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   انقالب اسالمی اردویروابط 

۱۳۵۷ بهمن ۲۲قبل از  امریکاایاالت متحدۀ با 
*

  

  

  

آخرین تالشها در  اولین کتاب خاطرات خود را با عنوان  از زمانی که دکتر ابراهیم یزدی

 صفحه در تهران ۳۲۵ در )مطالبی ناگفته پیرامون انقالب اسالمی ایران(آخرین روزها 

مطرح در در این فاصله بسیاری از شخصیتهای . گذرد   بیش از سی سال میمنتشر کرد،

؛ ولی در این کتابهای خاطرات منتشر کرده اندآن دوران نیز خاطرات خود را از انقالب 

تقریباً هیچ چیز دربارۀ ارتباطات اردوی انقالب اسالمی و رهبران آن با ایاالت متحدۀ امریکا 

شصت سال صبوری و خاطرات مفصل خود را با عنوان  یزدیهیم ابرادکتر اینک . وجود ندارد

 - مهر ۱۴( روز در نوفل لوشاتو  ۱۱۸با عنوان جلد سوم آن، ، که  منتشر کرده استشکوری

از ین دلیل همو به ؛ یاد شدهروابط   دست اول از  ستاطالعاتیحاوی  )۱۳۵۷ بهمن ۱۲

از معدود همراهان آیت الله خمینی  وی یکی خاصه این که؛ ای برخوردار است اهمیت ویژه

                                                 
شصت سال صبوری با عنوان   جلد از خاطرات تفصیلی خود را سهاز زمستان سال گذشته تاکنون دکتر ابراهیم یزدی   *

ها؛ تحصیالت؛ در صحنۀ   ریشه:  فصل است با عناوینپنج شامل جلد اول. است کرده منتشر از طریق اینترنت  و شکوری

 جلد دوم.  و حرفه ای؛ ازدواج، خانه و خانواده؛ فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و اسالمیمشاغل علمیزندگی، کارها و 

خاطرات، و : این جلد در دو دفتر تنظیم شده، شامل. پردازد   سالۀ او در خارج از ایران، و شرح فعالیتهایش می۱۸اقامت  به

شروع :  تنظیم شده فصل پنجدر ، )۱۳۵۷ بهمن ۱۲ – مهر ۱۴(روز در نوفل لوشاتو  ۱۱۸ با عنوان فرعی جلد سوم  .ها نامه

یک پایان؛ دیدارها و گفتگوهای دیپلماتیک؛ دیدار با نمایندگان سایر دولتها، گروهها، جمعیتها و شخصیتها؛ فروپاشی نظام 

  .  استبداد سلطنتی؛ بازگشت به ایران؛ و  مقاالت و مصاحبه های تکمیلی

فصل دوم از جلد سوم کتاب است، که در بخشی از آن به دیدارها و مذاکرات این نوشته فقط بررسی اجمالی بخشی از 

  .با نمایندگان دولت ایاالت متحدۀ امریکا پرداخته است» اردوی انقالب«



  

  

  . بود که ارتباطات بین المللی رهبر انقالب اسالمی را هدایت یا سرپرستی می کرد

  دکتر یزدی کیست؟

را در تهران انجام خود  التی متولد شد، تحصنی در قزو ۱۳۱۰ در سال یزدی میابراه

در سال .  شدلیتحصل دانشگاه تهران فارغ ا ی داروساز ۀدانشکداز  ۱۳۳۲داد و در سال 

 Baylorجا در    متحده مهاجرت کرد و در آناالتی تکزاس در ا -  به هوستون۱۹۶۱/ ۱۳۳۹

College of Medicine ی تخصصی شد و مقاالتقی تحق کارِ مشغول درس خواند و سپس 

  . منتشر کردی و فارماکولوژ ی شناسبی آسنهیدر زم

 انی دانشجو یر انجمن اسالم اش دیی از دوران دانشجو یزدی دکتر یاسی ستیفعال

از طرفداران .  درآمدستیالی در نهضت خداپرستان سوستی به عضو ۱۳۲۶در سال . آغاز شد

 ی نهضت مقاومت ملتیبه عضو  نخست وزیری زا  ی و یدکتر مصدق بود و به دنبال برکنار 

 قبل از ۱۳۳۹در سال .   بودراه مصدق ۀیر ی درآمد، و عضو تحر ی رضا زنجاندی سیرهبر  به

  .  دوم درآمدی ملۀ  انتخابات جبهۀتی کمتی به عضو کایمهاجرت به امر 

 پزشکان ی و کانادا، و انجمن اسالمکایمر ا انی دانشجو ی انجمن اسالمکا،ی امر در

و ضمن . بود»  مسلمانان هوستونۀجامع «سسؤ  ماعضایاز . راه انداخت و کانادا را کایآمر 

 ی هانهی در زمی مقاالتزی نی اسالمانینشجو  دااتی در نشر ن، آموزش قرآی کالسهایبرگزار 

  .  کردیمختلف منتشر م

 أتی عضو ه ،کایمر ا در رانی ا ی ملۀ جبهی مرکز ی شوراری دب۱۳۴۴ تا ۱۳۴۰ سال از

 ی ملۀ  ارگان جبه جبههۀشیاند ۀ مجلۀیر ی تحر أتی جبهه، عضو هالتیول تشکؤ و مسییاجرا 

 یمحمد نخشب همکار و  گان،ی شا ی علدی چمران، سی سالها با  مصطفنیبود و در ا 

 چمران، ی به همراه مصطفی؛ و ۱۳۴۰ در سال رانی ا ی نهضت آزادسیسأ  از تپس . کرد یم

در .   کردجادی ا کایمر ا حزب را در  اروپا و نی ا یزاده شعبه ها  و صادق قطبیعتی شر یعل

 تیل در خارج از کشور فعا رانی ا ی نهضت آزادی مرکز ی شوراسی سال به عنوان رئنیهم

 بر عهده  خارج از کشور رارانی ا ی ارگان نهضت آزاد مجاهدامیپانتشار مسؤولیت کرد و    یم

 آموزش گاهی پا نی اولی چمران و محمد توسلی مصطفی با همکار ۱۳۴۴در سال ؛ و داشت

  .ایجاد کرددر مصر و جنوب لبنان را  مسلحانه یجنگها

 تیکو عراق اخراج شد، در مرز   ازینی الله خمتی که آ ی، هنگام۱۳۵۷ سال زی پائدر

 کرد شنهادی سر باز زد، به او پینی الله خمتی آ رشی از پذتی از آن که کو سپ. وستی پیو  به

 گری چند نفر دو ی و به اتفاق و رفتی را پذشنهادی پنی ا ینی الله خمتیآ . به فرانسه برود

 یها از تماسیار ی و بس بود،ینی الله خمتی ارشد آ نیاز مشاور ، و در آن جا  رفتندسیپار    به



  

 ________ 

  . شدمی  انجام یو  قی از طر ییکا ی امر شخصیتهای و یاسی با ماموران سینی الله خمتیآ 

طراح و مؤسس سپاه « بود، و خود را رانی ا ی انقالب اسالمی شورای از اعضایزدی دکتر

 » انقالبی از نهادهاگری دی برخۀی و اولیطراح اصل «زیو ن» روز قدس«و مبتکر » پاسداران

 در ریوز   انقالب ابتدا معاون نخستیروز ی پس از پیو  *)۷۳۷، ص ۳خاطرات، ج . ( داندیم

 ری به جنبش غی در زمان وزارت و رانیا .  امور خارجه شدریبود، و  بعد وز » امور انقالب

 در کای کارکنان سفارت امر یر یبا آغاز گروگانگ.  سنتو خارج شدمانی و از پوستیمتعهدها پ

 یاسالم ی مجلس شورانینخست در. از کار استعفا دادا دولت بازرگان همراه بتهران، 

رکت در  شی براتشیهمواره صالحپس از آن  تهران به مجلس رفت، اما ۀندیعنوان نما  به

  .، و بارها به زندان افتاده استانتخابات مختلف رد شده

  :  در خاطرات خود نوشته استی الله خلخالتیآ 

 میابراه.....  بودیزدی می و بازپرس شده بود؛ ابراهکرد ی کارها دخالت مۀ که در همی جمله کساناز

آنها با . دیمحاکمه کش  را بهیمی و رحیر یجا بودم، نص  رفاه که من هم آنۀ در طبقه سوم مدرسیزدی

 نی به ا ما  شدهی و حاکم شرع معرفی که من از طرف امام به عنوان قاضدانستند ی مکه نیوجود ا 

 آنها را بسته ۀچشم هم.  نفر را اعدام کنم۲۴ در آن شب خواستم یمن م.... کردند یامر توجه نم

 و من هم خون دل آمدند ی و مرفتند ی پا و آن پا کردند منی دائماً ا ،انی آقا نی اما ا م؛یبود

 زرگان و خسروداد اعدام شدند مهندس با یمی و رحی و ناجیر ی آن شب که نصی فردا....خوردم یم

 انقالب یهاما از وضع دادگاه: جب اعالم نمود داد و با کمال تعلی تشکیعات مطبو ۀمصاحب

  ۱.می ندار ی اطالعنیکوچکتر 

  .دکتر یزدی بعد از درگذشت مهندس مهدی بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی ایران شد

  

، اثری که تاکنون قریب دو هزار صفحه از آن منتشر شدهشصت سال صبوری و شکوری 

ایران نمی تواند از خواندن آن  توان گفت هیچ محقق تاریخ معاصر  به جرأت میکه ستا

داشتهایش در دوران انقالب  باید از دکتر یزدی ممنون بود که با استناد به یاد.نیاز باشد بی

، که گوشه های بسیاری از تاریخ انقالب اسالمی را  زده استاین خاطراتانتشار  دست به

 این خاطرات که به روابط، مکاتبات و تبادل پیام میان در واقع بخشهایی از. روشن می کند

موران سیاسی و غیر سیاسی امریکا می پردازد، از اهمیتی أسران انقالب با رهبران و م

                                                 
 است، شصت سال صبوری و شکوری کتاب ، از  جلد سومدر این نوشته شمارۀ صفحات درون پرانتز در پایان نقل قولها *

  .تأکیدها نیز از نویسندۀ این سطور است تمام .)۱۳۵۷ بهمن ۱۲ - مهر ۱۴( نوفل لوشاتو   روز در۱۱۸  با عنوان



  

  

از کسی که نقش مهمی در این زمینه ایفا  دست اولست ی هم روایت: دوگانه برخوردار است

 هنوز جزو -موران امریکا أ یعنی م-ر  طرف دیگروایِت روایتی یگانه است، زیرا کرده، و هم 

 . کسی به آن دسترسی ندارد، و استطبقه بندی شده محرمانۀ اسناد 

در این نوشته فقط به موضوع روابط میان اردوی انقالب به رهبری آیت الله خمینی با 

گفتگو بسیار  سال گذشته دربارۀ این روابط جدر سی و پن. موران دولت امریکا می پردازمأم

ست که اسنادی در این زمینه منتشر کرده که از ه، ولی دکتر یزدی نخستین شخصیتی شد

  .  بسیار حائز اهمیت استکم نظیر و  ۱۳۵۷نظر تاریخ انقالب 

در این نوشته، هنگام  نقل اسناد دکتر یزدی، اسناد مربوط دیگری را که به نظرم مهم 

  .   کرده ام  از منابع دیگر نقل- و از آن مطلع بوده ام -آمده 

از شخصیتهای امریکایی در   تعدادی ...شصت سال صبوری و شکوریبر اساس جلد سوم  

جیم کرافت، رمزی : زمان اقامت آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو با وی دیدار کرده اند

کالرک، ریچارد فالک، دان لوس، و ریچارد کاتم، که ظاهراً هیچ کدام از آنها عضو دولت 

 درای  وارن زیمرمن دیپلمات امریکایی مقیم پاریس نیز در مرحله. نبوده اندوقت امریکا 

 به اطالع با دکتر یزدی، منویات دولت امریکا راتقریباً روزانه ، و در دیدارهایی تونوفل لوشا

 خود سواالت دولت ۀ و به نوب،االتی که وجود داشته پاسخ می دادهایشان می رسانده، به سؤ 

   . استپاسخ می گرفته از طریق دکتر یزدی و  الله خمینی مطرح می کرده آیتامریکا را از 

من دو نفر به نامهای مجتبی نوربخش و لئونارد فریبر اساس این خاطرات، به عالوه، 

دست  -  آیت الله خمینی  و از طریق آیت الله اشراقی داماد- امریکایی انعنوان بازرگان  بهنیز 

   . دیدار و گفتگو کرده اندبا وی -ی کم دو بار با حضور دکتر یزد

از میان شخصیتهای امریکایی یادشده، دو نفر از دیگران ممتازند، یکی دکتر ریچارد 

کاتم، استاد درگذشتۀ دانشگاه پیتزبورگ پنسیلوانیا، و دیگری وارن زیمرمن که مشخصاً از 

در این نوشته فقط بنابراین . مور ارتباط با اردوی انقالب شده بودأسوی دولت امریکا م

 ارتباط اردوی انقالب با این دو نفر منتشر کرده ۀپردازم که دکتر یزدی دربار  اسنادی می به

ارد کاتم، از دیدارهایشان با است، بااین یادآوری که هنوز گزارش وارن زیمرمن و ریچ

  . خارج نشده است ۀ دولت امریکامحرمانالله خمینی و دکتر یزدی از طبقه بندی   آیت

  وارن زیمرمن کیست؟

 هنگام ییکا ی امر پلماتید، )Warren Zimmermann ) ۱۹۳۴ - ۲۰۰۴مرمنیوارن ز 

 نی در ا کای امر ۀ متحداالتی در سفارت ا س،ی در پار ینی الله خمتی و اقامت آ رانیانقالب ا 

 سابق یوگسالو ی ۀنی در زمدهی ورز یپلماتی به عنوان دشتری بیو .   کردیخدمت م شهر



  

 ________ 

 شده دییأ اطالعات ت.  کردفای ا ی جنگ در بوسنمهنگاکه  ی و نقش مهم، شدیشناخته م

منحصر تقریباً  اندک و کای با دولت امر رانی انقالب ا ی اردو انی در ارتباط می نقش و ۀدربار 

 ی همراه با مطلبی نام و زی نگری دی دو جایکیدر .  نقل کردهی از و یزدیآنچه دکتر  است به

ست  یدیکأ  تشتری و بستی ندار برخور ی چندانتیت، که از اهم آمده اسرانی انقالب ا ۀدربار 

وارن  که نیآنچه مسلم است ا .  دو طرف بوده استانی مامی مامور رد و بدل کردن پیکه و 

 که هنوز از طبقه -  ی و ی بوده است، و لذا گزارشهادهی مجرب و آموزش دیپلماتی دمرمنیز 

   . باشدی و تیمور أ گزارش از منیتر قی دقیاو ح دی با -  محرمانه خارج نشده است یبند

 .Harold H ساندرزهارولد ارتباط با وارن زیمرمن از طریق به گزارش دکتر یزدی، 

Saunders ۱۹۷۹ آمریکا در یکی از روزهای بعد از هشتم ژانویه ۀمعاون وزارت امور خارج  /

 دی ۲۶در روز  اولین پیام وارن زیمرمن از جانب دولت امریکا. برقرار شد ۱۳۵۷ دی ماه ۱۸

  *: نوفل لوشاتو به دکتر یزدی داده شد، چنین بوده استۀکه در مسافرخان ژانویه ۱۶/ ماه

ۀ کودتا را بر اساس اطالعات و گزارشهای سولیوان سفیر امریکا در تهران، نظامیان ایران مسأل

. نصرف کرده استژنرال هویزر مطمئن است که او آنها را از این امر م. طور جدی بررسی کرده اند به

. ندد، به شرطی که سربازان تحریک نشو آنها، نظامیان ایران، در این دوره ساکت و آرام خواهند بو 

معتقد است که بیانیۀ آیت الله دایر بر این که ارتش را محافظت ) یعنی امریکا(عالوه دولت من  به

 ایها دعوت به عملیات  ارتش ایران خیلی خوب آگاهی دارد که توده.کنند خیلی خوب بوده است

برای  مسلحانه کرده اند و ارتشیها ترس آن را دارند که یک عملیات حساب شده ای توسط توده ایها

نیروهای نظامی وقوع این امر را بعد . تحریک و درگیری بین ارتش و طرفداران آقا وجود داشته باشد

به هر حال . ی احتمال می دهنداز خروج شاه از ایران و در صورت بازگشت فوری و ناگهانی خمین

ژنرال هویزر هنوز مطمئن نیست که واکنش ارتش در صورت برگشت فوری و ناگهانی آقا به ایران چه 

صورت برگشت ناگهانی آقا  انه های جدی داده اند که دررهبران نظامی، عالئم و نش. هد بودخوا

به این دلیل است که دولت . دممکن است وارد عمل شون» محافظت قانون اساسی«تهران برای  به

ضرورت اساسی دارد که نمایندگان صالحیت دار آیت الله خمینی با رهبران نظامی من معتقد است، 

 بنا به قضاوت دولت من، نظامیها و مذهبیها .مالقات کنند که به یک تفاهم اساسی برسند

. از بین بروند گرفته شوند و یاموضوعات مشابه زیادی دارند که نباید با تحریکات توده ایها نادیده 

                                                 
 دی، در پاسخ به سؤال خبرنگاران االهرام، یوروَپن، و ٢٥آیت الله خمینی چند روز بعد از تماس ساندرز با آنها، در روز   *

آیا ممکن . لت امریکا با حضرت آیت الله تماس گرفته اندگزارشاتی رسیده که مقامات دو «یک روزنامۀ ژاپنی، دایر بر این که 

است بفرمایید تماس در چه فرم و شکلی بوده؟ آیا در آینده همکاریهای مستقلی بین دولت شما و دولت امریکا وجود خواهد 

  )٤٧٠ص / ٥، ج صحیفۀ امام(» . نگرفته اند- شخصاً -با من تا به حال تماسی «: تقیه کرده و منکر تماس شده است» داشت؟



  

  

این نظامیان .  که با نمایندگان صالحیت دار آیت الله مالقات کنندندعالوه بر این نظامیها آماده ا

من به نمایندگی از جانب دولتم مایل . عبارتند از ژنرال قره باغی و فرماندهان نیروهای سه گانه

 دولت من در این میان،  .  و ضرورتی فوری داردهستم که تأکید کنم که این عمل بسیار اساسی بوده

) مذاکرات تهران(ندازید تا زمانی که  بازگشت به ایران را به تأخیر بیامید و اصرار دارد که شما برنامۀ

 . آیت الله فراهم شود(orderly) به یک تفاهم برسد، که امکان بازگشت توأم با نظم و آرامش ةً نتیج

ه سعی و کوشش برای ترتیب مالقات بین بهشتی و سران ارتشی سولیوان گزارش داده است ک

 دولت من .ای نداده است و از آقای خمینی درخواست می شود که این امر را توصیه کنند نتیجه

همچنین امیدواراست که آیت الله از هرگونه عملی که منجر به سقوط بختیار می شود خودداری 

، ممکن است باعث شود که )یعنی سقوط بختیار(ضعیتی چنین و ) بروز(نظر دولت من،  به. کنند

  )۲۷۵ - ۲۷۴ (.».نظامیان عصبانی شده و برای در دست گرفتن قدرت سریعاً وارد عمل شوند

  ، دکتر یزدی پیام را می رساند

از متن نامه و پیغام آنها این نتیجه را گرفتیم که آنها اصرار دارند تا زمانی که تفاهم بین ارتش و سران 

همچنین ما منظور . بازنگردندتهران نقالب در داخل کشور به وجود نیامده است آقای خمینی به ا

گونه تعبیر کردیم که یعنی بعد از رسیدن به یک تفاهم   آقا به تهران را این"orderly"آنها از بازگشت 

  )۲۷۷ - ۲۷۶ (. با ارتش]اردوی انقالب[اساسی 

ایران و هدف از آن سفر،  در علت سفر هایزر بهیمرمن، از ز  الله خمینی ال آیتؤ و در پاسخ س

  : ند که سفر هایزر سه هدف داردرس می این تحلیلبا اطالعاتی که داشته اند، به 

 تالش برای حفظ انسجام ارتش شاهنشاهی در موقع خروج شاه از ایران و حفظ آمادگی آن اول

ارتش . مریکا ضرورت پیدا کندابه تشخیص برای انجام عملیات کودتا مانند در موقعیت و زمانی که 

 امریکا روی ارتش شاهنشاهی کار کرده بود و به عنوان تنها پایگاه مؤثر ۱۳۳۲ز سال مریکا ا ا

بنابراین حفظ انسجام این چنین ارتشی برای دولت امریکا در مرحلۀ حساس و . شد محسوب می

تالش امریکا و سفر هایزر . تبحرانی مملکت و انتقال قدرت سیاسی، اهمیت استراتژیک داش

 برخی از امرای ارتش هنگام خروج شاه ۀایران به منظور جلوگیری از اعمال خودسرانه و نسنجید به

د مسلحانه با مردم به کلی متالشی خواهد ر امریکاییها فهمیده بودند که ارتش در برخو . از ایران بود

  *.شد

                                                 
» اعمال خودسرانه و نسنجیده برخی از امرای ارتش«معلوم نیست با وجود تصریح به نقش هویزر در جلوگیری از   *

؛   چرا هنوز آنها را به تالش در کودتا علیه »کلی متالشی خواهد شد در برخورد مسلحانه با مردم به«  که ی»کودتامانند«نظیر  

همه مکاتبات و مکالمات دو طرف بر می آید که قصد امریکا از انسجام ارتش ایران، حفظ تمامیت کنند؟ از  انقالب متهم می

این معنی بارها در همین پیامهایی که دکتر یزدی از زیمرمن . ارضی ایران در مواجهه با حرکات احتمالی شوروی بوده است

  .در میان ایشان دارد» پارانویا«نوعی ، نشان از نقل کرده به روشنی هویداست و این اظهار نظر انقالبیون



  

 ________ 

  . به حمایت از دولت بختیار بود سفر هایزر به ایران، وادار ساختن ارتشهدف دوم

نظیر ( تعیین سرنوشت وسایل و امکانات بسیار فنی و سرّی نظامی امریکا در ایران بود هدف سوم

  )۲۷۶ (.و قراردادهای عظیم خرید اسلحه امریکایی توسط ایران) پایگاه کبکان

یچ یک ه  شود که به بعد از بررسی پیام زیمرمن و تحلیل دکتر یزدی، پاسخی فراهم می

  :از سواالت اصلی دیپلمات امریکایی جواب نمی دهد

خورد مسلحانه تحریک می کنند چه سند یا مدرکی دارید که بر اول این که گفته اید توده ایها برای 

همچنین به نظر . نها به دنبال بهانه هستندآ. ارائه بدهید؟ این تحریکات از جانب خود ارتش است

 بین ارتش و کمونیستها دیده می شود تا این بهانه به دست ارتش ما، یک ائتالف اعالم نشده ای

  .سترتش لطمه به اعتبار جنبش اسالمی هدف هماهنگ کمونیستها و ا . داده شود

چیست؟ آیا » محافظت قانون اساسی«دوم این که روشن کنید که منظور از حرکت ارتش برای 

حفظ سلطنت است یا «آنها و هدفشان حفظ سلطنت است یا حفظ ارتش برای آینده؟ آیا نگرانی 

  .در صورت فرض دوم مسأله فرق می کند» حفظ ارتش

مریکایی ها تمام وسایل را از بین می برند، یا از کشور خارج اسوم این که آیا درست است که 

  )۲۷۸ (می سازند؟

  :االت باال را می دهدؤ وارن زیمرمن نماینده دولت امریکا در دیدار دوم پاسخ س

لین نگرانی ما پایان دادن به خونریزیها در ایران است هم به خاطر احترام به بشریت و  او -  ۱

  .هم برای به وجود آوردن شرایط مناسب جهت راه حل سیاسی بحران ایران

 احساس ما این است که برخورد شدید بین نظامیان و غیر نظامیان، که ما شدیداً مخالف - ۲

.  ثابت را به وجود آوریمۀتی غیر ممکن می سازد، که یک آیندآن هستیم، کار را خیلی مشکل و ح

ً ارتش دعوت می کنیم که راهبنابراین ما از همه نیروهای سیاسی ایران  حل مسالمت  خصوصا

  .آمیز را انتخاب کنند

در میان کسانی که ادعای پیروی از آقای خمینی را دارند، هستند کسانی نظیر توده ایها  - ۳

به خصوص وقتی راه .  موقًة وسیله ای برای جمع آوری تودۀ مردم به کار می برندکه مذهب را ولو

) کمونیست ها(ما معتقدیم که توده ایها و سایرین . حلهای دیگری برای آنها امکان پذیر نباشد

ما معتقدیم تنها ادامۀ کوششهای . گروههای نسبًة کوچکی هستند اما شدیداً خطرناک هستند

  .واند کارهای آنها را خنثی سازدسیاسی معقول می ت

ها  دولت ما روی این مسأله اصرار می ورزد که موضوع ائتالف نوشته نشده ای بین کمونیست

در واقع . معتقدیم که ارتش بیش از همه از کمونیست ها ترس دارد. و ارتشی ها درست نیست

 توده ایها و یا سایر بعضیها که در ارتش مخالف آقای خمینی هستند معتقدند که وی تحت نفوذ



  

  

ما معتقدیم که باید مسؤولین ارتش رامتقاعد سازیم که آقای به همین دلیل . افراطیهاست

  . خمینی ضد توده ای و ضد کمونیسم در ایران است

ما .  کمک کند که مذاکرات الزم بین آقای خمینی و ارتش شروع شودمریکا می تواندا

اما ما نمی توانیم احساس . یم و آن را ضروری می دانیمکن یقویاً چنین مذاکره ای را حمایت م

تنها با یک ) احساس اعتماد(این . اعتماد را که برای یک مذاکرۀ منظم الزم است به وجود بیاوریم

  .رابطۀ مستقیم بین آیت الله و ارتش است که به وجود می آید

دانشگاه و در بین  ه دراطالعات ما حاکی ست ک. ما معتقدیم که چنین مذاکراتی فوریت دارد

 خود تحوالت مرحلۀ انتقالی را کند که این امر به نوبۀ کارگران پشتیبانی از توده ایها رشد می

  )۲۸۱ - ۲۸۰.... (تواند مشکل و خطرناک سازد می

  به هر حال آقای خمینی به آقای بهشتی پیام می دهد که با نظامی ها 

شد، اما ن بدهید که حال ارتشی ها خیلی بهتر خواهد تماس بگیرید، آنها را دلگرم کنید، اطمینا 

  )۲۷۹. (قولی ندهید که عمل نشود

  :با سران ارتش می شودآیت الله بهشتی با پا درمیانی سفارت آمریکا وارد مذاکره 

 و یاسیده شوم اصوًال خط سی انقالب برگز یت شورایكه من از طرف امام به عضو  نیقبل از ا 

 ین حاجتیبنابرا …دیآ  یگانگان جزو آن نمی بود كه تماس با بیام خط ی مبارزاتیاجتماع

ت یكه من به عضو  نی پس از ا یول. دمید ینم...  از داخل و خارج یچ گروهیبا ه گونه تماس چیه به

ده بودند ی فهمی و چه مقامات خارجیچون، چه مقامات داخل...   انقالب انتخاب شدم، یدر شورا

ل یس بودند، و شورا تشكی كه امام در پار یورت هستند، در موقع با امام طرف مشیا ك عدهیكه 

 یاسی سیهایندگیاز طرف نما  ]هم[گونه تماسها  نیا . رندیخواستند بگ ی مییها تماس... شده بود

ار و یارتش، بخت (یشد و هم از طرف مقامات داخل یشنهاد میپ) گرانیكا و دیسفارت آمر  (یخارج

كا ی از سفارت آمر ی انقالب كسانیروز ی انقالب و بعد از پیروز ی پش ازیدر آن دوره پ...  )گرانید

اند  را مطرح كردهیاند مسائل آمده
۲

 ...
*

  

  :ژنرال هایزر  دربارۀ این تماسها گفته بود

ر بازرگان و ی جناح مخالف نظیان رهبر ی از مییها تیوان به من گفته بود كه شخصیسولر یسف

                                                 
مریکا در تهران، دانشجویان موسوم به خط امام اسنادی یافتند که اعد از انقالب و گروگانگیری کارمندان سفارت ب *

 از جمله آیت الله بهشتی و آیت الله موسوی اردبیلی بود -مریکا با رهبران انقالب در ایران اشامل بخشی از گفتگوهای سفارت 

حضور . ، که معلوم نبود درست، دقیق، و کامل باشدکه انتشار نیافت و بعدها از زبان گروگانگیران جمالتی از آنها نقل شد

مریکا در تهران، و رد پای آن مذاکرات در خاطرات دکتر یزدی خود موضوع مقاله ای ادکتر محمد بهشتی و ارتباط او با سفارت 

  .جداگانه است



  

 ________ 

 تلفن آنها را ۀن جهت من نام و شمار یبه هم .رتش مالقات كنند ا یتوانند با رهبر  ی میالله بهشت تیآ 

… با آنها بكوشندییها  مالقاتبیبا خود برده بودم تا آنها را وادار سازم در جهت ترت
۳

  

  : همین ارتباطات گفته استۀکریم سنجانی رهبر جبهۀ ملی نیز دربار 

 ری و غتی از عناصر روحانی بعض که از مقامات مربوطه خود داشت بایماتی با تعلییکا یمر اژنرال 

 شد او مکرر با دیی که من داشتم و بعد هم تا یبرحسب اطالعات.  انقالب وارد ارتباط شده بودیروحان

 گری دطرف از انی آقا نیهم. کرد ی مالقات میبهشت  و یناچی مانند مهندس بازرگان و ناصر میافراد

 نیتمام ا .  داشتند در ارتباط بودندزری با ها یاوت متفی که نظرهاکایمر ا سفارت نی و مامور وانیبا سال

 و رانی ا ی در امور داخلانییکا ی آمر ۀ و جاهالنیرقانونی انکار از مداخالت غرقابلیارتباطات شواهد غ

 . با آنهاستارتباط مستمر بعضی از عناصر انقالب
۴ 

  : داریوش فروهر نیز نوشته است

 كه به انقالب ی افسرانۀلی، قرار شد به وسینیم خموگو با اما دار و گفتی دیس برایدر سفر پار 

 نظام حاكم، اقدام كنم و یبانی ارتش از پشتی خوددار یاند و با من آمد و رفت دارند، برا افتهیش یگرا 

ش رفت، آن را انتشار یران برگردم و اگر كار به دلخواه پیوست را نوشتند و دادند تا به ا یام پیشان پیا 

شان یافتاد و سرانجام با خود ا ران به عقب ین فرودگاه تهران، بازگشتم به ا به علت بسته شد. دهم

زر با ی ژنرال هو یانی آنها كه با پادرمیولدرنگ با سران ارتش تماس گرفتم،  یتهران آمدم و ب به

ن كار خود را كنار یز از ا ی پرداختند و من نیتراش رابطه برقرار كرده بودند به اشكال! یبعض

 یهایگر یباز   هم بهیا بازگرداندم و تا اندازه ینیام را به امام خمیچهار روز بعد، اصل پ و سه دمیكش

  .»گران اشاره كردمید

الله بهشتی، و  آیت الله خمینی عالوه بر وی، آیتکه فروهر در آن زمان نمی دانسته 

انسته  را  هم در تهران مأمور تماس با نظامیان کرده بود، چنان که نمی دبعضی دیگرشاید 

سالیوان و  جلب آنان به بیطرفی و یا حمایت از نهضت، از طرف طرح اصلی تماس با ارتش و

  ۵.  و با اطالع و پشتیبانی اردوی انقالب بوده است،هایزر

مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر انقالب نیز در سخنرانی خود به مناسبت سومین 

به منظور ، ۱۳۵۷در دی ماه سال یکاییان سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی به ارتباط با امر 

» با اجازۀ«انتقال قدرت به جمهوری اسالمی، اشاره و تصریح کرده است که این مالقاتها 

  :الله خمینی صورت می گرفته است  آیت

منظور   که بههای و ارتشها ییکا یمر ا انقالب با ی و شورارانی مذاکرات حقوق بشر ا ۀـ ادام٥٧ ید

  . بوددهی ارتش از حمله و آزار مردم شروع گردی شاه و خوددار یج و استعفا خرو عی و تسر لیتسه

 با یلی اردبی موسو ی به اتفاق آقاکای آمر ری کبری سفوانی سالیـ مالقات محرمانه با آقا٥٧ ید



  

  

. انقالب و اجازه امامی شورابیتصو 
۶

  

د ا را تأییاین تماسه ]وجود[آقای هاشمی رفسنجانی هم « دکتر یزدی، ۀبه گفت

  ).۲۷۹(» .اند کرده

 ی با اعضاها ییکا یمر انوشته است ارتباط نیز  ییکا ی مورخ امر ،یوروسکیمارک گاز 

 چون محمد ییها   چهرهداری بود و آغاز آن با دانی از انقالب در جر شی از پینهضت آزاد

   :هران بوده استت متحده در االتی سفارت ا ی با مقامهارانتظامی و عباس امیتوسل

 اش ی بازرگان رهبر ی که مهدرانی ا ی با نهضت آزاد۱۳۵۷ ماه بهشتی از اردکایارت آمر  سفیمقامها

جان اِستمپل، .  شده بوددایکم هو   انقالب کمیها  ارتباط برقرار کرده بودند؛ آن زمان نشانهکرد، یم

 ردا ی دی نهضت آزادیا از اعض،ی ماه با محمد توسللی اوا کا،یمر ا وزارت امور خارجه یاسیمأمور س

 چند هفته بعدتر یتوسل.  موجود مملکت بحث کرده بودندطی در مورد شرا گریکرده و با همد

»... آشنا کردی سحابداللهی ،ی عضو مؤسس نهضت آزادگریاستمپل را با بازرگان و د
۷  

  :زیمرمن در دیدار دوم، پاسخ  سواالت سه گانه آیت الله خمینی را نیز می دهد

ا یری ارتش چیست؟ بهترین جواب باید از طریق سؤال و تماس بمسأله این است که جهت گ) ۱س

آیا ارتش از برگشت فوری آیت الله می ترسد یااز هیجانات حاصله : ماما نظریات خود. خود آنها باشد

 محافظه کار است و می خواهد آرامش باشد و نمی خواهد که جریانات سال قبل ةً از آن؟ ارتش ماهی

ر رشد و پیروزی  توده ایها را نگران هستند و خط  مبهمۀمجهوالت و آیندنظامیان از . ادامه یابد

  .ستن مذاکرات مستقیم با آنها ضروری بنابرای. بینند می

آیا منظور سلطنت است یا حفظ خود » محافظت قانون اساسی«در مورد نظر ارتش دربارۀ ) ۲س 

ت و حمایت قانون اساسی فرع بر محافظ: اما نظرات ما. ارتش؟ باید از خود آنها پرسید و فهمید

هر کس از نظامیان، سیاسیان و مردم . حفظ آرامش در جهت روشن شدن جهت آینده است

 قانون اساسی این قوانین و مریکاابه نظر . باید از قبل بدانند که چه سرنوشتی در انتظار آنهاست

ان نباید خالف قانون اساسی امریکا معتقد است که نه ارتش و نه مخالف. ست امقررات را روشن کرده

ً خواستهبه همین دلیل است که . رفتار کنند ایم که عملی خالف قانون  ما از ارتش شدیدا

هم بخورد راه   ترس ما این است که اگر  چهارچوب قانون اساسی به. اساسی انجام ندهد

سی گوییم که قانون اسا این خیلی مهم است که ما نمی. برای توده ای ها باز می شود

اما ما معتقدیم ایجاد یک جریان منظم برای . تواند و نباید تغییر کند و تأکید می کنیم نمی

ما معتقدیم اگر یکپارچگی و انسجام ارتش حفظ شود امکان آن وجود خواهد . تغییر مهم است

  . سیاسی که انتخاب می شود مورد حمایت خود قرار دهدمداشت که رهبری ارتش هرگونه فر 

ما می خواهیم که قدرت و ست اب مطلقاً منفی  جو -ورد وسایل نظامی فنی در م) ۳س 
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ما می خواهیم که نیروی ارتش وسایل فنی را که دولت ایران . یکپارچگی ارتش را حفظ کنیم

  )۲۸۱ - ۲۸۱. (برای دفاع خود الزم می داند، داشته باشد

مینی ا برای آیت الله خمریک تایید پیامهایی که از سوی دولت اوارن زیمرمن در تاکید و

 آمریکا در کنگرۀ امریکا می پردازد، ۀساندرز  معاون وزارت امور خارجآورده، به نقل سخنان 

 نیز - و در خط انقالب -که در آن از چگونگی انتقال قدرت از رژیم شاه به اردوی انقالب 

  :  سخن رفته است

را خودشان تعیین کنند و این است که ما از آیندۀ خود   ساندرز گفته است ایرانیان باید سرنوشت- ۱

  .شما دعوت می کنیم که با ارتش مذاکره کنید

اگر تغییراتی الزم باشد ما . ساندرز گفته است که دولت امریکا جریانات قانونی را تأیید می کند - ۲

همۀ شد و ا  و حساب شده بد از طریق یک جریان منظم و کنترلاین تغییرات بای. مخالف آن نیستیم

  .ایرانیها در آن شرکت کنند و آن را حمایت کنند

به نظر ما هم ایاالت .  ساندرز گفته است که دولت امریکا از استقالل ایران حمایت می کند- ۳

ماً به نفع روسها خواهد بود، ری از نفوذ توده ایها که مستقییگه و هم طرفداران آیت الله در جلو متحد

  )۲۸۲. (ع مشترک شدیدی دارندمناف

  :زیمرمن سپس چهار سوال از طرف امریکا مطرح می کند

  مریکا در ایران؟ سرنوشت سرمایه گذاریهای ا- ۱

  رب؟غ آیندۀ فروش نفت به - ۲

  مریکا؟ا آیندۀ روابط سیاسی، نظامی ایران با - ۳

  )۲۸۳ - ۲۸۲( روابط با روسیه؟ - ۴

ی طرفدار شوروی ت ها کمونیسۀروشن است که نگرانی امریکا از  احتمال سوء استفاد

این جهت از هرج و مرجی ست که ممکن است از برخورد نظامیان با انقالبیها روی دهد، و از 

ال توافقی که انتق  ب و نظامیهاست، و رساندن آنها بهاردوی انقال خواهان تماس مستقیم 

 مشروطهاساسی قانون بدون خونریزی صورت گیرد، و اگر ممکن باشد از ظرفیتهای قدرت 

  . رو می شوده ب استفاده شود، که البته با مخالفت آیت الله خمینی رو

حتمال قدرت یافتن  یعنی ا- مریکا ۀ ضعف دولت اخمینی با استفاده از نقطآیت الله 

 دانرس مریکا میاشرح زیر به نظر   خود را بهۀ  برنامۀ سیاسی آیند-ها در ایران چپها و توده ای

  : شودو   خواهان سرعت در کارها می

  :ه مرحله پیش بینی شده استآینده برای مرحلۀ انتقالی سدر مورد برنامۀ سیاسی 

دوم معرفی دولت موقت سوم تنظیم و تصویب قانون . مرحلۀ اول تأسیس شورای انقالب



  

  

با عقب انداختن کارها دست . اساسی جدید که بعداً به موجب آن قانون اساسی عمل خواهیم کرد

شما با حمایت از این دولت یا آن دولت و شلوغی ارتش باعث تعویق و در .  کنیدتوده ایها را باز می

کنار بروید وبگذارید خود ما کارهایمان را . نتیجه  رشد توده ایها و باعث زحمت بیشتر ما هستید

 نه کمونیست نه توده ای کاری .ارتش را هم وادار به سکوت و عدم دخالت بنمایید. بکنیم

 اما اگر وضع به همین ترتیب ادامه یابد کاری نمی شود و توده ای ها رشد می کنند .تواند بکند نمی

  )۲۸۴ - ۲۸۳ (.باعث زحمت می شوند و

 چهار موضوع اساسی ۀ در ادامه پاسخ خود به دولت امریکا مواضع خود را دربار وی

ا امریکا،  و  نظامی ب- نفت، روابط سیاسی  شمایه گذاری امریکا در ایران، فرو سر : برای امریکا

  می دهد، » غرب پسند«پاسخهایی ، روابط با روسیه روشن می کند

  :سرمایه گذاریهای آمریکا در ایران  - ۱س 

  در شرایط فعلی از کم و کیف این سرمایه گذاریها و ماهیت فعالیتهای آنان اطالعات -الف 

  .کافی نداریم

د مشابه حفظ استقالل مملکت،  اساس سیاست و خط مشی ما در این مورد و سایر موار -ب 

  .مصالح ملی و توسعه و عمران کشور خودمان است

مثًال به طور قطع ما .  این امر با برنامه ریزیهای دولت آیندۀ جمهوری اسالمی بستگی دارد-ج 

این امر . به وابستگی نیازهای غذایی به خارج پایان خواهیم داد. کشاورزی خود را زنده خواهیم کرد

در رابطه با اجرای این برنامه و تحقق اهداف کشاورزی . ا در امور کشاورزی ما بیان می کنداولویت ر 

ام دهد از جمله همکاری با نید انجام و مفید می دز دولت آینده ممکن است آنچه را که ال 

  .های خارجی از جمله امریکایی ها کمپانی

تار اصالح وضع اقتصادی ما خواس.  فروش نفت به غرب کماکان ادامه خواهد یافت-  ۲س 

نمی خواهیم از گرسنگی . ما به درآمد نفت نیاز داریم. کشور ما را خراب کرده اند. کشورمان هستیم

 روز به هر ۀبه قیمت عادالن. لذا نفت خود را به مشتریان آن می فروشیم. بر سر چاههای نفت بمیریم

ما فقط به آفریقای جنوبی و . یکس که بخرد می فروشیم و ارز دریافت می کنیم نه چیز دیگر 

  .اسرائیل نفت نخواهیم فروخت

  :مریکاا آیندۀ روابط سیاسی، نظامی  با - ۳س 

های آنان علیه مصالح ملت ضد سیاست. یچ کشور و ملتی نیستیم ما اساساً ضد ه-الف 

از هرگاه روش دولت امریکا برخالف گذشته واقع بینانه شود و دست . خودمان و ظلم آنها هستیم

دخالت در امور ما بردارد، دست از حمایت مردمی دزد و فاسد، از ارتشی و غیر ارتشی بردارد، جنبش 

ما برای . ما را بفهمد و به آزادی و استقالل ما احترام بگذارد ما با آنها روابط دوستانه خواهیم داشت
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ً ام ریکا نیاز توسعۀ کشاورزی و اقتصاد کشور به علوم و فنون و تکنولوژی غرب خصوصا

اما امریکا باید بداند که تنفر عمیق . با دوستی و احترام متقابل می توانیم رابطه داشته باشیم. داریم

 و دخالت ممتد آنها از آن به بعد و حمایت از شاه * ۱۳۳۲مردم ما نسبت به امریکا به دلیل کودتای 

                                                 
ویت  آنچه این ظن را تق.بیان و نحو جمالت نباید برآمده از ذهن و زبان آیت الله خمینی باشد به نظرم این طرز  *

غیر ظر خوشی نداشت، و حکومت او را دولت دکتر مصدق و شخص وی ن   هرگز نسبت بهکند، این که آیت الله خمینی می

  که، و بعید می نمایدخوانده بود» دوم مفتضحرفران«قانونی می دانست، رفراندم دکتر مصدق در انحالل مجلس شورای ملی را 

 دوماه قبل از این که - ۱۳۵۷ آبان ۱۶آیت الله خمینی در به عنوان نمونه، . کرده باشدوقایع چنین یاد  از آن در مقابله با امریکا

  :ه بودفت توسط شاه گ» قانونیطریق«از  اشتباهات مصدق و برکناری وی ۀدربار  -این سخنان به وی نسبت داده شود 

وقتی . منحل کرد و یکی یکی وکال را وادار کرد که بروید استعفا بدهید) مصدق(غفلت دیگر این که مجلس را ایشان « 

ن نخست وزیر با شاه استعفا دادند یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آن که بعد از این که مجلس نیست تعیی

  )۳۶ ۀ، صفح۳، جلد امامصحیفۀ  (» .است

 آن هم هنگام مخالفت با همه پرسی اصالحات ارضی توسط شاه گفته بود که همه پرسی یا رفراندوم مصدق غیر قبل از

  : نیز تکرار کرد۱۳۶۰قانونی بوده است و این مطلب را در سخنرانی خود در چهارم تیرماه 

 رفراندومهای دکتر مصدق که سنخ. آنها در صدد بودند رفراندوم کنند و با رفراندوم قانون اساسی را تحریم کنند«… 

رفراندوم این طور بوده یک صندوق برای مخالف و یک صندوق برای موافق می گذاشتند و پای صندوق مخالف، یک 

  )۳۶، صفحۀ ۱۵، جلد امامصحیفۀ (…» دسته از اشرار بودند و جزء مخالفین یک االغ آورده بودند که رای بیندازد

، در حالی که هیچ گاه مسلمان بودن محمد رضاشاه مسلمان هم نمی دانستحتی دکتر مصدق را آیت الله خمینی 

  :کرده بود» سیلی خوردن مصدق«یا برکناری دکتر مصدق از حکومت را تشبیه به » کودتا«وی . شاه را رد نکرده بود

ت اسالم یک گروهی که از اولش باطل بودند، من از آن ریشه هایش می دانم، یک گروهی که با اسالم و روحانی«

سرسخت مخالف بودند، از اولش هم مخالف بودند، اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خالف 

کنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک به آن زدند اسمش را آیت الله  دارند می

من در آن روز در . ، او هم ُمسِلم نبود)مصدق(کنند به وجود او این در زمان آن بود که اینها فخر می . گذاشته بودند

به اسم آیت الله توی خیابانها منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدند و 

کشید گردانند، من به آن آقا عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد و طولی ن می

  )۱۵، ص ۱۵، جلد امامصحیفۀ (» .که سیلی را خورد و اگر مانده بود سیلی را بر اسالم می زد

ی در کتاب و .  و به گفته آیت الله هاشمی رفسنجانی، روحانیان برکناری دکتر مصدق را به هم دیگر تبریک می گفته اند

خاطرات خود از سقوط   به۱۱۲ تا ۱۰۸، در صفحات  در تهران چاپ شده۱۳۷۶، که در سال هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه

کاشانی و فداییان اسالم و آیت الله  ملی نسبت به ۀ از جمله بعد از اشاره به رفتار جبه۱۱۰ ۀدولت مصدق پرداخته و در صفح

   :لطمه ای که به آنها خورده بود، نوشته است

  ».د تبریک کسی به این مناسبت بودمخیلی از مردم از سقوط مصدق خوشحال شدند، در یک مورد من شاه«

 یعنی فدائیان اسالم، روزنامۀ اصلی ۱۳۳۲ مرداد ۲۹روز بعد از برکناری دکتر مصدق، یعنی در روز یک می دانیم که و نیز 

  : نوشتنبرد ملتروزنامۀ 

 در  آشاممصدق غول، پیر خون.  می لرزیدافراد ارتش مسلمان و ضد اجنبی ۀهای مردان قدمدیروز تهران در زیر«

 مسلمانان استعفا داده و حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات پیدا کرده بود ۀزیر ضربات محو کنند

  ». برای مردم سخنرانی کردنخست وزیر قانونی و انقالبی سر لشکر زاهدیقطعه قطعه شده و 



  

  

اند آن را جبران کند و عمًال نشان امریکا می تو . امری نیست که در مدت کوتاهی از دل مردم ما برود

  .دهد که سیاستش تغییر کرده است

آنها را نه ضروری . افق نیستیم ما با خرید سالحهای عظیم نظامی برای ایران مو -ب 

  .دانیم و نه مفید  می

 ثبات ایران و در نتیجه ثبات منطقه را ما نه در خرید سالحهای عظیم و نه در یک ارتش -ج 

توسعۀ  دموکراسی، استقالل کشور، عدالت اجتماعی، همکاری و بلکه در بزرگ می دانیم 

  .شرکت وسیع مردم در تمامی شؤون کشور می دانیم

  .طرفی مثبت است و لذا در پیمانهای نظامی شرکت نمی کنیم سیاست خارجی ما بی-د 

ب به سایر ما نه به صورت ژاندارم منطقه عمل خواهیم کرد و نه به صورت صادر کنندۀ انقال . هـ

  )۲۸۵ - ۲۸۴. (کشورهای منطقه

  :  کلیدی در پاسخ به سوال چهارم دربارۀ روابط دولت انقالبی با روسیهه ایبا جملو 

نها هم رژیم شاه را حمایت آ. ما از آنها هم سوابق تلخی داریم. روابط با روسیه، عیناً نظیر امریکاست

آنها هم اگر به ما . ت کنند مقابله و مقاومت می کنیمآنها هم اگر بخواهند در امور ما دخال. کرده اند

احترام بگذارند و مصالح ما را محترم بشمارند، در امور داخلی ما دخالت نکنند و با آنها دوستی 

کنیم تا با  ی که به خدا معتقدند نزدیکتر حس ممردمیبا اما ما خود را . خواهیم داشت

  )۲۸۵ (.ملحدین خدانشناس

  : ایجاد تنش و تحریک نیستشقصد تأکید که بااین

 ما خواستار تقلیل فشار و جنجالهای سیاسی بین المللی و منطقه ای هستیم، نه تحریک و - ۱

  .تشدید جنجالها

ما برای ساختن مجدد کشور و آبادانی مملکت به آرامش نیاز داریم، بنابراین در تحریکات و  - ۲

  .دتشنجات منطقه و دسته بندیها شرکت نخواهیم کر 

 در مشکالت و مسائل سیاسی جهانی با سایر دول، راه حل را از طریق مذاکرات سیاسی و در - ۳

  )۲۸۶. (مان ملل می دانیمسطح ساز 

  :نمایندۀ امریکا سؤال می کند

اما . شما گفته اید که می خواهید به جنگ و خونریزی خاتمه دهید، ما هم موافقیم و کوشش داریم

 که قبل از تماس با ارتش و سایر عوامل مهم و قابل توجه معرفی و اعالم ترس و نگرانی ما این است

.  آیت الله را بدانیمعالقه مندیم نظریات. دولت موقت انتقالی به بروز ریسک های ثانوی منجر شود

)۲۸۶(  

» سایر عوامل مهم و قابل توجه«توضیح می خواهد که منظور از از زیمرمن دکتر یزدی 



  

 ________ 

  : امریکا تلفنی چنین پاسخ می دهدۀ نمایند۷۹ ژانویه ۲۰/ ۷۵اه  دی م۳۰چیست؟ روز 

در تصمیم گیری نسبت به آینده و جریان تحول سیاسی و برنامه ای برای به وجود آوردن حداکثر 

باید خود مردم شرکت کنندگان اصلی باشند و عناصر اصلی را خود آنها انتخاب کنند ثبات، 

  )۲۸۷ - ۲۸۶. (ر بر گیردو سعی شود که حداکثر نیروها را د

  : چنین است۱۹۷۹ ژانویه ۲۴پیام امریکا در چهارمین دیدار در روز 

 برای ما، و فرض ما آن است که آیت الله هم با ما در این امر شریکند، ایران مستقل و با ثبات و - ۱

  .جدای از دخالت خارجیها، هدف است

قانون اساسی هست که از طریق آن کافی در  ]امکان؟=[داریم که جریان   ما اعتقاد- ۲

  .دخالت کنند تمامی نیروهای اصلی می توانند با آرامش در تنظیم سرنوشت مملکت شرکت و

ند و یک حرکت و برخورد مستقیم خارجی، جدای از گر این جریانات تعقیب و اجرا نشو  ا -  ۳

 نیروهای غیر اساسی ممکن است اتفاق بیفتد، با نتایج فاجعه آمیز آن برای تمامی قانون

من خواسته شده است که  کمونیست، از جمله برای عوامل مذهبی و پشتیبانان آنان، در این مورد از

جدید حزب توده جلب کنم که پشتیبانی خود را از شورای انقالب و دولت » بیانیه«توجه شما را به 

  .موقت اعالم داشته است

 است که آیت الله در این زمان به ایران  ما فکر می کنیم که در شرایط کنونی هنوز زود- ۴

  )۲۸۷ (.برگردند

  ۱۹۷۹ ژانویه ۲۷، ۱۳۵۷ بهمن ۷پیام امریکا در پنجمین دیدار، 

باشند و به بعضی اشخاص در  مقامات می ی  الله خمیناشخاصی مدعی هستند که نمایندۀ آیت

 امری صحت دارد؟ نآیا چنیما می خواهیم بدانیم . دولت و با بعضی تجار امریکایی مراجعه کرده اند

 خواهندکه اسناد و مدارک کنند به نام نمایندۀ آیت الله و می  بعضی اوقات این اشخاص مراجعه می

معرفی  آنها خود را نمایندگان آیت الله در مسائل رسمی و دولتی.  ایران  امریکا را بررسی کنندروابط

ما می خواهیم که .  مسائل باخبر بشونداین ما معتقدیم که آیت الله خمینی باید از. می کنند

ما بسیار خوشوقت خواهیم شد که نظرات ایشان را . الله بدانند که این وقایع اتفاق می افتند  آیت

  )۲۸۹ - ۲۸۸ (.مدعی نمایندگی آیت الله هستند برخورد کنیم بدانیم که چگونه با این اشخاص که

مجتبی «مریکا از شخصی به نام دکتر یزدی همان جا نمونه می خواهد، و نماینده ا

فریمن دست کم دو  لئوناردیاد می کند، که قبًال به همراه دوست امریکایی اش » نوربخش

چنین چیزی وجود ندارد با «پس یزدی پاسخ می دهدکه . دیدار آیت الله رفته بودند بار به

البته پاسخ » .این حال به او گفتم که سؤال را مطرح کرده و جواب قطعی آن را خواهم داد



  

  

  *.نیامده استؤال در کتاب قطعی آیت الله خمینی به این س

  :را به زیمرمن می دهد» پیام آقای خمینی به دولت امریکا«دکتر یزدی سپس 

ان، بلکه برای دولت امریکا هم کارها و عملیات بختیار و سران کنونی ارتش نه تنها برای ملت ایر 

و من ممکن است مجبور شوم .  ایران، سخت ضرر داردخصوص در آینده خود امریکا هم در به

بهتر است شما به ارتش توصیه کنید که از بختیار اطاعت . دستور جدیدی دربارۀ اوضاع ایران بدهم

ادامۀ این عملیات توسط بختیار و سران ارتش ممکن است . دست از این حرکات بردارند. نکند

 در امور دخالت نکنند و ما ملت را ساکت کنیم ضرری برای اگر او و ارتش. فاجعه ای بزرگ به بار آورد

ملت از من حرف . گونه حرکات و رفتار، ثبات و آرامش منطقه را باعث نخواهد شد این. ندارد امریکا

وقتی من دولت موقت . خواهد آمد دارد و ثبات به دستورمن و با اجرای برنامۀ من به وجود شنوی

 و خواهید دید که ما با مردم فع بسیاری از ابهامات خواهد شدرا اعالم کنم خواهید دیدکه ر 

امریکا دشمنی خاصی نداریم و خواهید دید که جمهوری اسالمی که بر مبنای فقه و احکام اسالمی 

بستن . استوار است چیزی نیست جز بشر دوستی و به نفع صلح و آرامش همۀ بشریت است

ن ثبات را بیش از پیش بر هم می زند، نه آن که فرودگاهها و جلوگیری از رفتن ما به ایرا

 از جانب نیروهای طرفدار من خواسته شده است که اذن بدهم بروند .اوضاع را تثبیت نماید

امی و ظهمچنین نیروهای مسلح از ن. من هنوز چنین اذنی نداده ام اما. فرودگاه را باز کنند با زور

اما من هنوز . اند دادن به وضع کنونی کرده ی پایانغیر نظامی، از جمله عشایر درخواست عمل برا

ه دست ملت م شود و سرنوشت مملکت بامسالمت تم یح می دهم که کار با نداده ام و ترجاذن

  )۲۹۰ -۲۸۹. (سپرده شود

 پاسخ - مثل همیشه  - پاسخ همۀ سوالهای امریکا نیست، و آیت الله آقای خمینی پیام 

  :کهبر این مبنی  اصلی امریکا را خواستبه 

در تصمیم گیری نسبت به آینده و جریان تحول سیاسی و برنامه ای برای به وجود آوردن 

حداکثر ثبات، باید خود مردم شرکت کنندگان اصلی باشند و عناصر اصلی را خود آنها 

  )۲۸۷ - ۲۸۶ (،انتخاب کنند و سعی شود که حداکثر نیروها را در بر گیرد

  :می دهد جواب در نوفل لوشاتو   روز بعد در سخنرانی عمومی

سیس أ من در اول فرصتی که پیدا کنم به خواست خدا می روم ایران و اول قدمی که بر می دارم ت

                                                 
 یگانه -دست کم هنگام حضور در فرانسه  -چنین استنباط می شود که وی گمان می کرده دکتر یزدی از خاطرات   *

رابط آیت الله خمینی با امریکا بوده است، در حالی که در خاطرات وی شواهدی وجود دارد که خالف این حکم می کند، از 

ای  که ظاهراً از طریق آیت الله اشراقی داماد آق-جمله مالقاتهای مجتبی نوربخش و لئونارد فریمن با رهبر انقالب در پاریس 

  .سؤال نماینده دولت امریکا نیز می تواند مؤید همین امر باشد عدم پاسخ قطعی آیت الله به. خمینی به وی وصل شده بودند
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پیشنهاد می کنیم . یک دولت اسالمی مبتنی بر احکام اسالم، مبتنی بر رأی مردمکنم  می

ند و سلمَ همۀ ایران مُ . کنیم  و یک حکومت اسالمی تأسیس میمردم و رأی از آنها می گیریم  به

 یصمن گمان ندارم جز چند نفری که خیال می کنند که اسالم مخالف با ظلم آنها هست و تشخ

می یک چیزی  که جمهوری اسال این هم خیال نکنند... اند، مردم ایران مخالف باشند این را داده

جمهوری اش را که ید؟ چرا نمی فهم! اینها خودشان را به نفهمی می زنند. ست که ما نمی فهمیما

صحیفۀ (. اسالمی اش هم یعنی قواعد اسالم. دانید، یعنی رأی عمومی باید بگیرید همه می

  )۵۴۸، ص ۵، ج امام

  :نتیجه گیری

 شاه می بود که رژ دهی رسجهی نتنی به ا ۱۹۷۸ در اواخر نوامبر و اوائل دسامبر کایامر 

 سوق تیبا توجه به موقع. است رهبر بالمنازع مخالفان ینی الله خمتیست و آ  یرفتن

 ری اتحاد جماهتی که از حما -  رانی در ا ی چپ و توده ایروهای نتی و فعالرانی ا یشیالج

 ینیخمآیت الله  کرد تا انتقال قدرت از شاه به ی تالش مکایامر  -  برخوردار بودند یشورو 

.  نشوددجا ی ا ی ها و نفوذ شورو ستی دخالت کمونی برایی که فضا ردی انجام گیصورت به

 سی کارتر رئیمی جامی با ارسال پ، انقالبی با اردو کای و بالواسطه امر میارتباط مستق

 بعد از  کنفرانس بالفاصله -  فرانسه  ی جمهور سی رئسکاردستنی توسط ژ کای امر یجمهور 

در مورد این کنفرانس و مذاکرات آن نیز اطالع موثقی در دست  . انجام شد-گوادالوپ 

   دکتر یزدی آمده که ژیسکاردستن در گوادالوپ با توجه به گزارشدر خاطرات. نیست

میشل یونیافسکی فرستاده ویژه اش به تهران و هچنین گزارشی که اطرافیان آیت الله خمینی 

برایش تهیه کرده اندبا قاطعیت بیشتری سخن گفت که اگر شاه در ایران بماند و بیش از این در برابر 

رو خواهد شد و ممکن است این وضع به بهره  هب  با جنگ داخلی روانقالب مقاومت کند ایران

  )۲۶۴ - ۲۶۳. (ست و مداخله شوروی بیانجامدبرداری کمونی

. با قطع امید از شاه خواهان حمایت غرب از آیت الله خمینی شدیسکاردستن، ژ بنابراین 

ان داخل ایران را کاالهان نخست وزیر بریتانیا نیز بر همین نظر بود، و در ضمن سیاستمدار 

  :کارآمد نمی دانسته و نظرش معطوف به آیت الله خمینی بوده است

 راه حل واقعی برای جانشینی او هم -شاه از دست رفته است و دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست 

  *)۲۶۴. (های محدودی دارند ایران باقی مانده اند تواناییرجال سیاسی که در. وجود ندارد

                                                 
 با دیگر کشورها بر اساس خاطرات دکتر ابراهیم یزدی نیاز به گزارش دیگری  بررسی تماسها و ارتباطات اردوی انقالب *

  .دارد و در این مقاله نمی گنجد



  

  

اردوی انقالب با امریکا خبر از سوی نخستین تماس زمان و چگونگی در مورد اما 

ا از باید منتظر خارج شدن اسناد محرمانۀ امریکبرای اطالع از آن دقیقی در دست نیست، و 

  .شد طبقه بندی

 ینی الله خمتی قدرت از محمد رضا شاه به آ زی مانع در راه انتقال مسالمت آمنیمهمتر 

 سابق دست می شد ممکن است ارتش در دفاع از رژ یسو گفته م کیاز . وجود ارتش بود

 ی حفظ انسجام آن براگری دی داشته باشد، و از سو ی در پیمی وخجی بزند که نتا یاعمال به

 بنا بر اسناد کتاب دکتر - زریژنرال هو .  نمودی می ضرور یشورو  یمقابله با دخالت احتمال

 حال نی و در ع-  و عدم برخورد با انقالبیهاش کردن ارتی قصد خنثرانی در سفر به ا - یزدی

 متمرکز شده بود که اوًال از نی بر ا کایپس عمده تالش امر . حفظ انسجام آن را داشت

 ی اردو انی میگر یانجی با ماً ی کند، و ثانیر یجلوگبا مردم ارتش یا برخورد  ی احتمالیکودتا

 و با ینی الله خمتیا موافقت آ ب.  بکشاندگریکدیمذاکره با  انقالب و ارتش، آنها را به

و ویلیام ،  Major General Philip Gast  ژنرال َگستزر،یژنرال هو پادرمیانی و حضور 

سپهبد سپهبد قره باغی، سپهبد مقدم،  ( ایران سران ارتشانی میمذاکرات لیوان،ا س

 الله تیبازرگان، آ مهندس (رهبران انقالب در داخل کشور با ) گرانیفردوست و احتماًال د

 )گری دیا و احتماًال عدهمهندس توسلی  ،یناچیمدکتر  ،یلی اردبی الله موسو تی آ ،یبهشت

 ،یزدیبر اساس اسناد منتشره در کتاب خاطرات دکتر .  دی انجامییتوافقها  انجام شد که به

به قول مهندس  – در هر دو امر موفق شد، و کای که وجود دارد، امر ییها    نشانهگریو د

 کی و سفارت ی سفارت شورو کا،ی امر فارتبعد از موافقت سیاری خداوند،  به – بازرگان

   .اعالم شدایران  ی اسالمی جمهور ، در تهرانییدولت اروپا 

امریکا در انتقال مسالمت آمیز با همۀ کوششی که  چراباقی ست که جای این سؤال 

                                                 
 ر سالهای پیش شنیدم که از چند ماه پیش از پیروزی انقالب آقای دکتر ناصر میناچی از بنیانگذاران حسینیۀ ارشاد  د

ظاهراً این تماسها برای اطالع رسانی . در وزارت امور خارجۀ امریکا در تماس تلفنی بوده است» میز ایران«به طور تقریباً روزانه با 

ده و هرگاه کسی زندانی می شده یا شایعه زندانی شدن و دستگیری اش مطرح می شده، از وضعیت حقوق بشر در ایران بو 

آقای دکتر میناچی به وزارت امور خارجۀ امریکا اطالع می داده و برای آزادی دستگیر شدگان یا جلوگیری از دستگیری افراد، 

آیا ممکن است در آن ماهها و روزها، . ی شده است اعمال نفوذ وزارت امور خارجۀ امریکا بر دولت وقت ایران موخواهان فشار 

تماس دکتر میناچی فقط به مسائل مربوط به حقوق بشر منحصر بوده باشد؟ نمی دانم، اما می دانیم که ایشان بعد از انقالب 

نشجویان پیرو دا«. و هنگام تصدی وزارت ارشاد اسالمی سابقۀ خوبی در زمینه دفاع از آزادی بیان و نشر از خود باقی نگذاشت

مطالبی دربارۀ وی گفتند و منتشر کردند که از سوی شورای انقالب و رهبران انقالب تکذیب شد، اما متن گزارشهای » خط امام

منتشر نشده میناچی خاطراتی  آیا از روشن نیست که .  سفارت دربارۀ وی و دیگر رهبران انقالب هرگز به طور کامل منتشر نشد

  . اما به احتمال قوی سابقۀ تماسهای تلفنی وی می باید در وزارت امور خارجۀ امریکا وجود داشته باشدبرجای مانده یا نه،
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اسات ضد احساین همه ، دبه عمل آور  اسالمی جمهوری از رژیم پادشاهی بهقدرت 

ترکیبی در احتماًال را می توان ؟ پاسخ در میان رهبران انقالب وجود داشت و داردامریکایی 

 و تقاضای حمایت  از امریکاۀ انقالبیونانتظارات بیش از انداز  - ۱: ستناداز این نکات 

از  تکیه بر تحلیلهای غیر واقعی و دور از ذهن -۲ قید و شرط از ایشان در مقابل شاه؛ بی

که موارد متعددی از آن را در همین کتاب دکتر یزدی  (عمال و رفتار امریکا در قبال ایرانا

 که در اوان انقالب قادر ،ربودن باد از بادبان چپگرایان در دشمنی با امریکا - ۳ ؛)می بینیم

گذاشتن سرپوشی بر نقش  - ۴ حتی میانساالن بسیاری را بسیج کنند؛ بودند جوانان و

 سنّت پایدار فرهنگی در - ۵؛ و نتقال قدرت از محمد رضا شاه به آیت الله خمینیامریکا در ا

  .ده اندبو  توفیق از موجباتحمله به کسانی که تحقیر و 

  

   کیست؟ریچارد کاتم

 شناس سرشناس در سال رانی و ا یاسی استاد علوم سRichard Cottam کاتم چاردیر 

 خود را از دانشگاه ی گرفت و دکتراسانسی للت این ایا  متولد شد، از دانشگاهوتای در ۱۹۲۵

 بورگز تی در دانشگاه پ۱۹۹۰ در سال ینشستگز  تا با ۱۹۵۸ و از سال ، کردافتیهاروارد در 

 ی و قی تحقنیمهمتر .  درگذشت۱۹۹۷ و در سال ،داخت پر قی و تحقسی به تدر ایلوانیپنس

  . منتشر شده استیس بارها به زبان فار رانی در ا سمیونالیناس با عنوان رانی ا ۀدربار 

 در قی و به قصد تحقتی با بورس فولبرا ۱۹۵۱ در سال رانی سفر کاتم به ا نینخست

 .وستیپ) »ایس« (ی اطالعات مرکز سازمان به ۱۹۵۲ لی در اوا یو .  اش بودی دکتر ۀرسال

 بود ۱۹۵۶ در تهران در سال کای سفارت امر یاسی با پوشش مأمور سرانی سفرش به ا نیدوم

 خود گفته سی دولت مصدق بود و به رئی برکنار خالف ماً یقو . دی طول کش۱۹۵۸  سالکه تا

 انیرانی ا ۀبه مبارز   زماننیدر هم. ست ی جدی اشتباهیبود سرنگون کردن دولت مردم

 نانهیکوتاه ب به ضمن اعتقاد ؛ ودر ک برقرار ی ملۀجبه رهبری با یکیروابط نزد ،دد شعالقه من

انتقاد می کرد که  کای امر ی بعدی مصدق، از دولتهایرکنار  در بزنهاوری دولت آ استیبودن س

ادامه شاه  رضا  و شرط از محمددی قی بتیحما  به ،جنگ سردبا توجیه شرایط ویژۀ چرا 

 رو ب که شاه مجدی امنی ا ه ب، فعال از مخالفان شاه گرفتتی به حما می تصمپس .دهند  می

 سرلشکر نافرجام یدر کودتاکاتم ه  کیاحتماًال نقش.  گرددایران  یاسی نظام سایشگش به

ظاهراً .  باشدراستا نی در ا ی موفق و ری غتی فعالنیتر  ی کرد، جدفای ا ۱۹۵۸ در سال ینقر 

 از اش یی و توهم زدا ران،یدر ا چندجانبه گرا  ی نظامجادیا   در خدمت بهی و قیعدم توف

  .دی انجام۱۹۵۸ در کای امر ی اطالعات مرکز ان از سازمی و ی به استعفا،»ایس«نقش نهاد 



  

  

 رشته بود، و نی ا شروانی از پرانی ا یاسی و مطالعات سی شناسرانی در ا کاتمریچارد 

، مورد مشورت  داشت آنیدی کلگرانی و باز رانی ا استیدر سکه  یعی دانش وسلیدل به

 یکیکاتم . گرفت قرار ۱۹۷۹ -۱۹۷۷ در دوران انقالب جیمی کارتر از جمله  دولت ،یار یبس

 ی مصاحبه کرد، آن هم در زمانینی الله خمتی با آ سی بود که در پار یمنداناز معدود دانش

  . استستمی در قرن بای دنی انقالبهانی از مهمتر یکی رهبر بالمنازع یکه روشن بود و 

 ۀ خواهان مشورت کاتم دربار ۱۹۸۰ هیدولت کارتر در ژانو اعضای   جردن ازلتونیهام

 همه دانش و نی با ا یمرد.  کشور در تهران شدنی از سفارت ا ییکا ی امر ی گروگانهاییرها 

 حل بحران به نظرش ی برای راهکا،ی و امر رانی ا ۀ و رابطرانیا داخلی سابقه در مسائل 

 یلی است، و خرانی ا ۀ نادرست دربار یاستیکارتر وارث س«جردن گفت   پس بهد،یرس ینم

  )»کایرانی ا ۀامدانشن«خالصه شده از . (ده اندبرآم ی از و » به فکر گرفتن پندرید

نوفل لوشاتو رفته و ه دیدار آیت الله خمینی در  ب۱۳۵۷ریچارد کاتم روز هفتم دی ماه 

  : ی یاد شده  که »پژوهشگر«از کاتم در این کتاب به عنوان . با وی گفتگو کرده است

  .عازم سفر به ایران بود و بر سر راه خود در پاریس توقف کرد تا با آقای خمینی دیداری بکند

 ایران و کتابهایی که نوشته ۀدر مالقات کاتم با رهبر انقالب، ابتدا وی به کار گذشتۀ خود دربار 

است اشاره کرد و گفت برای تکمیل مطالعات خود دربارۀ انقالب ایران عازم تهران است و مایل است 

ناسیونالیسم  او همچنین گفت که در کتاب .قبل از سفر به ایران، از نظرات آقای خمینی مطلع شود

 وی اهمیت تاریخی نقش علمای اسالم را در حرکت مردمی علیه امتیاز توتون و تنباکو و در ایران

 نه ،مشروطیت بررسی کرده و نشان داده است که نه علمای اسالم از این قدرت خود با خبر بودند

و عقب نشینی ناصرالدین اما بعد از قیام تنباکو و لغو امتیاز . دربار قاجار و شاه و نه انگلیسی ها

  .شاه، همه متوجه این قدرت و ظرفیت عظیم آن شدند

  . سفرهای گذشته اش به ایران و مطالعاتی که کرده بود توضیحاتی دادۀکاتم همچنین دربار 

  :بعد از صحبتهای کاتم رهبر انقالب خطاب به او چنین گفتند

ً از یک سال قبل به ساله، ۱۵اوضاع ایران در این «  بسیار تغییر کرده  این طرفخصوصا

  )۳۱۴ (*....همچنین شما متوجه شده اید که علما و دولتها از قدرت ملی بیخبر بوده اند. است

                                                 
د، در یت ملی در كاخ سفیدر شورای امن Zbigniew Brzezinskiنسكی یبرژ زبیگنیو ، معاون Gary Sick كی گری س *

ت الله خمینی در ینوشته هنگامی كه آ ) ۵۷ ص ، متن انگلیسی، چاپ اول،»همه سقوط می کنیم« (All Fall Down  کتاب

ت الله مداخله یكا برای رفع مشكل مسافرت آ یمر اه كرده بود که دولت یچارد كاتم، به او تلفن و توصیت و عراق بود، ر یمرز كو 

کویت  و  روشن نیست کاتم از چه طریقی از سفر آیت الله خمینی  به ».میكن  ما مداخله نمی«ك گفته بود یكند، ولی گری س

.  میان آن دو نفر وجود داشته است-  مستقیم یا غیر مستقیم -به هر حال نوعی ارتباط . مشکل مرزی وی آگاه شده بوده است

  . شواهدی وجود دارد که کاتم و آیت الله خمینی قبل از پاریس  نیز دیدار یا دیدارهایی با یکدیگر داشته اند
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 انقالب ایران به نظر سازمان ۀآقای کاتم در این دیدار با اشاره به وجود سه نظریه دربار 

  :اشاره می کند» سیا«

. دراین جا دو نظریۀ عمده وجود دارد. دتا خواهد شدعقیدۀ عمومی بر این است که اگر شاه برود، کو 

یکی نظریۀ برژینسکی ست که حمایت و تأیید ژنرال براون وزیر دفاع امریکا و سناتور جکسون را 

نه ان که شوروی ها در . کنند که شوروی عامل تمامی این مسائل است این اشخاص فکر می. دارد

پیروز  خواهند که حرکت اسالمی در ایران یوروی ها هم مشبلکه . این جا با شما ارتباط دارند، نه

شود، چرا که برای روس ها کودتای نظامی ارتشیان از پیروزی حرکت اسالمی  قابل تحمل تر 

نظریۀ دوم متعلق است به سایر مقامات دولتی امریکا و از جمله سیا که به دو ... نخواهد بود

ر، رئیس نظر ژنرال ترن. ت را احساس می کننددلیل آنها ایران را خوب می شناسند و وضعی

 اصیل است؛ نه وابسته ]ایران[ست؛ آنها اعتقاد دارند که جنبش سیا، خالف نظر برژینسکی 

نهادهای ؛ که جنبش، انسجام ندارد و استمراری در کارش نیست به روسها؛ اما معتقدند

شود و بر کار بیاید، کودتا تقویتی ندارد؛ لذا جنبش ناپدید خواهد شد، و اگر خواست موفق 

این تصور؛ یعنی عدم انسجام جنبش نادرست است و روسها هم برنده نخواهند . خواهد شد

 تقویت و موفقیت امریکا باید اجازۀ و خیلی مهم است، که -گروه سومی هم معتقدند . شد

  )۳۱۶ ( .ریه در اقلیت هستندظطرفداران این ن.  عوض بشود]نظام[جنبش بدهد؛ که   به

 دادن  که خواهان تقویت وآقای خمینی از میان این گزینه ها، نظر سوم را تأیید می کند

  :به جنبش اسالمی ستاز سوی امریکا اجازۀ موفقیت 

آنچه اساس دارد، نظریۀ سوم است؛ و نهضتی عمیق و اساس دار بدون دخالت هیچ قدرتی و متکی 

به این معنا کند، و دست بردارد از الزم است که امریکا هم توجه به خود ملت است؛ و 

 من گمان .پشتیبانیهای خود؛ و باید بدانند که پشتیبانی اثری ندارد و ضرر خواهد داشت

می کنم اگر شما بروید ایران و اوضاع را از نزدیک مشاهده کنید، نظریۀ شما هم نظریۀ گروه سوم 

  )  ۳۱۷ - ۳۱۶ (.اقلیت خواهد شد

حضور او در ایران همزمان بود با . ا آقای خمینی به ایران رفتآقای کاتم بعد از مالقات ب

هویزر، که بر اساس خاطرات دکتر یزدی در همین کتاب و آنچه از رابرت حضور ژنرال 

 بر می آید، به منظور خنثی کردن احتمال وی و زیمرمنیادداشتهای رد و بدل شده میان 

ان ایران که با هویزر کار کرده بودند، و نظامی. کودتا و یکپارچه نگهداشتن ارتش بوده است

کرده اند که حضور ژنرال هویزر نیز سیاستمدارانی که او را در تهران دیده بودند، تأیید 

آنچه ما در دست داریم روایت دکتر . منظور جلوگیری از انجام کودتای نظامی بوده است به

ه گزارشهای وارن زیمرمن و  از جمل-یزدی از این وقایع است و روایت طرفهای آمریکایی 



  

  

برای فهم دقیقتر از دینامیک روابط .  هنوز از طبقه بندی خارج نشده است-ریچارد کاتم 

  .میان امریکا و نهضت انقالبی باید منتظر ماند تا این اسناد از طبقه بندی خارج شود

الله به هر حال دکتر ابراهیم یزدی در خاطرات خود نوشته است که بعد از دیدار آیت 

خمینی با ریچارد کاتم در نوفل لوشاتو، وی نیز گفتگوی مفصلی با ریچارد کاتم داشته 

 : است، که به برخی از نکات آن اشاره می کنم

 در جنبش ۷۰ تا۶۰ بودند که در دهه ی جوانتر کارتر کسانانی اطرافی داد که برخحیكاتم توض

 »حقوق بشر« رفته و بخش کایمر ا ۀخارج  امورنه شرکت داشتند و آنها به وزارتال  فعاتنامیضدجنگ و 

 از او تی در حما کای دولت آمر استی ضد شاه و سداً یها شدنیا .  کرده بودندجادیرا در آن وزارتخانه ا 

 و جاهل عال اط ی برانی مسائل ا ۀن عموماً دربار  امور خارجه، مسؤوال وزارتاما در خود . بودند

  )۳۱۹ (.دده ی نمتی هم به شاه اهمی کسیولهستند، 

  !آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

ریچارد کاتم به ابراهیم یزدی گفته است نباید دربارۀ قدرت امریکا و تواناییهایش در 

 :دخالت در امور ایران مبالغه کرد

 است و نانهیب رواقعیغی  كاتم معتقد بود که به کلران،ی در ا کایمر ا یدر مورد امکان دخالت نظام

 کردن چند سرباز به تعداد اضافه  جز ی کار یدخالت نظام.  کندی دخالت نظامدتوان ی نمکایمر ا

 به وجود ی بدیلی اثرات خ،ی دخالت نظامیروانی ها  که جنبهی نخواهد بود، در حالرانی ا انیارتش

 ،یمال اس یروهای جبهه و نانی معتقد بود که عدم اتحاد م،ی ملۀ در مورد جبهكاتم .خواهد آورد

  .کند ی مفی تضع آن راتیموقع

 صحبت کرد رانیا   در کایمر ا از قدرت حی صحیابی عدم ارز ۀ دربار یشتر ی بلی سپس به تفصیو 

نه تنها مردم، بلکه شاه . مریکا حساب  می کنندادر ایران بیش از حد روی قدرت و گفت که 

 نیتر  مهمکایمر ا، البته مریکا در تظاهرات علیه او دخالت دارداهم خیال می کند که سیای 

 یپ در یت پیحما . اما روی قدرت سیا خیلی بیش از آنچه هست حساب می کنندعامل هست، 

 ۱۹۵۳ با سال سهی وجه قابل مقا چی آن به هیی فلج کرده است و کارآ را ایکنگره و سنا سازمان س

  )۳۲۱( .ستین) ۱۳۳۲ مرداد(

 ۀمتحدسیاست خارجی ایاالت : سیاست تقابل« گنجی درکتاب خود با عنوان بابک

  :در این باره نوشته است» امریکا با ایران انقالبی

در . ریچارد کاتم به ارسال گزارش ارتباط خویش با خمینی به وزارت امور خارجه ادامه می داد

مصدق شکست خورد زیرا قدرت امریکا را : به او گفت) ۱۹۷۸( دسامبر ۲۸مالقات با خمینی در 

.ی پندداد این اشتباه را تکرار نکندبه خمین. بیش از حد ارزیابی کرده بود
۸
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 اسالمیهای کاتم به رهبران جنبش راهنمایی

 دی اگر کارتر بگو که است نیاشکال ا : ت گروه سوم اشاره کرد و گفت از مشکال یکیكاتم سپس به 

 یول. کند ی سقوط می شاه فور شک سرنوشت کنند، بدون نیی خودشان تعرانیشاه نباشد و مردم ا 

 و قبول رندی سقوط شاه را بپذتی مسؤولخواهند ینم زی طرفداران تز گروه سوم نی حتنه تنها کارتر

مریکا  تصویر اوی همچنین در مورد برخی از مشکالت حرکت اسالمی گفت که در  .کنند

 شده و یآور  جمعطالعات پراکنده وجود دارد اما به صورت م. روشنی از این جنبش وجود ندارد

وی معتقد بود که باید سوابق جنبش تا حد . ردیورد استفاده قرار گ که بتواند مستیون نمدّ 

مواضع آقای خمینی و امکان استمرار جنبش روشن شود و . امکان به خبرگزاریها داده شود

ریزی   مسائل مختلف ارائه گردد، در برنامهۀمی،  دربار ال  حرکت اساصول و مبانی سیاسی

 باید روشن شود که سرنوشت  مثالً ی شود،بین  مملکت، مسائل اساسی پیشۀبرای آیند

 حات ارضیال  اصآیا. می چه خواهد بودال  جنبش اسحات ارضی، در صورت پیروزیال اص

 گسترش تعلیم و تربیت و  ۀ در زمین*. حقوق زنان روشن شودۀهم خواهد خورد؟ مسأل  به

  )۳۲۲ - ۳۲۱( .نظایر اینها

  طرحهای صنعتیۀآیند

 یها نهی در زمرایی طرحها .  انجام داده استرانی در ا ییاه کارها  اشاره کرد که شنی همچنكاتم

 شد؟ طرحها چه خواهد نی ا ندهی شروع کرده است، آ ی و کشاورز یصنعت

 تحت یا  مجموعهک ی مطالب را در نی ا ی بهتر است تمامیمال خره معتقد بود که حرکت اسال  بایو 

  )۳۲۲ (.کندم عال  و انیتدو    ) position papers( » مواضعۀیانیب«عنوان 

  :دکتر یزدی می نویسد

مریکا، بعد از بازگشت به ا. هران سفر کردکاتم بعد از توقف در پاریس و مالقات با آقای خمینی به ت 

برای شاه ندارد و ) جانشینی(دوستان گفته بود که دولت امریکا آلترناتیوی  کاتم به یکی از

  )۳۲۴ (.مدت داشته باشندها احمق تر از آنند که برنامه دراز  امریکایی

                                                 
در صورت رسیدن آیت الله خمینی به قدرت، خوردن اصالحات ارضی  همان و به مسألۀ حقوق زناشارۀ ریچارد کاتم به  *

 در مخالفت با اصالحات ارضی و اعطای حق رای به زنان نشان ١٣٤١توجه وی را به اعالمیۀ آیت الله خمینی در سال 

منتشر ) یت و سلطه دارندیعنی مردم بر جان و مال خود وال (» الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم«دهد که با عنوان  می

انجامید که در جریان سرکوب آن دهها نفر کشته شدند، و آیت الله خمینی با پادرمیانی » ١٣٤٢ خرداد ١٥قیام «شد، و به 

رفتار آیت الله .  آیت الله شریعتمداری و تیمسار پاکروان رئیس وقت سازمان امنیت از مرگ نجات یافت و به ترکیه تبعید شد

  .ز رسیدن به قدرت با این دو نفر، بی شباهت به رفتار وی با امریکا نیستخمینی پس ا 

به نظر می رسد منظور وی از طرح موضوع آن است که به دکتر یزدی بگوید وضع عوض شده و طرح این گونه موضوعها 

  .به نفع جنبش اسالمی نیست



  

  

عالقۀ ریچارد کاتم به پیروزی انقالب و رسیدن انقالبیون مذهبی به قدرت دولتی چیزی نبود 

به قدرت  کمک امریکا درکاتم این نهضت را اصیل می دانست و . که قابل پنهان کردن باشد

ست توان  ، که میدانست می ۱۳۳۲دن آن را جبران نقش آمریکا در حوادث مرداد رسان

  . نجامداتحاد میان دو ملت بی به

امریکا و ناتوانی  چه در رّد قدرت -به رهبران انقالب  دکتر کاتم راهنماییهای به هر حال

 ۀ، یا چگونگی عرض)»سیا«( مرکزی اطالعات سازمانضعفهای بیان در اعمال نفوذ نظامی، 

  .می نماید  بسیار قابل تأمل - نهضت به امریکا

شرکت کرده، » شورای انقالب«به ایران دست کم در یکی از جلسات دکتر کاتم در سفر 

ای با رؤیا   وی به شرکت در این جلسه در مصاحبه. که از جزئیات آن اطالعی در دست نیست

   *.حکاکیان و رامین احمدی تصریح کرده است

واسطۀ تماس میان آیت الله خمینی و  دکتر یزدی یگانه به هر حال باید پذیرفت که

االتی از ؤ  امریکا نبوده است و این احتمال هم منتفی نیست که آقای خمینی سدولت

دریافت می کرده و پاسخ آنها را از طریق مصاحبه ها یا ارتباط خود با امریکا کانالهای دیگر 

                                                 
معاون  عباس امیر انتظام ۀ مستندی دربار به منظور استفاده درچند ماهی پیش از فوت دکتر کاتم، این مصاحبه  *

 خورشیدی با فعاالن ملی گرای ایران ۴۰آقای کاتم از زمان فعالیتش در سفارت ایران در دهۀ .  انجام شدنخست وزیر انقالب 

ت در بخشهایی از این مصاحبه، بنا به موقعی.  این گونه فعاالن سیاسی سخن می گویدۀاین مصاحبه دربار  آشنا بوده و در

 و قرار است متن مصاحبه بر روی ویدیو ضبط شده استاین . مطالبی گفته است که عالقۀ وی را به نهضت انقالبی می نمایاند

 Sixty(»  دقیقه۶۰«آقای کاتم چند ماه پیش از این مصاحبه در گفتگویی با برنامه تلویزیونی . کامل آن به زودی منتشر شود

minutes ( شبکۀC.B.S. مرکزی اطالعات سازمان میالدی با ۱۹۵۰که در ایام حضور در ایران در اوائل دهۀ گفت  آمریکا 

ا با  و شکست طرح  کودتای سرلشکر قرنی علیه شاه، ارتباط خود ر ۱۹۵۸ظاهراً وی از بعد از سال . همکاری داشته است) سیا(

  .گسسته بودسازمان اطالعات مرکزی 

در حومۀ شهر واشنگتن سخنرانی می کردند،  ویرجینیا -در فالس چرچ سیزده چهارده سال پیش که آقای دکتر یزدی 

پرسید که آیا هرگز هیچ غیر ) اظهارات دکتر کاتم در مصاحبۀ یادشدهاطالع از بدون اشاره به (نویسندۀ این مطلب از ایشان 

پرسیدم نه، یعنی شما اطالع ندارید، . ایشان آن را رد کردند و گفتند نه. ایرانی در جلسات شورای انقالب شرکت کرده بود یا نه

سپس از ایشان . یا نه، یعنی هرگز چنین چیزی صورت نگرفته است، پاسخ دادند که هرگز چنین چیزی صورت نگرفته است

فرمودند که متن گفتگوهای آن دیدار . دربارۀ دیدار و گفتگوی دکتر کاتم با آیت الله خمینی پرسیدم که وی مترجم ایشان بود

 نیست، اینک آیت الله خمینی و دکتر  آن مطالب کاملگفتم به نظرم. اند  منتشر کرده)  سالۀ ایران۲۵تاریخ (کتاب خود را در 

کاتم هر دو درگذشته اند، و شما تنها کسی هستید که می توانید ما را درباره آنچه در آن دیدارها گذشته مطلع کنید، یا باید 

از نظر سیاسی بازنشسته من هنوز «مریکا از طبقه بندی خارج شود؟ فرمودند امانۀ محر سی سالی دیگر صبر کنیم که اسناد 

  » .]که دربارۀ همه مسائل حرف بزنم[ام  نشده

ای فرستادگان دولت امریکا با خوشبختانه آقای دکتر یزدی در کتاب جدید خود بخشهای مفصل تری از گفتگوه

رده اند، که جای بسی تقدیر دارد، اما به نظرم هنوز جای گزارش کاملتری از الله خمینی و یاران او را در پاریس منتشر ک  آیت

ارتباطات اردوی انقالب با امریکا خالی ست، و احتماًال تا وقتی که اسناد محرمانۀ دولت امریکا از طبقه بندی خارج نشود، 

  .جای چنین گزارشی همچنان خالی خواهد ماند



  

 ________ 

  .پیامهای عمومی می داده است، که این خود موضوع تحقیقی جداگانه است

  

  بحثهای امنیتی امریکا و اردوی انقالب

که برای رسید  به این نتیجه ،ست که دولت امریکا بعد از ناامید شدن از شاهطبیعی 

 حمایت - ممکن گزینه های در مقایسه با دیگر - حفظ منافع خودش باید از آیت الله خمینی 

 و نظر موافق ایشان را برای ،کند، برخی از مسائل امنیتی را نیز با ایشان در میان بگذارد

  . زمینه ها جلب نمایدآنر ادامۀ همکاری د

 همان طور که - تحلیل یکی از پیامهای وارن زیمرمن به نهضت انقالبی دکتر یزدی در 

 ۀ می نویسد که  بعد از بررسی پیام نخست و بحث آیت الله خمینی و یارانش دربار -خواندید 

 هدف سوم .ران سه هدف داردای نتیجه می گیرند که وی در سفر به ،علت سفر هایزر به ایران

  :را چنین دانسته اند

نظیر ( تعیین سرنوشت وسایل و امکانات بسیار فنی و سرّی نظامی امریکا در ایران بود هدف سوم

  )۲۷۶ص  (.و قراردادهای عظیم خرید اسلحه امریکایی توسط ایران) پایگاه کبکان

  ن کجاست؟کبکا

منطقه ای ی بود که در مریکا از شورو اجاسوسی   گاهمهمترین پایشاید پایگاه کبکان 

که ظاهراً یگانه واسطۀ سپهبد هاشم برنجیان . خراسان واقع شده بودهمین نام در شمال  به

میان هیأت امریکایی مستقر در کبکان با ارتش ایران بوده است، و بعد از محاکمه توسط 

ب شیخ خلخالی حاکم شرع منصوب و منصوص آیت الله خمینی اعدام شد، در دادگاه انقال 

  :  اسالمی گفته بود

های جاسوسی بهشهر و بعد از چند سال کبکان، در آن سال فرمانده از زمان درست شدن پایگاه

داده و » سیا«آباد بهشهر به  هوایی پیش من آمد و گفت شاه، باغ شخصی خود را در صفی نیروی

دادند   که آنها انجام میکارهایی...  رئیس پرسنلی را صدا کرد و این وضع را به اطالع آنها رسانید 

مربوط به خودشان بود ولی مسلماً آنها از شاه اجازه گرفته بودند زیرا زمین پایگاه ملک اختصاصی 

جا نرفته بود و هر  هوایی نداشت و افسری از ضد اطالعات هوایی به آن شاه بود و ارتباطی به نیروی

گذاشت که من هم  من در میان میایگاه را با آمد و احتیاجات پ بار که الزم بود یک نفر غیرنظامی می

رفتند، این غیر نظامیان هردو ـ سه سال  کردم و آنها می الن پستهای مختلف منعکس میو مسؤ به

ها بودم و هوایی و این پایگاه اندهی نیروی شدند من فقط یک واسطه بین فرم بار عوض می یک

گاه هم مستشاری در کنار من قرار  و هیچها نداشتم  مریکاییاگاه من رابطۀ مستقیمی با  هیچ

 .ارتباط من همین بود و بس. گرفت نمی
٩

  



  

  

عملیات پایگاه کبکان فوق سری محسوب می شد، شاید در کل تشکیالت ارتش و 

سازمانهای اطالعاتی ایران، تعدادی کمتر از انگشتان یک دست اطالع داشتند که چنین 

. ها انجام می شود ال ایران توسط امریکاییپایگاهی وجود دارد و چنین عملیاتی در شم

 ۀآیا ادام. ایگاه به کار خود ادامه می داده استپمدتی این  تا ،حتی بعد از پیروزی انقالب

رهبران انقالب باشد؟ ) دست کم برخی از(فعالیت این پایگاه می توانسته است بدون اطالع 

 چگونگی خاتمه یافتن کار ۀار عباس امیرانتظام  معاون نخست وزیر در خاطرات خود درب

  :پایگاه کبکان نوشته است

مریکا در اسفارت ارشد   سیاسیمأمور[ ویلیام سولیوان به اتفاق جان استمپل ۵۷ آخر اسفند ۀهفت

ی از ا ی خطاب به نخست وزیر نوشته بود که عدها سولیوان در نامه. به دفتر من آمدند ]تهران

اند واضافه کرده بود که گروگان گیری  گروگان گرفته شدهکارشناسان امریکایی در کبکان مشهد 

مانکاران محلی بدهکارند و  بلکه کارشناسان چندین میلیون تومان به پی سیاسی نداردۀجنبآنها 

. مریکا حاضر است آن بدهی را بپردازد و گروگانها را آزاد و آنها را به تهران منتقل نمایداسفارت 

نخست وزیر دستور داد که سرپرستی این کار را به عهده . یان گذاشتمموضوع را با نخست وزیر در م

ی هم از نخست وزیری تعیین ا ی از دادستانی کل کشور خواستم و نماینده انماینده فوراً . گیرم

تماس و مذاکره با فرمانده نیروی هوایی فرودگاه . مریکایی به کبکان فرستادماکردم و همراه گروه 

یک هواپیما برای انجام این ماموریت، نصف روز وقت گرفت و باالخره فرمانده مهر آباد و اختصاص 

 را به مشهد و بعد نیروی هوایی فرودگاه توانست با جلب موافقت انقالبیون و پاسداران هواپیما

ها و آزاد کردن گروگانها، آنها را به تهران منتقل کردند تا بکان بفرستد و پس از پرداخت بدهیک به

این . مریکایی همراه با سایر کارشناسان مقیم تهران به آمریکا انجام شوداان نتقال کارشناسترتیب ا

ی دستگاههای استراق سمع کبکان را به ماموران ایرانی پایگاه  اکارشناسان طی صورت جلسه

.کبکان تحویل دادند و خود به تهران آمدند
۱۰

  

ال این است که ؤ س است، اما فتهیاروشن است که امیر انتظام از مأموریت آنان آگاهی 

نی که در تجزیه و تحلیل نخستین پیام وارن یرانیاا  آیت الله خمینی و دکتر یزدی و دیگر

یافته اطالع » کبکان«مشارکت داشته اند، از کجا از وجود پایگاه در نوفل لوشاتو زیمرمن 

شوروی، و یا از اتحاد  یا از طریق یا می بایست از طریق رژیم گذشته باشد،این اطالع ؟ بودند

جریان در را از امریکاییان و موضوع احتمال قابل اعتنا این است که . طریق امریکاییان

 حضور و ۀزیرا ادام. دن باشدریافتهرهبران انقالب با نمایندگان دولت امریکا مذاکرات 

 آیت الله و الزم می بودهعملیات این ایستگاه اطالعاتی حساس برای امریکا بسیار مهم بوده 

ادامه خمینی که قرار بود به زودی در ایران به قدرت برسد، از آن مطلع باشد و ماموریت آنان 



  

 ________ 

 عالوه بر اطالع اردوی انقالب از وجود پایگاه  می کند،قویت را تحتمال آنچه این ا.یابد

س بر اسا  .استانقالب  پیروزیبعد از یک ماه تا آن پایگاه و ادامۀ عملیات  حفظ ؛کبکان

، اگرچه توسط ماموران ایرانی ادامه یافته است پایگاه کبکان بعداً  عملیاتگزارشها،

با امریکا در میان گذاشته  آیادر چه حدی بوده و دست آمده  دانیم که اطالعات به نمی

  شده است یا نه؛ و اگر بله، چگونه و از چه طریق؟  می

ب، از این جهت حائز اهمیت انقال اردوی  امریکا با ات مذاکر درکبکان موضوع طرح 

مذاکرات  عالوه بر مطالبی که در خاطرات دکتر یزدی آمده، کند، که روشن می است

 ها برای اطالع بیشتر از آنکه است، بودهئل حیاتی تری برای امریکا نیز شامل مسادوجانبه 

  . ردباید تا خارج شدن اسناد مذاکرات از طبقه بندی دستگاههای اطالعاتی امریکا صبر ک

ن معنی نیست که دکتر یزدی حتماً برخی از اطالعات خود را دربارۀ این دااین البته ب

همان طور که قبًال استدالل شد و شواهد آن وجود دارد، موضوعها منتشر نکرده است، بلکه 

 از - عالوه بر کانال دکتر یزدی - می تواند به این معنی هم باشد که آیت الله خمینی 

  . کرده است ی نیز برای ارتباط و مذاکره با امریکایی ها استفاده میکانالهای دیگر 

  برنامۀ اتمی ایران

 سالهای اخیر به دو دلیل اساسی بسیار خبرساز بوده  ایران دراتمیژی برنامه انر

بر سر محتوای ) به ویژه آمریکا و اسرائیل(است، یکی به علت اختالفات میان ایران و غرب 

بودن برنامه انرژی اتمی، و » ملی« به دلیل تاکید بسیار دولت ایران بر این برنامه، و دیگر

  صلح آمیز ازۀاورانیوم در داخل کشور، به منظور استفاد» ملی«ایران بر غنی سازی » حق«

  . انرژی هسته ای در تولید برق و دیگر استفاده ها

دهد که می  نشان ب ایران از سالهای پیش از انقال نگاهی به تاریخِچۀ برنامۀ هسته ای

مریکا بر سر غنی سازی و خواست ایران برای انجام غنی سازی در ااختالف میان ایران و 

حق «داخل کشور به سالهای پیش از انقالب باز می گردد، و انرژی هسته ای به عنوان 

 شعار اصلی مذاکره -  بر اساس اسنادی که در سالهای اخیر منتشر شده - » م ایرانمسلّ 

 سال آخر پادشاهی محمد رضا شاه با امریکا بوده است و شواهدی پنج ایرانی در کنندگان

حکومت با ایاالت متحده امریکا وجود دارد که دولت انقالبی ایران قبل از رسیدن به 

  .توافق رسیده بود که برنامه انرژی هسته ای ایران را رها کند به

 منتشر (National Archive) اسنادی توسط آرشیو ملی آمریکاحدود چهار سال پیش 

 یکی از تحلیلگران ارشد آرشیو ملی بر اساس اسنادی که از (William Burr)شد و ویلیام ُبر 

مذاکرات ایاالت متحده و ایران «با عنوان نوشت  مقاله ای ،خارج شدهمحرمانه طبقه بندی 



  

  

 که نوعی - دمه خود آقای ُبر در مق  ۱۱.»ملی گرایی شاه و نگرانیهای امریکا: ۱۹۷۰در دهۀ 

 -   که از طبقه بندی خارج شدهستو سّری  دهها سند محرمانه ۀجمع بندی وی از مطالع

  :نوشته است

تن از  در اختیار آرشیو قرار گرفته، نشان می دهد دو)  امنیت ملی(اسنادی که به درخواست آرشیو 

 نگرانی خود را – فورد و کارتر –ند این زمینه با شاه ایران معامله کرده ا سای جمهوری آمریکا که درؤ ر 

یید موضع آمریکا در فروش أ  هنگام ت-از غنی سازی و احتمال آرزوی شاه برای تولید بمب هسته ای  

 چنان که – ابراز کرده اند؛ در حالی که بحث مقامات ایران در آن زمان –رآکتور هسته ای به ایران 

تولید انرژی »  حق«سالح  هسته ای، ایران از  این است که بر طبق پیمان منع گسترش –اکنون 

به طورموفقیت آمیزی خواهان توافقی برای ) در آن زمان(مریکا اهسته ای برخوردار است؛ و دولت 

  . کنترل مواد هسته ای شد که آمریکا عرضه می کرد

 از  ایران این توافق را از خط خارج کرد، اما شیوۀ دولتهای فورد و کارتر نشان۱۹۷۹انقالب 

 سیاست مدرن ایاالت متحده و جهان بود، که ایران نباید از تواناییهای تکنولوژیکی خود برای ۀادام

بهتهای دیگری هم با ا  مش۱۹۷۰مذاکرات هسته ای دهه ... . تولید سالح هسته ای استفاده کند

  انرژیۀ صلح آمیز بودن برنامۀدولت بوش نسبت به ادعای ایران دربار . وضع کنونی دارد

بندی شده نشان می دهد که حالی که اسناد طبقه  اش، سواالتی را طرح کرد، در ای هسته

 ]صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران[ نیز نسبت به آن ۱۹۷۰مریکایی در دهه ااران ذسیاست گ

  که  توافق هسته ای با ایران آزادی عمل آن کشور را در  مادام-ی می خواستند تردید داشته اند، ول

قابل توجه است که دولت بوش .  ادعای مشابه شاه را بپذیرند- هسته ای اش محدود کند ۀبرنام

توضیح دولت ایران مبنی بر نیاز به تولید سوخت بدیل، بعد از کاهش حتمی منابع نفتی را 

  . عین همین بیان را داشتند۱۹۷۰ ۀنپذیرفت؛ در حالی که شاه و دولتش در ده

 که رژیم شاه و دولت کنونی ایران ادعای مشابهی درباره حق ملی سابقه نیز نشان می دهد

 در ]دکتر اکبر اعتماد[مقام ارشد انرژی اتمی شاه .  دارند تکنولوژی هسته ای]استفاده از[شان در 

حق ندارد سیاست هسته ای را به کشور دیگری تحمیل « گفته بود هیچ کشوری ۱۹۷۷سال 

».کند
۱۱

  

  :  از اسناد جدیداً از طبقه بندی خارج شده بر می آیدست کهاینها موارد دیگری 

 رانی شاه مضمحل شود و ا یکتاتور ی وزارت امور خارجه نوشتند که اگر دی مقامها۱۹۷۴در سال * 

 قادر شوند مواد ی ممکن است به سادگی خارجی هاستی ترور ای ی داخلانیناراض« ثبات گردد یب

 کی« گذشته نیاز ا » . بمب استفاده کنند]دیتول[و از آن در  را کنترل رانی ا ی انبارهای هسته اۀژ یو 



  

 ________ 

 تسلط ی خود براازی مورد نزی چنی را آخر ی شاه  ممکن است سالح هسته ای جو زهی ستنیجانش

  ...». بر منطقه بداندیکامل نظام

 متحده در محدود کردن االتیال قرار دادن تالش ا ؤ با مورد س ]قبل از انقالب[ یرانی ا یمقامها* 

حق کنترل « و »ایران باید حق کامل تصمیم گیری درباره بازآمایی«گفتند  ی عملشان میزادآ 

. را داشته باشند»موثر بر مدیریت و عملیات تاسیسات بازآمایی
۱۱  

  :آقای بُر همچنین نوشته است

ی  هسته ای ایران، نگاهی به سالهای قبل از انقالب ایران را ارزشمند می کند، هنگامۀجنجال برنام

  .که شاه ایران آینده را در سرمایه گذاری اساسی در انرژی هسته ای می دید

محمد رضاشاه پهلوی در جستجوی کسب توانایی برای تولید برق از طریق ایجاد رآکتورهای 

 رآکتور از ایاالت ۸شاه همچنین خواهان خرید . اتمی با فرانسه و آلمان غربی مذاکره و توافق کرد

 واشنگتن  از گسترش سالحهای هسته ای ۀای ایران همزمان شد با نگرانی فزایندتقاض . متحده بود

 می کرد که در حالی که شاه به طور علنی انکار .۱۹۷۴هند در سال » انفجار هسته ای صلح آمیز«با 

 کامل سوخت ۀایرانیان اعالم کردند که داشتن چرخست، اما خواهان سالح هسته ای 

کسی از قصد نهایی شاه . آنهاست» حق «-ایی سوخت مصرف شده  از جمله بازآم–ای  هسته

  .مطمئن نبود، اما نه دولت فورد و نه دولت کارتر رآکتور را بدون پیش شرط به ایران نمی فروختند

می برای به حداقل اران واشنگتن سعی کردند از مذاکرات هسته ای به عنوان اهر ذسیاستگ

دولت کارتر از دولت فورد . وامل حساس هسته ای استفاده کنندهای ایران در تولید عرساندن توانایی

دو رئیس جمهوری بر کنترل هم پیشتر رفت و سعی کرد آزادی عمل ایران را نیز کاهش دهد، اما هر 

برای مریکا و ا در استفاده از تکنولوژی عرضه شده توسط - تا جایی که امکان دارد –های ایران توانایی

» حق«این در حالی بود که ایرانیان با تکیه بر ملی گرایی بر . می تاکید داشتندسوخت پلوتونیوتولید 

دو طرف در . تاکید می کردند. تی. پی. خود در بازآمایی و دیگر فعالیتهای مندرج در پیمان ان

.توسط انقالب ایران لغو شدبه توافقی دست یافتند که ۱۹۷۸تابستان 
١١

  

مقاله اش مورد استناد قرار داده روشن می شود که با خواندن اسنادی که آقای ُبر در 

شاه و مذاکره کنندگان ایرانی خواهان غنی سازی در داخل کشور بوده اند، و تقریباً تمامی 

پیشنهادهای امریکا برای نظارت بر غنی سازی در داخل کشور، یا بازگرداندن میله های 

 نیز غنی  آن سوخت جدید، ومریکا، دریافت پول آنها یا معادلا  بهسوخت مصرف شده 

سیسات دوملیتی یا چند ملیتی در خارج از أ صورت مشترک در ت سازی اورانیوم ایران به

 منع گسترش ۀایران، مخالفت کرده اند و اساس مخالفتشان این بوده که بر اساس معاهد

  .غنی سازی برای مصارف صلح آمیز حق ایران است) NPT(سالح هسته ای 



  

  

 انرژی هسته ای با روی کار آمدن ۀمریکا دربار ااد، مذاکرات ایران و بر اساس این اسن

 و استعفای اکبر اعتماد از ریاست ۱۹۷۸/ ۱۳۵۷جعفر شریف امامی در اواخر تابستان 

با روی کار آمدن دولت آیت الله خمینی،  و ، متوقف شد*سازمان انرژی هسته ای ایران

  .قالب لغو شدهمه قراردادهای انرژی اتمی از سوی دولت ان

هنوز هیچ سند مشخصی دربارۀ مذاکره میان امریکا و اردوی انقالب دربارۀ برنامۀ اتمی 

مارک گازیوروسکی مورخ امریکایی در تحقیق خود با اشاره به ارتباط ایران منتشر نشده، اما 

د از اردوی انقالب با سفارت و نمایندگان امریکا در آستانۀ پیروزی انقالب نوشته است از بع

 تعیین مهدی بازرگان به نخست وزیری انقالب از سوی آیت الله خمینی، بحث دو طرف

  :  بر مسائل ضروری دوجانبه متمرکز شده بود) امریکا و اردوی انقالب(

 انبوه مسائل مبرم و یکم رو  ها کم بحثنی منصوب شد ا یر یوز   بازرگان به نخست۱۳۵۷ بهمن ۱۵در 

   ۱۲. متمرکز شدکای آمر  ورانی ا انی مۀ دوجانبیضرور 

بحث می آید    چنین بر- امامصحیفۀ  کتاب  مندرج در - پیامهای آیت الله خمینی از 

» انبوه مسائل مبرم و ضروری دوجانبه میان ایران و آمریکا«برنامۀ اتمی ایران نیز یکی از این 

  . استده نیز منجر ش توافقهایی بهکه بوده است، 

یش از پیروزی انقالب در دو سخنرانی به فاصلۀ یک آیت الله خمینی در روزهای پ

 بهمن ۱۳بار نخست در روز : هفته، دو بار به موضوع برنامه اتمی ایران اشاره کرده است

 علوی و در سخنرانی برای ۀدر  مدرس)  روز قبل از پیروزی انقالب اسالمی۸ (۱۳۵۷

 :روحانیون

 نیست که نگذارد ا  ی فرهنگ استعمار کی فرهنگ ما نیا . نهای ما را به باد دادند ا ی انسانیرو یقا، نآ

رشد .  رشد بکنندنهای نگه بدارد، نگذارد ا ی حد محدودکی را به نهایا .  رشد بکندی انسانیرو ین

از جمله   ِمنن؛ سراغ مآمدند ی اطراف منیمن که در فرانسه بودم از ا . می بکنگذارند ی را نمیانسان

 ؛گفتند مطالبی اینها می. کنند نیروهای اتمی کار میآلمان مکرر آمدند اینهایی که در 

                                                 
اکبر اعتماد از مقام ریاست سازمان انرژی ی منصوب شد،  وزیر  خستن مامی به که جعفر شریف ا۱۳۵۷در تابستان   *

در گزارش سفارت . احتماًال کاهش بودجۀ این سازمان به دلیل تغییر اولویتها از دالیل این استعفا بوده است. اتمی استعفا داد

ای  گیری در مورد موضوعات هسته وند تصمیمهای دولتی ر گذاری کاهش عظیم سرمایه: امریکا در تهران در این باره آمده است

ای  فعالیت هسته« رآکتور در دست ساخت، ۴جز در مورد . را هم در سازمان انرژی اتمی و هم در وزارت نیرو فلج کرده است

وه در به عال ). ۱۹۷۸ سپتامبر ۲۱ متحده در تهران به وزارت امور خارجه،  االتیلگراف سفارت ا ت: به نقل از(» .متوقف شده است

تب فراگیر انقالب، دکتر اعتماد نیز به مانند بسیاری دیگر از شخصیتهای دولتی متهم به سوء استفاده مالی هم شده بود، ولی 

  .هرگز سندی دربارۀ این اتهامها منتشر نشد



  

 ________ 

خواهند نیروی  میاند و  جا برده چند صد نفر آن! می بفهمزی که ما چگذارند ی نمکه نیجمله ا  ِمن

 ن،یعالوه بر ا  ]میر ی بگادی[ ما کارگذارند ی نمندیگو  یم. اتمی درست کنند برای خودشان

آنهایی که در همان جا . ند برای مملکت مضر استکن این که اآلن دارند درست می ندیگو  یم

! ما گفتند که این کار برای مملکت مضر است، خطر دارد برای مملکت اینها کردند به کار می

؛ امامصحیفۀ  (!هر جا اآلن شما دست بگذارید، اسم محمدرضا خان رویش نوشته و خیانتش

 *)۳۵جلد ششم، ص 

 در )دو روز قبل از پیروزی انقالب اسالمی(۱۳۵۷  بهمن۱۹ خی در تار وی شش روز بعد

 یانجمنهاخطاب به » نات نهضت اسالمیّس مح« عنوان ، در سخنرانی خود بامدرسه همان 

 :گفت نی و معلمنی پزشکان و مهندسیاسالم

 تا حال چقدر بوده است، و نی از ا شی از پنجاه و چند سال پرانی ملت ا ی که گرفتار دیدان ی مشما

 مملکت در اختناق و در زحمت نی اقشار ا ۀ بود، و همادی مملکت چقدر ز نیو پسر به ا  پدر نی ا میجرا 

 یفای ا توانستند ی آنها، دانشسراها، نمۀها، هم از آن طرف، دانشگاهها، دانشکده. بردند یبه سر م

 ی قشرها آزاد نبودند که مطالبگری و دنی طور مهندسنیو هم.  که محول به آنهاست بکنندیا فهیوظ

                                                 
نوشته  سن روحانی رئیس جمهوری اسالمیآقای دکتر ح، تألیف  امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران در معرفی کتاب  *

  بودم که 

مرحوم عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران که خدماتی بزرگ به ایران کرده بود، از جمله به اتهام همکاری در 

ایران با وجود « دربارۀ اتهامات وی گفته شد که امضا کننده قرارداد بوشهر بوده و . ایجاد تاسیسات اتمی ایران اعدام شد

چند ! بوده است» بیت المال ازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضای این قرارداد مصداق تضییعذخایر عظیم نفت و گاز نی

 ۲۶(خواند » خیانت به خلق ما«را » نیروگاههای هسته ای «جمهوری اسالمی ۀماه پس از پیروزی انقالب اسالمی، روزنام

ه روزنامه ها اطالع داد و تیتر اول روزنامه ها آقای سحابی لغو قرارداد نیروگاههای اتمی را با افتخار ب» ).۱۳۵۸خرداد 

   ). ۵۷۴، ص ۲۵، سال ۱۳۹۲، پائیز ایران شناسی(  !شد

 »اندیشۀ سیاسی« به نام »نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها  معاونت مطالعات راهبردی«اینک سایت رسمی 

 و قراردادهای ۱۹۷۵لعتبری مشارکت وی در امضای قرارداد این موضوع را تأیید کرده، ولی ادعا نموده علت اصلی اعدام خ

  : هسته ای نبوده است

 در ین جرمیست كه چنی  پهلو یكتاتور یم دیم و تداوم رژ ی، همان مشاركت در تحكی خلعتبر ین اتهام آقای تر یاصل

اگر  ین اساس حتیر ا  به اعدام محكوم شود و بیده بود و باعث شد تا و یه ملت ستم كشیت بر علیواقع مشاركت در جنا 

ین اتهام ،  بود قطعا ا یز جزء اتهامات ویر نیا قرارداد الجزا ی ی قرارداد هسته ای در امضایمشاركت خلعتبر 

ن اتهامات جزء یم كه ا یید بگو ی با ةً ین اتهامات اعدام نشده است و نها ی به خاطر ا ی و و  او نبودهیعنوان اتهام اصل به

ل به عنوان مجرمانه یكه اتهامات او تبد نی بر ا ی مبنیچ سندیگرفته شده است اما ه در نظر ی و ی بود كه برایموارد

  .م اعدام شده است وجود ندارد ین جرا ی به خاطر ا ی شده و و ی و یز براین

 .کند را ثابت می» اندیشۀ سیاسی«نگاهی به متن گزیده شده کیفرخواست مندرج در روزنامه های آن زمان خالف ادعای 

  . نهاد متن کامل کیفرخواست را به همراه جزئیات محاکمۀ خلعتبری منتشر می کرد تا موضوع روشن شودکاش این ای



  

  

 در میما مواجه شد.  به نفع ملت است انجام بدهندخواهند ی را که می اعمالای ندی که دارند بگو را

ِمْن جمله .  فرستاده آنجالت از آنها که دو یار ی که در آنجا هستند، و بسنی از محصلیار یاروپا به بس

، و  ماشان آمدند پیش ای مسئلۀ انرژی اتمی که چهارصد نفر در آلمان هستند؛ و اینها عده

این  اً ی و ثانم؛ی بکنی علمی که ما ترقگذارند یاند نم داشته بود که اوًال ما را عقب نگهنیمطالبشان ا 

تا آن وقتی که این قابل کار است در ایران نفت و . انرژی اتمی برای ایران ضرر دارد نه فایده

وه، ضررهای عال . گاز هست، آن وقتی که نفت و گاز تمام بشود اینها قابل عمل نیستند

 هم که نیا ]یا[ شده است؛ بری بوده است که از دستگاه دولتی تعمدنیو ا . مادی دیگر دارد

 ی مملکت ترقنی هم نگذارند که ا و ببرند، نی جوانان ما را از بیرو یدارند و ن ما را عقب نگهیجوانها

-۱۰۳د ششم، ص ؛ جلامامصحیفۀ  (.مملکت را به عقب راندند»  کردن مملکتیمترق«با اسم . بکند

۱۰۴( 

  :ستنقالب گفتنی  این اظهارات آیت الله خمینی در روزهای پیش از اۀچند موضوع دربار 

نخستین و مهمترین نکته این که در شرایط انقالبی آن روزها، در حالی که شیرازۀ * 

کشور در حال از هم گسستن بود، اگر نه هزاران، دست کم صدها موضوع اساسی و حیاتی 

 بود، چه ضرورتی داشت که آیت الله خمینی به عنوان رهبر بالمنازع انقالب در جریان

نه خودش از آن  که مطمئناً  و انجام آن را نفی کند؟ در حالیموضوع انرژی اتمی بپردازد به

دیگری در آن شرایط محلی از اعراب برای هیچ ایرانی چیزی می دانست، و نه موضوع 

وجود چنین مردم از انگشت شماری از تعداد  فقط ماناز یاد نبریم که در آن ز . داشت

  .اطالع داشتندای  برنامه

مریکایی هاست، ادالل ست که اساساً همان استکتۀ دوم استدالل آیت الله خمینی ن* 

که مملکتی که روی منابع عظیم نفت و گاز خوابیده چه در آن زمان و چه در حال حاضر، 

  چه نیازی به انرژی اتمی دارد؟

مذاکراتی سخنان نمی توان یافت، مگر این که این  یچ توضیحی در ضرورت ایراده* 

یا اتمی ایران در جریان بوده، ر سر برنامۀ بمریکا ادولت الله خمینی با   نمایندگان آیتمیان 

خمینی الله  و آیتدولت امریکا تقاضای لغو این برنامه را داشته و آن را به اطالع وی رسانده، 

ا لغو برنامۀ اتمی ایران اعالم  ب موافقتش در- پیامی برای امریکا عنوانبه  - ا این سخنان ر 

  . ه باشددکر 

انرژی مضر بودن برنامۀ  ۀدربار خمینی سخنان آیت الله این توضیح دیگری برای  آیا

ی و یارانش و  روز پیش از پیروزی انقالب و به قدرت رسیدن ۲ روز و ۸در ایران اتمی 

   ؟ته باشدوجود داش دتوان  می



  

 ________ 

مریکا امیان آیت الله خمینی با قبل از انقالب و نیز این سؤال که چه توافقهای دیگری 

، که مردم مردم ایران صورت گرفته استفعلی و آتی  منافع ۀیا دیگر قدرتهای بزرگ دربار 

  ؟اطالعند هنوز از آن بی

  ۲۰۱۴/۱۳۹۳ پائیز -تابستان 

  .سی. واشنگتن، دی
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