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بررسی و تحقیق در نقش

آ
ارگانها و جناحهای مختلف دولت �مریکا

درفروپاشیرژیمسلطنتیایران،
بر

اساس تازهترین مدارک و اسناد منتشر شده و محرمانه

وزارت خارجه و وزارت کشور امریکا

گفت ِ
ِ
اختصاصی
وشنود

هومنفخیمی
فریداصبا با
ِ
بخش ششم

بحران ایران و تحلیل روحیه شاه
ِ
نقش سالیوان در آن ایام ناتمام ماند،
قسمت پیش گفتوگویمان در بارهیِ ِ
فریدا صبا :در
بهتر است اکنون موضوع را ادامه بدهیم.

هومن فخیمی :روحیه پادشاه قدرتمند ایران ،به طوری ضعیف شده بود که تقریبا در کاخ خود را
زندانی کرده بود .حتی مردم زنگ میزدند که او را اذیت کنند و تلفنچی هم تلفن را به شاه وصل
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میکرد! شاه در این زمان نیاز به قوت قلب داشته .در شرفیابیِ سالیوان ،شاه به او میگوید که نگران
شوروی است و این که روسیه میخواهد از این موقعیت سوءاستفاده بکند .این جا کمی به سالیوان
راجع به خلیج فارس درس جغرافی هم میدهد و این که روسیه دنبال چه چیزی است.
ِ
حمایت امریکا از شاه را
در تاریخ  22نوامبر در مالقات بعدی شاه با سولیوان - - ،سالیوان دوباره
اعالم میکند .در ضمن به شاه میگوید که با آقای اردشی ِر زاهدی صحبت کرده و زاهدی به سالیوان
اظهار داشته:
" شما باید به شاه اطمینان بدهید که حمایتش میکنید و پشتش میایستید".
سالیوان هم به شاه توصیه میکند که بهتر است در تلویزیون بیشتر ظاهر شود و به سرتاس ِر مملکت
سفر کند.
فریدا صبا :سولیوان به شاه میگفته بیرون بروید و خودتان را به مردم نشان بدهید که مردم
بدانند شما هستید و بر سر کارید.

هومن فخیمی :بله درست است .دو روز بعد وزیر خزانهداریِ امریکا به ایران میرود تا با شاه در
مورد نفت ،اقتصاد و مسائل ،آنچنانکه هست صحبت بکند .بینید ،با وجو ِد وضعی که پیش آمده
بود ،دولت کارتر هنوز به شاه اعتماد داشت و او را مرد اول اوپک میدانست .وزیر خزانه امریکا
میآید تا با شاه در مورد نفت ،اقتصاد و مسائل آنچنانکه هست صحبت بکند .اما شاه که تا سال
پیش خیلی به این مسائل عالقه داشته ،دیگر هیچ عالقهای به این بحث نشان نمیدهد و کامالً در
خودش فرو رفته است .او دیگر شاهی که قبالً بود به نظر نمیآمد .در همان موقع شاه به سالیوان
میگوید :من شنیدهام شما نگران روحیه من هستید؟ (این را از اطرافیانش مثل آقای زاهدی که به
او گفته بودند شنیده بود)
سالیوان دوباره به شاه قوت قلب میدهد و در پاسخ میگوید :ما نگران نیستیم ولی به نظر من مهم
این است که شما قوی باشید و از خودتان قدرت نشان بدهید .به نظر ما بهتر است اجازه بدهید
آقای اردشیر زاهدی به ایران بازگردد.
شما وقتی این مدارک را میخوانید ،متوجه میشوید که در آن زمان تنها کسی که به شاه قوت قلب
میداده و میگفته " با مشت آهنی نه ،ولی با اعتماد به نفس جلو بروید و تصمیم بگیرید" ،اردشیر
زاهدی بوده است.
در آن زمان همه نزد شاه میآمدند و میخواستند نصیحتش بکنند .حتی علی امینی هر زمان که نزد
شاه میرفته شروع به نصیحت او میکرده .برخی دیگر نیز نزد شاه از اوضاع ایراد میگرفتند و
موجب بدبینیِ او میشدند .مثالً تا قبل از این که آقای عباس هویدا زندانی بشود ،هر وقت که پیش
ِ
ایشان میرفته ایرادهایی میگرفته که هنوز همان عیبهائی بودند که از دولت میگرفتند .ولی
اردشیر زاهدی به نظر میآید که بیشتر راه و چاره پیش پای پادشاه میگذاشته است.
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فریدا صبا :بله به نظر میرسد که ایشان تحت آن شرایط واقعبینتر بودهاند.

هومن فخیمی :بله .در همین زمان است که یک هیئت عالیرتبه از امریکا به ایران میرود .یکی
از اعضای این هیئت مقام باال رتبهای بوده به نام ِ سناتور برد ( )Byrd Robertکه به تازگی هم
فوت کرده است .برد سناتور ایالت ویرجینیای غربی و در آن زمان بسیار هم قدرتمند بود و از
شخصیتهای مهم امریکا به شمار میرفت .او به همراه خود دو تن دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا
را آورده بود .این گروه با شاه دو مالقات خصوصی انجام میدهند .بعد از یکی از این مالقاتها،
در تاریخ  29نوامبر  ،1978سه گزارش و ریپورت در این مورد به آمریکا ارسال شد که جز ِو مدارک
محرمانه آمده است .یکی از این سه گزارش درباره شرفیاب شدن سناتورهاست و صحبتهایی که
با هم کردهاند .دومین گزارش در مورد اینست که سناتور برد  Byrdتقاضا میکند که با شاه صحبت
خصوصی صحبتی داشته باشد .آن طور که به نظر میرسد سناتور برد  Byrdدر این دیدار موکدا ً از
شاه حمایت میکند .داماد یا ِ
عروس این سناتور برد ایرانیاالصل است .او به شاه میگوید که ما پشت
شما هستیم و از شما حمایت میکنیم .وقتی هم که به آمریکا برمیگردد به یک سری ازکشورهای
دیگر هم تلکس شخصی میزند تا آنها نیز به شاه قوت قلب بیشتری بدهند.
سناتور دیگری که نز ِد شاه میرود و به او قوت قلب میدهد سناتور لوگر ( )Lugar Richardاز
ایالت ایندیانا است ( Lugarتا همین هفت -هشت سال پیش هم جزء یکی از سناتورهای پر نفوذ
امریکا بود) او نیز همراه با دو نماینده دیگر کنگره به دیدا ِر پادشاه میروند و باز آنها هم پیامهای
مشابهی به وی میدهند.
یکی از وزرای کارتر؟ هم دوباره در همان ماههای آبان و آذر به ایران سفر میکند .خالصه همه و
همه پیامهای حمایت خود را به شاه میرسانند.
ولی واقعیت امر این بوده که شلوغیها به هیچ عنوان کم نشده بودند و هر روز هم بیشتر و بیشتر
میشدند و این امر تاثیر بسیار بدی در روحیه شاه میگذاشته است.
فریدا صبا :به خصوص اعتصابها که همه چیز را فلج کرده بودند.

هومن فخیمی :بله اعتصابها کارها را فلج کرده بودند ،رادیو و تلویزیونها کار نمیکردند ،و
برنامهها و شلوغیهای خیابانها هم روحیه شاه را بسیار ضعیف کرده بودند  ...و در این زمان است
که شاه تصمیم میگیرد تا دولت دیگری بر سر کار بگذارد.
فریدا صبا :و شروع میکنند به نوعی از سالیوان بخواهند که از کمپ خمینی خبر بیاورند که
ببینند که به قول معروف مزه دهانشان چیست و چه میخواهند انجام دهند.

هومن فخیمی :در آن موقع کم کم به فکر بر س ِر کار آوردنِ دولت نظامی م یا ُفتند .یکی از
صحبتهایی که میشد و من شنیدهام اینست که پادشاه داشتند فکر میکردند که تیمسار اویسی
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را به عنوان نخست وزیر انتخاب بکنند .که البته تیمسار اویسی شخص مقتدر و محکمی بود و اگر
سر کار میآمد اوضاع بهتر میشد .اما سفرای امریکا و انگلیس بر اساس مدارک منتشره نگذاشتند.
حداقل بر اساس تمام مدارکی که ما دیدیم ،پارسونز و سالیوان در شرفیابی که در این مورد داشتند،
به هیچ وجه از اویسی نامی نبرده و صحبتی از او به میان نیاوردهاند ،صحبت آنها تنها در مورد
ازهاری بود و هیچ مخالفتی هم در ارتباط با انتصاب ازهاری ابراز نکردهاند که موجب شود به جای
او اویسی سر کار بیاید .تا جایی که به گفته سالیوان ،شاه همان وقت تصمیم خود را میگیرد ،تلفن
را برمیدارد و به ملکه زنگ میزند و میگوید که تصمیم گرفت هام ازهاری را به ِ
سمت نخست وزیر
منتصب کنم .بنا به گفته و برداشت سالیوان ،ملکه از این انتخاب زیاد خوشحال نمیشود ،گویا دلش
میخواسته که دولتی غیر نظامی و سیویل انتخاب بشود...
فریدا صبا :بله ،ایشان موافق روی کار آمدن دولتی غیر نظامی بودند.

ِ
واقعیت آن را نشان میدهند ،وگرنه بعضیها
هومن فخیمی :این یکی از مسائلی است که مدارک
ادعاهای دیگری میکنند!
پس از آن که دولت ازهاری سر کار میآید ،ازهاری و سالیوان مالقاتهای زیادی با هم دارند و طیِ
این دیدارها رابطهشان با هم بسیار خوب بوده است .انسان وقتی این مدارک را میخواند ،به این
نتیجه میرسد که تیمسار ازهاری با وجو ِد این که شخص بسیار فرهیخته و تحصیلکردهای بوده و
قابلیتهای زیادی داشته ،اما شاید برای چنین روزهایی آمادگی نداشته است .و شاید هیچ کس
دیگر هم آمادگی نداشته که بتواند در آن شرایط تصمیمگیری بکند .ازهاری شخص بسیار محکمی به
نظر میآمد ،اما شاید به اندازه کافی محکم نبود که بتواند سیاستی را که یک دولت نظامی باید پیاده
کند را به اجرا بگذارد .ما هر چه بیشتر این مدارک را مطالعه میکنیم ،متوجه میشویم که مشکل از
آقای ازهاری نبود ،مشکل این بود که پادشاه حاضر نمیشد تا زمانی که خودش در ایران بود و امور
تحت نظر و اوامر او انجام میگرفت  ،خونریزی به راه بیفتد .طی دو باری هم که با سالیوان درباره
سرکوب نظامی صحبت میکنند شاه به طور مشخص میگوید که اگر همچین تصمیمی گرفته شود؛
من نمیتوانم تصمیم گیرنده آن باشم .من به عنوان پادشاه مشروطه باید دستهایم به خون مردم
آلوده نشود و پاک بماند .سالیوان از این گفته برداشت میکند که پادشاه منظورش این بوده که این
عمل را باید دستهای دیگری انجام بدهند تا دستهایِ شاه تمیز بمانند.
فریدا صبا :بله برداشتی که سالیوان از این گفته پادشاه داشته این بوده که ایشان احتماالً
موافق استفاده از قدرت بودند ،اما نمیخواستند که دستی در آن داشته باشند.

هومن فخیمی :دقیقاً! در تاری ِخ  30نوامبر  1978مطابق با  9آذر  1357پرزیدنت کارتر یک اعالمیه
مطبوعاتی صادر میکند و طی آن با قدرت رسما از دولت ایران و پادشاه حمایت میکند .اگر ما دیگر
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مدارک همین تاریخ را هم بخوانیم میبینیم که وزیر انرژی انگلیس و وزیر انرژی امریکا (که قبالً
هم وزیر نیکسون بوده و شاه را خوب میشناخته) در مورد ایران با هم که صحبت میکنند ،هر
دو شدیدا گیج هستند و نمیدانند که وضع ایران چه خواهد شد .آنها نگران وضع نفت هستند و
این که چنانچه شاه برود اوضاع نفتی چه خواهد شد و دیگر روی چه کسی میتوانند حساب بکنند؟
موضو ِع بسیار حائز اهمیت این است که ببینیم در روزهائی که چنین اوضاعی در ایران بوده و
انقالبی در حال به وقوع پیوستن است ،آقای کارتر تا چه حد با اوضاع صحیح داخلی ایران آشناِیی
داشته است؟ زیرا در همین اوضاع و احوال ،طبقِ مدارک ،در تاریخ  9دسامبر  1978کارتر تلکسی به
شاه ایران و عین همان را برای پادشاه عربستان ارسال میکند مضمون تلکس چنین است:
«ما داریم به سال  1979میالدی نزدیک میشویم و وضع اقتصادی دنیای غرب خوب نیست،
امیدواریم که اوپک در باال بردن قیمت نفت تصمیمی اتخاذ نکند!»
با توجه به وضع روحی شاه و موقعیتی که در آن قرار گرفته (که اصالً حواسش به هیچ چیز نیست
چه برسد به این که ِ
قیمت نفت چقدر خواهد شد) ،کارتر هنوز دارد روی شاه به عنوان عقاب اوپک
ِ
تصمیمات اوپک اثر بگذارد .منظورم
حساب میکند! به عنوانِ کسی که امکان دارد بتواند بر روی
اینست که باید قدری روشنتر ببینیم که با وضعیت سیاسی و َج ِو آن زمان ،کارتر تا چه حد از
خطرناکی اوضاع ایران اطالع داشته است.
فریدا صبا :خوب ما به اواسط دسامبر رسیدیم .از اواسط دسامبر تا بیست و دوم بهمن و
وقوع انقالب ،دیگر چه مدارکی را در دست داریم که حائز اهمیت باشند ؟

هومن فخیمی :مسال های که در طول سر کار بودن دولت ازهاری پیش میآید اینست که این دولت
هم نمیتواند به طوری که انتظار میرفته مثمر ثمر واقع بشود .بنابراین در همان روزهاست که
زمزمهی صحبتهای دیگری به گوش میرسد .صحبتهایی در مورد دکتر صدیقی ،دکتر سنجابی و
دکتر بختیار و این که یک دولت ائتالفی تشکیل داده شود.
در این بین آقای اردشیر زاهدی به ایران باز میگرددِ .
هدف اردشیر زاهدی از سفر به ایران این
تصمیم
بوده که قوت قلبی برای شاه باشد ،میخواسته روحیه شاه را تقویت کند تا او بتواند
ِ
درستی بگیرد .اما شاه در یکی از مالقاتهایش با سالیوان به او میگوید :دوران ،دورانِ سالِ 1953
نیست .دوران ،دیگر دورانِ کودتا نیست .زاهدی هنوز فکر میکند در آن دوران هستیم .من ترجیح
میدهم که زاهدی این جا نباشد .اگر این جا بماند ،میخواهد به من فشار بیاورد تا تصمیم بگیرم.
در یکی از این مالقاتها که مالقات بسیار مهم هم هست ،در  22دسامبر  1978صورت گرفته،
پادشاه به سالیوان میگوید" :من در فکر آنم که برای تشکیل دولت ائتالفی آقای صدیقی را بر سر
کار بیاورم"
پس از ختم مالقات هنگامی که آقای سالیوان به سفارت میرود و هنگامی که به سفارت میرسد
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آقای اردشیر زاهدی را در حال بیرون آمدن از در سفارت میبیند .اردشیر زاهدی به طور مشخص نشان
میدهد که عالقه چندانی به آلترناتیو آقای صدیقی ندارد و فکر نمیکند که این آلترناتیو مفید واقع
بشود ،اما به هر صورت حاضر است ِ
پشت سر شاه بایستد.
فریدا صبا :این مالقات در چه تاریخِ شمسی بوده است؟

هومن فخیمی :اول دی ماه سال  .1357در این زمان هر صحبتی را که پادشاه مطرح میکند بسیار
مهم است .خود شاه میگوید " :من فکر نمیکنم که دولت صدیقی بتواند موفق بشود .اگر دولت
صدیقی موفق نشود ،کاری که باید انجام بگیرد اینست که من ( شاه) به سفری که به آن احتیاج
دارم بروم ،ولی به خارج از کشور سفر نخواهم کرد ،بلکه می روم تا به نیروی دریاییام سری بزنم".
آقای سالیوان در این جا توضیح میدهد که " :فکر میکنم منظور پادشاه این بود که ایشان به کشتی
شخصی سلطنتیاش برود".
شاه در همان جلسه باز هم اظهار میکند که اگر قرار است اتفاقی بیفتد و در مقابلِ انقالبیون مشت
آهنین به کار گرفته شود ،این مشت آهنین باید از طرف ارتش باشد ،نه شاه و ایشان نباید دستی در
آن داشته باشد .در  26دسامبر  1978در مالقات دیگری که شاه با سالیوان دارد ،سالیوان صریحا از
شاه میپرسد« :تصمیمتان چیست و به چه نتیجهای رسیدهاید؟»
شاه میگوید که تا شش هفته آینده شاید دولت عوض بشود...
این صحبت بسیار مهمی است .توجه داشته باشید که تاریخ این صحبت  5دی ماه است .سالیوان
میگوید « :من به شاه گفتم اگر فکر میکند شش هفته وقت دارد ،کامالً در اشتباه است ».منظو ِر
سالیوان از این گفته دقیقاً این بود که تصمیم باید سریعتر گرفته شود و دوباره به شاه تاکید میکند:
« برنامهای که برایِ سفر بر روی کشتی سلطنتی ریختهاید ،به نظر نمیآید که تصمیم درستی
باشد» .شاه میگوید « :به هرحال به نظر میآید صدیقی تنها آپشن (حق انتخاب) من خواهد بود».
سالیوان در این جا مینویسد «شاه به او گفته که فکر میکند تنها راه حل میانه ،صدیقی خواهد بود
و اگر این امید هم از دست برود ،فقط دو راه حل باقی خواهد ماند .یا خودش را تسلیم بکند ،یا
مشت آهنین را انتخاب کند».
سالیوان میگوید« :ما به شاه گفتیم که نگران هستیم که اگر شما از ایران بروید و کار سرکوب را کامالً
به دست ارتش بسپرید ،مردم جور دیگری برداشت کنند» اما شاه دوباره تکرار کرد« :من به عنوان
پادشاه مردم نمیتوانم باعث ریختن خون ملتم بشوم».
سالیوان در ادامه صحبت به شاه میگوید « :اگر شما روی کشتی خودتان باشید و این جا خونریزی
اتفاق بیفتد ،فکر میکنید مردم گول خواهند خورد؟ به هر حال این کشتار به اسم شما نوشته
خواهد شد ،حتی اگر در بندر عباس هم باشید و خونریزی اتفاق بیفتد ،مردم آن را به گردنِ شما
خواهند انداخت ،تصمیم نهائی را باید خود شما بگیرید».
در این جا باز هم شاه مردد میشود و نمیتواند تصمیم بگیرد و صحبت از این میکند که چه باید
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کرد .از سالیوان میپرسد« :امریکا میخواهد من چکار کنم؟»
فریدا صبا :بله ،این جمله بسیار مهمی است.

هومن فخیمی:
 -سالیوان دوباره میگوید« :شما هر تصمیم قانونی که بگیرید وجهه قانونی داشته باشد ما از شما حمایت

خواهیم کرد».
 سالیوان میگوید شاه از من پرسید« :آیا فکر میکنید من باید از مشت آهنین استفاده کنم؟ حتی اگرامکان داشته باشد به خونریزی شدید منتهی گردد؟»

سالیوان پاسخ میدهد:
« -شما اگر منتظر این هستید که ایاالت متحده بیاید و برای شما تصمیم بگیرد که فرمانِ خونریزی و

کشتار بدهید ،فکر نمیکنم واشنگتن این کار را انجام دهد .این خود شما هستید که باید تصمیم بگیرید».
سپس ادامه می دهد« :تنها توصیه من به شاه این است که شش هفته وقت ندارید».

بعد از این جریانات ،صدیقی نخست وزیری را قبول نمیکند ،در نتیجه نخست وزیری به دکتر بختیار
میرسد .دکتر بختیار هم قبل از آن ،چندین مالقات با سالیوان داشته است و در این مالقاتها
سالیوان بسیار از بختیار خوشش آمده و روابطشان با هم خیلی خوب بوده است.
بختیار در صحبتهایش با سالیوان میگوید که:
 «شاه باید برود و دیگر برنگردد .قانون اساسی هم به ما اجازه رفراندوم را میدهد».متاسفانه کسانی که این مدارک را خوانده ،پخش میکنند و در موردش اظهار نظر هم میکنند ،هیچ متوجه
آ
اهمیت این گـفتهی مهم بختیار به سالیوان نمیشوند و به �ن حتی اشارهای هم نمیکنند .اهمیت از این نظر
است که وقتی این گـفتهی بختیار به گوش امرای ارتش میرسد در تصمیمگیری برای اعالم بیطرفی ارتش تاثیر
مستقیممیگذاردزیرا:

آ
سپهبد خاتم خودش در �ن جلسه امرای ارتش گـفته است که:

آقای بختیار م یخواهند رژیم را تغییر بدهند .آقای بازرگان هم م یخواهند رژیم را تغییر بدهند.
از یکسو آقای بازرگان میلیو نها نفر طرفدار دارد و از سویی دیگر آقای بختیار کسی را ندارد .حال ارتش
در این وسط باید طرف کدام را بگیرد؟ و غیره ...

از این موضوع فعال میگذریم چون خودش داستان مفصلی دارد و باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شود.

به هر حال  24دسامبر تلکسی از سالیوان درباره مالقاتهایی که با ارتشیها داشته به امریکا ارسال
میشود .یکی از ارتشیهایی که بسیار به مالقات سالیوان میرفته تیمسار" بخشی آذر" بوده که
بیچاره بعدا ً اعدام شد .البته فورا ً او را اعدام نکردند ،یک مدتی آزاد شد ،ولی بعد دولت جمهوری
اسالمی او را دستگیر و اعدام کرد .او در مالقاتهایی که با سولیوان داشتند میگوید:
آ
به نظر می�ید ارتشیها کم کم دارند تحملشان را از دست میدهند .ماههاست که این سربازها زیر فشارروحی هستند و به این صورت نمیشود کاری کرد.
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اویسی درتاریخ  28دسامبر در دفتر سالیوان حاضر میشود و سالیوان با او این صحبتها را مطرح
میکند.
سالیوان از اویسی میپرسد« :چکار بکنیم؟»
اویسی میگوید «من هیچ جوابی ندارم ،به نظر من تنها کاری که میشود کرد کشتن خمینی است!»
این تنها راه حلی است که اویسی مقابلِ آنها میگذارد.
در تاریخ  31دسامبر دولت امریکا با شاه تماس میگیرد و به او اطالع میدهد که با سنجابی تماس
بگیرد( .این مطلب را به این جهت به اطالع شاه میرسانند که در آن زمان سنجابی به عنوان چهره
اوپوزیسیون شناخته شده بود و ما تا کنون در هیچ یک از این مدارک نتوانستیم مدرکی بینیم که در
آن صحبت از پیشنهاد به شاه در مور ِد تماس با بختیار باشد).
به هر حال از طرف سفارت آمریکا تماسهایی با آقای شریعتمداری گرفته میشود و در همان موقع
همزمان دولت بختیار هم معرفی میگردد.
من میخواهم این جا در مورد یکی از این مدارک که بسیار هم مهم است دوباره تاکید کنم و
نمیدانم چرا دوستانی که این مدارک را میخوانند ،در رسانههای عمومی پخش میکنند و در مورد
آنها مثال در بی بی سی و این طرف و آن طرف صحبت میکنند ،فقط بعضی از این مدارک را
گلچین میکنند؟ انگار که اصالً نمیخواهند همه حقایق را برمال کنند و به شفاف شدن تاریخ کمک
نمایند.
مدارک نشان میدهد که هویزر که به ایران میآید بالفاصله به دیدن شاه نمیرود ،بلکه اول به دیدن
ارتشیان میرود و کانال تماس خودش را با آنها برقرار میکند .آنها در  11ژانویه  ،1979پس از آن
که دولت بختیار سر کار آمده است ،با هم مالقات میکنند.

اداهمدارد:

رد شماره  127رهآورد
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DECLASSIFIED DOCUMENTS RELEASED
MARCH 20, 2014.

On Page 67 of this issue of Rahavard 126 Spring 2019

Sulivan's Telegram to Carter after Audience with The Shah on Nov 23rd 1978
1. Shah asked we meet with him evening of Nov 23rd to discuss meeting with you, Brezenshi et als

had with Zahedi. He said his reports of meeting seemed to indicate that it was basically a session
on the state of his own morale. He was surprised that the HIGH COMMAND of the US would be
gathered for such a purpose. He asked what my report of meeting indicated.
2. I said I had not received a report on the meeting but did have some questions from you which
suggested that there had been discussed of a more vigorous leadership role on his part. He then
reported his views as I have conveyed them to you, saying that leadership had to be tailored to the
circumstances. He said people had to live if Iran to understand those circumstances.
3. He then said Zahedi reported that the US HIGH COMMAND Had urged him to come back to
Tehran to Buck secret up the Shah’s morale and give him advice on leadership. Shah indicate that he
has no great desire to have Zahedi here during a delicate period such as Moharram.
4. We then turned to discussion of action Shah might take in current situation. I mentioned TV
appearances. He suggested and said it was a question what to say. He could not repudiate his earlier
statement, but he could not improve on it until he could shoe more progress towards formation of
a coalition government. I said that one of my Consuls had suggested personal appearance in the
provinces. He seemed to consider this seriously for a while, but finally let it lie there.
5. With some animation, he said he would be meeting with university representatives on Saturday.
Once again, I encouraged him to meet with representatives of various sectors of the body politic, As
before, he seemed to agree but gave no indication he would initiate action.
6. I then turned to his apparent suspicion of the United States, based on his Time magazine interview.
Again, he shrugged and said Time had dramatized a passing reference he had made. It was not a
question of convincing him of our steadfastness, but rather of convincing the Soviets that US was
steadfast. I said the same thing is true of his appearance to the Soviets. If they thought he was faltering,
they would not hesitate to move against him.
7. He acknowledged the points and said this secret might explain why the entire HIGH COMMAND
in Washington was concerned about his morale. It made sense in Super Power terms. I said it also
made sense in Iranian Terms. Again, he acknowledged the point and said he would give it further
thought.
8. We then turned to discussion of various other points. I urged action to finish the strikes in the
various industries, more support for US technicians who were being harassed out of their work
places and more preparation for contingencies during Moharram. (Continue on next page)

DECLASIFIED DOCUMENT BELOW

Dec 15, 1978
Telegram from White House to the Embassies in Saudi Arabia, Iran and Venezuela
Regarding Upcoming OPEC meeting ON DEC 17TH and possibility of Oil Price Increase

DECLASIFIED DOCUMENT BELOW

On Dec 17th 1978 OPEC Members, (Due to Iran Crisis) Announced their agreement to
increase oil prices by quarterly increments in 1979
ForeignRelationsoftheUnitedStates,1969-1976 VolumeXXX11,EnergyCrisis,
194-1980-Source Carter Library, National Security Affairs,

Brezezinski Material, President's Correspondences with Foreign Leaders ,Venezuela:
President Carlos Andres Perez, Saudi Arabia and Saudi's Reply
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Sulivan’s telegrams to Carter in Nov 1978

9- His reaction to all this was rather weary but he understood to do his best. I told him
about our contacts with the opposition saying that they seem to be gradually moving
towards reality but had yet to accept the fact that he should remain as The Shah in a
constitutional Mode including Commandar in Chief of the armed forces. I assured
him all my offices were standing fast on that line and have found it encouraging.
10- He was better in this session than our meeting with Blumenthal on Nov 21st.
However still seems convinced, that his best tactic is to take a very low posture until
the test of Moharram is over.
We will have another go with him when senator Byrd and I meet with him on Nov
27th. If you have anything you want me to put to him before then, please instruct. I
believe Hossein(?) will be here Nov 25th.

