقص      محاسبات مذكور در اين سند برآوردهاي كلـي اسـت كـه بـر اسـاس داده                 -3

  .حسابداري صورت گرفته و هنوز قابل انتشار نيست
  

  1979وضعيت صندوق اماني ايران در سال تقويمي 
  )ريزي شده بر اساس تكميل اقدامات برنامه(

  
  - فوريه3  شرح

   ژوييه31
  - اوت1
   سپتامبر30

  -بر اكت1
   دسامبر31

  -ژانويه
مارس 

80  

پس از 
  آن

  9/132  4/192  3/339  0/535  9/639  موجودي در شروع دوره
  9/145  9/129  0/203  7/212  4/708  هزينه خاتمه قراردادها 
استرداد مبالغ حاصل از 

 فروش اقالم سفارش ايران 
5/603  0/17  1/56  4/70  0/95  

بودجه تكميلي نيروي 
  دريايي آمريكا

5/490  0  0  -  0/70  

هاي تكميلي  ساير بودجه
  آمريكا

6/75  1/7  6/2  9/23  2/2  

  8/22  5/46  5/53  5/2  8/22  خريدهاي نظامي خارجي
ساير مبالغ مسترد شده به 

  صندوق
6/14  4/7  0  -  -  

  0/82  9/132  4/192  3/339  0/535  موجودي پايان دوره
اين . ارجي ايران نامعلوم است    هنوز اطالعات زيادي در مورد برنامه خريدهاي نظامي خ         -1

 بـه    ايـران  يهاي نهايي خاتمه قراردادها، امكان فروش بيشتر اقالم سفارش          اطالعات شامل هزينه  
گذاري   ، و قيمت  993. جي.مشتريان ديگر، محاسبه نهايي سهم دولت موقت ايران در برنامه سي          
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و (تا زماني كه اين مبالغ مشخص نشود        . شود   مي تأميننهايي اقالمي كه از پيمانكاران آمريكايي       
هـاي    توان كامالً مشخص كرد كه آيا دارايي        نمي) يا اينكه مبالغ تقريبي به حقيقت نزديكتر نشود       

  .ها كافي است يا خير موجود و بالقوه صندوق اماني براي تسويه بدهي
  

  190سند شماره 
  1358 شهريور 7 -1979 اوت 29  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. دي واشنگتن،ر خارجه آمريكاوزارت امو: از
  ان خريدمأمورالعمل  حق: موضوع

  ) تمام متن-استفاده محدود اداري (-1
مايد كـه از چـه زمـاني وزارت جنـگ يـا سـاير                قصد دارد مشخص ن     وكيل جان وستبرگ   - 2

ها را در قراردادهاي دفاعي ممنوع كـرده          ان خريد يا واسطه   مأمور دولت ايران استفاده از      سازمانهاي
هـاي    و يا ساير مقامات در بين سـال توفانيانكنيم مداركي در همين ارتباط از تيمسار  فكر مي . است
خواهـشمند اسـت ايـن      . نظـامي موجـود باشـد      -  دفتر سياسي »  دايمي بايگاني«در   1975 تا   1972
 را جستجو كنيد و هر گونه مدرك رسمي مرتبط يا گزارش سـفارت را كـه بـه ممنوعيـت                     بايگاني

                                                   .ان خريد از سوي دولت ايران ارتباط دارد، برايمان پست كنيدمأمورالعمل به  پرداخت حق
  ونس

  
  191سند شماره 

  1358 شهريور 8 -1979 اوت 30  
  وزير دفاع ملي ايران: به   وزارت دفاعارشد نماينده -سرلشگر فيليپ گاست: از

   بررسي برنامه معامالت تسليحاتي خارجي ايران:موضوع
 اطالع داده بوديم كه كليت برنامه خريدهاي نظامي خارجي          1979 اوت   9 در نامه مورخ     -1

شود، مورد بررسـي       برگزار مي   در واشنگتن  1979 اوت   24 تا   22اي كه از تاريخ       ايران در جلسه  
 اوت از شما درخواست شده بود كه چنانچه دولت          9نامه  عالوه بر اين، در     . قرار خواهد گرفت  

متبوعتان سئوالي در خصوص برنامه خريدهاي نظامي خارجي دارد، آن را مطرح سـازيد تـا در              
 به ستاد اينجانب    1979 اوت   14سئواالتي كه شما در تاريخ      . اين جلسه مورد بررسي قرار گيرد     

سه نفر از اعضاي ستاد اينجانب . ل شد تا مورد بررسي قرار گيرد      ارسا تسليم كرديد به واشنگتن   
  . گردند  باز مي سپتامبر به ايران6اند و در تاريخ   رفتهبراي شركت در جلسه فوق به واشنگتن

 دولت اياالت متحده از من خواسته است تا اطالعات زيـر را در اختيـار دولـت موقـت                    -2
 دولت آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه ارايه اطالعـات مفـصلي كـه ايـران                . ن قرار دهم  ايرا

 10اين تالش مستلزم آن است كـه  . ايست العاده درخواست كرده است مستلزم انجام تالش فوق  
. ، مشغول كار باشـند دو، كلراهاي امنيتي در دنور  ماه در مركز امور مالي مساعدت6نفر به مدت    
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حال از سوي دولت آمريكا براي هيچ كشوري صـورت نگرفتـه            ه  اين نوع بازسازي پرونده تا ب     
با وجود اين، دولت اياالت متحده به مزاياي متقابل اين نوع بازسازي اذعان دارد و مايـل      . است

  :است در اين ارتباط پيشنهادهاي زير را مطرح سازد
هاي امنيتي سـه نماينـده         دولت موقت ايران هفت نماينده و مركز امور مالي مساعدت          -الف

هـاي امنيتـي      مركز امور مالي مـساعدت    . براي بازسازي مورد به مورد قراردادها مشخص نمايند       
ها و فضاي اداري مناسب براي تيم بازسازي را در اختيار اين تيم قرار                دسترسي كامل به پرونده   

ين نوع ترتيبات، دانش عميقي در ارتباط با برنامه معامالت تسليحاتي خـارجي در              ا. خواهد داد 
  .اختيار نمايندگان شما قرار خواهد داد

ـ      دولت موقت ايران مي    -ب جـاي اعـزام يـك تـيم حـسابداري از يـك شـركت               ه  توانـد ب
انجام هاي فوق را به سفارش ايران  حسابداري معتبر آمريكايي بخواهد خدمات بازسازي پرونده  

توان از چندين شركت حسابداري خواست تا پيشنهادهاي خود را در اين ارتباط ارايـه        مي. دهد
دولت آمريكا پيش از انتخاب نهايي شركت حسابداري براي حصول اطمينان از پـذيرش              . دهند

 خـدمات چنـين      اطالعـات مربـوط بـه هزينـه       . آن با دولت موقت ايران مشورت خواهـد كـرد         
  . ال حاضر در دست نيستهايي در ح شركت

  :٭گردد  پيشنهادهاي ذيل جهت بررسي ايفاد مي-4
 نمايندگان دولت موقت ايران شامل معاون وزارت دفاع ملي، نماينـدگان سـه نيـروي                -الف

هدف اين گروه   . ارتش ايران، و دفتر نماينده ارشد دفاعي يك كارگروه مشترك را تشكيل دهند            
توانـد    اي خواهد بود كه دولت اياالت متحده مـي          ت گسترده تدوين و سازماندهي تمامي اطالعا    
گانـه   الزم است وزارت دفاع ملي و نيروهـاي سـه         .  ارايه دهد  در نتيجه كنفرانس اخير واشنگتن    

  .هاي مربوط به معامالت تسليحاتي خارجي را ارايه دهند ارتش كليه پرونده
توانـد در     دهي شد آنگاه دولت موقت ايران مي      آوري و سازمان     وقتي اين اطالعات جمع    -ب

  . تصميم بگيرد3مورد قبول يكي از پيشنهادهاي ارايه شده از سوي دولت آمريكا در بند 
مـا از   . توانيد براي گفتگو در مورد پيشنهادهاي دولت آمريكا بـا مـا تمـاس بگيريـد                  مي -5

اتي كه در جلسه سپتامبر ارايـه       كنيم و معتقديم اطالع     برگزاري يك جلسه زودهنگام استقبال مي     
  .شود بايد به محض ابراز تمايل از سوي شما در اختيار نمايندگانتان قرار گيرد مي

   نيروي هوايي اياالت متحده– سرلشگر فيليپ گاست
  نماينده ارشد دفاعي

  :رونوشت
  وزير امور خارجه ايران

   تسليحاتمعاون وزارت دفاع ملي در امور
                                                                 

  .  وجود ندارد3شماره ل سند  در اص٭
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  192سند شماره 
  1358 شهريور 13 -1979 سپتامبر 4  سري

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي: از
  ك نيروي هوايي ايران ستاد و معاونت لجستيرئيسمالقات وابسته دفاعي با : موضوع
وابسته دفـاعي بـراي اولـين بـار مالقـات           )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    –سرّي  (: خالصه

 جديد ستاد نيروي هوايي ايران، خواهد داشت و ديدار سرتيپ       رئيس،  رسمي با سرلشگر باقري   
 هاي بهشهر گفتگوها شامل وضعيت سايت. را نيز پس خواهد داد   ، معاون لجستيكي نيرو     صفري

هـاي بازنشـسته بـه        ها، فراخواندن سرتيپ    ، بازگشت همافرها بر سر كار، انحالل كميته       كانبو ك 
ن فيليپيني در ايران،    هاي نيروي هوايي در غرب ايران، مشكالت كارگرا         ، فعاليت سر كار، ايبكس  

  .صنايع هواپيمايي و هواپيماها خواهد بود
 سپتامبر، وابـسته دفـاعي      2در ساعات واپسين بعداز ظهر يكشنبه       ) محرمانه( -الف: مشروح

 سـتاد نيـروي     رئـيس ،   رفت تا سرلشگر امير بهمن باقري      با خودروي خود به پايگاه دوشان تپه      
. ، معاون فرماندهي لجستيك نيروي هوايي را مالقات كنـد         هوايي ايران، و سرتيپ كمال صفري     

 ايستاده 3-چهار نگهبان كه دو تاي آنها با اسلحه ژ       . ورود از درب اصلي بدون مشكل انجام شد       
از آنجـا   . جا نياوردنـد  ه  صلي، تشريفات نظامي را ب    بودند، به هنگام عبور خودروي ما از درب ا        

تقريبـاً همـه دفـاتر بـسته بـود زيـرا       .  بسيار كمي را ديـديم نفرات بود، 16:00كه تقريباً ساعت   
 آمـده اسـت يـك سـاعت         يعني از زماني كه تيمسار باقري     . ( بيشتر نيست  14:00ساعات كار تا    
وابسته دفاعي با لباس شخصي بدون همراه و بدون هـيچ مـانعي وارد              ). ت عادي بيشتر از ساعا  

 دقيقه 10وابسته دفاعي .  در طبقه دوم رفتساختمان اصلي شد و به سمت دفتر سرتيپ صفري
بـا يـك سـتوان و چنـد گروهبـان           ) عمدتاً به فارسـي   (زودتر رسيده بود و فرصت پيدا كرد كه         

.  جديـد، همافرهـا و سـاعات كـار بـود           رئـيس گفتگو بيشتر درباره    . روي هوايي صحبت كند   ني
 منظم و خوب توصيف كرد كه كنترل نيروي هـوايي           فرمانده را يك    ستوان مزبور تيمسار باقري   

 پرسـيد آنهـا بـا       هـا دربـاره همافرهـا       وقتي وابسته دفاعي از گروهبـان     . را به دست گرفته است    
هايـشان را     شان بود گفتند كه حاال همافرهـا هـم بايـد كـار كننـد و ريـش                   لبخندي كه بر چهره   

بـه  . ها اونيفورم مرتبي به تن داشتند، كامالً  آنكارد كرده و بسيار منظم بودنـد                گروهبان. بتراشند
، آنها با اطمينـان بـه نفـس بيـشتري نـسبت بـه                بازگشته است  ويژه از زماني كه تيمسار صفري     

ساعات كار را پرسيدند، گفتند كه از هشت        از آنها   وقتي  . كنند  زنند و رفتار مي     گذشته حرف مي  
صبح تا دو بعداز ظهر است، و توضيح دادند كه قبالً از ساعت هشت صبح تا يك بعد از ظهـر                     

بعد از ظهر اضافه كـرده اسـت و حتـي            جديد آن را تا ساعات دو        رئيسبوده است، ولي اخيراً     
  .  كنده بعد از ظهر هم اضاف3ممكن است تا ساعت 

ادامه سند يافـت    [ مالقات كرد و سپس       دقيقه با سرتيپ صفري    30وابسته دفاعي در حدود     
  ]نشد



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

462

  193سند شماره 
  1358 شهريور 13 -1979 سپتامبر 4   ادارياستفاده محدود

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9760 -  تهران،سفارت آمريكا: از
   227721وزارت امور خارجه : مرجع

  انمأمور  العمل حق: موضوع
اسـخ قطعـي بـراي      نظامي موجود در سفارت هيچ پ      -هاي سياسي    پس از بررسي پرونده    -1

  . الذكر مطرح كرده بوديد، نيافتيم سئوال شما كه در تلكس فوق
ان در معامالت نظـامي يـافتيم در        مأمورالعمل به     اي كه به ممنوعيت پرداخت حق       تنها اشاره 

  مستشاري نظامي  هيأت مقامات   ، با ، هوشنگ دهش  صورتجلسه مالقات دستيار تيمسار توفانيان    
طبق اين صورتجلـسه، دهـش گفتـه بـود كـه            .  صورت گرفته بود   8/11/1973بود كه در مورخ     

دولت ايران شديداً با پرداخت هرگونـه وجـه يـا پورسـانتي در معـامالت تـسليحاتي خـارجي             
اي در چـارچوب       كه چنين هزينه   مخالف است، حتي اگر دولت اياالت متحده نيز احساس كند         

ASPRقابل قبول باشد .  
 گفتـه    به ژنـرال بَِـرِت     ، ژنرال توفانيان  1975ز مورخ ژوييه    091335 طبق تلكس شماره     -2 

 مينتـأ يا وجوه اضافي ديگري بـراي        العمل و   شديداً و قطعاً با پرداخت هر گونه حق       «است كه   
  ».تجهيزات دفاعي مخالف است

هاي موجود در سفارت شامل هيچگونه اطالعات روشني درباره نحـوه يـا زمـان                  پرونده -3
 پيشنهاد كرده است كـه ايـن        مستشاري نظامي . ان نيستند مأمورالعمل به     ممنوعيت پرداخت حق  

 اطالعـات  سـازمان شـايد معـاون ايـن    .  بپرسيدهاي امنيتي دفاعي  مساعدتسازمانسئوال را از    
  .ها و يا پيشينه اين موضوع داشته باشد بيشتري در مورد اين نوع پرونده

  .هاي مربوط به اين اسناد را با نامه برايتان ارسال خواهد كرد  سفارت نسخه-4
  تامست

  
  194سند شماره 

  1358 شهريور 15 -1979 سپتامبر 6  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،دفاع آمريكاوزارت : به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

   نظامي ايرانهيأت:  موضوع
 مستـشاري   هيـأت اع بـه     از دفتر معاونت تسليحاتي وزارت دف       چند روز قبل، آقاي بهرامي     - 1
 تهيـه   سـي .دي  نظامي ايراني در واشـنگتن     هيأت اطالع داد كه پيشنهادي براي استقرار يك         نظامي

يـت  مأمور گفـت  بهرامـي . ظاهراً اين پيشنهاد در وزارت دفاع در دست بررسي اسـت       . كرده است 
 انجـام خريـدهاي تجـاري و ارتبـاط بـا وزارت دفـاع و وزارت امـور خارجـه                 أتهيـ اصلي اين   
 چنين پيشنهادي از سـوي دولـت موقـت          تأييد مستشاري را در صورت      هيأتاو نظر   . آمريكاست
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 را در    ايراني هيأت قبالً نيز استقرار يك       مستشاري هيأتبه بهرامي پاسخ داديم كه      . ايران جويا شد  
  .  تشويق كرده بود و به اعتقاد ما دولت اياالت متحده از اين پيشنهاد استقبال خواهد كردواشنگتن

، معاونت فرماندهي لجستيك سـتاد       مستشاري با سرتيپ صفري    هيأت در طول گفتگوهاي     - 2
 صـفري . حات بيشتري درباره پيشنهاد فوق ارايـه داد  توضي وي ، سپتامبر 5نيروي هوايي، در تاريخ     

 در  عالوه بـر اطالعـاتي كـه بهرامـي        .  عضو خواهند بود   هيأت نفر در اين     50گويد كه نزديك      مي
سران رابـط خـود را نظيـر         توضيح داد كه نيـروي هـوايي ايـران افـ           اختيار ما گذاشته بود، صفري    

.  منتقل خواهد سـاخت    هيأت دارد، به اين     »گدناُ«افسراني كه در فرماندهي ساز و برگ هوايي در          
  . ادغام خواهد شدهيأت در اين  خريد نيروي هوايي ايران نيز از نيويوركهيأتهمچنين، 

هاي صـندوق امـاني خريـدهاي نظـامي           كه پرداخت كنيم آنها قصد داشته باشند         فكر مي  -3
  . صورت گيردهيأتخارجي نيز از سوي اين 

  . تحوالت آتي را گزارش خواهيم داد-4
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   فوري- ايران،كاسفارت آمري: به  4662-سي. واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
  MISدر ) واي.ام.بي(ك يور -لفلين مك -پروژه شركت باوون: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه (-1
 رئـيس  در وزارت امور خارجه برگـزار شـد،          1979 سپتامبر   6اي كه در تاريخ        در جلسه  -2

 و دستيارانش اطالع دادند كه شركت متبوعشان        ، چارلز برانسن  يورك-لفلين  مك-ركت باوون ش
 دريافت داشته به اين مضمون كه شركت فوق سـه متخـصص را بـه                اي از سرهنگ كامكار     نامه

هاي پاكـستاني كـه ايـن شـركت      اي ارزيابي تكميل پروژه روزآمد كردن تانك    مدت شش ماه بر   
درخواست ديگري نيز براي اعزام يـك       .  اعزام كند   MISپيش از انقالب مشغول انجام آن بود به         

ر مـا را     نظـ  برانـسن .  صورت گرفتـه اسـت     MIS در   Heattreatنفر متخصص براي تعمير دستگاه      
. ها در اين برهه جويا شد        و همچنين معقول بودن كار با ايراني       MISدرباره امنيت كارمندانش در     

هـا كـامالً       گفتيم كه اصوالً ما از بازگشت شما و تكميل برنامه روزآمـد كـردن تانـك                به برانسن 
البتـه بـه آنهـا تـذكر     .  خواهد بـود  و پاكستان، ايرانريكاكنيم، زيرا اين امر به نفع آم      حمايت مي 

 اطمينـان حاصـل     داديم كه پيش از مبادرت به هر اقدامي ابتدا از امنيت كارمندان خود در ايران              
  . در ميان خواهيم گذاشتبه او قول داديم كه اين مطلب را با سفارت. كنند

 ديـدار كـرده     MIS از    مستشاري هيأت و يا    ان سفارت مأموركنيم اخيراً كسي از        فكر نمي  -3
پرسيم كه دولت موقت ايران حاضر است چه تدابير امنيتي           ب بهتر است از سرهنگ كامكار    . باشد

 در نظر بگيرد، و از نظر ما حتي بهتر آن است كه             يورك-لفلين  مك-براي كاركنان شركت باوون   
 گفتيم اين بود كـه      چيزي كه به برانسن   .  را از نزديك بررسي كند     MISيك نفر شخصاً وضعيت     
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آنهـا  .  بفرسـتد   بـه ايـران    Heatteartحداقل يكي از كاركنان خود را به همراه متخصص دسـتگاه            
 در تهران بيايند تا توضيحات الزم در اختيارشان قرار گيرد و سپس بـا           توانند ابتدا به سفارت     مي

 بـه   نظامي سفارت  -توانند به همراه نماينده سياسي       شركت مي  نفراتآنگاه  .  مذاكره كنند  كامكار
MIS        هـا و چـه كـل          روزآمـد كـردن تانـك      براي چه   ؛ بروند تا شرايط را از نزديك ارزيابي كنند

تواند   مي MIS شركت در ديدار از      نفرات با   يكي از كاركنان سفارت   معتقديم همراهي   . اتتأسيس
آوري اطالعات مهم و مفيد باشد و همچنـين مـايليم نظـر شـما را در خـصوص                     از لحاظ جمع  

  . جويا شويمMIS در  سفارتمأمورامكان همراهي و اقامت چند روزه 
 خاصـي بـا        مدعي است كه هيچ مـشكل حـل نـشده          يورك -لفلين  مك - شركت باوون  -4

البته پيش از آنكه آنها قطعاً تصميم به بازگـشت          . دولت موقت ايران و يا كاركنان سابقش ندارد       
.  اسـت  MIS امنيـت كاركنـان در       مسئلهمهمتر از همه    بگيرند، بايد مسايل زيادي حل شود، ولي        

 هم حاضر است    واي.ام. مايل است اين كار هر چه زودتر انجام شود و شركت بي            ظاهراً كامكار 
  .ابراين، خواهشمنديم هر چه سريعتر نظرتان را اعالم كنيدبن. به محض چراغ سبز ما اقدام كند

  ونس
  
  ]بدون تاريخ[

 يـورك -لفلـين  مـك -مبني بر اينكه شركت بـاوون ] امور خارجه [در پاسخ به تلكس وزارت      
رمند شركت به همـراه متخـصص دسـتگاه          پيشنهاد وزارتخانه براي اعزام يك كا      به) واي.ام.بي(

heattreat     به    و يكي از كارمندان سفارت MIS         آمـادگي دارد    بـراي ارزيـابي وضـعيت امنيتـي آن  ،
و سـرهنگ   ) ي ايـران  در وزارت دفاع ملـ     (نماينده گروه مستشاري بالفاصله با سرهنگ كامكار      

هم اينك منتظـر پاسـخ رسـمي وزارت        . تماس گرفت )  پشتيباني نيروهاي زميني   رئيس (راستين
احتماالً جزييات مربوط به سفر     . دفاع ملي هستيم كه احتماالً روز شنبه به دستمان خواهد رسيد          

 هيـأت .  آن اعـالم خواهـد شـد       در همين پاسـخ و يـا كمـي بعـد از           ) مثالً محل اقامت و غيره    (
به محض  .  هر روز در همين ارتباط با مقامات وزارت دفاع ملي در تماس بوده است              مستشاري

.  اطالع داده خواهد شد    اينكه آنها تصميم بگيرند و ترتيب اين سفر را بدهند، نتايج به واشنگتن            
 نفـرات نيـز   ) اسـتوار يكـم ريگـان     (ي سفارت و نماينده گروه مستـشاري        نظام-نماينده سياسي 

  . همراهي خواهند كردMIS را در سفر به واي.ام.شركت بي
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  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
  خريد نظامي خارجي نيروي دريايي اسالمي ايران: موضوع

،  بـا دريـادار علـوي      1979 سـپتامبر    5 در روز    ناخـدا سـوم هيگبـي     ) بندي    بدون طبقه  (-1
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، مـدير بخـش لجـستيك نيـروي دريـايي            ستاد نيروي دريايي، و ناخدا افـضلي       رئيسجانشين  
  .اسالمي ايران مالقات كرد

 سـپتامبر   9ران در تاريخ     اظهار داشت نيروي دريايي اسالمي اي      دريادار علوي ) محرمانه (-2
 تـسليم    مستـشاري نظـامي    هيأت درخواستي براي چهار قرارداد خريد نظامي خارجي به          1979

 ميليـون دالر، مـواد      7ها به مبلغ      اين قرارداد شامل خريد قطعات براي تعمير كشتي       . خواهد كرد 
 ميليـون دالر، و     1دالر، انتـشارات بـه مبلـغ         ميليـون    3سازي بـه مبلـغ        خام براي كارگاه كشتي   

.  هزار دالر خواهد بـود     50 به مبلغ    پشتيباني دفاتر نيروي دريايي اسالمي ايران در اياالت متحده        
نيروي دريايي اسالمي ايران در مذاكرات قبلي اظهار داشته بود كه هر گونه درخواست آتـي در                 

ورت خواهد گرفت، ولي امروز گويا نظـر آنهـا اضـافه كـردن ايـن                قالب قراردادهاي جديد ص   
  .ها به قراردادهاي موجود بود درخواست

 سـپتامبر   4ز مـورخ    041348 بـه شـماره       مستـشاري  هيأتدر تلكس   ) بندي  بدون طبقه  (-3
 را به عنوان شركت حمل و  اطالع داده بوديم كه نيروي دريايي اسالمي ايران شركت آريا   1979

 اطمينان دادند    به ناخدا سوم هيگبي     و ناخدا افضلي   دريادار علوي . نقل خود انتخاب كرده است    
فني لجستيك نيـروي دريـايي اسـالمي ايـران آمـادگي جابجـايي و                و آمادهاي    كه شركت آريا  

  .اي را دارند نگهداري هر گونه محموله
به محض دريافت تقاضانامه براي پشتيباني لجـستيك، مراتـب را بـه اطـالع                ) محرمانه (-4

  گاست                                                                                                   .خواهيم رساند
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  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
  نيروي دريايي اسالمي ايرانپشتيباني از : موضوع

  . رسيده است مستشاريهيأت به دست 1979 سپتامبر 9 نامه محرمانه زير در تاريخ -1
***  

    نيروي دريايي اسالمي ايران) اداره خريدها: (از
  نماينده نيروي دريايي اياالت متحده آمريكا: به

  بولدرخواست نامه پيشنهاد و ق: موضوع
 نيروي دريايي اسالمي ايران قصد انعقاد چهار قرارداد خريد نظامي خارجي را در ارتباط    -1

  . و مواد خام پروازيهواپيماقطعات يدكي، قطعات : با موارد زير دارد
 بـه مبلـغ   FLOATING UNITقطعات يدكي، قطعات قابل تعمير، و انتشارات مربوط به ) الف

  ).هفت ميليون دالر (7000000
  ).يك ميليون دالر (1000000 قطعات قابل تعمير و انتشارات مربوط به پرواز به مبلغ -ب
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  ).سه ميليون دالر (3000000اي به مبلغ   مواد خام كارخانه-پ
  ).پنجاه هزار دالر (50000 فضاي اداري در اياالت متحده به مبلغ -ت
شنهاد و قبول را بـه اداره        خواهشمند است اقدام مقتضي را مبذول نموده و نامه جديد پي           -2

  .خريدهاي نيروي دريايي اسالمي ايران ارسال نماييد
   ستادرئيس -  از طرف دريادار مدني، دريادار علوي-امضا

***  
ي نيروي دريايي اسالمي ايـران ايـن قراردادهـاي جديـد را ادامـه قراردادهـا               ) محرمانه (-2

قرارداد الف و پ بايد با همان  . داند كه پيش از انقالب در حال اجرا بود          اي مي   پشتيباني مربوطه 
قـرارداد الـف    .  ادامـه يابـد    IR-P-JPO-78شرايط خاص قرارداد خريدهاي نظامي خارجي شماره        

 نيروي دريايي   AFLOATقابل تعمير و انتشارات براي واحدهاي فعال        مربوط به قطعات يدكي و      
هـدف از قـرارداد پ نيـز تـدارك و پـشتيباني لـوازم و مـواد الزم بـراي كارگـاه                       . ران اسـت  اي

قرارداد ب نيز بايد بـا همـان شـرايط خـاص     . ات تعمير و نگهداري است    تأسيسسازي و     كشتي
.  ادامـه يابـد    RH-53D با هدف پشتيباني از      IR-P-JFN-78قرارداد خريدهاي نظامي خارجي شماره      

 درخواست شده است، كـه  منظور پشتيباني از دفتر تداركات فني در فيالدلفياقرارداد ت فقط به     
 GGP-78 و   GGO و   IR-P-GGNهـاي     بندي سه قرارداد خريدهاي نظـامي بـه شـماره           احتماالً جمع 

 31 پـشتيباني بـراي دفتـر تـداركات فنـي را تـا              IR-GGAدولت به موجب قرارداد شماره      . است
مديد كرده است، بنابراين قرارداد جديدي بايد نوشته شود تـا پـشتيباني فـوق از              ت 1980مارس  
  . آوريل ادامه يابد1تاريخ 
پس از آماده شدن نامه پيشنهاد و قبول آن را بـه آدرس زيـر ارسـال                 ) بندي    بدون طبقه  (-3
  :نماييد

  نماينده ارشد دفاعي
  ، تهرانسفارت آمريكا در ايران

  اتاق پستي وزارت امور خارجه
  20520 سي.دي واشنگتن

 كرده اسـت كـه آمـاده        تأكيد به نيروي دريايي اسالمي ايران        مستشاري هيأت) محرمانه (-4
. اندازد   مي تأخير روز به    60كردن قراردادهاي جديد، شروع مجدد پشتيباني تداركات را حداقل          

بـا  .  نيـاز اضـطراري نـدارد   چدارد كه در حال حاضـر هـي    نيروي دريايي اسالمي ايران اظهار مي     
 بيش از حد تشخيص داده شود، نيـروي دريـايي اسـالمي ايـران               تأخيروجود اين، چنانچه اين     

 هيـأت خواهشمند اسـت    . تواند موقتاً وجوهي را در قبال قراردادهاي موجود پرداخت نمايد           مي
 احتمـالي قـرار     تـأخير  كردن قراردادهاي جديد و هرگونـه          را در جريان آماده    اري نظامي مستش
  .دهيد

  گاست
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  198سند شماره 
  1358 شهريور 20 -1979 سپتامبر 11  محرمانه

  سي. ديواشنگتن،  اطالعات دفاعيسازمان: به  تهران،  دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده:از
  برنامه آموزش نيروهاي دريايي ايران: موضوع

كننـد     سفر مي   دانشجوي نيروي دريايي ايران به آلمان غربي       20هر ساله   ) محرمانه(: خالصه
در پـست  ) بازنشسته (مغانيدريادار .  را بگذرانند هاي دانشكده و خدمت بر روي كشتي        تا دوره 

  .شود به خدمات فرا خوانده مي) پهلوي سابق (فرماندهي پايگاه بندر انزلي
   :مشروح گزارش

 دانشجوي نظامي نيروي دريـايي ايـران بـه منظـور گذرانـدن              20هر ساله   ) محرمانه( -الف
. شـوند    اعـزام مـي     آموزشي دانشكده دريايي و خدمت بر روي كشتي به آلمان غربـي            هاي  دوره

آميز اين دوره درجـه       طول دوره آموزشي سه سال است، و دانشجويان پس از گذراندن موفقيت           
نيروي دريايي ايران مايل است تعـداد دانـشجوياني كـه در ايـن دوره               . كنند  افسري دريافت مي  

گويد كه از نظر او وضعيت آمـوزش          مي) الف(با وجود اين، منبع     . كنند افزايش يابد     مي شركت
هـا را      آنقدر خوب نيست كه بتوان تعداد دانشجويان اعزامي بـه ايـن دوره             زبان آلماني در ايران   

 اعزام شوند صحبت كرده     او گفت با تعدادي از دانشجوياني كه قرار است به آلمان          . افزايش داد 
هاي درسي و دستورات  او گفت همه كتاب. است، ولي زبان آلماني آنها در حد استاندارد نيست  

به زبان آلماني است، و احتماالً تعداد زيادي از اين دانشجويان موفـق بـه ادامـه دوره نخواهنـد                 
منبع خبـري گفـت كـه در        . ونددانشجويان ايراني بايد پا به پاي دانشجويان آلماني پيش بر         . شد

  و ايتاليـا  هاي آلمـان غربـي      آينده دانشجويان نيروي دريايي ايران براي آموزش فقط به دانشكده         
  .اعزام خواهند شد

، به وابـسته دفـاعي      ]احتماالً نوغاني [منبع ب، دريادار بازنشسته نصراهللا      ) بندي  بدون طبقه  (- ب
 را بـر  گفت كه تا يك يا دو ماه ديگر از او دعوت خواهد شد تا فرماندهي مركز آموزش بندر انزلي                 

 خاطر نشان كرده اسـت كـه در نيـروي دريـايي بـه فرمانـدهان                 او گفت دريادار علوي   . عهده گيرد 
  .يم و ممكن است تعداد بيشتري از بازنشستگان به خدمت فرا خوانده شوندتر نياز دار باتجربه

 است كه مـستقيماً     منبع الف، وابسته نيروي دريايي آلمان غربي      ) محرمانه: (نظرات گزارشگر 
، ]نوغـاني [منبع ب، يعني دريادار     . در برنامه آموزش دانشجويان نيروي دريايي ايران دست دارد        

 رده بندي شده بود زيرا وابسته دفاعي هيچ تماسي بـا او نداشـته اسـت، ولـي احتمـاالً               F-6قبالً  
 بـه وابـسته      قـبالً   حقيقت دارد زيرا دريادار علـوي      انتخاب او براي فرماندهي پايگاه بندر انزلي      

 احتيـاج    كه به يك فرمانده مورد اعتماد و باتجربه براي اداره پايگاه بندر انزلـي              دفاعي گفته بود  
 خـدمت   سـي .دي در پـست وابـسته نيـروي دريـايي در واشـنگتن            قبالً   ]نوغاني [دريادار. دارد
الً افـسر رابـط     التحصيل دانشكده نيـروي دريـايي ايـاالت متحـده اسـت، و قـب                او فارغ . كرد  مي

  . به سر برده استاو شش سال در اياالت متحده.  بوده استتداركات در فيالدلفيا
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  199سند شماره 
  1358 شهريور 27 -1979 سپتامبر 18  محرمانه

   واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  »الكترونيك ديتا سيستمز«شركت نامه وزارت امور خارجه ايران در ارتباط با : موضوع

  ). تمام متن-محرمانه( -1
 از سـوي وزارت امـور خارجـه         1979 اوت   28ايست از نامه مـورخ         متن زير ترجمه   -الف

 الكترونيك ديتا سيـستمز   در ارتباط با موضوع شركت      )  قاره آمريكا  -اداره چهارم سياسي  (ايران  
، مسئول اداره سياسـي كـه ايـن نامـه را بـه              داريوش بايندر . كه در سفارت صورت گرفته است     

  .  است ه است، شخصاً متن ترجمه را اصالح كرده نوشتسفارت
 وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران تعارفات خود را به سفارت ايـاالت متحـده                -

 اظهار داشته و افتخار دارد كه از طرف دولت موقت جمهـوري اسـالمي ايـران                 آمريكا در ايران  
 ميليون دالر وجوه متعلـق بـه نيروهـاي هـوايي و             16ا در خصوص مسدود شدن      مطالب زير ر  

 اجتمـاعي   تـأمين ز سـازمان    ا» الكترونيك ديتـا سيـستمز    «دريايي ايران متعاقب شكايت شركت      
 اوت امـسال بـين مقامـات        16 و   14 در روز    ، و متعاقب مذاكراتي كه در همين خـصوص        ايران

 صـورت گرفـت، بـه عـرض         وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايـران و سـفارت آمريكـا           
  .برساند
، بـر خـالف مفـاد        و نيويـورك    استحضار دارد، دادگاههاي بخـش داالس       چنانكه سفارت  -

 ديتـا   كالكترونيـ ي به داشتن صالحيت قضايي رسيدگي به دعواي حقوقي شـركت            أقرارداد، ر 
ود اند و در نتيجه دادگاه نيويورك دسـتور مـسد            داده  اجتماعي ايران  تأمينعليه سازمان    سيستمز

 ميليون دالر وجوه متعلق به نيروهاي دريايي و هوايي ايران را كه به تسويه ديون                16شدن مبلغ   
  . باقيمانده اين نيروها تخصيص يافته بود، صادر كرده است

 صرف نظر از جوانب حقوقي اين رأي و دعواي هر يك از طرفين عليه ديگـري، دولـت                   -
 را به پيامدهاي سياسـي مهـم        وجه سفارت آمريكا  داند ت   موقت جمهوري اسالمي ايران الزم مي     

آن (دادگاههاي آمريكا كه در واقع به معناي سلب صالحيت قضايي دادگاههاي ايران است    رأي  
و مسدود كردن وجوه متعلق به دولت ايران جلـب كـرده و نكـات               ) هم بر خالف مفاد قرارداد    
  :طر نشان سازدزير را در همين ارتباط خا

مسدود كردن وجوه متعلق به نيروهاي هوايي و دريايي ايران نه فقط بر خالف قوانين               ) 1 -
المللي است، بلكه ناقض قوانين اياالت متحده نيز هست، از جمله مفاد قانون               و عرف مسلم بين   
  .1976هاي خارجي مصوب سال  مصونيت دولت

در ايران حاكم بوده    » هرج و مرج قضايي   « بر اينكه     و داالس  رأي دادگاههاي نيويورك  ) 2 -
پايه و اساس قضات دادگاههـاي        و امنيت حقوقي از بين رفته است، ناشي از تعصب سياسي بي           

  .مزبور بوده است
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اي بـسيار خطرنـاك در        هاي دولت ايـران سـابقه       اقدام غيرقانوني مسدود كردن دارايي    ) 3 -
الملل به جاي خواهد گذاشت و بنيـان اطمينـان و اعتمـاد دولـت موقـت جمهـوري                     روابط بين 

 را به نظام قضايي اياالت متحده آمريكا  متزلزل          هاي ديگر   ، و به طور بالقوه دولت     اسالمي ايران 
هاي فراواني به روابط تجاري متقابل بين آنها كه الزمه آن علم و اعتمـاد                 خواهد ساخت و زيان   

  .ضايي حل و فصل اختالفات است، وارد خواهد كردهاي ق به رويه
دعواي حقوقي مزبور وضعيتي در  نظر به اينكه رأي عجيب و خودسرانه قضات آمريكايي -

ايجاد كرده است كه مسلماً بر روابط بين دولتين ايـران و آمريكـا اثـر سـوء خواهـد گذاشـت،                      
 تقاضـا دارد از دولـت ايـاالت    وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران از سـفارت آمريكـا         

متحده بخواهد در اقدامي قاطع و عاجل توجه مقامات قضايي كشور را به عواقب صدور چنين                
احكامي جلب نموده و در اسرع وقت اقدامات مقتضي را جهت ابطال احكام مذكور بـه داليـل           

  .الذكر مبذول دارد فوق
هوري اسالمي ايران فرصت را مغتنم دانسته و بار ديگـر مراتـب              وزارت امور خارجه جم    -

  .دارد احترام فائقه خود را ابراز مي
  لينگن

  
  200سند شماره 

  1358 شهريور 27 -1979 سپتامبر 18  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از

   و يادداشت تفاهم به دولت موقت ايرانتوضيح وضعيت صندوق اماني: موضوع
 سپتامبر توضـيحاتي دربـاره صـندوق امـاني و يادداشـت             12در روز   ) بندي  بدون طبقه  (-1

و دو  ) معاون وزارت دفـاع ملـي ايـران        ( در اختيار سرهنگ كامكار    1979 فوريه   3تفاهم مورخ   
ايـن توضـيحات از سـوي       . گذاشـته شـد   )  و آقـاي مهـديزاده     آقاي بهرامي (نفر از زيردستانش    

 نيروهـاي  و يك نفر از      م استوكلن ، سرهنگ دو   ارايه شد، ولي سرلشگر گاست     سرهنگ ديويس 
فضاي حاكم بر جلسه دوستانه بـود و        .  نيز در اين جلسه حضور داشتند       مستشاري نظامي  هيأت

هايش    كه صندوق اماني هنوز توانايي پرداخت بدهي       مسئلهظاهراً مقامات ايراني با فهميدن اين       
  . نفس راحتي كشيدندرا دارد
 هم به افزايش ها را پرسيد و مهديزاده  يك بار ديگر قيمت كشتيآقاي بهرامي) محرمانه (-2
كـنم پاسـخمان بـه        فكر مي . اشاره كرد  مي   ها در مقايسه با گزارش ماه        ميليون دالري هزينه   100

ها و اژدرها را نيز در جدول مربوط به اسـترداد             كرديم موشك   تاين سئواالت كافي بود و موافق     
آنها همچنين پيشنهاد كردند متعاقب تغييرات حاصله پـس از          . وجوه به صندوق اماني بگنجانيم    

هـاي مـسلح   رخواسـتي نيرو هاي د امضاي يادداشت تفاهم، اصالحاتي براي مجتمع كردن برنامه       
 و هـا  ند اطالعات اضافي ديگري نظير ارزش برنامـه   ايران صورت گيرد، و همچنين پيشنهاد كرد      
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اين پيشنهاد از آن جهت ارايـه شـد كـه وقتـي بـدانيم ارزش                . قراردادها در اختيار آنها بگذاريم    
. آيـد    ميليارد دالر بود، آنگاه ضرر و زيان آن چندان به چشم نمي            3 بالغ بر     16-برنامه خريد اف  

  .نظرات آنها نيز در آن ملحوظ شده باشداي اصالح كرديم كه  توضيحات را به گونه
ي پرسيدند و ما نيـز پاسـخ   ا 4-اف.آرآنها درباره قطعات هواپيماهاي  ) بندي  بدون طبقه  (-3

همچنين به آنها گفتـيم كـه احتمـاالً خريـداري بـراي             . داديم كه اين قطعات قابل تحويل است      
آنها گفتند كه بايـد تريلرهـا   . شديم پيدا شده است و نظر آنها را درباره آن جويا   11تريلرهاي ام 

از آنهـا خواسـتيم     .  بـدهيم    تحويل را بفروشيم و چنانچه خريداري براي آنها پيدا نشد، به ايران          
با وجود ايـن، مقتـضي خواهـد بـود ارتـش ايـاالت متحـده                .  را كتباً به ما ابالغ كنند      مسئلهاين  

از آنجـايي كـه     . (وش اين تجهيزات ارسال نمايد    درخواستي كتبي براي كسب تكليف درباره فر      
ها بسيار كُند باشد، متن درخواست مزبور بايـد بـه             رود واكنش به اين نوع درخواست       انتظار مي 

  .)اي تنظيم شود كه در صورت عدم پاسخ تا يك تاريخ مشخص، ارتش بتواند اقدام نمايد گونه
هاي امنيتـي      رويه پون، ژنرال گاست   موشك هار  96در پاسخ به امكان تحويل      ) محرمانه (-4

 و امكان 1974نامه سال  دولت آمريكا را توضيح داد و احتمال لزوم تجديد نظر مشترك موافقت      
. ظاهراً طرف مقابل اين توضيح را پـذيرفت . نامه جديد را گوشزد كرد   لزوم امضاي يك موافقت   

  .كند اعتقاد ما مكرراً ايجاد خواهد شد، حل نميولي اين پاسخ مسلماً مسايلي را كه به 
-، مسئول سياسي بعالوه آقاي داتري  ( سپتامبر، همان تيم     16در تاريخ   ) بندي  بدون طبقه  (-5

توضيحاتي در اختيار نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملـي، سـتاد             ) نظامي سفارت 
 توضيحي در مورد وضعيت خريدهاي      ژنرال گاست . قرار دادند  شترك و نيروهاي مسلح ايران    م

هـاي دولـت ايـران بابـت ايـن           نظامي خارجي ارايه داد و تمايل ما براي پاسخگويي به نگرانـي           
حاضـر در    نفر در اين جلـسه حـضور داشـتند و نماينـدگان              40تقريباً  . ها را ابراز داشت     برنامه

 اداره امـور    رئـيس ،  دستيار آقاي بايندر   (آقاي ايزدي . هاي دوم و سوم دولت بودند       جلسه از رده  
 از طـرف وزارت دفـاع در آن         از طرف وزارت امور خارجـه، و سـرهنگ كامكـار          ) قاره آمريكا 

، بقيه حضار سـرهنگ و      )نيروي هوايي ايران   (به استثناي سرتيپ صفري   . شتندجلسه حضور دا  
 از ما خواست كه توضيحات كوتاه باشد        سرهنگ كامكار . تر از سرهنگ داشتند     اي پايين   يا درجه 

سـرتيپ  :  اصـلي پرسـيده شـد      والسئفقط دو   . و به همين دليل سئواالت براي آخر جلسه ماند        
 به  MACAIRي نيمه توليد شده در      ا 4-اف.آر گفت گزارشي درباره وضعيت هواپيماهاي       صفري

 ژنـرال گاسـت   . تواند اين هواپيماها را تحويل بگيـرد        دست او رسيده است و پرسيد چگونه مي       
 بايد يك درخواست كتبي ارسال شود و آنگاه دولت آمريكا درخواست شما را مورد               گفت ابتدا 

 كرديم كه چنانچه توافقي حاصل شود، امضاي يك قرارداد خريد   تأكيد. بررسي قرار خواهد داد   
گفتيم انتظار داريم كه هر چه زودتر       . پرداخت نقدي حتماً ضروري است      نظامي خارجي و پيش   

 TAFTدربـاره قـرارداد     ) J-4از ستاد مـشترك،      (سرهنگ حداد . ن برسد فرم درخواست به دستما   
كرديم اطالعـات كـافي را در اختيـار           در اين باره توضيحي ارايه نشد زيرا احساس نمي        . پرسيد
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سـرهنگ  . پيش از پاسخ به آنها در اين ارتباط به اطالعات اضافي نيازمنـد هـستيم              . داشته باشيم 
  . به هنگام بازگشت نيازهاي ما را اطالع خواهد داد استوكلندوم

 اسـاليدها و    رونوشـت  همچنـين بـا خـود        سـرهنگ دوم اسـتوكلن    ) بنـدي   بدون طبقه  (-6
آمـاده كـرده    تـري     او گزارش مفـصل   . هاي اصالح شده جلسات توجيهي را خواهد آورد         نوشته
  .است
هاي دفاعي به خاطر فرستادن       بدينوسيله از مركز حسابداري مساعدت    ) بندي  بدون طبقه  (-7

هاي توجيهي و پاسـخ       اطالعات عالي او در تهيه گزارش     .  تشكر مي كنيم   سرهنگ دوم استوكلن  
وزارت دفاع ملي ايران از حـضور  . قع شد بسيار مفيد وا   ،به بسياري از سئواالت در همان جلسه      

  .كنيم حضور او به اعتبار جلسات توجيهي افزود او بسيار استقبال كرد و فكر مي
  ديويس

  
  201سند شماره 

  1358 شهريور 27 -1979 سپتامبر 18  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از

  9137 -سفارت ) ب(، 10155 -سفارت ) الف: (مرجع
  درخواست دولت ايران براي دخالت دولت آمريكا : موضوع

   شركت الكترونيك ديتا سيستمزدر پرونده 
  ) تمام متن-محرمانه (-1
در ارتبـاط بـا مـسدود    ) تلكس جداگانه( سفارت يادداشتي از وزارت امور خارجه ايران    -2
 در   ميليون دالر دارايي متعلق به نيروهاي دريـايي و هـوايي ايـران در ايـاالت متحـده                  16شدن  

آمريكـا دريافـت   عـادي   به حكـم دادگاههـاي    ارتباط با پرونده شركت الكترونيك ديتا سيستمز      
  .داشته است

 اداره امور آمريكـا در   رئيس،   در گفتگوهايي كه در ارتباط با اين يادداشت با آقاي بايندر           -3
 اين اقدام دادگاه را   كرد كه دولت موقت ايران     تأكيد وزارت امور خارجه ايران انجام شد، بايندر      

.  حقـوقي  مـسئله دانـد و نـه يـك          هاي سياسي بين اياالت متحده و ايران مـي          اي با انگيزه    مسئله
يادداشت فوق سعي دارد اين پرونده را سياسي جلوه دهد و از دولت ايـاالت متحـده خواسـته                   

وط به پرونده   ات منفي احكامي نظير حكم مرب     تأثيررا به   » مقامات قضايي آمريكا  «است تا توجه    
.  جلب كند و اقداماتي جهت ابطال حكـم مزبـور اتخـاذ نمايـد              شركت الكترونيك ديتا سيستمز   

  . اي حقوقي بدل شود  و رويه بايندر آشكارا نگران بود كه اين حكم به سابقه
 بـه آقـاي   قالل قواي مجريه و قضاييه را در اياالت متحده تفكيك و است  ، مسئول سفارت  -4
خيلـي  عالي  خاطر نشان ساخت و توضيح داد كه رسيدگي به اين پرونده از سوي دادگاه              بايندر

اه او گفت اي كاش دولت ايران پيش از اينكه اين نـوع مـسايل بـه دادگـ                 . زود آغاز خواهد شد   



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

472

  .گذاشت كار به اينجا كشيده شود كرد و نمي شد به آنها رسيدگي مي كشيده مي
  تفكيك قوا را چندان جـدي نگرفتـه اسـت و مـسئول سـفارت               مسئله  معلوم بود بايندر   -5

ايـن  ] اما[ واقعي نباشد،    خاطر نشان كرد كه هر چند ممكن است تفكيك قوا در برخي كشورها            
 گفت بسياري از مقامات وزارت امور خارجـه ايـن           بايندر.  كامالً واقعيت دارد    در آمريكا  مسئله

 داشـته   چنانچـه دادگاههـا اجـازه     . انـد    تلقي كرده   با ايران  اقدام دادگاه را نشانه خصومت آمريكا     
باري بـراي روابـط       تواند نتايج بسيار زيان      مسلماً مي  مسئلهباشند چنين احكامي صادر كنند، اين       

  .  داشته باشد و ايرانآمريكا
هاي قـضايي،     دون دخالت در رويه    ب  گفت مطمئن است وزارت امور خارجه آمريكا        بايندر - 6

توجه دادگاههاي آمريكا را به مشكالتي كه اين پرونده در روابط بين دو كشور ايجاد كرده اسـت،                  
 پرونـده نـسبت بـه ايـران       » قـضات « نگران است كه     مسئله گفت از اين     بايندر. جلب خواهد كرد  

  . دولت آمريكا اقدامي انجام ندهد، اين پرونده را كش بدهندخصومت داشته باشند و اگر
خـورد، ولـي بـه اعتقـاد مـا            دانيم اصل اين رويكرد از كجا آب مـي          البته نمي : نظر گزارشگر 

  . بخشي از اين موضع افراطي ناشي از سبك و سياق مذاكراتي شخص بايندر است
 داشت، مطالبي را كه     ر با بايندر   سپتامب 12 كنسول اقتصادي سفارت در گفتگويي كه روز         -7

 وزارت امور خارجه آمده بود به او ابالغ و يك يادداشـت تـسليم او           236657در تلكس شماره    
 شـركت الكترونيـك ديتـا       مـسئله  در پاسخ به بايندر در ارتبـاط بـا           مسئلهبه اعتقاد ما اين     . كرد

 اشـاره   مـسئله  دقيقاً به ايـن      البته كنسول اقتصادي در گفتگوهايش با بايندر      .  كافي باشد  سيستمز
 سپتامبر وزارت امور خارجه 14نكرده است، ولي از آنجايي كه دستور مغايري در تلكس مورخ 

 سپتامبر تنها پاسخي است كه 12دهد كه يادداشت  توضيح داده نشده است، قصد دارد به بايندر     
 خواهد كرد كه    تأكيد كنسول اقتصادي به بايندر   . توانيم به يادداشت او بدهيم      در حال حاضر مي   

كنـد    خواهي در حال انجام است و سياست وزارت امور خارجه هنوز ايجاب نمي              مراحل فرجام 
وزارت امور خارجه مراحل    . ي به پرونده به دادگاه برود و نظر دهد        كه در اين مرحله از رسيدگ     

، مسلماً  و چنانچه شرايط نظردادن وزارت پيش آمد      رسيدگي را به دقت زير نظر خواهد داشت         
  لينگن                                                                               .آن را مد نظر قرار خواهد داد

  
  202سند شماره 

  1358 شهريور 29 -1979 سپتامبر 20  محرمانه
  3885 - فوري - سي. دي واشنگتن،وزرات امور خارجه: به       تهران،سفارت آمريكا: از

   در خصوص يادداشت تفاهم گزارشي، صندوق اماني: موضوع
  به وزير امور خارجه ايران

  ) تمام متن-محرمانه (-]الف[
 هيـأت  سـتاد    رئـيس ،  ، معاون وزير دفاع ملي، بـه سـرهنگ ديـويس           سرهنگ كامكار  -]ب[
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اي براي ارايه برخي       سپتامبر جلسه  22ارت دفاع ملي در روز      ، اطالع داد كه وز    مستشاري نظامي 
ايـن جلـسه اصـوالً بـراي ارايـه توضـيحاتي در             .  برگزار خواهد كـرد    توضيحات با دكتر يزدي   

كامكار خاطر نشان كرد كـه      . شد  ادداشت تفاهم برگزار مي    و ي  خصوص وضعيت صندوق اماني   
كند، و سپس چنانچه نياز به توضيحاتي   ارايه ميملي گزارش خود را به يزديابتدا وزارت دفاع 
كنـد تـا       توضيح داد كـه فكـر نمـي        كامكار. ها بود، به آنها اطالع خواهند داد        از سوي آمريكايي  

هـا باشـد، البتـه         نيازي به توضيح آمريكايي    از جلسه مجمع عمومي سازمان ملل      بازگشت يزدي 
وزير امور خارجه ايران خاطر نشان ساخته است كه احتماالً از مذاكره بـا             . اگر اصالً نيازي باشد   

  .نماينده گروه مستشاري نظامي پس از برگزاري اين جلسه استقبال خواهد كرد
 نـشان    در نيويورك   تمايلي به مالقات با نمايندگان وزارت دفاع آمريكا        ه يزدي  چنانچ -]پ[

يادداشت تفاهم كه در تـاريخ      ه به گزارش مربوط به صندوق اماني و         رود با توج    دهد، انتظار مي  
 كـم و بـيش از جزييـات امـر مطلـع             مچنين توضيحات كامكار   سپتامبر به او تسليم شد و ه       16

 ممكن است برخي موضوعات ديگر نيز كه در ذيـل آمـده   ، صندوق امانيمسئلهعالوه بر  . باشد
  :ح شود مطر و يا اعضاي تيم اعزامي ايراندر جلسات آتي با يزدي

طبـق  . 993-هـاي دي     بابـت كـشتي    هاي به حـساب رفتـه ايـران          حساب تفصيلي هزينه  -
مدير امور قاره آمريكا  (است كه بايندر» غيرقابل استرداد«يادداشت تفاهم برخي وجوه   
. ده اسـت يكبار ديگر از مـا جزييـات آن را سـئوال كـر     ) در وزارت امور خارجه ايران    

، ظاهراً دولت موقت ايران هنوز احساس       مسئلهنظر از توضيحات مربوط به اين        صرف
هـاي مـذكور بـه دسـت          كند تمام پولي كه بايد از محل لغو قرارداد خريـد كـشتي              مي
 از نماينـده    مـان، آقـاي باينـدر     در آخـرين مالقات   . مـسترد نـشده اسـت     آورد به آن      مي

ظامي سفارت خواستند تا اطالعاتي كه نيروي دريايي آمريكا بـراي بـرآورد             ن -سياسي
سارات ناشي از لغو قرارداد مورد استفاده قـرار داده اسـت، در اختيـار او                 و خ  ها  هزينه

 . قرار دهيم
هـاي فـوق      دولت موقت ايران هم قصد و هم نياز به تهيـه موشـك            : هاي هارپون    موشك-

بينـي    دارد و بـه همـين دليـل پـيش    LA COMBATANTE  هاي گـشتي  براي تجهيز قايق
 . كنيم براي اتخاذ يك سياست مطلوب در خصوص آن تالش كند مي

 در ارتبـاط بـا      1979تيم ايراني كـه در كنفـرانس مـورخ اوت           : يا 4-اف. هواپيماهاي آر -
رداد  شركت كرده بود، گزارش داده است كه به هنگام لغو قرا            4-توليد هواپيماهاي اف  

.  در مراحـل نهـايي توليـد بودنـد         ي سـفارش ايـران    ا 4-اف.ا شش هواپيماي آر   پنج ي 
اي   كنيم دولت موقت ايران خواهان خريد اين هواپيماها به قيمت منصفانه            بيني مي   پيش

آنهـا بـه طـور غيـر رسـمي          ). كنند  البته اين اصطالحي است كه آنها استفاده مي       (باشد  
 مستشاري و مـسئوالن وزارت      هيأتن هواپيماها به افسران     تمايل خود را به تحويل اي     

اند، و به خوبي اطالع دارند كه پيش از انتقال هواپيماها     ابراز داشته  امور خارجه آمريكا  
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 .از خط توليد به انبار بايد به طور رسمي تقاضاي خريد خود را مطرح سازند
وزارت امور خارجه ايران يك بار ديگر خواستار اطالعات مربوط          : ها هزينه لغو قرارداد   -ت

 ميليون دالر خسارت لغو قرارداد خريد       3/81به هزينه لغو قراردادها، به خصوص نحوه برآورد         
هـاي مختلـف لغـو قـرارداد در      ما اطالعاتي در خصوص هزينه.  شده است 16-هواپيماهاي اف 

هاي مـذكور را      توانيم جزييات مربوط به هزينه      م كه فعالً نمي   اي   كرده تأكيداختيار آنها گذاشته و     
تا زماني كه اطالعات بيشتري ارايـه شـود همـين           . اند  ارايه دهيم، ولي گويا آنها هنوز قانع نشده       

هاي  با وجود اين، هر جزيياتي كه بتواند علت برآورد هزينه        . رويكرد فعلي را دنبال خواهيم كرد     
  . ما مفيد خواهد بودفوق را توضيح دهد از نظر

پـول فـروش تجهيـزات      :  بـه مـشتريان ديگـر       قيمت فروش تجهيزات سفارش ايران     -]ث[
ظـاهراً  .  و يا مشتريان ديگر نيز مشكل آفرين شـده اسـت           سفارش ايران به وزارت دفاع آمريكا     

اي اقالمي كه به صـورت توليـد انبـوه بـوده و در            تر بر   هاي پايين   نبايد در ارتباط با تعيين قيمت     
با وجـود   . سردرگمي وجود داشته باشد   ) هاي اسپارو   مثالً موشك (اند    ابتداي توليد سفارش شده   

 شديداً ظنين   ها نسبت به فروش اقالم فوق به قيمتي زير قيمت تمام شده براي ايران               اين، ايراني 
پرسـند چـرا      ها مـي    ايراني.  واقعاً باالتر از قيمت فروش آنهاست      گويند ارزش اقالم    هستند و مي  

كند نقطه سر به سر و يا حتي زيرِ قيمت تمـام         دولت آمريكا اقالم مزبور را به قيمتي كه ادعا مي         
 ايـن   زماني كه آقـاي باينـدر     . شده است، فروخته و چرا آنها را به قيمت باالتري نفروخته است           

نظامي سفارت پرسيد به او گفته شد كه چنانچه و هـر گـاه مـوارد                -سئوال را از نماينده سياسي    
مشخصي از اين ادعا به دست آمد، سئوال ايشان در ارتباط با همان مورد خاص قابـل بررسـي                   

هاي فوق بـراي پيـدا كـردن          مثالً قيمت (ايم    البته قبالً توضيحاتي در اين ارتباط ارايه داده       . است
 در آينـده    مـسئله كنيم اين     بيني مي   پيش).  ايران ضروري بوده است    يدار براي اقالم سفارش   خري

  . نيز مكرراً مطرح شود
ها و همچنين ضرورت سياسي عدم اعتماد به ايـاالت   رغم شخصيت كالً بدبين ايرانيه  ب -4
 و  -ات ارايه شده بـه آن را درك       ، ارتش ايران نشان داده است كه بخش اعظمي از اطالع          متحده

ولي وزارت امور خارجه ايران تا به امروز چنـين تمـايلي از             . حتي حاضر است آن را قبول كند      
آنها اطالع كافي در مورد ساز و كـار اجـراي برنامـه خريـدهاي نظـامي         . خود نشان نداده است   

تواند ذهـن آنهـا را     ارتش ميدانيم كه آيا   البته ما هنوز نمي   . خارجي و قراردادهاي نظامي ندارند    
فـشارهاي سياسـي احتمـاالً مـسئوالن وزارت امـور         .  سپتامبر روشن كند يـا خيـر       22در جلسه   

 ، كه در ارتباط با اين مسايل و صرف نظر از عقايد شخـصي خـود               خواهند كرد خارجه را وادار    
 فـشار زيـادي از   كنيم يزدي بيني مي ل پيش مخالفت كنند و به  همين دليشديداً با اياالت متحده  

 را علنـي كنـد، مـسلماً        مـسئله  بخواهد اين    به هر حال، چنانچه آقاي يزدي     . اين بابت وارد كند   
  .حال يك روند منصفانه و معقول بوده، خواهد داده وجهه بدي به آنچه تا ب

   لينگن
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  203سند شماره 
  1358 مهر 1 -1979 سپتامبر 23  محرمانه

  سي. دي واشنگتن، اطالعات دفاعيسازمان: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده: از
   دريايي ايران نيرويRH53Dهليكوپترهاي وضعيت ناوگان : موضوع

منبـع خبـري گـزارش داده اسـت كـه           ) بيگانگان براي   رؤيتغير قابل    -محرمانه  : (خالصه
 كه در خدمت نيروي دريايي اسالمي ايران قرار دارد و در بوشهر مستقر              RH53Dشش هليكوپتر   

ي نياز  اند و به تعميرات كل       هليكوپتر از كار افتاده    6 هر   ،طبق گزارش . اند  شده» گير  زمين«هستند،  
اند و منبع خبري معتقد اسـت كـه بـراي             اين هليكوپترها هشت ماه است كه پرواز نكرده       . دارند
 تعميـر و نگهـداري      ،عملياتي به سطح آمـاد فنـي      اندن اين ناوگان به وضعيت پروازي و        بازگرد

 شديداً به قطعـات   RH53Dعالوه بر اين، بخش تداركات هليكوپترهاي       . اياالت متحده نياز است   
  .كي نياز دارد و بسياري از اقالم مورد نياز موجود نيستيد

  ) بيگانگان براي رؤيتغيرقابل  - محرمانه: (نظرات گزارشگر
 RH53D منبع يك خلبان هليكوپتر نيروي دريايي است كـه بـا سيـستم هليكوپترهـاي                 -الف

ست كـه از سـوي       خواهد بود زيرا اين اولين اطالعاتي ا       F-2بندي اين منبع      كد رده . آشنايي دارد 
  .كند اطالعات ارايه شده صحيح است با وجود اين، گزارشگر احساس مي. شود او ارايه مي

كند اين گزارش كـالً       گزارشگر احساس مي  ) بيگانگان براي   رؤيتغيرقابل   - محرمانه (-ب
  .منعكس كننده وضعيت ناوگان هليكوپتري نيروي دريايي ايران است

  
  204سند شماره 

  1358 مهر 1 -1979سپتامبر  23  محرمانه
  سي.دي  واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از

 با موضـوع گـزارش وضـعيت        -) محرمانه (1979 سپتامبر   20-ز  201353سفارت  : مرجع
  همي و يادداشت تفادوق امانصن

  تيم نظامي ايران كه قرار است وزير امور خارجه را همراهي كند: موضوع
 فوق درباره مالقات بين وزير امور خارجه ايران و معاون وزارت دفاع ملي بـراي                مرجع -1

  .بحث و بررسي وضعيت صندوق اماني و يادداشت تفاهم بود
وقـت آن محـدود بـوده و    بـا وجـود ايـن، ظـاهراً       .  مالقات مزبور طبق برنامه انجام شد      -2

 در جريـان كامـل گـزارش مربـوط بـه            اند كـه يـزدي      مقامات معاونت وزارت دفاع اطالع داده     
يـك نـسخه از گـزارش قـبالً در          . (وضعيت صندوق اماني و يادداشت تفاهم قرار نگرفته است        

 بـه گـزارش مفـصل ايـن مالقـات           امكـان دسترسـي   ). اختيار وزير امور خارجه قرار گرفته بود      
رتبه معاونت وزارت دفـاع       ايم كه مقامات عالي     برايمان ميسر نيست، ولي از منابع مختلف شنيده       

هاي ارتش از اين فرصت استفاده كرده و نيازهاي خود را بـه اطـالع وزيـر امـور                     ملي و نيروي  
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 ستاد نيروي دريـايي     رئيس، جانشين   گزارش گفتگويي كه با دريادار علوي     . (اند  خارجه رسانده 
  ).داشتيم در تلكس جداگانه ارسال خواهد شد

اي كه در اين جلسه گرفته شد ايـن بـود كـه تيمـي متـشكل از مـشاوران                       تصميم عمده  -3
ـ               دكتر يزدي  ،نظامي .  همراهـي كنـد    ورك را براي مذاكره درباره نيازهـاي ارتـش ايـران بـه نيوي

؛ )معـاون وزارت دفـاع ملـي       (، دستيار سرهنگ كامكـار    اعضاي اين تيم عبارتند از آقاي بهرامي      
 از لجـستيك    و ناخـدا سـوم وحـدت      ) معاونت لجستيك ستاد نيـروي هـوايي       (سرتيپ صفري 
دانيم، ولي ايـن   برنامه دقيق سفر آنها را نمي ). دانيم  البته عناوين دقيق آنها را نمي     (نيروي دريايي   

 ايران را تـرك كنـد و در         ، سپتامبر با يك هواپيماي نيروي هوايي      25گروه تصميم دارد در روز      
  در پاسخ سئوال ما گفت كه آنهـا بـه نيويـورك            بهرامي. شود  سپتامبر وارد خاك آمريكا    26روز  

او گفت كه آنها در .  هم خواهند رفت يا خير  خواهند رفت و هنوز معلوم نيست آيا به واشنگتن        
 ،»يا هر كس ديگـري    «وزير امور خارجه آمريكا،      و   مذاكرات مربوط به مسايل نظامي بين يزدي      

  .حضور خواهند داشت
آقـاي  . تواند به آمادگي و انجام مذاكرات با اين مقامات كمك كند           نكات مختصر زير مي    -4

احتماالً با توجه بـه    . كند   فردي بسيار باهوش است كه زبان انگليسي را عالي صحبت مي           بهرامي
شت سال براي معاونت وزارت جنگ كار كرده است، به اندازه هر كـس ديگـري                اينكه مدت ه  

او دسـت راسـت آقـاي       . در دولت ايران درباره برنامه خريدهاي نظـامي خـارجي اطـالع دارد            
چنـد   هر ،كند تمايالت او هنوز كامالً مشخص نيست، ولي غالباً دوستانه رفتار مي   .  است كامكار

. گاهي درباره معامالت قبلي با ايران مظنون است و ابايي از پرسيدن سـئواالت مـستقيم نـدارد                 
 در تالش براي از سر گيـري برنامـه پـشتيباني از نيـروي هـوايي ايـران خيلـي                     سرتيپ صفري 

 صـفري .  همكاري كـرده اسـت    مستشاري نظامي آمريكا   هيأتدوستانه و صميمانه با نمايندگان      
 و  عالوه بر اين، ظاهراً او محرم راز      . شناسد  ها و نحوه كاركردنشان را خيلي خوب مي         آمريكايي

مشاور مقامات وزارت دفاع ملي ايران است زيرا غالباً در جلسات سطح بـااليي كـه لزومـاً بـه                    
 فرمانـدهي  فـردي منطقـي، و       صـفري . كند  شود نيز شركت مي      هوايي مربوط نمي   مسايل نيروي 

.  او يك دوست است    -كند   حمايت مي  باهوش است كه عمدتاً از روابط محكم با اياالت متحده         
 انتخـاب   نداريم، ولي او از سوي دريـادار علـوي       ما هيچ اطالعاتي در مورد ناخدا سوم وحدت       

  .  آمريكا اذعان دارد هاي پشتيباني شده است كه علناً به لزوم برنامه
توانـد در      يك قدم مثبت اسـت و مـي        كنيم همراهي اين تيم نظامي با يزدي         احساس مي  -5

 فرصت مالقات بـا آنهـا را        اميدواريم مقامات وزارت دفاع آمريكا    . مثمر ثمر باشد  توسعه روابط   
كنـيم گفتگوهـا دوسـتانه ولـي          بيني مـي    پيش.  و چه در واشنگتن    داشته باشند، چه در نيويورك    

  . صريح باشد
 اعضاي گروه حداقل بـه فـشارهاي داخلـي بـراي گـرفتن      كنيم تعدادي از  بيني مي   البته پيش 

البته احتمال ايـن امـر نيـز        .  اشاره كنند  هاي نظامي از كشورهاي ديگري غير از آمريكا         مساعدت
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ي ديگري كه مايل بـه       با مقامات كشورها    در طول ديدارش از سازمان ملل      وجود دارد كه يزدي   
  .  هستند، مالقات و گفتگو كندهاي نظامي به ايران ارايه مساعدت

  ديويس
  

  205سند شماره 
  1358 مهر 2 -1979 سپتامبر 24  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  نيروي دريايي ايران: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه (-1
اولين رزمـايش نيـروي     « خبري با عنوان      سپتامبر، روزنامه كيهان   24 روز دوشنبه، مورخ     -2

 روزه ناوگـان    5اين خبر درباره رزمايش     . رسانددر صفحه اول خود به چاپ       » دريايي آغاز شد  
و در آن از هاوركرافـت،    )  سپتامبر شـروع شـده     23كه روز گذشته، يكشنبه     ( است   خليج فارس 

در اين خبـر آمـده اسـت كـه          . شود  ناو استفاده مي    انداز، ناوشكن و رزم     هاي گشتي موشك    قايق
 ستاد نيروي دريايي ايران، و استاندار خوزسـتان بـر           رئيس،  مدنيفرماندهي رزمايش را دريادار     

  .عهده دارد
، مـي ي، دريـادار ديه    شايد اين خبر هم جالب توجه باشد كه فرمانده ناوگان خليج فارس            -3

 ويزا دريافـت     بود، و قصد داشت براي سفر به اياالت متحده          سپتامبر در تهران   24روز دوشنبه،   
  لينگن                                                                                                                   .كند

  
  206سند شماره 

  1358 مهر 2 -1979بر  سپتام24  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   ايران،سفارت آمريكا: از

 MISدر ) واي.ام.بي(ك يور -لفلين مك -پروژه شركت باوون: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
» به داليل مختلف  « سپتامبر اطالع يافت كه      23 در تاريخ     مستشاري نظامي  هيأت نماينده   -2
 ديدار MIS مقدور نيست كه از  و مقامات سفارت   يورك -لفلين  مك - شركت باوون  نفراتبراي  
-نماينـده سياسـي   و  مستـشاري هيأتاند كه به مسئوالن  مقامات نظامي ايران اظهار داشته    . كنند

  . اطالع خواهند داد كه چه وقت اين ديدار ممكن خواهد شد] سفارت[نظامي 
 سـپتامبر توسـط همـين    22كامالً بر خالف تصميمي اسـت كـه در تـاريخ        تصميم اخير    -3

 هيـأت نماينـده   . كـرد   مقامات اتخاذ شده بود و ديدار از محل فوق را در اسرع وقت تشويق مي              
 معتقد است كه ممانعت از ديدار فوق صرفاً به دليل مالحظات امنيتي صورت              مستشاري نظامي 

  .ستگرفته ا
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 سرخورده خواهند شـد، همانگونـه كـه خودمـان           واي.ام.دانيم كه رؤساي شركت بي       مي -4
 همچنان ناظر بر    نظامي سفارت - و نماينده سياسي    مستشاري هيأتمسئوالن  . ايم  سرخورده شده 
  .ود تا فرصتي براي اين ديدار بيابنداوضاع خواهند ب

  لينگن
  

  207سند شماره 
  1358 مهر 3 -1979 سپتامبر 25  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
   گزارش آخرين وضعيت نيروي دريايي اسالمي ايران:موضوع

 بـا   انگلمـن ، و ناوسـروان     ، سرهنگ ديويس  ، سرهنگ اسكات  1979 سپتامبر   22 در روز    -1
اين مالقات بـه    . المي ايران مالقات كردند    ستاد نيروي دريايي اس    رئيس، جانشين   دريادار علوي 

  . مستشاري انجام شدهيأت آينده رئيس در مقام منظور معرفي سرهنگ اسكات
 به ما اطالع داد كه او و رؤساي ستاد ساير نيروهاي ارتش همـان روز بـا                   دريادار علوي  -2

او گفت مالقات مزبور به منظـور       . اند  ديدار و گفتگو كرده   ) وزير امور خارجه ايران    (دكتر يزدي 
ما قدري در مـورد ايـن       .  انجام شده است   اش به اياالت متحده      براي سفر آتي   آماده كردن يزدي  

  . كرديمجلسه با يكديگر گفتگو
.  داشـته اسـت    تأكيد بر چهار محور      گفت ارتش در گفتگوهايش با يزدي       دريادار علوي  -3

ابتدا درخواست ارتش براي اتخاذ يك سياست محكم از سوي دولت دربـاره نحـوه ارتبـاط بـا           
  به يزدي  علوي. كنند  نياز ارتش را تدارك مي    هاي خارجي كه خدمات مورد        پيمانكاران و دولت  

نيروهـاي  . خودكفـا نيـست   ) حداقل نيروي دريايي اسالمي ايـران     (توضيح داده است كه ارتش      
ارتش براي خدمات مختلف در زمينه تعمير و نگهداري و پشتيباني بـه منـابع خـارجي وابـسته            

هـاي جديـد    سران ارتش بر اهميت تجديد پـشتيباني قطعـات تعميـري و اجـراي نامـه               . ستنده
هـاي   از برنامـه را ارتش يك بار ديگر سعي داشت حمايت دولت    .  داشتند تأكيدپيشنهاد و قبول    

 در ارتبـاط بـا محـور    مـسئله ايـن  . ها و پيمانكاران خارجي جلب كنـد   همكاري ارتش با دولت   
يك بار  . هاي آموزشي    يعني ضرورت تجديد برنامه    كند؛   ذكر كرد نيز صدق مي     سومي كه علوي  

  . هاي خارجي گوشزد شد ديگر عدم خودكفايي ارتش و وابستگي آن به مساعدت
  به آن اشاره كرد لزوم حل مشكالت حقوقي و مالي بـود كـه               چهارمي كه علوي   ٭ محور -3

 دعـاوي بـه     تا زماني كه ايران   . هم اينك گريبانگير معامالت تسليحاتي ايران با غرب شده است         
 گذاري ايران   حقي را كه عليه آن مطرح شده است، پاسخ نگويد و تسويه نكند هر گونه سرمايه               

 به مذاكرات كنوني نيـروي دريـايي اسـالمي        علوي. احتماالً مشمول دعاوي حقوقي خواهد شد     
                                                                 

  . ، دوبار تكرار شده است3شماره  در اصل سند ٭
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 اشاره كرد و اظهار داشت نيروي دريـايي قـصد دارد قـرارداد              »براون اند روت  «ايران با شركت    
ات بنـدري تجـاري     تأسيس و ساخت     در بندر عباس   IMAات  تأسيسشركت مزبور را به ساخت      

  . محدود كند هارب كوچك در چا
نماينـدگاني از نيـروي     . كنـد   هاي ارتـش را درك مـي         دلمشغولي  معتقد بود يزدي    علوي -4

ناخـدا  .  همراهـي خواهنـد كـرد       را در سفرش به ايـاالت متحـده        هوايي و نيروي دريايي يزدي    
بـه  . ك.ر. ( از بخش لجستيكي نيروي دريايي اسالمي ايران نماينده اين نيرو خواهد بود            وحدت

 با موضوع اطالعات تكميلي     1979 سپتامبر   23ز همين مستشاري مورخ     231313تلكس شماره   
  .)  حضور خواهند داشت همراه يزديهيأتدر درباره نمايندگان ارتش كه 

اي كه به سـبب       ها سعي دارند مشكالت عديده       دو بار متذكر شد در حالي كه ايراني         علوي - 5
ها حسن نيت نـشان       راني همچنان به اي   انقالب پيش آمده است حل كنند، الزم است اياالت متحده         

 بـر  آميز نيروي دريايي اسالمي ايران با شركت راكـول       تي مذاكرات اخير و ظاهراً موفق     علوي. دهد
 ارتش ايـاالت متحـده انتظـار         از علوي. ها دانست   نيت  اي از اين نوع حسن       را نمونه  سر پروژه پرل  

ــا    دارد كــه از نفــوذ خــود بــر پيمانكــاران خــصوصي اســتفاده كنــد و آنهــا را تــشويق نمايــد ت
توضيح داديم كه اكثر پيمانكاران مايلنـد بـا         . هاي جديد بعد از انقالب ايران را بپذيرند         درخواست

 نفـرات  مردد هـستند زيـرا از امنيـت جـاني      وارد مذاكره شوند ولي درباره بازگشت به ايران ايران
اساس است، چنانكه در ارتبـاط بـا شـركت            ها بي   اگر معلوم شود اين نگراني    . خود اطمينان ندارند  

  .شدتواند توقع بازگشت و مذاكره با پيمانكاران بيشتري را داشته با  مي معلوم شد، ايرانراكوِل
هايمان بيشتر     هر چند انتظار داشتيم اين جلسه غيررسمي خيلي كوتاه باشد، ولي صحبت            -6

 خوشـحال اسـت و       از قبوالندن نظراتش به يـزدي      معلوم بود علوي  . از يك ساعت طول كشيد    
  .خواهد آن را با ما نيز در ميان بگذارد مي

  اتاسك
  

  208سند شماره 
  1358 مهر 5 -1979 سپتامبر 27  محرمانه

  سي. دي واشنگتن، اطالعات دفاعيسازمان: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده: از
  ايي كاهش يافته است رزمايش نيروي دري، گزارشبر اساس :موضوع

اين گزارش اطالعاتي درباره رزمـايش      ) بيگانگان براي   رؤيتغير قابل    - محرمانه: (خالصه
اهميت اين گزارش از آن     .  در جريان است   دهد كه در خليج فارس      نيروي دريايي ايران ارايه مي    

هـا بـه      ايش در روزنامـه   جهت است كه مطالب آن خالف اخباري است كه در مورد همين رزم            
  .چاپ رسيده است
  :مشروح گزارش

دهـد كـه اخبـار      منبع خبري گـزارش مـي     ) بيگانگان براي   رؤيتغير قابل    -محرمانه (-الف
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اش دروغ اسـت       تقريباً همه  هاي بزرگ نيروي دريايي در خليج فارس        مطبوعات درباره رزمايش  
  . و فقط اهداف تبليغاتي دارد

هاي گشتي    قايق(تر    اند كه چهار كشتي بزرگ و تعداد زيادي شناور كوچك           ها نوشته   امهروزن
گويد حـداكثر دو كـشتي بـزرگ و تعـداد             منبع مي . در اين رزمايش شركت دارند    ) انداز  موشك

منبع افزود كه انـدازه ناوگـان       . اند  انگشت شماري شناور كوچك در اين رزمايش شركت داشته        
منبع اظهار داشت   . تر شده است    هاي خبري آمده است، بسيار كوچك        رسانه عملياتي از آنچه در   

هاي ايـران      كشتي ،هاي پيچيده كنترل آتش     به دليل عدم انجام عمليات تعمير و نگهداري سيستم        
بـا  خواهـد      مـي  منبع اشاره كرد كـه احتمـاالً دريـادار مـدني          . مانند  بيشتر به يك تخته چوب مي     

ها قدرت خود را نـشان دهـد زيـرا گويـا قـصد دارد بـراي        بزرگنمايي اين رزمايش در روزنامه   
  .انتخابات رياست جمهوري نامزد شود

هـاي نيـروي      منبع گفـت هـيچ يـك از پرنـده         ) بيگانگانيت براي   ؤغيرقابل ر  -  محرمانه (- ب
صرفاً به اين سبب كه همه    دريايي، چه بال ثابت و چه بال متحرك، در اين رزمايش شركت ندارند،              

 بـسيار وخـيم     RH53Dمنبع گفت وضعيت هليكوپترهاي     . اند  آنها قابليت پرواز خود را از دست داده       
  .است
منبع گفت نيروي دريايي قصد دارد تصميم       ) بيگانگان براي   رؤيتغير قابل    -محرمانه (-پ

اين تصميم احتماالً به سبب تهديداتي كـه        .  را لغو كند   رژيم گذشته براي بستن پايگاه خرمشهر     
 هم اكنـون دو     اين امر بدان معناست كه ايران     . شود، اتخاذ شده است      احساس مي  از سوي عراق  

 جـاي شـك اسـت كـه         . و ديگري تنگـه هرمـز      بيند، يكي عراق    مي] فارس [تهديد را در خليج   
وضعيت نيروي دريايي ايران به نحوي باشد كه اين نيرو بتواند همزمان و به طور موثر با هر دو                  

  .تهديد مذكور مقابله كند
 ، دو روزنامـه    و تهـران تـايمز     كيهـان ) بيگانگـان  بـراي    رؤيـت غير قابل    - محرمانه (-]ت[

. اند  چاپ كرده » عمليات« تصاويري از ناوگان نيروي دريايي ايران در حال          ،انگليسي زبان تهران  
. اند  هايي نيستند كه در اخبار ذكر شده        شوند همان كشتي    هايي كه در اين تصاوير ديده مي        كشتي

شـك اسـتاندارد   است كـه دارد يـك مو  ) DD 780قبالً (» پلنگ«يكي از تصاوير مربوط به كشتي 
ها شركت دارد،    نيز در اين رزمايش   » پلنگ«در مقاالت ذكر نشده است كه كشتي        . كند  شليك مي 

هـاي   و منبع خبري نيز گفته است كه شك دارد نيروي دريـايي ايـران توانـايي شـليك موشـك            
  .استاندارد را در اين زمان داشته باشد

 خواهـد   B-3بندي اين منبـع       رتبه) گانگانبي براي   رؤيتغير قابل    - محرمانه: (نظرات گزارشگر 
منبع دوم به منبع اول گفتـه اسـت         . بود زيرا او خودش اين خبرها را از يك نفر ديگر شنيده است            

 بـه دسـت يـك        نباشد زيرا ستاد نيروي دريايي در تهـران        كند در تهران    كه تا حد ممكن سعي مي     
. اش به كميته مستقر در ستاد نيروي دريايي اسـت           شود، كه اشاره    ه مي ادار» احمق و حيوان  «مشت  

اند ولي آنقدر قدرت دارنـد كـه          منبع دوم به منبع اول گفته است كه اعضاي كميته يك مشت بچه            



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

481

  .توانند بكنند توانند بكنند و چه كاري نمي به درياداران و ناخدايان بگويند چه كاري مي
  

  209سند شماره 
  1358 مهر 5 -1979ر  سپتامب27  

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: هب  429- تهران،مستشاري نظامي: از
 نفـرات  از  ، بـا شـيرر    يران، مدير صنايع هواپيمايي ا    رپو  گفتگوي تلفني سرهنگ غني   : مرجع

  1979 سپتامبر 25 در تاريخ مستشاري نظامي
  14- و افAH1Jي تجهيزات پشتيباني و تعمير و نگهداري براي آماد فنسطح : موضوع

 سطح آماد   تأمين براي   ر به منظور ارزيابي توانايي صنايع هواپيمايي ايران       پو   سرهنگ غني  -1
، بـا اشـاره بـه تمـاس تلفنـي           AH1J و   14-فني الزم براي تعميـر و نگهـداري هواپيماهـاي اف          

  :لذكر اطالعات زير را درخواست كردا فوق
   تحويل شده است؟ت به صنايع هواپيمايي ايران چه سطح آماد فني از تجهيزا-الف
   تحويل چه تجهيزاتي هم اينك در حالت تعليق قرار گرفته است؟-ب
   توانايي آماد فني سفارش داده شود؟تأمين چه تجهيزات ديگري بايد به منظور -پ
  ه آن نياز است؟براي ادار) آمريكايي( چه نوع تيم آماد فني -ت
هـا و     دهـي پرونـده      هر گونه اطالعاتي در خصوص موارد باال كمك زيـادي در سـازمان             -2

  . كرده و براي بهبود سطح توانايي آماد فني آن مفيد خواهد بودسوابق به صنايع هواپيمايي ايران
  

  210سند شماره 
  1358 مهر 9 -1979 اكتبر 1  

  سرلشگر گاست - تهراننماينده ارشد دفاعي سفارت آمريكا، : از
  سي. ديواشنگتنمقر فرماندهي نيروي هوايي آمريكا، : به

  موضوع فوق - 1979 سپتامبر 6 -نامه فرماندهي : مرجع
  درخواست مدارك مربوط به خريدهاي نظامي خارجي: موضوع

و » ابالغ پيشنهاد و قبـول  «DD 1513-2 از فرم رونوشت به همراه هشت نسخه مرجعنامه  -1
عالوه بر اين درخواست شده بـود كـه         .  رسيد از طرف دولت موقت ايران بود       تأييددرخواست  

آن بـه مقـر       هـاي امنيتـي و سـه نـسخه            سه نسخه امضا شده آن به مركز حسابداري مـساعدت         
  .يكا ارسال شودفرماندهي نيروي هوايي آمر

ها به دولت موقت ايران نداريم، زيرا احساس   در حال حاضر تمايلي به تسليم اين نسخه        -2
عـالوه بـر ايـن، بـسياري از     . خواهد تغييرات حاصله را بپـذيرد     كنيم هيچ كس در اينجا نمي       مي

هنوز در  تغييراتي كه در طول تجديد ساختار اوليه و متعاقب امضاي يادداشت تفاهم انجام شد،               
تواند با توجه بـه    منعكس شده است ميDD 1513-2هاي  اي كه در فرم هزينه. حال بررسي است
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 در  SVAمثالً، در ارتباط با قـرارداد       . انگيز شود   ايم، بحث   جلسات توجيهي كه اخيراً برگزار كرده     
 ، مـا PEACE SKYچارچوب برنامه خريدهاي نظامي خارجي، در نامـه پيـشنهاد و قبـول مـورد     

 ميليـون دالر    10ايم كه مبلغ جديد را بـه           را منعكس كرده   618410000اي برابر با      كاهش هزينه 
ايـم كـه       دالر نشان داده   18852000هاي تقريبي اداري را       عالوه بر اين، ما هزينه    . كند  اصالح مي 

مـان    ولي ما در جلـسات تـوجيهي      . رساند   دالر مي  28852000كل هزينه را براي دولت ايران به        
  . ميليون دالر خواهد بودPEACE SKY 5/9ايم كه كل مبلغ برداشتي از صندوق براي برنامه  گفته
 حاضر ايجاد شـود، و همچنـين عـدم          لنظري كه ممكن است در حا        با توجه به اختالف    -3

هاي اضافي اداري، و عدم تمايل مقامات دولت موقت ايران براي امضاي اين               اطالع ما از هزينه   
يا نهايي آمـاده امـضا شـود بـه تعويـق            ،  ها را تا زماني كه نامه بعدي        ليم اين نسخه  ها، تس   نسخه

تـر شـود،      در آن زمان، به شرط آنكه شرايط در دولت موقـت ايـران مطلـوب              . خواهيم انداخت 
  .هاي فوق را براي امضا تسليم آنها خواهيم كرد نسخه

  گاست. سي. فيليپ
  روي هوايي اياالت متحدهسرلشگر ني

  نماينده ارشد دفاعي
  

  211سند شماره 
  1358 مهر 10 -1979 اكتبر 2  محرمانه

   فوري- تهران،سفارت آمريكا: هب  9238-سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  79 سپتامبر 2- 9712 -شاري گروه مست: مرجع

  اف3-تعمير و نگهداري شش هواپيماي پي: موضوع
  نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران

 فوق آمده بود كه نيروي هوايي جمهـوري اسـالمي ايـران قـصد دارد بـه منظـور                    مرجعدر  
 اف  3-اجراي يك بسته تعمير و نگهداري استاندارد در سطح آماد فني براي شش هواپيماي پي              

  . قرارداد امضا كند، خواسته بود كه به سئواالت زير پاسخ داده شودستقيماً با شركت الكهيدم
طرح قبلي براي هواپيماهاي فوق در چارچوب برنامه خريـدهاي نظـامي            قرار بود   آيا  ) الف

  خارجي انجام شود يا به صورت قرارداد مستقيم باشد؟
ي بر اقالم موضوع معـامالت تـسليحاتي خـارجي          تأثير ،ستقيمآيا امضاي يك قرارداد م    ) ب

  خواهد گذاشت؟
  آيا دولت آمريكا هيچ مخالفتي با قراردادهاي مستقيم از اين نوع دارد يا خير؟) پ
 3-  در ارتباط با تعمير و نگهداري آماد فني اين شـش هواپيمـاي پـي              نماينده شركت الكهيد   - 2

 شروع خواهد شد، با وزارتخانه      ي كاليفرنيا  در اونتاريو   در كارخانه الكهيد   1980 اول   اف كه از نيمه   
 ميليون دالر و زمـان الزم بـراي         4 تا   2شود هزينه كل طرح بالغ بر         بيني مي   پيش. تماس گرفته است  



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

483

 روز به تعمير اساسي هر هواپيما اختصاص 480 تا حداكثر 90 كه حداقل  ماه باشد،18اجراي طرح 
  پرواز كرده و توسط آنها بـه ايـران         هواپيماها توسط خلبانان ايراني به اياالت متحده      . خواهد داشت 

 گفت شركت مزبور هـر دو نـوع شـيوه كـار،             عالوه بر اين، نماينده الكهيد    . بازگردانده خواهند شد  
  .پذيرد يعني قرارداد مستقيم يا ترتيبات موضوع معامالت تسليحاتي خارجي را مي

، دولت سابق ايران تقاضاي يك پيشنهاد قيمت را براي تعمير و نگهداري 1978 در ماه ژوييه - 3
الت متحده مطـرح سـاخت كـه        ات نيروي دريايي ايا   تأسيس اف در    3- استاندارد شش هواپيماي پي   

 30پيشنهادي كه مـورخ  . شامل هر گونه تغييرات مهندسي و يا فني قابل قبول بر روي آنها نيز باشد              
در تاريخ  .  براي دولت ايران فرستاده شد، مورد قبول قرار نگرفت و مهلت آن تمام شد              1978نوامبر  

 به نيروي دريايي اياالت متحـده اطـالع داد كـه             شركت خدمات هواپيمايي الكهيد    1979 ژوييه   28
قصد دارد پيشنهاد قيمتي قطعي و ثابت را براي تعمير و نگهـداري هواپيماهـاي فـوق مـستقيماً بـه              

نشان سـاخت كـه      خاطر   شركت خدمات هواپيمايي الكهيد   . نيروي هوايي اسالمي ايران تسليم كند     
مايل است سرويس فوق را چه در چارچوب معامالت تسليحاتي خارجي و چه در قالب قراردادي          
مستقيم بين نيروي هوايي اسالمي ايران و شركت متبوعش انجام دهد، و از نيروي دريـايي ايـاالت                  

يم يـك   نيروي دريايي نيز پاسخ داد كه اين نيرو هـيچ مخـالفتي بـا تـسل               . متحده كسب تكليف كرد   
 براي تعمير و نگهداري استاندارد هواپيماهاي فوق در قالب          پيشنهاد رسمي از سوي شركت الكهيد     

با وجود اين، نيروي دريايي به وضـوح اظهـار          . قرارداد مستقيم با نيروي هوايي اسالمي ايران ندارد       
، چه به صورت صريح و چه ضمني به معنـاي           داشت كه موافقت آن نيرو با رويكرد شركت الكهيد        

 در اجـراي    تعهد براي قرض دادن، اجاره و يا فروش تجهيزات دولت و يا ارايه اطالعات به الكهيد               
هر گونه قراردادي كه ممكن است بين اين شركت و نيروي هوايي اسالمي ايـران بـه امـضا برسـد                     

دريايي اياالت متحده همچنين بيان داشت در صورتي كه دولت اياالت متحـده             نيروي  . نخواهد بود 
 در خـصوص    تجهيزات و يا اطالعات فني در اختيار داشت كه احتماالً براي اجراي قرارداد الكهيد             

 موظف اسـت از دولـت       تعمير و نگهداري استاندارد هواپيماهاي فوق ضروري بود، شركت الكهيد         
 را به عنوان نماينده خود بـراي دريافـت ايـن تجهيـزات و اطالعـات                 ايران بخواهد شركت الكهيد   

 پيشنهادي به نيروي هوايي اسالمي      ايم كه شركت خدمات هواپيمايي الكهيد       اطالع يافته . معرفي كند 
سـت   ارايه داده است و اينكه نيروي هوايي اسالمي ايران در حـال بررسـي هـر دو پيـشنهاد ا                    ايران

ولي هنوز هيچ تصميمي در ارتباط با آنهـا اتخـاذ           ) هاد الكهيد نپيشپيشنهاد نيروي دريايي آمريكا و      (
  .نكرده است

ي تا زماني كـه شـركت خـدمات          قرارداد مستقيم بر برنامه خريدهاي نظامي خارج       تأثير -4
 موارد تداركاتي مورد نياز خود را به طور مشخص و دقيق بـه اطـالع نيـروي                  هواپيمايي الكهيد 

با وجود  . دريايي آمريكا نرسانده و آن نيرو نيز آنها را بررسي نكرده باشد، مشخص نخواهد شد              
نيروي دريايي آمريكا براي بـرآوردن شـرايط         و    توانايي دولت ايران   تواند بر   اين، عواملي كه مي   

ثر تعميـر و  ؤهـاي مـ    بگـذارد، موجـود بـودن رويـه        تـأثير الزم به منظور عقد قـرارداد مـستقيم         
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  .بازگرداندن و درخواست مستقيم است
آميز قرارداد مستقيم در ارتباط با طرح عظيمي همانند تعمير و نگهـداري                اجراي موفقيت  -5

هاي سازماني مستقري نياز دارد كه بتواند تعيين ملزومـات،             اف به زيرساخت   3-هواپيماهاي پي 
امـضاي  . انتخاب پيمانكاران، مذاكره در خصوص قيمت، تضمين كيفيت و غيره را انجـام دهـد              

اي ايجـاد   تواند مشكالت عديـده  هاي سازماني فوق مي يك قرارداد مستقيم بدون داشتن توانايي   
وقت بيشتري از آنچـه در قـرارداد آمـده، مـشكالت كنتـرل كيفيـت،                 و    نياز به هزينه   كند، مثالً 

وفقيـت در اجـراي     مشخصات ناكافي قرارداد، و غيره كه منجر به انتقاد فراگير و يا حتي عدم م              
كنيم دولت موقت ايران در حال حاضر داراي ايـن             فكر نمي  .قرارداد خواهد شد، به وجود آورد     

هاي فوق را در طول جـدول زمـاني الزم بـراي تعميـر                 و يا اينكه بتواند توانايي     ها باشد   توانايي
  . اف به دست آورد3-اساسي هواپيماهاي پي

آميز قراردادهاي تعمير و نگهـداري         نيروي دريايي اياالت متحده توانايي اجراي موفقيت       -6
وي دريـايي و در قالـب       ات نير تأسيسها و يا هواپيماهاي خود را در          استاندارد هر يك از كشتي    

در . هاي تجاري آمريكايي دارد، و اين امر به اثبات رسـيده اسـت              قراردادهاي مستقيم با شركت   
واقع، نيروي دريايي اياالت متحده هـم اينـك در حـال اجـراي يـك قـرارداد سـرويس كامـل                      

اسـت و پيـشنهاد     ) غير از الكهيـد   ( توسط يك شركت بازرگاني      3-استاندارد براي هواپيماي پي   
 متعلـق بـه     3-ديگري نيز براي انجام يك قرارداد سرويس كامل استاندارد براي هواپيمـاي پـي             

  .نيروي دريايي آمريكا و يك كشور ديگر در حال بررسي است
 اين پيـام را بـه اطـالع سـرتيپ     6 و 5، 4شود اطالعات مندرج در بند         از شما تقاضا مي    -7

عالوه بر اين، بايد آنها را متقاعد سازيد كه تحت قرارداد .  و ساير مقامات ايراني برسانيد    صفري
در قالب برنامه خريدهاي نظامي خارجي، نيروي دريايي آمريكا همان دقت، مسئوليت و درايت           

تـصميم  با وجود ايـن،     . دهد  مالي را به خرج خواهد داد كه در قراردادهاي خودش به خرج مي            
در مورد انتخاب قرارداد مستقيم و يا چارچوب معامالت تسليحاتي خارجي با مقامـات ايرانـي                

  كريستوفر                                                                                                           .است
  

  212سند شماره 
  1358 مهر 10 -1979كتبر  ا2  محرمانه

   واشنگتن،وزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
ع يادداشت وزارت    موضو -1979 اوت   2 -ز  021230 تهران   ،سفارت آمريكا  -الف: مرجع

  امور خارجه ايران درباره پشتيباني نظامي
  ، معاون وزير دفاع درمالقات با سرهنگ كامكار: موضوع

  1979 اكتبر 2 -  امور تسليحات
 ژوييـه   23 فوق به متن يادداشت ديپلماتيك وزارت امـور خارجـه ايـران مـورخ                مرجع -1
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د كه در آن عالقه نيروهاي مسلح اسالمي ايـران بـه دريافـت تجهيـزات و                 شو   مربوط مي  1979
  . رديف بيان شده بود11خدمات براي اقالم موضوع قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي در 

، سـرهنگ كامكـار    به مالقات    1979 اكتبر   2 در روز     و سرهنگ اسكات    سرلشگر گاست  -2
  .معاون وزارت دفاع ملي ايران، در دفترش رفتند

او گفـت سـرماخورده اسـت، كـارش سـنگين اسـت و              . رسيد   خسته به نظر مي     كامكار -3
 با شـور و   خود راد، ورغم اين مسايل، خيلي صميمي با ما برخورد كر  ه  ب. حال است   معموالً بي 

  . گوش داد و پاسخ گفت مستشاريهيأتاشتياق نشان داد، و خوب به سخنان نمايندگان 
  :تبادل نظر قرار گرفت به شرح زير بود و  نكاتي كه مورد بحث-4

اي با وزير جديد دفاع ملـي، دكتـر           جلسه گفت قرار است همان روز        سرهنگ كامكار  -الف
 پرسيده بود كـه نظـر او دربـاره عملكـرد       از كامكار  ژنرال گاست . ، برگزار شود  مصطفي چمران 

تغييراتي خواهـد داد كـه روابـط        آتي وزير جديد دفاع ملي ايران چيست و اينكه آيا احتماالً او             
 گفت از زماني كـه  كامكار.  مجدداً رو به بهبود، هر چند بسيار محدود، بگذارد       دو كشور،  نظامي
 2( وزير دفاع شده، هنوز با او مالقات نكرده است، ولي نخست وزير امروز بعد از ظهر                  چمران
  گفـت از نظـر او توجيـه چمـران          كامكار. او را براي معارفه به وزارت دفاع خواهد آورد        ) اكتبر

 سفارشـي بـوده   دانـد انتـصاب چمـران     ميقدري مشكل است و برداشت ما اين بود كه كامكار     
را يادآور شد و گفت كه وزير جديد دفاع ملي قـدري از             »  در لبنان  نقش چمران  «كامكار. است

 در جلـسات   گفـت چمـران  نكته جالـب اينجاسـت كـه كامكـار    . آورد مسايل نظامي سر در مي   
احتمـاالً در سـمت معـاون نخـست وزيـر در امـور              (مقامات رده باالي دفاع ملي در ماه ژوييه         

 قطعات يدكي و نياز به تجهيزات در نيروهاي مسلح مطرح شده بـود،              مسئلهكه در آن    ) انقالب
ي به بحث مستقيم درباره قراردادهاي خريدهاي نظامي        ظاهراً هنوز تمايل چندان   . شركت داشت 

 پيشنهاد كـرده بـود تقاضـاي        ، چمران طبق گفته كامكار  . خارجي در چنين جلساتي وجود ندارد     
 ژوييـه   23 ديپلماتيك   ها ابالغ كنيم، كه اين تقاضا به صورت يادداشت          خود را كتباً به آمريكايي    

  ) الفمرجع. (به دست ما رسيد
ارتـش را  « اصلي و مبرم اين است كه  مسئله تقريباً با حسرت گفت كه        سرهنگ كامكار  -ب

، تعميـر و نگهـداري و از همـه          نيروهـا  واضحي به مشكالت مربوط بـه        ةكه اشار » راه بيندازيم 
اند،    گفت تالش زيادي براي حل اين مشكالت كرده        كامكار.  بود ر ارتش مهمتر روحيه و نظم د    

  .ولي نتايج دلسرد كننده بوده است
هايي را كه براي حفظ توانايي         خيلي كلي وضعيت صندوق اماني و تالش        ژنرال گاست  -پ

هاي متقابل براي برقراري مجدد روابط نظـامي           همچنين تالش  پرداخت آن مبذول شده است و     
 براي داشتن نيروهـاي دفـاعي        نيز بر تمايل ايران    در پاسخ، كامكار  . بين دو كشور را توضيح داد     

  . كردتأكيدتوانمند 
ريزي براي تيم پـشتيباني لجـستيكي نظـامي ايـران در ايـاالت       امه با اشاره به برن    گاست -ت
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 به مذاكرات قبلي درباره برنامه مـورد نظـر ايـران جهـت اسـتقرار يـك تـيم پـشتيباني                      ،متحده
هـاي    اي در رده    مـسئله اذعان داشـت كـه چنـين         كامكار.  اشاره كرد  لجستيكي در اياالت متحده   

 3گيري درباره آن      باالي وزارت دفاع ملي با نيروهاي مختلف ارتش مطرح شده است و تصميم            
 گفـت نظـر آنهـا بيـشتر بـر تـشكيل يـك تـيم مجتمـع از                    كامكار.  ماه طول خواهد كشيد    4تا  

 يك بار ديگر به     گاست. كند  كار  حت نظارت وزارت دفاع ملي      نمايندگان همه نيروهاست، كه ت    
 گفت كه دولت اياالت متحده از ايـن نـوع ترتيبـات اسـتقبال خواهـد كـرد و ترتيبـات                      كامكار

 نفـر  6كه با ماندن فقط      مطرح شد    مسئلههمچنين اين   . مشابهي نيز با ساير كشورها وجود دارد      
هـا بـه    ، تالش براي ارسال به موقع اطالعات لجستيكي و فهرست نيازمندي    مستشاري هيأتدر  

  . موضوع يك تلكس جداگانه خواهد بودمسئلهاين .  بسيار دشوار استاياالت متحده
  به ايـاالت متحـده      كه همراه با يزدي     گفت وظيفه سرتيپ صفري     جهت اطالع، كامكار   -ث

 اسـت كـه هنـوز تـصور         5- و اف  4-سـازهاي اف    سفر خواهد كرد، تالش براي فـروش شـبيه        
 است و به    دانست پيمانكار اين پروژه شركت سينگر        مي كامكار.  باشند شود در اياالت متحده     مي

بخـش     يك خريدار براي آن پيدا شده است، ولـي قيمـت خريـد چنـدان رضـايت                 گفته صفري 
  .نيست
، احتمـاالً بـسته بـه        از نيويورك   و صفري   همچنين گفت پس از بازگشت يزدي       كامكار -ج

هاي دفاعي به دست بيايد،       شان با مركز حسابداري مساعدت       هفته جاري   نتايجي كه از مذاكرات   
دهنـد    گفت شايد آنها يك كارگروه تشكيل      كامكار. واهند رفت سراغ جزييات صندوق اماني خ    

  . براي بررسي جزييات ضرورتي دارد يا خيرو سپس مشخص كنند كه آيا سفر به آمريكا
  

  213سند شماره 
  1358 مهر 11 -1979 اكتبر 3  بندي بدون طبقه

  سي. دي واشنگتن،دفاعوزارت : به   تهران،آمريكا مستشاري نظامي هيأت: از
  يا 4-اف.  هواپيماي آر5نامه درخواست براي : موضوع

عـاون وزارت دفـاع در      ، م  نامه موضوع اين تلكس همين االن از طرف سرهنگ كامكـار           -1
ي كـه   ا 4-اف.آر هواپيماي   5 تقاضا كرده است     كامكار. ، به دستمان رسيده است    امور تسليحات 

 سفارش داده شده و متعاقباً به موجب يادداشت تفـاهم  PEACE ROLLقبالً در چارچوب برنامه 
، به دفتـر  DD 1513 مورد نظر قرار گيرد و نامه پيشنهاد، فرم  فوريه لغو شده بود، مجددا3ًمورخ 

  .ايشان فرستاده شود
  :گردد ترجمه انگليسي متن اين نامه جهت اطالع و اقدام مقتضي ارسال مي

  اي 4 -اف.هواپيماي آر: موضوع /شروع
ي  فرونـد هواپيماهـا    8 فرونـد از     5برابر اطالعات واصله از نماينده دولت ايران در آمريكـا           

  .نمايد  مراحل آخر توليد را طي ميSXK-SXT:  خريداري شده تحت كيس4-اف.رآ
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 فروند هواپيماي فـوق تهيـه و جهـت          5دستور فرماييد پيشنهاد الزم براي      است  خواهشمند  
  . اقدام الزم به اين معاونت ارسال گردد

  )سرهنگ ستاد (سرهنگ جهانگير كامكار: امضا
  پايان/معاون تسليحاتي وزير دفاع ملي

، وزير امور خارجه، و     تر اين اطالعات را در اختيار ونس         خواهشمند است هر چه سريع     -2
 خارجه دولـت موقـت      ، وزير امور   قرار دهيد تا در مالقاتشان با دكتر يزدي        سرهنگ دوم گريوز  

  .ايران، آن را در دست داشته باشند
  

  214سند شماره 
  1358 مهر 14 -1979اكتبر  6  سري

   واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2614 -   تهران، سفارت آمريكا: از
  ، در ارتباط با مسايل دفاعيير امور خارجه، يزدي مالقات با وز:موضوع

  ) تمام متن–سرّي ( -1
 به همراه افسران ارتش و مقامات وزارت امور خارجه ايـران      در روز چهارم اكتبر، يزدي     -2

، دسـتيار وزيـر امـور خارجـه،     در مالقاتي سه ساعته با معاون وزير امور خارجه آمريكا، بنـسن    
فضاي حاكم  .  به بحث و گفتگو درباره مسايل دفاعي پرداختند        ، و ژنرال گريوز   »مك گي فرت  «

 ايراني و اعتراضات آنها همـراه       هيأتبر گفتگوها كالً دوستانه، و گاه با سئواالت رك و صريح            
اگر چه ظن و ترديد بر اين مذاكرات سايه افكنده بود، هيچيك از طرفين تنـدي بـه خـرج              . بود
داد و    العاده به سـخنان طـرف مقابـل گـوش مـي             طرف آمريكايي با شكيبايي و درك فوق      . نداد

اي و ارايه اطالعات اضافي در        مكرراً تمايل خود را به بررسي موضوعات فارغ از مسايل حاشيه          
اي از مذاكرات     خالصه. شرح مفصل اين مالقات ارسال خواهد شد      . كرد   ابراز مي  صورت امكان 

  .رساند را در ذيل به اطالع مي
، گفتگوها را با ذكر اين مطلـب آغـاز كـرد كـه ايـاالت                 معاون وزير امور خارجه، بنسن     -3
 ط با امور دفاعي مـورد عالقـه طـرفين بـا ايـران              مايل است هر گاه ممكن باشد در ارتبا        متحده

او بار ديگر بر استقالل، تماميت ارضي و حفظ امنيـت ايـران   . همكاري كرده و آن را ياري دهد 
ظات سياسي   مالح  و ايران   كرد، و خاطر نشان نمود كه هر دو كشور اياالت متحده آمريكا            تأكيد

  . گذارد  ميتأثيرداخلي مربوط به خود را دارند كه بر روابط طرفين 
هاي كلي آمريكـا در   نيز با مروري بر سياست » مك گي فرت  « دستيار وزير امور خارجه،      -4

 شـرايط    مايل است در صورت مـساعد بـودن         ابراز داشت كه آمريكا    ي خليج فارس    قبال منطقه 
واضح بود كه هيچيك از طرفين تمايلي بـه         .  برقرار نمايد  سياسي روابط دفاعي جديدي با ايران     
هاي جديد بايد منـوط بـه         گسترش همكاري ] معتقد بودند [اعاده روابط پيشين نداشتند و اينكه       

 اظهار داشت يـك سـال آينـده را بايـد            »مك گي فرت  «. بهبود مناسبات سياسي دو كشور باشد     
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صرف تسويه وجوه صندوق اماني كرده و تـدبيري بـراي از سـرگيري فـروش قطعـات يـدكي            
  .بينديشيم

 نيز به اجمال درباره مديريت صندوق اماني صحبت كرد و پيشينه يادداشت  ژنرال گريوز -5
 را  هـاي وزارت دفـاع آمريكـا        به امضا رسيد توضيح داد و تـالش       تفاهمي را كه در سوم فوريه       

 شديداً او را     و صفري   نيز كه بهرامي   يزدي.  گوشزد كرد   و ايران  براي حفظ منافع اياالت متحده    
 به اطـالع وزارت امـور خارجـه رسـيده بـود،      كردند، سئواالتي كه قبالً توسط سفارت    ياري مي 

  :مطرح ساخت
كـه در ايـن     : چارچوب خريدهاي نظامي خارجي انجام شـده        مبلغ نهايي معامالتي كه در     -

.  قرار خواهد گرفـت ت فهرستي به همراه مبلغ كلي آنها تهيه و در اختيار ايران       گف ارتباط گريوز 
 ايرانـي بـه منظـور كمـك بـه دولـت آمريكـا بـراي                 نيروهـاي او افزود در صورت سفر برخي       

  .تري دست يافت توان به اطالعات جامع آوري اطالعات مربوط به اين معامالت، مي جمع
  گفتـيم آمريكـا    كه در اين ارتباط بـه يـزدي       : بندي شده   ت يدكي طبقه   رفع توقيف از قطعا    -

بندي شده را بـا توجـه بـه ماهيـت آن و               تمايل دارد رفع توقيف هر يك از قطعات يدكي طبقه         
رخــي عــالوه بــر ايــن، احتمــال دارد ب. اي مــورد بررســي قــرار دهــد فــارغ از مــسايل حاشــيه

انـدازي و عمليـاتي كـردن          مثالً براي دريافـت اطالعـات فنـي جهـت راه           هاي ايران   درخواست
 تأييـد تر منوط بـه       ولي رفع توقيف اقالم حساس    . هواپيماها، بدون هيچ حساسيتي پذيرفته شود     

در . بـود بندي شده خواهد  ي دوجانبه ژوئن بر سر حفاظت از اطالعات طبقه   نامه  دوباره موافقت 
هـاي امنيتـي اجـازه بازرسـي از محـل نگهـداري               نامه، طرفين موافقت كردند به تيم       آن موافقت 

اطالعي كرد و     اي ابراز بي    نامه   از امضاي چنين موافقت    يزدي. بندي شده را بدهند     اطالعات طبقه 
ايران از سوي بازرسان آمريكايي شـديداً مخالفـت          با بازديد از پايگاههاي      گفت مسلماً در ايران   

دهيم ميلياردها دالر تجهيزات ضرر كنـيم ولـي ايـن           ما احتماالً ترجيح مي   «او گفت   . خواهد شد 
نامه را ببيند كه يك نـسخه از آن را در اختيـار وي قـرار                   گفت بايد موافقت   يزدي» .اتفاق نيفتد 

اد كرديم مورد را بررسي كند و پيش از اتخاذ تصميم قطعي بـا مـا مـذاكره                  داديم و به او پيشنه    
هـاي     بفرستيم تا در مورد نگرانـي      توانيم يك تيم امنيتي به تهران        گفتيم حتي مي   به يزدي . نمايد
  . گفتگو كند با تهرانآمريكا
ها مالقات خواهيم كرد تا امكان   گفت با ايراني   ژنرال گريوز : 214هاي بل     يكوپتر موتور هل  -

  . از سرگيري كار براي بهبود موتورهاي مزبور را بررسي كنيم
اقالم  گفت همچنان در پي يافتن مشترياني هستيم كه   ژنرال گريوز : 16- قطعات يدكي اف   -

 بسيار بيشتر از    ،باقيمانده را به آنها بفروشيم، ولي در ارتباط با برخي قطعات اقالم سفارش شده             
در اينگونه موارد، يـافتن خريـدار بـراي ايـن اقـالم قـدري               .  است 16-نياز ساير خريداران اف   

  .اين موضوع ابراز كرد تمايل خود را به بحث و بررسي بيشتر گريوز. تر است مشكل
 از مـا خواسـت فهرسـتي از         صـفري : بندي شده براي تحويل به ايران        قطعات يدكي زمان   -



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

489

د ايـن   قول دا را در اختيار آنها قرار بدهيم، كه گريوز       بندي شده براي تحويل به ايران       اقالم زمان 
  .اطالعات را تهيه كند

 پيشينه لغـو سـفارش هواپيماهـاي مـذكور و هزينـه        گريوز: اس.يا 4-اف. هواپيماهاي آر  -
اطالعـات كامـل در ايـن ارتبـاط را در           . اندازي مجدد خط توليد آنها را توضيح داد         هنگفت راه 
  .ها قرار خواهيم داد اختيار ايراني

هاي مزبور بـه توافـق بـر سـر امنيـت اطالعـات        رفع توقيف موشك:  هارپونهاي   موشك -
  . بندي شده منوط شد طبقه
 كه قرار است به خريداران ديگـر فروختـه شـود، بـه               ايران يِگذاري تجهيزات سفارش     قيمت - 

توضــيح داديــم كــه بــراي يــافتن خريــداران ديگــر، بايــد : هــاي اســپروانس خــصوص ناوشــكن
هـاي    يعنـي بـا كـسر تـورم و هزينـه          (گذاري در سطح هزينه دولت موقت ايران انجام شود            قيمت

اين امـر   . تا اقالم هر چه سريعتر به خريداران ديگر فروخته و مبالغ آن دريافت شود             ) خاص ايران 
هـاي    اي جهت خريد كشتي     به خصوص در ارتباط با متقاعد ساختن كنگره براي تخصيص بودجه          

سازي نيروي دريايي آمريكا بر آن تحميـل شـده بـود، صـدق                زاد بر برنامه كشتي   اسپروانس كه ما  
هـا بايـد بـا دولـت ايـران            گـذاري ناوشـكن      شكايت داشت كه در ارتباط با قيمـت        يزدي. كرد  مي

  .  بحث و تبادل نظر بيشتري صورت گيردمسئلهاو گفت بايد در مورد اين . شد مشورت مي
 گفت سياست دولـت موقـت ايـران         يزدي: كنندگان ثالث   تأمين خريد تجهيزات نظامي از      -

 تـأمين كنندگان مجـاز اروپـاييِ منـابع          تأميناين است كه با خريد تجهيزات نظامي آمريكايي از          
.  گفت ما هيچ مخالفتي با اين امـر نـداريم          »مك گي فرت  «. تر كند   اش را متنوع    تجهيزات نظامي 

 آن اقـالم     خودش مايل به فروش اقالم باشد، هيچ ايرادي ندارد كه ايـران            در مواردي كه آمريكا   
ولي اگر حاضر به فروش برخي تجهيزات نباشيم، مـسلماً از           . را از منابع اروپايي خريداري كند     

عـالوه بـر ايـن،    . آن از سوي منابع اروپايي نيـز خـودداري خـواهيم كـرد    صدور مجوز فروش    
  .مشكالت عملي تنوع بخشيدن به خريدهاي نظامي را نيز به آنها گوشزد كرديم

 كـه آينـده خريـدها را چگونـه ارزيـابي            »مك گي فرت  « در پاسخ به سئوال آقاي        يزدي -6
 تجهيـزات نظـامي تـسويه شـود،          ت ابتدا مايل است حساب جاري مربوط به فروش        كند گف   مي

بندي حل گردد و بعد از آن خريدها به صورت نقدي در ازاي هـر                  امنيت تجهيزات طبقه   مسئله
  .معامله صورت گيرد

اگرچه همچنان  . رسد مالقات مذكور به طور كلي نتايج مثبتي به همراه داشت             به نظر مي   -7
 امنيـت   مـسئله ها اختالف نظر خواهيم داشت، ولي ظاهراً فقـط            رخي مسايل با ايراني   در مورد ب  

اگـر  .  سياسي جدي مبدل خواهد شد     مسئلهي نزديك به يك       بندي شده در آينده     اطالعات طبقه 
 مايـل    نظر سفارت را جويا شدند، به آنهـا بگوييـد كـه آمريكـا              مسئلهها در ارتباط با اين        ايراني

هاي امنيتي خود را هر وقت كه از نظر دولت موقت ايران مناسب باشد، مفصالً بـا                   است نگراني 
  ونس                                                                                            . آنها در ميان بگذارد
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  215سند شماره 
  1358 مهر 15 -1979 اكتبر 7  

  سرلشگر گاست - تهران،فارت آمريكا سنماينده ارشد دفاعي: از
  سرتيپ صفري - معاونت لجستيكي ستاد نيروي هوايي ايران: به

  14- قطعات يدكي اف: موضوع
دداشـت تفـاهم    سپتامبر جلساتي توجيهي در ارتباط با وضـعيت يا  16 و   12 در روزهاي    -1

اسـاليد   (14-در بخش مربوط بـه هواپيماهـاي اف       .  فوريه و صندوق اماني برگزار شد      3مورخ  
 بـود   آمـده در اين توضيح    . درباره قطعات يدكي اين هواپيماها توضيحاتي ايراد شد       ) 15شماره  

ع عالوه بر اين، از دولت ايران خواسـتيم تـا اطـال       . شوند  كه قطعات يدكي در انبار نگهداري مي      
دهد كه آيا اين قطعات را بايد به نيروي هوايي ايران تحويل دهيم و يـا همچنـان در انبارهـاي                     

  .اياالت متحده نگهداري كنيم
 شماسـت، و در       كه، منتظر ابـالغ تـصميم      14- فهرستي از قطعات يدكي هواپيماهاي اف      -2

اين فهرست بـه قطعـاتي ارتبـاط دارد كـه           . گردد  اند به پيوست ايفاد مي       انبار شده  اياالت متحده 
هر وقت فهرست مربوط به اقالم انبـار        .  به انبار انتقال يافته است     1979 ژوييه   23پيش از تاريخ    

  . نيز به دستمان برسد، آن را برايتان ارسال خواهيم كرد1979 ژوييه 23شده پس از 
ا در مـورد حمـل يـا ادامـه           خواهشمند است فهرست مزبـور را مطالعـه و تـصميمتان ر            -3

  .نگهداري آنها در اسرع وقت اطالع دهيد
  . من تماس بگيريدنيروهاي در صورت نياز به اطالعات بيشتر، لطفاً با يكي از -4

  گاست. سي. فيليپ
  سرلشگر نيروي هوايي
  نماينده ارشد دفاعي

  
  216سند شماره 

  1358 مهر 17 -1979 اكتبر 9  محرمانه
   تهران،سفارت آمريكا: به  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه آمريكا: از

  747فروش بوئينگ : موضوع
  )تمام متن-محرمانه (-1
بـا  » بـسيار بـسيار مفيـدي   «، به ما اطالع داد كـه شـركتش جلـسه            ، نماينده بوئينگ   برِنان -2

هـاي    ها بدهي   رسد احتماالً ايراني     داشته و به نظر مي      در نيويورك   و آقاي بهرامي   تيمسار صفري 
 در ماه   747براي تحويل آخرين هواپيماي     بدين ترتيب، ترتيباتي    . خود را پرداخت خواهند كرد    

  .نوامبر داده خواهد شد
 و 707شان به فروش تعدادي از هواپيماهاي  ها از عالقمندي   نماينده شركت گفت ايراني    -3
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 يادآور شويد كه قرارداد هواپيماهـايي        هاي ايراني   شايد بد نباشد به طرف    . اند   صحبت كرده  747
هـاي كنتـرل مهمـات و احتمـاالً           جي، و با كـسب مجـوز      كه درچارچوب خريدهاي نظامي خار    

انـد مـشمول قـوانين و مقـررات           اجزاي اقالمي كه با موافقت وزارت بازرگاني خريداري شـده         
ها بايد در صورت داشتن قصد فروش احتمالي هواپيماها از            ايراني. انتقال به كشور ثالث هستند    

شكلي بـراي فـروش آنهـا وجـود نـدارد، ولـي             البته از نظر ما مـ     . همان ابتدا با ما مشورت كنند     
  ونس                                  .خواهيم از همان ابتدا ترتيبات كار به درستي چيده شود مي

  
  217سند شماره 

  1358 مهر 17 -1979 اكتبر 9  محرمانه
   فوري- تهران،سفارت آمريكا: به  4268-سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  حمل قطعات يدكي نظامي : موضوع
  )تمام متن -محرمانه  (-1
 را كـه مجـوز ارسـال         ايران ي ارتش و نيروي دريايي دستور دارند قطعات يدكي سفارش         -2

 تحويـل   ليق خارج كرده و بـه نماينـده شـركت كـشتيراني آريـا             آنها صادر گرديده از حالت تع     
رود ارسـال      تحويل شده است، ولي انتظـار مـي        حال، فقط چند قلم به شركت آريا      ه  تا ب . نمايند

  .هاي فله به زودي شروع شود محموله
راي حمل قطعات يدكي نيروي هـوايي كـه ارسـال آنهـا     ها ب  هنوز منتظر هستيم تا ايراني -3

به محض اينكه شركت فوق معرفـي       . تصويب شده است، يك شركت حمل و نقل معرفي كنند         
  . شود، قطعات يدكي ارسال خواهند شد

 توافـق شـد، قطعـات يـدكي          بر اساس ترتيباتي كه دو هفتـه پـيش بـا تيمـسار صـفري               -4
بينـي    پـيش . شـود   رهاي موضوع برنامه خريدهاي نظامي خارجي براي حمل آمـاده مـي           هليكوپت

 برسـد تـا از آنجـا بـا          »رئگـوا    مـك «شود قطعات فوق ظرف مدت دو هفته ديگر به پايگـاه              مي
ل اطالع داده است كه طبق      بسازي    شركت هليكوپتر . هواپيماهاي نيروي هوايي ايران حمل شود     

 هزار پونـد قطعـات يـدكي موضـوع برنامـه خريـدهاي نظـامي                90اين ترتيبات بايد در حدود      
پوند قطعـات   هزار   110 همچنين حدود    شركت بل .  حمل كند  »رئگوا  مك  «خارجي را به پايگاه     

شركت مزبور به دنبال كرايه دربست يـك هواپيمـا بـراي حمـل ايـن                . تجاري براي حمل دارد   
ـ     مستحضر است شركت بـل     چنانكه سفارت . قطعات يدكي است   حـال بـه هزينـه خـود        ه   تـا ب

  . حمل كرده است8-سي. و دي130-مقداري قطعات يدكي را با هواپيماهاي سي
الذكر استفاده كند و به وزير جديد دفاع ملي، و سـفير        تواند از اطالعات فوق      مي  سفارت -5

كنند ما از ارسال قطعـات     و ساير مقامات دولت موقت ايران كه ظاهراً فكر مي          ايران آقاي انتظام  
 هنوز همين اعتقـاد را داشـت تـا          ظاهراً يزدي . (كنيم، توضيحاتي ارايه دهد     داري مي يدكي خود 

.)  توضيحات كافي را به او داد و نظر او را اصـالح كـرد   اينكه كاردار يك بار ديگر در نيويورك      
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 در ارسال قطعات از اوايـل    تأخير ها خاطر نشان سازيد كه      توانيد محترمانه به ايراني     همچنين مي 
  . ماه اوت تا كنون به دليل عدم معرفي يك شركت حمل نقل بوده است

  
  218سند شماره 

  1358 مهر 18 -1979 اكتبر 10  
  فاع ايران وزارت د-آقاي بهرامي: به   امنيتي دفاعيهاي مساعدت سازمان-ارنست گريوز: از

   اقالم معامالت انجام شده بين ايران و آمريكا]:موضوع[
   عزيزآقاي بهرامي

به پيوست دو نسخه از فهرست اقالم مربوط به معامالت انجام شده كه در مالقات روز چهـارم            
هاي مزبـور در طـول        كه فهرست برداشت من اين بود     . گردد  اكتبر به شما قول داده بودم، ارسال مي       

 برگـزار شـد، بـه حـضورتان          سپتامبر در تهران   12مالقاتي كه به منظور بررسي معامالت در تاريخ         
هـاي مفـصلي      تحسابدانيد، وضعيت جاري معامالت مفتوح در صور        چنانكه مي . تقديم شده است  

  . حضورتان شده، انعكاس يافته است تقديمهايمان در تهران كه در طول مالقات
ايم و به   را درك كرده ما لزوم ارايه جزييات اساسي مربوط به معامالت تسليحاتي پيشين با ايران           

همين سبب جزييات بيشتري در مقايسه با كشورهاي ديگري كه در چـارچوب برنامـه خريـدهاي                 
در قالب جلسات توجيهي و اطالعات تكميلي در كنند،  نظامي خارجي از ما تجهيزات خريداري مي

به همـين   . البته شايد حتي اين مقدار جزييات نيز نياز شما را برطرف نكند           . ايم   قرار داده  اختيار ايران 
 مطرح شـد،  ران سپتامبر در ته  16 و   12 را كه در مالقات      دليل، بار ديگر مايلم پيشنهاد ژنرال گاست      

 كنم كه از سفر يك تيم متشكل از مقامات ايراني براي بررسي جزييات موجود               تأكيدمتذكر شوم و    
 اسـتقبال   هـاي امنيتـي در دنـوِر         مـساعدت  سـازمان در سوابق اين نوع معامالت در مركز امور مالي          

كـردن آن بـه       بازيابي همه اين اطالعـات و خالصـه        كم شمار اين مركز قادر به        نفرات. خواهد شد 
با وجود اين، از آنجايي كه اهميـت زيـادي بـراي رضـايت              . شكلي كه مورد نياز شما باشد، نيستند      

 بازيابي ايـن    مأمور اين مركز را به مدت سه ماه         نيروهايخاطر دولت موقت ايران قائليم، سه نفر از         
نكه دولت موقت ايران نيز تيم مورد نيـاز ايرانـي را بـراي              اطالعات خواهيم كرد، البته مشروط بر اي      

 ،آوري اطالعات مورد نيـاز شـما        طبق برآورد ما، براي جمع    .  اعزام نمايد  انجام اين وظيفه به آمريكا    
البته .   كار باشنده ايراني نياز است كه به مدت شش ماه در اين مركز مشغول بنيرويتقريباً هفت نفر 

هايتان با آنچه اياالت متحده در  ن دقيق كار به جزيياتي بستگي دارد كه شما براي تطبيق  حسابميزا
  . استفاده از وجوه صندوق اماني مدعي است، نياز داريد

  ارادتمند
  ارنست گريوز

  سپهبد ارتش اياالت متحده آمريكا
  هاي امنيتي دفاعي  مساعدتسازمانمدير 
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  219سند شماره 
  1358 مهر 19 -1979 اكتبر 11  

   تهران، مستشاري نظاميگروه: به  3553 -   سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: از
  معامالت انجام شده: موضوع

 درخواسـت كـرد     ، وزير امور خارجه، آقاي بهرامـي       اكتبر با يزدي   4در طول مالقات مورخ     
ايـم چنـين    آنطور كـه اطـالع يافتـه   . فهرستي از معامالت انجام شده را در اختيار آنها قرار دهيم  

با وجود اين، يك فهرست     . فهرستي قبالً در مالقات ماه سپتامبر در اختيار ايشان قرار گرفته بود           
يه كرده و سعي داريم تا وقتي كه ايشان هنوز در كنـسولگري حـضور دارنـد، آن را         روزتر ته ه  ب

در صورتي كه موفق به اين كار نشديم، فهرست مزبور را براي شما ارسال              . برايشان ارسال كنيم  
  .خواهيم كرد

  
  220سند شماره 

  1358 مهر 25 -1979 اكتبر 17  بندي بدون طبقه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران،آمريكا   مستشاري نظاميهيأت: از

  14- اطالعاتي درباره هواپيماهاي اف: موضوع
ايـران،  ، وزير امـور خارجـه   متن زير ترجمه انگليسي بخشي از اظهارات دكتر ابراهيم يزدي  

  : پخش شد1979 اكتبر 16 است كه روز در برنامه اخبار راديو ايران
در ارتباط با سئوال يك خبرنگار درباره سياسـت دولـت در قبـال خريـد قطعـات                  : توضيح

برخـي  «: ، وزير امور خارجه گفت    14-هاي اف   يدكي براي ارتش و همچنين سرنوشت جنگنده      
 مطرح شده است از نوعي اسـت كـه          فروش قطعات يدكي از طرف آمريكا     از شرايطي كه براي     

مثالً، آنها ممكن است بگويند كه      . براي ما قابل قبول است زيرا مغاير با حاكميت ملي ما نيست           
تا جايي كه به حاكميت ملي واستقالل ما        . خواهيم نقداً پرداخت كنيم     بايد پول قطعاتي را كه مي     

شود اين شرط اشكالي ندارد؛ ولي شرايط ديگـري نيـز وجـود دارد كـه بـه وضـوح                      مربوط مي 
مثالً، آنها ممكـن اسـت بگوينـد        . برخالف سياست حفاظت از استقالل و حاكميت ملي ماست        

فروشيم كه اجازه بدهيد هـر وقـت بخـواهيم وارد             فقط در صورتي قطعات يدكي را به شما مي        
  .ماً براي ما قابل قبول نيستخُب، اين شرط مسل. كشور شما بشويم

ام در واقع فقط نظرات وزارت امور خارجه  ها هم آنچه قبالً گفته 14-در مورد سرنوشت اف
 را بررسـي كـرده؛ آنچـه گفـتم نظـرات            مـسئله بوده است كه از نقطه نظر سياست خارجي اين          

ام   هم اظهـار كـرده  ايم اين است كه نظراتي كه قبالً  دولت نبوده و نيست؛ كاري كه ما انجام داده        
ها را نگاه داريم، به معناي  14-ايم، و آن نظر هم اين است كه اگر اف     دولت اطالع داده   هيأتبه  

 براي تعمير و نگهداري از اين هواپيماها خواهد        مستشار آمريكايي در ايران    400 تا   200حضور  
آينـد؛ آن وقـت بـراي          مـي  بـه ايـران   هايـشان     بود؛ مسلم است كه اين مستشاران بـا زن و بچـه           
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هايشان   خواهد، كه آنها هم با خانواده       ها هم معلم مي     خواهند؛ اين مدرسه    هايشان مدرسه مي    بچه
آيند و بعد از مدتي همان وضعيتي را خواهيم داشت كه در رژيم سابق داشتيم، يعني تعـداد                    مي

  . خواهد بودزيادي مستشار آمريكايي در ايران
 دولـت ابـالغ كـرديم و دولـت هـم گفـت كـه اختيـار الزم بـراي                     هيـأت ما نظرمان را بـه      

 مـسئله هـا را نـدارد، بنـابراين شـوراي انقـالب دارد بـه               14-گيري درباره سرنوشت اف     تصميم
كنم كه نظر فوق موضع        مي تأكيديكبار ديگر   . گيرد  كند و تصميم نهايي را شورا مي        رسيدگي مي 

هاي وزارت امور خارجه در ارتبـاط   ي دولت نيست، بلكه نظري است كه در نتيجه ارزيابي  رسم
   ». گرفته شده استمان با آمريكامملكت و همچنين با توجه به روابطهاي خارجي  با سياست

 در  14-هايمان در ارتباط با مشخص شدن سرنوشت هواپيماهـاي اف            همچنان به تالش   -2
 شـود، فـوراً بـه اطـالع         اخـذ چنانچه و هر وقت تصميمي در اين ارتبـاط          . دهيم   ادامه مي  ايران

  .خواهيم رساند
  

  221سند شماره 
  1358 مهر 26 -1979 اكتبر 18  بندي بدون طبقه

  پهبد ارنست گريوزس - هاي امنيتي دفاعي  مساعدتسازمان: از
  ابراهيم يزدي - ر خارجه جمهوري اسالمي ايرانوزير امو: به

   قطعات يدكي مورد نياز ايران]:موضوع[
 بـه   1979 اكتبـر    4مايلم برداشت اشتباهي را كه ممكن است در طول مالقاتمـان در تـاريخ               

يجاد كرده باشـم،     ا  سفارش ايران  16-هنگام بحث درباره فروش مجدد قطعات هواپيماهاي اف       
  . تصحيح كنم

اي است كـه كفـاف        در آن مالقات، اينجانب به اشتباه گفتم كه ميزان برخي قطعات تا اندازه            
 قطعـات بـراي پـشتيباني       تـأمين طبق تمايل صريح دولت ايران، چرخه       . دهد   سال را مي   50نياز  

ـ       26 سفارش ايران معادل موجودي      16-هواپيماهاي اف  ه هنگـام تحويـل      ماه قطعه مورد نيـاز ب
  . بوداولين هواپيما به ايران

عواملي كه در محاسبه ميزان قطعات يدكي مورد نياز ملحوظ شد از سوي دولـت ايـران در                  
سطح اين عوامل به دليل مدت زمان الزم بـراي ارسـال قطعـه جهـت          . اختيار ما قرار گرفته بود    

 سـاعت   25 و همچنين ميزان باالي پرواز هواپيما برابر با          تعمير و سپس بازگرداندن آن به ايران      
در مــاه بــه ازاي هــر هواپيمــا، بــاالتر از عــواملي بــود كــه نيــروي هــوايي ايــاالت متحــده در 

-، اف 4-اين سياست قبالً نيز در ارتباط با هواپيماهـاي اف         . برد  هاي خود به كار مي      ريزي  برنامه
  .يروي هوايي ايران به كار گرفته شده بود از سوي ن130-، و سي14-، و اف5

، مـا تـالش فراوانـي بـراي بـه      1979 در فوريه PEACE ZEBRAاز زمان خاتمه يافتن برنامه 
در زمـان مالقاتمـان،     . ايـم   حداقل رساندن خسارات ناشي از خاتمه اين قرارداد مبـذول داشـته           
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 ميليـارد دالري در  2/3هاي ناشي از خاتمه يك قرارداد  زينهاينگونه برآورد كرده بوديم كه كل ه 
ايـم و     هايمـان ادامـه داده      پـس از مالقاتمـان نيـز بـه تـالش          .  ميليون دالر خواهد بود    99حدود  

 ميليون دالر است، كه     4/61خوشحالم به اطالع برسانم كه برآورد كل مسئوليت مالي فعلي شما            
. شـود   هاي خاتمه قرارداد قطعات يدكي مربوط مي        ر به هزينه   ميليون دال  6/45از اين مبلغ تقريباً     

ها از طريق فروش اقالم به ساير خريداران و خريد قطعات يدكي از سوي نيـروي                  كاهش هزينه 
هوايي اياالت متحده و استرداد وجوه آن به صندوق امـاني خريـدهاي نظـامي خـارجي ايـران                   

 ديگـري جهـت فـروش مجـدد قطعـات           در تالش براي يـافتن مـشتريان      . صورت گرفته است  
  .باقيمانده هستيم

هاي متقابلمان براي حـل و فـصل مـسايل باقيمانـده              اميدوارم اطالعات فوق در ادامه تالش     
  .  مفيد واقع شود تجهيزات نظامي ايران از سوي اياالت متحدهتأمينمرتبط با 

  ارنست گريوز
  سپهبد اياالت متحده

   مساعدتهاي دفاعيسازمانمدير 
  

  222سند شماره 
  1358 مهر 27 -1979 اكتبر 19  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به  1104 -  تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
  ، معاون وزير دفاع ملي در امور تسليحات سرهنگ كامكارمالقات با: موضوع

 مالقـات نـيم     1979 اكتبـر    18 صـبح روز      از گـروه مستـشاري نظـامي        سرهنگ اسكات  -1
، و سـرهنگ  ، دسـتيار كامكـار  ، معاون وزارت دفـاع، آقـاي بهرامـي     اي با سرهنگ كامكار     ساعته
 هيـأت اين مالقات به درخواست     . ، دستيار معاون وزير دفاع ملي در امور بودجه داشت         صادقي

  بـه كامكـار     مستـشاري  هيأت صورت گرفت و هدف از آن ابراز مجدد تمايل           مستشاري نظامي 
هـا بـراي سـازماندهي و         براي مشاركت در يك كارگروه مشترك بـه منظـور كمـك بـه ايرانـي               

 و  مبر در ارتباط با صـندوق امـاني       اي بود كه در جلسه اواسط سپتا         اطالعات گسترده  بندي  قالب
ما همچنين قصد داشـتيم مراتـب       . يادداشت تفاهم در اختيار دولت موقت ايران قرار گرفته بود         

ات و اموال دولت آمريكا كه از زمان پيروزي انقالب از مـا             تأسيستمايل خود را به دسترسي به       
  .براز كنيم ادريغ شده بود، به كامكار

  : نكاتي كه در اين مالقات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت در ذيل آمده است  خالصه-2
پس از آنكه تمايل خـود      .  كارگروه مشترك ايران و آمريكا در ارتباط با صندوق اماني          -الف

 پيشنهاد كـرد    ، اسكات داشتيمرا به تشكيل و آغاز فعاليت كارگروه مشترك در اسرع وقت ابراز             
در گفتگوهـايي كـه   .  فوق مورد توافق قرار گيرد كارگروهتاريخ و اهداف مشخصي براي شروع     

در پي اين پيشنهاد انجام شد، دو طرف توافـق كردنـد هـدف از تـشكيل كـارگروه فـوق بايـد                       
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 24 تـا  22بندي اطالعاتي باشد كه دولت اياالت متحده پس از جلسه مورخ               قالبسازماندهي و   
هاي امنيتـي دفـاعي در اختيـار دولـت             مساعدت سازمان در   اوت در ارتباط با مرور برنامه ايران      

ـ     تأكيدموقت ايران قرار داده است؛ و بررسي همه موارد با            هـاي    رغـم تـالش   ه   بر مواردي كه ب
 وزيـر امـور    گذشته دولت آمريكا هنوز براي برخي مقامات دولـت موقـت ايـران، مـثالً يـزدي                

 نيز اذعان داشت كه بايد هر چه سريعتر كار شروع شود، ولي             كامكار. است» دار  مسئله«خارجه،  
 دفاع ملي، از    ، وزير افزود ابتدا بايد جزييات كارگروه پيشنهادي را پس از بازگشت دكتر چمران           

 قـرار    خودش به ما اطالع داد كه چمـران        كامكار.  با او مورد بحث و بررسي قرار دهد        كردستان
بـا  » يكـشنبه يـا دوشـنبه     « وعـده داد روز      كامكار.  بازگردد  اكتبر از كردستان   20است روز شنبه    

گيرد و ترتيبات مربوط بـه تـشكيل كـارگروه مـشترك را بـه                  تماس مي   مستشاري نظامي  هيأت
بـراي  . كنـد   همراه تاريخ شروع كار آن و فهرست كساني كه در اين گروه خواهند بود نهايي مي               

فكـر  . كشد تا كارگروه مشترك كارش را تكميل كنـد          دانيم چقدر طول مي     فعالً نمي : اطالع شما 
كنيم كارمندان وزارت دفاع ملي كار چندان زيادي بر روي اطالعاتي كه در مـاه سـپتامبر بـه                     مي

ما بر سر مديريت كار به ايـن نحـو بـه توافـق رسـيديم كـه ابتـدا                    . اند  آنها داده شد انجام نداده    
كننـد پـولي از بابـت         ها فكر نمي    يعني مواردي كه ايراني   (انگيز نيستند     ثمواردي را كه نسبتاً بح    

» دار مـسئله «كنيم، ولي بيشترِ توجه خـود را صـرف مـوارد            سريعاً بررسي   ) اند  آنها از دست داده   
كنيم، و تالش خواهيم كرد سئواالت دقيقي مطرح كنيم كه اميدواريم پاسخ به آنها سوءتفاهم       مي

البتـه  . هاي صندوق اماني بر طرف سـازد        ه دولت موقت ايران را درباره فعاليت      و يا ظن جا افتاد    
تـر بيـابيم، ولـي اميـدواريم بتـوانيم بـه              اميدوار نيستيم كه بتوانيم پاسخي براي سئواالت پيچيده       

ها كمك كنيم تا سئواالت دقيق و مشخصي بپرسند كه مديران ذيربط برنامه، خدمات و يا                  ايراني
هـا    عالوه بر ايـن، از ايرانـي      . هاي امنيتي دفاعي قادر به پاسخگويي آنها باشند          مساعدت سازمان

سئوال كرديم مايلند از طريق چه سيستمي پاسخ مربوط به سـئواالت خـود را پـس از تكميـل                    
خواهنـد    كه آيا مـي مسئلهها هيچ تصميمي در مورد اين       ايراني. يت كارگروه دريافت كنند   مأمور

هاي امنيتي اعزام كننـد، و يـا          ها به مركز امور مالي مساعدت        صورتحساب تيمي را براي بررسي   
تـر آنهـا پاسـخ         بيايند تا به سئواالت پيچيده     گروه كوچكي از متخصصين و كارشناسان به ايران       

هـا   ما يك بار ديگر نظر ايرانـي . پذيرند، نگرفتند هاي كتبي به سئواالتشان را مي      دهند، و يا پاسخ   
  .ا در طول برگزاري جلسات كارگروه جويا خواهيم شد و به اطالع شما خواهيم رساندر

. ات و امـوال دولـت آمريكـا از ايـران          تأسيسايران براي انتقال     و    كميته مشترك آمريكا   -ب
ن مشكل و اطالع آشكار     هاي گذشته براي حل اي       فوق را با مرور تالش     مسئله بار ديگر    اسكات

. ايراني در ارتبـاط بـا آن مطـرح سـاخت           -  از تشكيل يك كميته مشترك آمريكايي      دكتر يزدي 
دانيم احتماالً وزارت امور خارجه مسئول اصلي ايـن كميتـه              توضيح داد كه هر چند مي      اسكات

ر گونـه اطالعـات تكميلـي الزم را در اختيـار وزارت دفـاع ملـي و يـا                    مشترك است، مايليم ه   
اي كه مقتضي بدانيـد       وزارت امور خارجه و يا كميته مشترك قرار دهيم و حاضريم به هر شيوه             
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 اذعان داشت كه حل اين مشكل حائز اهميـت اسـت، ولـي              كامكار. به كميته مزبور كمك كنيم    
 كامالً انتظار دارد وزارت امور خارجه مسئوليت كميته فوق را براي فـراهم آوردن امكـان                 گفت

. ات و قرار دادن اموال متعلق به دولت آمريكا در كنترل ما بر عهده گيرد              تأسيسدسترسي به اين    
نكته فوق فقط   .  دريافت كنيم  انتظار نداشتيم پاسخ مشخص و مثبتي از كامكار       : براي اطالع شما  

 و ابراز اميدواري به اقدام مثبت وزارت امـور خارجـه در ايـن               مسئلهمحض ابراز عالقه به اين      
كند كميته مزبـور اخيـراً تـشكيل شـده       اعالم كرده بود كه فكر ميارتباط مطرح شد، زيرا يزدي  

  .باشد
پـس  . شد بنابراين وقت ما بسيار محدود بـود   بايد در يك جلسه ديگر حاضر مي        كامكار -3

در طـول ايـن گفتگـوي عمـدتاً         .  گفتگـو كـرد     و صـادقي    بـا بهرامـي    ، اسكات از رفتن كامكار  
هـاي    هـا و شـك و شـبهه         تفاهم   ابراز عقيده كرد كه بسياري از سوء       ررسمي و راحت، بهرامي   غي

با وجود ايـن، بـه قـول        . كنوني رژيم در مورد مديريت صندوق اماني نهايتاً برطرف خواهد شد          
 نيـاز    ايران و وزارت دفـاع آمريكـا        به وقت و تالش فراوان وزارت دفاع ملي        مسئله اين   كامكار
 زيرا رژيم ايران نسبت به تمامي قراردادهايي كه رژيم گذشته بسته است، با ديده شـك و                  ،دارد

  .كند ترديد نگاه مي
  

  223سند شماره 
  1358 مهر 27 -1979 اكتبر 19  محرمانه

  سي. ديواشنگتن،  اطالعات دفاعيسازمان: به   تهران،دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده: از
  رزمايش نيروي دريايي ايران: موضوع

اين گزارش اطالعاتي درباره رزمايش اخير ناوگان نيروي دريايي ايـران           ) محرمانه: (خالصه
 صـورت گرفـت، ارايـه       1979 و اوايل ماه اكتبر      1979خر ماه سپتامبر     كه در اوا   در خليج فارس  

 آنها، مشكالت رزمايش، و ارزيابي اين رزمايش را          ها، فعاليت   گزارش حاضر نام كشتي   . دهد  مي
  .شود نيز شامل مي

  :مشروح گزارش
 روزه انجـام داد كـه در        6 تـا    5نيروي دريايي ايران يك رزمايش دريـايي        ) محرمانه (-الف

 بازگـشت،    اكتبر به بندرعباس   2بخش عمده ناوگان در شب      .  خاتمه يافت  1979 اكتبر   2ريخ  تا
چنانكه قـبالً  . هايشان از آنها استقبال كردند  بودند با روشن كردن چراغهايي كه در بندر و كشتي 

 به شـيوه معمـول خـود در بـوق و            نيز گزارش شده بود، مطبوعات داخل ايران اين رزمايش را         
كننـد     بزرگي تلقي مي    افسران ارشد وزارت دفاع ايران اين رزمايش را موفقيت        . كرنا كرده بودند  
  .هاي رزمي نيروي دريايي است كه بيانگر توانايي

منبع خبري گزارش داده اسـت كـه ده كـشتي بعـالوه چنـد هاوركرافـت و                  ) محرمانه (-ب
در )  قـديم HMS SLUYS, D60قبالً (ناوشكن آرتميز . اند ركت داشتههليكوپتر در اين رزمايش ش
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 به آنهـا  هاي سام و زال نيز از بندر عباس دو ناو پاسور به نام  . اين رزمايش ناوِ سرفرماندهي بود    
خـاكيِ  -رود آب، كشتي فاز خرمشهر) US PF106قبالً (ها ناوچه كهنموئي  طبق گزارش. پيوستند

 نيز در اين رزمـايش شـركت        الرك و كشتي تداركاتي ناوگان به نام بوشهر هر دو از بندرعباس           
 به اين  كالس كمان نيز از بوشهرLA COMBATTANTEانداز  چهار قايق تندروي موشك. داشتند

  . همراه ناوگان بودند و افسر جانشينش ناخدا گلستانيمييدريادار ديه. ناوگان پيوست
 بود كه بـا شـركت كـشتي         رزمايش اصلي فرود كماندوها در جزيره خارك      ) محرمانه (-پ

ولي شواهد محكمي دال بـر اينكـه ايـن بخـش از             . الرك، هاوركرافت و هليكوپترها انجام شد     
هـاي سـطحي،      هاي دريـايي و شـليك       رزمايش. عاً انجام شده باشد در دست نيست      رزمايش واق 

از آنجايي كه هيچ ناظر خارجي اجازه نظارت بر رزمايش          . بدون شليك موشك، صورت گرفت    
يـك قـايق    . را نداشت، از وسعت رزمايش و ميزان مهارت ناوگـان اطالعـي در دسـت نيـست                

يـك  . اش شكـست   با سرعت زياد وارد خشكي شـد و پروانـه      تهاجمي تندرو در جزيره خارك    
 اصـلي   احتمـاالً طـرح  . افسر ايراني گفت كه برقراري ارتبـاط در رزمـايش خيلـي سـخت بـود       

يـا  به سـبب مـشكالت تعميـر و نگهـداري و            هاي بيشتري بوده است كه        رزمايش شامل كشتي  
  . مشكالت ديگر نتوانستند در رزمايش شركت كنند

اين رزمايش در مقايسه با استانداردهاي غـرب بـه هيچوجـه نـشان دهنـده                ) حرمانهم (-ت
با وجود اين، رزمايش مزبور گـام بـسيار مهمـي بـراي نيـروي               . قدرت يك نيروي دريايي نبود    

  . و تبليغاتژه از لحاظ روحيه، اعتماد به نفسآيد؛ به وي دريايي ايران به حساب مي
آميز خواندن اين رزمايش       مطبوعات داخلي در موفقيت    اگرچه) محرمانه (-نظرات گزارشگر 

حداقل . بسيار مبالغه كردند، از نظر ما اين رويداد يك امتياز مثبت براي نيروي دريايي ايران بود               
ايم برخي از آنها ماهها به دريا نرفته بودنـد، توانـستند       ها، كه اطالع يافته     گروه كوچكي از كشتي   

هـا از اينكـه نيـروي دريـايي كـشورشان             بـسياري از ايرانـي    . نديك رزمايش محدود را اجرا كن     
ي بسيار طوالني در بنادر بـه دريـا بـرود و عمليـات انجـام دهـد، بـسيار                    تأخيرتوانسته پس از    

  . كردند خوشحال بودند و احساس غرور مي
  

  224سند شماره 
  1358 مهر 27 -1979 اكتبر 19  لينگن : به

  )مسئول بخش پشتيباني نيروي هوايي ايران (مالقات با سرتيپ صفري: موضوع
،  با سرتيپ صفري و سروان نيدهم سرهنگ دوم رينكر1979 اكتبر 18 در مالقات مورخ    -1

  :موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت
 اظهار داشت كه نيروي هوايي ايران در حال         سرتيپ صفري : 707فروش هواپيماهاي    -الف

 اي.دبليـو . اسـت كـه قـبالً از شـركت تـي           707بحث و گفتگو بر سر فروش هفـت هواپيمـاي           
 از شرايط دولت    رتيپ صفري ظاهراً س . خريداري و با تانكر سوخت مجهز شده است       ) تجاري(
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آمريكا براي فروش هواپيماها در اين وضعيت آگاه بود و گفت كه پـيش از فـروش تانكرهـاي                   
شـان   هـا برداشـته خواهـد شـد و هواپيماهـا بـه همـان صـورت اوليـه          سوخت از روي هواپيما   

 يادآور شـد كـه    فرصت را مغتنم شمرد و به سرتيپ صفري      سرهنگ دوم رينكر  . درخواهند آمد 
 بـه اطـالع وابـستگان       مسئلهاين  .  كند تأييد به كشورهاي ثالث را       دولت آمريكا بايد قبالً فروش    

  . هماهنگ شده استنظامي و سياسي رسيده و پيام با آقاي داتري
 تمـاس گرفـت و       شـيرر  ناخدا سـوم   قبل از مالقات با      سرتيپ صفري : 4- تايرهاي اف  -ب

البته فهرستي كه قبالً از نيازهـاي       .  دارد 4- نياز مبرمي به تايرهاي هواپيماهاي اف      گفت كه ايران  
از ايشان خواستيم هر چـه سـريعتر        .  بود 4-اير اف مبرم ايران به تجهيزات ارايه شده بود، فاقد ت        

 تـأمين  را پـس از      اي بنويسد و با ذكر اقالم مورد نياز خود ما را قادر سازد تا سفارش ايران                 نامه
  . انجام دهيم)  ميليون دالر5/5كل بسته درخواستي به مبلغ  (MBKمالي قرارداد 

 سرتيپ صفري : هاي امنيتي   ركز امور مالي مساعدت    ميليون دالر به م    5/5 پرداخت مبلغ    -پ
گفت براي ارسال پول به اين مركز مشكالتي به وجود آمده است كـه او مـشكالت را بررسـي                    

  ). باشدالبته اگر در آن تاريخ هنوز در ايران(كرده و روز يكشنبه به ما خبر خواهد داد 
. قرارداد هنوز امـضا نـشده اسـت   : ل هوايي و وضعيت شركت حمل و نقل     قرارداد حم  -ت
 همچنين گفت نياز به     صفري.  اظهار داشت وكالي ايران در حال بررسي قرارداد هستند         صفري

 بـه او    AFLC/LLC به ايشان گفت كه از       با وجود اين، سرهنگ دوم رينكر     . مجوز صادرات دارند  
  .اند كه مجوز روز سه شنبه صادر شده است اطالع داده

اي گفتـه اسـت كـه نيـروي            طي نامـه   تيمسار باقري : گوائر  استفاده از پايگاه هوايي مك     -ث
 گفتيم كه پاسـخ ايـشان       به صفري . ن از پايگاه مزبور استفاده كند     هوايي ايران مايل است همچنا    

.  كردنـد  تأييـد ايشان نيز آن را     .  كند تأييددر حكم تقاضانامه خواهد بود و از او خواستيم آن را            
 پيشنهاد و قبولي را تهيه و ارسال         از نيروي هوايي آمريكا خواسته است كه نامه        گروه مستشاري 

  . نمايد
 كـرد كـه   تأييـد  صفري: رئاگو  به پايگاه مكيكوپترسازي بلل ارسال قطعات از شركت ه   -ج

  . ر ارسال شده استئگوا قطعات با حمل زميني به پايگاه مك
نامه و فهرسـت    : 3-پي و   14-، و تعمير و بازگرداندن قطعات اف      14- قطعات يدكي اف   -چ

از او پرسـيديم كـه بـا    .  تـسليم كـرديم   را كه انبار شده است، به صـفري  14-قطعات يدكي اف  
هنوز پاسـخي دريافـت     .  چه كار بايد كرد     در اياالت متحده   3-پي و   14-قطعات قابل تعمير اف   

ظـاهراً او از عـدم      (ها اتخـاذ شـود      14-او گفت منتظر است تا تصميمي در مورد اف        . ايم  نكرده
  ).اقدام مسئوالن ايراني دلگير بود

اطالعـاتي در ارتبـاط بـا تلكـس پـشتيباني           : ها  ريزي تحليل گزارش    پايانه سيستم برنامه   -ح
 قرار داديم و گفتيم كه چنانچه نيروي هوايي ايران خواستار تلكـس             تيار صفري المللي در اخ    بين

همچنين گفتيم كه خيلـي زود اطالعـاتي را در خـصوص            . است بايد يك تقاضانامه تسليم كند     
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 ا آندر اختيار او قرار خـواهيم داد تـ  » ها ريزي تحليل گزارش پايانه سيستم برنامه«شرايط جديد  
  . و بايد خيلي زود تصميم خود را به ما اعالم نمايدرا ارزيابي كند

 داشتيم كه از دست بالتكليفي مديران مـافوق خـود و             اين برداشت را از ذهنيت صفري      -2
  .مسئوليتي زيردستانش وقتي كه او نيست، خسته شده است همچنين بي

  اسكات
  

  225ند شماره س
  1358  مهر29 -1979 اكتبر 21  سرّي

  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از
 نيروي هوايي، و هيأت مستشاري نظـامي      ، معاونت لجستيك    مالقات سرتيپ صفري  : مرجع

  1979 اكتبر 21در تاريخ 
  نيروي هوايي ايران: موضوع

 بـه منظـور    مستشاري نظـامي هيأت از  و ناخدا نيدهم ، ناخداسوم شيرر   سرهنگ اسكات  -1
، معاونـت    بـا سـرتيپ صـفري      1979 اكتبر   21گفتگو درباره مسايل مورد عالقه طرفين در روز         

 اطـالع داد كـه      در طول گفتگوها، سرتيپ صفري    . لجستيك ستاد نيروي هوايي، مالقات كردند     
وقتي علت را از او جويا شديم، گفت فـشار زيـادي      . ه خواهد شد  ظرف سه روز آينده بازنشست    

 اند كه به علت روابط نزديـك صـفري    ستاد نيروي هوايي، وارد آورده رئيس،  بر سرلشگر باقري  
 شـخص  هاي آمريكايي، نمايندگان ارتـش آمريكـا، و دو سـفرش بـه ايـاالت متحـده                با شركت 

  . ديگري جايگزين او كند
او گفت به   .  در اين بخش از گفتگوها بسيار رك و صادقانه صحبت كرد            سرتيپ صفري  -2

او سـپس دربـاره     . اش كنند   خواهند اجباراً بازنشسته    رغم همه زحماتي كه كشيده است، آنها مي       
او معتقد بود . اند صحبت كرد ندهي لجستيك باقي مانده  ميزان افراد متخصصي كه در بخش فرما      

هيچ كس ديگري نيست كه بتواند بخـش لجـستيك نيـروي هـوايي را بـه سـازماني كارآمـد و                      
 را تـرك    اش ايران    اظهار داشت كه بعد از رسيدگي به امور شخصي         صفري. عملياتي تبديل كند  

  .رگ نيروي هوايي نباشدكند تا شاهد م مي
از زمان انقـالب    .  ما را عميقاً نگران كرده است      الوقوع سرتيپ صفري     بازنشستگي قريب  -3

 نيروي مشوق هر گونه پيشرفتي بوده كه در نيروي هوايي ايران صورت             تا كنون سرتيپ صفري   
ترين مقام نظامي ايران در امور خريدهاي نظـامي           ال او مطلع  حه  عالوه بر اين، تا ب    . گرفته است 

بـه  . خارجي و مشاور نزديك اعضاي دولت موقت و وزارت دفاع ملي در اين زمينه بوده است               
  . مان همراه با دشواري و سوءظن خواهد بود  برود، مذاكرات آتياعتقاد ما چنانچه صفري

 بـه   يلي وجود ندارد كه فكر كنيم امنيت شخصي سرتيپ صـفري           در حال حاضر هيچ دل     -4
  .ايم هر كمكي از دستمان بربيايد، برايش انجام خواهيم داد خطر افتاده باشد، ولي به او گفته
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 موضوعات ديگري كه در خالل ايـن مالقـات و گفتگوهـاي متعاقـب آن بـا سرلـشگر                    -5
  .  ستاد نيروي هوايي، مطرح شد، موضوع يك تلكس جداگانه خواهد بودرئيس، باقري

 
  226سند شماره 

  1358 آبان 1 -1979 اكتبر 23  محرمانه
  سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع آمريكا: به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

، معاونت لجستيك نيروي هـوايي       و سرتيپ صفري   مالقات هيأت مستشاري  ) الف:  (مرجع
وي  سـتاد نيـر    رئـيس ،   و سرلشگر باقري   مالقات هيأت مستشاري  ) ب(،  1979 اكتبر   21 -

  1979كتبر  ا21 -هوايي 
  مالقات با تيمسارهاي نيروي هوايي ايران: موضوع

 ، و ناخـدا نيـدهم     ، ناخداسوم شـيرر   سرهنگ اسكات ) الف (مرجع در طول اين مالقات      -1
 مالقـات كردنـد، كـه        سرتيپ صـفري   براي گفتگو بر سر مسايل مختلف مورد عالقه طرفين با         

  :شامل گفتگوهاي زير شد
 ميليون دالر وجه قطعات يدكي را بايـد بـه           5/5 يك بار ديگر از ما پرسيد كه          صفري -الف

 ســازمانحــسابداري  شــماره تلكــس و نــشاني پــستي مركــز ناخــدا نيــدهم. كجــا واريــز كنــد
 اعتراف كرد كه براي فرستادن اين       سرتيپ صفري . هاي امنيتي را در اختيار او گذاشت        مساعدت

هـايي كـه در سـتاد     هاي او و ساير مالقات از صحبت .  دچار مشكالتي شده است    پول به آمريكا  
روي هوايي ايران براي فرستادن پول قطعات يـدكي         ايم كه ني    نيروي هوايي داشتيم چنين فهميده    

  .  با مقاومت شديد سطوح باالتر دولت موقت ايران مواجه استجديد به آمريكا
در واقع ادامه مالقـات اول بـود، ولـي در ايـن جلـسه عـالوه بـر                   ) ب (مرجع مالقات   -ب

، جانـشين    سـتاد نيـروي هـوايي، و سـرتيپ قربـانزاده           رئـيس ،  ، سرلشگر باقري  سرتيپ صفري 
  :گفتگوها به قرار زير بود. فرماندهي ستاد، حضور داشتند

 بـه سـاير     747 پرسيد آيا محدوديتي براي پـرواز هواپيماهـاي تـانكر             سرلشگر باقري  -الف
 را بـراي  747 قصد دارد هواپيماهاي باربري و تانكر   اير   به ويژه اينكه ايران    كشورها وجود دارد،  

دانيم آيا در قرارداد محدوديتي براي ايـن امـر            گفتيم كه نمي  .  كرايه دهد  پرواز در كل خاورميانه   
  . خواهيم كردوجود دارد يا خير، ولي در اين باره استعالم 

- پرسيد كه باالخره تـصميم آمريكـا دربـاره اف      ها، سرلشگر باقري     به دنبال اين صحبت    -2
پاسخ داديم كه دولت موقت ايران بايد در اين باره تـصميم بگيـرد، و اينكـه مـا                   . ها چيست   14

. ايـن امـر داشـته باشـيم       اصالً در موقعيتي نيستيم كه نظـري دربـاره آن بـدهيم يـا دخـالتي در                  
ايـم بـه نيـروي     نظر از هر تصميمي كه گرفته شـود، مـا آمـاده           صرفكرد   تأكيد ناخداسوم شيرر 

ها را نگـاه دارد، آيـا از          14- سپس پرسيد اگر ايران اف     سرلشگر باقري . هوايي ايران كمك كنيم   
 سعي كنـد بـه هـدف آمـادگي           همچنين سئوال كرد اگر ايران     باقري. م كرد آنها پشتيباني خواهي  
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پاسخ داديـم كـه ايـن       .  بمانند  آمريكايي بايد در ايران    نيروي درصد برسد، چند نفر      70عملياتي  
هـايي كـه بـه        ميـزان آمـوزش   امر به چند عامل بستگي دارد، مثالً شـرايط امكانـات پـشتيباني،              

ها داده شده است، موجودي قطعات يدكي و ميزان پروازهايي كه براي عمليات آتي در                 تكنسين
 تكنسين نيز بايد براي پشتيباني      100 افزود كه عالوه بر اينها، نزديك        سرتيپ صفري . نظر دارند 

 پاسخ داد كـه مانـدن   سرلشگر باقري.  مشغول خدمت باشندآماد فني در صنايع هواپيمايي ايران   
سرلشگر . اي ندارند    سياسي است كه سطوح باالتر به آن عالقه        مسئلهها در كشور يك       آمريكايي

 يـا همـين     15 هواپيمـا معطـل      40 سپس گفت كه خيلي زود بايد كاري انجام داد چـون             باقري
  .  سورتي پرواز دارند2حدود قطعه يدكي است و اينكه آنها فقط روزي يك تا 

  مستـشاري نظـامي    هيـأت  بر همين اساس، خواهشمند است اطالعات زير را در اختيار            -3
  :قرار دهيد
 ايران و تاريخ تقريبـي اجـازه        14- هواپيماهاي اف  AWG-9افزار تاكتيكي      وضعيت نرم  -الف
  .ترخيص
 بـه  747تـانكر   و  اطالعات قراردادي در ارتباط با محدوديت پرواز هواپيماهاي باربري     -ب

  .ساير كشورهاي خاورميانه
  

  227سند شماره 
  1358 آبان 3 -1979 اكتبر 25  بندي  بدون طبقه

  هاي امنيتي  مساعدتسازمانمركز امور مالي : به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
  صندوق اماني ايران: موضوع

 ميليون دالر بابت قـرارداد      5/5نيروي هوايي ايران روز گذشته اطالع داد كه قصد دارد مبلغ            
IR-D-MBK         واريز دنور نزد بانك فدرال رزرو در   3800 از طريق تلكس به حساب سپرده شماره 

  . اين مبلغ را به ما اطالع دهيد واريزلطفاً . كند
  

  228سند شماره 
  1358 آبان 7 -1979 اكتبر 29  سرّي

  اولويت با -سي. دي واشنگتن،وزارت دفاع: به   تهران، مستشاري نظاميهيأت: از
   امور تسليحاتي وزارت دفاع ملي ايران- مالقات با سرهنگ كامكار: موضوع

 و   بـا او و سـرهنگ صـادقي         در دفتر كامكار   1979 اكتبر   27، در تاريخ     سرهنگ اسكات  -1
 دقيقـه آخـر ايـن جلـسه يـك سـاعته در آن               15كه فقط    (و بهرامي » زاده  مطاع«همچنين آقايان   

در اين مالقات برخي نكات مـورد عالقـه طـرفين مـورد بحـث و                . مالقات كرد ) حضور يافتند 
  .بررسي قرار گرفت

  مجـدد كامكـار    تأكيدكرد، يعني     ل گذشته را دنبال مي     محور اصلي بحث دقيقاً همان روا      -2
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مـشكالت  « يك گروه مشترك بـراي حـل       لبر موضع مورد توافق دو كشور مبني بر لزوم تشكي         
در طول گفتگوها، مسايل ديگري نيز كه ذهن معاون وزارت دفـاع ملـي را بـه                 . »صندوق اماني 

  : در ذيل آمده استمسئلهاي از اين دو  خالصه. مطرح شدخود مشغول كرده است، 
دار به منظور پرداخت بهره به وجوهي كه به دولت موقت ايـران مـسترد                  حساب بهره  -الف

آقاي . شده ولي براي انجام تعهدات باقيمانده ايران در حساب صندوق اماني به آن نيازي نيست              
 فوريـه   3داند كـه طبـق يادداشـت تفـاهم            او گفت مي  .  را مطرح ساخت   مسئلهاين  » زاده  مطاع«

 هرگاه مشخص شود كه بخشي از وجوه مـسترد شـده بـه صـندوق امـاني بـراي انجـام                      1979
 مورد نياز نيست، اين وجوه بايد به حسابي به نام دولـت موقـت ايـران                 تعهدات باقيمانده ايران  

 500«او گفـت كـه هـم اكنـون صـندوق امـاني داراي               . گيرد  لق مي واريز شود كه به آن بهره تع      
 از او پرسيد كـه ايـن        آقاي اسكات . مازاد است، و بايد به اين پول بهره تعلق گيرد         » ميليون دالر 

آمار را از چه منبعي كسب كرده است، زيرا آمار فوق با برآوردهاي موجـودي كـه در دسـترس           
 مـسئله گفت كه در مورد مبلغ دقيق مطمئن نيـست، ولـي ايـن               زاده  مطاع. خواند  د، نمي قرار دار 

او افزود هرگاه مـديران صـندوق امـاني مـشخص           . براي دولت موقت ايران حائز اهميت است      
دار واريـز     بر نياز است، اين وجوه بايد بـه حـساب بهـره           » مازاد«كنند كه صندوق داراي وجوه      

اعتقاد داريم كه به موازات ارايه گزارش بهبود وضـعيت مـالي صـندوق              : براي اطالع شما  . شود
همچنـين معتقـد    .  را مطرح خواهند ساخت    مسئله، آنها نيز به دفعات بيشتري اين        اماني به ايران  

 فـرض   البتـه بـا   (هستيم كه به موازات بهبود احتمالي موجودي صندوق اماني در ماههاي آتـي              
، دولت موقـت ايـران نيـز بـه تـدريج شـرايط پـيش                )اينكه موجودي صندوق واقعاً بهبود يابد     

  .پرداخت نقدي براي قطعات يدكي را كه هم اكنون در حال بررسي است، زير سئوال ببرد
 همسئل احتماالً اين    سرلشگر گاست . اي درباره وضعيت صندوق اماني      هاي دوره    گزارش -ب

هـم  . هاي امنيتي دفاعي در ميان گذاشته است         مساعدت سازمانهاي كاري خود با       را در گزارش  
آنهـا خواهـان دريافـت      .  مطـرح كردنـد    مـسئله  اكتبـر ايـن      27جلسه   در زاده  مطاع و هم    كامكار
ر مورد وضعيت صـندوق امـاني و همچنـين          د) در صورت امكان ماهيانه   (اي    هاي دوره   گزارش

بـه  » كمترين موجودي«تغييرات عمده در وضعيت آن به همراه فهرست مورد به مورد و برآورد             
هـاي   هاي امنيتي گـزارش  هم اكنون مركز امور مالي مساعدت     . هنگام كامل شدن گزارش هستند    

هـاي مزبـور اطالعـات بـه          گـزارش دهد، ولي آنها معتقدند كه        ها ارايه مي     به ايراني   اي  ماهانه  سه
نمايندگان معاون وزارت دفاع ملـي قـبالً        : براي اطالع شما  . دهد  موقعي در اختيارشان قرار نمي    

اي در خصوص وضعيت صندوق امـاني ابـراز           هاي دوره   نظرات خود را درباره موضوع گزارش     
صـادقانه  . طـرح سـازند   ها را م    خواهند دفعات ارايه اين نوع گزارش       اند، ولي گويا حاال مي      كرده

 در ارتباط   1979 سپتامبر   16بگويم، ظاهراً كارمندان كامكار اطالعاتي را كه پس از جلسه مورخ            
انـد، و     يادداشت تفاهم به آنها تسليم كرديم، چندان تجزيه و تحليل نكرده           و   با به صندوق اماني   

ه طبق روال بـه آنهـا       ك) 1100گزارش سري   (اي    هاي ماهيانه   حتي شايد يك نگاه هم به گزارش      
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آنهـا ظـاهراً برگـه وضـعيت حـسابي را كـه مركـز امـور مـالي                   . شود، نينداخته باشـند     ارايه مي 
 در ارتباط با وضـعيت برنامـه خريـدهاي نظـامي     1979 اوت 30هاي امنيتي در تاريخ     مساعدت

خاص، آنهـا   در اين مورد    . اند  خارجي برايشان ارسال شده اشتباه خوانده و يا اشتباه تفسير كرده          
ظاهراً اخطار و ارقامي را كه به برآورد وضعيت نهايي صندوق اماني در بخـش كـسور جـدول                   

اعتمـادي نـسبت بـه     با توجه به فضاي بي . اند  ناديده گرفته )  ميليون دالر  5/156(شود    مربوط مي 
هراً در طول چنـد روز گذشـته شـدت          ، كه ظا   و غرب، به ويژه آمريكا     هر نوع توافقي بين ايران    

هايمان بـراي حـل مـسايل مربـوط بـه صـندوق امـاني بـا                   كنيم تالش   بيني مي   يافته است، پيش  
  . اي مواجه شود مشكالت فزاينده

 همچنان به پيشنهاد براي مالقات با نمايندگان معاونت وزارت دفاع ملي ايران در قالـب                -3
 را وادار كنـيم تـا       ايـم كامكـار     حال نتوانسته ه  تا ب .  داد كارگروه در هر زمان ممكن ادامه خواهيم      

  از سـوي كامكـار     با اين حال، بهرامي   . تاريخ مشخصي براي شروع اين نوع جلسات تعيين كند        
  .اي شروع جلسات كارگروه تعيين كندموظف شده است تاريخ مشخصي در هفته آينده بر

دار و دفعـات ارايـه گـزارش وضـعيت             از نظر ما سئواالتي كه در خصوص حساب بهره         -4
 مـا در معاونـت    صندوق اماني مطرح شد، به وضـوح حكايـت از آن دارد كـه همتايـان ايرانـي      

. ظ كننـد  وزارت دفاع ملي سعي دارند با دنبال كردن خطوط حزبي، موقعيت كنوني خود را حف              
كننـد،     كامالً داليل اقدامات ما را در قبال صندوق امـاني درك مـي              و بهرامي  به اعتقاد ما كامكار   

با وجود  . كنند مسايلي از اين دست را بهانه قرار دهند          ولي هر وقت كه فرصتي بيابند، سعي مي       
توانـد     مي هاي ماهيانه درباره وضعيت صندوق اماني به ايران         صه گزارش اين، معتقديم ارايه خال   

چنانچه هر گاه در برآوردهايتان اطمينان حاصل كرديد كه وضعيت نهـايي            . اي باشد   كار عاقالنه 
صندوق اماني داراي مازادي است كه بايد به دولت موقت ايـران مـسترد شـود، آنگـاه مطمـئن                    

. اي بسيار حساس مبدل خواهـد شـد         مسئلهدار به      بهره   واريز آن به يك حساب     مسئلهباشيد كه   
پرداخـت نقـدي      ها اتفاق بيفتد، شرط پـيش       كنيم به اين زودي     در اين صورت، كه البته فكر نمي      

براي قراردادهاي جديد و يا اصالح شده معامالت تسليحاتي خارجي نيز از سوي دولت موقت               
  .تايران زير سئوال خواهد رف

  
  229سند شماره 

  1358 آبان 7 -1979 اكتبر 29  
  سي. دي واشنگتن، دفاعارتوز: به  1398 - تهران،مستشاري نظامي: از

 مستـشاري  نيروهاي، و   ايرانر، مدير عامل صنايع هواپيمايي      پو  مالقات سرهنگ غني  : مرجع
  1979 اكتبر 25 در نظامي

  صنايع هواپيمايي ايران: موضوع
 1979 اكتبـر  25 در روز  مستشاري نظـامي نيروهاي از  و سروان نيدهم    شيرر ناخدا سوم  -1
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مقصود از ايـن مالقـات بحـث در خـصوص           . ر و همكارانش مالقات كردند    پو  با سرهنگ غني  
 در چارچوب برنامه خريدهاي نظـامي       امكان خريد تجهيزات و خدمات از وزارت دفاع آمريكا        

توانـد در چـارچوب        مـي  ر پرسيد كه آيا صنايع هواپيمـايي ايـران        پو  سرهنگ غني . خارجي بود 
) ، نيروي دريايي و نيروي هوايي     ارتش (برنامه خريدهاي نظامي خارجي از وزارت دفاع آمريكا       

 متعلق به وزارت دفـاع ملـي ايـران          ٪100 او توضيح داد كه صنايع هواپيمايي ايران      . خريد كند 
 تعمير و نگهداري هواپيماهاي نيـروي هـوايي عمـل           ،است و همچون آماد فني براي تجهيزات      

 قصد خريـد قطعـات يـدكي،        ر اظهار داشت كه صنايع هواپيمايي ايران      پو  سرهنگ غني . كند  مي
  .هاي مهندسي و غيره دارد هاي فني، نقشه تعمير قطعات در آماد فني، و خريد سفارش

 ايـن   مـسئله  قبالً   ر پرسيد آيا صنايع هواپيمايي ايران     پو   از سرهنگ غني    شيرر ناخدا سوم  -2
 پاسـخ   رپـو   سرهنگ غني . هاي جداگانه را با وزارت دفاع ملي ايران در ميان گذاشته است             خريد

  . از طريق وزارت دفاع ملي اقدام خواهد كردواپيمايي ايرانداد كه صنايع ه
، مدير تهيه و توليد، پرسيد كه آيا ما قيمت و زمان تحويل قطعات يـدكي،                 خانم فرحزاد  -3

 را  عات تعميرشده به ايـران    و همچنين زمان الزم براي ارسال قطعات براي تعمير و بازگشت قط           
 هواپيمـايي را     نيز پرسيد اگر صنايع هواپيمايي ايـران       رپو  سرهنگ غني . كنيم  معين و تضمين مي   

 قطعه از انبار مـا خواهـد   2 يا 1 تأمين قادر به آماده پرواز آزمايشي كرد، آيا وزارت دفاع آمريكا 
ها، زمان تحويل، و يا حتـي          قيمت  توضيح داد كه وزارت دفاع آمريكا      سروان نيدهم . بود يا خير  

است نيروي هوايي آمريكا آن است كند و اينكه سي زمان الزم براي تعمير قطعات را تضمين نمي    
كند و اينكه نيـروي هـوايي آمريكـا           كه درخواست براي يك يا دو قطعه را جداگانه بررسي مي          

  .هاي هوايي را تضمين نخواهد كرد يتمأمور قطعات براي   درخواستتأمينيا جايگزيني فوراً 
، پيشنهاد اصـالحات،    .T.O.Sتواند     مي ايي ايران ر پرسيد آيا صنايع هواپيم    پو   سرهنگ غني  -4

او همچنـين در مـورد      . هـاي مهندسـي را دريافـت كنـد          ، و نقـشه   .T.O، تغييرات   .T.Oملزومات  
 گفـت كـه در      پـور    به غني  سروان نيدهم .  سئوال كرد  4-مشاركت گروه هماهنگي فني براي اف     

  .توانند درخواست كتبي خود را ارسال كنند مورد انتشارات و مشاركت گروه هماهنگي فني مي
هاي الزم آماد فنـي در خـصوص هواپيماهـاي            ر سپس در مورد آموزش    پو   سرهنگ غني  -5
 نياز براي اين نوع هواپيماهـا سـئوال          و همچنين فهرست تجهيزات مورد     نفراتش براي   14-اف
شـود،     سوار مـي   AH-1J كه بر روي هليكوپترهاي      400-او همچنين از تعمير موتورهاي تي     . كرد

خواسـت بدانـد آيـا        ي كاري اشاره كـرد و مـي         او به ويژه به بسته    . توسط نيروي دريايي پرسيد   
 گفـت كـه در       شـيرر  دا سـوم  ناخـ . اي از جزييات آن را در اختيار داشـته باشـد            تواند نسخه   مي

تـوان هزينـه آمـوزش و تجهيـزات مـورد نيـاز اقـالم                 معامالت خريدهاي نظامي خـارجي مـي      
  .خريداري شده را نيز ملحوظ كرد و اينكه در مورد وضعيت موتورها پيگير خواهد شد

، اعـالم درخواسـت، و   CO-OP LOG( يـدكي  هـاي خريـد قطعـات     شـيوه  سروان نيدهم-6
هاي درخواست تعميـر و سـرويس كلـي خـدمات، و انتـشارات نيـروي                  ، شيوه )سفارش قطعي 
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 نيروي هـوايي را توضـيح دهـد كـه     CO-OP LOGاو درصدد بود كه شيوه . هوايي را توضيح داد
  .  كار را انجام دهدر از او خواست در فرصت ديگري اينپو سرهنگ غني

 توضـيح داد كـه در تمـامي     درباره شرايط پرداخت پرسيد و سروان نيدهم       خانم فرحزاد  -7
دانـست كـه آيـا         نمـي  خانم فرحزاد . موارد هزينه بايد به صورت نقدي و از پيش پرداخت شود          

  .هاي امنيتي امكان دارد يا خير  به مركز امور مالي مساعدتيرانانتقال پول از ا
ي و دامنـه             متذكر شد كه صنايع هواپيمـايي ايـران         سروان نيدهم  -8 بايـد دقيقـاً سـطح كمـ 

 تعداد و نوع اقالمي را كه مايلنـد در آمـاد            قطعات يدكي مورد نياز خود، ارزش دالري اقالم، و        
 بتوانـد   او همچنين گفت پـيش از آنكـه وزارت دفـاع آمريكـا            . فني تعمير كنند، مشخص نمايد    

در اختيـار آن قـرار       را ارايه دهد، اين اطالعات بايد        اطالعات مورد نياز صنايع هواپيمايي ايران     
  . گيرد
 شديداً مشتاق بـود بدانـد كـه آيـا دولـت              در طول مالقات مدير صنايع هواپيمايي ايران       -9

آمريكا اجازه خريد تسليحات در چارچوب برنامه خريدهاي نظامي خارجي را به ايران خواهد              
  . شد، هر گونه توضيح يا راهنمايي الزم ارايه خواهد شدبا توجه به آنچه گفته. داد يا خير

  
  230سند شماره 

  1358 آبان 9 -1979 اكتبر 31  محرمانه 
  سي. دي واشنگتن،دفاعوزارت : به   تهران، مستشاري نظامي آمريكاهيأت: از

 در  ، معاون لجستيك نيروي هوايي ايران، و ناخداسوم شـيرر         قات سرتيپ صفري  مال: مرجع
  1979 اكتبر 30تاريخ 

  نيروي هوايي ايران: موضوع
 اطالع داد كه در وزارت دفـاع         به ناخدا سوم شيرر     در طول اين مالقات، سرتيپ صفري      -1

 گفت ارتش   صفري. ملي ايران بر سر بازنشسته كردن يا نكردن او اختالف نظر پيش آمده است             
توانسته بود روحانيان اسالمي را متقاعد سازد كه او بر سر كار خود باقي بماند، حداقل به طـور    

كنـد بـراي       گفت فكـر مـي     سرتيپ صفري .  را اداره كند   موقت، و امور لجستيكي نيروي هوايي     
مدت يك تا سه ماه ديگر در اين سمت باقي بماند تا بتواند قدري به اوضاع سرو سامان دهد و                    

  . سپس كار را به يك نفر ديگر واگذار كند
يـروي هـوايي   كند هيچ كس ديگري هنوز در ن او يك بار ديگر خاطر نشان كرد كه فكر نمي  

باقي مانده باشد كه شايستگي جايگزيني او را در معاونـت لجـستيكي داشـته باشـد، ولـي ايـن         
  .  ديگر به او مربوط نيستمسئله
 سـتاد نيـروي هـوايي،       رئـيس ،   گفت روز گذشته او و سرلـشگر بـاقري          سرتيپ صفري  -2

، وزير دفاع ملي، داشـتند و دربـاره مـسايل مختلـف             و نيمه با آقاي چمران    مالقاتي پنج ساعت    
هـا بـه خريـد      گفت در خـالل صـحبت     صفري. قطعات يدكي با يكديگر بحث و گفتگو كردند       
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 گفته است   ه چمران  و تجهيزات وابسته به آن اشاره كرده و ب         14-قطعات يدكي هواپيماهاي اف   
 نهايتـاً بـه همـه ايـن         شـود، ايـران     ها گرفته مي    14-كه صرف نظر از هر تصميمي كه درباره اف        

ها را تجزيه و تحليـل كنـد و            گزارش گويا قرار است چمران   . قطعات يدكي نياز خواهد داشت    
  .ه نزديك نظرش را اعالم نمايددر آيند

هايـشان     را در ارتبـاط بـا تـالش         ظاهراً فرماندهان نيروي هوايي اهميت سرتيپ صفري       -3
انـد تـا در مقابـل انقالبيـون تنـدرويي بايـستند كـه         كنند و از اين فرصت استفاده كرده    درك مي 

زديكي بـا ارتـش آمريكـا دارنـد، از ارتـش بيـرون              كنند رابطه ن    مشتاقند آنهايي را كه تصور مي     
  . بيندازند

نتيجه بماند، همان اندك پيـشرفتي         بي به اعتقاد ما اگر تالش آنها براي ابقاي سرتيپ صفري         
  . نيز كه بعد از انقالب در نيروي هوايي رخ داده، از بين خواهد رفت

  
  231سند شماره 

  يدكي، يادداشت تفاهم، صندوق امانيقطعات ]: موضوع[
 مراحـل نهـايي تـصويب در كنگـره را طـي              اليحه بودجه تكميلي وزارت دفاع آمريكـا       -1
 در اختيـار   ايـران يتصويب اين اليحه بودجه الزم را براي خريد چهار ناوشكن سفارش       . كند  مي

  .دهد دولت آمريكا قرار مي
 به محض تصويب نهايي اليحه فوق، دولت اياالت متحده اقـدامات زيـر را بـراي رفـع                   -2

  :تعليق و ارسال قطعات يدكي تصويب شده انجام خواهد داد
  قـرار   فهرستي از قطعات يدكي در اختيار نمايندگان دفاعي سـفارت           وزارت دفاع آمريكا  -

خواهد داد كه آنها نيز به نوبه خود وزيـر دفـاع ملـي ايـران را از ايـن فهرسـت آگـاه                        
 .خواهند ساخت

 .دانيم  هنوز قطعاً وزن و حجم قطعات فوق را نمي-
 هواپيماي 10 تقريباً ،زنيم جهت حمل قطعات يدكي داراي اولويت براي ايران  حدس مي -

 . نياز باشد747
 . تر خواهد بود  قطعات يدكي از طريق زميني به مراتب به صرفه البته حمل بقيه-
ايـن شـركت   .  دولت موقت ايران مسئوليت معرفي شركت حمل و نقل را به عهـده دارد            -

 .بايد قطعات فوق را تحويل بگيرد و حمل كند
 شايد دولت موقت ايران مايل باشد از هم اكنون برنامه حمل كاال را با يك شركت حمل                 -

 ممكن است در حمل      اينترنشنال بهرينگاختالف آنها با شركت     . ماهنگ سازد و نقل ه  
دولت اياالت متحده براي حمل قطعات نياز به معرفـي يـك            .  ايجاد كند  تأخيرقطعات  

 .شركت حمل و نقل از سوي ايران دارد
فرض كه سفارش جديـدي از       در صورت تصويب نهايي اليحه بودجه تكميلي و با اين            -3
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 صورت نگيرد، صندوق اماني وجوه الزم براي پرداخت كليه معامالت را بـه مـدت                سوي ايران 
وضعيت مطلوب صندوق اماني دولت ايـاالت متحـده را قـادر            . شش ماه به دست خواهد آورد     

ايـن امـر   . ني را بپـذيرد و اجـرا نمايـد     براي قراردادهاي پشتيبا   هاي ايران   سازد تا درخواست    مي
  :تواند به دو شيوه انجام شود مي

 يك شيوه همان روند مورد توافق براي پشتيباني و تدارك قطعـات يـدكي اضـطراري      -الف
  .است

 ميليون دالر در قبال يك قرارداد خريـد نظـامي خـارجي             5 پيش پرداخت، در اين مورد      -
تي كه هزينه آن از محـل ذخيـره صـندوق امـاني             شود، و اين مورد از معامال       اعتبار مي 

 . شود جدا خواهد بود پرداخت مي
 هزينـه آن نيـز پرداخـت        ، به هنگام سفارش قطعات از سوي نيروي هوايي اسالمي ايران         -

شود، و اطالعات الزم در خصوص باقيمانده پـول و وضـعيت تحويـل بـه اطـالع                    مي
 .نيروي هوايي اسالمي ايران خواهد رسيد

ها را با نيروي دريايي اسـالمي ايـران و نيـروي هـوايي                 اين رويه  ده دفاعي سفارت   نماين-
هر دو نيروي دريايي و هوايي به اين شيوه         . اسالمي ارتش ايران در ميان گذاشته است      

دولت اياالت متحده خشنود خواهد شد كـه ايـن ترتيبـات را بـا               . اند  تمايل نشان داده  
روي دريايي اسالمي، نيروي هوايي اسالمي و ساير نيروهاي وابسته به ارتـش ايـران               ني

 .به مورد اجرا بگذارد
توان استفاده كرد گفتگو و توافق از طريـق نامـه پيـشنهاد و قبـول                   شيوه ديگري كه مي    -ب
  .است

 .هاي مشابهي با آنچه در بند الف ذكر شد، دنبال خواهد شد  اصوالً رويه-
 .شود و به هنگام سفارش قطعات هزينه آن بايد پرداخت شود ت انجام ميپرداخ  پيش-
 .هاي فوق قايل نيست  دولت اياالت متحده هيچ ترجيحي براي هر كدام از شيوه-
 .ها در اختيار وزير دفاع ملي ايران قرار خواهد گرفت  جزييات مربوط به اين شيوه-
ع يادداشت تفاهم و صـندوق امـاني         اطالعات مفصلي در ارتباط با وضعيت اقالم موضو        -4

  .گيرد  قرار ميدر اختيار نماينده دفاعي سفارت
 .شود  اطالعات فوق به محض وصول به وزير دفاع ملي ايران تسليم مي-
 . كه مورد توافق آن وزارتخانه استقالبي با -
ه اسـت تـا در اواخـر مـاه اوت     ايـد، آمـاد      دولت اياالت متحده، چنانكه درخواست كرده     -

 .جلساتي براي ارايه توضيحات كلي و بحث و بررسي برگزار نمايد
اند تا در مورد ايـن موضـوعات بـا نماينـدگان               نمايندگان سياسي و دفاعي سفارت آماده      -5

كنـيم    پيـشنهاد مـي   . هاي امور خارجه و دفاع ملي ايران بـه بحـث و گفتگـو بنـشينند                 وزارتخانه
  .ه صورت مشترك انجام شودها ب مالقات



  روابط نظامي ايران و آمريكا

 

509

  232سند شماره 
  دستور جلسه]:  موضوع[

  )1پيوست شماره ( اطالعات الزم براي هر يك از معامالت خريدهاي نظامي خارجي -1
 اطالعات تفصيلي وضعيت حساب صندوق اماني در ارتباط با عمليات صندوق از زمان              -2

  )2پيوست شماره ( خريدهاي نظامي خارجي  شروع برنامه
  )3پيوست شماره ( قطعات يدكي و اقالم پشتيباني -3
   وضعيت قراردادهاي خريدهاي نظامي خارجي-4

   قراردادهاي انجام شده-الف
   قراردادهاي لغو شده-ب
   قراردادهاي معوقه -پ

   هر نوع فعاليت ديگر-5
  

   خارجيخريدهاي نظامياطالعات الزم براي هر يك از قراردادهاي 
  ي نظامي خارجي قرارداد خريدها-1
   شرح اقالم و يا خدمات خريداري شده-2
  )ماه -نفر( نفرات مقدار اقالم خريداري شده و يا -3
بندي، حمـل تـا محـل بـارگيري،      بندي، جعبه  هزينه تقريبي هر قرارداد شامل هزينه بسته  -4
  هاي اداري و غيره هزينه

   قرارداد اوليه و اصلي-الف
  اصالح شده) هاي( قرارداد-ب

بنـدي،     مبلغ واقعي كه بابت هر يك از قراردادها هزينه شده اسـت، شـامل هزينـه بـسته                  -5
  هاي اداري، غيره بندي، حمل تا محل بارگيري، هزينه جعبه

   قرارداد اوليه و اصلي-الف
  اصالح شده) هاي( قرارداد-ب

   مبالغ پرداخت شده از سوي دولت ايران-6
   كه تحت قرارداد تحويل يا انجام شدهنيروماه  - نفر) چنانچه خدمات است( مقدار اقالم يا - 7

  در صورت عدم دسترسي به ارقام مربوط به مقدار اقالم تحويل شده، درصد آن ذكر شود: توضيح
   هزينه اقالم تحويل شده و يا خدمات ارايه شده-8
   آيا قرارداد لغو شده است يا خير-9

   كل خسارت لغو قرارداد-10
كننـدگان     قرارداد كـه از محـل حـساب صـندوق امـاني بـه توليـد                 ميزان خسارات لغو   -11

  پرداخت شده است
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   مبالغي كه از فروش مجدد اقالم موضوع قراردادهاي لغو شده جبران شده است-12
   مبلغ مورد نياز براي تكميل قرارداد-13

جدول فوق بايد براي هر يك از قراردادهاي وزارت دفاع ملـي ايـران بـه صـورت             : توضيح
  قرار گيرد) ارتش، نيروي هوايي، نيروي دريايي(گانه  گانه در اختيار نيروهاي سهجدا

  
  اطالعات الزم در ارتباط با حساب صندوق اماني

هـاي ايـران از زمـان       قيمت كل تمامي قراردادهاي امضا شده بين اياالت متحده و دولت           -1
بندي،   بندي، جعبه   ت، بسته  خريدهاي نظامي خارجي، شامل هزينه تجهيزات، خدما        شروع برنامه 

  هاي اداري، و غيره حمل تا محل بارگيري، هزينه
 كل مبالغي كه دولت اياالت متحده در ارتباط با موضوع بند يك فـوق از دولـت ايـران                    -2

  دريافت كرده است
 كل مبالغي كه دولت اياالت متحـده بـراي همـه قراردادهـا هزينـه كـرده اسـت، شـامل               -3

هـاي    بندي، حمل تـا محـل بـارگيري، هزينـه           بندي، جعبه   گان، هزينه بسته  پرداخت به توليدكنند  
  اداري و غيره

  خدمات تحويل شده به دولت ايرانت و  قيمت كل تجهيزا-4
 1979هاي انجام شده از محل حساب صندوق اماني از تـاريخ ژانويـه                 فهرست پرداخت  -5

  به تفكيك اقالم 
چـه  ( اقالم موضوع قراردادهـاي لغـو شـده           كل مبالغ جبران شده از محل فروش مجدد        -6

  )مسترد شده باشد و چه نشده باشد
   موجودي كنوني حساب صندوق اماني-7
   قيمت تقريبي تجهيزاتي كه قرار است فروخته شود-8
   موجودي تقريبي حساب صندوق اماني پس از تسويه حساب نهايي-9
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513  سفارت شوروي در ايران

  233سند شماره 
  

  1332 تير 1 -1953 ژوئن 22  اطالعات امنيتي -استفاده محدود
  دفتر وابسته نظامي، سرهنگ دوم ريچارد موشگيان: از

  مقامات سفارت شوروي: موضوع
  دولين: نام خانوادگي

  اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي: كشور
  گريگوري ايوانويچ دولين: نام كامل
  سرهنگ: درجه
  پياده نظام: هرست

  دستيار وابسته نظامي در ايران: پست فعلي
  1918: تاريخ تولد
  ، اتحاد شورويروستف: محل تولد

  متأهل: وضعيت تأهل
  نامعلوم: تعداد فرزندان

   نامعلوم-)غيرنظامي: (تحصيالت
  روسي، انگليسي نسبتاً خوب: زبان

  :اي هسوابق حرف
   وارد ارتش شد1937در سال 

  ]؟[فارغ التحصيل دانشكده پياده نظام 
  هاي قبل از بالتيك            خدمت در نيروهاي كالينين و اولين جبهه1945 -1941
             دستيار وابسته نظامي، ايران1950 -1948
             فرمانده لشكر عملياتي تفنگدار1953 -1950

               ارتقا به درجه سرهنگي1952وريل آ
          دستيار وابسته نظامي، ايران1953 آوريل 18

  .حال فرمانده گردان، تيپ و لشگر بوده استه او تا ب
 اينچ، پوست سـفيد، موهـاي بلونـد كـه از جلـو دارد طـاس                 7 فوت و    5قد  : ظاهر فيزيكي 

  .ولي صميمي، بدون اعتماد به نفس باال در حضور خارجيانگير  شود، فردي آرام، گوشه مي
  . شود به ضميمه ارسال مي: عكس

، دسـتيار وابـسته نظـامي؛ سـرهنگ         سرهنگ گريگوري ايوانـويچ دولـين     : از چپ به راست   
 سـتاد   رئـيس ، معـاون دوم     هللا كيـاني  ءا، وابسته نظامي؛ سرتيپ عطا    الكساندر ايوانويچ روديونف  

  .  ستاد ارتش ايرانرئيس، ارتش ايران؛ سرتيپ تقي رياحي



 اسناد النه جاسوسي آمريكا 

 

514

  234سند شماره 
  1332 مرداد 5 -1953 ژوييه 27  اطالعات امنيتي -   محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به   ور خارجه آمريكاوزارت ام: از
  1953 ژوييه 17-15الف   - گزارش سفارت تهران: مرجع

   انتصاب سفير جديد شوروي در ايران]:موضوع[
 بـه  الورنتيـف . نتـصاب  آنـاتولي آي   ژوييه سفارت در ارتباط با ا15عطف به تلگرام مورخ   

اطالعـات بيـوگرافي زيـر جهـت        . سـادچيكف . وي.  در ايران به جاي آي     سمت سفير شوروي  
  .گردد  ارسال مياطالع سفارت
  بوده و قبالً نيز در سمت سـفير         در بخارست   سفير شوروي  1952 از تاريخ ژوييه     الورنتيف

. ، خـدمت كـرده اسـت      )1949 تـا    1946 (و بلگـراد  ) 1952 تـا ژوئـن      1951نـوامبر    (در پراگ 
 بود و با اعزام شدنش      دار سفارت شوروي در بلگراد       عهده يت در ايران  مأمور قبل از    سادچيكف
  .  شد جانشين او در بلگراد، الورنتيفبه تهران
اي در سلسله مراتب رهبـري         با تغييرات عمده    و روماني   در چكسلواكي  يت الورنتيف مأمور

  . اين كشورها مصادف شد
 بـود در     معـاون وزارت امـور خارجـه شـوروي         1951 تـا    1949هـاي     او كه در بـين سـال      

 شـركت   ،يكي كه با فرستادگان و امور كشورهاي اقمـاري در ارتبـاط بـود             هاي ديپلمات   يتمأمور
  . است و متخصص دكترين تيتواي در امور بالكان بنابراين او فرد با تجربه. داشت

يعني  (هاي برجسته شوروي    لمات به دنيا آمده است، با ساير ديپ       1904 كه در سال     الورنتيف
آيـد، و در رشـته        از نسل بعد از انقالب به حساب مي       ) ، الوريشهف ، پوشكين ، ماليك گروميكو

  . اقتصاد و علوم فني درس خوانده است
 التحـصيل شـده و يـك      فـارغ  در مـسكو  مولوتـف انـرژتيكس   سسه  ؤ از م  1931او در سال    

 پس از دو سال كـار در شـوراي عـالي            الورنتيف. دان و متخصص هيدروديناميك است      رياضي
  .  شدسسه مولوتفؤاقتصاد ملي، نامزد علوم فني و استاد مدعو م

 1939 عضو كميسارياي صنايع سنگين خلـق شـوروي و در سـال              1938 در سال    الورنتيف
او .  شوراي فني كميسارياي نيروگاههاي برق و صنايع الكتريكي خلق شوروي شـد            رئيسنايب  

قي كميـسارياي وزارت     بخش اروپـاي شـر     رئيس، در سمت    1939براي مدت كوتاهي در سال      
  .امور خارجه خلق شوروي خدمت كرد
 اعزام شد، و ابتدا      به بالكان  ، الورنتيف 1939ها در اوت      پس از انعقاد پيمان شوروي با نازي      

 زيـر مختـار در رومـاني      در سمت و  ) 1940ژوئن  ( و سپس    در سمت وزير مختار در بلغارستان     
از سـال   .  در پست اخيـر مانـد      1941 در ژوئن    ها به شوروي    خدمت كرد و تا زمان حمله آلمان      

 1944 تـا  1943، و بـين سـالهاي     در سـمت معـاون مـسئول خبرگـزاري تـاس           1943 تا   1941
و سپس رياست ) ]اروپا[جنوب  و كشورهاي     سوئيس -نسهفرا(درپست رياست اداره اول اروپا      
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  . اداره خاور نزديك در كميسارياي وزارت امور خارجه مشغول خدمت شد
يـت در  مأمور كميسارياي وزارت امور خارجه خلق شـد و تـا زمـان         RSFSR 1944در سال   

او به مدت سه سـال نـاظر رشـد و توسـعه             . ست خدمت كرد   در همين پ   1946 در سال    بلگراد
 در مـاه     را  و شوروي  تيتوايسم بود، و برخي ناظران بخشي از مسئوليت قطع ارتباط يوگسالوي          

  .دانند  او ميعهده بر 1948ژوئن 
هـاي بـسيار انـدكي بـا منـاطقي             تماس شورويهاي     در مقايسه با برخي ديپلمات     الورنتيف

 در  او در كنفرانس سـازمان ملـل      . اند   بوده داشته است كه خارج از حوزه نفوذ و تسلط شوروي         
 ومي سـازمان ملـل    ، اولين مجمع عم   )1945 (المللي در سانفرانسيسكو    هاي بين   سازمانبا  ارتباط  
شـركت داشـته    ) 1951 ( امور خارجه در پـاريس     يران، و كنفرانس معاونين وز    )1946 (در لندن 
  . است

همچنين در طول خدمتش در سمت معاون وزير امور خارجـه بـه چنـدين كـشور اقمـاري        
ه از گفتگوهـاي رسـمي بـا همكـاران غيركمونيـستش در             نشان داده اسـت كـ     . سفر كرده است  

انـد بـه      توصـيف كـرده   » پيچيـده و تيـزي    «هاي ديپلماتيك ابايي ندارد، ولي او را شخص           هيأت
  .رود شود طفره مي هاي مهمي كه از او مي  دادن به سئوالپاسخراحتي از 

  زدال
  

  235سند شماره 
  1334 ارديبهشت 22 -1955 ي م13  فقط جهت استفاده اداري

  ، از ايران، آناتولي الورنتيفخروج سفير شوروي: ]موضوع[
 ، به طور خيلي غيرمنتظره بـا اتومبيـل       ، سفير شوروي  ، آناتولي الورنتيف  1955 مي   7در روز   

 ترك كرد و قرار است از آنجا با كشتي بـه             در ساحل درياي خزر     را به قصد بندر پهلوي     تهران
  .  حركت كندمقصد باكو

ــه مــسكو  عمــدتاً تــصور مــي ــراي شــركت در مراســم مبشــود كــه بازگــشت او ب ــه  ب ادل
با وجود اين، مقامـات وزارت      .  است  و شوروي  هاي كنوانسيون مرزي و مالي ايران       نامه  تصويب

امور خارجه ايران هيچ اطالعي از دليل عزيمت ناگهاني او نداشتند و احتمال تغيير او را نيز رد                  
  .نكردند

،  آقاي سيمن تاراسـويچ    ، كنسول سفارت شوروي    غيبت الورنتيف   در همچون موارد گذشته  
  . انجام وظيفه خواهد كردموقتاً در سمت كاردار سفارت

  
  براي كاردار سفارت ايران

  ويليام كورن
  در امور سياسيكنسول سفارت 
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  236سند شماره 
  1334 تير 16 -1955 ژوييه 8   ادارياستفاده محدود
  گزارش گفتگو

، دبير  الكساندروف. اي.  آقاي اي  ؛، دبير اول سفارت شوروي    ورونين. اي. آقاي ال : ها  طرف
 دفتـر نماينـدگي سياسـي     ، دبير سوم     آقاي يان كوجوگارو   ؛ول سفارت شوروي  دوم و كنس  

، دبيـر دوم    مـوزر .  گرانـت اي   ؛، دبير دوم سفارت آمريكـا     بروس لينگن .  آقاي ال  ؛روماني
  سفارت آمريكا

  ، ، كنفرانس ژنوآمريكا- دوستي شوروي: موضوع
   از اتحاد شورويالوقوع جاستيس داگالس ديدار قريب

  در سفر اخيـرش بـه سانفرانسيـسكو         دوستي غيرمعمولي كه آقاي مولوتف     تأييداحتماالً در   
 8 در ميهمـاني   و ملت آن نشان داد، دو تن از مقامات سفارت شـوروي           نسبت به اياالت متحده   

هـر دو   .  آمدنـد  ، نزد من و آقاي ليـنگن      سياسي اندونزي  از دفتر نمايندگي     ژوئن آقاي ماراميس  
 و ملـتش     و ملتش بـا ايـاالت متحـده        مقام روسي به طور مبسوط درباره دوستي اتحاد شوروي        

  . ابراز اميدواري كردندالوقوع ژنو ت كنفرانس قريبيصحبت كردند و براي موفق
 از دفتـر نماينـدگي       و من صحبت كرد، و آقاي كوجوگارو        با آقاي لينگن   ابتدا آقاي ورونين  

 بـر دوسـتي مـردم اتحـاد         او مكـرراً  . كـرد   برايمان ترجمه مـي   را  هايش     صحبت سياسي روماني 
آميـز كليـه اختالفـات موجـود بـين اتحـاد               آنها براي حل و فـصل مـسالمت        آرزوي و   شوروي
 به او اطمينان داديـم       هم من و آقاي لينگن   .  كرد تأكيد  در كنفرانس ژنو    و اياالت متحده   شوروي

 را دارد و اينكه مـردم آمريكـا هـيچ      موفقيت كنفرانس ژنو   آرزوي نيز صادقانه    كه اياالت متحده  
سـيدم كـه آيـا       پر از آقاي ورونين  .  ندارند احساس ديگري غير از دوستي با مردم اتحاد شوروي        

 در كنفـرانس     از طرف اتحاد شـوروي      و آقاي مولوتف   ، آقاي خروشچف  وزير بولگانين   نخست
ـ    شركت خواهند كرد و او حضور بولگانيان       ژنو  كـرد، ولـي گفـت دربـاره         تأييـد  را   ف و مولوت

 حداقل دو بـار ديگـر از        آقاي ورونين .  در اين كنفرانس اطالعي ندارد     حضور آقاي خروشچف  
 هـم  و آقـاي ليـنگن  مـن  .  همان جمالتي را كه ابتدا گفته بود تكرار كرد     طريق آقاي كوجوگارو  

متقابالً به اظهـارات او پاسـخ داديـم ولـي ايـن نـوع ارتبـاط سـه ضـلعي را در نهايـت خيلـي                 
  .معني يافتيم كننده و بي خسته

، نزد من آمد و همـان آرزوي موفقيـت بـراي    ، كنسول شورويپس از او آقاي الكساندروف 
 چه زماني وارد     و آقاي كندي   او سپس پرسيد كه جاستيس داگالس     .  را تكرار كرد   نفرانس ژنو ك

 صـادر   اتحاد شـوروي  به   زيرا به او دستور داده بودند كه ويزاي سفر آنها را             ، خواهند شد  ايران
  و كنـدي   او سپس افزود قرار است هشتم اوت به مرخصي برود و اميدوار است داگـالس              . كند

ام كـه     بـه او گفـتم شـنيده      .  بيايند تا شخصاً ويزاي آنها را صادر كند        پيش از عزيمت او به ايران     
از او . رسـد، ولـي از ايـن تـاريخ مطمـئن نيـستم            مي  در حدود اول اوت به ايران      آقاي داگالس 
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كننـد و      حركت مي   به قصد باكو    چند وقت يكبار از بندر پهلوي      هاي شوروي   پرسيدم كه كشتي  
هـا فقـط از نـوع          ايـن كـشتي    ٭.اي دوم، هشتم و بيستم هر مـاه       او گفت به طور منظم در روزه      

هـاي بـاربري      كـشتي . كـشيد    ساعت طول مـي    17هاي مسافربري بودند و سفر نيز تقريباً          كشتي
هـا كوچـك هـستند، و خيلـي راحـت             او همچنين گفت كـشتي    . تاريخ حركت منظمي نداشتند   

 خطوط آهن و خطوط هـوايي بـه همـه           از باكو . نيستند، ولي براي سفر به اين كوتاهي مناسبند       
  . متصل استجاي اتحاد شوروي

 او گفت ابتـدا     ،گذراند   مي اش را در كجاي روسيه       پرسيدم كه مرخصي   اندروفكساز آقاي ال  
 اظهار داشت الكساندروف.  برودوار است به قفقازرود و سپس اميد  ميبه ديدن فاميل در مسكو

يـت  مأمور خيلي راضي نيست و دوست دارد بعد از تمام شدن ايـن              يتش در تهران  مأموركه از   
جنـگ  به اينجا كه رسيد، آه بلندي سر داد و گفت در طول             . پستي در اروپاي غربي به او بدهند      

 در ايـن كـشور      هـا در چـين      ، پس از جنگ، و در طول روي كار آمـدن كمونيـست            جهاني دوم 
، مـردمش و    ترسد كه به خاطر اطالعاتي كه درباره چـين          او گفت از اين مي    . خدمت كرده است  

د در طول جنگ دوسـتان آمريكـايي         شود، و افزو   مأمورزبانش دارد يك بار ديگر به اين كشور         
 چين پيدا كرده بود، كه البته اظهارات او در فضاي حاكم بر گفتگوي مـا                كينگ  زيادي در چونگ  

 ابـراز دارد و بـراي       شد تا يك بار ديگر حسن نيـت خـود را بـه ايـاالت متحـده                سبب   ،دو نفر 
  . آرزو كندموفقيت كنفرانس ژنو

  
  237سند شماره 

  1334 آبان 22 -1955 نوامبر 14  محرمانه
     تهران ،سفارت آمريكا

  فضاي حاكم بر مراسم جشن پيروزي انقالب اكتبر : ]موضوع[
   دوستانه بوددر سفارت شوروي

 به مناسـبت سـي و هـشتمين سـالگرد پيـروزي             ، سفارت شوروي  1955بر   نوام 7در تاريخ   
 كه هفته گذشـته بـه طـور ناگهـاني      در غياب سفير الورنتيف   . انقالب اكتبر مراسمي برگزار كرد    

، سـيمن   )1955 نـوامبر    1 مورخ   289 به شماره    نگاه كنيد به گزارش سفارت    ( را ترك كرد     ايران
مقامات زيـادي در ايـن مراسـم شـركت كـرده      . ، ميزباني مراسم را بر عهده داشت    بازاروف. بي

رتبـه ايرانـي بـسيار انـدكي در ايـن مراسـم        ، مقامات عالي ءجز نخست وزير عال   ه  بودند، ولي ب  
  .ندحضور داشت
هايي كه در مراسم حضور داشتند، و در واقع همـه بـا هـم وارد شـدند و بـا هـم                         آمريكايي

                                                                 
ها در روزهاي دوم، هشتم و دوازدهم هر مـاه    به آقاي راونتري گفته بود كه كشتي       هاي پيشين كنسول شوروي     در صحبت  ٭

  .كنند حركت مي
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هاي ارتش    ، و وابسته  كنسول و خانم جونز   -مجلس را ترك كردند، عبارت بودند از وزير مختار        
هوايي نيز براي شـركت در ايـن مراسـم           و وابسته نيروي     سفير. و نيروي دريايي و همسرانشان    

  .  نتوانستند در آن حضور پيدا كننددعوت داشتند ولي به دليل دوري از تهران
 بازاروف. هاي قبلي از همين نوع بود تر از مناسبت فضاي حاكم بر مجلس به مراتب دوستانه  

هـا آشـكارا سـعي كردنـد رؤسـاي            البتـه روس  . كندسعي داشت با همه ميهمانان خوش و بش         
 محل اجتماع سـاير ميهمانـان جـدا    تر ايراني را از اتاق      رتبه   عالي هاي ديپلماتيك و ميهمان     هيأت

 بيـشتر وقـتش را بـا ميهمانـان          آنها تقريباً موفق به انجام اين كـار شـدند و بـازاروف            . بود كنند 
 بـه   بـازاروف . ، شخصاً تالش كرد وقتي را به هر يك از آنها اختصاص دهد            تر گذراند   رتبه  عالي

 مبذول كند ولي با پاسخ نـسبتاً سـرد           و سفير مصر   اي به سفير هند     وضوح سعي كرد توجه ويژه    
شـود، و او       شكايت كرد كه فقط نوشيدني الكلي سرو مي         به بازاروف  سفير هند . آنها مواجه شد  

  .زند نيز به الكل لب نمي
 بـه ويـژه خـود را        ، كه با همسرانشان در مراسم حـضور داشـتند         هاي نظامي شوروي    وابسته

هاي نظامي كم و بـيش در         مسران وابسته هاي قبلي، ه    در ميهماني . دادند  بسيار صميمي نشان مي   
شدند، ولي در اين مراسم آنها نيز در جمع ميهمانان پخـش بودنـد و بـا آنهـا         اي جمع مي    گوشه

، همـه   همسر دستيار وابسته نظـامي شـوروي، سـرگرد نـيكالي كوگوچـف            . كردند  صحبت مي 
ن انگليسي نسبتاً روان خود متعجب ساخت، زيرا تا آن          هاي حاضر در مجلس را با زبا        آمريكايي

  . دانست كه او انگليسي بلد است زمان هيچ كس نمي
 براي حاكم كردن فضايي صميمي و دوستانه بر مراسم بر هيچ كـس              تالش مقامات شوروي  

 مقامات آمريكايي متوجه شـده بودنـد كـه          ،هاي قبلي سفارت شوروي     در ميهماني . پوشيده نبود 
كردنـد   ايستادند و سعي مـي       نزديك آنها مي   هستند،ان اطالعاتي   مأمورهايي كه از نظر آنها        روس

ان اطالعاتي حـضور داشـتند،      مأموردر اين ميهماني نيز     . دزدانه به گفتگوهاي آنها گوش بدهند     
  .ولي اصالً تالش نكردند به گفتگوهاي آنها گوش دهند

هـا    ضاي ايجاد شده در اين ميهماني با توجه به شكست ديپلماتيك نسبتاً شـديدي كـه روس                ف
در آن  .  متحمل شده بودند، قابل توجه بـود        به پيمان بغداد   فقط چند هفته پيش با اعالم تعهد ايران       

جـويي بزنـد، بلكـه         دسـت بـه انتقـام      زمان، بسياري از ناظران نه فقط انتظار داشتند كـه شـوروي           
فضاي حاكم  .  نيز ماهها از خود خصومت نشان دهند        در ايران  كردند مقامات شوروي    بيني مي   پيش

مقامـات   بر ميهماني در تضاد كامل با رفتاري بود كـه طبـق گـزارش سـفارت آمريكـا در مـسكو                    
 از خـود نـشان داده        اكتبر در سـفارت ايـران      28 در مراسم سالگرد تولد شاه در        رتبه شوروي   عالي
  . بودند
  ). سفارت آمريكا در مسكو1955 اكتبر 27 مورخ 999نگاه كنيد به تلگرام شماره (

  فيليپ كالك
  دبيراول سفارت
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  238سند شماره 
  1334 آذر 28 -1955 دسامبر 20  محرمانه

   بخش سياسي:به  كارل. رابرت جي: از
  1955 دسامبر 20: تاريخ  رستوران سورنز: مكان
  كارل. ، و رابرت جي، وابسته بخش كنسولي سفارت شورويفدولف. كي. يا: ها طرف

  گزارش گفتگو: موضوع
  اطالعات بيوگرافي

فارغ التحصيل دانشكده وزارت امـور خارجـه        .  به دنيا آمد    در مسكو  1927 در سال    فدولف
نـسبتاً  - خوب؛ انگليـسي   -فارسي: ها  بانز. تخصص او در مطالعات شرقي است     .  است شوروي
در . همسرش فارغ التحصيل دانشگاه مسكو است     .  ماهه است  5ي يك پسر    ا و دار  متأهل. خوب

  .يت خارج از كشور اوستمأموراولين .  شده است وارد تهران1955ماه دسامبر 
  

  توصيف فيزيكي
اي روشـن يـا بلونـد تيـره، و           هـاي قهـوه    پوند وزن، بـا مو     150 اينچ قد،    9 فوت و    5تقريباً  

  .هاي برآمده سبز، الغراندام با گونه-چشمان خاكستري
  
  پيشينه

 و واگـان     سـوابق دانـشگاهي اسـتيك نيكالونـا نرسـسيان          تأييـد  در ارتباط با تقاضاي      فدولف
 درس خوانـده   و تهـران    كه در دانشسراي آمريكايي تبريز     ، دو تبعه شوروي   يچ كرستجيان آروتيونو

  .در همين موقع بود كه گزارشگر را به صرف ناهار دعوت كرد. بودند، به بخش كنسولي آمده بود
  

  موضوع گفتگو
   و مهاجرت اتباع روس به اياالت متحدههاي بنياد تولستوي  فعاليت-1
  آميز اتحاد شوروي  و مقاصد صلحهاي مقيم ايران  تعداد آمريكايي-2
   در مسكوآموزي براي سرويس خارجي شوروي  تسهيالت زبان-3
  شگر از اتحاد جماهير شوروي ديدار گزار-4

بخشي از گفتگوي ما به زبان فارسي و . گردد   ايفاد مي  اي از اظهارات فدولف     در زير خالصه  
  .بخش ديگر به زبان انگليسي انجام شد

خواسـت    ايست و سپس مي      در چه زمينه    در تهران   پرسيد فعاليت بنياد تولستوي     فدولف -1
در همـين ارتبـاط او      . كردنـد    مهاجرت مي  بداند چند نفر از اتباع روس داشتند به اياالت متحده         

 فـدولف .  داراي سهميه خاصي هـستند يـا خيـر         پرسيد كه آيا كشورها براي مهاجرت به آمريكا       
  .  استها به اتحاد شوروي همچنين اظهار داشت كه دفترش نيز در حال بازگرداندن آمريكايي
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 هـستند و اينكـه آيـا         پرسيد چرا اين همـه آمريكـايي در ايـران           وابسته سفارت شوروي   -2
در ايـن ارتبـاط     .  مـستقر سـازد    خواهد پايگاه نظامي در ايران       مي  متحده حقيقت دارد كه اياالت   

گفت واقعاً جاي تأسف دارد كه رهبران اياالت متحده مصمم به ادامـه جنـگ سـرد هـستند در                    
  .كند  براي صلح تالش ميحالي كه اتحاد شوروي

 بـسيار    گفت امكانات آموزش زبان در دانشكده وزارت امور خارجـه شـوروي             فدولف -3
اي براي مكالمه      اصلي بر دستور زبان و ادبيات است و آموزش ويژه          تأكيداو گفت   . ناچيز است 

 10 باشـند     به ازاي هر زباني كـه بلـد        او افزود اعضاي سرويس خارجي شوروي     . شود  داده نمي 
  .كنند درصد حقوق بيشتري دريافت مي

تواند به سادگي      گفت مي  فدولف.  پرسيد  گزارشگر درباره امكان ديدار از اتحاد شوروي       -4
  .ترتيب اين كار را بدهد و ظرف مدت كمتر از يك ماه ويزاي او را آماده كند

  
  نظرات

توانم   نمي. مبسوط صحبت كرديم  به طور   وق، درباره مسايل ديگر نيز      عالوه بر موضوعات ف   
از آنجـايي كـه گزارشـگر مـسئول صـدور      . بگويم كه آيا به دنبال اطالعات خاصي بود يا خيـر          

  . عالقه داشته باشد به برنامه پناهندگي سفارتويزاست، شايد فدولف
 كـامالً بـه     رسيد وابسته شوروي    كم بر گفتگوي ما بسيار دوستانه بود و به نظر مي          فضاي حا 
  .ها عالقه دارد ادامه تماس

  
  239سند شماره 

  1334  آذر30 -1955 دسامبر 22  محرمانه
  بخش سياسي: به  كارل. رابرت جي: از

  1955 دسامبر 20: تاريخ  رستوران سورنز: مكان
   و رابرت كارل، وابسته بخش كنسولي سفارت شورويفدولف. كي. يا: ها طرف

  گزارش گفتگو: موضوع
  ت بيوگرافياطالعا

امـور خارجـه    فارغ التحصيل دانشكده وزارت     .  به دنيا آمد    در مسكو  1927 در سال    فدولف
نـسبتاً  - خوب؛ انگليـسي   -فارسي: ها  زبان. تخصص او در مطالعات شرقي است     .  است شوروي
در . همسرش فارغ التحصيل دانشگاه مسكو است     .  ماهه است  5ي يك پسر    ا و دار  متأهل. خوب

  .اوستيت خارج از كشور مأموراولين .  شده است وارد تهران1955ماه دسامبر 
  

  توصيف فيزيكي
اي روشـن يـا بلونـد تيـره، و            پوند وزن، بـا موهـاي قهـوه        150 اينچ قد،    9 فوت و    5تقريباً  
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  .هاي برآمده اندام با گونهسبز، الغر -چشمان خاكستري
 دسـامبر بـراي     15 صبح در ارتباط با دعوتي كـه روز          11:30 در حدود ساعت     آقاي فدولف 
 بعد از ظهـر در      1:00من كرده بود، تماس گرفت و قرار شد همديگر را ساعت            صرف ناهار از    

  .رستوران سورنز مالقات كنيم
اي صـحبت كـرديم و بخـشي از گفتگوهايمـان بـه فارسـي و                  ما درباره موضوعات پراكنده   

 چـه    در تهـران   خواست بداند كه بنياد تولستوي       مشخصاً مي  فدولف. بخشي نيز به انگليسي بود    
او همچنين به دانستن تعداد ويزاهايي كه بـراي اتبـاع روس صـادر              . دهد  هايي انجام مي    فعاليت

  :گردد اي از گفتگوها ايفاد مي در زير خالصه. شده است، عالقه نشان داد
او گفت پـسرش ايـن      . رزندم شروع كرد   سر صحبت را با پرسيدن احوال همسر و ف         فدولف

 گفت همسرش تهـران   . ، پسرش گريپ داشت   به نظر فدولف  . اواخر قدري كسالت داشته است    
به محـض خـوب     قصد دارد   گفت  .  خيلي تنگ شده است    را دوست ندارد و دلش براي مسكو      

  .سازد  به آنها نمي بفرستد زيرا آب و هواي تهرانشدن پسرش او و همسرش را به مسكو
توانـد    گفت به سـادگي مـي     .  پرسيدم  درباره امكان دريافت ويزاي اتحاد شوروي      از فدولف 

 يك تور سياحتي براي     گفت.  پرسيدم درباره هزينه سفر به شوروي    . ترتيب صدور ويزا را بدهد    
  . دالر است15ها وجود دارد كه كل هزينه آن روزانه  توريست

آيا كنند و اظهار داشت كه         چه مي   سپس پرسيد كه اين همه آمريكايي در ايران        آقاي فدولف 
  در ايران  پرسيد سياست آمريكا  .  دارد ان قصد استقرار پايگاههاي نظامي را در اير       احتماالً آمريكا 

 بـه دنبـال     چيست و افزود هر چند ملت آمريكا طرفدار صلح است، متأسـفانه رهبـران آمريكـا               
 50 بايـد حـداقل   داليلش براي داشتن ايده مزبور اين بود كه اياالت متحـده         . جنگ سرد هستند  

اش را صادر كند و براي خالص شدن از مازاد محصوالت خـود بـه                 درصد توليد ناخالص ملي   
 بدون شـك آدم خـوبي بـود،          گفت كه آقاي آيزنهاور    آقاي فدولف . بازارهاي خارجي نياز دارد   

 هاي جنگ سرد نشان داده است كه با اتحاد شوروي           اري از ادامه تاكتيك    با طرفد  دالزولي آقاي   
  .شديداً خصومت دارد

 هايي كه در مـسكو       پس از اظهار اين نظرات سياسي قدري هم درباره آموزش          آقاي فدولف 
 ه وزارت امور خارجـه شـوروي  گفت امكانات آموزش زبان در دانشكد. ديده بود، صحبت كرد 

. كنـد   زباني در آنجا كار نمـي       همه استادان روس هستند و هيچ معلم انگليسي       . بسيار ناچيز است  
. هاي خاصي بـراي مكالمـه وجـود نـدارد            بيشتر بر دستور زبان و ادبيات است و آموزش         تأكيد

 جايزه استالين را دريافت كرده و شـاگرد  ، دانشگاه گفت كه در طول تحصيلش در آقاي فدولف 
  .اول كالس بوده است

 سپس درباره قوانين مهاجرت آمريكا پرسيد و گفت آيا كشورها داراي سهميه             آقاي فدولف 
 در  نگـاري از مهـاجران      اظهـار داشـت انگـشت     .  هستند خاصي براي مهاجرت به اياالت متحده     

خيلـي گـذرا    . كنند  نگاري مي   ها فقط از جنايتكاران انگشت      آور است و روس      شرم اياالت متحده 
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  تعـداد زيـادي از اتبـاع آمريكـايي را بـه اتحـاد شـوروي                گفت كه سفارت شوروي در تهـران      
  .بازگردانده است

 من را با يـك بيـوك سـدان           بعداز ظهر تمام شد و آقاي فدولف       3:30ما در ساعت    مالقات  
وقتي به سفارت رسيديم گفت مايـل اسـت بيـشتر بـا هـم               .  بازگرداند  به سفارت آمريكا   1942

همچنين گفت او   .  است مالقات كنيم زيرا تبادل آرا براي آشنايي و درك بهتر يكديگر ضروري           
  .و همسرش با كمال ميل دعوت من را خواهند پذيرفت

  
  240سند شماره 

  1334 دي 5 -1955 دسامبر 27  محرمانه
   آقاي كالك- بخش سياسي: به  كارل. رابرت جي: از

  ز سفارت شوروي اار با فدولفاهزمينه صرف ن پيش: موضوع
 به همراه يكي از همكـارانش بـه بخـش كنـسولي آمدنـد و تقاضـاي                  چند ماه پيش فدولف   

 تقاضـا داشـتند صـحت و اصـالت مـدركي را كـه دانشـسراي           آنها از سفارت  . مساعدت كردند 
 صادر كـرده بـود،       براي خانم آستيك نيكوالونا نرسسيان     1928 در سال    آمريكايي زنان در تبريز   

  .  كندتأييد
 تقاضا داشتند مدارك مربوط بـه تحـصيل شخـصي بـه نـام واگـان                 آنها همچنين از سفارت   

 درس خوانده بود، از      در دانشسراي آمريكايي تهران    1930 را كه در سال      آروتيونويچ كرستجيان 
 هـستند و    آنها توضيح دادند كه هر دو نفـر از اتبـاع شـوروي            . دانشسراي فوق درخواست كنيم   

ـ        مدارك تأييد آقـاي  .  ضـروري اسـت    ويشان در اتحـاد شـور      تحصيلي آنها در ارتباط با اشتغال
، با مساعدت كنسولگري آمريكا در تبريـز      .  موافقت كرد كه در اين امر به آنها كمك كند          الوسن

 شـوروي  شـد و بـه سـفارت         تأييـد  مدرك تحصيلي صادر شده از دانشسراي آمريكايي تبريـز        
  . تحويل گرديد
 بـه مـن تلفـن زد و در نهايـت قـرار              ، چند بار در ارتباط با بخش دوم درخواستش        فدولف

  .مالقاتي براي گفتگو درباره آن ترتيب داديم
 15 در تـاريخ     در همين مدت، اطالعات مورد نظر او به دست آمده بود و زماني كه فدولف              

اي دربـاره زنـدگي در        او چند دقيقـه   . دسامبر به دفتر من آمد، اطالعات مزبور به او تحويل شد          
  .  صحبت كرد و سپس من را به صرف ناهار در هفته آينده دعوت كردتهران

بت كـرديم،   هار درباره آنهـا صـح     ااي كه به هنگام صرف ن       به دليل موضوعات بسيار پراكنده    
از آنجايي كـه مـن مـسئول     .  به دنبال اطالعات خاصي بود يا خير       توان گفت كه آيا فدولف      نمي

هـاي بنيـاد       دربـاره برنامـه پناهنـدگي، و فعاليـت          هستم و اينكه فدولف    صدور ويزا در سفارت   
 و تعداد ويزاهاي صادر شده براي اتباع روس پرسيد، احتماالً عالقه اصلي او بـه ايـن                  تولستوي

  .موضوع بوده است
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  241سند شماره 
  بخش سياسي: به  ، دبير سوم سفارت آمريكاكارل. رابرت جي: از

،  و رابـرت كـارل     ، وابسته بخش كنسولي سفارت اتحاد شوروي      فدولف. كي. يا: ها  طرف
  دبير سوم سفارت آمريكا

   و گزارشگرخالصه گفتگوهاي فدولف: موضوع
  دانشگاه تهران: محل

   لهستاندفتر نمايندگي سياسيبرنامه فرهنگي : مناسبت
  

  موضوع گفتگو
  هاي مقيم ايران  تعداد آمريكايي-1
   دانشجويان ايراني عازم به خارج-2
   نظام مرخصي سرويس خارجي شوروي-3
   به صلح و تمايل شوروي پايگاههاي خارجي آمريكا-4
   جمهور بعدي اياالت متحدهرئيس -5
  

  پيش زمينه
 را در خالل يك برنامه فرهنگـي كـه از سـوي دفتـر نماينـدگي سياسـي                    فدولف ،گزارشگر

اي از گفتگوهـاي      در زير خالصـه   .  ترتيب داده شده بود، مالقات كرد       در دانشگاه تهران   لهستان
  .گردد طرفين كه عمدتاً به زبان انگليسي انجام شد ايفاد مي

خواسـت    خيلي زياد شده اسـت و مـي   در تهران ها   اظهار داشت تعداد آمريكايي     فدولف -1
او خاطر نشان كرد فراواني سـيگارهاي آمريكـايي در بـازار         . كنند   چه مي  بداند كه آنها در تهران    

  . استسياه بيانگر فراواني سربازهاي آمريكايي در ايران
 هستند و اينكه آيا بـه طـور خـصوصي بـه              او پرسيد چند دانشجوي ايراني عازم آمريكا       -2
او توضيح داد كه از زمـان مداخلـه         . شوند  روند و يا از طرف دولت به آنجا اعزام مي            مي آمريكا
  . بسيار كاسته شده است، از تعداد دانشجويان ايراني عازم شوروي در ايرانآمريكا
 در طول هر سال      خارجي شوروي   در پاسخ به گزارشگر گفت اعضاي سرويس        فدولف -3

جـاي  ه  اش استفاده نكند ب     او افزود چنانچه كسي از مرخصي     . يك ماه مرخصي استحقاقي دارند    
  .كند آن حقوق دريافت مي

 از آنچه شبكه رو به گسترش پايگاههاي آمريكايي در خارج خواند، ابـراز               آقاي فدولف  -4
او براي اثبات اين امر، به كـاهش        . كند   براي صلح تالش مي    فت اتحاد شوروي  او گ . تأسف كرد 

  گفت متأسفانه رهبران كنوني آمريكـا      فدولف.  اشاره كرد  هاي نظامي شوروي    ده درصدي هزينه  
 پـذيرفت كـه البتـه دولـت متبـوع او نيـز              فدولف. اي به صلح ندارند     قه عال بر خالف روزولت  
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  .»بريا«مخصوصاً در عدم درك زودتر شرّ . اشتباهاتي مرتكب شده است
از گزارشگر  . رد ابراز عالقه ك   جمهوري در آمريكا     به نتيجه انتخابات آتي رياست      فدولف -5

  . انتخاب شود، براي صلح تالش خواهد كردپرسيد كه آيا اگر استيونسن
  
  نظرات

 خيلي دوستانه   فدولف. رسيد   بهتر از آن چيزي است كه در ابتدا به نظر مي           انگليسي فدولف 
 تأكيـد او بـر هـيچ موضـوع خاصـي      . بـرد   رشگر لذت مي  رفتار كرد و گويي از مصاحبت با گزا       

با وجود اين، باز هم همان سئوالي را كه در مالقـات اول بـا گزارشـگر دربـاره تعـداد                     . نداشت
  . پرسيده بود، تكرار كردهاي مقيم ايران آمريكايي

  
  242سند شماره 

  1335 فروردين 15 -1956 آوريل 4   فقط جهت استفاده اداري
  يس بخش سياسي ئر: به  ، دبير سومكارل. رابرت جي: از

  1956 آوريل 4 -  شب8: زمان  ، تهرانسينما رويال:  محل
   لهستاندفتر نمايندگي سياسي بخش مطبوعاتي توسطنمايش فيلم : موضوع

  صيفخالصه و تو
 به نمايش درآيد، ولي بـه دليـل فـوت           1956 مارس   14در ابتدا قرار بود اين فيلم در تاريخ         

 آوريـل بـه تعويـق       4نمايش آن تا تاريخ     ) بيروت (رتبه كمونيست لهستان    يكي از مقامات عالي   
  .افتاد

، كـه يـك سـينماي تجـاري در خيابـان            ر سـينما رويـال     شـب د   8نمايش فيلم در سـاعت      
نزديـك  .  ارايه كارت دعوت ضروري بـود      براي حضور در سينما   . ست، صورت گرفت  شاهرضا

  :شناخت د زير را ميگزارشگر افرا.  نفر در سينما حضور داشتند500به 
  . و در رأس آنها سفير اين كشور سفارت شوروينفرات -1
  .هاي اقماري در تهران  هيأتنفرات -2
  . و در رأس آنها آقاي شاه سفارت هندنفرات -3
هاي آموزش و پـرورش       پايه از وزاتخانه    ت دون ها از جمله برخي مقاما       بسياري از ايراني   -4

  .و امور خارجه
ابتـدا يـك فـيلم مـستند دربـاره زنـدگي پرنـدگان در               : نمايش فيلم در سه بخش انجام شد      

خالصه فيلم به   (نام داشت   » ساعت اميد «، سپس يك كارتن، و در نهايت فيلم اصلي كه           لهستان
  ).پيوست ايفاد شده است

ابتـدا يكـي از مقامـات دفتـر نماينـدگي           . نمايش فيلم چند نطق كوتاه نيز ايراد شـد        پيش از   
 تـا   1945 از سال    سازي در لهستان     به زبان انگليسي درباره پيشرفت صنعت فيلم       سياسي لهستان 
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به فارسي در مـورد همـين موضـوع         دو نطق ديگر از سوي دو منتقد ايراني         . كنون صحبت كرد  
شدگان براي ايراد سخنراني بود، در جلسه          كه نام او در فهرست دعوت      دكتر كاووسي . ايراد شد 

 در اتحـاد   درباره انتقاد از استالينگزارشگر از دو مقام آشنا در سفارت شوروي       . حضور نداشت 
هر دوي آنها گفتند كه در غرب در اين باره اغراق شده اسـت و نبايـد              .  پرسيد جماهير شوروي 
  . آنها از ادامه بحث در اين باره خودداري كردند. آنها را باور كرد

  
  نظرات

 خيلـي   هـيچ چيـزي بـين ميهمانـان سـرو نـشد و كـل مراسـم                . هيچ اتفاق خاصي رخ نداد    
متوجـه  . ساخت بود و ظاهراً حضار نيز از تماشاي آنها لذت بردند            ها خوش   فيلم. غيررسمي بود 

از آنجايي كه همان شب افسر كشيك بودم نتوانـستم تـا            . هيچگونه تبليغات ضدآمريكايي نشدم   
  .آخر مراسم آنجا باشم و واكنش نهايي حضار را ببينم

  
  243سند شماره 

  1335 فروردين 27 -1956 آوريل 16  محرمانه
  اسييس بخش سيئر: به  ، دبير سومكارل. رابرت جي: از

  1956 آوريل 16 شب :زمان  ، تهرانهتل پارك: محل
  ، وابسته سفارت شورويفدولف. كي. يامالقات با : موضوع

  صهخال
.  آوريل در اداره با من تمـاس گرفـت         16 بعد از ظهر مورخ      4:30 در حدود ساعت     فدولف

 خواهـد   به من گفت كه فرداي همان روز به مدت يك ماه و اندي براي مرخصي بـه شـوروي                  
ر سـاعت   د. رفت و من را دعوت كرد براي صرف نوشيدني و خداحافظي با او به ديدنش بروم               

.  رفتـيم  مالقات كردم و با همديگر به هتل پـارك       ي شوروي ر دقيقه شب او را در كنسولگ      8:30
سـپس خـداحافظي    .  با يكديگر حرف زديم    11:00شام را در همانجا صرف كرديم و تا ساعت          

  .كرديم و از يكديگر جدا شديم
  :فتگوهايمان درباره موضوعات زير صحبت كرديمدر طول گ

   در ايران فوت نماينده تجاري شوروي-1
  اش در شوروي  براي اوقات مرخصي برنامه فدولف-2
   جايز الخطا بودن استالين-3
   حسن نيت اتحاد شوروي-4
   و خاورميانه پيمان بغداد-5
   در حال جاسوسي دستگيري وابسته نظامي شوروي-6
 خيلـي گـذرا گفـت كـه         فدولف.  اطالعات جديدي در مورد اين موضوع دستگيرم نشد        -1
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  . بر اثر سكته قلبي درگذشته است به ايران بازگشت از شوروي پس ازنماينده تجاري شوروي
از .  صحبت كرد  اش در شوروي     تقريباً به صورت مبسوط درباره برنامه مرخصي        فدولف -2

خواهد با اتوبـوس      يبه طور خالصه اينكه او م     . بودگردد خيلي خوشحال      اينكه به وطنش برمي   
گفـت  . ، صحبت كـرد    برود  قطار به مسكو   ا، و از آنجا ب    ، از آنجا با كشتي به باكو      به بندر پهلوي  

  يكـي از   بـا ترسـد كـه مبـادا هواپيمـا            برود ولي همسرش مي    داد با هواپيما به مسكو      ترجيح مي 
  .تصادف كند هاي هواشناسي آمريكا بالن
 هـزار   10بـه قيمـت     ( قصد دارد يك اتومبيل بخرد       به محض رسيدن به مسكو    ]: وي گفت [
و نهايتـاً اينكـه     .  نوبت به نام او رسيده اسـت       ،زيرا باالخره در فهرست خريداران ماشين     ) روبل

  . سفر كنده نقاط توريستي شورويقصد دارد بيشتر اوقات مرخصي خود را با اتومبيلش ب
، بـه ويـژه      خواستم تا توضيحاتي دربـاره تغييـرات اخيـر در اتحـاد شـوروي               از فدولف  -3
او در ابتدا نسبتاً خصمانه رفتار كرد، و گفت شكي ندارد كـه    . ، به من بدهد   زدايي استالين   تقدس

سـپس بـا   . ام  ن مطالب دروغ مطبوعات خارجي را خوانده و اطالعات غلـط بـه دسـت آورده               م
 مرد بزرگي بود، اشتباهات متعددي مرتكب شد، كه تر توضيح داد كه هر چند استالين   لحني آرام 

مـر نـشانه بلـوغ،     ادامـه داد ايـن ا      فـدولف . بدترين آنها تمركز قدرت در دسـتان خـودش بـود          
  .پيشرفت، و قدرت دولت شوروي است كه توانسته است اقدامات گذشته خود را نقد كند

او . كرد چند سال پيش اين نوع انتقادها را مطـرح كنـد              پرسيدم كه آيا جرأت مي     از فدولف 
ركـز بـيش از     گفت خير، چون اين كار خطرناك بود؛ با وجود اين، گفت همان موقع هم بـه تم                

  . فكر كرده و با آن مخالف بوده استحد قدرت در دستان استالين
آميز و دوستانه   به طور مبسوط و تقريباً ملتمسانه درباره لزوم روابط صلح      فدولف ، پس از آن   - 4

 بـه  بايـد    كته اصلي سخنش اين بود كه ايـاالت متحـده         ن.  صحبت كرد   و اتحاد شوروي   بين آمريكا 
  . براي گرمي روابط پاسخ گويدآميز اتحاد شوروي هاي صلح جنگ سرد خاتمه دهد و به تالش

او گفـت بـا خوانـدن اخبـار         .  اشـاره كـرد     و خاورميانـه    سپس به پيمـان بغـداد       فدولف -5
زده   ، حيـرت  گيري اسـت    در حال شكل   مطبوعات مبني بر اينكه يك بحران جدي در خاورميانه        

س  و يا رقابت آمريكا و انگلي       نتيجه پيمان بغداد   او گفت تمامي مشكالت خاورميانه    . شده است 
 بـه داليـل سياسـي       ،داند عدم تعهـد ايـاالت متحـده         او سپس گفت كه مي    . در اين منطقه است   
  .داخلي بوده است

ظاهراً مطرح كردن اين .  دارداي درباره سرگرد كوزنتسف م آيا خبر تازهد پرسي از فدولف-6
هـا بـا همدسـتي        اي از سـوي ايرانـي       ناراحت كرد زيرا كل موضوع را توطئه       او را خيلي     مسئله
  .  خواندآمريكا
  

  نظرات كلي
هر چنـد او دسـت از حمـالت معمـولش بـه             . اش بود   تر از هميشه     قدري قابل تحمل   فدولف
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تـر    تـر و دوسـتانه      زبي نبود و از گذشته راحت      برنداشته بود، نظراتش خيلي ح     هاي آمريكا   سياست
 واقعاً همان خداحافظي    ، چنانكه قبالً گفتم   ،كنم قصدش از دعوت كردن من       فكر مي . كرد  رفتار مي 

  .هايش را حفظ كرده باشد ، تماسبود تا بدينوسيله بتواند در صورت بازگشت به ايران
 قبـل از ديـدار مـن        ام اين است كـه فـدولف        اشتهبرداشت من از چندين مالقاتي كه با او د        

كند و در طول صحبت بدون توجه به منطق  فهرستي از موضوعات مورد نظرش را يادداشت مي  
گيري و    رفتار او چيزي بين تالش براي مچ      . سازد  و موضوع صحبت آنها را به ترتيب مطرح مي        

  . بوده است خاطر از بابت حسن نيت شوروييا تحريك من و در عين حال دادن اطمينان
  

  244سند شماره 
  1335 فروردين 30 -1956 آوريل 19  محرمانه

  رئيس بخش سياسي: به  ، دبير دومرتب. رابرت اس: از
  1956 آوريل 19، تاريخ 19:30ساعت : زمان  ، خيابان استالينباشگاه شوروي:  محل

   سفارت شورويتوسطنمايش فيلم : موضوع
  خالصه

 و در رأس آنها سفير و همسرش خانم الورنتيف در مراسم نمـايش               سفارت شوروي  نفرات
 نفـر بودنـد كـه اكثـر آنهـا را اعـضاي تـيم                50پـذيراي تقريبـاً     » هاي بزرگ   دوستي ملت «فيلم  

 بـه    و خروشچف  اين فيلم رنگي مستند درباره سفر بولگانين      . دادند  ديپلماتيك تهران تشكيل مي   
  .اين فيلم تقريباً دو ساعت بود.  بودهند

  :شناخت ت را ميگزارشگر ميهمانان زير از جمله اعضاي اين سفار
  گنز. ، آنتون آرسوئيس وزير مختار -1
، دبيـر دوم سـفارت      يي، و محمـد ولـي ركـا        سفير افغانستان، سردار اعـال محمـد عمـر         -2

  افغانستان
   ژاك اميل پري سفير فرانسه،-3
  وان ديجي.  كاردار هلند، ان-4
  هاي اقماري در تهران  هيأتنفرات -5
   وابسته تجاري اتريش-6

  .پيش از نمايش فيلم، چاي و شربت پرتقال سرو شد
ه و افغانستان لباس رسمي پوشيده بودنـد و پـيش از            برخي از ميهمانان از جمله سفير فرانس      

سفير فرانسه در   (رفتند     مي آنها احتماالً به ميهماني كاخ گلستان     .  را ترك كردند   پايان فيلم باشگاه  
  .) شدرؤيت كاخ گلستان

  نظرات
ولـي از لحـاظ     . برداري آن قابل تحسين بود      رنگ و تكنيك فيلم   فيلم از لحاظ فني خوب و       
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فيلم مزبور را دو ساعت تمام بـدون هـدف كـش            . كارگرداني ضعيف و بسيار طول و دراز بود       
  .  دقيقه براي آن كافي بود45داده بودند در حاليكه 

، بوسيدن كودكـان    ها از اين دو مقام شوروي       موضوع فيلم استقبال جمعيت عظيمي از هندي      
 و ساير رهبران    نبات به كودكان از سوي آن دو شخصيت و استقبال گرم نهرو             هندي و دادن آب   

  . از اين دو نفر بودهند
 شوراي  رئيس  هيأت وزيران و خروشچف    رئيس بولگانين. توضيح فيلم به زبان فارسي بود     

  . معرفي شدندعالي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي
 از محـل احـداث سـدي بـود كـه مهندسـان              نكته جالب فيلم، ديدار اين دو مقام شـوروي        

  .اند آمريكايي آن را طراحي كرده
توانـد از      نمـي   و اتحاد شوروي   خواست القا كند اين بود كه روابط هند         برداشتي كه فيلم مي   

  .تر باشد اين دوستانه
  .شد  ديده مي و تصوير بزرگي از او در هال اصلي باشگاههنوز تنديس استالين

هاي حاضر در مراسم صحبت كرده         آمريكايي  كه با يكي از    يكي از مقامات سفارت شوروي    
 در   پيمـان بغـداد    مـشورتي بود، كنجكاوي زيادي درباره محل اقامت ناظران آمريكايي مجلـس           

  . و اينكه چه كسي ترتيب اقامت آنها را داده، نشان داده بودتهران
  

  245سند شماره 
  1335هشت  ارديب12 -1956 ي م2  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا
  1956 آوريل 4 ـ 832 ـ ژانويه و نامه سفارت 19 ـ CA-5388: مرجع

   در ماه آوريلتماس با نمايندگان شوروي: ]موضوع[
  نظرات كلي

  .استهر چند روند مهمي در طول اين ماه مشاهده نشد، ولي برخي مسايل قابل ذكر 
ها پيدا    هاي روس   تري در ميهماني    ، حضور پررنگ  ژاك پري . يا. اول اينكه سفير فرانسه، اچ    

 بـود كـه در مراسـم پخـش فـيلم سـفارت              مثالً، او تنها سفير كشورهاي عضو ناتو      . كرده است 
 به مناسـبت كنفـرانس پيمـان        وزير ايران در كاخ گلستان       كه همزمان با ميهماني نخست     شوروي
از نظر ما او به دستور دولت فرانسه اين كار را انجام .  برگزار شد، شركت داشت     در تهران  بغداد
كليـه  . ها حضور پيدا كـرده باشـد        رأي خويش در اين ميهماني    دهد، هر چند ممكن است به         مي

نخـست وزيـر    [، از جمله اقمار آن، به مجلـس دوم          رتبه هيأت ديپلماتيك شوروي     اعضاي عالي 
  .دعوت شده بودند] ايران

ها به عمد ميهماني پخش فيلم خود را همزمـان بـا               ديگر اين بود كه ظاهرًا روس      مسئلهيك  
اي بـراي     خواسـتند بهانـه     ظاهراً با اين كار مـي     . مي نخست وزير ايران برگزار كردند     مجلس رس 
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 و اقمارش در ميهماني نخـست وزيـر بتراشـند و تـا آنجـا كـه                  شركت نكردن مقامات شوروي   
  )1956 آوريل 24 به تاريخ 907نگاه كنيد به گزارش شماره . (توانند از ميهمانان او بكاهند مي

تنهـا كـسي    .  و دستيارانشان در طول اين ماه چندان مشهود نبودند         تگان نظامي شوروي  وابس
  .، بود، وابسته نظامي شوروي شد، سرهنگ دولينرؤيتكه در چند موقعيت 

، كـه احتمـاالً در سـاختمان قـديمي          ، از اصفهان  ، وابسته سفارت شوروي   ديدار السكاندرف 
 بيانگر ايـن اسـت كـه        ، در اين شهر اقامت كرده است، و همچنين از شيراز          كنسولگري شوروي 

هـاي    تعـداد كمتـري از ديپلمـات      .  هـستند  ل گردش در ايران    در حا  تعدادي از مقامات سفارت   
  .هايشان عادي بود  شدند كه رفتار و صحبترؤيت نيز در باشگاه تهران شوروي

، دستيار  ، دستيار وابسته نيروي هوايي آمريكا، و سرگرد نيكالي كوگوشف         سروان جيزز ري   -1
  .وابسته نظامي شوروي

.  فيلم سيرك شوروي را كه به او امانت داده بودند، بازگرداند          آوريل، سروان ري   4در تاريخ   
گرداندن فـيلم، دو شـماره از        آمده است، به هنگام بر     832 به شماره    چنانكه در گزارش سفارت   

 داده  نيز به كوگوشـف   » كمونيسم چيست؟ «و  » دموكراسي چيست؟ «هاي     به نام  USISهاي    نشريه
ها كه در دفتر وابسته نيروي هوايي ديده بود، عالقه نـشان داده               او قبالً به يكي از اين كتاب      . شد
البتـه  . هميد كه اين دو كتاب به رسم هديه به او داده شده است خيلي تعجـب كـرد              وقتي ف . بود

 هم در ايـن موقـع حـضور         سرهنگ دولين . هستند» تبليغاتي«ها    خيلي گذرا گفت كه اين كتاب     
 به بيمارستان شـوروي در      تنها نكته قابل ذكر در طول اين مالقات آن بود كه كوگوشف           . داشت
 اشاره كرد و براي نشان دادن موفقيت گفت كه اخيراً چشم يك گوسفند را به يك دختـر                   تهران

هـا بـاز      ايـن بيمارسـتان بـه روي ايرانـي        . (اند  ايراني كه چشمش آب مرواريد داشته، پيوند زده       
  .)است

  رت لهستانسفا توسط پخش فيلم -2
ها در يكي از سـينماهاي مركـز شـهر مبـادرت بـه اكـران فـيلم          آوريل، لهستاني 4در تاريخ   

 مارس اكران شود ولي به دليل فـوت         14ابتدا قرار بود اين فيلم در تاريخ        . كردند» ساعت اميد «
فـيلم عمـدتاً    . هيچ اتفاق مهمي رخ نداد    . ويق افتاد اكران آن به تع    در بيروت كمونيست لهستاني   

بـراي  . (هـا بودنـد     هاي غير اقماري حاضر در سينما، هندي        تنها ديپلمات . يك فيلم تبليغاتي بود   
  ).1جزييات و بريده جرايد مربوط به همين مناسبت، نگاه كنيد به پيوست شماره 

  ، وابسته شورويفدولف. كي. ي با امالقات خداحافظي دبير سوم سفارت -3
 به مرخـصي در     ، دبير سوم سفارت، پيش از رفتن فدولف        آوريل، رابرت كارل   16در تاريخ   

 بـا هواپيمـا بـه    اين بـود كـه فـدولف   خالصه گفتگوها .  به تقاضاي او به ديدنش رفت شوروي
هاي هواشناسـي     گردد چون همسرش از آن هراس دارد كه هواپيما با يكي از بالن               بازنمي مسكو
 نـشان دهنـده پختگـي دولـت شـوروي اسـت،        زدايـي از اسـتالين       برخورد كند، تقـدس    آمريكا

 در منطقه است، و اين موضع        و انگليس   يا رقابت آمريكا    نتيجه پيمان بغداد   خاورميانهمشكالت  
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نگـاه كنيـد بـه      . ( يك توطئه بوده است دوباره تكرار شد       حزبي كه پرونده جاسوسي كوزنتسف    
  .)1956 مارس 3 مورخ 746 به شماره گزارش سفارت

 . تري داشت  نسبت به گذشته رفتار دوستانه اين بود كه فدولف نظر آقاي كارل-
  به دعوت سفير شوروي و خانم الورنتيف» هاي بزرگ دوستي ملت«ميهماني نمايش فيلم  -4

هـايي بـه نـام خـود از سـوي سـفير شـوروي و              سـفارت دعوتنامـه    نفرات نفر از    16تعداد  
وزيـر   همسرش براي شركت در ميهماني نمايش فيلم فوق دريافت كردند كه با ميهماني نخست             

اين فيلم ظاهراً همان فيلمي بود      . معلوم بود همزماني دو مراسم اتفاقي نيست      .  همزمان بود  ايران
 بـه   گـزارش سـفارت  1نمايش گذاشته بودنـد و در پيوسـت شـماره      ها ماه گذشته به       كه روس 

.  بـود   بـه هنـد     و خروشـچف   موضوع فيلم سفر بولگانين   .  شرح آن داده شده است     832شماره  
  ).3 كنيد به پيوست شماره ها نگاه نامه براي جزييات برنامه و كپي دعوت(
   آوريل29 كنسرت پيانوي موزيسين لهستاني در تاريخ -5

  باربـارا هـسه    - كاردار لهستان و همسرش ميهماني نسبتاً بزرگي به افتخار پيانيست لهستاني          
بالً نيـز از سـوي      كنسرت شبيه مراسـمي بـود كـه قـ         .  در باشگاه افسران برگزار كردند     بوكوواكا

هـاي برجـسته       نشد، تعـداد زيـادي از شخـصيت        رؤيتمورد خاصي   . لهستاني برگزار شده بود   
 4ها به پيوست شماره       نامه   دعوت رونوشت رؤيتجهت  . (ايراني در ميان ميهمانان حاضر بودند     

  )نگاه كنيد
  فيليپ كالك

  دبير اول سفارت
  :ها پيوست

 1956 آوريـل  4، از سوي بخش مطبوعاتي دفتر نمايندگي سياسـي لهـستان       نمايش فيلم    -1
  )فقط جهت استفاده اداري(

  )محرمانه (1956 آوريل 16، ، وابسته سفارت شورويفدولف. كي. يا تماس با -2
  )محرمانه (1956 آوريل 19،  سفارت شوروي نمايش فيلم از سوي-3
  )بندي بدون طبقه (1956 آوريل 29 دعوت به كنسرت پيانو، -4
  

  246سند شماره 
  1335 مرداد 30 -1956 اوت 21  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: به  
  ، از مقامات شوروينيكالي ميخائيلوويچ پگف: موضوع

 مبنـي بـر      سـفارت آمريكـا در تهـران       1956 اوت   12 مـورخ    238عطف به تلگرام شـماره      
، كـه نـامزد   ، يكي از اعضاي حزب كمونيست شوروي  پگف. ام. درخواست اطالعاتي درباره ان   

  . در ايران شده استپست سفارت
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 در همـان شـهر در       1919 بـه دنيـا آمـد، و در سـال           در مـسكو   1905 در سـال     پگف. ام. ان
 و پس از آن از اعـضاي فعـال           پيوست  به كمسومول  1923در سال   . اي مشغول كار شد     كارخانه

» لـشگر پرولتاريـا  « در  1929 به ارتش سرخ پيوست و تـا سـال           1928در سال   . اين سازمان شد  
كـه احتمـاالً يـك كارخانـه     » رز سرخ«خدمت كرد، و پس از آن در يك كارخانه نساجي به نام       

 در ، وضعيت از نامزد به عضوي بعد از ارتقاپگف.  مشغول به كار شدبافي بود در مسكو   ابريشم
در اين اقدام فرصتي براي تحصيالت      . پيوست) سازمان مسكو  ( به حزب كمونيست   1930سال  

ك اندازي و مديريت كارخانه را در يـ         هاي ويژه راه     دوره 1931، زيرا در سال     اختيار او گذاشت  
  .، گذراندموسسه فني، احتماالً در مسكو

 به اتمام رساند    1931 تحصيالتش را در سال      ، پگف بر اساس يك بيوگرافي رسمي شوروي     
ن او پس از يك سال كـه در ايـ         .  شد بافي گوركي در مسكو     و پس از آن معاون كارخانه ابريشم      

 مدير كارخانه بـزرگ     1935 تا   1932سمت خدمت كرد به آسياي مركزي منتقل شد، و از سال            
او سپس بـه مـدت چهـار سـال          .  بود كويبيشف در جمهوري ازبك   . وي. وي ايمنيبافي    ابريشم

. ام.  وي ايمنـي در  ) در رشـته صـنايع سـبك      (يونيـون   -در دانشكده صـنعتي آل    ) 1935-1938(
در همين مدت دبير سازمان حزب دانشكده بـود و تجربيـاتي            .  تحصيل كرد   در مسكو  ولوتفم

  . در اداره حزب به دست آورد
 بـه   پس از اتمام تحصيالتش از دانشكده صنعتي، در سمت دبير سوم كميتـه حـزب كـراي                

يت يافت و در مـدت كوتـاهي بـه دبيـر اولـي كميتـه حـزب كـراي                    مأمور خاور دور شوروي  
در هجـدهمين   .  جدا شده بود    از كراي خاور دور    1938 در اكتبر    كراي.  ارتقا يافت  پريمورسكي

 در  پگـف .  عـضويت يافـت     در كميته مركزي حـزب     ،1939 در مارس    يونيون-كنگره حزب آل  
 باقي ماند، و در عـين حـال در           در سمتش در حزب كراي پريمورسكي      طول جنگ جهاني دوم   

 را   دبير اولي حزب كراي    1947او در مارس    . كرد   نيز خدمت مي   شوراي نظامي جبهه خاور دور    
 به دستگاه كميته مركزي حـزب     » كارهاي رهبري « واگذار كرد و براي انجام       اورگانف. ان. به ان 

  . پيوستدر مسكو
 معاونت بخـش    ،1947 در سال     در ارگان مركزي حزب     يك گزارش، پست اوليه پگف     طبق

. هاي حزب بود كه به مدت يك سال در اين سمت خدمت كرد              اداري در امور نظارت بر ارگان     
از نـشريات   » پارتينايا ژيزن «يريه  ، عضو هيأت تحر   او در ارتباط با كارش در بخش اداري حزب        

، 1948در دسـامبر    . يافـت    انتـشار مـي    كميته مركزي بود كه در ارتباط با مسايل سازماني حزب         
االً ايـن مقـام را       شـد و احتمـ      بخش صنايع سبك، تحت نظر كميته مركزي حـزب         رئيس پگف

  . حفظ كرد1951حداقل تا سال 
 برگـزار   1952، كـه در اكتبـر       در نوزدهمين كنگره حزب كمونيست اتحاد جماهير شـوروي        

 به سمت دبير كميته مركزي و نامزد عضويت در شوراي عالي رهبري كميته مركـزي      شد، پگف 
 بالفاصله قبل و بعد از اين كنگره ذكـر نـشده            اگرچه در هيچ منبعي وظايف پگف     . نتخاب شد ا
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، اتحاديـه  است، ولي داليل چندي وجـود دارد كـه فـرض كنـيم او رياسـت بخـشي از حـزب          
، احتمـاالً   را تحت نظارت كميته مركزي حزب     ) كادر رهبري (هاي كمسومول     كارگري، و ارگان  

  . ، بر عهده داشته است1951از سال 
 پـست   اتفـاق افتـاد، پگـف     ) 1952مـارس    (هاي سياسي كه پس از مرگ استالين        در تعديل 

. دبيري كميته مركزي و نامزدي عضويت در شوراي عالي رهبري كميته مركزي را از دسـت داد         
 انتقال يافت كه تا كنون در        شوروي ت دبيري شوراي عالي اتحاد جماهير سوسياليستي      او به سم  

، در فوريـه    در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي      . همين سمت خدمت كرده است    
 انتخـاب   اتحاد شـوروي  يك بار ديگر به عضويت كميته مركزي حزب كمونيست         ، پگف 1956
 ديدن كرد،    او عضو هيأتي بود كه از سوي دولت شوروي از آلمان شرقي            1955 مي   در ماه . شد

  . رفت به مجارستان در رأس هيأت پارلماني شوروي1955و در نوامبر 
فقـط بـا    (،   در شوراي اتحاد، شوراي عالي اتحاد جماهير سوسياليـستي         1941 از سال    پگف

اي كـه در كـراي        در انتخابـات ويـژه    ،  1941در مـاه مـارس      . خـدمت كـرده اسـت     ) يك وقفـه  
 بـه شـورا      از همـان كـراي     1946ديـد، و در مـاه مـارس          برگزار شد، انتخـاب گر     پريمورسكي

اي كه در      در انتخابات ويژه   1953 نامزد نبود، ولي در سال       1950او در انتخابات سال     . بازگشت
 او بـار    1954در مـاه مـارس      . برگزار شد، به عضويت شورا درآمد     ) RSFSR (مولوتف اوبالست 

 در شـوراي     نماينده ايوانو اوبالسـت    1951 از سال    پگف.  انتخاب شد  ديگر در همان اوبالست   
طبـق  . بوده اسـت  ) جمهوري ازبك  ( معاون شوراي شهر تاشكند    1950، و از سال     RSFSRعالي  
دو نـشان لنـين، نـشان سـرخ         : هاي زير را دريافت كرده اسـت         نشان هاي موجود، پگف    پرونده

  .پرستانه، درجه يك، و چهار مدال كارگري، نشان جنگ وطن
 ساله  16 يك پسر تقريباً     و)  ساله 24 و   26(ها داراي دو دختر        طبق گزارش  ]و [متأهل پگف

  در كـراي پريمورسـكي     هاي يك ناظر آمريكايي كه به هنگام عـضويت پگـف            طبق گفته . است
سخنران خوبي است و ظاهر خوبي در بـين عمـوم از             «كرد، پگف   هاي او را گزارش مي      فعاليت

  » .گذارد ايش ميخود به نم
  ، كفيلمورفي

  
  247سند شماره 

  1335 شهريور 22 -1956 سپتامبر 13  محرمانه
    تهران،سفارت آمريكا

  ورود سفير جديد شوروي به تهران: ]موضوع[
  خالصه

 مورد توجه زياد مطبوعات اين كشور قرار گرفـت و           انتصاب سفير جديد شوروي در ايران     
 تغييـر   هاي خود را در قبال ايـران         سياست ها را دامن زد كه احتماالً شوروي        اين حدس و گمان   
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 خوبي گذاشت زيرا نماينده نگرش جديـد        تأثير سفير جديد به هنگام ورود به تهران      . داده است 
 بود، ولي به رغم حسن نيتي كه ظاهراً هـر دو طـرف از خـود                  مبني بر دوستي با ايران     رويشو

در مـورد حـسن نيـت    [انـد و   ها هنوز سفير قبلي را از ياد نبـرده         دهند، برخي از ايراني     نشان مي 
گويند بـه رغـم ژسـت         ميمقامات وزارت امور خارجه ايران نيز       . اند  ابراز ترديد كرده  ] شوروي

  .  رخ دهد در ديپلماسي شوروييكنند كه تغيير بيني نمي دوستانه سفير جديد، پيش
*******  

.  اوت، وقتي اعالم شد كه دولت شوروي شخـصي را بـراي جانـشيني آنـاتولي آي                 13روز  
كرده است، مطبوعات ايـران توجـه زيـادي بـه ايـن             ، سفير شوروي در ايران، معرفي       الورنتيف

 نسبت به   موضوع مبذول داشتند، و برخي از آنها نيز تعويض اخير را نشانه حسن نيت شوروي              
دو روز بعد، وقتـي     .  مورد بحث قرار گرفته است     دانند كه در طول ديدار شاه از مسكو          مي ايران

 در سـمت سـفير   مور خارجه ايران اعالم كرد كه با انتصاب نيكالي ميخائيلوويچ پگف      وزارت ا 
 مـسئله شوروي در ايران موافقت كرده است، باز مطبوعات ايران پوشش خبري زيادي بـه ايـن         

ه با رهبران شوروي    اعالم كردند كه تغيير اخير نتيجه گفتگوهاي شا       » منابع آگاه «دادند و از قول     
در طول هفته، چندين نـشريه در ايـران عكـس           .  صورت گرفته است   در سفر اخيرش به مسكو    

داد و     در كنار شاه نشان مي     سفير جديد شوروي را چاپ كردند، كه يكي از آنها او را در مسكو             
در » . به ايشان معرفي شـده بـود       كوسفير جديد شوروي در ديدار شاه از مس       «زير آن نوشته بود     

 بـراي    از قصد رهبران شـوروي      گفته بود كه به هنگام ديدار از مسكو        واقع، شاه به سفير چاپين    
 آگاهي يافته   ان به نشانه سياست جديد اين كشور براي دوستي با اير          تعويض سفيرشان در ايران   

  ).1956 ژوييه 18، مورخ 82تلگرام سفارت به شماره . (بود
منابع وزارت امـور    « به نقل از     اطالعات به نام     اوت، پرتيراژترين روزنامه ايران    18در تاريخ   
تا «  دارد، زيرا  به خاورميانه نشان از عالقه اتحاد شوروينوشت كه انتصاب پگف» خارجه ايران

» . نشده اسـت   مأمور رتبه به هيچيك از كشورهاي خاورميانه       حال هيچ مقامي تا اين حد عالي      ه  ب
، در تمام مذاكراتي كـه      الي رهبري شوروي   در سمت دبير شوراي ع     اين روزنامه افزود كه پگف    
  . آشنايي كامل دارد صورت گرفت، حضور داشت و با امور ايرانبين شاه و رهبران شوروي

 شد به نوعي هـدف ايجـاد         منتشر مي  ظاهراً تمامي اخباري كه در ابتدا درباره انتصاب پگف        
كرد، و در آنها كمتر از اهميت اين انتـصاب بـراي روابـط                پرستيژ براي سفير جديد را دنبال مي      

با وجود اين، طولي نكشيد كه مطبوعات به ايـن موضـوع نيـز              . شد   صحبت مي   و شوروي  ايران
 ، روزنامه اطالعات   به ايران  ورود پگف   اوت، يعني تقريباً دو هفته پيش از       27در روز   . پرداختند

 سـفير  هر كجا كه الورنتيـف «: رود، نوشت با لحني انتقاد آميز كه ندرتاً از اين روزنامه انتظار مي 
 در يت الورنتيـف  مأمورنامه به   اين روز » .شد  هاي كمونيستي هم تشديد مي      شوروي بود، فعاليت  

.  اشاره داشـت    در ايران   وي يتمأمور به    در ايران  هاي حزب توده     و نسبت دادن فعاليت    روماني
 به برقراري روابط بهتر بـا       اي از تمايل شوروي     ا نشانه  سپس انتصاب جديد ر    روزنامه اطالعات 
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 اوت، يـك روزنامـه ايرانـي ديگـر نوشـت كـه اصـول بنيـادين         30در روز .  توصيف كرد  ايران
 بـا پيـشنهاد     ، و ابـراز داشـت پگـف        اسـت    تغيير كـرده   سياست شوروي مبني بر نفوذ در ايران      

.  را به مورد اجرا خواهـد گذاشـت        هاي مهم فني به دولت ايران ديپلماسي جديد شوروي          كمك
 بـراي   سه روز بعـد، يـك روزنامـه ايرانـي ديگـر، بـا اشـاره بـه پيـشنهادهاي قبلـي شـوروي                       

 ارايه خواهد داد، ولي     دهاي جديدي به ايران    پيشنها هاي فني به ايران نوشت كه پگف        مساعدت
با وجود اين، سردبير همان     . پيشنهادها با شرايط غير قابل قبولي همراه خواهد بود        » اين بار هم  «

  . شروع شود و شورويروزنامه بعدها نوشت كه انتظار داريم مرحله جديدي در روابط ايران
 شد، و سعي كرد در همان فرودگاه بهترين وجهه     سپتامبر وارد تهران   8 در تاريخ     پگف آقاي

اي داشـت، و   در هواپيما با خبرنگاران رفتار صميمي، محترمانه و دوسـتانه   . را از خود ارايه دهد    
ز طريق مترجم چون خودش فقط      البته احتماالً ا  (كرد    خيلي راحت و سرزنده با آنها صحبت مي       

 ايراد كرد، كه البتـه از يـك ديپلمـات           سخناني كه به هنگام ورودش به تهران      .) روسي بلد است  
 نيـز    رسـاند   را به مردم ايران     عجيب بود، از اين جهت كه سالم مردم شوروي          در ايران  شوروي

يكي از خبرنگاران ايراني بعـداً بـه يكـي از كارمنـدان سـفارت گفـت كـه او و                     . اهميت داشت 
، و همچنـين ايـن حقيقـت         شخصيت و رفتار دوستانه آقاي پگف      تأثيرهمكارانش شديداً تحت    

ودش بـا آنهـا     اند كه او از دست باال آنها را خطاب قرار نداده بلكه مثل همتايـان خـ                  قرار گرفته 
اي از رفتار دوستانه او با خبرنگاران وقتي اتفاق افتاد كه او وارد وزارت                نمونه. رفتار كرده است  

در اين هنگام او لبخندزنان دستش را       . امور خارجه ايران شد و خبرنگاران او را محاصره كردند         
به مزاح هشدار داد  يكي از آنها گذاشت و وقتي يكي از مقامات وزارت امور خارجه         روي شانه 

هاي خطرناكي هستند، او گفت كه اتفاقاً بـر عكـس، آنهـا               كه مراقب خبرنگارها باشد چون آدم     
هستند، و او هيچ ترسي از آنها ندارد، و حاضر است هر كجا و هـر                » هاي خيلي محترمي    انسان«

ششان آمـده و    مطبوعات ايران خيلي از اين رفتار دوستانه خو       . زمان به سئواالت آنها پاسخ دهد     
نشانه خوبي از شروع مرحله جديـدي  « آن را اند، و روزنامه اطالعات آن را در بوق و كرنا كرده  
  .خواند»  و اتحاد شورويتر بين ايران از روابط دوستانه محكم

  بـه تهـران  يز، كه بـا همـان هواپيمـاي روسـي حامـل پگـف       نسفير ايران در اتحاد شوروي   
 در ايران باال ببرد، و به خبرنگاران         را برگشته بود، سعي داشت شأن و مقام سفير جديد شوروي         

و همان داستان تكـراري     »  است، رتبه اتحاد شوروي    يكي از مقامات بسيار عالي     «گفت كه پگف  
چنـين  «انـد كـه انتـصاب          بـه او گفتـه      رهبران شوروي  را گفت كه در طول ديدار شاه از مسكو        

 روابـط   ي بـه برقـرار     نشانه اشتياق شـوروي    در پست سفارت شوروي در ايران     » شخص مهمي 
  . به مردم ايران است و اثبات حسن نيت شورويتر با ايران نزديك

اگرچه در ابتدا قرار بود ايـن       .  سپتامبر تسليم كرد   12سفير جديد استوارنامه خود را در روز        
ود، مراسم يك روز به      مناسب نب  مراسم در روز قبل برگزار شود، ولي به دليل اينكه لباس پگف           

سـفير  » ظـاهر جديـد   «). 1956 سـپتامبر    12، مورخ   399تلگرام سفارت به شماره     . (تعويق افتاد 
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شوروي نيز توجه مقامات وزارت امور خارجه ايـران را بـه خـود جلـب كـرد و بـه حـدس و         
بـه سـخنان غيرمعمـول       تشريفات، بـه ويـژه       رئيس،  هرمز قريب . هايي درباره آن دامن زد      گمان
اشاره داشت، و اسماعيل » ملت به ملت« و اصطالح سالم رساني  در هنگام ورود به تهران پگف

ي از  نيـز بـه يكـ     ) اروپاي شرقي و اتحـاد جمـاهير شـوروي        ( اداره دوم سياسي     رئيس،  مجيدي
، انتظـار نـدارد كـه هـيچ تغييـر            گفت كه به رغم رفتار متفاوت پگـف        مسئوالن سفارت آمريكا  

 خارجه ايران نيز بعداً ، وزير اموراردالن.  رخ دهد نسبت به ايراناي در ديپلماسي شوروي عمده
 درباره  كه پگف ) 1956 سپتامبر   12، مورخ   399تلگرام سفارت به شماره     ( گفت   به سفير چاپين  

نبـه،   از طريق مناسـبات تجـاري دوجا       تر با ايران     به برقراري روابط نزديك    تمايل اتحاد شوروي  
هاي آبرساني در طول مرزهاي مشترك با او گفتگو كـرده اسـت،               نيروگاههاي برق آبي، و پروژه    

الوقوع بودن هر گونه كمك به اقتصاد ايران           هيچ چيزي درباره قريب     گفت كه پگف   ولي اردالن 
  .نگفته است

 سپتامبر دومين مقاله 8 در تاريخ كيهان، روزنامه  به تهران گفبه رغم تمامي حالوت ورود پ     
 بـا مـروري بـر دوره سـفارت          كيهـان روزنامه  . تلخ را در ستون متعلق به سردبير منتشر ساخت        

 در گذشته اشتباه بـوده و موجبـات          در ايران  هاي شوروي    ديپلمات  اليت، نوشت فع  سلف پگف 
بـراي پيـشبرد    ) تـوده (ها را فراهم آورده است، و اينكه استفاده از عناصر برانـداز               نگراني ايراني 

 پيـشنهاد كـرد بـه      بوده است، و بـه پگـف        فقط به ضرر اتحاد جماهير شوروي      اهداف شوروي 
  .  ضروري استهاي شوروي  تغيير در سياستمنظور جلب اعتماد مردم ايران

خواهـد كـرد و      به اين توصيه توجـه       البته بايد منتظر ماند و ديد كه آيا سفير جديد شوروي          
 نـشان   ها به انتصاب آقاي پگـف       واكنش ايراني . معنايي عملي به لبخندهايش خواهد داد يا خير       

 نگاه كنند، واقعاً انتظـار      مسئلهاند قدري اميدوارانه به اين        دهد كه هر چند به خود اجازه داده         مي
  . اي ندارند تغيير عمده

  براي سفير
  فيليپ كالك

  دبيراول سفارت
  

  248سند شماره 
  استفاده محدود اداري

  سفير: به  كالرك. او. كي: از
   در تهران، كاردار شورويورونينآقاي : موضوع

 مشغول انجـام خـدمت بـوده        ، قبالً نيز دو بار در ايران      وي، كاردار جديد شور   آقاي ورونين 
 مشغول به كـار شـد، سـپس بـه           چند سال پيش در سمت دبير سوم در سفارت شوروي         . است

او همچنـين در اواخـر      .  بازگـشت   رفت و بار ديگر در سمت دبير اول به تهـران           اتحاد شوروي 
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  . سفر كرد هيأت مرزي شوروي به ايرانرئيس در سمت دستيار 1956سال 
وزارت امور [ در ، معاون بخش خاورميانه پيش از انتصاب به سمت كاردار در تهران        ورونين

 او در اين سمت، ميزبان هيأت مرزي ايران در طول سفرشـان بـه شـوروي               .  بود مسكو] خارجه
  . فارسي بلد استورونين. بود

 8 مشغول به كار شد، در ميهماني         در تهران  1955 در سال    وقتي در سمت دبير اول سفارت     
 نزديك شـد    ، به اعضاي سفارت آمريكا     از دفتر نمايندگي سياسي اندونزي     ژوئن آقاي ماراميس  

او همچنين تمايل شـديد  . د و مردمش را با مردم آمريكا اظهار كر  و نهايتاً دوستي اتحاد شوروي    
 كـه از     از آقـاي كوجوگـارو     در آن زمان ورونـين    .  ابراز داشت  خود را به موفقيت كنفرانس ژنو     

  .ا سخنانش را ترجمه كند بود خواهش كرد تاعضاي دفتر نمايندگي سياسي روماني
 چنـدان   در ايـران  مقامات وزارت امور خارجه ايران از انتصاب او در سمت كاردار شوروي           

  .راضي نيستند
  

  249سند شماره 
  سرّي

  نيكالي ميخائيلويچ پگف]: موضوع[
  نيكالي ميخائيلويچ پگف

  1905متولد 
  اُلگا ياكولونا پگف: همسر
  تايم دبير اول كميته حزب ماري: 1947
  ها  بخش صنايع سبك، حزب همه اتحاديهرئيس: 1947-1952
  معاون شوراي شهر مسكو: 1950
   شوراي عالي رهبري شورويRSFSRمعاون منتخب : 1951
  كميته مركزيعضو كميته مركزي و دبيرخانه : 1952
  . خدمت كامل-دبير شوراي عالي رهبري شوروي: 1953-1956
  سفير شوروي در ايران: 1956اوت 

  
  250سند شماره 

  1335 دي 17 -1957 ژانويه 7  
  اولكسيوآقاي : به  واترز: از

  كرنا كرده استو را در بوق ] شوروي[ پيشنهاد كمك تاگاشف: موضوع
 را در    پيشنهاد كمـك پگـف     ، دوره افتاده است و با مالقات خبرنگارهاي ديگر        نماينده تاس 
زده كـرد، او سـعي       ها را شـگفت     چون پيشنهاد كمك فقط يك روز روزنامه      . كند  بوق و كرنا مي   
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او به چند تن از خبرنگاران گفته است كه اين پيـشنهاد  . كند عالقه به اين مطلب را بر انگيزد      مي
روز گذشـته در    . بسيار جدي است و به صورت كتبي به وزارت امور خارجه تسليم شده است             
يـه چنـين   او ارا. يك مصاحبه مطبوعاتي از وزير امور خارجه درباره اين پيـشنهاد پرسـيده شـد      

  .پيشنهادي را تكذيب نكرد، ولي توضيحي نيز درباره آن نداد
  

  251سند شماره 
  محرمانه

  لسن بريكهمنآقاي : به  راسياس.  چارلز ان: از
  تاگاشف. ان. اس: موضوع

 زبان فارسي با هم احوالپرسي و قـدري         فقط به . اطالعات زيادي درباره اين شخص نداريم     
او با شنيدن اسم من بالفاصله فهميد كه يوناني تبار هستم و وقتي بـه او گفـتم                  . صحبت كرديم 

  .كنند كه اسپانيايي يا فرانسوي تبار هستم، خشنود شد كه بيشتر مردم با شنيدن اسم من فكر مي
 از   بـا او و خـانم بولـستر بـه زبـاني مخلـوط              همسرم بعداً به من گفت كه وقتـي تاگاشـف         

  . نشان داده است كه شخص باهوش و ذكاوتي استكرد، انگليسي و فارسي صحبت مي
برد و خيلي دوسـت دارد بـا مخـاطبش مـزاح              ها لذت مي    او به وضوح از مصاحبت با خانم      

، زفيليسـ رسـتان، زولتـان   او تنها روسي بود كه تا آخر ميهماني ماند و ظاهراً با كاردار مجا            . كند
  .خيلي دوست بود

  
  252سند شماره 

  1335 بهمن 15 -1957 فوريه 4  محرمانه
  فيليپ كالك

  يادداشت جهت بايگاني
   مالقات سفير شوروي با مسئولين وزارت امور خارجه ايران]:موضوع[

، مسئول بخش اروپاي شرقي در وزارت امور        مجدي فوريه، اسماعيل    2 روز شنبه مورخ     -1
، سفير شوروي در ايران، ديـدار و گفتگـو داشـته             گفت كه اخيراً با پگف     DCMخارجه ايران به    

 اظهـار   DCMه است، ولي بـه       را به خاطر مهارت ديپلماتيكش تحسين كرد       او گفت پگف  . است
اش بـه ديـدن شـاه         مرد خطرناكي است، او خيلي به شاه نزديـك اسـت، و همـه              «داشت پگف 

  .»رود مي
 به روابط نزديـك     هاي ديپلماتيك پگف     او گفت در همان گفتگو پس از تحسين توانايي         -2
تواند با آزاد كـردن پزشـكي كـه در             اشاره كرده و گفته است كه اين روابط مي          و شوروي  ايران

ظاهراً اين پزشك، كه يكي از هفت فرد دسـتگير شـده   .  دستگير شده است، بهبود يابد     كرمانشاه
  و يـا توسـط خـود مقامـات شـوروي            در زمان جنگ يا بـه اصـرار        است، در طول اشغال ايران    
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در اين مورد خاص، همسر پزشك مزبور از دولت ايران خواسـته اسـت كـه                . دستگير شده بود  
بعد از مـدتي بـه   . » رسيدگي خواهد كرد  مسئلهبه اين   « گفت كه    پگف. آزادي او را تضمين كند    

انـد، پزشـك       درگذشـته  شش پزشك ديگر در شـوروي     دولت ايران اطالع داده شد كه هر چند         
 بمانـد، و قـصد   كرمانشاهي هنوز زنده است، ولـي گفتـه اسـت كـه دوسـت دارد در شـوروي                 

 شـده اسـت تـا        فرستاده  بر اين، او به سفارت ايران در مسكو        هعالو.  را ندارد  بازگشت به ايران  
 در پاسـخ    ولـي سـفارت ايـران     .  برساند در آنجا نيز به اطالع مقامات سفارت      را  ها    همين حرف 

با وجود اين، در همـين اثنـا، همـسر    . استعالم وزارت امور خارجه چنين چيزي را تكذيب كرد        
 را هرش دريافت كرد كه نوشته بود قـصد بازگـشت بـه ايـران         اي از شو    پزشك كرمانشاهي نامه  

  . ندارد
 بـار    برگزار شـد، مجـدي     1956 نوامبر   29 كه در تاريخ      در ميهماني سفارت يوگسالوي    -3

اگـر خبـر محـروم      « و افزودن اين جمله كـه        ا ايران  ب ديگر با گوشزد كردن دوستي خوب پگف      
بودن يك ايراني از حق بازگشت به وطنش را به مطبوعات بدهم، يك رسـوايي بـزرگ ايجـاد                   

  را ناراحت كرده و     پگف مسئلهاين  .  پرسيده بود  درباره پزشك كرمانشاهي از پگف    » خواهدشد
، وزير دربار، و هم نخست وزير بـه  هم اقبال. او دوباره گفته بود كه به آن رسيدگي خواهد كرد         

در عين حـال، پزشـك كرمانـشاهي        . اند تا پزشك مزبور را آزاد كنند        سفير شوروي فشار آورده   
  . استهنوز در اتحاد شوروي

  
  253سند شماره 

  1335 بهمن 22 -1957 فوريه 11  محرمانه
  چارلز ويدني: به  فيليپ كالك: از

   فعاليتهاي شوروي در تهران]:موضوع[
   در تهرانهاي شوروي بندي فعاليت اطالعاتي براي كمك به جمع

، اخيراً بـا او      گفت سفير شوروي و كنسولش، بازاروف      DCM وزير امور خارجه ايران به       -1
  و اتحاد شـوروي     غيرنظامي بين ايران    نامه پيشنهادي هواپيمايي    مالقات كردند تا درباره موافقت    

  . با او گفتگو كنند
ار اين بود كه هيأتي با اختيارات زياد براي مـذاكره بـر سـر چنـين تـوافقي از                     خواست پگف
 پـيش از     به ايـران    را ولي وزير امور خارجه مطلوبيت اعزام چنين هيأتي       .  بيايد  به ايران  شوروي

هـا بـدون    د تبـادل تلگـرام   زير سئوال برده و توضيح داده است كه شـاي ،تعيين رئوس مذاكرات  
هـا نيـز      اينكه نتيجه مطلوبي داشته باشد براي مدت زيادي به طول بكشد و در نهايت شـوروي               

 رونوشـت  درخواسـت كـرده بـود كـه          در عوض، وزير امـور خارجـه از پگـف         . راضي نشوند 
.  قـرار دهـد    ا كرده است در اختيار ايران      با كشورهاي ديگر امض    هايي را كه شوروي     نامه  موافقت

 چـه كارهـايي      ها در گذشـته در ايـن زمينـه          تواند ببيند كه شوروي     بدين ترتيب دولت ايران مي    
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 رونوشـت كـرده و گفتـه بـود كـه            يت هيـأت مزبـور موافقـت      مأمور با لغو    پگف. اند  انجام داده 
 درباره امتيازات متقابل پرسـيد و وزيـر         DCM.  خواهد گذاشت  تيار ايران ها را در اخ     نامه  موافقت

امور خارجه گفت مسلماً در مورد آنها اصرار خواهد ورزيد، ولي افزود از آنجايي كـه خطـوط                  
، كند، مـذاكرات، حتـي اگـر هـم شـروع شـود              هواپيمايي ايران از خلبانان آمريكايي استفاده مي      

  .اي ختم نخواهد شد احتماالً به نتيجه
 گـزارش داده    طبق گفته وزير امور خارجه، سفارت ايران در مـسكو         :  مذاكرات ترانزيت  -2

در .  است تا گفتگوهاي ترانزيت را شروع كند        در راه تهران   بود كه هيأت مذاكره كننده شوروي     
 تقاضا كرده بود كه سفر هيـأت مـذكور را لغـو كنـد، ولـي               اسخ، وزير امور خارجه از سفارت     پ

مدير كل وزارت امور خارجـه      .  را ترك كرده است     اطالع داده بود كه هيأت قبالً مسكو       سفارت
حال صورت نگرفته اسـت     ه  هيچ گفتگويي تا ب   .  شده است  هرانگويد كه هيأت مزبور وارد ت       مي

. برنـد    بـه سـر مـي       در بغداد  زيرا كارشناسان حمل و نقل ايران براي مذاكرات بريتيش پتروليوم         
 شـروع مـذاكرات فـوق آمـاده      وزارتخانه مربوطه هم هنوز اعالم نكرده است كه چه زمان براي          

  مشاهده كرده است كه تعداد مقامات بازديد كننده روس از ايران           DGجهت اطالع،   . خواهد شد 
  .بسيار افزايش يافته است

  
  254سند شماره 

  1336 خرداد 30 -1957 ژوئن 20  فقط جهت استفاده اداري
  تاراسف: موضوع

 نيـست،   اي سرويس خـارجي شـوروي       ، يك مقام حرفه   ، دبير اول سفارت شوروي    تاراسف
 در   بـا پگـف    او پيش از آمـدن بـه تهـران        . كند   عمل مي  بلكه همچون دست راست سفير پگف     

  . كرد ي رهبري شوروي كار ميشوراي عال
  

  255سند شماره 
  1336 شهريور 5 -1957 اوت 27  محرمانه

  هاي كنسولي اياالت متحده ها و پست كليه ديپلمات: به
  حاد جماهير شوروي ـ اتهاي بلوك چين گزارش جابجايي ديپلمات: موضوع

 3 و بخـشنامه مـورخ       1948 مارس   8 در بخشنامه هوايي مورخ      وزارت امور خارجه آمريكا   
 و   دستوراتي در ارتباط با تهيه گـزارش از اطالعـات بيـوگرافي مقامـات شـوروي                1955ژوييه  

  . ابالغ كردنفراتبلوك تابعه و همچنين جابجايي اين 
 بـه   ت امـور خارجـه     بـر نيـاز مـداوم وزار       تأكيـد هدف از صدور بخشنامه حاضر تكـرار و         

 بـه يـا از   شـوروي  و   ديپلماتيـك بلـوك چـين      نفراتهاي فوري در ارتباط با جابجايي         گزارش
  . شوند  ميمأموركشورهايي است كه به آنها 
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 و كل جامعه اطالعاتي آمريكا دارد،       اي براي وزارت امور خارجه      اين اطالعات اهميت ويژه   
تحـوالت سياسـي    ) 1: (بينـي كننـده مـوارد زيـر باشـد           تواند بيانگر و يا پيش      بدين سبب كه مي   

الوقوعي كه داراي اهميت استراتژيك است، نظير نتايج جلسات يا مجامع كميتـه مركـزي                 قريب
تغييرات تاكتيكي در سياست خارجي اين بلـوك، نظيـر       ) 2(؛ يا   يروحزب كمونيست اتحاد شو   

.  ريـشه بگيـرد    هاي ديپلماتيك وزارت امور خارجه شـوروي        آنچه كه ممكن است در كنفرانس     
 كـه بـر   تواند بيانگر تحوالت بالقوه عظيمي باشـد     هاي اين بلوك مي     بنابراين، جابجايي ديپلمات  

  . خواهد گذاشت و يا مورد عالقه آن خواهد بودتأثيردولت آمريكا 
 مربوطه تقاضا دارد، در صورت امكـان        نفرات از تمامي    به همين دليل، وزارت امور خارجه     

  :، كهCASبا همكاري 
هـا، همـراه بـا        ؤساي هيـأت  ، اطالعات مربوط به ورود يا خروج كليه ر        با تلگراف فوراً  ) 1(

  .ها، محل اقامت اعضاي خانواده و غيره را اطالع دهند مطالب مربوط به برنامه
رتبه   ات كنسولي عالي  تر و مقام    پايه  دونهاي    اطالعات مربوط به ورود و خروج ديپلمات      ) 2(

 ،يگـر  اطالع دهند، مگر در مواقعي كه به سبب مقام بـاالي ديپلمـات و يـا شـرايط د               با پست را  
  .تر باشد ارسال اطالعات از طريق تلگراف مناسب

ها، مقامـات كنـسولي و سـاير          هاي مربوط به بيوگرافي ديپلمات      رويه و مراحل تهيه گزارش    
هـاي قبلـي و اخيـراً در          رسمي و فرهنگي همان است كه در بخشنامه         مقامات، و گروههاي نيمه   
  .هاي اجتماعي ابالغ شده است دستورات مربوط به تماس

  زدال
  

  256سند شماره 
  1336 مهر 5-1957 سپتامبر 27  سرّي

  مارچ. ال. روان سيس
  مشاهدات و گفتگوهاي شخصي]: موضوع[

 ساعت را در يك سفر ماهيگيري كه بـه          6 نزديك   1957 سپتامبر   27 گزارشگر در تاريخ     -1
هـا در طـول سـفر بـا خـودروي       سوژه.  انجام شد، گذراندرنكو اوليفي1957 سپتامبر  16پيشنهاد  

ناهـار را همـان   . راند، به نوبت گزارشگر را همراهي كردند پاكارد كه يك راننده روس آن را مي 
  .راننده تدارك ديد

 بـه دنيـا     ر مـسكو   سال پـيش د    34او  .  به دست آمد    اطالعات شخصي زير از كوزنتسف     -2
التحصيل دانشگاه مسكو است، با يك دختر روس ازدواج كرده، و بـا او و دو پـسر                    آمده، فارغ   

  گفت كه در طول جنگ جهـاني دوم        كوزنتسف. كند   زندگي مي  خردسالش در سفارت شوروي   
 وقتي بوده كه همـراه بـا        ،ها را ديده    كرده و اولين بار كه آمريكايي        ارتش شوروي خدمت مي    در

بـرد، قـدري       به سر مي   مدت سه سال است كه در ايران      .  شده است  نيروهاي ژاكوف وارد برلين   
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  . زبان فارسي مسلط نيستبهفارسي ياد گرفته است، ولي 
 شخصي آرام، هر چند صميمي، بود كه ناخواسته نگرشي بسيار منفي نـسبت               كوزنتسف -3

انگيـزي مطـرح نكـرد و وقتـي بـه محـل                بحـث  مسئلهاو هيچ   . داد  ها از خود بروز مي      به ايراني 
.  بـود  او در طـول روز كـامالً مطيـع اوليفيرنكـو          . شـد » ناپديـد «ماهيگيري رسيدم، خيلي سريع     

  .كند  خدمت مي در سمت وابسته در سفارت شورويكوزنتسف
 در گزارشي جداگانه ارسال شده است، هر چنـد در ايـن              اطالعات بيوگرافي اوليفيرنكو   -4

محل تفريحي فئودوسـيا در سـاحل       سفر متوجه شدم كه تعطيالت ماه ژوييه و اوت خود را در             
  . گذرانده استدرياي سياه

و قبالً و همچنين در طول ايـن        آيد،    هاي سياسي خوشش مي      از بحث و جدل     اوليفيرنكو -5
 را محاصـره كـرده اسـت،        وروي شـ   را متهم ساخت كه با نيروها و پايگاههاي ناتو         آمريكاسفر،  

او بـر دوسـتي     . كنـد    دخالت مـي    سرخ را به رسميت نشناخته و در خاورميانه         چين ،بدون دليل 
 كرد، ولـي گفـت دموكراسـي آمريكـايي واقعـاً دموكراتيـك       تأكيدملت شوروي با ملت آمريكا      

 سپس اوليفيرنكو. ه پوستان و استثمار كارگران را نمونه آورد  نيست، و تبعيض نژادي بر ضد سيا      
هـا را در      هايي كه ذكر كرده بود بحث كرد و مواضع معمول كمونيـست             درباره هر يك از نمونه    
  . اين ارتباط بيان داشت

 و مخالفت قاطعانه با بسياري      هايي از حسن نيت اياالت متحده       گزارشگر نيز با آوردن نمونه    
 مواضعش، به او پاسخ داد تا اينكه بحث ناگزير بـه            تأييد در   ،هاي مبسوط اوليفيرنكو    از استدالل 

  . بن بست رسيد
آوري اطالعات از گزارشـگر دربـاره منـابع اطالعـاتي و       در تالش براي جمع   اوليفيرنكو -6

 آوري شده مستقيماً به واشـنگتن       خابره اطالعات پرسيد، به ويژه اينكه آيا اطالعات جمع        مسير م 
گزارشـگر خـاطر   . گردد  ارسال مي و ناتوشود و يا ابتدا به ساير كشورهاي خاورميانه        مخابره مي 

 هيچ تالش آشكار    اوليفيرنكو. يري نيست نشان ساخت كه چنين سئوالي مناسب موقعيت ماهيگ       
  . آوري اطالعات انجام نداد ديگري براي جمع

 بـاز   اكتبر همراه با همسرش به تهران15، سفير شوروي، در تاريخ   او فاش ساخت كه پگف    
 در مورد جـايگزيني      سفارت آمريكا  هاي  خواهد گشت، و بدين ترتيب خواست حدس و گمان        

 -اش بـه تهـران بازگـشت         اكتبر همـراه بـا دختـر و نـوه          25 در تاريخ    پگف. (او را خاتمه دهد   
  ).همسرش بعداً به آنها ملحق خواهدشد

 قـرار    آمريكـا   محتويات اين گزارش به محض تهيه در اختيار مقامـات ذيـربط سـفارت              -7
  .گرفت

  باسكا. دبليو.                                                        جانمارچ. ال.             سي
       سرهنگ، وابسته نيروي هوايي اياالت متحده           سروان، دستيار                                 

  وابسته نيروي هوايي اياالت متحده                          
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  257سند شماره 
  1336 مهر 13 -1957 اكتبر 5  فقط جهت استفاده اداري

   تهران،فارت آمريكاس
  1957 اوت 27 - دستورات وزارت امور خارجه: مرجع

  هاي بلوك شوروي جابجايي ديپلمات: ]موضوع[
  :هاي زير را به تهران به ما اطالع داده است  ورود ديپلمات در تهرانسفارت شوروي

  ، دبير اولكوزنتسف. جي. اف
  به همراه همسرش اليزاواتا، دبير دوم، ساولچنكف. اي. اف
  ، وابسته، به همراه همسرش ناتاليجاورونكف. پي. آر

  :هاي زير را نيز اطالع داده است  عزيمت ديپلماتدر همين حال، سفارت شوروي
 بـه   1956 اكتبر   20ر سوم سفارت، كه در تاريخ       ، وابسته و بعداً دبي    ايوان افنديويچ شاربونكو  

  . معرفي شده بود، به همراه همسرش، نيناوزارت امور خارجه ايران
 بـه وزارت امـور خارجـه        1956 فوريه   15، دبير دوم، كه در تاريخ       پاول واسيليويچ رازاكف  

  .  بود، به همراه همسرش، والنتيا معرفي شدهايران
 بـه وزارت امـور خارجـه    1955 دسـامبر  10، دبير دوم، كه در تاريخ   واسيلي پترويچ ولكف  

  براي سفير                                         . معرفي شده بود، به همراه همسرش، مارياايران
  استل. سي. چارلز

  كنسول در امور سياسي
  

  258سند شماره 
  1336 آذر 19 -1957 دسامبر 10  محرمانه

  براون. ام.  لئو–وابسته نيروي هوايي اياالت متحده، تهران 
   اطالعات بيوگرافي سرهنگ دوم سيمون نيكا نورويچ سوكولف:]وضوعم[

 بـه دسـت آمـده و        20ايست از اصل سند فارسي كه از طريق منبع             اطالعات زير ترجمه   -1
، دسـتيار وابـسته نظـامي       اطالعاتي درباره بيوگرافي سرهنگ دوم سيمون نيكا نورويچ سوكولف        

  وارد ايران  1957 نوامبر   30اين افسر در تاريخ     . دهد   هوايي به دست مي     در امور نيروي   شوروي
شده است و جانشين سرهنگ نيكالي الكساندرويچ كوگوچف خواهد شد كه به گفته خـودش             

  . ايران را به مقصد اتحاد شوروي ترك خواهد كرد1957 دسامبر 10در تاريخ 
  

  بيوگرافي
  مون نيكا نورويچ سوكولفسرهنگ دوم سي: نام و درجه
   در ايراندستيار وابسته ارتش، نيروي هوايي و دريايي شوروي: يت كنونيمأمور
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  ، اتحاد جماهير سوسياليستي شوروينيروي هوايي شوروي: رسته سابق
  .، شهر ايوانو1922: دتاريخ و محل تول

  مسيحي: مذهب
  1952 مي ماه: تاريخ آخرين ارتقا

 خلبان؛  1943- 1941؛   دانشجوي آموزشگاه نيروي هوايي شوروي     1941 تا   1940از  : سابقه خدمت 
 دانـشجوي دانـشكده نيـروي       1951- 1946 خدمت در جبهه اول و چهارم اوكـراين؛          1945- 1943

  . بازرس ستاد نيروي هوايي شوروي1957- 1953 فرمانده اسكادران؛ 1953- 1951هوايي شوروي؛ 
؛ مدال ستاره طاليي؛ مـدال لنـين؛ دو مـدال           قهرمان اتحاد جماهير شوروي   : ها و افتخارات    مدال

به افتخـار   «جنگي درجه يك؛ مدال     » ستاره سرخ «الكساندر نوفسكي؛   : افتخارات. »پرچم سرخ «
امين سالگرد تشكيل ارتش اتحاد جمـاهير   سي«؛ مدال   »پيروزي بر آلمان   «؛ مدال »خدمات جنگي 

  .»به افتخار شجاعت«؛ مدال چكسلواكي »شوروي
  )1957 نوامبر 30 (1336 آذر 9: تاريخ ورود به ايران
  .نداشته است: پست در ساير كشورها

  فارسي: زبان
، دانشكده هنرهاي مكانيكي، آموزشگاه نيـروي هـوايي شـوروي   :  غيرنظاميتحصيالت نظامي و 

  دانشكده نيروي هوايي شوروي
  .ي يك پسر و يك دخترا، دارمتأهل: وضعيت تأهل و تعداد فرزندان

  .، خيابان چرچيل، سفارت شورويتهران: نشاني و تلفن دفتر
  

  رنظرات گزارشگ
او .  به زمين خورد و كاسه زانويش شكـست       G-2 سرهنگ كوگوچف به طور اتفاقي در دفتر         -2

به گزارشگر گفت اگر بالفاصله زانوي خود را در مسكو عمل نكند به دليل معلوليت جسمي تا                 
  براون. ام. لئو                 . آخر خدمتش وضعيت خدمت محدود پيدا خواهد كرد

  سرهنگ دوم، 
  كفيل وابسته نيروي هوايي اياالت متحده

  
  259سند شماره 

  1337 آذر 19 -1958 دسامبر 10  سرّي
  تهران، سفارت آمريكا

  1958 نوامبر CA-4290 -10: مرجع
  هاي شوروي زبان و حوزه مطالعات ديپلمات: ]موضوع[

 ايفـاد   در تهـران   هـاي شـوروي     يله اطالعات اضافي موجود در ارتبـاط بـا ديپلمـات          بدينوس
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  .اند، افزوده شده است  شده ديپلماتي كه به تازگي وارد تهران4اطالعات مربوط به . گردد مي
 سند حاضر در رده محرمانه ندارد، ولـي از آنجـايي كـه    بندي  هيچ اعتراضي به طبقه   سفارت

بنـدي    اطالعات مربوط به حوزه مطالعاتي نيز در اين سـند گنجانـده شـده اسـت، نبايـد طبقـه                   
  .تري براي آن انتخاب شود پايين
  

  حوزه مطالعات  زبان  نام
ها با زبان انگليسي  طبق گزارش  .، نيكالي امپگف

 ندارد ، ولي به آن اذعانآشناست
  

    )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .كوپديچيك، پطر پي
    )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  كسكوف، پطر

    فارسي )احتماالً(تركي   .اوليفيرنكو، گريگوري آي
  3انگليسي   .ولكف، ميخائيل ام

  5فارسي 
  5پشتو 
   5اردو 

سسه ؤفارغ التحصيل م
  هاي خارجي مسكو زبان

  5فارسي   .ورونين، آلكسي ال
  2انگليسي 

  

    2انگليسي   .كوزنتسف، پاول جي
    )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .متروف، پاول اي

    )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  . الكساندر اي]؟[
    3انگليسي   .تاراسف، نيكالي كي
  5فارسي   .سولديرف، ويال كي

  4فرانسه 
  

    ) وجود ندارداي اطالعات تازه(  .كوشلف، سوريس وي
  4فارسي   .كوزمين، ديميتري تي

  2انگليسي 
  سسه مطالعات شرقي مسكوؤم

  ساوچنكو، فدور
 )بايد ساولچنكو خوانده شود(

    فارسي

  2انگليسي   .اسكيرنف، ويكتور ام
  2آلماني 
  3فرانسه 
  4فارسي 
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      .تكاچ، ميخائيل كي
  2انگليسي   .ساراكف، ديميتري ام

  2فارسي 
  

  5فارسي   .كاليتا، ايوان وي
  انگليسي 

  

   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .خارچنكو، ميخائيل اف
  فارسي  .پولياكف، الكساندر وي

  فرانسه
  

    فارسي  .رومانچوك، پطر كي
  .شيكالف، واسيلي كي

  )بايد اشكيلف خوانده شود(
   5فارسي 
  5انگليسي 

دانشسراي مطالعات شرقي 
  شوروي

   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .وروسيف، آدري او
  5فارسي   .وسكانيان، گرانت او

  6ارمني 
  4انگليسي 

احتماالً دانشگاه مطالعات 
  شرقي مسكو

   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .زوتف، كنستانتين آي
    آلماني  .دوليو، گريگوري آي
    4فارسي   .اندريف، الكساندر اي
    2انگليسي   .كوگوشيف، نيكالي اي
   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .ماليوئين، ونيامين وي
    فارسي   .ميونين، ويكتور آي

  ]؟[ساكالف، 
  )بايد سوكولف خوانده شود(

    فارسي

    فارسي  .تاباچنكف، آنتونيان اي
    5فارسي   .آلكسيف، يوري كي
  4فارسي   .فدولف، يوگني كي

  4انگليسي 
  

  4فارسي   .ي ايكوزنتسف، نيكال
  4انگليسي 

  

   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .روگف، ويكتور ام
   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .اسميروكف، والديمير پي
   )اي وجود ندارد اطالعات تازه(  .ژاورونكف، روستيسالو پي
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  :تازه واردان
  

  .اسپولنيكف، ويكتور ان
  )8/58وابسته (

  2انگليسي 
  4فارسي 

  

  .كاپيشين، نيكالي وي
  )9/58(دبير سوم 

  4فارسي 
  2انگليسي 
  2آلماني 

  

  .كوزمنكو، گريگوري اي
  )7/58(وابسته نظامي 

    2فارسي 

  .سوبخانكلف، شاكر دي
  )9/58(دبير اول 

  فارسي
  تركي

  

  براي وزارت امور خارجه
  بولينگ. دبليو. جان

  دبيراول
  

  260سند شماره 
  1337 اسفند 30 -1959 مارس 21  محرمانه

   تهران،سفارت آمريكا: از
  سي.دي  واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1959 مارس 21 -1847سفارت :  مرجع

  ، از تهرانعزيمت سفير شوروي، پگف: موضوع
 مارس  20، صبح روز    ، سفير اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي     يخائيلوويچ پگف نيكالي م 

 و يـا    هنوز هيچ اعالميه رسمي درباره برنامه پگـف       .  را ترك كرد    همراه با همسرش ايران    1959
بـا وجـود ايـن، برخـي      .  بازخواهد گشت يا خير، منتشر نـشده اسـت         ناينكه به پستش در تهرا    

  . وجود داردشايعات و حقايق در مورد عزيمت آقاي پگف
 از فرودگاه با تشريفات كامل صـورت گرفـت و           به گفته دفتر وابسته هوايي، عزيمت پگف      

.  در فرودگاه حاضر بودند     براي بدرقه و خداحافظي با پگف       سفارت شوروي  اتنفرتقريباً همه   
 پگـف . عالوه بر اين، تعدادي از مقامات وزارت امور خارجه ايران نيز به فرودگاه آمـده بودنـد                

 نفـرات به گفته   . هاي هواپيما براي همه بوسه فرستاد       االي پله نيز شخصاً با همه دست داد و از ب        
  . حال و هواي دائمي داشت بودند، سفر پگفدفتر وابسته كه شاهد عزيمت پگف

ارش مورد وثـوق     اين گز  ،كند   را تا حدودي تقويت مي     خبر ديگر كه شايعه بازنگشتن پگف     
 ر بـه بنـد     از پيش براي حمل بـه شـوروي        است كه اسباب و اثاثيه تقريباً سنگين خانواده پگف        

ايعه  نيـز خبـر يـا شـ        هـاي ايـران     عالوه بر ايـن، تعـدادي از روزنامـه        .  فرستاده شده بود   پهلوي
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  . اند  را منتشر ساختهبازنگشتن پگف
 به اين سبب بركنار شده اسـت كـه جـايي بـراي سـفير                ها نوشت كه پگف     يكي از روزنامه  

 ت بـه پگـف     نـسب  هاي محكمتري با رهبران سياسي شوروي       ، كه رابطه  كنوني شوروي در قاهره   
 بـا   رابطـه  را در    برخي منابع ديگـر نيـز نـام پگـف         . دارد و منتظر شغل جديدي است، باز شود       

  .اند  بردهوضعيت سفير شوروي در قاهره
 ، ندارد گفگويد هيچ اطالعي از داليل سفر پ        از طرف ديگر، وزارت امور خارجه ايران، مي       

  .گردد اش رفته است و نهايتاً به سر كارش باز مي  به مرخصي ساليانهبجز اينكه پگف
 اخيراً يكي از كارمندان دفتر وابسته نظـامي آمريكـا بـا وابـسته نظـامي شـوروي در تهـران                    

 بـه مـسكو   » دسـتور داده بودنـد     « گفته بود كـه بـه پگـف        صحبت كرده بود، و وابسته شوروي     
توان به ضرس قاطع گفت كه آيا اين           باز نخواهد گشت، هر چند نمي      بازگردد، و ديگر به تهران    

دانـست    را يك تـراژدي مـي  مسئلهالبته او اين . نظر شخصي وابسته نظامي شوروي بوده يا خير  
 و   و اخيراً نيز به بهبود روابط ايـران        ايش را به خاورميانه      سالهاي زيادي از عمر حرفه     زيرا پگف 
ولي شكست اخير مذاكرات امضاي يك پيمـان عـدم تخاصـم بـه              .  اختصاص داده بود   شوروي

  .  خاتمه داده بوداي پگف زندگي حرفه
 را نـشان    البته اين اخبار ضـد و نقـيض عمـدتاً بالتكليفـي آينـده پگـف               : نظرات گزارشگر 

  . دارندتأكيد دهند، و بيشتر بر عدم بازگشت او به تهران مي
  براي سفير

  بولينگ. دبليو. جان
  دبيراول سفارت

  
  261سند شماره 

  1338 اسفند 1 -1960 فوريه 21  محرمانه
  سفارت عراق در تهران: محل

 دبيـر   ]؟[. پـي . ، جي ، دبير اول سفارت شوروي    كنستانتين ايوانويچ زوتف  : كنندگان  شركت
  دوم سفارت آمريكا

   با شوروي و آمريكاروابط ايران -گزارش گفتگو: ]موضوع[
  به آقاي زوتف   ، دبير سوم سفارت عراق در تهران      گزارشگر در مراسم توديع حاجب شبيبي     

  .معرفي شد
اي كشاند و با جديت درباره لـزوم تفـاهم             گزارشگر را به گوشه    كمي بعد از معرفي، زوتف    

او سـپس بـر     . ت كـرد  صـحب » آميز  همزيستي مسالمت «، و روابط حسنه و       و شوروي  بين آمريكا 
 براي كاهش نيروهاي مسلح و بـه همـان انـدازه كـاهش              هاي شوروي   اهميت اعالم اخير برنامه   

  .  كردتأكيدبودجه تسليحاتي 
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امات  را در اتخاذ اقد    هاي صادقانه اتحاد شوروي      انگيزه او گفت اميدوار است اياالت متحده     
  . پيروي كنديكجانبه درك و از الگوي شوروي

 در وضعيت بدي اسـت،   و اتحاد شوروي داوطلبانه گفت روابط ايران ، زوتف در ارتباط با ايران   
در پاسخ به سئوال .   هم در ايجاد چنين وضعيتي مسئول استولي نپذيرفت كه دولت اتحاد شوروي

 در امور    قاطعانه گفت اتحاد شوروي    من درباره حمالت تبليغاتي بر ضد شاه و دولت ايران، زوتف          
ر مـورد مواضـع اتحـاد       او در ادامه همان توضـيحات تكـراري را د         . كند    ساير كشورها دخالت نمي   

 داشت كه وضعيت كنوني نتيجه مستقيم اقدام سال گذشـته           تأكيد ابراز كرد و      در قبال ايران   شوروي
دا دولت  اصرار داشت كه ابتزوتف.  در شروع و سپس قطع مذاكرات پيمان عدم تخاصم استايران

  داد كه مبناي سفر هيأت مذاكره كننده شوروينويس پيشنهادي پيمان را به اتحاد شوروي ايران پيش
با وجود اين، دولت ايـران پيـشنهادش را         .  پذيرفته شده بود    بود، و از سوي اتحاد شوروي      به تهران 

  . گرفت و بدين ترتيب موجب شد كه مذاكرات متوقف شودپس 
 به سبب اصـالح برخـي مفـاد پيـشنهادي از     البته او تكذيب كرد كه ممكن است اقدام ايران 

، و گفت هيأت شوروي كامالً حاضـر بـود كـه همـان پيـشنهاد                باشد بوده   سوي اتحاد شوروي  
  . را بدون هر گونه اصالحي بپذيرداصلي ايران

 پس از اين اظهار نظر بيان كرد اين بود كه دولت ايـران صـداقت                خالصه نظراتي كه زوتف   
سازي روابـط     ها، كه از عادي     ها هستند، و نه روس      ندارد، قابل اعتماد نيست، و اينكه اين ايراني       

  .ندكن بين دو كشور جلوگيري مي
 بازگردد، گفت هنوز معلوم      چه زماني قرار است به تهران      وقتي از او پرسيدم كه سفير پگف      

.  بازگشت سفير چندان اهميتي ندارد،نيست و توضيح داد كه با توجه به روابط كنوني دو كشور           
  ]ادامه سند يافت نشد[ عادي شود و او گفت روابط بايد

  
  262سند شماره 

  1338 اسفند 3 -1960  فوريه23  محرمانه
    هوراس. اي. وابسته نيروي هوايي اياالت متحده، سرهنگ الرنس

   سفارت شوروينفراتگفتگو با : ]موضوع[  
  رباره جشن روز ارتش سرخ د سفارت شوروينفراتنظرات 

 در تهران به دست آمـد   اطالعات زير در گفتگو با وابسته سياسي سفارت اتحاد شوروي     -1
  :شود و بدينوسيله گزارش مي

وابسته سياسي اظهار داشت كه واقعـاً از بزرگـي          :  خلع سالح شوروي   -1 خبر شماره    -الف
البتـه وقتـي از او ميـزان        . زده است    شگفت هاي مسلح اتحاد جماهير شوروي       نيرو ميزان كاهش 

وقتي . دانست و يا نخواست آمار و ارقام دقيقي در مورد آن ارايه دهد              كاهش را پرسيدم، يا نمي    
ظاميـان از  هاي نظامي غيرن  خلع سالح را مطرح كرد، من هم در مورد وضعيت آموزش         مسئلهاو  
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دهد و نـام آنهـا    هاي نظامي مي به او گفتم وقتي كشوري به غيرنظاميان خود آموزش  . او پرسيدم 
سـالح جزيـي فقـط فهرسـت رسـمي            كند، پس خلع    هاي مسلح وارد نمي     را در فهرست نيروي   

وابسته سياسي در پاسـخ مـن   ]. و نه فهرست واقعي آن را     [دهد    هاي نظامي را كاهش مي      توانايي
هـاي    ديگر به غيرنظاميان خـود آمـوزش  مله متعصبانه را گفت كه اتحاد جماهير شوروي       اين ج 

  .دهد، ولي نگفت كه اين رويه از چه زماني خاتمه يافته است نظامي نمي
نظرات او از اين جهـت     . وابسته نظامي ظاهراً صادق و مايل به گفتگو بود        : نظرات گزارشگر 

. دهـد    را نشان مي   كه خط و خطوط حزبي عناصر مشغول به كار در سفارت شوروي           مهم است   
  . معرفي كرداو خودش را ويكتور اسپولنيكف

اي بـر جـشن روز ارتـش سـرخ            فضاي صميمي و دوستانه   :  مشاهدات پراكنده  -2 خبر   -ب
مخصوصاً تـالش   . مقدار زيادي ودكا براي ميهمانان چيده شده بود       يك ميز مجلل و     . حاكم بود 

آنهـا در حـد     . همسران وابستگان نظامي براي ايجاد فضاي اجتماعي از نوع غربي چشمگير بود           
اي داشـته باشـند و فـضاي ميهمـاني خيلـي              كردند رفتـار گـرم و صـميمانه         توان خود سعي مي   

  .  بود جماهير شورويتر از مراسم رسمي معمول سفارت اتحاد صميمي
نوازي به سبك غربي كـامالً        تالش چشمگير براي تلطيف روابط و ميهمان      : نظرات گزارشگر 

  . كامالً تضاد داشتمشهود و چشمگير بود و با فضاي مراسم رسمي قبلي سفارت شوروي
  هوراس. اي. الرنس

  سرهنگ، وابسته نيروي هوايي اياالت متحده
  

  263سند شماره 
  1338 اسفند 9 -1960 فوريه 29  محرمانه

   واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از
  ، دبير اول گزارش گفتگو با كنستانتين ايوانويچ زوتف: موضوع

  سفارت شوروي در تهران
  در تهـران هاي اجتماعي بـا مقامـات شـوروي        اي از تماس    يادداشت پيوست در حكم نمونه    

يادداشـت ضـبط اسـت،    نظراتي كـه در ايـن   . گردد جهت اطالع وزارت امور خارجه ارسال مي   
غيرعادي و يا روشنگر نيست، و فقط احساس سرخوردگي شديد مقامات شوروي از شكـست               

  .دهد مذاكرات پيمان عدم تخاصم در سال گذشته را نشان مي
گفتگوي ما به دليل پيوستن نماينده يك كشور ديگر به جمعمان ناتمام ماند و نتوانستم نظر                

  . جويا شوم و شورويسازي روابط بين ايران  را درباره جزييات تالش براي عاديزوتف
  

  يادداشت بيوگرافي
 1958 آوريـل    26 از تاريخ    دهد كه زوتف    ها نشان مي    اطالعات مندرج در فهرست ديپلمات    
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طبق اطالعاتي كه از شخص ثالث نامبرده در باال به دسـت آمـد،              .  است هلمتأ بوده و    در تهران 
  .كند  خدمت مي در تهران ماماست و در دو بيمارستان متعلق به شورويهمسر زوتف

  . عالقه داردطبق گفته يكي از منابع سفارت، زوتف بيشتر به امور اقتصادي در ايران
.  اسـت  ]؟[اش    اي نسبتاً سنگين دارد و موهايش بلونـد و چهـره             قدي متوسط، و جثه    زوتف

او . كند  انگليسي را خوب صحبت مي    . زند  رسد و عينك به چشم مي        ساله به نظر مي    40نزديك  
 فارسي بلد است و بـه گزارشـگر گفـت كـه             نيز همانند اكثر مقامات سفارت شوروي در تهران       

دهـد و بـدون      در گفتگو خيلي سريع پاسـخ مـي       . كند  هاي فارسي زبان را نيز مطالعه مي        روزنامه
  .ادب باشد، رك و صريح است اينكه بي

  اسكات. آر. رابرت
  دبير دوم سفارت

  
  264سند شماره 

  1339 دي 1 -1960دسامبر  22  محرمانه
   تهران-  سفارت شوروي،، كنسولي ايليچ اوليفيرنكورگريگو: ]موضوع[

، دسـتيار وابـسته نيـروي هـوايي، و          هـال .  از سروان رابـرت اي     1960 دسامبر   11در تاريخ   
  . در اقامتگاه تابستاني پذيرايي كردهمسرش

داد و ظاهراً تحت نظارت نبود، و شماره تلفن شخصي خود             خود را بسيار صميمي نشان مي     
 داد كه هر وقت بخواهد بدون اينكه مجبور شود از طريـق تلفنخانـه سـفارت                 را به سروان هال   

  .هاي اجتماعي مستقيماً با او تماس بگيرد  براي مناسبت،ا او صحبت كند بشوروي
  متأهل

، ) شـده اسـت   وارد تهران1955 ژوئن 13در تاريخ (برد   به سر مي سال در تهران  5به مدت   
  . استيف كرده و متولد شهر كي سي خدمت مي. ديقبالً در واشنگتن

 سفر كنند، و گفت كه شخصاً صـدور  كند به روسيه   دعوت مي  هاي سفارت آمريكا    از وابسته 
 ويزا براي آنها را تسريع خواهد كرد؛ وقتي در مورد پـرواز بـا هواپيمـاي خودشـان بـه روسـيه             

  .پرسيدند، پاسخي نداد
خواهـد كـه      پـذيرد؛ دلـش مـي       هـا را مـي      هاي كوچك آمريكايي    او گفت دعوت به ميهماني    

  .  فراموش شودU-2مشكالت مربوط به 
 نيـز در اقامتگـاه تابـستاني        ، وابسته سـفارت شـوروي     آقاي ويكتور نيكاليوويچ اسپولنيكف   

.  نبوده اسـت   برد، هرگز در آمريكا      به سر مي   او مدت سه سال است كه در تهران       . شتحضور دا 
  . شده است وارد تهران1958 اوت 15در تاريخ 

  .كنند  با هم كار مي خيلي دوست بود و شايد در سفارتظاهراً با اوليفيرنكو
  



  سفارت شوروي در ايران

 

551

  265سند شماره 
  1340 فروردين 5 -1961 مارس 25  سرّي 

  فورستر. جان اس: از
 وابستگان نيروي هوايي، ارتش و نيروي دريايي اياالت         -  سفارت آمريكا  بخش سياسي : به

  متحده
  ، كنسول سفارت اتحاد جماهير شورويوفميلويچ كنيكالي ايوان: موضوع

 بـا   1961 مارس   7 است، در تاريخ     موضوع گزارش كه جايگزين آلكسي لئونيدويچ ورونين      
  . شديرانهمسرش، آلكساندرا پاولوا و پسرشان اولگ وارد ا

  :اي كه از او در اختيار داريم به شرح زير است سابقه
        خدمت در تهران1940 تا 1938
                    خدمت در بغداد1944
                    بازگشت به تهران1945
   و مالقات با كميته بازگشت به وطن ارمنستان و سوريهن                  ديدار از لبنا1946
                كنسول سفارت شوروي در آمريكا1951 تا اوت 1949

  قطع روابط ديپلماتيك   (             كنسول سفارت شوروي در استراليا1954فوريه تا آوريل 
  ) به استراليا از پناهندگي پتروفپس                                        

  اسرائيل      كنسول سفارت شوروي در 1959 تا ژوييه 1955اوت 
  

 ، آقاي نيكالي ايوانويچ كليمـوف     سفارت شوروي يد  اي درباره كنسول جد     ازهآيا اطالعات ت  
   شده است، داريد؟ در تهرانو همسرشان، كه حدود دو هفته است جانشين آلكسي لئونيدويچ

  . بوده است در تهران1945-1944 و 1940-1939هاي  وبار در سالقبالً نيز د
اي   سال سـن داشـته باشـد، داراي قـد و جثـه     50آيد كه نزديك به     از ظاهرش اينگونه برمي   

  .متوسط، موي سفيد، و چشمان آبي است
  .فهمد كند ولي زبان انگليسي را خوب مي انگليسي را خوب صحبت نمي

  
 266سند شماره 

   اسفند5 - فوريه24  
   در تهران ارتش شورويافسرمشاهده : ]موضوع[

متـري،     را در خيابـان سـي      ، افسر ارتش شـوروي    اف  قلي  گزارشگر شهري ما، سرگرد سبحان    
ينان از هويـت افـسر      گزارشگر براي حصول اطم   .  كرده است  رؤيتها    نزديك دپوي نفت روس   

افـسر روس كـه فارسـي را بـا لهجـه            . مزبور نزد او رفت و آدرس دپوي پارچه را از او پرسيد           
  .كند، آدرس را به گزارشگر نشان داده بود تركمني صحبت مي
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 دوره هاي دن، روستف، و خاركف جنگيده بود در طول اف، كه در جبهه    قلي  سرگرد سبحان   
 هايي براي خانه فرهنگ شوروي مديريت كرد كـه از راديـو تهـران                آمد و برنامه   اشغال به ايران  

  .شد پخش مي
  .او لباس كارگري پوشيده بود.  زبان فارسي، ازبكي، تركمن و فرانسه را بلد استاف قلي

  
 267سند شماره 

  سرّي
   اطالعات بيوگرافي]:موضوع[

   نيكالي واسيليوچ كاماردين-1
  . يافت به سمت وابسته ارتقا1961ه ژوئن  كه در حدود ماكارمند سفارت

   وياچسالو الكساندرويچ ميليوشين-2
  ) معروفRIS(وابسته 

  همسرش يلنا پاولونا/ اوت وارد شد8در تاريخ 
  ) خدمت كرد در سمت كارمند دفتري در ايران1957در ماههاي فوريه تا ژوئن (
   فدور ايوانويچ ژاريكف-3

  دبير دوم
   وارد شدنا اوت به همراه همسرش زينايدا پترو8در تاريخ 

  ) در ايران خدمت كرد در سمت كارمند سفارت1955در سال (
  . خارج شد از ايران1958 يافت؛ در اكتبر  به سمت وابسته ارتقا1956ژانويه در 

   گريگوري ايليچ اوليفيرنكو-4
  كنسول سفارت

  .گردد  برمي خارج شد؛ احتماالً به ايران اوت از ايران13در حدود 
   الكساندر الكساندرويچ سيرومياتنيكف-5

  وابسته
   شد وارد ايران1961 ژوئن 6در تاريخ 

  ويرا ميخائيلونا: همسر
   يوري كنستانتينويچ الكسيف-]6[

  )كرد قبالً در سمت وابسته در همين جا خدمت مي(دبير سوم 
  يكاترينا فدورونا: همسر

  1961 ژوئن 20در تاريخ 
   فدور ايوانويچ ژاريكف-]7[

  ) در همين جا خدمت كرده بودقبالً در سمت وابسته و كارمند سفارت(دبير دوم 
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  )كه قرار است خيلي زود به او بپيوندد(زينايدا پترونا : همسر
   شاكر دولتشاكويچ سوخانكولف-]8[

  )امور فرهنگي(دبير اول 
  )تغيير دايمي( خارج شد  از ايران1961 ژوييه 3يخ در تار

  
  268سند شماره 

  1340 اسفند 10 -1962 مارس 1  فقط جهت استفاده اداري
  وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا: از

  طالعات بيوگرافي و ا يتوصيف ظاهر: موضوع
   كنسول تازه وارد سفارت شوروي- سكيفايلن نيكاليويچ پترو

 و بيوگرافي در طول ديدار اخير با كنسول اين سفارت به دست             ياطالعات مربوط به ظاهر   
  :آمد

  توصيف
اش بـه سـر        سـالگي  50 سالگي و يـا اوايـل        40 در سالهاي اواخر     رسد پتروسكي   به نظر مي  

سـبز و   -اي روشن، چشمان خاكـستري      قد كوتاه، هيكلي تو پر، كله گرد با موهاي قهوه         . برد  مي
  . يك دندان سفيد جلوزده دارد

  
  پيشينه

او گفت قبل از    .  آمده است  و دو فرزندش به ايران     است و به همراه همسر       متأهل پتروسكي
 نيز خـدمت كـرده       و قاهره  كرده است، ولي قبالً در بيروت        خدمت مي   در مسكو  آمدن به تهران  

انگليسي بلد نيـست، و     گويد    كند، ولي خودش مي        را خيلي روان صحبت مي     هزبان فرانس . است
  .هايش گفت كه قبالً زبان فارسي را نيز خوانده است در ميان صحبت

لمزه  
  

  269سند شماره 
  1341 فروردين 9 -1962 مارس 29  محرمانه

   مكزيكوسيتي،سفارت آمريكا: به  اسك ر-وزارت امور خارجه آمريكا: از
  1962 مارس 21 -2465 مسكو ،سفارت آمريكا: مرجع

  سفير جديد شوروي در مكزيك: موضوع
 كـه   خارجه شـوروي وزارت امور) غربي( اداره اول اروپاي رئيس، سيمن تاراسويچ بازارف  

 دار اين مسئوليت بوده است، در پست سفير جديد شـوروي در مكزيـك                عهده 1959از آوريل   
 خـدمت    در وزارت امور خارجه شـوروي      1944اگرچه او حداقل از سال      . منصوب شده است  
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 شواهدي دال بر آشنايي، يا تجربه خاص او با مسايل آمريكـاي التـين وجـود                 كرده است، هيچ  
  .ندارد

 بـود، از جملـه       از اعضاي هيأت ديپلماتيك شـوروي       كه در طول جنگ جهاني دوم      بازارف
را ) 1945درجه دو،  (پرستانه     جنگ وطن  و نشان ) 1944(مقامات پرتعدادي بود كه مدال افتخار       

از سوي كميـسارياي امـور خارجـه دريافـت          » هاي دولتي   يتمأمورآميز    انجام موفقيت «به دليل   
هـاي مختلـف بـين اتحـاد       او در مراسم امضاي پيمـان 1945 و 1944هاي    در طول سال  . داشت

، 1946در ژوئـن    .  حضور داشـت    و فنالند  ، يوگسالوي ، چكسلواكي  و لهستان  جماهير شوروي 
 در همـين پـست خـدمت        1951 شد و تا بهار سـال         كنسول سفارت شوروي در سوئد     بازارف

 بخش خاور نزديـك و      رئيس بازگشت و ابتدا معاون و سپس        سكوكرد، و در بهار آن سال به م       
 ويزايي براي او صادر شد تا بتوانـد     1949در اكتبر   .  شد  وزارت امور خارجه شوروي    خاورميانه

 حـضور يابـد، ولـي     در سازمان ملل متحددر مقام كنسول هيأت اعزامي اتحاد جماهير شوروي      
  .هيچ شاهدي دال بر انجام اين سفر وجود ندارد

 در 1957 شـد و تـا ژوئـن     كنسول سفارت شـوروي در تهـران  1953 در اكتبر سال  بازارف
 ها به محافل ديپلماتيك ايران در زمان خدمتش در تهران، طبق گزارش.  كردهمين پست خدمت  

پـس از  . كـرد  رفت و آمد داشت و در غياب سفير، موقتاً بـه عنـوان كـاردار انجـام وظيفـه مـي                  
، بـه رياسـت     1959 مي   ، معاون اداره اول اروپا شد و در ماه        بازگشت به اتحاد جماهير شوروي    

 امـور خارجـه     ت ديپلماتيك شوروي به كنفرانس وزيران     اين اداره رسيد و به عنوان كنسول هيأ       
 او را همراهـي     1960 در مارس     به فرانسه  خروشچف. اس. بعدها، در سفر ان   .  اعزام شد  به ژنو 

همان  مي    كه در ماه    به كنفرانس سران در پاريس     زامي شوروي كرد و در پست كنسول هيأت اع      
  .سال برگزار شد، انجام وظيفه كرد

هـاي اوليـه       است، هيچ اطـالع ديگـري از سـال         1914 اكتبر   2 كه   جز تاريخ تولد بازارف   ه  ب
  .نام داردهمسرش نينا پترونا . زندگي او در دست نيست
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  1341 ارديبهشت 1 -1962 آوريل 21  سرّي 
   تهران،سفارت آمريكا

  1962 آوريل CW-7863 - 3: مرجع
   به زبانهاي بيگانه در ايرانهاي شوروي ديپلماتتسلط  ميزان: ]موضوع[

 در تهـران بدينوسـيله       باال، سفارت آمريكا   مرجعمور خارجه در    متعاقب دستورات وزارت ا   
 را همـراه بـا توضـيحاتي دربـاره           در ايـران   فهرستي از نام نمايندگان ديپلماتيك و فني شوروي       

در اكثـر   . دارد  آنهـا ايفـاد مـي     يي كه با آن آشنا هستند و سطح تسلط بر هر يك از                ها  تعداد زبان 
شـود كـه او    ها به اين عبارت خـتم مـي   موارد، تنها اطالعات موجود درباره توانايي زباني روس      
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هرجا اطالعاتي در ارتباط با سـطح زبـاني آنهـا در            » .كند  تكلم مي «فارسي، انگليسي، و غيره را      
» S« در رتبـه     FSIدي آنهـا در     بنـ   دست بوده، قيد شده است، ولي اين اطالعات ندرتاً براي طبقه          

  .كافي است
چنانكه از فهرست زير پيداست،     . ها به زبان فارسي خيلي باالست       به طور كلي، تسلط روس    

هستند، و چند نفر ديگرشان نيز تقريباً       ) فارسي( دوزبانه   هاي شوروي   حداقل دو نفر از ديپلمات    
التحـصيل رشـته مطالعـات فارسـي از برنامـه             غهمين وضعيت را دارنـد؛ اكثـر ايـن افـراد فـار            

  .  هستندهاي مطالعاتي شوروي آموزي و حوزه زبان
  شود ها استفاده مي هايي كه در اين پست  زبان-1

  فارسي: زبان اصلي
  انگليسي:  اصليجايگزينزبان 

  تركي: زبان فرعي
  

  ورويرتبه ديپلماتيك ش  تسلط زباني نمايندگان عاليميزان -2
  

   تقريبي تسلط بر زبانميزان  )ها(زبان  عنوان و نام
 S-2  انگليسي  )پگف(سفير 
  فارسي  )سكيفپترو(كنسول 

  انگليسي
  فرانسه 

S-3 
S-2 
S-4 

  فارسي  )آنيسيمف(كنسول 
  انگليسي
  فرانسه

S-4 
S-3 
S-3 

  فارسي  )كليموف(كنسول 
  انگليسي
  فرانسه

S-2 
S-3 
S-2 

  
   ديپلماتيك، فرهنگي و فني سفارت شوروينفرات سطح تسلط زباني ساير -3

   تقريبي تسلط بر زبانميزان  )ها(زبان  عنوان و نام
   فارسي  )ساولچنكف(دبير اول 

   فرانسه  )شويتف(دبير اول 
  فارسي  )سوبولف(دبير اول 

  انگليسي
  

 نسبتاً خوب
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  )ولكف(دبير اول 
هاي  سسه زبانؤالتحصيل م فارغ(

  )خارجي مسكو

  فارسي
  انگليسي
  پشتو
  اردو

S-5 
  خوب

S-5 
S-5   

  فارسي  )كوزنتسف(دبير اول 
  انگليسي
  فرانسه

  نسبتاً خوب
S-2 
 

 ضعيف  فارسي  )لبدف(دبير دوم 
  فارسي  )ميكولسكي(دبير دوم 

  فرانسه
  در حال مطالعه

 مسلط
  فارسي  )بوريسنكو(دبير دوم 

  انگليسي
  پشتو

 
  خوب
  

  فارسي  )فپانكرات(دبير دوم 
  انگليسي

S-4مترجم شفاهي   
  خيلي ضعيف

  ضعيف  فارسي  )پالختي(دبير دوم 
  فارسي  )يرشف(دبير سوم 

  انگليسي
  فرانسه

  مسلط
  تا حدودي
  مسلط

  در حال مطالعه  انگليسي  )ديلدابكف(دبير سوم 
   مترجم شفاهيS-5  فارسي  )الكسيف( سوم دبير

  فارسي  )گورياچف(دبير سوم 
  انگليسي

  
  در حال مطالعه

  فارسي  )نيكاليف(دبير سوم 
  انگليسي

  در حال مطالعه

    فارسي  )اف علي(وابسته 
  ) اسپولنيكف(وابسته 

سسه مطالعات ؤالتحصيل از م فارغ(
  )شرقي مسكو

  فارسي
  انگليسي

S-4 
  به حد كافي

  ضعيف  ژاپني  )يكفسيرومياتن(وابسته 
  فارسي  )كستروف(وابسته 

  انگليسي
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  معلم  انگليسي  )والويچ(كارمند سفارت  
    فارسي  )موزورف(كارمند سفارت 
    انگليسي  )ژوراولف(كارمند سفارت 

  خوب  فارسي  )كرونف(كارمند سفارت 
  فارسي  )كوريجين(كارمند سفارت 

  انگليسي
  مترجم

   خوبنسبتاً
  خوب  فارسي  )ليخوف(كارمند سفارت 
  در حال مطالعه  انگليسي  )كوزلوا(كارمند سفارت 

  انگليسي  )كويومچيان(كارمند سفارت 
  ارمني

  خوبي
  

  انگليسي  )تروفيمف(كارمند سفارت 
  هندي

  مسلط
  مسلط

 S-2  فارسي  )كوزمنكو(ابسته نظامي و
  فارسي  )فوكوفسكي(دستيار وابسته نظامي 

  تركي
  عربي

  

    فارسي  )مليگين(دستيار وابسته نظامي 
كارمند دفتر وابسته نظامي 

  )والديميرف(
  مترجم  فارسي

  فارسي  )ياكونين(د دفتر وابسته نظام كارمن
  انگليسي

  قدري
  خيلي كم

 نماينده خبرگزاري تاس
  )ويستوسكي(

  فارسي
  انگليسي

  خوب
  خوب

  معاون نماينده تجاري
  )پانتليمونف(

  انگليسي
  چيني

  خوب
  

  مترجم  فارسي  )پاولف (TORGPRIDكارمند 
  مترجم  انگليسي   )ليسين (TORGPRIDكارمند 
  شكسته و بسته  انگليسي  )ماكارف( بيمارستان رئيس

  ضعيف  فارسي  )وينيك(پزشك بيمارستان 
  در حال مطالعه  فارسي  )ايليچف( بانك رئيس

    فرانسه  )بوريسف(كارمند بانك 
در حد كافي، با لهجه غليظ   فارسي  اينگوستراخ شبعه مشهدرئيس
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  روسي  آلماني  )پاولنكو(
  در حال مطالعه

 نماينده سابق تجاري، مشهد
  )يانكين(

  خوب، با لهجه مشخص روسي  فارسي

اي نزديك به  خوب با لهجه  فارسي  )برديف (نماينده تجاري، مشهد
در نوجواني زبان فارسي (ايراني 

التحصيل  را خوانده و فارغ
  ) استآباد دانشگاه عشق

  
  هاي زبان آموزي  برنامه-4

هاي خـصوصي زبـان فارسـي، انگليـسي و      ها در حال گذراندن كالس    تعدادي از روس  ) 1(
  . هستندفرانسه در تهران

  
 اختـصاص   هـاي شـوروي     هاي زبان انگليسي به فرزندان ديپلمات        دو بخش از كالس    - ]2[

  .يافته است
  براي كاردار

  شوارتز. اچ. هري
   در امور سياسيكنسول سفارت

  
  271سند شماره 

  سرّي 
  نيكالي ميخائيلويچ پگف]: موضوع[

 به مدت هفت سـال  1963وئن  تا ژ 1956، از سپتامبر     در مسكو  1905، متولد سال     پگف -1
 نيز سابقه درخشاني داشت، اين      اگرچه او قبل از سفارتش در ايران      .  بود سفير شوروي در ايران   

  .شد اولين باري بود كه در يك پست ديپلماتيك مشغول به خدمت مي
 از اين   رغم انتقاد برخي از اعضاي سفارت     ه   ب اش،  ، با توسل به ديپلماسي شخصي      پگف -2

او .  را از طوفان پر تالطم آن دوران عبـور داد           و شوروي  رويكرد، با موفقيت كشتي روابط ايران     
اش در بـه      نـه ناپـذير و فداكارا     در طول اين دوران پر تنش شديداً فعال بود و با تالش خـستگي             

اي كـه در بـدو ورودش بـه             دوش كشيدن مسئوليت سنگين بهبود فضاي نـامطمئن و خـصمانه          
هاي نسبتاً طوالني، ظاهراً به منظور        اگرچه او براي مدت   .  حاكم بود، از خود مايه گذاشت      تهران

گـشت،    ، بـه كـشورش بـازمي      حزب كمونيسم اتحاد شوروي    شركت در جلسات كميته مركزي    
 احتماالً نوعي اعتراض به روابطي بـود كـه شكـست مـذاكرات و اسـتمرار        ماندنش در شوروي  
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گفت كه    گاه مي . كرد   هر گونه اميد به بهبود آن را نقش بر آب مي            بر ضد ايران   تبليغات شوروي 
قابل درك است كه اظهـارات      .  بود گردد، ولي هميشه در موقع مقتضي در ايران          باز نمي  به ايران 

 كـه مـذاكرات تهـران را مختـل كـرد، او را           1961 در ژوئـن      به والتر ليپمن   موقع خروشچف   بي
  . ناراحت كرده باشد

زدايي روابط بود دنبال كرد و         همچنان هدف خود را كه تنش      بسيار، پگف  به رغم موانع     -3
 با عزم راسخ تالشي همه جانبه را در اين ارتبـاط  1960 در پاييز سال    پس از بازگشتش به ايران    

 او تمام وظايف رسـمي و       . در حوزه سياسي بسيار فعال شد      پگف. وجهه همت خويش ساخت   
داد و در عين حال از هيچ يك از وظايف ديپلماتيـك خـويش                تشريفاتي يك سفير را انجام مي     

. شد و تا ديـر وقـت مـشغول كـار بـود               زود بر سر كارش حاضر مي       صبح. كرد نيز كوتاهي نمي  
هـاي توريـستي ديـدن         محـل  داد و از     عالقه آشكاري به ميراث تاريخي ايـران نـشان مـي           پگف
رفـت، در     ات نفتي مي  تأسيسنمود، به بازديد      ها شركت مي    برداري از سد    كرد، در مراسم بهره     مي

او همچنـين وظـايفي را در باشـگاه         ... كـرد، و      روز قبل از افتتاح نمايشگاهها از آثار ديدن مـي         
هميشه براي صحبت كـردن     .  بر عهده داشت   و شوروي  و انجمن روابط فرهنگي ايران       شوروي

  .آماده بود، و مصاحب خوبي هم بود
. خنديـد   زد يا مي    اش شخص راحتي بود و هميشه لبخند مي          در مناسبات اجتماعي    پگف -4

دار چه مسئوليت سـنگيني اسـت و          كه او عهده  داد    اش اصالً نشان نمي     رفتار دوستانه و صميمي   
البتـه  . افتـاد  گـاه حتـي بـه پرگـويي مـي     . دهد شناسي خاصي كارهايش را انجام مي   با چه وظيفه  

اش در اواخـر      هايش را باور كرد، ولي او سرسختانه و به رغـم سـكته قلبـي                شد همه حرف    نمي
  .  نيل به هدفش بود به دنبال،1962 و مشكالت مكرر قلبي در ژانويه 1960اكتبر 
 بـا مقامـات حاضـر نبـوده          اگرچه نويسنده اين سطور هيچگاه در گفتگوهاي مهم پگف         -5

مـسلماً شخـصيت    . دستي بـوده اسـت      كننده بسيار چيره     مذاكره انديشد كه پگف    است، چنين مي  
محافل ايرانـي داشـت، و در همـين نقـش           سزايي در نفوذ فرهنگي به درون       ه  جذاب او نقش ب   

ان پرونده مأمور شركت كرد، تا جايي كه به آشكارش بود كه در عمليات سرويس مخفي روسيه     
سرويس فوق شأن و اعتبار بخشيد و توانست آنهايي را كه استعداد جاسوسي داشتند، مجذوب               

 ناشيانه بـه يـك كارمنـد دولـت          سيه اطالعات مخفي نظامي رو    مأموريكبار كه يك    . خود سازد 
توانـد در حكـم ميهمـان دولـت شـوروي از طريـق اتحـاد جمـاهير           آمريكا پيشنهاد كرد كه مي    

  . از اين پيشنهاد اطالع يافت و شخصاً از چنين پيشنهادي حمايت كرد سفر كند، پگفشوروي
تمـاس سياسـي داشـت، ولـي        ...  و    و شـپيلوف   ، كاگانويچ  در گذشته با مالنكوف     پگف -6

تنها نقطه ضعف او، البته اگر بتوان آن را نقطه          .  بدي بر او نداشت    تأثيرها هيچ     ظاهراً اين تماس  
، همـسر واديـم مويـسيويچ       اش بـا ويتاليـا اسـتپانوا شاموسـكايا          شـقانه ضعف ناميـد، رابطـه عا     

البته ما هيچگونه مدركي در اين ارتباط نـداريم و ايـن            .  بود TORGPRED، از مقامات    شاموسكي
ها مـدعي     بريتانيايي. ادعايي نسبت به او كردند     چنين   1958ها بودند كه در ماه مارس         بريتانيايي
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 ، آلكـسي لئونيـدويچ ورنـين    گفته بود كه در طول غيبتش از ايران به پگف بودند كه شاموسكايا  
 بر زنـدگي      منفي تأثير هيچ   مسئله چه بود، اين     به هر حال، هر   . بر ضد او گفته است    » چيزهايي«

  .  نداشتاي پگف حرفه
بـا تغييـر دولـت      .  بود  برخورد ماهرانه با مطبوعات ايران از جمله عوامل موفقيت پگف          -7

 ايجاد كند كـه      تالش بسياري كرد كه اين برداشت را در اذهان         1962ايران، او بعد از پاييز سال       
 به شخصيت محبوب مطبوعات تبـديل       ناگهان، پگف .  رو به بهبود است     و شوروي  روابط ايران 

داد    كه نشان مـي    رسيد   به چاپ مي   هاي داخلي ايران    هايي از او در روزنامه      شد و هر روز عكس    
شـد، مطبوعـات نيـز در         به دليل توجهي كه به او مي      . اسم شركت كرده است   او در اين يا آن مر     

. شـدند   چاپ اخبار مربوط به او راه اغراق پيش گرفتند و عموم مردم نيز از اين اخبار مطلع مي                 
سـف  اي بـراي خـداحافظي بـه ديـدن يو           سـابقه    به طور بـي    ، قبل از ترك هميشگي ايران     پگف

. ، رفـت  »اكو آو ايـران   «، در   ، و جهانگير بهروز   پرس در ايران    ، نماينده خبرگزاري يونايتد   مازندي
 روي جلد اي كه عكس پگف العاده ا انتشار شماره فوق ب 1963 ژوئن   30 در روز    جهانگير بهروز 
  . به چاپ رسانداي در تعريف و تمجيد از پگف آن بود، مقاله

، بـه  ، سفير سابق آمريكـا در ايـران  ويلز. ها چندان صميمي نبود  با آمريكايي روابط پگف  -8
هـا    هاي خشك و تـشريفاتي رابطـه ديگـري بـا روس             هيچوجه دوست نداشت بيشتر از تماس     

 شد، يعنـي     وارد تهران  1961 ژوئن   11، سفير كنوني آمريكا در ايران، در روز         هلمز. داشته باشد 
  ژوييـه بـه ايـران    12 در روز    پگـف . روي به اتحاد جمـاهير شـو      يك روز قبل از عزيمت پگف     

 اكتبـر بـدون     11 در تاريخ    پگف.  سپتامبر به ديدن او رفت     23 در تاريخ    بازگشت و سفير هلمز   
معلوم نيـست كـه آيـا ايـن عـدم رعايـت آداب              .  را ترك كرد   يران، ا دادن ديدار سفير هلمز     پس

 شده آنقدر درگير مذاكرات سياسي بود كه از اين مهم غافل            اجتماعي عمدي بود يا اينكه پگف     
 ژانويـه   10 تـا    پگـف .  كرده بودند  غفلتبود و يا اينكه كارمندانش از يادآوري اين وظيفه به او            

، دعـوت كنـسول     ، كاردار سفارت شـوروي    مفيسينآدر همين حال،    .  بازنگشت  به ايران  1962
 نيـز   1962يـه    ژوي 4 ژوئن پذيرفت و در تـاريخ        29 را براي شركت در ميهماني       سفارت آمريكا 

  . شركت كرد در ضيافت سفارت آمريكا به جاي پگف، كنسول سفارت شورويپتروفسكي
 شركت كرده   هاي رسمي سفارت شوروي      با وجود اين، چندين آمريكايي كه در ضيافت        -9

بياييـد و از بـاغ   «:  بـه آنهـا گفتـه بـود     مواجه شده و پگـف   بودند، هميشه با استقبال گرم پگف     
گويي » .خواهد به اينجا بياييد دلتان ميهر وقت .  و غيره استفاده كنيد    ، از استخر سفارت   سفارت

كننـده بـه دروازه سـفارت        يكباره و بـدون اصـرار شخـصي دعـوت          ،كه اگر كسي با آن دعوت     
هـاي بـسيار كـم        به هر حال، تماس   . شد، كاري دور از آداب انجام داده بود          نزديك مي  شوروي
 خـودش   پگـف .  همچنان در سطح بسيار رسمي، البته دوستانه، ادامه يافت         ها با پگف    آمريكايي

هـاي شخـصي بـا        كرد، ولي در واقع كارمندان او در تماس       نرسماً اين چند آمريكايي را دعوت       
  .ها دعوت او را ابالغ كرده بودند اين آمريكايي
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موهاي پر و يك دست سـفيدش بـه او          . تيپي است    خوش  شخص توان گفت پگف     مي -10
لباسي است، كه تقريباً در لباس پوشـيدن وسـواس دارد، و              او آدم خوش  . بخشد  وقار خاصي مي  

در او ظرافتي وجود دارد     . گردد  زند، چشمها به سويش برمي      هر گاه تنها در طول خيابان قدم مي       
ـ       . ها نيست   كه معموالً در روس    ا وقـاري اسـت و اصـالت خـانوادگي از           او فـرد متـشخص و ب

او به حدي در رفتارش مهربان است كه گاه حـالتي پـدر گونـه               . حركات و سكنات او پيداست    
  .كند پيدا مي
كـرد، وقـت       براي ديدار هر كسي كـه تقاضـاي ديـدنش را مـي             رسيد پگف    به نظر مي   -11
هـا   ات روستأسيـس هايي كه در  گيري  تصميماو در همه چيز دست داشت، زيرا در همه      . داشت

تعدادي . شد  كرد و در كوچكترين جزييات امور با او مشورت مي           گرفت، مشاركت مي    انجام مي 
كردند، او همه امور سفارتخانه را كامالً تحـت           خطاب مي » ارباب«اش او را      پايه  از كارمندان دون  

گيري و يا معالجه يك دوست وفادار در        كنترل داشت، و حتي قبول يا رد تقاضاي رفتن به ماهي          
او بـه   . شـمار ديگـرش     همه اينها عالوه بر وظايف بـي      . از بيمارستان شوروي با او بود     » خارج«

هايي بود كه براي فرزندان كارمنـدانش بـه نمـايش             كارمندانش توجه داشت و حتي نگران فيلم      
ها ديگر آن را حفـظ         كه بچه  ها آنقدر قديمي است     گذارند، و شكايت داشت كه يكي از فيلم         مي

هـايي    خـواهم بـدانم چـه فـيلم         مـي .  ما اصالً به فرزندانمان توجه نـداريم      «: گفت  هستند، و مي  
  ».توانيم برايشان نشان دهيم مي

 چرا حداقل يك زبان خـارجي را        ،اي   با داشتن چنين زمينه     جاي تعجب دارد كه پگف     -12
 و فارسـي بگويـد، بـه    هواند چند عبارت احترام آميز به انگليسي، فرانـس ت  او مي . هم ياد نگرفت  

ها   ولي وقتي به اين زبان    . هاي فوق را بلد است      كند او زبان    نحوي كه شنونده به اشتباه گمان مي      
  .هميشه يك مترجم همراه اوست. كند با او صحبت كنيد، كامالً دست و پايش را گم مي

داند، يك ميزبان خوشرو، باوقار و بـا           كه زبان انگليسي را نسبتاً خوب مي        همسر پگف  -13
 و  در طـول دوره بهبـود روابـط ايـران         . آيـد    يك گنج به حساب مي     محبت است، و براي پگف    

در . شـدند    جا با هم ظاهر مي       همه  و خانم پگُف   ، پگف 1963 تا ژوئن    1962 از نوامبر    شوروي
  . داد، نه فقط ميزبان خوبي بود، بلكه عالي بود مقابل هر وقت هم ميهماني مي

شـان نيـز بـا يكـديگر و فرزندانـشان بـسيار مهربـان و                  ها در روابـط خـانوادگي        پگف -14
  .گرفتند  تماس ميشان در مسكو باعطوفت بودند، و مكرر با خانواده

 در  1959، از اكتبـر     ، نماينده خبرگزاري تاس    اگرچه وياچسالو آناتوليويچ ويسوتسكي    -15
ـ         1963 همديگر را تا ماه مارس        بود، ولي گويا او و پگف      تهران ازي  كـشف نكـرده و هنگـام ب

گذاشـت     مي شطرنج به يكديگر عالقه پيدا نكرده بودند، البته شايد به اين  دليل كه ويسوتسكي              
 تـأثير گاه به هنگام بازي شطرنج، مـشروباتي كـه نوشـيده بودنـد بـر آنهـا                  .  در بازي ببرد   پگف
گفتنـد   ني با يكديگر خيلي دوست شده بودنـد، مـي  گذاشت و همسرانشان، كه آنها هم ناگها      مي

، يعني دوست ندارند بازيشان     »شوند  ها مي   درست مثل پسر بچه   «كه شوهرانشان، در اين شرايط      
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  . را قطع كنند
 عالوه بر زوجي كه از آنها نام برديم، ظاهراً روابط بسيار نزديكي هم بـا                 خانواده پگف  -16

، وابسته نظـامي، و ديگـري       يگر روس داشتند، يكي گيريگوري اندريويچ كوزمنكو      دو خانواده د  
هـا     بـا پگـف    خـانواده تاراسـف   . ، و همسرانشان  ، كنسول سفارت  نيكالي كنستانتينويچ تاراسف  

 نيز   روابط كاري نزديكي دارد و در مجارستان       گويد كه او با پگف       مي تاراسف. نسبتي هم دارند  
  .با او بوده است

 و در زمـان     داشـتند، » هاي مقـيم ايـران      روس«ها دوستان بسياري در ميان جامعه          پگف -17
. هايي بود كه براي بدرقه آمده بودند        ، ايستگاه قطار مملو از روس     1963عزيمتشان در ماه ژوئن     

اش را به خوبي انجام داده بود، و احتمـاالً حـاال              كرد، وظيفه    را ترك مي    ايران مسلماً وقتي پگف  
  .برد ر و افزايش مبادالت آن دو بيشتر لذت ميبين دو كشو» دوستي«از گرماي فزاينده 

  
  272سند شماره 

  1342 دي 9 -1963 دسامبر 30  محرمانه
  اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي]: موضوع[

  آلكسي والديميرويچ رومانف
؛ معاون اول بخـش     ي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي     كميته دولتي صنعت سينما    رئيس

  عقيدتي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي
كار است و نقشي اساسي در تشديد نظارت بر هنرمندان و             رومانف، كه يك تبليغاتچي كهنه    

 تأسـيس  به رياست كميتـه دولتـي جديدال     1963ارس   داشته، در ماه م    روشنفكران اتحاد شوروي  
او در پست رياست صـنعت      .  منصوب شد  صنعت سينماي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي     

كند كه قدرتمندترين نيـروي تبليغـاتي اتحـاد شـوروي             اي را كنترل مي     سينماي شوروي، رسانه  
 بوده است، در بيست و دومين        عضو حزب كمونيست   1939از سال   او كه   . توصيف شده است  

  نامزد عضويت در كميته مركزي حزب كمونيست اتحـاد شـوروي           1961 در اكتبر    كنگره حزب 
 بـر   خروشـچف . اس.د كه رياست آن را ان      درآم RSFSRشد و در همان كنگره به عضويت دفتر         

هـاي اتحـاد شـوروي بـه        عهده دارد و ارگان اصلي حزب براي بزرگترين و مهمترين جمهوري          
ً افسر سرويس امنيت داخلي بود، در كميسيون عقيدتي با نفـوذ               كه قبال  رومانف. آيد  حساب مي 

  .ت دارد و معاون اول بخش عقيدتي كميته مركزي استكميته مركزي عضوي
، به دنيـا    ، تولس اوبالس   در خانواده يك كارمند دولت در بِلف       1908 فوريه   16 در   رومانف

در مطبوعات شـوروي     1929 تا   1926هاي عالي ادبيات دولتي از سال         پس از تكميل دوره   . آمد
گـوركي   سر دبير روزنامـه      ،پراودامشغول به كار شد، و پس از مدتي معاون مسئول دبيرِ نشريه             

 ظاهراً به عنوان خبرنگار ، رومانفدر طول جنگ جهاني دوم.  شدسوتسكايا ديوروسيا  و   كومين
ها كارمند كميـسارياي خلـق در امـور داخلـي بـود و                كرد، ولي طبق گزارش     جنگي خدمت مي  
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روشنفكران در جبهه را بر عهده داشت، شـغلي كـه مـسئوليت آن              » بازرسي شخصي «يت  مأمور
شود كه در طـول ايـن سـالها،           گفته مي . ودتضمين وفاداري شخصي و درستكاري روشنفكران ب      

 يافته بود، روشنفكراني را كه بـه آنهـا مـشكوك بـود بـه                 كه به درجه سرلشگري ارتقا     رومانف
 همان شخصي بـود كـه در طـول          عالوه بر اين، رومانف   . فرستاد  ترين مناطق جبهه مي     خطرناك

 در  سولژنيتـسين .  را برعهـده داشـت     تگيري و حبس الكساندر سولژنيتـسين     جنگ مسئوليت دس  
 را در   يك روز از زندگي ايوان دنيسويچ      رماني با نام      با موافقت شخص خروشچف    1962سال  

 تـا  1945 از سـال  رومـانف . گاههاي كار اجباري استاليني منتـشر سـاخت  ومورد زندگي در ارد 
 تحصيل كـرد و ظـاهراً در         در دانشكده عالي خبرنگاري حزب كمونيست اتحاد شوروي        1949

زاپروچنـي ميـر، زامردنويـو       بـه نـام      نـشريه كومينفـورم    بر كارمنـدان     1955همان زمان تا سال     
 نظـارت داشـت، از سـال        در بخارسـت  ) براي صلح پايدار، براي دموكراسي مردمي      (دموكراتيو

  . ود ب معاون سردبير اين نشريه1955 تا 1953 دبير مسئول و از 1953 تا 1949
پيوسـت و در   به ارگان كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي  ، رومانف 1955در سال   
بـه  . هاي اتحاد شـوروي شـد        معاون بخش تبليغات و بسيج عمومي جمهوري       1957ماه مارس   

 كـه در آن كميتـه مركـزي دسـتخوش           1962 در سـال     دنبال برگزاري كنگره سراسـري حـزب      
 بـه معاونـت اول بخـش عقيـدتي كميتـه            ، رومـانف  1963تغييراتي ساختاري شد، و در ژانويه       

  حـزب تأسـيس مركزي منصوب شد، و در آوريل سال بعد به عضويت كميسيون عقيدتي تـازه    
 سـابق بخـش بـسيج عمـومي، و دبيـر كنـوني              رئيس،  الئيچف. اف. كه رياست آن را ال    درآمد،  

بخش عقيدتي ظـاهراً در حكـم ارگـان اجرايـي           .  بر عهده دارد   حزب كمونيست اتحاد شوروي   
  .كند امور عقيدتي و تحت نظارت كلي كميسيون عقيدتي عمل مي

 بود هـم بـه عـضويت كميتـه          سوتسكايا بلوروسيا  كه دبير روزنامه     ، رومانف 1949ال  در س 
 عـضو   1960او در سـال     .  درآمـد  روس و هم كميته مركزي حزب بـال       حزب مينسك اوبالست  

 به معاونت شوراي عالي شوروي اتحـاد        1962 شد، و در مارس      زي حزب آذربايجان  كميته مرك 
 بـراي اولـين بـار عـضو هيـأت      ، رومانف 1962در فوريه   .  درآمد جماهير سوسياليستي شوروي  

ارگان رسـمي كميتـه مركـزي حـزب كمونيـست اتحـاد       ) حيات حزب  (زنپارتينايا ژي تحريريه  
 را كـه در     المللـي فـيلم مـسكو        مسئوليت برگزاري سومين جشنواره بـين      رومانف.  شد شوروي
 تعلق گرفت   89 با نام     برگزار شد و جايزه بزرگ آن به فيلم جنجالي فدريكو فليني           1963ژوييه  

 شخصاً اين فيلم را محكوم و اعالم كرد كه انتخاب فيلم مزبـور نبايـد                رومانف. بر عهده داشت  
  .  در ارتباط با هنر و ادبيات تلقي گرددهاي اتحاد شوروي به معناي انحراف از سياست

.  به سير و سياحت در اروپاي شرقي پرداخت        1940 در اواخر دهه     ها، رومانف   طبق گزارش 
 سفر كرد    به اياالت متحده   ، به همراه هيأتي متشكل از دبيران نشريات شوروي        1961 مي   در ماه 

، 1963در سـال    .  در قبـرس شـركت نمـود       و سال بعد در دهمين كنگره حـزب پيـشروي كـار           
  . ديدن كرد و جمهوري دموكراتيك آلمان از مغولستانرومانف
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 در پست رياست كميته صنعت سينماي شوروي همچنان رويكرد عقيدتي سـفت و     رومانف
سختي نسبت به مسايل هنري اتخاذ كرده و اظهار داشته است كه مبارزه هنـري بـا ايـدئولوژي                   

اي بر سر آن       است كه هيچگونه مصالحه    بورژوازي همچنان يكي از روندهاي مبارزاتي شوروي      
ناپذير و خشن است، و برخي روشنفكران حتي او را       او يك تندروي انعطاف   .  نخواهد شد  انجام

اند كـه     مقامات آمريكايي گزارش داده   . دانند   مي الئيچفپذيرتر از     نا  تر و سازش    دشمني خطرناك 
.  كنترل آنها از او شديداً نفرت دارند        براي هاي رومانف   سازان جوان شوروي به دليل تالش       فيلم

 شـهرت   ها و كالً تعصب به روسيه       ها و يهودي     به تعصب عليه لهستاني    در طول جنگ، رومانف   
 شجاعت  و يك مدال  ) 1962،  1948(كارگري  او تا به حال دو نشان افتخار پرچم سرخ          . داشت

  .ه استدريافت كرد) 1947(كارگري 
  

  273سند شماره 
  1342 دي 12 -1964 ژانويه 2  سرّي

   بخش سياسيرئيس: به   منبع كنترل شده آمريكايي:از
   و سناي ايران]شوراي ملي [ از نمايندگان مجلسدعوت سفارت شوروي: موضوع

نيتـي تعيـين شـده      مطالب زير جهت اطالع شما و هر گونه استفاده مقتضي در چارچوب ام            
 بـراي   رؤيـت غيـر قابـل     «هر گونه گزارش از اين مطالب بايد با درج عبـارت            . گردد  ارسال مي 
. به عنوان منبع نيـست  منبع كنترل شده آمريكايي     صورت گيرد، ولي احتياجي به درج       » بيگانگان

  ).ب(منبع يك ايراني صاحب نفوذ است 
 چندين سناتور و همچنـين      1963 دسامبر   23 طي برگزاري ضيافتي در شب       سفارت روسيه 

 دعوت، و پس از ضيافت مبادرت به نمـايش فيلمـي            چندين نماينده مجلس ايران را به سفارت      
،  سـنا  رئـيس ه مجلـس از جملـه        نمايند 40نزديك به   .  شوروي كرد  »كوزموناوت«درباره برنامه   

خانم منصور دعوت نشده بود و به اشتباه در          (علي منصور ، آقا و خانم حسن    جعفر شريف امامي  
، سـناتور عبـاس     ، خانم مهرانگيز دولتشاهي   ، دكتر محمود ضيايي   )اين ضيافت حضور يافته بود    

  . در اين ضيافت حضور داشتند، و خانم هاجر تربيت، سناتور مصاحبمسعودي
  

  274سند شماره 
  1343 فروردين 3 -1964 مارس 23  بندي بدون طبقه

  اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي،ايران
  خورتيلف آلك ايالريونويچ]: موضوع[

  )امالي نام برگرفته از فارسي است(
  ، شركت بيمه اينگوستراخ شعبه مشهدرئيس

  .يم به تهرانانتقال دا
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 كـه هـم اينـك مـسئول          در مـشهد   ، نماينده تجـاري شـوروي     ردژپ نوريويچ برديف  : منبع
  . است در ايران در استان خراسانهاي اينگوستراخ فعاليت

  مشهد
  ام. پي. ج
  .)روسي كه به همراه اصل فرم فرستاده شده است -كارت فارسي (
  

  275سند شماره 
  1343 خرداد 19 -1964 ژوئن 9  محرمانه

  نلسن بريكهمآقاي : به   راسياس.ان. چارلز: از
  يچ وسكانيانگرانت آوانسو: موضوع

قبالً او را در ميهماني كه به افتخار        .  را براي دومين بار در منزل شما مالقات كردم         وسكانيان
  . داده بوديد، مالقات كرده بودمخانواده ترجليان

. مان را به يادداشت، و پس از تعارفات معمول كارش را شروع كـرد               مالقات قبلي  وسكانيان
من هم گفتم كـه ديپلمـات بخـش         .  دارم  از من پرسيد كه دقيقاً چه پستي در سفارت         وسكانيان

وقتي همين سئوال را از او كردم،       .  عالقه دارم  المللي و داخلي ايران     سياسي هستم و به امور بين     
  .كنم او سعي داشت از پاسخ طفره برود، و فقط گفت من هم در بخش سياسي كار مي

 مبني بر توافـق     1943دانم چرا وزارت امور خارجه اسناد سال          او سپس از من پرسيد آيا مي      
پـس از اينكـه توضـيحاتم را      .  را منتشر ساخته اسـت      براي تقسيم ايران   شوروي-ادعايي بريتانيا 

آيـد و      ننگ و رسوايي به حـساب نمـي        شنيد، گفت كه اسناد فوق براي اتحاد جماهير شوروي        
او بـا   .  قلمداد خواهنـد كـرد     ي بر ضد شورو   ها انتشار اين اسناد را تبليغات آمريكا        اكثر خارجي 

 را   اسناد فوق را به اين جهت حاال منتشر ساخته اسـت كـه بريتانيـا               ظرافت طعنه زد كه آمريكا    
مـا بـراي مـدتي دربـاره همـين          .  موافق نيـست   هاي آن در خاورميانه     رسوا كند، زيرا با سياست    
  .موضوع صحبت كرديم

 چيست و مـن هـم پاسـخ دادم كـه در حـال               از من پرسيد كه نظرم در مورد وضعيت ايران        
او مخالفتي با نظر من نكرد، و پرسيد كه درباره سياست خارجي اتحاد جمـاهير               . پيشرفت است 

 در اكتبر    و اتحاد شوروي   ويي اياالت متحده  من هم حرف را به رويار     . كنم   چه فكر مي   شوروي
هـا   خواست راكت  فقط ميخروشچف) 1: (او دو نظر درباره اين موضوع داشت      .  كشاندم 1962

متيـاز بگيـرد و از آن بخواهـد تـا            ا را در آنجا مستقر سازد تا بعداً براي برچيدن آنها از آمريكـا            
تحـت  ) 2( مـستقر سـاخته، برچينـد؛        پايگاههاي خود را كه در نزديكي مرزهاي اتحاد شوروي        

  .كرد  نميها به خاك اياالت متحده  مبادرت به پرتاب راكتهيچ شرايطي اتحاد شوروي
 حواسش به ايـن بـود كـه چـه كـسي بـه       ايمان، وسكانيان  دقيقه20 تا 15وي در طول گفتگ  

 به محض ورود و ديدن من، بـه سـوي مـا              از سفارت روماني   واسيلي موشويو . آيد  ميهماني مي 
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 ه با من احوالپرسي كرد، ولي فقط سري براي وسكانيان       او خيلي محترمان  . آمد تا احوالپرسي كند   
  .تكان داد و از ما جدا شد

 گفت كه   شديم تا ميهمانان ديگر را مالقات كنيم، وسكانيان         وقتي داشتيم از يكديگر جدا مي     
ي كه از ميزبانان خداحافظي كـرد دوبـاره   در پايان ميهماني هم وقت . بايد اين بحث را ادامه دهيم     

  .براي من دست تكان داد و تكرار كرد كه مايل است آن بحث را ادامه دهد
 با خيلي از ميهمانان گرم گرفته بود و بـه حـالتي غيررسـمي بـا     در طول ميهماني، وسكانيان  

هـاي    نديدم كـه بـا روس     . شناختم  نها را نمي  كرد، به ويژه با چند بريتانيايي كه آ         آنها صحبت مي  
ظـاهراً خيلـي راحـت بـا ميهمانـان گـرم       . ديگري كه در ميهماني بودند، چنـدان صـحبت كنـد     

  .ها صحبت كند داد كه بيشتر با غربي گرفت، و ترجيح مي مي
س، ولـي بـاهوش    اين است كه او ديپلماتي باتجربـه، قابـل دسـتر        برداشت من از وسكانيان   

 در  هاي شوروي   پرده من درباره فعاليت     او هيچ واكنش واضحي به اظهار نظرات كامالً بي        . است
  .المللي نشان نداد امور بين

  
  276سند شماره 

  1343 خرداد 20 -1964 ژوئن 10  بيگانگان براي رؤيتغير قابل  -   سرّي
  نلسن بريكهمآقاي : به  ويكتور ولف: از

  هاي بلوك شرق ديپلمات: موضوع
  تاگاشف. ان.  اس-1

 نوشـيدني الكلـي را خيلـي دوسـت دارد، و در اواخـر               كامالً معلوم است كه آقاي تاگاشف     
باز هـم معلـوم اسـت كـه از          .  بود شده» شل و ول  «ميهماني كه در منزل شما برگزار شد قدري         

  .آيد، به ويژه اگر بلوند باشند ها خوشش مي خانم
هـاي كمونيـست     گفت به شدت از چينيدر خالل گفتگوهايمان درباره زبان، آقاي تاگاشف 

كارهـايش اسـتفاده    تواند از زبان فارسي براي راه انداختن           خوب مي  آقاي تاگاشف . نفرت دارد 
 را كه به كار بردم، از       هايي  اشارهاو اصالً   . اش پشتوانه ادبي ندارد     با وجود اين، زبان فارسي    . كند

  . را نفهميد و حافظجمله چندين اشاره بسيار معروف به شعرهاي سعدي
  
   آقاي كاساتكين-2

 و ايـاالت  البي در مورد كنوانسيون جديد كنسولي بين اتحاد شوروي       هاي ج    حرف ،اين مقام 
  . داشتمتحده

متوجه شدم كه عادت ندارد مستقيمًا در چشم مخاطبش نگاه كند و دائماً بـه اطـراف نگـاه                   
» رگي مشروب كوكتل خيابان مديـسون     خي «او داراي نگاهي است كه دوشيزه فيتزجرالد      . كند  مي
  .شود كند ببيند چه كسي دارد وارد مي نامد، چرا كه هميشه از باالي شانه شما نگاه مي مي
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  وسكانيان. اي.  جي-3
بسيار كند و در رفتارش با خارجيان   بدون شك انگليسي را عالي صحبت مي      آقاي وسكانيان 
كنـد و از برقـراري        ظاهراً او در حضور خارجيـان احـساس نـاراحتي نمـي           . نرم و مؤدب است   

او مشغله زيادي دارد زيرا هميشه در حـال رفـتن از ايـن             . برد  مناسبات اجتماعي كامالً لذت مي    
گيـرد بـه    شود و هـر موقـع هـم جـايي آرام مـي      خيلي يك جا بند نمي    . جمع به آن جمع است    

نشيند، يا دستش را      دهد، يا روي صندلي مي      مثالً به درختي تكيه مي    . گذراند  خودش سخت نمي  
  .دهد گذارد و به او تكيه مي دور كمر مخاطبش مي

رود، و از اين پاسخ كه بـراي           مي او خيلي عالقمند بود بداند چرا شاه دارد به اياالت متحده          
 گفت كه   او به خانم تئودور اليوت    . رود خيلي راضي نبود     افتتاح يك نمايشگاه هنري به آنجا مي      

  . برگرددكند كه به شوروي  نفرت دارد و لحظه شماري مياز تهران
  
   زولتان سزفيلي-4

ني خيلي خوش گذشت هر چنـد در اواخـر ميهمـاني             و همسرش در ميهما    به آقاي سزفيلي  
. آيـد    بـدش مـي    معلـوم اسـت كـه از تاگاشـف        .  عجله داشت كه به منزل برگردد      خانم سزفيلي 

 اين بـود كـه خـانم سـزفيلي قـدري از رفتـار شـوهرش در ميهمـاني                    برداشت خانم فيتزجرالد  
آقـاي  . جامعه بلوك شـرق اسـت     » مشرب  خوش«هاي      از آن آدم    زولتان. زده شده است    جالتخ

 وقتي فهميد كه ماشين سـفارت     .  به هر نوع خانمي    -دهد  ها عالقه نشان مي      هم به خانم   سزفيلي
اي كـشاند و    را به خانه ببرد، مرا به گوشه       زه استيس و دوشيزه فيتزجرالد    ام تا دوشي    را صدا كرده  

  .ام تا دخترها فقط براي خودم باشند در گوشم گفت كه اين كار كرده
  

  277سند شماره 
  1343 خرداد 30 -1964 ژوئن 20  محرمانه

  مارتين هرتزآقاي : ه بخش سياسيب   نيوبري. او دانيل:از بخش سياسي
  مالقات با مقامات سفارت شوروي: ]موضوع[

 برگـزار شـد بـا     كه شب گذشته در سفارت اين كشور در تهـران      در مراسم روز ملي كويت    
چنـد هفتـه پـيش او را در         . كردم كه مثل يك رفيق شفيق حالم را پرسيد         مالقات   آقاي افنديف 

آن موقع، به زبان تركي با همـديگر صـحبت كـرده         .  مالقات كرده بودم   باشگاه سفارت شوروي  
، نيز در كنار مـا بـود، بـه زبـان            ، آقاي جاريكوف  بوديم، ولي شب گذشته چون همكار افنديف      

بعـد از  ).  فارسـي روان كه البته من فارسي شكـسته و بـسته و افنـديف       (فارسي صحبت كرديم    
.  نشان داد كه به همان اندازه به زبان انگليسي مسلط اسـت             افنديف  شد، تر  اينكه جمع ما بزرگ   

 از من در مورد     شد، و آقاي افنديف      مربوط مي  ا به شهر استانبول   هاي م   بخش اعظمي از صحبت   
  .آب و هوا و كالً وضعيت شهر سئوال كرد
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  خيلـي  انـد، و جـاريكوف       بـوده   پرسيدم كه آيا تا به حال در كويـت         از آن دو مقام شوروي    
  . باز شده استمحتاطانه توضيح داد كه فقط چند ماه است كه سفارت شوروي در كويت

همسرم قبالً او ( نزد او بردم قدري پس از آن همسرم را براي مالقات مجدد با آقاي افنديف       
توانيم خانم افنديف را هم ببينـيم،    يا مي از او پرسيدم آ   ). را در باشگاه شوروي مالقات كرده بود      

كـنم همگـي همـسران     و او همسرش را كه دور يك ميز در جمع چند زن ديگر، كـه فكـر مـي                
به جاي اينكه مـا را بـه سـمت ميـز ببـرد، رفـت و                 .  بودند، اشاره كرد   مقامات سفارت شوروي  

 قدري چاق بود، ولي خيلي زيبا به نظرمان آمد، بـا           خانم افنديف اگر چه   . همسرش را صدا كرد   
او ظاهراً زبان ديگري غير از روسي بلد نيست، ولـي بـا             .  فوت قد  5اي اروپايي و نزديك       چهره

هايمان را بـرايش      ماند تا همسرش حرف     داد و منتظر مي     هاي ما گوش مي     توجه تمام به صحبت   
آقـاي  .  سـاله  4 ساله و ديگري     8ارند، يكي   در پاسخ سئوال ما گفت كه دو دختر د        . ترجمه كند 

  .شود تر مي ها تربيت آنها نيز مشكل  گفت ظاهراً با بزرگتر شدن بچهافنديف
همان شب، همسرم سر صحبت را با خانم اوسيپوا، كه قبالً هم در چند موقعيت ديگر بـا او               

 همسرم درباره خـانم اوسـيپووا شـنيدم         تنها چيز قابل توجهي كه از     . صحبت كرده بود، باز كرد    
اين بود كه او تعجب كرده بود چرا هيچ يك از مقامات كويتي همـسران خـود را بـه ميهمـاني                      

 نيـز   البته جالب است بدانيد كه اين اولين باري بود كـه مقامـات سـفارت شـوروي                . اند  نياورده
  .ورده بودندهمگي همسران خود را به ميهماني آ

تركـي و فارسـي را خيلـي روان صـحبت           . ستگويد كه اهل باكو      مي آقاي افنديف : توضيح
  . گذرانده استگويد تحصيالت خود را كامالً در روسيه كند، ولي مي مي
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  1343 خرداد 30 -1964 ژوئن 20  محرمانه

  هرتز. مارتين افآقاي : به بخش سياسي  Jr، ويكتور ولف: اسياز بخش سي
  مالقات با مقامات بلوك شرق: موضوع
 اين فرصـت را پيـدا كـردم كـه بـا چنـدين تـن از مقامـات                    شب گذشته در سفارت كويت    

  . مالقات كنمهاي بلوك شوروي در تهران سفارت
خانم افنديف جثه كوچك و چـاقي دارد و         . اي تاتاري دارد    ست و چهره   اهل باكو  آقاي افنديف 

 فارسيِ آقاي افنـديف   . كند و ظاهراً فارسي بلد نيست       او فقط روسي صحبت مي    . هاست  شبيه روس 
دانـد و چنـد       او شعر فارسي را خوب مي     .  نيز آشناست  م است كه با ادبيات ايران     عالي است و معلو   

برند و براي   به سر ميآقا و خانم افنديف شش ماه است كه در تهران . بيت از سعدي برايمان خواند    
» مأموريـت مـنظم   «ز  البته مـن نفهميـدم منظـور آنهـا ا         . در تهران خواهند بود   » مأموريت منظم «يك  

گويي است، و وقتي فهميد كه من هنوز مجرد هستم گفت كـه مـن                  آدم بذله  آقاي افنديف . چيست
وقتي گفتگوي ما را براي .  اند دوستان زياد و خوبي دارم كه هنوز بار ازدواج را بر دوش من نگذاشته
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  .ميز به من انداختآ زنش ترجمه كرد، او پاسخي نداد، ولي نگاهي سرزنش
 بـه سـر      فارسي را خوب بلد است، و در حدود سه سال است كه در ايـران               آقاي جاريكف 

شناسـد    او سر از پا نمي    . گردد  مي   باز شود و به مسكو     يك هفته ديگر مأموريتش تمام مي     . برد  مي
  . نفرت داردگويد كه از ايران چون مي

نامـه هواپيمـايي غيرنظـامي بـين       گفتند كـه موافقـت   و هم آقاي جاريكف   هم آقاي افنديف  
كه كنار  » سينثيا رمزي «خانم  » .هم اينك عمالً در حال اجراست      « و اتحاد شوروي   اياالت متحده 

 ما ايستاده بود از آنها پرسيد آيا امكان استفاده از خط آهن سيبري براي رفتن از والدي وسـتك                  
هر دو نفر آنها قدري يكه خوردند، ولي گفتند كه اين سفر هـشت     .  وجود دارد يا خير    به مسكو 

بعـد از آن بـه   . ري چندان لذت بخـش نخواهـد بـود   كشد و افزودند كه چنين سف    روز طول مي  
مزاح به آن دو نفر گفتم آيا به هنگام سفر به خاور دور، دانستن زبان چيني الزم است، و آقـاي                     

  .»به هيچوجه«:  خيلي محكم گفتجاريكف
  

  279سند شماره 
  1343 مرداد 20 -1964 اوت 11  محرمانه

  1964 اوت 11: تاريخ  
  ، كاردار سفارت روماني»موشويو. وي«ميهماني به صرف نوشيدني در منزل : محل
، دبير اول سفارت  بولهايو، ، دبير اول سفارت شوروي  والديمير پانكراتف : هاي گفتگو   طرف
  فرانسه

  گزارش گفتگوها: ]موضوع[
   مقدمه-1

پـانكراتف  .  معرف كـرد   ، من را به آقاي پانكراتف     ، دبير سوم سفارت روماني    الكساندر ديما 
 در به همراه سه روس ديگر بود، كه يكي از آنها را به اختصار وابـسته نظـامي جديـد شـوروي             

 ضعيف است، ما به فارسي با همـديگر         از آنجايي كه زبان انگليسي پانكراتف     .  معرفي كرد  ايران
 چند دقيقـه بعـد بـه مـا          ديگران فاصله گرفتيم تا اينكه آقاي بوله      صحبت كرديم و به تدريج از       

فارسيِ . هايمان تعارفات معمول درباره خانواده و شغل را انجام داديم           در حين صحبت  . پيوست
  . خيلي خوب است، و او آدم رك و صريحي استپانكراتف

   شغل-2
 با وزارت امور خارجه ايران است و بيشترِ وقتش را به تنظـيم               گفت رابط سفارت   پانكراتف

او گفت كه به روابط     . گذراند  اش مي   ها و مذاكرات سطح پايين با همتايان ايراني         كردن يادداشت 
اي ندارد، ولي اولين سئوال جاندارش نشان داد كه واقعـاً              با كشورهاي ديگر چندان عالقه     ايران

  ). همين يادداشت4نگاه كنيد به بند . (اينگونه نيست
  ايران -نامه هوايي شوروي  مذاكرات موافقت-3
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نامـه     بر سر موافقـت     و شوروي   را محك بزنم پرسيدم مذاكرات ايران       براي اينكه پانكراتف  
بخـش    او لبخندي زد و گفت كه مـذاكرات رضـايت         . رود  هواپيمايي غيرنظامي چگونه پيش مي    

بعد از اينكـه بـه او       . رسيد  االن بايد به نتيجه مي    » به خاطر نفوذ و دخالت شما نبود      «است و اگر    
از او پرسيدم واقعاً چه مشكلي مانع توافق نهايي شـده           گفتم ما هيچ دخالتي در اين امر نداريم،         

كند كـه اتبـاع خـارجي بـه عنـوان              قبول نمي  او بدون تأمل گفت اتحاد جماهير شوروي      . است
مـه  نا  بـا آنهـا موافقـت    پرواز كنند مگر اينكه اتباع كشوري باشند كه اتحاد شوروي     INACخدمه  

ها بر ايـن مـسئله اصـرار نخواهنـد كـرد و                ايراني از نظر پانكراتف  . هوايي دوجانبه داشته باشد   
نامـه را    آمده است، احتماالً ظرف چند روز آينده موافقت به ايران  اي كه از مسكو     هيأت سه نفره  

  .نهايي خواهند كرد
 به جمع مـا پيوسـت و از آنجـايي كـه فارسـي بلـد                  از سفارت فرانسه    موقع ايو بوله   در همين (

  .)هايمان را به زبان انگليسي ادامه داديم  هم ظاهراً فرانسه بلد نيست، ما صحبتنيست، و پانكراتف
4- TUPAIR 

 بـر سـر      و ايـران   ، پاكـستان   در مورد توافق اخيـر تركيـه        از من پرسيد نظر آمريكا     پانكراتف
پاسخ دادم مسلماً ما مخالفتي بـا       . اي، اقتصادي و فرهنگي چيست      تر منطقه   هاي نزديك   همكاري

 اصـرار  پـانكراتف . هاسـت  كنيم اين نوع همكاري به نفع همه طرف يم و فكر مياين توافق ندار  
، داشـته   تواند مزاياي اقتصادي واقعي براي طـرفين، مخـصوصاً ايـران            داشت كه اين توافق نمي    

 بولـه . كديگر نيستند باشد، زيرا اقتصاد هر سه كشور بسيار شبيه همديگر است و اصالً مكمل ي             
هـاي    تر سه كشور در زمينه كمـك        نيز گفت كه كالً با نظر او موافق است، ولي همكاري نزديك           

هـايي نيـز بـراي گـسترش مناسـبات فرهنگـي        همچنين، زمينه . تواند برايشان مفيد باشد     فني مي 
 را   نيز با تكانِ سر، نظر بولـه       اتفپانكر. وجود دارد، هر چند كه ظاهراً چندان ساده نخواهد بود         

تأييد كرد، و سپس گفت از نظر او انگيزه اصلي اين توافق جديد سياسي است، و گفت دوست                  
كـردم    البته سعي مي  (پاسخ دادم   .  خواهد گذاشت  دارد بداند كه توافق جديد چه تأثيري بر سنتو        

 اي بـر سـنتو      كننـده   كه از نظر من توافق جديد نبايد لزوماً تأثير مختـل          ) پاسخم قانع كننده باشد   
 منتفع توانند با حفظ پيمان سنتو  باز هم مي و پاكستان، تركيهداشته باشد و اينكه سه كشور ايران

 با اين امر موافق بود، ولي افزود كه از نظر او دليل اصـلي انعقـاد پيمـان جديـد بـه                       بوله. شوند
المللي جـاري كـه    وضوح سياسي است، نه فقط بر اساس حمايت متقابل در برابر مشكالت بين 

، و   بـراي پاكـستان    ، كشمير  براي تركيه  مثالً قبرس (هر يك از اين سه كشور با آنها مواجه است           
، بلكه همچنـين نمـايش اسـتقالل از         ) ايران  و خوزستان  براي خليج فارس  » ناصري«تهديدهاي  

تـوانم بـا    گفتم نمـي  . آسياست-ر حوزه سياست آفريقا   غرب و مانوري براي اعمال نفوذ بيشتر د       
پيش از آنكه بتوانم بحث     . زد   فقط حرف خودش را مي      مخالفت كنم، ولي پانكراتف    تحليل بوله 

  .براي مدتي به بحث ادامه دادند بوله و پانكراتف. را ادامه دهم، مجبور شدم از جمع جدا شوم
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  اطالعات بيوگرافي
 درس   ساله كـه در شـوروي      15يك پسر   :  گفت كه ازدواج كرده و دو فرزند دارد        پانكراتف

ردم و  وقتي به اختالف سن فرزندانش اشاره ك      .  است  ساله كه در تهران    5خواند و يك دختر       مي
. دست خـودم نبـود    «:  ساله داشته باشد، لبخندي زد و گفت       15آيد كه يك پسر       گفتم به او نمي   

  ».كار خدا بود
، چطـور    پرسيدم كه حال همكارش، وسكانيان     همان شب به هنگام پخش فيلم از پانكراتف       

قدري تعجب كرد كـه طـوري       . برد   به سر مي   وز در تهران  گفت حال او خوب است و هن      . است
  .شناسم پرسم كه انگار خوب او را مي  را ميحال وسكانيان
 گفت خيلي به سـواحل دريـاي خـزر        .  را خوب گشته باشد     ايران رسد پانكراتف   به نظر مي  

او . ، اين شهر چندان هـم جـذاب نيـست         اي ندارد و از نظر او به استثناي مسجد اصفهان           عالقه
 در كند و خدا را شكر كرد كه محل اقامـت تابـستاني سـفارت       اش مي    كالفه گفت گرماي تهران  

كنم و يا يك منـزل خـصوصي خـارج از              زندگي مي  از من پرسيد آيا در سفارت     .  است شميران
  . سفارت دارم

  بخش سياسي
  راسياس. سي ان

  
  280سند شماره 

  1343 مرداد 21 -1964 اوت 12  محرمانه
  آقاي رنسام هيگ:  به  راسياس. چارلز: از

  هوايي جديد شوروي و ريايي، دمالقات با وابسته نظامي: ]موضوع[
، كه يـك    ، به وابسته نظامي جديد شوروي     در ميهماني شب گذشته كاردار روماني، موشويو      
  .سرهنگ بود، معرفي شدم، ولي نامش را متوجه نشدم

 سـال دارد، و   50نزديـك   .  پونـدوزن و هيكـل متناسـبي دارد        175 اينچ قـد،     8 فوت و    5او  
سفيدروسـت و چـشمان روشـني       . كنـد   موهايش تماماً سفيد است كه آن را به عقب شـانه مـي            

هميشه لبخند بـه لـب دارد، ولـي     . دارد كه هوش و ذكاوت در آنها پيداست       ) خاكستري يا آبي  (
وارداني بود كه انگـار       چند بار كه او را زير نظر گرفتم، مثل تازه         . ظاهراً خيلي هم خجالتي است    
  .آشناي زيادي در اينجا ندارند

 به من گفت كـه تـازه وارد تهـران         . كند   انگليسي را خوب صحبت مي     اين سرهنگ شوروي  
 دربـاره مـن نـشده        از سفارت روماني   ديما. معلوم بود خوب متوجه توضيحات اي     . شده است 

وقتي بـه او توضـيح دادم       . كنم  ام را پرسيد و اينكه در كدام سفارت كار مي           است و از من درجه    
 كـه ( هستم، خنديد و به يـك نفـر تبعـه چـك              هاي سفارت آمريكا    كه يكي از چندين دبير دوم     

  فوت قد، سر طاس، با عينك كه از من حال آقاي نلسن بريكهم             6دانستم، نزديك     نامش را نمي  
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ها همه جاي جهان بيـشترين نفـرات را           اين آمريكايي «: كه كنارش ايستاده بود، گفت    ) را پرسيد 
او هم كـه منظـور      براي همه كشورها صادق نيست، و       » همه جا «پاسخ دادم البته عبارت     » .دارند

  .ام كرد زدگي توأم با احترام، لبخندي حواله من را فهميده بود، با نوعي خجالت
ستي دارد، گفـت وابـسته ارتـش           وقتي از او پرسيدم در سـفارت شـوروي         نيـروي   - چـه پـ 

  ».قوقمردي با سه شغل ولي يك ح«:  نيروي هوايي است، و سپس به مزاح گفت-دريايي
  

  281سند شماره 
  1343 شهريور 2 -1964 اوت 24  محرمانه

  گهي.  اس.رنسام: به بخش سياسي  راسياس.   ان.چارلز: از بخش سياسي
  سرهنگ فاشوكف: ]موضوع[

 اوت در 23 كـه در تـاريخ    را در مراسـم روز ملـي رومـاني   براي دومين بار جناب سرهنگ   
هـاي بـسيار كوتـاهي كـه          در جريان صحبت  . سفارت اين كشور برگزار شده بود، مالقات كردم       

 چـه زمـاني بـه مـورد        و شوروي  نامه هوايي ايران     پرسيدم كه موافقت   داشتيم از جناب سرهنگ   
 پاسخ داد كه هيچ نقشي در ايـن مـذاكرات نداشـته و              جناب سرهنگ . اجرا گذاشته خواهد شد   

  .هيچ اطالعي هم از اجراي آن ندارد
  

  282سند شماره 
  1343 شهريور 2 -1964 اوت 24  محرمانه

  هيد. اس. رنسام: به بخش سياسي  راسياس.   ان.چارلز: از بخش سياسي
  ، دبير سوم سفارت شورويريجوف. اي. دي: ]موضوع[

  بـا آقـاي ريجـوف       اوت در مراسم روز ملي در سـفارت رومـاني          23در صحبتي كه مورخ     
 در زماني كه من در آقاي شيبورين.  بوده استداشتم، او گفت كه قبالً زير دست آقاي شيبورين  

هـاي    از صحبت آن طور كه    .  بود  بودم، سفير روسيه در رانگون     مأمور سفارت آمريكا در رانگون   
 بخـش اقتـصادي وزارت امـور        رئـيس  آمد، آقاي شيبورين     برمي جسته و گريخته آقاي ريجوف    

  . بوده استخارجه در مسكو
  

  283سند شماره 
  1343 شهريور 2 -1964 اوت 24  محرمانه

  راسياس.  ان. چارلز:به بخش سياسي  دهي.  اس. رنسام:از بخش سياسي
  ، دبير دوم سفارت شورويالكسيف. كي. واي: ]موضوع[

 بـه    اخيراً از دبير سومي سـفارت      ، آقاي آلكسيف   از سفارت شوروي   به گفته آقاي پانكراتف   
 بهتـر فارسـي صـحبت       گويد كه آقاي الكـسيف       مي آقاي پانكراتف . دبير دومي ارتقا يافته است    
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هـاي بـسيار      اي احراز اين پـست آمـوزش       بر او گفت آلكسيف  . تري است   كند و آدم باهوش     مي
هـا    ايران را حتي بهتـر از ايرانـي       « گشته،   تخصصي ديده و در طول تقريباً سه سالي كه در ايران          

  ».شناسد مي
  

  284سند شماره 
  1343 شهريور 2 -1964 اوت 24  محرمانه

  هيگ. رنسام اس: سياسيبه بخش   راسياس.  ان.چالز: از بخش سياسي
  ، دبير اول سفارت شورويپانكراتف: ]موضوع[

 او دعـوت     تماس گـرفتم و از      در سفارت شوروي    اوت، با آقاي پانكراتف    24امروز صبح،   
 در مركـز    كردم كه صبح چهارشنبه با من و پسرم به اجراي تمريني اركستر سمفوني پيتزبـورگ              

  .  بيايدIASفرهنگي 
 ظاهراً از اين تماس تلفني خوشحال شده بود، و متوجه شدم كه بدون هـيچ                آقاي پانكراتف 

چون از زمان و مكان اجراي تمرينـي اركـستر سـمفوني مطمـئن              .  من را پذيرفت   ي دعوت تأمل
 قرارمـان بـا او تمـاس        تأييـد  براي   11:30شنبه ساعت      از من خواست روز سه     نبودم، پانكراتف 

  . بگيرم
  

  285سند شماره 
  1343  شهريور3 -1964 اوت 25  محرمانه

  هيگ.  اس.رنسامآقاي : به بخش سياسي  راسياس.  ان.چالز: از بخش سياسي
  ، دبير اول سفارت شورويوالديمير پانكراتف: ]موضوع[

 اوت  23 كه در روز     در مراسم روز ملي روماني     را براي دومين بار      آقاي والديمير پانكراتف  
او نزد من آمد و نسبتاً گرم سـالم         .  برگزار شد، مالقات كردم    در سفارتخانه اين كشور در تهران     

  .و احوالپرسي كرد
همـسرش زبـان    . هايمان اطالعات زير را كسب كـردم        در طول صحبت  : اطالعات بيوگرافي 

 را اصـالً دوسـت      هـواي تهـران   . كنـد   داند، و فقط به روسي صحبت مي        ا فرانسه نمي  انگليسي ي 
  . يك يا دو انگشت دست راست را نداردپانكراتف. ندارد
  

نامه هـوايي    كه موافقتكند بيني مي   او پيش  :اتحاد جماهير شوروي  -نامه هوايي ايران     موافقت -1
 شوروي طي يك تا دو ماه ديگر به مورد اجـرا گذاشـته              با پرواز مقدماتي هواپيماهاي ايرفلوت    

 و اتحاد   نامه هوايي ايران     همان شبِ امضاي موافقت    ليخانياگويد كه ع     مي ايو بوله . (خواهد شد 
  .)نامه بين دو تا سه سال طول خواهد كشيد  به او گفته است كه اجراي كامل موافقتشوروي

  هـيچ يـك از نـشريات        از من پرسيد آيـا سـفارت آمريكـا          پانكراتف :ها   تبليغات كمونيست  -2
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به او گفتم كـه هـيچ       .  ارسال شده، دريافت كرده است      را كه اخيراً به ايران     جمهوري خلق چين  
اي دريافـت      نيز هيچ نـشريه    او گفت سفارت شوروي   . اطالعي از دريافت چنين نشرياتي ندارم     

او همچنـين   . اند  هاي ديگر چنين نشرياتي دريافت كرده       فارتخانهداند كه س    نكرده است، ولي مي   
گفـتم  . گفت راديو پكن در حدود يك يا دو هفته پيش شروع به انتقاد از رژيم ايران كرده است     

 راه انداخته اسـت، ولـي       ايم كه راديو پكن مبارزه تبليغاتي شديدي بر ضد ايران           ما متوجه نشده  
 شان بر ضد ايران     همچنان به تبليغات منفي   )  و پيك ايران   NVI(ديوهاي كمونيستي   دانيم كه را    مي

 هـستند، ولـي      سعي كرد انكار كند كه اين راديوها تحت نفوذ شوروي          پانكراتف. دهند  ادامه مي 
  .داند  خودش بهتر هر كس ديگري ميداد كه لبخندش نشان مي

   :تر نظرات كلي -3
 هنوز واقعاً روابط ديپلماتيـك       و جمهوري خلق چين     مدعي بود كه فرانسه    پانكراتف) الف(

  . اند رسمي با يكديگر برقرار نكرده
 براي رويدادهاي فرهنگـي مهـم هـيچ         USIS خيلي دوست داشت بداند چرا       پانكراتف) ب(
 را  در نادريUSIS گفت كه مركز قديمي پانكراتف. فرستند  نمي به سفارت شوروي   دعوتبليط  

در همين ارتباط بـه او      .  نرفته است  ديده است، ولي هنوز به مركز فرهنگي جديد در عباس آباد          
گفتم كه قصد داشتم او و همسرش را به كنسرت سمفوني پيتزبورگ دعوت كـنم، ولـي چـون                   

جازه ندارند بدون حـضور همكارانـشان بـا كارمنـدان            ا كردم كارمندان سفارت شوروي     فكر مي 
اي اين حرف را رد        با خنده  پانكراتف.  مالقات كنند، از اين كار صرف نظر كردم        سفارت آمريكا 

  .شود هر موقع بخواهم او را ببينم كرد و گفت خوشحال مي
 دارد بـا دخالـت در مـسايل گونـاگون در             عقيده داشت كه ايـاالت متحـده       پانكراتف) پ(

. دهـد   سرتاسر دنيا، حتي در مناطقي كه منافع چندان زيادي برايش ندارد، توان خود را هدر مي               
كند، او لبخند زد و سپس    ين كار را مي    نيز دارد دقيقاً هم    وقتي به او گفتم كه از نظر من شوروي        

وقتـي داشـت ايـن      . ها را درباره اوضاع كنوني جهان برايم گفت         اي از تحليل كمونيست     خالصه
طرفـي قابـل توجـه بـود، بـه مـن              داد، كه البته تالشش براي نشان دادن بي         توضيح را به من مي    

  .اطمينان داد كه قصد ندارد من را يك كمونيست كند
 گفت بيشتر با روشنفكران و كـارگران ايرانـي تمـاس دارد، و اطالعـات يـا                  تفپانكرا) ت(
  .هاي زيادي با اصطالحاً طبقات حاكم ندارد تماس
  

  286سند شماره 
  1343 شهريور 3 -1964 اوت 25  محرمانه

  هيگ.  اس.رنسامآقاي : به بخش سياسي   راسياس. ان. چارلز:از بخش سياسي
  ، دبير سوم سفارت شورويريجوف. اي. دي: ]موضوع[

ناسبت روز   به م  ، كاردار سفارت روماني   ينو اوت به دعوت موش    23در مراسمي كه در روز      
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  . مالقات كردم برگزار شده بود، با ريجوفملي اين كشور در سفارت روماني
 سانتيمتر قد دارد، الغر است، پوسـت روشـن و موهـاي             160 ساله است،  42 تقريباً   ريجوف

دانـد ولـي زبـان        زبـان فارسـي را خـوب مـي        . زنـد   اي روشن دارد و عينك به چـشم مـي           قهوه
مدعي اسـت كـه بـيش از        .  ساله است  11 و داراي يك فرزند      متأهل. اش ضعيف است    انگليسي

يـت  مأمور اولـين    يتش بـه تهـران    مأمور سال را در سرويس ديپلماتيك كار كرده است، ولي           11
آيد زيرا حدوداً چهار سال        مي  ايران در واقع اين دومين باري است كه به       . خارج از كشور است   

  . بوده استپيش نيز درايران
 دسـت سـفارت شـوروي       هـاي چيـره      از آن ديپلمـات    از نظر من ريجوف   : نظرات گزارشگر 

زده اسـت كـه رفتـارش تقريبـاً           هـول او ظاهراً به خودش چندان اطمينان ندارد، و چنان          . نيست
، اصالً اعتماد بـه نفـس       ، دبير اول سفارت شوروي    او در حضور پانكراتف   . كند  ناشيانه جلوه مي  

ي داشت در حضور مـن او        خيلي سع  تي بيان كرد، پانكراتف   انداشت، و وقتي بدون دليل اظهار     
  .زده نكند را خجالت

 را مالقات كـنم، آقـاي علـي         جالب اينجاست كه چند روز پيش، يعني قبل از آنكه ريجوف          
زده   ، كارمند سابق اداره چهارم وزارت امور خارجه ايران، در مورد رفتار ناشيانه و هول              خردمهر

طبـق گفتـه    .  بـرايم صـحبت كـرده بـود         به نام ريجوف   هاي سفارت شوروي    ميكي از دبير سو   
 پرسد از روابط ايران     آيد و مي     هميشه به اداره چهارم وزارت امور خارجه مي        ، ريجوف خردمهر
اند كه دوسـت ندارنـد         فهمانده اگرچه كارمندان اداره چهارم به ريجوف     .  تازه چه خبر   و آمريكا 

كنند، ولي او باز هم به كارش  دبانه تلقي ميؤچنين سئواالتي را بشنوند و اينكه رفتار او را غير م  
 خبر دهد به خانه او رفته بود، و وانمود كـرده            حتي يكبار بدون اينكه به خردمهر     . دهد  ادامه مي 

 را بـه    مسئله هم اين    خردمهر. بود كه آنها آنقدر با هم دوست هستند كه اين چيزها عادي است            
، اطالع داده بـود، و ميرفندرسـكي هـم بـا         مدير سياسي وقت وزات امور خارجه، ميرفندرسكي      

كند با نوشتن   است كه سعي ميزده شوروي هاي هول  از آن ديپلماتنده گفته بود كه ريجوفخ
وزارت خارجـه بـه     ) قـاره آمريكـا   (هايش با اعضاي اداره چهارم        هايي در مورد تماس     يادداشت

  .باالدستانش براي خودش امتياز كسب كند
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  هيگ.  اس.رنسام: به بخش سياسي  راسياس.  ان.چالز: از بخش سياسي
  ، دبير اول سفارت شورويوالديمير پانكراتف: ]موضوع[

وقتي رسيدم او .  او را مالقات كردم8:15وديم، امروز صبح ساعت    چنانكه قبالً ترتيب داده ب    
 گرداندم، و   IASسپس او را در مركز فرهنگي       . انداخت  داشت نگاهي به محل نصب اعالنات مي      

تئاتر نشستيم و به اجـراي تمرينـي اركـستر            پس از آن در آمفي    . داد  او هم خيلي عالقه نشان مي     
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 آنجـا مانـديم و سـپس بـراي صـرف يـك          10:15تـا سـاعت     .  گوش داديم  سمفوني پيتزبورگ 
  را به سفارت شـوروي      دقيقه هم آقاي پانكراتف    10:50در ساعت   . نوشيدني به منزل من رفتيم    

  . دقيقه به آنجا رسيديم11:10ساعت . رساندم
  

   بيوگرافياطالعات
خواند، يك دختـر شـش سـاله      درس مي ساله كه در مسكو 15 عالوه بر يك پسر      پانكراتف

  مدعي اسـت كـه اهـل مـسكو         پانكراتف. كند   زندگي مي  نيز دارد كه با او و همسرش در تهران        
 اولين پست ديپلماتيـك او در خـارج از           در پاسخ به سئوال من گفت كه تهران        پانكراتف. است

او .  بوده اسـت  در تهران1960 تا 1956 است و اينكه او قبالً هم از سال اتحاد جماهير شوروي  
هاي طوالني، شايد قدري بـيش از حـد،            كارمندانش را براي مدت    ويگفت اتحاد جماهير شور   

او ظـاهراً بـه     . دارد  اند، نگـاه مـي      هاي تخصصي ديده    در كشورها يا مناطقي كه بابت آن آموزش       
نـدارد پـس   گويد كه دوست   عالقه دارد و قدري با آن آشناست، با وجود اين، ميفرهنگ ايران 

  . بازگردداش، كه احتماالً يك سال ديگر تمام خواهد شد، به ايران يت كنونيمأموراز اتمام 
او . نـوازد   داديم از او پرسيدم آيـا خـودش موسـيقي مـي             وقتي داشتيم به موسيقي گوش مي     

يدم چـه  از او پرسـ  . لبخندي زد و دست راستش را به من نشان داد، كه انگشت نـشانه نداشـت               
مـن از ايـن   .  مجروح شـده اسـت   گفت كه در جنگپانكراتف. اتفاقي براي دستش افتاده است  

او پيش از آنكه    : فرصت استفاده كردم و سئواالتي از او پرسيدم كه نتيجه آنها اين اطالعات شد             
روسيه خـدمت كـرده و   ]؟[او در جبهه   .  پيوسته بود  يبه سن سربازي برسد به پياده نظام شورو       

 مجروح شده بود، و در نتيجه آن به پشت جبهه اعـزام شـده و همانجـا خـدمت               1943در سال   
كرد كه اگر درست فهميـده باشـم          پيش از آنكه مجروح شود، در گروهي خدمت مي        . كرده بود 

حه اصلي آنها فقط يك مسلسل سبك بـوده، و  او گفت اسل. يك گروه شناسايي ويژه بوده است   
آوري اطالعات محرمانه و غيرمحرمانه       ها به جمع    آنها بيشتر وقت خود را در پشت جبهه آلماني        

زدند و    اين گروه دست به خرابكاري نمي     . گذراندند  و ارسال آن براي واحدهاي ارتش خود مي       
بـوده كـه    » نيروي ويژه «ن گروه نوعي    كنم اي   فكر مي . (كردند  از درگيري با دشمن هم پرهيز مي      

داده و در طــول آن مــردم آنهــا را يــاري  يــت انجـام مــي مأمور درمنـاطق تحــت اشــغال آلمــان 
  .)اند رسانده مي

 تومـان   1600ام ماهيانـه فقـط        اي كه كرايـه كـرده       شنيد من بابت خانه      از اينكه مي   پانكراتف
او گفت كه با همـسر  . شوم، خيلي تعجب كرد م و خودروي شخصي خودم را سوار ميپرداز  مي

آپارتمانـشان يـك    . كنـد   و دخترش در يك آپارتمان دو اتاقه در محوطـه سـفارت زنـدگي مـي               
البته او افزود كه اين مقـدار هـم بـراي آنهـا كـافي اسـت چـون اكثـر                     . آشپزخانه و حمام دارد   

تر از اين هم عادت دارند، زيرا         هاي حتي كوچك    ر آپارتمان شهروندان مسكو به زندگي كردن د     
  . خيلي زياد شده است جمعيت مسكوبعد از جنگ
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هـاي عـصبي را       كشد و معتقد است كه سيگار كشيدن تـنش           مي »ال اند ام  « سيگار   پانكراتف
  .كند آرام مي

  
   و سنجريپانكراتف

، رهبـر اركـستر    رسـيديم، آقـاي حـشمت سـنجري    IASكمي بعد از اينكه به مركز فرهنگي   
، نـزد مـا آمـد و         پـانكراتف  ديـدن   با اش وارد آنجا شدند، و سنجري       ، با خانواده  سمفوني تهران 

با وجـود ايـن، چـون مطمـئن نبـودم كـه او چـه كـسي اسـت، از               . احوالپرسي گرمي با او كرد    
مفوني  هم نام او را به ياد نداشت، و گفـت كـه رهبـر اركـستر سـ                پانكراتف.  پرسيدم پانكراتف

  .بعد از آن نامش يادش آمد.  استتهران
 دقيقه با پيانيست صحبت كردم و در همـان مـدت   10در طول اجراي تمريني سمفوني، من     

گفـت، و      چـه مـي     پرسيدم كه سـنجري    از پانكراتف .  بود  مشغول صحبت با سنجري    پانكراتف
 يكـي از بهتـرين       گفته است از نظر او اركستر سمفوني پيتزبـورگ          پاسخ داد سنجري   پانكراتف
 در طـول  اش از اركسترهاي شوروي ات شخصياين را از روي مشاهد  . هاي جهان است    اركستر

  . گفت سفرش به اين كشور در سال گذشته مي
  :امور ايران

اش اسـتفاده      به نحو احسن و كامل از درآمدهاي نفتي         گفت به عقيده او اگر ايران      پانكراتف
هـا    كرد تا زماني كه ايرانـي       با وجود اين، او احساس مي     .  مبدل خواهد شد   »بهشت«كند، به يك    

 او گفـت سـر  . شان را كنار نگذارند، اين كار ميسر نيست هاي رواني و اجتماعي بعضي از عادت  
. انـد   داند آنها چه كـاره      يوس كننده است، زيرا انسان دقيقاً نمي      أها خيلي م    و كار داشتن با ايراني    

شـود، يـا آن را        كنند، فرداي همان روز نظرشان عـوض مـي          ك چيز توافق مي   يك روز بر سر ي    
  . كنند كنند و يا از زير آن شانه خالي مي فراموش مي

  
   و اياالت متحدهروابط اتحاد جماهير شوروي

 بـه مـسايل      و شـوروي    گفت كه اي كاش رقابت آمريكـا       هايمان پانكراتف   در ميان صحبت  
  .انداخت شد، و اختالفات ايدئولوژيك مردم جهان را به خطر نمي فرهنگي و فني ختم مي

  
  عالقه به علي پاشا صالح

 هنوز علـي   بدون مقدمه از من پرسيد آيا سفارت      داديم، پانكراتف   وقتي به اركستر گوش مي    
 است ولي فقط به طور پاره وقت كـار          گفتم كه هنوز در سفارت    .  را در خدمت دارد    پاشا صالح 

رفتـه و بـه سـخنان          به مجلس مـي    يت اخيرش در تهران   مأمور گفت در طول     پانكراتف. كند  مي
او در آنجـا    . كرده است   از اين راه فارسي خود را نيز تقويت مي        . داده است   نمايندگان گوش مي  

  .ديده است  را ميآقاي صالح
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  1343ريور  شه21 -1964 سپتامبر 12  محرمانه

  هيگ.  اس.رنسامآقاي : به بخش سياسي  راسياس.  ان.چالز: از بخش سياسي
  1964 سپتامبر 9، شرح مشاهدات شخصي در ميهماني سفارت بلغارستان: ]موضوع[
، مجبور شد خيلي زود مراسم را ترك كند زيرا سفير مجارستان             چپرتلي  ميهمان مجاري،  -1

 شده به حدي مريض است كه شايد نتواند اسـتوارنامه خـود را در روز                كه به تازگي وارد ايران    
  . سپتامبر، كه از قبل تعيين شده، تسليم كند12

 5 فوت  5مرد قد كوتاهي نزديك به      . اند  شده  يك زوج جذاب مجار نيز اخيراً وارد ايران        -2
زن نيـز تقريبـاً همـان انـدازه اسـت، بـا        .  پوندي، و موهاي بلوند دارد     165اينچ، ولي جثه قوي     

البته با مرد مجار صحبت نكردم و وقتي هم         . زن انگليسي بلد نيست   . موهاي مشكي، و زيباست   
 باشند كـه مـاه مـارس        ]؟[ همان آنتال    شايد. (شدم، نامش را نفهميدم     كه به آن خانم معرفي مي     

  ). شدندوارد تهران
.  شـده اسـت    اخيـراً وارد تهـران    ) زنم دبير سوم باشـد      كه حدس مي  ( يك بلغاري جديد     -3

 پوند وزن،   170 اينچي،   9 فوت و    5 سال دارد، با قد      30نزديك  .  است ]؟[نامش چيزي شبيه به     
او قدري انگليسي بلـد     . زند  اي رنگ به چشم مي       و عينكي تقريباً قهوه    موهاي مشكي كم پشت،   

او به همسرم گفتـه     . كند   شنيده است كه او دارد با زبان رومانيايي صحبت مي          ماست ولي همسر  
است كه همسرش شش ماه پيش فرزندي آورده و به محض اينكه او در تهران جـا گيـر شـود،                    

گفته است كـه در راه عزيمـت بـه تهـران، سـه روز را در           او  . همسرش نيز به اينجا خواهد آمد     
خيلـي خوشـحال اسـت كـه        . شود كه آن شهر آنقدر كثيف باشـد          گذرانده و باورش نمي    بغداد
  . بهتر است خيلي از بغدادتهران
، مفييـس  نيز در آنجـا بودنـد ولـي مـن آن           كنم ميهمانان معمول سفارت شوروي       فكر مي  -4

كـه توصـيف او در       (]؟[ظاهراً يك نفر ديگر غيـر از        .  را در آنجا نديدم    ، يا وسكانيان  پانكراتف
 5اين مرد نزديـك بـه       .  شده است  نيز وارد تهران  ) اي به عرض خواهد رسيد      يادداشت جداگانه 

 سـال  35شود، ولي شايد بيشتر از    پوند وزن، با سري كه دارد طاس مي        140 اينچ قد،    6فوت و   
در . كـرد   هايش معرفي مي    او را به هم بلوكي     تاسهمسر زيبا و بلوند خبرنگار      . هم نداشته باشد  

 افتاد كه از باالي شانه كـسي كـه بـا او صـحبت        پاوشوكف اثنا، چشمم به چشم سرهنگ    همين  
) به شيوه معمـولش كـه گـويي قـدري خجالـت زده اسـت              (كرد مرا ديد، سري تكان داد و          مي

خته بود، و يا شـايد هـم قـدري          هايش گل اندا    ظاهراً گونه . ام كرد   لبخندي به نشانه سالم حواله    
  . بود مشروب خوردهزياد

.  كه قدري دورتر از من ايستاده بود، سالم كردم         هاي چكسلواكي    از ديپلمات   به هوتارك  -5
 بـه مـا گفـت       هاي رومـاني     از ديپلمات  در كنار او يك خانم بلند قد و زيبا ايستاده بود كه ديما            

  .ها در كنار هوتارك نديده بودم قبالً او را در هيچ يك از ميهماني.  استركهمسر هوتا
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  1343 شهريور 21 -1964 سپتامبر 12  محرمانه

  هيگ.  اس.رنسامآقاي : به بخش سياسي  راسياس.  چارلز ان: از بخش سياسي
   ، دبير سوم سفارت شورويريجوف: موضوع

 برپا بود، وقتـي داشـتم بـا عبـاس            سپتامبر در سفارت بلغارستان    9در مراسمي كه در تاريخ      
  . نزديك شد تا با من صحبت كند به ماكردم، ريجوف  صحبت ميمزدا

با لهجه روسي غليظ به فارسي گفت كه اطالعات دقيقي در مورد گروه رقص محلي روسي                
، موزيسين معـروف، برنامـه اجـرا كنـد،          كه قرار است در هفته آتي به رهبري آرام خاچاتوريان         

  .آيد  مياو گفت گروه فوق مستقيماً از كابل. ندارد
ي أ پرسيد و اينكه قصد دارم به چـه كـسي ر      نظرم را در مورد انتخابات آتي آمريكا       ريجوف

هـا    تواند بفهمـد آمريكـايي       گفت نمي  ام، ريجوف   وقتي به او گفتم كه هنوز تصميم نگرفته       . دهم
هـاي    وقتـي گفـتم اول رسـانه      . حمايـت كننـد   » واتـر  لـد م ديوانه، گُ  اين آد «توانند از     چگونه مي 

را به سناتور مزبور دادند، حالت تـدافعي بـه خـودش            » ديوانه« بودند كه لقب     تبليغاتي شوروي 
ر اتو   لدگرفت و وقتي هم همسرم را به او معرفي كردم و گفتم كه او نيز از طرفداران سناتور گُ                  

  . اش در هم شد است، واقعاً چهره
 خيلي سريع موضوع صحبت را عوض كرد و پرسيد چند فرزند داريم و سـئواالتي        ريجوف

دارد، و دوست دارد كه يـك دختـر      ) به نام اسلوان  ( ساله   9او گفت كه فقط يك پسر       . نظير اين 
ه اين دليل به ميهماني نيامده كه حوصله رفتن به آرايـشگاه            او گفت همسرش ب   . هم داشته باشد  
پ آخـرش هـم چيـزي       ااش عالي است، و چك       گفت وضعيت سالمتي   ريجوف. را نداشته است  

كرد كه فقط يكبار در بيمارستان بستري شده اسـت، آن هـم بـه                 او افتخار مي  . نشان نداده است  
 اگر حرف او را درست فهميـده باشـم، او گفـت كـه در                .دليل تصادف جيپش در دوران جنگ     
  .)ظاهراً همسرش يك پرستار بوده است. (بيمارستان با همسرش آشنا شده است

  
  290سند شماره 

  1343 شهريور 28 -1964 سپتامبر 19  محرمانه
  بيوگرافي  راسياس.  ان. چارلز: از بخش سياسي

  حسن ارسنجاني: ]موضوع[
 زماني كه وزيـر كـشاورزي       گويد ارسنجاني   ، مي سوشيتدپرسآ، خبرنگار محلي    پرويز رائين 

» يتخاصـ   رسـاني بـي     هـاي كمـك     سياسـت «بود يك بار به او گفته بود كه هر چنـد بـه دليـل                
 ارسـنجاني . هـا نيـز دلِ خوشـي نـدارد          ها از دست آنها بسيار عصباني است، از روس          آمريكايي

.  گفته اسـت    داشته چيزهايي به رائين    در ايران  ، سفير سابق شوروي   درباره گفتگويي كه با پگف    
 اتحاد جمـاهير شـوروي    » هاي تجاوزكارانه   سياست«ً از      گفته است كه شديدا     به رائين  انيارسنج
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 انتقادهاي ارسنجاني  نيز كه مرد بافهم و شعوري بود، برخي از            انتقاد كرده بود، و پگف     به پگف 
خواست نـشان دهـد كـه          جزييات اين انتقادها را به ياد نياورد، ولي مي         رائين. را قبول كرده بود   

 اخيـراً بـه او گفتـه اسـت كـه اگـر              در واقـع، ارسـنجاني    .  فقط ضدآمريكايي نيـست    ارسنجاني
هاست،  كـه      ترين راه حمله به آمريكايي      سياستمداري بخواهد بين مردم محبوبيت پيدا كند ساده       

  .  دانند به هر حال اكثر مردم آنها را مسئول تداوم رژيمي غيرمردمي و ستمكار در كشورشان مي
 به قدرت برسد، حتماً سعي خواهـد كـرد از شـرّ      ه ارسنجاني  گفت به اعتقاد او چنانچ     رائين
او احتمـاالً   . خواند، و اكثرشان هم آمريكايي هستند، خالص شود         مي» مشاوران زيادي «آنچه او   

ها كه    ياسرائيلجز  ه  سعي خواهد كرد تا تعداد مشاوران خارجي ديگر را نيز كاهش دهد، البته ب             
 بايـد از مـدتها قبـل     معتقد اسـت كـه ايـران    ارسنجاني. رين احترام و اعتماد را به آنها دارد       بيشت

  . كرد  برقرار مياسرائيلروابط ديپلماتيك قانوني با 
  

  291سند شماره 
  1343 مهر 21 -1964 اكتبر 13  محرمانه

   هيگ.اس. رنسام: به بخش سياسي  راسياس.  ان. زل چار:از بخش سياسي
  ، تهران، تاسگورمن بايكف: ]موضوع[

  بايكف  اكتبر برگزار شد، با    13در ميهماني نمايش فيلم كه به دعوت سفير لهستان در تاريخ            
 درباره تحوالت همـان روز صـبحِ مجلـس در ارتبـاط بـا               وقتي داشتم با مازندي   . صحبت كردم 

 ديگر هم بود     يك روس  همراه بايكف .  به سوي ما آمد    كردم، بايكف    صحبت مي  كنوانسيون ژنو 
، دبيـر اول و وابـسته مطبوعـاتي          او را نيكالي كاپيشين    بايكف. كه تا آن وقت او را نديده بودم       

از آنجـايي كـه    ). نگاه كنيد به يادداشت جداگانه درباره كاپيـشين       . ( معرفي كرد  سفارت شوروي 
 سـر   بودند، به تدريج از آنها جـدا شـدم و بـا بـايكف             » رفقاي قديم « ظاهراً   كاپيشين و مازندي  
  .صحبت را باز كردم

.  اسـت  بينم و او توضيح داد سـرما خـورده           گفتم كه همسرش را در ميهماني نمي       به بايكف 
 وقتي درباره كاپيـشين   . خودش هم سرماخوردگي شديدي داشت و تازه حالش خوب شده بود          

  آمده ولي سه سال پيش هـم در ايـران           در ماه اوت به ايران      گفت كاپيشين  سئوال كردم، بايكف  
  . بوده است

 تبريك گفـتم، و او توضـيح داد كـه سـه نفـر               هاي فضايي شوروي     بابت پيشرفت  به بايكف 
 كـرد كـه     تأكيداو  . اند   ساعت پرواز در فضا در زمين فرود آمده        25 تا   24فضانورد روس بعد از     

فضا رفته بودنـد صـرفاً فـضانورد نبودنـد،     اهميت اين پرواز فضايي آن بود كه سه  نفري كه به        
» دانـشمند «خلبان يك مهندس بود، و دو نفر ديگر         . هاي مختلف تخصص داشتند     بلكه در رشته  

او همچنـين گفـت سـفينه فـضايي آنهـا در واقـع يـك                . بودند، كه يكي از آنها يك پزشك بود       
يت فضايي بسيار خوشحال    مأمورز اين    طبعاً ا  شهروندان شوروي . آزمايشگاه فضايي بوده است   



  سفارت شوروي در ايران

 

581

هاي فضايي عظيمي، قدري گيج و سـردرگم هـستم            اعتراف كردم به رغم چنين پيشرفت     . بودند
،  وقتـي كـه سـفير شـوروي        ؛ افتـاد  اق اتف آباد  دار در فرودگاه مهر     كه پس چگونه آن صحنه خنده     

 رتبه ايراني، براي استقبال از اولـين هواپيمـاي ايرفلـوت    عاليهاي  شخصيتهمراه با چند تن از  
 در فرودگـاه     و شـوروي   نامه هواپيمايي اخير بين ايـران        كه قرار بود بنا به موافقت      تهران-مسكو
 قدري  بايكف. به فرودگاه رفتند  ) كه البته اصالً پروازي انجام نشده بود      ( به زمين بنشيند     آباد  مهر

 ولـي سـريعاً   -آميزي زد و گفت كه در واقع نوعي بدشانـسي بـود   سرخ شد و لبخندي خجالت  
 بود، زيرا شـركت  او گفت در واقع مشكل از مسكو      .  نبود افزود كه البته تقصير سفارت شوروي     

 تا آخرين دقيقه نفهميده بود كه مجوز فرود و ترانزيت برخي كشورهايي كه در مـسير                 ايرفلوت
بينـي    او گفت پـيش   . هنوز كسب نشده بود   ) جاكارتا-مبوكل-كراچي-تهران-مسكو(قرار داشتند   

 خواهـد بـود، در تهـران   » فنـي «اولين پرواز، كه احتماالً يك پرواز » آينده نزديك«كند كه در      مي
  .فرود بيايد
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  1343 مهر 22 -1964 اكتبر 14  محرمانه
    هيگ.اس. رنسامآقاي : به بخش سياسي   راسياس.ان. زلچار :از بخش سياسي

  1964 اكتبر 13نمايش فيلم،  براي ميهماني سفير لهستان: ]موضوع[
 به ميهمـاني رسـيديم و در پايـان نمـايش فـيلم در حـدود                 19:30من و همسرم در ساعت      

  . آنجا را ترك كرديم22:15ساعت 
 نفر در ميهماني حضور داشتند، كه نزديك نيمي از آنها           100 تا   80زنم نزديك به      تخمين مي 

تعدادي از اعضاي   . ايراني بودند، و برخي از آنها نيز ظاهراً در صنعت فيلمسازي فعاليت داشتند            
 و همچنـين    مازنـدي » جو« و    نيز در ميهماني بودند، مثالً جهانگير بهروز       جامعه مطبوعاتي ايران  

نـيم ديگـر ميهمانـان هـم        . تعدادي از دانـشجويان روسـي زبـان، يـك معمـار جـوان، و غيـره                
. كردنـد  هاي خارجي بودند كه عمدتاً در پست وابسته فرهنگي و مطبوعاتي خدمت مي          ديپلمات

، مـن فقـط    از سفارت شوروي  . ز در ميهماني كم نبود    هاي بلوك شوروي ني     البته، تعداد ديپلمات  
 از خبرگـزاري    گـورمن بـايكف   : افراد زير را شناختم و يا براي اولين بار با آنها مالقـات كـردم              

نگاه كنيد به يادداشـت     (، دبير اول    ، وابسته؛ و نيكالي كاپيشين    كوفريجين. ؛ استانيسالو كي  تاس
  .شناختم هاي ديگري نيز در ميهماني بودند كه آنها را نمي البته روس). جداگانه درباره او

» مـوج نـو   «هـاي     بود و تقليد نه چندان بدي از بـه اصـطالح فـيلم            » معشوق جوان «نام فيلم   
كردم ظاهراً از     هايي كه بعد از نمايش فيلم قدري با آنها صحبت             ايراني. ايتاليايي بود فرانسوي و   

 احتمـاالً بـه     -نبود» مناسبي«، كنسول يوگسالوي، فيلم     از نظر ميلوانويچ  . فيلم بدشان نيامده بود   
  .زيادي داشت» سكسي«هاي  اين خاطر كه صحنه
 شده،   كه به تازگي وارد تهران     ، وابسته مطبوعاتي و فرهنگي سفارت لهستان      فيلم را بويكف  
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  .با صدايي لرزان و مردد به زبان فرانسوي معرفي كرد
خيلي گرم با مـن  . كرد  استقبال مي و همسرش از ميهمانان در كنار سفير كويريلوك    بويكوف

در طول ميهماني به همه ميهمانان سر . اي را با ما گذراند و همسرم احوالپرسي كرد و چند دقيقه     
  . كنم بيشتر وقتش را با گروه خاصي گذراند زد و فكر نمي مي

  .ميهماني كالً خيلي خوب برگزار شد و مسئول نمايش فيلم هم به كارش وارد بود
  قرار است خيلـي زود از مرخـصي در لهـستان            به من گفت كه همكارش روزاليچ      بويكوف

  .برگردد
 بلوك شوروي در    نفراتهايي درباره مالقاتم با       در حال آماده كردن يادداشت    : نظر گزارشگر 
  .اين ميهماني هستم
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  1343 مهر 25 -1964بر  اكت17  محرمانه
  رنسام هيگ: به بخش سياسي  راسياس.   ان.چارلز: از بخش سياسي
  ، وابسته سفارت اتحاد جماهير شورويكوفريجين: ]موضوع[

 اكتبر برگـزار    13 كه به صرف نوشيدني و نمايش فيلم در تاريخ           در ميهماني سفارت لهستان   
 را كه در آن ميهماني به سوي ما آمد به           ، آقاي كوفريجين   از خبرگزاري تاس   بايكوف. شد، جي 

كـرد نـزد مـا           مزاح مـي    نيز كه با كوفريجين    انگير بهروز چندي نگذشت كه جه   . من معرفي كرد  
، نيز تا زمان شروع نمايش      ، دبير اول سفارت شوروي    كاپيشين. هايمان، ان   در طول صحبت  . آمد

  .فيلم به ما پيوست
  :تواند قابل توجه باشد  ميجينينكات زير از اولين مالقاتم با كوفر

اي دارد، هـر       كيلو، و چهـره الغـر پـسرانه        68 متر، وزني در حدود      60/1او قدي نزديك به     
اي و    اي روشن، چشمانش قهـوه      موهايش قهوه .  سال باشد  32 تا   30چند سن و سالش بايد بين       

اولـين  . پوشد  ها لباس مي    ايست و به سبك غربي      قيافه  او مرد خوش  . اش قدري سبزه است    چهره
زادگان ايراني اسـت كـه در غـرب درس خوانـده              بار كه او را ديدم گمان كردم يكي از اشراف         

 ابتدا از پاسخ به سئواالت      كوفريجين.  است و يك پسر هفت ساله دارد       متأهل كوفريجين. است
كرد ولي باالخره گفت كه شش ماه و نيم           من در مورد سابقه خدمت ديپلماتيكش خودداري مي       

 اعـزام   ظاهراً براي فراگيري زبان انگليسي بـه لنـدن        .  بوده، البته نه در پست ديپلماتيك      در لندن 
  پيدا بود كه قبالً هيچ پست ديپلماتيكي نداشته و احتماالً وقتي در لندن        هايش  از حرف . شده بود 

بـرد، ولـي       به سر مـي    او گفت سه سال است كه در تهران       . اند  بوده، به او پست ديپلماتيكي داده     
  .شده است  وارد ايران1963دهد كه او در فوريه  ها نشان مي فهرست ديپلمات

كند، ولي ترجيح داد به زبان فارسي با مـن حـرف               انگليسي را خوب صحبت مي     كوفريجين
هر . (انه قسمت زيادي از زبان انگليسي را كه بلد بوده فراموش كرده است            متأسفاو گفت   . بزند
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اش خـوب   ن بود كه انگليسياز همان تماس كوتاه برداشت من اي   . كنم  چند من اينطور فكر نمي    
  ).است

 هاي فضايي اخير شـوروي      در مورد پيشرفت  ) كه به ما پيوسته بود     ( و كاپيشين  وفريجينبه ك 
 انجام داده   چنانكه هميشه با بايكوف   (تبريك گفتم و سعي كردم موضوع صحبت را عوض كنم           

هر دوي آنها هـم     .  سئوال كردم   به تهران   از مسكو  و درباره نرسيدن اولين پرواز ايرفلوت     ) بودم
 14يادداشـت مـورخ     نگاه كنيد به    . ( برايم تعريف كرده بود، گفتند     همان داستاني را كه بايكوف    

  ).اكتبر
شان به     پيشنهاد كردم كه براي تقويت زبان انگليسي        و كاپيشين  در حين گفتگو به كوفريجين    

شمرد و گفت كه     فرصت را غنيمت     كوفريجين. هاي آمريكايي يا انگليسي بنشينند      تماشاي فيلم 
اعتراف كردم كه آن فيلم را      ). البته نگفت چه وقت و كجا     . (را ديده است  » نامزد منچوري «فيلم  
 پذيرفت كه فيلم از لحـاظ  كوفريجين. ساخت است ام كه يك ملودرام خوش ام ولي شنيده    نديده

او اصـرار   . و تبليغـاتي زيـادي دارد     آميـز     هـاي خـشونت     تكنيكي بسيار خوب است ولي صحنه     
 اينگونه القا شده است     ،كند زيرا در آن     دار مي   ها را جريحه    داشت كه فيلم فوق احساسات روس     

كردنـد، در طـول جنـگ كـره، بعـضي از              هاي چيني كار مـي      كه افسران روسي كه با كمونيست     
ـ                  رئـيس گردنـد     ازميزندانيان آمريكايي را شستشوي مغزي داده بودند تـا وقتـي بـه وطنـشان ب

 بخـصوص بـراي اتحـاد       ، گفت كه ايـن جنبـه از فـيلم         كوفريجين. جمهور آمريكا را ترور كنند    
 فقط چند هفتـه پـيش از تـرور          آميز بود زيرا اكران عمومي آن در ايران          توهين جماهير شوروي 

 مدعي بود كه نمايش اين فيلم بدون شـك بـه            كوفريجين.  صورت گرفت   كندي  جمهور رئيس
 در ميان دانشجويان ايراني لطمه زده است و گفت كه خودش به هنگام تماشاي               وجهه شوروي 

هاي زشـتي     ودند شنيده است كه حرف    فيلم از دهان چند دانشجوي ايراني كه اطرافش نشسته ب         
 بعد از اين انتقاد احـساساتي و        برايم خيلي عجيب بود كه كوفريجين     . زنند   مي در مورد شوروي  

 قبل از اينكـه بخـواهم ابـراز نظـر كـنم،             -توزي بود    كه البته عاري از عصبانيت و كينه       -سطحي
. ظور اين نيست كه دولت آمريكا مسئوليت ساخت ايـن فـيلم را بـر عهـده دارد           البته، من «: گفت
خواسـت هركـاري      گـويي مـي   » .دهـد    تقريباً هر كاري كه بخواهد انجام مي       دانم كه هاليوود    مي
 از اينكـه  قبـل . (زده نـشوم   خجالـت تواند انجام دهد تا من در حـضور همكـارش كاپيـشين           مي

 دسـتيار    به من گفت كه در بخـش مطبوعـاتي سـفارت           د، كوفريجين د به جمع ما بپيون    كاپيشين
در آن  .  مالقات كرده اسـت    ا سه سال پيش در جلفا      ر او گفت اولين بار كاپيشين    .  است كاپيشين

اش قصد عزيمت بـه    بعد از اتمام اولين ايرانگردي    بوده و كاپيشين    عازم تهران  زمان، كوفريجين 
 و  رئـيس   هـيچ رابطـه   .  دو با هـم صـميمي و راحـت بودنـد           ظاهراً هر .) ( را داشته است   مسكو

هـا را      به ما پيوست اجازه داد كـه بيـشتر صـحبت           وقتي كاپيشين . مرئوسي بين آنها مشهود نبود    
نگاه كنيد . (كرد ها ابراز مي  انجام دهد و خودش گاه نظرات جالبي در البالي صحبت كوفريجين

  ).اي كه در همين ارتباط ارسال شده است به يادداشت جداگانه
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 از من خواست كه كارتي به او بـدهم و عـذرخواهي كـرد كـه خـودش كـارتي                     كوفريجين
بـه او گفـتم كـه       . سـت خوا  شماره تلفن منزلم را مـي     ) مثل كاپيشين (او  . همراهش نياورده است  

 براي پنجمـين  -اند كه قرار است ظرف چند روز آينده شماره تلفنم         همان روز صبح به من گفته     
. گفتم هر وقت شماره جديد را گـرفتم بـه يكـي از آنهـا اطـالع خـواهم داد                   .  عوض شود  -بار
  .)با من تماس بگيرند  آنها تمايلي نداشتند كه در سفارت ظاهراً هر دوي(

 شخصيت جذاب وجـالبي و بـه نـوعي بـه دل آدم              از نظر من كوفريجين   : نظرات گزارشگر 
كرد ولي ظاهراً فكرش جاي       ها را دنبال مي     هرچند با ذكاوت، احترام و عالقه صحبت      . نشيند  مي

و در عـين    گيـر     گوشـه بين، معقـول و      اين برداشت را از او داشتم كه شخصي واقع        . ديگري بود 
  .جوست حال احساساتي، دلمشغول، و لذت

  
  294سند شماره 

  1343 مهر 27 -1964 اكتبر 19  محرمانه
  هيگ.  اس.رنسامآقاي : به بخش سياسي   راسياس.ان. چارلز: از بخش سياسي
  )وابسته مطبوعاتي (، دبير اول سفارت اتحاد شوروينيكالي كاپيشين: موضوع

 اكتبـر بـه صـرف       13 را در ضيافتي كـه از سـوي سـفير لهـستان در روز                اولين بار كاپيشين  
، ، نماينده خبرگـزاري تـاس     گورمن بايكوف . نوشيدني و تماشاي فيلم برگزار شد مالقات كردم       

، او را بـه مـن       مكـرد    صـحبت مـي    ، خبرنگار محلي يونايتـدپرس    وقتي داشتم با يوسف مازندي    
  .معرفي كرد

  به تهران  شان به هنگام سفر قبلي كاپيشين        به دليل آشنايي قبلي     و كاپيشين  از آنجايي كه مازندي   
هاي زيادي داشتند با هم بزنند، در اولين فرصت ممكن مؤدبانه خود را از آن دو جدا كرده و                     حرف
با وجـود ايـن،     ).  اكتبر 17نگاه كنيد به يادداشت جداگانه مورخ        (. كردم ام را معطوف بايكوف     توجه

، تمجيـد و  ، آقـاي پگـف   دارد از سفير سابق شوروي در ايران   ازنديآنقدر نزديك بودم كه بشنوم م     
فير شـوروي در ايـران بـوده        گويد كه در طول مدتي طوالني او كارآمدترين س          كند و مي    تحسين مي 

 در ماه  يا رد نكرد، و فقط گفت كه پيش از آمدنش به ايرانتأييد را  اظهارات مازنديكاپيشين. است
  .قات كرده استمال)  استكه حاال سفير شوروي در الجزاير (اوت با پگف

 ، وابسته سـفارت اتحـاد جمـاهير شـوروي         چندي بعد، وقتي داشتم با استانيسالو كوريوئين      
 صحبت بايكوف و گورمان ، و جهانگير بهروز)نگاه كنيد به يادداشت جداگانه در همين ارتباط   (

 از ما جدا شـدند و مـن          و بايكوف  پس از چند دقيقه بهروز    .  به ما ملحق شد    كردم، كاپيشين   مي
  .  تنها ماندم و كاپيشينبا كوفريجين

  
  هاي من از كاپيشين برداشت

چهره روشني دارد . شود  متر قد، با موهاي بلوند مجعد كه دارد كم پشت مي      60/1در حدود   
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 180 تا   170زنم نزديك     حدس مي . كه بيانگر سالمت جسمي است، و هيكلي توپر و قوي دارد          
 كـه گـويي     -وقفه و آشكارش    نگاه بي .  و نافذي دارد   -آبي رنگ چشمان  . پوند وزن داشته باشد   

لباس شـيك و    . ام كرد    قدري عصبي  -كند  گيرد و آن را اندازه مي       دارد تصويري ذهني از فرد مي     
زنـم كـه فـرد        حدس مي . نبود» ها  شبيه غربي  « كه البته به اندازه كوفريجين     -مرتبي به تن داشت   

  . شده باشد لي است كه تازه وارد دهه چهل سالگيسرحا
گويد انگليـسي را صـحبت         خوب است و احتماالً بهتر از آنچه خودش مي         فارسيِ كاپيشين 

 اسـت و يـك دختـر      متأهـل او گفت   . دهد به فارسي صحبت كند      كند، ولي گفت ترجيح مي      مي
  . را بلد استشش ساله دارد و همسرش هم زبان انگليسي

  . در طول ميهماني نوشيدني ميل نكردتا آنجا كه من ديدم كاپيشين
 پيـشنهاد كـردم او و       صحبت در مورد تقويت زبان انگليسي به اينجا كشيد كه بـه كاپيـشين             

 گفـت كـه تـرجيح       كاپيـشين . توانند با يكديگر انگليـسي تمـرين كننـد          همسرش تا آنجا كه مي    
هـاي انگليـسي    به او توصيه كردم نظـري بـه كـالس        . زبان درس بخواند    دهد با يك انگليسي     مي

 را بـردم، گفـت      نسلوقتي نام بيريتيش كا   .  بياندازد  و بيريتيش كانسل   كانون زبان ايران و آمريكا    
دهد و به نظر او بهترين راه براي ياد گرفتن زبـان داشـتن                را ترجيح مي  » آمريكايي«كه انگليسي   

كـرد كـه دوسـت     او داشت مشخصاً اين برداشت را در من القا مـي  . (يك معلم خصوصي است   
او ادامه داد كه واقعاً مهم اسـت كـه          .) يندرا بب ) يا يك آمريكايي  (ها    دارد به طور مدام آمريكايي    

 زبان يكديگر را ياد بگيرند تا حرف يكـديگر را         ،نمايندگان قدرتمندترين كشورهاي روي زمين    
  .ام  كردم كه اصالً روسي نخواندهأسف حرف او ابراز تتأييدمن ضمن . بهتر درك كنند

  
  نظراتي درباره تلويزيون آمريكايي در ايران

هـاي راديـو و تلويزيـون نيروهـاي مـسلح             وقتي به او توصيه كردم كه گوش دادن به برنامه         
 لبخنـدي زد  كمك كند، كاپيـشين » آمريكايي«تواند به درك مكالمه انگليسي    مي آمريكا در ايران  

ح كردم و گفـتم پـس حـاال ديگـر           من هم مزا  . هاي تلويزيوني آشنايي دارد     و گفت كه با برنامه    
 پاسخ داد كه از نظـر او        كاپيشين. ها چندان هم تبليغاتي نيستند      خيالش جمع است كه اين برنامه     

. دهـد    انجام مي  ثري براي اياالت متحده   ؤايستگاه تلويزيون آمريكا در اينجا واقعاً كار تبليغاتي م        
يافته است، بلكـه      ادامه توضيح داد كه منظورش اين نيست كه اين تبليغات آگاهانه يا نظام            او در   

هـايي كـه از ايـستگاه         در واقع اصالً شك داشت چنين چيزي باشد؛ با وجود ايـن، كـل برنامـه               
 تبليغـاتي مثبتـي بـر اذهـان بيننـدگان ايرانـي             تـأثير شد بدون شك      تلويزيوني آمريكا پخش مي   

. هايي را كه مد نظرش است، مثال بزند         م خيلي دوست دارم يك نمونه از برنامه       گفت. گذاشت  مي
، و  »منفـي «دارنـد تـا     » مثبتـي « تبليغـاتي    تـأثير ها كالً     او گفت منظورش اين است كه اين برنامه       

بر «منظورش اين بود كه اين ايستگاه تلويزيوني، الاقل به صورت آشكار، سعي نداشت تبليغاتي     
، ولي تبليغات خوبي براي دولت آمريكا و شـيوه     داشته باشد ايدئولوژي ديگر   ضد يك كشور يا     
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هاي مقـيم خـارج از        هايي كه به آمريكايي      براي نمونه، به كليپ    كاپيشين» .زندگي آمريكايي بود  
ي جهـت شـركت در انتخابـات آينـده          أهـاي ر    كرد حتماً براي دريافت برگـه       كشور گوشزد مي  

هـاي سياسـي آمريكـا اشـاره          نويسي كنند؛ مروري بر جلسات حزب و مصاحبه با شخصيت           منا
» شـوي دنـي تـامس     «هـاي خـانوادگي مثـل         ولي اين را كافي ندانست و اضافه كرد برنامه        . كرد

كرد كـه     هر چند او فكر مي    . دهد  حقايق جالب و جذابي درباره شيوه زندگي آمريكايي نشان مي         
كـرد   ، كالً فكـر نمـي  )البته مثالي نزد(آميز زيادي دارد   ما محتواي خشونت   هاي  بسياري از برنامه  
ي منفي بر بـسياري از بيننـدگان ايرانـي          تأثيرها نيز از نقطه نظر تبليغات آمريكا          حتي اين برنامه  

  . بگذارد
 گفت اطالع   درست قبل از آنكه براي تماشاي فيلم لهستاني از يكديگر جدا شويم، كاپيشين            

 در چـارچوب   مستـشاري نظـامي  هيـأت  نفـرات بـر سـر وضـعيت    ) (سـفارت (يافته است مـا   
پاسخ دادم كه باالخره بايد انتظار مناظرات آزاد . ايم با مجلس دچار مشكل شده) كنوانسيون وين

 از  دو روز بعـد بهـروز     . (ديگر وقت نشد وارد جزييـات شـويم       .  نهادهاي پارلماني داشت   را در 
اليحه «ي نه چندان قوي مجلس به أ درباره ر به من گفت كه او و يوسف مازندي       » اكو آو ايران  «

هـا حتـي      مطمئن بـود كـه روس     ) بهروز( صحبت كرده بودند، و اينكه او        شينيبا كاپ » مصونيت
  .)ثري به نفع خود بر سر اين موضوع به راه بيندازندؤتوانند چه تبليغات م نفهميده بودند كه مي

نزلم را خواست، و آشكارا نـشان داد كـه           كارت خود را به من داد و شماره تلفن م          كاپيشين
از آنجايي كه قرار اسـت شـماره تلفـن منـزلم در             .  با من تماس بگيرد    دوست ندارد در سفارت   

هفته جاري عوض شود، به او گفتم به محض مشخص شدن شماره جديـد آن را بـه او اطـالع      
از مالقات و گفتگوي با من ابراز خوشحالي كرد و گفـت اميـدوار              ) كوفريجين(او  . خواهم داد 

  .است خيلي زود دوباره همديگر را ببينيم
  

  295سند شماره 
  1343 آذر 27 -1964 دسامبر 18  سرّي

  كوناكري ،سفارت آمريكا: به  وزارت امور خارجه: از
  سفير جديد شوروي در گينه: موضوع

  . نيسترؤيت قابل بيگانگاناطالعات زير براي 
 سـال تجربـه در      20كـار روس بـا نزديـك بـه            ، ديپلمـات كهنـه    آلكسي لئونيدويچ ورونـين   

. دي. منـصوب شـد و جـاي دي         پست سفارت شوروي در گينه      در 1964، در نوامبر    خاورميانه
 در پست كنسول و كـاردار سـفارت         1962پيش از اين، او تا ماه دسامبر        .  بيمار را گرفت   دگتيار

  . كرد ، خدمت مي، تركيهشوروي در آنكارا
 در پست دبير سـومي  1945شناسيم در ژانويه      يت ديپلماتيكي كه مي   مأمور در اولين    ورونين

  به پست دبيـر دومـي سـفارت        1946 در اوت    ورونين.  آمد ، به ايران  سفارت شوروي در تهران   
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طبق گفته يكي از مقامات اطالعاتي سـابق        .  ماند  در تهران  1947 يافت و حداقل تا دسامبر       رتقاا
 پستي در اداره مركزي اطالعات وابـسته بـه وزارت دفـاع             1951، ورونين پيش از سال      شوروي
هاي اداره سـوم كميتـه اطالعـات شـد، كـه در آن        يكي از بخشرئيس سپس    داشت و  شوروي

 رئـيس   ورونـين  ،1951هاي اطالعاتي خارجي بود؛ پس از         زمان مسئول نظارت بر همه فعاليت     
لـي سـفارت    به دبيـر او  ورونين1954در دسامبر  . هاي اداره مركزي اطالعات شد      يكي از بخش  

 در همـين پـست      1956 يـا اوايـل سـال        1955 ارتقا يافت، و تا اواخر سـال         شوروي در تهران  
  . خدمت كرد
 در وزارت    بازگشت و مشاور اداره كـشورهاي خاورميانـه         به مسكو  ، ورونين 1956در سال   

يك مـاه بعـد او بـه        .  او به معاون اين اداره ارتقا يافت       1957در سال   .  شد امور خارجه شوروي  
 خدمت كـرد، و پـس از آن          در پست كنسول و كاردار سفارت      1960 بازگشت و تا اكتبر      تهران

 انتقال يافت، و تا انتصاب در پست جديـدش در            در مسكو  دوباره به اداره كشورهاي خاورميانه    
  .همانجا خدمت كرد

ي واهمـه  أ از استقالل ر زد، حرف مي» اپراودمقاالت « مثل  در تهران ها، ورونين   طبق گزارش 
اگرچـه  . شـد    تلقي نمي  ثري در محفل ديپلماتيك تهران    ؤن مهم و م   داشت، و عموماً عضو چندا    

» دار كردن احساسات ديگران     جريحه«شناختند كه به      شخص مؤدبي بود، او را فرد كندذهني مي       
خاصـيت،    هـاي بـي      عمومـاً او را در دسـته ديپلمـات         برداشت كلـي از ورونـين     . شهرت داشت 

برخـي از مقامـات     . داد كه معموالً خيلي اهـل تبليغـات نيـستند            و سبك قديم قرار مي     خوشرو،
ها او نقش     با وجود اين، طبق گزارش    . دانستند  خودي مي   وزارت امور خارجه ايران او را آدم بي       

 مهمي در كسب موافقت شاه با اعالميه يكجانبه احداث هرگونه پايگاه نظامي خارجي در ايـران               
، جـويش   سـتيزه  نيز اگرچه گاه در مقايسه با ساير همكاران خودنما و آشـكارا              در آنكارا . داشت

شود كه    كرد، گفته مي     نفسي  با آنها رفتار مي       هنمود كمتري داشت، و معموالً با تواضع و شكست        
ثر، و قواي   ؤسرو صدا  ولي م      ، رويكردي بي  توجهي درباره مسايل جهاني      اطالعات قابل  ورونين

، و به دنبال سـفرش بـه        هاي آخر اقامتش در آنكارا      در طول هفته  . فكري بسيار منسجمي داشت   
» رأي اعتمـاد  « شدند كه بيانگر      متوجه اعتماد به نفس و انگيزه غيرعادي ورونين        ،، ناظران مسكو

  . به او بودرهبري جديد شوروي
هـايي بـا     پريـده دارد و عينـك   اي رنـگ  اي متوسط، موهاي بلوند تيره و چهـره   جثه ورونين

او زبان . دهد اي انتزاعي، و روشنفكرانه مي زند كه به او قيافه هاي بسيار كلفت به چشم مي شيشه
اش نسبتاً خوب اسـت، ولـي اگـر           دري تركي بلد است، زبانه فرانسه     داند، ق   فارسي را خوب مي   

لبـاس اسـت،      همسرش كه زني زيبا و خوش     . انگليسي هم بلد باشد، چندان بر آن مسلط نيست        
 خيلي دوسـت  ورونين.  تايپيست بود و در آنجا با او آشنا شدقبالً در سفارت شوروي در تهران   

، سوسـلوف . اي. شود او دوست صـميمي ام       گفته مي . دارد در مورد موسيقي و باله صحبت كند       
  . است، سفير شوروي در اياالت متحدهدوبرينين. اف. پرداز حزب، و اي نظريه
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، به ويژه تاريخ و محل تولد او، از سـوي  مورد ورونين ارسال هر گونه اطالعات تكميلي در       
 موجـب امتنـان وزارت امـور خارجـه     ناكري، يا كو  ، تهران ، آنكارا هاي آمريكا در مسكو     سفارت

  راسك                                                                                                       .خواهد بود
  

  296سند شماره 
  1344 فروردين 27 -1965 آوريل 16  محرمانه 

  راسياس. انمنزل چارلز : مكان  گزارش گفتگو
؛  المللـي، وزارت اقتـصاد      هاي بـين    ، مدير نمايشگاه  مصطفي درخشش : حاضران در مجلس  

  راسياس. ان. ارلزچ
  نمايشگاه اتحاد جماهير شوروي: موضوع

، و  12 تا   9: هاي زير باز باشد      در طول ساعت   شانها درخواست كرده بودند نمايشگاه      روس
 وزارتهـا بگويـد بـه عقيـده            گفته است به روس    ك به درخشش  با وجود اين، ساوا   . 22 تا   16

اند كه ساعات صبح ايرادي ندارد، ولـي          ها گفته   به روس .  شب خيلي دير وقت است     10اقتصاد  
سـاواك بـه    .  شـب تجـاوز كنـد      8ساعات باز بودن نمايشگاه در بعد از ظهـر نبايـد از سـاعت               

 10ها و چيزهايي نظاير آن بعد از ساعت            گفته است كه زير نظر گرفتن فعاليت روس        درخشش
 ليخـاني اهاي سـاواك را بـه ع        او همچنين دستور داشت توصيه    . شب براي ساواك مشكل است    

اطالع دهد تا اگر سفير روسيه با او تماس گرفت تا در مورد ساعات نمايشگاه اعتراض كند بـه                   
  .هيچوجه تمديد ساعت نمايشگاه را قبول نكند

توانـد     اقتـصاد نمـي    وزارتها اطالع دهد       گفته است به روس    ساواك همچنين به درخشش   
هـيچ  .  براي نمايشگاه قبول كنـد      را شان  درخواست آنها براي توزيع گسترده پوسترهاي تبليغاتي      

هـاي خـارج از       وارها، و حتي بر روي ديوارهـا و نـرده         ها، بر روي دي     پوستري نبايد در اتوبوس   
هـا و در داخـل محوطـه نمايـشگاه            تبليغات فقط بايد از طريـق روزنامـه        .نمايشگاه نصب شود  

 آمـده    ديروز بـه تهـران     سروف» معاونان« همچنين گفت يكي ديگر از       درخشش .صورت گيرد 
كند  او گفت ساواك توجه زيادي به اين شخص دارد زيرا تصور مي        .  است نام او نوسوف  . است

  . يك افسر اطالعاتي استكه نوسوف
  

  297سند شماره 
  1344 بهمن 13 -1966 فوريه 2  محرمانه
   با همين موضوع1966 ژانويه 18 -يادداشت : مرجع

   بلوك كمونيستنفرات تماس با: ]موضوع[
 ژانويه ناهـار را  28، و همسرش روز جمعه ، دبير اول سفارت شوروي    وسكانيان. گرانت اي 

 و يك پزشك انگليسي بـه نـام          از سفارت آمريكا    و لزلي گيس   ارت. در منزل من صرف كردند    
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اش نيز در ايـن ميهمـاني         كند و همسر ايراني      كه در دانشگاه ملي تدريس مي      دكتر آنتوني كمپبل  
  داشتم، قـرار شـد او هـم بـه           ژانويه با وسكانيان   14در آخرين مالقاتي كه روز      . حضور داشتند 

ولي جمعه صبح كـه    . روي كنيم    پياده گروه كوچك غير رسمي ما بپيوندد تا مقداري در ده دركه          
روي بيايـد     توانـد بـه پيـاده       با او تماس گرفتم تا ساعت قرار را به او گوشزد كنم، گفت كه نمي              

  .ولي براي صرف ناهار به خانه ما خواهند آمد) زيرا همسرش قدري كسالت دارد(
 مـورخ ديـروز      صحبت كرد كه گزارش آن در يادداشت گيس         گيس ارت مدتي با    وسكانيان

 صحبت كـنم، تـا اينكـه سـاير          من در واقع نتوانستم تنها با وسكانيان      . برايتان ارسال شده است   
مـان نيـز اتفـاق        هـاي قبلـي     چنانكه در مالقات  . ما مشغول بازي شطرنج شديم    ميهمانان رفتند و    

 به هيچوجه اجازه نداد بحث را به مسايل جدي بكشانم و موضوع صحبت افتاده بود، وسكانيان
تا اين تاريخ، او به وضوح از صحبت دربـاره مـسايل            . را به مسايل صرفاً اجتماعي محدود كرد      

دي با من خودداري كرده است، و در عين حال مشخص است كـه دوسـت دارد تمـاس مـا                     ج
  . ادامه پيدا كند، و بيشتر هم بشود

 از او پرسيده است آيا فاميلي       ديروز، باجي، يا بهتر بگويم سرايدار خانه، گفت كه وسكانيان         
اي    ارمني آذربايجـاني اسـت و روسـي دسـت و پـا شكـسته               او كه يك  .  دارد در اتحاد شوروي  

  . گفته است شوروي ندارد و همين را هم به وسكانيانكند هيچ فاميلي در ارمنستان صحبت مي
 فوريه در يـك     4 يك بار ديگر از من و همسرم دعوت كرده است كه روز جمعه               وسكانيان

  .من هم گفتم ايده خوبي است. ميهمان آنها باشيم) كه نامش را نبرد(رستوران 
هـاي مـن بـا         در مورد موضوع كلي تمـاس      DCM، كنسول سياسي و     پس از صحبت با هرتز    

با وجود اين، پـس     .  پاسخ مثبت دهم   وسكانيان، با موافقت آنها قرار شد كه به دعوت          وسكانيان
كنم كه در آينـده بـا    مان نبود، كاري مي هاي گذشته از اين مالقات، اگر چندان مفيدتر از مالقات       

خـواهم بـدون اينكـه        در واقـع مـي    . فاصله زماني بيشتري نسبت به گذشته همـديگر را ببينـيم          
  . ود، اگر امكان داشته باشد قدري از تعداد آن بكاهمهايمان كامالً قطع ش تماس
  

  298سند شماره 
  1345 فروردين 8 -1966 مارس 28  محرمانه

     مشهد،، كنسول آمريكاكالونجر.   ام.ويليام :از
   تهران،آمريكا سفارت ، هماهنگي كنسوليمأمور، هلسث.  اي.ويليام: به

  مالقات با اتباع شوروي: موضوع
 و من BPAO، معاون كنسولي و    دانلي. تي.  مارس، آقا و خانم جورج اي      19روز شنبه مورخ    

 را تماشـا    ه شـده در لنينگـراد     به دفاتر نمايندگي تجاري شوروي دعوت شديم تا يك فيلم تهيـ           
، مـالوان . اچ.  نتوانست در اين جلسه شركت كند، ولي آقا و خانم سـسيل اف             خانم دانلي . كنيم

، پـاولنكو . اي. ها نيز آقا و خـانم ان        از طرف روس  . مدير شوراي بريتانيا در آنجا حضور داشتند      
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  . به آنجا آمده بودند و آقاي ايوان پسكوفباباخانوف. كي. آقا و خانم جي
 بـود و ظـاهراً بـه دسـتور          البته اين مجلس چيزي بيشتر از نمايش يك فيلم در مـورد لنينگـراد             

شـد كـه نماينـدگان روس را مالقـات            پس از آنكه چند ماهي مي     . بودمقامات باال ترتيب داده شده      
نكرده بوديم، از چند روز قبل ما را به اين مجلس دعوت كرده بودند تا مطمئن باشند حتماً وقتمـان        

ت بسياري بين مـردم     ادكنيم، عالوه بر اينكه دوستان روس ما ابراز ار          را براي شركت در آن آزاد مي      
او بـه   . كـردم    را مالقـات مـي     براي اولين بار بود كه آقاي ايوان پسكوف       . كردند   مي  و آمريكا  روسيه
او گفـت   . في شـد  معر» ، مشهد كارمند سفارت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در ايران       «عنوان  

او .  كنـد  تأسيس اي از بيمارستان شوروي را در مشهد         آمده است كه شعبه    براي اين منظور به مشهد    
 يكي از فرزندانش نيز در مسكو     . برند   به سر مي    است و همسر و يكي از فرزندانش در تهران         متأهل

برد و احتماالً براي مدتي ديگر در ايـن            به سر مي   و گفت كه مدتي است در مشهد      ا. كند  تحصيل مي 
.  همـراه او نيامـده اسـت       او گفت همسرش به دليل نبود مدرسه خوب در مشهد         . شهر خواهد ماند  

  .  گنجانده نشده استهاي تهران متوجه شدم كه نام او در فهرست ديپلمات
 و آقـا و خـانم        و من اطالعات شخصي زير را در مورد آقا و خـانم باباخـانوف              آقاي دانلي 

او و شوهرش قرار بود بـه مـدت         .  يك پزشك است   خانم باباخانوف .  به دست آورديم   پاولنكو
. ات تهويـه مطبـوع اسـت      تأسيس نيز مهندس    خانم پاولنكو .  بروند صي در روسيه  دو ماه به مرخ   

سـسه  ؤشـناس اسـت كـه در م          يـك ايـران    چنانكه قبالً هم گزارش شـده بـود، آقـاي پـاولنكو           
، شـاعر   جـامي در مـورد    او در حـال حاضـر     . ه اسـت   تحصيل كرد  شناسي دانشگاه لنينگراد    شرق

  . كند  ميتحقيق، عرفاني ايران
 مارس به افتخار سفير براي اعضاي جامعه خارجيان دادم،          25من در ضيافت شامي كه روز       

 در اين موقعيت، سفير با آقاي پـاولنكو       .  را نيز دعوت كردم     و آقاي پسكوف   آقا و خانم پاولنكو   
 از بهبـود روابـط بـين ايـاالت          درباره لزوم جلوگيري از مانع شدن مسايل كوچكي چون ويتنام         

  براي مذاكره بر سر ويتنـام       همچنين بر تمايل آمريكا    سفير ماير .  صحبت كردند   و روسيه  متحده
 در ايـن    آقـاي پـاولنكو   . شناسـند    را مي   كه كامالً سفير زايتزوف    گفتسفير همچنين   .  كرد تأكيد

ـ           ارشـديت دارد و خيلـي متفكرانـه مـسايلي           سكوفمجلس نشان داد كه كامالً نسبت به آقاي پ
  . در آسياي مركزي مطرح ساختدرباره سياست روسيه

  
  299سند شماره 

  1345 فروردين 20 -1966 آوريل 9  محرمانه
  ، تهران، ايرانسفارت آمريكا

  ، ايرانكنسول آمريكا، مشهد
  تماس با اتباع شوروي: ]موضوع[

 دعوت كرد كه پس از افتتاح كلينيك جديد         پاولنكو. اي.  آوريل، گزارشگر از آقاي ان     4در روز   
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  .ايداش بي  توسط اعليحضرت شاهنشاه ايران، براي صرف يك نوشيدني به خانهدانشگاه مشهد
دهـد بـا همـسرش بـه منـزل         اين دعوت را پذيرفت، ولي گفـت تـرجيح مـي           آقاي پاولنكو 

  . گزارشگر بيايد و به همين دليل نيم ساعت پس از پايان مراسم به منزل او خواهد آمد
، آقـاي كليـونجر   . او و همسرش نيم ساعت پس از پايان مراسم به منـزل گزارشـگر آمدنـد               

  . دادند ، و گزارشگر و همسرش اين جمع را تشكيل ميكنسول آمريكا، آقا و خانم پاولنكو
 يك بكس سيگار روسي به رسم هديه با خود آورده بود و در پايـان ميهمـاني                  آقاي پاولنكو 

  .هديه دادگزارشگر به او يك كنسرو سوپ ماهي لوئيزيانا 
 و گزارشگر صورت گرفت، نكات زير مشخص        هاي گرمي كه بين پاولنكو      در طول صحبت  

  :شد
او . با وجود اين، او زبان التيني را فراموش كرده است      . دان است    يك التين   آقاي پاولنكو  -1

نده و بعد از آن همـه چيـز را فرامـوش      درس خوا » براي قبولي در امتحان   «گويد كه     خودش مي 
  .گويد زبان آلماني و انگليسي را هم همينطور ياد گرفته است او مي. كرده است

با وجود ايـن، هـم آثـار        .  هنرهاي آبستره يا امپرسيونيستي را دوست ندارد        آقاي پاولنكو  -2
اي را كه گزارشـگر       او همچنين نقاشي آبستره   .  را هم آثار پيكاسو   را دوست دارد و      ديگو ريويرا 
 كشيده بود، ستايش كرد و گفت خوبي اين نقاشـي ايـن اسـت كـه او                  ون پاالك سبه سبك جك  

 همـين   يدر اثنـا  .  را  را در آن نقاشي ببيند و گزارشگر احتمـاالً جـورج واشـنگتن             تواند لنين   مي
  .كند  را ستايش ميها بود كه گفت جورج واشنگتن صحبت

دوستي او نوعي احتـرام بـه         البته شايد اين فرانسه   . دوستي است    آدم فرانسه   آقاي پاولنكو  -3
كند تحـت هـيچ    ا وجود اين، او گفت هرگز فكر نمي      ب. نظرات من بود كه از قبل با آن آشنا بود         

و اينكـه اصـالً دوسـت نـدارد         .  رو در روي يكـديگر قـرار گيرنـد          و روسـيه   شرايطي فرانـسه  
 را با   ود كه پاريس  ها اين ب     گفت تنها عمل انساني نازي     آقاي پاولنكو .  را ببيند  هاي پاريس   ويرانه

  . خاك يكسان نكردند
او گفـت   .  بدانـد   خيلي دوست دارد چيزهاي بيشتري درباره اياالت متحده         آقاي پاولنكو  -4

شناسد و خيلـي      را مي  خوانده است آن     ي كه درباره اياالت متحده    يها فقط از روي معدود كتاب    
  .  سفر كند و يا مطالب بيشتري درباره آن بخواندعالقه دارد به اياالت متحده

تواند در انجمـن      او پرسيد آيا مي   .  دوست دارد زبان انگليسي را بهتر بداند        آقاي پاولنكو  -5
ست داوطلبانه گفت آقاي    گزارشگر كه مدير انجمن ايران و آمريكا      .  زبان بخواند  ايران و آمريكا  

  . انگليسيتواند به او روسي درس بدهد و او به آقاي پاولنكو  ميپاولنكو
  . نيستضو حزب كمونيست گفت كه ع آقاي پاولنكو-6
در طول  .  صحبت كردند   در مورد مواضع دو كشور درباره ويتنام        كنسول و آقاي پاولنكو    -7

 كرد،  وقتي كنسول جمع را ترك    .  كرد تأكيد براي مذاكره    ها كنسول بر تمايل آمريكا      اين صحبت 
، نه دربـاره ويتنـام  «كنيم، ولي   به گزارشگر گفت خوب است كه با هم صحبت مي      آقاي پاولنكو 
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 نيستم، پس بهتر اسـت دربـاره مـسايلي           نيستند و من هم برژنف      جانسن ،)كنسول(چون ايشان   
  ».انيم حلش كنيمتو صحبت كنيم كه مي

 در  رميتـاژ آاو گفت خيلـي بـه مـوزه         . دهد   ترجيح مي   را به مسكو    لنينگراد  آقاي پاولنكو  -8
اي بـه نـام     حومـه  هـم مـسكو    و    عالقـه دارد و همچنـين اظهـار داشـت هـم لنينگـراد              لنينگراد

  .دارند» اسپوتنيك«
 خانم پاولنكو دو مدرك تحصيلي دارد، يكي در مهندسي مكانيك گرايش سردسـازي و               -9

  . گرفته استاو هر دو مدركش را از دانشگاه لنينگراد. يكي هم در زبان روسي
خـانم  . كننـد   مـي   آباد زنـدگي       نزد مادر خانم پاولنكو در عشق       فرزندان خانواده پاولنكو   -10
او و فرزنـدانش و     . گـردد    سه ماه تابستان، يعني ژوئن، ژوييه و اوت را بـه خانـه برمـي               پاولنكو

آنهـا در   .  سـاله هـستند    12 و   8هـا تقريبـاً       بچه. كنند   مالقات مي  مادرش همديگر را در لنينگراد    
  . خوششان نيامد بودند، ولي از مشهد در مشهد1961 تا 1960هاي  سال

مكالمه انگليسي هم بلد نيست، ولي اگر سـئوالي         . داند   خيلي فارسي نمي    خانم پاولنكو  -11
ي اوقات به جاي اينكه شفاهاً جواب شـما را          گاه. فهمد  را روي كاغذ برايش بنويسيد، آن را مي       

دستور تهيـه سـوپ بورشـت را بـه          . اش خوب است    نقاشي. نويسد  بدهد، آن را روي كاغذ مي     
  .همسر گزارشگر داد

  .آيد  هم خوشش ميرا خيلي دوست دارد و از بازار هارپر» وگ«ي   مجله خانم پاولنكو-12
  . فقط نوشيدني اسكاچ و سودايش را مزمزه كرد خانم پاولنكو-13
 قبالً پاي چپش را جراحي كـرده و قـسمتي از اسـتخوان آن را برداشـته                   خانم پاولنكو  -14
  . ه بلند پايش كندهاي پاشن ايستد و يا كفشادي بتواند مدت زي به همين دليل، نمي. است

  .كند  كار ميگري در لنينگراد  در يك كارخانه ريخته پدر خانم پاولنكو-15
ظاهراً از .  كنند  پرسيد كه آيا فقط گزارشگر و همسرش در آن خانه زندگي مي خانم پاولنكو- 16

  .دارند، تعجب كرده بود) كه البته مسلماً چندان مجلل نيست(زرگي ي ب اينكه دو نفر چنين خانه
  

  300سند شماره 
  گزارش اطالعات ميداني   

  1345 فروردين 23 -1966 آوريل 12  سرّي 
  يك سرويس رسمي ايران: منبع

   از ايرانشوروياتحاد اخراج سه ديپلمات : موضوع
 فكـرت   )سـاواك (، سازمان اطالعـات و امنيـت كـشور ايـران            1966 آوريل   9تاريخ   در   -1

القاتي پنهـاني    را در حال انجام م     ، وابسته كنسولگري شوروي در تهران     اسفنديار اوغلي افنديف  
 را بـه وزارت امـور       ساواك افنـديف  . با يك جاسوس ايراني كه كارمند دولت بود، دستگير كرد         

 ريال پـول  15000هاي او  ان در آنجا او را به زور تفتيش كردند، و در جيب      مأمورخارجه برد و    
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. اش صـادر شـده بـود        كه براي فرد جاسوس و اعـضاي خـانواده         يافتند   و سه گذرنامه شوروي   
، كـاردار شـوروي در تهـران را بـه وزارتخانـه             وزارت امور خارجه ايران، پاول پترويچ زوتـف       

.  را تـرك كنـد     ايـد ايـران    باطل شده و او ب     فراخوانده و اعالم كرده است كه استوارنامه افنديف       
 از آنها وزارت امور خارجه ايران همچنين قصد دارد با ارسال يك يادداشت به سفارت شوروي          

ي اوغلـي   ، و اسـماعيل مرتـض     ، دبيـر اول سـفارت     بخواهد كه ويكتور نيكواليويچ اسـپولنيكف     
.  خـارج شـوند    شان در همين پرونده از ايـران        ، به دليل دخالت قبلي    ف، دبير سوم سفارت   ي  علي

  .  براي صدور مجوز خروج تسليم كرده است راي خود آوريل تقاضا12 در روز افنديف
.  هـستند  ب.گ. همگـي از افـسران ك      يف   و علي  ، اسپولنيكف افنديف: نظرات گزارشگر  -

 .است اداره مركزي اطالعات وزارت دفاع مأمور نيز يك زوتف
 با اين جاسوس مالقات و روي او كار كرد به            كه ابتدا اسپولنيكف   1962 از سال     ساواك -2

 واگذار شد، و يف  تماس با اين جاسوس به علي      1964در سال   . دقت اين مورد را زير نظر دارد      
 كه جاسوس فوق رسماً جهت تهيه اطالعات امنيتي، بـه ويـژه             1965پس از آن در اواسط سال       

جاسوس .  مسئوليت او را بر عهده گرفت       درآمد، افنديف  ، به استخدام شوروي   در مورد ساواك  
داد تـا آنكـه        قـرار مـي    اي در اختيار شـوروي       شده   اطالعات كامالً كنترل    دستور ساواك  فوق به 

مقامات ايراني، با موافقت شاه، تصميم به خاتمه اين مورد گرفتند و چنانكه در بـاال ذكـر شـد،                    
 به همراه داشت قرار بود به جاسـوس         لي كه افنديف   ريا 15000مبلغ  .  را دستگير كردند   افنديف

ها نيز به درخواست فرد جاسوس صادر شده بود تـا در صـورت                گذرنامه. ايراني پرداخت شود  
  .، امكان محافظت از او وجود داشته باشد فعاليتش توسط ساواكيافشا

، دسـتور داده    ، سـفير خـود در مـسكو       حمد ميرفندرسكي  وزارت امور خارجه ايران به ا      -3
 در همين ارتباط مراتـب      است تا با ارسال يك يادداشت رسمي به وزارت امور خارجه شوروي           

  .اعتراض دولت ايران را به دولت شوروي اعالم دارد
  از ايـران   هنوز معلوم نيست كه آيا اخراج سه ديپلمـات اتحـاد شـوروي            :  نظر گزارشگر  -4

، موافق علني كـردن موضـوع اسـت و احتمـاالً در              ساواك رئيسي،  اهللا نصير   نعمت. علني شود 
  . خواهد كرد را توصيهمسئله آوريل خود با شاه اين 14مالقات روز 

  ]بقيه سند ناخواناست[ -5
  

  301سند شماره 
  گزارش اطالعات ميداني  

  1345 فروردين 27 -1966 آوريل 16  سرّي 
   رسمي ايرانسرويسيك : منبع

  ها در اين كشور روس از شايعه پراكني نگراني رسمي ايران: موضوع
هـا و     پراكنـي    از شايعه  )ساواك(عات و امنيت كشور ايران      رتبه سازمان اطال     مقامات عالي  -1
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.  نگران هستند   در بين سطوح مختلف جامعه در تهران       پايه و اساس مقامات شوروي      تبليغات بي 
ها براي اشاعه بـدبيني و        اهنگ از سوي روس   كنند كه اين اقدام يك فعاليت هم        آنها احساس مي  

افكندن تفرقه در اذهان مردم ايران است كه با هدف مختل كردن روابط ايران و غرب صـورت                  
  . گيرد مي

،  در ايـن ارتبـاط فـدور الكـسيويچ سـاولچنكوف           ترين مقامات شـوروي      دو تن از فعال    -2
هاي آنها    محور فعاليت . ، هستند ، دبير دوم سفارت   ، و ويكتور ياكولويچ اسيپوف    فارتكنسول س 

  :دو موضوع است
آنها به ايـن امـر      .  بايد از آن خارج شود     فايده است و ايران      امروز ديگر بي    پيمان سنتو  -الف
  . هيچ كمكي به پاكستان نكرد سنتو و پاكستانكنند كه در جريان جنگ هند اشاره مي
 كنسرسيوم  و كنسرسيوم نفتي وجود دارد، و اختالف زيادي بين شركت ملي نفت ايران    -ب

 بـا   قـرارداد ايـران   .  براي افزايش توليد نفت، آن را افزايش نخواهد داد         بر خالف خواست ايران   
هاي نفتي غربي     اي ندارد، زيرا اين قرارداد فقط به نفع كنسرسيوم و شركت            كنسرسيوم هم فايده  

  . است
رود كـه      اسـت و گمـان مـي        يك افسر اطالعـاتي شـوروي      ساولچنكوف:  نظر گزارشگر  -3

  .باشد. ب.گ. نيز افسر كاوسپوف
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست اعالم
  

  ا. آ
  169, 122, 8 /نآت

  522, 519 /نآروتيونويچ كرستجيان، واگا
  342 /)دريادار(آريانپور، هوشنگ 
  148 /يالملل آژانس انرژي بين

  579 )/خبرگزاري(آسوشيتدپرس 
  40 /اآفريق

  156 /يآفريقاي جنوب
  36, 32 /يعصفور، شيخ علآل 

  130 /اآالسك
  139 /يآلبان

 /)جمهوري دمكراتيك آلمان (يآلمان شرق
142 ,151 ,532  

, 132, 129, 73, 72, 71, 41 /يآلمان غرب
165 ,223 ,225 ,238 ,247 ,325 ,467  
  576, 377, 349, 270, 193 /نآلما

   صفحات متعدد/اآمريك
  120 ,119 /آموزگار، جمشيد

  533, 514 /الورنتيف. آيآناتولي، 
  23 /تآندرسون، رابر

  588, 587,  8/ آنكارا

  190 /آنگوال
   578, 560 ,555/ يسموفنآ

  521 /تآيزنهاور، دواي
  564, 563 ,557/ الئيچف

  47 /ياباض
, 58, 55, 46, 37, 30, 17, 11, 8, 7, 3 /يابوظب

61 ,63 ,65 ,79 ,91 ,99 ,102 ,103 ,104 ,
109 ,112 ,113 ,115, 116 ,117 ,118 ,120 ,
121 ,124, 126 ,127, 128, 129 ,130, 131 ,
132, 133 ,135 ,136 ,139 ,140 ,141 ,142 ,
144 ,146 ,147 ,149 ,157 ,158 ,159 ,160 ,
161 ,162 ,168 ,169 ,173, 177 ,181 ,183 ,
196 ,199 ,203 ,207 ,211 ,221 ,222 ,223 ,
224 ,228 ,230 ,238 ,239 ,240 ,241 ,243 ,
244 ,249 ,252 ,255 ,261 ,264 ,269 ,272  

  168 ,157 ,146 / تاواا
    شوروي ياتحاد جماهير شورو

  527 /شاتري
  190, 52, 15, 5 /ياتيوپ

  132 /داجالس آنكتا
  130 /ياجالس ابوظب
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  131 /دجالس بغداا
 /اجالس خبرگان سازمان ناتو در خاورميانه

223  
  73, 68 ,67, 66, 62, 59 /فاجالس طائ

  28, 27 /داجالسيه بغدا
  528, 527 /يژاك پر. ئي. اچ

  72, 57 /ياحمد بن سيف آل ثان
  127 /ياحمد خليفه السويد
  269, 268, 267 /ياحمد عبدالنبي مك

  36 )/روزنامه(اخبار الخليج 
  362 ,359, 356 )/درياساالر( دالنار

  535 )/دكتر(اردالن، عليقلي 
  282, 281, 253, 209, 208, 68, 4 /نارد

  580, 579 )/دكتر(ارسنجاني، حسن 
, 576, 573/ فوني پيتزبورگــتر سمــاركس
577  

  577 /ناركستر سمفوني تهرا
  589, 551 /نارمنستا

  341 /فون ماربود. اريك اف
  196 )/رتشبدا(ازهاري، غالمرضا 

  325 /ااسپاني
 ,546/ نيكواليويچاسپولنيكف، ويكتور 

549, 550, 556 ,593  
  128 /كاسپيلمن، فران
, 101, 100, 99, 98, 97 /ناستاپي، نورما

102  
  527 )/خيابان(استالين 
  532, 529, 528, 526, 525 /ناستالي

  567 /لاستانبو
  137, 135)/ عضو كنگره آمريكا (استانتون
  551 /ااسترالي

  102استرنر، 

  542 /زاستل، چارل
  471 ,469 )/سرهنگ دوم (استوكلن
  354, 353 )/سرهنگ دوم(استول 

  524/ استيونسن
, 51, 41, 28, 27, 26, 18, 16, 15  /اسرائيل

52 ,53 ,64 ,133 ,137 ,140 ,148 ,150 ,152 ,
153 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,176 ,
178 ,187 ,194 ,197 ,211 ,213 ,242 ,249 ,
253 ,272, 325, 580  

  478 )/سرلشگر (اسكات
  544 /ماسكيرنف، ويكتور ا

 ,496 ,495 ,485 ,479 )/سرهنگ(، اسكات
497 ,500 ,501, 502, 503  

  550/ اسكات، رابرت
  267 /داسكاتلن
, 220, 219, 210, 149, 37, 30 /دآبا اسالم
244 ,246 ,282  
  168 ,157 /واسل

, 159, 158, 157, 148, 146 /اسماعيل، عبداهللا
160 ,168 ,169  

  233 ,191, 190/ اسميت
  545 /ياسميروكف، والديمير پ

  594 /چاسيپوف، ويكتور پاكولوي
, 447, 354, 338, 337, 336, 195 /ناصفها
529 ,571  

  534, 533 )/روزنامه(اطالعات 
  375, 374 )/سرهنگ (افراسيابي

 ,382 ,350, 348, 347 )/ناخدا (افضلي، بهرام
383, 438, 465  

, 138, 41, 40, 39, 38, 17, 15, 14 /نافغانستا
140 ,187 ,292 ,293 ,294 ,295 ,309 ,313  

, 567, 566 /، فكــرت اسـفنديار اوغليافنديف
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568 ,569, 592, 593  
  538 )/دكتر(منوچهر اقبال، 

  22 /كاقيانوس آتالنتي
, 152, 151, 150, 53, 40 /داقيانوس هن

220 ,221, 231 ,232 ,233 ,255 ,256 ,
296 ,319  

  586, 560 )/نشريه (اكو آو ايران
  21 )/نشريه(اكونوميست 

  193 )/عربستان(الباطن 
  357 )/دريادار (التوگ
  251, 67 )/روزنامه(الثوره 
, 165, 159, 158, 147,  83, 15 /رالجزاي
214 ,584  

  63 )/روزنامه(الجزيره 
  168 ,157 ,146 ,79 ,13,  8 /الجزيره

  272, 271 /مالجمالي، قاس
  97 /دالحرثي، حمي

  129 /كالحمر، عبدالمل
  158, 157 )/نشريه(الحوادث 
  263 /الدرشات

  258, 257, 256 /الراشد، راشد
  114 /الرنيايي، خليفه

  35 /الريفا
  529 /السكاندرف

 ,132 ,131 ,129 ,66/ ويدي، احمدالس
133, 134 ,135 ,137, 139 ,157 ,264  

  36 /ي، عيسالشريفي
  114, 97 /دري، سيد احماالشنف

  73, 66 /لالشوري، اسماعي
  170 /فالشيراوي، يوس
, 131, 130 ,129, 127/ العتيبه، مناسعيد

132 ,133 ,134 ,135 ,146 ,157 ,158 ,

159 ,160 ,161 ,168 ,172  
  83 ,81 /نالعتيقي، عبدالرحم

  226 ,197, 191, 190/ )سرتيپ(يه، محمد طالع
  45 /يالقبيس

  517, 516/ الكساندروف
 ,556 ,552 545 /چالكسيف، يوري كنستانتينوي

572, 573  
  107 /يالكواري، عيس
  159, 158, 157 /ماللوزي، سا
  45 /محمدهاديالمدرسي، 

  60 )/سرهنگ (المعتصم حمود ناصرالسعيد
  193 )/عربستان(الميشاب 

  132, 129 ,117/ نويس، ناصرال
  162, 161 )/روزنامه(الوطن 

  74 ./دبليو. تيالويتور، 
  120 /الي

  567 /راليوت، تئودو
  104 )/ترمينال آبي(ام سعيد 

 ,38, 37, 19, 8, 7, 6, 5 /يامارات متحده عرب
44 ,55 ,56 ,58 ,66 ,69 ,99 ,101 ,115 ,116 ,

118 ,120 ,121 ,122 ,127 ,128 ,129 ,130 ,
131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,
139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,146 ,147 ,150 ,
157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,163 ,165 ,168 ,
169 ,170 ,174 ,177 ,204 ,210 ,219 ,223 ,
233 ,234 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,244 ,
253 ,264  
  213 )/بندر(القصر  ام
  274 ,116 ,102, 101, 100 ,99, 97 /نالقوي ام

, 48, 44, 42, 34, 33, 203 ,26 ,13 ,3/ امان
52 ,53 ,55 ,57 ,58 ,63, 64 ,65 ,67 ,69 ,
71 ,72 ,149 ,169 ,172 ,173 ,181 ,183 ,
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200 ,211 ,282  
, 106 ,29/  بن حمد آل ثانيفهــر خليــامي

209 ,210, 226  
  491 ,360, 30/ اميرانتظام، عباس

  225 )/نشريه (االنباء
  364 /انبارهاي اديسن

  591 /اانجمن ايران و آمريك
  265 /هن دوستان خاورميانانجم

 /يانجمن روابط فرهنگي ايران و شورو
559  

  545 /اندريف، الكساندر اي
  516 /ياندونز

  154 /زانستيتو  بروكينگ
  153 /تانستيتو تكنولوژي ماساچوس

   انگليسانگلستان 
, 382 ,375 ,365/ )ناو سروان(انگلمن 

430 ,438 ,439 ,446, 478  
, 24 ,23 ,22, 21, 20 ,15 ,14/ انگليس

25, 26 ,30 ,52, 121 ,123 ,151, 165 ,
174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,
181 ,182 ,200 ,201 ,202 ,223 ,224 ,
225, 236 ,239 ,247 ,260 ,261 ,262 ,
263, 264 ,266 ,267 ,268 ,272 ,273 ,
274 ,275, 325, 342 ,529, 565  

  532 /ايوانواوبالست، 
  123 /ياوپك عرب

, 90, 87, 85, 84, 83, 82, 80, 7 /كاوپ
95 ,103 ,106 ,107 ,113 ,114 ,118 ,

121 ,128 ,130 ,131 ,134 ,135 ,136 ,
137 ,143 ,146 ,147 ,148 ,157 ,158 ,
159 ,164 ,165 ,167 ,168 ,169 ,170 ,
211 ,213 ,224  

  72, 33, 28, 27, 16, 8 /ماورشلي
  531 /.ان. اناورگانف، 

  594 /اكولويچيوف، ويكتور ياوسپ
  463 /اوگدن

  536 /اولكسيو
 ,544 ,541, 540 /، گريگوري ايليچاوليفيرنكو

550, 552  
  482 /اونتاريو

  386 /زاهوا
   آمريكا اياالت متحده

  467, 325, 270, 263, 247, 223, 84 /اايتالي
  113 /ايتو
  )اكثر صفحات (ايران
  470 /ايزدي
  345 ,419 ,409 )/تيمسار( ايمانيان
  286, 285/ لاينگرس

  513 )/سرهنگ(ايوانويچ روديونف، الكساندر 
  
  ب

  590 /باباخانوف
  145, 144 /بارِتا، جان
  592 /ربازار هارپ

, 538 ,518 ,517 /چبازارف، سيمن تاراسوي
553, 554,  

  445, 360, 31, 30 )/مهندس(بازرگان، مهدي 
  541 )/سرهنگ(باسكا، جان 

  559 ,528, 527 )/تهران(باشگاه شوروي 
, 502 ,501 ,500 ,499 ,461 )/سرلشگر(باقري 

506  
  568, 567, 526, 517, 515 /وباك

  156 /جبال، جور
  514 /بالكان
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  225 )/روزنامه(بامداد 
  7 /نبانك صادرات ايرا
  95 /نبانك مركزي عما

  7 /نبانك ملي ايرا
  142 /كبانكو

 ,583 ,582 ,581, 580 /نبايكف، گورم
584  

 ,468, 456 ,454 ,415/ بايندر، داريوش
470 ,471 ,472 ,473 ,474  
, 44, 42, 36, 34, 33, 32, 28 /نبحري

45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,
54 ,55 ,56 ,58 ,61 ,63 ,65 ,66 ,67 ,
68 ,69 ,78 ,105 ,123 ,127 ,128 ,134 ,

150 ,152 ,161 ,165 ,170 ,171 ,174 ,
176 ,179 ,190 ,197 ,204 ,205 ,206 ,
207, 208 ,209 ,210 ,226 ,228 ,229 ,
230 ,231 ,244 ,249 ,250 ,251 ,253 ,
258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,270 ,
273 ,275  

  563, 514 /تبخارس
  463 /زبرانسن، چارل

, 542 ,264/ )رهنگ دومــس(و ــبراون، لئ
543,   

  151, 150 /دبراون، هارول
, 347, 345, 344 )/ناخدا سوم(برايتن 

348 ,349 ,350 ,365, 366  
  527 ,462 )/ژنرال (، رابرتبَِرِت

  565, 558/ برديف، ردژپ نوريويچ
  84 /لبرزي

  592 /برژنف
  150 /برژينسكي، زبيگنيو

  135 /برگستن

  540 /برلين
  145 /برن
  490 /برِنان

  77 /برور، ميل
  223 /بروستر
  169, 168, 161, 160, 146, 21, 8 /بروكسل

  524 /بريا
  ليس انگ بريتانيا

  124 /تبريتيش بانك ميدل ايس
  571, 566, 565, 537 /نبريكهم، نلس

  124 /بريمي
  114, 97 /يالبطشي، عل

, 42, 37, 35, 32, 27, 26, 13, 11, 3 /دبغدا
43 ,44 ,46 ,47 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,61 ,
63 ,66 ,68 ,69 ,72 ,73 ,79 ,128 ,146 ,149 ,

157 ,160 ,163 ,209 ,220 ,221 ,222 ,223 ,
224 ,239 ,240 ,241 ,247 ,249 ,250 ,251 ,
252 ,253 ,255 ,257 ,539 ,551 ,578  
  325 ,174 /كبلژي

  514, 142 /نبلغارستا
  562 /بِلف

  515, 514, 161 /بلگراد
  138 ,137, 136, 135/ بلومنتال

 ,161 ,160 ,157 ,146 ,79, 44 )/شهر(بن 
168, 169 ,172 ,222 ,225 ,237 ,239  
  224 /بنت
  221 )/شاهزاده (بندر

, 515, 467, 386, 384, 383 ,195 /يبندر انزل
517 ,526 ,546  

   بندر انزلي بندر پهلوي
  210 ,124 ,123 /جبل عليبندر 
  248 /جبيلبندر 
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 ,334 ,319 ,296 ,196 ,195 /بهار چابندر 
387, 479  

  6 )/دوبي(بندر راشد 
  55 /نبندر سولما

, 387, 366, 342, 296, 195 /سبندرعبا
479 ,497 ,498  
  487 /بنسن

  21 /نبنگاه نشر پنگوئ
  271 /شبنگالد

  522, 521, 519 /يبنياد تولستو
  21 /لبنياد صلح برتراند راس

  282, 38, 37 /بوتو، ذوالفقار علي
  144, 120, 119 /بورتا، جان
  557 /بوريسف
  556 /بوريسنكو

  498, 195 /بوشهر
  97 /لالبوشي، اسماعي

  530, 528 ,527 ,516/ بولگانين
  573, 570, 569 /وبوله، اي

  547 /نبولينگ، جا
  582, 581/ بويكوف
, 455, 454, 363 ,360, 359 ,356/ بهرامي

456 ,462 ,463 ,469 ,476, 488, 490, 
492, 493, 495, 497, 502, 504  

, 584, 582, 581, 560 /ربهروز، جهانگي
586  
  461 /ربهشه
  53 /الدين بيت
 )/ست عالي رتبه لهستانيونيـكم(روت ــبي

524  
, 57, 55, 52, 48, 44, 26, 13 /بيروت

58 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,72 ,79 ,149 ,

169 ,172 ,183 ,200 ,253 ,268 ,529 ,553  
  585 /ريتيش كانسليب

  222, 221, 220 )/مانور(بيكان كامپس 
  409 )/دريادار(بيگلري، پرويز 
  198 ,197, 183 )/درياساالر (بيگلي، توماس

  77 /بيل
  529 )/تهران(بيمارستان شوروي 

  
  پ

  40 /رپادگان اسم
  563 ,531 )/نشريه(پارتينايا ژيزن 

  201 /يپارسونز، سر آنتون
, 138, 135, 128, 67, 30, 26, 13,  8 /سپاري

145 ,146 ,157 ,160 ,161 ,168 ,169 ,200 ,
220 ,221 ,222 ,223 ,225 ,237 ,239 ,247 ,
249 ,250 ,255 ,264 ,266 ,269 ,515 ,554 ,
591  

  222 )/درياساالر(پاكر، پاكس 
 ,222, 186, 41, 40, 39, 38, 37 /نپاكستا

282 ,292 ,295 ,463 ,570 ,594  
  198, 192, 191, 184 /پاگانلي

  591 /نوسپاالك، جك
  7 /رپااليشگاه ام النا
  86 /هپااليشگاه شعيب

  167 /اپانام
  557 /پانتليمونف

, 571, 570, 569 ,556/ يرپانكراتف، والديم
572 ,573 ,574 ,575 ,576 ,577 ,578  

  578 /)سرهنگ(پاوشوكف 
  557, 164/ پاولف
  592, 591, 590, 589, 557 /پاولنكو

  336 /پايگاه بوشهر
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  361 /هپايگاه دوشان تپ
, 363 ,362 ,354 ,353/ رئگوا پايگاه مك

491 ,499  
  193 /دپايگاه نظامي شاه خال

  335 /زريپايگاه هوايي تب
  338, 337, 335 /يپايگاه هوايي خاتم

  381 ,381 / پترسن–پايگاه هوايي رايت 
  336 ,335 /)دزفول (يپايگاه هوايي وحدت

  192 /ضپايگاه هوايي وفره بيا
  551 /پتروف
 ,555 ,553 /چسكي، ايلن نيكاليويفپترو
560  

  552 /پترونا، زينايدا
 ,389 ,376, 375, 374 )/سرهنگ (پتي

402, 403 ,409 ,430, 441  
  514 /گپرا

  203, 202, 201 /دپراگنل، دونال
  587 ,562 )/نشريه(پراودا 
  291 )/سروان(پرشت 

  118 /تپروتكل شارجه و كرسن
  479 /لپروژه پر

  41 /پست
  590 /نپسكوف، ايوا

  67 /پك
, 531, 530/  ميخائيلويچپگف، نيكالي

532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,
539 ,541, 544, 546, 547, 548 ,555, 
558 ,559 ,560 ,561 ,562, 579, 580, 
584  

  556 /پالختي
, 55, 48 ,46, 43, 37, 35, 34, 33 /پلترو

69 ,172 ,205 ,244 ,250  

  73 ,66 ,59 /كيپل
  430, 154, 153, 152, 151, 150 /نپنتاگو

  349 /اپنسيلواني
  381 )/سرهنگ (پورنصيري
  514 /پوشكين

  545 /ير وپولياكف، الكساند
  160 /اپونس، فرانسو

  591 )/نقاش(پيكاسو 
  529, 528, 526, 525, 518, 249 /دپيمان بغدا
  594, 570, 333, 291 /وپيمان سنت

  31, 28, 27, 26 /لپيمان مصر و اسرائي
  
  ت

  545 /يتاباچنكف، آنتونيان ا
  381 )/سرتيپ (تات

  126, 122 /يتاجر، مهد
  22, 20 /تتاچر، مارگار
  562, 544 ,539/  كنستانتينويچيكاليتاراسف، ن

  515 /نتاراسويچ، سيم
  580, 578, 536 )/خبرگزاري(تاس 

  13 /ل پتروشيمي جبي-تأسيسات صنعتي
  532 )/شهر(تاشكند 
  567, 566, 537, 536 /ان. ، استاگاشف
  462, 454, 448 /تامست

  271, 270 )/روزنامه(تايمز كويت 
  141,  84 /نتايوا
  522, 519 /زتبري
  224 /ثامت

  564 /رتربيت، هاج
  565 /ترجليان
  586, 570, 245 ,154 ,41/ تركيه

  194 /تركي ابن عبدالعزيز
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  158 /ز العزي التركي،
  557 /تروفيمف

  146, 13 /يتريپول
  545 /يتكاچ، ميخائيل ك

  93 /ستگزا
  203, 149, 57, 3 /وآوي تل

  73 /تلكس
  23 /يتمپل، شرل
, 56, 50, 48, 44, 24, 15, 4 /تنگه هرمز

58 ,65 ,68 ,70 ,112 ,150 ,161 ,162 ,
163 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,
233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,
240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,
247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,253 ,
254 ,255 ,256 ,257 ,268 ,292 ,296 ,
317 ,480  

 ,327, 289, 282, 196/ )تيمسار(وفانيان ت
459, 462  

  341, 337)/ سپهبد (ت.جتوكلي، 
, 161, 160, 157, 148, 146, 79 /وتوكي
165 ,168 ,222 ,237 ,239 ,240 ,241 ,
247 ,250  

  562 /تولس اوبالس
  68, 8 /ستون
  21 /نلند، جا تون

  240 )/سرگرد(تويتس، پيتر 
  242, 135 ,37/ ، ژوزفتوينام

  480 )/روزنامه(تهران تايمز 
, 30, 29, 26, 13, 11, 8, 7, 5, 3 /انتهر
31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,42 ,43 ,
44 ,46 ,47 ,48 ,49 ,52 ,53 ,54 ,55 ,
56 ,57 ,58 ,59 ,61 ,64 ,65 ,66 ,67 ,

69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,77 ,79 ,91 ,97 ,
102 ,109 ,114 ,118 ,120 ,121 ,122 ,127 ,
128 ,135 ,138 ,143 ,144 ,145 ,146 ,148 ,
149 ,157 ,160 ,161 ,168 ,169 ,172 ,173 ,
181 ,183 ,189 ,191 ,195 ,196 ,200 ,203 ,
204 ,205 ,207 ,209 ,210 ,211 ,219 ,220 ,
221 ,222 ,224 ,226 ,227 ,228 ,230 ,237 ,
239 ,240 ,241 ,243 ,244 ,246 ,247 ,249 ,
250 ,251 ,252 ,255 ,257 ,264 ,271 ,288 ,
327 ,335 ,336 ,337 ,342 ,351 ,352 ,359 ,
363 ,384 ,386 ,429 ,436 ,437 ,447 ,448 ,
477 ,480 ,488 ,492 ,502 ,514 ,515 ,517 ,
518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,523 ,524 ,527 ,
528 ,530 ,532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,538 ,
539 ,541 ,542 ,543 ,544 ,546 ,547 ,548 ,
549 ,550 ,551 ,553 ,558, 560 ,561 ,564 ,
567 ,568 ,571 ,573 ,575 ,576 ,577 ,578 ,
580 ,581 ,582 ,583 ,584 ,587 ,588 ,590 ,
594  
  74 /فيلتر. دبليو. تي
  51 )/مارشال (تيتو

  
  ج

  569, 568 ,567 ,566/ جاريكف
  581 ,267, 168, 157, 146 /اجاكارت

  590 )/شاعر ايراني(جامي، عبدالرحمان 
  271 /جان

  592 /جانسن
  542 /جاورونكف

  63, 37 /ن بحريخلقجبهه آزاديبخش 
  66 ,31 ,30 /نجبهه آزاديبخش خلق عما

  254, 243/ جبهه آزاديبخش خلق فلسطين



  فهرست اعالم

 

603

  531 /جبهه خاور دور
  176 /يجبهه خلق آزاديبخش خليج عرب

  193 )/پايگاه دريايي(جبيل 
, 37, 35, 34, 33, 29, 13, 11, 5, 3 /هجد
43 ,46 ,47 ,48 ,54 ,55 ,57 ,59 ,61 ,
63 ,65 ,66 ,67 ,69 ,71 ,74 ,79 ,91 ,
97 ,102 ,114 ,120 ,122 ,128 ,135 ,

138 ,145 ,157 ,160 ,161 ,169 ,173 ,
181 ,183 ,189 ,191 ,196 ,200 ,203 ,
204 ,205 ,207 ,209 ,210 ,211 ,219 ,
220 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,228 ,
230 ,239 ,240 ,241 ,243 ,244 ,246 ,
250 ,252  

  413 ,412 )/سرهنگ( جذبي
  263 /جرا

  567, 566 /جرالد، فيتز
 )/تنب بزرگ و تنب كوچك(جزاير تنب 

78, 117 ,121 ,274  
  95 /اجزاير كوريا موري
, 116, 115, 79 ,78 /يجزيره ابوموس

117 ,118 ,121 ,122, 236 ,274  
  498 /جزيره خارك
 ,156 ,152 ,151 /اگو گارسي جزيره ديه

210  
  116, 115 /رجزيره سر ابو نوي

  101, 100 /المعال فلججزيره 
  235, 234 /قوين بزرگجزيره 
  235 /قوين كوچكجزيره 
  234 /الركجزيره 
  238 /مسندمجزيره 

, 203, 152 ,112 ,94 ,91/ جزيره مصيره
220  

  104 /هلولجزيره 
  233 /مجزيره هنگا
  563 /والمللي فيلم مسك جشنواره بين
, 120, 119, 118, 117, 115 /دجعفر، حمي

144  
  382 )/سروان (جعفري

  583 /جلفا
  532, 531/ )ازبكستان( جمهوري ازبك

, 66 ,62 ,14/ جمهوري دمكراتيك خلق يمن
68 ,73 ,94, 138 ,176 ,197 ,220 ,256, 270  

  69 /نجمهوري عربي يم
  263, 262 /لجنگ اعراب و اسرائي

, 554, 540, 531, 517, 333 /مجنگ جهاني دو
562 ,576  

  22, 21, 17, 16, 5, 4 /رجنگ ظفا
  201 /كجود، فران
  154 )/ايالت(جورجيا 

  518 /جونز
  366 ,347 )/دريادار (جهانباني

  155 )/سرلشگر(جي مگار، ادوارد 
  197 184 ,183 / بيگلي، توماس. جي

  219 /يجيبوت
  107 /يجيده، عل

  529 )/سروان(جيزز ري 
  
  چ

  535, 533 /چاپين
  110 /مالعل  قرنچاه نفتي
  578 / چپرتلي

, 514, 325 ,143, 142, 141, 139 /يچكسلواك
554 ,578  

  374 )/سرهنگ (چگيني
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, 485, 225, 64 )/دكتر(چمران، مصطفي 
496 ,506 ,507  

  517 )/چين( كينگ چونگ
  240 ,231 /)ژنرال(چونينگ، رابرت 

  122 )/بانك(چيس 
, 140, 139 /)جمهوري خلق چين (نچي

141 ,175, 176 ,265 ,267 ,517 ,539 ,
541  

  
  ح
  375 )/سرهنگ (اتميح

  163 /دحافظ اس
  566 /ظحاف

  196 )/درياساالر(اللهي  حبيب
  470 ,374 )/سرهنگ (حداد

 )/شوروي(آذربايجان ] كمونيست[حزب 
563  

  531 /ن يونيو-حزب آل 
  64 /نحزب امل لبنا
  563 /سحزب بالرو

  563 )/قبرس(حزب پيشروي كار 
  535 ,533, 64 /هحزب تود

  532, 531/  پريمورسكيكرايحزب 
    531 /كراي خاور دورحزب 

 ,530/ حزب كمونيست اتحاد شوروي
531 ,532 ,540, 558 ,562 ,563, 591  

  536 /متاي حزب ماري
  563 /تحزب مينسك اوبالس

  68 )/وليعهد اردن (حسن
  239 /ه رحم حسين آل

  54 /ححسين رشيد الصبا
  250 ,67 /ي، سعدوندحما

  194 )/ارتشبد (حميد
  88 /احوزه گازي دور
  112 /هحوزه گازي غبر
  113 ,112 /لحوزه گازي يِبا

  118 /وحوزه نفتي آرامك
  118 /يحوزه نفتي ابوموس

  104 /قالبوندونفتي حوزه 
  124 /نالقوي حوزه نفتي ام

  147 /امرادا ـ هس ارزنهحوزه نفتي 
  111, 95 ,94 /لحوزه نفتي ام

  86 /نحوزه نفتي بورگا
  108, 104 ,103/ حوزه نفتي دخان
  258 ,257 ,256 ,116 /دحوزه نفتي راش

 ,109 ,95, 94, 93 ,91 ,14 /ظفارحوزه نفتي 
110, 111, 112, 113, 176 ,177, 220  

  124 ,116/ حوزه نفتي فتح
  116 /فالححوزه نفتي 
  96, 94, 92 /قباحوزه نفتي 

  110, 92 /رحوزه نفتي لخوي
  144, 118, 117, 115, 98 /كحوزه نفتي مبار
  111, 95 ,94 /لحوزه نفتي مرمو

  111 /نصيرحوزه نفتي 
  87 /هوفرحوزه نفتي 
  107 /رحيدري، طاه

  
  خ

  364 )/سرهنگ(خاتمي 
  579 /مخاچاتوريان، آرا

  545 /فخارچنكو، ميخائيل ا
  149, 26, 13 /مخارطو
  374 )/سرهنگ (خاكزاده

  153 /رخالد محمد جعف
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  531 )/شوروي(خاور دور 
, 136, 133, 51, 48, 39, 15 /هخاورميان

137 ,139 ,140 ,148 ,149 ,152 ,153 ,
154 ,155 ,156 ,162 ,163 ,164 ,165 ,
166 ,167 ,169 ,171 ,191 ,193 ,211 ,
213 ,217 ,240 ,241 ,242 ,252 ,253 ,
265 ,270 ,501 ,502 ,525 ,526 ,529 ,
533 ,536 ,541 ,547 ,554 ,565 ,586 ,
587  

, 561, 557, 514, 143/ خبرگزاري تاس
581 ,582 ,584  

  560 /نپرس در ايرا يونايتدخبرگزاري 
  54 /خدام

  565 )/استان (خراسان
  575 /يخردمهر، عل

  498, 480 /رخرمشه
, 528, 527  ,516/  نيكيتا خروشچف،

530 ,554 ,559 ,562 ,563 ,565  
  249 )/روزنامه(خليج 

  141, 140 )/نشريه(خليج تايمز 
, 233 ,211, 203 ,116 ,102/ خليج عمان

317 ,319  
  97 /شماليخليج فارس 

, 19, 18, 15, 14, 8, 6, 5, 4 /سخليج فار
25 ,26 ,27 ,28 ,32 ,37 ,38 ,39 ,40 ,
41 ,43 ,44 ,45 ,46 ,48 ,49 ,50 ,52 ,
53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,61 ,63 ,64 ,
65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,
78 ,85, 98 ,99 ,103 ,117 ,121 ,133 ,

134 ,138 ,140 ,146 ,149 ,150 ,151 ,
152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,161 ,162 ,
163 ,164 ,165 ,166 ,168 ,169 ,170 ,

171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,
179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,
187 ,188 ,189 ,191 ,197 ,198 ,199 ,201 ,
203 ,204 ,205 ,206 ,209 ,211 ,212 ,214 ,
217 ,218 ,219 ,221 ,224 ,225 ,226 ,227 ,
228 ,230 ,231 ,233 ,234 ,236 ,238 ,239 ,
240 ,241 ,243 ,245 ,246 ,248 ,249 ,250 ,
251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,
259 ,260 ,262 ,265 ,272 ,273 ,274 ,291 ,
292 ,294 ,295 ,296 ,297 ,311 ,315 ,317 ,
333 ,479 ,480 ,487 ,497 ,570  

  47 /هخليفآل خليفه بن سلمان 
, 33, 31, 30, 29, 11 )/امام(اهللا  ، روحخميني

34 ,36 ,39 ,44 ,45 ,46 ,47 ,49 ,52 ,54 ,
63 ,64 ,74 ,383  

  564 / آلك ايالريونويچ،خورتيلف
 ,409, 408, 386, 64, 63, 45, 30 /نخوزستا

570  
  109, 108 ]/منطقة گازي [خوف

  
  د

  499 ,470 /داتري
  149, 37 /داكا

  516 /سداگالس، جاستي
  468 /سداال
  540 ,521, 515 ,514/ سدال
  21 )/خيابان (دان

  263 /ونسدانشكده افسري م
  342 /)يسانگل(دانشكده ميد شيپمن 
  342 /ندانشكده نظامي تهرا

  114 /سدانشگاه تگزا
  523 /ندانشگاه تهرا
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, 190 ,59)/ سيانگل(سند هرست  دانشگاه
275  

  558 /دآبا دانشگاه عشق
  268 /هدانشگاه قاهر
  270 /ندانشگاه لند

  592, 590 /ددانشگاه لنينگرا
  591 /ددانشگاه مشه
  590, 589 /جدانلي، جور

  546 /نبولينگ، جا. دبليو
  588 /يدرخشش، مصطف

  571، 515، 17, 14 /ردرياچه خز
  245, 211 /خدرياي سر

  541 /هسيادرياي 
  130 /لدرياي شما
  296 ،151/ درياي عربي
  296, 292 /ندرياي عما

  245 /هدرياي مديتران
  296 /درياي هند

 ،66)/ بغداد(فاظت منافع آمريكا ـر حــدفت
135  
 )/تهران(ر نمايندگي سياسي اندونزي ــدفت

536  
 )/تهران(ايندگي سياسي روماني ـر نمــدفت

536  
 /)تهران (نلهستاايندگي سياسي ـر نمــدفت

523 ,524 ,530  
 /)تهران(دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده 

333 ,344 ,385 ,408, 461 ,467 ,475 ,
479 ,497  

94 )/روستا(قم د  
  514 /دكترين تيتو

  586 /دي. ، ديدگتيار

  152 /دماغه سوبيك
  111 /ادماغه كوريا موري

  234, 233 /هدماغه كو
  94 /هدماغه مصير

  193 )/ه درياييپايگا(دمان 
, 55, 53, 52, 48, 47, 44, 13, 8, 3 /قدمش
57 ,58 ,63 ,65 ,67 ,69 ,71 ,72 ,146 ,157 ,

168 ,169 ,172 ,200 ,252 ,266  
  369 /زسدن مو
  502, 492 ,466 ,459, 394/ دنور

  587 /دوبرينين
  172, 169, 161, 160 /ندوبلي

, 44, 42, 35, 34, 33, 32, 13, 8 ,7, 6/ بيود
47, 48 ,53, 98, 116 ,122, 124, 125, 126, 

140, 141, 143, 159, 205, 225 ,230, 239, 
263 ,270, 272, 273, 274  

  115 /دوچه شاختابو و دمينكس
, 42, 37, 35, 32, 30, 29, 13, 11, 5 /هدوح
43 ,44 ,46 ,48 ,53 ,56 ,57 ,58 ,59 ,61 ,
63 ,65 ,66 ,67 ,69 ,71 ,73 ,91 ,97 ,108 ,

109 ,114 ,120 ,122 ,128 ,130 ,135 ,138 ,
143 ,145 ,148 ,157 ,161 ,168 ,172 ,183 ,
184 ,190 ,198 ,199 ,200 ,203 ,204 ,207 ,
210 ,221 ,223 ,224 ,225 ,228 ,230 ,237 ,
241 ,243 ,246 ,247 ,249 ,250 ,252  

  60 /دوسيلوا
  ،461, 413 ,387/ )پايگاه(دوشان تپه 

  564 /زدولتشاهي، مهرانگي
  529 ,545 ,513 /چايوانويدولين، گريگوري 

  145 /)قاضي(دويك، يسري 
  589 /هده درك

  462 /گدهش، هوشن
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  220, 149, 37 /ون دهلي
  527 /وان. انديجي، 

 ,121, 117 ,116 ,8/ ديكمن، فرانسوا
122, 126, 135, 138, 143, 145, 148, 
160, 161, 164, 205 ،206 ،219 ،239 ،
240  

  556 /ديلدابكف
  578, 571, 569 /رديما، الكساند

  171 /بندين، 
  77 /رديويس، راج

 ,389 ,388/ )سرهنگ(ديويس، رونالد 
411, 435 ,436, 439, 443 ,445 ,446 ,
448 ,451 ,454 ,455 ,456 ,471, 472 ,
477, 478  
  498, 477 ,409/ )دريادار(ي يمديه
  
  ر

  580, 579 /زرائين، پروي
  181 /راجرز

  493, 64, 49, 45 /نراديو ايرا
  574 /نراديو پيك ايرا

  552, 36, 35, 34 /نراديو تهرا
  542 /چرازاكف، پاول واسيليوي

  234 ,233 /رأس دبه
  233 /رأس شيخ مسعود 

, 100 ,99, 78, 77 )/تاامار(الخيمه  رأس
101, 102 ,115 ,116 ,238 ,239 ,274  

  464 )/سرهنگ (راستين
  588 ,553 /راسك

, 571, 569, 565, 537 /زراسياس، چارل
572 ,573 ,574 ,575 ,578 ,579 ,580 ,
581 ,582 ,584 ,588  

  590 ,169 ,128 / بروكسرامپل ماير،
  572 /نرانگو
  378 )/ژنرال (رايدر

  327, 196/ )تيمسار(ربيعي 
  209 )/آالباما(آرسنال  ردستور

  40 /مين ـ اتركيرژيم 
  23 /ورژيم تي

  527 /يي، محمد وليركا
  154 /يركورد، جفر

  225, 222 ,172 ,161, 160, 79 /مر
  569 /ارمزي، سينثي

  437, 436 /رندن
  167 )/مؤسسه آماري(روپر 

  115 /روتردام گروپ ويتول
 ,49 ,46, 45 ,44 ,36 ,32)/ اهللا آيت(روحاني 

54, 63,  
  34, 33 )/روز قدس(روز اورشليم 

  582 /روزاليچ
  270 /تروزنامه تايمز كوي

  523 /تروزولت، كرمي
  513 /روستف

, 333, 295, 291, 176, 168, 167, 51 /هروسي
517 ,550 ,559 ,564 ,568 ,590 ,591  

  545 /روگف، ويكتور ام
  545 /يرومانچوك، پطر ك
  564, 563, 562 / والديميرويچرومانف، آلكسي

, 533, 516, 514, 143, 142, 141 /يرومان
572 ,573 ,578  

 ,425 ,409 ,374 ,368 /)تيمسار(تقيرياحي، 
445, 448 ,456, 513  
, 149, 145, 74, 47, 43, 20, 19, 13 /ضريا

193 ,219  
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  579, 575, 574, 572 /ريجوف
  220 )/بندر(ريسوت 
  464, 446, 430 ,376)/ استواريكم (ريگان

, 378, 377, 376 )/سرهنگ دوم(رينكر 
379 ,380 ,381 ,382 ,413 ,498, 499  

  591 /وريويرا، ديگ
  
  ز

  270 /بزاگر
  79, 78 /رزاهدي، اردشي

  590 /زايتزوف
  60 /دزبير، محم

387 /نادخانه ردستوزر  
  261 /رزنگبا

  201، 60 /رزواوي، عم
  62, 61, 60, 59 /سزواوي، قي

  593 /چزوتف، پاول پتروي
, 547, 545/ ايوانويچزوتف، كنستانتين 

548 ,549 ,550  
  
  ژ

, 213, 167, 150, 132, 129, 73/ ژاپن
217 ,223 ,224, 234 ,240 ,245 ,247 ,
325  

  552 /چژاريكف، فدور ايوانوي
  545 /ژاورونكف، روستيسالو پي

  554, 168, 157, 146 /وژن
  557 /ژوراولف

  162, 161 /يژيسكاردستن، والر
  
  س

  258 /ساترلند

 ,51 )/كرانه باختري رود اردن(ربي ــاحل غــس
163 ,172 ,242 ,253  

, 140, 133, 27, 26, 16 /رانومحمد سادات، 
242 ,272  

  514 /وي. يسادچيكف، آ
  545 /مساراكف، ديميتري ا

, 592 /رانـور ايــسازمان اطالعات و امنيت كش
593  

  234 /الدولي مشورتي دريانوردي سازمان بين
  468 /نسازمان تأمين اجتماعي ايرا

  133 /سسازمان خليج فار
  268 /نسازمان دانشجويان عما
  81 /تسازمان صنعت نفت كوي

  141 /يزمان عمران نفتي رومانسا
 )/آمريكا(ي دفاعي ـاي امنيتـاعدتهــسازمان مس

193  
  531 )/حزب كمونيست (سازمان مسكو
, 260 ,236, 234, 224 / متحدسازمان ملل

265, 266, 267 ,268 ,269 ,473 ,477 ,515, 
554  

, 71, 53/ )سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف 
72 ,164 ,165 ,172, 213  

  243 )/ناو جنگي (سامپسون
, 57 ,53, 52, 51, 50, 48 / هارولدساندرز،

241 ,242 ,252 ,253 ,254 ,255 ,258  
  516, 515 /وسانفرانسيسك
 ,555, 544 ,542 / فدور، الكسويچساولچنكف

594  
  26 /سايزر

  384, 358, 357 )/ناخدا(ستوده 
  349 )/ناخدا (سجادي

  527 /سردار اعال محمد عمر
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  588 /سروف
  567 ,537 /ن، زولتازفيليس

  566 /سعدي
  70 ,58 / الفيصلسعود

  266 /هسعود بن علي آل خليف
 ,65 ,64 ,63 ,29/ )تهران(سفارت آمريكا 

120, 183, 198, 223, 224, 225, 244, 
264, 272 ,279 ,281 ,283 ,285 ,286 ,
288 ,291 ,326 ,327 ,334 ,335 ,337 ,
343 ,354 ,356, 357, 358 ,359 ,362 ,
363 ,376 ,384 ,401 ,412 ,414 ,419 ,
421 ,423 ,427 ,436 ,439 ,443 ,445 ,
446 ,451 ,454 ,459 ,462 ,463, 464, 
466 ,468 ,469, 470 ,471 ,472 ,477, 
478 ,482 ,484 ,487, 488 ,490 ,491, 
507, 508 ,514 ,516 ,517, 520 ,522 ,
523 ,528, 529 ,530 ,532 ,535 ,536 ,
541 ,542 ,543, 544 ,546 ,547 ,549 ,
550 ,551 ,553 ,554, 558 ,560, 567, 
568 ,569, 571, 572 ,573 ,574, 577, 
584, 586 ,588 ,589, 590  

  567 )/رانگون(سفارت آمريكا 
  586 )/كوناكري(سفارت آمريكا 
  553, 518/ )مسكو(سفارت آمريكا 
  553 )/مكزيكوسيتي(سفارت آمريكا 

, 97 ,7, 6 ,5 )/ابوظبي(سفارت آمريكا 
114 ,117 ,120 ,122 ,127 ,135 ,138 ,
143 ,146 ,157 ,160 ,161 ,168 ,172 ,
203 ,204 ,210 ,219 ,237, 244 ,246  

  5244 ,221 )/اسالم آباد(سفارت آمريكا 
  160 )/پاريس(سفارت آمريكا 

  149, 73 ,65 ,59 ,58 )/جده( آمريكا سفارت

, 58 ,57, 55, 52, 29 )/دوحه(سفارت آمريكا 
69 ,71 ,72 ,102 ,105 ,183 ,189 ,191 ,196 ,

209 ,226  
  269 )/قاهره(سفارت آمريكا 
, 207, 205, 203, 79 )/كويت(سفارت آمريكا 

211 ,255 ,271 ,272  
  244 ,222 )/لندن(سفارت آمريكا 
 ,43, 30, 26, 13, 3 )/مسقط(سفارت آمريكا 

46 ,47 ,59 ,60 ,61 ,91 ,109 ,145 ,148 ,
200 ,220 ,230 ,239 ,240 ,241, 244 ,247 ,
248 ,250 ,252 ,266 ,267  

, 42, 35, 34, 33, 32 )/منامه(سفارت آمريكا 
44, 47 ,53 ,67 ,169, 204 ,228 ,243, 244 ,

249, 262  
  527 )/تهران(سفارت افغانستان 
  168 )/ابوظبي(سفارت انگليس 

  264, 79 ,43)/ تهران(س يسفارت انگل
  202 ,201, 200 )/مسقط(سفارت انگليس 

  30 )/عمان(سفارت ايران 
  539, 538, 518/ )مسكو(سفارت ايران 

  36 )/تهران(سفارت بحرين 
  579, 578 /)تهران(سفارت بلغارستان 

, 572, 570, 569, 567 )/تهران(سفارت روماني 
574 ,575  

  551, 528)/ آمريكا(سفارت شوروي 
  586 )/آنكارا(سفارت شوروي 
  551 )/راليااست(سفارت شوروي 
  551 )/يلئاسرا(سفارت شوروي 
  514 )/بلگراد(سفارت شوروي 

, 517, 515, 513 )/تهران(سفارت شوروي 
518, 519, 520 ,522, 523 ,524 ,525 ,527 ,
528, 529 ,530, 534 ,535 ,536 ,539 ,540, 
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541 ,546 ,547 ,548 ,549 ,550 ,551 ,
552 ,553, 554 ,555 ,558 ,560 ,562 ,
564 ,567 ,568 ,569, 571 ,572 ,573 ,
574 ,575 ,576 ,578 ,579 ,580 ,581 ,
582 ,583, 584 ,586 ,587 ,588, 590 ,
593 ,594  

  554 )/سوئد(سفارت شوروي 
  568)/ كويت(سفارت شوروي 
  586 )/گينه(سفارت شوروي 

  547 )/تهران(سفارت عراق 
  60 )/لندن(سفارت عمان 
  270 )/واشنگتن(سفارت عمان 

  571 /)تهران(رت فرانسه سفا
  569 /)تهران(سفارت كويت 
  582, 581, 529 /)تهران(سفارت لهستان 

  524 /)تهران(سفارت هند 
  538 /)تهران(سفارت يوگسالوي 

  94 ,3 /سالله
  346 )/ناخدا سوم(سلتاد 

  98 )/حاكم شارجه(سلطان 
  270 /سلطان تيمور

  274 /دسلطان سعيد بن تيمور آل بوسعي
, 15, 14, 5, 4, 3 / ابن سعيدسلطان قابوس

16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,
25 ,26 ,28 ,30 ,59 ,60 ,71 ,201 ,202, 

221 ,255 ,256 ,257, 265, 266 ,268 ,
270 ,271, 275  

  260 /هسلمان بن حمد آل خليف
 ,255, 254, 242/  جوادسليمان، صادق

269, 270, 271  
  198, 197, 196 )/ناو(سمز 
  409  /)ناخدا (سنايي

  577  /سنجري، حشمت
  155 /رسنگاپو

  325 /دسوئ
  514, 267 /سيئسو

  546 /يسوبخانكلف، شاكر د
  555 /سوبولف

  563, 562/ )روزنامه(سوتسكايا بلوروسيا 
  553 /چسوخانكولف، شاكر دولتشاكوي

  151, 27 /نسودا
  551, 245, 163, 54, 19, 15, 4 /هسوري

  587 /سوسلوف
 )/سرهنگ دوم(يكانورويچ سوكولف، سيمون ن

542  
  74 /سولدانو

  544 /يسولديرف، ويال ك
  563 /ر الكساند سولژنيتسين،

  338, 336, 327, 291 ,196/ سوليوان، ويليام
  140, 15 /يسومال

  158 /سوناتراك
  60 /دسويدان، احم

  377 ,376 /سهي كش، نسرين
  190 /سهيم عبداهللا

  267 ,265 ,259 ,248 ,164, 78, 23/ سيا
  113 )/فرودگاه بين المللي(يب س

  271 /سيد طريق
 ,552 /اندر الكساندرويچــسيرومياتنيكف، الكس

556  
  241, 32, 28 /سيزر

  173 /فسيسكو، جوز
  524 )/تهران(سينما رويال 

  13 /سيهات
  



  فهرست اعالم

 

611

  ش
  20 /سوئز

  140, 138, 134, 15, 14 /اشاخ آفريق
  272 /شاخبت

  542 /چشاربونكو، ايوان افنديوي
 ,101, 99 ,98, 8 ,7 ,6/ )تاارام(شارجه 

102 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,
121 ,140 ,141 ,144 ,145 ,273 ,274  
  385 ,349, 344 )/سرهنگ (شافر

  23 /مشاكر، قسا
  560 ,559 /شاموسكايا، ويتاليا استپانوا
  559 /چشاموسكي، واديم مويسيوي

  286, 285, 284 )/محمدرضا پهلوي (شاه
  282, 253, 51, 19 ,16 /نشاه حسي
  524 /)انقالبخيابان (شاهرضا 

, 77)/ الخيمه وليعهد رأس(شاهزاده خالد 
78 ,79 ,102  

  251, 66 /شاهزاده سعود
  230, 10, 9 /شاهزاده سلطان
  10 /شاهزاده فهد

, 21, 20, 19, 14 /نشبه جزيره عربستا
62, 68, 73, 204  

  261 ,72 /شبه جزيره عربي
  105 /شبه جزيره قطر

 ,235, 234, 109, 93/ ه جزيره مسندمشب
243, 244  

  547 /بشبيبي، حاج
  559/ شپيلوف
  289 ,284/ ارِسشركت 

  384, شركت استنويك
 يورك -لينـلف كــ م– اوونــت بـركــش
  477, 464 ,463/ )واي.ام.بي(

  479 /تشركت براون اند رو
 /نشركت پشتيباني و نوسازي هليكوپتري ايرا

303 ,328  
 ,340, 335/  هواپيمايي الكهيدشركت خدمات

395, 482 ,483, 484  
  479 /لشركت راكو
  486 /رشركت سينگ
  491 ,465 ,438 /راني ملي آريا شركت كشتي
  337, 336, 335 /پشركت نورثرو

 ,339 ,337, 336 /لشركت هليكوپترسازي ب
372 ,395 ,396 ,398 ,491, 499  

  112 /وشركت آرك
  100 /آسامراشركت 

  112 /وشركت آموك
  100 /آنا داركوپرداكسيونشركت 

 ,471, 468 /الكترونيك ديتا سيستمزشركت 
472  

  106 / ـ هساشركت امراد
  461, 437, 422 /ايبكسشركت 

  113 /شركت ايچ
  478 ,477 / يورك-لفلين  مك-باوونشركت 
  196 /براون اوروتشركت 

  126, 125, 124 /يبوشركت برق د
  263/ بكشركت 
  490 ,402 /بوئينگشركت 
  ,118 ,117 ,115/  اويل گاسبوتسشركت 

119 ,120, 144  
, 363, 362 ,361/  اينترنشنالبهرينگشركت 

364, 365, 402, 418, 456, 507  
  565, 564, 557 /اينگوستراخشركت بيمه 

  163 /زشركت بيمه لويد
  437, 436, 422 /آمريكن  پنشركت 
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  98 /پيناكلشركت 
  87 /تشركت تانكرهاي نفتي كوي

  498 /اي.دبليو.تيركت تجاري ش
  96 /تسورو تگزاسشركت 
  98 / پاسيفيك-تگزاس شركت 

  110, 91 /نشركت توسعه نفت عما
  114 /رشركت توماس برگ

  74 /دلتا. دبليو. تيشركت 
  106 /لشركت چارتر اوي

  102, 101 /رزرواويل دنورشركت 
  141 /روم پترولشركت 
  103 /رويال داچ شلشركت 

, 337 ,336 ,208 ,206/ شركت ريتيون
395  

  100 /زاپاتا اكسپلوراسيونشركت 
  93 ,91 /سان اويلشركت 

  129 /يگذاري ابوظب شركت سرمايه
  148 /ايتو. سيشركت 
, 80, 79 ,7/ شل بريتيش پتروليومشركت 

84 ,85 ,88, 89, 91, 92, 94 ,95 ,96 ,
97, 108, 110, 111 ,113, 114 ,148, 

149  
 /گريس. آر. يودبلشركت صنايع پتروشيمي 

87  
  100 /كانادين سوپريورشركت 

, 118, 116 ,115, 98 /تشركت كرسن
119 ,120 ,144 ,145  

  98 /كريستال پتروليومشركت 
  100 /وانيشركت ك

  108, 103 /رشركت گاز قط
 ,340, 338, 337, 336 /گرومنشركت 

354 ,355 ,356, 359 ,360 ,362 ,373  

  96 /گس اوشنشركت 
  113, 112, 80/ شركت گلف

  116 ,104 /مارين آرياز ابوظبيشركت 
  23 /شركت ماهيگيري ماراال

  114 /تترا تكشركت مشاورتي 
 ,158, 157, 141 /يشركت ملي نفت ابوظب

159  
  161, 160 /تشركت ملي نفت امارا
, 120, 119, 118, 117 /نشركت ملي نفت ايرا

121 ,144 ,145, 594  
 ,106 ,105 ,104 ,103/ شركت ملي نفت قطر

107, 108  
, 84, 83, 82, 81, 80 /تنفت كويملي شركت 

85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90  
  112 ,103, 94/ موبيلشركت 
  384, 383/ ميدشيپمنشركت 

  93 /پشركت نفت ارا
  90, 89 /تشركت نفت اسپانيا و كوي

  104 /قشركت نفت البوندو
  121 )/ليبي(شركت نفت انگليس 

  263 /نشركت نفت بحري
  92 /سرتكشركت نفت پا
  126, 124, 116 /يبوشركت نفت د

  112 /لشركت نفت سان اوي
  112, 93 /وشركت نفت سوميتوم

  103 /قشركت نفت عرا
  88 /يشركت نفت عرب
, 96, 95, 94, 93, 92, 91 /نشركت نفت عما

97 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,149  
 ,104, 103, 95 ,93 ,92 /شركت نفت فرانسه

113 ,160  
  105 /چفت كاشركت ن
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  264 ,7 /سشركت نفت كالتك
  93 /اتان شركت نفت كوين

  112 /سشركت نفت مارشال تگزا
  105 /رشركت نفت هولكا

  89 /)اسپانيا(هيسپانول شركت نفت 
 ,88 ,82 ,13, 12 /آرامكوشركت نفتي 

114 ,130  
  94 ,85, 84 /اكسانشركت نفتي 
 ,88, 87, 85 ,82 /اويل  مينشركت نفتي ا

90  
, 81 ,80/ بريتيش پتروليومنفتي شركت 

82 ,83, 85, 89 ,103, 104 ,539  
  85, 84/ پتروبراسشركت نفتي 

  99 /اشركت نفتي زاپات
  113 /ايچي سيشركت نفتي 

, 104, 103, 102/ شل قطرشركت نفتي 
105 ,106 ,107 ,108 ,109  

, 117 ,98/ پتروليومكرسنت شركت نفتي 
118 ,119 ,120 ,121 ,144  

/ اينترنشنالتانا اورسيز  كوين شركت نفتي
91 ,112, 124  

  87 /يشركت نفتي گت
 ,85 ,83, 82, 81, 80 /گلفشركت نفتي 

89, 100 ,148  
  113, 103/ پارتكسشركت نقتي 

  98 /نيكلوس اويل اند گَسشركت 
, 106, 105, 104/ جي. اوينترشال شركت 

107 ,108  
  106 /سشركت ه

 ,364, 361 /اير ايرانشركت هواپيمايي 
365, 422 ,501  

  583, 581, 573 /ايرفلوت هواپيمايي شركت

  100 ,99, 98 /هوستون اويل و ميزالزشركت 
  107, 106, 105 /رشركت هولكا

  100, 99/ يونانيد ريفاينينگشركت 
 104 /يونيورسال پتروليوم دولپ منتشركت 

  106 /رشركت يونيون راينيك
  564 )/مهندس(شريف امامي، جعفر 

  149 /زيمشلزينگر، ج
  225 /يشمس اردكاني، عل

  571 )/تهران(شميران 
  558 /يشوارتز، هر

, 242, 53/  متحدشوراي امنيت سازمان ملل
260  

  14 /رشورشيان ظفا
, 51, 49, 40, 39, 37, 25, 22, 15, 5 /يشورو

61 ,68 ,136 ,137 ,139 ,140 ,142 ,149 ,
150 ,151 ,153 ,154 ,156 ,175 ,180 ,181 ,
185 ,187, 188 ,189 ,217 ,232 ,245 ,247 ,
255 ,265 ,291 ,292 ,294 ,295 ,308 ,311 ,
314 ,324 ,325 ,333 ,334 ,385 ,513 ,514 ,
515 ,516 ,517 ,518 ,519 ,520 ,521 ,522 ,
523 ,525 ,526 ,527 ,528 ,529 ,530 ,531 ,
532 ,533 ,534 ,535 ,536 ,537 ,538 ,539 ,
541 ,542 ,543 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549 ,
550 ,551 ,554 ,555 ,558 ,559 ,560 ,561 ,
562 ,563 ,564 ,565 ,566 ,567 ,568 ,569 ,
570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ,577 ,
579 ,580 ,581 ,583 ,587 ,588 ,589 ,590 ,
592 ,593 ,594  

  555 /شويتف
  126 /يبوشهرداري د
  572 /شيبورين

  274 /يشيخ احمد بن رشيد آل مول
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, 56, 53, 52 /يشيخ احمد بن سيف آل ثان
57 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73, 273, 274  

  159 ,157/شيخ تاهنون بن محمد
  194 /شيخ تويجيري

 ,97 ,48/  آل ثانيد بن خليفهــيخ حمــش
102, 116 ,183 ,184 ,190 ,191 ,192 ,
197  

/  آل خليفهشيخ حمد بن عيسي بن سلمان
263 ,275  

  141 /مشد آل مكتوشيخ حمدان بن را
  142 /ننهيا شيخ حمدان بن محمد آل

  135 /شيخ حمدان
  274 /يشيخ خالد بن محمد القاسم

 ,137, 136, 135 / بن زايدشيخ خليفه
138 ,157 ,159, 160  

  273 /دشيخ راشد بن حمي
, 122, 6 /بن سعيد بن مكتومشيخ راشد 

123 ,124 ,126, 141 ,159, 272, 273, 
274  

, 116 ,115/ لطان آل نهيان بن سشيخ زايد
139, 140 ,142 ,146, 159 ,160 ,161 ,
162, 264, 272, 273  

  251, 73 ,45 /حشيخ سالم الصبا
, 144 ,120, 119, 115, 98 /نشيخ سلطا

145  
  197  ,190 /شيخ سهيم بن حمد آل ثاني

  238 /رشيخ صغ
  274 /يشيخ صفر بن محمد القاسم

, 106 /يشيخ عبدالعزيز بن خليفه آل ثان
190, 191  

  226, 190 /يشيخ عبداهللا بن خليفه آل ثان
 ,259 /هلمان آل خليفــي بن ســشيخ عيس

260, 261 ,262, 263, 264 ,273  
  265 /لشيخ فيصل بن علي بن فيص

  274 /دشيخ قابوس بن سعيد آل ابوسعي
  142 /كشيخ مبار

  273 /يشيخ محمد بن حمد الشرق
, 45, 33 ,32 /هشيخ محمد بن مبارك آل خليف

48, 49, 50, 51, 68, 69 249  
  142 /ممكتو شيخ محمدبن رشيد آل

  529, 447, 377, 361, 354, 336 /زشيرا
  36 )/فرقه(شيرازيين 

  171, 170, 69 /فشيراوي، يوس
, 361 ,360 ,354 ,353/ )ناخدا سوم(شيرر 

365 ,376 ,377 ,378 ,379 ,381 ,382 ,387 ,
430, 481 ,499, 500, 501 ,504, 505 ,506  

  545 /يشيكالف، واسيلي ك
  

  ص
  502, 497, 495 )/سرهنگ(صادقي 

  577 /اصالح، علي پاش
  32 /حصباح آل احمد آل صبا

  438 )/ناخدا سوم(صبوري 
  194, 133, 51 /اصحراي سين
  163, 67 /نصدام حسي
  64 /موسيصدر، امام 

, 354, 353, 351 ,350 /)سرتيپ (، كمالصفري
360 ,361 ,362 ,364 ,375 ,376 ,377 ,378 ,
379, 380, 381, 419, 436, 437, 448, 454, 
461 ,463 ,470 ,476 ,488, 490, 491, 498 ,
499 ,500 ,501 ,502 ,506, 507  

  190 )/سرهنگ(الدين  صالح
, 363, 361 )/سازمان(صنايع هواپيمايي ايران 

364 ,365 ,381 ,422 ,426 ,481 ,502 ,504 ,
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505 ,506  
  133 /ياقتصادي ابوظبصندوق عمران 

  129 /يصندوق مالي ابوظب
, 43, 37, 34, 30, 29, 26, 13, 3 /اصنع
48 ,52 ,53 ,67 ,73 ,200 ,203 ,209 ,

210 ,219 ,220 ,221 ,223 ,225 ,228 ,
244 ,246 ,249 ,250 ,252 ,255  

  
  ض

  413 )/سرهنگ (ضرابي
  38, 37/ )ژنرال(ضياء الحق، محمد 

  564 )/دكتر(ضيايي، محمود 
  
  ط
, 69, 68, 66, 61, 58, 57, 56, 55 /فطائ

169 ,170 ,171  
, 268, 266 /دطارق بن تيمور آل بوسعي

269  
  251, 42/ )آيت اهللا(طالقاني، سيد محمود 
, 64, 63, 54 )/دكتر(طباطبايي، سيد صادق 

65  
  159 /طحنون
  381 )/سرهنگ (طوسي

  
  ظ

  236 ,176 )/استان (ظفار
  93 /يظفار غرب
 ,207, 205, 193 ,11 )/ستانعرب(ظهران 

210, 211  
  
  ع

  588, 573 /عاليخاني

  574 )/تهران(عباس آباد 
  62 /لعبدالفتاح اسماعي

  107 /طعبداهللا سلّ
, 162, 161, 132, 130, 129 /دعبداهللا، راش

163  
  127 /رعبدالملك الحم
  264 /لعبدالناصر، جما

  145 /لعبدالوهاب، اسماعي
  273, 102 ,99/ )تاامار(عجمان 

  262 ,45 /حعدنان خيراهللا تلفا
, 45, 44, 39, 31, 19, 15, 13, 11, 5, 4 /قعرا
50 ,52 ,54 ,56 ,57 ,58 ,61 ,63 ,64 ,66 ,
67 ,68 ,70 ,71 ,73 ,121 ,131 ,140 ,147 ,

150 ,153 ,157 ,161 ,163 ,165 ,169 ,170 ,
171 ,175 ,176 ,187 ,211 ,213 ,214 ,216 ,
223 ,234 ,244 ,245 ,246 ,247 ,249 ,250 ,
251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,265 ,292 ,
293 ,294 ,295 ,304 ,306 ,311 ,314 ,480  

  21 )/كتاب(عربستان بدون سالطين 
, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 4 /يعربستان سعود

17 ,18 ,19 ,20 ,28 ,37 ,39 ,40 ,44 ,45 ,
47 ,48 ,49 ,54 ,55 ,56 ,58 ,61 ,63 ,65 ,
66 ,69, 70 ,73 ,84 ,85 ,87 ,88 ,89 ,91 ,
93 ,95 ,106 ,130 ,134 ,135 ,137 ,139 ,

140 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,154 ,
155 ,157 ,158 ,161 ,165 ,167 ,170 ,174 ,
175 ,178 ,180 ,188 ,193 ,194 ,195 ,204 ,
205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,213 ,
214 ,219 ,222 ,223 ,227 ,228 ,229 ,230 ,
234 ,244 ,245 ,246 ,248 ,249 ,251 ,260 ,
261 ,263 ,270 ,275  

  36, 35 ,34, 32 /يكري، محمدعلعال
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  288  ,78/ علم، امير اسداهللا
  349 )/ناخدا سوم (علوي

  61 /مالعلوي، سلي
, 344, 343, 342/ )دريادار (، محمودعلوي
345 ,346, 347, 348 ,349 ,350, 356, 
357, 358 ,365 ,366 ,382 ,383 ,384 ,
385 ,386 ,387, 409 ,439 ,464 ,465 ,
466 ,467, 476, 478 ,479  

, 43, 31, 30, 28, 27, 26 /فالعلوي، يوس
44 ,56 ,60 ,61 ,247 ,249 ,251 ,252 ,

253 ,254 ,255 ,257  
  107 ,106 /علي جيده

  36 /يعلي غالم تق
  556 /اف علي

  361 ,360 )/ناخدا( عليجاني
  354 )/سرهنگ دوم (اه علي
  593 /ييف، اسماعيل مرتضي اوغل علي
, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 5, 4, 3 /نعما
21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,30 ,
31 ,38 ,43 ,44 ,46 ,47 ,48 ,50 ,55 ,
56 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,65 ,66 ,68 ,
69 ,71 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,99 ,

109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,
116 ,124 ,139 ,145 ,148 ,149 ,150 ,
161 ,165 ,170 ,174 ,175 ,176 ,177 ,
178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,200 ,
201 ,202 ,210, 220, 221, 222 ,223 ,
224 ,225 ,233 ,234 ,235, 236 ,237 ,
238 ,240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,247 ,
248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,
255 ,256 ,257 ,258 ,265 ,266 ,267 ,
268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,274, 296  

  23 /يعمر، يحي
  221 )/ميدلينك(عمليات سنتو 

  100 /نالقوي عمليات نفتي ام
  101 /لعمليات نفتي ويتو

  42, 36 ,35, 34 /رعيد فط
  273, 260 /هعيسي بن سلمان آل خليف

  
  غ

  268, 266/ بن علي آل هنياويغالب 
  129 /دانم، سعيغ

  127 /دغباش، سعي
  192 )/سرهنگ(غرّاب، صالح الدين 

 ,61, 60, 59, 22 ,20)/ سرهنگ (مالغزالي، س
240, 241  
  506 ,505, 504, 481 )/سرهنگ(پور غني

  
  ف

  183 /فارلند
  79 /تفاز، استول
  572 )/سرهنگ( فاشوكف

  191, 190/ )سروان(فترمن 
, 238, 116, 102 ,101, 97/ )امارت(فجيره 

273  
  383 /فداكار

, 522, 521, 520, 519 /يـي كنــيوگن فدولف،
523 ,524 ,525 ,526 ,527 ,529 ,530, 545  
, 164, 163, 162, 161, 160, 96, 52 /هفرانس
165 ,168 ,170 ,171 ,247 ,263 ,325 ,349 ,
514 ,554 ,574 ,591  

  79 /سفرانسيس، درا
  386, 365 ,349  )/تيمسار(فربد 

  505 )/خانم( فرحزاد
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  506 /فرحزاد
  154 /پفرودگاه پا

  581, 447, 377, 360 /دآبا فرودگاه مهر
  290 )/سرهنگ (فريلند

, 383 ,382 )/ناخدا سوم(فالح، منوچهر 
384  

  242, 170, 137, 72, 27 /نفلسطي
  563 /وفليني، فدريك

  554 /دفنالن
  203, 149 )/نشريه(فورچون 

  149 ,3 )/جمهور رئيس(، جرالد، فورد
  551 /نفورستر، جا
  557 /فوكوفسكي

  132 /فوكودا
  47 )/وليعهد عربستان (فهد
  59 )/وزير عمان معاون نخست (فهر

  193 )/سپهبد(فيش، هاوارد 
 ,265 /فيصل بن علي بن فيصل آل بوسعيد

266, 267  
  83 )/روزنامه(فيگارو 
  467, 466 /افيالدلفي
  155, 152, 84 /نفيليپي

  
  ق

  122 /فقالب، شري
, 48, 47, 39, 34, 30, 26, 13, 8 /هرقاه
52 ,55 ,57 ,58 ,63 ,71 ,72 ,79 ,127 ,

128 ,135 ,146 ,161 ,168 ,169 ,203 ,
240 ,241 ,249 ,252 ,264 ,265 ,266 ,
547 ,553  
  570 /سقبر

  121 /يقرارداد ابوموس

, 26, 24, 22, 21 ,16, 14 /دقرارداد كمپ ديوي
27 ,28 ,40, 50, 51 ,129 ,133 ,137, 164, 

169, 170, 202 ,241 ,242 ,253, 254, 272  
  33 /قرارگاه ساف

  501 )/سرتيپ (ربانزادهق
  110 )/چاه نفتي(العلم  قرن

  535 /زقريب، هرم
  64 /قزاده، صاد قطب
, 65, 61, 58, 57, 56, 55, 52, 44, 29 /رقط
69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,102 ,103 ,104 ,105 ,

106 ,107 ,108 ,109 ,134 ,150 ,161 ,165 ,
170 ,171 ,174 ,176 ,177 ,183 ,184 ,189 ,
190 ,191 ,192 ,196 ,197 ,198 ,210 ,226 ,
227 ,234 ,244 ,253 ,263 ,273 ,274  
  517, 150 /زقفقا
  552, 551 )/سرگرد(اف، سبحان  قلي
  63, 36 /مق

  36 /مقنبر، شيخ جاس
  158 )/نماينده الجزاير (قنّوعي

  
  ك
  594, 593 /ب.گ.ك
  579, 40 ,37/ بلكا

, 582, 581, 580, 546/  ويكاپيشين، نيكالي
583 ,584 ,585 ,586  

  528, 527 /نكاخ گلستا
  288 /لكارخانه ب
  363, 362 /كارول

  566 /كاساتكين
  559 /كاگانويچ

  545 /يكاليتا، ايوان و
  347 )/دريادار( كالين
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  552 /چيكاماردين، نيكالي واسيليو
  585 /اكانون زبان ايران و آمريك

  525 )/دكتر(كاووسي 
  461 )/سايت نظامي (كانبك

  581, 37/ كراچي
  537, 336, 195/ كرمانشاه
  557 /كرونف

  556 /كستروف
  544 /كسكوف، پطر

  570 /ركشمي
  522 /كالك

  589 /مكالونجر، ويليا
  459, 394 /كلرادو
  581 /كلمبو

  555 ,551 /كليموف، نيكالي ايوانويچ
  591 /كليونجر

  589 )/دكتر(ي كمپبل، آنتون
  531 /كمسومول

  583, 516/ كندي، جان اف
  522 )/تبريز(كنسولگري آمريكا 

  529 )/اصفهان(كنسولگري شوروي 
  592 ,525 )/تهران(كنسولگري شوروي 

  536, 517, 516, 146/ كنفرانس ژنو
  580 /وكنوانسيون ژن
  586 /نكنوانسيون وي

  544 /يكوپديچيك، پطر پ
  536 ,516/ كوجوگارو، ايان

  557 /كوريجين
  584 /وكوريوئين، استانيسال

  557 /كوزلوا
 ,546/ كوزمنكو، گيريگوري اندريويچ

557 ,562  

  564 /كوزموناوت
  530 /كوزنتسف
 ,542, 541, 540 ,530/  پاول جيكوزنتسف،

544 ,556  
  545 /يكوزنتسف، نيكالي ا

  526 )/سرگرد(ر كوزنتسف
  544 /يكوشلف، سوريس و
, 584, 583, 582, 581 /وكوفريجين، استانيسال

585 ,586  
 ,529 ,518 /)سرگرد ( ايكوگوچف، نيكالي

545  
  588 )/گينه(كوناكري 
  582 /كويريلوك
  557 /كويومچيان

  287, 281, 182/ كيسينجر، هنري
  550 /يف كي

  182, 173, 156, 155 )/واشنگتن(كاخ سفيد 
  17 /نكاخ كرملي

  168, 157, 79 /سكاراكا
, 135, 133, 131, 129, 29, 16 /يكارتر، جيم

136 ,137 ,148 ,150 ,152 ,155 ,156 ,191 ,
255  

  104 /دسعي كارخانه گاز مايع طبيعي ام
, 524, 523, 522, 520, 519 /تكارل، رابر

525, 529, 530  
  154 /يكاروليناي شمال

  51, 50 /لكاسترو، فيد
, 88, 85, 83, 82, 81, 80 /بكاظمي، عبدالمطل

89  
  153 /مكافمن، ويليا

  201 /كاالهان
  482 /االيفرنيك



  فهرست اعالم

 

619

  149 /كامرون، جو آن
 ,346 ,343 )/سرهنگ(كامكار، جهانگير 

350, 353, 357, 358 ,359 ,360 ,367 ,
368 ,374 ,376 ,388 ,389 ,411 ,421 ,
423, 424 ,427 ,433 ,435 ,443 ,448 ,
451 ,454 ,455 ,457 ,463 ,464 ,469 ,
470 ,472, 473 ,476 ,484 ,485, 486 ,
487 ,495, 496, 497, 502, 503, 504  

  61 )/اقامتگاه(كامل ادهم 
  28 /اكاناد

  167 /اكانال پانام
  135 )/عضو كنگره آمريكا (كاوانو

  23 /زكب، چارل
  161, 160 /ككپنها

  190 )/دريادار(كراو، ويليام 
  496 ,70, 64, 63 /نكردستا

  160, 159, 158, 157 /اكروها، حمر
  168 /يكره جنوب
  168, 141 /يكره شمال
  484 ,211, 203, 200, 172 /كريستوفر
  69 /لكشتي السا
  538 ,537 ,535, 530, 518 /پكالك، فيلي

  73)/ گزارش (كنا
  154 /يكنتاك

  11 )/ظهران(كنسولگري آمريكا 
  37 )/كراچي(كنسولگري آمريكا 

  137 /دكنفرانس بغدا
  130 /هكنفرانس جيد

  267 /هكنفرانس سه قار
 /يضدپايگاههاي نظامي خارجكنفرانس 

267  
, 67, 66 ,62, 61, 58, 56 /فكنفرانس طائ

68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,171 ,172 ,227  
, 56 ,50)/ هاوانا(كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد 

62  
 /ارانس كمك امنيتي ساالنه فرماندهي اروپــكنف

193  
  266 /اكنفرانس وحدت آفريقا و آسي

  256, 140, 15 /اكوب
, 132, 129, 128 ,127/ )دكتر(ريچارد كوپر، 

133 ,134 ,135  
  41 )/معاون وزير آمريكا (كور

معاون وزير آمريكا در امور مربوط به  (كورلد
  37 )/مواد مخدر
  515 /مكورن، ويليا
  563 )/نشريه(كومينفورم 

 ,33, 32, 30 ,29 ,26 ,13 ,11 ,8 ,5 ,3 /كويت
34, 35, 37 ,38 ,39, 42 ,44 ,45 ,46, 47 ,
50 ,52, 53 ,54 ,55 ,56, 57 ,58, 59 ,61 ,
62, 63 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69, 71, 72 ,73 ,
79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,
89 ,90 ,91, 97 ,99, 102, 109 ,112 ,113, 

114, 120, 122, 128, 135, 138 ,143 ,145, 
146 ,147 ,148, 149 ,150 ,152 ,153, 157 ,
161 ,164 ,165, 168, 169 ,170, 172, 173 ,
174 ,175 ,180, 181, 183, 189, 191, 192, 
196, 199, 200, 203 ,204 ,206 ,207 ,208 ,
209, 210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,
217 ,218 ,219, 220, 221, 223, 224 ,225, 
226 ,229, 230 ,236, 237, 239 ,244 ,246 ,
250 ,251 ,253 ,256 ,257 ,260 ,261 ,262 ,
263 ,270 ,271 ,272, 567, 568  

  513 )/سرتيپ(كياني، عطاءاهللا 
  365 /ركياني، ناص
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  227, 210, 29/ كيل گور
  535, 480 ,477 )/روزنامه(كيهان 

  
  گ

 ,343 ,328 ,327)/ ژنرال(، فيليپ گاست
350 ,352 ,354, 357, 359, 361 ,368, 
376, 380 ,382 ,388, 389 ,412 ,413, 
414, 415, 419, 459, 460 ,465 ,466, 
469, 470, 481, 482, 485, 490, 492, 
503  

  167 )/مؤسسه آماري(گالوپ 
  527 /نگانتز، آنتو

  516 /رزمو. ايگرانت، 
  514 /گروميكو
  64 /گروه امل

  499 ,495, 493 /گروه مستشاري نظامي
, 101 ,100 ,99, 97/ القوين گروه نفتي ام

124  
  327 /زگرين، مايل

 ,195, 194, 193 )/ژنرال(ارنست گريوز، 
367 ,368, 487, 488, 489 ,492 ,494 ,
495  

  224 /گلسپي
  349 )/ناخدا سوم( گلستان
  498 )/ناخدا (گلستاني

  190 )/هتل(گلف 
  133 )/سناتور (گود

  73, 72, 71, 57, 53, 29 /لگور، كي
  562 )/روزنامه(گوركي كومين 

  556 /گورياچف
  589, 588/ گيس، ارت

  588 /يزلگيس، ل

  489, 487 /فرت، مك گي
  586 /هگين
  
  ل

  231, 226, 191, 190, 189 )/ناو(السال 
  168, 157 /سالگو

  533 ,517 ,515 ,514 /الورنتيف، آناتولي
  514 /الوريشهف

  522 /الوسن
  41 /ناليحه سمينگتو

  556 /لبدف
  551, 485, 293, 253, 164, 53 /نلبنا

  154 /ل هوابرد فورت كامپ ب101لشكر 
  154 /گ هوابرد فورت برا82لشكر 

  97 /فلطفي، شري
  224 ,223 /لمبراكيس

, 44, 43, 42, 35, 33, 32, 30, 13, 8, 3 /نلند
46 ,59 ,60 ,61 ,66 ,67 ,73 ,79 ,91 ,109 ,

114 ,120 ,122 ,128 ,135 ,138 ,146 ,148 ,
157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,168 ,172 ,173 ,
181 ,200 ,201 ,202 ,203 ,220 ,221 ,223 ,
224 ,225 ,237 ,239 ,240 ,241 ,244 ,246 ,
247 ,249 ,250 ,255 ,515 ,582  

  60, 59, 23 /ملندن، تي
  591 /نلني

  592, 590, 589 /دلنينگرا
  221 )/نشريه(آنجلس تايمز  لوس

  202 /رلوكاس، آيو
  161, 160 /گلوكزامبور

  136 ,135 )/سناتور(لوگار 
, 554, 524, 325, 142, 141, 139 /نلهستا
582  
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, 167, 165, 162, 121, 39, 38, 15 /يليب
293  

  559 /رليپمن، والت
  208 /ليتون

  557 /ليخوف
  557 /ليسين

  13 /ليندستورم
, 427, 415, 226, 224, 65 / بروسلينگن،

437 ,445 ,448 ,454 ,469 ,472 ,474 ,
477 ,478, 516  

  
  م
رين ـدر و گـانــوقي الكســه حقــسسمؤ
  362 )/كنيويور(
  363 /اسسه حقوقي فيالدلفيؤم

, 107 ,103/ ي قطري نفـومــه عمــمؤسس
108  

  556 /وسسه مطالعات شرقي مسكؤم
  514 )/انرژتيكس(سسه مولوتف ؤم

  98 /يمؤسسه نفتي دوب
  536, 516 /ماراميس

  541 ,540/ )سروان(مارچ 
  581/ مازندي، جو
  586, 584, 580 ,560 /فمازندي، يوس

  557 /ماكارف
  559 /النكوفم

  589 /لمالوان، سسي
  514 /ماليك

  545 /يماليوئين، ونيامين و
  132 ,128 /لماني

  272, 219, 209, 207, 206 /مايسترون
  47 /يمبارك، حسن

  544 /يمتروف، پاول ا
, 532, 325, 143, 142, 141, 139 /نمجارستا

562  
  122, 116/ علي مجتمع بندري جبل

  446 /مجتمع كريستال
  538, 537 /لعيمجدي، اسما
  564 )/ايران(مجلس سنا 

, 127, 61, 44 /لازمان ملـي سـومـمع عمــمج
268 ,515  

  347 )/دريادار (مجيدي
  535 /لمجيدي، اسماعي

  36 /يمدرسي، شيخ عبدالهاد
  135 /مدفع

, 348 ,347, 346 ,225 ,64/ )دريادار(مدني 
357, 358, 359 ,366, 385 ,386 ,408 ,466, 
477 ,480  
  151 /شمراك

  221 /مركز كندي
  579 /سمزدا، عبا
  21 )/كتاب(مزدورها 

  564 )/سناتور(مسعودي، عباس 
, 24, 23, 20, 18, 14, 13, 11, 8, 5, 3 /طمسق
27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,37 ,42 ,
47 ,53 ,55 ,58 ,60 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,
71 ,72 ,73 ,79 ,97 ,114 ,120 ,122 ,128 ,

135 ,138, 143 ,146 ,149 ,157 ,161 ,168 ,
169 ,177 ,181 ,183 ,189 ,191 ,196 ,199 ,
202 ,203 ,204 ,205 ,207 ,209 ,210 ,219 ,
221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,228 ,230 ,
243 ,244 ,246 ,249 ,255 ,265 ,266 ,270 ,
274  

 ,26 ,22 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 , 8 ,3/ مسكو
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30, 49, 59, 187, 200, 203, 221, 223, 
225, 237, 239 ,514 ,515 ,517 ,519 ,
520 ,521 ,526 ,529 ,531 ,533 ,534 ,
536 ,539 ,540 ,547 ,553 ,554 ,558 ,
561 ,569 ,570 ,572 ,576 ,581 ,583 ,
587 ,588 ,590 ,592 ,593  
, 590, 589, 565, 564, 558, 557 /دمشه
592  

  564 )/سناتور(مصاحب 
, 129, 51, 47, 38, 31, 30, 27, 16 /رمص

133 ,137 ,140 ,148 ,150 ,152 ,163 ,
190 ,192 ,242 ,249 ,269 ,272 ,285 ,
286 ,287  
  503, 502 /زاده مطاع

, 346, 345 /)ناخدا سوم(معالي، فريدون 
347 ,348, 350 ,351, 352  
 ,360 ,356 ,346 /)ارــتيمس(ي ـومــمعص
362, 363  

  467)/ دريادار (نصراهللامغاني، 
  563 /نمغولستا

  36 /مقام المدن
  354 ,353 )/سرهنگ دوم(ويليامز   مك

  264 ,77 /ل، چارلزيكمك كاس
  116 /دمك كينلي، هاوار

  553 ,130, 41 /كمكزي
  74, 27 /همكه مكرم

  271, 270, 269 /يمكي، احمد عبدالنب
  269 /نمكي، سالم حس

  251, 250, 247 47 ,46/ حبيبمالاله 
  557 /مليگين
  111 /ر نفتي ظفامناطق
, 35, 33, 30, 28, 13, 11,  8, 5, 3 /همنام

36 ,37 ,42 ,43 ,48 ,52 ,54 ,55 ,58 ,59 ,
61 ,65 ,66 ,69 ,71 ,72 ,73 ,79 ,91 ,97 ,

109 ,114 ,120 ,122 ,127 ,128 ,135 ,138 ,
145 ,146 ,148 ,149 ,157 ,161 ,168 ,181 ,
183 ,189 ,196 ,199 ,200 ,203 ,204 ,205, 
207 ,209 ,210 ,211 ,220 ,223 ,224 ,225 ,
226 ,230 ,231 ,237 ,239 ,240 ,241 ,244 ,
246 ,247 ,250 ,252 ,255  

  564 /يمنصور، حسنعل
  66, 65 /نمنصوري، عبدالرحم

  382, 365 /منصوريان
  116 /منطقه ابوظبي
  112 /منطقه بوطبول

  20 /يالخال منطقه ربع
  207 )/منامه(منطقه سيترا 

  105 / شلمنطقه
  116 /يعل منطقه صنعتي جبل

  176, 111, 110/ منطقه ظفار
  110 /امنطقه قب

  124 /تانا منطقه كوين
  192 /منطقه مناقيش

  113 ,112 ,93 ,91 /بلوك سونينامنطقه نفتي 
  96, 92 /فهودمنطقه نفتي 

  270 ,269 /موترا
  129, 127 /دمورس، ادوار

  532 /مورفي
  122 )/بانك(مورگان گرنفل 

  557 /زورفمو
  592 /ژموزه آرميتا

  197 /رموزه ملي قط
  369 )/سرهنگ(موسز، دن 

  513 )/سرهنگ دوم(موشگيان، ريچارد 
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 ,572, 571 ,569 ,565 /يموشويو، واسيل
574  

  532, 531 ,516/ مولوتف اوبالست
  469 /مهديزاده
  366 )/ناخدا (ميربها

  593 ,575 ,183 /، احمدميرفندرسكي
  107 /دميشال، سعي

  556 /كولسكيمي
  581 /ميلوانويچ

  552 /چميليوشين، وياچسالو الكساندروي
  545 /يميونين، ويكتور آ

  
  ن

  563 /)نشريه (مكومينفور
 /)ان آتالنتيك شماليـازمان پيمــس(و ــنات

188 ,528, 541  
  574 )/خيابان(نادري 
  360 /ناس

  570 /ناصري
  202, 201 /لناكر، نيگ

  409 )/ناخدا سوم(نامجويي 
  154 )/سناتور(، سام نان

  155, 152, 151 /نناو هواپيمابر كانستليش
  477 /سناوگان خليج فار

  140, 15/ نبرد اوگادن
  522 ,519 /انرسسيان، استيك نيكاليون

  593 /اهللا نصيري، نعمت
  97 /فاهللا، يوس نعمت
  144 )/پروفسور (نفيسي

  141 /ننمايشگاه تجاري كانتو
  27 /نميري
  253, 242 ,172, 163 /هنوار غز

  384 /)ناو سروان( نوايي
  588 /نوسوف

  528 /لجواهر لعنهرو، 
  266 /ننهضت انقالبي عما

  222 )/درياساالر(نيازي 
  147 /هنيجري

, 505, 501,504 ,500 ,498/ )سروانناو(نيدهم 
506  

  556 /نيكاليف
  149 /دنيكسون، ريچار

  47, 45, 43 /انيكوزي
  567 /لنيوبري، داني

  55 /دنيوزلن
 ,225 ,127 ,61 ,49 ,48 ,45 ,44/ يوركنيو

252, 253, 265, 349 ,375 ,413 ,437 ,463 ,
468 ,473 ,476 ,486 ,490 ,491  

  
  و

  579 /دواتر، گل
  536 /واترز

 ,360 ,358, 350/ )سرهنگ(وارنر، موريس 
361, 362, 363 ,367  

  155 )/سپهبد(وارنر، ولتي 
  )اكثر صفحات/ (سي.  ديواشنگتن

  591 /جواشنگتن، جور
  557 /والويچ

  77 /وان توسانيت
  202, 201, 22, 20 )/لندن(هال   وايت
, 221, 203, 149, 62, 61, 47, 44, 5 /وايلي
238 ,239 ,240 ,248 ,252  

  381, 380, 379 )/سرهنگ (وحداني
  479  ,476 ,346 /)ناخدا سوم(وحدت 
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  142 /وورش
  545 /ووروسيف، آدري ا

, 535, 516/  آلكسي لئونيدويچورونين،
536، 544, 551, 560، 586، 587، 588  

  266 /نوزارت اقتصاد عما
, 11, 8, 5, 3/ وزارت امور خارجه آمريكا

13 ,26 ,29 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,37 ,
42 ,43 ,44 ,46 ,47, 48 ,52 ,53 ,55, 
58 ,59 ,61 ,63 ,65, 66 ,69 ,71 ,72, 
73 ,77, 78 ,91 ,97 ,102, 109 ,117 ,

120 ,121 ,122 ,127 ,128 ,134 ,135 ,
138 ,143, 144 ,145 ,146 ,148, 152 ,
157, 160 ,161 ,162, 164 ,166 ,168 ,
169 ,172 ,173 ,181 ,183 ,189 ,191 ,
196 ,198 ,200 ,203 ,204 ,205 ,207 ,
209 ,210 ,211 ,219 ,220 ,221 ,222 ,
223 ,224 ,225 ,226 ,228 ,239, 240 ,
241 ,244 ,246, 247 ,249 ,250 ,252, 
255, 269, 271, 290, 291, 326, 335, 
337 ,355, 356 ,359 ,362 ,401 ,414, 
421, 423 ,427, 436, 445, 446, 454, 
459, 462, 463 ,468 ,471, 472, 473, 
477, 482, 487, 490, 491, 514, 539, 
540, 546, 553, 586  

  79 /اوزارت امور خارجه بريتاني
  222 /ناكستاوزارت امور خارجه پ

, 540, 514 /يوزارت امور خارجه شورو
553 ,554 ,593  

, 266, 31, 30 /نوزارت امور خارجه عما
270  

 ,248 ,220 ,188/ وزارت دفاع آمريكا
290, 340, 343, 344,  345, 349, 350, 

351, 352, 353, 354, 356, 360, 365, 368, 
373, 376, 379, 382 ,388 ,389, 391, 396, 
398, 399, 400, 402, 403, 404, 409, 411 ,
412 ,415, 416 ,420, 421 ,425 ,429 ,430, 
438 ,439 ,443 ,444 ,446 ,448 ,461 ,462, 
464 ,465 ,469 ,473 ,474 ,475 ,476, 478, 
481, 484, 486 ,488 ,493 ,495 ,497 ,500 ,
501, 502, 504 ,505 ,506 ,507  

  587 /يوزارت دفاع شورو
  343 /نملي ايراوزارت دفاع 

  230 /وست
  459 )/وكيل(وستبرگ، جان 

, 566, 565 ,545/  آوانسويچوسكانيان، گرانت
571, 578 ,588 ,589  

  567 /.اي. جيوسكانيان، 
  592 )/نشريه(وگ 
  114, 97 /ول

  569 /والدي وستك
  557 /والديميرف
  568, 566 /رولف، ويكتو

  556 /ولكف
  544 /مولكف، ميخائيل ا

  542 /چي پترويولكف، واسيل
  167, 147 /ونزوئال
, 203, 168, 135, 133, 122, 53, 52 /ونس
230 ,242 ,245 ,246, 253 ,255 ,356 ,363 ,
402 ,414 ,428 ,447 ,459 ,464 ,487 ,489 ,
491  

  23 /يويتنام جنوب
  591, 590, 262, 155, 24, 23 /مويتنا

  101 /ويتول
  538 /زويدني، چارل
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  155 /اويرجيني
, 557/  آناتاليويچي، وياچسالوويسوتسك

561  
  560 /ويلز

  22, 21 /دويلسون، هارول
  198, 197 /. امكويليامسون، فردري

  172, 162 /نوي
  557 /وينيك

  
ه   

  100 /تهارينگتون، رابر
  127 /دهاشم، جوا

  208 /هاك
  550 )/سروان(هال، رابرت 

  123 /سرويليامهالكرو، 
  77 /مهالمن، ويليا

  22 ,21 /د فر هاليدي،
  583 /دهاليوو
  222, 37 /هامل
  267, 68 ,50, 49, 48 /هاوانا
  135 )/عضو كنگره آمريكا (هايد

  193 /گهايدلبر
  195 )/ارتشبد(رابرت  هايزر،

  257 )/بندر(هايفونگ 
, 132, 130, 129, 127 /دهبروش، محم

133 ,135  
  74 )/مكه مكرمه(هتل اينتركنتينانتال 

  525 )/تهران(هتل پارك 
  68 )/نيويورك(دروف هتل وال

  589 ,568, 567 /نهرتز، مارتي
  530 /، بارباراهسه بوكوواكا

  349 )/ناخدا سوم(هك 

  589 /مهلسث، ويليا
  173 /كهلم، دي
, 553 ,289 ,288 ,286, 283 /ريچارد، هلمز
560  
  325 /دهلن
  72, 71 /هلنر
, 530, 528, 527, 187, 186, 133, 39 /دهن

594  
  223, 222 /هني

  578 /هوتارك
  549, 548 )/سرهنگ(هوراس، الرنس 

  93 )/مارشال (هوستون
  12 /هوفوف

  129 /يهيأت ارزي ابوظب
 ,290 )/تهران( آمريكا هيأت مستشاري نظامي

291, 301 ,309 ,312 ,327 ,330 ,331 ,335 ,
337, 343 ,344, 345, 350 ,352, 353 ,354, 
356, 360, 361 ,364 ,365 ,367 ,368 ,369, 
373 ,376 ,379, 382 ,383 ,384 ,386, 387, 
388 ,389, 390 ,402, 409 ,411 ,412, 413, 
414, 416 ,417 ,418 ,420, 421 ,422, 425 ,
426, 427, 428 ,429, 430, 436, 437, 438 ,
439 ,443, 478 ,444 ,446 ,447 ,448 ,449 ,
454 ,455 ,464 ,465 ,466 ,469 ,473 ,475, 
476 ,477, 478, 484, 485, 486, 493 ,495 ,
496 ,500, 501 ,502, 506 ,586  

  572 /مهيد، رنسا
, 578, 575, 574, 573, 571 /مهيگ، رنسا

579 ,580 ,581 ,584  
  465, 464 ,439 ,382 )/ناخدا سوم (هيگبي
  336 )/هتل(هيلتن 
  94 /هيما
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  ي
  253 ,162, 74 /تياسر عرفا
  557 /ياكونين
  558 /يانكين
  109 /يانگ

  556 /يرشف
, 48 ,45, 44, 30 )/دكتر(ي، ابراهيم يزد
49 ,56 ,64, 65, 225 ,251 ,401 ,413 ,

414 ,415 ,445 ,448 ,454 ,455 ,456 ,
457 ,473 ,474 ,475 ,476 ,477 ,478 ,
479 ,486 ,487 ,488 ,489, 491, 493, 
494 ,496, 497  

 )/كتاب(يك روز از زندگي ايوان دنيسويچ 
563  
  168 ,158 /، زكييماني
, 140, 66, 62, 15, 14, 5 /ي جنوبيمن
150 ,151 ,247 ,262  

  152, 151, 17 /ييمن شمال
  183 ,40 /نيم

  125, 124, 123, 122 )/نشريه(يوروماني 
  554, 515, 325, 168 /ييوگسالو

  584 )/خبرگزاري(يونايتدپرس 
  269 /ويونسك
  43/يونيام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




