
گذشت؟چهآمریکاوایرانروابطدوم درانقالب:1358آبان13 اول  تاانقالب:1357بهمن22 از

انقالبدوبینمذاکره

1393مهر نامه بهمن 

توضیح : مجله مهر نامه درخواست کرده بود در باره روابط آیران و آمریکا در دولت موقت شرحی برایشان بنویسم. در پاسخ یک 

را برایشان فرستادم تا هر طور الزم "در وزارت امور خارجه-جلد پنجم خاطرات"روابط ایران و آمریکا دررونوشت از بخش 

میدانند استفاده کنند. متن زیر استخراج مطالب توسط مهر نامه است.

یزدي  براهیما

مقدمه:

فرودهايوفرازسوابقهدوباربازبینیوتاریخیهايبحثبسترگذشتهیکسالدرآمریکاوایرانمذاکرات

انقالبازپسسردروزهايازتهراندرآمریکاسفارتتسخیرازپسکهروابطی.استگشودهراروابطاین

ازمختلفیمباحثآنتبعاتوهازمینهوسفارتتسخیررخداددالیلدربارهتاکنون.رسیدکاملقطعیبه

دراینکهدربارهاما.استشدهبیان-آمریکاچهورانایدرچه– ماجرادردرگیرمختلفنیروهايسوي

سیريچهروابطوداشتوجودکشوردوبینهاییچالشومباحثچهسفارتتسخیرتاانقالبازپسمقطع

دادندستبهبراياستتالشیرو،پیشپژوهش.استگرفتهصورتپژوهشیوروایتکمترکرد،میطیرا

رژیماتحادازبرآمدهامنیتی-نظامیمباحثحولدوره،اینمباحثعمده.نیزمامقطعاینازتصویري

گرچه.استگرفتهقرارتوجهموردبخشاینابعادنیزپژوهشایندررو،اینازوگشتمیآمریکاباشاه

شدهمعرفیسفیرنپذیرفتنوآمریکاییخبرنگارانبرخیاخراجها،اعدامبهاعتراضچونايحاشیهمسایل

.بودهمراهبیشتريتوجهبامقطعآندرامنیتی-نظامیمباحثاماشد؛طرحمقطعایندرنیزایرانبه

.استگرفتهقرار» مهرنامه«اختیار دریزديابراهیمدکترتوسطپژوهشایناطالعاتوهاناگفتهاصلیبخش

اولانقالب.دادرخآمریکاوایرانابطرودرانقالبدوبینکهاستمذاکراتیبهمربوطدورهاینروایت

آغازنقطهکه58 آبان13 دردومانقالبوبرانداختایراندرراآمریکامتحدرژیمکه57 بهمندر

.شدکشوردوروابطقطعوگروگانگیريبحران

دولتازمرتبتوده،حزبآنهاراسودرچپهايگروهخصوصبهافراطی،وتندهايگروهانقالبازبعد

احزابگردهماییدر.سازدمنتشرعموماطالعبرايراآمریکاوایرانقراردادهايتمامکهخواستندمیموقت

رسانیاطالعچراکهگرفتندمیایراددولتبهوداشتندرادرخواستهمیناحزاباینخارجهاموروزارتدر

وهاقرارداداینهمهاطالعاتکهدادمتوضیحهماییگردهماندر:نویسدمیبارهدراینیزدي.کندنمی

دسترسیقابلکهبودنشدهبایگانیمعینیجايیکدرایراندرآمریکاامنیتیونظامیکارشناسانهايفعالیت



.داشتنداشرافودسترسیاطالعاتاینبهارتشامرايوایرانمقاماتازمعدوديشاهزماندرحتی.باشد

مربوطاطالعاتتوانستیمتدریجبهماانقالبازبعد.بودندشدهخارجایرانازانقالبپیروزيباعموماهمآنها

دسترسقابلمنابعبهمراجعهباسپسوهوایینیرويفرماندهانبعضیازاولمرحلهدرراهافعالیتنوعاینبه

آمریکامحرمانههايبرنامهازاطالعتودهحزبراصراازهدفظاهرا» یزدي،نظربه.کنیمآوريجمعخارجی،

.«بودشورويعلیه

ایرانمرزهايدرآمریکاسريطرحدو

دولتبودرسیدهمثبتینتایجبهشورويوچینباآمریکامیانزداییتنشسیاستکه1970 دههاوایلاز

ژنپروژههاينامباراعظیمپروژهدوشورويموشکیخصوصبهنظامی،هايفعالیتکردنرصدبرايآمریکا

.گذاشتاجرابهایرانهوایینیرويهمکاريبا(Ibex Project) آیبکسو(Project Dark Gene) تیره

پس.بودندپروژهدواینازهاییبخشدیگرپایگاهچهاراحتماالوچالوسوبهشهرکبکان،درشنودهايپایگاه

دستبهبهشهروکبکاندرشنودهايپایگاهکهشدمیسرهنگامیهافعالیتنوعیناازاطالعاتاولینانقالباز

.افتادمردمیهاينیرو

علیهایران،همکاريباآمریکا،اجرايدستدرهايطرحینترمرموزوینترسريازیکیتیرهژنپروژه

انقالبپیروزيازبعد.نداشتوجودآندربارهاطالعاتدسترسیقابلماخذومنبعیهیچدرکهبودشوروي

تامهاينامبهآمریکاییپژوهشگردونهایتدر.شدمنتشرآندربارهگریختهوجستهاطالعاتیتدریجبهایران

2009 فوریه15 درمقالهاین.ساختندمنتشرايمقالهدرراخودشدهآوريجمعاطالعاتکرمزلآرتوکوپر

درشخصاین.بودویتنداركنامبهآمریکاامنیتیافسرانازیکیپروژهایناولیهطراح.استشدهمنتشر

.برگشتآمریکابهسالچهارازبعد.شدمخدرموادووریسمتربامبارزهدرشاهمشاوروآمدایرانبه1971

.بودشدهمصروسعوديانعربستوپاکستانایران،امنیتیمشاورحالیکهدرآمدایرانبهدوباره

تجاوزاتبهشورويسریعواکنشسیستمازاطالعوشورويموشکیهايآزمایشپیگیريبرنامهایناصلیهدف

گذاشتهاجرابهمیالدي1970 دههطیومیالدي1960 دههاواخرازکهپروژهاینبراساس.بودخارجیهوایی

توسطکهRF-5A نوتروپوRF-4C فانتومهايجنگندهتوسطرزيمبرونشناساییوجاسوسیپروازهايشد،

چهارکمدستهاماموریتاینخاللدر.گرفتمیانجامآمدند،درمیپروازبهآمریکاییوایرانیخلبانان

درآمدنداسارتبهآنهاآمریکاییوایرانیخلبانانوشدندساقطشورويهوایینیرويتوسطفانتومجنگنده

کردهسقوطایرانخاكدراشتباهبهکهایرانجانبازشورويشناساییماهوارهتحویلعوضدربعدتیمدکه

ازیکیخلبان.بودندآمریکاییRF-4C نوعازهواپیمادوهايخلبان.شدنددادهبازگشتایرانبهبود،

ایرانیافسریکوآمریکاهوایینیرويازساندرزنامبهآمریکاییافسریک.بودایرانیRF-5B هايهواپیما

ازانقالبازبعدنیاشکوهسرهنگ.کردندمیفرماندهیراعملیاتاینایرانهوایینیروهايازنیاشکوهنامبه



نوعاینمورددرويازاطالعاتیآنکهبدونودستگیرظاهراوبرگشتایرانبهبعدیکسالاما.رفتایران

.شدعداماآید،بدستهافعالیت

آنهاشوروي،بامرزينواردرایرانیهايجنگندهمرزيبرونپروازهايباکهبودصورتاینبهعملیاتشیوه

بازگشتدروکردندمیمرزينوارطولدرشورويموشکیهايسایتونظامیمراکزازعکسبرداريبهاقدام

پروازباهاجنگندهوبودمتفاوتپروازهاهدفدیگريموارددر.دادندمیقرارآمریکاییتحلیلگراناختیاردر

اقدامشورويحالیکهدروکردندمیعملیاتاینبرابردرواکنشبهوادارراآنهاشوروي،خاكترعمیقنقاطبه

تولیدشدههايفرکانسردیابییاوخطرآژیرهايسمعاستراقباهاجنگندهکرد،میمقابلهبرايسریعواکنشبه

موقعیتازسریع،واکنشعملیاتهايجنگندهبامراقبتهايبرجرادیوییارتباطاتیاوموشکیهايسایتتوسط

وجاسوسیهايعملیاتقبیلاین.شدندمیمطلعشوروينظامیهايفرودگاهیاومخفیموشکیهايسایت

.گرفتمیانجامبودند،شدهدادهتحویلایرانبهوتولیدمنظورهمینبهکهRF-4C هايجنگندهتوسطشناسایی

هايهواپیمابرعالوه.شدمنهدمایرانهوایینیرويهلیکوپتروجنگندهچندینهاعملیاتاینگونهخاللدر

پروازشورويمرزهايدرمرتبنیزگفتندمیجغدیاخفاشآنهابهکه،C-130 Hهواپیمايچهاریادشده،

داشتهمشارکتبرنامهایندرکهشدهبردهنامایران،هوایینیرويازجدید،عصرعبداهللاسرهنگاز.کردندمی

.است

فراهمنیزدو،سالتامضايمقدماتوبودکردهامضاءوتوافقراشورويبایک،سالتآمریکادولتاگرچه

هايفعالیتتابودآوردهفراهمراامکاناتیشورويتعهداتانجامازاطمینانبرايآمریکادولتامابود،شده

بزرگتربخشاما.بودایراندرشنودهايپایگاهایجادامکاناتاینازبخشیک.کندرصددایماراشوروي

تیرهژنپروژهتکمیلوارتباطدرایبکس.بودتیرهژنوآیبکسطرحدوایران،درآمریکاسريهايپروژه

رژیمدرکهبودسريفوقجاسوسیعظیمطرحیکنامو«وحشیبز» یعنیلغتدرآیبکس.بودشدهطراحی

ایبکسپروژه.داشتاجرادستدروشدهبینیپیشایرانبرايآمریکاییبزرگشرکتدهمشارکتباشاه

مرزهاينزدیکدرکهبودایرانهوایینیرويبهمتعلقدقیق،بسیارالکترونیکجاسوسیسیستمیکظاهرا

بهشد،میساختهایرانسرمایهباکهعظیمسامانهاین.شدمیگذاشتهکارجنوبوشرقغرب،شمال،درایران،

ثانیاوکندرصدمرتبارااستراتژیکهايسالحمورددرشورويدولتهايفعالیتکهدادمیامکانآمریکادولت

راارتباطاتکلیهتجهیزاتینا.بدهدخبرفرماندهیمرکزبهوشناساییموقعبهرادشمناحتمالیحمالت

غربیمرزهايدرطرحاینبودقراراولمرحلهدر.کردمیعکسبردارينظرموردمراکزازوضبطوشناسایی

وهنداقیانوسعمان،خلیجفارس،خلیجسواحلجنوبی،مرزهايدربعديمراحل.شودانداختهکاربهایران

.پاکستانوافغانستانشرقیمرزهاي

:ازبودندعبارتآمریکاییشرکتده



1- Rockwell – System Engineering
2- Watkins – Equipment
3- E-Systems – Airborne
4- Itek – Optical
5- Sylvania– Training
6- Rockwell Facilities
7- Harris – System Integration
8- Ford – Ground Processing
9- Ford – Ground Collection
10-Pan-AM-Logistics

یکبهکهآئرومرویزشرکتنیزوپرو،راسبهمتعلق،(EDS) سیستمزدیتاالکترونیکشرکتاینبرعالوه

.بودندسهیمپروژهایندرکرد،میکارناسیونالاینترراکولشرکتباوداشتتعلقمحويابوالفتحنامبهایرانی

.داشتندمعینیتخصصهاشرکتاینازیکهر

آنهزینهجمع.شودبرداريبهرهآماده1981 سالدربودقراروبودشدهشروع1977 سالازپروژهاین

500 حدودراکولسهم.استشدهمیتقسیمهاشرکتاینمیانکهبودشدهبرآوردهدالرمیلیاردیکحدود

سابقافسرانمیانازجملهازرازیاديآمریکاییانوایرانیانپروژهایناجرايبرايراکول.بوددالرمیلیون

بهايپروژهاجرايبرايهمچنینراکولکهآمدهاسنادازبعضیدر.بودکردهاستخدامآمریکا،امنیتسازمان

.نیامدبدستپروژهاینمورددراطالعاتیاماداشت؛قراردادایراندریایینیرويباپرلنام

توصیهبا.بود1970 درسالایران،درآمریکانظامیمستشارانهیأتتوصیهدنبالبهآیبکسطرحاجراي

:کهکرددرخواستآمریکادولتازایراندولتمستشاران،هیأت

Signal عالئمجاسوسیسامانهنامبهايشبکهوایجادبرايالزمهايآموزشووسایلامکانات،- 

Intelligence Systemیا (Sigint)دالرمیلیاردیکشبکهاینهزینه.کندایجادایرانهوایینیرويبراي

بپذیرندراسامانهاینمسؤولیتآمریکاییخصوصیهايشرکتکهدیدآنبهترآمریکا،دولت.بودشدهبرآورد

هدایتووزشآمکمک،برايراخودمشاورانومتخصصانآمریکادولت.بشوندقراردادواردایرانبامستقیماو

.شدندمیارسالآمریکاییوایرانیمقاماتبراينهاییهايگزارش.گذاردمیاختیاردرایرانینیروهاي

دورراهازاطالعاتآوريجمعومرزيسایت12 - 

(عکسبرداريهايدستگاهبا707 بوئینگفرونددوو130 سیهواپیمايدو) Sigint مخصوصهواپیمايچهار- 

Sigint  مخصوصمتحركواننجپ- 

مهرآبادفرودگاهتهران،– تپهدوشانفرودگاهدرمرکزي-

Sigint  اطالعاتتحلیلمرکز-



Sigint  بیتتروآموزشمؤسسه-

شیرازدرSigint عالئمتحلیلبدیلمرکز-

آمریکادولتتوسطوسیع،باندبادیجیتالیارتباطوسایلتهیه-

استالزمدیگرپرسنلنفر2100 ومخصوصکارمند700 ازبیشراکزماینبراي-

1981 تابستاناجراییمرحلهاولفاز-

تجهیزات.(ایالمآبادان،کمربند،کرمانشاه،بانه،غرب،در) بودشدهمعینوبینیپیشهمهجایگاهطرح،ایندر

موصل،) کنندکنترلجنوبوشمالدرراعراقاكخاعماقتابودندقادرشوندنصبمراکزایندربودقرارکه

:بودزیرشرحبههوایینیرويگزارشطبقبرپروژهاینوضعیت،(1979 فوریه10) انقالبزماندر.(حبانیه

:ایران

شدهتمامکاردرصد50 کهدالرمیلیون35 هزینهبامکعب،پاي172000 حدودمساحتیدرتپهدوشانمرکز-

جانبی،هايهزینههمدالرمیلیون120 ودحدوبود

،130 – سیهواپیمايدو-

مخصوص،وانت5 -

ایالم،دراطالعاتآوريجمع(سایت) جایگاهیک-

وبندرعباسدرموقتسایتیک-

.تعلیماتوآموزشمرکزوموقتیتحلیلگریکباتپهدوشاندر130-سییک-

:آمریکا

الکترونیکی،هايدستگاهوپیشرفتهعکسبردارياناتامکبا707 هواپیمايدو-

بود،شدهتمامآندرصد90 کهعکسبرداريسامانهدو-

ومخصوصوسایل-

.اطالعاتآوريجمعالکترونیکیوسایل-

:ازبودندعبارتسیستمهايفرآورده

هشداردهنده،هايگزارش-

وضعیت،هايگزارش-

وهدفهايفعالیتگزارش-

.هدفمطالعات-

بینیپیشمطابقشدند،نصباولیههايدستگاهوقتیاما.بودشدهارائههایینقشهدرهاسیستماینکارطرز

برگشاديکالهکهکرداحساسشاه.آمدبوجودسیستماینبودنمؤثرمورددرجديدیدهايترونکردندکار



ولکسباتهراندرکهراکولمدیرههیأتاعضايازنفرسهان،زمهمیندر.بودشدهناراحتواندگذاشتهسرش

بهمن/1977 ژانویهپستواشنگتن) شدندکشتهوگرفتندقرارناشناسافرادتهاجمموردکردند،میحرکتواگن

نفرسهاینکشتار.گرفتعهدهبهراورتراینمسؤولیت(شدهمارکسیسترهبري) خلقمجاهدینسازمان.(1355

برخیحال،اینبا.کنندكترراکشورعجلهباایران،درشاغلهايآمریکاییازتوجهیقابلتعدادشد،موجب

.استبودهشاهدستوربهوساواكهمکاريباورتراینکهمعتقدند

وژهپراینمأمورآمریکاییهايشرکتبرايبازنشسته(حسابرس) کارشناسیکصدحداقلآیبکسپروژهدر»

قرارفیلیپسروبرتوپترسندونالدپالستی،هنرياوون،ویلیامنظرزیرپروژهاین.کردندمیکارایراندر

.(18/4/1357 تایمزنیویورك) «داشت

بابگزارشموجببه.کردمیکارموسادوسیاآمریکا،ملیامنیتشوراي،(ایران) ساواكبرايایبکسپروژه

30 کهدیگرامریکایی150 وکبکانایستگاهدرآمریکاهوایینیرويپرسنل20» :(1357 اسفند8 ) وودو

.«بودندفعالیتسرگرمبهشهرشنودایستگاهدربودند،آمریکاهوایینیرويپرسنلنفرشان

درآمریکاجاسوسیتجهیزاتبازرسیهایشمأموریتازیکی.آمدایرانبههایزر،1357 ماهدياوایلدر

تاسازدواداررابختیارتوانستکهماربد،فوناریک.بودمتحدهایاالتارشدنظامیامیردومیناو.بودایران

،1354 سالازماربد،فوناریک» :داشتدخالتایبکسپروژهدرکند،لغوراهاسفارشازعظیمیبخش

توسطقبالاو.بودایرانبهآمدورفتدربودسیابزرگطرحکهایبکسپروژهبارابطهدربعدبه(1975)

سیابرايتماماهاگروهاین.(14/11/57 تایمزنیویورك).«بودشدهرشوهواختالسبهمتهمشاهحتیوشلزینگر

.(1/12/1357 پستواشنگتن) کردندمیکار

کردنلحمس» عنوانتحت258صفحههشتمفصلدر«اسلحهبازار» کتابمعروفنویسندهسامپسونآنتونی

هايشرکتمهمترینازلکهیدشرکت» :نویسدمیآیبکسپروژهدرباره(The Arming The Shah)  «شاه

ایرانبه18 افهواپیماهايفروشصدددر(Telecomunication)تلهارتباطاتکنسرسیومعضوهواپیماسازي

یکآنهابودند،فروختهایرانبهرااوریونجاسوسیهواپیماهاي6 وهرکولسباربريهواپیماي64 آنها.بود

.«بودندکردهمنعقدایرانباPeace Log نامبهجدیدقرارداد

تفریحگاهیک) لنددیسنیدرایرانیافسرانازپذیراییهايبرنامهبهاشارهباومقدمهاینشرحازپسمؤلف

(کوهیبز) آیبکسنامبهسري،بسیارروژهپیکدرآنهاکهبردمپیمن» :نویسدمی(آمریکادرمعروفوبزرگ

ایرانبرايدالرمیلیون500 پروژهاینهزینه.کنندمیکارشد،میادارهمانهایمدرراکولشرکتتوسطکه

کهخواندندمی«الکترونیکیجاسوسیپیچیدهودقیقبسیارسیستم» یکراآیبکس.«استشدهبرآورد

برايتنهانه.بودوسیعبسیارشنودسیستمیکواقعدرایبکس.شدمیقرمستایرانمرزهايدربایستیمی



استخدامراايبازنشستهارشدمدیرانآنهاایران،داخلدرتلفنیمکالماتشنودبرايبلکهفرامرزي،هايفعالیت

.بود«انفجاريژهپرویک» .بودپروژهاینبارابطهدرایراندرآمریکاسفارتبههلمزانتصاب.بودندکرده

شدندمجبوروکردندپیداروانیمشکالتآنهاازبرخیوشدندگیجبسیارآموزشیدورهدرایرانیافسران

وDHC نامبههواپیمادوباالدریادشدهتجهیزاتبرعالوه.بیاورندپزشکوروانشناسآنهادرمانبراي

Caribou Stolگزارشایندراما.نکردنداستفادههاهواپیمااینازهرگزنیایراخلبانان.بودشدهخریدارينیز

ادامهانقالبپیروزيبا.استشدهمینگهداريمهرآبادفرودگاهدرانقالبازبعدآنفروندیککهبودآمده

ازیکیایرانهايپرداختگرفتنبازپسوپروژهاینهايحساببهرسیدگی.شدمتوقفبکلیبرنامهاین

.بودآمریکاییهامقامباانقالبازپسموقتدولتبحثموردهايعموضو

707 بوئینگوآواکسهواپیماهاي

هزینهبانیزدیگرمحوريطرحدوآن،باهماهنگیدروآیبکسپروژهوایراندرشنودهايپایگاهبارابطهدر

:بوداجرادستدرایرانجانبازدالرهامیلیون

سامانهیاAirborne Warning and Control System:Awaxَآواکسهواپیماهايیدخر:اولطرح

دولتباراآواکسهواپیمايفروند5 خریدقراردادایراندفاعوزارت.مهارهواییواخطارپرندهرادارهاي

آمریکادفاعوزارت.بودشدهبرآورددالرمیلیارد5/4 حدودهواپیماهااینهزینه.بودکردهمنعقدآمریکا

ازبعد.بودکردهبرداشتدفاعوزارتدرایرانگردانتنخواهیاامانیحسابازهاآواکسسفارشبابتمبالغی

.فروختسعوديعربستانبهایرانبهتحویلبجايراهواپیماهااینآمریکادولتایران،اسالمیانقالبپیروزي

هاآواکستوسطکهاطالعاتیکهبودنگراناسرائیل.شدهمراهلاسرائیمخالفتباعربستانبهآنهافروشاما

اسرائیل.گیردقراربرداريبهرهمورداسرائیلضرربهسعوديمقاماتتوسطشوند،میآوريجمعمنطقهازکل

بهاسرائیلامنیتوخوردخواهدبهممنطقهدرنظامیتعادلعربستان،بهوسایلاینفروشباکهداشتتاکید

مخالفتسعوديبههواپیماهااینفروشبانیزآمریکاسناياسرائیل،نگرانیبهواکنشدر.افتادخواهدخطر

درآمریکاخارجهوزیرهیگ،الکساندرحالیکهدر.شدبرابردوهواپیمااینتولیدهزینهزمانگذشتبا.کرد

آمریکااستراتژیکموقعیتمعاملهاین» :کهبودنایهیگنظر.بودموافقعربستانبهآنهافروشباریگان،دولت

مامتحدانهايتواناییورویدادهاکنترلبرايراماتواناییوبخشیدهبهبوداساسیايگونهبهرادرخاورمیانه

هککردندمیمترنحويبهراهواپیماهااینپیچیدهکامپیوترهاياسرائیلنگرانیرفعبراي.«دهدمیافزایشرا

فروشبرايدیگرطرفاز.بودندنوعچهازتغییراتایننشدکهاعالمالبته.باشدنداشتهاسرائیلبرايخطري

آوريجمعاطالعاتمخابرهممنوعیت-1:گرفتنددرنظرعربستانبرايايمحدودکنندهشرایطهواپیماهااین

وشوداستفادهعربستانفضاییحریمدرفقطاپیماهاهوایناز-2 دیگر؛کشورهايبههواپیماهااینبوسیلهشده

هاسعودياعتراضموجبشرایطاین.گیردنمیقرارعربستاناختیاردرهاآواکسشدهبینیپیشتجهیزاتتمام-3

اینهدایتتواناییعربستانکهدانستندمیهاآمریکاییاما.بخرندراآنهاشرایطاینبانشدندحاضروشد



بدونبودخواهدقادرمتحدهایاالت» :داشتاظهار(واینبرگر) آمریکادفاعوزیر.ندارندراپیچیدهاتتجهیز

استفادهبرايهاسعودي.باشدداشتهخوداختیاردرراهاآواکسکنترلسالچندینبرايرسمیهايمحدودیت

فروشسنا،درفراوانهايکشمکشازبعدباالخرهاما.«نیازمندندآمریکاکمکسال10 حداقلبهوسایلایناز

درآواکساولینوشدفروختههاسعوديبهدالرمیلیارد5/8 بهايبههاآواکسوشدتصویبسعوديبهآنها

کردندتوافقطرفین.شددادهتحویلهاسعوديبه1987 سالاویلدرآنهاآخرینو(1363) 1985 سالاواخر

راهاآواکسآمریکاییخلبانان-2 باشد؛داشتهکاملنظارتهاآواکسبرمیالدي1999 سالتاآمریکا-1 :که

هیچبهشدهآوريجمعاطالعات-4شود؛استفادهسعوديفضاییحریمدرفقطهاآواکساز-3 کنند؛هدایت

هايپایگاهیجادابرايهاسعودي-6 ونشوندبردهکاربهاسرائیلعلیههاآواکس-5 نشود؛دادهدیگريکشور

موافقتچیندولتبود،کردهاعتراضفروشاینبهشورويحالیکهدر.کردندموافقتعربستاندرجاسوسی

اطالعاتهواپیماهااینایران،بهعراقتحمیلیجنگدوراندر.کرداعالمعربستانبهآنهافروشباراخود

.دادندقرارصداماختیاردرعربستانطریقازوآوريجمعرابسیاري

وسمعاستراقپیچیدهودقیقبسیارهايدستگاهبهمجهز707 بوئینگهواپیماهايفرونددوفروش:دومطرح

بودهینترگرانوینترپیشرفتهاز707 بوئینگهايهواپیمارويبرشدهنصبهايدوربین.عکسبرداري

ایرانبههواپیماهااینتحویلازآمریکادولتانقالبپیروزيبا.(19/10/57 -فرانسهخبرگزاري-واشنگتن).است

.شدمطرحآمریکامقاماتباموقتدولتمسؤوالنمذاکراتدرنیزهواپیماهااینمسأله.ورزیدامتناع

شنودهايپایگاه

توافقبههمبایکاستراتژهايسالحتولیدمحدودکردنمورددرشورويوآمریکادولتشداشارهکههمانطور

راآنهافعالیتکهدانستمیالزمتعهداتشبهشورويپایبنديازاطمینانبرايآمریکادولتاما.بودندرسیده

تاسیسبهآیبکس،وتیرهژنپروژهاجرايبرعالوهآمریکا،دولتمنظوريچنینانجامبراي.کندکنترل

پروژهوشنودهايپایگاهتاسیسفکرکهشودمیگفته.بودکردهاقدامایراندرشنودمجهزبسیارهايپایگاه

بهوداشتفیزیکدکترايکهاو.1950 دههاوایلدرتبریزدرآمریکاسرکنسولابتکاربهگرددبرمیآیبکس،

بنصوتهیهالکترونیکهايدستگاهخودشمسکونیمنزلدرکرد،میعالقهاظهارخیلیالکترونیکوسایلباکار

راآنهاکهشنیدرامخصوصیصداهايناگهانبود،وسایلاینباکارمشغولکهمواقعیازیکیدر.بودکرده

باشدکسیاولینتوانستاوترکاملوسایلدریافتبا.دانستفضادرروسیبزرگهايموشکحرکتبهمربوط

مرزداشتنباایران.کندضبطراآنمواجاوشودمطلعمنطقهدرروسیهپیمايقارههايموشکآزمایشازکه

وسایلاین.بودشنودپیشرفتههايدستگاهاندازيراهونصببرايمنطقهبهترینسابق،شورويباطوالنیمشترك

هاماهوارهپرتابیاوهاموشکآزمایشنظیرشوروي،نظامیهايفعالیتازبرخیبودندقادرشنودمراکزایندر

دردقیقیبسیاراطالعاتوکنندرصدراسابقشورويداخلبهایرانمرزازکیلومتر600 – 500 عمقتارا



بسیارآمریکاوشورويمیان2 سالتهايتفاهماجرايازاطمینانبرايامراین.دهندقرارهاآمریکاییاختیار

.بودضروري

این.استکردهمیکارایرانخاكدرمریکااجاسوسیوسمعاستراقودیدبانیپستهفتشاهسقوطازپیش

.استشدهمیادارهنهاددواینتوسطمشترکایا(NSA) آمریکاامنیتیآژانسیاوسیاتوسطمستقیماهاپایگاه

بودهسیانظرزیر2 کسمنترنامبهکبکانپایگاهو1 کسمنترنامبه،(آبادصفی) بهشهرپایگاهتیرهژنطرحدر

یکانقالبازپس.استشدهمیادارهایرانوآمریکاهوایینیرويتوسطمشترکاسمعاستراقپایگاهسه.ستا

گزارشوکشفمردمیهاينیروتوسطساواكنظامیاردوگاهکناردرچالوسغربدرايمنطقهدرهمپایگاه

.استشدهیادکالرآبادپایگاهنوانعبهاسنادازبعضیدرکهاستهمانپایگاهایناحتماال.شد

دارد؛بستگیونیازدقیقاطالعاتیمنابعبه2 سالتاجراي» :گفتایراندرشنودمراکزاهمیتدربرژینسکی

نخواهدخطربهراقراردادهااینکنترلایران،مراکزازشوروي،هايموشکپرتابدرمراقبتاحتمالیقطعولی

.«انداخت

واطالعاتیمنبعیکعنوانبهایراندادندستاز» :نوشت(16/10/58)ايپییوازنقلبهتایمزنیویورك

یکبهمربوطاطالعاتآوريجمعزمینهدرکشوراینرويراتخریبیتاثیرباالترینآمریکابرايجاسوسی

.«گذاشتخواهدجايبرمدرنتهاجمیهايسالحدربارهشورويهايبرنامهوپیچیدههايسالحسلسله

هايایستگاهفعالیتووجودمسأله» :کهنوشتندآمریکاییخصوصبهجهانی،معتبرهايخبرگزارياکثر

مورددرابرقدرتدوبینتازهدادقرارعقدزمینهدرشورويوآمریکامذاکراتدربسزائیاهمیتسمعاستراق

آوردنبدستدرجاسوسیهايایستگاهکهاستنقشیطربخااهمیتاینوداشتخواهداستراتژیکهايسالح

درکهبودچنانآنآمریکابرايمراکزوهاسالحایناهمیت.«استداشتهبعهدهشورويموشکیهايفعالیت

آیا!جمهوررئیسآقاي» :شدپرسیدهکارترازمطبوعاتیمصاحبهیکدر،57 ماهدي28 بابرابر18/1/1979

دستازراهاپستایناگروبینیدمیایراندرآمریکاسمعاستراقهايپسترفتندستازردمودرخطريشما

.«بدهید؟اطمینانجدیدسالتقراردادیکمورددرکنگرهبهبتوانیدشماکهداریمامکاناتآنقدرآیابدهیم،

.داردوجودآنهاتعدیلیاتنرفدستازخطرداریم،اطالعاتیسرویسماکهکشورهردراستبدیهی:جواب»

نیزگهگاهودادرويامريچنینکیهتربهآمریکاییاسلحهصدورتحریمدنبالبهپیشسالچنددانیدمیولی

ماکهدهیمنشاننحويبهمراقبتدرراخودشایستگیاینایمتوانستهدائماما.استدادهروينحويبهامراین

توانممیمنبنابراین،.بپردازیماست،ناپذیراجتنابمتغیرجامعهیکدرکههاییدگرگونیجبرانبهسازدقادررا

قادرکامالاند،داشتهایراندرمااطالعاتیخاصمنابعکهآنچهبهتوجهبدونبدهماطمینانکنگرهومردمبه

رعایتراسالتموافقتنامهشوروياینکهمورددرتحقیقانجامبهکافیبقدروهستیمدگرگونیاینجبرانبه

.«بودخواهیمکرد،خواهد



رفتندستازجبرانبرايکارتردولتکه(3/2/58 یونایتدپرس) شدمطرحآمریکاسنايدراینوجودبا

آمریکادولت:گفتگلنجانسناتور.برآیدجانشینهايپستایجادفکربهبایدایراندرسمعاستراقهايپست

دربفرستد،سنابهتصویببرايرا(سالت) استراتژیکهايسالحتولیدکردنمحدودالیحهآنکهازپیشباید

.کنداقدامهاپستاینایجاد

ودادخواهددستازرامهمیهايپایگاهاسالمیانقالبپیروزيباکهنبوداینفقطآمریکادولتنگرانیاما

وپیچیدهبسیارتجهیزاتکهبودنگرانبشدتبلکهافتد،میخطربهوشدخواهدابهامدچار2 سالتسرنوشت

سريهايسالحکهبودشدهمنتشراخباري.بیفتدهاروساحتماالوانقالبیوندستبههاپایگاهایندرسري

اینکهبودایندنبالبهآمریکادولتانقالبپیروزيازقبلماهچندازبنابراین،.اندرفتهلوایراندرآمریکا

.سازدخارجایرانازراوسایل

کارایراندرکهرا،سمعاستراقوجاسوسیتجهیزات:کهبوداینآمریکادفاعوزارتنظرازحلراهیک

دي25 درفرانسهخبرگزاري.کندمنتقلاسرائیلیاوعمانبهایراناخیروقابعبهتوجهبااست،شدهگذارده

مرزهايوفارسخلیجمنطقهتواندمیکهاستجاییبهترینعمان» :نوشت(االنباءروزنامهازنقلبه) 57 ماه

قلبدرشدنواقعوآنخاصموقعخاطربهنیزاسرائیل...کندکسباطالعاتودهدقرارنظرزیرراشوروي

.«استکاراینبرايمناسبیجايعربدنیاي

اقداماتبهایرانمناطقازبرخیدراکنونهمآمریکا» :نوشتکیبرژینسقولاز23/7/57 درپستواشنگتن

اقداماتاینازیکی.«نیفتدآمریکامخالفاندستبهمدرنفوقنظامیوسایلازايپارهتازدهدستاحتیاطی

يهاایستگاهبرچیدنمشغولآمریکا» :نوشتهمچنینپستواشنگتن.بودایرانازآنهاساختنخارجاحتیاطی

وبردنازبینآمریکانظرمورددیگراحتیاطیاقدامیک.«استشورويوایرانمرزهايدرسمعاستراقرادار

.بودآنهاساختنمنفجر

سیاسیهايگزارشوخواندندمیراجهانیخبريمنابعوهاروزنامهمرتبلوشاتو،نوفلدرمستقرسیاسیتیم

بیانیهدرخمینیامام.گرفتمیقرارانقالبرهبراختیاردرصبحروزرههاگزارشاین.کردندمیتهیهروزانه

مهماتیواسلحهاستدرصددآمریکادولتمسموعقراراز» :کهنوشتنداربعین،مناسبتبهخود57 ماهدي26

است،نبردهتاکنوناگرببرد،سرقتبهیااستکردهتحمیلایرانمردمبهنفتمقابلدرواستایراندرکهرا

گانهسهنیروهايسایروارتشداراندرجهوافسرانبر.کندمنفجریااند،کردهافشاهاخبرگزاريبعضیچنانچه

مالاینازبیشنگذارندوکنندهمکاريامرایندرارتشباکهاستملتبروکنندجلوگیريآنازکهاست

.«استاسالموکشوربهخیانتامرایندرمسامحهکهبدانندمحترمافسران.کنندچپاولیاونابودراملت



همزمانایران،ازآنهاانتقالوجاییجابهبرعالوهتجهیزات،اینبههاروسدسترسیازپیشگیريبراي

وایرانمرزهاينزدیکیدرراخودنظامیتأسیساتازبسیاريظاهراآمریکا» کهدادندخبرهاخبرگزاري

اینمأموریت.نیفتدهاروسدستبهایراندراوضاعتغییردرصورتتااستکردهمنفجردیگرقاطنوشوروي

آمریکادفاعوزارتاما.(23/10/57 کویت– االنباء) .«استبودهشوروينظامیانتقاالتونقلکنترلتأسیسات

.استنشدهخارجایرانازاآمریکنظامیسريوسایلازیکهیچتاکنونکهکردتأکید57 ماهدي23 در

سناتورازواستفعالایراندرامریکاجاسوسیپستیکهنوزکهدادگزارش(8/12/1357) آسوشیتدپرس

بررسیدرایراناوضاعبهتوجهبااینکامریکا» :کهکردنقل(امریکاسناينظامیکمیتهعضو) هاردگري

بابایداکنونشورويازسمعاستراقواطالعاتآوريجمع.استافتادهدردسربهشورويمخفیهايفعالیت

.«شودانجامدیگرکشورهايدرزمینیهايپایگاهوهواپیما

هاپایگاهشدنبرچیده

حملهبهشهروکبکانهايپایگاهبهمردمیمسلحنیروهايانقالب،پرهیجانهايروزهايرویدادجریاندر

کهبوددادهتیبیترموقتدولت.ساختندخارجپایگاهازرابرخیوبردندینبازراوسائلازبخشی.کردند

دولتبه57 اسفنداولهفتهدر.شوندخارجایرانازترسریعهرچههاپایگاهاین(آمریکایی) خارجیکارمندان

اینکارمندانازاديتعد.اندکردهاشغالراآنوکردهحملهکبکانپایگاهبهمسلحگروهیککهرسیدخبر

حقوقدریافتگروگانگیرياینبهانه.اندگرفتهگروگانبودند،کشورازخروجبرايتهرانعازمکهراپایگاه

روایتراچنینحادثهاینمردمبهخودتلویزیونی-رادیوپیامسومیندربازرگانمهندس.بودگروگانگیرهامعوقه

ادارهخارجیانبوسیلهکهمؤسساتیوهاکاراززیاديهايقسمتانقالبازبعددانیدمیکههمانطور» :کرد

خواستندمیاتباعشانجانیامنیتبرايهمخارجیهايدولتخودوشدمیتعطیلیاوتصفیهبایستیمیشدمی

بعدوبیاورندتهرانفرودگاهبهراآنهاهستندکهجاهرازکهشدتوافقآنهاومابینبرگردانند،وطنبهراآنها

نفر27 کهرسیدگزارشپیشچندي.کنندپروازخودشانهواپیمايباسوابقومقرراتوقوانینرعایتبا

هواپیماتهرانبهمشهدازآنهاانتقالبرايکهموقعیاند،بودهجنگوزارتپیمانیااستخدامدرکهمتخصص

.کنندمیتوقیفشانوگیرندمیراآنانحرکتجلوي،!اماممیتهکنامبهافراديمعمولطبقشود،میفرستاده

دهندمیجوابهمآقااینبهکنند،نصیحتبروندکردیمخواهشمشهد،روحانیونآقایانازیکیباگرفتیمتماس

اصاشخاینکهدادیمجواببروند،گذاشتنخواهیمنپردازندراشانبدهیتاوبدهکارندمابهاشخاصاینکه

تهراندر.شوندنمیحاضرمعذالکپردازیم،میراشماطلبوهستیمضامنمابعالوهونیستندطرفشمابا

شوندمیآمادهپولتومانمیلیون5/1 باسفارتخانهآنوماطرفازاينمایندهبابعدوکردیمتهیههواپیمایی

اینبهگیرد،میراآنهاجلويامامکمیتهتهرانگاهفروددرکهکنندمرخصراعدهآنوبروندمشهدبهکه

ازافتضاحکنید،قضاوتهمهحاال.گویمنمیرااشبقیهدیگر!نیستماقبولموردهوایینیرويفرماندهکهبهانه

.«شود؟میترننگینوتربداین



به.بردندبینازمهاجمانهمراخیبروبودندشدهبردهقبلازهاپایگاهاینالکترونیکتجهیزاتازبرخی

خودایاديیابودندافراطیهايگروهبردندبینازراتاسیساتاینکهآنهاآیاکهنشدروشن» یزدي،نوشته

:کهدادگزارش(10/12/57) سیبیانشبکه.شدمنتفیهاپایگاهاینازآمریکااستفادهحالهردر.«آمریکا؟

درمستقرآمریکاییمقامات.کردندحملهایرانشرقیشمالدرکبکانپایگاهبهمردمیمسلحنیروهايابتدا»

ازنفر30 حدودمهاجمین.بودندبردهبینازراتجهیزاتومداركواسنادتمامیازحملهقبلپایگاهاین

راپایگاهوشدواردود،بپایگاهمسؤولکههوایینیرويایران،ارتشسپس.کردندبازداشتراپایگاهکارمندان

.شوندخارجایرانازتافرستادتهرانبهوآزادراشدهبازداشتآمریکاییکارمندانوگرفتپسمهاجمیناز

.«بودندشدهناپدیدهادستگاهازقسمتیظاهرا

وزیرنخستنمعاوامیرانتظام،عباسبراياينامهایران،درآمریکاسفیرسولیوان،1357 اسفندماه25 در

ایندرسولیوان.دادقراریزديابراهیماختیاردرراآنامیرانتظاموفرستادهاپایگاهاینمورددرایران،موقت

ازایرانرفتهدستازامکاناتجایگزینیبرايآمریکاجستجوي.استکردهاشارههاپایگاهاینوضعیتبهنامه

به.بودایراندرجاسوسیهايپایگاهدادنازدستجبرانهايراهکردنپیدابهمنوط2 سالتامضايکهآنجا

استفادهگزینهیک.بودکردهمطرحراجایگزیندوآمریکادولت(22/1/58) آسوشیتدپرسخبرگزاريگزارش

پرواززیاداعاتارتفدرکه2-یوهايهواپیمانوعازاستفاده.2-یوهواپیماهايازاستفادهدومیوکیهترامکاناتاز

آمریکاکهاستدیگريهايراهشورويخاكفرازبرجاسوسیبرايمصنوعیقمرهايبردنبکارنیزوکنندمی

ایناعالمضمنتایمزنیوركاما.کندجبرانراایراندرخودهايپایگاهرفتندستازوسیلهبدانخواهدمی

فرازبروبودخواهدکشوريچهدرهاهواپیمااینپایگاهکهداننساختهمعلومهنوزرسمیهايمقام:نوشتخبر

.استبودهقبرسدرهاهواپیماقبیلاینپایگاهگذشتهدراما.کردخواهندپروازهاکشورکدام

که،2-یوجاسوسیهواپیماهاي» :داشتاظهارواترگولدسناتور.شدمطرحنیزآمریکاسنايدرمسألهاین

داشتهنظرزیرراشورويموشکیفعالیتایرانازشدهبرچیدهسمعاستراقالکترونیکتجهیزاتيجابهقراراست

دولتیاسراراینکهازاو.«کردنخواهدراایراندرامریکاسمعاستراقهايپستفقدانجبرانرويهیچبهباشند

-اطالعات).کردانتقادبشدتاست،دهکردرزخبريهارسانهومطبوعاتبه2-یوهواپیمايتجهیزاتمورددر
28/1/58)

جاسوسیهايپایگاهدادندستازباآمریکا» :کهدادگزارش(20/1/58) واشنگتنازیونایتدپرسخبرگزاري

یکاما.«استدادهاضافهدالريمیلیون100 کمکیککشوراینبهوآوردهرويکیهتربهایراندرخود

خبرگزارياین.«یابدادامهبایدزمینهایندرهاوگوگفتونیستکافیآمریکاپیشنهادمانظرهب» :گفتكترمقام

شورويآیاکهمسألهاینکنترلمنظوربهسمعاستراقهايپستآمریکاییهايمقامنظربه» :نویسدمیادامهدر

داشتهحیاتیضرورتآمریکابراينهیااستوفاداراستراتژیکهايسالحتولیدکردنمحدودقراردادبهنسبت

شدهبرچیدههايپایگاهجاسوسیعملیاتازقسمتیبتوانندکیهترهايپایگاهاستامیدوارآمریکادولتواست

.«دهندانجامراایراندر



نظامیمستشاريهیأتمرکزیاپاسدارانخیاباندرخلیجساختماناشغال

پیروزيازبعد.بودآمریکاازخارجدرآمریکانظامیهیأتبزرگترینایراندراآمریکنظامیمستشارانهیأت

مأمورانگزارشبربنا.شداشغالمردمیمسلحنیروهايتوسطخلیجساختمانهاآمریکاییخروجوانقالب

بکارمشغولالذکرفوقمرکزدرکهافراديتوسطکهشدمشاهدهمرکزاشغالازپسوزیري،نخستبهاعزامی

.استنگرفتهآتشدیگرهايقسمتUPSتغذیهقسمتجزولیکنشده؛کشیدهآتشبهزاآتشموادبااندبوده

سیستموبررسیفنینظرازفوقمرکز.بودندکردهمنهدمدیلمبانیزرااطالعاتخواندنوکامپیوترقسمتضمنا

:بودقسمتدوشاملفوقمرکز.شدمشخص

رااروپادرمرکزيهمچنینوراهاشهرستانوتهرانبینرادیوییارتباطاتکهHFگیرندهوستندهفرقسمت-1

.شدمیاستفادهنیزهواپیمابهرادیوییهايپیامبرايمرکزایناز.کردمیبرقرار

آمریکاواروپاباهاشهرستانوتهرانارتباطبرايسیستمایناز.ماهوارهوماکروویوگیرندهوفرستندهقسمت-2

:بودقسمتسهشاملکهشدمیاستفاده

.«ساتالیت» کانالسهطریقازافرادتلفنیارتباط(الف

نظامیمرکزآمریکا،درجنگونظامیفرماندهیسفید،کاخبادکمهیکفشاربامستقیمتلفنیارتباط(ب

نیزراتهرانداخلارتباطات«ب»  سیستمازاستفادهابضمنا.اروپادرآمریکانظامیمراکزوآلماندرآمریکا

.دادندمیانجامآمریکاییاناستقرارهايمحلوسفارتارتشی،نظرموردنقاطدر

شدهنصبایرانمختلفنقاطدرکهجاسوسیهاسیستمازاطالعاتدریافتبرايدوهرالفوبسیستماز(ج

هايمحلبه«اینترست» ماهوارهوخصوصیماهوارهومستقیمطوطختوسطسپس.کردندمیاستفادهبود،

مستقیمارتباطنیزسلطنتیکاخبهمخابراتیمرکزاین.شدمیارسالداشت،قرارآمریکاواروپادرکهمخصوص

استقرارومحلکاملاشغالازپس.شدمیتلقیتهرانوسفیدکاخبینخصوصیارتباطیکواقعدروداشت

کمکباسپس..کردآنکاربردوسیستموفنیبررسیبهشروعهاسیستمومحلامنیتیوفنیمسؤولو،نیر

تغذیهوکامپیوترازغیروشدعیبرفعبود،آمدهعملبهخرابیکههاقسمتبعضیدرمخابرات،مهندسین

UPS،شدکاربهآمادههادستگاهبقیه.

خلیجرکزمهايکامپیوتردرموجوداطالعات

بود،روشنامازمین،رويسالمکهراآمریکاهايهلیکوپترازیکیایرانهايافکنبمبطبس،واقعهجریاندر

وهلیکوپتربهزمینیحملهصورتدرزیرا.شدبسیارهايحدیثوبحثموجبامراین.بردندبینازموشکبا

متهمهوایینیرويفرمانده.آمدمیبدستتجاوزوحملهآنبرنامهازايارزندهمداركبساچهآن،تصاحب



هلیکوپترزدندستور(صدربنی) جمهوررئیسدستوربهکهداشتاظهاراو.استبردهبیمازراآنمتعمداکهشد

گزارشیکهشدخواستهدفاعوزارتازوشدحادثهاینپیگیريمسؤولايکمیتهاولمجلسدر.استدادهرا

بارهدراینیزديابراهیم.کردکاراینماموررادیزجیسرهنگچمراندکتر.کندتهیهمجلسبرايزمینهایندر

سیا،آمریکا،اطالعاتسازمانکهدادمتوضیحاوبرايمن.کردمشورتمنباچمراندکتر» :گویدمی

مداركواسنادزیاداحتمالبهوخارجه،اموروزارتنهاست،آمریکاملیامنیتشورايهايزیرمجموعه

دراستممکنبلکهنیستتهراندرآمریکاسفارتدرفعاالن،ازبسیاريتصوربرخالفایران،درسیاهافعالیت

اینتخلیههنگامزیادبسیاراحتمالبه.باشدخلیجهماندریعنیایران،درآمریکانظامیمستشارانهیأتستاد

باشدنرفتهبینازمرکزاینهايکامپیوترحافظههنوزشایداما.اندبردهخودبارااسنادتمامهاآمریکاییمرکز،

وآمدهمدیزجیسرهنگوکردتائیدمرانظرچمراندکتر.بکشدبیرونراآنهابتواندکارشناسوواردفردو

مرکزاینهايکامپیوترحافظهزامداركصفحه800 ازبیشتوانستکارشناسانکمکباوکردصحبتمنبا

ورتراولطرح.داشتوجودنیزایرانانقالببابرخوردبراياحتمالیطرحسهمداركاینمیاندر.بگیردکپی

دیزجیسرهنگ.بودمننامبعدينفروخمینیآقايفهرستایندراولنفر.بودانقالبدرنافذهايشخصیت

.نشدمآگاهآنپایانومسألهاینبهرسیدگیادامهازمناما.دادمجلسبهخودگزارشپیوستبهرااسناداین

.«باشدبایدمجلسبایگانیدرهنوزاسناداینزیاداختمالبه

آمریکاوایرانمیاننظامیواقتصاديمسائلحلبرايتالش

رسیدهبازرگانمهندستصویببهماموریتشکهآگاه،علیایران،جدیدکاردار58 اردیبهشتدومنیمهدر

درآمریکاسفارتدرکوتاهی،مدتازپس.شداعزامواشنگتنبهومعرفیآمریکاخارجهاموروزارتبهبود،

«سفیري» رتبهاداريمراتبنظرازلینگن.دادلینگنبروسبهراخودجايسفارتکاردارناسآقاينیزتهران

ازحاکیهمهواشنگتنازایرانسفارتارسالیهايگزارشوهابررسی.آمدایرانبهکاردارعنوانبهاماداشت

آمریکاروشودیدگاهتعدیلدرتواندمیایرانبهاواعزامواستخوشفکريوخوشنامدیپلماتاوکهبودآن

پیداتنزلکاردارسطحبهعمٌالامانشد؛قطعاگرچهکشوردومیانروابطتیب،تراینبه.باشدمؤثرایراندرباره

.کرد

وآمریکادولتنمایندگانمیاننظامیواقتصاديمشکالتحلبرايوگوگفتجدید،کارداراستقراربا

آمریکامیانمشکالتومسائلاعظمقسمت.شدآغازامورخارجهوزارتمسؤوالنودفاعوزارتنمایندگان

تعیین-2وایرانبهآنهایدکیلوازمتامینوشدهفروختهنظامیتجهیزاتنگهداري-1:بهبودمربوطوایران

.آمریکادفاعوزارتدرایرانگردانتنخواهیاامانیحسابونظامیتجهیزاتفروشهايقراردادتکلیف

آمریکا،ارتشهايبرنامهبهتوجهباآنان،خودصریحقولبهبناایران،درآمریکانظامیمستشارانهیأت

دفاعوزارتنظامیخریدهايمعاونواقعدر.دادندمیسفارشایرانارتشبرايدانستند،میالزمکهراهرچه



دولتجانبازراخریدقراردادهايیاهاسفارشهايفرموبودهیأتایندستوراتمجريطوفانیان،ایران،

Foreign Military(FMS)مقرراتطبقبربودآمریکاارتشتجهیزاتاینفروشندهچوناما.کردمیامضاءایران

Salesحساب» :نامبهبانکیحسابیکمنظوراینبراي.پرداختمینقداراهاسفارشبهايبایستیمیخریدار

آنجااز.داشتتعلقآمریکادفاعوزارتبهکهبودشدهباز«Iran Funds  ایرانامانیحسابیاگردانتنخواه

هزینهیکآمریکادفاعوزارتیعنیفروشنده،نبودند،فروشبرايآمادهکاالهاينظرموردتجهیزاتعمدهکه

شدهسفارشکااليزمانهر.کندواریزحساباینبهمبلغاینبودموظفایراندولتوکردمیبرآوردراتقریبی

.دادمیبایدیاداد،میایرانبهرانهاییحسابصورتآمریکادفاعوزارتشد،میدادهتحویلایرانبهوتهیه

دولتحال،درعین.نبوددسترسدرحساباینعملکردازدقیقیآمارکهبوداینموقتدولتمشکالتازیکی

آمار،اینطبق.آورددستبهحساباینموجوديازآماريتوانستمشتركستادافسرانهمکاريباموقت

حساباینبهدالرمیلیارد24 ازبیشایراندولت،1978 تانامهبراینشروع،1967 سالازکهشدمعلوم

سفردر.نداشتوجودحسابازهابرداشتوهاقراردادتعدادازآماريیاگزارشهیچاما.استکردهواریز

بهآمریکاخارجهاموروزیرکهمللسازمانعمومیاجالسدرشرکتبراينیویوركبهموقتدولتمقامات

ایرانیطرففشاراثربر.آمددفاعوزراتتسلیحاتیمعاوناو،بامذاکراتدنبالبهوآمدایرانیهیأتندید

حدودهاقراردادکلکهدادندگزارشبرگیکدرهاقراردادتعدادوحساباینعملکردگزارشدادنبراي

بهایرانواریزکل.استماندهباقییمینوشدهتمامسفارشتحویلباآنهاازنیمیحدودکهبودهمورد945

لغوجریمهبرداشتوبختیارتوسطهاقراردادازتعداديلغوبا.استبودهدالرمیلیارد24 ازبیشحساباین

.استبودهدالرمیلیاردیکحدودحسابموجوديهاقرارداداین

هايهزینهکلیهتفاهمنامه،شرحبهها،فارشسلغوو1357 بهمن14 دربختیاردولتتوسطتفاهمنامهامضايبا

ازیکیحساباینسرنوشتشدنروشنوتفاهمنامهاینبررسی.استشدهبرداشتهحساباینازهاسفارشلغو

.بودآمریکاییهايمقامبامللسازمانبهسفردروتهراندرآمریکاییانباموقتدولتبحثموردهايموضوع

ایرانضرربهوآمریکانفعبهبختیاردولتدرقراردادهالغو

.بدهدایرانتحویلراایرانشدهسفارشهايسالحوتجهیزاتنبودحاضرشاهسقوطازبعدآمریکادولت

نظامیتجهیزاتیدکیلوازمتحویلحتیتجهیزات،فروشقراردادهايداشتاصرارامریکادولتبنابراین،

ویژهفرستادگاننپردازد،راهاقراردادلغوغرامتآمریکادولتاینکهبراياما.شوندلغوایرانشدهخریداري

ایراندرخواستبههاقراردادلغوکهکنندواداررابختیاردولتتوانستندهایزر،وماربدفوناریکآمریکا،

اعالمهاروزنامهوزیر،نخستعنوانبهبازرگانمهندسمعرفیازبعدروزیکدرست،1357 بهمن15 در.باشد

کردهموافقتایرانبهتجهیزاتفروشقراردادهايلغوبابختیاردولتدرخواستباآمریکادولتکهکردند

ازهزینهاین.بپردازدراقراردادهالغوهزینهبایدایرانکهاستاینایراندرخواستاینمفهومومعنا.است

.شدبرداشتهایرانامانیحساب



تفاهمنامهاینانگلیسیاصل.شدلغوتفاهمیادداشتیکطیقراردادهااین

(MOU=Memorandum of Understanding)فوناریکتوسط57 بهمن14 بابرابر،1979 فوریه3 در

وقتتسلیحاتیمعاونوکلی،تسپهبدوآمریکا،دفاعوزارتدفاعیامنیتیهايمساعدتسازمانمعاونباربد،

اریکموفقیتدربارهمبسوطیگزارشخارجیمطبوعاتزمانهمیندر.استشدهامضاءایران،دفاعوزارت

کهاستواضح.ساختندمنتشرقراردادهالغوبهبختیاردولتتوافقجلبدرپنتاگونمخصوصفرستادهماربدفن

ستروشدهخریداريوسایلحساسیتمسأله،بلکهنبود؛نفتشفرودرآمدرفتندستازقراردادهالغوعلت

.بودایراناسالمیانقالبازآمریکا

پنتاگوناسلحهفروشبرجستهکارشناسانازیکیهایزر،سفرمتعاقبکهشدفاشبعدا» یزدي،ابراهیمروایتبه

.«استداشتهفعالنقشهاقراردادلغوتمذاکرادروپیوستهاوبهوآمدهایرانبهماربدفوناریکنامبه

دالريمیلیارد12 خریدهايایرانکهداردوجودامکاناینکهکرداعالمنیزآمریکادفاعوزارتسخنگوي

کاهشايمالحظهقابلبطوراست،شدهبستهایرانسابقهايدولتبوسیلهآنقراردادهايکهآمریکاازخود

آمریکامتحدهایاالتدولتبهایراندولتکهداشتاظهارخبرایناعالمضمندفاعوزارتسخنگوي.دهد

هايقرارداددرمنظوراینبرايداردامکانودادهقرارمطالعهموردرااسلحهخریددرکاهشکهدادهاطالع

وپنتاگون،دراسلحهکارشناسماربد،فوناریکبهایرانیمقامات.آوردبعملراالزمتجدیدنظرهايموجود

برند؛میسربهتهراندرفعالدوهراکنونکهاروپا،درآمریکایینیروهايفرماندهمعاونهایزر،روبرتژنرال

زیادمقادیربهنیازيدیگربنابراین،وکندایفارافارسخلیجدرژاندارمنقشخواهدنمیدیگرایرانکهاندگفته

پرنده،رادارهايمدرن،هايجنگندهشاملکندخریداريآمریکاازداشتنظردرشاهکهاياسلحه.ندارداسلحه

هنوزکهبودگفتهقبالآمریکادفاعوزارتسخنگوياگرچه.بودرادیوئیوسایلمدرنترینومتعددهايناوشکن

دریافتراآنهاايبههمقبالکهجدیديهايسالحارسالازحتیآمریکاهرحالبهولینشده؛لغوقراردادي

زیاديمقادیر»:ساختمتوقفایرانبهراآنهاحملراهنیمهدربعضاوآوردمیبعملممانعتایران،بهبودکرده

نگهداريبارسلونفرودگاهدراکنوناستبودهمغربراهازایران،آنهامقصدکهاسپانیاساختهايسالح

یافت؛بازتابهمفرانسهخبرگزاريدرکهخبراینانتشاربارسلون،باچاپپریودیکر،الروزنامه.«شودمی

مراکشدرایرانبجاياستقرارکهکرداعالموخواند«اسرارآمیز» راشهراینفرودگاهدرانبارشدههايسالح

.بودیااسپاندرآمریکاییکارخانجاتازیکیشعبهساختواقعدر«اسرارآمیز» هايسالحاین.شودنگهداري

تهراندرهایزرهايماموریتازیکی» :دهدمیگزارشروزهاآخریندرهاتالشآخرینکتابدریزديابراهیم

دیگرخبریک.«کردحلراقضیهاینتاماندایراندربختیاردولتروزهايآخرینتاهایزر.بودمسألههمین

هفتلغوبرايوآمدندایرانبهریوزارنستژنرالودفاع،وزیرمعاوندانکن،چارلزکهبوداینازحاکی

همچنینو(ناوشکن) زیردریاییچهار،16-اففروند106 جملهازایراناسلحهخریدهايسفارشدالرمیلیارد

امریکاییهزار10 ازبیشزمانایندر.کردندمذاکرهطوفانیانباانگلیسیچیفتانتانکهزارخریدلغواحتماال

.داشتندحضورایراندفاعیهاينامهبردر



نظرازکهایراندولتیافته،انتشارواشنگتندرکهگزارشیبهبناکهدادخبر57 بهمن14درآسوشیتدپرس

ازافزارجنگخریدقراردادهايکهگرفتهتصمیمدیده،آسیبنفتفروشدرآمددادندستازدلیلبهمالی

فسخامضايازبعدروزدوآمریکانظامیفرستادهماربودفناریک.کندلغودالرردمیلیا10 میزانبهراآمریکا

:شامللغومواردمزبور،گزارشطبق.برگشتواشنگتنبهایراننظامیفرماندهانبااسلحهخریدهايسفارش

اخطارپیچیدههواپیمايفروند7 دالر،میلیارد5/3 ارزشبهدینامیکجنرالساخت16 افجتفروند160

فروند20 حدوددالر،میلیارد4/1ارزشبهناوشکنفرونددو.دالرمیلیارد3/1 حدودبوئینگمحصوالتازهوابرد

فینیکسهايموشکفروند400 دالر،میلیون500 یکهرداگالسدونالدماكشناساییوجنگندههواپیماهاي

در.(57 ماهبهمن14اطالعات– آمریکاوانگلیسبااسلحهخریدقراردادهايلغو) دالرمیلیاردیکارزشبه

رسمیبطورهنوزدفاعوزارت.خوردسختیضربهاستریتوالدرهواپیماسازيصنایعسهاماقدامات،اینپی

نه؟یاکندلغوراهاپروژهداردقصدآیاکهندادهاطالعکشورایندرهواپیماتولیدکنندگانوسازندگانبه

جریانکهشدخواهدموجبطرفیازوکردهبیکارکشورایندررانفرهزارانهاپروژهاینازآمریکانصرافا

.(1357 بهمن17 -آسوشیتدپرس) .شودقطعمتحدهایاالتپولیواقتصاديشبکهبهدالرمیلیاردها

800 پرداختتقاضايایرانازآمریکاکهکرداعالمآمریکادریایینیرويوزیر57 بهمن25 درهمچنین

کلیتر،ویلیام» :کردخواهدناوشکنچهارخریدبهمربوطهايقراردادلغوبرايخسارتعنوانبهدالرمیلیون

دولتسقوطازقبل.کردخواهدلغوراقرارداهااینایراننیستمعلومهنوز:گفتآمریکا،دریایینیرويوزیر

یادآوريبهالزم.کندلغونیزراهاناوشکنخریدبهمربوطقراردادداردظرندرایرانبودشدهاعالمبختیار

رسمیپیامهیچهنوزماکهگفتدفاعوزارتسخنگوي.«استدالرمیلیون504 ناوشکنهرقیمتکهاست

رویترز،AFP-AP) ایمنکردهدریافتایرانیمقاماتازآمریکاییتسلیحاتخریدهايموافقتنامهلغودرباره
12/1/1979).

آمریکاازاسلحهدالرمیلیارد20 حدودتاکنونایران.استآمریکاییتسلیحاتمشتريبزرگترینایران»

ایرانتحویلهنوزهستند،هاسالحینترمدرنازکهتسلیحاتاینازدالرمیلیارد12 تا10 بیناما.استخریده

نیروهايبرايزمستانیتجهیزاتوالبسهحملهواییپلیکطریقازمروزاازآمریکاهوایینیروي....استنشده

برايیغالويهزار10 وگرملباسدستهزار25 شاملکرد؛آغازدالرمیلیوندهارزشبهرا،ایرانارتش

ازکهیزمستانتجهیزاتارسالبرايگفتعملیاتاینفرمانده(نويایلیاز:رویترز23/10/57).«زمینینیروي

هواپیمايششو130 سینقلوحملهواپیماي4 ازاست،شدهتهیهریچمونددردفاعیتجهیزاتتامینمرکز

نبودحاضرآمریکادولتکهاستجالب.شودمیاستفادهایرانبهمحموالتاینحملبرايگالکسینقلوحمل

بود،ایرانبهحملآمادهوبودشدهپرداختقالبانازقبلتماماآنبهايکهراایرانشدهسفارشیدکیلوازم

!بفرستدرا«زمستانیتجهیزاتوالبسه»کهبودکردهآمادگیاعالماما.کندخیصتر



یادداشتوتسلیحاتفروشبرنامهمورددر» :گویدمیبراونژنرالبههایزرانقالبروزهايبحرانیشرایطدر

دربارهباغیقرهتیمساربا14/11/57 در.داردمالقاتمسؤوالنازتنچندباماربدفوناریککهگفتمتفاهم

.نیستکاردرهمتعهدي.داریممشکالتیکنگرهباگفتم.کردمصحبتنظامیخریدهايتفاهمیادداشتامضاي

ايکلیشهءامضایکبهنیازکنگرهبرابردرتعهداتاجرايبرايفقطمااستتفاهمیادداشتیکفقطاینزیرا

اینازبیش.شدخواهدساقطاعتباردرجهازنیزسنداینکندسقوطبختیاردولتاگرکهداریمقبولما.داریم

تیمساربه.کردقبولدستوریکمثلمراسخنانبارایناما.بودندادهنشانکاراینبهزیاديعالقهباغیقره

تحویلازتنهانهتفاهمنامهاینطبقبر.«دهدانجامراکارکهفتگاوبهکوتاهخیلیوکردنگاهطوفانیان

مبلغلغوشدهارقامکلبرايموجوداسنادموجببهبلکه،شد،امتناعایرانشدهدادهسفارشهايسالح

جودوباطوفانیانهایزر،گفتهبهبناکهاستجالب.کردندبرداشتامانیحسابازلغوجریمهدالرمیلیارد8/4

در.نکردامضاراآنونبودموافقیادداشتیچنینامضايباایران،ارتشمشتركستادرئیسباغی،قرهدستور

.کردامضاءراتفاهمنامهنام،توکلیاو،معاوننتیجه

فروشقراردادهايدرمندرجشرایطبررسی

پیدااشرافکارجزئیاتتمامبهبایدیرانیاکنندهمذاکرهاعضايها،آمریکاییباوگوگفتدربودنمؤثربراي

قراردادبرگهرپشتدرشرایطاین.بودتجهیزاتفروشعاموکلیشرایطالزماطالعاتازیکی.کردندمی

وفروشیاخانهاجارهمحضري،وکتبیستدودادهردرکهاسترسمآمریکادر.بودشدهچاپخرید،سفارش

راشرایطاینمعاملهطرفینکهاستاینبرفرض.شودمیچاپعام،شرایطرسمی،اوراقپشتدرغیره،

بدونمردموشودنمیچنینموارداتفاقبهقریباکثردراما.کنندمیامضاءراقراردادآگاهانهوخوانندمی

قراردادطرفدومیاناگرکهاستمواقعیبرايشرایطاینچاپ.کنندمیامضاءرااوراقشرایطآنمطالعه

11 طیدرآمریکابهایرانسفارشقراردادهايمورددر.شودمیاستفادهشرایطآنبهشد،ایجاداختالفی

امضاءخریدقرارداد945 حدودآمریکادفاعوزارتوایرانامانیحسابطریقاز1979 تا1968 ازسال،

.شدجمهتروخواندهشرایطاین.بودشدهنوشتهشرایطیهاقرارداداینازشدهچاپبرگهرپشتدر.بودشده

وغیرعاديهايوضعیتتحتدر» :استآمدهقرارداداین6 بنددر.بودکنندهآگاهبسیارشرایطاینمفاد

خودبرايراحقاینمتحدهایاالتدولتنماید،ایجابمتحدهایاالتدولتمنافعبهترینکهوقتیدراجباري،

اجرايیادفاعیکاالهايA-6 تحویلازقبلزمانی،هردررا،سفارشاینازبخشییاتمامکهددارمیمحفوظ

اینتحتها،سفارشلغواثردرکهاستمالیهزینهتمامیمسؤولمتحدهایاالتدولت.نمایدلغوخدمات،

.«شودمیوارددهندهارائهبهپاراگراف

لغوخواستارآمریکادولتکهبودروشنمداركسایروخاطراتشدرنسولیوااعترافاتوبندایناستنادبا

.ایراندولتنهپرداختمیآمریکاراهاقراردادلغوجریمهبایدواستبودهقراردادها



آمریکانمایندگانمجلسمذاکراتمشروحبررسی

بایدبود،دادهرويایراننظامیتجهیزاتقلمرودرشاهحکومتآخرهايماهدرآنچهبهبردنپیبراي

بامذاکرهدرپرتريدستآنکهبرايموقتدولتجهت،ایندر.شدمیآوريجمعبیشتريموثقاطالعات

آمریکاقوانینطبقبر.کردمراجعهآمریکانمایندگانمجلسمذاکراتمشروحبهباشد،داشتهآمریکاییمقامات

رامداركاینواشنگتندرایراننمایندگی.استعمومدسترسدرآزادانهنمایندگانمجلسمذاکراتمشروح

کمیسیوننمایندگان،مجلسنظامیخدماتکمیتهمذاکراتمنابع،اینازیکی.کردارسالدولتبرايوتهیه

مذاکراتاین.بود(1357 اسفند23) 1979 مارس13درنظامیايهستهسیستمبینیپیشبهمربوطفرعی

:استشرحبدینمذاکراتاینمتن.دهدمینشانهاقراردادلغوهايانگیزهودالیلخوبیبه

بودهدالرمیلیارد6/121 بربالغبود،رسیدهمجلستصویببهکهآمریکاارتشکلبودجه1979 سالبراي

تصویببهنیازدالرمیلیون811 مبلغاینازکهداددالرمیلیارد2/2 مبلغبهجدیديپیشنهادارتشمجددا.است

.استایرانباFMSقراردادهايبهمربوطدالرمیلیون680 مبلغاینازواستداشتهکمیته

توضیحوحاضرکمیتهدرآمریکا،دفاعوزیردفترمهندسیوتحقیقاتمعاونتپري،ویلیامدکتررابطهایندر

غیرسريموارداما.استنیامدهمجلسهاارشگزصورتدرکهبودشخصیوسريويتوضیحاتازبرخی.داد

رسیدگیضرورتزمانلحاظازبحث،مورداقالمتمامپري،گزارشبربنا.استآمدهمذاکراتدرغیرمخفی،و

خودکهایرانFMSهايبرنامهازکهقلمچهار.استبودهناتوکلیبرنامهجزو«هاآواکس».اندداشتهرافوري

:ازعبارتنداست،کردهلغوایران

دالرمیلیون1/77  مبلغبهFhoenixفینیکسموشک150

دالرمیلیون9/116 مبلغبهHarpoonهارپونموشک208

دالرمیلیون460مبلغبه16 افهواپیماي55

دالرمیلیون9/25 مبلغبهاستانداردموشک258

دالرمیلیون9/679   :جمع

کهمعناستبداناین) .بودکردهلغو(بختیار) ایراندولتکهبودهايعمدهاقالمجزواینهاپري،ادعايبهبنا

کهبودهمجبورپريادعايبهبناآمریکا،دولت.(استشدهبرداشتایرانامانیحسابازقراردادهالغوهزینه

نیروهايجهتارزشاندازهآندارايقلم،چهارایناما!کندلغوآمریکاییهايشرکتباراآنهاساختقرارداد

بجايقلم،چهارایندرموردبنابراین،.آمریکاستخودنفعبهوکندتوجیهراآنهاخریدکهاستآمریکانظامی

گیريبهرهبرايوشوندخریداريآمریکاارتشجهتراآنهاکهاستاینپیشنهادها،کمپانیباساختقراردادلغو

.کرداقدامفوريایدبمناسب،فرصتاینازکامل



دولتایران،درهاآشوبدورانطی(79 سال) پاییزطولدر» :اقالماینسوابقدربارهگرِیوزژنرالتوضیحات

شروعFMS خریدهايبرنامهتقلیلمنظوربهمابارامذاکراتیبود،ایراندولتزمانآندرکهایران،شاه

جریاندروبوددادهراآنهاسفارشایرانکهاقالمیبرايجاريهايپرداختادامهدربارههممذاکراتی.کرد

استالزماسلحهعاديفروشبراي،Arms Export Control Act اسلحهصادراتکنترلقانونموجببه.بود

راکاراینایرانوبپردازدنقداقبلازآمریکادولتحساببهدهدمیکهراسفارشیمبلغخریداردولتکه

هايحسابازراالزمارزانتقالمشکلایراناعتصابات،علتبه،78 سالاواخردراما.استدادهمیانجاممرتبا

دالرمیلیون200 ،1979 ژانویه8 درشدموفقایراندولتاینوجودبا.کردپیداآمریکادولتحساببهخود

این.رسانیددالرمیلیون800 بهراایرانFMSابحسمبلغکلکهبپردازددالرمیلیون27 ژانویه،10 درو

حسابرسیمرکزمعاونتتوسطوشودمینگهداريدنوِردرFederal Reserve Bank حسابدرکهاستمبلغی

خریداردولتجانبازکههاییسفارشجهتآمریکادولتباقراردادهايطرفبهتاشدمیاستفادهامنیتی

سفارشایرانکهاقالمیبرايراآمریکاهايکنتراتچیبهمستمرهايپرداختجریانما.دشوپرداختشده،داده

نیازمندایرانتوسطرابزرگیارقامپرداختآنها،ادامهکهرسیدیمبنديجمعاینبهوکردیمبررسیبود،داده

شاهزماندرکهکسانی.کردیمحبتصدارند،نظرزیررامسائلاینمعموالکهکسانیوایراندولتباماواست

ارقام،اینپرداختکهداشتنداظهارکردند،میراکارهمیننیزبختیارزماندروبودنداموراینمسؤولهم

همینباکهبدهندتقلیلايگونهبهرابرنامهکهاستخواهشمندلذاونیستممکننامعلومی،مدتبرايحداقل

یافتادامههفتههرمذاکراتاین.بدهندادامهاقالم،برخیلغوازبعدتاراآنبتواننددالرمیلیون800 مقدار

دولترسمیدرخواستواقعدرتفاهمیادداشتاین.شدامضاءMOU تفاهمیادداشت1979 ژوئیهسومدرو

Undelivered شدهندادهتحویلهايسفارشسرراسترقم.بودخریدهايبرنامهاعظمقسمتلغوبرايایران

Order12 ازدالرمیلیارد8 لغوتفاهمنامهایننهایینیمهواستبودهدالرمیلیارد12 حدودزمانآندر

بهراایرانهايهزینهکهکردیمسعیماتفاهم،یادداشتآندر.بودنشدهدادهتحویلهاسفارشدالرمیلیارد

رااقالمیکهبودآنبلکهبوده؛عاديمقرراتازتخلفمانظرکهتنیساینآنازمنظورالبته.برسانیمحداقل

آمریکادولتبهراهاسفارشهماناستممکنکهخارجی،مشتریانسایرمشتریان،سایربهبودند،تولیدتحتکه

بررسیینادر.اندبودهضروريخودمانهايبرنامهبراياقالمآناینکهشرطبهیابدهیمارجاعباشند،داده

موارديدر.شدندگرفتهتحویلآنهاازبرخی.کردیممشخصبوده،ضروريمشتریانسایربرايکهرااقالمی

نبستهقرارداديهاکمپانیباهنوزولیبودندشدهدادهسفارشمابهخارجیمشتریانتوسطمشابهیاقالمکه

بهگونههمینبهرااقالمازبرخی.کردندقبولراآنآنهاوشددادهانتقالآنهابهعیناایرانباقراردادبودیم،

دفاعوزارتهنوزولیبود،شدهتصویبمجلستوسطآنبودجهکهموارديدر.ساختیممنتقلآمریکادولت

ونشدهپیدامشتريهنوزاقالمبرخیبراي.شدمنتقلدولتبهایرانقراردادياقالمبود،نکردهکاربهشروع

هايبرنامهجذبرسدمینظربهکهموارداینازقلم5.کنیمپیدامشتريآنهابرايتاهستیمآنهابررسیشغولمما

هايناوشکنوها16 افاستاندارد،وهارپونفینیکس،هايموشکنوعسه:ازعبارتندشود،آمریکادولتخود

.«اسپروز



پرداختبرايکهاستاینمابرآوردحاضر،حالدر:بحساوضعبیشترشرحدربارهگرِیوزژنرالتوضیحات

این،برعالوه.شودریختهگردانتنخواهحساببهبایددالرمیلیاردیکحدودایرانقراردادهايلغوهزینه

گردانتنخواهحسابمحلازمعین،نظمباماکارهااینتمامانجامبراي.ایمکردهپرداختمارادیگريهايهزینه

دستوراینکهآنونداشتیمبیشترراهیکما.ایمدادهانجامقرارداد،متعددهايطرفبهراخودهايداختپر

ناتماماقالماززیاديتعدادکهاستبودهمیاینآنحاصلاما.کنیملغوراآنهاوبدهیمراقراردادهاتمامتوقف

محلازکهکردیم،انتخابراهاپرداختادامهحلراهما.داشتیمکشورسرتاسرمختلفکارخانجاتدر

پیدادسترسیاقالمیبهماتیب،تراینبه.شدمیپرداختITF Iranian Trust Fund یاایرانگردانتنخواه

بهدرحالیکه،.بودحسابدردالرمیلیون800 تنهاژانویهاولدر.بفروشیممشتریانسایربهبتوانیمکهکردیم

ریختنوایرانشدهسفارشاقالمفروشراهتنها.داشتیمالزمپولهاپرداختبراي.داشتیمنیازدالردمیلیاریک

بهکمکبرايهاپولاین.کردنخواهددریافتراهاپولاینایران.استبودهایرانگردانتنخواهحساببهآنها

ماهتاحداکثرکهکنیممیبینیپیشنشود،یختهرحساببهپولیاگر.شدخواهدمصرفبرنامهاینمنظمانحالل

آنازهاپرداختادامهبرايکهبودنخواهددرحسابپولیموقعآندروبرسدصفربهآنموجوديآیندهمی

پایاندرحداکثروشوندمیتسویهقراردادهاتمامیآیندهتابستانپایانتاحداکثرطریقایناز.شوداستفاده

.ماندخواهدباقیحسابدردالرمیلیون20 حدودسال

:کنیمتأمینراچیزدوکهاستاینبودجهضمیمهپیشنهادعلت

.استایرانبرعهدهکهتسویهمخارجتأمین

فروند55 بگیریم،مدنظررا16 افهواپیماهاينمونهعنوانبهمثال-قراردادهاادامهمستمرهايپرداختتأمین

دستازپرداختههواپیماهااینقسطپیشبابتکهدالرمیلیون31 سادگیبهایرانموردایندر.شدهسفارش

ایندرخواستموردبودجه.شدنخواهددادهپسایرانبهوگویندمیSunk Lost راتسویهضرراین.دهدمی

ادامهداریم،الزمریکاآمخودبرايراهواپیماهاماچونوبرسانیماتمامبهراهواپیماهااینتولیدکهاست

صورتآندر.آوردخواهدباربهایرانبرايبیشتريهايهزینهاحتماالآنهالغو.آنهاستلغوازبهترهاپرداخت

.داشتخواهداختیاردرخورد،نمیهیچکسدردبهکهرا،قطعاتازتعداديایران

استممکنوقتیدیگرمشترينامبهایراننامازدهاقراردااینانتقالکه،کندمیتکرارمجدداگرِیوزژنرال

بهقراردادهااینانتقالکهکردهرابودجهمتممدرخواستدلیلاینبهتنهادولت.باشدمشتريآننفعبهکه

ارزشمندآمریکا،دولتبراياقالماینکهآنجااز» :استمزایاازبرخورداريوآمریکادفاعیهايبرنامهنفع

.«شودتصویببودجهمتمممورددردولتدرخواستکهداریماصرارمابنابراین،؛هستند

ارتشنیروهايودفاعوزارتمسؤوالنوسنانمایندگانمیانزیاديهايپاسخوپرسشجلسه،اینادامهدر

براياعتبارتخصیصبهنسبتنمایندگاناقناعمذاکرات،ایندرنظامیمسؤوالناصلیهدف.گیرددرمیآمریکا



ثالثشرکتبهفروشیاوآمریکانظامینیروهايدرآنهاکارگیريبهوایرانناتمامهايسفارشساختادامه

چندبهتنهاگزارششدنطوالنیعلتبهامادارد؛قرار«مهرنامه» اختیاردرهاوپاسخپرسشاینمشروح.است

:شودمیاشارهآنکلیدينکته

بهمتحده،ایاالتهوایینیرويتوسعه،وتحقیقاتتوسعه،وریزيبرنامهرئیسمکسون،.بلیامویژنرالنامهاز

در.دهدمیتقلیلرااروپاوآمریکا16 افهايبرنامههزینهفروند،55 خریدهزینهها،16 افمورددر» :کمیته

25 حدودقیمتافزایشآنها،خریدصورتدر.پرداختخواهدبیشتردالرمیلیون245 آمریکاآنها،لغوصورت

(!ایران؟ضرر) .«دالرمیلیون220 = 245 – 25 آمریکاجوییصرفه) بودخواهددالرمیلیون

هاآواکس

:استزیرقراربهآنخالصهکهاستجالبیمطالبناتوهايآواکسبهراجعبحثدرمجلسمذاکراتدر

وفرعیهايپایگاهاضافهبهE-3A هواپیماهايفروند18 شاملوناتهايآواکسبرنامه:ماکسونژنرالنامهاز

همدالرمیلیون100 حدود.شدتصویبناتودفاعوزیرانجلسهدر78 دسامبر6 درکهاستزمینیعملیاتی

.آمریکاستبودجه

افتوسطفادهاستبراياتوماتیکنیمهها،هواوآبتمامبراياياسلحه54C وAIM-54A نامبه:فینیکس

آزمایشموفقیتباباال،ارتفاعوباالهايسرعتدر.هوابههوادیگرهايموشکنوعهربامقایسهغیرقابلها،14

به.C نوعبهشدتکمیلوبهبودبعداA نوع.زیادفواصلوچندگانههايدرگیريدرباالموفقیتباواستشده

فینیکسموشک154 تمام.شددادهبودجهدالرمیلیونAIM-54A، 80موشکفروند210برايدریایینیروي

سفارشفینیکسموشک282 از.استشدهتحویلایرانبهتماماداده،سفارش75 و74 مالیسالدرایرانکه

نمایشیآزمایشیکدرآنواحد2 واستشدهدادهتحویلایرانبهواحد130 ،77 و76 مالیسالدرایران

.استآمده79 مالیسالبودجهدرباقیماندهواحد150 اند،شدهمصرف

سبکجنگیهايکشتیودشمنناوشکنبرمؤثرهواها،انواع.زیردریاییهواپیما،کشتی،برايموشک:هارپون

دریایینیروي.کندمیعملکامپیوترورادارتوسطدشمن،هايناوگانسایروهاکشتیسطحی،هايزیردریاییو

3/106 نشده،دادهتحویلایرانبهموشک208 برايو79 سالبرايدالرمیلیون130 مبلغهارپون240 براي

سالتایدکیلوازموهاموشکاینبودهقرار.استنشدهدادهایرانبهنیزیدکیلوازم.اندخواستهدالرمیلیون

.شونددادهایرانبه80

آزمایشیطیدرموشکدو.284 ایرانبهشدهتحویلفینیکسهايکموشکل:(آمریکاسنايدر) نرترژنرال

هیچگونهایراندر.استشدهآتشوامتحانایرانیخلبانانوایرانبهمتعلقهواپیماهايتوسط1977 در



بنا.استبودهسالدرموشک90 حدود(دفاعوزارت) DOD برايموشکتولیدبرنامه.استنشدهانجامآزمایشی

.استشدهگرفتهتماماآنهاپولشده،تحویلآنچهنوبت؟سهدر.استبوده714 فینیکسموشکاولیهسفارشبه

مابقی.کردندسقوطتصادفدرهواپیمادو.استاصفهانهايپایگاهدراکثراایران،درفروند77 :ها14 اف

استفادهاوراقبهدیگرهواپیماهايدیلتبازمستقلطوربهایرانیاننگهداري،براي.اندماندهباقیسالمتماما

.کنندمی

ساختبراي.استامضاءدستدروشدهامضاءقراردادهایی:(آمریکاسنايبودجهفرعیکمیتهدر) آلنژنرال

روشنهنوزفروند55 اینهزینهکلجمع.اندکردهتمامرافروند55 سفارشایرانیان،16 افهواپیماهاي

استممکن.استکردهخرجپروژهایندردالرمیلیون30 ایرانحالبهتا.گیردانجامیدبامحاسباتی.نیست

کردهلغوچگونهراقراردادآنهاکهدارداینبهبستگی.بگیردتعلقایرانبهقراردادلغوبابتاضافیمخارج

کهاستاینآمریکابرايحلراهنبهتری.اندکردهاعالممابهسفارشلغودرراخودقصدهاایرانیاما.باشند

ریزيبرنامهوبسیجانسانینیرويشده،سفارشتعدادتولیدبرايکهچرا.داردنگهراآنونکندلغوراهاسفارش

:استآمریکابرابردرحلراهسه.استشده

جدیدخریداربهتولیدشدههواپیماهايفروشوسازندهباقراردادحفظ-1

ایرانجریمهوادقراردلغو-2

قبلیگذاريسرمایهعلتبههواپیماهااینخرید) آمریکاهوایینیرويتوسطهواپیماخریدوقراردادحفظ-3

.(بودخواهدصرفهبهمقرونبسیارماهوایینیرويبرايایران،

(79 مارچ9) اسحسموادواستراتژیکودریایینیرويمسلح،نیروهايفرعیکمیتهدرمذاکراتازاستخراج

خواست:گویدمیکمیتهدراینایناییدردرينیرويستادرئیس:ایرانناوشکنهايکشتیسفارشدرباره-

ناوشبیهاستچیزيکشتیاین.بوددالرمیلیون543 مبلغبهDDG-998 کشتیدوبرايدریایینیروياولیه

حتی(آن4 و3 هايشماره) بودشدهلغوکشتیچهارازتادوسفارش،MOU در.ویرجینیاايهستهدریایی

MOU آنکهازجلوترخیلی»:ندهندتحویلایرانرابههاکشتیکهکردندفکريهاآمریکایینیزMOU ازقبل

تمامیابرخیتحویلکهکردمفکردریایینیرويدرایران،حوادثعلتبهشود،امضاء79 فوریه3 در

کهکردیمکاربهشروعبنابراین،.داشتیمنیازشدیداراآنهاخودمان.کنیملغوایرانبهراDDG هايکشتی

کاربهدستفوراشد،امضاءMOU وقتی.شودامضاءMOU آنکهاززودترخیلی.کنیمپیداراآنهايراه

نیرويبرايودبمناسببسیارفرصتیکاین.کردیمدرخواستراآنها.گرفتانجامقانونیاقداماتوشدیم

یکبخواهیماگرمقایسه،براي.آورددستبهمناسبیبسیارقیمتیباوسرعتاینبهراهاکشتیاینکهدریایی

دوحالیکهدر.شدخواهددالرمیلیون548 حدودآنهزینهکنیمتهیه84 سالبرايراDDG-998 کشتی



دالرمیلیون200 یعنی.یکهربرايدالرمیلیون314 یاشودمیدالرمیلیون628 حدودجمعاایرانکشتی

میلیون109 کهخریممیدالرمیلیون638 قیمتبهراهاکشتیاینازتادوداریمما.کشتیهردرجوییصرفه

آنهاتحویلهمچنین.استکمتريظرفیتباوترکوچکمراتببهکهFFG کشتییکبهايدراستکمتردالر

سریعرفتنباالبودجه،تنظیمدرمانگرانییک.است1981 سپتامبروجونهايماهدر،1984 جايبه

تصویبراآیددستبهسال7 یا6 دربایدکههاییکشتیتهیهبرايبودجهتاریخایندرماوقتی.هاستقیمت

ازومغازهبهرفتوانتنمیراکشتیکهاستایندراشکال.استمشکلبودجهآنادارهواقعاکنیم،می

هايکشتیخریدباواقعدراینجا،درکهکاري.بودندترپایینخیلیهاقیمتتوانستیممیاگر.خریدهاقفسه

تحویلبرايحاالراCV کنديکشتییکبتوانیممااگرمثالبراي.استمغازهازخریدشبیهشود،میایران

دالرمیلیون7/1 دهیمسفارشراآنامروزاگرولی.شودمیدالرنمیلیویکآنقیمتبخریم،1981 سال

توانیمنمیکارهیچایران،دیگرکشتیدومورددر.استقبیلاینازایرانهايکشتیخریدوضعیت.بودخواهد

خیلیاولدويآننظیر.خواهیممیهمراآنهاما.کنندلغورادوآنسفارشخودشانآنهاوقتیتابکنیم

انبارهادروشدهتمامآنها.داریممبرمیاحتیاجنیزاستانداردوهارپونفینیکس،هايموشکبهما.استارزان

.«هستند

این.استکالسیکنمونهیکایرانهايکشتیخرید» :کهکندمیاعترافآمریکادریایینیرويفرمانده

قراردسترسدرکهراکشتیتوانستیممااما.رودمیهمنآانتظار.نبودندمادسترسدرهااسلحهوهاکشتی

تا10 ازما.کنیمخریداريبودمانفعبهکشتیهردردالرمیلیون200 ازبیشکهنازلیبسیارقیمتبهگرفت

شوددادهخاتمهفنیلحاظبههاکشتیساختنبهیاوشودمتوقفتولیدخطاگر.کنیممیجوییصرفهدرصد54

دربارهبعدسالدربخواهیمبعداسپسوشودتعطیلکالتولیدوشوندگذاردهکنارکاربهمشغولانسانینیرويو

.«بودخواهدباالترآوريسرسامطوربههاهزینهکنیم،شروع

نظامینامهتفاهمدربختیاردولتامضاءاعتبار

بختیاردولتکهبوداينامهتفاهماعتبارآمریکا،مجالسداخلیمذاکراتدربرانگیزبحثموضوعاتازیکی

پنتاگونمسئوالنمیانمباحثه.بودکردهامضاسقوطحالدررژیمیطرفازوخودمسئولیتروزهايآخریندر

:استتوجهقابلبارهایندرسنانمایندگانو

است؟شدهامضاءMOU اینوقتچه:سؤال

.79 فوریه3 :جواب

بود؟وزیرنخستکسیچه:سؤال

.بودبختیار:جواب

دارد؟MOU وضعیتدراثريچهاین.استمفقوداالثراوبلکهنیست،وزیرنخستتنهانهبختیارآقايحاال:سؤال



یادداشتاینالمللیبینمقرراتمطابقکهاستاینمندرك.بگذارداثريکمترینکنمنمیتصورمن:جواب

!اندنکردهانکارهمراآنواستشدهامضاءزمانآندرشدهناختهشوقانونیدولتیکتوسط

است؟شدهآنجادرانقالبیککهایدنخواندهمطبوعاتدرآیاکنید؟میزندگیاحالمدنیايدرشما:سؤال

.استدرستبله:جواب

باشماهستیم،طرف،ایمداشتهخوبیروابطهاسالکهدولتیباگوییکهکنیدمیصحبتجوريشما:سؤال

دارید؟روابطیچهایرانکنونیحکومت

.نیستمنمسؤولیتقلمرودر.نداریمايرابطههیچ:جواب

دارید؟خبررفته،ازبینایراندرکهماوسایلقیمتازشماآیا:سؤال

.خیر:جواب

استاینقضیهواقعاما.پذیریدنمیراآن!نداریددوستشماالبته.کنیممیکمکایرانبهداریمواقعاما:سؤال

دانیمنمیزیادمادرحالیکه.دهندمیدستازدالرمیلیون200 فقطواندگذاشتهدالرمیلیون600 آنهاکه

است؟چقدرمابرواردخسارات

(استشدهحذف):جواب

دهیم؟میخمینیقايآبهدهیم،نمیبختیاربهدهیم؟میکسیچهبهراپولاینداریمما:سؤال

ماستاختیاردروکشورایندرکهریزیممیگردانتنخواهحساببهدهیم؟نمیهیچکسبهراپولاینما:جواب

حالهربهاما.(اندشدهحذفمیاندرخطیککهاستشدهمطرحمباحثیاست،شدهحذفسنداصلدر)...و

.ماندمیاینجادرپولواینجاستدرحسابها،کشتیخریدازايجد:کهدهدمیتوضیحدریایینیرويفرمانده

(حذف....) داریمخارجیداخلیفروشقرارداددالرمیلیونچهلما

مجروحرامااتباعواستبردهبینازراآمریکاوسایلندارد،ثباتتنهانهکههستیمروروبهدولتیباما:سؤال

اززیاديتوجهات.استکردهقطعرااسرائیلماپیمانهمینترنزدیکنفتبلکه،رامانفتتنهانهواستساخته

ندادهرخایراندرخبريهیچگوییکهکنیمعملايگونهبهکهگوییدمیشماحال.شدخواهدجلباسرائیل

.بدهیمپسایرانبهرادالرمیلیون700 اینبایدکهکنمنمیفکرمناما.بخریمراهاکشتیاینبایدمااست؟

پولاینبایدایرانازجدايمادریایینیرويودهیممیلیتونکمپانیبه.دهیمنمیایرانبهپولمااما:جواب

شکایتماعلیهآنهاندهیم،لیتونبهراآنمااگروایراننهآمریکاستقراردادشطرف.بدهدلیتونبهرا

ایران.کندمیمادریایینیرويبههزینهپرداختبهموظفرادولتآنکهاستچنانایرانباقرارداد.کنندمی

.استکردهپرداختقبالدالرمیلیون628 نیز4 و3 هايکشتیبراياوواقعدرواستموظف

.استنشدهدادهتحویلایرانبه.استانباردروشدهتماماستانداردوفینیکستولید:کلریتور

دالرمیلیون800 حسابموجودي.استدالربیلیون7/7 بابرابرایرانشدهلغوسفارشاتمبلغکلجمع:گریوز

.داردمیبرحسابازکهداردنیازدالربیلیون3/1 بهآمریکاایران،تعهداتتمامیپرداختبراي.79 ژانویهدر

وشدخواهدپرداختهاهزینهسایربابتتماماکهچرا.آوردنخواهددستبهحساباینازپولیایران:گریوز

.رسیدخواهدصفربهموجودي



ایراناوضاعدرباره( 79 فوریه14) آمریکانمایندگانمجلسمذاکراتاز

فوریه14 مذاکرهدر.بودآنهاامنیتیهاينگرانیها،آمریکاییبرايقراردادمالیمباحثازترمهممسالهاما

:استروشنسالهماینکنگره1979

:ناوشکن4مسألهبهپاسخدر(خارجهاموروزارتکفیل) نئوسام

فروشید؟میبالفاصلهراکشتی4 شماآیا:(ادواردز) :سؤال

کنممیفکرمنهمآنوبودخواهدآنهاتاي2 بفروشیم،راچیزيخواستیماگرکهایمکردهموافقتما:جواب

.باشدنامعینهنوز

بفروشیم؟راآنهاکهکنیدمیتوصیهجدید،حکومتازخودتاناطالعاتبراساسشماآیا:سؤال

ماهیتدربارهبیشتريچیزهايخیلیداریمنیازما.شودگفتهچیزيکهباشدزودهنوزکهکنممیفکرمن:جواب

.بدانیمکافیاندازهبههنوزکهکنمنمیتصورمن.بدانیمایرانجدیدحکومت

بسیاروسائلباسیاههايجعبهماآیا(استبودههواپیماهارويکهها14 افسیاههايجعبهموردرد) :سؤال

ایم؟برداشتهها14 افرويازراالکترونیکیحساس

(ایمبرنداشتهیعنی).استدرستاینخیر،دارممنکهاطالعاتیبا:(نئوسام) جواب

ایم؟برنداشتهماچرا:سؤال

اختیاردراست،ضروريآنعملیاتبرايوهستندهواپیماازبخشیکهسیاههايجعبه:(Kelleyفرمانده) جواب

.آنهاستدستدرهمهنوزوبودهایرانیانهوایینیروي

درکهاظهاراتبرخیازبعدخصوصابیابیم،دستآنبهکهکردیماحساسماروزهاآندر:(تئوسام) جواب

سپس.کردمیترسختمشکالتبهرامابرخوردبرداریم،راآنهابودیمدرصدداگر،استشدهمابهحملهمورد

موقعیتاما:کهدهدمیتوضیح(Kelly) کلیفرمانده،(Burlisen) دیگرنمایندهیکسؤالوصحبتدنبالهدر

راآنامنیتیامورودکردنمیمواظبتها14 افهواپیماهايازمرتبایرانهوایینیرويدانیممیبودیم،که

بهچهدانیمنمیهممابعد،بهگذشتهجمعهروزمسائلدربارهونیستندآنجاماافرادحاالاما.کردندمیرعایت

(اندشدهحذفهاصحبتبقیه).......بگوییمشما

نیستند؟ها14 افبررويکهاندربودهمدتایندرراهاجعبهآیا:سؤال

دستبهکهها14 افامنیتدربارهکندمیمشابهیسؤاالت(Dicks) دیکسنامبهاينماینده،دیگرنوبتدرباز

(مذاکراتحذف).....امانداریمآنهاازخبريدهد،میجوابنئوسام.نیفتندهاروس

اپیماهايهواینامنیتحفظمورددرآنهاباقرارداديفروختیمایرانبهراها14 افاینماوقتیآیا:سؤال

اطالعاتموافقتنامهیک،.ایمکردهامضاءموافقتنامهآنهاباموضوعدودربارهما:(Kelly) جوابنداشتیم؟حساس

کهاستکردهتعهدایرانآنطیواستشدهامضاء74 اواخردرآمریکاوایرانبینکهاستعمومیامنیتی



دراما.استشدهتکرارمشابهیتعهدسفارشاتپذیرشهاينامهدراینبرعالوه*.کندتأمینرامااقالمامنیت

.نداردوجودهواپیماهاگرفتنپسبازمورددرآمریکابرايحتیتعهداتآن

یااوازکهکردیمسعیماآیابودند،آرامترنسبتااحوالواوضاعکهموقعیشاه،خروجازقبلآیا:سؤال

آنجاازراحساسوسائلآنصورتاینغیردروکنندعملراخودامنیتیتعهدکهخواستیماواطرافرهبران

بیاورند؟بیرون

ومسلحنیروهايفرماندهانشاه،باشدندفرستادهایرانبهنمایندگانیکهکنممیتصورمن:(Kelly) جواب

(معنادارسکوت.....نتیجه؟) کردندصحبتحساسوسائلآنمورددرمانگرانیدرباره،ترپایینمراتبافسران

کردیدصحبتآنهااخراجمورددرسایرینوشاهبابدانمخواهممیندارم،نمایندگاناعزامبهکاريمن:سؤال

نمودید؟عملو

بهبحثکجاهربازو)......نگرفتانجاممن،اطالعبراساساما.استکاملاطالعاتمکهنیستممطمئنمن:جواب

.(استشدهحذفمطلباستهرسیدحساسمراحل

هايقراردادپیچیدگیدادننشانبرايامااستکنندهخستهچهاگرآمریکانمایندگانمجلسمذاکراتمطالعه

ضروريانقالب،پیروزيازبعدآمریکادولتبامسائلاینحلمشکالتوموانعنیزوآمریکااهدافنظامی،

.است

هاقراردادونظامیتجهیزاتسفارشاتیتوضعازایراندفاعوزارتگزارش

نگهداريوحفظارتش،وضعیتداشت،قرارموقتدولتبرابردرکهمسائلیینترحساسوینترپیچیدهازیکی

آمریکانظامیپیشرفتهتجهیزاتخریدسفارشقراردادهايبهرسیدگیوسابقرژیمدرشدهخریداريتجهیزات

نبودقادرایرانارتشپرسنلکهبودحديبهآمریکاازپیشرفتههايسالحخریدهايطحس.بودکشورهاسایرو

مستشارهزاراندرنتیحهگیرند،فراراآنهامدیریتومربوطهفنونشدند،میخریداريتجهیزاتاینکهسرعتیبه

همکاريناگهانیقطع.داشتتعلقایرانبهوسایلاین.کردندمیکارایراندرگزافهايحقوقبانظامی

شدهقطعکلیبهجدیدپیچیدهتجهیزاتسفارشچهاگر.کردمیتضعیفشدتبهراارتشآمریکایی،کارشناسان

تأمینوتهیهدومموضوع.بودضروريموجودوشدهخریداريوسایلازاستفادهبرايپرسنلآموزشامابود

.بودشدهخریداريتجهیزاتیدکیلوازم

برخارجیهايقدرتگستردهسیطرهعلتبه(انقالبتامرداد28 کودتاي) 1357 تا1332 هايالسطی

شاهدولتعملکرد.بودشدهامضاءآمریکاباایرانمیاناقتصادي-امنیتیونظامیمتعددقراردادهايایران،

کهطوريبه.نداشتکافیآگاهیآنهامحتوايوقراردادهااینتعدادازایراندرنهاديهیچکهبودآنچنان

یزديابراهیم.آورددستبهقراردادهااینازفهرستینتوانستابتدادرموقتدولتانقالب،پیروزيازبعد



همقراردادهاییمورددرحتی.بودموردبهموردوتدریجیقراردادها،اینازماآگاهیوآشنایی» :گویدمی

امضاءراقراردادهااینکهمسؤولیمقامات.نبوددسترسدرکافیاطالعاتشدیم،میمطلعآنهاوجودازکه

اطالعاتهمهدادنبهحاضرس،ترازبودندماندهکههمآنهاییوبودندرفتهکشورازاکثراوعمومابودند،کرده

.«نبودند

همراهیبهرایارانشوبازرگانکهداشتقرارخودچپگرايمخالفانفشارتحتموقتدولتدیگر،سوياز

مطرحانتقاديمحورهايازیکیآمریکابانظامیقراردادهايلغو.کردندمیمتهمامپریالیسمکنیصافجادهو

مرتبهمه..ومبارزمسلمانانجنبشخلق،مجاهدینفدایی،هايچریکتوده،حزب.بودچپهايگروهسوياز

دیدیکبادرخواست،این» یزدي،عقیدهبهاما.شودلغوبالدرنگیخارجقراردادهايکلیهکهدادندمیشعار

بهواکنشدر.«استبودهایرانتعهداتوقراردادهاماهیتوتعدادازآنهااطالععدمازناشیبینانه،خوش

:کرداعالممطبوعاتیمصاحبهیکدریزديابراهیمنهایتاوبررسیراموضوعموقتدولتها،درخواستاین

قراردادهايتمامیلغو.قراردادهاستاینازبعضیگرويدرخارجیهايبانکدرایرانثروتدالرمیلیاردها»

درموقتدولتچهاگر.(19/7/58 اطالعات،روزنامه) «استایرانضرربهبررسیومطالعهبدونخارجی

بررسیموردیکبهیکقراردادهااینبودمالزاینوجودبابود،قرارگرفتهبختیارتوسطشدهانجامعملبرابر

تجدیدنظریالغوموردحسببربودایرانمنافععلیهکهآنها،ازیکهرآمریکابامذاکرهدروگیرندقراردقیق

.شود

به.بودمواجهبیرونیمداخالتودشوارشرایطباروزهاآندرهمایراندفاعوزارتکهبودحالیدراین

برنظارتدولت،موازاتبهرسماوعمالانقالبشوراي» داشت،عضویتنیزانقالبشورايدرکهيیزدروایت

عنوانبهراوظیفهاینانقالبشورايجانبازايخامنهاهللاآیتوبودگرفتهبرعهدهرامسلحنیروهايوارتش

دکتراماشد،میمنجروظایفتداخلبهموراديدرچهاگرکار،شکلاین.داشتندبرعهدهدفاعوزیرمعاون

بسیارشرایطآندرهماهنگیوحضوراین.کندایجادراالزمهماهنگیبودتوانستهخودخاصروحیهباچمران

انتخابفرماندهانمیانازرامشتركستادرئیسوقتیبازرگان،مهندسمثال،عنوانبه.بودکارسازوضروري

نهمن» :گفتآنروحانیاعضايبهخطابانقالبشورايدربازرگانمهندس.فتگرقراراعتراضموردکرد،

انقالبشوراينمایندهبهخطاب) شما.دارمنظامیفرماندهانبازیاديآشنایینهوامبودهارتشدرفرمانده

وشایستهکهراکسهرآنهامیانازوکنیدمطالعهارتشدومرکنادارهدرراافسرانسوابقبروید(ارتشدر

معرفیکهکسیهربارونبودمؤثرچندانهمرویهایناما.«دهممیحکممنوکنیدمعرفیدیدید،مناسب

شادروانمعرفیازبعدموارد،اینازیکی.شدمیشروعهاداستانسراییحاکم،سیاسیملتهبجودرشد،می

آقايکههنگامی.بودارتشبرجستهوالیقبسیارافسرانازفالحیتیمسار.بودفالحیاهللاولیتیمسارشهید

شیرازدررااوهستند،وابستهکجابهکهنشدروشنهمچندانکهافراديکرد،صادررااوحکمبازرگانمهندس

بهچمراندکترانتصابازقبلتا،(ترتیببدین) .گرفتصورتشدیديهاياعتراض.کردندبازداشتتهرانو



دکتررفتنبااما.نداشتوجوددولتبامشترك،ستادرئیسودفاعوزیرمیانچندانیهماهنگیاع،دفوزارت

عارفانهروشوروحیههمانباچمراندکتراینبرعالوه.آمدوجودبههماهنگیایندفاع،وزارتبهچمران

.«کندجلبخودبهرانظامیفرماندهاناحترامواعتمادتوانستخود

ایرانتسلیحاتیوضعیتهايگزارشتهیه

وبختیاردولتروزهايآخریندرنظامیهايسفارشلغوتفاهمنامهمفادازاطالعازبعدشرایط،ایندر

چمراندکتردستوربهوخارجهاموروزارتدرخواستبهآمریکانمایندگانمجلسمذاکراتمشروحبررسی

شدهتحویلوانجامقراردادهاياولیه،هايقراردادکلازگزارشیایراناسالمیجمهوريارتشستادمسؤوالن

.کردندارسالوتهیهابقاقراردادهايوشدهفسخهايقراردادو

ارسال20/3/1358 دردفاعوزارتوقتتسلیحاتیمعاونکامکارسرهنگمرحومتوسطجامعگزارشاولین

تجهیزات،ازیکهروضعیتنیزوآمریکادفاعوزارتاعزامینمایندگانباوگوگفتمشروحگزارشایندر.شد

نمایندهودفاعوزیربهگزارشیدرهوایی،نیرويفرماندهاین،برعالوه.بودآمدهایران،بهشدهفروخته

دریایینیروي.کردگزارشراهوایینیرويآتیهاينیازمنديومهمبسیارواساسیمشکالتانقالب،شواري

جداگانهگزارشدوهوایینیرويفرماندهاین،برعالوه.دادگزارشرادریاییناوهايبهمربوطمشکالتنیز

دومگزارشو14 افهواپیماهايدربارهعمومیاطالعاتاولگزارش.کردتسلیم14 افهواپیماهايدرباره

.شدداده16 افپیمايهواسفارشوضعیتازهمگزارشیک.دادمیشرحراهاهواپیمااینوضعیت

وتهیهبختیارزماندرقراردادهالغووضعیتازرازیرگزارشدفاعوزارتموقت،دولتدستوربههمچنین

:کردارسال

:سازدمیآگاهراعالیمقام»

فرمودندمقرررسیدعرضبهخارجیکشورهايبامنعقدهنظامیقراردادهايلغومورددرکهگزارشیذیل-1

.نمایندمسافرتایرانبهمذاکراتوتوجیهبرايتاآیدعملبهدعوتقراردادطرفهايگروهازکه

ویافتهحضورتسلیحاتیمعاونتدر1/3/1358 تاریخدرآمریکادفاعوزارتگروهصادرهاوامراجرايدر-2

کنندهشرکتافرادلیست.رسدمیاستحضاربهآنخالصهکهگردیدمطرحسؤاالتیوتوجیهراایرانیکارگروه

و(پنجماداره) کلستاددرعیناتسلیحاتیمعاونتدرتوجیهمشابهضمنا.است1 پیوستبرابرتوجیهجلسهایندر

.استآمدهعملبهگانهسهنیروهاي

:نمودندبیانتوجیهضمنآمریکاییتیمکهمطالبیخالصه-3



در) ایرانیمقاماتوآمریکادفاعوزارتبینکه14/11/1357 مورخنامهتفاهممورددرجلسهابتدايدر:الف

وزارتنزدمسلحنیروهايگردانتنخواهحساب) Trust Fund مورددرهمچنینوبودشدهمبادله(سابقرژیم

.نمودصحبت(آمریکادفاع

وسائل،قراردادردالمیلیارد20 حدوددرجمعا1979 سالاوایلتا1966 سالدرخریدشروعابتداياز:ب

هنوزآنمیلیارد11 حدودوتحویلآنمیلیارد9 حدودفوقتاریختاکهامضاءمربوطههايپشتیبانیوتجهیزات

یالغوماندهباقیمیلیارد11 ازمیلیارد9 حدود14/11/1357 مورخنامهتفاهمامضايباکهنگردیدهتحویل

نیروهايبینمنعقدهقراردادهايکلیهگرفتننظردربا) ایراناسالمیجمهوريارتشقراردادهايماندهوتقلیل

وسیلهبهآنهاازتعدادينیزانقالبازپسکهبودهباقیمیلیارد2 حدوددر(آمریکادفاعوزارتوایرانیمسلح

.استگردیدهلغوراساآمریکایاوایراندولت

دالرمیلیون800 حدوددرمبلغیتفاهمنامهامضايازقبلTrust Fundگردانتنخواهحسابمالیوضعیت:پ

برايباالیادشدهرقمازاعتبارهزینهباگردیدنمیلغوقراردادهااگرکهبودموجودگردانتنخواهحسابدر

زواریشدهیادحساببهدالرمیلیون750 حدودماههسههربایستیمیایراندولتاجرادستدرقراردادهاي

مارچتاریخدرآمریکادفاعوزارتالذکرفوقهزینهروندباگردیدنمیامضاءتفاهمنامهکهصورتیدرنمودمی

فیقراردادهايکلیهموجوديعدمعلتبهوهزینهراایراندولتموجوديکلیه(1358 فروردین) 1979

لغوباکهگردیدمیمطالبهایراندولتازفسخحقعنوانبهنیزمتنابهیمبالغولغوراسااتوماتیکطوربهمابین

.استآمدهعملبهجلوگیريکاراینازتسلیحاتیبزرگقرارداهاينمودن

ارتشگردانتنخواهموجوديدالرمیلیون800 محلاز(تفاهمنامهامضايتاریخ) 14/11/1357 تاریخاز:ت

آمریکاارتشنیروهايوثالثکشوربهآنفروشکاناملیکنشدهلغوکهقراردادهاییجهتمبالغیایران،

دروگردیدهبرداشتمزبورطلبازقراردادنهاییتکلیفشدنروشنتاساختخطادامهمنظوربهداردوجود

11 تاریخدرحسابجبريجمعنتیجتاکهشدهریختهحساببهشدهلغواقالمازبعضیفروشازمبالغیمقابل

.استدالرمیلیون275 بربالغ(20/2/1358 برابر) 1979 مه

مقداريخودآمریکادفاعوزارتتصویبصورتدرکهنمودهآمریکاکنگرهبهپیشنهاديآمریکادفاعوزارت:ث

رابرگشتقابلمبالغوخریداريدالرمیلیارد3/1 ارزشبهشدهلغونامهتفاهمدرآنهاقراردادکهوسائلیاز

نظربهلیکنبرسد،تصویببهجاريسالمهماهاواخرتابودقرارپیشنهاداین.نمایدواریزرانایدولتحساببه

.استنگردیدهحاصلاينتیجهتاکنونمابینفیسیاسیمسائلمناسبتبهرسدمی

:مختلففرضیاتمبنايبرTrust Fundحسابموجوديوضعیتتغییرات:ج

فروشگرفتننظردربا.نرسدتصویببه(دالرمیلیارد3/1) کنگرهبههاديپیشنبودجهمتممکهصورتیدر(1)

میلیون6/91 بربالغ(9/4/58) 1979 ژوئنماهآخردرگردانتنخواهحسابموجودياقالم،ازدیگرقسمتی

.میشوددالر



166/-مبلغ(8/7/58) 1979 سپتامبرآخردرموجودينباشدنیزسایرینبهاقالمفروشامکانصورتیکهدر(2)

نیزدالرمیلیون550 حدوددرعالوهبهوبودخواهددالرمیلیون341 مبلغ79 سالآخردرودالرمیلیون

.شدخواهدمطالبهفسخهزینهبابت

گردانتنخواهحسابموجوديبرگشتقابلمبالغاحتساببابشوندمتممبودجهتصویببهموفقکهصورتیدر(3)

پیداتقلیلدالرمیلیون390 بهنیزفسخهزینهمبلغضمناوبودخواهددالرمیلیون182 مسیحیسالآخردر

.کردخواهد

آمریکادریایینیرويبوسیلهاسپروزهايناوشکنفروند4 ازدیگرفرونددوخریدومتممتصویبفرضبه(4)

دالرمیلیون180 بهفسخهزینهدالرمیلیون497 بربالغ1979 سالپایاندرگردانتنخواهحسابموجودي

.کردخواهدپیداتقلیل

گردانتنخواهحسابموجوديگردندموفقشدهبینیپیشاقالمکلیهفروشمورددروتصویببودجهمتمماگر(5)

نمیلیو90 فقطقراردادهافسخهزینهوشدخواهدبالغدالرمیلیون651 رقمبهمسیحیجاريسالآخردر

.شودمیدالر

کهنیزاصلیاقالمبهمربوطهايFMS مورددر(گزارش3 ماده) عمومیتوجیهبرعالوهآمریکاییهیأت-5

آنهالغوازناشیمالیاثراتکهنمودندتشریحجداگانهراقراردادهرموجودوضعوبحثشدهلغوآنهاخرید

.است2 پیوستبرابراصلیقراردادهايوضعیتواستمنظورباال3 بنددر

قراردادهاادامهامکان-6

1979 جوالي10 تاریخدرگردانتنخواهحسابموجودياینکهبهتوجهباکهداشتنداظهارآمریکاییمقامات

حساباینبهوجهواریزمورددرایراندولتاستالزمقراردادهاادامهبرايرسیدخواهدصفربه(15/4/58)

نیروها،معاونت،اینبهمربوطکهدالرمیلیون6/276 مبلغبهجمعاهاییحسابصورتمنظورینبدونمایداقدام

موردحساببه1979 جواليتااستبهترمبلغاینکهداشتنداظهارونمودهارائهاستژاندارمريوکلستاد

مقرراتوقوانینبهوجهتبابرسدصفربهحسابموجوديکهموقعیهرصورتاینغیردر.شودواریزبحث

FMSویدکیقطعاتوعمدهاقالمازاعموسیلهنوعهیچارسالامکانوشدهبستهبحثموردحسابآمریکا

قادرآمریکادفاعوزارتشودپرداختحسابصورتازمبلغیکهصورتیدرولی.بودنخواهدمقدورغیره،

جهتدرراآمریکاییسناتورهاينظرنمایدسعیومطرحرهکنگدرراایراندفاعوزارتنیتحسنبودنخواهد

لزومموردتجهیزاتویدکیقطعاتقراردادهايادامهواسپرونزهادیگرفرونددوفروشومتممبودجهتصویب

.نمایدجلبآتی

زیرینطالبمداشتراآنهاازقسمتیمجددادامهتقاضايایراندولتکهشدهلغواقالمازقبیلآنمورددر-7

:نمودندعنوانرا

یدکیقطعات:الف



محلازنیزآنهاهايپرداختوداردادامهقبلیقراردادهايبایدکیقطعاتساختکهنمایندمیاظهار

ارسالازگردانتنخواهحسابوضعوطرفینکلیسیاستشدنروشنتالیکنشود،میانجامگردانتنخواه

محدوديمبلغایراندولتچنانچهنمایندمیپیشنهادلیکننمود،خواهنداريخوددایرانبهضروريقطعات

دهد،قرارآمریکادفاعوزارتاختیاردرايجداگانهحسابتحتحیاتیوضروريبسیارقطعاتتأمینبراي

.بودخواهدبالمانعقطعاتگونهاینارسال

RF-4E شناساییهواپیماي:ب

سپسوگردیدفسخیادشدهتفاهمنامهبرابرکالوخریداريمذکورهواپیمايازروندف16 قراردادفقرهدوطی

لیکناست،نیازموردآنهاازفروندهشتکهشداعالمآمریکامقاماتبهمجدداهوایینیرويخواستهبرمبناي

حاضرحالدردالرنمیلیو5/67 مبلغقراردادلغواینکهبهباتوجهنمودنداعالمضمنیطوربهاعزامیهیأت

شدخواهدخوددارينیازموردفروند8 تحویلازفیمابینسیاستشدنروشنتامعهذا.داردهزینهایرانبراي

ساختخطشدنمتوقفبهتوجهباهواپیماهاقیمتوتحویلتاریخفروند8 فروشتصویبصورتدرحتیو

.نمودخواهدتغییر

:دریایینیرويهارگونموشک:پ

تصمیمازپسآنتجهیزاتازبعضیبودنسريبهتوجهباباالبندرعایتبرعالوهنیزموشکاینمورددر

مشابهاقالمهمچنینوآنهاحفاظتوداشتننگهسريمورددرکافیاطمینانبایستیکلیسیاستمورددرنهایی

.نمایندتحویلبهاقدامتاشوددادهآمریکادولتبه

باکهنمودنداظهارایرانیکارگروهسؤاالتقبالدرشدهعنوانمطالبکلیتوجیهضمنآمریکاییمقامات-7

ونیستمیسرایراندرسؤاالتاینبهپاسخگوییسؤاالتبودنمتنوعودولتینبینموجودسیاسیجوبهتوجه

تعیینبهمربوطمذاکراتجهتالزمراتاختیاداشتنباجیحاترایرانمقاماتازمتشکلتیمیکهنمودندپیشنهاد

.نمایندسفرآمریکاکشوربهنظامیمسائلوقراردادهامورددرکلیسیاست

:قراردادهاوضعیت-8

:استزیرشرحبهآمریکادفاعوزارتبامنعقدهقراردادهايوضعیتکلیطوربه

:شدهلغوقراردادهاي:الف

نامهموافقتدرتغییرباوقراردادهالغوجهتدرنیروهااعالمو14/11/57 تاریخدر(MOU) موافقنامهبرابر

3 پیوستبرابر

:شدهابقاءقراردادهاي:ب

.استآمدهعملبه4 پیوستبرابرقراردادهاازتعداديادامهتقاضايکلستادهماهنگیونیروهاخواستهبهبنا

.استنشدهشخصمتاکنونآنهاابقاءیاولغوکهقراردادهایی:پ

اعالمقطعینظریهنیروهاتاکنونولیرسیدهامضاءبهمعاونتاینونیروهاتوسطآنهاقراردادکهاقالمی

.اندننموده



:شدهانجامهايبحث-9

ایراناسالمیجمهوريزمینینیروينظر:الف

استحسابرسیمسألهیکاینونداریمکاريانددادهارائهراارقامیچهتوجیهایندرهاآمریکاییاینکهبهما

شدهخریداريوسایلنگهداريمنظوربهکهاستقراردادهاییابقاءاستمهمکهچیزي.جداگانهاستامريکه

.قطعاتویژهبهاستنیازموردموجود

ایراناسالمیجمهوريارتشهوایینیروي:ب

.استحسابرسیعملیکونهجداگااستامريهاحسابصورتبهرسیدگیسقموصحت(1)

مبنیگردیدهابالغهوایینیرويبهدفاعوزارتمقامتیمساربوسیلهکهدولتریزيطرحراهنماییبهتوجهبا(2)

بنابراینباشند،کاربهآمادهکالموجودهلیکوپترهايوهوایینیرويوسائلکهاستایندولتسیاست» اینکهبر

.«آیدعملبهکارشناسحداقلویدکیوسائلآوردنبراياقدامموجوداردادهايقرازاستفادهبااستالزم

وبودهآمریکادولتنمایندگانبامذاکرهمشغولحیاتیوضروريبسیارقطعاتتأمینمنظوربهحاضردرحال

وزارتختیارادرقطعاتگونهاینتأمینبرايالحسابعلیطوربهدالرمیلیون5 حدوددرمبلغیاستنظردر

تصویبصورتدرايجداگانهاقداماتسالیانهنیازموردیدکیقطعاتمورددرضمناوشودگذاردهآمریکادفاع

.گیردانجامبایستیمی

ایراناسالمیجمهوريدریایینیروينظر:پ

وطرفهکیکالکهاستخاصیشرایطدارايFMS Case خارجیکشورهايبهاسلحهفروشقراردادهاي(1)

بهمذکورشرایطعینبرگیککهاستآمریکادولتمنافعبیشترچههرحفظجهتدروایراندولتضرربه

.شودمیتقدیمپیوست

:شوندمیتقسیمدستهدوبهپروازيهايیگانوشناورهايیگاننیازموردیدکیقطعاتاصوٌال(2)

اروپاییوآمریکاییتجارتیعمنابازتهیهقابلوتأمینقابلقطعات(الف)

آمریکادولتدفاعوزارتطریقازتهیهقابلوتأمینقابلقطعات(ب)

جهتدرشودمعینوتعیینوشودمذاکرهآمریکاییمقاماتباباید(ب) ردیفیدکیقطعاتتهیهمورددر

درواستقبولقابلسیاسینظرازپیشنهاديشرایطآیاونمایندمیپیشنهادآنهاشرایطیچهقطعاتاینتأمین

خیر؟یااستدفاعقابلمردماعتراضصورت

راشرایطینماییمسعیبایداالمکانحتیشودتکرارکهنیستصالحبهگذشتهوضعیتکهاستاینمسلمقدر

غیرمتعهدوملیحاکمیتبهکهسیاسیشرطهرقبولازوباشدداشتهمالیجنبهفقطکهبقبوالنیمهاآمریکاییبه

جهتنیروهاطرفازايجانبههمهبررسیبایدباالخواستهاجرايبرايشودخودداريبزندلطمهمادولتبودن

.شوداتخاذمتعاقباالزمتصمیماتحاصلهنتایجمبنايبروگیردصورتیدکیقطعاتتأمینجدیدمنابعکردنپیدا

:نتیجه-10

وپشتیبانیوپرسنلمورددرکلستادوسیلهوزیرنخستجنابتوجیهوشدهانجامهايبحثازگیرينتیجهبا

وزارتمقامتیمساربودمطرحشدهابقاءقراردادهاياقساطپرداختموضوعکه7/3/57 مورخجلسهدراینکه



احتماالدهآیندرماارتش» :نمودندبیانزیرشرحبهرااسالمیجمهوريارتشکلیسیاستمجدداملیدفاع

.کردخواهیمنگهداريراوسائلوموجودهايسالحتمامبیشترتحركباولیداشتخواهدرافعلیتعدادنصف

هلیکوپتروهواپیماتانک،مانندوسیلهآنبایدبفروشیمجدیدسازماناساسبرراآنازتعداديبخواهیماگرحتی

ازهستیممجبورنگهدارياینبرايوداریمنیازقويخیلینگهداريسیستمیکبهمابنابراینباشد،کاربهقابل

دراستممکن.استشدهگفتهخمینیامامبهنیزموضوعاینوآمریکاازحتیکنیماستفادهمتخصصینوجود

فروشندمیجنسناتواعضاءبهکهکارخانجاتیازراقطعاتازبعضیکهکنیمبررسیبتوانیمریزيطرحاین

صالحخالصهطوربه.داردالزمجامعیبررسیامراینالبتهکنیمخریدارياصلیکمپانیازاینکهجايبهخریمب

.«برسانیمحداکثربهارتشدررانگهداريکهاستاینما

:اینکهبهتوجهبارسدمینتیجهاینبه

فروشبهیاوشوندنگهداريوسائلایناینکهازاعمموجودوسائلبرايقوينگهداريسیستمیکبهنیاز:الف

.برسند

کلستادتأییدونیروهاخواستهبهبنا(4 شمارهپیوست) آمریکادولتباشدهابقاءقراردادهاي:ب

میلیون341 حدودمسیحیجاريسالپایاندرنشودخریدبازآمریکاتوسطشدهلغوقراردادهايچنانچه:پ

.شدخواهدمطالبهایراندولتازوبودخواهدفسخحقهزینهنیزدالرمیلیون550 وبدهکاريدالر

کشورآنکنگرهدرآمریکادفاعوزارتدرخواستیمتممبودجهتصویببهکمکبتوانکهسیاسیاعمال:ث

بهشدهلغووسائلمازادفروشوآمریکادریایینیرويبوسیلهدیگرناوشکنفرونددوخریدهمچنینونمود

راباالبدهیوکسريتنهانهمسیحیجاريسالآخردرایراندولتموجوديشدخواهدسببکهدیگرلدو

قراردادهافسخهزینه) کهبودخواهدموجودنیزدالرمیلیون651 حدودبلکهداشتنخواهدرا(9 مادهپبند)

برايلزومصورتدرمتخصصینهزینهویدکیقطعاتتأمینبراي(کندمیپیداتقلیلدالرمیلیون90 بهنیز

.بودنخواهدالمالبیتتحمیلايهزینهوبودهکافیمدتی

قطعاتخریدنظراز) آمریکادولتبهراایراناسالمیجمهوريدولتوابستگیقطعاتخریداینکهضمن

پیشنهاديمتممودجهبتصویبو1979 سپتامبرتاوقتاغتنامایجادمنظوربهلیکنکرد،خواهدحفظ(یدکی

نظرازفقطوابستگیاینگرفتننظردرباکهاستاصلحدیگرمنابعبهاقالمسایرفروشوآمریکاکنگرهتوسط

پیشنهادبهبناوباشدضروريهاحسابصورتوجوهازمقداريپرداختالغیر،ووجهپرداختووسیلهخرید

مجددابالغوایرانارتشخریدهايوضعنمودنروشنجهتیمیتنیزفاصلهایندرآمریکادولتنمایندگان

.شونداعزامآمریکابهامورخارجهوزارتنمایندگانوسیلهدولتسیاست

:پیشنهاد-11

استدعاتصویبصورتدراستموجودوضعنگهداشتنوحفظدولتسیاستکهصورتیدرباالمراتببهعنایتبا

:نمایندابالغزیردمواربرايراعالیاوامردارد



(4 پیوست) استرسیدهنیزکلستادتأییدبهکهنیروهانیازموردقراردادهايابقاء:الف

ژوئیهتاریختاخودشاناظهاربهبناحسابموجوديبهتوجهبااینکهبرمبنیآمریکادولتبهاينامهتهیه:ب

وتسلیحاتیمعاونتوسیلهشدهارائههايحسابورتصازقسمتیپرداخت.رسیدنخواهدصفربهکهجاريسال

.بودخواهدبالمانع(جاريسالژوئن) حسابرسیدنصفربهزمانازقبلحداقلنیروها

اعالمجهتآمریکابهنیروهاوکلستاددفاع،وزارتامورخارجه،وزارتنمایندگانازتیمیاعزاموتعیین:پ

دولتنمایندگانبوسیلهتهراندرآنپاسخامکانکهقراردادهاکلیعیتوضدربیشتربررسیودولتسیاست

.نبودمقدورآمریکا

ملیدفاعوزیرتسلیحاتیمعاون

کامکارجهانگیرستادسرهنگ
20/3/58

ارتشنظامیتجهیزاتمسائلپیرامونآمریکانمایندگانبامذاکره

روشنبرايآمریکاییمقاماتباوگوگفتودیدارم،الزجانبیمطالعاتوارتشهايگزارشدریافتازبعد

مستقیمتماسباروشن،عللبهبناچمران،دکترمرحومکرد،پیداضرورتملت،حقوقاحقاقووضعیتشدن

عالیشورايدررامسألهاینونبودموافقمذاکرهبرايارتشفرماندهانباآمریکادفاعوزارتنمایندگان

دووکنددنبالراوگوهاگفتاینخارجهاموروزارتشد،قرارشورا،نظربراساسوردهکمطرحملیامنیت

.شدندمعرفیوگوهاگفتایندرشرکتبرايدفاعوزارتجانبازنمایندهنفر

.گرفتصورتخارجهاموروزارتدر11/4/58 درلینگنبروسآمریکا،سفارتکارداربامذاکرهجلسهاولین

دولتخارجهوزیرکهسفريدرسپسوگاستژنرالوکارداربا،14/6 ،3/5 ،23/4 ،20/4 هاياریختدرسپس

یکداشت،متحدمللسازمانعمومیمجمعاجالسوچهارمینسیدرشرکتبراي58 ماهشهریوردرموقت

تسلیحاتیمعاونوخارجهاموروزیرمعاونآمریکا،وقتخارجهاموروزیرونس،سایروسریاستبههیأت

وگوهاییگفتوآمدندمتحدمللسازماندرایراننمایندگیدفتردرایرانیهیأتدیداربهآمریکادفاعوزارت

دیدارنیزودفاعوزیرمعاونامورخارجه،وزیربامذاکراتکاملگزارشسفراینازبرگشتازبعد.شدانجام

شورايدولت،هیأتبه(...وشورويخارجهاموروزیر) گرومیکوجملهازکشورها،سایرنمایندگانباوگوگفتو

ازایراننظامیخریدهايموضوعبهکهمکاتباتوهاگزارشاینازبخشی.شددادهانقالبفقیدرهبروانقالب

:آیدمیادامهدرشود؛میمربوطآمریکا

(11/4/1358) موقتدولتخارجهوزیرباران،تهدرآمریکاکاردارسفارتلینگن،بروسمذاکرهازبخشی-1

آمریکاازایراننظامیخریدهايباارتباطدر



استTrust Fund بهمربوطحقوقیمسائلدرموردمتذکرشومبایدکهازمسائلییکی:(کاردارموقت) لینگن

حساببهوجهیایرانولتدتاکنونژانویهاز.شودحلمسائلاینخواهیممیوهستیمنگرانآنعواقبازماکه

Trust Fundتیب،تربدینونکردهواریزنماید،راپرداختایراندولتنظامیهايسفارشهزینهاستموظف،که

ایراننظامیهايسفارشسازندههايشرکتصورت،آندرورسیدخواهدپایانبهآخرجواليتاآنموجودي

چهاراستخواستهازکنگرهآمریکادولتمشکلاینحلبهککمبراي.آوردخواهندبوجودزیاديمشکالت

دوخریدکنگرهحاضر،حالدر.کندخریداريآمریکادریایینیرويبرايراایراندولتسفارشیناوشکن

تصویبراآنبودجهجوالي10 درکنگرهجلسهدرامیدواریمماودادهقراربررسیتحتراناوشکنفروند

ناوشکندوبرايایراندولتتاکنونکهوجوهیکند،موافقتناوشکندوخریدباکنگرهکهدرصورتی.کند

راایراننظامیهايسفارشهزینهبودخواهدقادرمذکورصندوقوشدخواهدواریزTrust Fundبهپرداخته،

صحبت(آمریکاارتدرسفایراننظامیخریدهايرابط) Gast ژنرالبامنموردایندر.بپردازدسپتامبرتا

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ازناشیمسائلبهرسیدگیبرايایشان،نظربه.امکرده

.شوداعزامواشنگتنبهایرانازطرفشخصیاستبهتر

خودنیازموردیدکیقطعاتدالرمیلیون5 حدودسفارشیایرانهوایینیروي:موقتدولتوزیرامورخارجه

دولتنظروشدهاقدامیچهموردایندر.استنکردهدریافتمناسبپاسختاکنونولیدادهآمریکابهرا

چیست؟آمریکا

بررسیتحتجديبطورموضوعکهاستاینبگویمتوانممیآنچهوندارمموردایندرنهاییپاسخمن:کاردار

.است

شد؟خواهداتخاذزمانیچهنهاییتصمیموداشتخواهدادامهمورددراینبررسیکیتا:وزیرامورخارجه

ایندرنیزآمریکادولتوبگیردمقتضیتصمیمدوناوشکنخریددربارهکنگرهکهجوالي10تاشاید:کاردار

.کنداتخاذخودرانهاییتصمیممورد

هستند؟مربوطبهمدوموضوعاینآمریکادولتنظرازآیا:وزیرامورخارجه

ارتباطیهمبامطلبدوایندرحقیقتولیبدهدربطهمرابهموضوعدواینیکاآمرکنگرهاستممکن:کاردار

.ندارند

دارد؟ارتباطموضوعباینسیاسیمسائلآیا:وزیرامورخارجه

.باشدنداشتهموضوعاینباارتباطیسیاسیمسائلامیدواریم:کاردار

.کنیمدریافتراآنهابایستیوداریماحتیاجیدکیقطعاتاینبهما:وزیرامورخارجه

11 چهارشنبه) آمریکامتحدهایاالتامورخارجهوزیرباایرانامورخارجهوزیرمذاکراتدرنظامیمباحث-2

(1358 مهر



کشوردوخارجهوزرايبرعالوهگرفت،صورتآمریکاامورخارجهوزارتتقاضايبهبناکهمالقاتایندر

:داشتندحضورنیزذیلمقامات

معاون) نیوسامآقاي،(متحدمللسازماندرآمریکادائمنماینده) هنريمکدونالدآقاي:آمریکاطرفاز

آقاي،(آسیاوخاورمیانهاموردرامورخارجهوزارتمعاون) ساندروزهارولدآقاي،(امورخارجهوزارتسیاسی

.(لیمامنیتشورايعضو) سیکگريآقايو(ایرانادارهرئیس) پرکتهنري

ایرانفرهنگیرایزن) فرهنگمنصورآقاي،(واشنگتندرایرانسفارتکاردار) آگاهعلیآقاي:ایرانازطرف

.(امورخارجهوزارتسیاسیچهارمادارهسرپرست) بایندرداریوشآقايو(آمریکادر

اینمحک.باشدملموسمابرايبایداید،پذیرفتهایراندرراجدیدواقعیاتگوییدمیاینکه...:یزديدکترآقاي

قراردادهايمسألهآنهاازیکیوداردوجودماروابطدرکهاستمسائلیسلسلهیکباشمابرخوردورویهکار

هايفروشبرنامهچهارچوبدرکنتراتصدچندآمریکاوایرانبین.استشدهمنعقدگذشتهدرکهاستنظامی

هاکنتراتاینبهمربوطهايپرداختبرايعالوهبه.استشدهمنعقد(Foreign Military Sales) آمریکانظامی

بختیارحکومتانقالبپیروزيقبلروزهايآخریندرباالخرهوبودشدهایجادTrust Fund  امانیصندوقیک

ایرانمنافعزیرانیست؛قبولقابلمابرايکهرسانیدامضاءبهشماباآنهاازبخشیلغومورددرتفاهمنامهیک

.استکردهایجادزیاديمشکالتونگرفتهنظردررا

.شویممذاکرهواردشمابامسائلاینبهراجعهستیمآمادهما:ونسآقاي

درخشانچندانگذشتهسوابق.کنیمنگاهگذشتهبهخواهیمنمیماکهایمگفتهرانکتهاینبارچندحالبهتا:یزدي

بایستیمیکهاستآوردهبوجودماروابطراهدرمانعیشودمیناشیآنازکهمسائلیواردادهاقراین.نیستند

.شودبرداشتهراهسراز

مقاماتبامالقاتیظاهرافرداشما.برداریمراهسرازراموانعاینوکنیمصحبتآنهابهراجعحاضریمما:ونس

رامسائلاینجزئیاتکهداشتخواهیدمناسبیفرصتآنجادر.تداشخواهیدگریوزژنرالومادفاعوزارت

.کنیدمطرح

چیست؟مسائلایندربارهشماکلیسیاست:یزدي

آنبرايحلیراهکنیمسعیوکنیمبررسیراآنوهستندچهمسائلاینببینیمکهاستاینماسیاست:ونس

.کنیمپیدا

آنهامورددرالزماطالعاتواستنگرفتهقرارحسابرسیموردته،گرفانجامگذشتهدرکهخریدهایی:یزدي

اینکهاستدقیقممیزيوحسابرسیبهاحتیاجبشوندبستههاحساباینکهبراي.استنگرفتهقرارمااختیاردر

خریدبازماازرااقالمبعضیکهموارديدر.نیستعملینشود،دادهمابههاحسابصورتکهزمانیتاکار

هیچگونه.پرداختخواهیدمابهآنبابتمقدارچهکهایدنگفتهمابههنوزاسپروترناوشکنچهارمثلاید،کرده

.استنگرفتهانجامبازخریدقیمتدربارهايمذاکره



ایندربارهماحالهربهولیباشد؛داشتهوجودگذشتههايحسابدربارهاشکالیکهکردمنمیخیال:ونس

.هستیمهمکاريآمادهمسائل

بهراشدهبنديطبقهوحساسقطعاتشدهگفتهکهایمشنیدهچیست؟یدکیقطعاتدربارهشماسیاست:یزدي

مسیرایمخریدهشماازکههاییسالحازاستفادهنکنیمدریافتراقطعاتقبیلاینمااگر.کنیدنمیواگذارما

چیست؟ارهبایندرشماسیاست.بودنخواهد

.کنیمتأمینیدکیقطعاتمورددرراشمااحتیاجاتکهاستایناساسدرماسیاست:ونس

.ایدندادهتحویلهمراچیزهابعضیوشدهایجادموانعیشماطرفازعملدرظاهراولی:یزدي

مقاماتولیاستیدکیاتقطعتحویلآمادهآمریکادولتکهاستایناندگفتهمابهموردایندرآنچه:بایندر

الزممخصوصاجازهشدهبنديطبقهوحساسقطعاتبرايکهاندگفتهملیدفاعوزارتبهشمادفاعوزارت

بارزمثالواستنشدهتحویلنیزایمکردهخریداريکهاقالمیازبعضیحساسوسایلواجزاءعالوهبه.است

هايسیستمآنبدونونشدهتحویلکهاست14-افهواپیماهاييکامپیوترهايدستگاهبهمربوطهنوارهايآن

.نیستنداستفادهقابلهواپیماهااینعملیاتی

اصرارآندربارهکهچیزي.بگیردصورتايجداگانهبررسیکهباشدالزممواردبعضیدراستممکن:ساندرز

.نیستثالثیدولتبهواگذاريقابلیکاآمردولتنظربدونشودمیتحویلکهقطعاتیکهاستاینداریم

.استشدهذکرقراردادهادرشرطاینآیا:یزدي

مختصوداردوجوددنیاکشورهايهمهبامانظامیهايکنتراتتمامدرکهاستکلیشرطیکاین:ونس

.نیستایران

(58مهرماه11) آمریکاخارجهوزیرمعاونبامذاکره-3

پرشتهنريوساندرزهارولدوایرانازآگاهعلیوفرهنگمنصوردکتریزدي،تردکآفایاندیدارایندر

.داشتندحضور(آمریکاخارجهوزارتدرایرانمیزمسؤول)

روابطاستممکن.دهیمگسترشراآنبتوانیمامیدواریموگذاریممیاحتراممتقابلروابطبهما:ساندرزهارولد

یک.باشیمداشتهنزدیکرابطهتوانیمنمیشماباماکهباشدآوردهبوجودراشکاینگذشتهرژیمبامانزدیک

اقتصاديهايهماهنگیوروابطداشتندرراخودتانشماکهاستاینباشیمداشتهتوانیممیایراندرکهروشی

...کنیدحسآزادشورويبا

.ایدداشتهگذشتهرژیمباوسیعیهايهمکاريومتقابلروابطشما:یزدي

.کنیممیاستقبالماهستید،مایلکهدیگريروابطنوعهریاتجارتیروابط:وزیرمعاون

رانفتپولازسنتآخرینتاماگفت.سی.ديواشنگتندرخودسخنرانییکدرشاهکهدانیدمیشما:یزدي

نداشتهایرانبراياياستفادههیچواقعاکههکردامضاءشماباراقراردادهاییاو.کردخواهیمخرجآمریکادر

.استکردهامضاءراآنهاکهباشدبودهدیوانهبایدآیدمیبنظرو



موقعآندرایرانرهبراندیگر،طرفاز.استخریدهسالحزیاديمقادیراوکهشماستباحق:وزیرمعاون

هرحالبه.دهندنمیتشخیصچنینرهبرانحاالواستالزموضروريآنهابرايخریدهااینکهدادندتشخیص

.ببندد...ونظامیهايمعاهدهخواستمقدارهربهایراندولتکهکنیمعملتیبتراینبهتوانیممی

درمثال.شوندبررسیدقیقابایدشده،لغوبختیارزماندرآنچهیاوخریدقراردادهاياینازبعضی:یزدي

درصد80 ازبیشمونتاژوایمپرداختهراهواپیماییسفارشمثالقرارداد،یکپولازددرص80 مامواردي

لغوجریمهایرانحسابازوکردهخارجکارخانهدرتولیدخطازراآنسپس.استشدهآمادهوانجامهواپیما

یکدرماموقعآندر.شوددادهتحویلمابهاندبودهاتمامحالدرکهآنهاییخواهیممیما.اندکردهبرداشت

.ایمبوده(ماژورفرس)

دادیدمیاطالعبودیم،ماژورفرسدرهمماکهانقالبازبعدموقعهمانبایدبخواهیدشمااگر:وزیرمعاون

.بدهیدراهواپیماتحویلسفارشدوبارهحاالبایدبخواهیداگرحاالنه

.خواهیمنمینه:یزدي

.بپردازیدراشدهتماممخارجبایدشماحالهربه:وزیرمعاون

آنموردیک.دهیدمیادامهداریدهنوز.کنیداستثمارراایرانخواهیدمیشماکهدانیممیما!ببینید:یزدي

يهارفتارایندربارهتاکنیممیدعوتراخودمانمردموشمامردمیعنیطرف،دوما*.استناوشکنچهار

.بدهندنظراآمریکدولت

برايیادهدتحویلایرانبههستکههمینطورراهاناوشکنتواندمیدفاعوزارتبخواهیدشمااگر:وزیرمعاون

.داردبرمیخرجزیاديخیلیمبلغکهکند،شروعدوبارهآنهاتکمیل

.کنیدمیضبطهایتانبانکدرراماهايپولشماسوممرحلهدر:یزدي

.کردیمصحبتایراندرشانروشدربارهآنهابهوکردیمدعوتراآمریکاییدارهايکارخانهام:وزیرمعاون

.بکنیدرااینکاربخواهیداگر:یزدي

(ماکشوربهتحویلازقبل) خواهندمیراپولدرصدصدماازآنهااجناسخریدبرايچهارممرحلهدر:یزدي

.دهیدمیآمریکابهرسیدنازپسخریدمیکهرانفتیپولشماولی

(نیویورك– 1358مهرماه) آمریکادفاعوزارتتسلیحاتیمعاونبامذاکرهمتن-4

خارجه،اموروزیربرعالوهایراناز.گرفتصورتمللسازماندرایراننمایندگیهیأتدفتردردیداراین

آمریکا،ازایران؛دفاعوزارتازدرگاهی،وصفريسرهنگآقایانوفرهنگمنصوردکتروآگاهعلیآقایان

.داشتندحضورگریوزژنرالوفرتگیمکآمریکادفاعوزارتنمایندگانوخارجهاموروزیردستیاربنسن،

داد؟خواهیدمابهراگردانتنخواهحسابازایرانهايخریدنهاییوتفصیلیصورتحسابشماآیا:یزدي...

بیشتريتفصیلخواهیدمیاگرکهدهیممیپیشنهادوایمدادهتهرانبهرااینازبیشترتفصیلما:گریوزژنرال

.بکنیدچهکهداردخودتانتصمیمبهبستگیاین.کنندمطالعهتابفرستیددنوربهراافرادتانآوریدبدست



می.باشددرستمیلیون82 یناکهبدهیماطمینانتوانیمنمیماولی.باشددرستمابرآوردهايکهامیدوارم

ازکمتربینتواندمیجهتاینبه.باشدکمترتواندمی11 بندهايبازپرداختازبعضی.باشدصفرازکمترتواند

تفاهمنامهکهبودآندلیلاینواستنشدهذکرخارجیهايفروشازبعضیچون.باشددالرمیلیون400 تاصفر

باجهتهمینبهواستورشکستگیحددرشماحسابکهکردیماحساسآپریلدر.مکردیامضارافوریهسوم

راهاییسفارشنوعکهبودایراننمایندهاینوکنیملغوراها،سفارشبندها،ازبعضیکهشدنظرتبادلایران

.گرفتصورتفوریهدرهاسفارشازخیلیلغو.کردمعینشود،لغوبایدکه

سفارشیهرتحویلازبعدهستیدموظفخریدهايقراردادطبقبرشما.فرستیمنمیدنوربهراکسیما:یزدي

.ایدندادهوبدهیدایرانبهرانهاییهزینهصورت

آنازما.داریدخودتاندفاعینیرويبررسیبرايخاصیايبرنامهکهکردیمدریافتپیشنهادي:گریوزژنرال

نیرويیکشماهوایینیروي.ایمآمادهمابخواهید،شماکهحديهردروماستسیاستینا.کنیممیاستقبال

.کنیمکمکتانکهایمآمادهما.بگیریدتصمیمزمینهایندربایدشما.استقويبسیار

ولیتاسپرداختهراآنهابهايوخریدهایرانکهرااقالمیلیستکامکارسرهنگایران،دفاعوزارتنماینده

داد؟خواهیدتحویلراآنهاکیکهپرسیدودادارائهرااستندادهتحویلایرانبهراآنهاهنوزآمریکادولت

آنقدرلیستاین.شودبرقرارآمریکاوایرانبینلیازونیمنظور،اینبرايکههستآنامکانآیا:گریوزژنرال

.داردوقتمدتیبهاحتیاجآنبررسیکهاستمفصل

سفارشدوبارهراوسایلازاینبعضیخواهیممیچونهستیم،خواستارشماکهاستچیزيهماناین:کامکار

.باشیمکردهکاريدوبارهکهخواهیمنمیاست،گرانبهاخیلیآنهاازبعضیچونوبدهیم

لیستدربودیددادهسفارشکهراايوسیلهآناگروبفرستید،راخریددستورکهنیستبهترآیا:گریوزژنرال

.کنیممیحذفشباشد،

واحدهايازخیلیشد،متوقفشماازماهايخریداینکهازبعدبگیریم،تصمیمخودمانمااستبهترنه:کامکار

وسایلیاوقطعاتاینکهموارديدرخصوصا.نهیااستدرستبرند،میبکارکهراايقطعهآیادانندکهنمیما

بود؟خواهدچگونهقطعاتاینتأمینآیندهکهاستاینسوال.هستندسري

بدهیمانجامتوانیممیکهراآنچهوکنیمحفظامکانحدتاراخودماناسرارکهخواهیممیما:گریوزژنرال

هردرلیوآوریمفراهمراامکاناتآنهاتهیهزمینهدرتاکنیممشخصرااحتیاجموردیدکیلوازمکهاستاین

.شدخواهدکاردراشکاالتیموجباینکهدانیدمیوباشیمداشتهنظردربایدمیراآنهابودنسريحال

.کردخواهدایجادکنگرهدروماکشوردراشکاالتی

مبنااینبروکنیمخوبازترخوبشماباراروابطمانعالقمندیمماکهگفتونس:آمریکاخارجهوزیردستیار

.برویمپیشبندبهبنداستبهترمشکالتیافتنبراي



دیگریکباربایدمی704 بوئینگهايهواپیماقراردادکهگفتیمکهاستجهتبهمینواستدرست:گریوزژنرال

موردشماطرفازبایدمیاندازههمانبهمااسرارحفاظتکهگویدمی704 قرارداد.گیردقرارشماتأییدمورد

.استماتوجهوتأییدموردکهباشدتوجه

گیرد؟میصورتحفاظتارزیابیاینچگونه:یزدي

ازبعضیگاهگهدیدارباوکنیممیقبولشماقراروقولباوایرانباقراردادطبقبرحفاظتاین:گریوزژنرال

هماناینوایمکردهدنبالایم،تهفروخايوسیلهجاهرماکهاستروشیاین.کنیممیتکمیلراآنماافراد

.بریممیبکارخودماننیروهايبرايکهاستچیزي

هستند؟نوعیچهازدیدارهاوچیستقرارداداین:یزدي

میزانودستگاهاهمیتدرجهبهبستگیواستیکباروقتهرچند.فرستیممیشمابرايرادادقرار:گریوزژنرال

.داردآنحفاظت

هستند؟حساسکهاستوسایلیهمهبامنطبق704بندایناآی:یزدي

.بفرستیمبرایتانندارند،حساسیتیکهرادرخواستیوسایلازبعضیبتوانیمشاید:گریوزژنرال

.نیستعملیواستمشکلخیلیکنندبازرسیبیایندوکهشماافرادبهدادناجازه:یزدي

دیگريوایرانبایکی.باشدداشتهقراردادنوعدوکهکنیمقانعراگرهکنکهاستمشکلیکاراین:وزیردستیار

.کردپیداآنهابرايراهیتوانمیکهدهممیاحتمال.دنیابراي

.اساسیاستمشکلیمابراياینکنید؟پیدانتوانستیداگر:یزدي

توضیحازبعداستممکنوگیرد،میصورتهابازرسیاینچگونهوچراوکیکهبدهمتوضیح:وزیردستیار

.باشدنداشتهوجودمانعیهیچگونهدادن

.کنیدبازرسیراماوسایلوبیاییدشماهاکهنیستممکنکهاستایندولتمهايسیاستازمناطالع:یزدي

.نکردندذکرراقرارداداینوجودهرگزآنهاوایمداشتهصحبتتهراندرشماافرادبابارها

وتمامیککدامکهدانیمنمیچوناند،شدهفرستادهکه،66 یاو68 هايسالهايسفارشمورددر:مکارکا

.استنشدهبستههنوزحسابشچوناند،نشدهتمامآنهاهمهمابراينشده،تمامیککدامواستشدهنهایی

قراردادهاکلیهلیستما.بفرستیددنوربهراانافرادتاستالزمدارید،زیاديتفصیلبهاحتیاجاگر:گریوزژنرال

تیمیشماکهاستالزمکنیدبررسیبخواهیدخاصموردهردراگرولیداریمنیزراآنهاکلیقیمتوداریمرا

مورددر.دهیمانجامراکاراینشمابجايوکنیماستخدامراافراديشماطرفازمااینکهیاوبفرستید

انداختهدورراتفصیالتاستممکناند،شدهدادهتحویلهايسفارشیعنیاست،شدهتمامکهقراردادهایی

مواردلیست.باشدنداشتهوجودکهدارداحتمالالبته.بگردیمراانبارهاکهداردآنبهاحتیاجاینباشیم،

.بدهیمشمابهتوانیممیراشدهبسته

مورددر(final invoic) نهاییحسابصورتبایدقراردادهاطبقبرشما.یمفرستنمیراکسیدنوربهما:یزدي

ذکرclosed cases  یاشدهنهاییمواردداد،قرار3 بنددر.بدهیدایرانرابهشدهدادهتحویلونهاییاقالم

.استشده



وماعاديروالبنابرشد،میتمامونهائیسفارشتحویلباقراردادي،اینکهازبعدزمانآندر:وزیردستیار

.باشندداشتهوجودهمبازاستممکنالبتهریختند،میدوررامداركهاکنتراتچییا

شدهبستههايسفارشلیستکهاستاینماخواستهاولین.بگیریمراشدهنهاییسفارشاتتماملیستابتدابگذارید:یزدي

تفصیلبلکهخرید،سفارشیکتفصیلفقطنههستیمخواستارشماکهآنچه...کنیدضمیمهراآنهامداركوبدهیدمابهرا

برايراF-16هايهوایمایدکیقطعات.سازیممطرحشماباراآنهاهمهکهدانیممیالزموخواهیممیراهاسفارشهمه

ایدفروختهایرانبهسال5 برايراآنهایدکیملوازشمااما.استنشدهتمامهنوزهاهواپیمااینساخت.نداردارزشیما

زمینهدر.کنیمبررسیاقتصاديوسیاسینظرنقطهدوازراآنهابایدمیما.ایدکردهبرداشتحسابازراآنهاهزینهو

.کنممطرحراآنخواهمنمیمنولیاندچاپیدهراماحدچهتااینهاکهبگوییموکنیممراجعهمردمبهتوانیممیسیاسی

بهمربوطکهموارديدربدانیم،همراآنبایداستقانونوقراردادمسألهاگر.باشدخوبروابطمانخواهممیچون

آیاکهببینیمبایداست،مطرحهنوزواستنگذشتهکهموارديدرولی.استگذشتهخوباست،شدهتمامواستگذشته

صورتایندر.دادیدخریددستوروکردیدبرآوردرامااحتیاجشمااینکهیانه؟یااستادهدخریددستورایرانرااینها

.بودخواهیدخریدهامسؤولخودتانشما

قیمتهمانبه79 سالدرآمریکااست،دادهراخریدشدستور74 سالدرایرانکهراکشتیعددچهارچرا:کامکار

.استگذاردهاولیهقیمترويزیاديتأثیرها،قیمتازدیادوپولتورمحالیکهدراست،خریدهشدهتمام

ترسوشوندفروختهسرعتبهاینکهامیدبهکردیمعرضهدادیدپیشنهادشماکهقیمتیبهدیگرانبهرااینهاما:گریوزژنرال

.کنیملغوراهاقراردادهمهشویممجبوراموبرسدصفربه(ایرانگردانتنخواهیاامانیحساب) فونداستترکهداشتیم

درقبالکهاستچیزيآنازترمهمهاکشتیاینآیاکهگرفتیمقرارسؤالموردبردیم،کنگرهبهراخریدپیشنهادکهوقتی

بابود،نمیاینماجواباگروبخریمبایدمیکهاستارزانآنقدرهاکشتیاینولینهکهبوداینجوابداشتیم،برنامه

.کردمیموافقتآنهاخریدباپیشنهاديچنینبدونکنگرهکهکنیمنمیباورما.شدیممیمواجهکنگرهمخالفت

ايچارهشمانظرازاینکهیاونداشتیمقیمتزمینهدراظهارنظرحقبودیم،اصلیصاحبکهما،آیاشمانظربه:یزدي

نداشتیم؟

مطرحقیمتمسألهوقتآندرکهکنمنمیباورمنبود،شدهامضاءآنبخاطرتفاهمنامهکهلیمشکزمینهدر:گریوزژنرال

.کنیملغوراسفارشکدامکهبوداینمسألهمهمترینبود،

کنید؟لغوراچیزيچهکهدادمیاجازهشمابهتفاهمنامهآیا:یزدي

آندرودهیمانجامشچگونهکهکردیممیفکرمابودحساسوقتکهزمانیدر:(فرتگیمک) آمریکادفاعوزارت

با.دادیمانجامشحال،هردرولیباشیم؛کردهاشتباهاستممکنما.نداشتوجودکشوردوبین(ارتباط) لیازونوقت

ولیگرفت؛تصمیمکهبودآمریکاکهاستدرست.بودیدپرداختهشماکهقیمتیگرفتننظردرباوکشوردومنافعبهتوجه

.بودیممشکلیوضعدرما

ماروابطوبرسدصفربهفونداستترکهبودیمنگرانماونداشتوجودشمابانظرتبادلامکانوقتآندر:وزیردستیار

.برساندوضعبدترینبهرا



نداشتیماندازهآنبهپولژانویهاواخردروبگذارداختیارماندرکافیپولبتواندکهنبودوضعیتیدرایران:گریوزژنرال

مااختباردرپولوقتآندرایراناگر.بردیممیپیشبهرادیگرکارهايقراردادها،ازبعضیکردنمتوقفپولباو

قراردادهاهمهنداشتیم؛فونداستتردرپولکهرسیدیممیوضعیبهمااگر.داشتفرقاالنباخیلیوضعبود،گذارده

بهتوجهباولیگرفتیم؛راتصمیماینماکهاستدرست.موجودهايقراردادبابلکهMOU قدرتبانهولی.شدمیلغو

.کردیمهاایرانیمنافع

.باشدایرانقبولموردتواندنمیحالهردراین:یزدي

ضایعماوشماحقوقتااسترفتهگصورتکاردانوصالحافرادنظربهتوجهباهمههافروختنوهاخریدناین:پرکت

.نشود

دررامامنافعولیاستممکنحسابداريدیدازندارید؟فروشحقشماکهکردیدمطرحنیزراماسؤالاینآیا:یزدي

.نگرفتیدنظر

.باشیدنداشتهاعتمادمابهشماداریم؛اعتمادشمابهماکهاندازهایناستممکن:پرکت

تصمیمشماغیرعادي،وضعیتیدر.دیگراننهبودیمگیرندهتصمیمبایدماولیندارمآنهاحسابداريدرشکیمن:یزدي

.بگیریمتصمیمهاقیمتزمینهدربایدمیتازهولینیستماقبولمورداکنونکهگرفتید

توانستیمنمیماکهبودوضعیتیولی.کنیمجلبراشمارضایتوکنیمصرفباشدالزموقتاندازههرحاضریم:وزیردستیار

.ایمنبستهرادرهنوزماالبتهدهیم،انجامآنبجزعملی

آندرولیخریدیمشدهتمامقیمتبهچراراآنهاکهاستاینفهمیدمکهآنچهالبتهنفهیدم،درستمن:گریوزژنرال

.نبودخریدارکسیوقت

راآنماودهیدمیشرحمابرايرا704پروندهوآییدمیشماکهوقتی.استبحثقابلاینونیستیمموافقما:یزدي

نظامیمرکزوضعوبیایندافراديبدهیماجازهدالرهامیلیونبراينیستیمحاضرماکهگفتخواهندآنهابریم،میمردمنزد

مابهمربوطاستامرياین.دانممیعیدبخیلیچهاگربکنند،نیزموافقتاستممکنالبتهکنند،جستجووبازرسیراما

.کردیدمیمراجعهمابهبایدمیشماکهاستاینحقیقتوواقعیتو

.کنیمهمکاريشماباحاضریمماولی.سیاسیاستايمسألهکهدانیممیماوایمفهمیدهراشمارسايپیامما:وزیردستیار

.استسیاسینیزمابراياست،سیاسیشمابرايکهاندازههمانالبته

سؤال.بخریمدیگرکشوریکازراآنهاخواهیممیما.فروختیدمیمابهشماکهاستهایییدکیقطعاتدیگرمسأله:یزدي

توانیم؟میآیاکهاستاین

.بفروشندشمابهتوانندمیدارندقراردادماباکهکشورهاییدیگرنفروشیم،شمابهمااگر:وزیردستیار

بستهاینالبتهباشند،تأییدموردکمتراستممکنخریدهاگونهاینچوننباشید،راضیشمااستممکنالبته:گریوزژنرال

.استشماخودنظربه

.سیاسیاستايمسألهاین:یزدي

کهخواهیمیمماکند؟پیداادامهروابطاینخواهیدمیچگونهکهاستاینسؤال:(فرتگیمک) آمریکادفاعوزارت

دهیم؟انجامبایدمیچهماواستچگونهشمااحساسکهبدانیمخواهیممیوبدهیمنشانشمابهرانیتمانحسن



فرستیممیخریدصورت.باشیمداشتهفونداستترکهخواهیمنمیماایم،دادهتهراندرهمکارتانبهراپیشنهادمانما:یزدي

شماوفهمیممیراکاراشکالحساسقطعاتبراي.خریدیماخیراکهآنچهمثلکنیم،میشخصمخواهیممیکهراآنچهو

سیاستدر.کنیمفراموشحدهماندرراچیزهمهاستممکننرسیدیمنتیجهبهاگروکنیدمیدركماوضعالبدهم

.کننددخالتمامسائلدردیگرانکهبدهداجازهکهنیستاسالمیحکومت

خارجهاموروزارتدرایرانمیزمسؤولتوسطآمریکا،دفاعوزارتجانبازدیداراینازبعد» یزدي،ابراهیمفتهگبه

درسنداینموجببه.بودایرانگردانتنخواهحسابفعالیتخالصهبرگیکدراولسند.شدفرستادهمابرايسنددو

تعداد.استکردهواریزحساباینبهدالرمیلیارد24 بهنزدیکدودحایران1978 تا1968 سالازیعنیسالیازدهطی

پروندهاصطالحبهواستشدهدادهتحویلایرانبهوتهیههاسفارشاینازنیمی.استبودهمورد945 ایرانهايسفارش

اقالمسیاههبهاگر.ندارمختیارادررابرگاینمتاسفانه.استبودهتولیدوتهیهدستدردیگرنیموبودشدهبستهآنها

خریدسفارشاتکهشودمیمالحظهشودرجوعاست،آمدهایراندفاعوزارتگزارشدرکهبرنامهاینتحتشدهسفارش

پوتینویقالويقبیلازمعمولیوسایلهمواستبودههاناوشکنوها16-افنظیراستراتژیکابزارهايهمشاملتجهیزات

نیامدهنیویورك،درمابهشدهدادهسنداینگزارشسنديهیچدرجاسوسی،اسنادالنهیازدهمکتابدر.غیرهوسربازي

.«آست

افتخاردکترآقاي1386 سالدر» :دهدمیبعددههسهحدوددرموضوعپیگیريازگزارشیهمچنینیزدي

دعوتمنازوگرفتتماسمنباایران،علیهالمللیبینحقوقیدعاويبرايجمهوررئیسمعاونجهرمی،گودرز

مورددرحقوقدانشانهمکارانوایشاندیدارایندر.باشمداشتهایشانحقوقدانانگروهوایشانبادیداريکرد

برگوآمریکادفاعوزراتنمایندهبادیداربهتوضیحاتمدر.خواستندتوضیحاتیمنازایرانگردانتنخواهحساب

ادارهوچهارماداره)ایرانخارجهاموروزارتاختیاردرپروندهکاملترینکهکردماضافهواشارهکارکردخالصه

نتوانستندخارجهاموروزارتدرگفتمنتوضیحاتپاسخدرآقایینامبهگروهاینحقوقدانانازیکی.است(حقوقی

وزارتطرفازنمایندهدوکهدانستندمیچوناما.تاسآمدهچهآنهااسربرنیستمعلوموآورندبدستمدارکی

هايپروندهبهموضوعپیگیريبراياند،داشتهحضورهاآمریکاییباایرانکنندگانمذاکرهگروهدرایراندفاع

سپساو.بودندنوشتهمذاکراتازکاملیهايگزارشدفاعوزارتنمایندگان.شدمراجعهدفاعوزارتدرموجود

اید،دادهانجاموگفتهآنکهازبیشتروباالترماوایدگذاشتهتمامسنگهاآمریکاییباخودمذاکراتدرشماگفت

بیراهوبدمابهکهاستهمینبرايالبددادمپاسخشوخیبهمن.(مضمونبهنقل) .بگوییمتوانیمنمیچیزي

.«گوییدمی

(1358 ماهمهر26) موقتلتدوخارچهوزیربهگریوزژنرالنامه-4

گریوزارنستسپهبد-دفاعیامنیتیهايمساعدتسازمان:از

یزديابراهیم-ایراناسالمیجمهوريخارجهاموروزیر:به



ایراننیازموردیدکیقطعات:موضوع

فروشربارهدبحثهنگامبه1979 اکتبر4 درتاریخمالقاتمانطولدراستممکنکهرااشتباهیبرداشتمایلم

اشتباهبهاینجانبمالقات،درآن.کنمتصحیحباشم،کردهایجادایرانسفارش16-افهواپیماهايقطعاتمجدد

ایران،دولتصریحتمایلطبق.دهدمیراسال50 بهنیازکفافکهاستاياندازهتاقطعاتبرخیمیزانکهگفتم

بهنیازموردقطعهماه26 موجوديمعادلایرانسفارش16-افهواپیماهايپشتیبانیبرايقطعاتتامینچرخه

سويازشدملحوظنیازموردیدکیقطعاتمیزانمحاسبهدرکهعواملی.بودایرانبههواپیمااولینتحویلهنگام

عمیرتجهتقطعهارسالبرايالزمزمانمدتدلیلبهعواملاینسطح.بودگرفتهقرارمااختیاردرایراندولت

هواپیما،هرازايبهماهدرساعت25 بابرابرهواپیماپروازبااليمیزانهمچنینوایرانبهآنبازگرداندنسپسو

نیزقبالسیاستاین.بردمیکاربهخودهايریزيبرنامهدرمتحدهایاالتهوایینیرويکهبودعواملیازباالتر

از.بودشدهکارگرفتهبهایرانهوایینیرويسوياز130- سیو14-اف،5-اف،4-افهواپیماهايبادرارتباط

ناشیخساراترساندنحداقلبهبرايفراوانیتالشما،1979 فوریهدرpeace zebra برنامهیافتنخاتمهزمان

ازناشیهايهزینهکلکهبودیمکردهبرآورداینگونهمالقاتمان،زماندر.ایمداشتهمبذولقرارداداینخاتمهاز

هایمانتالشبهنیزمالقاتمانازپس.بودخواهددالرمیلیون99 حدوددردالريمیلیارد2/3 قراردادیکخاتمه

ازکهاست،دالرمیلیون4/61 شمافعلیمالیمسؤولیتکلبرآوردکهبرسانماطالعبهخوشحالموایمدادهادامه

ازهاهزینهکاهش.شودمیمربوطیدکیقطعاتقراردادخاتمههايهزینهبهدالرمیلیون6/45 تقریبامبلغاین

وجوهاستردادومتحدهایاالتهوایینیرويسويازیدکیقطعاتخریدوخریدارانسایربهاقالمفروشطریق

يدیگرمشتریانیافتنبرايتالشدر.استگرفتهصورتایرانخارجینظامیخریدهايامانیصندوقبهآن

فصلوحلبرايمتقابلمانهايتالشادامهدرفوقاطالعاتامیدوارم.هستیمباقیماندهقطعاتمجددفروشجهت

.شودواقعمفیدمتحدهایاالتسويازایراننظامیتجهیزاتتامینبامرتبطباقیماندهمسایل

دفاعیهايمساعدتسازمانمدیر- متحدهایاالتسپهبد-گریوزارنست

لینگنبروسوپرکتهنريباردیدا

وکندمیسفرتهرانبه58 مهرماهروزآخریندرآمریکا،خارجهاموروزارتدرایرانمیزمسؤلپرشت،هنري

تسلیمضمندیدارایندروي.رودمیخارجهاموروزیردیداربهتهران،درآمریکاکاردارلینگن،بروسهمراهبه

فضايارزیابیراخودسفرازهدفهواپیماها،یدکیقطعاتدربارهیزديدکتربهمریکاآدفاعوزارتارسالینامه

یزدي.شودمیچمراندکترشهیدوبهشتیدکترشهیدبادیدارخواستارجهت،ایندروکندمیاعالمایرانجدید

خواهدمطرحایشانباراوضوعمبهشتیمورددرامابرد؛میسربهکردستاندرچمرانکهداردمیاعالمپاسخدر

اطالعاوبهورودمییزديدیدنبهلینگناتفاقبهمجداپرکتهنريمهرماه،30 دیدارازبعدروزچند.کرد

واستکردهتصویبراسرطانبیماريدرمانبرايآمریکا،بهسفربرايشاهدرخواستآمریکادولتکهدهدمی

منتظرياهللاآیتوبهشتیدکترآقایانباکهکردندتمایلاظهارمجدداآنها.شدهدخواواردآمریکابهبزوديشاه



باایشانوگويگفتودیدارباراخودمموافقنظروصحبتبهشتیدکترمرحومبا» :نویسدمییزدي.کننددیدار

دوایندرحالیکه.نشدمآگاهزمانآندرهاآنمذاکراتمتنازاماشدانجامهادیداراین.کردماعالمافراداین

وزارتخبر،ایندنبالبه.شدواردآمریکابهشاهبودند،دولتوانقالبرهبرانباوگوگفتودیدارسرگرمنفر

.«کردتسلیمآمریکادولتبهاعتراضرسمیهايیادداشتخارجهامور

بابهشتیدکترمذاکراتمشروحکهبودشدهحمطرپرسشایناسنادازبرخیانتشاروسفارتاشغالازبعد

اردويدرامیرکبیردانشگاهدانشجویاناسالمیانجمندعوتبهبعدهاسال.شودنمیمنتشرچراهاآمریکایی

وگويگفتسنددربارهاواز.شدبحثگروگانگیريپیرامونوبودهمعبديآقايوکردمشرکتآنهاتابستانی

راآنمابودسفارتاسناددروگوگفتاینگزارشبودگفتهاو.پرسیدمپرکتهنريولینگنروسببابهشتیدکتر

اما.نشودمنتشرحاالسندایناست،انقالبشورايعضوبهشتیدکترچونگفتندایشان.دادیمارائهخمینیامامبه

.شدچاپهاروزنامهدربعدسال34 وگوگفتاینمتن

تسخیرروزدردیدار

خارجه،وزارتمعاونتهرانی،صادقیعلیدکترآقايصبح10 ساعتحدود58 ماهآبان13 یکشنبهروزدر

مسائلازبرخیپیگیريبرايسفارتکارمندانازیکیاتفاقبهآمریکاسفارتکاردارکهدادخبریزديبهتلفنی

دادهخبرآنهابهدارندکهسیمیبیتلفنطریقازکهبودندکردهمراجعه(چهارماداره) آمریکامیزمسؤولبه

خارجهاموروزیربامالقاتدرخواستکاردار.اندکردهاشغالراآنجاوکردهحملهسفاتبهايعدهکهاستشده

.روندمییزديدفتربهسفارت،کارمندانازیکیسوئیفت،اتفاقبهلینگن.شودمیقبول.داشتراایران

تلفنطریقازرویدادجزئیاتازبیشتراطالعبراي:استچنینروز،آنرویدادهايودیدارآنازیزديروایت

بیرونبعدبودخواهیماینجاروزيچندماگفتندایشان.کردمصحبتهاخوئینیموسويآقايباآمریکاسفارت

.کردمیدریافتراسفارتدروناخباررتبمداشتخودهمراهکهسیمیبیتلفنطریقازسوئیفتآقاي.رویممی

یکاما.دادمرااجازهایناوبه.بگیردتماسواشنگتنبامنمیزرويتلفنطریقازخواستمنازلینگنآقاي

دعوتبهگروگانگیريازبعدبالفاصله.کندیادداشتوبشنودرامکالماتکارم،اتاقازبیرونکردمماموررانفر

اختیاردرسفارتداخلازبحرانفرماندهیستادکهرااطالعاتی.بودشدهتشکیلسفیدکاخدربحرانستادکارتر

اینپایاندر.بودهمراهشولینگنیاوخارجهوزارتدرمااطالعاتازبیشساخت،منتقللینگنبهوداشت

هايدیپلماتامنیتتامینشدمیادآورآنهابهاما.برگردندآمریکاسفارتبهخواستندمیهمراهشوکارداردیدار

آسیبیسفارتمحلبهشمارسیدنتااستممکننیست،مناسبشهروضعیتواستمیزباندولتعهدهبهخارجی

.کردندقبولهمآنها.بمانندخارجهوزارتمحلدروضعیتشدنروشنتاخواستمآنهاازبنابراین،.برسدشمابه

حفاظتبرايهاکمیتهمسلحنیروهايازهمراهشوآمریکاسفارتکاردارازحفاظتبرايمورخارجهاوزارتسپس

.کرددعوتبیشترهرچه



:گفتمپاسخدرکهبودندکردهپرسشخبرنگارانخارجهاموروزارتدرآمریکاسفارتکاردارحضورمورددر

دربارهایران،مردمعمومیافکاربهنسبتتوجهیبیبهآمریکادولتشمردنمقصرضمننیزدیدارایندر»

کهدادماطمینانسفارتدرمستقردانشجویانقولاز.استدولتعهدهبهآنهاجانحفظمسؤولیتکههاگروگان

وجهبهمسألهکهشدخواهدکوششوشودمیرفتارانسانیبطورآنهاباوکندنمیتهدیدراآنهاجانخطري

.«شود حلمطلوب
`

جداول و ضمائم

کمیتشرح تقلیل

ناوشکن اسپرانس 

CG9486-Spruance

2

7Tang1زیر دریایی تانگ 

-AIM-54Aموشک فینیکس 

8-Phonix

444

- RGM-84هارپون موشک 

9-Harpoon

209

- SM-1موشک استاندارد  

10-Standard

258

-Xmin-23Bهاك  موشک 

11-Hawk

360

-AIM-9موشک سایدویندر

Side winder

362

MK46214اژدر 

MK57174اژدر 

ECM-ALQ-119تماما

M548113بارکش 



1Bridgeگذار پل

Launcher

1

-M-110 85P2هوتیزر 

Howitzer

9

3Tow1182ضد تانک تو 

4ضد تانک دارگون 

Dragon

10937

M-113108آي پی سی 

M82599جیپ 

M116 A1117نی ت6تریلر 

M3536تنی 5/3تریلر 

آمریکاوایراننظامیتفاهمنامهبرگردان

بختیاردردولت

جنگوزارتتسلیحاتیمعاونت-جنگوزارت

ایران- تهران- آبادسلطنت

1357 بهمن14

Memorandumتفاهمیادداشت of Understanding

پذیرشوخریدسفارشاتدرنظرهاتجدیدایراندولتومتحدهایاالتدولتدومیانتفاهمیادداشتاین

دولت.داردمیمقرررادولتدومیانمعتبر) (Foreign Military Sales -FMS خارجینظامیهايفروش

:گذارداجراءبهرازیرمراتب(مصلحتو) سرعتبامتحدهایاالتدولتکهموافقندمتحدهایاالتدولتوایران

:نمایدلغوودادهپایانرازیراقالموهابرنامهسفارشبهمربوطاقداماتتمامی



فروند160 شاملخارجینظامیهايفروشاقالمتمام- (Peace Zebra Program) زرافهصلحبرنامه-

وانبارها) فنیهاينیپشتیباوهاآموزشها،کمکوMODS, AGE یدکی،لوازمB/A/16 افهواپیماي

؛(قراردادها

فروندهفتشاملخارجینظامیهايفروشاقالمتمام-(Peace Sky Program) آسمانصلحبرنامه-

؛(قراردادهاوانبارها) فنیهايپشتیبانیوهاآموزشها،کمکوMODS, AGE یدکی،لوازم،E3-A هواپیماي

فروند16 شاملخارجینظامیهايفروشاقالمتمام(Peace Roll Program) صلحچرخشبرنامه-

(قراردادهاوانبارها) فنیهايپشتیبانیوهاآموزشها،کمکوMODS, AGE یدکی،لوازم،RF-4 هواپیماي

:زیردرشدهمعینمقادیربههاتحویلتقلیل

مم105 م،م175 م،م155 م،م90:درخواستباتنهاتحویل.اقالمتمامخودبخودتحویلتعلیق- مهمات

(زمینینیروي) مم100 و(M60 تانکبراي) مم105 -(هویتزر)

وتقلیلانضمامبهایران،دولتخارجینظامیهايفروشپشتیبانیادامهلوژیستیک،سفارشاتتمامتقلیل

.استشدهبستهتراکتورهاکنباخارجینظامیهايفروشسفارشاتتحتکهقراردادهاییتمامساختمانتجدید

:شودارائهزیرسطحدرپشتیبانیوخدمات

آمریکادفاعوزارتکهنفري969 تعدادبرابردر) متحدهایاالتدولتغیرنظامیونظامیکارمند730 تقلیل

يهافروشسفارشاتپوششتحتایران،دولتتوسطوهستندایراندرمأمورحاضرحالدرکه(استدادهاجازه

250 حداکثرتعدادبهشوند،میپرداختپشتیبانی،وفنیکمکهايتیمMAAG  ماگبرايخارجینظامی

طریقازایران،دولتودفاعامنیتآزانسمعاونتطریقازکهمتحدهایاالتدولت.صالحیتواجدکارمند

نظامیهايفروشسفارشاتسایرتماممروروبررسیروز30 مدتدرحداکثرکهکنندمیموافقتجنگ،وزارت

تهیهخدماتیودفاعیاقالمآنتنهاکهشودحاصلاطمینانتانمایندآغازراجریاندراقالمبهمربوطخارجی

ینترعاقالنهوهستندضروريایرانفوريومبرمامنیتبرايوجهیبهترینبهکهشدخواهددادهایرانتحویلو

.شودمیمحسوبایرانگردانتنخواهحسابوجوهمصرف

آنهاتحویلکهاقالمیرويبرشده،لغویاختمسفارشاتمورددراقالمبرايکهوجوهیمتحدهایاالتدولت

مصرفها،پذیرشوهاسفارشبرايشده،دادهتقلیلپشتیبانیوخدماتقراردادهايبراياند،شدهدادهتقلیل

واریزگردانتنخواهحساببهوکردهوصولهستندجبرانقابلایرانولتدگردانتنخواهحساببهواندشده

ایراندولتاختیاردرتصویبومطالعهجهتجبرانغیرقابلوجوهتوجیهبرايالزماسنادتمام.کردخواهد

.شدخواهندگذارده

حساببهراایرانبهتحویلابلغیرقباقیماندههايسرمایهتمامیاویکهرممکن،میزانبهمتحده،ایاالتدولت

وکاملجبرانتاسازدمیمنتقلخارجینظامیهايفروشبرنامههايحسابسایریاوآمریکادفاعوزارت

منتقلاقالمجبرانبابتکهبهاییچنانچهاگر.شودحاصلایراندولتگردانتنخواهحساببهراآنمنصفانه

مراتبمتحدهایاالتدولت.استپرداختهابتدادرایراندولتکهاستبهاییازکمترشودمیگرفتهنظردرشده

ایاالتدولتایران،دولت.کندمیجلبانتقال،ازقبلراایراندولتموافقتودهدمیاطالعایرانبهرا



انضمامبهده،شمعلقهايبرنامهتقلیلوهاسفارشتجدیدنظرشدههايبرنامه،79 جوالي30 تاحداکثرمتحده

کههاییبرنامهآندربارهبتواندایراندولتتاکنندمیبررسیمتفقاراتحویلهايبرنامهوهاهزینهبرآنهاتأثیر

تصمیماتخاذپذیرش،وسفارشهاينامهعمومیشرایطچهارچوبدرشوند،لغویاوختمیاکنندپیداادامهباید

بینیپیشپایانعلتبهکهايبرنامهنوعهردرراایراندولتکند،میفقتموامتحدهایاالتدولت.نماید

متحدهایاالتدولتسازدمطلع79 جوالي3 ازقبلتاکتبیطوربهوموقعبهشوند،لغوکالبایدتولیدشان،

متحدهایاالتدولتمقرراتبهدسترسیعدمعلتبهکههابرنامهازدستهآندربارهکهکندمیموافقتهمچنین

هايتوصیهاقالملغووختمعواقبازاستبیشترآنهاسفارشادامهنفعخارجی،نظامیهايفروشمقرراتسایریا

.کندایراندولتبهراالزم

حساببه) مخارجپرداختمنصفانهوتمامتحصیلوقراردادلغوازپیشگیريمنظوربهکهشدهتفاهمهمچنین

دفاعوزارتبرايمجوزيکهزمانیتاتحویل،غیرقابلباقیماندههايسرمایهانتقالمحلاز(ایراننگرداتنخواه

مسؤولیتکهنشودپیداخارجینظامیهايفروشطریقازدیگريمشتريیکیانشدهکسبمتحدهایاالتدولت

کوتاهدورهطیدر) آمریکادولتايبراستممکن.گیردبرعهدهراشوندمنتقلبایدکهاقالمیمخارجوتعهدات

.دهدادامهایرانگردانتنخواهحسابازمخارجوتعهداتپرداختبهکهباشدضروري(انتقال

حسابدرآنهاکردنواریزبهوشودمیبازپرداختایرانحساببهکهوجوهیبرايمتحدهایاالتدولت

ایراندولتبرايسوديکهبهره،باحسابینیست،زينیاایراندولتتعهداتپرداختجهتگردان،تنخواه

جملهدرکهراایراندولتبهمتعلقوجوهتمامیمتحدهایاالتدولتهمچنین.کردخواهدبازشود،حاصل

موجوديکهشدخواهددادهاجازهایراندولت.کردخواهدواریزحساباینبهنیستند،بازپرداختیوجوه

.دهدانتقالشودتعیینایراندولتتوسطکهمقصوديهربرايودیگريسابحهربهراحساباین

جدیديحسابوایراندولتگردانتنخواهحسابوضعیتازکاملطوربهراایراندولتمتحدهایاالتدولت

.ساختخواهدمطلعشود،میبازکه

.استباقیخودقوتبهنشودلغویامایدننتغییرکهزمانیتاوبودهنافذبالفاصلهتفاهمیادداشتاین

1979 فوریه3 -14/11/57 تهران

توکلی-جنگوزارتتسلیحاتیمعاون-ایراندولت

ماربدفوناریک- DSAAدفاعامنیتآژانسمدیریتمعاون- متحدهایاالتدولت

بهراآنخارجهامورارتوزسیاسیچهارماداره.استشدهامضاءوتنظیمانگلیسیبهتفاهمنامهایناصل

338 ص-جاسوسیالنهاسنادیازدهمکتابدرتفاهمنامهاینازدیگريفارسیمتن.استکردهبرگردانفارسی

.است آمده



طرف قرارداد سفارش 

FMS

سقف کارمندانسیستم

هلیکوپتر بل 

WA/VZZ

500هلیکوپتر

) BIHاینترناسیونال(

WAL/WDC

-هلیکوپتر

60فنیکس14افGFZرومن گ

-هیوز پرات و ویتنی 

–هریس کورپوریش 

PRD بخش

الکترونیک تلکوم 
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VSJ WCC

--هاكموشک

VUUري تئون 

TSG73

WAG.WDM-20لیتون 

ZAAکرافت سرویس 

Peace log
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خدمات GJJمتعدد 

فنی -مهندسی 

--
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ایرانبارابطهدرخارجهوزارتبهآمریکاملیامنیتشورايمحرمانهالعملدستور

6 تاریخ– آمریکاخارجهاموروزیر– وانسبهآمریکاامنیتملیشورايرئیسبرژینسکیمحرمانهیادداشت

ایراندرباره(1358 شهریور15) 1979 اوت

(سیارئیسودفاعوزیربهرونوشت)واشینگتن-سفیدکاخ- محرمانه

کنونیوضعیتبراياحتمالیهايبرنامهباارتباطدر(مرداد25 ) جوالي16 مورخهیادداشتبهپاسخدر

.کنیداقدامخارجهوزارتاراتاختیچهارچوبدرکهشودمیدادهاختیارشمابهایراندرتغییراتوتحوالت

هرکجاعملیاتاینکهاستاینجمهوريرئیسنظرایرانتحوالتفرآیندبرگذارياثربرايعملیاتمورددر

درشاهدوستانکهنظراتیبهتوجهبامربوطه،نهادهايسایروسیاودفاعوزارتهماهنگیباآیدالزم

سوءواعتماديبیبهمالحظهوتوجهبهنیازجمهوررئیس.گیردانجاماند،داشتهابرازاخیرخودهايمشورت

دادنپایانکهداردباوراو.استساختهنشانخاطرراداردوجودهمسایگانشباایرانروابطدرکههاییظن

فتضعیبهنهایتدرشوروي،جماهیراتحادتوسطخصوصبهخمینی،اسالمیجمهوريرژیمازسیاسیحمایتبه

قابلغیربهتوجهباکهداردتاکیدهمچنینجمهوررئیس.شودمیمنجرخارجیدرروابطرژیماینموقعیت

جملهازسیاسیهايسازمانوهاگرایشرهبرانتمامبااستثنابدونکهاستمهمایران،تحوالتبودنبینیپیش

با.برقرارکردارتباطهستند،خمینیرژیمیهعلمسلحانهشورشایجادبهقادرکهافراطیهايوگروههااقلیت

ارتباطیوتماسهرگونهجمهوررئیس.باشیدداشتهخودذهندرراعملیاتنوعاینخاصهايظرافتاینوجود

مشورتبدونعالی،فرماندهو«مخالفین» اعضايبایاخمینیپیرامونسیاستمدارانومذهبیرهبرانباچه

راجدیديپیشنهادملی،منافعباارتباطدرایرانجدیدرویدادهايکهصورتیدر.اشدمیبمخالفسیا،باقبلی

.شوددادهارجاعسفیدکاخبهکندایجاب

برژنسکیزبیگنیو

مقاماتوبودنشدهگروگانگیريوبودنرفتهآمریکابهشاهکهبودشدهصادرزمانیالعملدستوراین:توجه

.بودندفعالکشوردوبینروابطمشکالتحلبرايخارجهاموروزارت
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