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  چكيده

هدف از مقاله حاضر بررسي جايگاه راهبردهاي سياسي و امنيتي در سياسـت هـاي   
بر اساس اسـناد سـفارت آمريكـا در    «استعمار نو و فرانو در انديشه سياسي آمريكا 

جامعه آماري شامل كليه اسناد به دست آمده از سـفارت آمريكـا   . بوده است» ايران
 20رد بررسي قرار گرفـت و مـتن   سند در اين تحقيق مو 500مي باشد كه بيش از 

  .  سند مهم به عنوان مبناي نقد و بررسي استفاده شده است
بر اساس نتايج به دست آمده از بررسي اسناد سفارت آمريكـا مشـخص شـد ايـن     
كشور راهبردهاي دستيابي به منافع ملي خود  را در قالب سياست هاي اسـتعماري  

  . نو و فرانو تدوين كرده است
ن سفارت آمريكا در ايران به مثابه مركز فرماندهي عمليات نقش مهمي در در اين بي

طراحي و اجراي عمليات هاي متنوع در حوزه هاي گوناگون به ويژه حـوزه هـاي   
ارتباطات گسترده سفارت با بخـش هـاي امنيتـي و سياسـي     . سياسي و امنيتي دارد

ده كـه بـراي سـفارت    آمريكا ، اجراي سياست هاي امنيتي و نظامي الزمه نقشي بـو 
  . آمريكا در ايران در نظر گرفته شده بود

محور سياست هاي استعماري نو و فرانو در حوزه سياسـي و امنيتـي ايجـاد كـادر     
مستشاري قوي، تربيت و نفود افراد وابسته در ساختار نهادهاي رسمي و غيررسمي 

  . و وابستگي به تكنولوژي آمريكايي بوده است
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  مقدمه .1
با انقالب صنعتي و نهضت اصالح ديني، اروپا وارد عرصه نويني شد كه موسوم به دوره 

عرصـه اي كـه طـي دو مرحلـه تكامـل امـروزه از سـوي كشـورهاي         . باشد استعمار مي
گر كشورها و براي زيـر سـلطه درآوردن   پساسرمايه داري به ويژه آمريكا براي كنترل دي

 .  آنان پيگيري مي شود
در دوران اول استعمار كه به استعمار كهن معروف است هر چنـد بـه صـورت پراكنـده     
ريشه چند هزار ساله دارد و با روي كارآمدن امپراطـوري هـاي كهـن در شـرق جهـان      

  . آغاز شده استارتباط دارد با اين حال شكل نظام يافته آن از دوران رنسانس 
ميالدي و با گسترش صنعت جديد كه بر پايه توليد محصول به منظور  15از اواخر قرن 

عـالوه بـر تجـارت كسـب     . انباشت سرمايه شكل گرفت تجارت اهميت فراواني يافت 
مواد اوليه و نيروي كار ارزان محرك هاي قوي براي واداشتن امپراطوري هاي غربي بـه  

  .طه قرار دادن ديگر مناطق جهان به حساب مي آمدتوسعه طلبي و زير سل
از جملـه  ... بريتانيا، فرانسه ، اسپانيا، هلند، پرتغال ، پـروس ، روسـيه تـزاري، ايتاليـا و     

كشورهاي بودند كه با اتكا توان نظامي خود سعي در زير سـلطه قـرار دادن منـاطقي از    
  . آسيا ، افريقا و قاره تازه كشف شده آمريكا داشتند

شاخصه اصلي استعمار كهن اتكاي كشورهاي استعمارگر به توان و بنيه نظاميشان بـود،  
  . به بيان ديگر قدرت سخت حرف اول را در معادالت استعماري كشورها مي زد

هاي مستعمره و افـزايش هزينـه    با پايان گرفتن جنگ جهاني دوم، همراه با بيداري ملت
مستقيم نظامي در ديگر كشـورها، اسـتعمار    هاي كشورهاي استعمارگر در نتيجه حضور

هـا و ابـزاري    قديم جاي خود را به استعمار جديدي داد كـه اهـداف خـود را بـا شـيوه     
استعمار جديـد كـه در ادبيـات سياسـي بـه      . گرفت متفاوت از استعمار كالسيك پي مي

وار استعمارنو موسوم شده بر پايه روي كارآوردن افراد كـامال وابسـته و سرسـپرده اسـت    
استعمار نو ادامه فرايند اسـتعمار كهـن بـوده و از ايـن جهـت مـورد توجـه        . شده است

كشورهاي استعمارگر قرار گرفت كه با دردسر و هزينـه هـاي كمتـر و از طريـق طبقـه      
به بيان ديگـر هـر چنـد در    . نخبه وابسته سياست هاي استعماري خود را دنبال مي كنند

ار نظامي كشور استعمارگر حاكم اصلي منطقـه يـا آن   دوران استعمار نو در ظاهر فرماند
كشور نمي باشد اما در حقيقت طبقه وابسته بومي آن كشـور همـان سياسـت هـا را بـا      

  . كمترين ميزان استقالل نسبي پيگيري مي كند
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مرحله سوم استعمار كه به استعمارفرانو  مشهور است در ادامه فرايند تكاملي استعمار و 
  .برخي نقاط ضعف سياست هاي استعمارنو شكل گرفتپس از مشخص شدن 

بزرگترين نقطه ضعف استعمارنو كه مقاومتهاي مردمي را در كشورهاي وابسته به دنبـال  
داشت ، ارجحيت يافتن منافع كشور استعمارگر بر منافع كشور مستعمره از سوي حكام 

  . وابسته داخلي بود
بـراي حفـظ حـوزه استعماريشـان،      همين مساله كشورهاي اسـتعمارگر را مجبـور كـرد   

  .استراتژي خود را تغيير داده كه در نتيجه آن سياست هاي استعماري فرانو شكل گرفت
اي از سلطه است كه طي آن سياستهاي استعماري به شكل باواسطه  استعمار فرانو شيوه 

هاي درون كشورها و با استفاده از  و در عين حال پراكنده در چارچوب نهادها و سازمان
كنتـرل فراگيـر از مشخصـات و تمـايزات اساسـي      . شـود  الملل اعمال مـي  ابزارهاي بين

باشد كه با ابزار فرهنگ، اقتصـاد، سياسـت و    استعمار مي استعمار فرانو از اشكال پيشين
 )72، 1383الهي ( .شود نظامي گري اعمال مي

راهبرد اصلي در سياستهاي استعماري فرانو تربيت افراد وابسته به صـورت غيرمسـتقيم   
و انكار وابستگي سازماني اين دسته از افـراد  ...) از طريق رسانه ها، سيستم آموزشي و (

به اين ترتيب كشورهاي استعمارگر هزينـه اي كـه   . گر استاز سوي كشورهاي استعمار
در راستاي اجراي سياستهاي استعمارنو بر آنها تحميل شد يعني مقاومت هاي مردمي و 
اعتراضات آنان عليه حكام و نخبگان وابسته كه در برخي كشورها منجـر بـه انقـالب و    

ز حـوزه اسـتعماري   روي كار آمدن نخبگان جديد و در نتيجه خارج شـدن آن كشـور ا  
  .كشور استعمارگر مي شد، با بهره گيري از سياست هاي استعمارفرانو كاهش دادند

البته يكي از ويژگي هاي چهره هاي تكاملي استعمار يعني استعمار نـو و اسـتعمارفرانو   
  .بهره گيري از راهبردهاي استعماري دوران پيش از خود نيز است

نو بـرخالف اسـتعمار  كهـن ديگـر نيـروي نظـامي       به اين معنا كه هرچنـد در اسـتعمار  
قدرتمند و لشگركشي هاي نظامي محوريت نداشتند اما كشـورهاي اسـتعمارگر بنـا بـه     
فراخور از حربه نيروي نظامي و لشگركشي نظامي براي روي كار آوردن حكـام وابسـته   

  .استفاده مي كردند
گر عالوه بر مشخصه اصلي يا در راستاي سياستهاي استعماري فرانو كشورهاي استعمار

استعماري اين دوره يعني تربيت افراد وابسته استفاده مي كردند امـا بنـا بـه فراخـور از     
  .دست نشاندگي حكام وابسته يا بهره گيري از نيروي نظامي نيز بهره مي جستند
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در حال حاضر اياالت متحده به عنـوان كشـور مركـزي اسـتعمارگر بـا بهـره گيـري از        
تعماري فرانو به بهانـه آنچـه كـه حفـظ منـافع ملـي آمريكـا مـي خوانـد          سياستهاي اس

  . كشورهاي ديگر را به زيرسلطه كشيده يا سعي در سلطه پذير كردن آنان دارد
البته شرايط فعلي مرحله گذار از استعمار نو به استعمارفرانو مي باشـد بـه همـين دليـل     

ت مـي شـود بـه ويـژه آنكـه      انفكاك سياست هاي استعمارنو و فرانو از يكـديگر سـخ  
همانگونه كه گفته شد استعمار فرانو در دل خود سياست هاي استعماري نـو و كهـن را   

سياستهايي كه جز سري ترين سياسـتهاي كشـورهاي اسـتعمارگر بـه     . نيز دارا مي باشد
  .  حساب مي آيد

دي منبـع مناسـب و مسـتن    1358با اين حال با تسخير سفارت آمريكا در ايران در سـال  
براي بررسي جايگاه طرح هاي استعماري اياالت متحده در ساير كشورها به ويژه ايـران  

  . به دست آمده است
 100تقريبـا  (جلـد   74اسناد النه جاسوسي در ابتدا توسط دانشجويان پيروخط امـام در  

منتشرشده بود اما موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي اين اسناد را در ) صفحه اي 
  . در مجموع بيش از  ده هزار صفحه منتشر كرده استجلد  11

اين موسسه همچنين براي سـهولت اسـتفاده محققـين مـتن اسـناد حروفچينـي شـده و        
با قابليت جستجو در مـتن بـه همـراه كتـاب      CDتصاوير اسناد هر جلد را در يك قطعه

  .ژوهش استفاده شده است ارائه كرده كه در اين پ
ر شد جامعه آمـاري شـامل كليـه اسـناد بـه دسـت آمـده از        همانگونه كه در چكيده ذك

سند درباره موضـوع تحقيـق از    600سفارت آمريكا مي باشد كه در مرحله دوم بيش از 
سند مهم و منتخب كه بيشترين هـم پوشـاني را    20اين كتب استخراج و در نهايت متن 

  .  شده است نسبت به ساير اسناد داشتند به عنوان مبناي نقد و بررسي استفاده
اين تحقيق به دنبال آن است با شفاف سازي روابط دولت آمريكـا بـا ايـران بـر مبنـاي      
بررسي اسناد به دست آمده از سفارت اين كشور در تهران و نقـد مـدل سياسـت وزي     
استعماري اياالت متحده يك تصوير واضـح از اهـداف و علـت راهبردهـاي سياسـي و      

دست اجرا از سوي آمريكا ارايـه دهـد يـا بـه بيـان ديگـر        امنيتي به اجرا در آمده يا در
بررسي اين سئوال كه اياالت متحده براي حفظ استيالي خود بر كشور ايران و بر مبناي 
سياست هاي استعمارنو و استعمارفرانو چه طرح هايي را در اين دو حوزه اجرايي كرده 

  است؟
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 رانمريكا از قبال رابطه با ايااهداف استعماري  .2
براي آنكه بتوان تحليل دقيق و موشكفانه از راهبردهاي سياسـي آمريكـا بـراي حفـظ و     
كنترل ايران در حوزه كشورهاي تحت نفوذ خود به دست آورد در ابتـدا بايـد ديـد كـه     
ايران چه اهميت و جايگاهي در بين مقامات آمريكايي و به صورت كلي تر براي پشبرد 

  . اشته استاهداف و منافع آمريكايي ها د
براي بررسي اين موضوع از يكي از اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا كه در تـاريخ  

بر اساس اطالعاتي كـه  . تنظيم شده ، استفاده شده است) 1355دي  12( 1977ژانويه  2
  .در اين سند آمده است

 : در ابتداي اين سند آمده است
وگسترده آمريكا با اهميت خاص ايـران  سال است كه وابستگي وسيع  30مدت تقريبي  

روابـط  . از جهت حمايت و منافع ملي اصلي آينده اياالت متحده آمريكـا مطابقـت دارد  
اوليه ما خيلي كم و بر پايه عوامل سياسي جغرافيايي قرار داشت  اما حاال در بر گيرنـده  

تي در جريانـا . مناطق زيادي از حكومت داخلي و وابستگيهاي  بخش خصوصي ميباشد
مقابل ما قرار گرفته كه مي توانداصطكاك هاي جدي به وجود آورد اما منافع ملـي زيـر   

  )451اسناد النه جاسوسي آمريكا جلد اول، ( بدون تغيير باقي مانده اند
  
  مانع براي اهداف شوروي.2-1
در ادامه اين سند و در توضيح اهداف و منافعي كه بين ايران مشترك است بـه نقـش و    

  . قه خاورميانه اشاره شده استجايگاه شوروي و هراس از نفوذ شوروي به منط
و بحبوبه جنگ سرد ميان آمريكا و شوروي ايران بـه مثابـه سـد نفـوذي      1355در سال 

بـه ايـن مسـاله در سـند     . براي پيشروي شوروي به منطقه خاورميانه به حساب مي آيـد 
  : مذكور اين گونه اشاره شده است

خصـوص در خاورميانـه    منافع دوجانبه براي جلوگيري از نفوذ وقـدرت شـوروي بـه    
نزديكي ايران بـه  . به عنوان اساس روابط ما با ايران باقي مانده است موضوعي است كه

شوروي و تجربه اي كه ايران از وسعت طلبـي تـاريخي شـوروي دارد و رهبـري ضـد      
منجـر بـه اشـتراك نقطـه نظرهـاي هـر دوي مـا در رابطـه بـا          ) ايران( كمونيستي قوي 

اعـالم   گشت كه اولين بار صراحتاً توسط رئيس جمهور تـرومن سياستهاي خارجي دنيا 
  . در رابطه با اين همكاري هر دوي ما منافع زيادي به دست آورده ايم. شد
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بوده و هست كه قادر است در نهايت مانعي در مقابل شـوروي   آمريكا تنها كشور غربي
يكـي از گيرنـدگان   بعـد از جنـگ  ايـران     در دو دهـه اول . براي حمايت از ايران باشد

عضويتش در پيمان سنتو  كمكهاي مالي و فكري آمريكا بوده و براي ما نقش مؤثري جز
تغيير كرده  اين اوضاع. و پيش بيني خبرهاي متعدد و تجهيزات نظامي بازي نكرده است

و امروز ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي، قدرت مالي و نفوذ آن را دارد كـه بيشـتر   
ايران مي تواند نقش مهم مسـتقلي در خاورميانـه، جنـوب    . را انجام دهد كارها خودش

پيشبرد ثبات منطقه اي ايفا كـرده و بـا فعاليـت و سياسـتهاي      آسيا و اقيانوس هند براي
  .شود روسيه با نيروهاي هر قدرت منظم ديگر روبرو

  
  نظير سياسي جغرافيايي ايران دسترسي به موقعيت بي .2-2

لي كه موجب شده ايران جايگاه ويـژه اي بـراي آمريكـا پيـدان كنـد      يكي ديگر از عوام
  : در نامه مذكور در اين رابطه آمده است. موقعيت جغرافيايي ايران بوده است 

ما محل مناسب ديگري نداريم كه بتوانيم از خاك آن اين اسـتفاده هـا را كـه در خـاك      
اطالعـاتي آمريكـا در ايـران    نقطـه عمليـات دسـتگاههاي    . داشته باشـيم  ايران مي برديم

گزارش قاطعي درباره عمليات نظامي شوروي به خصوص در زمينه پيشرفتهاي موشكي 
و در مورد همبستگي شوروي با پيمان سالت در اختيار ما قرار داده حق پرواز بر خـاك  
ايران براي ما مسير مناسب هوايي بين كشورهاي اروپايي و كشورهاي شـرق ايـران بـه    

به عالوه حق فرود آمـدن از لحـاظ تحـت نظرداشـتن دريـاي عمـان و       . ردوجودمي آو
  .مرزهاي شوروي براي ما اهميت خاصي داشته است

  
  مريكا و متحدان اواتهيه نفت براي . 2-3
نفت به عنوان مهم ترين مواده خام براي صنعت كشـورهاي سـرمايه دار همـواره جـز      

اولويت هاي مهم اين دسته از كشورهاي در تعامل با كشورهايي بـوده كـه صـادركننده    
  . اصلي اين ماده گرانبها بودند

منابع نفتي ايران نيز يكي از عوامل جلب توجـه آمريكـا بـه ايـران و تحـت سـيطره در       
  .ن بوده استآوردن آ

  : مامور سفارت آمريكا در اين باره نوشته است
اگرچه ايران يكي ازاولين افزايش دهندگان قيمت نفـت بـوده و وجـود مـا را در ايـن       

موضوع فراموش كرده ولي به هر حال ايران مقدار زيادي نفت براي آمريكا و متحدانش 
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ه ازايـران واردمـي شـود و    درصد نفت وارداتي اياالت متحد 8صادر مي كند و بيش از 
 70درصـد بـراي ژاپـن و     24درصد نفت ايران براي اروپاي غربي وتقريبـاً   16بيش از 

باوجودكشمكشهاي الينفك درروابط خريد . درصد نفت اسرائيل از ايران تأمين مي شود
 1973 - 74ايـران در سـالهاي   . و فروش ايران براي ما يك منبع نفتي مستقل بوده است

پيمان اعراب در تحريم حمل و نقل نفت به اسرائيل شركت نكـرده و صـدور   برخالف  
رهبران ايران غالباً اظهار داشته اند كـه ايـران   . نفت خود را به اين كشورادامه داده است

  .درجنبشهاي سياسي تحريمي شركت نخواهد كرد
  
 اي توسعه و پيشرفت ثبات منطقه .2-4

وذ ترومن و دكترين ژاندارم منطقه كيسـينجر و  عالوه بر موارد ذكر شده، سياست سد نف
نقشي كه ايران به عنوان ژاندارم منطقه خليج فارس براي آمريكا بازي مـي كـرد سـبب    

  : شده بود ايران جايگاه ويژه اي براي آمريكا داشته باشد
سياست آمريكا در سالهاي گذشته اين بوده كه به ايران كمك كرده و او راتشويق نمايـد  

منطقه اي با مسئوليتهاي محدود امنيتي و يك نقش مـؤثر در پشـتيباني از    درتكه يك ق
اين نقش را قبول كرده براي اينكه اين موضوع بانقطـه   ايران. منافع دوجانبه ما بازي كند

و ايـران قـدرت   . تطبيـق مـي كـرد    نظرهاي شاه كه ايران نقش اساسـي در منطقـه دارد  
هندوسـتان،   از قـدرت مـالي بـراي وام دادن بـه    نظاميش را در عمان بـه كـار گرفتـه و    

پاكستان،  مصر،  اردن و سوريه استفاده كرده و داراي نفوذي در كمك بـه حـل روابـط    
  .منجمله برقراري مجدد روابط هند با پاكستان و افغانستان بوده است منطقه

ن بخـش  ايران تنها قدرت منطقه است كه قادر بوده پيشرفتهايي در زمينه روابط اطمينـا  
رهبـران ايـران دريـك تمـاس و مـذاكره      . چه با اسرائيل به دسـت آورد  چه با اعراب و

محافظه كارانـه را در پـيش گرفتـه و سـادات و      نزديك با اياالت متحده بوده و سياست
مرحله نهايي قسـمت دوم   اسد را تشويق به برداشتن قدمهايي به طرف صلح كرده و در

مصـر را   ي كه اسرائيل بايستي مناطق نفتي اشغال شـده در جاي( مذاكرات صحرايي سينا 
با به كار بردن سياست ايران منابع قابـل اطمينـاني بـراي اسـرائيل نگهـداري      ) پس دهد

  .كرده
ايران به عنوان قوي ترين قدرت خليج فارس در جستجوي ترتيباتي در زمينـه   باالخره 

وءظن هـاي ايرانيـان سـنت    تشكل امنيتي با ديگر كشورهاي خليج فارس بوده اگرچه س
گرا از اين واقعيت در آينده نزديك باعث شود كـه احتمـاالً بخواهنـد از آن جلـوگيري     
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در حالي كه ما نيروهاي مخالفي هم در مقابل منافع خود مي بينيم كه ايـن تشـكل   . كنند
امنيتي ايران و اعـراب خلـيج فـارس احتمـاالً يـك بـرگ برنـده اي بـراي مـا خواهـد           

  )همان(".بود
  
 مريكا در ايران احوزه استعماري  .3

در ماه هاي ابتدايي پس از پيروزي انقالب با توجه به مشكالتي كه براي پشبرد سياست 
هاي آمريكا در ايران به وجود آمد و شناخت مقامات آمريكايي از موضع امام خميني و 

توانـد از   مردم در مقابل اين كشور آنان به اين نتيجه رسيدند كه اين حكومـت را نمـي  
كشورهاي ديگر از طريق اشغال و كودتا عمـل مـي كردنـد     طريق معمول و آنچه كه در

بلند مدت مي زند تـا بعـد از چنـد سـال      لذا دست به طرح يك سياست. سرنگون كنند
  .اقتصادي خود را بر ايران حاكم كند -بتواند دوباره سلطه سياسي 

نِ امام  ضد آمريكا و ضداسـتبداد اسـت   به خوبي دريافته بود كه جريا درحقيقت آمريكا
محافظه كاري و دوري از روحيه انقالبي است كه مي تواند اين حالـت انقالبـي را    تنها

كه در آن نفوذ و استيالي آمريكا محدود شده و يا از بين مي برد متالشي كند و به نفـع  
  .آمريكا به عقب براند

خصوصـي جسـتجو مـي كنـد كـه       طبيعي است كه آمريكا اين نيت خود را درجاي بـه 
... محافظه كاران ، ميانـه روهـا  و   . و خواست آمريكا خواهد بود عمدتاً پايگاه آن تفكر

پايگاه اين خواست آمريكا در ايران مي باشند و بالطبع اولين هدف نفوذ ايـن كشـور در   
  . ايران به حساب مي آيند

خط مشي اساسي خود وارد انقالب آمريكا با اين تحليل از قضاياي ايران و با توجه به  
مي شود و درقبال هريك از نيروهاي انقالب و جريانات اجتمـاعي سياسـي يـك     ايران

و در نهايت به وسيله فعاليـت فرهنگـي گسـترده خـود مـي       نوع سياست اتخاذ مي كند
خواهد در توده هاي مردم نفوذ كرده و سلطه فرهنگي خود و درنهايـت منـافع خـود را    

در واقع در شرايطي كه نگاه عموم مردم جامعه نسبت به نقش . باره زنده كنددرايران دو
فرهنگي متمركز مي شود تا نگاه  و جايگاه آمريكا منفي است فعاليتهاي آمريكا در بخش

بنابراين تغيير نگاه فرهنگي مردم بـراي فـراهم سـازي    .عمومي را به سود خود تغيير كند
نخبگان ميانه رو طرفـدار آمريكـا نيـز از سياسـتهاي      شرايط جابجايي نخبگان انقالبي با

كلي استعماري اين كشور به حساب مي ايد تا در نهايت به سرنگوني رژيم مخـالف بـا   
ايـن  . سياست هاي آمريكا يا استحاله آن و شكست انقـالب ضـدآمريكايي منجـر شـود    
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ه آن اشاره شـده  گزاره  از اطالعاتي كه از اسناد النه جاسوسي به دست آمده و در ذيل ب
 : قابل اثبات است

  
  گيري با افسران از طريق تبادالت اطالعات ارتباط.3-1

ما بايد به ادامه تبادالت اطالعاتي خود با ايرانيان ادامه دهـيم؛ زمـاني كـه ايـن تبـادالت      
را براي به كار گرفتن افسران نظامي ايران براي داخل شدن در يـك   عملي شد جستجو
  .)96اسناد النه جاسوسي آمريكا، جلد اول ( نظامي آغاز كند امتحان از تهديد

  
  اجتماعي -سياسيعنوان نيروي تاثيرگذار  كردن ارتش به وابسته. 3-2
با توجه به احتياج ايران به قطعات يدكي و احتياط سوءظن دار ايران در مـورد سـپرده    

نظامي در آمريكا ما بايد مسئوالنه عمل كرده و بازرگان راقدرت بـدهيم   هاي فروشهاي
ارتش دوستاني خواهيم داشت كه مي تواننـد معضـالت    آينده درو مطمئن باشيم كه در 

  )123همان صفحه ( ...سياسي مملكت را راهگشا باشند
  
  ها بر روي اقليتاي اجتماعي و سياسي ه تحريك گسل.3-3
از نظـر مـا ، چنانچـه    . اجازه دهيد كه به يك موضـوع در ايـن خصـوص اشـاره كـنم     -

است پي به اعمال ما در منـاطق داراي اقليتهـا ببرنـد     آنچه الزم محدوده اي وسيع تر از
  )217اسناد النه جاسوسي آمريكا ، جلد هشتم  ( ...خواستهاي ما به مخاطره خواهدافتاد

را كه مي تواند منجر به هـرج و مـرج   ) برنامه و طرح( دو سناريو ) جان گريوز( من  -
  .گردند در نظر دارم

 يكي از نيروهاي تمركزيافته اي كه توسط نارضايتيهاي منطقه اي وقومي تحريـك  )الف
به اينها به اندازه كافي به طرز غلطي رو به رو شوند ممكن است باعث  شده باشد و اگر

منـاطق نفتـي گردنـد و يااقتصـاد نفتـي را از هـم بپاشـد و          تعطيل شدن و بسته شـدن 
رهبران مذهبي بي عرضه خود مخـالف   ياجوري ملي گرايي را خراب كند كه توده ها با

  .شوند
محصلين و بين كادر مدارس و يا هر دو كه منجـر بـه بسـته    نفاق در مدارس بين  )ب 

محيط خشونتهاي افراطي كه باعث نارضـايتي عمـومي و همچنـين بـه      شدن مدارس يا
شيوه اي كه نقش بزرگـي در  . چهلم هايي بعد از چهلم گرفته شود شيوه قبل از انقالب
  )88همان،  جلد اول (. سقوط شاه داشت
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  اهداف سياسي  گيري از ابزار فرهنگي براي پيشبرد بهره.3-4
در اين رابطه بايد متذكر شد كه به تازگي برنامه هاي خارجي راديو ، شـنوندگان بسـيار   

كساني كه با خميني مي جنگند و طرفداران آنهـا مـي خواهنـد    . است زيادي پيدا كرده 
شما مي توانيـداز نفـوذ خـود در راديـو صـداي      . كسب كنند خبرها را از صداي آمريكا

مشكالت مهم آنها و بازگو كردن علل  كرده و از راه تأكيد بيشتر بر رويآمريكا استفاده 
من مي دانـم ايـن   . دهيد آن عكس العمل سريعتري بر روي اعمال مقاوم و متقابل نشان

مقاوم   صدا كاري ناچيز است ولي اثر روانشناسي فوق العاده اي دارد و بسياري از افراد
همـان، جلـد هشـتم     ( .ق اين صدا پي مي برنـد به ميزان همدردي و همفكري ما از طري

220(  
  
  آميز براي نفوذ هاي مسالمت گيري از شيوه بهره. 3-5

در اين موقع حساس هيچ دولتي قادر نيست كه حكومت ايران را سرنگون كند پس بايد 
، همـان (. مسالمت آميز با ايران درآمد و به گسترش كارهاي عملـي كمـك نمـود    از در

  )105جلد چهارم 
  
  كاري پنهانجلب اعتماد مقامات از طريق گفتگو و .3-6
ما فكرمي كنيم كه درمالقاتهاي اوليه تاجايي كه ممكن است بايـد بـه دولـت موقـت      -

داخلي ايران كامالً از پشتيباني كشورهاي خارجي برخوردار است  تأكيدكنيم كه خطرات
البته . آشوبهاي داخلي دولتي و كشوري ايران مبرا سازد و طوري وانمود كنيم كه ما را ا

  )97همان، جلد اول ( .پيگيري شود خواهد بود ولي بايد تالش مداومكار مشكلي 
در تماس هايي كه باتبعيديان ايراني در اروپاداريم خيلي الزامي اسـت كـه هـيچ گونـه     -

اثري كه نشانگر آن باشد كه دولت آمريكا قصد مداخله درجريانات داخلي ايـران رادارد  
مكاري مي كنـد بـاقي   يااينكه با گروههايي كه عليه دولت جديد ايران نقشه مي كشند ه

  )همان (.نماند
  
  نقد و بررسي ابزارهاي سياسي آمريكا در قبال ايران .4
باتوجه به مدارك به دست آمده از سفارت آمريكا كه در  باال بـه آن اشـاره شـد ، ايـن      

كشور در راستاي سياست هاي استعماري نو و فرانو از دو طريق مي خواسته حكومـت  
  .د متالشي كندو انقالب ايران را به نفع خو
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از شيوه تخريب و به اعتصاب كشيدن مردم، رو در رو قراردادن ملتهـا بـا حكومـت،     .1
استفاده از ضرباتي كـه ارتـش   وسيله تخريب و تهاجمات افراطي،  فلج كردن مدارس به

چه به طريق كودتا و چه به طرق ديگر مي تواند بزند كه همه اين جريانات را به وسيله 
ايـن درسـت شـيوه    . ( نمايد عوامل سرسپرده خود در ايران مي خواهد اجراشبكه ها و 

  ).اي است كه انقالب شيلي را به زانو در آورد
استفاده از نفوذ در سياسيون و تسلط بر حركتهاي سياسـي و اقتصـاد مملكـت بـدين     .2

سياسيون از هجـوم شـوروي امكانـات خـود را حسـاب شـده در        گونه كه با ترسانيدن
، ...به خود كند؛ نظير گندم، نفـت سـفيد و    اردولت قرار دهد و كم كم او را وابستهاختي

و همچنين برقراري دوبـاره    ...قطعات يدكي جنگ افزارها ، اطالعات در مورد منطقه و
و از همـه   قراردادهاي صنعتي و كشاورزي و ساختماني به وسيله شـركتهاي آمريكـايي  

ي مملكت و تعديل انقالب به ميانه روي و ليبراليسـم  مهمتر قرار گرفتن در جريان سياس
سازشكاري و دفع عناصر راديكال و عمدتاً خارج كردن جريان امام از صـحنه اصـلي    و

 .خارجي ايران سياست داخلي و
اين روش چون در بلند مدت اتفاق مي افتد و احتياج به مسالمت و نزديكي بـا حسـن    

ههايي دارد كه بتواند بدان وسـيله نيـات خودشـان را    نيت دارد و عمدتاً احتياج به پايگا
ما احتيـاج بـه سـفير كبيـري     «ايران گفته مي شود ،  مثالً هنگامي كه از طرف. پياده كنند

اين طـرز  » كه يار غمخوار انقالب ايران باشد) منظور سفير آمريكا در ايران است(داريم 
  .كا در ايران استپايگاه سياسي براي اجراي اين سياست آمري فكر بهترين

  
  روها روي ميانهگذاري بر  سرمايه .5

آمريكا به منظور نفوذ در ساختار سياسي در ايران پس از انقـالب در راسـتاي سياسـت    
هاي استعمار نو و فرانو ، بر روي طيفي از سياسيون كه آن زمان ميانه روها خوانده مـي  

پايگاه اصلي آنان جبهه ملي و نهضت آزادي بـود برنامـه ريـزي كـرده و سـعي       شده و
  . درتعديل حركت انقالبي كردند

پايگـاهي شـدند بـراي     ميانه روها كه با خصوصيتهاي مختلف شكل گرفته اند به خوبي
داخلي   اين سياست آمريكا، يعني تعديل انقالب و به محافظهكاري كشاندن سياستهاي

همچنين آمريكا در حمايت از ميانه روها و ليبرالهـا در  . ب اسالمي ايرانو خارجي انقال
تعديل جهت حاد و انقالبي امام بـود و از   تقويت نيروهاي ميانه بر ميخاست  و هدفش

 .اين جهت در ارتباط با سازمانها و گروههاي ميانه قرار مي گرفته است
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انه رو را ميتـوان بـه سـه دوره    سياست هاي حمايتي آمريكا از نخبگان و جريان هاي مي
نقشي كه مقامات آمريكايي براي ميانه روهـا قبـل از انقـالب ،    اول : تاريخي تقسيم كرد

  .حين انقالب و بعد از انقالب در نظر گرفته بودند 
  
  قبل از انقالب  ديدگاه آمريكا در مورد ميانه روها.5-1

در يكي از اسناد به دست آمده از سفارت آمريكا ، بيانگر آن است كه مقامات آمريكايي 
به وسيله جريانات و گروه هايي كه آنها را ميانه رو مي خواندند در صدد مقابله با نفـوذ  

  : در يكي از اسناد سفارت آمريكا آمده است. روحانيون در جامعه برمي امدند
برخيزد ، درمـورد  ) مالها( ومتمايل به غرب كه به مبارزه عليه  اگر هر گروه ميانه رو..."

( نظريـه سـوليوان    ".با عالقه تمام تبليغ خـواهيم كـرد  ) مترقي( گروه  او به عنوان يك
   )561 همان، جلد سوم( )راجع به حزب راما

  
  روها حين انقالب ديدگاه آمريكا در مورد ميانه.5-2

كه به اين نتيجه قطعي برسند آيا مـي  در حين انقالب نيز آمريكايي ها به دنبال آن بودند 
توانند به احزاب ميانه رو كه در جريان انقالب نيز  بعضا دخالت داشته و عليه حكومت 
طرفدار آمريكا اقداماتي را انجام داده بودند به عنوان يكي از جريانات قابل پيش بيني و 

  هم راستاي با منافع خود در آينده ايران تكيه كنند يا نه ؟
سناد سفارت آمريكا عدم قطعيت مقامات آمريكايي درباره سرمايه گـذاري بـر روي   در ا

جناح ميانه رو و تالش براي به دست آوردن اطالعات قطعي دربـاره اهـداف مبـارزاتي    
. اين جريان و هم چنين ارتباط گيري با رهبران آن به صورت مفصل پرداخته شده است

 79ژانويـه   9ه امضاي سـوليوان كـه در تـاريخ    ب 00471به عنوان مثال در سند به شمار 
  : تنظيم شده ، آمده است

نكته قابل توجهي كه در آنها بوداين است كه به نظرمـي رسـد رهبـران ميانـه     :... نظر به 
در عين اينكـه نقطـه   . كافي از ابراز كردن نگرانيهاي خود هراس دارند رواكنون به اندازه

در چارچوب قانون اساسي ارائـه مـي دهنـد تـا بـه      نظرهاي خود را نسبت به ابقاء شاه 
خمينـي هسـتند و ايـن     عنوان تاكتيك يا به داليل ديگر چنين وانمود كنند كـه در خـط  

  .جدايي تا حدي هر دولتي را مأيوس مي كند
البتـه شـايد   . آنها از شاه و دولت او از اينكه چندان توجهي به آنان نشده انتقاد مي كنند 

محق بودند ولي بعدها اين انتقاد به خود آنها وارد اسـت كـه شـهامت     در آغاز كار آنها
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يكي از داليل مخالفت رهبران مذكور بـا خمينـي    البته. انتخاب روش جدايي رانداشتند
دولت باج مي گرفتند و سالها  شايد وحشت آنها از افكار عمومي است ، زيرا كه آنها از

هسـتند كـه     به عبارت ديگـر مالهـايي  . دزير سايه دولت هويدا امرار معاش كرده بودن
احتماالً قبالً با خميني كـار مـي كردنـد و امـروز بـا دولـت سـازش كـرده و بـاج مـي           

  )427همان ، جلد دهم (".گيرند
  
   روها در آينده انقالب ديدگاه آمريكا در مورد نقش ميانه .5-3

اما يكي از نكات قابل تامل كه در اسناد متعدد به دسـت آمـده آينـده پژوهشـي دربـاره      
وشت گروه ها ، جريانات و نخبگان و برنامه ريزي باري تقويت يا عدم تقويت آنان سرن

  . به منظور دستايبي يا عدم دستيابي آنان به مشاغل حكومتي در آينده مي باشد
به عنوان مثال در دو سند زير بيانگر برنامه ريزي آمريكايي ها بـر روي جنـاح ميانـه رو    

  . والت سالهاي آينده نظام مي باشدبا هدف اثرگذاري اين جناح در تح
  : در اين اسناد آمده است

بايد در حفظ و تقويت عناصـر بـه خصـوص در ارتـش ، مـذهبيهاي ميانـه رو و       ... "-
قادرنـد نقـش مهمـي در حكومـت آينـده بـازي كننـد اقـدام          گروههاي غير مذهبي كه

  )430 ، جلد دهمهمان ("...كنيم
غير رسمي تقسيم يافته سياست همان طور كه امورداخلي ايران به دو شاخه رسمي و "-

اين سياست بين دوجريان افكار انقالبي اسـالمي وجريـان   . چنين است  خارجيش  نيز
حال نوسان است؛ نشانه هـاي مشـخص از آنجـا     محافظه كارانه ، سياسيون ملّي گرا در

كشـورهاي راديكـال و نيـز     مشاهده شد كه در عرصه بين المللي يك گرايش به سـوي 
 اعراب ميانه رو پديـد آمـد؛ حمـالت دائمـي و لفظـي بـه اسـرائيل و        دوري جستن از

صهيونيزم و بدگماني نسبت به ابرقدرتها؛ جناح ديگرتمايل به همكاري دولت با دولتهـا  
اين سياستهاي دوگانه تا زمـاني كـه دولـت    . بناي يك اقتصاد مدرن و كوشش درجهت

كوشش ما براي . باشد ، ادامه داردتعويض شده  دائمي مستقر نشده باشد و يا اين دولت
همـان، جلـد    (".محـدود اسـت    معتدل كردن سياست راديكال در موقعيت فعلي بسيار

   )69چهارم 
  
  روها هاي آمريكا در مواجهه با ميانه نقد و بررسي سياست. 5-4

  :بعد از انقالب بنا به هدف استراتژيك سياست آمريكا در ايران يعني
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يانه رو باشد و ناسيوناليست هـاي مخـالف   ما مي خواهيم براي ايراني كار كنيم كه م -1
  )همان( .بيشتري در اداره مملكت داشته باشند مذهب تسلط

پس . در اين موقع حساس هيچ دولتي قادر نيست كه حكومت ايران را سرنگون كند -2
  )90همان ،جلد اول ( .مسالمت آميز با ايران درآيد بايد از در

ده و هدفش تعديل خارجي ايران بو سعي آمريكا در نفوذ در ارگانها و سياست داخلي و
دادن ميانـه روهـا    انقالب اسالمي و حاكم كردن ميانه روي به جاي افراطي بودن و قرار

  :در مقابل حركت انقالبي امام بوده است
جوالي با آقاي اميرانتظام معاون نخست وزير ، تمايالت آمريكا را  7در مالقات مورخ "

مـن از اميرانتظـام بـه خصـوص      . دمبراي عادي كردن روابط با ايران ، مجدداً متذكر ش
مفيد و دوجانبه  درمورداقداماتش براي آسان نمودن حركت به طرف عادي كردن روابط

ژوئن  21در دوره بعد ازانقالب تشكر كردم و متذكر شدم كه به نظر ما مصاحبه اش در 
  )537همان، جلد دهم ( ."اين مورد بسيار مفيد بوده است در

روها آنها را در خدمت خـود و اهدافشـان در مـي    يعني با ايجاد تفاهم با اين نوع ميانه 
  .آورند

يكي از اسناد قابل توجه در اين رابطه سندي است كه به گفتگـو اميرانتظـام بـا كارمنـد     
در اين گفتگو اميرانتظام راهكارهاي خود را براي عادي . سفارت آمريكا مربوط مي شود

وجه قرار گرفتن اين راهكارها از شدن روابط ايران و آمريكا ارائه داده و خواهان مورد ت
  . سوي مقامات آمريكايي شده بود

  :مهمترين نكاتي كه به وسيله امير انتظام عنوان شده عبارتند از "
عادي كردن روابط ايران و آمريكا بايد به آهستگي پيش برود تاسوءظن كسـاني را كـه    

  )همان( ".به آمريكا ندارند بر نينگيزد نظرخوبي نسبت
به خوبي تمايل آمريكا را براي برقراري رابطه اي فعال با ميانه روها نشان مي اسناد فوق 

دهد و تمايل ميانـه روهـا را بـراي برقـراري روابـط بـا آمريكـا و دادن راه حـل بـراي          
آمريكا در اذهان مردم بـه خـوبي درسـتي انتخـاب آمريكـا را بـراي        بازگرداندن جايگاه

 .اجراي سياستهاي خود ثابت مي كند
  . نتيجه بعد از انقالب ميانه روها براي آمريكا مي توانستند در موارد زير مفيد باشند در
با نفوذ در دولت موقت و افرادي از نهضت آزادي كه در دولت بودند و مشي ميانـه  ) 1

  .داشتند خواستهاي خود را عملي كنند روي داشتند سعي
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ـ     ) 2 ه افـراد ميانـه روي كـه    ميانه رو كردن سياسـت مملكـت ، از طريـق جهـت دادن ب
 .مسئوليتي بر عهده داشتند صورت مي پذيرفت

  .پيدا كردن نقاط تفاهم با افراد ميانه رو و استفاده از آنها براي مقاصد خود) 3
ارتباط با ميانه روها و خبرگيري و درست كردن منبع خبري جهـت اطـالع دقيـق از    ) 4

 .اوضاع مملكت
يعنـي همـان ميانـه رو كـردن انقـالب و سـعي در        اجراي سياست آمريكا در ايران ،) 5

داخلي و خارجي ايران از حيطه نفوذ خط مشي انقالبـي امـام بـه     خارج كردن سياست
در حقيقت ميانه روهـا پايگـاه اجرايـي ايـن     . است وسيله افراد ميانه رو انجام مي گرفته

 .سياست آمريكا بوده اند
ارتباط بوده و آمريكا مشـي سياسـي و فكـري    ميانه روها قبل از انقالب با آمريكا در ) 6

 .داشته است تا در مواقع ضروري از آن استفاده كند آنها را در نظر
حداقل عملياتي كه آمريكا بر روي افراد ميانه انجام مي داده است ، برقراري ارتبـاط  ) 7

افسران سياسي سفارت بوده است كه با دست گذاشـتن روي نقـاط مـورد     و مالقات با
تحليلهاي سياسي آنها را از اوضاع مملكت به دست مي آورده كـه   آنها اطالعات ونظر 

  .اطالعاتي مهمي باشد مي توانسته است منابع خبري و
از آنجايي كه خاصيت متقابل ميانه روها و آمريكا ، يعني تمايل ميانه روها به ارتبـاط  ) 8

وا مي داشـته كـه بـه سـفارت     حضور آمريكا و سياستهايش در ايران آنها را با آمريكا و 
سفارت به منابع خبري و افراد مهمي در اين زمينـه بـر   . آمده و اطالعات خود را بدهند

  .مي خورده است
ميانه روها از تيپ هاي مختلف سياسي ايران بوده اند كه بيشـتر شـامل روشـنفكران    ) 9

متحـول انقـالب   غربزده و سياسيون كهنه كاري كه نتوانسته انـد خـود را بـا جريانـات     
 .اسالمي وفق دهند و همچنين بعضي از روحانيون محافظه كار مي شدند

 
   هاي استعماري اجرايي سياستعنوان مركز  آمريكا به هاي انهخ تسفار نقش.6

بازوي اجرايي آمريكا براي بسط سياست هاي استعمارگرايانه خود در كشورهاي ديگـر  
  .سفارت خانه هاي اين كشور است

سفارت آمريكا در ديگر كشورها به عنوان مركز فرماندهي عمليات هاي امنيتي ، سياسي 
نقش مهمي در پشبرد راهبردهاي استعمارگرايانه و ارتباط بـا  .... ، اقتصادي ، فرهنگي و 

  . نهادهاي مهم مستقر در آمريكا دارد
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افـزا كـردن   پوشش ديپلماتيك سفارت و ماموران آن نيـز مصـونيت الزم را بـراي هـم     
اقداماتي كه در داخل كشور هدف در راستاي منافع آمريكا قرار دارد در اختيار اين افراد 

  . مي گذارد
، ي اقدامات سفارت آمريكا در ايرانبررسي اسناد سفارت آمريكا بيانگر آن است كه تمام

گـزاري  گرفته تا بر... از صدور ويزا و ارتباط گيري با اهالي فرهنگ و هنر و سياست و 
در راستاي اهداف امنيتي و سياسي اين كشور بوده .... جشن ها و همايش هاي عملي و 

  .   است
بر اساس يك سند مهم، سفارت آمريكا در تهران در نامـه اي بـه وزارت دفـاع آمريكـا     

ر بازار داخلي ، تامين نفـت  سلطه ب: وظايف سفارت آمريكا را بدين گونه شرح مي دهد
امات تصميم گيرنده به شكل آمريكايي ، سرپرستي ارتش ، گرفتن امتياز ، تربيت مقارزان

نكته آنكه برنامه فقط خاص ايـران نيسـت   . جاسوسي و باالخره حكومت كامل بر ايران
  . بلكه در تمام كشورهاي زير سلطه همين خطوط دنبال مي شود

رسـتي ارتـش   سند زير با صراحت تمام حكومت انحصاري آمريكا بر بازار ايـران، سرپ  
، سوق دادن انديشه و فرهنگ ايرانيـان در جهـت انديشـه و فرهنـگ آمريكـايي و      ايران

خصوصـاً  . باالخره بر هدايت شاه و دولت او در خط سياست كاخ سفيد تأكيد مي كنـد 
قصد آن دارد كه شاه و دولت او در صف متحـدان نزديكتـر اسـرائيل و رژيـم آپارتايـد      

همچنين به عنوان يك برنامـه عمـل   . در آيند) اصلي آمريكااز متحدان (آفريقاي جنوبي 
مشخص بر تماس هر چه بيشتر باجناح هـاي ميانـه رو داخلـي و مراكـز مهـم نيـرو در        

اصراردارد و در جاي ديگر بر جلب هر چه بيشتر دانشجويان  "ايراني در مسير مدرنيته"
 .تأكيد مي ورزد ايراني به آمريكا و كنترل و تربيت آنها به شيوه آمريكايي

متن اين سند مهم كه به دليل اهميت آن  و ارتباط كامل بـا موضـوع مـورد تحقيـق بـه      
  : صورت كامل آمده است به اين شرح است

  سفارت آمريكا در تهران  محرمانه  تهران: از 
 وزارت دفاع واشنگتن: به 

  هدف و عملكرد سفارت آمريكا در ايران: موضوع
وزارتخانه اهداف و محدوديتها را بـه صـورتي ثابـت و غيرقابـل     از اينكه آن 

ما مسايل مورد بحث در تلگـرام ب را  . تغيير شناسايي نكرده است متشكريم
 .با دقت مطالعه كرديم
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دركل ، مطالب آن به نظر ما واقع گرايانه وقابل دسترسي و منطبق با اهـداف  
نيـه را بـراي در نظـر گـرفتن     باوجود اين ما متن اين بيا. ما درايران مي باشد

تغييرات وپيشرفتهاي اخير براي منطبق شدن كامل بـا اهـدافمان كمـي تغييـر     
 .داده ايم

 :در زير ، اين بيانيه جديد را به طور كامل مي آوريم 
 :شروع مطلب

ابقـا  ... بنـد : شـامل  :متقابل اقتصادي بر مبناي اعتماد ، اطمينان واحترام -رابطه سياسي -
گسـترش محـدوده   ... ه مبتني بر اعتماد و اطميناني كه با شاه پيداكرده ايـم وتقويت رابط

تماسهاي سفارتخانه با بخش هاي مهمـي از جامعـه ايرانـي و انتخـاب گامهـايي بـراي       
حداكثر كردن تماس با نيروها و گروههايي كه در رابطه با مراكز مهم اثر در ايرانـي كـه   

اين عمل موقعيتهايي را نيز شامل مي باشـد   .به سوي مدرنيزه شدن پيش مي رود هستند
  .كه در اثر بعضي ساده نگري هاي دولت در مورد فعاليتهاي سياسي پيش مي آيند

با در نظر گرفتن  اينكه در بعضي از موارد ريسك هايي ممكن است پيش بيايد كه مـي  
  .بايست آگاهانه انتخاب و يا رد شوند

و كابينه او براي ادامه برنامه هـاي دراز مـدت    )نخست وزير( تشويق كردن آموزگار ... 
اقتصادي در ايران و برنامه ريزي يك طـرح مشـخص بـراي رسـيدن بـه جهـش هـاي        

 .اقتصادي
هنگامي كه به ناچار منابع نفتي رو به اتمام مي رونـد در ايـن رابطـه تشـويق كـردن و       

وصـيه هـاي   پشتيباني مقامات ايراني براي كمك گرفتن متخصصين خارجي و شـنيدن ت 
جهـت تحـت   .... بانك توسعه بين المللي و  منابع مناسب ديگر نيزقدمهاي مؤثري است

تأثير قراردادن مقامات تصميم گيرنده و نظريه پردازان ايراني ، از سياستها و موضعگيري 
هاي آمريكا در روابط فيمابين ، از حداكثر ظرفيت و امكانـات دفتـر اطالعـات آمريكـا     

 .استفاده كنيد
 :رابطه قوي بين ايران و آمريكا در زمينه هاي غيرنظامي - 
در ادامه صادرات قابل توجه نفت به آمريكا و وابستگان نـزديكش سياسـت معتـدل    ...  

 .قيمت گذاري براي نفت را تنظيم و تشويق كنيد
سياستها و برنامه هاي آمريكا را در مورد انرژي و احتياج اقتصاد دنيا به نفت در سطوح  

 .تهاي قابل تحمل ، توضيح دهيدقيم
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ازدياد سهم آمريكا در بازار تجاري ايران را آسان كنيد و در اين راه از قـدرت دفتـر   ...  
 .سفير نيز به عنوان پشتيبان استفاده كنيد

اضافه كنيد كه چگونه مي توانيم قدمهاي كميسيون ارتباط ايران و آمريكا را مـؤثرتر  ...  
طور بخش خصوصي آمريكـا را بيشـتر در بـازار ايـران تـداخل      كنيم ، از جمله اينكه چ

 .دهيم
بـه دسـت   ) جاسوسـي ( براي آمريكا امتيازي در ايران در مورد جمع كردن اطالعات ... 

را در پاسـخ بـه ايـن امتيـازات ادامـه       Pro Quo liaison(QUID)آوريد و پشتيباني براي 
سبك سنگين كنيد تا مطمئن شويد كه هر پيشنهاد را  براي امتيازي جديد به دقت . دهيد

 .باعث در خطر انداختن پيشرويهاي موجود نشوند
سعي كنيد كه ايران را بيشتر در تالشهاي منطقه اي كه براي كم كـردن كشـت مـواد    ...  

مخدر كه در پاكستان و افغانستان صورت مي گيرد شركت دهيد تا عبور يـا ورود مـواد   
 .مخدر قاچاق از ايران كم شود

با وزارت علوم دولت ايران همكاري كنيد تا جوانان ايراني بيشتري براي تحصيل در ...  
 .آمريكا آماده شوند و به عمل آيند

موقعيتهاي محصلين ايراني را كه در پـي تحصـيل در آمريكـا مـي باشـند در مـوارد       ...  
 .مناسب ارزيابي كرده و مشورت و تعليم انگليسي قبل از عزيمت را زياد كنيد

به وارد كردن فشار بر روي ايران در مورد پرداخت بدهيش كه در اثر غفلت خودش ...  
 .پيش آمده ادامه دهيد

 :گر عنوان كشور مصالحه اي براي ايران در منطقه به شده دست آوردن موضع تعديل به  -
دولت ايران را براي ادامه برخـورد تعـديل شـده بـا درگيريهـاي اعـراب و اسـرائيل و         

 .انيش براي مذاكرات صلح ما در خاورميانه تشويق كنيدپشتيب
به ايران دستيابي به يك رابطه مثبت با اسرائيل از جمله صدور نفت بـه آن كشـور را   ... 

 .توصيه كنيد
 .ايران بايد با هر تغيير و تحول دوباره اي در پاكستان مخالفت كند... 

گري درموردامنيت خليج فارس از همكاري ايران باعربستان سعودي عمان و هرعرب دي
حمايت  كنيد و در جريان تحوالت امنيتي كه در عراق و ديگر كشورهاي همسايه پيش 

 .مي آيد قرار داشته باشيد
يك همكاري متعهدانه با افغانستان ، پاكستان و هندوستان را در زمينه هاي سياسي و ... 

 .اقتصادي تشويق كنيد
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 .سياستهاي اصلي ما در آفريقا حمايت كندايران را تشويق كنيد تا از ... 
 :پيشرفت در اجراي برنامه حقوق بشر در ايران  - 
با شاه و ديگر مسئوالن در موقعيت مناسبي راجع به سياست حقوق بشر آمريكا كـه  ...  

صـحبت كنيـد و   ) كه قابل دستيابي اسـت ( روي بهبودي حقوق بشر متمركز شده باشد 
چون ممكن است باعـث  ( غيير در سيستم سياسي مي باشد بگوييد كه اين امر مخالف ت

اينكه يك تصوير عمومي بدي از ايران در ايـن  ). دخالت خارجي باشد و مثمرثمر نباشد
مورد مي تواند چه اثراتي روي موضع و موقعيت بين المللي ايران در آمريكـا و منـاطق   

 )48همان، جلد اول ( .ديگر داشته باشد را در نظر بگيريد
 
  مريكا ا »نو و فرانو«استعماري  -راهبردهاي سياسي .7

بر اساس بررسي هاي صـورت گرفتـه و مطالعـه اسـناد سـفارت آمريكـا ، راهبردهـاي        
حكـومتگري حكـام   ) 1استعماري نو و فرانو آمريكا را مي توان بـه دو دوره   –سياسي 

البته برخي از سياست . شرايط انقالبي و كنار رفتن حكام وابسته تقسيم كرد) 2وابسته و 
  . هاي استعماري آمريكا در طول اين دوره به صورت مشترك به اجرا در آمده است

  
  كا در زمان حكومت حكام وابستهامنيتي آمري –راهبردهاي سياسي.7-1
، كنترل راهبردهاي سياسـي ، امنيتـي   تبديل سفارت آمريكا به عنوان مركز عمليات و )1

  در راستاي محقق نمودن اهداف آمريكا در كشور هدف ... اقتصادي ، فرهنگي و 
و طرح ريزي .... تاسيس يك شبكه گسترده مستشاري در ارتش ، سياست، اقتصاد و ) 2

  يت موضوعات مذكور توسط مستشاران در جهت منافع آمريكاو هدا
ايجاد ارتباطات قوي اقتصادي به منظور باالبردن آسيب و حساسيت وابستگي كشور ) 3

  هدف
بهره گيري از ابزارهايي چون بدهي هاي بـانكي ، عـدم اختصـاص وام ، سياسـتهاي     ) 4

رد اهـداف خـود در صـورت    به عنوان يك اهرم فشار براي پشب... تنبيهي بانك جهاني و
  لزوم

  عضويت ايران در اتحاديه ها و رژيم هاي بين المللي حافظ منافع آمريكا مانند سنتو )6
  تضعيف سنت و مذهب مردم از طريق نخبگان، گروه ها و احزاب حاكم) 7
داشتن حكـام و مسـئوالن كشـورهاي     هاي فكري و مالي براي وابسته نگه ارائه كمك) 8

  هدف 
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راسي به منظور تشويق كشورهاي هدف براي خريـد تسـليحاتي يـا متكـي     دشمن ه) 7
امنيتي آمريكا دربرابـر دشـمن فرضـي يـا دشـمن      -كردن اين كشورها به قدرت سياسي

  اغراق شده
تقويت و كمك به توانايي كشورهاي سلطه پذير جهت ايفاي نقش منطقه اي و بين )  5

  .هالمللي مثل ايفاي نقش ژاندارمي ايران در منطق
  .حفظ و رشد تصميم گيرندگاني كه در راستاي منافع آمريكا تشخيص داده مي شوند) 6
شناسايي و جذب نخبگان كشورهاي هدف به منظور بهره گيري از ظرفيت آنـان در  ) 7

  آمريكايي... راستاي تكنولوژي ، انديشه ، فرهنگ و 
رقراري ارتبـاط  كادرسازي و مزدورسازي در ميان ملت هاي كشورهاي هدف بدون ب) 8

  .مستقيم و با بهره گيري از شيوه هاي سازمان هاي جاسوسي
ايجاد شبكه هاي تلويزيوني و راديويي ماهواره اي به زبان بـومي كشـورهاي هـدف    ) 9

  براي تاثيرگذاري بر اذهان و افكارسازي؛
هدايت فضاي سياسي و فرهنگي كشورها از طريق افكار سازي و نفوذ شبكه هـاي  ) 10

بـومي و انگليسـي   (، تلويزيون و مطبوعات و همچنين رسانه هاي جمعي خارجي راديو
  )زبان
آگاهي از پروژه هاي در دست احداث كارخانجـات، منـابع زيرزمينـي، قراردادهـا،     ) 11

معامالت  و نقاط ضعف و قوت كشورها، از طريق تسلط بر شبكه هاي سخت افـزاري  
  و نرم افزاري اطالاعاتي و ارتباطي

مين ، برقراري، نگهداري و استفاده بالمـانع از تسـهيالت اطالعـاتي و نظـامي در     تأ) 12
  .قلمرو كشورهاي هدف

  
كارآمدن نخبگـان   انقالب و روي زمانامنيتي آمريكا  –سياسي راهبردهاي. 7-2

  جديد
، كنتـرل راهبردهـاي سياسـي    ايفاي نقش سفارت آمريكا به عنوان مركـز عمليـات و   )1

  در راستاي محقق نمودن اهداف آمريكا در كشور هدف ... ، اقتصادي ، فرهنگي و امنيتي
  تضعيف سنت و مذهب مردم از طريق نخبگان، گروه ها واحزاب ميانه رو) 2
ريانات و نخبگان و برنامه ريـزي بـراي   آينده پژوهشي درباره سرنوشت گروه ها ، ج) 3

تقويت يا عدم تقويت آنان به منظور دستايبي يا عدم دستيابي آنان به مشـاغل حكـومتي   
  در آينده



 159   پور كميل نقيحسيني و سيدرضا 

  

بهره گيري از ابزارهايي تنبيهـي چـون بـدهي هـاي بـانكي ، عـدم اختصـاص وام ،        ) 4
اهداف خود در  به عنوان يك اهرم فشار براي پشبرد... سياستهاي تنبيهي بانك جهاني و

  صورت لزوم
حمايت از جريان هاي ميانه رو و مخالف انقالبي گري براي ايجاد موانع داخلـي در  ) 5

  مسير انقالب هاي ضد آمريكايي
جذب ، سازماندهي و شبكه سازي از افرادي كه با جريان ها و گروه هـاي مخـالف   ) 6

سي ، اجتمـاعي ، اقتصـادي و   آمريكا زاويه دارند با هدف نفوذ دادن آنان در ساختار سيا
  كشور هدف... 
حمايت  مستقيم و غيرمستقيم از گروه هاي و جريـان سـكوالر ماننـد ناسيوناليسـت     ) 7

  هاي ضد مذهب 
بـه  ) نهضـت ازادي (كمك به ثبات سياسي داخلي در زمان تصدي احزاب ميانـه رو  ) 8

  منظور تثبت قدرت آنان
بهره گيري از ظرفيت آنان در راستاي  شناسايي و جذب نخبگان ديگر كشورها با هدف

  آمريكايي... تكنولوژي ، انديشه ،فرهنگ و 
  .حفظ و رشد تصميم گيرندگاني كه در راستاي منافع آمريكا تشخيص داده مي شوند) 9

كادرسازي و مزدورسازي در ميان ملت ها بدون برقراري ارتباط مسـتقيم و بـابهره   ) 10
  سوسيگيري از شيوه هاي سازمان هاي جا

ايجاد شبكه هاي تلويزيوني و راديويي ماهواره اي به زبان بومي كشـورهاي هـدف   ) 11
  براي تاثيرگذاري بر اذهان و افكارسازي؛

هدايت فضاي سياسي و فرهنگي كشورها از طريق افكار سازي و نفوذ شبكه هـاي  ) 12
گليسـي  بـومي و ان (راديو، تلويزيون و مطبوعات و همچنين رسانه هاي جمعي خارجي 

  )زبان
افزايش ابزارهاي نفوذ و هدايت گروه هاي سايسي احزاب و نهادهـاي مردمـي بـه    ) 13

  ويژه در زمان بي ثباتي سياسي كه نفوذ راحت تر است 
جلب اعتماد مقامات دولتي با اتخاذ راهكارهايي چون پرهيز از مجادله ، همكـاري  ) 14

اي كه از سوي مقامات ايراني پيشنهاد شود مثال در مورد با ايران در هر زمينه ... كامل و 
مانند مبادالت خبري،توسـعه كشـاورزي، كنتـرل مـواد مخـدر ، بـه وجـود آوردن كـار         

  ...واستخدام و 
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سرنگوني رژيم مخـالف بـا سياسـتهاي آمريكـا از طريـق ، كودتـا، اشـغال، ايجـاد         ) 15
  ... درگيري هاي قومي و محلي و مذهبي، تحريم هاي اقتصادي و 

تغيير نگاه فرهنگي مردم براي فراهم سازي شـرايط جابجـايي نخبگـان انقالبـي بـا       )16
  نخبگان ميانه رو طرفدار آمريكا

  
  گيري نتيجه. 8

بر اساس پژوهش انجام شـده ، ايـران دوران محمدرضـا شـاه پهلـوي مرحلـه گـذار از        
نقش آمريكـا  مرداد و افزايش  28به ويژه پس از كودتاي . استعمار نو به فرانو بوده است

در تحوالت داخلي ايران به موازات تحوالت بين المللي ايـن كشـور سـعي در اجـراي     
  .سياست هاي استعماري بر پايه استراتژي استعمار فرانو داشته است

در اين بين سفارت آمريكا در ايران به مثابه مركز فرمانـدهي عمليـات نقـش مهمـي در     
ه هـاي گونـاگون بـه ويـژه حـوزه هـاي       طراحي و اجراي عمليات هاي متنوع در حـوز 

ارتباطات گسترده سفارت با بخش هاي امنيتي و سياسي آمريكا ، . سياسي و امنيتي دارد
اجراي سياست هاي امنيتي و نظامي همچنين حضور نيروهايي كه مسـتقيما وابسـته بـه    

ر نظـر  پنتاگون و سازمان سيا بودند الزمه نقشي بوده كه براي سفارت آمريكا در ايران د
  .گرفته شده بود

با توجه به وقوع انقالب در ايران و حاكم شدن جو ضد آمريكايي در ميان مردم و قاطبه 
نخبگان ، مقامات آمريكايي مجبور شدند خود را با شرايط جديد وفق داده و تغييري در 
راهبردهاي سياسي خود در قبال ايران به وجود آوردند ، به همين دليـل ميتـوان اجـراي    

استعماري نو و فرانو آمريكا را به دو دوره قبل از انقالب و بعد از  –اهبردهاي سياسي ر
مشخصه اصلي دوره قبل از انقالب روي كـار بـودن دولـت دسـت     . انقالب تقسيم كرد

نشانده آمريكا بوده كه در اين دوره غالب راهبردهاي آمريكايي ها در راستاي استراتژي 
ره بعد از انقالب كه بـا توجـه بـه سـقوط     دوره دوم يا دو. استعمارنو قابل تحليل است 

دولت دست نشانده محمدرضا پهلوي دولت آمريكا مجبور شد اليه بندي سياست هاي 
خود را افزايش داده و غيرمحسوس سياست هاي خود را براي نفوذ در ساختار قـدرت  

 .نظام جديد به اجرا گذارد
ان ايجـاد شـبكه گسـترده    مهم ترين راهبرد اسـتعماري آمريكـا در دوره اول را مـي تـو    
با هدف كنترل و هدايت ... مستشاران در حوزه هاي متنوع سياسي ، امنيتي ، اقتصادي و 
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نظام شاهشناهي ايران در راستاي منافع آمريكايي و همچنين حفـظ مسـئوالن وابسـته و    
  .تربيت افراد وابسته جديد براي تصدي مسئوليت هاي ححكومتي در آينده برشمرد 

راهبردي استعماري آمريكا در دوره دوم نيـز جـذب ، تقويـت و حمايـت از     مهم ترين 
نخبگان ، گروه ها و احزاب ميانه رو كه غالب آنان داراي روحيه سـكوالر هسـتند مـي    

هدف آمريكا از اتخاذ اين راهبرد نفوذ دادن افراد و گروه هاي مذكور به سـاختار  . باشد
روحيـه انقالبـي گـري و هـدف نهـايي       حكومت با هدف اوليه ايجاد مانع در گسـترش 

  . استحاله ، انحراف انقالب از آرمان هاي آن و نهايتا فروپاشي انقالب مي باشد
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