
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  اسالميروزشمار انقالب





3 روزشمار انقالب اسالمي  

  1د شماره سن
  1357دي و بهمن  ـ 1979ژانويه   

  ]اوضاع ايران [:موضوع
عمالً در تمام شهرهاي مهم ايران .  اغتشاشات شهري در تمام ايران افزايش يافته است       -الف

 بـه   در نتيجـه تهـران    . پيونـدد   درگيريهايي روزمره بين سربازان و تظاهركنندگان بـه وقـوع مـي           
. خورد  ند بدل شده كه سربازان و تسليحاتشان در جاي جاي آن به چشم مي             كشوري پادگان مان  

. گرايي خـالص بـدل شـده اسـت          ييآمريكاماهيت نفرت از اجنبي در اين ناآراميها اينك به ضد         
هـاي تهديـدآميز، و       هاي فراواني، از جمله كاركنان نماينـدگي در معـرض ارسـال نامـه             آمريكايي

 در اهـواز  . انـد   ايشان و همچنين تهاجمات جسمي قـرار گرفتـه        پرتاب بمب به منازل و اتومبيله     
زا مورد حمله قرار داده بودند بـه   اتومبيلش را با بمب آتش   كه   اسكويي  آمريكا مدير   جرج لينك 

 نام پاول   يي تحت امر او به    آمريكا هفته بعد يكي از كاركنان       6. زحمت از مرگ حتمي گريخت    
 حمله شد    در تهران  آمريكاروز بعد به سفارت     .  دسامبر در اهواز به قتل رسيد      23 در روز    گريم

و تظاهركنندگان يك اتومبيل سفارت را كه در خارج آن پارك شده بود به آتش كـشيدند و بـا                    
ها را شكستند و بـه بـسياري از اتومبيلهـا             اري از پنجره  پرتاب سنگ به داخل محوطه تعداد بسي      

سـاخت كـه مـا نقطـه          مـشخص مـي   » يانكي به كشورت برو   «شعارهاي  . خساراتي وارد آوردند  
 به كنسولگري ما حملـه      گروه بسياري از تظاهركنندگان در تبريز     . ايم  مركزي نارضايتي آنها شده   

داخلي كنسولگري درب ورودي را به طـور كامـل ويـران            كرده و براي دست يافتن به محوطه        
 دسامبر، اصفهان در ايـن دو  12 و 11 در روزهاي برخالف تظاهرات آرام و عظيم تهران  . كردند

تلفـات سـنگين و     . بـار بـين تظاهركننـدگان و سـربازان بـود            روز شاهد درگيريهـايي خـشونت     
 سازي بـل  كوپتر  هلي جمله ساختمان سه طبقه شركت    خسارات مالي فراواني به وجود آمد و از         

يي اين خطرها و تظاهرات، نگرانـي شـديدي در بـين            آمريكاطبعاً ماهيت ضد  . در آتش سوخت  
، براي پاسـخگويي بـه سـيل تلفـن          در تهران . يي مقيم ايران به وجود آورده است      آمريكاجامعه  

 سـاعت در    24هاي نگران يك مركز خبري نمايندگي به صورت هفت روز در هفتـه و               مريكاييآ
 مـورد حـوادث     500 در طـول مـاه دسـامبر فقـط در تهـران           . روز به كار مـشغول شـده اسـت        

گـذاري، پرتـاب      قرار گرفته از قبيل تظاهرات، تيراندازي، تهديد به بمب         تأييد   كننده مورد   نگران
بدون نظر دادن درباره صـحت عمـل، بـسياري از           . زا، و غيره گزارش شده است       ي آتش ها  بمب

هاي مقيم ايران به خاطر احساس برپايي قيامت در ايـران ترسـيده و همـه روزه تعـداد                   آمريكايي
شـايد بهتـرين نمـودار ايـن بـاور جامعـه       . پيوندنـد  بيشتري از آنها به سيل فراريان از ايران مـي       

ه با بدل شدن ايران به مكاني غيرقابل اقامت براي زندگي و كـار آمـار تعـداد                  يي در رابط  آمريكا
  :ها، موجود در بخش كنسولي باشدآمريكايي

  3/11/78تعداد تقريبي   7/1/79تعداد تقريبي   شهر
  41912  8526  تهران
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  11814  5052  اصفهان
  4421  1469  شيراز
  1041  306  تبريز
  188/59  363/15  جمع

  
 جـرأت رانندگان مـا    . اند  گذاري بوده    ما نيز در معرض تهديد، خشونت و بمب        FSNكاركنان  

كنند اتومبيلهاي سفارت را كه به خاطر نمره سياسيشان به راحتـي قابـل شناسـايي هـستند،                 نمي
  . با نمرات عادي عوض كنيمها را  ماشين هاي سياسي ايم نمره مجبور شده. برانند
 دسامبر محل كار خود را تـرك كردنـد و تـاريخ             9 وابستگان نمايندگي همگي در روز       -ب

بـه خـاطر   . بازگشتشان هم مشخص نيست، ولي آشكار است كه به ايـن زوديهـا نخواهـد بـود              
اند اعالم شده كه امسال   اي داشته   ي مدرسه ها   بچه هاي تهران آمريكاييهايي كه در مدرسه       خانواده

يي زودتر تعطيل شده و تا سپتامبر آينده باز نخواهد          آمريكاهاي    به خاطر رفتن آن دسته خانواده     
كنـان مـا را     ر از كا  ٭ً%000ايـن امـر تقريبـاً       . خواهد باشـد    چه مي شد، حال وضعيت سياسي هر      

 مـاه را از     6ير از چند ديدار كوتـاه حـداقل         اين كاركنان مجبورند غ   . تأثير قرار خواهد داد     تحت
در ايـن  . هـا را كوتـاه كننـد    ايم كه تورها و مرخـصي      قبالً خواسته . هاي خود دور بمانند     خانواده

  .رابطه مطالب بيشتري خواهيم داشت
 رئيساين مرحله زماني از سوي      .  سفارت اعالم شد   E&Eفاز اول نقشه     (٭٭... در تاريخ    -ج

كنـد بركنـاري     نمايندگي تشخيص دهد كه شرايط حكـم مـي  رئيسشود كه  نمايندگي اعالم مي 
شود كـه حـوادثي       اين مرحله زماني فعال مي    . كاركنان غيرضرور را مورد لحاظ جدي قرار دهد       

  .يي را تهديد كندآمريكا و يا گروه بزرگي از جامعه آمريكاخطرناك جان اتباع 
ترين سطح آن در طول بيست        ميزان توليد نفت را به پايين       كاركنان اعتصابي صنعت نفت    -د

متأسفانه اين سطح حتي نياز داخلي را       . اند  و پنج سال گذشته رسانده و اين صنعت را فلج كرده          
كمبـود نفـت حرارتـي بـه        . در نتيجه كمبود سوخت خيلي جدي شده است       . كند    نيز تأمين نمي  

وقتي ذخيره نفـت فـردي      . دهد  ه منازل خصوصي خود نفت نمي     حدي شده كه سفارت ديگر ب     
گـروه  . تمام شد، او بايد يا در سرما به سر برد يا بـا كـسي زنـدگي كنـد كـه هنـوز نفـت دارد                         

بعضي ديگر هـم    . كنند  اي از كاركنان ما اينك در منازل سرد و بدون آب گرم زندگي مي               فزاينده
گير آوردن بنزين هـم بـه همـين         . اند  ير كاركنان رفته  اند به منزل سا     طي توافقاتي كه خود داشته    

ي نيست  نشود و تضمي     مي تشكيلصفهايي به طول يك كيلومتر در پمپ بنزينها         . دشواري است 
سـفارت بـا دقـت بـه        . رسد، بنزيني باقي مانده باشد       ساعت كه نوبت شخص مي     6 يا   5پس از   

                                                                 
  .م.  در اصل سند ميزان درصد نيامده است٭
  .م.  در اصل سند تاريخ نيامده است٭٭
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 اتومبيلهـاي خـود را بـه خـدمت     د وكنـ   ذخيره بنزين پرداخته و از سرويس عمومي استفاده مي       
نفت چـراغ و گازهـاي سـيلندري هـم          .  افراد خصوصي اختصاص داده است     رايخريد بنزين ب  

 مـسايل متأسـفانه ايـن   . كوشد تا منابع محدود خود را ذخيره كنـد    بسيار كم است و سفارت مي     
. ودي بكنـد  تواند كمكهـاي محـد      روي كارمندان محلي ما تأثير بيشتري گذارده زيرا سفارت مي         

مدت مبهم است و پاياني براي آن متصور نيست، مگر اينكه وضعيت       منظره فراسوي ما در كوتاه    
  .سياسي تغيير كند

 ساعت اسـت همـه روزه در سراسـر ايـران            12 تا   2 قطع برقهاي نامنظم كه مدت آن از         - ه
ع برقهـا را    آنچـه ايـن قطـ     . فقط روز كريسمس و شب سال نو برقها قطع نشدند         . افتد  اتفاق مي 

شـود، و      برق قطع مي   2230 تا   2000سازد اين است كه بدون تغيير از ساعت           ناراحت كننده مي  
گردند فقط سه ساعت وقـت         به خانه باز مي    1700چون متوسط شاغلين به طور معمول ساعت        

اثـر فرسايـشي ايـن اوضـاع بـر       . دور هم نشستن، غذا خوردن، خواندن مطالب و غيره را دارند          
  . توان دست كم گرفت فراد را پس از دو ماه نميروان ا
تعدادي از كاركنان ما بيش از      .  بيش از دو ماه است كه گمركات نيز اعتصاب كرده است           -و

بعـضي از آنهـا     . اند كاالهـاي خـود را دريافـت كننـد           پنج ماه به كار مشغول بوده، ولي نتوانسته       
 تالشـهاي سـفارت جهـت تـرخيص ايـن      شديداً به لباسهاي زمستاني خود احتياج دارند، ولـي        

  .وضعيت مراسالت رسمي نيز مخدوش شده است. كاالها به جايي نرسيده است
 بـه   5 تـا    21 ژانويـه سـاعت آن از        7 حكومت نظامي همچنان ادامه دارد، ولي از تـاريخ           -ز

با اين وجـود، بـا توجـه بـه وضـعيت موجـود ايـن                . اند   تغيير كرده  0500 تا   2300ساعات بين   
  .دهد تا دست به تبهكاري بزنند  اضافي، وقت بيشتري به مخالفين ميساعات

  
  2سند شماره 

  1357 دي 11 ـ 1979 ژانويه 1  
  ترتيبات پان آمريكن: موضوع

  سفارت آمريكا، تهران: به  خارجهامور وزارت : از
نماينده . آمريكن داشتيم، سفير مكالمه زير را داشته است     با پان سي كه   امروز صبح در تما    -1

 ژانويه به طور آزمايشي، براي پاسخ به سه سئوال لغو شده       2گفت كه پروازهاي      پان آمريكن مي  
  :است

 پـرواز نداشـت مـا بـه او           امروز به تهران   C-5 در جواب اين سئوال كه چرا هواپيماي         -الف
 داديم كه عدم پرواز امروز صرفاً ناشي از خرابـي موتـور بـوده و هـيچ مـسئله خـاص                      اطمينان

  .سياسي در بين نيست
براي حفظ و كنتـرل     ) اعم از نظامي و يا غيرنظامي     ( مسئله قابليت برجهاي كنترل ايران       -ب

شـوند چگونـه       وارد شده و يـا از آن خـارج مـي           فضاي مورد استفاده هواپيماهايي كه به تهران      
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 در مـورد ايـن      )آمريكـا ( سازمان هوانـوردي فـدرال       رئيستون  ور گفت كه ب   پان آمريكن . است
  .باشد ستجوي دستيابي به اطالعات بيشتري مي در جپان آمريكن. اي شك دارد مسئله تا اندازه

نظـرات سـفير      ما براي آنـان نقطـه     .  در تهران   مسئله امنيت كارمندان شركت پان آمريكن      -ج
رسيد كه حصول اطمينـان كـرده     به نظر ميپان آمريكن.  را كلمه به كلمه تكرار نموديم  سوليوان

  .است
، بستگي بـه تجربـه       تصميم در مورد از سرگيري پروازهاي فردا بعد از ظهر پان آمريكن            -2

.  و پروازهاي امروز صبح ديگر خطوط هوايي خواهد داشـت          )آمريكا(فرماندهي ترابري هوايي    
 موفـق    و شركتهاي هوايي ديگر بر پروازهايشان به تهران        )آمريكا(اگر فرماندهي ترابري هوايي     

شـركت  .  هم حـداقل يـك پـرواز در بعـد از ظهـر خواهـد داشـت                 شوند، محتمالً پان آمريكن   
 متنـي را كـه مربـوط بـه          )آمريكا( سازمان هوانوردي فدرال     رئيسن به همراه بورتون     آمريك  پان

  .باشد را چك خواهد نمود يفاصله زماني بين پرواز هواپيماها م
 تقاضايي كه براي هواپيمـاي دربـست صـورت          6 در قبال     تاكنون هواپيماي پان آمريكن    -3

. كند   مي  فرودگاه تهران  مسايلگرفته به عمد تقبل نكرده است و همه تقاضاها را موكول به حل              
 بـه   نآمـريك   ، پـان  ر عدم وجود امكانات زميني و همچنين سوخت در فرودگاه اصـفهان           به خاط 

 را   قويـاً تهـران    ريكنپان آمـ  .  بسيار مشكوك است   موفقيت پروازهاي خود به خارج از اصفهان      
 گفت اگـر  به هر حال نماينده پان آمريكن. دهد المللي خود ترجيح مي براي انجام پروازهاي بين 

 بخش بودن اوضاع فرودگاه خاتمي       تر و بهتري از سفارت راجع به رضايت         آنها اطالعات جامع  
.  را مورد مالحظـه قـرار خواهنـد داد          داشته باشند، آنها مسئله پرواز از فرودگاه اصفهان        اصفهان

ن منتقـل   آمـريك   الذكر به ما اطالعات الزم را بدهيد تا آنهـا را بـه پـان                 فوق مسايللطفاً در مورد    
  .نمايم
در مـورد پـرواز     » »اي. آي. تـي «و» ورلـد ايـروي   «ي  ي ما همچنين با شـركتهاي هواپيمـا       -4

  نيوسام                                              . در تماس هستيم و اصفهانهواپيماهاي آنان به تهران
  

  3سند شماره 
  1357 دي 12 ـ 1979 ژانويه 2  محرمانه

  فوري ـ سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  0022 ـ سفارت آمريكا، تهران: از
  از طرف كاردار براي ميز كار ايران

  وضعيت فرودگاه: موضوع
وابـسته نيـروي    .  فـرود آمـد     در تهـران   10:30 تقريباً در سـاعت       پان آمريكن  747 پرواز   -1

ا نيـز بـه     هانز  پرواز لوفت . دهد كه اوضاع امنيتي رضايتبخش است       دگاه گزارش مي  هوايي از فرو  
  .زمين نشست و براي خروج سريع مشغول سوار كردن مسافر است

بـا ايـن    .  هنوز به طور كامل تشريح نشده اسـت        C-5ـ سردرگمي در مورد فرود هواپيماي       2
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هـاي    كنندگان ارتشي در حال حاضـر امـور مربـوط بـه مجـوز               ه كنترل حال ما مطمئن هستيم ك    
  سوليوان                                                                    .اي و محلي را در دست دارند منطقه
  

  4سند شماره 
  1357 دي 14 ـ 79 ژانويه 3  محرمانه

   ـ فوريسي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  121 ـ رانسفارت آمريكا، ته: از
  تالشهايي به جانبداري از شاه و رهبران مذهبي: موضوع

ه بـا رهبـران مـذهبي سـر و كـار      چندين واسطه وجود دارند كه به طرفداري از شا      : خالصه
بـا ايـن حـال بـر     . يكي از آنها به ما گفت كه اين رهبران قطعاً خواهان ماندن شاه هستند      . دارند

پايـان  . تـوان چنـدان خوشـبين بـود         ايم نمـي    اساس سوابقي كه تاكنون در چنين مواردي داشته       
  . خالصه

 ماه گذشته به صورت گاه      هاي سرشناس اينجا در طول چند        عضو جوان يكي از خانواده     -1
چند روز قبل وي پنهاني اظهـار داشـت كـه يـك             . به گاه با رايزن سياسي در تماس بوده است        

 پيوسـته   روز گذشته او اعالم نمود كه به گـروه زاهـدي          . مالقات طوالني با شهبانو داشته است     
 كي از متوليان معبد اصلي قـم      وي ي ) مانده  عقب(پدر  . كند  است و در خارج از منزل فعاليت مي       

  .است
 تأييـد   وي از . باشـد    مـي   نقش وي غلبه بر رهبران اصلي مـذهبي بـه خـصوص در قـم               -2

رايزن سياسي گفته بود كه چندين ميانجي ديگر نيز وجـود           . اظهارات رايزن سياسي امتناع نمود    
 در جـواب رايـزن گفتـه بـود كـه سـخنان              وي. كننـد   دارند كه ظاهراً با رهبران مذهبي كار مـي        

 با گـروه    يكي از رهبران تهراني كه به قرار اطالع ما در پاريس           (اي توسط دكتر حجازي     قاطعانه
 گفته شده است مبني بر اينكه        زاهدي به)  بوده و با رهبران مذهبي محلي نيز ارتباط دارد         خميني

ايـن واسـطه بـه      . باشد كه با دربار نيز مراوده دارد        اين ميانجي تنها نماينده شناخته شده آنها مي       
دهد تا هر از چند گـاه بـه           تالش خود براي انجام مشورتهاي متعدد با رهبران مختلف ادامه مي          

  .شهبانو گزارش دهد
خواهنـد شـاه بمانـد امـا در شـكل             ار داشت كه رهبران داخل كشور مي       اين واسطه اصر   -3

بـه يـك خـروج هميـشگي        » موقت«قانون اساسي آن زيرا از اين بيم دارند كه حتي يك غيبت             
وي اين عقيده   . منجر شود كه در پي آن يك كودتاي نظامي يك كودتاي كمونيستي خواهد بود             

وزير كـشور      به عنوان نخست   ز روي كار آمدن بختيار    را ابراز داشت كه شاه با اعالم اينكه پس ا         
  . را ترك خواهد كرد اشتباه بزرگي مرتكب شده است

 و شاه رسـيده باشـد و ممكـن          گيري يا الهام به زاهدي      رسد كه اين نتيجه     به نظر مي  : نظريه(
بـا ايـن حـال وي       .) د كمي دست نگهدارد   است سبب شود شاه در اجراي قولي كه علناً داده بو          

 به فرماندهي نيروهاي مسلح منـصوب شـود مخـالفين آرامـش              جم ارتشبدقبول داشت كه اگر     
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  .كنند بيشتري احساس مي
  ). مراجعه كنيداي در مورد جم به تلگرام جداگانه(
 اين واسطه گفت از طريق شهبانو يك ليست كتبي از درخواستهاي رهبران مذهبي بـراي     -4

  :گيري نمود وان به اين صورت نتيجهت رايزن سياسي اظهار داشت كه مي. شاه ارسال نموده است
قدرت حكومتي را به دست خواهد گرفت كه منتصبين رهبران مـذهبي در             » اي  كميته «-الف

اين كميته تحت نظارت شاه كار خواهد كرد اما اعضاي آن توسـط        . آن عضويت خواهند داشت   
اين واسطه در مورد اينكـه چـه كـسي اعـضاي كميتـه را منـصوب                 . شاه منصوب نخواهند شد   

 اين اسـت كـه      خواهد كرد اطالعي نداشت ولي گفت يكي از ايرادات اصلي مخالفين از بختيار            
  . فرماني را به جاي اينكه از جانب مجلس فعلي بپذيرد از شاه گرفته استبختيار
شود كه   مجلس منحل خواهد شد و انتخابات آزادي براي تشكيل مجلس بعدي برپا مي-ب

  .تحت نظارت اين كميته خواهد بود
 در نظر گرفتـه شـده        نصيري ارتشبد و    تنبيهات شديدي براي عاملين اصلي نظير هويدا       -ج

  .است از قبيل زندان ابد و مصادره اموال
رسد اين مورد با ساير نتايج   هنگامي كه رايزن سياسي گفت به نظر مي       .»رفراندوم« نوعي   -د

در تناقض است واسطه چنين اظهار داشت كه رهبران مذهبي مايلنـد در ايـن مـورد مـذاكرات                   
در واقع آنها حاضرند در مورد هر چيزي مذاكره نمايند اما بر حفـظ شـاه                . بيشتري داشته باشند  

  .اصرار دارند
 در همين حال مشاور سياسي سفارت از منابع خود در مجلس سنا كسب اطـالع نمـوده                  -5

آماده است تا به نيروهاي طرفدار شاه       ) مرعشي نجفي  (هاي برجسته قم    اهللا  است كه يكي از آيت    
  . و ساير همكاران وي مساعدت نمايدروي شريعتمداري به منظور اصرار بر ميانه

. دهـد    گزارش مي   داماد خميني   يك واسطه ديگر از مكالمه روز گذشته خود با مالحسن          -6
روي بيشتري نياز داريم و اميـدوار          را متقاعد كرده است كه ميانه      كند كه مالحسن    وي تصور مي  

 بـرود و     بـه مالقـات خمينـي      است مجوزي كسب نمايد مبني بر اينكه تا پايان هفته در پاريس           
ايـم    همين منبع گزارشاتي را كه از ساير كانالها كسب كرده         . (تالش نمايد تا با وي گفتگو نمايد      

  در پـاريس    از صحبت بـا سـلطان حـسين        بر اساس اين گزارشات خميني     .قرار داد  تأييد   مورد
با ارسال پيامي وي را در مورد احترام شخصي خود مطمئن ساخته و اظهار داشته               امتناع كرده و    

  .)است كه از گفتگو درباره هر موضوعي كه به شاه مربوط شود پرهيز دارد
به عقيده ما از طريق     ( با اين حال واسطه ديگري به كارمند سفارت گفته است كه دولت              -7
كفـايتي دولـت     را خريده است اما بـه دليـل بـي         ي در مشهد  اهللا شيراز   آيت)  ساواك رئيس مقدم

اهللا توسط واحـدهاي      امي كه چند روز قبل منزل آيت      گهنوز نتوانسته پول را به وي برساند و هن        
  .حكومت نظامي مورد حمله قرار گفت كل اين معامله بر هم خورد

 و سـايرين سـرگرم تمـاس بـا          ، سـناتور موسـوي    ، مقـدم  دانيم كه زاهـدي     ما مي : نظريه -8
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كنند آنها را خريداري كرده يا حمايت آنهـا را از يـك                 ها هستند و تالش مي      ها يا بازاري    مذهبي
شاه به عنوان يك حاكم در چهارچوب قانون اساسـي          حل معتدل جلب نمايند مبني بر اينكه          راه

يعنـي در بهـار و تابـستان گذشـته          . ايـم   اما چنين فعاليتهايي را نيز قبالً شـاهد بـوده         . باقي بماند 
عليـرغم  . كـرد    بـه طـور مخفيانـه بـا نماينـدگان دربـار مـذاكره مـي                هنگامي كه شـريعتمداري   

شود با مشاهده تـسليم شـدن         هاي درگير ابراز مي     مي كه غالباً توسط ميانجي    هاي مداو   خوشبيني
 و در تنگنا قرار گرفتن وي تمـامي اينهـا را غيرواقعـي تلقـي                 به فشارهاي خميني   شريعتمداري

تا نسبت به گذشته امتيازات بيشتري واگذار نمايد،        البته شاه در حال حاضر آماده است         .كنيم  مي
از طرف ديگر رهبران مذهبي داخل كـشور از  . اما مخالفين انتظارات بيش از حدي از وي دارند    

گيـري فـوري شـاه        رسد هيچ درخواستي به جز كناره       درخواستهاي تظاهركنندگان كه به نظر مي     
توانيم نسبت به اينكه تمامي تالشهاي فعلي  ميبنابراين ما ن. كنند    نداشته باشند احساس ترس مي    

  سوليوان                                                          .شانس موفقيت دارند چندان خوشبين باشيم
  

  5سند شماره 
  1357 دي 15ـ 1979 ژانويه 5  محرمانه

   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  504  ـ پاريس،آمريكاسفارت : از
   تهران،آمريكا سفارت :رونوشت

  يي با خمينيآمريكاگزارش تماس يكي از اتباع : موضوع
اي كـه غـروب        سـاعته  1ـ  5/1 ژانويه ما را از يك مذاكره        5يي  آمريكايكي از اتباع    : الصهخ

 گفت كه او خواسـتار روابـط خـوب بـا            خميني.  داشته بود مطلع كرد    اهللا خميني   گذشته با آيت  
كنـد در جنايـات او شـريك           از شاه حمايت مي     اما مادامي كه دولت اياالت متحده       است آمريكا
اگر چنين اتفـاقي  ) وي گفت. ( نگران بودآمريكا از يك كودتاي نظامي با حمايت      خميني. است

كنند و ديگر هيچ اميـدي بـه          كه در دسترس دارند مقاومت مي     فتد مردم ايران با تمام وسايلي       بي
 همچنين گفت هيچ دليلـي نـدارد كـه ايـاالت            خميني. بهبود روابط ميان دو كشور نخواهد بود      

و بعد از ترك شاه      درباره منابع نفتي نگران باشد، و اينكه حركت او ضدكمونيستي است             متحده
تـأثير   كه تحـت (يي آمريكاشهروند . دهد اين جنبش ايران را به سوي يك خأل قدرت سوق نمي 

پس از خاتمه جلسه معتقد بود كه فرصـت ايـن مـصاحبه طـوالني بـه                 )  قرار گرفته بود   خميني
 عميقـاً   نشان داده شود كـه خمينـي  ت متحدهخاطر آن به وي داده شده بود تا به طريقي به اياال      

. باشـد    در اين رابطه مـي     آمريكانسبت به احتمال كودتا نگران است و به دنبال بعضي تضمينات            
  .پايان خالصه

. ال. جي« صنايع   رئيس ونارد فريمن يي كه خود را لئ    آمريكا ژانويه يك تبعه     5 صبح روز    -1
خواهـد گـزارش       معرفي كرد با سفارت تماس گرفت و گفت كه مـي           ، نيوجرسي ، نورثويل »تي

. ته صورت گرفـت، بدهـد      كه غروب گذش   اهللا خميني   مذاكره يك ساعت و نيمه خود را با آيت        
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 يك تبعه ايراني است كه      نوربخش.  به سفارت آمد   نوربخش. وي بعداً در همان روز به همراه م       
در كـه    (خشنـورب . دهـد    نشان مي  ، نيويورك ، جريكو »آمترون«كارتش وابستگي او را با صنايع       

 است و مالقات او     شريك تجاري فريمن  .)  است خميني گفتگوي بعدي مشخص شد از حاميان     
 فقط بـراي گفتگـو بـا        ت كه او بنا به دستور نوربخش       گف فريمن.  ترتيب داده است   را با خميني  

  . رفت به پاريسخميني
  

  6سند شماره 
  1357 بهمن 10 ـ 1979 ژانويه 30  محرمانه

   با اولويت ـسي.  دي واشنگتن،مور خارجهوزارت ا: به  1477 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  كند مطبوعات خارجي ارتش را نامنظم و تشنه خون توصيف مي: موضوع

  ). ـ تمام متنمحرمانه (-1
يت ناآراميهاي ايران از    يي و خارجي به رؤ    آمريكاهاي    مطبوعاتي). آغاز خالصه ( خالصه   -2

تواند موجـب پيـدايش انتقـاد از سياسـت            پردازند كه همين امر مي      ديد تظاهركنندگان ايران مي   
  .پايان خالصه.  به عنوان حامي ارتش گرددآمريكادولت 
انـس  ر روابط عمـومي آژ     از سرپرست دفت   سي. بي. برنگاران اي  بهمن ماه خ   9 صبح روز    -3

 و مشاور سياسي دعوت كردند تا پيرامون مقاومت روز قبل تـوأم بـا برخـورد                 الملل  ارتباط بين 
ايـن  . نظـر نماينـد      تبـادل   اسفند در نزديكي دانشگاه تهـران      24تظاهركنندگان با ارتش در ميدان      

شامل موارد ذيل بـوده     )  نشان داده شده   آمريكايف شده در    كه احتماالً به صورت تحر    (برخورد  
  :است
هايشان به هدف     كردند و بسياري از گلوله       نيم دو جين سرباز دائماً به هر طرف شليك مي          -

  .گذشت كرد و بسياري ديگر از روي سر تظاهركنندگان مي اصابت مي
يك سـرباز   . زد  ي به انتظار نشسته كتك مي      يك سرباز يك فرد غيرنظامي را كه در اتومبيل         -

تظاهركنندگان اين سـرباز    . اي به پاي سرباز اولي زد و به طرف تظاهركنندگان دويد            ديگر گلوله 
را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا اينكه متوجه شدند او به آنها پناه آورده اسـت و پـس از آن                       

 خورده تفنگ سرباز مجروح را برداشت       در همين حال غيرنظامي كتك    . او را در آغوش گرفتند    
و به طرف تظاهركنندگان دويد، غيرنظاميان ديگر به كمك سرباز مجروح شـتافتند و بـا وجـود                  

  .مقاومت وي در برابر كمك آنها، غيرنظاميان او را با آمبوالنس به بيمارستان بردند
. دادنـد   ر مـي  حـال شـعا    شـدند، و بعـضي از آنهـا در همـان             زخميان وارد بيمارستان مـي     -

 دقيقه متوجه فيلمبرداران شد، كه آنها نيز مجبور بـه تـرك             20احساسات تند تماشاچيان پس از      
  .صحنه شدند

رسـيدند، لـيكن      كردند ولي به جايي نمي       تظاهركنندگان به طرف نظاميان سنگ پرتاب مي       -
  .داد اين كار عزم راسخ آنها را در ادامه مقاومت نشان مي
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، بـه   هـا آمريكاييها و نيـز       بارت بودند از مخبرين انگليسي و ديگر مليت        خبرنگاران كه ع   -4
هـا      ايـن خـشونت   . شواهد علني در مورد خـشونت نظاميـان پرداختنـد         و  گزارش مطالب ديگر    

عبارت بود از تيراندازي به طرف تظاهركنندگان كه بدون اسلحه و با دست خـالي وارد ميـدان                  
 ديگران حاضر در صحنه، به خصوص توليد كننده برنامـه،           ييان و آمريكاچند تن از    . شده بودند 

  .به سر برده و تشنه خون بودند» جنون«اظهارداشتند كه نظاميان در حالت 
 خبرنگاران توضيح دادند كه چگونه آتش نظاميان از چند طرف بـه سـوي آنهـا گـشوده            -5

امها به طرف يك عكاس     آنها ديده بودند كه يك غيرنظامي ناشناس از باالي يكي از ب           . شده بود 
تير تيراندازي و او را زخمي كـرده بـود و سـپس بـا ادامـه تيرانـدازي بـه                       ايتاليايي توسط هفت  

دسـتور  «آنها شنيده بودند كـه بـه نظاميـان    . داد كه او را به بيمارستان برسانند ديگران اجازه نمي  
  .به طرف فيلمبرداران نيز داده شده است» تيراندازي

يي و ضدخارجي تظاهركنندگان قرار     آمريكاتأثير احساسات شديد ضد     ت گزارشگران تح  -6
كردنـد و او را    تكيـه مـي   كـارتر جمهور رئيستظاهركنندگان در شعارهاي خود بر  . گرفته بودند 

گزارشگران نيز به وضوح تظاهركنندگان را بـه خـاطر          . دانستند  مسئول تمام جريانات كنوني مي    
  .كردند موضع سرزنش نمياتخاذ اين 

 از تظاهركننـدگان هـواداري      واضح است كه خبرنگاران ناآراميهاي امروزي تهران      : نظريه -7
آنهـا از   . اين هواداري نيز احتماالً ناشي از بعد عـاطفي تيرانـدازي بـه سـوي آنهاسـت                . كنند  مي

.  انگليسي معتقـد اسـت كـه اي        يكي از خبرنگاران  ـ  مقاومت در اين اوضاع بسيار مغرور هستند      
هـا     اين صحنه  آمريكاخواهند كه مقامات دولت        و مي  گيردـ  مي به خاطر اين كار پاداش       سي. بي

 به نظر ما بايد اين عامل را در نحـوه انتقـال        .  گزارش دهند  را مشاهده كرده و آن را به واشنگتن       
تواند موجب پيدايش انتقاد از       همين امر مي  . يي به رسميت شناخت   آمريكااوضاع براي بينندگان    

  سوليوان                                                                  . توسط مطبوعات گرددآمريكاسياست 
  

  7سند شماره 
  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  1616 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  )قبل از ظهر( فوريه 1،  امنيتي، ورود خميني ـگزارش سياسي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
 بـه   اي ايربـاس     طبق برنامه در رأس ساعت نه صبح با هواپيمـاي اجـاره            اهللا خميني    آيت -2

كه مقامات امنيتي در نظر گرفته بودنـد، از   بسيار بيشتر از پنجاه نفري      .  وارد شد  فرودگاه مهرآباد 
تلويزيون برنامـه زنـده فـرود را        . ولي اين افراد آرام و منظم بودند      . وي استقبال به عمل آوردند    

. گوينده اعالم كرد كه مجموعاً هزار نفر داخل فرودگـاه هـستند           . نشان داد، ولي صدايي نداشت    
ارش نداد و طبق معمول موسيقي ساعت يازده صـبح خـود را پخـش    اي گز  كلمه راديوي تهران 
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  ٭.كرد مي
»  ايـران  راديـو تلويزيـون ملـي     «: اهللا، پرده تلويزيون بـا آرم        چند لحظه قبل از ورود آيت      -2

اي آن را گرفـت، گوينـده برنامـه    جـ » بهار شكوفاي ايران«روشن شد و طولي نكشيد كه جمله     
 و   مقابـل دانـشگاه تهـران      ، در فرودگـاه   اطالع داد كه گزارشگران راديو و تلويزيون ملي ايـران         

 از هواپيمـا پـايين آمـد و پـا بـه ترمينـال               به محض اينكه خمينـي    . اند   مستقر گشته  بهشت زهرا 
گذاشت، برنامه قطع شد و گوينده اعالم كرد كه بـه علـت نـواقص فنـي پخـش برنامـه زنـده                       

بعد از آن   ). زماني تعيين نگرديد  (شود    پذير نيست، ولي تمام برنامه ضبط و بعداً پخش مي           امكان
دارد، بـه   كه پايان برنامه تلويزيون را اعالم مي      عكس شاه پرده تلويزيون را پوشاند و سرود ملي          

ها در تحقيقي سريع گزارش دادند كه بخـشي از نـواقص              منابع نزديك ما در رسانه    . صدا درآمد 
 يعنـي هـواداران     فني مربوط به درگيري گروههاي مخالف درون راديو و تلويزيون ملـي ايـران             

ي و  بـاغ    قـره  سرلشگرما اطالع داريم كه     . باشد  در مقابل طرفداران شاه مي    » ايرانبهار شكوفاي   «
ديگر فرماندهان ارشد نظامي از آنچه كه روي داده، عصباني هستند و از اخالل در ترتيباتي كـه                  

  .اند   مورد توافق قرار گرفته بودند، دچار سوءظن شده با هواداران خمينيبين ارتش و بختيار
 تلويزيون مشاهدات جالب افراد سفارت، پنج دقيقه بعد از قطـع برنامـه                عالوه بر برنامه   -3

در خيابانهاي شمالي و جنوبي سفارت، رفت و آمـد ماشـينها در جهـت مـسير                 . تلويزيون است 
  .زدند كردند و مرتب بوق مي چراغهاي خود را خاموش و روشن ميروندگان شدت يافت،  رژه

ايـستگاه  . ، گزارشي از خشونت دريافت نشده است       تا ساعت يازده صبح به وقت تهران       -4
بـار   طبـق معمـول برنامـه خـود را پـس از پخـش اخ               المللي راديو و تلويزيون ملـي ايـران         بين

  سوليوان                                                                   .صبحگاهي با موسيقي پاپ آغاز كرد
  

  8سند شماره 
  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  بندي بدون طبقه

   1641 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   ـ فوري ـ اقدام شبانهسي.  دي واشنگتن،ر خارجهوزارت امو: به

، ، دوحـه  ، ظهـران  ، قاهره ، بن ، بغداد ، آنكارا  در ابوظبي  آمريكاهاي    سفارتخانه: بهرونوشت  
، نـو  ، دهلي، مسقط، مسكو، مناره، لندن، كويت، خارطوم، كابل ، جده آباد  ، اسالم فرانكفورت

  ، توكيو، رم، رياض، رباط، پكنپاريس
  ورود خميني: موضوع

  ) ـ تمام متنبندي بدون طبقه( -1
ن گـزارش  المللـي ايـرا    بعد از ظهر به وقت محلي از راديو تلويزيون بين     2 اخبار ساعت    -2

                                                                 
  .م. دو بار تكرار شده است) 2(شماره  در اصل سند ٭
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بـر  » .دوران سلطنت به پايان رسيده اسـت      «:  عبارتند از  داد كه جمالت ابتدايي سخنراني خميني     
 نكـرد ولـي يكـي از         اسـالمي  اساس اين گزارش وي هيچ اشاره مستقيمي به شـوراي انقـالب           

گفته بود ظرف دو روز يك دولت موقت معرفي خواهـد           ) ه در پاريس  زاد  شايد قطب (دستياران  
با اين حال بخش فارسي زبـان خبـر در          .  بعداً فراخواهد رسيد   شد و انتخابات مجلس مؤسسان    

سخنراني كوتاه خود را در      به دليل ازدحام مردم برنامه       همان ساعت فقط گزارش داد كه خميني      
مقابل دانشگاه لغو كرده و به سمت گورستان حركت نموده تا ابتـدا نمـاز ظهـر را بجـا آورد و                      

  .سپس سخنراني نمايد
وي در اين   .  مصاحبه كرد  ن ايرا  مدير راديو تلويزيون ملي    رزينبـ اخبار محلي همچنين با      3

مصاحبه گفت براي كسب مجوز پخش تلويزيوني مراسم گفتگوهايي صورت گرفته بـود ولـي               
وي گفت مشكالت تكنيكي كـه      » .تسليم چنين مذاكراتي نشده بودند    «كارمندان راديو تلويزيون    

وي بـا   . اي نبودنـد     عمـده  مـسايل شده بـود    دليل ذكر شده براي عدم پخش زنده مراسم عنوان          
  » .اند چپگرايان افراطي نيز فعال بوده«كاري گفت  پنهان

  سوليوان
  

  9سند شماره 
  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  26299 ـ سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از
  79 ژانويه 31، 126گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

  .)سري ـ تمام متن( -1
  ييانآمريكاامنيت 

 امـروز دو    ن، پـان آمـريكن    المللـي تهـرا      با وجود از هم پاشيدگي زياد در فرودگاه بـين          -2
 پـان   707 نفـر بـا هواپيمـاي دربـستي          183.  مسافر بـه پـرواز درآورد      800 را با    707هواپيماي  
 و   مسافر را در خود جا داد      350،  فرماندهي هوابرد نظامي  پرواز  .  را ترك گفتند    اصفهان آمريكن

  .ديگر هواپيماهاي باربري خارجي با ظرفيت كامل پرواز داشتند
، امروز در هنگام غروب بسته و ظهر اول فوريه بـاز خواهـد شـد و بـه                   فرودگاه مهرآباد  -3

 فردا پـروازي نـدارد ولـي    علت كاهش ساعات كار روزانه و وضع نامطمئن امنيتي، پان آمريكن  
  . داشته باشد747اميد است دوم فوريه دو پرواز 

دار بعد از پانزده سال تبعيد فردا در ساعت نه            انقالبي ريشه .  است  ايران در انتظار خميني    -4
انـد اجـازه      الً انتخـاب شـده    فقط پنجاه نفر كه قب    . به وقت محلي پا بر خاك ايران خواهد گذارد        

  .دارند در فرودگاه به او خيرمقدم بگويند
اهللا    و نظاميان، در مورد نظم و ترتيب ورود آيـت           گفتگوهاي محرمانه بين حاميان خميني     -5

كند،   ر مي اي كه روي جزئيات كا      مطابق نظر كميته ويژه   . اي شده است    منجر به توافقات شكننده   
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 تحويـل   را در ميـدان شـهياد      ارتش امنيت فرودگاه را به عهده دارد و خودروي حامـل خمينـي            
  .پليس مذهبي و سياسي خواهد داد

نراني به منظـور اداي احتـرام رهـسپار          چنين است كه ابتدا براي ايراد سخ        برنامه خميني  -6
، نزديك سـاختمان مجلـس، در سـتاد    و بعد موقتاً در مركز تهران  . شود  ا مي زهر  گورستان بهشت 

اش كـه از      ، به خانه قـديمي    شايد در آينده نزديك دو روزي به قم       . خودش اقامت خواهد گزيد   
  . تا آنجا چهار ساعت راه است، برودجنوب تهران

 دولت رقيبي بـه شـكل       اگر خميني .  در جبهه سياسي معلوم نيست چه پيش خواهد آمد         -7
  . و ارتش ناگزيرند تصميمي اتخاذ نمايندشوراي اسالمي تشكيل دهد، بختيار

 احـساسات  در تهـران . ، اعتراضات مردمي گسترده ادامه داشت خميني در شب بازگشت   -8
روز بـه روز گزارشـات بيـشتري از         . كنندگان در راهپيمائيها بسيار پرشور و آتشين بـود          شركت

  .رسد نظمي در ميان نظاميان مي بي
 اطمينـان داده    ، حامي خميني   ستاد ارتش، به بازرگان    رئيس،  باغي  قرهارتشبد   ژاندارمري،   -9

به شرط اينكه در راستاي قانون اساسي كـشور         » در كابينه «است كه نظاميان با تغيير، حتي تغيير        
غيير در قانون اساسي مطابق قانون اساسي باشـد، آن          حتي اگر ت  . باشد، مخالفتي نخواهند داشت   

  .را تحمل خواهند كرد
، نظريـات وي را در مـورد دولـت آينـده ايـران               يكي از سخنگويان نزديك به خمينـي       -10

 گفتـه كـه     ، به روزنامـه لومونـد     ه، يكي از مربوطين خميني    زاد  صادق قطب . مشخص كرده است  
كند، و از  تر نمي دهد، ارتش را كوچك دولت اسالمي در ايران به همه بر اساس اسالم آزادي مي

ان از چنگال دو ابرقـدرت      ه، اير زاد  به نقل از قطب   . نمايد  برداري مي   منابع كشور به نفع فقرا بهره     
يي ايران را ترك خواهند گفت و بدين طريق ايـران بـر فرهنـگ           آمريكاشود، مستشاران     آزاد مي 

  .گردد تحميلي جامعه مصرفي چيره مي
  ونس

  
  10سند شماره 

  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  26916 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  79 فوريه 1، 127گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  ) تمام متن-سري (-1
. ي وارد شـد    صبح به وقـت محلـ      9، طبق برنامه تنظيم شده، امروز رأس ساعت          خميني -2

آمدگويي به فرودگاه آمده بودند، خيلـي بيـشتر از رقـم تعيـين                مقامي كه براي خوش     افراد عالي 
  .  نفر، بودند، ولي همه آرام و منظم بودند50شده، يعني 

نقص فني، نيم . تلويزيون ملي، پخش مراسم ورود را پوشش داد، ولي متأسفانه صدا نداشت   
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 پـا بـر     اي كـه خمينـي      ار اشكال نمود، و درسـت در لحظـه        ساعت كامل از پخش برنامه را دچ      
سپس تصويري از شاه ظاهر گشت و سـرود ملـي كـه معمـوالً               . ترمينال گذارد، برنامه قطع شد    

  .هاست، نواخته شد نشانگر پايان برنامه
 ادامـه    ايـران  ملـي روشن است كه نيروهاي نظامي، بـه حـضور خـود در راديـو تلويزيـون                 

  .دهند  مي
، از فرودگاه تا گورسـتان اصـلي شـهر،           جمعيت عظيمي در دو سوي مسير عبور خميني        -3

پلـيس  «.  نشده است  ولي به طور كلي منظم بودند و تاكنون خشونتي گزارش         . صف كشيده بود  
 را، طبق توافق، از ارتـش تحويـل گرفـت، و            ، خودروي حامل خميني   در ميدان شهياد  » اسالمي

  .ارتش محتاطانه از صحنه كناره گرفت
 قطـع برنامـه     دقايقي پس از  .  مردم است   ها و هلهله     خيابانهاي تهران مملو از بوق ماشين      -4

تلويزيون، صداي ولوله و غوغا در منطقه اطراف سفارت بلند شد، ولي به جز اين، اقـدام ويـژه        
  .ديگري عليه سفارت صورت نگرفت

 رئـيس  را به تصويب برساند، بـا اعـالم    جلسه امروز مجلس كه قرار بود انحالل ساواك  -5
  .نوي تعطيل خواهد بودوي گفت كه مجلس تا اطالع ثا. مجلس لغو شد

 دادگاههاي ويژه، توسط كميته قضايي با اعمال تغييرات اساسي در آن، در             تأسيس اليحه   -6
  .جهت اعطاء اختيارات بيشتر به دادگاهها و مقامات قضايي، تهيه و آماده گرديده است

اي ايـن افـراد، توسـط دادگاههـ       .  آزاد كـرد     زنداني را  355 در سي و يكم ژانويه، دولت        -7
  .نظامي، به جرائمي غير از جرائم ضدامنيتي محكوم شده بودند

 اعـالم كـرد كـه تظـاهرات          ديشب و مجدداً امـروز، فرمانـدار حكومـت نظـامي تهـران             -8
البتـه ايـن اعـالن، بـرخالف مقـررات          . آميز، در طول سه روز آينده مجاز خواهد بـود           مسالمت

  .كند  هرگونه تظاهرات را قدغن ميحكومت نظامي است كه اكيداً انجام
  ونس

  
  11سند شماره 

  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  محرمانه
  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  1645 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  79 فوريه 1گزارش سياسي ـ امنيتي، : موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
.  رهـسپار اسـت     به كندي بـه سـوي گورسـتان تهـران          خودروي حامل خميني  :  خالصه -2

تظـاهرات در   .  سقوط كرد و تحقيقات ادامه دارد       نزديك اصفهان  آمريكا Cـ12هواپيماي نظامي   
سازمان كماندويي طرفداران   .  و كرمان  حمالت تروريستي در سنندج   . سه روز آينده مجاز است    

 طريـق تلفـن،      را از اخطارهاي ترسناك خـود، از       قانون اساسي، دفتر خبرگزاري آسوشيتدپرس    
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كميته قضايي، اليحه دادگاههـاي     . مجلس جلسات خود را به حال تعليق درآورد       . مطلع ساخت 
 زنداني را كه قبالً از طـرف دادگاههـاي          355دولت ايران   . نمايد  رسيدگي به فساد را اصالح مي     

ني گزارش مربوط به هفدهم     اهللا طالقا     نمايندگي آيت  هيأت   .نظامي محكوم شده بودند، آزاد كرد     
  . كامل كردند و اهواز، انديمشكبار دزفول ژانويه خود را در مورد حوادث خشونت

ر خـود گـزارش حركـت       ، در برنامه ظهـ    المللي راديو و تلويزيون ملي ايران        راديوي بين  -3
ا، در حالي كه در هر دو سوي خيابانهـا  زهر  را به سوي گورستان بهشت     خودروي حامل خميني  

بخش فارسي راديو و تلويزيون بعـد از برخـورد بـين يـاران              (مملو از جمعيت بود، پخش كرد       
 را در تصرف خـويش درآورنـد، و نظاميـان حكومـت             كردند صدا و سيما      كه تالش مي   خميني

  .)كند  اي پخش نمي نظامي كه مانع آن شدند، هنوز برنامه
.  سـقوط كـرد     تهران  به  در راه اصفهان   آمريكا نظامي   Cـ  12 ديروز بعد از ظهر هواپيماي       -4

تحقيقات در مورد علل سقوط در دست انجـام      . از هشت نفر پرسنل آن تنها دو نفر زنده ماندند         
  .است
 اعالم كرد كه در سه روز آينده برگـزاري تظـاهرات آرام              فرمانده حكومت نظامي تهران    -5

  .مجاز خواهد بود
در .  حمله كردنـد و دو نفـر را مجـروح نمودنـد            ري سنندج ها به كالنت     ديروز تروريست  -6
، حملـه كردنـد،      پليس، سرهنگ رضا معتمـدي     رئيس مردان مسلح، با مسلسل به ماشين        كرمان

ان سـازم . راننده و محافظ او را به قتـل رسـاندند و خـود وي را بـه سـختي مجـروح سـاختند                      
 اطـالع   از طريق تلفن به دفتر خبرگزاري آسوشيتدپرس كماندويي مبارزان طرفدار قانون اساسي    

سـابقه و انهـدام       داد كه به مخالفان قانون اساسي اخطار كرده اسـت كـه دسـت بـه كـشتار بـي                   
شخص تلفن كننده ادعا كرد كه توانايي آغاز جنگ         .  خواهد زد  ستي حامل خميني  هواپيماي درب 

  .دانيم پايه مي ما اين ادعاها را بي. از هوا و جنگ پارتيزاني را دارند
اي    مجلس اعالم كرد كه تا اطالع بعدي جلـسه         رئيس امروز جلسه مجلس تعطيل شد و        -7

كميته قضايي در اليحه پيگرد قـانوني وزراء سـابق اصـالحاتي وارد كـرده     . اهد شدتشكيل نخو 
  :است

كـه  ( مشخصات جرائمي كه به خاطر آن قرار بود افراد محاكمه شوند حـذف گرديـد               -الف
  )سازد ظاهراً پيگرد قانوني براي اثبات تخلف از قوانين جنايي عادي را مجبور مي

منصفه كم كرد و سـازمانهاي جديـدي         هيأت   مانها را در   تعداد نمايندگان بعضي از ساز     -ب
  .منصفه كاهش يافت هيأت بر آن افزود كه در مجموع تعداد كل

  .منصفه را از دو سوم به نصف تقليل داد هيأت بصا حدن-ج
از منـصفه   هيـأت   اختيار قانوني داد تا به جاي اعضايي كـه در  ديوانعالي كشور  رئيس به   -د

هاي خود استنكاف ورزيدند، به جاي اينكه سـازمانها را مجبـور بـه انتخـاب                  نمايندگي سازمان 
  .نمايندگان جديد نمايد، اعضاء جديدي برگزيند
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  . گسترش دادي و ازهاريامام  دامنه تحقيقات را تا دوره حكومتهاي شريف- ه
گنـاه تـشخيص دهـد و         منصفه را محدود نمود تا تنها متهم را مقصر يا بـي           يأت   ه  بويژه -و

  .دادگاه عالي را آزاد گذارد تا در مورد تخفيف حكم قضاوت و تصميمات الزم را اتخاذ نمايد
 نفر از زندانياني را كه در دادگاههاي نظـامي آنـان را بـه خـاطر                 355 ديروز دولت ايران     -8

  .ه به امنيت دولت محكوم كرده بودند، آزاد نموداقداماتي به غير از حمل
 ،ي جهت تحقيق از حوادث هفدهم ژانويه بـه شـهرهاي دزفـول   اهللا طالقان تي كه آيت أ هي -9

خالصـه گـزارش منتـشر شـده در         .  فرستاده بود، گزارش خود را كامل كـرد         و اهواز  انديمشك
  .كرد ها، مطلبي را روشن نمي روزنامه
كنند و صداي بوق ماشـينها و فريـاد            جمعيت پشت سر هم از جلوي سفارت عبور مي         -10

. انـد  هـاي خـويش   انـد و رهـسپار خانـه    ظـاهراً از اسـتقبال بازگـشته   . مردم بر آسمان بلند است   
شود خيلي كند و سخت راه خود را از ميان             كه توسط دانشجويان همراهي مي     خودروي خميني 

  .دگشاي اند مي جمعيت بسيار انبوهي كه در دو طرف خيابان ازدحام كرده
  سوليوان

  
  12سند شماره 

  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1   فقط براي استفاده اداري بندي ـ بدون طبقه
   ايرانـ  تهرانـ 72 تحقيقات ويژه نيروي هوايي، منطقه اداره: از
   يونانـ  آتنـ 71اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، منطقه : به

  سي. ستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، واشنگتن دي: رونوشت
  CMSفرماندهان دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي آمريكا وديدار : موضوع

 تفـاهمي بـه وجـود       خمينياهللا    آيتوزير و جناح       نخست كه بين بختيار   اگرچه تا زماني     -1
نيايد، امكان ادامه وقوع خشونتهاي عمده وجود دارد، ولي در چند روز گذشته وضع نسبتاً آرام                

 و آرامـي برگـزار شـد و         در تهـران و ديگـر شـهرهاي عمـده تظـاهرات گـسترده             . بوده اسـت  
  .برخوردجدي بين دو طرف پيش نيامد

به علت اعتصاب كارمندان هواپيمايي ايران، كارمندان مركز كنترل و ادعاي چندين شـركت              
 هنـوز   المللي مبني بر ايمن نبودن عمليـات كنتـرل هـوايي، در فرودگـاه مهرآبـاد                 هواپيمايي بين 
 در حد سـاير خطـوط هـوايي فعـال           فرماندهي هوابرد نظامي  . ي وجود دارد  توجه  اغتشاش قابل 

 موقتـاً بـه      و اس آ اس    ، جي اي ال   ن، كي ال ام   آمريك  چندين شركت هواپيمايي مانند پان     .است
 شـركت   358من نتوانستم وضـعيت پـرواز       . اند  پروازهاي خود را متوقف ساخته     اين يا آن دليل   

كنم، ولي بايد تا قبل از دهم        تأييد   ،1979 را براي روز دوازدهم فوريه        از آتن  هواپيمايي ايبريان 
  .ن معلوم گردد، وضع آ79فوريه 
 دفاع و وابستگان آنـان بـا        ]وزارت [يي، كارمندان قبلي پيمانكاران   آمريكا افراد غيرنظامي    -2



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

18

 نفر در هشت روز گذشـته       2800.  مشغول ترك ايران هستند    فرماندهي هوابرد نظامي  هواپيماي  
هي فرمانـد اند و روزانه چهـار تـا شـش فرونـد هواپيمـاي                به همين وسيله از ايران خارج شده      

اگـر  . كننـد    پـرواز مـي     يا فرانكفورت  اكثراً از اينجا به آتن    . اند   عبور كرده  از تهران هوابرد نظامي   
ن ممك) هاي ديگر    يا شركت  شركت هواپيمايي ايبريان  (شما نتوانستيد با هواپيهاي تجارتي بيائيد       

  . پروازي به اينجا داشته باشنددر آتنفرماندهي هوابرد نظامي است از ترمينال 
انتظار ورود شما هستيم و به دقت وضع امنيتي محل و وضع فرودگاه را زيرنظر                  ما چشم  -3

بينـيم مگـر    داريم و شما را از آن مطلع خواهيم ساخت، براي خروج شما از ايران مشكلي نمـي     
مليات پروازي فرودگاههاي محلي تعطيل شود و احتمال چنين چيزي در حـال حاضـر               اينكه ع 

  .وجود ندارد
  

  13سند شماره 
  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  سري

  يندگيهاي ديپلماتيكنما: به  27431 ـ سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از
  79 فوريه 1، 128گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

  )سري ـ تمام متن( -1
  ياسي ـ امنيتيس

اهللا هر  آيت. آميز بوده است  مسالمت تا اواخر بعد از ظهر به وقت محلي تهران، ورود خميني          
بعد از اينكه فرودگاه را با خودرو ترك كرد، . نمايد لب ميرود انبوه كثيري از مردم را ج       كجا مي 

  .  منتقل شد به اطراف تهرانكوپتر هليبا 
خود را به خاطر مشورتهاي بيشتر با پيـروانش در  » شوراي اسالمي« اعالن   ظاهراً خميني  -2

بايد بر طبق قانون اساسي و يـا        » شورا«در اين مورد كه     . داخل كشور، به تأخير خواهد انداخت     
  . تشكيل گردد، اختالفاتي وجود داردبا دستور ساده و مستقيم خميني

  ييانآمريكاامنيت 
را )  صـندلي  800 (747 دو پـرواز هواپيمـاي       ن، بـراي دوم فوريـه در تهـران        آمـريك   پان -3
و دو )  صـندلي 210 (- فرمانـدهي هـوابرد نظـامي   ،  Cــ   141هواپيماي  . ريزي كرده است    برنامه

  . نيز پرواز خواهند داشتCـ 130هواپيماي باربري 
  نفت ـ مالي

كنـسرسيوم نفـت پذيرفتـه اسـت        .  بـشكه رسـيد    000/635 امروز توليد نفـت خـام بـه          -4
ايـن  . هاي مربوطه تا بيست و يكم دسامبر را بپردازد          هاي نفتي ماهانه خود را و ماليات        تپرداخ

رسد آخرين پرداخت عمده به شركت ملـي          شود، به نظر مي      ميليون دالر بالغ مي    500رقم كه به    
  .د باشد تا وقتي كه صادرات نفتي مجدداً از سر گرفته شونفت ايران

  سون
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  14سند شماره 
  1357 بهمن 12 ـ 1979 فوريه 1  محرمانه

   در تهرانآمريكاسفارت : به  7415 ـ سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از
   در بنادر ايرانهاي حامل پرچم اياالت متحده ود براي كشتيمشكالت موج: موضوع

 در  هاي حامـل پـرچم ايـاالت متحـده          نظريه شما در مورد مشكالتي كه ممكن است كشتي        
 ممكن است الزم. بنادر ايران با آنها مواجه شوند، در اول وقت اداري فردا صبح مورد نياز است           

يي آمريكـا تنها كشتي   . باشد يك اطالعيه اعالم خطر براي دريانوردان در اين مورد منتشر گردد           
 در بنـادر ايـران اسـت، كـشتي          كه ما نگران آن هستيم و در حال حاضر با پرچم اياالت متحده            

  .باشد ترانس كلمبيا مي
حقيقات الزم بـه    كشتي مزبور ت  خواهشمند است در صورت امكان در مورد وضعيت جاري          

ود كه آيا واقعاً كشتي مزبور در يكي از بنادر ايران پهلو گرفته اسـت يـا                 عمل آيد و مشخص ش    
  .خير

  ونس
  ]نويس زير متن اصلي دست[

 دارد كـه    لند يك كشتي در حال حال حاضر در بنـدرعباس           شركت كشتيراني سي  : يادداشت
د غذايي خود را تخليه نموده، محموله ميوه خشك را بارگيري و پـس از آن بنـدر را                   كاالي موا 

  .ترك خواهد نمود
  

  15سند شماره 
  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،خارجه وزارت امور: به  1680 ـ تهران ،آمريكاسفارت : از
   وزارت امور خارجه7415: مرجع

  هاي حامل پرچم اياالت متحده مشكالت موجود براي كشتي: موضوع
  ). تمام متن- محرمانه (-1
 شده به طور     براي سفارتخانه امكان ندارد، آنگونه كه در تلگراف بازگشتي فوق خواسته           -2

انـد يـا     در بنادر ايران پهلو گرفتههايش با پرچم اياالت متحده      دقيق مشخص نمايد كه آيا كشتي     
اما در حال . باشند راني در روزهاي جمعه تعطيل مي هاي كشتي شركتزيرا به طور معمول     . خير

هـاي      كـه باشـند، توسـط كميتـه       هاي موجود در بنـادر ايـران از هـر مليتـي               حاضر، همه كشتي  
هـايي كـه حامـل مـواد غـذايي            باشند، به استثناء كشتي     اعتصابات از خدمات بندري محروم مي     

  .هستند
اي محصوالت غذايي، نظير  اي استثنائات نيز براي صدور پاره ظاهراً كميته اعتصاب بندر پاره  
هاي بـاربري را بـه         از كشتي  سفارت عدم تخليه بار بعضي    . اند  پسته، آجيل و خشكبار قائل شده     
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دانيم كه آيا صادراتي صورت گرفته است يا          ولي نمي . دهد  قرار مي  تأييد   استثناء مواد فوق مورد   
  .خير

  و اسرائيل، انگلستاناند كه كاالهاي مربوط به اياالت متحده   كارگران گمرك اعالم نموده    -3
اين تهديد در حال حاضر كمي ممانعتي اسـت، زيـرا فقـط             . را تخليه و انبارداري نخواهند كرد     

اما اگر بنادر و گمركات باز شوند ممكن است كـارگران،           . كاالهاي غذايي اجازه ترخيص دارند    
  .، خودداري نمايندهايي با پرچم اياالت متحده از بارگيري و تخليه كشتي

  .راني اطالعات بيشتري ارائه خواهد نمود هاي كشتي  سفارت پس از تماس با آژانس-4
  سوليوان

  
  16سند شماره 

  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  استفاده محدود اداري
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2433  ـ قاهره،آمريكاسفارت : از

   تهران،آمريكاسفارت : رونوشت
  نظرات مصريها درباره خميني: موضوع

 بازتـاب    فوريـه مـصر    2 بـه ايـران در مطبوعـات         بازگـشت خمينـي   ) بندي  بدون طبقه ( -1
، سوژه مطالب آنها    اهللا خميني   حمايت شورويها از آيت    تأييد   اي داشت، و داستانهايي در      گسترده

 ادعا شده اسـت شـورويها سياسـت         ز مسكو  ا به عنوان مثال در گزارش خبرگزاري فرانسه      . بود
گـزارش  . كننـد   حمايت مـي   اخير توأم با احتياط خود را كنار گذاشته و اكنون آشكارا از خميني            

 در   به وسـيله خبرگـزاري تـاس       كند كه انتشار سريع بيانات خميني       مي تأكيد   خبرگزاري فرانسه 
  . سندي دال بر حمايت شورويهاستآستانه بازگشت وي به تهران

  خمينـي  مسكو«هاي روزنامه االخبار درباره اين داستان گفته شده           در سرمقاله يكي از شماره    
  .»داند را، مرد خود در ايران مي

 ايم درباره خميني    اكثر مصريهايي كه با آنها صحبت كرده      : نظريه) استفاده محدود اداري  ( -2
تر از   پرواضح است كه ديدگاه بنيادگراهاي اسالمي درباره او مثبت        . اي دارند   برخوردهاي دوگانه 

رسـد طرفـدار تأكيـدات     اكثر طبقات متوسط مصري به نظر مـي  . تر است   شنفكران غيرمذهبي رو
 در خصوص ناسيوناليسم و استقالل هستند اما نگران ديدگاه او مبني بر تداخل مـذهب                خميني

. نوكرات ترديـد دارنـد   و سياست بوده و نيز نسبت به توانايي او در اداره يك كشور مدرن و تك               
بـه كنـسول    ) اي را انجـام داد       مـصاحبه   بـا خمينـي    كه در پـاريس    (به عنوان مثال سامي منصور    

 مـذهبي و اجتمـاعي      سايلمـ  نـسبت بـه      سياسي سفارت اظهار داشت كه به عقيـده او خمينـي          
رسيد عالقه و يا تسلطي بر امور اقتصادي يـا مـشكالت واقعـي                حساسيت داشت اما به نظر مي     

 درصـدد اسـت تـا        ايـن بـود كـه خمينـي        گيري خـود منـصور      نتيجه. اداره يك حكومت ندارد   
هاي راسـتگرا،     عالوه بر مذهبي  . ا به متخصصين واگذار كند    گيري واقعي اداره حكومت ر      سمت
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وابسته  به اساتيد قاهره.  دارند و چپگراها بيشترين گرايش را به خميني دانشجويان طرفدار ناصر  
 شـاه را بركنـار كـرد و ايـن سـئوال             ند خمينـي  گوي  اند كه برخي دانشجويان مي      گفتهمطبوعاتي  

  .اشد مورد بعدي نببرايشان مطرح است كه چرا مصر
  اليتز

  
  17سند شماره 

  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  محرمانه
   فوري ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1682  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  خارجهامور خالصه مطبوعاتي وزارت : موضوع
  ) تمام متن- محرمانه (-1
ان را تـرك  ي كه به طـور روزانـه ايـر   آمريكاييان ممكن است نظريات زير در مورد تعداد  -2
 ژانويه حاوي خطاهايي بود و ما نگران اين         31خالصه مطبوعاتي   . كنند برايتان سودمند باشد     مي

همانطور كه مطلع هستيد، آمـار      . بكشانند» بازي اعداد «هستيم كه مطبوعات بار ديگر شما را به         
 حد معقولي   يي تا آمريكاكاييان ساكن ايران در گذشته با توجه به شركتهاي تجاري           يتقريبي آمر 

  . دقيق بوده است
نـام   ها به هنگام امور عادي تجاري در كنسولگري ثبـت     آمريكاييبا اين حال با توجه به اينكه        

يي كه اينجا در تجارت خـصوصي شـاغل         هاآمريكاييتوانيم در مورد تعداد       كنند، ما فقط مي     نمي
  . هستند تخمين بزنيم

انـد و در مـورد         با افراد ايرانـي ازدواج كـرده       يياني كه آمريكابه همين ترتيب در مورد تعداد       
بنابراين اگر هـر روز يـك   . توان تخمين زد اند فقط مي   به دنيا آمدهآمريكاهايي كه در      تعداد بچه 

اند ارائـه دهيـد در پايـان چنـين            آمار تقريبي از تعداد آنهايي كه روز گذشته اينجا را ترك كرده           
  . خواهيد داشتتوجهي كمبود نفرات روندي تعداد قابل

 هزاران مسافري كه با سـه پـرواز پـان آمـريكن           (احتماالً اكثر آنها    « شما متذكر شديد كه      -3
در واقع حدس ما اين است كه تعداد نـسبتاً كمـي از             » .باشند  يي مي آمريكا) اينجا را ترك كردند   

 نتوانستند خود   كوپتر  هلي داريم كه گروه زيادي از كارمندان بل         ما اطالع . اند  يي بوده آمريكاآنها  
دهنـد كـه      ناظرين بازار سـياه گـزارش مـي       . را از ميان جمعيت به پيشخوان رزرو بليط برسانند        

 بعـداً عزيمـت     كـوپتر   هليكارمندان بل   . (دادند  قسمت اعظم اين جمعيت را ايرانيان تشكيل مي       
ما آمار دقيق پروازهاي مـك را بـراي وزارت خارجـه ارسـال خـواهيم نمـود امـا در                     .) نمودند

ييـاني را كـه بـا پروازهـاي تجـاري           آمريكاموقعيتي قرار نداريم كه بتوانيم به طور روزانه تعداد          
يياني كه بـه طـور خـصوصي در ايـران     آمريكاه اكثر   البت. كنند در اختيار داشته باشيم      عزيمت مي 

  »يي سفر كنندآمريكامجبور نيستند به عنوان «هستند 
اي در طول هفته وارد خواهنـد شـد    رسد چند هواپيماي اجاره  در حال حاضر به نظر مي    -4
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د آمـار   در اوايل هفته آينده قادر خواهيم بـو       . ييان را منتقل نمايند   آمريكاتوجهي از       تا تعداد قابل  
 را در اختيـار     ]به خروج يا ماندن   [ييان باقيمانده و تمايل آنها      آمريكانسبتاً دقيقي در مورد تعداد      

  .مشما و سايرين قرار دهي
  سوليوان

  
  18سند شماره 

  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  28103  ـسي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از

  79 فوريه 2، 129گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  )سري ـ تمام متن( -1

  سياسي ـ امنيتي
به هر  . شلوغي براي وي نبود    بود، و امروز روز       خشونتهاي ديروز به علت ورود خميني      -2

، سخنراني كرد، و    حال او براي گروهي از مردان، امرور ظهر در مسجدي واقع در جنوب تهران             
رود كـه   انتظـار مـي  . رود كه اواخر بعداز ظهر براي گروهي از زنـان سـخنراني نمايـد         انتظار مي 
  .اي سياسي تندي را مطرح نمايد فردا بحثهخميني
تمركز بحـث بـر روي      .  به بحث خواهد پرداخت    ، امشب با دولت بختيار     نهضت آزادي  -3

البتـه بحـث    . باشـد    در يك دولـت انتقـالي مـي        نقش يك شوراي اسالمي و مسئله نقش بختيار       
  . كه چه كسي كنترل انتخابات را به عهده بگيردكليدي، اين است

بيني كرد چهار تا هفت روز طـول خواهـد كـشيد تـا      رو، پيش  يك منبع از مخالفين ميانه     -4
، در  طبق گزارش، مخالفين از حلقه امنيتي تشكيل شده به دور خميني          . حل سياسي پيدا شود     راه

هـا را   هاي مردم كالً طرحها و برنامه     بسيار خوشحال و راضي بودند، گرچه توده      روز اول ورود،    
  ٭.در آن روز به هم ريختند

 تظاهرات عظيمي برگزار شد، كه در آن مردم به سمت گورستان             امروز صبح در اصفهان    -4
كردند و شعارهاي     مياگرچه كاميونهاي زيادي پر از مردم از مقابل سفارت عبور           . رفتند  شهر مي 

.  بـود  دادند، ولي شعارها و فريادها كالً در حمايت از خمينـي             سر مي  يي و ضدبختيار  آمريكاضد
 شب گذشته، سه عـدد سـه      .  اكثراً شاهد پايكوبي و شادي مردم بودند       ديروز خيابانهاي اصفهان  

مجروحي گـزارش  .  آن منفجر شدي پرتاب شد كه دو تا  كوپتر  هليراهي به سمت ساختمان بل      
  . نشد

باشد،    مي آوري اتباع، براي انتقال به موقع از اصفهان         كنسول ما در حال حاضر مشغول جمع      
  .مانند  ولي حدود پانصد نفر باقي مي

                                                                 
  . م.دو بار تكرار شده است) 4(شماره  در اصل سند ٭
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انتقـال  .  امروز صبح خيلـي آرام بـود، بـدون ترافيـك و سـر و صـدا                  به طور كلي تهران    -5
رسـد    بـه نظـر مـي     . ييان به طور منظم انجام شد، زيرا دور از ترمينال اصلي انجام گرفت            آمريكا

  .بارگيري كندفرماندهي هوابرد نظامي كانات اضافي ن قادر است بدون استفاده از امآمريك پان
  ونس

  
  19سند شماره 

  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  محرمانه
  تيكنمايندگيهاي ديپلما: به  28704 ـ سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از

  79 فوريه 2، 130گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
مـردم بـه    . ، رويداد مهمي گزارش نشد     تا اواخر بعد از ظهر به افق تهران        : سياسي امنيتي  -2

 حضور داشتند ولي     امروز نظاميان بيشتري   در خيابانهاي تهران  . دهند ولي آرامند    تجمع ادامه مي  
  ٭.فعال نبودند

شـايع اسـت كـه او ممكـن اسـت           .  فـردا كنفـرانس مطبوعـاتي خواهـد داشـت           خميني -2
اي   با وجود اين، در اين لحظه حساس، ما هـيچ نـشانه           . تصميمات سياسي مهمي را اعالن نمايد     

، نتـايجي دربـر     بين مخالفان و دولت بختيـار     در دست نداريم كه گفتگوهاي سياسي پشت پرده         
  .داشته باشد

 سفيركبير، در ساعت يك بعد از ظهـر بـه وقـت شـرق               ، وليعهد و زاهدي    شاهزاده رضا  -3
گـزارش  .  شـدند  گيري وارد پايگـاه هـوايي آنـدروز         براي سوخت  ، در راه خود به الباك     آمريكا

مرخـصي  « چندين مقام ارشـد را، از آن جملـه وزيرمختـار همـايون را بـه                  دهند كه زاهدي    مي
  . فرستاده است» ساالنه

دادي از آنـان    تعـ . دهند  اند و شعار مي     در اين لحظه، دانشجويان ايراني آنان را محاصره كرده        
  .در شرف دستگيري توسط پليس هستند

 747يكـي از هواپيماهـاي      .  مـسافر داشـت    800 نزديك بـه      امروز دو پرواز پان آمريكن     -4
زا را كه پروازشان لغو گـشته بـود و          انه     مسافر لوفت  120ن در آخرين دقايق پروازش      آمريك  پان

 مسافر را حمل    160،  فرماندهي هوابرد نظامي  سه پرواز   . قبالً بليط رزرو نكرده بودند، سوار كرد      
  .  جاي ديگر هم داشت50كرد و در حدود 

فرمانـدهي هـوابرد    ن و سـه پـرواز       آمـريك    پان 747روز سوم فوريه، يك پرواز با هواپيماي        
   . خواهيم داشتC-14با نظامي 

   ونس
                                                                 

  .م. دوبار تكرار شده است) 2(سند شماره  در اصل ٭
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  20سند شماره 
  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  سري

  دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   واشنگتن،آمريكا هوايي ستاد فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي: به

  به روز كردن اطالعات نظامي: موضوع
  )بندي بدون طبقه (-15
هـاي    هـايي كـه بـراي حفـظ منـابع حـساس و روش               محـدوديت ) بنـدي   بدون طبقه  (-الف

  .اين گزارش نبايد به كشورهاي خارجي ارائه شود. ندرو اطالعاتي به كار مي
   :  جزييات-22
هـا يـا تـدابير        طـرح . اين گزارش حاوي اخبار پرورش نيافته است      ) بندي  بدون طبقه ( -الف

  .نبايد بر اساس مفاد اين گزارش تهيه شوند يا تصحيح يا تغيير يابند) ها سياست(
 قابـل   ع يك افـسر ارتـش ايـاالت متحـده         منب)  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    – سري (-ب

  :اطمينان است كه به شرح زير گزارش نموده است
منبع ثانوي كـه بـراي اولـين بـار گـزارش داده             )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    – سري (.1

 جـاري   مـسايل رود به اطالعاتي در مـورد         است، يك افسر ارشد ارتش ايران است و تصور مي         
ييان در كشور، در مدت تعطـيالت       آمريكاوي توصيه نموده كه كليه      . ان دسترسي داشته باشد   اير

 فوريه، بايستي كامالً مراقب خود باشند زيرا ممكن است ارتش ايران بـر عليـه                8-9پايان هفته   
  .عوامل ناراضي وارد عمل شود

 ارتـش ايـران     هايي كه از افـسران ارشـد        صحبت) رؤيت براي بيگانگان   غيرقابل   -سري (.2
 ممكن اسـت توافـق   اهللا خميني   و آيت  وزير بختيار   شنيده شده حاكي از آن است كه بين نخست        

اين افسران و ساير فرماندهان ارتش ايران متوجه هستند كه ممكـن اسـت              . سياسي به عمل آيد   
مؤثر و با موفقيت از دولت فعلي يا يـك كودتـاي نظـامي پـشتيباني                ارتش ايران نتواند به طور      

انگيز آن چنين امكـاني       نمايد زيرا وضعيت سلسله مراتب ارتش و درجه و نظم و انضباط مسئله            
اين بدين معنا نيست كه اگر به نوعي عمليات تروريـستي بـر عليـه افـسران       . كند  را متصور نمي  

ن رده باالي ارتش احساس خطر نماينـد، كوشـشي در ايـن             ارشد ارتش انجام شود، يا فرماندها     
منبع همچنين اشاره   . مورد توسط هرگونه نيروهايي كه بتوانند تحت امر قرار گيرند، انجام نشود           

اند آرزو دارند ايران را تـرك نماينـد ولـي             نموده كه بسياري از افسران ارتش ايران به وي گفته         
  .قادر به اين كار نيستند

مذاكرات سياسـي و نظـامي بـراي        ) رؤيت براي بيگانگان  رقابل  غي -سري: (كننده  تهيهنظريه  
تـوان و    مدتي در حال انجام بوده است و همزمان سعي شده اقدامات مختلفي انجـام شـود تـا                 

العمـل    زمان به سرعت به سوي لزوم ابتكار بيـشتر و عكـس           . قدرت پشتيباني الزم برقرار گردد    
گـرايش بـه    )  جمعـه  -پنجشنبه(ن، در مدت تعطيالت پايان هفته       رود و حداقل در تهرا      پيش مي 
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يي بـه مـوازات سـطح       آمريكااقـدامات جـدي ضـد      .لزوم اعمال خشونت، افزايش يافته اسـت      
ييـان هنـوز تهديـد      آمريكاهاي مردم نضج گرفته و عمليات تروريستي بيـشتري برعليـه              آشوب

 تنـدرويي كـه حـداقل يـك     اي دست چپي، شامل گروههـاي       عده. شود  درجه اول محسوب مي   
برنـد و ممكـن        سود مـي   اند از افزايش درگيري بين دولت و خميني         صفحه اعالميه منتشر كرده   

  .است براي رسيدن به اين هدف ابتكاراتي به خرج دهند
  

  21سند شماره 
  1357 بهمن 13 ـ 1979 فوريه 2  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1688 -  هران ت،آمريكاسفارت : از
  1979 فوريه 2 ،امنيتي  ـگزارش سياسي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 امروز بسيار سبك است، زيرا او بـسيار خـسته           برنامه ديد و بازديدهاي خميني    :  خالصه -2

تظـاهرات بزرگـي در     .  قـرار اسـت آغـاز شـود         و بختيـار   مذاكرات نهـضت آزادي   . شده است 
 از سـوي يـك گـروه        زن سـابق در تهـران        مشت فريدون زند .  صورت گرفت  گورستان اصفهان 
 در جريان بود عبارت بود      شعار عمده اجتماعاتي كه امروز در جنوب تهران       . چريكي اعدام شد  

  .پايان خالصه . روي هم رفته آرام است تهران.»هايزرمرگ بر «از 
.  امروز بسيار خسته است و كم كار خواهد كرد         گويد خميني    مي نبع نهضت آزادي   يك م  -3

وزيـر    نخـست  بختيـار به نظر نهـضت آزادي . اي خواهد داشت هاي سياسي فشرده او فردا بحث 
نهـضت  .  قرار است امشب آغاز شود بختياردارد ولي مذاكرات نهضت آزاديهمچنان سماجت  

 در حكومـت انتقـالي       انتظار دارد اين مذاكرات در اطراف شوراي اسالمي و نقش بختيار           آزادي
  .الوقوع را كنترل كند كه چه كسي انتخابات قريبيك مسئله حساس اين است . باشد
 سياسي گفت ديروز نيروي امنيتي روي هم رفته بـسيار خـوب           مأمور  به استمپل   ميناچي -4

 روي  كار كرده است هر چند در چند نقطه جمعيت چنان با شور و هيجـان بـه سـوي خمينـي                    
كنـد كـه      بيني مي    پيش ميناچي. رفت او از هر سو در محاصره قرار گيرد          آورده بود كه بيم آن مي     

  . روز بحث و مذاكره الزم خواهد بود7 تا 4حل  براي يافتن راه
سـر و   رسد و رفـت و آمـد بـسيار سـبك اسـت و                  روي هم رفته آرام به نظر مي        تهران -5

  .شود صداي ناهنجار شنيده نمي
ا در نطـق خـود      زهـر    روز گذشته در بهـشت     كوشيم تا آنچه را كه خميني        ما همچنان مي   -6

رسـد بـه      ها ضد و نقيض است ولي اين بـه نظـر مـي              گزارش. گفته است تجزيه و تحليل كنيم     
 منبـع ايرانـي ايـن موضـوع را     2بـا وجـود ايـن     . يي بوده است  مريكاآشدت ضدخارجي و ضد   

  .كنند تكذيب مي
 از نطقـي كـه قـرار بـود در حـضور             گويـد خمينـي      به ما مي   آمريكا يك منبع مطبوعاتي     -7
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 ايـراد كنـد     اش  هي مقـر فرمانـد     در نزديك  گروهي از اشخاص در يك مدرسه در جنوب تهران        
مـرگ  «اين منبع گفت هزارها نفر در آنجا جمع بودند و از شعارهاي عمـده آن                . خودداري كرد 

» دستيار سفير « كه به عنوان يك      يزرااين منبع اظهارنظر كرد كه نسبت به ژنرال ه        . بود» يزرابر ه 
كنـد خـصومت شـديدي نـشان داده            عمـل مـي    آمريكـا  سفير   وانشود و از دفتر سولي      تصور مي 

  را خمينـي . دهنـد    را مورد حمله قرار مـي      يزرا ه ،اين منبع گفت كه راديوهاي شوروي     . شود  مي
  . ظهر امروز در اجتماعي از زنان سخنراني كندقرار است بعد از

رسد و هزاران نفر به سوي گورستان         هايي درباره تظاهرات بزرگ مي       گزارش  از اصفهان  -8
گـري    هـا از كنـار كنـسول         سوار بر كـاميون    كنندگان  عده زيادي از راهپيمايي   . كنند    راهپيمايي مي 

  . دادند  مييي و ضد بختيارآمريكاارهاي ضد گذشته و شعآمريكا
زدند و هنگامي كـه        فرياد مي  رفته شعارهاي طرفداري از خميني      معذلك راهپيمايان روي هم   

» نمرگ بـر بيگانگـا    «خورد شعار آنها به         در ميان جمعيت تماشا كننده يك خارجي به چشم مي         
 كه به سوي يك راننده تاكسي شليك كرده بود همچنان در پناه كارمند شركت بل. شد تبديل مي

  . قرار گرفته استياهللا خادم آيت
 ساله مشت   28 دهد كه شخصي به نام فريدون زند           گزارش مي   خبرگزاري آسوشيتدپرس  -9

اند و شـب گذشـته     بيرون كشيدهاش از قرار معلوم زند را از خانه. زن سابق به قتل رسيده است    
 كـه خـود را   دهد كه گروهي   گزارش مي  آسوشيتدپرس.  مرد مسلح اعدام شده است     5به وسيله   

 را بـه داشـتن      نامـد مـسئوليت قتـل او را بـه عهـده گرفتـه و زنـد                  مي» مجاهدين موحد خلق  «
  .هاي كمونيستي و ساواكي متهم كرده است ارتباط
  

  22سند شماره 
  1357 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  محرمانه

   دي ـ سيوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  1698  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  قانون اساسي جديد و زندانيان سياسي: موضوع

  )مام متن ـ تمحرمانه (-1
 از آن حرف    دان برجسته، قانون اساسي جديدي كه خميني        ، حقوق  طبق نظر متين دفتري    -2
 متـين دفتـري   . زند، برخالف برخي گزارشات، هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده اسـت              مي

او . اند و اميدوار است كه بيشتر مورد بحث قرار گيرند           معتقد است كه تنها اصولي را گرد آورده       
با وجود اين، نه    .  است پيشنهاداتي داده است     كه هنوز در پاريس    ، نزيه  كانون وكال  رئيسگفت،  
هـر دو از نزديـك بـه جنـبش     (كدام در مركز اين جريان قرار ندارند         هيچ دفتري ، و نه متين   نزيه

  .)ستندمذهبي وابسته ني
ه، دانان ايراني آزاديخوا     انجمن حقوق   ، از طرف كميته آزادي زندانيان سياسي       متين دفتري  -3

كند كه دست كم نام بيست زنداني نـسبتاً كـم      مي  سخت مشغول كار است و ادعا      و كانون وكال  
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گويد يكي از داليل آزاد نشدنشان اين است          مي. اند در اختيار دارد     اهميت را كه هنوز آزاد نشده     
 كـه آزاد    هـستند كه وضعشان كامالً با زنداني سياسي تطبيق ندارد، ولي شبيه بسياري از كساني              

اند به داليل تكنيكي بوده و برخي ديگـر كـه          زاد شده در حقيقت، بعضي از افرادي كه آ      . اند  شده
هاي سبك دو،     گويد زندانيان باقيمانده محكوميت     مي. اند، به داليل تكنيكي است      در زندان مانده  

هـا و يـا آدم        پنج و ده سال دارند، بنابراين محتمل نيست كه اعضاء هـسته مركـزي تروريـست               
  .باشند) وزير به باقيمانده زندانيان سياسي داده است  نخستنامي كه بختيار(كشان 
 گفت كه جديدترين برنامه كوشش در راه كسب اطالعاتي از وضع همافران             دفتري  متين -4

يـا از آنـان     وي اطالعي نـدارد كـه آ      . اند   است كه در سراسر كشور بازداشت شده       نيروي هوايي 
و با رايزن سياسي كه اين عمل را        ) كنند    مخالفان چنين ادعا مي   (كسي هم اعدام شده است يا نه        

هايشان بسيار مـشتاقند كـه بداننـد تكليـف       با وجود اين، خانواده. داند، موافق است محتمل نمي 
  .نمايد ها پرس و جو مي  نواده از طرف همين خادفتري متين. شود آنها چه مي

  سوليوان
  

  23سند شماره 
  1357 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  محرمانه

   دي سيوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  1700 ـ تهران، آمريكاسفارت : از
   فوريه3نيتي گزارش سياسي ـ ام: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 كنـسول اصـفهان   .  به طور كلي وضع آرام است، گزارشي از تظاهرات مهم نرسيده است            -2

ترين فعاليتي بـه چـشم     كمكنند ولي در تهران    روي مي   دهد، گروههاي كوچكي پياده     گزارش مي 
با وجود ايـن،  .  نسبتاً سنگين و جو آرام است و چه در اصفهان  ترافيك چه در تهران   . خورد  نمي

 در پـي تيرانـدازي    ) مركز استان در نزديكي تهران     (سمنان دهند ديروز در    ها گزارش مي    روزنامه
  .اند  دادهان امنيتي، بعد از حادثه انفجاري، دو نفر جان خود را از دستمأمور
نگاران خارجي كنفـرانس مطبوعـاتي تـشكيل           براي روزنامه  اهللا خميني    امروز صبح، آيت   -3
همان سخنان قبلي خود را تكرار نمود و در انتقال دولت به نظام جمهوري اسالمي سازشي           . داد

او هنـوز از كـسي نـام        (گـردد     ، كه قريباً اعالم مـي      اسالمي گفت كه شوراي انقالب   . نشان نداد 
بعد براي به تصويب رسـاندن قـانون اساسـي          . به زودي دولت موقتي تعيين خواهد كرد      ) نبرده

 خـوب بـه     صـداي خمينـي   . پرسي برگزار خواهد شد     جمهوري اسالمي كه قبالً تهيه شده، همه      
زنند، مجبور بودند به ترجمه آن متكي        رسيد و حتي خبرنگاراني كه فارسي حرف مي         گوش نمي 

. اند   را كنار گذاشته    ايده قبلي يعني تشكيل مجلس مؤسسان      معلوم است كه جناح خميني    . باشند
. و به همه پرسـي خواهنـد گذاشـت     ) يا حداقل اصول آن را    (اند    اساسي نوشته ظاهراً يك قانون    

 خمينـي . مانـد     كننـده ديگـران بـاقي نمـي         اگر چنين شود، جايي براي مصالحه و يا نفوذ متعادل         
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ونت كوشيم مـسئله را بـدون خـش         ما مي «: همچنين از جهاد حرف زد ولي لحن ماليمي داشت        
كننـد، بـه مخالفـت         از او حمايت مـي     هاآمريكايي كه   حل كنيم، ولي اگر دولت غيرقانوني بختيار      

 نيرو وارد كند، آنگاه براي به زير كشاندن آن دست به        مردم ادامه دهد و از اسرائيل      ارادهخود با   
ان تمـاس گرفتـه و آنـان را دعـوت بـه حمايـت از                او گفت با نظامي   . »زنيم  اقدامات ديگري مي  

  .جمهوري اسالمي نموده است
، بـويژه در   در بهشت زهراشنبه خميني ، از سخنراني پنجهاي قم اهللا  ما خبر داريم كه آيت     -4

  .، خشنود نيستندها و لحن تند عليه دولت بختيار مورد خارجي
از موضـوع خبـري     . وزير، نمايندگان مجلس را نزد خود فراخواند        ، نخست  امروز بختيار  -5

ـ    براي استعفا دادن نمايندگان دور مـي       نداريم ولي احتماالً روي فشار زياد نيروهاي خميني        . دزن
مـا  . اند و همانطور كه قبالً گزارش شده يكي از آنان ترور شـده اسـت      همه تهديد به مرگ شده    

دهند و بايـد كـسان        جمعي دارند استعفاء مي     دانيم كه گروهي چهل نفري از نمايندگان دسته         مي
 روز  عـضو شـوراي سـلطنت   آبـادي  دهـد كـه علـي    اش گزارش مـي   روزنامه. ديگري هم باشند  

 قصد استعفا دارد،    در آن موقع اطالع داشتيم كه او به همراه تهراني         . چهاردهم ژانويه استعفا داد   
گـزارش آخـري را تـا از جـاي       .  عمـالً اسـتعفا داده اسـت       دانيم فقط تهراني    ولي تا آنجا كه مي    

  .دانيم نشود، موثق نمي تأييد ديگري
شـنبه آتـش    ، را شـب پـنج  ، نصيري سابق ساواكرئيسدهند كه خانه  بر ميها خ   روزنامه -5
    سوليوان                                                                                                          ٭.اند زده

  
  24ماره سند ش

  1357 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  029604 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  79 فوريه 3، 131گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع    
  )سري ـ تمام متن (-1
 مصاحبه مطبوعاتي داشـت و گفـت كـه بـه زودي             اهللا خميني   امروز آيت : سياسي امنيتي  -2

  .شود شوراي اسالمي خود را اعالن خواهد كرد و پس از آن دولت موقت تشكيل مي
نويس آن تهيه شده، توسـط         كه ظاهراً پيش    فاش ساخت كه قانون اساسي جديد       خميني -3

  .پرسي مردم گزارده خواهد شد دولت موقت تصويب و به همه
 را غيرقانوني اعـالم كـرد و بـراي تـشكيل دولتـي كـامالً                 بار ديگر دولت بختيار     خميني -4

 براي اعـالن جهـاد بـا لحـن ماليمـي            دعوت خميني . اخوانداسالمي، ارتش را به ياري خود فر      
  :همراه بود

                                                                 
  .م. دو بار آمده است) 5(، شماره  در اصل سند٭
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 نيـرو وارد     از او ياري نمايد و از اسرائيل       آمريكااگر دولت به مقاومت خود ادامه دهد، اگر         «
  ».كند، در آن صورت جهاد اعالن خواهد شد

متخصصان خارجي آزادند به كار خويش ادامه دهنـد و در           «:  با اين اظهارنظر كه    ني خمي -5
نمايند ولي متخصصاني كه كار و فعاليتشان به حـال مملكـت مـضر بـوده از ايـن                     ايران زندگي   

  . ، موضع خود را نسبت به متخصصان خارجي نرم ساخت»قاعده مستثني هستند
. وزير نمايندگان مجلس را به مالقات فوري خويش فراخواند       نخست  ضمناً امروز بختيار   -6

گـزارش  .  زير فـشار شـديدي قـرار دارنـد     نمايندگان پارلمان براي تسليم شدن در برابر خميني       
  .اهللا قصد دارند استعفا دهند به حمايت از آيتنفري از نمايندگان  دهند كه گروهي چهل مي

در خيابانها نظاميان حـضور دارنـد       .  آرام گزارش شده است     تا اواسط بعد از ظهر، تهران      -7
هـا و كارخانجـات تقريبـاً همـه             ترنـد ولـي مغـازه       صفهاي خريد بنزين كوتاه   . ولي فعال نيستند  

  . آرام استاصفهان. ، را آتش زدند، نصيري قبلي ساواكرئيسخانه . اند بسته
شد، ظاهراً بـه       نزديك مي  ن كه به تهران   آمريك  يكي از هواپيماهاي پان    : امنيت آمريكاييان  -8

  .ك هوايي خدمات مركز كنترل، نزديك بود با هواپيماي ديگري تصادف نمايدعلت اشتباه ترافي
كن امروز تمام پروازهاي خود را لغو كرد و امكـان دارد تمـام عمليـاتش در ايـران                   آمري    پان

  .ن شدندمسافراني وارد تهرافرماندهي هوابرد نظامي با سه پرواز . تعطيل گردد
، موافقت كـرده اسـت تـا تـرخيص اشـخاص      ، فرمانده نيروي هوايي ايران    ربيعي سپهبد -9

 گفـت همـافران    ربيعـي سـپهبد . انجامـد، حـذف گـردد     ساعت بـه طـول مـي   72غيرنظامي كه  
انـد و در       به دست گرفتـه     را در اصفهان   يگاه هوايي خاتمي  كنترل كامل پا  ) هاي نظامي   تكنسين(

اي   تاكنون نظم و ترتيب جديد حادثه     . نمايند  حال حاضر به امور گمركي و مهاجرت نظارت مي        
     .دربر نداشته است

  ونس
  

  25سند شماره 
  1357 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  030176 ـ سي.  دي امور خارجه، واشنگتنوزارت: از
  79 فوريه 3، 132گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

  )سري ـ تمام متن (-1
 در كنفـرانس مطبوعـاتي      خمينـي اهللا    تا اواخر امشب، ممكن اسـت آيـت       : سياسي امنيتي  -2

 و  ، يكـي از حاميـان عمـده خمينـي         وزيري مهدي بازرگان    را به نخست  » دولت اسالمي موقت  «
 بـا همكـارانش بـه     كابينه تا مشورت بازرگان    معرفي ساير اعضاء  . ، اعالن نمايد  متحد جبهه ملي  

 بعد از انتشار گزارشاتي اسـت كـه بـه موجـب آنهـا، وي                تصميم آشكار خميني  . افتد  تأخير مي 
ن بود كه   حلها اي   يكي از اين راه   . جويانه را رد كرده است      حل سازشكارانه و مصالحه     هرگونه راه 
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  ٭.پرسي ملي در مورد تداوم سلطنت باقي بماند  استعفاء دهد و به عنوان سرپرست همهبختيار
 كه ممكن است كـشور را دچـار برخـورد سياسـي بزرگـي               نگراني از سرسختي خميني    -2

 اخيراً در گزارشات    بختيار. گيرد  د روز به روز باال مي     نمايد كه سريعاً به جنگ داخلي تبديل شو       
 در شوراي اسـالمي منـصوب       مطبوعاتي خود تلويحاً گفته است كه ارتش كساني را كه خميني          

، هـيچ گزارشـي در مـورد         شب بـه وقـت تهـران       10تا ساعت   . نمايد، بازداشت خواهد كرد     مي
  .ايم  دريافت نداشتهاعالميه خميني

يي در  آمريكـا  تبعـه    8847 اين است كـه       در تهران  آمريكابرآورد سفارت   : امنيت آمريكاييان 
ن عمليات پروازي خـود     آمريك  گر پان ا. مانند تا در موقع الزم ايران را ترك نمايند            ايران باقي مي  

بـراي آن   فرمانـدهي هـوابرد نظـامي       كنيم جانـشيني از پروازهـاي         را متوقف ساخت، تالش مي    
وريـه تمـام پروازهـايش را لغـو     ن به ما اطالع داد كه تا هفتم فآمريك  چند لحظه پيش پان   . بيابيم

. انـد    متوقـف سـاخته    چنـد شـركت هـوايي ديگـر پروازهـاي خـود را بـه تهـران                . كرده اسـت  
، بـه روي پروازهـاي       در اصـفهان   دهد كه پايگاه هوايي خـاتمي       سازي بل گزارش مي     كوپتر  هلي

 كارمندانش را بـراي پروازهـاي آتـي بـا           شركت بل .  كامالً بسته است   دربستي ويژه كارمندانش  
  ونس                                                                             .سازد  مياتوبوس رهسپار تهران

  :كننده نظريات تهيه
 كـوپتر   هلـي  آميزي از طرف كارمندان شركت بـل        قاً پس از تيراندازي تحريك    اين حادثه دقي  

يي آمريكـا اصفهان صورت گرفت، كه باعث شد مردم سر به طغيان بردارند و هتلي را كه پر از                  
يداً توهين نمايند و كارمندي را       و كارمند آن شركت شد     آمريكااست محاصره كنند و به كنسول       

گزارشـات پراكنـده    (بازداشت كنند كه ما از محل و وضع او هـيچ اطالعـي در دسـت نـداريم                   
 عليـه   اين حادثه جز اينكه جو دشمنانه سابق را در اصفهان         ). 1669006679اطالعاتي به شماره    

، آن هـاي تهـران    مانند حادثه قبلي، روزنامه.دهد ييان تشديد نمايد، كار ديگري انجام نمي آمريكا
 به خانـه    بنابراين ابداً غير منطقي نيست كه در يكي دو روز آينده، در اصفهان            . را منتشر ساختند  

    ونس                                              .زايي پرتاب گردد  راهي يا بمب آتشيي سهآمريكايك 
  

  26سند شماره 
  1357 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  سري ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان

  ، تهران72اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، منطقه : از
  سي. ديستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، واشنگتن : به

  تحليل موقعيت: موضوع
 اين گزارشات پراكنده اطالعاتي نبايد خـارج        -الف: دستورات ويژه ) بندي  بدون طبقه ( -15

                                                                 
  .م. دوبار آمده است) 2(، شماره  در اصل سند٭
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هاي ويژه    ت، ارتباطات و فعاليت    به دليل حفظ اطالعا    -ب.  پخش گردد  آمريكااز نيروي هوايي    
  .كسب خبر، اين اطالعات نبايد در اختيار بيگانگان قرار گيرد

. باشد  اين گزارش حاوي اطالعات تجزيه و تحليل نشده مي      -]الف [)بندي  بدون طبقه  (-22
  .بايست به تنهايي بر اساس اين گزارش استنتاج و يا اصالح شود گونه طرح و سياستي نمي هيچ

منبع يكي از مقامات بـانفوذ آمريكـايي در ايـران           ) ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان     سري(ب  
رتبه نظامي، سياسي و مذهبي به دست  است كه اطالعات زير را در گفتگوهايش با مقامات عالي

  :آورده است
هـاي داخلـي       درگيـري  اهللا خميني   در جناح آيت  )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -سري (-1

انـد اختالفـاتي    اند و عناصري كـه در ايـران بـوده           آغاز گشته و بين عناصري كه در پاريس بوده        
  .اهللا تأثير داشته باشد  وجود دارد كه ممكن است تا حدودي در چند و چون برنامه آيت

اي   ر هيچ آينـده   منبع براي شاه ايران در اين كشو      )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -سري(  -2
ارتش كه خود دچار ناآراميهاي داخلي شديدي است، اساساً به اين علـت كـه ممكـن                 . بيند  نمي

وزيـر باشـند، ممكـن اسـت از وليعهـد             است در غياب پادشاه، نيروهاي مـسلح مطيـع نخـست          
پشتيباني نمايد و نيز به اين دليل كه ممكن است شوراي سلطنت مورد قبول سران ارشد نظامي                 

منبع نتوانست در مورد امكان بازگشت وليعهد براي ايفاء نوعي نقش رهبري نظري ارائه              . شدنبا
  .دهد

نظاميان ايـران بـراي كـاهش كارمنـدان نظـامي           )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -سري (-3
 نبايد از ريكاآماند كه نظاميان ضروري  آورند و اخيراً در سوم فوريه اظهار داشته         فشار مي  آمريكا

  . نفر تجاوز نمايند250
منبع معتقد اسـت كـه تعـداد نيروهـاي نظـامي            )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -سري( -4
 بـراي كـاهش آن گفتگـو        آمريكـا  در ايران بسيار زياد است و او با مقامات باالي دولت             آمريكا

ييان و اموال آنهاست و معتقد اسـت كـه در آينـده             آمريكايت  منبع شديداً نگران امن   . خواهد كرد 
  .نزديك وضع روشن و حل نخواهد شد

 با توجه به حـساسيت اطالعـات و منبـع، مـا شـديداً               )بندي  بدون طبقه  (:كننده نظريات تهيه 
كننـدگان نيـروي هـوايي          خواستار آن هستيم كه اطالعات باال با دقت زياد محدود بـه دريافـت             

وجود دارد، تقاضاي برخـي از مقامـات        ) 3شماره   (22ه بر آن، رقمي كه در بند ب         عالو. گردد
با وجود ايـن رقـم در حـد كلـي مـورد             . ارشد نظامي ايران است و پيشنهاد رسمي به ما نيست         

دهـد،    اش را در ايـران كـاهش مـي           كـه حـضور نظـامي      آمريكـا بيني توان نيـروي       انتظار و پيش  
  . گنجد مي

تا آنجا كه امكـان دارد بـه بيـرون از           ) 3شماره   (22 شديداً خواستار آن هستيم كه بند ب         ما
 آمريكـا منبع هر روز با باالترين رهبران دولـت         . هاي ويژه نيروي هوايي درز نكند       اداره بازرسي 

  .در تماس است و اطالعات اين گزارش به مقامات مناسب منتقل شده است
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  27سند شماره 
  فقط براي استفاده اداري

  1357 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  1 669 0074 79: شماره گزارش
   ايران- تهران-72اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، منطقه : از
  سي. ستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، واشنگتن دي: به

   و اصفهانيي در تهرانآمريكاحوادث ضد: موضوع
مستـشاري   هيـأت    را در بيرون و از مركز     اي    اي، افسر بازنشسته    احتماالً گلوله :  خالصه -16
بـه محـل زنـدگي      . شود  هاي مشكوك گزارش مي     زيرنظر گرفتن .  مجروح ساخت  آمريكانظامي  

كارمنـد  . تلفـاتي نداشـت   . ل سه راهي پرتاب شد    المللي ب   سازي بين كوپتر  هليكارمندان شركت   
  .شود  نگهداري مي هنوز در اصفهانسازي بلوپترك هليشركت 
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  : جزئيات-22
گونـه طـرح و       هـيچ . باشـد    اين گزارش حاوي اطالعات تجزيه و تحليـل نـشده مـي            -الف

  . استنتاج و يا اصالح شودبايستي به تنهايي بر اساس اين گزارش  سياستي نمي
هـاي    هاي مـشكوك، يـا فعاليـت         هستند، زير نظر گرفتن    آمريكا منابع كه اعضاء نظامي      -ب

  .دهند  گزارش مي79ام ژانويه تا دوم فوريه  مظنون در نزديكي محل سكونتشان را بين سي
 43آباد، گلستان هـشتم، پـالك     بخش ارتش، سلطنت   ستاد، رئيس،   سرهنگ دانيل موسي   -1

  .دهد كه پيكان سفيدي با دو مرد ايراني نزديك منطقه مسكوني پارك شده بود گزارش مي
مستشاري نظامي ساكن جلفـا، كوچـه سـيمرغ          هيأت    عضو  سرهنگ دوم چارلز فيليپس    -2

  .ه سرنشين مرد ايراني منزل مسكوني او را زيرنظر داشتنددهد پيكان سفيدي با س گزارش مي
بـست شـريفي      مستشاري نظامي، ساكن كامرانيه، بـن      هيأت   ، عضو  گروهبان، داني ايست   -3

. كنـد   اش از ساكنان محلي درخواست مبلغ كمي پـول مـي            دهد، پاسبان نگهبان خانه     گزارش مي 
اي با دو نفر پاسبان در خيابـانش          دهد كه صبح ماشين بدون شماره       خبر مي همچنين همين منبع    

  .كند رود، ماشين منطقه را ترك مي به محض اينكه منبع سر كار مي. پارك شده است
 او را استخدام كرده و اولين بـار        الكهيد شركتست و   آمريكا منبع خبر نظامي بازنشسته      -ج

  :وي مطالب زير را در اختيار ما گذاشت. دهد است كه گزارش مي
مستـشاري   هيـأت    ، منبع در بيرون از مركـز      79در ساعت يك و ربع بعد از ظهر اول فوريه           

 منتظر تاكسي بود كه ديد پيكان مدل بااليي به رنگ روشن در ده قدمي او ايـستاد         آمريكانظامي  
منبع فوراً دسـتهايش را روي صـورتش   . اي بيرون آورد و او را نشانه گرفت  هاش طپانچ   و راننده 

گويد نه صداي تيرانـدازي شـنيد و     مي. سوزد  قرار داد و احساس كرد كه پشت دست چپش مي         
زخـم پـشت    . اي باشد   او معتقد است كه طپانچه بايد از نوع ساچمه        . نه برقي به چشمش خورد    
اي و هم گلوله كوچـك كـاليبري چنـين زخمـي را               م ساچمه تواند ه   دستش را نشان داد كه مي     
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منبع در فكر مداواي پزشكي نبود و توضيحي نداد كه چرا زودتر موضوع را گزارش               . ايجاد كند 
  .نداده است

باشد و به قرار زير   ميبل در اصفهانالمللي  سازي بين كوپتر هلي منبع افسر امنيتي شركت   -د
  :گزارش داد

 به منزل مسكوني پـنج تـن از          در خيابان تگزاس در جنوب اصفهان      79در عصر اول فوريه     
يكـي از آنهـا     . ل دو عدد سـه راهـي پرتـاب شـد          المللي ب   سازي بين كوپتر  هليكارمندان شركت   

در ورودي سوراخ شد و مدتي بعد سه راهي سومي از سـوراخ ايجـاد               .  و يكي نشد   منفجر شد 
 آسـيبي نديدنـد و اكنـون در هتلـي اقامـت             كـوپتر   هلـي كارمندان بل   . شده پرتاب و منفجر شد    

  .اند گزيده
دهد كه محـل نگهـداري و وضـعيت            است، او اطالع مي     در اصفهان  آمريكا منبع كنسول    - ه
 ژانويه يك ايراني را با تير مجروح ساخته و در حمايت عناصر مـذهبي  29يي كه در آمريكافرد  

  دالر غرامت توسـط فـرد مجـروح و     10000تقاضاي  .  قرار دارد، هنوز معلوم نيست     در اصفهان 
 به خـاطر پـول در بازداشـت بمانـد،            ييآمريكااگر  . وده است  بر پيچيدگي وضع افز    اش  خانواده

آزادي تعدادي از همافران ايراني دستگيرشده با تركيبي از هـر دو، تـا حـدودي نـامعلوم بـاقي                    
  .ماند مي

  :كنندگان  ات تهيهينظر
هـاي مـشكوك بـه طـور          از چند ماه گذشته تاكنون گزارشـات مربـوط بـه زيرنظـر گـرفتن              

  :اند عبارتند از دو عاملي كه در اين افزايش سهيم. ايش يافته استاي افز مالحظه قابل
  ييآمريكا افزايش آگاهي امنيتي جماعت نظاميان -1
بـسياري  . ييان اقامت دارند  آمريكاان امنيتي ايران در مناطقي كه       مأمور زني   افزايش گشت  -2

مـثالً  . انـد    بـوده  هـاي گـشت پلـيس       اند، ماشين   هايي كه در ماههاي اخير گزارش شده        از ماشين 
اي   حادثـه .  ديده شد، نمونه خوبي اسـت      آمريكا، گروهبان ارتش    ماشيني كه نزديك منزل ايست    

مستشاري نظامي اتفاق افتاد، خالف انتظار نيست زيرا معموالً تعدادي           هيأت   كه در مقابل درب   
رتـش شاهنـشاهي، دم در   در زمان وقـوع حادثـه، نگهبانـان ا   . در اين محل منتظر تاكسي هستند    

  .دادند ورودي كشيك مي
 را بـه منطقـه      ل دارد افراد باقيمانـده خـود در اصـفهان         المللي ب   سازي بين كوپتر  هليشركت  

سازد و وقتي اين نقل مكـان كامـل گـردد، فرصـت بـراي                 مسكوني در خارج از شهر منتقل مي      
  .اي كاهش خواهد يافت مالحظه يي به مقدار قابلآمريكاه به منازل حمل

 گرديد؛ اين تيراندازي تا مـرز يـك شـورش پـيش             اين واقعه منجر به تيراندازي در اصفهان      
رفت و باعث شد كه يك گروه پرجمعيت اقدام به محاصره هتلـي نمودنـد كـه مملـو از اتبـاع                      

شعارهاي تندي نسبت به كنسول اياالت متحده و كارمندان شـركت  اين جماعت . يي بود آمريكا
. مايت كردند سازي بل ح  كوپتر  هلي دادند و از دستگيري كارمند شركت         سر سازي بل كوپتر  هلي
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شايان ذكر است كه از آخرين وضعيت اين فرد دستگير شـده، از كارمنـدان شـركت يادشـده،                   (
يي حـاكم بـر     آمريكاقدر مسلم اين واقعه نيز نشأت گرفته از جو ضد         .) طالعي در دست نيست   ا

 نيـز منتـشر      است و مطمئناً، مانند ديگر وقايع مشابه، اخبار آن در مطبوعات تهران            شهر اصفهان 
 الـي   24 حتي ظـرف     يي اين احتمال متصور است كه     آمريكادر سايه همين جو ضد    . خواهد شد 

  .يي پرتاب گرددآمريكاساز به سمت اتباع  زا و بمبهاي دست  ساعت آينده بمبهاي آتش48
  

  28سند شماره 
  1358 بهمن 14 ـ 1979 فوريه 3  سري

   فوري ـسي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  1701 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  رويارويي امشب صورت خواهد گرفت. پذيرد  مصالحه را نميخميني: موضوع

  ) تمام متن-سري ( -1
رد آميـز را      حل مـصالحه     فوريه دو راه   2 در جلسه فشرده مورخ      اهللا خميني   آيت:  خالصه -2

وزيـر    اسالمي به سرپرسـتي نخـست     » موقت« فوريه تشكيل دولت     3كرده و گفت كه در تاريخ       
 را   با انجام آخرين تالش خويش سعي دارد بختيار        نهضت آزادي . ن را اعالم خواهد كرد    بازرگا

در .  را بپذيرد و از ارتش نيز بخواهد كه به همراهي تن دهـد متقاعد كند تا سمت وزارت جنگ   
بـاري در پـيش رو خواهـد     اين ميان اگر يكي از طرفين موضع خود را تعديل نكند، آينده اسف   

  .پايان خالصه. بود
 فوريه خواستار مالقات فوري بـا       3ر   در بعدازظه  ، مقام برجسته نهضت آزادي     اميرانتظام -3

 فوريه طي يك مالقات     2تاريخ    در آغاز مالقات گفت كه در      انتظام.  گرديد مقام سياسي استمپل  
 گرانـه جلـب    توانسته است موافقت وي را در رابطه با دو پيـشنهاد مـصالحه          دو ساعته با بختيار   

طبـق يكـي از ايـن       .  از ميـان برداشـته شـود       بست كنوني بين دولت ايران و خميني        نمايد تا بن  
وزير ابقاء گرديده و فوراً رفراندومي را برگزار كند تا            بايد به عنوان نخست      مي پيشنهادات بختيار 

حل   بر اساس راه  . ن خواستار سلطنت است يا جمهوري اسالمي      مشخص شود كه آيا كشور ايرا     
 بايد از سمت خويش استعفا داده و در حين برگزاري رفرانـدوم مـوردنظر تنهـا بـه                   دوم بختيار 

  .ايفاي نقش ناظر بر جريانات اكتفا كند
 و حاميان مهم وي برگـزار       روز با خميني     شب همان  10 در مالقات بعدي كه در ساعت        -4

حـل     خواستار پـذيرش يكـي از ايـن دو راه           به عنوان رهبر نهضت آزادي     شد، مهندس بازرگان  
)  حـضور داشـت   نيـز در آن    كه انتظـام  (فرسا    پس از مالقاتي طوالني و طاقت     . پيشنهادي گرديد 

 توسـط شـاه     از آنجا كه بختيار   . يك از آن دو راه را بپذيرد        تواند هيچ    اعالم نمود كه نمي    خميني
دولت ايران  . قبول واقع شود    وزير قابل   تواند به عنوان نخست       به سمت كنوني منصوب شده نمي     

. باشـند   مـي » نامشروع و غيرقانوني  «السلطنه از صحنه كنار شود زيرا         وراي نايب بايد به همراه ش   
. باشـد   اسالمي براي نظارت بر رفرانـدوم مـي       » موقت«حل موجود اعالم دولت       بنابراين تنها راه  
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م وزير آن خواهـد بـود، اعـال          نخست  فوريه اعالم و بازرگان    3تشكيل اين دولت در عصر روز       
 با ديگر همكاران خويش به تعويق خواهد        بازرگان» مشورت«اسامي ديگر اعضاء كابينه تا زمان       

  .اي جز همراهي نخواهد داشت ارتش نيز چاره. افتاد
العمل نشان داد و يـادآور شـد كـه در ايـن                مقام سفارت در عين آرامش به تندي عكس        -5

. كنـد    حركـت مـي   د داد و يا اينكه حداقل ارتش عليه خميني        صورت يا جنگ داخلي رخ خواه     
در پاسـخ بـه همـين    » آيـد؟  درست است اما از دست ما چه كاري برمـي         «انتظام در پاسخ گفت     
تواند تـصميم بگيـرد، او       است كه مي   در اين جا تنها خميني    « اظهار داشت    سئوال شخص انتظام  

ديگـر رهبـران    . خواسـتار مـصالحه اسـت     ) يعني يـزدي  (داند كه حداقل يكي از مشاورانش         مي
 مصاف و درگيري بودند، اما نيروي شخصيت خميني      مخالف  مذهبي حاضر در جلسه سخنراني      

تـرين     مهـم  خمينـي : نظريه. (وي در نهايت بر نظريات ديگران غالب گرديد       » صرفلجاجت  «و  
يك در برابر      است و با وجود مخالفان بسيار، تاكنون هيچ        چهره مذهبي حاكم بر نهضت اسالمي     

  .)اند  وي نايستاده
حـل    شت كه تنهـا راه    مقام سفارت در پاسخ اظهار دا     . ئوال كرد كه چه بايد كرد      س  انتظام -6

 را از ماهيـت نيرويـي كـه ايـن            در اين نهفته است كه بايد به طريقـي خمينـي           اين قضيه ظاهرًا  
ايـن امكـان    . دحركت در برابر وي خواهد داد و او را به مصالحه خواهد كـشاند، آگـاه گردانيـ                 

ها به قبول اين امر رضايت دهند، ولـي مقـام سـفارت بـا                  و ژنرال  هميشه وجود دارد كه بختيار    
وزيـر بـه      تواند آغاز خوبي باشد، زيرا استعفاي نخست        صراحت به انتظام گفت كه اين كار نمي       

در . مستقل نظـامي خواهـد بـود      معني پايان حيات قانون اساسي و گشوده شدن راه براي اقدام            
هاي ديگـري داشـته يـا      ستاد مالقات رئيس باغي   با قره  پاسخ به اين سئوال كه آيا نهضت آزادي       

مقام سفارت گفت . ام دهد سعي دارد اين كار را امروز يا فردا انج گفت نهضت آزادي   نه، انتظام 
باشد، براي مالقات مزبور فردا خيلـي ديـر         ) م -دولت موقت اسالمي  (اگر امشب قرار به اعالم      

 مالقات خواهد كرد و بين ارتـش و          گفت كه در اواخر بعد از ظهر امروز با بختيار          انتظام. است
انتظـام  . وزير تن به همكـاري دهنـد        ارتش و نخست  .  نيز تماسي برقرار خواهد ساخت     بازرگان

  .قول داد كه همگام با پيشرفت اوضاع با ما تماس بيشتري داشته باشد
بينـي كـه سـرانجام        بـا ايـن پـيش      آنچه در باال گفته شد كامالً     :  و تجزيه و تحليل    نظريه -7

نمايد كه يا مـشورتهاي    هد داد، مغاير است و چنين ميآميزي روي خوا   مصالحه به طرز موفقيت   
توانسته اسـت وي را در زمينـه ضـرورت اسـتفاده از      رو نمي اصطالح ميانهه   با مالهاي ب   خميني
حل مطابق با قانون اساسي متقاعد سازد و يا اينكه صرفاً او حرف و نظر خـويش را بـه                      يك راه 
نمـود كـه توسـل        انتظام چنـين مـي    ). كه از شخصيتي چون او بعيد نيست      ( نشانده است    كرسي

البتـه يـك احتمـال هـست كـه از نظـر مقـام گزارشـگر بـسيار            . فايده است    بي بيشتر به خميني  
العمـل مـا      ه براي پي بردن به عكس      سعي كرد  اهميت و ناچيز است و آن اين است كه انتظام           كم

اگر چنين بوده باشد، كه هيچ، چون او نيز چنين          .  در ميان بگذارد   آمريكاحل را با دولت       اين راه 
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. كند كه در صورت اعالم تشكيل دولت جديد ارتش دست بـه اقـداماتي خواهـد زد                  تصور مي 
مقام سفارت شديداً از وي خواست كه بررسي        . سته برخوردار بود   از ظاهري افسرده و خ     انتظام

توانـد قـدري بـه تـأخير افكنـده شـود و               اسالمي نمي » موقت«كرده و ببيند كه آيا اعالم دولت        
وي پيشنهاد را رد يا قبول نكرد ولي بدبيني و يـأس در او هويـدا                . مذاكرات بيشتري انجام شود   

 ارتـش بـا      و اگر تشكيل دولت موقت اعالم شود     . شريك هستيم ما نيز در اين بدبيني با او        . بود
 جنـگ    و العمل نشان دهد، سناريوي خشونت      دستگيري اشخاص دخيل در دولت موقت عكس      

 اعـالم دولـت موقـت را ناديـده          در صورتي كـه بختيـار     . داخلي به سرعت تحقق خواهد يافت     
رگيري و رويارويي در نتيجه با تالش دولت موقت اسالمي       بگيرد، باز هم به احتمالي سناريور د      

  .ات مهم و اعمال قدرت به اوضاع چيره خواهد شدتأسيسبراي به دست گرفتن كنترل 
  سوليوان

  
  29سند شماره 

  1357 بهمن 15 ـ 1979 فوريه 4  محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1748 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  دهد   رهبر مخالفين در مورد وضعيت جاري نظر ميسنجابي: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
 از ايده يـك     اين عقيده را ابراز نمود كه خميني       در يك مكالمه زيركانه سنجابي    :  خالصه -2

رسـد    به نظر مي  .  يا يك مجمع بزرگ قانون اساسي صرفنظر كرده است          اسالمي شوراي انقالب 
او . كنـد      بازگشته است، هر چند كه اين را براي ما آشكار نمـي            كه او به موضع رقابتي با خميني      

نه شـوراي   (جمهوري قوي و پارلماني مطابق آئين و قاعده             رئيساظهار داشت جمهوري جديد     
  .پايان خالصه. خواهد داشت) اسالمي ويژه

 نظـرات    فوريه با كنـسول سياسـي، سـنجابي        3 در    در مالقاتي بنا به درخواست سنجابي      -3
 كرد خميني او گفت كه فكر مي. خود را به روشي حفاظت شده در مورد اوضاع جاري ارائه داد   

 هرگز به طور قطعي اين دعوت  سنجابي.خواسته است اش مي  اسالميوي را در شوراي انقالب
 اين مشورت را    ظاهراً خميني . كند احتياجي به يك شورا نيست       ولي فكر مي  . را رد نكرده است   

 گفـت   سـنجابي . عالم نخواهد كرد   را ا  گونه شوراي انقالب اسالمي     داده و هيچ   مورد توجه قرار  
  . اعالم خواهد شد، باشدداند چه كسي ممكن است در دولت اسالمي كه توسط خميني نمي

 داشت كه برخـي از آنهـا تنهـا و بـدون             هاي زيادي با خميني      مالقات  در پاريس   فروهر -4
 راجع به يك تمايل به دعوت براي نوعي از انجمن قانون اساسي             خميني. حضور مشاورين بود  

حبت كـرده   ها و مشاغل صـ      از نمايندگان تمام قسمتهاي كشور و تمام حرفه       ) مجلس مؤسسان (
كـرد كـه       مشكالتي را كه در اين كار درگير بودند تشريح نموده بود و فكر مـي               بود ولي فروهر  

  . از اين ايده صرفنظر كرده باشدخميني
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 كـه يـك وكيـل       كند نزيـه    كر مي  گفت كه ف    در اظهارنظر راجع به قانون اساسي سنجابي       -5
 اظهـار   او از گفته كنسول سياسـي كـه دوسـت نزيـه           .  مشغول نوشتن آن است    است در پاريس  
، رجـوع شـود بـه       متين دفتري ( ثانوي است نه مركزي مبهوت و ناراحت نشد          داشته نقش نزيه  

 نـوعي از جمهـوري را در نظـر دارد كـه            وقتي از او سئوال شد كـه آيـا خمينـي          ). 1698 تهران
وزيـر آن قـدرت را در دسـت دارد،      جمهور در آن قدرت دارد و يا جمهوري كه نخـست            رئيس

جمهور قـدرت دارد باشـد بـه عنـوان مثـال او            رئيسكند كه نوعي كه       فت او فكر مي    گ سنجابي
هر چند كه كنسول سياسي راجع به سيستم جمهـوري پـنجم   .  را ذكر كرد سيستم اياالت متحده  

  .كرد  فكر ميفرانسه
در . هاي گذشته خواهد بـود      ه گفت كامالً مشابه با پارلمان      راجع به پارلمان آيند     سنجابي -6

 بـه   حقيقت او اظهار داشت كه پارلمان فعلي خيلي متفاوت از پارلمانهايي كه در دوران مصدق              
در اولين پارلمان پس از به وجـود آمـدن جمهـوري احتمـاالً درصـد                . باشد  قدرت رسيدند نمي  

كرد كه انتخابات بـا گذشـته         ند شد ولي در غير اين صورت او فكر مي         زيادي مال انتخاب خواه   
 بـه   در پـاريس  گفت چند ماه قبل در مالقـاتش بـا خمينـي    سنجابي. خيلي فرق نخواهد داشت   

كـرده     درخواسـت رفـتن شـاه را نمـي          تا به حال خميني    1963 كرده بود كه از       يادآوري خميني
اين چيزي بـود كـه      . خواسته كه يك پادشاه مطابق با قانون اساسي باشد          است و فقط از شاه مي     

بران مذهبي دوران قـانون اساسـي       او همچنين يادآوري نموده بود كه ره      . خواسته   نيز مي  مصدق
اين كار تعويض قانون اساسي و بقيـه را تمامـاً غيرقـانوني             .  خيلي برجسته بودند   1906 -1907

 العمـل خمينـي      در مـورد عكـس     سـنجابي : نظريـه . ( نسبتاً جديد است   خواندن از طرف خميني   
  .)ساكت بود

 و  به ما گفته بود تصريح نمود كه تا آنجايي كه به جبهـه ملـي            چيزي را كه قبالً     سنجابي -7
 بوده كه يك رژيـم سـلطنتي از نظـر           شود، وي هميشه طرفدار عقيده مصدق       خود او مربوط مي   

وقتـي سـئوال شـد، او       . تر از يك جمهوري است      نه جغرافيايي و تاريخي براي ايران مناسب      زمي
در ) مراجعـه شـود بـه زيـر    : نظريه. (اهللا صحبت كند گفت هنوز اين شانس را نداشته كه با آيت   

رسد كه در شرايط مزاجي خـوبي باشـد كـه             اهللا به نظر مي     جواب به سئوالي ديگر او گفت آيت      
او وقتي كه كنـسول سياسـي گفـت وي    .  خوب باقي مانده است  78ني حدود   براي مردي در س   

  .  سالگي خوب باقي مانده است خنديد74نيز در سن 
 در ميان روشنفكران، معلمـين و غيـره كـه          جبهه ملي    توجه را به محبوبيت ايده      سنجابي -8

 او گفت روزي كـه خمينـي      . اند، معطوف نمود    بول نكرده خيلي ايده يك جمهوري اسالمي را ق      
 و  هايش با بازرگـان     او در مورد تماس   . وارد شد وي روي شانه بعضي تظاهركنندگان حمل شد        

  .ادامه دارند) اتماسه( مبهم و سربسته بود ولي گفت اين گروه نهضت آزادي
هـاي     در مـشورت   ما اطالعات نسبتاً خوبي از منبع ديگـري داريـم كـه سـنجابي             :  نظريه -9

 شركت داشـته     و چند رهبر ديگر از گروه خميني        و همراه با بازرگان     و سري با خميني    محرمانه
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شايد او اكنون كه در محفـل داخلـي         . او متمايل به فاش نمودن اين موضوع براي ما نبود         . است
آيـد، هنـوز دسـت بـه عـصا            ، هر چند به عنوان يك عضو جديد، قبول شده به نظر مـي             خميني

توان چنين نتيجه گرفت كـه        ليل رفتار زيركانه او با ما باشد مي       اگر حقيقتاً اين د   . كند  حركت مي 
آيـد نـسبتاً قابـل        عقايد او درباره شكل نهادهايي كه در جمهوري جديد اسالمي به وجـود مـي              

 اي با سـفارت داشـته باشـد و          خواهد بازي جداگانه    در عين حال او به روشني مي      . استناد است 
  .تت به جمهوري يكي از شواهد آن اساو بر ترجيح سلطنت مشروطه نسبتأكيد 

  سوليوان
  

  30سند شماره 
  1357 بهمن 15 ـ 1979 فوريه 4  سري

  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  30222ي ـ س. ن ديواشنگت  وزارت امور خارجه،: از
  ، همه نمايندگيهاي79 فوريه 4، 133گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع

  ، اقدام فوري به عمل آورندسياسي در آسياي نزديك و جنوب آسيا
  ) تمام متن- سري (-1
، بار ديگـر مملـو از تظاهركننـدگان ولـي بـدون             امروز خيابانهاي تهران  : ـ امنيتي   سياسي -2
 لنتـا ويژه براي جلب توجه خبرنگاران خارجي در مقابل هتـل اينتركنتينا            به.  خشونت بود  اعمال

  .تظاهراتي برپا شد
او گفـت كـه     .  لحن تندي داشـت    وزير، در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه       ، نخست  بختيار -3

 وي هرگـز اسـتعفا       دولت موقتي تـشكيل دهـد و بـا پافـشاري خمينـي             دهد خميني   اجازه نمي 
تظاهرات آرام قابل تحمل است، در غير اين صورت به نظاميان دستور داده شده به       . نخواهد داد 

اگر بخواهند دست .  دارند، آتش بگشاينداند و يا كوكتل مولوتف    روي تظاهركنندگاني كه مسلح   
 بختيـار . دهد تمام سران مخالفان را بازداشت نماينـد         به جنگ مسلحانه شهري بزنند، دستور مي      

 را بـه جـز برقـراري    اظهار داشت كه دولت وي اهـداف و مقاصـد مخالفـان و برنامـه خمينـي      
داند، پياده و تأمين خواهد   هوري اسالمي كه آن را شكل ديگري از استبداد و خودكامگي مي           جم

  .ساخت
 از ارتـش خواسـت      تـرين رهبـران مـذهبي بـه خمينـي           ي يكي از نزديك   اهللا منتظر    آيت -4
 كه در ميان افراد نظامي ارزشهاي غيراسالمي را رسوخ يي راآمريكاهاي گزاف مستشاران  حقوق

  .سازند تا ارتش از افسران فاسد متابعت نمايند، نپردازد دهند و مجبور مي مي
هـايي   بينـي   خـوش در تهران.  به رغم اين سخن تند، مذاكرات فعالي در حال انجام است    -5

 در معرفـي   ديركـرد خمينـي   . بل حـصول اسـت    آميز، از طريق مذاكره، قا      حل صلح   هست كه راه  
بـا  . دهد آميز خروج از بحران را ترجيح مي حل صلح دولت موقتش نشانه مثبتي است كه وي راه   

و بـا   بـا در دسـت داشـتن سـرنخ اعتـصابات و تظـاهرات       وجود اين معلوم است كـه خمينـي    



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

39

  .تواند فشار زيادي را وارد نمايد  ميدخو اظهارنظرهاي فراوان و تند
شـهردار  .  شايعاتي رواج دارد كه استعفاء نمايندگان مجلس بيـشتر از حـد انتظـار اسـت      -6
ارش بازگشت و دولت بـه او       او بعد از ظهر به دفترك     .  كرد  استعفاي خود را تقديم خميني     تهران

دولـت دو تـن از وزراء سـابق،    . دستور داد چون مظنون به فساد است از كـشور خـارج نـشود        
هـاي محبـوب نيـستند ولـي معمـوالً       هيچكدام چهره.  را دستگير كرده است و مجيدي  نهاوندي

  .اند   هيچكدام بدنام نبوده ،بويژه در زمينه فساد در ميان مقامات دولتي
  و سـه يـا چهـار هواپيمـاي        C 5-اطالع داريم كه فردا يك هواپيمـاي        : ييانآمريكا امنيت   -7

C141S          وارد و از آن خارج خواهند شد        كه هركدام ظرفيت هفتاد مسافر را دارند، فردا به تهران  .
  .ايران را ترك كردند نظامي فرماندهي هوابرديي با پروازهاي آمريكا 268امروز 

  كريستوفر
  

  31سند شماره 
  بندي ـ فقط براي استفاده اداري بدون طبقه

  1357 بهمن 15 ـ 1979 فوريه 4  1 669 0076 79: شماره گزارش
  يران، ا، تهران72اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، منطقه : از
  سي. ستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي هوايي، واشنگتن دي: به

  يي ديگري در اصفهانآمريكا تيراندازي :موضوع
يي مستي متهم است چند تير به اتوبوس حامل كارگران ايراني شـليك             آمريكا:  خالصه -16

  .كسي مجروح نشده است. كرده است
  . حذف شده است21  تا17 از -17
  : جزئيات-22
گونـه طـرح و       هـيچ . باشـد    اين گزارش حاوي اطالعات تجزيه و تحليـل نـشده مـي            -الف

  . اين گزارش استنتاج و يا اصالح شودبايست به تنهايي بر اساس سياستي نمي
،  در اصـفهان   79 منابع اطالعاتي متعاقب حوادث مربوط به حادثـه شـب سـوم فوريـه                -ب

  :اند مطالبي را گرد آورده
ي اهللا خـادم     شب سوم فوريه، آيت    5/6ي منبع ما اطالع داد كه در حدود ساعت           گاف  مك -1

 35244يي كه با پيكان سفيدي بـه شـماره         آمريكااز طريق تلفن با او تماس گرفت و گفت يك           
اش    اسـلحه گيرد و با      بوس حامل كارگران ايراني قرار مي       كرده، موازي ميني     رانندگي مي  اصفهان

ند شيـشه اتوبـوس خـرد       رسد ولي چ    به كسي آسيب نمي   . كند    چندين تير به اتوبوس شليك مي     
ـ              اهللا خادم   آيت. شود  مي ه ي تذكر داد كه در صورت ادامه چنين حوادثي امكان دارد حمام خون ب

  )منبع مك گافي. (راه افتد
زنـد و    مـي  سـر نشين خـارج از شـهر اصـفهان     ييآمريكا منبع ما، با ماشيني به دو منطقه         -2
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 اسـت، كـه كارمنـدان شـركت         شـهر   بيند ماشيني به مشخصات يـاد شـده در شـاهين            متعاقباً مي 
  .كنند  ل از آن استفاده ميسازي بكوپتر هليالمللي  بين

 ور بـه يكـي از كارمنـدان شـركت بـل           ، منبع ما، اطالع داد كـه ماشـين مـذك           هندريكس -3
تحقيقـات بعـدي معلـوم سـاخت كـه          . كنـد    زندگي مـي   شهر   تعلق دارد و در شاهين     كوپتر  هلي

اش دو مرد تنومند مست ديگـر و دو سـگ             صاحب آن مرد بسيار تنومند مستي بوده و در خانه         
گمارد تا آن خانه را زيرنظر بگيرند و خـود تـصميم              منبع اشخاصي را مي   . برند  بزرگ به سر مي   

گيرد صبح روز چهارم ژانويه، موقعي كه برخوردشان كمتر خـصمانه باشـد، بـه مالقاتـشان                   مي
  .برود

كننـده ديگـري توسـط يكـي از           اين حادثه در پي حادثه تحريك     : كننده  نظريات سازمان تهيه  
اي به اطراف هتل پـر از         شود كه پس از آن حمله       ، انجام مي  سازي بل ركوپت  هليكاركنان شركت   

آمريكاييان صورت گرفت، اعتراضات شديدي به كنـسول ايـاالت متحـده و كاركنـان شـركت                 
و ايـن شـركت شـد كـه موقعيـت و عمـل آن                شد و منجر به بازداشت عض      سازي بل كوپتر  هلي

مطبوعات تهران گزارش كردند كه مانند حادثه قبل، انتظـار  )  IIR 1669006679. (نامعلوم است
  . تشديد كندرود اين حادثه، فضاي ضدآمريكايي را در اصفهان مي

زا و     آتـش  هـاي    سـاعت آينـده حمالتـي بـا بمـب          48 تا   24غيرمنتظره نخواهد بود، اگر در      
  . صورت گيردمولوتف به محل اقامت آمريكاييان در اصفهان كوكتل
  

  32سند شماره 
  1357 بهمن 15 ـ 1979 فوريه 4  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1749 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  79 فوريه 4گزارش سياسي ـ امنيتي : موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه(ـ 1
 دعـوت   حزب تـوده  . خيابانها آرام هستند  . ها هنوز وجود دارند     عوامل درگيري : خالصه -2

 بـا   بختيار.  استعفا داده است    در مالقات با خميني    شهردار تهران . به جنگ مسلحانه نموده است    
 صدر  بني. نمايندگان مجلس تماس گرفته تا خواسته خود مبني بر بازماندن ادارات را حفظ كنند             

اعتراضـات نشـسته نـسبت بـه دسـتگيري          . شود   مطرح مي  به عنوان سخنگوي اقتصادي خميني    
  .پايان خالصه. همافرهاي ناراضي سازمان جديد تروريستي

تنهـا گـزارش مـا در مـورد اعمـال           .  ايران ديروز و امروز صـبح را در آرامـش گذرانـد            -3
 بـوده اسـت، برابـر ايـن         خشونت، تهاجم نيروهاي ارتش به يك تعاوني اسالمي در بندرعباس         

اي در    روز گذشته تظاهرات نشـسته    . گزارش نيز هيچگونه جراحاتي به پرسنل وارد نشده است        
 نيـروي هـوايي     هخانواده و طرفـداران همـافران دسـتگير شـد         . انجام شد  مقابل كاخ دادگستري  

براي آنها صحبت نمود    » متين دفتري «ن حقوق بشر    يكي از فعاال  . خواستار آزادي آنان گرديدند   
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فرماندار با اشاره به رفتـار  . و قول داد كه قانون وكالي ايران از همافران متهم دفاع خواهد نمود            
  .هرات را افزايش داد استقبال كردند مدت زمان انجام تظاخوب مردمي كه از خميني

بعد از كنفـرانس خبـري      . آورد   وضعيت سياسي، هنوز كليه عوامل درگيري را فراهم مي         -4
اي خطاب به ارتشيان ايران منتشر نموده، آنها را           ي مستقيماً اعالميه  اهللا منتظر   ، آيت ديروز خميني 

فرهنگ «: يي را طرد نمايند، زيرا آنها كساني هستند كهآمريكانموده كه مستشاران نظامي تشويق  
شاهنشاهي ضداسالمي را به وجود آورده و شما را به طور كوركورانه تحت فرماندهي افـسران                

دانيد اين بـه اصـطالح مستـشاران، حقـوقي برابـر يـك                آيا نمي . خدانشناس و فاسد قرار دادند    
  »كنند در حاليكه شما بايد با درآمد ناچيزي زندگي كنيد؟ ريافت ميميليون ريال د

برادران ارتشي به نهضت بپيونديد و بـه عنـوان سـالح مقـدس در               «: او از آنها دعوت نمود    
يي بـه قـدري   آمريكـا او همچنـين اشـاره نمـود كـه مستـشاران نظـامي          » .خدمت اسالم درآييد  

 وزيـر بختيـار     ديـروز نخـست   .  خود خارج شـوند    هاي  ترسند از خانه    اند كه مي    زده شده   وحشت
 او گفـت بـه خمينـي      . اي با خبرنگار فرانسوي اعـالم نمـود         نظريه مشخص خود را در مصاحبه     

اگـر او از مرحلـه حـرف بـه عمـل پـا بگـذارد             «. ده نخواهد داد دولت موقت تشكيل دهـ       اجاز
به نيروهاي  . تظاهركنندگان آزادند كه هر روز راهپيمايي نمايند      . »ي به وجود خواهد آمد    مشكالت

ولي اگر آنها با اسلحه و كوكتل مولوتف رژه برونـد           «. ارتشي دستور داده است تيراندازي نكنند     
اگـر  .  را به عهده خواهد داشت مسئوليت آن و آقاي خميني   گشودما به روي آنها آتش خواهيم       

آنها جنگ داخلي اعالم كنند و دست به اسلحه ببرند، من آنها را دسـتگير و در صـورت لـزوم                      
 بخواهد در شـهر مقـدس    اظهار داشت اگر خميني    با عصبانيت عجيبي  او  » .تيرباران خواهم كرد  

 كوچـك خـود را      مـا نيـز واتيكـان     «ار سازد، جالب توجه خواهد بود        حكومت اسالمي برقر   قم
 بـشود    مجدداً خواستار اسـتعفاي بختيـار      وي تسليم نخواهد شد و اگر خميني      . »خواهيم داشت 

 زبان ايـن قـسمت از مـصاحبه را حـذف نمـوده              روزنامه فرانسه . ( خواهد بود  جواب او شديد  
اهللا را، به استثناء برقراري جمهوري اسـالمي،          هاي آيت    گفت من همه درخواست    بختيار.) است

  .ام، زيرا چنين حكومتي، يك ديدگاه موهومي است انجام داده
وي نـه وحـدت سياسـي را        . داگر كسي به تجربيات گذشته مراجعه كند مشمئز خواهد ش         «

خواهد روحانيت قوانين را وضع نمايد و اين آغاز و پايـان              او مي . قبول دارد و نه دموكراسي را     
مذاكرات بين دو اردوگاه ادامه دارد، ولي اين بدين معني نيـست كـه نظريـات                : نظريه(» .اوست

 بـا   بختيـار . اند  اي حفظ شده     ارائه شده به طور صادقانه     بختيار و   اي كه توسط خميني     سرسختانه
 به قدرت برسد، اميد بـه يـك رژيـم           گويد اگر اجازه دهد خميني      توجهي مي   لحن منصفانه قابل  

 سوي ديگـر، واقعـاً ايـن احتمـال وجـود دارد كـه         از. آزاد و داراي مجلس از بين خواهد رفت       
 دولت موقت خود را به سادگي اعالم نمايد و حساب نمايد كه ارتش يـا كنـار خواهـد                    خميني

  .كشيد و يا اگر بخواهد مداخله نمايد از هم پاشيده خواهد شد
 نفر از نمايندگان مجلس مالقات نمود تا آنها را مـصمم نمايـد كـه             100 با    ديروز بختيار  - 5
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برابر گزارشات وي به آنها گفته است كه . عليرغم تهديد به مرگ، در محل كار خود باقي بمانند     
هـاي مـسلحانه ايجـاد        اند تا نـاآرامي     ريزي نموده   ها برنامه     شواهدي در دست دارد كه كمونيست     

كـل تعـداد    . است نمود تا وي را براي گذرانـدن بحـران كمـك نماينـد             او از آنها درخو   . نمايند
اما برابر شايعات منعكس شـده در       .  نفر است كه نگران كننده نيست      32استعفاها تاكنون در حد     

ما همچنـين از طريـق دربـار شاهنـشاهي مطلـع        .  نفر ديگر استعفا خواهند داد     40جرايد حدود   
عـالوه بـر ايـن جـواد     . در واقع اسـتعفاء نـداده اسـت   آبادي عضو شوراي نيابت      شديم كه علي  

 كتبـاً اسـتعفاي خـود را بـه          اهللا خميني    ديروز به هنگام مالقات با آيت       شهردار تهران  شهرستاني
شـود    تـصور مـي   . ود بازگشته است  در عين حال امروز، به محل كار خ       . ايشان ارائه نموده است   

دولت امروز بعد از ظهر اعالم نمود كـه          .اهللا صورت گرفته است     انتصاب مجدد وي توسط آيت    
از كـشور  ) بخصوص در زمان تصدي وزارت راه   ( به علت فعاليتهاي فسادانگيز خود       شهرستاني

  . شده كه شهردار ديگري انتخاب نمايندبه شوراي شهر دستور داده. الخروج شده است ممنوع
ن سـيم ايـرا    دو نفر از مقامات عاليرتبه سيستم مخـابرات راه دور از شـركت ارتبـاط بـي      -6

 ، مـديركل و فرخنـدار     برابر گزارشات ادريـسي   . اند    توسط مقامات حكومت نظامي دستگير شده     
ولـي مقامـات    . هاي دولـت هـستند      معاون مديركل، درگير مذاكرات غيررسمي بر عليه خواسته       

  .اند ننموده تأييد اند و حتي دستگيري آنها را حكومت اتهامي به آنها وارد نكرده
رزه مبـا « دعـوت بـه      با صـدور اعالميـه شـديداللحني در خـارج از پـاريس              حزب توده  -7

تهاجمات مـسلحانه، بـا     «به  . تنها اعتصاب غذا كافي نيست    . بر عليه رژيم نموده است    » مسلحانه
 .»اشغال يگانهاي نظامي و پايگاههاي مهم دشمن، بايد ماشين نظامي دشمن را از كار بياندازيـد               

 كميتـه كـارگران   هـاي چپگرا يكـي از اعـضاي   در همين حال روز گذشته محمـدجواد خـاتمي      
هاي رسمي نمايندگان      و اخالل در مسئوليت    جو نامساعد در اهواز   « در اعتراض به     صنعت نفت 

استعفا داده  »  به رياست بازرگان   اهللا خميني    توسط نمايندگان آيت   كارگران اعتصابي صنعت نفت   
ها در اجتماع اسـت كـه در بـين كـارگران               اسالمي -ها  اين اولين درگيري علني بين چپي      .است

  .بيني شده بود اين مورد قبالً توسط سفارت و ساير ناظرين پيش. مناطق نفتي بروز كرده است
مبـود بعـضي مـواد       اگر كارگران گمرك كاالهاي وارداتي را ترخيص نكنند، كشور بـا ك            -8

در حاليكه قرار است داروها مانند سـاير اقـالم ضـروري تـرخيص              . دارويي مواجه خواهد شد   
در اقداماتي مشابه . اند  در اين استثناء منظور نشده  » باند«رسد بعضي اقالم مانند       به نظر مي  . شوند

ها دستور داد كـه بـه منظـور              ديروز به كارگران اسكله     خميني ،كميته نظارت عالي بر اعتصابات    
گيري بـه     اين تصميم . اعتصاب خود را پايان دهند     ناپذير به كشور    جلوگيري از ضررهاي جبران   

گونه كاالها پس از دو مـاه در بنـادر غيرايرانـي حـراج           اين علت اتخاذ شد كه متوجه شدند اين       
ت همچنين بـه اعتـصابيون گمـرك دسـتور داد كـه             كميته نظارت عالي بر اعتصابا    . خواهند شد 

اند  ين دستور دادهمأمورهاي كشاورزان، به خصوص گندم را ترخيص نمايند و بويژه به             فرآورده
بـراي مـا مـشخص      . اند ترخيص نمايند     معطل شده   كاميون را كه در مرز تركيه      1000كه حدود   
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  .شود يا نه  انجام مينيست كه آيا اين دستورات توسط اعتصابيون
برنامـه  .  مطرح شده است   ر به عنوان سخنگوي اقتصادي خميني     صد   ظاهراً ابوالحسن بني   -9

هاي سـنگين     بر صنايع پتروشيمي، لغو وامهاي خارجي، ماليات       تأكيد   او براي ملي كردن بانكها،    
هاي ديگر در آخرين مصاحبه با مجلـه فرانـسوي مطـرح              مشي  كي وارداتي، و خط   بر قطعات يد  

 در  صـدر   امـروز بنـي   . شده است كه با نظريات ناموافق سردبير آن به دسـت مـا رسـيده اسـت                
  . سخنراني خواهد نموديي دانشگاه صنعتياگردهم
» هـاي فـدايي قـانون اساسـي ايـران           چريـك «جديد كـه خـود را        يك گروه تئوريسين     -10
 حقـوق   مـسكو «اند كـساني را كـه از          اي كه ديروز منتشر شده اعدام نموده        اند، در اعالميه    ناميده
 با ادعاي   آمريكا.  است اولين شخص مورد نظر آنها كريم سنجابي      . اعالم خواهند كرد  » گيرند  مي

 نفر عضو در ايران و خيلي بيش از آن در خارج دارند اعالم  كردنـد بـا هرگونـه                     15000اينكه  
در مورد جمهـوري    .  باشد ديكتاتوري خواهند جنگيد حتي اگر اين ديكتاتوري از دولت بختيار         

 طرف مشورت هستند كه در جهت منافع بازار فعاليت كرده و از             اسالمي نيز اشخاص با خميني    
 نفر عضو تاكنون تهديدات خـود را عملـي          15000اين گروه با بيش از      . گيرند   دستور مي  مسكو

  .نكرده است
وزيـر   ( هوشـنگ نهاونـدي    : وزراي سـابق    ديشب خبر دستگيري دو نفر از       راديو ايران  -11

آنها مـتهم   . را اعالم نمود  ) سازمان برنامه و بودجه    (و عبدالمجيد مجيدي  ) علوم و آموزش عالي   
  .اند به سوءاستفاده از قدرت و فساد شده

 نفـري عليـه     300رات حـدود     حدود ظهر امروز كارمند سفارت شاهد برگزاري تظـاه         -12
  .بود) كه به طور معمول محل اقامت خبرنگاران خارجي است ( در مقابل هتل اينترنشنالبختيار
هاي مسلمان و چپگـرا در        دهد زد و خوردهايي بين گروه          گزارش مي   كنسولگري تبريز  -13

هـا   هايي درمورد ايـن درگيـري       مقامات مسئول از قبل اطالعيه     .يكي دانشگاه روي داده است    نزد
كنـسول  .  داشـتند  ،داد وضع بدتري را نسبت به آنچه كـه عمـالً روي           اند و انتظار    دريافت كرده 

كنند كـه كنـار گذاشـته شـده           ها به طور روزافزوني احساس مي         دهد كه ماركسيست      گزارش مي 
  .ردگي آنها احتماالً مشكالت بيشتري در آينده به وجود خواهد آوردهستند، و سرخو

   سوليوان
  

  33سند شماره 
  1357 بهمن 15 ـ 1979 فوريه 4  استفاده محدود اداري

  تهرانـ  72 ناحيه ،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي.  واشنگتن دي،ستاد فرماندهي تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  ييآمريكافعاليتهاي ضد: موضوع
 كه خالي از سكنه      در تهران  منزل يكي از اعضاء ارتش اياالت متحده      : خالصه اقدامات  -16
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زا واقع شده و خسارت جزئي ديده است؛ دزدي در منزل پرسـنل               بوده مورد اصابت بمب آتش    
  .كنند   حمله ميآمريكاخدماتي؛ مخالفان در جرايد محلي به مستشاران نظامي 

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  :جزييات -22
  . اين گزارش شامل اخبار خام است-الف
  .ها نبايستي تنها بر اساس اين گزارش تهيه شوند يا تغيير يابند  ها و يا سياست طرح
 -، تهـران   منبع كه يك عضو نظامي است كه به قسمت نيروي دريـايي ايـاالت متحـده                -ب
 ، خيابان بهارستان اول، در شمال تهران3ار داشته كه در خانه شماره   شده است، اظه   مأمورايران  

منبع به تنهايي در اين خانه سكني دارد، زيـرا خـانواده وي بـه منطقـه مطمـئن                   . كند    زندگي مي 
 در منـزل    2145 الـي    1530 از سـاعت     1979 فوريـه    3منبـع روز    . انـد     ديگري نقل مكان نموده   

ناشناس با شكستن پنجـره وارد خانـه        ) يا اشخاص (در اين مدت شخص     . حضور نداشته است  
يي از منزل وي ربوده     آمريكا دالر   150 تا   5/112منبع متوجه شده كه يك قالي به بهاي         . اند    شده

  .شده است
  )B-2 ارزيابي ، تهران79 فوريه 3 تاريخ و محل حادثه - 79 فوريه 3تاريخ حادثه (

  )72قسمت . استود. ال. با جيمي. ناش. سي. ار پاتريكاستو: منبع
) 1: ( است و اطالعات زير را گزارش نموده اسـت          منبع يك عضو ارتش اياالت متحده      -ج

كند ولي حدود سه هفتـه           زندگي مي   خيابان كيوان، در شمال شرقي تهران      53او در خانه شماره     
او تقريباً يك روز در ميـان بـه منـزل           . اند  است كه با چند نفر از دوستانش به محل ديگري رفته          

شود كه شخصي چهار سنگ به شيـشه          در تاريخ دوم فوريه او متوجه مي      . كند    خود سركشي مي  
ته شدن شيشه پنجره به منزل وارد       پنجره جلوي خانه وي زده است، خسارت ديگري جز شكس         

  . نيامده است
شود كه دو كوكتل مولوتف و يك سنگ به داخـل منـزل وي پرتـاب           فوريه متوجه مي   4در  

. اسـت  زا و يك سنگ از پنجره به داخل اطاق نـشيمن پرتـاب شـده         آتش  يك بمب . شده است 
مولوتـف تقريبـاً در   دومين كوكتل   . سوزي ناشي از آن خسارت كمي به وجود آورده است           آتش

  .نزديكي درب ورودي فرود آمده منفجر شده و پرده جلوي درب را سوزانده است
يي آمريكا در اين منزل اقامت داشته است و قبالً با حادثه ضد           78منبع از اواسط سپتامبر     ) 2(

  .مواجه نشده است
ـ 79 فوريـه  4 با تاريخ و محل حادثه، 79فوريه 4 و  79 فوريه   2تاريخ  ( :  منبـع F-2ابي ، ارزي

  )بيمارستان نظامي اياالت متحده؛ سوليوان - الري اي دوج
  . باشد  در مورد حوادث فوق مياز شاهد، از دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي:  منبع-د
ي يك طبقه است كه با ديواري به ارتفـاع حـدود هـشت پـا                منزل مورد نظر، يك ويال    ) 1(

   .محصور شده است
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 پا از سطح زمين باالتر است و بدين ترتيب به هر كسي اين              3 تا   2به هر حال، ديوار حدود      
مهاجمـان بـا    . تـر برسـد     دهد كه روي قسمت كم ارتفاع بايستد و به قسمت مرتفع            امكان را مي  

هاي خود را بـه داخـل پنجـره اطـاق كـه             توانستند گلوله   راحتي مي استفاده از چنين موقعيتي به      
  . پا تا ديوار فاصله دارد، پرتاب نمايند25 تا 10حدود 

ها با شيشه آبجو ساخته شده بودند كه محتـوي نفـت و حـداقل                   هر دو كوكتل مولوتف   ) 2(
در اصـول  گزارش خسارتي كـه توسـط منبـع ارائـه شـده           . يكي از آنها داراي طناب بوده است      

روي كـف   » ونيـزي «هاي      زايي كه وارد منزل شده نزديك كركره        صحيح بوده است، بطري آتش    
اطاق افتاده و سپس آتش گرفته، قسمتي از پرده نايلوني را سوزانده و به كـف اتـاق خـساراتي                    

دومي وارد  . اش كه در نزديكي آن بوده را سوزانده است          وارد كرده و قسمت كوچكي از قاليچه      
كليـه ديوارهـاي    .  نشده بلكه در فاصله حدود يك پا از درب جلـويي خانـه افتـاده اسـت                 خانه

هـيچ  . انـد    پوشيده شـده   اطراف خانه مجاور خيابان با شعارهاي ضد شاه و طرفداري از خميني           
  .يي بر ديوارها نوشته نشده بودآمريكاشعاري با طبيعت ضد

  A-9، ارزيابي ، تهران79 فوريه 4، تاريخ و محل حادثه 79 فوريه 4تاريخ اطالع 
  )72 و ياشوها را، قسمت ؛ سوليوانمشاهدات دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: منبع
 فوريه است كه در مـورد مـذاكرات         4 مورخ    منبع انگليسي زبان نشريه كيهان اينترنشنال      - ه
  :ي با پرسنل نيروهاي مسلح ايران گزارش زير را منتشر نموده استاهللا حسينعلي منتظر آيت

انـد كـه در فرهنـگ         يا آنها سعي نكرده   آ« در ايران    او گفته است كه مستشاران اياالت متحده      
دانيد كـه ايـن بـه اصـطالح مـشاورين              آيا نمي  ؟ضداسالمي شاهنشاهي، خدانشناسي قرار دهند    

كنند در حاليكه شما بايد با حقوق ناچيزي            حقوقي، حقوقي معادل يك ميليون ريال دريافت مي       
ا، به آنها بپيوندنـد و بـه صـورت    زندگي كنيد؟ اكنون مردم ما انتظار دارند كه برادران نظامي آنه 

  ».يك سالح مقدس در خدمت به اسالم قرار گيرند
وقايع منبع كيهـان  : ، ارزيابي79 فوريه   4؛ تاريخ و محل كسب خبر       79 فوريه   3تاريخ حادثه   

  ) به سوليواناينترنشنال
اي است كه قـبالً       طقه بخصوص كه منزل دوج در آن واقع شده، منطقه         من: كننده  تهيه نظريات

هـاي   يي در آن اتفاق افتـاده اسـت، از جملـه آتـش زدن، و ارسـال نامـه                آمريكانيز حوادث ضد  
 پس از گذشت زمـان زيـادي بـوده اسـت و             اندازي در تهران    تهديدآميز، اين اولين حادثه بمب    

بـسياري از پرسـنل نظـامي       . ودن منزل مزبور در آن تأثير داشـته اسـت         احتماالً خالي از سكنه ب    
با يكديگر حركت كنند و به هر حال، ايـن مـسئله             امنيتي    نبايد به داليل    در تهران  اياالت متحده 

  .كند به طور بالقوه، دزدي و تهاجم فيزيكي به منازل خالي آنها را، بيشتر مي
بـا  . انـد     اي به عمل آورده     بران مذهبي براي تضعيف ارتش از داخل آن فعاليتهاي گسترده         ره

هاي خرابكاري توسط عوامل نظامي و قرارهاي متعدد،  توجه به گزارشات اخير در مورد فعاليت
  .اند  هايي دست يافته هاي مخالف در اين جهت به موفقيت گروه
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  34سند شماره 
  1357 بهمن 16  ـ1979 فوريه 5  محرمانه

   فوري ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1803 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   فوريه5 گزارش اوضاع پولي تا ،ايران: موضوع

 به بانكهاي خـارجي بـه        ايران اعزامي وزارت اقتصاد و دارايي    أت   هي :خالصه) محرمانه (-1
ظاهراً به دليـل اوضـاع سياسـي        .  معاون اين وزارتخانه در حال عزيمت است       سرپرستي اشرفي 

قـوانين  .  بـه عمـل نخواهـد آمـد         مركـزي  هيچ تالشي در جهت مشخص نمودن تعهدات بانك       
بانكهـا بـر مبنـاي    .  در مورد خارج نمودن پول در مطبوعات درج شـده اسـت    انجمن بانكداران 

كـار خـود را از سـر        اي سه روز       از امروز برنامه هفته    تصميم كميته هماهنگي اعتصابات خميني    
يكي از شعب بانـك     . كمبود ريال و ارزهاي خارجي همچنان سيستم را فلج كرده است          . گرفتند
هـاي خـروج در ايـن بانكهـاي          دهد كه پديده درماندن در مقابل درخواسـت          گزارش مي  عمران

 هنـوز هـم يكـي از        كاآمريبانك  . كند  دهندگان خود را تجربه مي      خارجي از جمع سنديكاي وام    
سـاير  .  كارمند ايرانـي دارد    6  بانك   سيتي نگهداشته است و  در اينجا   يي خود را    آمريكاكارمندان  

  .پايان خالصه. دفاتر نمايندگي كامالً بسته هستند
ــه (-2 ــر جمــشيد اشــرفي) محرمان ــصاد دكت ــارات و و دارايــي معــاون وزارت اقت  در اعتب

نيـت عـازم بانكهـاي        حـسن  هيـأت    المللي در هشتم فوريه همراه بـا يـك          گذاريهاي بين   سرمايه
، ، پـاريس  ، بن اي خود به فرانكفورت     وي در طول مسافرت دو يا سه هفته       . خارجي خواهد شد  

تفاهم به عمل آمده با مخالفين بـه وي اجـازه           .  خواهد رفت   و احتماالً واشنگتن   ، نيويورك دنلن
توانـد   وي البته مـي  . را عرضه نمايد و هيچ قولي ندهد      » نيت دولت ايران   حسن«دهد كه فقط      مي

قـدر كـافي دارد تـا تعهـدات قبلـي           توضيح دهد كـه دولـت ايـران ذخـاير ارزي خـارجي بـه                
ها به دليل بـروز اعتـصابات در          ، بعدي خود را عملي نمايد و اينكه پس افت بدهي          )سررسيده(

 شـامل مراجعـه     بازديد وي از نيويـورك    . سيستم بانكداري و ارتباطات راه دور پيش آمده است        
روس يگـذاري كـه توسـط سـ          يعني يك شـركت سـرمايه      به دفتر تابعه وزارت اقتصاد و دارايي      

 جهت اطالع شما، عزيمت اشـرفي     . شود خواهد بود     وزير سابق اداره مي     برادر انصاري  انصاري
وي از افـراد  .  مجوز سفر بگيرد به تعويق افتـاده بـود  تا زماني كه توانست از وزارت دادگستري 

.  نوامبر گذشته پول از ايران خارج كـرده بودنـد  -غيرمشهور ليستي بود از اشخاصي كه در اكتبر      
 ميليـون دالر منتقـل كـرده        5كرد كـه     تأييد   دقتي خود نزد كارمند سفارت      وي در يك لحظه بي    

 وي از اتهامـات وارده حتـي در   ط وزارت دادگـستري است اما در تحقيقات به عمل آمده توسـ     
گذاريهاي خارجي وزارت اقتصاد و      در رابطه با سرمايه    اشرفي. مورد انتقال پول مبرا شناخته شد     

حـوزه مـسئوليتهاي وي      به طور محرمانه به كارمنـد سـفارت گفـت عليـرغم اينكـه در                 دارايي
  . هيچ مطلبي نشنيده است باشد مدتي است در مورد وضعيت اين نوع عملكرد وزارتخانه مي

اي در مـورد راكـد مانـدن مبـادالت ارز              تالشها و تمايالت در جهـت ايجـاد راه چـاره           -3
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ي تعهـدات   هـاي ضـرور      به نحوي كه پرداخـت     خارجي دولت توسط اعتصابيون بانك مركزي     
. هاي سياسي ايران با شكست مواجـه شـده اسـت            خارجي ايران را تأمين نمايد به دليل واقعيت       

 مـشاركت   هاي خارجي بانـك مركـزي       پتانسيل تهديد اشخاصي كه در عمليات پرداخت بدهي       
بـا كميتـه    )  وزيـر اقتـصاد و دارايـي        و پيراسـته   مهري سامي (نمايند به مذاكره بين دولت ايران       

ظاهراً اين عقيـده اگـر چـه بـه     .  منجر شده است   به رهبري سحابي   هماهنگي اعتصابات خميني  
 هاي خارجي ناچاراً تـا     اند و پرداخت    ضرر مطرح شده است ولي مانع از اجراي آن شده           طور بي 

ايم كـه شـوراي وزيـران         نموده تأييد   ما. حلي براي شرايط سياسي متوقف خواهند بود        ايجاد راه 
 منصوب كرده است ولي وي تـاكنون   ژانويه به عنوان مديركل بانك مركزي    31 را در    معمارزاده

  .نامه انتصاب خود را بررسي نكرده است
 ها از بانـك كـه توسـط انجمـن بانكـداران ايـران                 ر خارج نمودن سرمايه    قوانين حاكم ب   -4

در مطبوعات امروز منتشر ) تقريباً به طور كامل( گزارش گرديد  مرجعپذيرفته شده و در تلگرام
در مـورد   . شـود   اي تا حـد منـابع بانـك مجـاز شـمرده مـي               هاي مطالبه   خارج كردن سپرده  . شد

 ريـال در مـاه      1000000 درصد سرمايه خـود يـا تـا          20تواند تا     انداز شخص مي    حسابهاي پس 
 ريـال را از  100000توان ماهانـه   مثالً مي. (برداشت نمايد اما نه بيش از يك ميليون ريال در ماه         

 15توان بيش از ماهي يك ميليون ريال از موجودي             برداشت نمود ولي نمي    150000موجودي  
كمبود ريال كارايي چنين قوانيني را محدود خواهد نمود و ظهـور            ) الي برداشت نمود  ميليون ري 

به خصوص با در نظر گرفتن اخراج پرسنل محـافظ          ) سه مورد در هفته گذشته    (زني    اخير بانك 
ميـل كـرده      هاي ايراني بانكها را نسبت به نگهداري پول نقد زيـاد بـي              از بسياري از شعب بانك    

  .است
هاي تجارت باز بودند كه منعكس كننده تصميم كميته هماهنگي اعتـصابات              ك امروز بان  -5
ها بـه       بيني  با توجه به پيش   . باشد   فوريه مي  7اعتبار نمودن درخواست براي اعتصاب تا روز          و بي 

خصوص كمبود ريال و ارز خارجي بانكها بايد با حـداقل خـدمات خـود در روزهـاي شـنبه،                    
امروز شاهد فعاليت داللهاي ارز خـارجي در سـطحي بيـشتر از             . ددوشنبه و چهارشنبه باز باشن    

هـاي خـود و بـا همـراه داشـتن محـافظ         هاي اخير بوديم ولي اكثر آنها در بيرون از ماشين           هفته
نرخ تبديل ريال و دالر بيش از گذشته ضعيف شده          » خاكستري«بازار  . كنند    شخصي فعاليت مي  

  . ريال براي فروش است90-91 ريال براي خريد و 88و نرخ فعلي 
كنند ولـي     هاي تجاري كار نمي      حتي در سطح بانكهاي مخصوص سپرده       بانكهاي عمران  -6

ن كـه   ي ايـرا  گـذار   هبانك توسعه و سـرماي    . باشد  ن مستثني مي  ي ايرا گذار  بانك توسعه و سرمايه   
 30بـا خـارج كـردن       )  ميليـون دالر   60(ترتيب آخرين قرضه سنديكاي بانكـداران را داده بـود           

ه هاي كوتاه مدتي كه خود را از قبـل بـراي آن آمـاد               ميليون دالر از آن كه به منظور تأمين بدهي        
دهنده كـه در رأس آنهـا چـيس و عمـدتاً       هاي قرض     بانك. كرده بود دچار مشكالتي شده است     

قبـل از اعطـاي ايـن قـرض سـئواالتي بـراي بانـك توسـعه و                  . باشـند   يي مـي  آمريكـا بانكهاي  
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تواند اين شرايط را      ر مي  ميليون دال  60كند با اين      اين بانك ادعا مي   . ي مطرح كردند  گذار  سرمايه
در ايـن صـورت ايـن مـسئله يـك اسـتثناء در نظـام        . براي مدت دو سال به خوبي سپري كنـد  

هاي خـود را نبـسته        اين بانك حتي براي يك روز هم درب       . باشد  بانكداري ورشكسته ايران مي   
انـد كـه      هاست و كاركنان آن كه با احتمال كاهش تعداد پرسنل مواجه هستند اخيراً توافـق كـرد                

هنگـامي كـه كاركنـان      . (تر كرده و از تعطيالت ساالنه استفاده كننـد          ساعات كاري روز را كوتاه    
كردند كه بايستي همبستگي خود را با ديگران نشان دهند و در طول هفتـه گذشـته در              بحث مي 

منزل بمانند مديريت بانك گفت در خانه نشستن به آنهايي كـه در زجـر و محروميـت هـستند                    
رونـد بـراي      كند اما اگر كاركنان قبول كنند كه حقوق اين روزهايي را كه سر كار مي                  ك نمي كم

تهديد به اعتصاب   . كمك به خانواده قربانيان اختصاص يابد با چنين كاري موافقت خواهد كرد           
  .)بدين ترتيب خاتمه يافت

 دفتـر نماينـدگي     15يي همچنان تعطيل هستند و از       آمريكا اكثر دفاتر نمايندگي بانكهاي      -7
 نماينـده   جيم ويتر ).  و سيتي بانك   آمريكابانك  ( عدد از آنها سه روز در هفته باز هستند           5فقط  

ي از كارمنـدان     يك كند اما مارلين ناروگي      فوريه اينجا را ترك مي     6 در روز    آمريكاباتجربه بانك   
حال كـار دارد ولـي چنـد روزي           كارمند ايراني در   6 سيتي بانك . اكنون بازگشته است    بانك هم 

  .اند   نداشتهاست كه هيچ ارتباطي با دفتر مركزي خود در آتن
   سوليوان

  
  35سند شماره 

  1357بهمن  16 ـ 1979 فوريه 5  بندي بدون طبقه
   تهران ـ ايران،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
   ـ فوريسي.  واشنگتن دي،فرماندهي دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: به

  آخرين اوضاع اصفهان: موضوع
يي كه به تيراندازي از داخل يك تاكسي مـتهم شـده بـود             آمريكايك  اقدامات  : خالصه -16

هـاي محلـي مـورد حملـه قـرار گرفـت و بـه         تحويل شهرباني گرديد، وي در يكي از كالنتري      
 به دومين مورد تيراندازي خـشنود       آمريكارهبران مسلمان از پاسخ     . النتري مركز منتقل گرديد   ك

  .ييان مهاجم گرديدندآمريكاشدند و تنها خواستار خروج 
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  :جزئيات -22

يـا سياسـتي    هيچ طـرح    . باشد   اين گزارش حاوي اطالعات تجزيه و تحليل نشده مي         - الف
  .نبايد به تنهايي بر اساس اين گزارش استنتاج و يا اصالح شود

باشـد و آخـرين اطالعـات را در رابطـه بـا                مـي   در اصفهان   منبع كنسول اياالت متحده    -ب
  . فوريه فراهم كرده است4 تا حوادث اخير اصفهان
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 79 فوريـه    4در  . كوپتر  هليتيراندازي به سوي ايرانيان توسط كارمند بل         -79 ژانويه   29 -1
يي مـذكور  آمريكـا توجهي به ايراني مجروح پرداخت نمود    مبلغ قابلكوپتر هليپس از اينكه بل   

منبـع بـه مجـرد شـنيدن ايـن          . هاي محلي گرديد    كي از كالنتري  توسط عناصر مذهبي تحويل ي    
واقعه و اينكه در نزديكي آن كالنتري دو بمب منفجر شده بود شخصاً بـه آنجـا رفتـه و مجـوز       

  . دريافت نمودانتقال زنداني را به كالنتري مركزي اصفهان
اشت كه نگهبانان وي در منزلـي كـه او را حـبس         يي در طول انتقال خود اظهار د      آمريكافرد  

منبـع ايرانيـان    . تفاوت و افراطي    با مالحظه، بي  : كرده بودند از ايرانيان مختلفي تشكيل شده بود       
شود از مقوله آخرين دسته افراد باشد به هنگام محبوس بودن وي مطـالبي از ايـن                   كه تصور مي  

 اعدتهاي فني صـحرايي را كـه در حومـه شـيراز           ما خانه مسكوني تيم مس    «: قبيل ايراد كرده بود   
ييان ظرف چند روز آينـده ايـران را تـرك نكننـد             آمريكاواقع است به آتش خواهيم كشيد، اگر        

مجبور خواهند شد به طور اضطراري تخليه شوند، مـا نـام فرمانـدهان تـيم مـساعدتهاي فنـي                    
فرمانـده مستـشاري     (مـا ژنـرال گـست     «د كه   مهاجمين در كالنتري گفتن   » .دانيم  صحرايي را مي  

 رئـيس  (، آقـاي مـك كينـون      ) در اروپـا   آمريكامعاون فرماندهي نيروهاي     (هايزر، ژنرال   )نظامي
ظـاهراً  » .را خواهيم گشت  ) كوپتر  هليمدير بل    (و آقاي ويليامز  ) ان در اير  كوپتر  هلي شركت بل 

 يك بمب نيز به داخل هتل كورش      . يي توسط زندانبانان خود رفتار بدي نشده بود       آمريكابا اين   
چون اين هتل يك روز قبل تعطيل شده هيچ جراحتي          كه محل اين حادثه بود پرتاب گرديد اما         

  .به وجود نيامد
بوس توسـط يكـي از كارمنـدان بـل       فوريه يك راننده ايراني ميني3شود كه در    گفته مي  -2
 صبح روز چهارم فوريه بـا ايـن         كوپتر  هليمقامات بل   :  هدف گلوله قرار گرفته است     كوپتر  هلي

. يي برخورد كردند اما وي و دوستانش مشاركت خـود در آن حادثـه را تكـذيب كردنـد                  آمريكا
عالوه بر اين ادعا كردند كه براي محل حضور خود در طول بعد از ظهر سوم فوريـه شـهودي                    

 مـشخص شـد كـه چنـدين     پتركـو  هلـي دارند و در بازرسي بعدي توسط نمايندگان امنيتي بـل        
  . اند كرده تأييد يي اظهارات فرد مظنون راآمريكا

ي به منبع تلفن شد و توسط اين رهبـر مـذهبي بـه او               اهللا خادم   در پي اين حادثه توسط آيت     
اند راضي است و با در نظر         ين مسئله برخورد كرده   ييان به سرعت با ا    آمريكاگفته شد از اين كه      

گرفتن اينكه تاكنون هيچ شكايت رسمي در كالنتري عنوان نشده و هيچ فردي زخمي نـشده و                 
يي درگير شـديداً    آمريكااين مسئله در سطح عموم توسعه نيافته، رهبري مسلمانان از اينكه فرد             

 اقدامات  كوپتر  هليداند كه آيا بل       منبع نمي . توبيخ شده و از ايران خارج شود راضي خواهد شد         
  .ديگري در رابطه با اين موضوع به عمل خواهد آورد يا خير

دگان  يكـي از نماينـ    فرمانـده پايگـاه هـوايي خـاتمي         گوهري سرلشگر در چهارم فوريه     -3
كنسولگري را به دفتر اصلي خود فراخوانده و به وي اطالع داده كه در مطبوعات ايران خوانده                 

رسـد در واقـع       ييان قبل از خروج خود از ايران به فروش مـي          آمريكااست كه اموالي كه توسط      
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عالوه . متعلق به دولت ايران است و درخواست نمود كه كليه اين خريد و فروشها متوقف شود               
ييـان امـوال    آمريكا گفته است از اينكـه        فرمانده هوانيروز ارتش ايران     خسروداد سرلشگراين  بر  

شخصي خود را از كشور خارج كنند ممانعت خواهد شد زيرا در صورت انجام اين كار توسط                 
  .ييان پرداخت خواهد شدمريكاآبا اين حال خسارات . شود ايرانيان مصادره مي

 4 به او گفتـه اسـت كـه در روز            79 فوريه   5 در    منبع اظهار داشت كه استاندار اصفهان      -ج
عالوه بر دو بمب در كالنتري و يـك بمـب           .  بمب در اصفهان منفجر شده است      7فوريه جمعاً   

) نامـشخص (، ورودي بازار و در دو محل ديگـر          ز ساير بمبها نيز در حومه شيرا      در هتل كورش  
يي به كالنتري مركزي    آمريكاانتقال فرد    شب قبل از     سپس منبع اظهار داشت كه    . اند  منفجر شده 

و هنگامي كه به كالنتري محل رفته بود پشت بامهاي اطـراف مملـو از افـرادي بـود كـه عليـه                       
  . دادند  شعار ميكوپتر هلي شركت بل

اند در نظر دارند اين فـرد       به وي گفته   منبع اظهار داشت كه مقامات حكومت نظامي اصفهان       
  .يي را از شهر خارج كنند و اميدوارند اوضاع به طور نسبي بهبود يابدآمريكا

يي كه ناشي از حادثه اولين      آمريكارسد كه احساسات شديد ضد      به نظر مي  : كننده     تهيه نظريه
ييان آمريكااين مسئله به همراه كاهش چشمگير       . تيراندازي بود به طور كلي فروكش كرده است       

هاي   شود و در واقع تأمين بعضي از خواسته         در شهر كه به كاهش حضور در بين مردم منجر مي          
انـد    يي كه در شهر مانـده     هاآمريكاييآميز عليه     مخالفين ممكن است به كاهش فعاليتهاي خشونت      

  .منجر شود
كردنـد ظـاهراً       نگهداري مي  كوپتر  هلياظهارات مهاجمين و ايرانيان افراطي كه از كارمند بل          

ممانعـت از فـروش وسـايل منـزل و سـوءتعبير عمـومي از احـساسات                 . الفي بيش نبوده است   
  .ه شدن اموال غيرواقعي بوده و اجراي آن مشكل استيي و تصور مصادرآمريكاضد

  
  36سند شماره 

  1357 بهمن 16 ـ 1979 فوريه 5  سري
  كليه نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  30236  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  ، نمايندگيهاي 79 فوريه 5، 134ش وضعيت ايران، شماره گزار: موضوع
  ، فوراً اقدام كنند در آسياي نزديك و جنوب آسياآمريكاسياسي 

  )سري ـ تمام متن (-]1[
چـه اتفـاقي    . فعاليتهاي پشت پرده با حرارت هرچـه بيـشتر ادامـه دارد           :  امنيتي - سياسي -2

 شـود خمينـي     تصور مي . تن چه خواهد كرد، هيچ معلوم نيست      خواهد افتاد، چه وقت، و واشنگ     
 بختيـار .  دولت موقت اسـالمي خـود را اعـالن كنـد           آمريكا صبح به وقت شرق      5/8در ساعت   

رتش هم چنين حرفي زده     ا. وزير گفته است وجود چنين دولتي را نديده خواهد گرفت           نخست
  .ولي از مؤسسات و نهادهاي كليدي مواظبت خواهد كرد
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ايـن  . شـود   ي علناً اظهار كرده كه جمهـوري اسـالمي بـد تعبيـر مـي              اهللا شريعتمدار    آيت -3
 چهار مـرد را در » پليس اسالمي«. جمهوري افراطي نيست و مانند همه جمهوريهاي ديگر است     

 گذشـته، در طـي سـالهاي      . مشهد دستگير كرد و توسط آنان به سي ضربه شالق محكوم شدند           
  .شود اين اولين تنبيهات اسالمي است كه عمل مي

گـروه كمانـدويي    . اند   اعتصاب كرده  وزيري در پشتيباني از خميني       كارمندان دفتر نخست   -4
 تلفن زد و گفت كه هر كس به دولت          به دفتر خبرگزاري آسوشيتدپرس   محافظين قانون اساسي    

  . بپيوندد، به قتل خواهد رسيدخميني
مـشاور  .  بـشكه بـاالتر رود     60000رود توليـد نفـت، امـروز انـدكي از             انتظار مـي  :  نفت -5

 ميليـون بـشكه نفـت       4/2 در سخنراني گفت كه در جمهوري اسالمي روزانـه           اقتصادي خميني 
  .و قيمت نفت بايد افزايش يابد) چهل درصد توليد زمان شاه(استخراج خواهد شد 

  
  37سند شماره 

  1357 بهمن 16 ـ 1979 فوريه 5  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  30857ـ . سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از

  79 فوريه 5، 135گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  )سري ـ تمام متن (-1
ر روز پـنجم فوريـه، مهـدي    صع در كنفرانس مطبوعاتي اهللا خميني   آيت:  امنيتي - سياسي -2

 با اعتبار عالي مذهبي و با شهرت خوبي در كارآئي را به             كار جبهه ملي     سياستمدار كهنه  بازرگان
  خميني )در سايه (گزارشي از ديگر اعضاء كابينه      . وزير دولت موقت منصوب كرد      عنوان نخست 
مخالفـت بـا    . همه بايد از اين دولت اطاعت نمايند      « : گفته است  گويند خميني   مي. نرسيده است 

  ».آن به منزله مخالفت با انقالب اسالمي است
 قرار است مجلس در ششم فوريه تشكيل جلسه دهد و نمايندگان مخالف تقاضاي رأي               -3

 هـم   گيـري، نـسبت بـه دولـت بازرگـان           بعد از ايـن رأي    .  نمايند راي كابينه بختيار  عدم اعتماد ب  
  .مجلس رأي خواهد داد

 و وزراي جديدش بكوشند مهار دستگاه دولت را در دسـت بگيرنـد، فـردا                 اگر بازرگان  -4
وزيـر يـا      ، نخـست  تا اين لحظه از واكـنش بختيـار       . نجام خواهد گرفت  اولين آزمايش دو اراده ا    

مخالفان كه از واكنش نظاميان ترسانند آرام و باثبات         . ارتش نسبت به اين اعالن، گزارش نداريم      
  .دارند   قدم برمينظامي بختياربراي يك رشته برخورد با دولت 

نيـت ايـران       حسن مأمور، معاون وزير اقتصاد به عنوان       يدكتر جمشيد اشرف  :  نفت - مالي -5
يت او تنهـا اطمينـان      مأمور.  را ترك خواهد گفت    ، هشتم فوريه تهران   آمريكا و   با بانكهاي اروپا  

كننـدگان مخـالف، در         وتاهي كه از كميته اعتـصاب     گزارش ك . نيت است   بخشيدن و اظهار حسن   
  .دهد در زمينه پرداختها هيچ قولي بدهد  دست دارد، به وي اجازه نمي
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العـاده    خـدمات فـوق   .  سه روز در هفته فعاليت خود را از سـر گرفتنـد             ها با برنامه     بانك -6
ر كـه   صـد   سن بنـي  ابوالحـ . سـازد   اندك است و كمبود ريال و ارز خارجي نظام را دارد فلج مي            

 است، روز شنبه با خبرنگاران مالقاتي داشت تا عقايد خويش را            ظاهراً مشاور اقتصادي خميني   
اش را نـه     سيـستم اقتـصادي جديـد و مـورد عالقـه          صـدر   بنـي . در زمينه اقتصاد ايران بيان كند     

هاي خصوصي محترم خواهند بود ولي بعضي  شركت. داري و نه ماركيستي توصيف كرد سرمايه
گيـرد و كـارگران در اداره و كنتـرل آن             صنايع، از آن جمله توليد نفت در اختيار دولت قرار مي          

  .سهيم خواهند بود
 ميليـون بـشكه در روز      4/2مي توليد نفـت بـه        كه در جمهوري اسال    صدر   اين اظهار بني   -7

هـاي اخيـر بـراي        كـه بـار بخـشش     (محدود خواهد بود، اين واقعيت را كه پرداختهاي دولـت           
نـسبت  ) هاي دولت را متورم ساخته اسـت        خواباندن اعتصابات صورت گرفته و حجم پرداخت      

. انگاشـته اسـت    شش ميليارد دالر افزايش خواهد داشـت، نديـده           1979 در سال    1977به سال   
و اسـتقراض از بيگانگـان      ) حداقل تا چهار يا پنج ميليون بشكه در روز        (بازگرداندن توليد نفت    

  .تصور تأمين مالي سريع اين اضافه پرداختهاست تنها طرق قابل
 مـسافر را از تهـران       210امـروز   فرماندهي هـوابرد نظـامي      پروازهاي  : آمريكاييان امنيت   -8

 رزروفـردا بلـيط   فرمانـدهي هـوابرد نظـامي     نفر براي پروازهاي 220سفارت براي   . خارج كرد 
   ونس                                                                                                        ٭.تكرده اس

  
  38سند شماره 

  1357 بهمن 17 ـ 1979 فوريه 6  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  31419 ـ سي.  ديه، واشنگتنوزارت امور خارج: از

  1979 فوريه 6، 136گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  )سري ـ تمام متن (-1
وزير دولت جديـد، امـروز     به عنوان نخست بازرگانو تعيين،  با فراخواني ديروز خميني    -2

. تا ايـن لحظـه برخـوردي پـيش نيامـده اسـت            . زند   از جمعيت موج مي    صبح خيابانهاي تهران  
است اليحـه انحـالل      اميدوار   بختيار. اند  اي نزديك مجلس كه جلسه علني دارد، جمع شده          عده

 و اليحه تشكيل دادگاههاي ويژه براي رسيدگي به فساد را در ايـن جلـسه از تـصويب                   ساواك
  .نمايندگان بگذراند

 ارتش هنوز درباره انتصاب ديروز اظهارنظري نكرده ولي نزديك به يـك سـاعت تمـام                 -3
 ي پروازهاي نمايـش    فراز شهر تهران   ها براي نشان دادن خود، بر     كوپتر  هلي و   4-هواپيماهاي اف 

  .داشتند
                                                                 

  .م. جمله آخر دستنويس است در اصل سند ٭
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انتظـار  . وزير، براي هشتم فوريه ترتيب كنفرانس مطبوعاتي را داده است           ، نخست  بختيار -4
رود در اين كنفرانس مطبوعاتي ايستادگي خود در سنگر قانون اساسي و ادامـه اجـراء آن را                    مي

  . دهدقرار تأكيد مورد
، به مناسـبت و يـادبود نهمـين سـال            چپگرايان تصميم دارند روز ششم فوريه در تهران        -5

 قـبالً آنجـا را اشـغال كـرده      در شمال غربي ايران برپا شده و شوروي  قيامي كه در استان گيالن    
  .بود، راهپيمايي كنند

 گـروه سـربازان شـهيد امـام         در اصـفهان  . ريستي ادامه دارد   زايش و رشد گروههاي ترو     -6
زنند و وقتـي مـا        يكي از كارهايشان اين است كه به كنسولگري ما تلفن مي          .  سربرآورده خميني

 را كه مربوط به ضـرورت رهـايي ايـران از چنـگ              داريم قسمتي از نوار خميني      گوشي را برمي  
ييـان ايـران را   آمريكابعد از آن درخواستشان اين اسـت كـه         . آورند   مي اجانب است، به صدا در    

  .شوند اال كشته مي ترك كنند، و
كوچك در اين سه شـهر   آرام است و چند تظاهرات     و اصفهان  ، شيراز  امروز صبح تبريز   -7

.  اتفـاق افتـاد    ديـروز در اواخـر بعـد از ظهـر يـك حادثـه جـدي در اصـفهان                  . برپا شده است  
ل سوار بر آن بودند     المللي ب   سازي بين كوپتر  هليموتورسيكلتي در موازي ماشيني كه سه كارمند        

ييان، حتـي در    آمريكافرماندار حكومت نظامي تقاضا كرده      .  شليك كرد  قرار گرفت به داخل آن    
ييـان  آمريكااند كه مـردم بـه         اي داده   اهللا هر يك جداگانه اطالعيه      ماشينها جمع نشوند، و دو آيت     

  ».نوازي اسالمي بايد نشان داده شود مهمان«: آسيبي نرسانند
  ونس

  
  39سند شماره 

  1357 بهمن 17 ـ 1979 فوريه 6  محرمانه
    1871ـ   تهران،آمريكاسفارت : از
   اقدام شبانه فوري ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  1979 فوريه 6 ،گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
.  هنـوز محكـم ايـستاده اسـت        وزير دولت موقت شـد، بختيـار         نخست بازرگان:  خالصه -2

مجلس .  و اليحه دادگاههاي رسيدگي به فسادهاي مالي را تصويب نمود          مجلس انحالل ساواك  
رود فـردا تعـداد         تعداد زيادي در تظاهرات شركت كردند و انتظار مي        . أي خواهد داد   فردا ر  سنا

ــد  ــاهرات شــركت كنن ــشتري در تظ ــوايي . بي ــروي ه ــايش ني ــسترده  . نم ــاهرات گ ــه تظ برنام
. دو حـزب جداگانـه كمونيـستي      . گـروه جديـد تروريـستي     . شـنبه   ها براي روز سه       ماركسيست

اقـدام بـه قتـل در       .  نويسنده قديمي، زنداني شده يـا نـشده        جوادي. هاي شبانه مسلمانان    گشت
  .پايان خالصه. اصفهان
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وزيـر دولـت موقـت منـصوب       را به عنوان نخست ديروز مهدي بازرگاناهللا خميني    آيت -3
او احتمـاالً   . ( نكـرد   اسـالمي  اي بـه شـوراي انقـالب        ي را نام نبرد، و اشـاره      او روز ديگر  . نمود
 پياده نمايـد  ، و در واقع روش مشخصي كه او مايل است بازرگان        )كند  وقت اين كار را نمي      هيچ

، كامالً منطبـق   وي، و ترجمه آنها توسط ابراهيم يزديسخنان وي، حكم كتبي  . هنوز مبهم است  
 بايد يك دولت تشكيل دهد، رفرانـدومي در مـورد جمهـوري اسـالمي دهـد،                 بازرگان. نيستند

ديـد بـر اسـاس       ج و سپس انتخابات مجلـس ملـي      . مجلس تعيين قانون اساسي را تشكيل دهد      
به هرحال، تاكنون نامشخص است كه فرم ورقه رأي رفرانـدوم بـه             .  انجام دهد   را قانون اساسي 

 بار ديگـر تكـرار      ديروز يزدي . چه شكل خواهد بود، و محل قانون اساسي چه كار خواهد كرد           
ن اساسي جديد تهيه شده و اكنون قانو هم. اكنون يك قانون اساسي جديد وجود دارد كرد كه هم

عـالوه  :  اعالم نمود  خميني.  است آنچه مشخص است طبيعت مقابله با بختيار      . نوشته شده است  
يتي كه طبق شرع مقدس توسط حـق        مأموروزير را بر اساس       من نخست «بر تشكيل يك دولت     

ملـت بايـد از     .  تكليف است  اطاعت از مهندس بازرگان   . ام   شده تعيين كرده   تعالي به من واگذار   
. اين يك دولت معمولي نيست، اين يك دولت محكم و بـسيار قـوي اسـت               . وي اطاعت نمايد  

 خـشني قائـل     مجـازات جرمي كه اسالم براي آن      . شورش عليه اين دولت محاربه با دين است       
همه كساني كه ممكن است سعي كنند اين دولت را تضعيف نماينـد، هـشدار          من بايد به    . است

تهديدات وي به قدري مهلك و ترسـناك بـود          . »دهم، كه مجازات آنها واقعاً سخت خواهد بود           
ن نمـود كـه   ي بـا شـتاب بـه مطبوعـات خاطرنـشا      اهللا رفـسنجان    كه يكي از دستياران وي، آيـت      

در عـين حـال،     . كنـد     جمهوري اسالمي، آزادي بيان عقايد و انتقادات از دولت را تـضمين مـي             
  . اراده خود را مبني بر ادامه حكومت به عنوان تنها دولت قانوني ابراز نمودبختيار
 مبنـي بـر   اهللا خمينـي  آيت تأكيد  به ما گفت   در تهران   مدير مدرسه مذهبي حسينيه ارشاد     -4

 اهانت به مقدسات است، به سادگي اشاره به اين حقيقـت دارد             اينكه مخالفت با دولت بازرگان    
  .ودكه خداوند به كساني كه از دولت اطاعت نكنند با رحمت نظاره نخواهد نم

آورد و    اي بـراي مـردم بـه وجـود مـي             قابـل مالحظـه     مـشروعيت  به هر حال كه اين فتـوا،      
  .توجه خواهد بود العمل عمومي آن قابل عكس
كـه  چرا .  ديروز عصر، تظاهرات خياباني پس از خروج مردم از مساجد انجام شده است           -5

 بريـده شـده اسـت ولـي زمـان آن            اند كه سر يك نفر پاسبان در كاشـان          اعالم نموده مطبوعات  
مسئوليت ) دانيم    معني آن را نمي   (» منصورون«يك گروه جديد تروريستي     . مشخص نشده است  

 قانون اساسـي    فداييانگروه دست راستي    .  را به عهده گرفته است      پليس كرمان  رئيسقتل اخير   
را  UPIگـذاري اخيـر در دفـاتر          بمب) اند     اقدامي جز انتشار اعالميه انجام نداده      كه تاكنون (ايران  

يك گروه ديگر كه خـود را سـربازان          .محكوم نموده و خواستار مجازات عاملين آن شده است        
هاي تهديـدآميز    تلفناند هنوز، به طور مرتب به كنسولگري در اصفهان   ناميده فدائي امام خميني  

 را كه به مـردم سـفارش        خميني دهد كه سعي نموده نوار سخنراني       كنسول گزارش مي  . كنند  مي



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

55

از شـنيدن آن     نموده مزاحم خارجيان نشوند براي آنها پخش نمايد، ولي سربازان فدائي خميني           
  .اند امتناع نموده

 و تشكيل    انحالل ساواك  : رأي مثبت داده است     امروز مجلس به دو برنامه كليدي بختيار       -6
 نفـره از نماينـدگان   22استعفاي اولـين گـروه    .  زمان قبل  يدادگاه براي رسيدگي به جرائم وزرا     

امـروز جلـسه رأي     . ، مگر اين كه نظر خـود را عـوض كننـد           مجلس، امروز قطعي نخواهد شد    
  !» بايد برودبختيار«اعتماد برگزار نشد ولي هزاران نفر به مجلس تلفن كردند 

جرايـد  . هـستند » اليراليـت «ها بار ديگر به دنبـال اجـراي نمايـشي از نـوع                ماركسيست -7
انـد كـه       دبيـر حـزب تـوده منتـشر كـرده          ]كيـانوري [پور    را با نورالدين كيان    مصاحبه نيوزويك 
حزب جداگانه ديگـري بـه نـام حـزب     .  اعالم نموده است نهضت اسالمي  باهمبستگي خود را    

، سـه  اسـت   لنينيست واقعـي در ايـران     - تنها حزب ماركسيست   دكن   كه ادعا مي   كمونيست ايران 
به يكي از خبرنگاران گفت، حزب توده به        » آذريون«هفته قبل تشكيل شده و دبير كل آن، با نام           

به نظر  : نظريه(جوهره گروههاي   .  اعتبار خود را از دست داده است       علت خدمتگزاري به مسكو   
 فوريه، كه قرار است چريكهـاي  8 صبح روز    چپي  دست) باشد  ين حزب مائوئيست مي   رسد ا   مي

ايـن تظـاهرات    .  در خيابان شاهرضا رژه بزرگي برقرار نمايند، مشخص خواهد شد          فدايي خلق 
ـ        سال قبل در گيالن    9براي بزرگداشت سالروز قيام       رهبـر چريكهـا     ي است كه در آن بيژن جزن

  .وي بعدها در زندان مرد. دستگير شد
اند هر شهردار جديدي كـه توسـط شـوراي شـهر انتخـاب شـود نخواهنـد               اعالم نموده  -8

ه هنـوز بـه      كـ  در يك اقدام مشابهي، انجمن كارمندان انقالبـي وزارت امـور خارجـه            . پذيرفت
  .شدند) آمريكاسفير ايران در  (دهند خواستار بركناري زاهدي تحصن خود ادامه مي

 وزير دادگستري سابق ظاهراً به اتهام فـساد و ارتـشاء بازداشـت شـده                 غالمرضا كيانپور  -9
 ،ي مكالمه تلفني با يكي از جرايد      پس از اولين گزارش در مورد دستگيري وي، نامبرده ط         . است

انـد كـه وي       مقامات حكومت نظامي مجدداً اعالم نموده     . گزارش مزبور را تكذيب نموده است     
رود  انتظـار مـي  . بازداشت شده و از آن تـاريخ تـاكنون خبـري از وي بـه دسـت نيامـده اسـت           

انـد    الخروج شده    نفر از ايران ممنوع    3000هاي خيلي بيشتري صورت پذيرد و بيش از           بازداشت
  .تا به موارد آنها رسيدگي شود

ي كه اخيـراً بـار ديگـر مـشهور شـده بـود، روز               اصغر حاج سيدجواد     برابر اطالع علي   -10
دفتـر  . گذشته به علت درج مقاله انتقادآميزي در جرايد بر عليه ارتـش، بازداشـت شـده اسـت                 

اي هشدار داده است كه هر كسي روحيه پرسنل ارتـش   دور اعالميهرياست ستاد ارتش نيز با ص     
 ،به هر حال دستگيري جـوادي   . را تهديد يا تضعيف نمايد در دادگاه نظامي محاكمه خواهد شد          

 عقيده  همممكن است او قبل از دستگيري فرار كرده باشد و رابط، با مخالفين              . نشده است تأييد  
  .برد  بجاي زندان در مخفيگاه به سر مياست كه جوادي

كنند تا از    فعاليت ميها در مناطق جنوبي تهران   بعد از ساعات منع عبور و مرور، گشتي    -11
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د رسـ   با وجـود اينكـه بـه نظـر مـي          .  و چپاول جلوگيري به عمل آورند       ها و غارت    گري  وحشي
هـا تعـداد زيـادي از افـراد           دهند معهذا گشتي    مقامات حكومت نظامي تا حدي نرمش نشان مي       

  .اند متخلف را دستگير نموده
 امروز در جنوب تهران جمعيت انبوهي گرد هم آمـده و حـداقل در مقابـل سـاختمان                   -12

ي در  اند با وجود اينكه جو بالقوه درگيري وجـود داشـت، تـاكنون گزارشـ                مجلس تجمع نموده  
تـري انجـام      رود فردا تظاهرات گـسترده      انتظار مي . ايم  مورد زد و خورد احتمالي دريافت نكرده      

 مبنـي بـر انجـام تظـاهرات         اهللا خمينـي    تمامي اين تظـاهرات در پاسـخ بـه دعـوت آيـت            . شود
ارتش صبح امروز با يـك مـانور بـه          . شود   انجام مي  آميز در پشتيباني از دولت بازرگان       مسالمت

 روي    در ارتفـاع كـم     4- دقيقـه هواپيماهـاي اف     30براي مدت بيش از     . دولت موقت پاسخ داد   
 با پـرواز خـود قـدرت ارتـش را بـه نمـايش               كوپتر  هليتعداد زيادي   .  پرواز نمودند  شهر تهران 
  . گذاشتند

انـد ولـي اوضـاع         تظاهرات كوچكي را گزارش نموده      و شيراز  ، اصفهان كنسولگريهاي تبريز 
دهد كه ديروز هنگامي كه سه نفر از كارمنـدان             گزارش مي  با اين حال كنسول اصفهان    . آرام بود 
.  در حال عبور با خودروي خود بودند مورد سوءقصد قـرار گرفتنـد   سازي بل كوپتر  هليشركت  

يك موتورسيكلت در كنار آنها حركت كرد و سرنشين آن سه بار با اسلحه كمري كاليبر بـزرگ                  
دو گلوله بدون برخورد با كسي از داخـل خـودرو عبـور نمـوده و گلولـه                  . به آنها شليك نمود   

از خودرو شليك شده به طور كلي به هـدف اصـابت   سومي كه پس از جلو زدن موتورسيكلت      
اند كه از تجمع بـا         توصيه نموده  آمريكاييان به    در اصفهان   نظامي مقامات حكومت . نكرده است 

به منظور سعي   . هم اجتناب نمايند و خود را در موقعيتي قرار ندهند كه مورد هدف واقع شوند              
هـاي آنهـا موجـب          ي كه بيانيه  اهللا طاهر   ي و آيت  اهللا خادم    آيت هاي ناگوار،   در احتراز از موقعيت   

ييان را حفاظت نموده آمريكااند كه   اي از مسلمانان خواسته ايجاد تشنج گرديده با صدور اعالميه 
مـده اسـت كـه بـر اسـاس قـوانين            در اين بيانيـه آ    . و هرگونه اقدامي عليه آنها را گزارش كنند       

  .نوازي اسالمي، اين افراد مهمان ما هستند و بايستي از آنها محافظت به عمل آيد مهمان
  سوليوان

  
  40سند شماره 

  1357 بهمن 17 ـ 1979 فوريه 6  سري
  نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  32034 ـ سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: از

  137گزارش وضعيت ايران، شماره : موضوع
  )سري ـ تمام متن (-1
كوشد كنترل    رسد، ايران اولين روز را با داشتن دو دولت رقيب كه هر يك مي                به نظر مي   -2

 و شـهرهاي بـزرگ     در تهـران  . ري كرده باشد  اي جديد سپ    را در دست خود بگيرد، بدون حادثه      
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 گيجـي   در حركتهاي اخير خميني   . ديگر درگيري و برخوردي روي نداد ولي اوضاع متشنج بود         
  .و احساس عدم اطمينان وجود دارد

» موقـت «ري دولـت    اميدي هست كـه برقـرا     .  بعداً چه اتفاقي خواهد افتاد روشن نيست       -3
. وزير باشد   اي از مذاكرات جدي بين نيروهاي مذهبي و نخست          درآمد دوره    احتماالً پيش  خميني

زمـاني ممكـن اسـت      . اي به برخـورد عجوالنـه ندارنـد         دولت ايران و نه جنبش اسالمي عالقه      
ها   خانهآنان به نوبه خود بكوشند در وزارت       وزرا را معرفي نمايد و       برخورد روي دهد كه خميني    

در ميـان مخالفـان و در ميـان         (اين نگراني نيز هست كه نيروهاي راديكـال         . اعمال قدرت كنند  
آميز ولي شكننده كنوني را كه برقـرار          جويانه مخالفند، توازن صلح     حل مسالمت   كه با راه  ) ارتش

  .زننداست، برهم 
 تأسـيس  و   ، اليحـه انحـالل سـاواك       امروز مجلس به دو اليحه مـورد حمايـت بختيـار           -4

در زمـان   . دادگاههايي براي محاكمه وزراي سابق، رأي مثبت داد و آنها را بـه تـصويب رسـاند                
  » بايد برودبختيار«: دنددا گيري هزاران نفر دور ساختمان مجلس جمع بودند و شعار مي  يرأ

گويـد كـه دوره       كند، مي   ن كار مي   امور خارجه ايرا     منبع كه در جاي حساسي در وزارت       -5
 كه در غيبت اخيـر      همايون اسد. پذيرد   روز هفدهم فوريه پايان مي      در واشنگتن  سفيري زاهدي 

 سرپرستي سفارت را به عهده داشته از طرف دولت به عنوان سرپرست دائمي برگزيـده                زاهدي
  .خواهد شد

  وزير امور خارجه ايران در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشته كه ايران پيمان سـنتو               -]6[
خـروج  . رود اين تصميم براي تصويب رسمي تقديم كابينه گردد          نتظار مي ا. را ترك خواهد كرد   

  .از پيمان مطابق مواد آن صورت خواهد گرفت
  

  اقتصادي ـ نفت
ميــزان ذخيــره و تقاضــاي همــه . رود  بــشكه در روز بــاال مــي680000 توليــد نفــت تــا -7

كاهش كمي كـه در     . دهاي نفتي به جز نفت سفيد و گازوئيل در وضع متعادلي قرار دار              فرآورده
  .توليد نفت سفيد و گازوئيل به وجود آمده آن قدر وسيع نيست كه مشكالت جدي ايجاد كند

 نوشته و امضاء شده، اين هفتـه در شـركت           اي كه توسط كميته انقالبي صنعت نفت         نامه -8
 را  رتبه شـركت ملـي نفـت ايـران           مقام عالي  31ه،  نام. گشت   دست به دست مي    ملي نفت ايران  

در اين لحظه معلوم نيست اگر آخرين مقام باقيمانـده مـديريت اخـراج              . نمايد      متهم به فساد مي   
  . به كار خود ادامه خواهد داد يا خيرگردد، شركت ملي نفت ايران

ج ماهي كه اعتصابات ايران را فلج كرده حقوق كارمندان اعتصابي قطع نـشده          در تمام پن   -9
توانـد حقـوق نـوزدهم فوريـه كارمنـدانش را             بر پايه پرداخت نقدي، دولت ايـران نمـي        . است

، كه ناچاراً بـه چـاپ       با وجود اين ممكن است با قرض گرفتن از بانك مركزي          . پرداخت نمايد 
  .درت خواهد ورزيد، كمبود پولي خود را جبران نمايداسكناس مبا
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  ييانآمريكاامنيت 
ايـران را تـرك     فرماندهي هـوابرد نظـامي      يي با پروازهاي    آمريكا 200 امروز در حدود     -10
انتظـار  ) اند تعدادشان معلوم نيـست      ييان كه با پروازهاي خارجي ديگر رفته      آمريكاو بقيه   . گفتند
به علت نگراني از فقدان خدمات كنتـرل  .  پرواز داشته باشد20141رود فردا صبح هواپيماي     مي

همـه شـركتهاي هواپيمـايي      . ن همچنان پروازي نخواهد داشـت     آمريك  هوايي در برج تهران پان    
  نسو                                                                          .عمده ديگر پرواز دارند

  
  41سند شماره 

  1357 بهمن 17 ـ 1979 فوريه 6  محرمانه
  تهرانـ  72 منطقه ،دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي: از
  سي.  واشنگتن دي،قات ويژه نيروي  هواييستاد فرماندهي تحقي: به

  عمليات تروريستي ادامه دارد: موضوع
آميـز متعـددي     مسئوليت انجام فعاليتهاي خـشونت    اقدامات  : خالصه) بندي  بدون طبقه ( -16

تـاكنون  .  بـه عهـده گرفتـه شـده اسـت          ]توحيدي صف [  و گروه توحيد   توسط مجاهدين خلق  
احتمـاالً بيـشترين    .  به عنـوان يـك سـازمان تروريـستي شـناخته شـده نبـود               موجوديت توحيد 

  . افراد مستقل صورت گرفته است وفعاليتهاي اخير توسط گروهها
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  :  جزييات-22
هـا    سياستگذاري. اين گزارش حاوي اطالعات پرورش نيافته است      ) بندي  بدون طبقه  (-الف

  .نبايد به تنهايي بر اساس اين گزارش انجام يا اصالح شوند
 زبان ايراني هستند كه مطالب       هاي اخير جرايد انگليسي     منابع، شماره ) بندي  بدون طبقه  (-ب

  .اند  هاي تروريستي در ايران درج نمودهزير را در مورد فعاليت گروه
 كه ظاهراً وابسته به مجاهـدين اسـت، مـسئوليت تـرور             گروه توحيد -)بندي  بدون طبقه  (-1

  . به عهده گرفت، در تهران79 فوريه 2منجر به قتل يك عضو ساواك را در تاريخ 
هشدار داد هر كسي را     » مندگان راه قانون اساسي   سازمان چريكي رز   -)بندي  بدون طبقه  (-2

اهللا استعفا     بپيوندد ترور كرده و اعضاء مجلس را كه به پشتيباني آيت           كه به دولت موقت خميني    
  .رساند اند به قتل مي داده

 المـه تلفنـي بـا دفتـر يونايتـدپرس          طـي مك    چريكهاي گروه توحيد   -)بندي  بدون طبقه  (-3
  . فوريه به عهده گرفته است4 را در گذاري دفتر خبرگزاري يونايتدپرس مسئوليت بمب

از گروههاي چپگرا دعـوت     ) چريكهايي فدايي خلق   ( خلق فداييان - )بندي  بدون طبقه  (-4
 راهپيمـايي  1970 در سال به يادبود سالگرد قيام سياهكل 79 فوريه  8به عمل آورده است تا در       

  . واقع شده است در استان گيالنسياهكل. كنند
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  .پيمايي شركت كنند نفر در اين راه80000شود بيش از  بيني مي پيش
، ارزيابي سند   فوريه تهران  5 تا   3 زمان و مكان حادثه      -79 فوريه   4براي  : تاريخ كسب خبر  (

  )Sرديف 
  ).72، قسمت آوري كننده سوليوان جمع (- و كيهان اينترنشنالتهران ژورنال: منبع
منبع افسر روابط عمومي مستشاري نظامي است كه قابليت اعتماد به           ) بندي  بدون طبقه  (-ج

  نماينده خبرگزاري يونايتدپرس   سعيد رضوي : گزارش به شرح زير است    . وي تعيين شده است   
زا   با بمب آتش79 فوريه 4طالع داده است كه محل سكونت وي بعد از ظهر            به منبع ا   در تهران 

  .مورد حمله قرار گرفته است
منبع فرعي توضيح داده است كه بمب مزبور نسبتاً پيچيده از يك محفظه فلزي بـا چاشـني                  

اصابت به ديوار نزديك به يـك        آتش به داخل خانه نفوذ نكرده اما با       . زنه تشكيل شده بود     آتش
منبـع فرعـي    . نجره آتش گرفته و خسارت كمي به قسمت خارجي ساختمان وارد آورده است            پ

 پس از انفجار به وي تلفن شده و يك مرد ايراني مـسئوليت ايـن حادثـه را از                     گفت چند دقيقه  
ـ             جانب گروه توحيد   ، كارمنـد   ل گـريم  او به عهده گرفته و اظهار داشته كه گروه وي همچنـين پ

 را بـه قتـل رسـانده         سرگرد نيروي هوايي اياالت متحده     ، و الري ديويس   شركت خدماتي نفت  
هـاي متعـددي بـه وي شـده اسـت و خـود را              او گفته يك هفته قبل از اين حادثه تلفـن         . است
ها توسط يك نفر      كردند ولي نظر هم اين بود كه كليه تلفن          نده گروههاي مختلفي معرفي مي    نماي

و ها اين بود كه منبع فرعـي مطـالبي بـه نفـع گروههـاي تروريـستي                      هدف از تلفن  . بوده است 
  .مخالف منتشر نمايد

 بخش   به دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي      مأمورمنبع يكي از پرسنل     ) بندي  بدون طبقه  (-د
 يك برگ اعالميـه را كـه بـه          79 فوريه   2منبع در   :  بوده و موارد زير را گزارش نموده است        72

ماشين وي در منطقه كوي تخت در شمال        . ماشين شخصي وي الصاق شده بود پيدا كرده است        
آرم روي برگـه بـه يكـي از گروههـاي بـزرگ        منبـع تـشخيص داده كـه        .  پارك شده بود   تهران

  .تروريستي در ايران تعلق دارد
 ؛ منبـع    A-1 ارزيابي   - تهران 79 فوريه   2 تاريخ و محل كسب خبر       79 فوريه   2: تاريخ خبر (

  ).؛ اوليسستوان الري نيلي
 پيـدا   اين است كه در خودرو شخصي نيلي      منبع بررسي برگه اعالميه     ) بندي  بدون طبقه  (- ه

هايي   اطراف آن عكس  .  چاپ شده است   روي برگه آرم و اسم مجاهدين خلق ايران       . شده است 
ايـن  . اند، چـاپ شـده اسـت        از اعضاء گروه كه در گذشته توسط نيروهاي دولتي به قتل رسيده           

. باشد   با جمالت عربي از قرآن در كنار آن مي         اهللا خميني   ميه همچنين حاوي عكسي از آيت     اعال
در پـشت   . »ييآمريكـا  مرگ بـر هـايزر    «در پايين صفحه با دستنويس فارسي نوشته شده است          

كـشند،   شرم بر فرمانـدهاني كـه مـردم را مـي          «صفحه نيز با دستنويس فارسي نوشته شده است         
وز شـنبه   ر. مردم مسلمان هـستند نـه خيانتكـار       . اند  سربازان، هشيار باشيد، آنها شما را گول زده       
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ييـان، بـا    آمريكا، مـرگ بـر      مرگ بر هـايزر   . اند   كشته شده   نفر در تهران   1455) 789 ژانويه   28(
هاي هـر دو روي صـفحه توسـط           رسد دستنويس   به نظر مي  » .د به مردم بپيونديد   هاي خو   سالح
نويس    توسط روان   هاي اعالميه   نوشته.  نه در زمان چاپ آن     ،كننده نهايي نوشته شده است      توزيع
؛ 79 فوريه 3كسب خبر   تاريخ و محل-79 فوريه 3تاريخ حادثه  . (قرار گرفته است   تأكيد   مورد
  ).؛ اوليس منبع مشاهدات دفتر تحقيقات ويژه نيروي هواييA-1ارزيابي . تهران
 منبع يك مقـام قابـل اعتمـاد ايـاالت متحـده           )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه (-و

 كـه در مـورد گروههـاي        مايندگان اياالت متحده  دهد كه در بحث با ساير ن        است و گزارش مي   
گونـه اطالعـي از       تروريستي و عمليات آنها مطلع هستند به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه هـيچ                

بار را به     گروههاي جديد تروريستي كه اخيراً با تبليغات زياد مسئوليت انجام فعاليتهاي خشونت           
آوري شـده در مـورد ايـن           او اضافه نموده كه اطالعـات جمـع        .اند در دست نيست     عهده گرفته 

 تـاريخ و محـل كـسب        -79 فوريه   2زمان خبر   ( .اند  گروهها از گزارشات جرايد استخراج شده     
  ).؛ سوليوانOC-1 7200 منبع B – 2؛ ارزيابي تهران. 79 فوريه 5خبر 

 همـان   مجاهدين خلـق ايـران     ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -انهمحرم: (كننده  نظريات تهيه 
 و سـه    آمريكـا گروه تروريستي هستند كه مسئوليت قتل سه نفر از پرسنل نظامي اياالت متحده              

ل را به عهده گرفته است، به صورت قهرمانـان ملـي در             المللي راكو    بين شركتنفر از كارمندان    
، از زمانهاي بسيار قبـل      گروه توحيد . اند    بين بسياري از جوانان طرفدار انقالب در ايران، درآمده        

كـار و بـه       به صورت غيرفعال وجود داشتند و طرفدارانش بيشتر از دانشجويان بـسيار محافظـه             
گونه   دانشگاهها حضور دارند ولي هيچ    از   تا ده نفري هستند كه در بسياري         5هاي    هصورت گرو 

وليت بسياري از اقدامات خونبار اخير را افرادي يا گروهـي بـه             ئمس. اند  سابقه تروريستي نداشته  
ريستي واقعـاً  اي دال براينكه چنين گروه ترو گونه نشانه  به عهده گرفته است ولي هيچنام توحيد 

رود كـه بـسياري از اجراءكننـدگان          در ايـن شـرايط، احتمـال مـي        . وجود دارد در دست نيست    
قـرار  » مجاهـدين «يا » توحيد«كنند خود را تحت نام  بار، سعي مي  آميز خشونت   عمليات موفقيت 

 يعنـي چريكهـاي     با ادامه اين وضع، تشخيص فعاليتهاي مجاهدين و گروه بـزرگ ديگـر            . دهند
در حـال حاضـر در مـورد     .تـر خواهـد شـد    ، از اقدامات افراد منفرد، بسيار مـشكل    فدايي خلق 

به جز اعالميه آنها كه اخيراً در جرايد ايران         » سازمان چريكي رزمندگان راه قانون اساسي ايران      «
 به دست آمده اگرچـه كمـي        هدين خلق اي كه از مجا     اعالميه. منتشر شده است در دست نيست     

 بـر روي آن     اهللا خميني   دير است اما چيز غيرعادي نيست اما نكته قابل تذكر وجود تصوير آيت            
  . باشد مي

 را از مدتها قبـل وابـسته بـه           مجاهدين خلق  مسايلافسران آگاه در اين     ) مقامات(بعضي از   
حـاكي از اعـالم فعاليـت توسـط گروههـاي تروريـستي             ،  گزارشات قبلي . اند  دانسته   مي خميني

 و گـروه    بـا تـرور گـريم     » موحـدين «مطلب جالب توجه اين است كه گروه         .باشد  متعددي مي 
  .اند براي خود كسب اعتبار نموده» ديويس«با ترور » توحيد«
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  42سند شماره 
  1357 بهمن 17 ـ 1979 فوريه 6  سري

    246  ـ اشتوتگارت،آمريكاكنسولگري : از
  فوريـ  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  ، توكيو، تهران، پاريس، لندن در بنآمريكاهاي  سفارتخانه: رونوشت
  آمريكاستاد مشترك ارتش و وزارت دفاع 

  كاركنانها در طرح خروج  همكاري با ژاپني: موضوع
  .)سري، تمام متن( -1
 بـود و ابتـدا بـه ديـدار          ت فوريـه در اشـتوتگار     5 روز    از سفارت ژاپن در بن      كوروكاوا -2

 رفتـه و در آنجـا مـورد         سركنسول رفته و سپس به همراه من به ستاد فرماندهي ارتش در اروپا            
ات بحرانـي    كـه فرمانـدهي تـيم اقـدام         كريست ارتشبدو  ) 3از ركن    (استقبال درياساالر كارول  

  .نيروهاي اروپايي مخصوص ايران را به عهده دارد قرار گرفت
 و اعـضاي تـيم اقـدامات بحرانـي           كريـست  ارتـشبد اي بـا حـضور        در پي اين ديدار جلسه    

  .  برگزار گرديدنيروهاي اروپا
 20 تبعـه ژاپنـي در ايـران را تـا            3974 موقعيـت     اطالعات مربوط به تعـداد و       كوروكاوا -3

 و  در تهرانآمريكااكنون در اختيار سفارت       وي اظهار داشت اين اطالعات هم     . ژانويه ارائه نمود  
كرد كـه    تأكيد   كوروكاوا. گرفته است  قرار    و آلمان  ، انگليس همچنين در اختيار دولتهاي فرانسه    

 باشد مبني بر اينكه اگـر دولـت ژاپـن            مي آمريكا نگران كسب تضمين حتمي دولت       دولت ژاپن 
 تاكنون به   لت ژاپن دو.  با تخليه اتباع ژاپني موافقت نمايد      آمريكانتواند خودش اقدام كند دولت      

اتباع خود توصيه كرده است كه ايران را ترك نمايند اما خروج آنها هنـوز داوطلبانـه بـوده و از                 
 شخصاً در مورد اينكه اگر خطوط تجـاري در          كوروكاوا. گيرد  طريق خطوط تجاري صورت مي    

يزات خودشان وجـود داشـته باشـد، دولـت          دسترس نباشند و يا ساير محدوديتها در مورد تجه        
 قانون اساسي ژاپن.  بتواند به تنهايي اقدامي جهت تخليه افراد انجام دهد اظهار ترديد نمود      ژاپن

به دولت اين كشور اجازه استفاده از هواپيماهاي نظامي يا اعزام نيروهاي ارتـشي بـه خـارج را                   
 از ايـران   در طـرح دولـت ژاپـن جهـت تخليـه اتبـاع ژاپـن              ارتش ژاپن دهد وعالوه براين      نمي

  .مشاركت ندارد
 بـوده   و از طريق سفارت ژاپن در بنريزي اين كار فقط به عهده وزارت خارجه ژاپن        برنامه

كشد مبني بر اينكه آيا       اي را پيش مي     اين موضوع مسئله  . يردگ  و توسط اداره سياسي صورت مي     
 بايد يك نظامي باشد يا غيرنظامي تا در جلسات بعدي فرمانـدهي نيروهـا               نماينده سفارت ژاپن  

  . مشورت نمايد مجبور است در اين مورد بالفاصله با ژاپنشركت كند و كوروكاوا
 و مقـر    ELGتوضيح داده بود، مجـدداً نقـش        فرماندهي اروپا    به همان ترتيبي كه نماينده       -4

 و طراحي خاص عمليات تخليه اتباع ژاپنـي از ايـران بـا              Eمركزي و نيز كاركردهاي كلي طرح       
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اي   خهنيـز نـس   فرماندهي اروپا   نماينده  .  تشريح نمودم  حمايت نيروهاي نظامي را براي كوروكاوا     
 در خـصوص     و آلمان  ، انگليس از دستورالعمل مورد توافق افسران رابط نيروهاي مسلح فرانسه        

تالشـهاي  مديريت فعاليتها و تالشهاي مشترك را در اختيار وي قرار داد و خاطرنشان كرد كـه                 
 تأكيـد  ستورالعمل مزبور بـوده اسـت؛ وي    هاي ملي و تدوين د      مشترك شامل مشاركت در طرح    

كرد كه اين اسناد، اسنادي تماماً داخلي هستند كه در اختيار ستاد مشترك فرماندهي و سـفارت                 
در صـورتي كـه وزارت امـور خارجـه     . (انـد   در تهران نيز قرار گرفتـه     ] آمريكااحتماالً سفارت   [

مركـز  شـود كـه نـسخه         ستورالعمل را دريافت نمايد، پيـشنهاد مـي       تاكنون موفق نشده كه اين د     
 كه براي ستاد مـشترك فرمانـدهي ارسـال          79ژانويه  ي نيروهاي آمريكا مستقر در اروپا       فرمانده

  .)شده است را درخواست نمايد
 در ايران، محرز گرديـد كـه مهمتـرين مـشكل      بر اساس پراكندگي جغرافيايي اتباع ژاپن      -5

 در ايـن     تبعه ژاپـن   172 ژانويه، تعداد    20 است؛ چرا كه تا تاريخ       فرارو، مربوط به بندر شاهپور    
با عنايت به فقدان امكان تخليه به وسيله هواپيما، تنها مـسير ممكـن بـراي                . اند  بندر ساكن بوده  

شخص نمـاييم كـه آيـا از آن منطقـه           البتـه بهتـر اسـت مـ       . خروج اتباع، مسير آبي خواهد بـود      
كنند يا خير؛ چرا كه در صورت عبور كشتيهاي دولتـي، خـروج     عبور مي  هاي دولتي ژاپن    كشتي

 متعهـد شـد كـه در خـصوص ايـن موضـوع           كوروكـاوا . دردسرتر خواهد بود    اتباع آسانتر و بي   
  .تحقيقات الزم را به عمل آورد

 بايست در فرايند ارزيابي     شد كه دولت ژاپن    تأكيد   ر موارد فوق، بر اين نكته نيز       عالوه ب  -6
گونـه     هـيچ   اظهار داشت كه دولـت ژاپـن       كوروكاوا. و بازرسي اتباع تخليه شده مشاركت نمايد      

 ندارد اما اين امكان وجود دارد كه در صورت نياز،  دفتر و يا نمايندگي كنسولي در بندر شاهپور       
افزون بر اين موارد، دو نكته ديگر       .  امروز در آن بندر استقرار يابد      ژاپن] سفارت[افسر كنسولي   
اول اين كه دولت ژاپن بايست در فرايند بازرسي و ارزيابي و سپس انتقال اتبـاع  : نيز مطرح شد  

هـاي    ك نقطه امن و مراحل بعدي مشاركت داشته باشد؛ و دوم اين كه هزينـه              خود از ايران به ي    
 پرداخـت   آمريكـا  تحت حمايت نيروهاي نظامي كه از ناحيـه ايـاالت متحـده              انتقال اتباع ژاپن  

موضـع دولـت ژاپـن ايـن        . مسترد گردد ] به اياالت متحده   [شود، بايست توسط دولت ژاپن      مي
اما در صـورتي    . هاي مربوطه را پرداخت نمايند      است كه اتباع خارج شده شخصاً بايست هزينه       

ها به دولـت ايـاالت متحـده           رأساً اقدام به پرداخت هزينه     كه اين امر محقق نگردد، دولت ژاپن      
 تشريح شد كه در فرايند تخليه اتباع با حمايـت  اين حقيقت براي كوروكاوا   .  خواهد كرد  آمريكا

نيروهاي نظامي، زمان از اهميتي حياتي برخوردار است و در نتيجه امكان اخـذ هزينـه از افـراد                   
  . خواهد شدها بعداً تقديم دولت ژاپن وجود ندارد و به همين دليل صورت هزينه

 تخليه اتباع   -شد كه تمامي اين عمليات     تأكيد    بر اين نكته    در جريان گفتگو با كوروكاوا     -7
 و تحـت حمايـت نيروهـاي    آمريكا از ايران با استفاده از هواپيماهاي نظامي اياالت متحده        ژاپن

 و از سـويي    و ژاپن  آمريكاز يك سو منوط به توافق دولتهاي اياالت متحده           ا -نظامي اين كشور  
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باشد كه     با تخليه اتباع خود از ايران مي        و آلمان  ، فرانسه ديگر منوط به موافقت دولتهاي انگليس     
خاطرنشان  فرماندهي اروپا    نمايندگان. حظه موافقت غيررسمي صورت گرفته است     البته تا اين ل   

  .اند يي دريافت نكردهآمريكااند كه تا اين لحظه مجوز خروج اتباعي به غير از اتباع  كرده
 بـر    در خصوص خروج اتباع خود از ايران، عالوه         تصريح كرد كه دولت ژاپن      كوروكاوا -8

 و  دولتهـاي آلمـان   . ، نيـز گفتگوهـايي ترتيـب داده اسـت         آمريكامذاكره با دولت اياالت متحده      
 از اين عمليات حمايت نكرده است؛       اند اما دولت فرانسه      با اصل موضوع موافقت كرده     انگليس
دهد اين عمليـات در فـضايي دوجانبـه و بـين               اعالم كرده است كه ترجيح مي       به توكيو  پاريس
و با مشاركت آلمان، انگليس و       صورت پذيرد تا اين كه از طريق فرماندهي اروپا            و ژاپن  فرانسه
 در تهـران بـه سـفارت ژاپـن        ] آمريكـا  [، سفارت بنا به گفته كوروكاوا   .  سازماندهي شود  آمريكا

ژاپـن در   توصيه كرده است كه تعيين تكليف نهـايي موضـوع را بـه وي و مـذاكرات سـفارت                    
 ELG خواسـته شـده بـود كـه نظـر            ضـمناً از سـفارت ژاپـن در تهـران         .  واگذار نمايد  واشنگتن

 من مجدداً اظهارات قبلي خـود بـه كوروكـاوا         .  را نيز در اين خصوص جويا شوند       اشتوتگارت
دستورالعمل طراحـي شـده در هـدايت و رهبـري            ، فرماندهي اروپا و      ELGدرباره نقش خاص    

تنها . نيز از اين مقوله حمايت كردند     فرماندهي اروپا    ن كه البته نمايندگا   عمليات را تكرار كردم؛   
به منظور   ارجاع داده شود طراحي عملياتي فرماندهي اروپا         بايست به اشتوتگارت    اي كه مي    نكته

بـود كـه   بر ايـن بـاور   فرماندهي اروپا نماينده . (اسكان افراد مازاد يعني همان اتباع ژاپني، است  
گونه مشكل غيرقابل رفعي وجود ندارد و تنها مشكل فرارو امكانات مناسب حمـل و نقـل                   هيچ

البتـه ايـن موضـوع منـوط بـه       .)  خواهد بود   جهت انتقال افراد از بندر شاهپور      - كشتي -دريايي
 و تعهد آن دولـت دال بـر انجـام ايـن              اتباع ژاپن   با خروج  آمريكاموافقت دولت اياالت متحده     

  . خواهد آمدباشد كه پاسخ نهايي آن از واشنگتن عمليات مي
كردند كه اين گفتگو مفيد فايـده        تأكيد   آمريكا و هم نماينده اياالت متحده       كوروكاوا هم   -9

 در زمينه طراحي عمليات     اهداف اوليه مورد نظر محقق گرديد از جمله اين كه ژاپن          . بوده است 
 دعوت بـه عمـل آمـد كـه بـه            كوروكاواضمناً از   . ارتباط برقرار كرد  فرماندهي اروپا   مستقيماً با   

فرمانـدهي اروپـا     و   ، فرانسه ، آلمان گان انگليس ، در نشستي با حضور نمايند     عنوان نماينده ژاپن  
برگزار خواهد شد و  فوريه در مقر مركزي فرماندهي اروپا    8ه در تاريخ    اين جلس . شركت نمايد 

  .من نيز در آن شركت خواهم نمود
  :گيري آني است  تصميم با عنايت به مطالب ياد شده، نكات ذيل نيازمند تمركز و-10
ايـم، صـرفاً زمـاني        ناميـده » گروه اشتوتگارت « در عملياتي كه ما آن را        مشاركت ژاپن ) الف

دولـت  .  را نيز برعهـده گيـريم      منطقي و قابل توجيه خواهد بود كه مسئوليت خروج اتباع ژاپن          
اند اما    مذاكره كرده ] آمريكاوزارت امور خارجه اياالت متحده      [ص با وزارت     در اين خصو   ژاپن

در صـورتي كـه دسـتور وزارت        . (كنند كه هنوز به آنها پاسخ قاطعي داده نـشده اسـت             ادعا مي 
 نحوي است كه به صورت تلويحي، اتبـاع ژاپنـي را نيـز               به  در تهران  آمريكاخارجه به سفارت    
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شـود كـه    بنابراين، توصـيه مـي  .) مشمول اين عمليات كرده، بايد مراتب صراحتاً مشخص گردد     
 تماس برقرار كرده و پاسـخ نهـايي و شـرايط            وزارت امور خارجه با سفارت ژاپن در واشنگتن       

  .، البته در صورت مثبت بودن پاسخ، را اعالم نمايداع ژاپنالزم براي خروج اتب
چنانچه ما مسئوليت خروج اتباع ژاپني از ايران را از طريق يـك عمليـات مـشترك بـا                   ) ب

تـوانيم     چگونه مي   برعهده بگيريم، مشخص نيست كه      و احتماالً فرانسه   ، آلمان دولتهاي انگليس 
، ، آلمـان   به همراه اتبـاع انگلـيس       با خروج اتباع ژاپن     و فرانسه  ، آلمان موافقت دولتهاي انگليس  

الي كه نيروهاي نظامي اين كشورها در منطقـه حـضور            را تضمين نماييم در ح     آمريكا و   فرانسه
 در منطقـه حـضور     داشته و مسئوليت اوليه تخليه اتباع را برعهده دارند اما نيروهاي نظامي ژاپن            

  . ندارند
توانيم قبل از اين كه، حداقل از بعد سياسي، به طور قطع بـه                اين در حالي است كه نمي     ) ج

يي را تضمين نماييم، بحث     آمريكاليسي، آلماني و فرانسوي به همراه اتباع        يقين خروج اتباع انگ   
  بنابراين، در چه شرايطي بايست موضوع را مطرح كنيم؟. خروج اتباع ژاپني را مطرح كنيم

 و   با توجه به مباحث صورت گرفته بين سفارتخانه هـاي كـشورهاي فـوق در تهـران                 ])د[ 
تـوان    مـي فرمانـدهي اروپـا      بـا مقـر مركـزي         و فرانـسه    آلمـان   ، انگليس مذاكرات افسران رابط  

گونه تعهد رسـمي      كرد كه مباحث تاكنون جنبه غير رسمي داشته و هنوز دولتها هيچ            خاطرنشان
  .اند اعالم نكرده

اطـالع     اشـتوتگارت از آن بـي       البته ممكن است مالحظاتي وجود داشته باشد كه ما در          -11
شود كـه وزارت امـور خارجـه     الذكر پيشنهاد مي ليكن با عنايت به بندهاي ب و ج فوق  . هستيم

ر سطحي مناسب با دولتهاي ميزبان       دستور دهد كه د     و پاريس  ، لندن  در بن  آمريكابه سفارتهاي   
 وارد مذاكره شده و تعهدات اجرايي الزم را دريافت نمايند تا از اين رهگذر طرح اشـتوتگارت                

    ميلر                                                                          .ابعاد عملياتي كاملتري به خود گيرد
  

  43سند شماره 
  1357 بهمن 17 ـ1979 فوريه 6  استفاده اداري محدود 

  0637  ـ.سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  كويت ،سفارت آمريكا: از
   در مورد آينده اُپكنظرات خميني: موضوع

اي تحليلي بـر اسـاس     مقاله»متاي عرب«زبان  و انگليسي» السياسه«زبان  هاي عربي  روزنامه -1
 كامالً آشـنا    اهللا خميني    اقتصادي آيت  اند با نظرات    اند كه مدعي     با افرادي به چاپ رسانده      گفتگو
 را رهبر آينده ايران فرض كـرده اسـت، در اواخـر سـال               بر اساس اين مقاله، كه خميني     . هستند

هـايش را بـه منظـور         كند تا برنامه   العاده دعوت مي    اي فوق    را به جلسه   جاري ايران اعضاي اُپك   
ابعاد اين برنامه شـامل بـازنگري       . به آنها آشكار نمايد   » ي آمريكا    از سلطه  رهايي بخشيدن اُپك  «

 با توجه به قوانين اقتصادي اسالم، تالش بـراي بـرآوردن نيازهـاي جهـان                هاي اُپك   در اولويت 
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 نفت و ساير ترتيبات براي هر كشور         قيمت. ندگان نفت خواهد بود   كن   منافع توليد  تأميناسالم و   
. متفاوت خواهد بود و احتماالً كشورهاي اسالمي نسبت به ديگران ارجحيـت خواهنـد داشـت               

قـوانين و   . المللي قطع خواهد شد     هاي نفتي بين    كنندگان نفت با شركت     نهايتاً اينكه روابط توليد   
وي اصـالح خواهـد شـد كـه قابليـت انعطـاف بيـشتري در معـامالت،          بـه نحـ  مقـررات اُپـك  

تــرين اصــل در  نظــر را كــه عــالي د و اصــل اتفــاقببخــشگــذاري و توليــد بــه اعــضا  قيمــت
 اين پيشنهادها را نپذيرنـد،      اگر اعضاي اُپك  . بزندشود، كنار      محسوب مي  هاي اُپك   گيري  تصميم

 خواهد شد و تالش خواهد كرد تا يك سازمان نفتي            اعضاي مسلمان اُپك   ايران دست به دامان   
  .اسالمي به وجود آورد

هاي نفتـي آمريكـايي و        هاي گذشته با شركت      بر اساس سياست جديد ايران، همه توافق       -2
مالحظـات  «پرتـوي    باطـل تلقـي شـده و در          ها از جمله اتحاد شـوروي       اروپايي و ساير دولت   

تر از سطح كنوني آن خواهد بود و از           سطح توليد نفت بسيار پايين    . بازنگري خواهد شد  » جديد
  .المللي استفاده خواهد شد حربه نفت به منظور تغيير ساختار اقتصاد بين

 نيز تمايلي به حمايـت      بسيار بعيد است كه حتي كشورهاي مسلمان عضو اُپك        : اتي نظر -3
 واقعاً چنين نظراتـي داشـته باشـد، مـسلماً در            خميني اگر. از چنين طرحي از خود نشان بدهند      

 يـك سـازمان     دارند كه سـازمان اُپـك      تأكيد   ، مقامات دولت  در كويت .  منزوي خواهد شد   اُپك
 به اينكه يـك سـازمان اسـالمي     رسدكنيم، يك سازمان عربي نيست چه         رار مي عربي نيست، تك  

  ميسترون                                                                                                              .باشد
  

  44سند شماره 
  1357 بهمن 18 ـ 1979 فوريه 7  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1917 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  27415خارجه امور ، ب ـ وزارت 1690 الف ـ تهران: مرجع

  بندر و گمركات و اثرات اقتصادي آنهاتوقف كار در : موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
نياز داريم تا دربـاره       كلمبيا  -هاي ترانس   ما به اطالعاتي درباره مالكين و آژانس      :  خالصه -2

. رود  وضعيت بنادر ايران به سمت فلج شـدن كارهـا پـيش مـي             . تلگرام مرجع ب گزارش دهند    
 دارويي تفكيك و معموالً پس از تأخير طوالني تـرخيص           مواد غذايي فاسد شدني، گندم و مواد      

اعتصاب در گمرك، به عالوه باعث بروز       . اند  برخي محصوالت كشاورزي صادر شده    . شوند  مي
حتـي بـه    . مشكالت بزرگ اقتصادي عموماً براي ايران خصوصاً براي هزاران تاجر شـده اسـت             

 تـا انبـوه كاالهـا در انبـار گمركـات            دنبال ازسرگيري كار، مدت زمان طوالني الزم خواهد بود        
يـك كـشتي در حـال    (انـد    مورد تبعيض قرار نگرفتهآمريكاهاي با پرچم     كشتي. ترخيص شوند 

تخليه محموله مواد غذايي است و پس از آن محصوالت كشاورزي ايـران را بـارگيري خواهـد      
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تلگـرام مرجـع   (شداري به دريانوردان باشد كنيم كه اين امر لزوماً ه  بنابراين ما تصور نمي   ). كرد
توانــد منجــر بــه  ، بــويژه آنكــه چنــين هــشداري در شــرايط حــساس سياســي كنــوني مــي)ب

  .پايان خالصه. سوءتعبيرهايي شود
 از  ايـم و هيچيـك      يي و غير آن تماس گرفتـه      آمريكا ما با بسياري از شركتهاي كشتيراني        -3

، آمريكـا  كلمبيـا، تحـت پـرچم         و هاي ترانس   هاي كشتي   يا آژانس  آنها قادر به شناسايي مالكين    
در صورت تهيه اطالعات بيشتر از سوي وزارت متبوع، ما دست بـه             ). تلگرام مرجع ب  (نبودند  

  .تحقيقات بيشتري خواهيم زد
در حاليكه  . كنند  هاي ورودي و خروجي را منتشر نمي         مقامات بندر ديگر فهرست كشتي     -4

 فعـالً   آمريكاهاي تحت پرچم      قي در دست نيست، ما معتقديم تعداد كمي از كشتي         جزئيات موث 
 كـشتي در    15 تا   10،   كشتي در بندر شاپور    20شود    تخمين زده مي  . در بنادر ايران حضور دارند    

  . كشتي در خرمشهر هستند100 و حداقل بندرعباس
هـا هـيچ حركتـي بـراي كـاهش اعتـصاب در               هاي مندرج در روزنامـه      ف اعالميه  برخال -5

مواد غذايي و دارويـي و ديگـر ملزومـات ضـروري تـرخيص              . گمركات صورت نگرفته است   
. گيرند  شوند اما حتي اين كارها به صورت پراكنده و با تأخير زيادتر از حد معمول انجام مي                  مي

بـه  » اقدامات تند چپگراها  «اسطه اعتصاب كارگران بندر و      به عالوه گمرك، عمليات بندري به و      
گويد كه معموالً مانع بـارگيري   اين مطلب را يك منبع قابل اطمينان مي. شدت مختل شده است  

گـزارش  . شـود   ها حتي در صورت دريافت مجوز گمركي بـراي بارهـا، مـي              يتكش يا تخليه بار  
اند تا بـا    درخواست كرده فوريه از خميني 5و   2شود گروههاي صادر كننده كاالها در تاريخ          مي

دخالت خود اجازه صادرات محصوالت كشاورزي ايران مثل پسته، خشكبار و پوست را صادر              
با اين وجود برخي صادرات انجـام گرديـد و   . نتيجه اين مسئله هنوز روشن نگشته است . نمايد

 بوده و قرار است محصوالت      ي زميني در حال تخليه بار در بندرعباس       ها  در حال حاضر اسكله   
  .كشاورزي ايران را بارگيري نمايند

 عدد آنها در منطقه انبـار       200 كانتينر در ايران دارد كه       1200 كشتي حامل كانتينر حدود      -6
موازنه در بنادر جنوب وجود     . برند  ر مي  بوده و در انتظار ترخيص به س       گمرك در حوالي تهران   

 40 تـا    35حـدود   .  تخليه شده اسـت     واقع در امارات متحده عربي      كانتينر در شارجه   400. دارد
  . اقالم مصرفي، كاالهاي صنعتي و مواد شيميايي صنعتي هستند،درصد كاالها

 رقـم كلـي     ديگران در شـركت پايـپ اليـن       .  كانتينر در كشور دارد    500د،  لن   شركت سي  -7
د هيچ تخليه باري در خارج ايران نداشـته امـا           لن  در حاليكه شركت سي   . اند   عدد را آورده   1000

  .در نظر دارد در آينده نزديك اين كار را انجام بدهد
آنهـا شـناور بـوده و بـه هزينـه           .  دارد  دوبه پر از بار در بندر شـاهپور        9 من شركت واتر  -8

  .هيچ مورد دزدي گزارش نشده است. دهند  نگهبانان محافظت از آن را انجام ميشركت واترمن
 وجـود داشـته باشـد، در    در شـاپور   كـانتينر در بنـ     12000شـود اكنـون        تخمين زده مـي    -9
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  . تن بار بر روي زمين مانده است000/700 حدود  تعداد آنها نامعلوم و در خرمشهربندرعباس
 تركيه در بخش     كاميون در مرز بازرگان    1000ها حاكي است حدود        گزارشات روزنامه  -10

بيشتر حمل و نقل زميني بـار از مـدتي قبـل متوقـف شـده و در                  . برند  در حالت انتظار بسر مي    
رانـان اكنـون بـه انـدازه      ظاهراً كـشتي .  متوقف ماندندمراحل اوليه اعتصاب، بارها و بنادر تركيه    

حـداقل بخـشي از كاالهـاي       .  هـستند  دردسرهايي كه در ايران دارند نگران مشكالت در تركيـه         
برخي تحركات در مـرز     . اند   بازپس فرستاده شده    جابجا شده و به اروپا     نگهداري شده در تركيه   

تـه ايـن     وجود دارد، اما به دليل تعـداد زيـاد كانتينرهـاي از دسـت رف                با ايران در جلفا    شوروي
  .ظاهراً به واسطه تخصيص شورويها. انتخاب خوبي نيست

اكثـر آنهـا    . هاي كانتينر مسئله دزدي مشكلي ايجـاد كنـد          شركترسد براي      به نظر نمي   -11
و به عالوه نيروهاي حفـاظتي اضـطراري خـويش را افـزايش             . براي خودشان ترمينالهايي دارند   

شـود در     پذيرند و گزارش مـي      قابل توجهي آسيب  در عين حال بارهاي عمومي به نحو        . اند  داده
 همچنين گزارشاتي مبني بر توقف كاميونها در مسير خليج فارس         . دزدي زياد است     دله خرمشهر
  . و خالي كردن بارهاي آنها توسط راهزنان دريافت شده استو تهران
ــه اســت  صــادرات كمــي از ســوي ادا -12 ــرك صــورت گرفت ــشتي . ره گم ــدگان ك دارن
انـد      شان به دسـت آورده      هايي در زمينه اخذ مجوز ترخيص كاال به جهت نفوذ شخصي            موفقيت

اما همين امر نيز به دليل اعتصاب باراندازان و نبود كشتي آمـاده بـراي بـارگيري عملـي نـشده                     
داران اموال خـصوصي بـه تقاضـاها        تقاضا براي كانتينرها زياد است، بويژه از سوي گاراژ        . است
اي است كـه در حـال آمـدن     توان پاسخ داد زيرا كانتينرها هنوز پر از بارهاي ترخيص نشده   نمي
  .است

در سـال دو فـصل      .  نيمه دوم سال محصولي به دليـل اعتـصاب متوقـف مانـده اسـت               -13
 بارگيري و ارسال شد     محصول فصل اول در اكتبر به مقصد اياالت متحده        . محصول وجود دارد  

از آنجا كه محصول .  صادر شودبندي و در انبار است قرار است به مقصد اروپا و دومي كه بسته  
ارزش . خرما به شدت فاسدشدني است خطر آن وجود دارد كه تمامي محـصول از بـين بـرود                 

گرچه ارزش اين محصول چندان زياد      ا.  ميليون دالر است   25/1 تا   1فروشي محصول بين      خرده
 كه به توليد خرما مشغولند بدون ترديد شـديد          نيست اما اثرات محلي بر روستاها در خوزستان       

  .خواهد بود
درخواسـتهاي  . تواند بدتر شود     به مرور زمان اثرات كلي اعتصاب در گمركات فقط مي          -14

نظـر از     اداره گمـرك قطـع    . ن مؤثر واقع نشده است    رانا  برخي رهبران مذهبي و سنديكاي كشتي     
. باشـد  ميزان كارآيي آن با مشكالت بزرگي در ترخيص كاالهاي موجود در انبارهـا مواجـه مـي      

. كنـد    تـن كـاال را تـرخيص مـي         12000 تـا    10 در شرايط عادي هر روز بـين         گمرك خرمشهر 
 تن كـاال بـر روي زمـين مانـده بـا             000/700دود  همانگونه كه در باال اشاره شد در اين بندر ح         

  . فروند كشتي كه در انتظار تخليه بار هستند100حدود 
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 مزايده و   ، صادرات  آماده شدن براي    گاراژداران به طور آزمايشي در حال      ، طبق گزارش  -15
 در كـشورهاي    ].قبل[ روزه   90نه مانند ادعاي اعالم شده يك دوره        ] البته[ هستند   فروش كاالها 

 بازار آماده براي بيشتر بارهاي كشتي وجود دارد و بدين ترتيب بيشتر             عرب حوزه خليج فارس   
ايـن امـر    . ، ممكن است به هدر رود     شدههزينه حمل با كشتي كه اخيراً توسط ايرانيها پرداخت          

د اقتصادي را   تواند باعث افزايش ورشكستگي در ميان واردكنندگان ايراني شده و روند بهبو             مي
آمدهاي اعتصاب، مورد انتظار      طرح تقاضاهاي قانوني به عنوان پي     . بيش از پيش به تأخير اندازد     

  .باشد مي
رسد تعداد زيادي از واردكنندگان به داليل متنوعي نگران تـرخيص كاالهـا                به نظر نمي   -16
ك به تـرخيص بارهـاي       مبني بر تقاضا از مردم براي كم        هاي روزنامه   در پاسخ به آگهي   . (باشند
توانند توسـط   برخي از آنها حتي در ايران نيستند و نمي).  كانتينر ترخيص شدند 6ها، تنها     كشتي

انـد كـه هزينـه تـأخير كمتـر از               ديگران متوجه شده  . ها، تعيين محل شوند       گاراژداران بار كشتي  
اورهاي روي آب منتقـل     دهند كاالهاي خود را به شن       هاي انبارداري است و لذا ترجيح مي        هزينه
برخـي  . هاي كشتيراني، انبارداري و گمركات نيستند       بيشتر اشخاص قادر به تأمين هزينه     . سازند

مايل به تالش جهت ترخيص كاالهايشان نيستند اگرچه پول اين كار را دارنـد، زيـرا مـشتريان                  
بيشترشان . هستندبرند و يا با تقاضاي بسيار كمي مواجه           آنها در وضعيت مالي سختي به سر مي       

ها در اقتـصاد كـشور        بيش از حد دست خالي بوده و دچار عوارض كلي ناشي از كاهش قيمت             
به خاطر وجود مشكالت در بخش بانكداري آنها قادر به كسب اعتبار يا جابجا كـردن                . اند  شده

ر او در بنـد   . مورد مربوط به يك وارد كننده به عنـوان نمونـه مطـرح شـده اسـت                . پولها نيستند 
او قـادر بـه دريافـت       . اي از ژنراتور دارد كه سفارش آن متعلق به دولـت ايـران اسـت                محموله

توانـد    همچنـين نمـي   . هاي ترخيص كاال را پرداخت كنـد نيـست          اعتباري كه با آن بتواند هزينه     
  .دستمزد خويش را از دولت بگيرد مگر آنكه ژنراتورها را ترخيص كرده و تحويل دولت نمايد

رانـي لطمـه زده    داران و كيفيـت كـشتي   دانيم اعتصاب به همـه كـشتي   جا كه ما مي تا آن -17
هـاي     گزارشـي در مـورد اقـدام عليـه كـشتي           لنـد    و سي  ترين  هاي سي   يك از شركت    هيچ. است
 مواد غـذايي و سـاير       از آنجا كه هيچ كااليي غير از      . اند  هاي كشتيراني نداده    يي يا شركت  آمريكا

آميز برخورد    يي تبعيض آمريكاهاي    اند، تعيين اين مطلب كه با كشتي        اقالم حياتي ترخيص نشده   
مقامات گمرك اعالم كردند كه تنها اموال شخصي وارده متعلـق           . خواهد شد يا نه، ميسر نيست     

حـال حمـل    يي كه در    آمريكاهاي    كشتي. به شهروندان ايراني و فرانسوي ترخيص خواهند شد       
كاالهاي ضروري هستند بدون آنكه به مشكالت عـادي چيـزي اضـافه شـده باشـد، تـرخيص                   

  .اند شده
. باشـد    شـريك مـي    اي در بندر شـاهپور      ز در اسكله  الين  ن با شركت زيم   تري   شركت سي  -18

 روز باز شد، يك كـشتي را تـرخيص          5ر اواخر دسامبر هنگامي كه بندر به مدت          د شركت زيم 
اما در حال حاضر كليه پرسنل آن خارج از ايران هستند و در صورت از سـرگيري كارهـا                   . كرد
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 25رود     كـانتينر در ايـران دارد كـه تـصور مـي            1000زيم حدود   . رود  انتظار بروز مشكالتي مي   
  .امي باشنددرصد آنها حامل كاالهاي نظ

 ما معتقديم كه كليه شركتهاي كشتيراني كه سرگرم كار با ايران هستند از وضـعيت بـد                  -19
كنيم اعالم هشدار بـه دريـانوردان كـه بـه عنـوان يـك                 بنابراين فكر نمي  . در بنادر آگاهي دارند   

در شـرايط حـساس     . احتمال در تلگرام مرجع ب مورد اشاره قرار گرفته، ضرورتي داشته باشد           
سياسي كنوني و شرايط اجتماعي در ايران چنين هشداري با سـوءتعبير مواجـه خواهـد شـد و                   

  .بدان معنا و مفهومي گسترده از آنچه كه هست داده خواهد شد
    سوليوان

  
  45سند شماره 

  1357 بهمن 18 ـ 1979 فوريه 7  محرمانه
  فوريـ  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1918 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  مالقات اطاق بازرگاني ايران با خميني: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
 فوريـه بـه رايـزن       7 دبيركل اطـاق بازرگـاني صـنايع و معـادن روز             بنكدارپور.  م - الف -2

 نفـره از اعـضاي   12 هيـأت    فوريه يك  8اقتصادي و بازرگاني سفارت گفت كه قرار است روز          
صي و تـأثير     بروند تا در مورد مشكالت تجـار بخـش خـصو           اطاق بازرگاني به مالقات خميني    

شـامل صـنعتكاران،     هيـأت    ايـن . مخرب اين مشكالت بر اقتـصاد ايـران بـا وي گفتگـو كننـد              
اهللا را در مورد شدت وخامت  اوضـاع             كنند آيت   بانكداران و بازرگانان خواهند بود و تالش مي       

 حلـي   راهنافع كشور به عنوان يك ضرورت كلي        نمايند كه تأمين م   تأثير قرار داده و توصيه        تحت
  . دطلب فوري مي

ــدارپور-3 ــايند  بنك ــت ناخوش ــط      گف ــه توس ــت ك ــازي اس ــت و ت ــعيت تاخ ــرين وض ت
وي گفت كمونيـستهايي    . گيرد  گردانهاي كمونيست در بخش نيروي كارگري صورت مي         صحنه

نعتي بـسياري از كـارگران صـ      . انـد   كنند از دانشگاهها اعزام شده      كه اين كارها را سازماندهي مي     
اكنـون بـه        حتـي صـنايعي كـه هـم       . كار هستند و حقوق بسياري از آنها پرداخت نشده است           بي

اطـاق  . پردازند پس از چند هفته ناچار به تعطيـل خواهنـد شـد              كار خود حقوق مي     كارگران بي 
بازرگاني از اين بيم دارد كه اوضاع نااميدكننده كارگران سبب شود آنها بـه صـورت دسـتجات                  

  .هبري كمونيستها گرايش پيدا كنندبزرگ به ر
 پس از گذشـت دو يـا سـه هفتـه، ديگـر قـادر                 گفت معتقد است كه خميني      بنكدارپور -4

 ممكن اسـت قـبالً از       وي معتقد است در واقع نفوذ خميني      . نخواهد بود بر كارگران نفوذ نمايد     
اطـاق بازرگـاني بيـشتر       هيـأت     گفت هـدف اصـلي     بنكدارپور. نقطه اوج خود افول كرده باشد     

با ايـن حـال مـشخص       . حل خاصي را توصيه نمايد      باشد تا اينكه بخواهد راه      تشريح اوضاع مي  
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 ميليـارد  10 ترخيص حدود است كه هر روشي جهت كاهش بحران مستلزم ايجاد تسهيالت در       
اكنون در گمركات قرار داشته و يا در حال انتقال به ايران              باشد كه هم    دالر از داراييهاي تجار مي    

 گفـت   بنكـدارپور . همچنين ضرورت دارد كه نظام بانكي مجدداً كار خود را شروع كنـد            . است
 صـاحب مغـازه     200000 بـالغ بـر      قـط در تهـران    هاي بازرگانان كه تعداد آنها ف       وضعيت بدهي 

  .شود  ميتر نااميدكنندهباشد  مي
. هـاي اقتـصادي چـه كـساني هـستند            در زمينـه    پرسيده شد كه مشاوران اصلي خمينـي       -5

ه كه اسامي آنهـا بـه طـور         زاد  ر و صادق قطب   صد  ، ابوالحسن بني   گفت ابراهيم يزدي   بنكدارپور
كننـده     هماهنـگ  زند كه يـداهللا سـحابي        حدس مي  بنكدارپور. كلي در مطبوعات ذكر شده است     

  . نيز فرد بانفوذي باشداعتصابات خميني
هـيچ  ) تلگـرام عطـف    ( در پـاريس   تالشهاي اطاق بازرگاني براي نفوذ بر خميني      : نظريه -6

وجـه اعتنـايي     تقريباً به هيچنمايندگان اطاق بازرگاني معتقدند كه خميني     . موفقيتي دربر نداشت  
 اقتصادي ندارد و در مورد اينكه اوضاع اقتصادي ايران در حـال حاضـر تـا چـه حـد                مسايلبه  

نمايند كه بهبود وضع نـه فقـط         تأكيد   خواهند  آنها مشخصاً مي  . وخيم شده هيچ اطالعاتي ندارد    
حـل مـشكالت بـراي كـشور         براي منافع بازرگانان بخش خصوصي بلكـه بـه عنـوان يـك راه             

  .ضرورت دارد
 و مشاوران اصلي وي در مورد تجارت بخش خصوصي هنوز           اهللا خميني    گرايشات آيت  -7

توجهي از رهبران تجار به دليل همكاري با شاه و به وجـود                 انتقادات قابل . مشخص نشده است  
 وابـسته بـه حفاظـت و ورود موادخـام و كاالهـاي              آوردن يك ساختار تجاري مصنوعي كـامالً      

  .آيد واسطه به عمل مي
 آن يعنـي سـناتور طـاهر    رئـيس  يكي از مشكالت دردسرآفرين اطاق بازرگـاني غيبـت      - 8
باشد بـه شـدت در معـامالت بازرگـاني             مي مقام مدير بنياد پهلوي      كه قائم  ضيايي.  است ضيايي

 ديگر در امور مربوط به اطاق بازرگاني فعاليت نـدارد           ضيايي. خاندان سلطنتي درگير بوده است    
  انسوليو                                                           .و شايع شده كه كشور را ترك نموده است

  
  46سند شماره 

  1357 بهمن 19 ـ 1979 فوريه 8  محرمانه
   تهران،آمريكاسفارت : به  2671 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

   شدن كار در بنادر و گمركات و اثرات اقتصادي ناشي از آنمتوقف: موضوع
، آقاي كرگان ( شهر نيوجرسي  . كشتيراني هودسن  شركت كلمبيا متعلق به     - كشتي ترانس  -1
 جـاده     سـاختمان  ،رآژانس نفتكش آمست   آدرس نماينده آنها در ايران،    ). 212-694 -3400تلفن  

تلفن ( دارد    اين آژانس همچنين دفتري در بندر شاهپور       . است 95 آبادان، صندوق پستي     ساحلي
  ).654026 تلكس ؛ 292-558
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از فرمانـدهي  طـر  هـم (فرماندهي ترابري دريايي ) اجاره كامل( كلمبيا، در چارتر    - ترانس -2
هاي نظامي با     رياست مستشاري كمك  . است) يروي دريايي ، تحت امر فرماندهي ن    هوابرد نظامي 

هاي الزم بـه منظـور صـدور دسـتورات             تماس حاصل نموده تا هماهنگي     MSCستاد مشترك و    
  .الزم به كشتي مزبور انجام شود

 خواهشمند است مطمئن شويد در كليه موارد ارتباطات و مخابرات، مربوط به تحريـك               -3
  ونس                                       .دخارجه در جريان امر قرار گير كلمبيا، وزارت امور -ترانس
  

  47سند شماره 
  1357 بهمن 19 ـ 1979 فوريه 8  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1936 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  تفسيري بر بيانيه خميني: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 فوريـه نظـرش را پرسـيد        6يكي از روشنفكران برجسته مذهبي كه كارمند سـفارت در            -2

شرعي است و مخالفت بـا      » دولت بازرگان « مبني بر اينكه     نظر كرد كه بيانيه خميني      چنين اظهار 
ينكـه بـه    اين بيانيه براي ا   . باشد   روانشناسي مي  -باشد عمدتاً يك تاكتيك سياسي      آن معصيت مي  

به شـده  ندهان و حتي افسران را تحريك نمايد بـه خـوبي محاسـ       مارشدت سربازان منفرد، غيرف   
» تنفيذ حكم خـدا   « با داشتن اختيار     كند كه خميني    تكذيب مي ] اين موضوع را  [منبع مؤكداً   . بود

كـه ايـن يـك      (اسـت    را كـرده     دعاي جانشيني امام علـي    ، ا براي برقراري يك حكومت خدايي    
بـا تأييـدات   « گفت اين اسـت كـه    معني آنچه كه خميني منبع اظهار داشت  ).بدعت خواهد بود  

بنـابراين مـن مـسئوليت      : اند   اراده خود را در تبعيت از من نشان داده         ،خداوند افراد معتقد به او    
بزرگي به عهده داردم، هم نسبت به آنها و هم نسبت به خدا، كه يك دولت خـوب بـراي آنهـا                      

لذا من و چنين حكومتي از يك اعتماد و ايمان مقدس برخـوردار هـستيم و از آن                  . ب كنم انتخا
  ».طريق اين مسئوليت عظيم را داريم كه عليه اين اعتماد و ايمان اقدامي انجام ندهيم

در مورد مسئوليت دوگانه و ادعـاي اينكـه          تأكيد    يك رابطه خوب اما مستحكم بين اين       -3
اطاعـت مطلـق از دولـت در تنـاقض          .  دولت تبعيت كرد وجـود دارد      بايد بدون چون و چرا از     

ترين و پرهيزگارترين فـرد   باشد زيرا حكومت فقط به متقي       صريح با ايدئولوژي تشيع علوي مي     
منبع همچنين تكذيب كرد كه چنين حكومتي را بتوان به هر نحوي تهديدي مبني بر               . تعلق دارد 

دانـست و ايـن مطلـب را نيـز تكـذيب نمـود كـه           ) شـود  اي كه به تشيع مربوط مي       ايده(تكفير  
مربوط به اين دنيا نبوده بلكه در جهان بعـد          «كه به آن اشاره شده      » مجازات اهانت به مقدسات   «

شود نه دولتهاي      در نهايت مربوط به اين دولت مي       منبع گفت اعالميه خميني   » .اجرا خواهد شد  
ي روي كار خواهند آمد و توسط افراد معمـولي          اهللا شريعتمدار   در واقع از جانب آيت    بعدي كه   

  ».برگزيده خواهند شد
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به نظر ما اين مطالب به اين معني نيست كـه حكومـت اسـالمي جديـد در ايـن                    : نظريه -4
انـد     كه بـا آنهـا مخالفـت كـرده         جهان از تعقيب و تنبيه فرماندهان نظامي و مسئولين غيرنظامي         

كنيم اين كار يكي از مقاصد آنها بـوده و همچنـان خواهـد                ما تصور مي  . خواهد كرد خودداري  
  سوليوان                                                                                                                .بود

  
  48سند شماره 

  1357 بهمن 19 ـ 1979 فوريه 8  استفاده محدود اداري
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1987 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  ن به وضعيت ايمني هوايي در ايراناعتراض خلبانا: موضوع
  )تمام متن - استفاده محدود اداري (-1
 تكنيكـي در يـك جنجـال        مـسايل  در   )ALPA(  آلپـا   ما معتقديم كه درگير شدن با مـدير        -2

خطوط اصلي مذكور در نامه . هاي مختلفي از آن خواهد شد، موردي ندارد         عمومي، كه برداشت  
به هر حـال، نامـه     . ها لحن صحيحي دارد     به خبرگزاري جهت ارائه   ) 032736 -وزارت خارجه (

 كند و عمليات راداري را تـا شـعاع    كار ميرادار تبريز.  داراي مواد غيردقيقي نيستدانل  آقاي او 
د ندارد؛ بـه هـر حـال،         رادار كنترل مثبت وجو    در شعاع مهرآباد  . سازد  پذير مي   مايلي امكان  100

در واقع تماس مخابراتي خـوبي بـا        .  هواپيماها، تأمين شده است    تقرّبكمك راداري در مرحله     
همينطـور  . دهـد  وجود دارد كه از طريق راديو تلفني تفكيك هواپيماها را انجام مي     تقرّب  كنترل  

 به استثناء تماس    مخابرات كنترل زميني وجود ندارد    . تماس مخابراتي خوبي با برج برقرار است      
.  ترمينال مستشاري و هواپيماهاي مربوطـه ،هاي جداگانه بين دفاتر خطوط هوايي    از طريق كانال  

هواپيماهـا را بـه منطقـه       فرمانـدهي هـوابرد نظـامي       در صورت لزوم خودروها يا خودروهـاي        
  .نمايند پاركينگ مربوطه هدايت مي

دن، نشـستن و پـرواز بـه طـور كامـل             وابسته دفاعي ما دو بار در مورد روش نزديك ش          -3
 ترابـري هـوايي      كـه  ييها با مستشاران كشورها     توضيح داده است و شخصاً در مورد اين روش        

  . اين افراد در تمام دنيا قابل دسترسي هستند. زيادي دارند بحث نموده است
و منظور گم شدن هواپيما بـراي بـرج مراقبـت           (» ها    نزديك به گم شدن   « در مورد تعداد     -4

چندين . سوءتفاهم و مقداري نيز اغراق وجود دارد      )  م -كنترل نزديك كننده هواپيما به فرودگاه     
خطـوط هـوايي    ل از باند پرواز خروجي   عا  به وجود آمد زيرا هواپيماي ال     » برخوردي«روز قبل   

نماينده پن ام در اينجا به ما       . ورودي بود در حاليكه اين باند مخصوص پروازهاي       . استفاده نمود 
  .نمايي شده است خيلي بزرگ» ها نزديك به گم شدن«گفته كه جنجال 

هاي اخير نسبت به گذشته بسيار كم شده           در هفته   در واقع پروازهاي نيروي هوايي ايران      -5
توسـط هواپيماهـاي نظـامي و       براي يـك مـدت طـوالني          اينكه مهرآباد  نبا در نظر گرفت   . است

 و  UHFهواپيماهـاي نظـامي از راديـوي        گيـرد،     قرار مي غيرنظامي به طور مشترك مورد استفاده       
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 تقرب،اند، به هر حال هم برج مراقبت و هم كنترل              استفاده كرده  VHFهواپيماهاي غيرنظامي از    
ي يرسد هواپيمـا    در انتها به نظر مي     .ترل وضعيت هستند   هستند و قادر به كن     VHF و   UHFداراي  

 نفـر   3000مـا بـيش از      .  بسيار بزرگ بوده است    747كه آقاي دانل مطرح نموده يك هواپيماي        
. اي، تـرك نماينـد   بنـدي مرحلـه    را، برابر برنامه و با زمـان  خواهيم داشت كه انتظار دارند تهران     

نمايند و   را ترك مي نفر با هواپيماي مستشاري مهرآباد 400زانه حدود   دانيد رو   گونه كه مي    همان
  .دما انتظار خواهيم داشت كه اين روند در چندين روز آينده حفظ گرد

  سوليوان
  

  49سند شماره 
  1357 بهمن 19 ـ 1979 فوريه 8  محرمانه

  با الويتـ سي .  واشنگتن دي،وزارت امورخارجه: به  1996 ـ ان تهر،آمريكاسفارت : از
  هاييآمريكايي اسالمي با مسايلگفتگو در مورد : موضوع

  اند مدت مديدي در ايران اقامت داشتهكه 
  )تمام متن -محرمانه (-1
اهللا   مـورد آيـت   در  )  م  -پروتـستانها (اظهارات كـشيش عـضو كليـساي جامعـه          :  خالصه -2
 اعتقـادي و عملـي تـشيع در رابطـه بـا رهبـري               مـسايل ي، ايده شهادت از ديدگاه تشيع،       طالقان

  .پايان خالصه. كه فعالً در بعضي محافل رواج دارد» توطئه فراماسونها«هاي  مذهبي، و تئوري
 سـال در ايـران اقامـت        20 كه بـه مـدت       تيييش عضو كليساي كاميون    كش  رابرت پرايور  -3

ي اهللا طالقـان     ژانويه مخبرين خـارجي بـا آيـت        22داشته به عنوان يكي از چند مترجم در ديدار          
از « را به عنوان فردي هوشمند و زيرك توصيف نمود اما گفـت              طالقاني،  پرايور. حضور داشت 
 خشمگين شـده بـود زيـرا         نماينده واشنگتن پست   جاناتان راندل » آميز و خصمانه    سئوال توهين 

اهللا بپرسيد كه آيا ايشان ديوانه       است از آيت  ممكن  «: وي به مترجم خود دستورداده بود تا بپرسد       
ادبـي بـه خـرج        اگر در برابر من بي    «.  در جاي خود مستقيم نشسته پاسخ داد       طالقاني» اند؟  نشده

شما تشيع در   . ها اين است كه احمق هستيد     آمريكاييمشكل شما   » .دهد با وي تندي خواهم كرد     
 خمينـي . كنيـد     كنيم درك نمـي     روشي كه ما مسلمانان ايران رهبران خود را انتخاب مي         اسالم و   

ي كـه در    يكتابهـا . ممكن است در اين ماه رهبر باشد و در ماه بعد شخص ديگري رهبـر شـود                
. آميـز اسـت     كثر آنهـا كفـر    ها بوده و ا       اند غالباً در رابطه با سني       غرب در مورد اسالم منتشر شده     

 سالح در اختيـار دارد       در پاسخ به سئوالي اين ادعا را نيز تكرار كرد كه نهضت اسالمي             طالقاني
  .و در صورت نياز توزيع و مورد استفاده قرار خواهد داد

اهللا نشـست و در       ايراني وارد شده و كنار آيـت       در طول اين كنفرانس مطبوعاتي يك زن         -4
.  پس از كنفرانس مطبوعـاتي بـا آن زن گفتگـو نمـود    كشيش پرايور. ترجمه مطالب كمك نمود  

 ليسانس رياضيات از دانشگاه كاليفرنيـا       معلوم شد كه وي زن جواني است كه داراي مدرك فوق          
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ويكـرز همـسر     ترتيبي داد تـا وي بتوانـد بـا ري         پرايور. كند     را عالي صحبت مي     انگليس بوده و 
 در  به قرار اطـالع خـانم ويكـرز       . ل به طور خصوصي گفتگو نمايد     استريت جورنا   خبرنگار وال 

 كـرده و    كرده غرب خـود را وقـف نهـضت اسـالمي          ات از اينكه اين زن تحصيل     ين مالق پايان ا 
الزم بـه  : اظهارنظر. (زده شد  را بپذيرد بسيار شگفتاسالميمشتاق است تا نقش زن در فرهنگ  

ذكر است كه در نهضت اسالمي مشاركت عظيمي هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ اشتياق بـه                   
  .)پايان اظهارنظر. شده استزنان وارد 

اللهـي اسـت كـه بـه      ي به دليل اينكه تنهـا آيـت       اهللا طالقان    خاطرنشان كرد كه آيت     پرايور -5
ي  محكوم شده و يك استاد دانشگاه است كه توانست فلسفه سياسي و اجتمـاع              شكنجه ساواك 

اي برخـوردار نمايـد داراي ارزش و          اسالم را براي بسياري از دانشجويان از احترام روشنفكرانه        
اند اما بايستي بـه ايـن         كه ما معتقديم گزارش شده     (هاي طالقاني   شكنجه. باشد  اعتبار خاصي مي  

در مورد ايشان و بـسياري از افـراد ديگـر           نكته نيز توجه داشت كه شيوع دائمي چنين اخباري          
ظـاهراً عبـارت   ) عمدتاً به اين علت است كه جو مربوط به آنها همچنان گـرم نگهداشـته شـود           

 بـر روي وي در      ان ساواك مأموراجبار در مشاهده شكنجه شدن دخترش، ادرار كردن         : بودند از 
، اجبـار بـه شـنيدن       )كـرد   تي اين كار را مـي     يكي از منابع گفت شخص ثاب     (هنگام نماز خواندن    

دكتـر  (يـك منبـع ديگـر      . شـدند   هاي جواناني كه در سلولهاي مجـاور ايـشان شـكنجه مـي              ناله
وز  يعنـي قبـل از سـاير رهبـران امـر     1940 از اوايـل سـالهاي      گويد طالقاني   مي) زمانيال  صاحب

  . با كمونيستها در حال مبارزه بوده است از جمله خمينينهضت اسالمي
در مـورد   ) حـداقل تـشيع   ( در مورد تفاوتهاي بين ديدگاههاي مسيحيت و اسالم           پرايور -6

 مقاومتي به دست دشمنان عقيدتي خود و به دليل شهيد مسيحي بدون هيچ: شهادت توضيح داد 
تواند به دست مسلمان ديگري هم شهيد شود مـشروط بـر       مسلمان مي . شود  اش كشته مي    عقيده

اينكه تقريباً هر دليلي كه براي جنگيدن دارد توسط رهبر مذهبي خود به عنوان دفـاع از عقيـده                   
بـراي  )  اجتماعي، سياسي  - اخالقي(امل  پذيرفته شود و اعتقادات اسالمي به عنوان يك روش ك         

مـا در مـورد اينكـه ايـن نظريـه ممكـن اسـت تـا                 : نظريه. (نوعي از زندگي پذيرفته شده است     
 بـراي نـشان     پرايور) گرانه تشيع از شهادت در اسالم باشد ترديد داريم          اي برداشت معامله    اندازه

وي .  را بازگو نموداللهي  قضيه مربوط به دكتر نجات  ،تفكرپذيري در اين نوع طرز        دادن انعطاف 
 بيرون  وزارت علوم و آموزش عالي  بالكنيك استاد دانشگاه بود كه چند ماه قبل هنگامي كه از            

ي از افرادي كه به وي احترام       آنچه كه براي بسيار   . آمده بود مورد هدف قرار گرفته و كشته شد        
اولياي اين اسـتاد پـس از غلبـه بـر     . دانند اين است كه او يك يهودي بوده است گذارند نمي  مي

ي رفته و توضـيح دادنـد كـه ايـن اسـتاد يـك يهـودي بـوده و                    اهللا طالقان   ترس خود سراغ آيت   
 بالدرنگ موافقـت    طالقاني. ان جسد وي را تحويل گيرند     درخواست نمودند كه در صورت امك     

شـود اعـزام كـرد و سـپس           كرده و گماشتگان خود را براي يافتن محلي كه جسد نگهداري مي           
 پاسـخ   خاخـام . فرستاد تا مقدمات بازگرداندن جنازه را فراهم كننـد اي نزد خاخام اعظم    نماينده
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 طالقـاني » .باشـد   مـي )  م -انقـالب (وي هديه ما بـه اهـداف        . نه شما آن را بگيريد    «داده بود كه    
» ل بزرگـي  دسـته گـ   «تأثير قرار گرفتـه و        دهد و وي عميقاً تحت       اطالع مي  موضوع را به خميني   
 يك شهيد ماند و نهـضت در        اللهي  بدين ترتيب نجات  .  ارسال نمودند  اللهي  براي خانواده نجات  

ايـن   تأييـد    ما تاكنون . ( را به نام ايشان كند     نظر دارد پس از كسب پيروزي دانشگاه فني آريامهر        
 افزود كه حداقل    پرايور.) ايم  خبر را از طريق منابع خود در نهضت مذهبي ايران به دست آورده            

اي كه    د و خاطرنشان نمود كه نشريات روزانه      شناس  نيز مي » شهيد] به قول مسلمانان  [«دو ارمني   
و حرارت تـسليت نيـز بـه        شود با چاپ دهها آگهي پرشور         هاي اصلي منتشر مي     توسط روزنامه 

در بسياري از قـسمتهاي شـهر ديوارهـا بـا           . كنند   كمك مي  حفظ پويايي روحيه نهضت اسالمي    
  .پوسترهايي به عنوان احترام به شهداي مختلف پر شده است

زهـد، تيزهوشـي و     : د از اهللا عبارتنـ     دريافته است كه كيفيتهاي الزم براي يك آيت         پرايور -7
آورنـد و بـه        هستند كه براي يك رهبر مذهبي احترام مـي         خصوصياتياينها  . روحانيت شخصي 

يك بـازاري سرشـناس در گفتگـوي        : تذكر. (دهد كه مشكالتشان را نزد او ببرند        مردم نشان مي  
 ييهـا   ويژگـي اي به كارمند سفارت گفت هنگامي كه يك رهبرمذهبي به داشتن چنـين                جداگانه

كننـد    وي را به عنوان رهبر خود قبول مي       » مردم«مشهور شود تجار بيشتر و بيشتري و همچنين         
رهبر مذهبي اين پولها را در راههاي خوب و به منظـور تـأمين   . دهند و اعانات خود را به او مي    

هنگامي كـه درآمـدهاي وي از راه ايـن اعانـات بـه           . كند  طالب مدارس علمي خود مصرف مي     
اهللا  توجهي طلبه را تأمين نمايـد احتمـاالً يـك آيـت            ي زياد شود كه وي بتواند تعداد قابل       ا  اندازه

شـخص  . داننـد   مـي » گيري صادقانه در ايران    يتنها شيوه رأ  «ها اين روش را       بازاري. خواهد شد 
دار شود با اين حال اخبار متعددي دريافـت     ممكن است در مورد رابطه آزادي و صداقت مسئله        

 مبـالغ  در طول چنـد سـال گذشـته          اعانات براي خميني  » جمع كنندگان «مبني بر اينكه    ايم    كرده
آنها به افرادي كه پولـشان را       . اند   داده العاده زيادي پول از بازارهاي مهم گرفته و به خميني           فوق

شود كه اين رسيدها از نظر دارندگان آن بـسيار محتـرم              هند و گفته مي   د  كنند رسيد مي    جمع مي 
  )تواند نظام مالياتي در اسالم را به صورت تقريبي نشان دهد؟ آيا چنين كاري مي. باشد مي

 هايي خصوصيتها مصداق بارز چنين  اهللا  متوجه شده كه اكثر يا تقريباً تمامي آيت پرايور -8
بر عكس افكار عمومي بـه      . اند اما در عين حال مالهاي معمولي چنين خصوصياتي ندارند           هبود

البتـه در گذشـته درصـد      . داننـد   گرا مي   فكر و مسلماً مادي     طلب، كوته   طور كلي اين افراد را رفاه     
اي از كدخداهاي روستاها مال بوده و اين كدخداها از لحـاظ سـنتي اختيـار قـضاوت در                     عمده

تـرين و    يكـي از مهـم  بـر اسـاس ديـدگاه پرايـور     . انـد   يان را داشـته   ئعمـولي روسـتا    م مناقشات
بود تا وظـايف مالهـا را      ) »خانه عدل «(ترين اصالحات شاهانه ايجاد دادگاههاي محلي         محبوب

وكـالي مخـالف نيـز بـه ايـن          .) (انـد   گويند وظايف را غصب كـرده       مالها مي (به عهده بگيرند    
  .)كنند حات حمله مياصال
آوري از اين نوع اخبار را از         كارمندان سفارت حجم تعجب   :  تئوريهاي توطئه فراماسونها   -9
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برخوردارنـد و از مـسئولين نـسبتاً روشـنفكر     رابطيني كه در اينجا از ارتباطات نـسبتاً قدرتمنـد          
عوامـل انگليـسي    فراماسـونها   : ترين تئوري در اين زمينه به شرح زيـر اسـت            افراطي. شنوند  مي

 تـاكنون دولتهـاي ايـران را بـه طـور كلـي اداره               هستند كه از زمان خاتمـه جنـگ جهـاني دوم          
برجـسته  » دارانسياسـتم « و اكثـر     علم ،، شريف امامي  آنها شامل افرادي نظير هويدا     .اند  كرده  مي

اعظم است و سـايرين وي را        گويند شاه فراماسون    بعضي مي . باشند   سال اخير مي   25ايران طي   
دانند بحران فعلـي را بـه         آنهايي كه شاه را از فراماسونها جدا مي       . دانند  به طور مؤكد مستثني مي    

 به منظور حـذف نفـوذ       ورويهاي عامل ش    اي   و توده  صورت توطئه فراماسونهاي عامل انگليس    
وحي منزل اين فيلسوفهاي سياسي سه جلد كتاب چـاپ شـده            . كنند   در ايران تجسم مي    آمريكا

كارمند سـفارت   . باشد   تحت عنوان فراماسونها در ايران، مي       در آسوشيتدپرس  برادر پرويز رائين  
هايي جدي   و ساير رابطين با اظهار تعجب گفت ممكن است چنين ايده     در مقابل سخنان پرايور   

گرانـه ممكـن اسـت     هـاي توطئـه    خاطرنشان نمود در حالي كه ايـن تئـوري        پرايور. تلقي شوند 
تـوجهي وجـود دارد كـه         ي قابـل  نامعقول باشد ولي مباني آنها اين است كه نهـضت ماسـيونها           

يي نقـش  آمريكـا سـيونر  يك ما . اند  ان عضو در خود پذيرفته    بسياري از افراد سرشناس را به عنو      
  داشته اسـت امـا پـس از جنـگ جهـاني دوم       1930مهمي در احياي فراماسيون در طي سالهاي        

وي گفت يك ديدگاه مشترك ايـن       . اند    ههاي مقيم ايران در برپايي مجدد آن نقش داشت          انگليسي
 هر دو فراماسيون هستند و مبناي دوستي گـرم و           جمهور مصر     رئيس است كه شاه و انورسادات    

شريف كنند كه       مي تأييد   منابع ايراني نزديك به شريف امامي     . نامقدس آنها همين موضوع است    
 وجود كـه     فراماسيوني بزرگ در تهران    لژ در واقع رهبر فراموسيون در ايران بوده و هفت           امامي

 بسياري را از قلم انداختـه       وي گفت كتاب رائين   . بسياري از افراد سرشناس در آن عضو هستند       
اي كـه در      منبع گفت ايده  . يز اشتباهاً به عنوان فراماسيون ذكر كرده است       و نام افراد بسياري را ن     

ها طراحي شـده تـا از شـر         آمريكاييبين فراماسيونها رواج دارد اين است كه بحران فعلي توسط           
.  را به عنوان سدي در مقابل كمونيسم جـايگزين آن نمايـد    شاه خالصي يافته و نهضت اسالمي     

يادداشت پاياني در مورد فراماسونها به اين دليل گزارش گرديد كه رابطـه افكـار بعـضي از          اين  
كه ممكن اسـت    (مذهبي   ن از طريق گروههاي مذهبي يا نيمه      امخالفين را با ايده مداخله خارجي     

  سوليوان                                                                          .دهد نشان مي) فراماسونها باشند
  

  50سند شماره 
  1357 بهمن 22 ـ 1979 فوريه 11  محرمانه
   ـ ايرانتبريز

  نامه كنسول اياالت متحده در تبريز به سفارت: موضوع
روند كه ديگر تبريزي وجود نخواهد داشـت كـه مـن در        مسير امور در اين جا به سمتي مي       

جا از عصر ديروز به طور مداوم در جريـان بـوده و ايـن                 زد و خورد در اين    . نسول باشم آنجا ك 



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

77

تواند از خارج بشنود تيراندازي و فريادهاي گاه          بدان معني است كه همه آن چيزي كه كسي مي         
رونـد    تانكها به آنچه كـه صـداهاي عـادي بـه شـمار مـي              . گاه و صداي دويدن مردم است     و بي 
كه در شهر جريان    با جنگي   دهند، ولي عليرغم انطباق سمعي        موقتي مي گاهي قطع و وصل     هگا

شـهر بـار ديگـر در آتـش         .  ساعت جنگ بدون وقفه حتي براي مـن نيـز كـافي اسـت              24دارد  
رسـيد كـه پـس از         آور باشد زيـرا در واقـع بـه نظـر مـي              اي شگفت   سوزد كه شايد تا اندازه      مي

سـوزي، چنـد روز قبـل         آيا آن آتش  . نده باشد سوزي بار قبل چيزي براي سوختن باقي نما         آتش
  .توانم چيزي را به خاطر بياورم بود يا چند هفته قبل؟ ديگر نمي

هنگامي كه من حدود نيم ساعت قبل از داخل ساختمان به باغ پشت ساختمان آمدم، شـش                 
ام و به طرف جلـوي كنـسولگري نگـاه        از جايي كه من اآلن نشسته     . سوزي را شمردم    فقره آتش 

 بـه گفـتن نيـست كـه مـردم در اينجـا              الزم. اي از دود همه جا را فرا گرفته اسـت           كنم هاله   مي
) حـدود نـيم سـاعت قبـل       ( آخرين نفري كه تلفني صحبت كرد        .وضعيت روحي خوبي ندارند   

من در حال حاضر حالم خوب اسـت،        . بغض گلويش را گرفت و گويي تلفن را زمين گذاشت         
ن هستند، ولي هنوز روشن نيست كه اينها چه مدت در اينجا            زيرا سي سرباز در اطراف ساختما     

  .خواهند ماند
 ارتش به سمت نيروي هوايي روي آورده اسـت و آنهـا سـرگرم كـشتن يكـديگر                   در تهران 

و مـن كـامالً   خواهد بپوشد  اكنون وقت مناسبي نيست كه هر كس هر يونيفورمي كه مي   . هستند
 و بــه جــستجوي كننــد خــود را بــه يــك ســو پرتــاب يونيفــورمدرك ميكــنم اگــر همــه آنهــا 

، شما باور خواهيد كرد من آن       بيني رخ دهد    وقتي كه آن حادثه قابل پيش     . هايشان بروند   خانواده
 با مرمر در سرسـراي وزارت امـور         كسي نيستم كه بخواهم نامم به عنوان فردي با افكار بزرگ،          

  .خارجه ثبت شود
او به علت   (ه ديدن من در خانه آمد و هنگام صرف فنجان چاي            روز گذشته فرمانده محل ب    

توانـد همـه     ببندم، زيرا او نميمبه من گفت كه رولور را به كمر    ) نوشد  زخم معده مشروب نمي   
دانش من درباره سالحها به طور اعم و رولورم به طور اخـص، از دانـستن        . چيز را تضمين كند   

رود، بنابراين يك نوع حالـت مكـث و درنگـي بـه مـن       نميطرز به كار بردن آنها و يا آن فراتر  
فقط . كنم ناگزير خواهم بود با اين رولور تيراندازي كنم          يكي از اين روزها تصور مي     . دست داد 

دهم شانس خود را با فرار  شوند، ولي ترجيح مي ها چگونه خارج مي به اين علت كه ببينم گلوله
  .آزمايش كنم

اي نكشد زيرا دويدن هرگز بهترين ورزش مـن نبـوده             ين مرحله اميد است كه اوضاع به چن     
  .است

در ضمن در حالي كه اين اوضاع مغشوش در اطراف ما در جريان است، بعضي از كارگران                 
اند، بنابراين من هم از آنها خواستم تا لوازم روشنايي            ما مرتكب اشتباه آمدن به كنسولگري شده      

 اگر اين لوازم خرد شود الاقل من چنـد روزي از آنهـا              .جديد را در سرسراي اصلي نصب كنند      
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  .برخوردار خواهم بود
  ...يك روز و اندي بعد

دانم امروز چه روزي است و كسي هم نيـست كـه از او بپرسـم هـر چنـد تفـاوت                        من نمي 
ـ            چنداني ندارد زيرا ايران و تبريز      . دارد در چنان وضعي هستند كه دانستن زمان مطلقاً اهميـت ن

 بر سر   روز گذشته چند هزار نفر به كنسولگري آمده و خواستار آن شدند كه آرم اياالت متحده               
سپس مـوقعي كـه ايـن كـار مختـصر           . برچيده شود ) كه در حدود يك تن وزن دارد      (در اصلي   

ابهي را نيز   اين كار توسط جمعي از كارگران انجام شد كه بدون شك كارهاي مش            (انجام گرفت   
آنها خواستند كه نشان روي در .) اي در انجام آن را نشان دادند اند؟ زيرا مهارت حرفه    انجام داده 

گاه خواستار شدند كه كنسول به آنها         آن. از اين دستور هم متابعت شد     . اصلي دفتر برچيده شود   
بـه گفـتن نيـست كـه        الزم  . سربازان در اين مرحله تقاضاي آنها را رد كردند        . تحويل داده شود  

تأسف من از اين كه اين دو آرم را از دست داده بودم به علت اين امر كه خـودم بـه جمعيـت                        
  .تحويل داده نشدم، تسكين يافت

، كه بـه حكومـت      اوايل بامداد امروز از سوي ژنرال محلي      )  نفر 30حدود  (سربازان اين جا    
خواسـت     روي آورده است، دستور گرفتند كه بروند و فرمانده آنها خيلي هم دلـش مـي                خميني

اي فرار كند، ولي گروهي از سربازان كه من با آنهـا دوسـت شـده بـودم از اطاعـت                    بدون كلمه 
آوري   فرمان او، تا زماني كه در وضع امني قرار گرفتم و لوازم شخصي و اسـناد اداري را جمـع                   

در واقع يك مسابقه داد و فرياد بين فرمانده و سربازان صورت گرفت و         . ، سرپيچي كردند  كردم
سرانجام تعدادي از آنها مرا در يك جيپ گذاشتند و ما به پايگاه به سراغ ژنـرال مـسئول امـور                     

كنم ژنرال نيز از شور و هيجان سربازان نسبت به من مانند هر چيز ديگري                   من تصور مي  . رفتيم
و او به سربازان گفت     ) الزم به گفتن نيست كه آنها بيشتر كرد بودند        . (أثير قرار گرفته بود   ت  تحت
  .توانند تا زماني كه بستن بارم را تمام كنم، با من بمانند كه مي

شـهر پـس از ايـن همـه روز         . ما از ميان يك صحنه كامالً وحشيانه به كنسولگري بازگشتيم         
، و زمان تصفيه حـسابهاي خـصوصي پـيش روي مـا             جنگ خياباني در وضع وحشتناكي است     

دو مقام سابق دولت در اين جا در يك خيابان اصلي، بامداد امروز به درخت آويزان شده       . است
بنـدي   زماني كه من همه چيز را بسته      . هاي آنها بودند    بودند و ديگران نيز سرگرم سوزاندن خانه      

فرا )  پليس بودن  مأموريان بسيار جوان با ادعاي      يعني غيرنظام (از كميته تبريز    » سربازاني«كردم،  
  . رسيدند

كنسولگري به عنوان محلي كه نبايد غارت يا سوزانده شود، تحت قرق مذهبي قرار گرفـت                
غـارتگران  . خواست در اداره تشريفات مورد بحث قرار دهنـد            و اين امري است كه من دلم مي       

خواندنـد و   آمدند و اعالميـه را مـي   ه اصلي ميسرخورده و ولگردها از آن زمان به بعد به درواز        
در ضـمن  . رفتند، شايد به ايـن تـصور كـه روز ديگـري بازگردنـد         راه خودشان را كشيده و مي     

بعضي از دوستان من در اين جا براي رفاه من فعاالنه سرگرم چانه زدن هستند شـايد چيزهـاي                   
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رار اسـت مـن تلفنـي بـا كميتـه           مهمتر ديگري نيز براي من فراهم كنند، و ظرف چند دقيقـه قـ             
  . تا ببينم چه تصميمي گرفته شده استبگيرمروحانيون در شهر تماس 
هلـو مـن    «. نامه امور خارجه يك چنين پيام تلفني تشريح نشده است           در هيچ جايي در آئين    

 تصميم بر   خواستم بدانم كه آيا     شوم ولي مي     هستم، ببخشيد از اين كه مزاحم مي       آمريكاكنسول  
دهيد كه مـن كنـسولگري را بـاز     ايد كه من دشمن مردم هستم و يا اين كه ترجيح مي اين گرفته 

س گـا و تاً بـراي تـسكين اعصابـشان بـه الس    كنم و امور چند هزار تبريزي را كه ميل دارند موق          
ست كه در حال حاضر     خوا   من در انتظار تلفن نيستم و دلم مي        .»عزيمت كنند سر و سامان دهم     

  .اس يا ديسني لند بودمگ و خودم نيز در الس
مراتب فوق از يك يادداشت روزانه حوادث كه من شروع بـه نگهداشـتن آن كـرده                 : توجه(

بودم اقتباس شده است ولي همه صفحات قبل و بعد هنگامي كه كنـسولگري بـه تـاراج رفـت                    
  .)ناپديد شد

 13برم كه حوادث تـشريح شـده بايـستي در روز              كنم پي مي    ه نگاه مي  هنگامي كه به گذشت   
تازه چنـد سـاعتي بـود كـه در محوطـه اقامـت       » پاسداران اسالمي«فوريه روي داده باشند زيرا    

بـراي نجـات    «العـاده     داشتند كه در تلويزيون اعالم شد زندان شهر آتش گرفته و داوطلبان فوق            
  .مورد نياز هستند» جان زندانيان

جـان  (كـردم     يي در زندان بودند كه من از اوايل تابـستان آنهـا را مالقـات مـي                آمريكاچهار  
و با رؤياهـاي وحـشتناكي كـه در مخيلـه مـن       )  و تام اسميت   ، لروي كولير  ، پت تيارت  بورچيل

ردم و از دروازه اصلي بيـرون جـستم كـه در آن لحظـه يـك اتومبيـل                   گذشت، كتي به تن ك      مي
يي كـه همچنـان   آمريكـا ايـن دو شـهروند    . متوقف شد و دو نفر از آنها از اتومبيل خارج شدند          

آنهـا بـه مـن    .  بودنـد هاي زندان را به تن داشتند همراه با دو زنداني سـابق آلمـان غربـي          پيژامه
به زودي خواهنـد  ) همراه با يك استراليايي و يك اتريشي(يي ديگر آمريكا كه دو    اطمينان دادند 

كـه در خانـه او      » كميتـه «نتيجه اين شد كه آنها بعداً تلفن كردند و روز بعد با يك عضو               . رسيد
با توجه به بوروكراسي ايراني از من تقاضا شد         . اقامت داشتند در محل كنسولگري حاضر شدند      

  .امضاء كرده و مهر بزنم» قبض رسيدي« نفر آنها كه براي هر هشت
سـوزي از خـارج و شـورش از داخـل زنـدان سرگذشـت                 زندانيان در جريان حمله و آتش     

وحشتناكي داشته و پس از چند ساعت تيرانـدازي و هـرج و مـرج عمـومي سـرانجام از روي                     
ردم خـارج از زنـدان در      الزم به گفتن نيست كه عده زيادي از م        . ديوار به خارج راه يافته بودند     

زمان با افـزايش شـدت         معذالك ورود آنها به كنسولگري هم      .انتظار بودند تا به آنها كمك كنند      
زد و خوردهاي خياباني بود و آنها به جاي آن كه در يك خانه آسوده بـا تختخـواب بخوابنـد،                     

نـدازي قـرار    زيرا اتاقهاي خـواب در معـرض تيرا       (ناگزير بر روي كف يك زيرزمين خوابيدند        
  ).گرفته بود

فرمانـده ارتـش    . شب دوم اقامت آنها، شهر در يك وضعيت جنگي علني قـرار گرفتـه بـود               
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 را پذيرفته بود، ولي پس      ً رژيم بازرگان   ، رسما، يعني ژنرال بيدآباديحكومت نظامي سابق تبريز
اي از جمعيت پايگـاه را مـورد هجـوم قـرار              ه روز هرج و مرج وسيع در شهر، توده        از دو يا س   

دادند و زرادخانه را به تاراج بردند به طوري كه چندين هزار تفنگ به دست يك جمعيت مملو               
  .از احساسات افتاد

اگر هرج و مرج را بتوان اندازه گرفت بايد گفت كه اين هرج و مرج پس از انحالل ارتـش                    
عصر روزي كه پايگاه سقوط كرد، شـماره        . كنده شدن سربازان به باالترين اوج خود رسيد       و پرا 

اي و اين طـور كـه معلـوم            شليك در يك زمان شصت ثانيه      47. شمرديم  شليكها را در دقيقه مي    
  .شد، آن دقيقه يك دقيقه نسبتاً عادي در شهر بود

مـسئول حفـظ نظـم بودنـد بـه      ظهور قارچ مانند گروههاي رقيب هشيار كه از لحاظ نظري       
. گرفتنـد    تحت تعقيب قرار مـي     ين پليس و ساواك   مأمور.  كمك كردند  فروريختن نظم در تبريز   

اهللا قاضـي     يكي تحت رياست آيت   (» كميته«دو گروه   . كوشيدند انتقام بگيرند    دشمنان قديمي مي  
كوشيدند هر يك بر ديگري تفوق يابنـد،          مي)  و ديگري تحت رهبري مالئي بنام بنابي       يطباطباي

 دانشگاه و ايستگاه تلويزيون در جريـان         و چندين نبرد حاد در كالنتريهاي مختلف و بيمارستان       
 12(هاي انتقام جوي مجازاتگر به مقيـاس كامـل سـرگرم عمليـات بودنـد                    بود و همچنين توده   

  .) اك و ديگران در يك دوران دوروزه از درختها بدار آويزان شده بودند پليس و ساومأمور
ين سابق و گروه كثيري از ديگـران        مأمورهمچنين سيستم مخابراتي از هم پاشيده شده بود،         

براي گذراندن شـب  » امن«كردند و در جستجوي يك محل  اي به خانه ديگر حركت مي     از خانه 
شدند و تماس گرفتن با هر كـسي كـه            دند و يا خطوط قطع مي     دا  تلفنها را يا جواب نمي    . بودند

پاسـداران غيرنظـامي    . سـاختند   حداقل براي آن روز مسئول امنيت بود، را تقريباً غيرممكن مـي           
گرديدند و صراحتاً مدعي بودنـد        شدند و پس از آن ناپديد مي        كنسولگري گاه ظاهر مي   ) كميته(

  .كه از ماندن در آنجا هراسناكند
كدام از پاسداران كميته در محل كنسولگري حاضر نـشدند و              فوريه هيچ  15ان شب   در جري 

 كه در محوطه كنسولگري حاضر نشدند و پاسداران نيروي هوايي           پاسداران نيروي هوايي ايران   
مـن كوشـيدم كـه      .  ناپديد شدند   كه در محوطه خارج كنسولگري سرگرم گشت بودند نيز         ايران

 تلفـن كـنم ولـي عليـرغم         ي و دفتر ژنرال ايمانيـان     اهللا قاضي طباطباي    ستاد كميته و منزل آيت    به  
ها و اطمينان دادنها از همه جوانب، موفقيتي براي بـه دسـت آوردن يـك نيـروي پاسـدار                  وعده

) دو مـستخدم قـراردادي غيرمـسلح      (نگهبانان پست شب خودم كه دو نفر بودند         . نكردمكسب  
) كه در گوشه دور افتاده محوطه بود      (سركار آمدند و با توجه به وضع خيابانها و موقعيت خانه            
  .هشت زنداني و من بر روي كف ساختمان اداري خوابيديم
ند ولي من نگهبانـان پـست شـب را          بامداد روز بعد نگهبانان پست بعد سر كار حاضر نشد         

مرخص كردم و بار ديگر كوشيدم تا يك نيروي پاسدار كميته به دست آورم كه باز هـم بـدون                    
سـرگرم آمـاده كـردن صـبحانه        » زنـدانيان « بامـداد در حـالي كـه         15/10 ساعتدر  . نتيجه ماند 
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 تماس گرفتـه    رانو سرانجام با ته   (ديروقت در خانه بودند و من در سرسراي دفتر نشسته بودم            
متوجه شدم چهار يا پـنج نفـر از بـاالي ديـوار عقبـي               )  را تشريح كردم   حادثه تبريز   و بامداد بي  

آنهـا بالفاصـله آتـش گـشودند و         . به داخل محوطه گـاراژ پريدنـد      » اصل چهار «محوطه خالي   
  .كرد گاه به دفتر اصابت ميبي  و هاي آنها گاه گلوله
ن بالفاصله به طرف سرسراي تحت حفاظت دويدم و از تنها شماره تلفنـي كـه اتفاقـاً در                   م

بود كه تمامي اعـضاي خـانواده او عـضو كميتـه            » انقالبي«جيب داشتم و متعلق به يك دوست        
مادر او به تلفن پاسـخ داده و مـن توضـيح دادم كـه گـروه ناشناسـي بـه                     . بودند، استفاده كردم  

او وعده داد كه كمك بفرستد و من گوشي را گذاشته و بـه سرسـرا                . اند  كنسولگري حمله كرده  
ور    دقيقه ادامه داشت و ناگهان گروه بـه سـاختمان اداري حملـه             15تيراندازي حدود   . بازگشتم

من فرياد زدم كه من تنها هستم و غيرمسلح و به محض آن كه گروه متوجه شدند كه مـن                    . شد
 كـه   با خواندن فارسي ورقه هويت وزارت امور خارجه ايران        با پرسيدن و آنگاه     (كنسول هستم   

كردنـد و بـر    ، دستهاي مرا بسته و در حالي كه دو نفر از آنها عكسها را خـرد مـي              )همراه داشتم 
 اي به دور گـردن  ديگران طنابي به دست آورده و حلقه... زدند و غيره و غيره روي اثاثيه لگد مي 

  ).زدند زدند و در عين حال هل داده و سيلي مي دادند، فرياد مي فحش مي(من انداختند 
آنها در جستجوي محلي بودند كه سر ديگر طناب را از آن آويزان كنند كـه در ايـن هنگـام                     

دو . از طريق در محوطه هجـوم آورده وارد سرسـراي دفتـر شـدند             » ميليشيا«گروه بزرگتري از    
كه يا در نتيجه پيـام تلفنـي مـن          (بي با يكديگر آشنا بودند و رهبر گروم دوم           به خو  گروه ظاهراً 

ريزي شده براي نجات زندگي من بـود؟   براي كمك آمده بود، يا جزئي از يك جريان قبالً طرح  
گروه دوم به گروه اول ملحق      . را متوقف كرد  » دار زدن «بالفاصله مراسم   ) دانم  كه من هنوز نمي   

دفتر كردند و مرا به تهديد اسلحه وادار نمودند درهاي محوطه طاقـداري            شده، شروع به غارت     
  .است باز كنم» امنيتي«را كه مربوط به قسمت 

هـا و راديوهـا در        آور و تفنـگ و رولـور و گلولـه           پس از ريختن كليه كپسولهاي گاز اشـك       
بالً كيـف مـرا بـا    آنها ق . ها، آنها همچنين مهرهاي كنسولگري و استامپهاي رواديد را بردند           كيسه

پس از يك بازرسي طـوالني      . گذرنامه سياسي و كارت هويت وزارت امور خارجه گرفته بودند         
از همه اتاقها در ساختمان، گروه مرا به طرف خانه هدايت كرد و هشت زنداني سابق را تحـت                   

يك اتوبوس ويژه از سوي كميته به محوطه كنسولگري فرستاده شـده بـود و                .محاصره درآورد 
تا كف  ) گرفت  البته تمامي جريان به تهديد اسلحه صورت مي       (پس از اين كه ما را وادار كردند         

در ).  سـابق در مركـز شـهر       كاخ جوانان (اتوبوس دراز بكشيم، ما نه نفر را به ستاد كميته بردند            
 دسـتگير شـده سـاواك     ين  مـأمور آنجا ما را در اتاقي قرار دادند كه توسط دو نفر كه به عنـوان                

معرفي شدند، و نگهباناني كه تفنگهاي خود را به سوي ما نشانه رفته بودند، قـبالً اشـغال شـده                    
  .بود

او شـرح حـوادث روز را از      . شايد دو ساعت بعد بود كه يك بـازپرس سـرانجام وارد شـد             
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د كـه سرگذشـت خـود از        را وادار كـر   » زنـدانيان «گاه يك به يك       ن  سوي من يادداشت كرد و آ     
داستانها به زبان فارسي    .  شرح دهند   اند تا ورودشان به زندان كميته را،        روزي كه وارد ايران شده    

و هر يك از ) كرد ظاهراًً طبق سبكي كه هر يك از آنها داستان خود را تعريف مي       (شد    نوشته مي 
 تمامي اين فرآيند، تا حدي به دليل        .را امضاء كنيم  » نامه  داستان اعتراف «ما را وادار كردند تا اين       

در . هرج و مرجي كه در ساختمان و در اطراف آن حكمفرما بـود، چنـد سـاعت طـول كـشيد                    
بـه داخـل وارد     » اسـير «د و ميليشياي انقالبي مرتـب       وخارج غوغا و آشوب عجيبي حكمفرما ب      

جتماع كرده و در اطراف هر اتوبوس        ا كرد و جماعت زيادي در نزديكي سر در كاخ جوانان             مي
در خود ساختمان راهروها از گروههاي پرجنب و جوش كه دسـتور    . شدند  واردي جمع مي    تازه
اغلب جوانان كم سـن و سـال بـا سـالحهاي            (كردند و ميليشياي كنجكاو         دادند و سئوال مي     مي

زدند، لبريـز   پرسه ميكه مرتب در را باز كرده و در سلول ساختگي ما        ) اتوماتيك هميشه حاضر  
 و عليرضـا    پس از چندين ساعت يعقوب بـرق المـع        . صداي تيراندازي تقريباً الينقطع بود    . بود

آنهـا  . هاي آنها در جريان حمله تلفن كرده بودم، سرانجام مرا پيدا كردند      كه من به خانواده    كيميا
گاه به سركشي بـه       گري رفته بودند ولي آن زمان مرا از آنجا برده بودند و آن            گفتند كه به كنسول   

ها پرداخته بودند كه موفق نشدند و سپس به بيمارستانهاي محلـي مراجعـه كـرده و                   ستاد كميته 
ورود آنهـا بالفاصـله تغييـري در        . سرانجام به بازپرسي بازداشتگاهها يك به يك پرداخته بودند        

دين نفر از اعضاي كميته همچنين در وضـع ناهنجـاري سـر رسـيدند و از                 جو ايجاد كرد و چن    
اند، حكم استخالص من بالفاصله صادر شد، ولي          پاسداران پرسيدند كه چرا مرا بازداشت كرده      

آنها توضيح دادند كه هشت زنداني خارجي بايد در بازداشت بمانند زيـرا پرونـده آنهـا هرگـز                   
 از ترك ساختمان خودداري كردم مگر اين كه آنها نيـز بـا              من. براي محاكمه ارجاع نشده است    

بر ناخوشايندي شديد از اعضاي كميتـه از حـضور    تأكيد من بتوانند ساختمان را ترك كنند و با      
كنند و در تكفل من هستند را در يـك            من، گفتم كه هرگز اين اشخاص كه فارسي صحبت نمي         

اگر آنها بمانند مـن هـم در زنـدان بـا آنهـا               .د رها نخواهم كر    قانوني  وضعيت هرج و مرج و بي     
  .خواهم ماند

كـرد كـه       احـساس مـي    المع  پس از حدود يك ساعت جر و بحث و با توجه به اين كه برق              
كند، اظهار داشت كه بالفاصله يـك محاكمـه بـراي             اوضاع به طور كلي وضع نامطلوبي پيدا مي       

 سـاعت او    2پـس از گذشـت حـدود        . د و اتاق زنداني را ترك كرد       نفر ترتيب خواهد دا    8اين  
اتفاقاً گروهي از قضات با دادستان كل جلسه داشتند و دوسـت مـن ترتيبـي داد كـه                    . بازگشت

 بعد از ظهر به     8سرانجام ما اجازه يافتيم در ساعت       .  نفر مورد رسيدگي قرار گيرد     8پرونده اين   
 و از آنجا بود كـه مـن بـه سـفارت تلفـن               برويمع  الم  قاتفاق حركت كنيم و به خانه يعقوب بر       

  .كردم
ع پيشنهاد كرد كه شب را در خانه او بمانيم ولي پس از ايـن كـه او توضـيح                    الم  يعقوب برق 

صميم گرفتم كنند، من ت  داد كه يك دسته كامل از پاسداران نيروي هوايي از كنسولگري دفاع مي          
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 بعد از ظهر به كنسولگري بازگشتيم و متوجه شديم كـه يـك              10ما ساعت   . كه به آنجا بازگردم   
 در زيـر بغـل دارد از در خـارج            كـه  عضو نيروي هوايي با چند عكس متعلـق بـه كنـسولگري           

اين شايد هشداري بـراي مـن بـود،        . تاراج نيروي هوايي از مدتي پيش آغاز شده بود        ... شود  مي
» حـامي «ن به طور ناخودآگاه گذاشتم كه اوضاع به حال خود باقي بماند و به سـادگي از                 ولي م 
 درجه چرخش   180 رفت، حوادث    المع  به محض اين كه برق    . اي خودم خداحافظي كردم     كميته

م، بار  پيدا كرد و من به زودي متوجه شدم كه ما به جاي اين كه تحت حمايت قرار گرفته باشي                  
از لحظه ورود دوباره من به كنسولگري در آن شب تا بعد از ظهر روز بعد                . ديگر زنداني بوديم  

. كردنـد  پاسداران نيروي هوايي از حدود نزاكت خارج شده و ما را تا حداكثر ممكن تحقير مـي             
ان گـاه بـه مـا فحـش داده و تهديـدم             ما را به تهديد اسلحه وادار كرده بودند كـه بنـشينيم و آن             

دادند كه از تلفن استفاده كنم و يا به اتاق ديگـري در ايـن خانـه،                   كردند، و به من اجازه نمي       مي
شديم، بروم يا اين كه به طور كلي حركـت ديگـري بـدون                غير از اتاقي كه در آن نگهداشته مي       

 در جريـان . يكي از گاردهاي تفنگ به دست انجام بـدهم ) دادند كه اغلب هم اجازه نمي    (اجازه  
سمع صحبتهاي گروههايي از      انتهاي اين رفتار، وضع رواني من در نتيجه استراق          چند ساعت بي  

ما يـا پيـشنهاد ايـن كـه مـا را بـه              » محاكمه خلقي «اسيركنندگان جديد درباره امكانات مختلف      
خواستيم تفنگهاي آنهـا را از دستـشان          سادگي تيرباران كنند، و يا اين كه مدعي شوند كه ما مي           

بيـشتر گاردهـا متوجـه نبودنـد كـه مـن            (شد    يم و بنابراين نزاعي به راه انداختيم، بدتر مي        بگير
  ).فهمم دانستند كه من تركي مي كدام از آنها نمي كنم و هيچ فارسي صحبت مي

 نفر به اوج خود رسـيد،       9هنگامي كه بحث و جدلها درباره حفظ و يا پايان دادن به زندگي              
خواستم كه پاسداران  گفتم زيرا نمي  نفر ديگر نمي8شنيدم به    را كه مي   من آنچه (تقريباً ظهر بود    

خواسـتم كـه      فهمم و بويژه نمـي      نيروي هوايي به طور كلي پي ببرند كه من حرفهاي آنها را مي            
، كه در   )جهت، از جانب هشت زنداني همراه من صورت بگيرد          آلود بي   العمل هراس   يك عكس 

به بهانه آن كه اين افسر      . ي سر رسيد تا محوطه را بازرسي كند       اين هنگام يك افسر نيروي هواي     
. گذشت توضيح دادم و او بالفاصله پيشنهاد كمك كرد          را به اتاقي ديگر ببرم، من آنچه را كه مي         

شد به مـن اجـازه        كشيد و مانع مداخله مي      اين افسر در حالي كه در اتاق خواب من كشيك مي          
او همچنين قول داد تا زماني كه گروه        .  وضع را توضيح دادم    داد به سفارت تلفن كنم و من اين       

ظـرف مـدت كوتـاه       .ديگري بيايـد كـه جـاي گـروه اول را بگيـرد، در آن جـا خواهـد مانـد                    
 از سـتاد كميتـه آمـد و    يك نفر بـه نـام دكتـر رجـايي      )  ساعت بعد  3 يا   2شايد  (انگيزي    حيرت

ه اقـدام   لاو بالفاصـ  . يت يافته است تا به اوضاع رسيدگي كنـد        مأمور توضيح داد كه او از تهران     
 كرد و نگهبانان را تغيير داد و براي نگهبانان جديد سخنراني مفصلي در مورد دستورات خميني               

 نسبت به آنها صـورت      نسبت به بيگانگان و ديپلماتها و غيره و عواقب اتفاقاتي كه ممكن است            
 چند سـاعت    دكتر رجايي . نتيجه اين سخنراني تغيير محسوسي در اوضاع بود       . بگيرد، ايراد كرد  

بعد به كنسولگري بازگشت و توضيح داد كه ترتيباتي فراهم شده است كه يـك هواپيمـا مـا را                    
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  .روز بعد به تهران ببرد
تيراندازي در سراسر شـب و بـار        : هاي قبل از آن بود       نمونه شبهاي هفته   شب آخر در تبريز   

بهبـود  به  ديگر آسودگيهاي مشكوك در زيرزمين، ولي الاقل وضع اسيركنندگان و حاميان ما رو              
 زنـداني سـابق و مـن        8نها حتي به آن مرحله رسيده بودند كه بـه           آتا بامداد روز بعد     . رفته بود 

آوري كنيم و آنهـا را بـه سرسـراي سـاختمان              لك شخصي خود را جمع    اجازه دادند بيشتر مايم   
 10حـدود سـاعت     . اداري ببريم، هر چند به من دستور داده شده بود چيزي همراه خـود نبـرم               

بامداد اتوبوسي كه قرار بود ما را به فرودگاه ببرد وارد شد و اندكي قبل از عزيمت من بود كـه                     
نماينده كميته به هر يك از ما اجازه داد كه يك دسـت لبـاس اضـافي همراهمـان                    دكتر رجايي 

سوزي زندان از دست داده بودند، و من به            زنداني سابق همه مايملك خود را در آتش        8(ببريم  
بدين ترتيـب   .)  زندان داده بودم   هاي  يونيفورمهر يك از آنها يك دست لباس از خودم به جاي            

 در آخرين لحظه ممكن، دكتر رجـايي      .  و چند ساك دستي با خود ببريم       ما توانستيم دو چمدان   
آالت همـراه ببـرم،       توانم عكسهاي خانوادگي و چند قلـم نقـره          همچنين به من گفت كه من مي      

اي را پيدا كنم كـه چنـد روز قبـل آمـاده               بنابراين من به اتاق زيرشيرواني بازگشتم تا يك كيسه        
اي در سـاختمان تنهـا بـودم بـه سـرعت فرصـت آن را يـافتم تـا                      چون چند لحظـه   . مكرده بود 

پس از هـرج    . اي در دست ترك كردم      راديوهاي كنسولگري را خرد كنم و ساختمان را با كيسه         
يـك  . شـد   و مرج و خطر در تمامي طول هفته سفر به تهران تقريباً ضد جو قبلي محسوب مـي                 

 در انتظار ما بود و پس از اين كه براي بار چندم مورد              ه تبريز هواپيماي نيروي هوايي در فرودگا    
بازرسي قرار گرفت، ما ساعت يك بعد از ظهر رهسپار شديم و يك سـاعت بعـد بـه فرودگـاه           

در يـك   (كارمندان نيروي هوايي ترتيب حمل و نقل ما را بـه سـفارت دادنـد                .  رسيديم مهرآباد
 18و ما در اوايل عصر      ) كس در خيابانها جلوي اتومبيل ما را نگيرد         مبوالنس به طوري كه هيچ    آ

 بـه زودي بـه      زندانيان اتريشي و استراليايي و دو زنداني آلمان غربي        . فوريه به سفارت رسيديم   
از طريق خروج دنبال يي بالفاصله كارشان آمريكاهاي خودشان رفتند و چهار زنداني  سفارتخانه

  . باقي ماندمو من از آن پس در تهران) روز بعد ايران را ترك كردند. (گرديد
  

  51سند شماره 
  1357 بهمن 22 ـ1979 فوريه 11  محرمانه

  .سي. در واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به  2030  ـتهران ،سفارت آمريكا: از
  مالقات با يكي از نزديكان خميني: ضوعمو

  )تمام متن -محرمانه ( -1
 در   سال نماينده شركت فورد موتور     27كه  (، بازرگان برجسته ايراني      غالمحسين روغني  -2

 فوريه با مـشاور سياسـي سـفارت         11 خيلي نزديك است، امروز      و ظاهراً به خميني   ) ايران بود 
.  وظيفـه ترجمـه را بـر عهـده داشـت           در اين ديدار، پسرش مهدي روغني     . ديدار و گفتگو كرد   
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اش از زندان و قبل از تبعيد به خارج از             بعد از آزادي    گفت كه پانزده سال پيش، خميني      روغني
 كـه در حـال     در عكس اخيري از خميني    . ي او زندگي كرده بود      كشور چهار يا پنج ماه در خانه      

 با وجود اين، روغنـي    . انه او ايستاده است    نيز شانه به ش    تكان دادن دست به مردم است، روغني      
  .خودش مايل به گفتگو با سفارت بود و ابتدا اين پيشنهاد را مطرح كرد

او بـر اسـاس     .  حمايت كنـد    از خميني   اين بود كه دولت آمريكا      پيام اصلي آقاي روغني    -3
نه يك سياستمدار است و نه يـك         «اطالعات دست اولي كه داشت به ما اطمينان داد كه خميني          

دار است و بهتـر از هـر كـس     او از رژيم پهلوي جريحه   . او يك مسلمان واقعي است    » .دروغگو
او نماينـدگي   . دانـست   وره پهلوي رواج داشت، مـي     ديگري در ايران وسعت فسادي را كه در د        

كن كـردن مظـاهر نفـوذ خانـدان      مخلص در ميان همه اقشار جامعه دارد و قاطعانه در پي ريشه          
  .پهلوي در كشور است

 اختصاص داشت كه     به توصيف تقوي و فضايل خميني       بخش اعظمي از سخنان روغني     -4
مشاور سياسي به انحاي مختلف به روغني       . ي آنها اذعان كرد     مشاور سياسي سفارت نيز به همه     

ناپذير ممكن است موجـب وخامـت اوضـاع شـود و               آشتي  جانبه  يادآور شد كه يك جنگ همه     
 خمينـي مشاور سياسي گفت شايد بهتر باشد كـه         .  ماندگار اين مقابله را به مخاطره بيندازد       تأثير

 كـه همگـي نـسبت بـه          يعني اشخاصي همانند بازرگان    ؛كار سياست را به سياستمداران بسپارد     
 آشـنا بـود    از شخـصيت خمينـي   كه ظاهراً با اين بعـد   روغني. روتر هستند    ميانه شخص خميني 

  .نهايتاً اين نكته را پذيرفت
 بـا   كه روسيه ) همانگونه كه ديگران نيز اشاره كرده بودند      ( به اين نكته اشاره كرد        روغني -5

 آنقـدر قـدرت دارد      اضر نهضت اسالمي  در حال ح  . چشماني حريص به ايران نظر افكنده است      
داند كه در درازمدت چه اتفاقي خواهد افتـاد؟           ها را خفه كند، ولي خدا مي        كه بتواند كمونيست  

هـا     گفت كـه روس    روغني.  بسيار ضروري است   در حال حاضر، كمك دولت آمريكا به خميني       
شان گوش شنوا پيدا كرده اسـت،         گيرند و تبليغات ضد آمريكايي      آلود ماهي مي    دارند از آب گل   

 را رد كـرد و      ولي مشاور سياسي سفارت اين ادعـاي روغنـي        . شود  و هيچ مدافعي هم پيدا نمي     
 شخـصاً    ولـي خمينـي     داننـد،    را مـي   گفت هر چند رهبران ايران ماهيـت اصـلي نقـش آمريكـا            

 در رساندنشان   هاي حقوق بشرِ كارتر     مثالً، آنها از نقش سياست    . هاي ضدآمريكايي دارد    سياست
دهند كه    دانند ولي اجازه مي     تش مي  را در ار   آنها نقش واقعي ژنرال هايزر    . به قدرت آگاه هستند   

شـايد  . كننـد   ه بدهند و حتي آن را تشويق مي       ائطرفدارانشان تعبيري بسيار غلط از اين مسئله ار       
 ماند كه در عين حالي كـه از آمريكـا           اينها همه فقط يك تاكتيك سياسي باشد، ولي مثل اين مي          

 بايد بداند كه اگر او عالوه بر اين، خميني  . بگيريدخواهيد، آن را زير مشت و لگد هم           كمك مي 
 مگـر اينكـه بخواهنـد بـا اتحـاد           ؛و همدستانش به قدرت برسند به آمريكا نياز خواهند داشـت          

  .تر شوند  نزديكشوروي
ها موافق بود و اذعـان داشـت كـه تعبيـر درسـتي از نقـش                   ل با بيشتر اين استدال     روغني -6
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او .  را از مسئوليت چنين چيزي مبري كنـد   نشده است، ولي سعي داشت شخص خميني       آمريكا
آمريكـايي    بـود و مـردم شـعارهاي ضـد         نشـسته    آيد كه يك روز كنـار خمينـي         گفت يادش مي  

 هـم هـيچ      گفتـه بـود كـه چنـين كـاري درسـت نيـست، و خمينـي                 دادند، و او به خمينـي       مي
  . العملي از خود نشان نداده بود عكس
 صحبت كند و هر زمان كه مناسب ديـد بـراي            ن باره با خميني    پذيرفت كه در اي     روغني -7

  سوليوان                                                                            .ديداري مجدد به سفارت بيايد
  

  52سند شماره 
  نويس پيش

  1356 دي 19 ـ1978 ژانويه 9  
   فهرستي از وقايع انقالب:موضوع

   در روزنامهآميز به امام خميني     اي توهين    در اعتراض چاپ اجباري مقاله     تظاهرات طالب قم  
  .تعدادي از تظاهركنندگان به دست نيروهاي دولتي به شهادت رسيدند. اطالعات

  1356 بهمن 29 ـ1978 فوريه 18شنبه 
ــز  ــايي تظــاهرات گــسترده در تبري ــم برپ ــه مناســبت چهلمــين روز شــهادت طــالب ق  . ب
هـاي دولتـي      ها و سينماها و ساختمان      شوند، به بانك    تظاهركنندگان با نيروهاي دولتي درگير مي     

  .شوند تعداي از تظاهركنندگان كشته مي. كنند حمله مي
  1357 فروردين 10 ـ1978مارس  30شنبه  پنج

 بـه  ، و كرمـان ، اصـفهان ، يـزد ، شـيراز  ، كـازرون  ، جهرم برپايي تظاهرات در چندين شهر قم     
  . رسند  به شهادت ميهركنندگان در قمتعدادي از تظا. مناسبت چهلمين روز شهداي تبريز

  1357 ارديبهشت 19 ـ1978  مي9شنبه  سه
، در يـزد  .  شهر ايران به مناسبت چهملـين روز شـهداي قـم           21برپايي تظاهرات گسترده در     

  .رسند  مي تعدادي از تظاهركنندگان به شهادت، و جهرمكازرون
  1357 خرداد 28 ـ1978 ژوئن 18يكشنبه 

 ، قم برپايي تظاهرات ضدرژيم در بيشتر شهرهاي ايران به مناسبت چهلمين روز شهداي يزد            
  .شوند عام مي تظاهركنندگان قتل. و جهرم
  1357 تير 30 ـ1978 ژوييه 21جمعه 

  .ن با تشكيل يك شوراي مديريت موقت ملي ايرا حزب جبههاحياي ) تولد امام دوازدهم(
  1357 مرداد 6 ـ1978 ژوييه 28جمعه 

   ژوئن 18برپايي تظاهرات گسترده در كشور به مناسبت چهلمين روز شهداي 
  1357 مرداد 20 ـ1978 اوت 11جمعه 

هاي دولتي و     تظاهركنندگان به ساختمان  . فر هزار ن  50 با شركت  برپايي تظاهراتي در اصفهان   
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  .شود ي آن حكومت نظامي اعالم مي در شهر و حومه. كنند آمريكايي حمله مي
  1357 مرداد 29 ـ1978 اوت 20يكشنبه 
  .بار سينما ركس آبادان سوزي فاجعه آتش

  1357 شهريور 2 ـ1978 اوت 24شنبه  پنج
  .ر ضد رژيم پهلوي در بسياري از شهرهاي ايرانبرپايي تظاهرات ب

  1357 شهريور 4 ـ1978 اوت 26شنبه 
  .آيد ي بر سر كار ميامام دهد و دولت شريف  استعفاء ميدولت آموزگار

  1357 شهريور 13 ـ1978 سپتامبر 4دوشنبه 
هاي قيطريه     پس از اتمام نماز عيد فطر در تپه         در تهران  برپايي تظاهرات گسترده  ) عيد فطر (

  .به سوي مركز شهر
  1357 شهريور 16 ـ1978 سپتامبر 7شنبه  پنج

  ).شهياد سابق (ها از نقاط مختلف شهر به سوي ميدان آزادي راهپيمايي عظيم تهراني
  1357 شهريور 17 ـ1978 سپتامبر 8جمعه 

  ژالـه  (ي تظاهركنندگان جوان در ميـدان شـهدا         رحمانه و ددمنشانه    قتل عام بي  ) جمعه سياه (
  . شود  شهر ديگر حكومت نظامي اعالم مي10 و در تهران). سابق
  1357 شهريور 25 ـ1978 سپتامبر 16شنبه 

 و  هزار نفر در طـبس 20 كه طي آن كل شهر ويران شد و نزديك به       بار طبس   ي فاجعه   هزلزل
  .روستاهاي اطراف آن جان خود را از دست دادند

  1357 مهر 13 ـ1978 اكتبر 5شنبه  پنج
 بـه   سـپس از فرودگـاه بغـداد      . شـود    خارج مي  جف از شهر مقدس ن     به قصد كويت   خميني

  .كند  رهبري مي آخرين مراحل انقالب را قاطعانه از پاريسامام خميني. كند  پرواز ميپاريس
  1357 مهر 19 ـ1978 اكتبر 11چهارشنبه 
  .زنند  در اعتراض به سانسور دست به اعتصاب ميهاي پرتيراژ تهران روزنامه

  1357 مهر 22 ـ1978 اكتبر 14شنبه 
  .پذيرد ها پايان مي اعتصاب با پيروزي روزنامه

  1357 آبان 4 ـ1978 اكتبر 26شنبه  پنج
   و منتظرياهللا طالقاني  زنداني سياسي از جمله آيت1000 به آزادي نزديك

  1357 آبان 8 ـ  اكتبر30دوشنبه 
  . پيوندند  به كارمندان اعتصابي دولت ميكارمندان شركت نفت

  1357 آبان 13 ـ1978 نوامبر 4شنبه 
شـوند و     اند درگير مي     تجمع كرده  نيروهاي دولتي با گروههاي سياسي كه در دانشگاه تهران        

  .شوند تعدادي از مردم كشته مي
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  1357 آبان 14 ـ1978 نوامبر 5يكشنبه 
عوامل رژيم بـا حملـه بـه        . برپايي تظاهرات گسترده در ايران در اعتراض به كشتار دانشگاه         

افكننـد و راه را بـراي روي كـار آمـدن              س مـي   در شهر هرا   هاي تهران   ها، سينماها، و هتل     بانك
  .دهد ي استعفا ميامام دولت شريف. كنند  هموار ميدولت نظامي ازهاري

  1357 آذر 10 ـ1978 دسامبر 1جمعه 
هـا   يابـان هـا و خ  بام  مردم شروع به تظاهرات در باالي پشت      ) اولين شب ماه عزاداري محرم    (
  .شوند بسياري از مردم در ميدان سرچشمه كشته مي. كنند مي

  1357 آذر 18 ـ1978 دسامبر 9يكشنبه 
  .درحمايت از امام خميني) ها و شهرستان (راهپيمايي گسترده مردم تهران) تاسوعا(

  1357 آذر 19 ـ1978 دسامبر 10دوشنبه 
برپايي يك راهپيمايي عظيم ديگر كه در آن يك ميليون تهراني از خيابان انقـالب               ) عاشورا(

  .  حركت كردندبه سمت ميدان آزادي) شاهرضاي سابق(
  1357 دي 8 ـ1978 دسامبر 29جمعه 

كند تا به جنوب برود و با كارمنـدان اعتـصابي         مي مأمور را   دي بازرگان  آقاي مه  امام خميني 
  .مين نيازهاي داخلي مذاكره كندأ به منظور تشركت نفت

  1357 دي 16 ـ1979 ژانويه 6شنبه 
  .شود  تشكيل كابينه جديد ميمأمور دهد و بختيار  استعفا ميدولت ازهاري

  1357 آذر 29 ـ1978 دسامبر 20چهارشنبه 
شـدن دانـشگاهها دسـت بـه تحـصن در             شصت و پنج استاد دانشگاه در اعتراض بـه بـسته          

  .زنند دانشگاه مي
  1357 دي 26 ـ1979 ژانويه 16شنبه  سه

  .كند ، ايران را ترك مي و مراكش مصر به مقصدمحمدرضا شاه پهلوي
  1357 دي 27 ـ1979 ژانويه 17چهارشنبه 

 دسـت بـه     هاي نيروي هـوايي در حمايـت از نهـضت اسـالمي خمينـي               تعدادي از تكنسين  
  .زنند اعتصاب غذا مي

  1357 دي 29 ـ1979 ژانويه 19جمعه 
در پاسخ به دعوت روحانيان بـراي       ) ها  و شهرستان  (راهپيمايي گسترده مردم تهران   ) ربعينا(

  .اثبات حمايتشان از رهبر انقالب
  1357 بهمن 12 ـ1979 فوريه 1شنبه  نجپ

  . و فرانسه عراق ، در تركيه سال تبعيد15 به ايران بعد از ي امام خميني بازگشت پيروزمندانه
  1357 بهمن 16 ـ1979 فوريه 5دوشنبه 

وزيـر دولـت اسـالمي موقـت           را نخـست   ، رهبر انقالب ايران، مهـدي بازرگـان       امام خميني 
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  .كند منصوب مي
  1357 بهمن 21 ـ1979فوريه  10شنبه 

ور    حملـه  گارد شاهنشاهي در اواخر شبانگاه جمعه به پايگاه نيروي هوايي در شـرق تهـران              
هـاي نيـروي هـوايي، شـورش          ي مردم از تكنـسين      اين مسئله موجب حمايت گسترده    . شود  مي

  .شود يها م  و شهرستانها در تهران مسلحانه، و سقوط پادگان
  1357 بهمن 22 ـ1979 فوريه 11يكشنبه 

كنـد و انقـالب اسـالمي ايـران پيـروز       كند، رژيم پهلـوي سـقوط مـي      نشيني مي   ارتش عقب 
  . شود مي

  
  53سند شماره 

  1357 بهمن 23ـ 1979 فوريه 12  سري
  كليه نمايندگيهاي ديپلماتيك: به  6532 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

  79 نوامبر 12 روز 5وضعيت ايران تا ساعت گزارش : موضوع
  تمامي مخاطبين به صورت فوري اقدام نمايند

  )سري ـ تمام متن (-1
ت خواستار حفظ آرامش    مد   عصر روز گذشته در يك مصاحبه تلويزيوني كوتاه         بازرگان -2

. شده و به مردم اطمينان داد كه دولت جديد به صورت عادي امور را در اختيار خواهد گرفـت                  
اي خواسـتار حفـظ        در تلويزيون بـه نمـايش گذاشـته و در بيانيـه            همچنين تصويري از خميني   

  . ها شد رتخانهآرامش، برقراري مجدد نظم و عدم حمله به سفا
كنند كه از پادگانهـاي مـورد تهـاجم قـرار         بسياري از غيرنظاميان سالحهايي را حمل مي       -3

 موفـق   در برقراري يك نوع نظم ظـاهري در تهـران   خميني» پليس«اند ولي     گرفته بدست آورده  
دهنـد كـه سـالم      همگي گزارش مي و تبريز، شيرازاصفهان در آمريكاكنسولگريهاي . بوده است 

  .هستند
. انـد    شـده   فرماندهان گارد شاهنشاهي ايران تسليم نهضت خمينـي        ، بر اساس گزارشات   -4

 به سفارت اطالع داده است كـه تمـامي رهبـران نظـامي اصـلي در محـل                   يكي از منابع خميني   
 يـا   هيچ خبـري در مـورد بختيـار       .  بوده و ظاهراً سرگرم مباحث سنگيني هستند       استقرار خميني 

مجلس ديگر  . كنند كه استعفا داده است      رسد و همگي تصور مي      محل اختفاي وي به گوش نمي     
انـد و يـا از كـار بركنـار      هنوز معلوم نيست كه آيا همگـي اسـتعفا داده    . باشد  در مصدر كار نمي   

  .اند، در شرايط فعلي هيچ اهميتي هم ندارد شده
ت به تـصرف مـردم درآمـد ولـي در آن زمـان هـيچ                المللي ارتباطا   ساختمان آژانس بين   -5
اوضاع آنجا مشخص نيست زيرا يك مقام محلي كـه در آنجـا بـود               . يي در آن محل نبود    آمريكا

ز كارمنـدان    و يكـي ا    فرمانـدهي هـوابرد نظـامي     يي  آمريكـا كارمندان  . محل را ترك كرده است    
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 خمينـي » پلـيس «شـود توسـط    اند و تصور مـي  سفارت كه در آن موقع آنجا بودند دستگير شده  
 در تمـاس اسـت ولـي تـاكنون هـيچ      سفارت بطور فعال با افـراد خمينـي    . صورت گرفته است  

  .ده استاي به دست نياور تأييديه
 با سفارت به مـا اطـالع داد كـه تعـدادي از شـهروندان                6:30 در يك گفتگو در ساعت       -6

اخبـار سـاعت    . باشـد   اند كه احتماالً جهت پرس و جو مي         يي نيز دستگير شده   آمريكاغيرنظامي  
خواست آرام بوده و فردا به سر كارهاي خود بروند            اي شروع شد كه از مردم مي         با بيانيه  14:30
  . اذيت كردن خارجيها پرهيز كنند و اعالم كرد كه فرودگاهها فردا باز خواهند شدو از

  ونس
  

  54سند شماره 
  1357 بهمن 23 ـ 1979 فوريه 12  محرمانه

  2037 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   خيلي فوري ـ.سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  1979 فوريه 12 ،گزارش سياسي ـ امنيتي: موضوع
  )تمام متن ـ محرمانه( -1
 بـر   اهللا خمينـي    آميز نيروهاي انقالبـي بـه رهبـري آيـت            دو روز پس از پيروزي موفقيت      -2
 بامـداد بعـد از گـزارش    11از ساعت .  ادامه داشت  تيراندازي و مقداري ناامني در تهران      دولت،

آخر كه گارد شاهنشاهي در حال حركت به طرف پايگاه هوايي، براي شـروع دوبـاره درگيـري                  
به هرحـال اوضـاع آرام بـه    .  نيسته در دستتپ بوده، خبري از اتفاقات در پايگاه هوايي دوشان 

مقـدار  .  اسـت   در لويزان  رسد و مناطق مهم درگيري در اطراف پادگان گارد شاهنشاهي           نظر مي 
زيادي اسلحه بدون تبعيض به مردم غيرنظامي داده شده اسـت و اكثـر آنهـا بـه طـرف شـمال                      

 را   سفارت موفق شد راديو تلويزيون ملـي       .گارد شاهنشاهي نمايند  روند كه كمك به تسخير        مي
 بـا گاردهـاي شاهنـشاهي       يي هنوز در لـويزان    آمريكاوادارد كه خبر قبلي كه تعدادي مشاورين        

ابـاني در   باقيمانده شهر ظاهراً در دست دولت انقالبي است و موانـع خي           . هستند را تكذيب كند   
 هـستند   كه ظاهراً مجاهدين وابسته بـه نهـضت اسـالمي         » مردمي«اكثر جاها به وسيله پليسهاي      

  .شوند محافظت مي
و ايـن وضـع شـايد هنـوز         » با اعمال زور آزاد شدند     «ها و زندانهاي ساواك      ديروز اداره  -3

 و ديگـران بـه جـاي اعـدام          هند كه مسئوالن سـاواك    د  مطبوعات گزارش مي  . ادامه داشته باشد  
دهند كه    كارمند سفارت در نزديكي مركز عالي فرماندهي گزارش مي        . اند  دستگير و زنداني شده   

. كننـد     زنند و اگر آنها بيرون نيايند به خانه تيراندازي مـي            مردان مسلح اسم اشخاص را صدا مي      
 كميتـه اعـاده نظـم،       رئـيس اند كـه      منابع مخالف به ما گفته    . شود  نيست كه با آنها چه مي      معلوم

ها ايمن هـستند و يـك       آمريكاييظاهراً تمام   .  است  ستاد مشترك، سپهبد قرني    رئيسمعاون قبلي   
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گروه بيست نفري از مركز فرماندهي ستاد مشترك هنگام شب در محـيط سـفارت پنـاه گرفتـه                   
  .بودند
اي و    خورد و اخبـار تـوده       ها به چشم مي      عالئم نفوذ بيشتر چپي    و تلويزيون ملي   در رادي  -4

ما اطالع داريم كـه     . شود  يي گاه گاهي پخش مي    آمريكاچريكي نسبتاً به دفعات و شعارهاي ضد      
يزيون يي كرد، راديو تلو   آمريكاوقتي يك ايستگاه راديويي شخصي شروع به دادن شعارهاي ضد         

هـا را نـدارد و      آمريكاييكه دولت هيچ قصد حمله بـه         ملي به سرعت آن را دروغ ناميد و گفت        
 بـه مـردم كـه درخواسـت      پيام شب گذشته خمينـي بااين . مردم بايد از خارجيها حفاظت كنند 
ه بـه سـفارت حملـه نـشود،         كرد و خصوصاً خواستار شد ك       هشياري در مقابل دردسرسازان مي    

 هوشـيار   تا تحقق پيـروزي،   او گفت كه پيروزي بسيار نزديك است ولي مردم بايد          .تناسب دارد 
  . گزارش داد كه گارد شاهنشاهي امروز صبح خود را تسليم كرد راديو تلويزيون ملي.باشند
 بـه  تبريـز . ها ايمـن هـستند  آمريكايي و   دهند كه اوضاع آرام      هر سه كنسولگري اطالع مي     -5

اهللا محل بـه همـراه    شود و بعد از ظهر در انتظار بازديد آيت  وسيله پليسهاي انقالبي حفاظت مي    
بازان سـر . ي است اهللا خادم    همچنان در اختيار مركز فرماندهي آيت      اصفهان. فرمانده ارتش است  

برخالف گزارشهاي گذشته، كنسولگري    . باشند  ان دولت جديد مي   مدر پادگانهاي خود منتظر فر    
تيمهـاي  .  به ما گفته است كه درگيري در پايگاه هوايي و ديگر جاها تمـام شـده اسـت                 اصفهان

)TAFT (پليس مردمي مانند جاهاي ديگر كنترل را در دست دارد. سالم هستند.  
 ستاد مشترك   رئيس فوريه زماني روي داد كه       11قطه عطف انقالب ديروز بعد از ظهر         ن -6

وزيـر آينـده موافقـت         نخست وزير و بازرگان     نخست  در مالقات خود با بختيار     باغي   قره ارتشبد
 ايـن   . فراخواند و كنترل شهر را به دست نهضت انقالبي بسپارد          نمود كه ارتش را از شهر تهران      

 در راديو  مجلس فوراً اعالم كند كه پارلمان استعفاء داده و شب آن بازرگان           رئيسباعث شد كه    
 خبـري در دسـت نيـست،        از بختيار . دولت مسئول را تجديد كند    ) استقرار(تعهدات خود براي    

گوينـد كـه خودكـشي        كند كه او استعفا داده و بعضي ديگر نيز مـي            بعضي شايعات حكايت مي   
استعفاي او به عنوان يك واقعيت در حال جا افتادن است، اگرچـه هـيچ جـا متنـي             . كرده است 

در . ست امروز يا فـردا اعـالم گـردد         ممكن ا  ما خبر داريم كه كابينه بازرگان     . منتشر نشده است  
خورد كه     به چشم مي    فرمانداري نظامي تيمسار مهدي رحيمي     رئيسمطبوعات امروز عكسي از     

  .توسط ارتش انقالب دستگير شده بود و بر طبق گزارشها تحت محاكمه قرار خواهد گرفت
 و   و نـصيري    در هم شكسته شده بود و هويـدا         به ما گزارش رسيده كه زندان جمشيديه       -7
دهنـد كـه مـردم        همچنين مطبوعات گزارش مـي    .  همراه با ديگران به چنگ افتاده بودند       پي  نيك

 واقع در   ت انقالب مستقر در ناحيه ستاد خميني      شوند به اينكه اسلحه را به ستاد دول         ترغيب مي 
شـود كـه حيـاط      گفته مي.محل ذكر شده در تلگرام مرجع الف و مدارس عمومي تحويل دهند           

  .آنجا مملو از اسلحه و تجهيزات ديگر ارتش و پليس است
. ت وارد شدند و آن را جستجو كردنـد المللي ارتباطا    قبل از ظهر به ساختمان آژانس بين       -8
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نگاران داخل آن از اتاقهايشان بيرون و در يك جـا              نيز تصرف شد و روزنامه     هتل اينتركنتينانتال 
بـا  ) سـفارتخانه (كارمندان محلـي    . اند  يافته نيز راه    گزارش شده كه به هيلتون    . گرد آورده شدند  

محوطـه سـفارت منـصرف      » بازرسي«مذاكره گروههاي غارتگر غيرنظاميان را از تمناي خود به          
تمام دستياران عالي بازرگانان در ستاد انقالب هستند و توسـط صـدها فـرد مـسلح كـه                   . كردند

از آنجايي كه   . شوند  افظت مي دهند، مح   كس اجازه نزديك شدن را نمي       بدون كلمه عبور به هيچ    
منبـع  .  تمام مراكز فرماندهي عـالي عمـالً خـارج از دسترسـند            ،هاي تلفن مداوماً اشغالند     شماره

بـه مـا    ) كه خودش به سبب نداشتن كلمه عبور قادر نبوده راه يابد          (جناح مخالف   ) سفارت در (
 شاهنشاهي كه امـروز صـبح        گارد فرماندهاي    گويد كه تيمسارهاي عاليرتبه نيز از جمله بدره         مي

  . خود را تسليم نمود همگي در ستاد انقالبند
كه يك كارمند سـفارت در بـين        (يي فرماندهي ترابري هوايي     آمريكا تن از كارمندان     25 -9

انـد و سـعي داريـم كـه از طريـق يـك واسـطه از                   توسط پليس اسالمي جلب شـده     ) آنها است 
آوري شده و     يهاي شخصي جمع  آمريكاتعداد بيشتري از    .  به آنها دسترسي يابيم    اطرافيان خميني 

كنيم ايـن بـراي       اند كه تصور مي      برده شده   و بازرگان  به يك مكان مركزي، احتماالً ستاد خميني      
  .ن يك جريان عمومي است ظاهراً اي.بازپرسي از ايشان باشد

دهد كه تيراندازي بسيار در محل اتفاق     پس از نيمه شب گزارش مي      2 در ساعت     تبريز -10
گزارش شده كه حـداقل دو عـضو سـاواك اوايـل صـبح              . افتد كه شايد براي شادماني است       مي

اين . آويز شدند    از درخت حلق   امروز توسط مردم خياباني بدون دادرسي در خيابان اصلي تبريز         
  سوليوان                                                                 .گزارش را يك شاهد عيني داده است

  
  55سند شماره 

  1357 بهمن 23 ـ1979 فوريه 12  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2038  ـتهران ،سفارت آمريكا: از

  وضعيت كنوني تهران: موضوع
  ) متنتمام -محرمانه( -1
 از شنيدن اخباري كه نيمي از آن حقيقـت و نـيم ديگـرش شـايعه اسـت واقعـاً گـيج و                        -2

در حال حاضر چندين گروه     . ايم و گزارش زير را بايد در پرتو اين وضعيت خواند            همبهوت شد 
متخاصم در شهر تالش دارند كه از لحاظ سياسي دست باالتر را داشته باشـند و يـا از فرصـت               

بـه طـور    . كنوني استفاده كنند و دست به غارت اموال بزنند و اسلحه بيشتري به دسـت آورنـد                
 متـشكل از عناصـر   نيروهـاي طرفـدار خمينـي   : ها فعاليت دارند    خيابانكلي سه گروه بزرگ در      

پيمانـان    هـا و هـم       نزديك هستند و مبارزان؛ چريك     رويي كه از لحاظ سياسي به جبهه ملي         ميانه
 سرمستي، هرج و مرج و     چپ افراطي آنها؛ و شمار زيادي از مردم مسلحي كه شور، اگر نگويي            

  . فرصت غارت اموال وجودشان را فرا گرفته است
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توانـد تمـامي      در اين مرحله از پيـروزي انقـالب نمـي         » دولت بازرگان « طبيعي است كه     -3
روي طرفـدار     هـا، عناصـر ميانـه       در ارتباط با آمريكايي   . آيد، حل كند    مسايلي را كه به وجود مي     

 امنيـت   تـأمين هـا و       نقش بسيار مفيدي در حفاظت از جان آمريكايي        ، مثل ابراهيم يزدي   خميني
و پـس از بـازجويي      » بازداشت كردند «را  فرماندهي هوابرد نظامي    كل پرسنل   . اند  سفارت داشته 

اي ديگر را نيز دسـتگير كردنـد،          عده.  آنها را به سفارت بازگرداندند     خيلي كوتاه در مقر خميني    
با وجود ايـن، نيروهـاي مختلفـي طرفـدار          . رفتار خوبي با آنها داشتند، و سپس آزادشان كردند        

ش آنها را تحت كنترل ندارند، عالوه بر اينكه هم اينك            و گروه   هستند كه احتماالً يزدي    خميني
نحـوه حـل و فـصل    . گيرد  دارد شكل ميها و نيروهاي طرفدار خميني نوعي رقابت بين چريك 

  .اين موضوع در روزهاي آتي اهميتي اساسي دارد
 تماس برقـرار    گروه طرفدار خميني  » نيروهاي امنيتي « مجدانه تالش داريم با به اصطالح        -4

ها ادامه بدهند، و به همين منظور از          كنيم و بر آنها فشار آوريم تا به رفتار مناسبشان با آمريكايي           
  .ايم هاي زيادي وارد عمل شده كانال
 اعظمي از اخبار  اين گزارش در حال حاضر قطعي نيست و با توجه به عدم اثبات بخش             -5

  سوليوان                                           .مندرج در آن، بايد با احتياط كامل آن را در نظر گرفت
  

  56سند شماره 
  1357 بهمن 23 ـ1979 فوريه 12  استفاده اداري محدود

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2826  ـ لنينگراد،كنسولگري آمريكا: از
  بحث با محوريت ايران در لنينگراد: موضوع

 مملـو از  )  بهمـن  22-  فوريه 11( سالن اصلي سخنراني در روز بسيار سرد يكشنبه مورخ           -1
،  و شـوروي المللي با محوريت روابط آمريكا جمعيت بود و قرار بود سخنران درباره مسايل بين     

شد و سخنران نيز      سئواالت حضارِ در سالن بيشتر به ايران مربوط مي        . ايران و چين صحبت كند    
 حمايـت   نيـست از خمينـي    از انقالب حـزب كمو    » در اين مرحله  «داشت كه    تأكيد   بر اين نكته  

  .تر بود، آمده است در ذيل نظراتي كه جالب توجه. كند مي
 در ايران و روابط نزديكش با ارتش ايـن          بر نفوذ گسترده آمريكا    تأكيد   سخنران با .  ايران -2

ولـي اظهـار    . دانست  ان محتمل نمي  يك جمهوري اسالمي را در اير     » زودهنگام«كشور، تشكيل   
را كـه   » بيـشتر مـردم   «داشت موفقيت كودتا براي سرنگوني انقالب مستلزم اين است كه ارتش            

 را اهللا خميني سخنران مزبور نيز آيت. عام كند  هستند، قتلنود درصدشان شيعه و طرفدار خميني   
، و بـه تمايـل      )مثالً در ارتباط با حقوق زنان، زنا      (شود، معرفي كرد      تر از آنچه تصور مي      عملگرا
 براي تحمل فعاليت همه احزاب، از جمله حزب كمونيست اشاره كرد، كه حاضر بود از                خميني

از » در اين مرحلـه « كرد حزب توده فعالً تأكيدالبته سخنران . اش حمايت كند  جمهوري اسالمي 
كن كردن نظام ارباب و رعيتي و انقالب          او سپس اين مرحله را با ريشه      . كند   حمايت مي  خميني
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او خاطرنـشان سـاخت كـه غالبـاً تحـوالت           . ي قبل از انقالب مقايسه كرد       بورژوازي در روسيه  
هـاي اجتمـاعي سـرايت        شود و سپس به حـوزه       هاي مذهبي شروع مي     اجتماعي عظيم از حوزه   

 هـشدار    در ايران يادآور شد كـه برژنـف        سخنران در ارتباط با احتمال مداخله شوروي      . كند  مي
بين ايران و   ] 1300 [1921و گفت كه پيمان سال      » آقايان، مراقب رفتارتان باشيد   «داده است كه    

هاي خـصمانه بـه     از انجام فعاليت حق اعزام نيرو را به ايران به منظور بازداشتن آمريكا        شوروي
البته سخنران مزبور توضيح داد كه تحت هيچ شرايطي اعزام نيروي نظامي بـه              . دهد   مي شوروي
 تنها زماني به اين امر مبادرت خواهد كرد كه           نيست؛ و شوروي   شوروي» هاي  اولويت«ايران از   

 هاي ضدانقالبي در ميان باشد، شوروي       ي فعاليت   كشور سومي آن را تهديد كند، ولي اگر مسئله        
هاي ايـران   احتماالً بيانگر اين اميدواري اتحاد كه رويـداد       : توضيح. (حق مداخله نخواهد داشت   

 سـال  15 ظـرف  سخنران يادآور شد كـه خمينـي  ) گونه در جهان اسالم داشته باشد       ي موج تأثير
 را تهديد اصلي براي نهادهاي اسـالمي و تلويحـاً آن را خطرنـاكتر از كمونيـسم                  گذشته آمريكا 
  . دانسته است

انـداز مـذاكرات كنتـرل        ي چشم   سخنران خيلي محتاطانه درباره   .  شوروي - روابط آمريكا  -3
بيني خود را به تغيير      او طبق معمول خوش   . هاي مختلف ابراز اميدواري كرد      تسليحاتي در حوزه  

نـي بيـشتري بـه       دارد بـا واقـع بي      رسد كه آمريكا    به نظر مي  «: او گفت . نگرش آمريكا نسبت داد   
با وجود اين، او هشدار داد كه حركت بـه سـمت جنـاح راسـت در                 » .كند  مسئله صلح نگاه مي   

آمريكا همچنان ادامه دارد و محافل با نفوذي در اين كشور سعي دارند بين كـشورها و احـزاب    
اظهـارات  . المنـافع سوسياليـستي تفرقـه بيندازنـد         كمونيست در درون و بيرون بلـوك مـشترك        

 بيـانگر اميـدواري او بـراي سردشـدن           و رومـاني    لهستان  درباره] آمريكا[جمهور   رئيسانه  دوست
 جانبه در وادار كـردن       استراتژي اخير كميسيون سه   .  است روابط اين دو كشور با اتحاد شوروي      

ي تـسليحاتي، مـورد       هاي آمريكا، از جمله مسابقه      دادن واكنش نسبت به طرح     به نشان    شوروي
حتـي اگـر    . ، و ديگـران اسـت     جمهور، موندال  رئيس و معاون    حمايت مقاماتي چون برژينسكي   

 تـسليحات جديـد      امضا شود، به معناي كاهش بودجه نظامي و يا توقـف سـاخت             پيمان سالت 
 30نيز چنـدان قطعـي نيـست زيـرا          ] آمريكا[ي   از سوي سنا   تصويب پيمان سالت  . نخواهد بود 

اند كه تنها در صورتي اين كار   مثبت خواهند داد شرط گذاشتهرأيگويند به آن    سناتوري كه مي  
، و بسياري از سناتورها ازجمله آنهايي كه اخيراً از اتحاد           باشد» خوبي«را خواهند كرد كه پيمان      

  . نخواهند دادرأياند كه به پيمان  اند، گفته  ديدار كردهشوروي
 و ديـدار اخيـر معـاون        ي چـين    اي دربـاره    سخنران طبق معمول با لحن خـصمانه      .  چين -4

اي را نيـز       آمريكا صحبت كرد ولي نكات نسبتاً تـازه        از،   پنگ وزير آن كشور، تنگ شيائو      نخست
 نتوانند  و چين   از اينكه اياالت متحده    احتماالً بيانگر اميدواري اتحاد شوروي    : توضيح. (بيان كرد 

 نظر اتحاد شـوروي    سخنران اختالف .)  شكاف و تفرقه بيندازند    در بين كشورهاي اروپاي شرقي    
 چنـدان مهـم ندانـست و گفـت كـه قـصد               را بر سر روابطشان با چين       و يوگسالوي  با روماني 
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سخنران مزبور زمان دعوت از تنگ شيائو       .  مثبت بر چين است    أثيرت گذاشتن    و بلگراد  بخارست
و انتقـاد   ( صورت گرفتـه اسـت        به آمريكا را كه دقيقاً قبل از امضاي احتمالي پيمان سالت           پنگ

 توصيه كرده بود كه برخي اطالعات سرّي در مورد ، و اينكه برژينسكي ) در اين ارتباط   كيسينجر
هژموني در اعالميه طـرفين را       - بگذارند، و قبول بند آنتي      را در اختيار چين    توان نظامي آمريكا  

 آمريكـا بيني كرد كه از نظر آنها نگـرش           توان پيش   مي.  دانست هاي آمريكا   اي از بداخالقي    نمونه
 اطـالع داد كـه اتحـاد        گوادلوپپيمانان خود در كنفرانس        كه به هم   با نگرش صدراعظم اشميت   

با اشاره  (سخنران  . گرفته است، متفاوت است     از چين پيشي  هاي آزاد     دولت در روابط با     شوروي
تواند بدون برهم زدن توازن روابطش با اتحاد           تا كجا مي   كاپرسيد مگر آمري  ) به مطبوعات غربي  

  را دنبال كند؟، سياست طرفداري از پكن و چينشوروي
هاي نظامي چين به تشكيل يـك حـوزه نظـامي غربـي جديـد                  فعاليت   سخنران درباره  -]5[

در عين . است] عيناً[ هزار كيلومتر 10هايي با برد   داراي موشكاشاره كرد و مدعي شد كه چين 
گفت كه حتي اگر ) هاي ژاپن با اشاره به گزارش( را بسيار بعيد دانست و   حال، او جنگ با چين    

نران در پاسـخ بـه ايـن        سـخ .  حمله كند، اين حمله چندان گسترده نخواهد بـود          به هانوي  چين
 ،هـا   كند گفـت كـه ويتنـامي         را چگونه ارزيابي مي     و ويتنام   نسبي قوا بين چين     سئوال كه موازنه  

هـاي فـانتوم آمريكـايي     ، با تجربه، و مجهزي دارند، و عالوه بر آن از جنگده     نيروي نظامي قوي  
  و ويتنـام    جنگ احتمالي بين چين     اي سخنران درباره  ه  نوع صحبت : توضيح. (گيرند  نيز بهره مي  

 اسـت، و احتمـاالً جنبـه        3355 شماره    در مسكو  هاي گزارش سفارت آمريكا     بيني  مطابق با پيش  
 آنقـدر    يعني كم اهميت جلوه دادن شدت بحران، گفتن اين مـسئله كـه هـانوي               -تبليغاتي دارد 

 و يـا     و شـوروي    بربيايد، و پرهيز از ذكر روابـط ويتنـام         قوي هست كه به تنهايي از عهده چين       
 در صورت وقـوع     ، كه ممكن بود مسئله مسئوليت شوروي       بر سر ويتنام    و چين  درگيري آمريكا 

  بوكانان                                                                                          .)جنگ را مطرح كند
  

  57سند شماره 
  1357 بهمن 24 ـ1979 فوريه 13  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  0346 ـبغداد، دفتر حفاظت منافع آمريكا: از
  ، تشيع و ايرانعراق: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 در ايـران، ظـاهراً يكـي از      اهللا خمينـي     و عمالً حاكم شـدن آيـت       با سقوط دولت بختيار    -2

اگر آنگونه كه تصور    . رخ نموده است  ) ها  البته از نظر عراقي   (عواقب هرج و مرج در اين كشور        
 ظهـور يـك جمهـوري         بـالقوه  تـأثير اي براي نگراني از       كننده  ها واقعاً داليل قانع     شود عراقي   مي

هـا حـاال توجيـه پيـدا كـرده        دارند، مسلماً اين نگرانـي شيعه عراقاسالمي در ايران بر جمعيت  
  . است
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 نظراتـي كـه    تأييـد  به موازات تالش ناظران سياسي براي يافتن شواهد و مداركي جهت             -3
دهيم كه شايعه نارضايتي شـيعيان        نيز با آنها موافق است، احتمال مي      دفتر حفاظت منافع آمريكا     

 تحت هر   رفت دولت عراق    در همين ارتباط، اقداماتي كه انتظار مي      . ج پيدا كند  همين روزها روا  
 ؛اي پيدا كـرده اسـت        در ايران معنا و مفهوم تازه      شرايطي انجام دهد، حاال با حاكم شدن خميني       

كه احتماالً به منظور ) كه در گزارش جداگانه ارسال شده است ( به بصرهمثالً سفر صدام حسين 
  .جلوگيري از بروز مشكل در اين استان صورت گرفته است

هـاي    هايي كه در مـورد انتـشار عكـس          به همين داليل است كه قدري نسبت به گزارش         -4
گويـد كـه      سياسي مـي  بخش  .  مخابره شده است، شك و ترديد داريم        و كربال   در نجف  خميني
.  در ايـن دو شـهر پخـش شـده بـود            هاي مزبور چند روز پيش از سقوط دولـت بختيـار            عكس

هـا   هـا شـده بودنـد، و طبـق خواسـت آنهـا عكـس             آوري عكـس    مقامات عراقي خواستار جمع   
 جزئياتالبته  . هاي مزبور دوباره پخش شد      د از رفتن آنها از محل عكس      آوري شد، ولي بع     جمع

رسـد، مـثالً گـزارش        دهند كه از نظر ما بعيـد بـه نظـر مـي              بيشتري را به اين رويداد نسبت مي      
  . تظاهرات مردم و تيراندازي

زبـان    ب اجازه توزيع چند مجله خبري غيرعـر       ايم كه دولت عراق      ما همچنين مطلع شده    -5
تواند يكي از     اين امر مي  .  را بر روي جلد خود چاپ كرده بودند        را داده است كه عكس خميني     

 عالوه بر اين، معلوم اسـت كـه عـراق         .  باشد هاي خميني   ي مربوط به عكس     داليل رواج شايعه  
توانـد    خواهد از مردي كه آن سوي مرزهايش حاكم است و احتماالً در آينده به راحتي نمي                 نمي

  شـود،   تا زماني كه اين گزارش تهيه مي    با وجود اين، رژيم عراق    . او را نديده بگيرد، غافل بماند     
  .نشناخته است را به رسميت هنوز جمهوري اسالمي خميني

هـا    صحت اين شايعات وجود ندارد مگر اينكه اين حرفتأييد در جامعه نيز راهي براي      -6
هـا    هر چند داليل نگراني عراقـي     . دوم موثق بشنويم    را از يك شاهد عيني و يا منبع خبري دسته         

ويـدادها  تـوانيم بـاور كنـيم كـه ر          از مسئله شيعه براي ما كامالً قابل درك است، ولي واقعاً نمي           
با وجود اين، نبايد فراموش كـرد كـه         .  اتفاق افتاده باشد    و كربال  اينقدر سريع و عميق در نجف     

هـا نزديـك    به نظر فرانسوي(اين دو شهر احتماالً پذيراي بيشترين تعداد پناهندگان ايراني است     
چـون دو شـهر     .  نقل مكان كردنـد     به عراق  كه در طول سالهاي تبعيد خميني     )  هزار نفر  100به  

 اگر مشكلي بروز كند، كـامالً         بروز مشكل در آنها،    وترين شهرهاي شيعه هستند       فوق از مقدس  
  .رسد منطقي به نظر مي

 و  ربالاز دو شـهر كـ     دفتر حفاظت منافع آمريكـا      ان  مأمور  مشاهدات عيني دو هفته پيش     -7
اي از نارضايتي شهروندان، چه مذهبي و چه غيرمـذهبي،             حاكي از اين بود كه هيچ نشانه       نجف

شان از اين ناحيه كه سه روز ديگر انجام           البته آنها طي ديدار بعدي    . در اين دو شهر وجود ندارد     
                                                                                        .شود، شايد عاليمي از نارضايتي ببينند مي

  پك
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  58سند شماره 
  1357 بهمن 24 ـ1979 فوريه 13  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  1303  ـ آنكارا،سفارت آمريكا: از
   و ايرانروابط تركيه: موضوع

دهنده يك گزارش است و هيچ اقدام خاصـي الزم           هئاين سند فقط ارا   ) بندي  بدون طبقه  (-1
  .نيست
طـه دارد و نـه       ايـن اسـت كـه بـا كـشورها راب           موضع تركيه : خالصه) بندي  بدون طبقه  (-2
 بـا انتـشار     اجويـت . ن رژيم ايران اصالً مطرح نيست      بنابراين مسئله به رسميت شناخت      ها،  دولت
كارمندان سفارت ايران، به استثناي سفير،      . اي براي دولت جديد ايران آرزوي موفقيت كرد         بيانيه

  .پايان خالصه. وفاداري خود را به دولت جديد ابراز كردند
 بخـش   رئيسو  سنتو  مدير اجرايي    فوريه با    13يكي از مسئوالن سفارت روز      ) محرمانه (-3

 را در مورد روابط با رژيم جديد ايران         ، ديدار كرد تا رويكرد دولت آمريكا       بالكان مدحتايران،  
:  در چنين مواقعي مشابه سياست آمريكاست       سياست تركيه   گفت كه  بالكان. به اطالع او برساند   

ها، و به همين دليـل اصـالً مـسئله شناسـايي      شناسد و نه دولت    كشورها را به رسميت مي     تركيه
  بـا دولـت بازرگـان      دانست كه آيا سـفارت تركيـه         نمي بالكان. دولت جديد ايران مطرح نيست    

 سياستش در قبـال شناسـايي    اي رسمي درباره  بيانيه تماس گرفته است يا خير، و اينكه آيا تركيه        
  . يا خير كردصادر خواهد] دولت جديد ايران[

. ران آرزوي موفقيت كرد   اي» دولت جديد «اي براي      طي انتشار بيانيه   وزير اجويت   نخست -4
 ساخت كه عصر جديدي در ايران آغاز شده و ماهيت دموكراتيك نهضت مردمي              خاطرنشاناو  

 مداخلـه را در امـور داخلـي           تا بحال سياست عـدم     تركيه. ايران مشخصه اين عصر خواهد بود     
. ياسـت را پيـشه كننـد      ايران دنبال كرده و به كشورهاي ديگر نيز توصيه كرده است كه همين س             

رويدادهاي اخير ثابت كرد كه مردم ايران توان حـل مـشكالت خـود را دارنـد و سـطح بلـوغ                      
  . كند سياسي آنها اين مسئله را تضمين مي

اش با ايران براي گـسترش روابـط بـين دو كـشور                بر اساس دوستي تاريخي و ديرينه      تركيه
  . تالش خواهد كرد

 فوريه وفاداري خود را به دولت جديـد         12ل، كارمندان سفارت ايران روز      در همين حا   -5
با وجود اين،   . ايران اعالم كردند و در تخريب مظاهر رژيم گذشته به جمع دانشجويان پيوستند            

هـايش را بـه كنـسول ايـران، پرويـز             ، به دانشجويان نپيوست و مسئوليت     سفير ايران، باتمانقليچ  
  .  مؤيد واگذار كردورمنص

اي به نمايندگي از كارمنـدان سـفارت حمايـت خـود را از      كنسول ايران نيز با خواندن بيانيه  
  . ابراز داشتانقالب ايران به رهبري خميني

  اسپيرز
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  59سند شماره 
  1357 بهمن 24 ـ1979ه  فوري13  محرمانه 

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2063  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   فوريه13 ،سياسي ـ گزارش وضعيت امنيتي: موضوع

  )متنمحرمانه ـ تمام  (-1
هايي از بازگشت وضعيت عـادي        يابد و نشانه     تهران دارد آرامش خود را باز مي        : خالصه -2

گروههاي سازمان نيافته   . خورد  به آن مشهود است كه گاه با درگيري گروههاي مسلح به هم مي            
ي كه اهللا خادم آيت. ها را به سرقت بردند سيم  حمله كردند و بي   ي آمريكاييان در اصفهان     به خانه 

كـه در   » پاسـداراني «. همكاري خوبي با كنسول دارد، به آرام كردن اوضـاع بـسيار كمـك كـرد               
.  هستند، چندين آمريكايي را مورد بازرسي قـرار دادنـد          هاي اصفهان   هاي بازرسي خيابان    ايست

 حملـه كردنـد و      »تافـت «هـاي تيمـي       بـه خانـه   ) بـه وقـت محلـي      (13:05مردم امروز ساعت    
با حمله گروههاي مسلح به خانـه مقامـات سـابق           .  را به سرقت بردند    SSBسيم    دستگاههاي بي 

 شـنيده   گـري آمريكـا     هاي شديدي در اطراف كنسول      راندازي، صداي تي  دولت و پليس در تبريز    
 تماس خود را با مقامـات مـذهبي و نظـامي شـهر كـه بـا           شود، ولي كنسول آمريكا همچنان      مي

دولت ايران همچنان تالش دارد كنترل كـشور را بـه           . يكديگر همكاري دارند، حفظ كرده است     
منـابع دولتـي   . دست بگيرد و اعالم كرده است كه كابينه دولت را به زودي معرفي خواهد كـرد            

اند كه در اينجا مـورد اسـتقبال        منتشر كرده   كارتر جمهور  رئيسي مطبوعاتي     گزارشي از مصاحبه  
  .پايان خالصه. قرار گرفته و مثبت تلقي شده است

هاي نسبتاً زيـادي بـاز بـود، مـردان مـسلحِ كمتـري در                  عمدتاً آرام و مغازه    امروز تهران  -3
وجود اين، كامالً مشخص     با. رددگ  ها بودند، و ظاهراً وضعيت عادي دارد به شهر باز مي            خيابان

 متشكل از شهروندان مـسلح كـه شـور            نيافته  است كه دولت جديد در كنترل گروههاي سازمان       
هـايي از درگيـري گروههـاي     گـزارش . انقالبي وجودشان را تسخير كـرده اسـت، مـشكل دارد          

امـروز  گويـد كـه ميـدان تجـريش           كارمند سفارت مي  . غيرنظامي رقيب به دستمان رسيده است     
  . شان بودند وضعيتي عادي داشت و مردم در حال انجام امور روزانه

هم اينك در دست گروه مسلحي است كـه منـابع   المللي    سازمان ارتباطات بين   ساختمان   -4
سـازمان  عكـاس  . انـد  معرفـي كـرده  ) چپگـرا (ق هاي فدايي خلـ  نزديك به دولت آنها را چريك   

خبر بود امروز صبح طبق معمول به محـل كـارش رفـت و                كه از ماجرا بي   المللي     بين ارتباطات
ــت       ــرار گرف ــازجويي ق ــورد ب ــديداً م ــاعت ش ــه س ــدت س ــه م ــد و ب ــت ش ــي . بازداش وقت

از قـرار  (كنندگانش براي تماس تلفني از ساختمان خارج شدند، او را نيز رهـا كردنـد                  بازداشت
از اواسط روز، شمار زيـادي از غيرنظاميـان مـسلح در            . )كند  هاي ساختمان كار نمي     معلوم تلفن 

كننـد، ولـي گـاهي نيـز          اند و مبادرت به تيرانـدازي هـوايي مـي            تجمع كرده  اطراف زندان اوين  
  . روند ها در آن ساكن هستند، نشانه مي  كه برخي آمريكاييي خود را به سوي هتل هايت اسلحه
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آنجلـس   ، خبرنگار لُـس   به غير از موريس   (دانيم هيچ يك از اتباع آمريكا          جايي كه مي    تا -5
  .اند، و ظاهراً همه در امن و امان هستند صدمه نديده) زتايم

اي كنتـرل را در       ها كه هنوز هيچ مقام رسـمي         بيشترين خطرات امنيتي فعالً در شهرستان      -6
هـاي    گويـد كـه تيرانـدازي        مـي   در تبريز  كنسول آمريكا . ا به دست نگرفته است، وجود دارد      آنه

 شروع شد، و ظاهراً به اين دليل بود كه مردم مسلح بـه              13:30 ساعت   اطراف كنسولگري تبريز  
عـاون سـازمان آب امـروز صـبح         مـدير و م   . انـد   هاي مقامات سابق دولت و پليس ريختـه         خانه

ها امروز كمي بعد از آن شروع شد كه محافظان اسالمي كنـسولگري          تيراندازي. شدند» دستگير«
تـا جلـوي آتـش زدن       ) گردنـد    گفتند خيلي زود برمـي     و به مترينكو  (پست خود را ترك كردند      

گويد كه يك فرمانده       مي  مترينكو .ي يك افسر پليس را كه نزديك كنسولگري بود، بگيرند           خانه
به او اطالع داده است كه ارتش دارد براي برقراري          ) كه با رهبر مذهبي محل متحد شده      (ارتش  

شهر بـه   (گويد كه مسئول اسالمي يكي از مناطق          او همچنين مي  . آيد  نظم از پادگانها به شهر مي     
بـه مالقـاتش    )  يك ساختار رهبري ايجاد شـود      چند منطقه تقسيم شده و سعي بر اين است كه         

هاي گـرم دريافـت كـرده         اي كتبي حاوي سالم     ي نيز نامه  اهللا قاضي طباطباي    آمده و از طرف آيت    
بماند و كنسولگري را بازگشايي كنـد و          از او خواسته است تا در تبريز       اهللا طباطبايي   آيت. است

 از او تـشكر كـرده       هايش در اعزام دانشجويان تبريـزي بـه آمريكـا           همچنين به خاطر مساعدت   
تـر     مترينكو مجبور شد تلفن را قطع كند و به يك مكـان امـن               ها،  به دليل ادامه تيراندازي   . است
  . برود
نيافتـه   ت امنيتي از سوي گروههاي غيرنظامي سـازمان هايي مبني بر ايجاد مشكال      گزارش -7

 امروز به شـهرك     11:30يكي از اين گروهها ساعت      . ايم   دريافت كرده  و مسلح در شهر اصفهان    
 يورش برد، بعد از خلع سالح نگهبانان بـه تيرانـدازي        اصفهان  ها به نام خانه     مسكوني آمريكايي 

 SSBسيم دستي دو طرفه و يـك دسـتگاه       آنها همچنين پنج بي   . ي آن پرداخت    وطههوايي در مح  
كـه   (شود كه جمعيت مزبـور بـه دنبـال تيمـسار خـسروداد              گفته مي . نظامي را به سرقت بردند    

بيشتر . بودند) ر شده است  ها دستگي   كه او نيز طبق گزارش     (و تيمسار شهناز  ) دستگير شده است  
 تأييـد ، حداقل يـك گـزارش       گافي  ، مك  در اصفهان  ولي كنسول آمريكا  . ها هوايي بود    تيراندازي

و ) كـه بـه خطـا رفـت       ( سرنـشين آمريكـايي يـك خـودرو          2شده از تيراندازي مردم به سوي       
ي اهللا خـادم    كنسول آمريكا توانست با آيت    . مخابره كرده است  تيراندازي به يك آمريكايي ديگر      

نمايندگان فوق توانستند يـك   . تماس بگيرد و از او بخواهد تا نمايندگاني را به منطقه اعزام كند            
. سيم دسـتي را از مـردم پـس بگيرنـد، اوضـاع را آرام كننـد، و جمعيـت را متفـرق سـازند                          بي

با وجود ايـن، مـردم هنـوز        . ها را برگردانند    سيم   بي   مزبور همچنين قول دادند كه بقيه      نمايندگان
سـيم صـحبت كنـد بـا سـر دادن             ها را در اختيار دارند و هر وقت كسي بخواهد بـا بـي               سيم  بي

هـا    در مـورد وضـعيت آمريكـايي      . كننـد    را مختل مي   آمريكايي كل شبكه گرومن     شعارهاي ضد 
كنسول هنوز تالش   . اند ولي بسيار مضطرب هستند       شده است كه آنها قدري آرام گرفته        زارشگ
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بتواند اسباب اثاثيه اتبـاع آمريكـايي    سازي بلكوپتر هليشركت هاي  كند با آزاد كردن كاميون   مي
ظاهراً هنوز وضعيت به دليـل جنـگ قـدرت بـين            . د انتقال ده  شهر   اقماري شاهين   ك  را به شهر  

اش موجـب     ي كـه دسـتگيري    اهللا طـاهر    ي و يـك روحـاني ديگـر بـه نـام آيـت             اهللا خـادم    آيت
  . شد، پيچيده استهاي ماه اوت در اصفهان شورش

 نفرشـان از بـستگانِ      700كـه در حـدود      (يكـايي    آمر 1600گويد كه حـدود        كنسول مي  -8
  .اند  ماندهدر اصفهان) آمريكاييِ ايراني و بالعكس هستند

در اين حمله   .  حمله كردند و آن را به آتش كشيدند         شب گذشته مردم به زندان اصفهان      -9
ريكايي نيز هم اكنون در منزل كنسول       دو زنداني آم  .  زنداني آزاد شدند   1400 زندانبان كشته و     2

 از آنها خودش به منزل او آمده ولي يكي ديگر را نماينـدگان               ، هستند كه يكي   گافي  ، مك آمريكا
تواننـد    ياهللا به او گفته است كـه دو آمريكـايي مزبـور مـ               آيت. اند  ي به آنجا آورده   اهللا خادم   آيت

  . داند با آنها چه بكند بروند، ولي كنسول هنوز نمي
مـا همـه سـرباز      «دهنـد     پوش غيرمسلح شعار مي     اي سرباز يونيفورم    گويد كه عده    كنسول مي 
هـاي بازرسـي خيابـاني عـابران را بازرسـي             غيرنظاميان مـسلح نيـز در ايـست        و» توايم خميني 

» ضـبط «سيم، از آنهـا       ها لوازم شخصي چند آمريكايي، از جمله بي         د، كه طي اين بازرسي    كنن  مي
ي نسبت به ديگران قدرت بيشتري در اصـفهان         اهللا خادم   گويد ظاهراً آيت    كنسول مي . شده است 

ش رسـد حـرفش را گـو    دارد، ولي گويا فقط نمايندگانش و مردم تـا جـايي كـه صـدايش مـي            
  . معرفي نشده استاي از سوي دولت در تبريز از قرار معلوم هنوز هيچ نماينده. دهند مي

 به وقت محلـي داشـتم بـا         13:05گويد كه امروز ساعت        مي  كنسول آمريكا در اصفهان    -10
كردم كه يك گـروه مـسلح وارد سـاختمان      صحبت مي  در شيراز   با ساختمان تافت   SSBدستگاه  

  از آن زمان به بعد با ساختمان تافـت          در شيراز  كنسول آمريكا . سيم را ضبط كرد     تافت شد و بي   
نهـا آرام هـستند و قـصد        و دريافته است كه آ    ) سيم دارند   آنها هنوز يك بي   (تماس گرفته است    
  . دارند همانجا بمانند

مشكل پايگـاه هـوايي ايـن       . گويد كه شهر آرام بوده است        مي  در شيراز   كنسول آمريكا  -11
ـ    كنسول به طور غيرمستقيم با آيـت      . است كه هيچ مقام مسئولي آنجا نيست        ي تمـاس  اهللا محالت

ي هنوز تمايلي بـه تمـاس   اهللا محالت شنيده است، ولي آيت  » اي  سر و صداهاي دوستانه   «داشته و   
  . مستقيم با كنسول نشان نداده است

 را  دولت بازرگـان  » شناسايي« با هيجان زياد خبر      راديو و تلويزيون ايران   :  اخبار متفرقه  -12
  از جمله اتحاد جماهير شـوروي   و برخي كشورهاي ديگر،از سوي سازمان آزاديبخش فلسطين   

ي مطبوعاتي ايراد     هي ايران كه در يك مصاحب        درباره جمهور كارتر   رئيساظهارات  . پخش كردند 
 شـده   گويند كه استقبال زيـادي از سـخنان كـارتر           منابع دولتي مي  . شود  كرده بود، نيز پخش مي    

ت و   اسـ  ، در دست نيروهاي خميني    وزير پيشين ايران، بختيار     خبر موثق داريم كه نخست    . است
 شخصيت معـروف از     4ها به غير از       ها، همه زنداني    بر اساس گزارش  . شود  رفتار خوبي با او مي    
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، پـي   ، شهردار تهران نيك   ، نخست وزير سابق هويدا     نصيري ارتشبد. اند   گريخته زندان جمشيديه 
 كتك زيادي خورده بود، ولـي  نصيري. برند داشت به سر ميي ديگر در باز     منطقهو شهردار يك    

كردند تا به زندان منتقل كنند مردم بـه جـانش افتـاده               گويند وقتي كه او را سوار خودرو مي         مي
، و  ي، معاونش تيمسار بيگلـري    ا   تيمسار بدره  ي گارد شاهنشاهي،    گويند جسد فرمانده    مي. بودند

ي    موقتـاً فرمانـده    سرلـشگر احمـدعلي محققـي     .  اسـت   در وزارت دادگستري   تيمسار جعفريان 
، فرمانده سابق  مهديون]سعيد[ شهرباني و سپهبد سيدسجادرئيس  و تيمسار نوروزي  ژاندارمري،

 راديـو   2اخبـار سـاعت     . اند  ي نيروي هوايي معرفي شده      فرماندهي پدافند هوايي، موقتاً فرمانده    
سـتاد ارتـش     از همه افسران خواسته است كه امروز خود را به مقـر               قرني سپهبداعالم كرد كه    
. هايشان به سر كارهايشان بازگردند      و فردا نيز با يونيفورم    ) يونيفورم اختياري است  (معرفي كنند   

از كليه كارمندان دانشگاهها خواسته اسـت كـه         »  دانشگاهها  كميته«اخبار همچنين اعالم كرد كه      
 اعـالم كـرد همچنـان    و نيز راديـو   . شان سر كار بيايند     ها شناسايي   اشتن كارت فردا با در دست د    

  . بياورند و بعد از بازجويي رها كنندافسران ارتش را به مقر خميني
  ضـرغامي  تيمـسار  و   سار رفعـت   اخيراً گزارش داد كه تيم      راديو و تلويزيون ملي ايران     -13

سعي دارند با يك هواپيماي ويـژه كـشور را تـرك كننـد، و بـا دادن شـماره پـالك هواپيمـا از             
كمي بعد از   . غيرنظاميان مسلح خواستند تا به فرودگاه رفته و هواپيماي مزبور را متوقف سازند            

 تماس گرفت و گفت كـه در دفتـر كـارش نشـسته             با راديو و تلويزيون ايران     آن تيمسار رفعت  
 است، و چندي پـيش     شركت هواپيمايي پارس   رئيساست، و اينكه هم اكنون بازنشسته شده و         

  سوليوان                                               . ابراز داشته استوفاداري خود را نسبت به خميني
  

  60سند شماره 
  1357 بهمن 24ـ 1979 فوريه 13  محرمانه

   فوري ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2677ـ   بن،آمريكاسفارت : از
   ـ فوري تهران،آمريكا سفارت :رونوشت

  اوضاع ايران: موضوع
  ) تمام متن- محرمانه (-1
كه در (نفره  ناهار چهار يك ميز در طي يك توجيه مختصر در مورد اوضاع ايران در سر       -2

  اظهار داشـت كـه انگلـيس       خارجه آلمان   كارمند وزارت  وان ول ) تلگرام جداگانه گزارش شده   
بـا  . اي صـادر كنـد    در مورد روابط با دولت جديد ايران بيانيهتوصيه كرده است كه جامعه اروپا     

طرف انگليسي ما در سر ميز ناهار با چنين مطلبي مخالفـت نمـود و ايـن مطلـب بـه                     اين حال   
 در قبال دولت جديد ايـران ايـن          در ادامه گفت موضع دولت آلمان      وان ول . كناري گذاشته شد  

اقدام خاصـي جهـت شناسـايي       شناسد نه دولتها را لذا به          ملتها را به رسميت مي     است كه آلمان  
دهـد و بـه        به انجام مراودات عادي با دولـت جديـد ادامـه مـي             دولت آلمان . مجدد نياز نيست  
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  .برقراري روابط خوب اميدوار است
كردند كه دولت جديد به تـأمين نفـت بـراي              تصور مي   و هم سفير انگليس     هم وان ول   -3
  همچنين گفت كه دولت آلمـان     وان ول . دهد  ب ادامه خواهد داد ولي مقدار آن را كاهش مي         غر

  .هاي صنعتي خود در ايران را ادامه دهند تواند حداقل بعضي از پروژه كند مي نيز تصور مي
  استوسل

  
  61سند شماره 

  1357 بهمن 24ـ 1979 فوريه 13  
  مقاله توجيهي دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي

I - 72 آشنايي با عميات بخش ،توجيه كوتاه -مقدمه  
  : زمينه عمومي هستند4مورد بحث 

  .آشنايي با منطقه ايران) 1(
 در ماههـاي    قبالً چگونه بـود و    (يت و مسئوليتهاي خدماتي؛     مأمور،  72آشنايي با بخش    ) 2(

  ).اخير چگونه توسعه يافته است
  هاي حفاظتي؛ و  اي از بازده بخش با تكيه بر ضداطالعات و زمينه خالصه) 3(
  . مختصه آنمسايلها و  هاي محدوديت زمينه) 4(
و به طـور كلـي در       . (هايي كه خيلي كم تاكنون در جهان شناخته شده است            يكي از زمينه   -

  ). سوءبرداشت بوده استوزارت دفاع
  . كشوري كه در آن استثناء جزو قوانين است-
  . كشوري كه كنار گذاشته شده است-
  
II -آشنايي با منطقه ايران   

 در قـسمت شـرق      تقريباً برابر وسعت اياالت متحـده     .  ميل مربع وسعت دارد    636000ايران  
  و دريـاي خـزر     از شمال با اتحاد جمـاهير روسـيه شـوروي         .  است پي. سي. سي. رودخانه مي 

 و  تان، در شرق افغانـس    ) مايل مرز مشترك با اتحاد جماهير روسيه شوروي        1250(مرز است     هم
 مايـل مـرز     2200داراي  .  در غـرب آن اسـت       و عراق   در جنوب و تركيه    ، خليج فارس  پاكستان

ور از اقمار اتحـاد      است، كه هر دو كش      و افغانستان  مشترك در شرق و غرب با كشورهاي عراق       
 به طور تاريخي با يكديگر مقابلـه و اختالفـاتي   ايران و عراق . باشند   مي جماهير روسيه شوروي  

  .ه استتر شد  در سالهاي اخير نزديك با اياالت متحدهروابط تركيه. اند داشته
اساساً فالت مرتفعي است كه از چهـار        .  از نظر جغرافيايي سرزميني سخت و خشن است        -

در قـسمت مركـزي آن دو كـوير         . طرف به سلسله جبالهاي سخت و بلند محدود شـده اسـت           
 ولـي در حاشـيه آن و   بيشترين شهرهاي بزرگ در قـسمت فـالت مركـزي         . بزرگ وجود دارند  
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  .نمايند مي تأمين هها قرار دارند كه آب الزم را براي آنهانزديك كو
 ميليـون آن در منـاطق شـهري         7/15 ميليون نفر اسـت كـه        5/32 جمعيت ايران    . جمعيت -

% 50تـاكنون حـدود   1966از سـال  ( ميليون نفـر اسـت       5/4 حدود   جمعيت تهران . سكني دارند 
، اصـفهان : ساير شهرهاي بزرگ عبارتند از    .) اند  ر بوده  ميليون نف  3در آن زمان    . رشد داشته است  

  .  نفر هستند000/400، همگي داراي جمعيتي بيش از  و شيراز، تبريزمشهد
هـاي    تركمني هستند و مـابقي عـرب      % 22از مردم ايراني و     % 72 حدود   . گروههاي نژادي  -

بـرآورد مـردم    . آنهـا مـسلمان هـستند     % 98حـدود   . دهنـد     ها را تشكيل مي     اير اقليت سامي و س  
  .است% 80تا % 65سواد آن به طور تخميني بين  بي

تورم سـاليانه بـين     . هاي نفتي است    از توليد ناخالص ملي حاصل از فرآورده      % 23 . اقتصاد -
  . اردكمبود محسوس نيروي انساني متخصص وجود د. در نوسان است% 14 -7

در تئوري، ايران يك كـشور مـشروطه سـلطنتي    .  قبالً حكومت سلطنتي بوده است   . دولت -
بود، ولي در حال حاضر شاه قـدرت سياسـي انحـصاري خـود را بـر تمـام امپراتـوري اعمـال          

هاي مردمي در سـطح كـشور، او          ، پس از ناآراميهاي گسترده و خرابي      78 نوامبر   6در   .نمايد  مي
، شاه براي اسـتراحت از ايـران        79در اوايل ژانويه    . ولت نظامي تشكيل داد   به طور موقت يك د    

 شرح مفصلي در مورد تحـوالت و وضـعيت كنـوني ارائـه خواهـد                توبي سوليوان . (خارج شد 
  .)نمود
، نيـروي   18000 نفـر، گـارد شاهنـشاهي        200000 نيروي زمينـي     . قدرت نيروهاي نظامي   -

  .نفر 7000، ستاد مشترك 58500 نيروي هوايي ،15400دريايي 
نيروهاي مسلح شاهنشاهي قدرتمند و با نفوذ هستند زيرا فرمانـدهي مـستقيم آنهـا بـا شـاه                   

مـن قـبالً   . نمايـد  است و دوم اينكه شاه از آنها به عنوان وسيله قدرت سياسي خود استفاده مـي          
ر هستند، وفادار به تاج و تخت سلطنت        شدم كه تقريباً از انضباط خوبي برخوردا        بايد متذكر مي  

  .اين تجزيه و تحليل در مدت چند هفته اخير تغيير كرده است. و عموماً طرفدار غرب هستند
 با وجود اينكه معموالً جرايد ايران از آنها كالً به عنـوان گروههـاي               .هاي تروريستي    گروه -

  :ارتند ازكنند، در واقع گروههاي اصلي عب  اسالمي ياد مي-ماركسيست 
 بـر پايـه     1961در سـال    . ييـان در ايـران    آمريكا مسئول حمالت بـه       مجاهدين خلق ايران   -

در حال حاضر، كادر رهبري اين گـروه عمـدتاً ماركسيـست هـستند ولـي                . مذهبي تشكيل شد  
  .باشند  پايين و متوسط آن مسلمان و مذهبي مي اكثريت اعضاء رده

 اين گروه ماركسيست تندرو و انقالبي       1970 با شروع كار در سال       ي فدايي خلق   چريكها -
  .اند ييان مقيم ايران اهداف مستقيم آنان نبودهآمريكاتاكنون . هستند
  

III - هاي خدماتي  يت و مسئوليتمأمور -72 سازمان بخش  
 قـسمت انـشعابي از آن       .ر كشور اسـت    محدوده اختيارات عملياتي و قدرت آن در سراس        -
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  و شـيراز   شامل دو شهر اصفهان   . (باشد   مي  و فارس   مسئول استانهاي اصفهان   7201يعني ناحيه   
گـستره مـسئوليتهاي   ). نماينـد  ييان در اين دو شهر خدمت مي   آمريكاگردد كه بيشترين تعداد       مي
اي به وسعت مجموعه تمام ديگر قسمتهاي تحت فرمانـدهي نيـروي هـوايي                 منطقه 572ش  بخ

  . باشد  مي به استثناء تركيه در اروپااياالت متحده
 در سـطح   ضداطالعاتي وزارت دفـاع     و  حفاظتي ، تنها آژانس كارآگاهي   دايره تحقيق ويژه   -

  .نمايد مي تأمين  راكشور است و خدمات الزم را براي كليه پرسنل وزارت دفاع
 كارآگـاه  9 نفر كارآگاه سازماني رسمي دارد، در حال حاضر فقط 13 با وجود اينكه تعداد      -

 نفر كارآگـاه در     6رقم قابل مقايسه با جمع      اين  ). 7201 نفر در بخش     2(اند       شده مأموردر آنجا   
  . است76سال 
 3،  مأمور 13 نفر پرسنل رسمي متشكل از       18 داراي   78 در واقع، اين قسمت از اول اكتبر         -

ايـن افـزايش    .  اسـت  ،كننـده    مـصاحبه  ،نفر متخصص اداري، يك نفر سكرتر و يك نفر متـرجم          
 به  78 در ژانويه     اعزامي از وزارت دفاع    هاي تيم بررسي نيروهاي انساني      پرسنل متعاقب بررسي  
 نيـز  78 روز از حـدود اول اكتبـر   60 تا 30 موقت براي مأمور نفر   7 تا   6. تصويب رسيده است  

  .اند گمارده شده
 جدول استاندارد سازماني اين واحد شامل قسمت فرماندهي، دبيرخانه، سه بخش و يـك               -

 و يـك متخـصص   ها شامل بخش اداري به رياست استوار يكـم وان   بخش.باشد واحد تابعه مي  
 بخـش عمليـات     ، DCOبه رياست   )  مصاحبه كننده محلي   ،سرپرستي كلي يك مترجم   (پشتيباني  

  . به عهده داردرا سرگرد مسيگ
.  بـه عهـده دارد      را نيـز   ضـداطالعات هاي تخصـصي       بخش عمليات فعاليت   ، DCOرياست  

IVOC)    مأموردو نفر(  ،IVOA) 2   سرپرستي سـتاد را در كليـه مـوارد           سرگرد مسيگ  .)مأمور نفر 
اسـت، كـه    ) تحقيقـاتي (سومين واحد، بخـش كارآگـاهي       . دهد    تحقيقاتي و كارآگاهي انجام مي    

  ).  رفته است78 دسامبر 8در . (شد  اداره ميتوسط باب وارك
هـاي    فعاليـت . ها و بررسي سوابق پرسنلي ما بـه عهـده دارد            اين واحد جرائم روزانه، دزدي    

توسط پرسنل بخش كارآگـاهي بـه سرپرسـتي جـيم           ) تحقيقات ضدتروريستي (حفاظت امنيتي   
  .شوند  انجام ميموراسكي

در نظـر اسـت     . شـود   م انجـام مـي     توسط ساير پرسنل قسمت در صورت لزو       PSOپشتيباني  
  . برقرار گرددIVOS نفر پرسنل متخصص 2بخش پشتيباني با 

 نفـر،   1165 جمعـاً    78 نـوامبر    30 در تـاريخ     . در ايران   پرسنل وزارت دفاع اياالت متحده     -
 نفر وابستگان بـه وزارت  1520 و FLS'S  نفر 665يرنظامي، همچنين  نفر غ225 نفر نظامي، 910

  .دفاع هستند
هاي مديريت متمركز شده بود كه         در ماههاي اخير بر برنامه     ،هاي نظامي    كمك ، مستشاري -

  . كنترل و پدافند هوايي بودند،هاي فرماندهي بيش از همه سيستم
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انجامـد تـا       سال به طول مـي     LOA ،  4اء  از زمان امض  : اي دارد    زمان ترخيص قابل مالحظه    -
  .تجهيزات وارد كشور شوند

يي در  آمريكـا  دالر به هر نفر نظامي       110000 دولت ايران ساليانه يك صد و ده هزار دالر           -
  .پردازد ايران مي

ان  بـه عنـو    ،هاي نظامي    كمك ، در ايران به مستشاري     بيشترين پرسنل نظامي اياالت متحده     -
يـت آنهـا در     مأمور. (شـوند   اعـزام مـي   تافت  هاي آموزشي عملي      هاي كمك   مشاور يا عضو تيم   

  ٭)به يادداشت مراجعه كنيد). (شود يا فعاليتهاي كمكهاي امنيتي تقسيم ميتافت داخل ايران به 
  : عبارتند از عوامل وزارت دفاع در ايران وها  فعاليت-
قسمت دريـايي   ) 55(قسمت زميني   ) 55(پرسنل ستاد    -ها و مشاوره نظامي      گروه كمك  -1

  . نفر184، جمع )55(، قسمت هوايي )19(
 -آي ـ هـاوك   و 14 سه قسمت بـه عـالوه اف  -تافت هاي آموزش عملي   تيم مشاورت-2

  . نفر315 جمع -اصالح شده
هـاي    ظيـر فعاليـت   نمايد ن  مي تأمين   پشتيباني عمده را  )  نفر نظامي  124 (: نيروهاي آمريكا  -3

، سـرهنگ بـارلو   . شامل پرسنل، امور مالي، پـشتيباني لجـستيكي و تـداركات          اداره امور داخلي    
  .ترين فرماندهي ما در حد يك فرمانده پايگاه است  نزديكفرمانده نيروهاي آمريكا

ه آمريكـا، و سـاير       فرماندهي ترابـري نظـامي ايـاالت متحـد          كميسري، خدمات پزشكي   -4
  .ها بخش
هاي امنيتي، در بـيش    فعاليتهاي كمك،تافت واحد تيم    28، به    پرسنل نظامي اياالت متحده    -

 ، بيشترين تمركز خارج از تهـران      ) نفر پرسنل  214. (اند   شده مأمور نقطه دور افتاده كشور      15از  
 ، وحـدتي  )  نفر 36 (، بندرعباس )  نفر 37 (، بوشهر )  نفر 30 (شيراز)  نفر 49 (عبارتند از اصفهان  

  .)به يادداشت مراجعه شود). ( نفر16 (و شاهرخي) 22(
 و دفتـر    اي   منطقـه  ي، افـسر امنيتـ     از جملـه   هاي متعدد اياالت متحده     با آژانس  72 قسمت   -
همچنـين رابطـه بـا مـشاور اطالعـاتي          .  ارتبـاط و تبـادل دارد      آمريكا دفاعي در سفارت     هوابست

 را برقرار نموده است، نماينـدگان امنيتـي سـه قـسمت نظـامي، و                ،هاي نظامي    كمك ،مستشاري
  .كا نيروهاي آمري ستادرئيس
هـاي    تمـاس . شـد    برقـرار مـي    با ساواك مأمور سيا   ابتدائاً از طريق     ارتباط با كشور ميزبان      -
 هاي تروريستي بر عليه جامعه وزارت دفـاع در ايـران   اي در موارد امنيتي نظامي و فعاليت  برنامه

  .  برقرار بودبا كميته مشترك
 ايران يا از طريـق       با شهرباني كل كشور    LACارتباطات در موارد جنايي و كنترل حفاظتي يا         

 ها يا مستقيماً با ستاد شهرباني كـل كـشور            يا از طريق دفاتر سركالنتري     افسر رابط شهرباني كل   
                                                                 

  .اي بوده است كه يافت نشد ـ م  ظاهراً يادداشت اشاره شده، جزوه جداگانه٭
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  .رار گرديده استبرق
  

IV -خالصه توليدات :  
  . آغاز به كار كرده است76قسمت از اول ژوئن  -
هاي مـديريت، الزم       به علت تغييرات سريع وضعيت، موانع بيشتر فرماندهي و محدوديت          -

 بـه شـرح زيـر     78هاي كاري مشخص گردند كه اين فعاليتهـا از اوايـل اكتبـر                بود كه ارجحيت  
  :اند بوده
  ).IVOA(وري و تجزيه و تحليل آ جمع) 1(
سهيالت تـ هـا و      پـذير امنيتـي محـل زيـست، راه           مورد پژوهش براي نقـاط آسـيب       50) 2(

هـاي امنيتـي كـه تـاكنون          پـذيري  ترين تجزيه و تحليل در مورد آسيب        ترين، قابل درك    گسترده(
  .)تهيه شده است توسط دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي آمريكا

  .عمليات حفاظت امنيتي) 3(
ناشـي از  . انـد  موردهاي فعال به طور اصولي به مرحلـه سـكون رسـيده       ) (IVOA(موارد  ) 4(

  ].نامفهوم [ي بوجود آورده كها هناآراميهاي مردمي مسئل
يي، هـاي جنـا     گيري بررسـي    از آنجا كه پي   . هاي جنايي، دزدي و سوابق پرسنلي       بررسي) 5(

اند، مـن آمـار دوره زمـاني از           دزدي و سوابق پرسنلي، به طور مؤثر از اواسط اكتبر متوقف شده           
  .ام  را انتخاب كرده)  ماه5دو سال و  (78 تا اول نوامبر 76اول ژوئن 

 -)ave 7( مـورد  204).  مـاه 5دو سال و  (78 تا اول نوامبر 76 كل آمار در زمان اول ژوئن -
 15، ضـداطالعات  )ave 2.5) (8/33(%  مـورد  69 - دزدي -) ave 4) (8/58(% مورد 120جنايي 
  . مورد بايگاني مختومه333، به عالوه ) ave 0.5) (4/7(% مورد 

 دزدي و مـوارد     ،آوري اطالعـات    جمـع ) Traditional(هـاي سـنتي       با بيان ديگـر، از فعاليـت      
هــاي ســنتي  ن فعاليــتآن دزدي و درصــد قليلــي از آ3/1جنــايي، % 50ضــداطالعاتي، حــدود 

  .اند ضداطالعاتي بوده
- S456)  در حاليكه هنوز وجود دارند وS556 اند گذاري شده ه  شمار93 و 15 به ترتيب(.  
 29در مدت اين    . دانند   مي IVO به هر حال بسياري افراد اين قسمت را اساساً يك قسمت             -

، )SICبـسياري   ) (م/29(اند    ده مورد بررسي سوابق پرسنلي انجام دا      830ماه، پرسنل اين قسمت     
انجـام  ) م/29(مـورد   ) مورد378( عمليات خدمات حفاظتي     569، آنها   ) م/LAC) 29 مورد   833
 بـار توجيـه     68انـد،     بـه عمـل آورده    ) م/1) ( مـورد  90( مورد تحقيقات تروريـستي      26اند،    داده

 3 تا   2 از آنها بين     كه بسياري ) م/203) ( مورد پرونده  336(اند    م انجام داده  ستشريحي ضدتروري 
 465 گزارش اطالعاتي شـامل      181 تعداد   1977 در سال    IVOAپرسنل  . ساعت به طول انجاميده   

  . اند مورد منتشر نموده
صـعود  %) 375( مـورد    1753و  %) 200بـيش از    ( گـزارش    358 اين رقم بـه      1978در سال   
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  .نموده است
  .اند فر پرسنل انجام داده نــــ توجيه براي جمع - در اين مدت پرسنل ضداطالعات -
 روز  5بر اساس   (اند    كاري داشته    ساعت اضافه  225 حدوداً ماهيانه    ،ينمأمور در اين مدت     -
 تا سه ماه اخير افزايش يافتـه        2ها به وضوح در       كاري  اين اضافه ).  ساعت در هفته   8 روزي   ،كار

  .است
م، بـا وضـعيت اداري      ايم كه يـك برنامـه تهـاجمي داشـته باشـي              در حاليكه ما سعي كرده     -

تـوانيم بـيش از    نهايت مشكل بوده است زيرا هنـوز نمـي   مصوبه خودمان، انجام چنين كاري بي   
  .معادل يك نفر به طور تمام وقت به موارد جنايي و دزدي اختصاص دهيم

 نفر را به انجام امور      2ام كه بيش از       گاه قادر نبوده    در خالل موجوديت اين قسمت، من هيچ      
 وضعيت امنيتي،   .ارمم بگ PSIام يك نفر را به طور تمام وقت به            توانسته. صاص دهم اساسي اخت 

  . دزدي را متوقف كرده استهاي جنايي و برنامه
  7201توليد بخش 

) مجـزا ( نفر به طـور جـدا شـده          50÷45 ابتدائاً يك بخش ضداطالعاتي براي پشتيباني از         -
  .تشكيل شد

بيـشترين  .  مورد جنايي را انجـام دادنـد       9 آنها   77يه  هاي جنايي در حداقل تا ژانو        فعاليت -
  .هاي پشتيباني به ساير قسمتها اين موارد قاچاق يا مواد مخدر بوده و از اجراي كمك

  
V-كارآگاهي(هاي تحقيقات  ساز و محدوديت هاي مسئله  زمينه.(  
الصـه  توان به بهترين صـورت بـدين شـرح خ             آفرين را مي    ساز و مشكل    هاي مسئله    زمينه -
  .نمود

 فـضاي اداري، كمبـود نيـروي          و مشكالت ناشي از محـدوديت      مسايل  و هاي توسعه   برنامه
  .ها است انساني، وجود استثنايي غيرمعمول عملياتي و مسئوليت

 6904قسمت .  بنيادي مواجه شديم  مسايل با برقرار نمودن قسمت جديد، با        76 در ژانويه    -
 دزدي را  وهـاي جنـايي    و مديريت كافي بود لـذا زمينـه  يت خود فاقد پرسنل مأموربراي انجام   

  .اصوالً ناديده گرفت
  . به وجود آمدند7201 با تشكيل قسمت 76 مشكالت مشابه در اكتبر -
 وابسته به    مسئوليت پشتيباني دفاعي ضداطالعاتي غيرنظاميان اياالت متحده       ،76 ژوئيهدر   -

يت اسـتثنايي،   مأمورتصويب واگذاري اين    . هاي قبلي اضافه شد     ليتهاي دفاعي به مسئو     شركت
  .توسط دفتر برنامه تحقيقات دفاعي انجام شد

هاي ضدتروريستي بـراي      هاي كمك    متعاقب قتل راكول مسئوليت ما به زمينه       ،76 سپتامبر   -
يـز  ها بار تحقيقات سوابق پرسنلي ن شركتبا افزايش حضور . هاي مزبور، گسترش يافت   شركت

  .رود كه بيشتر شود افزوده شده و انتظار مي
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 بـه   1978 فضاي محدود اداري، وضعيت بسيار ضـعيف نقـشه فيزيكـي اداره، در مـارس                 -
  .تري انتقال يافت فضاي گسترده

 لجستيكي اصولي به علت پشتيباني نيروي زمينـي و پراكنـدگي فيزيكـي نظاميـان                مسايل -
  . متمركز نيست و حضور اياالت متحدهتعداد پايگاههاي اياالت متحده. اياالت متحده

  ). روز به واشنگتن14÷5( تأخير نامرتب پست -
  . خطوط هوايي وهاي داخل كشور هاي تلفن  نارسائي-

  .تهرانتعهد عدم 
  .زارت دفاعگان و  تعداد زياد جمعيت بازنشسته-
دولت ايران برابـر مقـررات هرگونـه تمـاس بـا خارجيـان را ممنـوع نمـوده، كـه شـامل             -
  .شود ييان نيز ميآمريكا
  . هماهنگيو فرماندهي   مربوط به پشتيبانيمسايل -
شتيباني و  ه بايد به آنها پ    و تعداد زيادي يگانها ك    ) سه نيرو ( ادامه آموزش مجدد فرماندهان      -

  .خدمات ارائه شود
  . قطع متعدد ارتباطات و تأخير-
 دقيقه تـا يـك سـاعت بـه سـفارت ايـاالت              45خطرناك و مهلك است؛     ،   ترافيك مسايل -
  ). مايل6فاصله  (متحده
  .هاي عمومي  نيازمندي وها  محدوديت-
  .ها است ر قسمت فرماندهي كل درگير كارهاي روز به روز بيشتر از ساي-
  .ها نقص داشته يابي اوليه مورد براي گسترش فعاليت  در بسياري موارد ارزش-
  .برداري از همه چيز كارهاي نوشتني را مشكل و پيچيده كرده است  لزوم سند-
  . قطع برق-
  . و مشكالت مربوط به گرماي شديد، كولر و توالتمسايل -
  . تصادف وسائل نقليه به طور محدود-
  . ديوار ويختن سقف ر-
  . پزشكي وابستگانمسايل -
  .فعال است% 70 تا 60يي در ايران حداكثر آمريكا يك نفر -
  .وارد هاي افراد تازه   موارد هزينه پرسنل نظامي كه بايد در نظر گرفته شوند ـ تنظيم هزينه-

  .زنند هاي كارآگاهي لطمه مي عوامل كليدي كه بر مؤثر بودن فعاليت
 هايي كه از سوي سفارت اياالت متحده    خارج اداره و محدوديت   ) قضايي(وقي   حق مسايل -

  .شوند اعمال مي
از بدو تـشكيل قـسمت      دايره تحقيق ويژه    ) قانوني(هاي حقوقي     مسئوليتمتأسفانه مرزها و    
ي ايـن مـسئله زمـان     . انـد   تاكنون هرگز به صورت واضـح تعيـين نـشده          72بخش دفاعي منطقه    
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به خصوص (كنيم  شود كه عمليات كارآگاهي جنائي را به صورت تهاجمي آغاز مي مشخص مي
  ).1977تحقيقات خارج از اداره در مورد مواد مخدر در اوايل سال 

 زمينهايي اسـت كـه در اختيـار    در ايران ما هيچ پايگاهي نداريم، تنها سرزمين اياالت متحده 
نامه اجرايي يـا       و هيچ نوع توافق    SOFA. قرار دارند آن  هاي     و كنسولگري  متحدهسفارت اياالت   

 و دولـت ايـران وجـود        پليسي بين سفارت ايـاالت متحـده      يادداشت تفاهم در مورد فعاليتهاي 
  .ندارد

 فرمانـدهي محلـي     ، در اروپا  هاي جاري فرماندهي نيروهاي اياالت متحده       برابر دستورالعمل 
توانـد بـه طـور       هاي اجرايـي، مـي       يا توافقنامه  SOFAنيروهاي اياالت متحده در ايران، در غياب        

قانوني دستور بازرسي محل را در خارج از اماكن سفارت صادر نمايد، در صورتي كـه آژانـس                  
سـطح دقيـق    . (اتب را با مقامـات رسـمي محلـي هماهنـگ نمـوده باشـد               مر دايره تحقيق ويژه  

دهد كه پرسنل     اجازه مي دايره تحقيق ويژه    اين دستورالعمل به    .) هماهنگي مشخص نشده است   
باشـگاه  ) (BEQ و   BOQنظيـر   (هاي مسكوني تيمـي آنهـا          را در خانه   وزارت دفاع اياالت متحده   

به طور قانوني دستگير نمايد و حتي در صـورت لـزوم            )  مهمانسراهاي افراد مجرد   -مجردافراد  
  .آنها را بازداشت نمايد» بزور«

يي هستند ولي كنترل آن با عوامل ايراني است؛     آمريكااينگونه اماكن مسكوني داراي ساكنين      
 باشـد، شـامل ايـن قـانون         همچنين هر منزلي كه ساكن آن اعضاء وزارت دفاع ايـاالت متحـده            

  . گردد مي
تمايل زيادي دارند كه براساس اين توافقنامـه عمـل          ) INP( ايران   افسران شهرباني كل كشور   

انـد داراي     يـت رسـمي آمـده     مأمور كـه بـا      نمايند، به خصوص كه كليه پرسنل ايـاالت متحـده         
عليـرغم  ٭) و وابـستگان بـه وزارت دفـاع        شامل پرسنل وزارت دفـاع    (مصونيت سياسي هستند    

، نماينده ستاد مشترك و رياست مستـشاري        هاي مفصل با سفير اياالت متحده       مذاكرات و بحث  
 از ايـن توافقنامـه را درك نكـرده          ، نكته موردنظر وزارت دفاع    هاي نظامي، سفير سوليوان     كمك

  .بتواند تصميم بگيرد و اجازه جستجو، بازداشت و غيره را صادر نمايدمعاون سفير است كه 
نيـان را  ييان و ايراآمريكا حادثه احتمالي است كه ممكن است      وسفارت نگران يك درگيري     

معـاون  اگـر   . با يكديگر درگير نمايد؛ با وجود اينكه تاكنون چنين موردي سابقه نداشـته اسـت              
بـا  دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي اياالت متحده آمريكا تصميم مثبت بگيرد، الزم است     سفير  

 مـأمور ازداشت صادر شود يا      ايران تماس بگيرد تامجوز قانوني جستجو و ب        شهرباني كل كشور  
  . ايراني مجاز براي تحقيقات معرفي گردد

 مـأمور برعكس، اگـر    . شود كرد    ايران اقدامي نكند، كار ديگري نمي      اگر شهرباني كل كشور   
 كارآگاه ما همراه شود، كليه مدارك و اسناد در اختيار آنها قرار خواهد گرفت؛           مأمورشهرباني با   

                                                                 
 . اند اند داراي مصونيت سياسي بوده جه است كه حتي كارگراني كه از طريق پيمانكاران آمريكايي به ايران آمدهقابل تو ٭
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توسـط  ) هـاي آنهـا    يـا خـانواده   دفاعتين نظامي يا غيرنظامي وزارمأمور(يي آمريكاافسر متهم   
  . اند افسران پليس محلي بازداشت شده

شوند زيـرا   در اين صورت افسران متهم بازداشت شده بالفاصله توسط پليس محلي آزاد مي    
دفتـر   مشكل هـستند زيـرا       UCMJ٭ليات قانوني تحت    اعالم جرم و عم   . مصونيت سياسي دارند  

كنترل مستقيم بر مدارك و قرائن به عالوه شهادت افسر بازداشـت  تحقيقات ويژه نيروي هوايي  
گونه موارد است كه هرگونه اقدام         يك مرحله معمولي اجراي اين     15ماده  . كننده نخواهد داشت  

  .اند   فرستاده شدهآمريكاوابستگان به . پذير است قانوني امكان
 دادگـاه نظـامي     عمـالً .  دولت ايران مانع ايجاد يك دادگاه عمومي يا ويژه در ايران اسـت             -
 بـسيار   زيرا مخارج ترابري كليه اشخاص درگير در پرونده به آلمـان غربـي         - وجود ندارد  آلمان

در اين  . ه مظنونين ايراني را به همكاري داوطلبانه راضي كنيم        اي وجود دارد ك     نظريه. زياد است 
  .اند  انجام داده، ذكر شده71 آمده تعداد مواردي كه قسمت 15صورت همانگونه كه در ماده 

 حتي اگر دادگاه نظامي در ايران تشكيل شود، اختالف زيادي در برداشـت فرمانـدهان از                 -
  .دمحدوده اختيارات اين دادگاهها وجود دار

اند؛ بـه هـر حـال،         اي توضيحات و تغييرات داده شده       پاره. هر نيرو با ساير نيروها فرق دارد      
هنوز مسئله مبهم است، به خصوص در مواردي كه متهمين درگير در يك مسئله از چند نيرو يا                  

  .)به ليست مربوطه مراجعه شود. (يگان مختلف باشند
 با وجود اينكه تجربيات كلـي در جـو مـوارد             هستند، 47،  17،  19 بيشترين موارد جنايي،     -

  .اند جنايي داشته
  هاي ضداطالعاتي برنامه

  . حضور اطالعاتي دشمن-
 موجـود ناشـي از عـدم     توان بالقوه در ضداطالعات وجود دارد؛ من معتقـدم محـدوديت    -

  .دسترسي به پرسنل آموزش ديده است
  . در اينجا حضور دارند و آلباني كليه كشورهاي كمونيستي به استثناء كوبا-
 نفـر آنهـا بـه عنـوان         70 تا   60ين  بهاي كمونيستي در اينجا هستند كه          نفر از مليت   6500 -

  .افسران اطالعاتي شناخته شده يا مشكوك هستند
يـك  . اند   به علت جاسوسي براي روسها دستگير شده       77دو افسر ارشد ايراني در سپتامبر        -
 در ايـن    1960 معاون اداره پنجم ستاد ارتش نيروهاي مسلح شاهنشاهي از اوايل دهـه              لشگرسر

  .مورد جاسوسي درگير بوده است
كنيم كه با همين پرسنل موجود جنبه تهاجمي به فعاليتهـاي خـود بـدهيم، در                   ما سعي مي   -

  .هاي پشتيباني نيروي زميني اياالت متحده هستند فعاليت
                                                                 

 .احتماالً قوانين دادگاه نظامي آمريكا ٭
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بايد به اهداف   . م چندان دقيقي براي بيان آنچه در اينجا انجام شده نيستند           آمار موارد، ارقا   -
وقتي من به فرمانـدهي اينجـا       . تشكيل اين قسمت و مقايسه آن با كارهاي انجام شده نگريست          

  واجـد شـرايط تمـام      منـشي  اسـتخدام    ،درخواست) 1(منصوب شدم سه هدف اصلي داشتيم؛       
و در اختيـار گـرفتن      ) 3(  تمـام وقـت؛ و     كننـده   مـصاحبه  مترجم و    دريافت پشتيباني ) 2(وقت،  

  .ايم به هر سه هدف فوق رسيده. درخواست براي فضاي بيشتر اداري
  

  62سند شماره 
  1357 بهمن 25ـ 1979 فوريه 14  محرمانه

   ـ فوري تهران،آمريكاسفارت : به  38005  ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
   و ايرانبانك فدرال رزرو: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه(
 كه توسـط    زي ايران  امروز تلكس زير را از جانب بانك مرك         نيويورك  بانك فدرال رزرو   -1

  .امضا شده دريافت نموده است» شوراي عالي نظارت موقت«
  . شروع متن-2

دانيد انقالب ملت ايران امور مملكت را به دست گرفته است             همانطور كه مي  : آقايان محترم 
كه تمام مبادالت و    . شود  و منافع ملت ايران در چنين شرايط بحراني بايستي از اين طريق حفظ              

 نقل و انتقاالت ارزي خارجي از هر نوع منجمله معامالت نقدي و اعتباري بانك مركزي ايـران                
در اين رابطه يك شوراي عالي      . و غيره فقط با مجوز و اختيارات رهبري انقالب صورت پذيرد          

شـود     تشكيل شده است و لذا از بانك شما درخواست مي          نظارت موقت در بانك مركزي ايران     
 را فقط با كسب مجـوز قبلـي از          تمام مبادالت ارزي و اعتباري از حسابهاي بانك مركزي ايران         

 كامالً واضح است كه مساعدت شـما بـا چنـين درخواسـتي تـداوم                -شوراي مذكور انجام دهد   
  .كند  را با بانك شما تسهيل ميكزي ايرانهمكاريهاي بانك مر

  پايان متن                                                                شوراي عالي نظارت موقت
 تأييـد  است آماده است تا بر اساس چنين دستورالعملي اقدام نمايد اما مايل    فدرال رزرو  -3

سفارت را در اين مورد كسب كند كه آيا شوراي عالي نظارت موقت در واقع از جانب دولـت                   
  .جديد ايران چنين اختياراتي دارد يا خير

شود سفارت در سطح مناسبي با دولـت موقـت ايـران تمـاس بگيـرد و ايـن        درخواست مي 
گيري سياسي ندارد اما مايل اسـت بدانـد كـه             چ نتيجه  هي فدرال رزرو . مطلب را مشخص نمايد   

ما معتقديم كه اين حسابها در حـال  .  را چگونه اداره نمايدحسابهاي ايران در بانك فدرال رزرو  
الت ديگـر در     از انجام هرگونه مباد    فدرال رزرو  .باشد   ميليون دالر مي   900حاضر بالغ بر حدود     

 فوريه ضروري اسـت  14 صبح 8كند تا توصيه سفارت را كه تا      مورد اين حسابها خودداري مي    
  ونس                                                                                                        .كسب نمايد
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  63سند شماره 
  ت براي بيگانگان ـ غيرقابل رؤيمحرمانه

  1357 اسفند 6 ـ 1979 فوريه 25  68460112 79: شماره گزارش
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

  79 فوريه 24ن در گزارش وضعيت ايرا: موضوع
پرسي و انتخابات آينده، توليد نفـت،         گزارش اطالعاتي درباره همه   ): محرمانه( خالصه   -16

 و وضـع    جمهور احتمالي ايران، شـرايط محلـي تهـران          رئيسبازنشستگي ژنرالهاي متهم، اولين     
  .ديگر شهرها

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
دهند قبل از     ها گزارش مي    روزنامه) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه: ( جزئيات -22

احتماالً اولـين رأي فقـط ايـن        . نوروز، همه پرسي درباره شكل آينده دولت، برگزار خواهد شد         
 بعد از آن انتخـاب نماينـدگان مجلـس مؤسـسان      » آيا با يك جمهوري اسالمي موافقيد؟     «: است

با انتخابـات سـوم، نماينـدگان مجلـس         . ن اساسي جديد، صورت خواهد گرفت     براي تهيه قانو  
  .شوند جديد برگزيده مي

بيني   پيش. نمايد   بشكه نفت توليد مي    700000در حال حاضر، ايران روزانه       : توليد نفت  -ب
 ميليون آن صادر خواهد     4/2شود اين مقدار تا سه ميليون بشكه در روز باال خواهد رفت كه                مي
ها   كه تصميمي اتخاذ گردد، اولين محموله        گفت به محض اين    وزير اميرانتظام   عاون نخست م. شد

اكثـر  . تري اعالم خواهد شد    در چند روز آينده ارقام دقيق     . تا پانزده روز ديگر صادر خواهد شد      
  .اند  كارگر صنعت نفت كشور به سر كار خود بازگشته65000
 روز بيـست و چهـارم فوريـه         تاد مشترك ارتش ملـي اسـالمي ايـران        س :ها   بازنشستگي -ج

  .اسامي آنها منتشر نشد.  ايران را اعالن كردسرلشگر 32بازنشستگي 
دهد كه    ها و گفتگو با دكترهاي ايراني نشان مي         نوشته روزنامه  :جمهور جديد ايران    رئيس -د

 گفت كه اين كشور     شايگان. جمهور ايران خواهد بود     رئيس، به احتمال زياد اولين      علي شايگان 
بايد ملت نويني با دولتي كه مورد قبول همه دنياست، دادگاههاي آزاد، نظام دولتي پارلماني كـه            

او افزود كه كشور بايد نسبت بـه        . شد، داشته باشد   متمركز با  قدرت عالي در دست مجلس ملي     
 در دولـت جديـد،       براي خمينـي   شايگان.  از سياست عدم تعهد پيروي نمايد       و شوروي  آمريكا

  .بيند نقشي رسمي نمي
يه صبح، نزديك سفارت و بيشتر ساعات شـب، در شـمال            در ساعات اول   : شرايط محلي  - ه
در هنگام روز در طول مـسير       . علل آن معلوم نيست   . رسيد   صداي تيراندازي به گوش مي     تهران

هاي بازرسـي زيـادي       شود ولي شب هنگام پست      ، پست بازرسي ديده نمي    شمال به مركز تهران   
 گارد نيروي هـوايي ايـران از سـفارت محافظـت بـه      25 و نزديك به  پليس خميني . وجود دارد 

وابـسته نيـروي زمينـي     و ورود و خروج به سفارت شديداً توسط پليس خميني  . آورند  عمل مي 
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 كارمندان ايراني سفارت و پلـيس       در ساعت دوزاده و هشت دقيقه، در حالي كه        . شود  كنترل مي 
 را بر فراز سفارت به اهتـزاز        آمريكا پرچم   آمريكاكنند، سربازان نيروي دريايي        نظاره مي  خميني
ارد به وضع سابق خود كه بسيار سنگين بود و           تقريباً د  ترافيك در مركز شهر تهران    . آورند  درمي

  .گردد گرفت باز مي حركت قدم به قدم صورت مي
. شـود    مجـدداً آرام گـزارش مـي       ولي تبريز . گزارش كمي موجود است    : خارج از تهران   -و
. آثار كمي از انفجارات اخيـر بـاقي مانـده اسـت           گردد و      به وضع عادي برمي     و خرمشهر  آبادان

  .اند  باز شده و طبق گزارش همه دانشجويان و استادان بازگشتهدانشگاه اصفهان
  . خواهد شد ولي تاريخ آن هنوز معلوم نيست به زودي عازم قمخميني) 1( : پراكنده-ز
شود تا نظم و      كند كه نيروي امنيتي انقالبي اسالمي به زودي تشكيل مي            اظهار مي  يزدي) 2(

و بـا    تـأمين    قانون را در سراسر كشور، در شهرها در محافظـت از امـوال عمـومي و شخـصي                 
  .اقدامات ضدانقالبي مقابله نمايد

  )بيگانگان غيرقابل رؤيت براي -محرمانه: (كننده تهيهنظريات 
سازد كه عادي بودن زندگي در روز  تيراندازيهاي فزاينده و مهار نشده شبانه ما را مطمئن مي      

هايـشان را اعـالن       نيروهاي چپگرا خواسته  . را نبايد واقعاً دليل بازگشت صبح به ايران تلقي كرد         
سـر بـزرگ    . انـد    را وسيعاً به نمايش گذاشته     ازرگان ب -اند و مخالفت خود با دولت خميني        كرده

هاي جديـد     توانيم درباره سرهنگ      تا تماسهاي اوليه را برقرار ننماييم نمي       .هنوز زير لحاف است   
تماسـي   است با ركن دوم يا پروتكـل    هاي نظامي نتوانسته    يك از وابسته    هيچ.  بدهيم ستاد نظري 

 بـه شـكل   6846011079 تـا  6846010179گزارشات پراكنده اطالعاتي از شماره . برقرار نمايد 
پيام آماده گشته و براي به حداقل رساندن سـنگيني بـار ايـستگاه از طريـق پـست سفارشـي و                      

  .بندي شده ارسال خواهد شد بسته
  

  64سند شماره 
  1357 اسفند 6 ـ 1979 فوريه 25  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  2519 ـ  تهران،آمريكا سفارت: از
  مجموعه اخبار سياسي: موضوع    

  ) تمام متن-محرمانه (-1
 روز  اهللا خميني     آيت. كنند  ان حمايت مي  هاي چپگراي    از خواسته  ]خلق[مجاهدين:  خالصه -2

 منحـل  با تسلط احتمالي دولت بـر امـور، كميتـه امـام    .  خواهد رفتبيست و هفتم فوريه به قم  
كننـد    ا مي چپگرايان ادع . فهرست جاري انتصاب مقامات باال توسط دولت جديد ايران        . شود  مي

هنـوز  . باشد  مي همان فهرست اعضاء سازمان سياالمللي كه فهرست اعضاء آژانس ارتباطات بين  
  .پايان خالصه. ترسند هاي مذهبي هنوز مي اقليت. زده است وضع دانشگاهها بحراني و آشوب

 ، مجاهـدين خلـق     در دانشگاه تهران    فوريه فداييان خلق   يي بيست و سوم   ما به تبع گرده   -3
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 از دولـت جديـد ايـران        هم در گردهمايي بيـست و چهـارم فوريـه خـود در دانـشگاه تهـران                
تـشكيل  » ارتش خلق «: ، رهبر مجاهدين تقاضا داشت    مسعود رجوي . تقاضاهاي مشابهي داشتند  

محاكمـه حاميـان شـاه در       . به كار گرفته نشود   » مبارزان راه آزادي  «شود و هيچ محدوديتي عليه      
ها، صنايع و بازرگاني، ادارات دولتي و         براي اداره كارخانجات، دانشگاه   . دادگاه علني انجام گيرد   

  رئـيس  در سـخنراني خـود از        رجـوي . بود» شوراهاي خلق «شكيل  پادگانهاي نظامي خواستار ت   
وي در بيست و يكم فوريه، بعد از اينكه .  انتقاد كردانقالبي ستاد ارتش، سرهنگ نصراهللا توكلي

 بـراي در دسـت      يايي افراطي، او را متهم ساخت كه به شيوه سـازمان سـ            آمريكارالف شون من    
در حالي كه ممكن است موضـع ذكـر شـده           . كند، استعفاء داده بود     گرفتن زمان امور، توطئه مي    

وجـه اسـت كـه      ت  فراهم نسازد، ولـي قابـل       خطري براي قدرت دولت بازرگان     ]خلق[مجاهدين
دهنـد كـه چهـار گـارد سـابق       گزارش مـي . ( هستند]خلق[مجاهديننيروي عمده نظامي دولت   

كننـد ولـي چريكهـاي        وزير حمله مـي     شاهنشاهي در شب بيست و سوم فوريه به خانه نخست         
اين حوادث و حوادث    .) نمايند    اند، آنان را دستگير مي      كرده  انقالبي كه از اين خانه محافظت مي      

ه تجديد ساختمان ارتش پليس به اندازه كـافي پـيش نرفتـه تـا بـر ميـزان       دهد ك  ديگر نشان مي  
  . امنيت بيفزايد و با يورشهاي مسلحانه مقابله كند

 تأييـد    در مالقات شب بيست و چهارم فوريه با مقام سياسي مـا،             منبع نزديك به خميني    -4
 فوريـه خبـر     25هـاي صـبح       روزنامه. هد كرد ا عزيمت خو   فوريه به قم   27 روز   كرد كه خميني  

هـاي كميتـه      در پاسخ سئوال، منبع گفـت كـه فعاليـت         . بازخواهد گشت » زود«دهند كه وي      مي
  .گيرد  دارد پايان مي]انقالب [خميني
هاي    برخي از فعاليتهاي كميته مركزي مورد حرف قرار گيرد، ولي كميته           ممكن است : يهنظر

ها   السابق به كار خود ادامه خواهند داد با توجه به تهديدات مداوم چپ، اگر كميته                محلي كمافي 
ولي برنامه اين است كه دولت بر آنها        . يك سره برچيده شوند، براي ما مايه تعجب بسيار است         

  .باشدكنترل بيشتري داشته 
اند، ليست كامل انتصابات جديد       بندي اطالعاتي كه منابع در اختيارمان قرار داده          از جمع  -5

  :شود دولت ايران به قرار ذيل گزارش مي
    

    مهدي بازرگان  :وزير  نخست
  )امور انقالب(  ابراهيم يزدي  :وزير معاونان نخست

  )روابط عمومي(  ظاماميرانت  
    و هاشم صباغيان  

    كريم سنجابي  :وزير امور خارجه
    احمد صدر حاج سيدجوادي  :وزير كشور

    داريوش فروهر  :وزير كار و رفاه اجتماعي
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    علي اردالن  :وزير امور اقتصاد و دارايي
     مدني]احمد [ناخدا محمدحسين  :وزير دفاع

    دكتر اسداهللا مبشري  :وزير دادگستري
    عباس تاج  :وزير انرژي

    د ايزديدكتر محم  :وزير كشاورزي
    دكتر رضا صدر  :وزير بازرگاني

    غالمحسين شكوهي  :وزير آموزش و پرورش
اين وزارتخانه در حال حاضر سـازمان        (ناصر ميناچي   وزير اطالعات و تبليغات و اوقاف

  )گيرد  را هم دربر مياوقاف
    دكتر علي شريعتمداري  :وزير علوم و فرهنگ و هنر

    حسن اسالمي  :وزير پست و تلگراف
    سيدمحمد كياوش  :استاندار خوزستان

    ن داورا تر حبيبدك  :استاندار گيالن
    اي اهللا مقدم مراغه دكتر رحمت  :استاندار آذربايجان شرقي

    خسرو ارداقي  :شهردار تهران
  
  : انتصابات مهم ديگر عبارتند از- 6
  

  هوشنگ تجدد  :وقت هواپيمايي ايران مرئيس
   قرني]اهللا ولي[ محمدوليسپهبد  : ستادرئيس
  ) كانون وكالرئيس (حسن نزيه  : كل شركت ملي نفت ايرانرئيس

  هزاد صادق قطب  :مديركل راديو و تلويزيون ملي ايران
  زاهللا ممتا سرهنگ عزت  :فرمانده ژاندارمري

   نوروزيتيمسار  : شهرباني كلرئيس
  )نبجاي طوفانيا (سرهنگ سيدمجتبي طاهرزاده  : صنايع دفاعرئيس

  .شوند تر از طريق كانالهاي افسر وابسته دفاعي گزارش مي پائينانتصابات نظامي سطح 
كوشيم ببينيم در مورد انتصابات باال چـه اطالعـات            تر گردد، مي    وقتي كه وضع كابينه روشن    

بت به ما   نسشركت نفت   با وجود اين، از آنجا كه ممكن است         . توانيم به دست آوريم     حياتي مي 
حداقل اطالعات جديدي در مورد اين انتصابات در دست داشته باشد، ممكن است گزارشـات               

  .مقدماتي تهيه نمايد
، فهرسـت   گويند فـداييان خلـق       تعدادي از منابع دانشگاهي ما، مستقيم و غيرمستقيم مي         -7

اند و در   را، از طريق اشغال ساختمان آن محل به دست آوردهالمللي  اعضاء آژانس ارتباطات بين   
كوشـند   كننـد و مـي    از ايـن فهرسـت اسـتفاده مـي        هاي محلي خمينـي     ها و در كميته     گردهمايي
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.  هستند  سيا نيروهاي انقالبي را متقاعد سازند كه افراد اين فهرست، همكاران سازمان جاسوسي           
اي دچار اشكال سـاخته و حـساس          اين كار بسياري از تماسهاي عادي دانشگاهي ما را تا اندازه          

بـا  . نموده است ولي تاكنون به ما گزارشي از دستگيري افراد بر پايه اين فهرست نرسيده اسـت                
  .گيرند دامات را جدي مياي است كه هر دو طرف اين نوع اق وجود اين، جو سياسي به گونه

انـد سرشـماري كـه دو سـه روز             دو دوست نزديك و صميمي مقام سياسي سفارت گفته         -8
شود و هدف از آن اين است كه           برگزار مي  ]محلي [هاي خميني   گيرد توسط كميته    است انجام مي  

هـاي   سـئواالت از پرسـش  . به امر انقـالب نماينـد    توانند    دريابند مردم هر منطقه چه كمكهايي مي      
كجـا تحـصيل    «شود و سـئواالت حيـاتي و مهـم ديگـري ماننـد                شروع مي » تاريخ تولد «معمولي  
گيـرد و سـئواالت ديگـري      دربـر مـي  را» ايـد؟  چند بار به كشورهاي خارجي سفر كرده  «،  »كرديد

براي اين نيست كه زندگي عـادي در        هست كه منابع را مشتاق كرده تا بدانند آيا همه اين تالشها             
  .قالب رژيمي بر پايه اسالم قرار بگيرد

 در نـوزدهم  نظر از كشتن كشيش ايراني به خاطر اجتمـاع اسـقفي ايرانيـان شـيراز      قطع -10
گزارشـاتي  . هاي مذهبي، اتفاق نيفتاده اسـت       فوريه، رويداد ديگري از خشونت نسبت به اقليت       

زنند و اكثر كليساها يا دفـاتر خـارجي            دست به آزارهايي مي    هاي محلي خميني    داريم كه كميته  
. بـرد در امـان نيـست    شوند و به ويژه دفاتر و يادداشتهاي آنها از دسـت            زيرنظرند و بازرسي مي   

 مالقـاتي بـه عمـل آورد و        روز بيست و سوم فوريه بـا بازرگـان         اسقف ارمنيان آرناك مانوكيان   
اين امر موجب گشت    .  وي را مطمئن ساخت كه حقوق اقليتها مورد احترام خواهد بود           بازرگان

 خود ارمنيان هاي مذهبي، از آن جمله تا ارمنيان با نظام جديد در صلح بسر برند ولي اكثر اقليت     
هـاي    از نظام جديد بسيار نگران هستند و بيشتر ترس آنها از دولت ايران نيست، بلكه از كميتـه                 

  .آورند  است كه مزاحمتهايي را براي آنان فراهم مي]محلي [خميني
اي چنـد دانـشكده در   ه دهند كه گردهمايي  علمي دانشگاه به ما اطالع مي   هيأت    اعضاء -11

برنامه ثـابتي در    . كنند  همه با هم بحث و جدل مي      . دو هفته گذشته به آشوب كشيده شده است       
 دانشگاهي معتقد بود كـه قبـل از اينكـه           - سال سابقه نظامي   25اي با     فرد كاركشته . پيش نيست 

 وضع تحصيلي منطقي به وجود آيد عمر فعاليتهاي دانـشگاهي بـه سـر خواهـد آمـد و سـپس                    
  سوليوان                                                           .استفاده از نيرو ممكن است ضروري باشد

  
  65سند شماره 

  1357 اسفند 7 ـ 1979 فوريه 26  محرمانه
   تهران،آمريكاسفارت : به  46842 ـ سي. دي  واشنگتن،وزارت امور خارجه: از

   توسط  در حوالي آغاجارييي و انگليسي در پازانانآمريكاشهروندان : موضوع
  .هاي اسالمي براي تحقيقات بازداشت شدند كميته

 با وزارت خارجه تماس گرفت       گزارشي به وسيله تلكس از دفتر هلند       طيفلور   شركت   -1
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. دبليو. به اسامي دبليو  (و سه شهروند انگليسي     ) ييآمريكاشهروند   (و اعالم كرد كه جان كاسيبا     
در فلور   نفر كارمند فيليپيني شركت      6تالش كردند به همراه     ) نتامپسو. ؛ و كي  ديترز. ؛ پي والش

اين تخليه به دسـتور دفتـر       .  ترك كنند   را به مقصد تهران     آبادان ، فوريه توسط هواپيما   26تاريخ  
يي و انگليـسي  آمريكارك كردند اما شهروندان  را ت آبادان،افراد فيليپيني. گرفت صورت مي فلور  

. توسط كميته اسالمي جهت انجام تحقيقات بازداشـت شـده و بـه پازانـان عـودت داده شـدند                   
فت  دريا  و والش   و به امضاي كاسيبا     فوريه از طريق دفتر هلند     26گزارش تلكس در عصر روز      

شد كه در آن عنوان شد كه حال گروه خوب و سالم هستند اما جهت تحقيقات در بازداشت به                   
  .برند  سر مي

دانيم كه گروه در حال حمل مقادير زيادي پول شخـصي و پـول            ما مي :  براي اطالع شما   -2
  .پايان براي اطالع شما. اند  شركت به صورت حواله بوده

 در پازانان از طريق شماره تلفـن        گروه در محل مجتمع فلور    تواند با      مي  سفارت احتماالً  -3
 بـه وسـيله ايـستگاه       تماسهاي تلفني به پازانـان    .  تماس بگيرد  061-207-05 يا   23-561 -540

  .گيرد محل ژاندارمري صورت مي
رش  لطفاً نتايج تالشهايتان براي دسترسي به گروه و تماس با دولت ايران را بـه مـا گـزا                   -4
  ونس                                                                                                                  .كنيد

  
  66سند شماره 

  1357 اسفند 7 ـ 1979 فوريه 26  سري
   فوري ـسي.  دي واشنگتن،مور خارجهوزارت ا: به  2545 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  79 فوريه  ـ تهران،گزارش وضعيت ماهانه: موضوع
  )سري ـ تمام متن (-1
 79 فوريه 5ر د.  ذكر شده است79اي از حوادث امنيتي ايران در طول فوريه    ذيالً فشرده  -2

 افسر حفاظت منطقه توانست با سفير       79 فوريه   5در  . افسر حفاظت منطقه وارد سفارت گرديد     
ارزيـابي  .  فوريه به ديـدار كـاردار رفـت        6افسر حفاظت در    . و رايزنهاي كنسولي مالقات نمايد    

افـسر حفاظـت منطقـه      . سريع محوطه نشان داد كه ما در قسمتهاي بسياري نقطه ضعف داريـم            
حداقل يك گروهان تفنگـدار از      . هنماييهايي در اختيار سفير، كاردار و رايزن سياسي قرار داد         را

. ارتش يا تفنگداران دريايي الزم است تا به نحو معقولي محوطه را اداره و از آن حفاظت نمايند 
ز ارتش ايـران كـه       و تهديد حمله به محوطه سفارت، افرادي ا        با توجه به اوضاع ناپايدار تهران     

 گماشـته   آمريكـا  نفر در تغيير است براي حفاظت از محوطه سفارت           60 تا   15استعداد آنها بين    
افـراد ارتـش   .  نفري شهرباني را كه در محل مستقر هستند تقويـت نماينـد       60اند تا نيروي      شده

 به دفتر وابسته نظامي سفارت      مأمور و   آمريكا از نيروي هوايي      هالند سرهنگايران تحت كنترل    
  .قرار دارند
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 شهر در ناآرامي كامل همـراه بـا شـليك مرتـب             79 فوريه   14 الي   5تمام طول مدت زماني     
تفنگ، انفجار و حمالت گروههاي مختلف به پادگانهاي ارتش و پاسگاههاي شهرباني بـه سـر                

  .هاي مخفيانه متفاوتي نيز عليه سفارت صورت گرفته است شليك. برد
ارتش و شهرباني ايران از محوطه سفارت       .  فوريه ارتش و شهرباني ايران سقوط كرد       12در  

افراد شهرباني قبل از خروج خود سـالحهاي خـود را بـه افـسر حفاظـت منطقـه       . خارج شدند 
  .تسليم كردند

اين كـار در  . دار باقيمانده به طور كامل نابود گردد بندي اد طبقه سفير دستور داد تا تمامي اسن     
  . فوريه صورت گرفت14 و 13، 12

 فوريه تمام سـالحهاي موجـود را در اختيـار پرسـنل نيروهـاي               12افسر حفاظت منطقه در     
اين كار به منظور تقويت تفنگـداران دريـايي         .  كه در محوطه مانده بودند قرار داد       آمريكامسلح  
  . كه از شدت كار مداوم و پرمشغله خسته شده بودند صورت پذيرفتكاآمري

 افسر حفاظت منطقه دستور داد تا تمام سالحهاي اتوماتيك از جمله            79 فوريه   14 و   13در  
 تفنـگ   12آوري شـود و        و غيـره جمـع     45هاي كمـري كـاليبر        ، يوزي و كلت   16 -تفنگهاي ام 

 به همراه كارتريج پرتـاب      MPG-100آور    از اشك  تير مشقي و نارنجكهاي گ     9شكاري به همراه    
 فوريـه بـه انجـام       14 و اوايل صـبح      13اين كار در اواخر روز      . آن را در اختيار پرسنل قرار داد      

  .رسيد
 فوريـه بـه محوطـه       14 روز   11جالب توجه است كه حوادث زيـر قبـل از حملـه سـاعت               

  :سفارت مشاهده شدند
هاي شبكه امنيتـي      سيم  اطالع داد كه از طريق شنود بي      يكي از منابع مورد اعتماد سفارت       ) 1

بامهاي پشت محوطه سفارت باشد شنيده  صحبتهايي در مورد استقرار سالح كه احتماالً بر پشت       
  .بعدها اين مواضع توسط اكثر پرسنل امنيتي سفارت مشاهده شدند. است
وزولـت متوجـه    تفنگدار مشغول خدمت در نزديكـي درب ر  10تقريباً در حدود ساعت     ) 2

جمشيد و روزولت بـه طـور ناگهـاني مرتفـع شـده               شد كه تردد شلوغ معمولي در تقاطع تخت       
وي مطمئن بود كه مسير عبور در خيابـان روزولـت بـه سـمت جنـوب توسـط مـوانعي                     . است

  .مسدود شده بود و افراد پياده در خيابان ناپديد شده بودند
 به خـدمت    مأموروسل به زور وارد آپارتمان افراد       دو نفر كه به طور ابتدا به ساكن و با ت          ) 3

) واقع در پشت محوطه سفارت كه افسر حفاظت منطقـه نيـز در آن مـستقر اسـت                 (شده بودند   
 اتوماتيك از نوع    3- خود را به تن داشتند اما تفنگهاي ژ        يمالهاي مذهبي بودند كه لباس معمول     

  .با نوعي پارچه پوشانده بودمزاحم ديگر صورت خود را . شكاري آن را همراه داشتند
 توسـط گروههـاي بزرگـي كـه بـه           آمريكا فوريه محوطه سفارت     14 روز   11حدود ساعت   

تفنگ و سالحهاي اتوماتيك مسلح بودند مورد حمله قرار گرفت، تمام مواضع بيرونـي سـقوط                
 12حـدود سـاعت     . دكرد و كليه پرسنل يا دستگير شدند و يا بنا به دستور سفير تـسليم گـشتن                
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به . ساختمان اداري سفارت از تمام جهات مورد حمله قرار گرفت و به تصرف مهاجمين درآمد
ها و ساير تجهيـزات امنيتـي         سيم  افراد دستور داده شد به زيرزمين بروند و در آنجا سالحها، بي           

اشـته باشـند    توانـستند بـه آن در دسترسـي د          مهاجمين تمام آنچه را كه مي     . كنندخود را تسليم    
هنگـامي كـه    . برداشتند، تمام افراد به محوطه بين دفتر سفير و دفتر منشي كاردار منتقـل شـدند               

اين افـراد   . تمام پرسنل را مورد تفتيش بدني قرار دادند       » نيروهاي مخالف براي نجات ما آمدند     «
يي از  آمريكـا فـراد   تمامي ا . جاني خود مبادله كردند    تأمين   يي را در قبال   آمريكابد تمام زندانيان    

 و ارتباطات راه دور مورد جستجوي بدني قرار گرفته و پس از آن به سمت                R&Cجمله پرسنل   
سپس ما را تا محـل اقامـت سـفير همراهـي            . بيرون ساختمان و در جهت پاركينگ رانده شدند       

مي و توماس افسران حفاظـت      . نظر بوديم    ساعت تحت  3 تا   2كردند و در آنجا براي مدتي بين        
هـاي راديـويي      سيم  منطقه به ساختمان اداري برگردانده شدند و در آنجا به ما اجازه دادند از بي              

)  م-مهـاجمين (يي اطالع دهيم كه محوطه تـسليم  آمريكاماشينها استفاده كرده و به همه پرسنل     
 به تمـام    17حدود ساعت   . كف ساختمان انبار سنگر گرفتند      چندين نفر در طبقه هم    . شده است 

. نل اجازه دادند به اقامتگاههاي مختلف خود در داخل يـا خـارج محوطـه سـفارت برونـد                  پرس
قسمت ارتباطـات راه دور از حـدود سـاعت          از   C&Rهاي    شامل قسمت ساختمان اداري   : توجه

بندي دار    تمام تجهيزات ارتباطي طبقه   .  خالي ماند  79 فوريه   15 الي صبح    79 فوريه   14 روز   13
  .اداري نابود شده بودندقبل از تصرف ساختمان 

 بـدون حمـل     آمريكا سفير دستور داد تا تفنگداران دريايي        79 فوريه   15 روز   10در ساعت   
اين شيوه تا امروز نيـز بـه مـورد          . سالح به همراه ايرانيان مسلح در مواضع كليدي مستقر شوند         

  .اجرا گذاشته شده است
 شده بودنـد تـا از طريـق پروازهـاي           مأمورت همگي    كارمندان سفار  79 فوريه   20 تا   16از  
ييـان از   آمريكا سازمان داده شده بود نسبت به خروج         آمريكااي كه توسط وزارت خارجه        اجاره

  .ايران اقدام نمايند
 تاكنون پرسنل حفاظت منطقه تعداد محدودي از سالحها را در           79 فوريه   15در طول مدت    

  .) رجوع كنيد2500  تهرانبه تلگرام. (اند تا محفوظ بماند ها گذاشته ها و صندوق وقگاوصند
  .شود مي» محافظت «در حال حاضر محوطه سفارت توسط سه گروه از جانب خميني

ز يـك   افـرادي ا  ) 2. (انـد   هاي انقالب كه در محل اقامت سفير مـستقر شـده            افراد كميته ) 1(
محوطه پـست   ) 3. ( ديگر كه در محل درب اصلي و درب پاركينگ مستقر هستند           كميته انقالب 

 كه بعضي از آنها نيز يونيفورم       و ساير قسمتهاي سفارت توسط پرسنل سابق نيروي هوايي ايران         
  .شود به تن دارند حفاظت مي

دانـي     ساختمانهاي سفارت مورد چپاول قرار گرفته و به صورت زبالـه           79 فوريه   14در روز   
غارت شـده دفتـر تفنگـداران دريـايي و           محلي كه بيش از همه دچار خسارت و       . درآمده است 

هاي تفنگداران و افسران      عالوه بر اين خانه   . باشد  افسران حفاظت منطقه در ساختمان اداري مي      
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ارتمان آنها در خارج از محوطه سفارت نيز مورد تـاراج و         حفاظت منطقه در داخل محوطه و آپ      
هاي داخل و خارج سفارت با توسـل بـه            تا به حال تمام آپارتمانها و خانه      . تخريب قرار گرفت  

اكثر پرسنل بسياري از اشياء كوچـك ولـي بهـادار           . زور باز شده و اموال آن دزديده شده است        
جديدترين مـورد در روز  .) ري در دسترس نداريمدر حال حاضر هيچ دال . (اند  خود را گم كرده   

اي كه سه تن از اپراتورهـاي ارتباطـات راه دور در آن اقامـت                 درب خانه .  فوريه اتفاق افتاد   24
است كه اين خانه     الزم به تذكر  . دارند باز شده و يك راديو و چند وسيله ديگر برده شده است            

  .قرار دارددر داخل محوطه و در چند متري ساختمان اداري 
 در اطراف محوطه در طول شب ايمـن نيـست مگـر اينكـه يـك          ندر شرايط كنوني قدم زد    

  .الذكر با انسان همراه باشد اسكورت از جانب يكي از سه گروه امنيتي فوق
 را در محوطـه سـفارت       آمريكـا  تفنگـداران دريـايي پـرچم        79 فوريـه    25حدود ظهر روز    

  . فوريه تا اين تاريخ در اهتزاز نبود14از اين پرچم . افراشتند
  سوليوان

  
  67سند شماره 

  1357 اسفند 7ـ 1979 فوريه 26  محرمانه
  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  2547 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  خالصه سياسي: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
 نبايد در امـور داخلـي ايـران     سفير شوروي: گفت در قماول ماه مارس خميني   :  خالصه -2

گويد كه اواخر هفته آينده زندانيان زيادي آزاد           به سفارت مي   منبع نزديك خميني  . دخالت نمايد 
هاي محلي در شـرف       كميته.  كارش را متوقف ساخته است     كميته اصلي خميني  . خواهند گشت 

  .پايان خالصه. دفرمانده جديد نيروي هوايي معرفي ش. تبديل به پليس اصالح شده است
 تا   عزيمت خود را به قم     هاي صبح بيست و ششم فوريه اعالم كردند كه خميني           روزنامه -3

). كـرد  تأييـد    يكـي از همكـاران نزديـك، ايـن خبـر را           . (اول ماه مارس به تأخير انداخته است      
در اين مالقات روز    .  را منتشر ساختند    با خميني  شورويها همچنين خبر مالقات سفير        روزنامه

 گفت كـه ايـران هـيچ نـوع دخـالتي در امـور       ، سفير شوروي  به وينوگرادوف   فوريه خميني  24
در تماسـهاي   . داننـد    مي ها اين را اخطاري به شوروي       روزنامه. كند  را تحمل نمي  داخلي خويش   

وزيـر سـابق، كـه        ، نخـست   گفت كه از تعقيب بختيـار       به نمايندگان لبنان   سياسي ديگر، خميني  
  .رك گفته، دست نخواهد كشيدمدعي است ايران را ت

 بي سـر و صـدا    فوريه به سفارت گفت كه كميته خميني 26 روز    منبع نزديك به خميني    -4
ان ايـن زنـداني   .  نفر ديگر را آزاد نمايـد      900 زنداني را آزاد كرد و در نظر دارد سوم مارس            303

اند و هيچ مـدركي دال بـر      علت به زندان افتاده    هماناند و به      كساني هستند كه صاحب نام بوده     
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  . ارتكاب جرمي ندارند
او مدعي بود كـه از      . گيرد  دهد كه دو يا سه اعدام ديگر احتماالً انجام مي           همان منبع خبر مي   
  . اطالع مشخصي ندارداند هيچ تر كه منابع ديگر به ما گزارش داده اعدامهاي سطح پايين

از عناصر انقالبـي    .  واقعاً منحل شده است     همان منبع خبر داد كه سرانجام كميته خميني        -5
 در اين كميته از پايگـاه سـابق نظـامي باغـشاه    . شود  امنيتي استفاده ميمسايلآن در رسيدگي به   

هاي محلي هنوز براي ايجاد امنيت مشغول كارند، ولـي   كميته. كرد ، عمل ميغربي تهرانجنوب  
دولت ايران چندين كالنتري را فعال ساخته است و اعضاء كميته محلي مساجد در آنهـا ادغـام                  

  .اند و در اداره محل زير نظارت دولت سهيم هستند شده
ني و انقالبيون جديد اصطكاك وجود دارد ولـي منبـع           بدون شك بين افسران شهربا    : نظريه(

انـد تـا راهـي بـراي متمـدن             كه شهرداريها كامالً زير كنترل دولت قرار گرفتـه         دديگري خبر دا  
  .ساختن انقالب باشد

اگر بتوان از شكاف آشكار بين عناصر نيروهاي امنيتي اجتناب ورزيـد، در چنـد               :  نظريه -6
 ما شاهد اين هستيم كه دولت واحـدهاي اداري بـسيار بيـشتر و               روز يا چند هفته آتي، احتماالً     

البتـه،  . كارهاي سازماني بيشتري را در سطح شهر و كشور در چنگ و مهار خود خواهد گرفت               
  .همانطور كه در ده روز پيش ديديم، احتماالً گاهگاهي تيراندازي و يا سرقت واقع خواهد شد

: نظريه. (امامي را فرمانده نيروي هوايي اعالم كرد      اخبار بعد ازظهر سرتيپ     :  آخرين خبر  -7
تر نيروي    پايين   به عمل آمد كه پرسنل سطح       آذربرزين سرلشگر دنبال انتقاداتي از     بهاين تعويض   

دهـد كـه در       تغيير انتصاب اول دولت، نشان مي     . دانستند  هوايي او را به اندازه كافي انقالبي نمي       
  .خوانند ضر نيروهاي مسلح خط دولت را زياد نميحال حا

  سوليوان
  

  68سند شماره 
  1357 اسفند 7ـ 1979 فوريه 26  ؤيت براي بيگانگان ـ غيرقابل رمحرمانه

  2554 ـ  تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  سي. ت دفاعي، واشنگتن ديسازمان اطالعا: به

  79 فوريه 25 ـ 26گزارش وضعيت براي دوره زماني : موضوع
ايـن گـزارش شـامل وضـع دفتـر          )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه: ( خالصه -16
پر سر و صدايي در سفارت، وضع مسافرت در ايران، اخطار           ، شب   C-12 آمريكا دفاعيوابسته  

، و بازنشـستگي تعـداد بيـشتر        ، عمليات هوايي مهرآبـاد    ، وضع حزب توده   مجاهدين به بازرگان  
  .باشد ها ميسرلشگر

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگان -محرمانه: ( جزئيات-22
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بـراي آخـرين بـار هواپيمـاي مـا توسـط سـروان             . Cــ 12،  آمريكا دفتر وابسته نظامي     -الف
 پـارك و قفـل    مستشاري نظامي به پرواز درآمد و در فرودگاه مهرآبـاد   و خلبان هيكت   جانسون

 فوريـه وضـع آن را       27كوشيم تـا      ولي مي . ايم به هواپيما دسترسي پيدا كنيم       هنوز نتوانسته . شد
  .مشخص و تعيين نماييم

هاي شب صـداي تيرانـدازي    ديشب تقريباً نيمه.  شب پر سر و صدا در محوطه سفارت -ب
د بعداز ساعت منع عبور و مرور كسي        رس  به نظر مي  . زيادي در محوطه سفارت به گوش رسيد      

نگهبانان عـصبي ديگـر بـه       . كنند  كند و نگهبانان براي ايست دادن تيراندازي هوايي مي          عبور مي 
با نگهبانان مجاهد گفتگو كرديم، آنان از اينكـه         . پيوندند و نتيجه تيراندازي زيادي است       آنان مي 

نگهبانان گفتند كه شـب     . نگران بودند اند، خيلي     ها در ورزشگاه نزديك سفارت جمع شده        چپي
  .ها تيراندازي كنند خطرناكي در پيش دارند و ممكن است مجبور باشند به سوي چپي

 سـال،  18 كودكـان كمتـر از   ، سفر ايرانيان، دولت موقت انقالبي اعـالن كـرد كـه زنـان           -ج
تواننـد از     ارند مي ها و پذيرش معتبر و بيماراني كه مداواي پزشكي الزم د            دانشجويان با گذرنامه  

با وجود اين، ظاهراً اين محدوديتها مـانع از آن نگـشته اسـت كـه شـاهپور                  . ايران خارج شوند  
.  از كشور گريختـه اسـت، از ايـران خـارج شـود             وزير سابق، كه به قول خميني       ، نخست بختيار
 بـازگردد و در آنجـا بـه         شنبه بـه قـم       قصد دارد روز پنج    دهند كه خميني   ها گزارش مي    روزنامه

  . فعال خواهد بوداندازه تهران
هـا، مبـارزان آزاد اسـالمي         گـزارش روزنامـه    بنـابر : ]خلـق  [و هشدار مجاهـدين     اخطار -د

نگـردد انقـالب بـا       تأمين   هايشان    اند كه اگر خواسته      هشدار سختي داده   ، به بازرگان  )ينمجاهد(
انحـالل  ) عـضو بـاالي گـروه      (خواسته عمده مسعود رجـوي    .  جدي روبرو خواهد شد    مسايل

ي اسـت، آينـده ارتـشي       از آنجا كه اين خواسته با خواسته فـداييان يكـ          . فوري ارتش شاه است   
ارتـش  «اين دو سازمان نـه تنهـا خواسـتار يـك        . گيرد  متمركز در دست دولت در خطر قرار مي       

چپگرا هستند، بلكه براي اداره امـور مردمـي و تـشكيل دادگاههـاي عمـومي از تـشكيل                   » خلق
ديران به عالوه آنان خواهان اين هستند كه مقامات دولتي، م         . كنند  هواداري مي » شوراهاي خلق «

معاون . برگزيده شوند » شوراهاي خلق «كارخانجات و بازرگاني و نيروهاي ارتشي از طريق اين          
 ايده شوراهاي خلق را رد كرد و اظهار داشـت كـه همـه بايـد از افـراد                    وزير، اميرانتظام   نخست

بدين طريق، سـازمان كنـوني      . زماني كه انتخابات برگزار گردد     اطاعت نمايند تا     انتصابي خميني 
 شايگان. حل موقتي باشد    ممكن است فقط راه   ) سرهنگان(ارتش و انتخاب مقامات ارشد ارتش       

آلود ساخته و گفته است كـه ارتـش كـامالً منحـل گـردد و پاسـداران ملـي و                       آب را بيشتر گل   
  . دنددموكراتيك جانشين آن گر

 گويـد حـزب كمونيـست تـوده          مي شايگان.  روشن نيست   حزب توده  هآيند:  حزب توده  - ه
 گفتـه اسـت كـه       بازرگـان ). كنـد    كار مي  اگر باز براي شوروي   ( بايد غيرقانوني باقي بماند      ايران

 چپگرا در انقالب فراموش نخواهند گشت و افـزوده اسـت كـه از               فداييان و   اعضاء حزب توده  
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توانند فعاليتهـاي     نظر آزادي عقيده، آنان نيز مثل ساير احزاب و سازمانها خواهند بود و مي               نقطه
  .تبليغاتي خود را انجام دهند

هواپيمايي ايـران پروازهـاي داخلـي و خـارجي خـود را ادامـه               :  عمليات هوايي مهرآباد   -و
هـاي آموزشـي جديـد در بخـش           گويـد كـه برنامـه       ، مديركل جديد مي   هوشنگ تجدد . دهد    مي

گردد تا رفته رفته در هواپيمايي ايران، افراد ايراني           نگهداري، فني و فعاليتهاي پروازي شروع مي      
ا، از دولـت اجـازه از سـرگيري         هانز  شركت هواپيمايي لوفت  . رمندان خارجي را بگيرند   جاي كا 

  .عمليات عادي خود را دريافت كرده است
 سـرتيپ ارتـش و      17 ديگـر و     سرلـشگر  34: شوند  هاي بيشتري بازنشست مي   سرلشگر -ز

گـردد، بخـشي از        اعالم مـي    قرني سپهبد توسط   ها كه   اين بازنشستگي . شهرباني بازنشسته شدند  
  .گيرد ان نظام گذشته صورت ميسرلشگر ارتش از صفيهتالش مداومي است كه در زمينه ت

  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان-محرمانه: (كننده تهيهنظريات 
انـع و مـشكالت   برقراري جمهوري اسالمي و سازماندهي يك نيروي امنيتي ملـي هنـوز مو      

در . امنيت داخلي محوطـه سـفارت كـافي ولـي حـساس اسـت             . عمده در جريان انقالب است    
ساعت دو و سي و پنج دقيقه بعد از ظهر به وقت محلي صداي دومـين تيرانـدازي بـه گـوش                      

  .رسيد
  

  69سند شماره 
  1357 اسفند 8ـ 1979يه  فور27  استفاده محدود اداري

  .سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  2581 ـ  تهران، آمريكاسفارت : از
  تلفات وارده در حمله چهاردهم فوريه: موضوع

  : فوريه به سفارت كشته و يا مجروح شدند14 افراد زير در حمله -1
  .، پيشخدمت رستوران سفارت با تير كشته شدالمعلي كرد غ-الف
 در طبقه اول ساختمان آپارتمان محل سابق و موقت سفارت با تيـر              رفيي محمدعلي ص  -ب

او پسر هفده ساله خانم نـوروزي كارمنـد سـفارت كـه در              . وي كارمند سفارت نبود   . كشته شد 
  .وي نيز حضور داشت، بودحمله خود 

نه روز اسير بود بعـد      .  از ناحيه سر با شليك تيري آسيب ديد         سرگروهبان كنت كراوس   -ج
  .از آزادي، از وضع تندرستي خوبي برخوردار بود

رستوران سفارت بود، از پشت تير      ي راننده سفارت هنگامي كه در       ور   يعقوب آقاخان تپه   -د
  .چهار روز در بيمارستان بود و بعد آزاد شد. خورد
، راننده سفارت، از فرق سر او بر اثر گلوله خـراش برداشـت و روز                 مشهدي محمدعلي  - ه

. از بود تيري شانه چپ او را زخمي كرد و به مداواي كمي ني           . يازدهم فوريه بار ديگر تير خورد     
  .او در حال حاضر به سر كار برگشته است
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كنندگان با كارد پشت پاي او را در اطـاق            يكي از حمله  . ر، راننده سفارت  اهللا افتخا    حبيب -و
  .زخم انتحاري در بيمارستاني پانسمان شد و سر كار برگشت. مخابره، زخمي كرد

پاي چپش با ضربات مداوم قنداق تفنـگ و         . پنامون. ا. ري سرگروهبان نيروي دريايي، ال    -ز
  .لگد كوفته شده و خراش برداشته است

بازوي دست راستش در رستوران سفارت اندكي زخم        .  سرگروهبان ارتش ريچارد نوبل    -ح
  سوليوان                                                                                                         .برداشت

  
 70سند شماره 

  1357 اسفند 8ـ 1979ه  فوري27  محرمانه
  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  2582 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   فوريه27اقتصادي،  ـ گزارش وضعيت سياسي: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
 به قرارداد كنسرسيوم نفت بـه عنـوان قـراردادي            شركت ملي نفت ايران    رئيس:  خالصه -2

 با كنسرسيوم قرارداد جديدي منعقد      گويد شركت ملي نفت ايران      كند و مي    مياستعماري حمله   
 احتماالً از ايران خـارج      بختيار. سازد و عالقمند است خود رأساً دست به فروش نفت بزند            نمي

  فرمانده جديد سـپاه پاسـداران      اديبخش فلسطين سرباز سابق جنبش آز   .  است شده و در فرانسه   
هنـوز  .  بانك مركـزي شـد  رئيس مولوي.  كه جانشين ارتش خواهد گشت، برگزيده شد  انقالب

 خواسـتار   خمينـي . ند و براي محاكمه در تعقيـب آنـان هـستند          ا  شش تن از وزراء سابق فراري     
  .پايان خالصه. نمايد  خارجي مالقات ميهيأتهاي با خميني. اصالح دادگاههاست

 لي نفت ايـران    جديد شركت م   رئيس فوريه، جمالتي از سخنراني      27هاي صبح      روزنامه -3
گويد سياست جديد ايران تماماً بر پايـه منـافع            او مي . اند   تيتر كرده  را براي كارگران نفت آبادان    

تفسير روزنامه حاكي   . گونه قرارداد تحميلي استعماري را نخواهد پذيرفت        ملي قرار دارد و هيچ    
 در فكر قرارداد جديدي با كنسرسيوم نيست و عالقمنـد           ت ايران از آن است كه شركت ملي نف      

 نفر را كـه     400 همچنين گفت كه ناگزير است       نزيه. است خود مستقيماً به فروش نفت بپردازد      
 ميليـون دالر    28/4 هـر مـاه      ملكـه فـرح   . كنند اخراج نمايـد     شغلي ندارند و حقوق دريافت مي     

او تكرار كرد قصد دولت توليد سـه ميليـون          . كرده است    دريافت مي  نفت حقوق از شركت ملي   
  . ميليون آن است4/2نفت در روز و صدور  بشكه
ولـي  . باشـد    مـي  انـسه  در فر  وزير سابق بختيار     مطالب روزنامه منكر آن است كه نخست       -4

 مطمئنـاً در آنجـا پنهـان         فوريه اطالع داد كه بختيار     27خانواده منبع نزديكي به مقام سفارت در        
  ).اين فقره را حفظ كنيد. (داند شده است و وي اين خبر را قطعي مي

ي الـدين فارسـ      فوريه خبري را عنوان كرد كه جالل       27در  ،   روزنامه صبح، تهران ژورنال    -5
 فرمانـده سـپاه     ، جنگيـده اسـت     عليـه اسـرائيل    شخصي كه همراه سازمان آزاديبخش فلـسطين      
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، در سـخنراني در     يكـي ديگـر از رهبـران مجاهـدين، مهـدي تقـوي            . شود   مي  انقالب پاسداران
 مطالب چنـد    تقوي. توانند مورد اعتماد باشند      گفت كه نيروهاي مسلح نمي     دانشگاه تربيت معلم  

طلب هستند و بـراي       كه نيروهاي مسلح هنوز سلطنت    روز اخير چپگرايان را تكرار كرد و گفت         
ها همچنـين نـام كامـل بـا امـالء صـحيح انگليـسي                 روزنامه. (شوند  انقالب تهديد محسوب مي   

كـه در گـزارش     ] ايمانيـان  [سـرتيپ اصـغر ايمايـان     . فرمانده جديد نيروي هوايي را منتشر كرد      
  . ذكر شده بودغلط اماني ديروز به

 بانـك   رئـيس ، اقتـصاددان بـا تجربـه را          فوريه دولت ايران، محمدعلي مولـوي      26 روز   -6
، معـاون سـابق وزيـر        سفير سابق ايران در جامعـه اقتـصادي اروپـا          مولوي.  معرفي كرد  مركزي

  . و نويسنده مقاالت اقتصادي بوده استتجارت و سالها استاد اقتصاد دانشگاه ملي
انـد    ها در رابطه با تعقيب پانزده تن از مقامات رژيم سابق كه از حـبس گريختـه                   روزنامه -7

، ، فريدون مهدوي  منوچهر تسليمي : ستندشش نفر آنان وزراي سابق ه     . كنند    مطالبي را منتشر مي   
، تجـار معـروف هژبـر     و عبدالمجيد مجيدي ، هوشنگ نهاوندي  ، رضا صدقياني  عبدالعظيم وليان 

همچنين در يك آزاد كردن     .  هم تحت تعقيب قرار دارند     م و علي رضايي   علي خر   ، رحيم نييزدا
 آزاد   و نيلـي آرام    ، نقابـت  بعد از آزادي زندانيان در دهم فوريه، معاونان سـابق وزارت بهـداري            

  . ترك گفتآمريكايي است در ژانويه ايران را به سوي آمريكاهمسر آرام كه . شدند
 در گفتگو با وزير دادگستري اظهار داشـت كـه شـيوه نظـام دادگاههـاي      اهللا خميني   آيت -8

او مشخـصاً از رويـه دادرسـيهاي چنـد          . دداروپايي بايد از بين برود و قوانين اسالم حـاكم گـر           
اي انتقاد كرد و گفت كه هر دادرسي بايد طي يك مرحله و بـه صـورت قـاطع و نهـايي                  مرحله

، قانون حمايـت خـانواده لغـو شـده     دولت همچنين اعالم كرد كه به دستور خميني       . انجام گيرد 
داد و وضـع طـالق را روشـن           گرفته را تحـت حمايـت قـرار مـي         اين قانون زنان طالق     . است
  .اين قانون به عنوان قانوني ضداسالم كنار گذاشته شد. ساخت مي

نمايندگي پوليساريو مالقات كرد و حمايت خود را از مبارزه آن  هيأت  بااهللا خميني   آيت -9
 بـه    رهبر كـشور ليبـي     اي رواج دارد كه قذاقي      شايعه.  اعالم نمود  در راه استقالل صحراي غربي    

  نـه   فوريه اين خبـر را انكـار كـرد و گفـت كـه              26منبع وزارت خارجه در     .  خواهد آمد  تهران
  .ه استشدتاريخي براي مالقات تعيين نه اي فرستاده شده و  نامه دعوت

  سوليوان
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  فوريـ . سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2583 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  بندي سياسي دسته: موضوع

  )ـ تمام متن محرمانه (-1
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 احساس گسترده اتحاد نيروها عليه رژيم پهلوي گرايش بـه پوشـانيدن واقعيـت جامعـه                 -2
با سقوط رژيم پهلوي اين واقعيت يعني تمايل به تجزيـه سياسـي بـه               . سياسي ايران را پيدا كرد    

ها صرفاً در سطوح اجتمـاعي نيـست كـه مـثالًٍ يـك                اين جدايي . سرعت ظهور پيدا كرده است    
ايـن  . جدايي بين ماركسيستهاي چپ و مسلمانهاي راست باشد، بلكـه در همـه جهـات اسـت                

اي از اعضاي سازمان اسالمي مجاهدين        مسئله در مورد ائتالفهاي عجيب از قبيل آنچه ميان عده         
 در مورد انحـالل ارتـش رسـمي و جـايگزيني آن بـه                خلق فداييانستي   و سازمان ماركسي   خلق

وسيله ارتش مردمي روي داد و همچنين در مورد غيرعادي بودن پيشرفت آهسته دولت موقت               
  .آسا بر رژيم قبلي صادق است در اعمال اقتدار خويش به دنبال پيروزي برق

  :دو هفته اخير صورت گرفته شامل موارد زير استهاي جدايي كه در   نمونه-3
بنـدي، ماركسيـستهاي      اختالفـات ايـدئولوژيك كـه مهمتـرين گروههـاي ايـن گـروه             ) الف

گرايانه تعاليم اسالمي است لكـن انـدكي          ضدمذهب و طرفداران حكومت بر اساس تفسير بنياد       
هب شروع به ائتالف با تجـددگرايان سياسـي در    ، غيرماركسيستهاي ضدمذ  قبل از سقوط بختيار   

ناگهاني بودن و همچنين غيرمنتظره بودن جهـاني سـقوط          . قالب يك نيروي سياسي مهم كردند     
  .نظمي و هرج و مرج كرد رو سياسي را دچار بي رژيم سابق اجراي اين گروه ميانه

واند منجر به تفـسير     ت    شكلي كه عدم اطمينان از آينده سياسي مي         در جو جاري بي   » اكثريت«
اما اين لغـت كـامالً بـراي ايرانيـان كـه فعـالً              . سريع در اظهار وفاداري شود چندان معني ندارد       

كنند اهميـت   ساكت هستند و از لغزش در دامان چپ افراطي و راست افراطي خود را حفظ مي       
  .اي دارد بالقوه
 سـالگي هـستند، و      70، كـه در سـن        و بازرگـان   اختالف زماني، كه بين بينش خمينـي      ) ب

  .مبارزان چريك جوان وجود دارد
در اين مورد عالئمـي در      . در بهترين شرايط، براي اين نسلها ارتباط با يكديگر مشكل است          

تـر     مسن دست است كه نارضايتي بين جوانان جنگنده خياباني بروز كرده است كه چرا اعضاي             
ساالران رژيم سابق  دولت موقت ميل به استفاده از كمك فني افرادي در نيروهاي مسلح و ديوان

  .در جهت روي پا ايستادن ايران دارند
آنها خودشان را به عنوان عامل پيروزي انقالب و كساني كـه حاضـر بودنـد جانـشان را در                    

 دسـتاوردهاي ر استحكام بخشيدن به     بينند و در نتيجه سهم بيشتري د        جهت نهضت فدا كنند مي    
 براي اعضاي دولت كه سي و يا چهل ساله بوده و در حـال بازگردانيـدن و                  .خواهند  انقالب مي 

احياي نظم و قانون و ساختمان اداري مملكت، و احياي اقتصاد هستند مشكل است كه نـسبت                 
نظمـي    دگي و بـي   به دگماتيسم و انعطاف ناپذيري رهبري ارشد و از طرف ديگر نسبت بـه سـا               

  .تفاوت باشند جوانان مغرور، بي
گرايانـه در مقابـل احـساسات         شناسانه، كه يا بر اساس احساسات تجـدد         اختالف جامعه ) ج

 فوريـه تـاكنون فرصـت    14 سفارت از تاريخ حمله    .سنتي است و يا بر اساس طبقات اقتصادي       
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محوطـه  . كنـد  مطالعـه    داشته كه حتي بدون ترك محوطه اينگونه اختالفات جهـان كوچـك را            
شـوند    سفارت به وسيله مخلوطي از مجاهدين و پرسنل نيروي هوايي كـه همـافر خوانـده مـي                 

  .شود محافظت مي
گروه اول از دو بخش كه يكي بازاري است و ديگري از متجددين طبقـه متوسـط تـشكيل                   

  .شده است
ان از نظـر تكنيكـي      گروه دوم كه اعضايش از طبقات پايين هستند بر طبق استانداردهاي اير           

و توسـط عوامـل بـازاري، مجاهـدين بـراي           ) انـد    تعليم ديـده   آمريكااغلب در   (سطح باال بوده    
اند، رقابت بين اين سه گروه در كمتر از دو هفته افـزايش     محافظت بيشتر سفارت استخدام شده    

ا بـه   مجاهدين طبقه متوسط، ماترياليسم ناخـالص مجاهـدين بـازاري و همـافران ر             . يافته است 
در حاليكه همافران به اعمال هر دو گروه مجاهدين بـا           . نگرند  عنوان خائن به اصول انقالب مي     

اين احساس آنها در رابطه با داشتن مهارتهاي مدرن و از جملـه توانـايي               . نگرند    ديده تحقير مي  
  .باشد انگليسي صحبت كردن ما مي

 اي كسب خودمختـاري در كردسـتان      ترين نشانه اين امر تقاضا بر        فوري -اختالف نژادي ) د
گروههاي مختلفي وجود دارند كه يا بر اساس زبان مانند ترك زبانان آذربايجان و عـرب                . است

هاي كرد و بلوچ كه خود را جـزء فرهنـگ              و يا بر اساس اختالفاتي نظير سني       زبانان خوزستان 
وز ضعف در پايتخت تقاضاي خودمختاري در درجات مختلـف          دانند اما در مواقع بر      ايراني مي 

طلبـي     به احساسات جـدايي     و دولت موقت در مناطقي چون كردستان       اند، ناتواني خميني    نموده
ايـن  خاصـيت باشـد،       تا موقعي كه دولت موقت اين چنين بي        .بار ديگر فرصت بروز داده است     

  .پديده احتماالً رشد سريع خواهد داشت
 كـه بـه صـورت سيـستم حكـومتي دوگانـه دولـت موقـت و         - اختالفات در اداره امور )    ه
در مورد انحـالل    :  فوريه گفت  26يك منبع سفارت در روز      . هاي انقالب بروز كرده است      كميته

ه بعـضي از افـراد   ع گفـت كـ   بـ همـان من  . دومي و انتقال قدرت به اولي پيشرفتهايي شده اسـت         
بدين ترتيب گرچه يـك منبـع تجزيـه كـم           . شوند  ها جزء افراد دواير حكومتي قلمداد مي        كميته

خواهد شد ولي اين امر ممكـن اسـت رقابـت را بـين اعـضاي كميتـه و كارمنـدان دولـت بـه                         
اند، افزايش    خصوص آنهايي كه قبالً در خدمت رژيم قبلي بودند و اكنون به رژيم فعلي پيوسته              

  .دهد
ها عامل مهمي در اختالفات جـاري امـور در دو هفتـه اخيـر بـوده                   اين چشم و هم چشمي    

  .است
اي اسـت كـه دولـت         اما پديده . آورد   اين تجزيه خطرات جدي براي حكومت به بار مي         -4

  .اي بر آن كنترل دارد فقط به طور حاشيه
در جهـت بـدتر كـردن       البته اعمالي كه دولت براي اعمال اقتدار خويش بايـد انجـام دهـد               

  .كند ها كه در حال حاضر، بدنه سياست ايران را شكافته است عمل مي جدايي
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اند از فـشارها كـه در حـال           ها در دولت موقت محروم بوده       ماركسيستها كه از اكثر موقعيت    
آنها هنوز از نداشتن مـسئوليت در دولـت برخـوردار           . آشكار شدن هستند استفاده خواهند كرد     

 مـورد عالقـه و تقاضـاهاي    مسايلن ترتيب آزاد هستند، كه حمايت كامل خود را از  بوده و بدي  
توانند از      در مجموع آنها مي   . مخصوص متنوعي كه ممكن است متناقض هم باشند اظهار نمايند         

  سوليوان                .ناتواني دولت در راضي نگهداشتن همه مردم در تمام اوقات استفاده ببرند
  

  72سند شماره 
  1357 اسفند 8ـ 1979 فوريه 27  محرمانه

    2584 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به

   فوريه27 و 26اي  گزارش نوبه: موضوع    
 27،  12 تـا سـاعت      26،  12اين گزارش، اخبار دوره زماني ساعت       ) محرمانه: (خالصه -16
گزارشات دريافتي مبني بر ادامه اعدام؟، انتـصاب افـسر          .  به وقت محلي را دربر دارد      79فوريه  

ي جـوان داوطلـب در شـهر،        اهـ    به فرماندهي سپاه انقالب؛ گـشتي      سازمان آزاديبخش فلسطين  
بازگشايي دانشگاهها، فرماندهي جديد نيروي هوايي، رأي دادن افراد نظامي، به غيـر از نيـروي                

  .باشد دريايي شاهنشاهي مي
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزييات -22
 مسئول   محمدحسن نادري   ادامه دارند و آخرين كسي كه اعدام شده         اعدامها در تهران   -الف

اند  همچنين گزارش شده است كه دو افسر پليس اعدام شده.  اصفهان بوده استشكنجه ساواك
  .ولي اسم آنان مشخص نشده است

مان دهـد كـه يـك افـسر سـاز            گـزارش مـي    هاي امروز روزنامه تهران ژورنال       سرمقاله -ب
ي كـه بنـا بـه    الدين فارسـ  جالل. گيرد   فرماندهي سپاه انقالب را به عهده مي       آزاديبخش فلسطين 

 مترقي است، چندين سال فرمانـدهي يـك گـردان           تحصيلكردهگزارش منابع خبري يك ايراني      
اين نظريه به شدت قـوت گرفتـه        .  به عهده داشته است    رزمي را در سازمان آزاديبخش فلسطين     

  . موردنظر برگزيده خواهد شد انقالبكه او به فرماندهي سپاه پاسداران
ر دارد كه يك سپاه معتقـد انقالبـي بـه            تحت فشار بسياري قرا    دولت موقت مهدي بازرگان   

ها و ساير نيروهاي انقالبي       ، چپي فداييانوجود آورد، اين فشار به خصوص از سوي مجاهدين،          
  .ي رهبر اين سپاه باشدالدين فارس ممكن است جالل. آيد وارد مي
در . صداي تير در طول شب شنيده شده اسـت  در اين مدت آرام بود و فقط چند          تهران -ج

حال حاضر هزاران جوان داوطلب مسلح به مسلسل دستي، تفنگ، سرنيزه يا با دست خالي، در                
كنند آرامش شـهر را پـس از ماههـا اغتـشاش              زنند و سعي مي     مدت شب در خيابانها گشت مي     
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رل در سراسـر شـهر آغـاز     با ايجاد نقاط كنتـ 2200آنها نگهباني خود را از ساعت      . حفظ نمايند 
  .كنند مي

  .كنند آنها بدون استثناء همه را از وزير گرفته تا خارجيان متوقف مي
، برند كه بـه عنـوان وزارت دادگـستري          هر شخصي كه بازداشت شود، وي را به مسجد مي         

  .گيرد دادگاه حقوقي، ستاد پليس و ژاندارمري، مورد استفاده قرار مي
 3شنبه     و فرهنگ اعالم نمود كه دانشگاهها در ايران در سه           وزارت علوم و آموزش عالي     -د

  .وزارتخانه رؤساي جديد دانشگاهها را نيز تعيين نموده است.  بازگشايي خواهند شد79مارس 
 نيروهـاي مـسلح     توسط دولت موقت چهارمين فرمانده نيروي هوايي منصوب گرديد و          - ه

فرمانده جديد نيروي هـوايي     » نيروهاي مسلح ملي اسالمي ايران    «. اسم جديدي دريافت داشتند   
فرماندهان قبلي نيروي هـوايي كـه بـه داليـل مختلـف تعـويض               .  است  اصغر ايمانيان  سرلشگر

، ايـن   ، سپهبد شاهپور آذربـرزين    ، سپهبد سعيد مهديون   ربيعيژنرال  ) سپهبد: (اند عبارتند از    شده
  .اداره تاكنون بيوگرافي فرمانده جديد نيروي هوايي را دريافت نكرده است

م نمود، اعضاء ارتش آزاد خواهنـد بـود كـه بـه              وزير دفاع ملي اعال     احمد مدني  دريادار - و
 مدني همچنـين گفـت وزارت       دريادار. احزاب مختلف بپيوندند و در انتخابات آينده رأي دهند        

گذاري خواهد شد زيـرا قـدرت نظـامي در ايـن          نام» وزارت دفاع ملي  « قبلي با نام جديد      جنگ
  .ع از حاكميت ملي به كار خواهد رفت نه به منظور تجاوزكشور براي دفا

باشد اظهارداشت كه      كه فرمانده نيروي دريايي نيز مي       مدني دريادار. نيروي دريايي ايران   -ز
ابعاد آن  او هرگونه گسترش بيشتر نيروي دريايي را متوقف خواهد ساخت و حتي ممكن است               

  .تر نيز بنمايد را كوچك
كنيم و نياز به نيروي دريـايي   زيرا ما ديگر به عنوان ژاندارم خليج فارس عمل نمي      «او گفت   

يت نيروي دريايي ما حراست از آبهاي داخلي اسـت          مأموراز اين پس تنها     . در اين ابعاد نداريم   
 همچنـين مـشخص      مـدني  دريادار» .و ديگر در پشتيباني از منافع استعماري عمل نخواهيم كرد         

نمود كه ديگر اطالعات دريايي وجود نخواهد داشت و بنابراين ديگـر بررسـي و تحقيقـات و                  
  .تجسس در مورد پرسنل نيروي دريايي انجام نخواهد شد

. او گفت مشاورين تكنيكي همچنان باقي خواهند ماند ولي نقش سياسـي نخواهنـد داشـت               
  . فقط در موارد تكنيكي مساعدت خواهند كردمشاورين

 در مورد نيروي هوايي شاهنشاهي، تغييـرات سـريع و متعـدد             :)محرمانه (كننده  تهيهنظريات  
ــاآرامي ــشانگر ن ــدهان ن ــور اســت  فرمان ــروي مزب ــروي هــوايي نقــش . هــاي سياســي در ني ني

رسد هنوز راه    مي سازي در قيامي داشت كه منجر به سرنگوني رژيم قبل شد و به نظر               سرنوشت
نيروهـاي مـسلح ملـي      «نـام جديـد     . طوالني در پيش دارد تا به وضعيت طبيعي خود بـازگردد          

دهنده عالقه دولـت بـه وارد نمـودن دسـتاوردهاي انقـالب       رسد نشان به نظر مي » اسالمي ايران 
  .اسالمي به داخل نيروهاي مسلح باشد
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  73سند شماره 
  1357 اسفند 9ـ 1979 فوريه 28  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  2600 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   فوريه28  ايران،گزارش وضعيت: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
مـارس صـادرات نفـت بـا         كنـد پـنجم      اعالم مي  ي نفت ايران   شركت مل  رئيس:  خالصه -2

بعـد  . كنـد   ي مالقات مي  اهللا طالقان    با آيت  خميني. افزايش تقريبي قيمت از سر گرفته خواهد شد       
صـادق   . خواهـد بـود    ي سـخنگوي انقـالب در تهـران       اهللا طالقـان     به قم، آيت   از عزيمت خميني  

. ده مـردم و كارمنـدان قـرار دارد    تحت فشار فزاين راديو و تلويزيون ملي ايران رئيسه،  زاد  قطب
  .پايان خالصه. اعدامها و دستگيريها ادامه دارد

  شركت ملي نفـت ايـران  رئيس،  فوريه نزيه28 فوريه از سخنراني 28هاي صبح   روزنامه -3
 مـارس دوازدهمـين سـالگرد    5او در جمع كارگران نفت در اهـواز گفـت، در روز   . اند تيتر زده 

قيمت نفت مستقيماً به مزايده گذاشـته       . شود  صادرات نفت از سر گرفته مي      «فوت دكتر مصدق  
 دالر براي هر بشكه خواهـد       20 تا   18ميانگين قيمت نفت    . »شود و روزانه و نقد خواهد بود        مي
 تجديدنظر اسـت و نظـام تنزيلـي         در حال قرارداد با كنسرسيوم    كرد كه    تأكيد    مجدداً نزيه» .بود

كننـد بلكـه وسـايل مـورد نيـاز       با پول نفت اسـلحه معاملـه نمـي        . رود  موجود ديگر به كار نمي    
  .گيرد فروش نفت نقداً صورت مي. كشاورزي خريداري خواهد شد

ي، اهللا طالقان  و آيت وز دوشنبه بين خميني    صفحه اول خود را به مالقات ر        روزنامه كيهان  -4
 عزيمـت    اول ماه مارس بـه قـم       رسد بعد از اينكه خميني      به نظر مي  . ، اختصاص داد  مقيم تهران 

اهللا دو    گفتگوي خـصوصي دو آيـت     . ي مطمئناً سخنگوي انقالب خواهد بود     اهللا طالقان   د، آيت كن
 ايـن نظـر     منـابع نزديـك بـه خمينـي       . اي منتشر نشده است     ساعت و نيم طول كشيد ولي بيانيه      

  .كنند  رد مي، دو اختالف وجود داردها را كه ميان آن روزنامه
 خواسـتار   دهند كه كارمندان راديو و تلويزيون ملي ايران         ها همچنين گزارش مي      روزنامه -5

ه، زاد  مدعي هستند كه صادق قطـب      كارمندان. ه هستند زاد  استعفاء سرپرست جديد، صادق قطب    
، موسـيقي انقالبـي     زياد روي حـوادث فلـسطين      تأكيد   مردم در رابطه با   . كند  مستبدانه رفتار مي  

هـاي تفريحـي تلويزيـون روز بـه روز بيـشتر       و اساليد، و به طور كلي فقدان برنامـه     ) تكراري(
  .كنند شكايت مي

 كـه  تـوكلي .  شهردار تهران شـده اسـت    خبر داد كه محمد توكلي      روزنامه تهران ژورنال   -6
  . فوريه آغاز كرد27قبالً عضو كميته فني شهرداري بود، كار خود را از روز 

يازدهمين مقام دولت قبلي    ) منطقه اصفهان  ( از زمان انقالب فرمانده ژاندارمري خوانسار      -7
 مـدعي   روزنامه تهـران ژورنـال    .  فوريه در برابر جوخه اعدام قرار گرفت       27است كه در تاريخ     

 نفر از رؤسا و صاحبان مشاغل نظام        3000است كه بنا بر گزارش مقامات غيررسمي نزديك به          
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شود كه فرمانده سابق ژانـدارمري        گزارش مي  ٭.برند  قبلي هنوز در بازداشت و بازجويي بسر مي       
  . دستگير شده استسيستان و بلوچستان

  . به تأخير افتاده استدهد كه ديدار قذافي  خبر مي روزنامه تهران ژورنال-8
  سوليوان

  
  74سند شماره 

  1357 اسفند 9 ـ 1979 فوريه 28  محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2606 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  ٭٭همافران: نظريه در مورد وضعيت سياسي: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 در طي آخرين روزهايي كه منجر به انقالب ايران شد نيروي هـوايي، بـاالخص شـاخه                  -2

انـضباطي و سـرخوردگي        شديداً دچـار بـي      كه  سنتي ارتش  نيروهاي، برخالف ساير    »همافران«
نيروي هوايي  . شده بودند، به طور مشخص به صورت يك نيروي نسبتاً منظم و كارآ، ظاهر شد              

شوند، به عهده گرفته است، كـه از           بسياري از فعاليتهايي كه معموالَ توسط پليس انجام مي         ايران
عليـرغم تغييـرات    .  اسـت  بين آنها، قسمتي از مسئوليت نگهباني از سفارت و كنسولگري تبريز          

هاي مياني و پايين بـه مقـدار          رسد رده    مي مداوم رده باالي سلسله مراتب نيروي هوايي، به نظر        
نقشي كه همافران نيـروي هـوايي       . اند  زيادي همبستگي و هماهنگي بين خودشان را حفظ كرده        

  .باشد توجه مي نمايند به نحو خاصي قابل ايفاء مي
 كارمند سفارت، در مدت هفته گذشته، موقعيتي به دست آورده و با گروههاي مختلفـي                -3

  .اكرات مفصلي انجام داده است كه در طي آن نظريات زير ابراز شده استاز همافران مذ
ترين همافران، شامل بعضي از كساني كه نوارهاي          حتي مذهبي : اهللا خميني    در مورد آيت   -4

 كه تا زمـاني     دارند    اند، اظهار مي    آوري نموده   هايش را سالهاي متمادي جمع      سخنراني وي و نامه   
دهند او براي ايران به عنوان يـك           را پيروي خواهند نمود كه تشخيص مي       خميني) امام(رهبري  

  . نمايد كشور مستقل خدمت مي
شتباه كند، در بـين      ا خميني) امام(وجه اين تصور كه ممكن است         رسد كه به هيچ     به نظر مي  

در يـك   .  انجـام شـد    آنان وجود ندارد، و در عـوض بحـث آزاد در مـورد جـايگزيني خمينـي                
، اين نظريه از سوي سـخنگوي جمـع         گفتگوي طوالني با تعداد زيادي از همافران پايگاه تهران        

زماني كه شرايط و وضعيت استقرار و آرامش يابد، نـوع           مطرح شد كه تا يك يا دو سال ديگر،          
رسد بهترين حكومت براي ايران باشد، از كمونيستي گرفته تا دمكراسـي و               دولتي كه به نظر مي    

                                                                 
 .م. در اصل سند، از اين جمله به بعد، به صورت دستنويس اضافه شده است ٭
 . م. صورت دستنويس اضافه شده استبه» همافران«در اصل سند، كلمة  ٭٭
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پشتيباني فعلي آنان از حكومت  . حتي بازگشت شاهنشاهي، توسط همافران پشتيباني خواهد شد       
ي اهـ    موقتي است و بـر اسـاس درك آنـان از اولـين گـام               خميني) امام(منصوب شده از سوي     

  .مملكت به سوي پيشرفت و آزادي از يوق شاه است
تـرين     را مهـم    كـارتر  جمهـور   رئـيس  ايرانيان، همافران     از مانند بسياري : آمريكا در مورد    - 5

دانند و مورد انتقاد قرار        چند ساله اخير ايران بوده مي      مسايلو  شخصي كه باعث كليه مشكالت      
درست يا غلط آنها با . دارند ييان اظهار ميآمريكادهند، ولي عالقه و احترام خود را نسبت به         مي

هـاي    دوره در مدتآمريكاكنند، تماس آنها با اياالت متحده  اين مطلب را بيان مي     تأكيد   دقت و 
. هاي فكري آنهـا داشـته اسـت          مسلماً اثر جدي بر سيستم ارزش      آمريكاآموزشي در ايران و در      

 كـه در    هـاي نيـروي هـوايي ايـاالت متحـده           ميلي بـه ديـدن سيـستم تـيم          رغم بي   همافران علي 
ييـان بايـد بـراي      آمريكا و معترفند كه براي بازگـشت        كنند    هاي خود در ايران مشاهده مي       پايگاه

 احتماالً بايـد بـه ايـران بازگردنـد،       مشاورين نظامي اياالت متحده   سنگيني بپردازند، معتقدند كه     
نظريـه آنهـا در مـورد       . هاي كنترل شده توسط ايرانيان      هاي بيشتر و برنامه     البته تحت محدوديت  

هاي   گيري آنها در نياز به ادامه همكاري         با ايران، و به خصوص، نتيجه       متحده رودررويي اياالت 
عالقـه آنـان بـه    . انـد  رسد كه به خـوبي راجـع بـه آن فكـر كـرده      تكنيكي و تجاري، به نظر مي    

دوستان، كـه در حـال      براي مثال، تحصيالت، فاميل و       (هاي شخصي به اياالت متحده      وابستگي
كامالً مشخص است، اگر گروه همافران، به خودي خـود، بـه            .)  هستند حاضر در اياالت متحده   

اي  صورت يك قشر در سيستم نظامي ايران، ادامـه حيـات دهـد در آينـده عامـل اميدواركننـده                   
  .خواهد بود

پلـيس، ژانـدارمري، گـارد      ( ايران   در زماني كه گروههاي نيروهاي مسلح سنتي       : خالصه -6
اند، نيروي هـوايي بـه        كامالً روحيه و وحدت خود را از دست داده        ) شاهنشاهي و نيروي زميني   

طور كلي و به خصوص گروه همافران، اهميت خوبي به نسبت نقشي كـه اخيـراً در نيروهـاي                   
ال حاضـر ايفـا     همبستگي فعلـي آنـان و نقـشي كـه در حـ            . اند  اند، به دست آورده     مسلح داشته 

  از اي نه چندان دور بر عليه آنها عمل كند، به هر حال، بسياري              نمايند، ممكن است در آينده      مي
آورنـد    اند، به خاطر مـي      ايرانيان و به خصوص آنان كه عضو نيروهاي ارتش و پليس قبلي بوده            

رد عنايت و   كه نيروي هوايي و همافرها گروهي بودند كه در زمان رژيم پهلوي بيش از همه مو               
  . اند توجه بوده

هاي داخلي ايران بودند، نيروي هـوايي موفـق           در حاليكه گروههاي ديگر مواجه با خشونت      
شد كنار بكشد و درگير نشود، و فقط در آخرين روزهـا بـود كـه آنهـا بـا تبليغـات زيـاد وارد                         

 شدند، رهبري بسياري از غيرنظاميان را كه سالها مبـارزه   خميني) امام(تحركات انقالبي در كنار     
طلبـاني   هـا، آنهـا را فرصـت    كرده بودند، به دست گرفتند، همينطور ساير گروهها، مانند ارتـشي    

  .دانند كه وفاداري آنان در حقيقت زير سئوال است مي
  سوليوان
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  75سند شماره 
  1357 اسفند 10 ـ1979 مارس 1  محرمانه 

    2625  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  نظامي خارجي  هاي وابسته  ،شنالاينترن  كيهان  و  ژورنال  تهران  زبان  انگليسي هاي روزنامه: منابع
   تهران ،)وابسته دفاعي ( آمريكاوابسته دفاعيدفتر : مركز تهيه گزارش

  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: ننده گزارشك تأييدمقام

  1979 مارس 1 فوريه تا 27گزارش وضعيت ايران،  :موضوع
ايـن  )  ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان ـ به ويژه بـراي اعـضاء نـاتو     محرمانه(: خالصه -16

 فوريه تـا سـاعت      27روز  به وقت محلي     12:00 ساعت گذشته را، از ساعت       48گزارش وقايع   
هـا    گـزارش روزنامـه   .  وضـعيت سـفارتخانه    :شامل  ،دهد   پوشش مي  1979 مارس   1 روز   12:00

  بـه  عزيمت خمينـي  . نطق بازرگان . اولين رفراندوم در ايران   . ها از كبكان    درباره تخليه آمريكايي  
  .و گزارش تلويزيون از بهشهر. قانون اساسي جديد.  سفر محدوديت. يد كنسرسيوم خلع. قم

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )بيگانگانيت براي ؤغيرقابل ر -محرمانه: ( جزييات-22
پاكسازي دفاتر و حمل اثاثيه كارمنداني كه قصد خروج از ايـران            : وضعيت سفارتخانه ) الف

شـب گذشـته    . تيراندازي به طرف سفارت واطراف آن ادامه دارد       . ا دارند، در حال انجام است     ر
 صبح سه تن از محافظان كميته سوار بر خودروي ضد گلولـه سـفارت     02:30در حدود ساعت    

زني روزمره خود در خارج از مجتمع بودند كه از استاديوم روبـروي سـفارتخانه               در حال گشت  
تعدادي گلوله به داخل خودرو نفوذ كـرد        . هدف رگبار گلوله قرار گرفتند    نزديك كوچه اردالن    

محافظان نيز بـا    . و يكي از آنها به بازوي محافظي كه در صندلي عقب نشسته بود، اصابت نمود              
همچنـين، در   . جراحت سطحي بـود   . شليك گلوله پاسخ دادند و خود را به بيمارستان رساندند         

ضلع (اختمان روبروي سفارت موضع گرفته بود پنجره جلوي         طول شب، يك تيرانداز كه در س      
در طول شـب صـداي تيرانـدازي در         . ساختمان كنسولي را هدف رگبار گلوله قرار داد       ) جنوبي

  . شد  شنيده ميسرتاسر تهران
يكي از كارمندان سفارت استراليا گزارش داد كـه شـب گذشـته هنگـام مراجعـت از هتـل                    

، بيست بار مورد بازرسي قرار      23:30 در ساعت    اش در شمال كاخ نياوران       به خانه  تالاينتركنتينان
اي شليك كرده بود، ولي هدف او خودروي          در يك ايستگاه بازرسي، يك نگهبان گلوله      . گرفت

  . حامل كارمند سفارت نبود
زبان مقاالتي در مورد تخليه       هر دو روزنامه انگليسي   :  كبكان هها از تخلي    گزارش روزنامه ) ب

ايـستگاه جاسوسـي     «عنـوان مقـاالت   .  در صـفحه اول خـود درج كردنـد         ها از كبكان    آمريكايي
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 و» نيروهـاي نظـامي    «در هر دو مقالـه آمـده بـود كـه          . بود» پايگاه جاسوسي آمريكا   «و» آمريكا
گـزارش جداگانـه    . انـد   را از محـل تخليـه كـرده       »  آمريكـايي  20 «آمريكا» پرسنل وزارت دفاع  «

هـا     به همراه جزئيات تخليه آمريكـايي      وابسته نظامي و وابسته نيروي هوايي به كبكان       يت  مأمور
 را   فرودگاه مهرآبـاد   ايي امروز سوار بر هواپيماي ايرفرانس     بيست و دو آمريك   . امروز مخابره شد  

  . ترك كردند
ر، رسماًً اعالم كرد كـه      ، وزير كشو  ي سيد جواد   ها، حاج   طبق گزارش روزنامه  : رفراندوم) ج
 هـاي    مارس به پاي صـندوق     30گيري درباره نظام جمهوري اسالمي در روز          رأي ها براي   ايراني
بـراي  ) به معنـاي آري (و سبز ) به معناي نه(هاي قرمز    ، از برگه  رفراندومدر  .  خواهند رفت  رأي

 نظام جمهوري اسـالمي     آيا با تغيير رژيم گذشته به      «پاسخ به اين سئوال استفاده خواهد شد كه       
هـاي    كليه ايرانـي  » گيري عمومي گذاشته خواهد شد، موافقيد؟        رأي كه قانون اساسي آن بعداً به     

تواننـد    مي» اي و اعضاي نيروهاي مسلح      كليه گروههاي اجتماعي و حرفه     « سال به باال شامل    16
 -، دبيركل حزب ماركسيـست    ها، حميد آذريون    بر اساس گزارش  .  شركت كنند  رفراندومدر اين   
بـه صـندوق     را آري برگـه  تـا  اسـت  خواسته حزب از اعضاي » حزب كمونيست ايران   «لنينيستي
  .بيندازند
در راديـو و    » بينانه و صـميمي     واقع «وزير نطقي بسيار   شب گذشته، نخست  : نطق بازرگان ) د

  بـازي  «:او ابراز داشت كه دولتش با دو مشكل عمده مواجه اسـت           . سراسري ايراد كرد  تلويزون  
ها و    به سوءاستفاده » بازي « اشاره او به   .»شبه  انتظار نامعقول براي دستاوردهاي يك       «و» ها    كميته

چنـد نمونـه از      بـه    بازرگـان . شـد   در سرتاسر كشور مربوط مي    » ها  كميته «تصميمات ضددولتي 
وزير به چپگراياني كه خواهان انحالل ارتـش   نخست. ها در امور دولت اشاره كرد        كميته  دخالت

بايد هر چه سريعتر ارتش را سامان دهيم         «ها ابراز داشت كه     بودند شديداً تاخت و طبق گزارش     
  ». كندتا به مسئوليت خود براي صيانت از مرزهاي ايران و خنثي كردن تهديد دشمنان عمل

گردد، كه بازگشتي با شكوه براي ايـن           باز مي   به قم  امروز خميني :  به قم  عزيمت خميني )     ه
ايـن واقعـه فقـط     «:نـد كـه  ا ها نوشته روزنامه.  استرتبه مملكت به شهر مقدس قم    اهللا عالي   آيت

افتد، و براي برخـي ديگـر بازگـشت امـام عـصر               يكبار در طول عمر بسياري از آدمها اتفاق مي        
  ».است
، اعالم كـرد كـه تمـامي معـامالت          ، مدير عامل جديد شركت ملي نفت ايران       حسن نزيه ) و

 بـه هـر يـك از        شود، و از اين به بعد شركت ملي نفت ايـران            فروش نفت با كنسرسيوم لغو مي     
كـش    هاي خبري، قرار است اولين نفت       طبق گزارش . فروشد  ساً نفت مي  أهاي خارجي ر    شركت

هـايي كـه    بـه شـركت   گويد كه نفـت        مي  بارگيري كند، و نزيه    در روز دوشنبه در جزيره خارك     
 مـارس   5سطح توليـد نفـت روز دوشـنبه         . باالترين قيمت را پيشنهاد كنند، فروخته خواهد شد       

  .  اعالم خواهد شد1979
 هزار نفر در حال تهيـه       16ليست سياهي از اسامي تقريباً      : ها  محدوديت سفر براي ايراني   ) ز
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قرار اسـت   . ور جلوگيري شود  است تا از خروج افرادي كه متهم به ارتكاب جرم هستند از كش            
بعد از تسليم اين ليست به اداره گذرنامه، خروج از ايران بـراي همـه بـه اسـتثناي افـرادي كـه                       

ها بـه   ليست سياهي نيز از اسامي خانم. نامشان در ليست است، بدون هيچ محدوديتي آزاد باشد     
د خـروج از ايـران را   هايي كـه قـص   ها كليه خانم اداره گذرنامه تسليم شده است و طبق گزارش   

  .داشتند و نامشان در آن ليست نبود، ديروز اجازه يافتند از ايران خارج شوند
، وزير اطالعات، ديروز اظهار داشت كه جزئيات قانون اساسي پيـشنهادي            ناصر ميناچي ) ح

.  در حال مطالعه متن قـانون اساسـي اسـت          در حال حاضر، خميني   . به زودي اعالم خواهد شد    
جمهور منتخب   رئيسگويند كه در رأس نظام جمهوري يك          ها، منابع مطلع مي     براساس گزارش 

كند كـه     وزيري منصوب مي   قرار خواهد داشت كه فقط داراي اختيارات اجرايي است و نخست          
ني در نظام جمهوري اسالمي خواهـد       كه از قرار معلوم تنها مجلسِ پارلما      (بايد از سوي مجلس     

  .  اعتماد بگيرد رأي)بود
دهـد كـه       گـزارش مـي    وابسته نيروي هوايي بريتانيا   : گزارش تلويزيوني از پايگاه بهشهر    ) ط

 و خبرنگـاران شـبكه       بـه سرپرسـتي جـان اسـنو        اِن بريتانيـا  .تي.خبرنگاران شبكه تلويزيوني آي   
.  ديدار كردند و نسبتاً آزادانه از اين پايگاه تصوير گرفتنـد            از پايگاه بهشهر   سي.بي.تلويزيوني اي 

 كـرده بـود،     رؤيـت ته اين تصاوير تلويزيـوني را        كه شب گذش   ان سفارت استراليا  مأموريكي از   
  . كند مي تأييد مراتب فوق را
 گفت كـه پايگـاه دسـت نخـورده اسـت، و هـيج        به وابسته نيروي هوايي بريتانيا   آقاي اسنو 

يگـاه قفـل و زنجيـر    هـاي پا  شود، و درب ساختمان     آثاري از غارت اثاثيه منازل در آن ديده نمي        
 كـه حقـوق خـود را        او همچنين گفت كـارگران بهـشهر      . تواند وارد آنها شود     شده و كسي نمي   

در حال حاضر، مقامات سفارت دارنـد بـراي         . هايي ايجاد كرده بودند     آرامي  اند، نا   دريافت نكرده 
  . انديشند ها تدبيري مي حل مشكل پرداخت حقوق

) ـ ويـژه اعـضاء نـاتو       يت براي بيگانگان  ؤ غيرقابل ر  - محرمانه: (گزارشات مركز تهيه    ينظر
امنيـت در    تـأمين    مـسئله  آن دارد كـه       تيراندازي شبهاي گذشته به سوي سفارتخانه حكايـت از        

ها حل نخواهد شد و معلوم نيست چه كسي و چه سازماني بايد اين امنيـت    به اين زودي   تهران
  .  برقرار كندرا

هاي فـدايي، مجاهـدين، و دژبـان نيـروي هـوايي و سـاير               تيراندازي و درگيري بين چريك    
هاي شـبانه     مسافرت. ها تا چند هفته ديگر، شايد هم چند ماه ديگر، ادامه خواهد يافت              گروهك
گويند كـه     ها مي   برخي از ايراني  . ، حتي با محافظ، همچنان بسيار خطرناك خواهد بود        در تهران 

ها  تواند به اين زودي  نمي بازرگان.  بدتر خواهد شد    از پايتخت، وضعيت تهران    با خروج خميني  
. يك نيروي امنيت مركزي كه توانايي كنترل شهرها و شهرستانها را داشته باشـد، تـشكيل دهـد                 

ميم سفير به نگاه داشتن حداقل كارمند مورد نياز سفارت احتمـاالً در آينـده نزديـك تغييـر                   تص
  .نخواهد كرد
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  76سند شماره 
  1357 اسفند 12 -1979 مارس 3  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2651  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  1979 مارس 1وقايع : موضوع

  ) متنتمام -محرمانه ( -1
.  مـارس برگـزار خواهـد شـد        30كند كه رفرانـدومي در        دولت ايران اعالم مي   :  خالصه -2

هـا و گروههـاي سياسـي شـديداً انتقـاد       لويزيون سراسري از فعاليت برخي كميتـه     در ت  بازرگان
هـا همچنـان ادامـه     تصفيه وزارتخانه. دهد  به ملت پيام مي پيش از عزيمت به قمخميني. كند  مي
كميتـه  . دهنـد   گـزارش مـي  كبكـان   از ها از تخليه پرسنل نيـروي هـوايي آمريكـا    روزنامه. دارد

  پايان خالصه. هاي جديد انتصاب. دهد  گزارش ميياب در مورد وضعيت كردستان حقيقت
 مارس برگزار خواهد شد كـه در آن         30 دولت ايران اعالم كرده است كه رفراندومي در          -3

مجلـس  .  آري يا نـه خواهنـد داد        رأي يم سابق به نظام جمهوري اسالمي     مردم فقط به تغيير رژ    
هـاي بـاالي      كليـه ايرانـي   .  بعداً قانون اساسي جمهوري را به تصويب خواهـد رسـاند           سسانؤم

» آري «يأسته است تـا ر     از همه خوا   خميني. شانزده سال حق شركت در اين رفراندوم را دارند        
چـشمگير  » آري «يأرود كـه ر     گيري، انتظار مي    يأبا توجه به سازوكار ر    . را به صندوق بيندازند   

  . باشد
  .  قبالً گزارش شد نطق بازرگان-4
در » استعمار «اي خطاب به ملت، بر ضد       ه ماد 14 در پيامي     پيش از عزيمت به قم      خميني -5

 اقتـصادي،   تمامي مظاهر نفوذ نظامي،» هرچه زودتر «ها خواست تا ايران سخن گفت و از ايراني 
 پس از آنكه اظهـارات نيـشدار خـود را           خميني.  را از ايران پاك كنند     فرهنگي و سياسي آمريكا   

، صهيونيسم، و عناصر چپگرا كرد، بار ديگر از مردم خواست تا به     ، بريتانيا توجه اتحاد شوروي  م
هاي ديگر حمله نكنند، و توصيه كرد كـه دولـت             هاي ارتش، منازل و مكان      ها و پادگان    كالنتري

  . جديد آب و برق را رايگان در اختيار اقشار فقير قرار دهد
 اعالم كرده است كه قصد دارد تغييراتي سـازماني در ايـن              وزارت امور اقتصاد و دارايي     -6

 مركز خارجي، 10 پست سازماني، شامل  كارمندان 237وزارتخانه اعمال كند كه موجب حذف      
» مـدير بلندپايـه    «50، خبر از اخـراج      زيون ملي ايران   راديو و تلوي   رئيسه،  زاد  قطب. خواهد شد 
  .داده است

 فوريه گزارشي از تخليه     27 در تاريخ    و تهران ژورنال  ] اينترنشنال [ هر دو روزنامه كيهان    -7
انـد، در صـفحه اول       توصيف كـرده    كه آن را پايگاه جاسوسي آمريكا      پرسنل آمريكايي از كبكان   

انـد كـه      ها مـدعي    هاي ضدونقيضي منتشر شده است، و روزنامه        گزارش. خود به چاپ رساندند   
 تخليه نيروهاي آمريكايي پس از چند روز درگيري مسلحانه صورت گرفته اسـت، كـه طـي آن                 

نظاميان به پايگاه مذكور حمله و دستگاههاي فوق سري آنجا را تصرف كردند و سپس            ابتدا شبه 
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  .نظاميان آزاد ساختند ن ايستگاه فوق را از دست شبه هوايي ايرا پرسنل نيروي
 سفر  ياب به كردستان    ت حقيقت أس يك هي  أ، وزير كار و امور اجتماعي، كه در ر         فروهر -8

سـخنگويان  . خوانـد » وخيم، ولي غير بحرانـي     « را هاي كردستان   كرده بود، طي گزارشي ناآرامي    
  . گويند كه كردها خواهان خودمختاري هستند، ولي قصد جدايي از ايران را ندارند دولت مي

اهللا  ، و نـصرت ي به سـمت اسـتاندار فـارس    اهللا امين   طبق گزارش مطبوعات ايران، نصرت     -9
  .اند  منصوب شدهي به سمت استاندار هرمزگانگرج

  سوليوان
  

  77سند شماره 
  1357 اسفند 12 ـ1979 مارس 3  محرمانه

    2668  ـتهران ،آمريكا وابسته دفاعير دفت: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  هاي ايران، مقامات سفارت روزنامه: منابع
  ن تهرا  آمريكا،وابسته دفاعيدفتر : مركز تهيه گزارش

  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش  تأييدمقام

  1979 مارس 2 ـ 3گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24 اين گزارش وقايع     )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16

هاي مـسلحانه   درگيري :دهد، شامل  را پوشش مي1979 مارس 3 روز 12:00 مارس تا ساعت     2
 ممنوعيت .»استراق سمع «پايگاههاي خبري درباره   گزارش. به قم ورود خميني.پراكنده در شهر
هـاي     كميتـه    فعاليـت  .هاي بيـشتر     اعدام . بيشتر هاي  بازنشستگي . سفر وزير دفاع   .گوشت منجمد 

  . دفتر وابسته نظامي آمريكاC-12 بيانيه حزب توده و وضعيت هواپيماي .انقالبي
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:ات جزيي-22

هـاي   هاي متخاصم متشكل از انقالبيون جوان روز گذشته بر سر كنترل خيابـان              جناح -الف 
هـا بـه       با اسلحه با يكديگر درگير شـدند، و ايـن درگيـري            اطراف محوطه اصلي دانشگاه تهران    

 براي به دست گرفتن     همچنين در شرق و جنوب شهر نيز درگيري       . صورت پراكنده ادامه يافت   
 و همچنين بين آنهـا و نيروهـاي          و مجاهدين  هاي فداييان   كنترل اين مناطق بين اعضاي سازمان     

  .  ادامه دارددولت بازرگان
 رخ داد كه افراد مـسلح ناشـناس          آن  ها پس از    گويند كه اين درگيري     منابع سياسي مطلع مي   

 تـا حـدود     20:30عالوه بر اين، شب گذشته بين سـاعت         . قصد غارت منازل متروكه را داشتند     
هـايي را در اطـراف        كننده گزارش و سـاير اعـضاي سـفارتخانه صـداي تيرانـدازي               تهيه 23:00
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  .سفارتخانه شنيدند كه علت آن معلوم نبود
 شد و اعالم كرد كه از آنجا همچنـان انقـالب را              مارس وارد قم   1 روز   اهللا خميني    آيت -ب

مـن بـه    . فساد غرب بايد از ايران زدوده شود       «او همچنين اظهار داشت كه    . هدايت خواهد كرد  
رچيـده  با وجود اين، مظاهر فاسد غرب بايد ب       . پذيرم  دهم ولي تمدن را مي      گرايي پايان مي    غرب
  ».شود
نـويس قـانون اساسـي پـيش از برگـزاري             ي خواستار آن است كـه پـيش       اهللا طالقان    آيت -ج

ي در يك مـصاحبه تلويزيـوني طـوالني پيـشنهاد كـرد كـه               اهللا طالقان   آيت. رفراندوم منتشر شود  
 مارس منتشر شود تا مردم بداننـد بايـد          30 اساسي پيش از برگزاري رفراندوم       نويس قانون   پيش

 تقريباً از ايده تشكيل يك ارتش مردمي متـشكل از سـربازان             طالقاني. ي بدهند أبه چه چيزي ر   
 تأكيدود اين،   وظيفه كه در مواقع اضطراري سالح به دست خواهند گرفت، حمايت كرد؛ با وج             

  . كرد كه ارتش بايد بازسازي شود
»  بر ضـد شـوروي      آمريكا انهدام پايگاه استراق سمع    «هاي ايران    تيتر صفحه اول روزنامه    -د
 خـاك ايـران را       متخصص آمريكايي با هواپيماي ايرفرانس     22ها، روز گذشته      طبق گزارش . بود

 كـار   كبكـان » اسـتراق سـمع    «ايـن متخصـصان الكترونيـك در ايـستگاه محرمانـه          . ترك كردند 
 همچنين در اين گزارش آمده بود مسافراني كه در طول مرز شمالي ايران بـا روسـيه                . كردند  مي

 پايگاه مختلف ببيننـد، و  5 و تجهيزات ديگري را در       اهوارههاي م   توانند بشقاب   كنند مي   سفر مي 
كننـد كـه ايـن تجهيـزات بخـشي از سيـستم نظـارت بـر حـسن انجـام                       اينكه آنها تـصور مـي     

راديـوي انقالبـي    .  اسـت  هاي استراتژيك از سوي روسـيه       سازي سالح   هاي محدود   نامه  موافقت
، بـه  ، در شـمال تهـران     در كالرآبـاد   ع ديگر آمريكـا   دهد كه يك ايستگاه استراق سم       گزارش مي 

سـمع ديگـري     راديو همچنين اعالم كرد كه ايستگاه استراق      . دست نيروهاي انقالبي افتاده است    
، قرار   در شرق ساري   ، واقع اند در بهشهر    كه ظاهراً نيروهاي آمريكايي سراسيمه آن را ترك كرده        

 و غيرنظاميـان ايـن ايـستگاهها را در          طبق گزارش راديو، هنوز پرسنل نيروي هوايي ايران       . دارد
  .تصرف خود دارند

گوشت منجمد از لحاظ شرعي نجس و مـصرف آن حـرام            .  گوشت منجمد ممنوع شد    -    ه
هاي منجمد موجود در انبارهـا معـدوم          نجمد قطع و گوشت   واردات گوشت م  . اعالم شده است  

وزيـر    به نخست  خميني.  بعد از ورود به قم اين مطلب را اعالم كرد          اهللا خميني   آيت. خواهد شد 
زيـرا گوشـت منجمـد       «دستور داده است تا دولت واردات گوشت منجمد را قطع كند           نبازرگا

  ».نجس و حرام است، و مردم حق ندارند آن را مصرف كنند
، وزيـر دفـاع و فرمانـده    )اين آخرين درجه نظامي مـشاراليه اسـت      ( احمد مدني  دريادار -و

او بـا روحانيـان سـني و        .  ديدار كـرد    سيستان و بلوچستان    اننيروي دريايي، روز گذشته از است     
 است،  مرز پاكستان   ات نظامي اين استان، كه هم     تأسيساقشار مختلف مردم ديدار و گفتگو، و از         

سرباز ارتش ايران ديگر به روي مـردم         ابراز داشت كه هيچ افسر و يا          مدني دريادار. بازديد كرد 
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اي كـه در دسـت تهيـه اسـت،            مشاراليه همچنين اعالم كرد كه طبق اليحه      . آتش نخواهد گشود  
مدت خدمت نظام وظيفه براي مردان فقط يك سـال خواهـد بـود و زنـان ديگـر بـه سـربازي                       

رباز مـا در  ارتش ما يك ارتش ملي و اسالمي اسـت و بـرادرانِ سـ            «او گفت كه  . نخواهند رفت 
ها باز خواهـد      هاي ارتش بر روي همه ايراني       ها و پادگان    هاي تمامي اداره    كنار شما هستند و در    

  ».بود
 سـرتيپ   51دفتر فرماندهي ستاد نيروهاي مسلح ملي اسالمي ايران اعالم كرده است كه              -ز

  .  استهنوز نام هيچيك از اين افسران اعالم نشده. اند  سرهنگ ديگر بازنشسته شده20و
 از طريق  اعالم كرده است كه پروازهاي روزانه به نيويورك    شركت هواپيمايي ملي ايران    -ح
اين شركت همچنين اعالم كرده است كه قـصد         .  بزودي از سرگرفته خواهد شد      و لندن  پاريس

، ، سانفرانسيـسكو  ، راولپنـدي  ، شيكاگو ، بانكوك ، مانيل د دفاتر نمايندگي خود را در سنگاپور      دار
گزارش شده است كه اين دفاتر نماينـدگي فقـط بـراي            .  تعطيل كند  ، و مسقط  ، شارجه دهلي نو 

  .  شده بودند، و فعاليت تجاري نداشتندتأسيسمطامع سياسي رژيم گذشته 
نظاميـان    سه افسر پليس كه تحت محافظت شبه      . هاي بيشتري صورت گرفته است       اعدام -ط

شدند، با ضربات چـاقو از        منتقل مي ) نزديك اصفهان  (آباد  انقالبي به يك زندان محلي در نجف      
بـا  . گناه تيرباران شدند     به جرم قتل مردم بي      و قزوين  سه افسر ديگر نيز در آبادان     . پاي درآمدند 

 نفـر بـالغ     14شدگان از زمان پيـروزي انقـالب تـا كنـون بـه                احتساب اين اعدامها، تعداد اعدام    
  .شود مي

 وظيفه يافته است تـا فعاليـت        مهدوي كني . شود  هاي انقالب هماهنگ مي     فعاليت كميته  -ي
 بـه ايـن سـمت       اهللا خميني   مهدوي كني از طرف آيت    . هاي انقالب را هماهنگ سازد      تمام كميته 

 ابـراز داشـت كـه       كني. زيري به كار مشغول خواهد شد     و  منصوب شده است و در دفتر نخست      
س آنهـا يـك روحـاني    أها شعبه خواهند داشت و در ر  هاي تحت نظارت در تمامي استان       كميته

، معـاون   انتظـام .  باقي خواهـد مانـد     ها در تهران    انجام وظيفه خواهد كرد، ولي مقر اصلي كميته       
وزير، اعالم كرد تا زماني كه پليس و ژانـدارمري آمـاده انجـام وظيفـه اجـراي قـانون و                 نخست

اعمال نظم شوند، موقتاً سپاهي از پاسداران انقالب به منظور انجام اين وظايف تشكيل خواهـد                
  . شد

اي بـه    بـا صـدور بيانيـه   توده) مونيستك(ده تن از اعضاي برجسته حزب       .  حزب توده  -ك
آنهـا  . انـد    اعتـراض كـرده    ن مبني بر غيرقانوني بودن حزب توده      وزير بازرگا  ادعاي اخير نخست  

هاي خـود تحـت لـواي حزبـشان كـه هرگـز از مبـارزه بـر                    اعالم كردند كه همچنان به فعاليت     
  . ياليسم در كشور از پا ننشسته است، ادامه خواهند دادضدامپر
وابسته نظام و وابسته نيروي هـوايي امـروز   .  دفتر وابسته نظامي C-12 وضعيت هواپيماي    -ل

هـيچكس  . هاي هواپيما پاره شـده و پنچـر بـود            چرخ  الستيك.  بازديد كردند  C-12از هواپيماي   
گزارشـي جداگانـه در     . ي به آن وارد نشده بـود      وارد هواپيما نشده و ظاهراً هيچ خسارت ديگر       
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  .همين باره ارسال خواهد شد
سـفرهاي شـبانه   ) يت براي بيگانگـان   ؤغيرقابل ر  -محرمانه: ( گزارش  ات مركز تهيه  ي نظر -م

دفتر وابسته نظامي فقط در صورت ضـرورت         و   هنوز بسيار خطرناك است و كارمندان سفارت      
هاي مختلف    آنجايي كه شمار زيادي سالح در دست جناح       از  . كنند  شبها در سطح شهر تردد مي     

هاي شب گذشـته   هاي مسلحانه از نوع درگيري كننده گزارش اعتقاد دارد كه درگيري       است، تهيه 
حال . تا زماني كه مهمات آنها تمام شود، كه البته قدري طول خواهد كشيد، ادامه خواهد داشت               

 تـرين روحـاني تهـران    ي بـار ديگـر واالمقـام   اهللا طالقان  به قم رفته است، آيتاهللا خميني   كه آيت 
گوينـد كـه بـين آنهـا          اين دو روحاني اختالف نظرهايي با يكديگر دارند، ولي منابع مـي           . است

  . دودستگي نيست
دانيم كـه آيـا ايـن ممنوعيـت شـامل             نجمد نيز هنوز نمي   درباره ممنوعيت مصرف گوشت م    

شـود، و اينكـه آيـا          ارسال شده نيـز مـي      محموله گوشت منجمدي كه به مقصد سفارت آمريكا       
كه هم اينك در دسـت نيروهـاي انقالبـي           (گوشت منجمد موجود در انبار آذوقه ارتش آمريكا       

 مـسئله بـراي اطـالع بيـشتر از        .  به سفارت تحويل داده خواهد شـد       شود و يا    معدوم مي ) است
 كه امروز صبح از طريق تلگرام ارسال شد، نگاه       6846011679به گزارش   » پايگاه استراق سمع  «

  . كنيد
شود ظاهراً بيشتر به دست مردم خشمگين صورت          اكنون انجام مي    هاي جديدي كه هم     اعدام

هاي جديد و متوقف كردن  ن براي تشكيل كميتهوزير بازرگا نخست. رد تا نيروهاي انقالبي  گي  مي
بـا مـشكل مواجـه      ) دهـد   هايي كه جناح راست به اسم انقالب انجام مـي           بازي(» ها  بازي كميته «

در بعـضي  هـاي مختلـف    كننده گزارش مشاهده كرده است، كميته     خواهد شد، زيرا چنانكه تهيه    
كنند و هيچ اعتنايي به دولـت ندارنـد، و دولـت نيـز از                 هاي شهر عمالً مستقل عمل مي       قسمت

  .خبر است تصميمات آنها بي
  

  78سند شماره 
  1357 اسفند 13 ـ1979 مارس 4  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2682  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
تهـران  ) د(،  2583 تهـران ) ج(،  2587 تهران) ب(،  2681 تهران) الف(هاي    گزارش: مرجع
2624.  

    سياسي، جمهوري اسالمي و ارتشمسايل: موضوع
  ) متنتمام -ه محرمان( -1
 سياسي در يك ماه و يا شش هفته آينده مـشخص شـدن نـوع                مسئلهمهمترين  :  خالصه -2

 در مـورد اسـالمي      روهـا از بيانـات خمينـي        ها و بسياري از ميانه      چپي. جمهوري در ايران است   
هـاي    اري از سياستمداران نهـضت    ها و بسي    اهللا  برخي آيت . بودن كامل جمهوري ناراحت هستند    
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 وضعيت نهايي نيروهاي مسلح و رابطه سپاه پاسداران       . پسندند   را نمي  اسالمي نيز بيانات خميني   
د ايـران و آنهـايي كـه قـصد           مهم الينحلي است كه حاكمان جدي      مسئله با ارتش دومين     انقالب

  .پايان خالصه. دارند انقالب را به پيش ببرند، باآن مواجهند
  اند كـه قـانون اساسـي        طي چند روز گذشته، تعدادي از گروهها در ايران اعتراض كرده           -3
» آزادي«بيني شده براي جمهوري جديد ايران بيشتر بر مبنـاي شـريعت اسـالمي اسـت و                   پيش

نـويس قـانون اساسـي        مبني بر اينكه پـيش     اظهارات خميني . آورد  راهم نمي نظام دموكراسي را ف   
پس از برگزاري رفراندوم جمهوري اسالمي منتشر خواهـد شـد، خـشم بـسياري از محافـل را              

  . برانگيخته است
ترين گـروه كمونيـستي در ايـران اسـت، ايـن            ق كه بزرگترين و مبارز    هاي فدايي خل    چريك

نگـاه كنيـد بـه      ( را همچون گروههاي ديگر در سرلوحه اعتراضات خود قرار داده اسـت              مسئله
ي قـرار  اهللا طالقـان  آيـت . اند  برخي حاميان رژيم گذشته نيز به اين امر اعتراض كرده         ) ارجاع الف 

مطبوعـات روز بعـد      ( سـابق سـاواك    مأمورهفت يا هشت هزار     «ر دهد كه    است به ملت هشدا   
   .»قصد براندازي انقالب را دارند )»و سيا«اضافه كردند 

هاي متجددي كه از      هاي سفارت در طول چند روز گذشته فاش ساخت كه ايراني             تماس -4
 بـه   و قلباً باور نداشتند كه خميني     ) نگاه كنيد به ارجاع ب    ( كرده بودند    انقالب اسالمي حمايت  

آنها هم اينك نگرانند كـه      . اسالم ناب سختگيرانه روي خواهد آورد نيز از اين امر نگران هستند           
  . د واقعاً خواهان اين امر باشخميني
ــاراحتي رهبــران سياســي ميانــه-5  و ، نظيــر بازرگــانرو در نهــضت اســالمي  نگرانــي و ن

زيردستانش، از همه بيشتر است زيرا آنها در طول چند ماه گذشته در گفتگو با سـفارت اصـرار        
دموكراسي مدرن غربي خواهـد     داشتند كه جمهوري اسالمي در واقع چيزي بسيار شبيه به يك            

اي علناً اعالم كرد كـه         مارس با صدور بيانيه    2 روز   رو آقاي شريعتمداري    اهللا ميانه   حتي آيت . بود
  . گرد نيست  سال عقب1000جمهوري اسالمي به معناي 

ا دفاع كند و در عين      ه  از آنجايي كه رژيم بايد از مبناي اسالمي خود در مقابل حمالت چپي            
ايـن  . تـر شـده اسـت     پيچيـده مـسئله حال نظر روحانيان سنتي و ديگران را نيـز جلـب نمايـد،       

 در تـالش بـراي اسـتقرار يـك نظـام             و بازرگان  ترين تصوير از مشكلي است كه خميني        واضح
فعـالً  ). نگـاه كنيـد بـه ارجـاع ث    (ن از هم گسيخته با آن مواجهند   سياسي جديد بر مبنايي چني    

 آن را بازنگري كرد، منتـشر       بحث بر سر اين است كه آيا قانون اساسي بايد پس از آنكه خميني             
هـاي    ارزيـابي ). نويس قانون اساسي در ارجاع ت مـذكور اسـت           رئوس مواد پيش  (شود يا خير    

نـويس قـانون اساسـي منتـشر نـشود،           اوليه ما حكايت از آن دارد كه حتي اگر متن كامل پـيش            
حداقل مورد بحث قرار خواهد گرفت، و مبارزات سياسي اصـلي بـه هنگـام انتخـاب مجلـس                   

  . كه قرار است قانون اساسي مذكور را بازنگري و تصويب كند، رخ خواهد دادسسانؤم
 نيـز  هـاي فـدايي   حتي چريك( كه اصلِ جمهوري اسالمي مورد قبول قرار گرفت          زماني -6
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، دولت ايـران بـا همـان مـشكلي          )اند   حمايت كرده  »آري«ي  أبراي سرنگوني نظام سلطنتي از ر     
 فوريه بر دولت گذشـته بـا آن         12-11» پيروزي«مواجه خواهد شد كه نيروهاي اسالمي پس از         

هر گروه كـوچكي كـه خـود را در مـورد            . جه شدند، يعني چگونگي حفظ ائتالف انقالبيون      موا
 سـسان ؤاي بـه مجلـس م       كند با اعمال فشار نماينـده       داند سعي مي    نظر مي  قانون اساسي صاحب  

انتظام، . بفرستد و همين امر موجب تشتت و از هم گيستختگي صحنه سياست ايران خواهد شد   
، وزيـر   طبـق بـرآورد مينـاچي     ( نمايندگان   »قاطع«گويد كه اكثريت      جمهور علناً مي   رئيسعاون  م

 خواهند بود، ولي اين حرف را با اطمينـان چنـد            از نهضت اسالمي  )  درصد 90 تا   85اطالعات،  
بينـي محـور اصـلي       ابل پيش  قانون اساسي در آينده ق     مسئلهشكي نيست كه    . زند  هفته پيش نمي  

  . هاي سياسي در ايران خواهد بود بحث
  سياسي عمده به آينده نيروهـاي مـسلح و رابطـه آنهـا بـا سـپاه پاسـداران       مسئلهدومين   -7

عناصـر  . ، شـكل گرفتـه اسـت      وزيـر   تنخس، معاون   شود كه به دستور يزدي       مربوط مي  انقالب
 را نيـروي مـسلح   ، سپاه پاسداران انقـالب  و مجاهدينهاي فدايي تندرو در هر دو گروه چريك     

 نيز بـا ايـن امـر        يحتي خود يزد  . كنند  اصلي كشور و تنها راه تضمين خلوص انقالب تلقي مي         
  موافق نيست، و بسياري از سياستمداران، از جمله افـسران سـابق ارتـش، سـازماندهي و جـان                  

فعـالً بحـث ايـن      . داننـد   بخشيدن به نيروهاي مسلح را براي امنيت انقالب و ملت ضروري مي           
 اسـتفاده از افـسران سـابق         ارتش تا چه اندازه بايد پيش برود و در صـورت            است كه پاكسازي  

نتيجـه  . ارتش، نيروهـاي مـسلح را چگونـه بايـد بـر اسـاس مبـاني انقالبـي سـازماندهي كـرد                
هـاي سـه و       رتبه ارتش، بازنشست كردن كليه ژنرال       ها تا كنون اعدام هشت افسر عالي        پاكسازي

. تچهار ستاره، و همچنين دستگيري موردي افسران ديگر تا درجه سـرهنگ دومـي بـوده اسـ                 
هـاي    رتبه در نيروي هوايي، عدم انتصاب فرماندهان جديد در پست           تغيير سريع فرماندهان عالي   

 و همچنين اصرار بسياري از سربازان به انتخاب فرمانده خود روند اقدامات دولت جديد                عالي،
  . رفت، كرده است ايران را كندتر از آنچه انتظار مي

گيـري دربـاره ميـزان حـضور نظـامي       ران تصميم موجب شده است تا دولت اي مسئلههمين  
 بـه تعويـق بينـدازد،     را حضوري در ايران داشته باشـد ، اگر اصالً قرار باشد آمريكاآينده آمريكا 

زيرا حداقل يكي از داليل كساني كه خواهان اصالح كامل ارتش هستند حذف كامل باقيمانـده                
 در اظهـارات خـود بـه خبرنگـاران و           چنانكه يزدي ( در نيروهاي مسلح است      نفوذ قوي آمريكا  
  ). ديگران گفته است

 مرجعيـت و    مـسئله  درگيري در درون ارتش و درباره بقاي آن حكايـت از آن دارد كـه                 -8
خواهد گذاشت، ولي قـدري    تأثير  بر آينده ژاندارمري و شهرباني نيز      مسئلهاين  (استفاده از زور    

نتيجه، حداقل  . خيلي بيشتر از آنكه دولت ايران تمايل دارد، الينحل باقي خواهد ماند           ) تر  خفيف
  .مدت، احتماالً تداوم وضعيت امنيتي متزلزل در ايران خواهد بود در كوتاه

  سوليوان
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  79سند شماره 
  1357 اسفند 13 ـ1979 مارس 4  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،ارت امور خارجهزو: به   2684  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
    مارس4، گزارش وضعيت سياسي: موضوع

  ) متنتمامحرمانه ـ م( -1
هـا    ها و اعدام    روند خشونت . شود   خواستار اسالمي شدن كامل ايران مي      خميني:  خالصه -2

گويد كه ايران     قرني مي . دهد   در مورد اعطاي پناهندگي به شاه هشدار مي        سنجابي. يابد  ادامه مي 
دولـت  . است، و نقش نظامي ايران در خليج فارس بايـد كمتـر باشـد             » لائيضداسردولت  «يك  

  .پايان خالصه. هاي خودسر را مهار كند موقت هنوز تالش دارد كميته
يران كـامالً    ايراد كرد، خواستار آن شد كه ا        مارس در قم   1 طي نطقي كه در روز       خميني -3

او گفت كه دستگاه دولت، نظام قـضايي،      . اسالمي و از تمامي مظاهر نفوذ فساد غرب پاك شود         
او . هاي ارتباط جمعي بايد كامالً متحول و اسـالمي شـوند            آموزش و پرورش، فرهنگ و رسانه     

 ايـن    براي نظارت بر تحقـق     »امر به معروف و نهي از منكر      «اي به نام      خواستار ايجاد وزراتخانه  
 را تضعيف اسالم توصيف كرد، و گفت وارثـان          او همچنين حمله به دولت بازرگان     . هدف شد 

ماندنـد، بلكـه انقـالب بـه        ) معموالً خـارج از كـشور     (انقالب نبايد آنهايي باشند كه در حاشيه        
طبق معمـول،  . اند ست دادهآنهايي تعلق دارد كه فرزندان و يا عزيزانشان را در مبارزه با شاه از د      

گويي كرد، و قول داد كه در نظام جمهوري اسالمي آزادي كامل برقرار باشد، ولـي                   كلي خميني
اي جز پذيرش نظامي كه او به آنها حكم كرده  فحواي كالمش اين بود كه مردم ايران هيچ گزينه

  . است، ندارند
بـر  .  و شهرهاي ديگر ايـران ادامـه دارد   در تهران بار به طور پراكنده نت رخدادهاي خشو -4

اي كـه در روز جمعـه و شـنبه در             هاي مـسلحانه    ، طي درگيري  اساس گزارش كيهان اينترنشنال   
 بـين     مـدام صـحنه درگيـري      دانشگاه تهـران  .  نفر مجروح شدند   6 نفر كشته و     3تهران رخ داد،    

كننـد، و همچنـين بـا         گروههاي رقيبي است كه براي كنتـرل دانـشگاه بـا يكـديگر مبـارزه مـي                
افـراد مـسلح مـسلمان و       . نيروهايي كه حداقل ظاهراً با دولت موقت متحدنـد، درگيـر هـستند            

 با يكـديگر درگيـر شـدند، و در همـان روز              مارس در تبريز   3 بار ديگر در روز      »ضدانقالبيون«
ق رهبران مذهبي را متهم ساختند كه از حمله صدها تن افـراد مـسلح بـا                 هاي فدايي خل    چريك

 بر پا كـرده بـود،       گرود در شهر شمالي لن     خلق تفنگ و چماق به نمايشگاهي كه سازمان فداييان       
  . اند جلوگيري نكرده

 مـارس  1دار پليس را در روز    يك جوخه اعدام متشكل از شبه نظاميان انقالبي دو درجه          -5
.  اعدام شد تيرباران كرد، و در همان روز يك گروهبان ارتش به همين شيوه در قزوين           در آبادان 

با احتساب ايـن چهـار تـن،    . دار ديگر پليس در رفسنجان اعدام شد  مارس يك درجه3ز در رو 
داري  در يك حادثه ديگر، سـه درجـه  . شود  نفر بالغ مي  15كل تعداد اعدام شدگان تا به حال به         
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شـدند، مـورد حملـه جمعيـت       بـه زنـداني محلـي منتقـل مـي     آباد كه از مقر انقالبيون در نجف     
  . شمگين قرار گرفتند و با ضربات چاقو به قتل رسيدندخ

،  مارس موجب صدور هـشداري جـدي از سـوي سـنجابي        1 در روز     تماس سفير مصر   -6
دولت ايران اعطاي پناهندگي به شاه از سوي هر دولتي و     «وزير امور خارجه، شد مبني بر اينكه        

ثيري منفي بـر روابـط آتـي ايـران بـا آن كـشورها               أكند و اين امر ت      كوم مي اي را مح    به هر بهانه  
 را براي پناه دادن به شاه پـس از خـروجش از             اداتس گفت كه دليل     سنجابي» .خواهد گذاشت 
طـرفين  » دوسـتي شخـصي  «لت پذيرفتن شـاه را   عاداتس. پذيرد   ژانويه نمي  16ايران در تاريخ    
  . ذكر كرده بود

اد ارتـش    سـت  رئـيس  ، قرني  مارس 3، در روز    ، چاپ كويت   الوطن  طبق گزارش روزنامه   -7
 است و به همين دليل تصميم گرفتـه اسـت نيروهـاي             »يدولت ضداسرائيل «گفت كه ايران يك     

طبق گزارش همين روزنامه،    .  فرا بخواند   در جنوب لبنان   بانان سازمان ملل     از جمع صلح   خود را 
كـشد، و ديگـر نقـش          بيـرون مـي     افزوده است كه ايران مابقي نيروهاي خود را از عمـان           قرني

  . را ايفا نخواهد كرد منطقه خليج فارس»ژاندارم«
هاي انقالب را كه غالبـاً مـستقل از دولـت             كند تا كميته     دولت موقت همچنان تالش مي     -8

هـاي مـذكور      ن اعالم كرد كه كميته    وزير بازرگا  نخست. كنند، تحت كنترل خود درآورد      عمل مي 
 مـأمور  را    نيز محمدرضا مهدوي كني    د، و خميني  هاي مختلف دولت ادغام خواهند ش       در ارگان 

 و  با وجود اين، هنوز معلوم نيست كه اظهارات بازرگان        . ها كرد   هماهنگ ساختن وظايف كميته   
  . ها خواهد داشت يا خير ثيري بر عملكرد كميتهأ عمالً تيا انتصاب مهدوي كني

 مـارس بـه مـدت دو سـاعت بـا            3سفير شـوروي در روز      :  خبرهاي جالب توجه ديگر    -9
ان گروهي از دانشجويان مسلم.  در ايران ديدار و گفتگو كردنماينده سازمان آزاديبخش فلسطين 

 را به سمت     مهدي هادوي  خميني.  شديداً از دانشجويان ماركسيست انتقاد كردند      دانشگاه تهران 
  سوليوان             .دادستان كل منصوب كرده ولي وظايف مشخصي براي او تعيين نكرده است

  
  80سند شماره 

  1357 اسفند 13 ـ1979 مارس 4  محرمانه
    2701  ـتهران ،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  68460008ن، مقامات سفارت، منبع هاي فارسي زبا روزنامه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي .اي: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر. اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 مارس 3 ـ 4گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24 اين گزارش وقايع     )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16
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هاي بيشتر در     درگيري:  شامل ،دهد   را پوشش مي   1979 مارس   4 روز   12:00 مارس تا ساعت     3
 ايـران   .هاي بيشتر   ام اعد .در ايران غيرنظامي    وزارت دفاع  .هاي مسلحانه در تبريز      درگيري .تهران

 .در شهر بـه همـراه فرمانـده محافظـان سـفارت           كننده گزارش     تهيه گردش   .يضداسرائيلدولتي  
 ارتـشبد  و احتمـال جـايگزيني       نيروي دريايي اسـالمي ايـران      جديد   معرفي فرمانده كل  احتمال  
  .، معاون وزير جنگطوفانيان

  . ست حذف شده ا21 تا 17 از -17
  ) يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر - محرمانه: ( جزييات-22
ها   طبق گزارش .  همچنان ادامه داشت   ها در تهران     ساعت گذشته درگيري   24 در طول    -الف

هـاي   هاي انقالبي رقيب بر سـر كنتـرل خيابـان    هاي شديد خياباني بين جناح     در جريان درگيري  
نيروهاي انقالبي كه از يك مقر ژاندارمري در شـهر          . جروح شدند  نفر م  6شهر، سه نفر كشته و      

كردند مورد حمله عناصر ناشناس قرار گرفتند ولي توانستند آنها را متواري سـازند      محافظت مي 
  .و يك قبضه سالح خودكار از آنها به دست آورند

هر  در شـ   »ضـدانقالبيون «ن مسلح و    نا جمعه شب درگيري مسلحانه شديدي بين مسلما       -ب
بر اسـاس گـزارش     . گزارشي از تعداد تلفات مخابره نشده است      .  رخ داد  هميشه پرآشوب تبريز  
 فرار كرده بودنـد،      سربازي كه در جريان انقالب از پادگانهاي تبريز        1000منابع خبري، بيش از     

اند تا خود را معرفي كننـد و          دهيك هفته به آنها مهلت دا     . ها هستند   آماده بازگشت به سربازخانه   
  . مورد عفو قرار بگيرند

 غيرنظامي خبر از اخراج چندين تن از افسرانش داده و اعالم كـرده اسـت                 وزارت دفاع  -ج
دفـاع   متخـصص امـور      عـامري .  به رياست اين سازمان منـصوب شـده اسـت          كه ايرج عامري  

  . شود غيرنظامي شناخته مي
 اعدام نيروهاي پليس هنوز ادامه دارد و آخرين مورد در اين ارتباط يك ستوانيار بود كه                 -د

او بـه اتهـام قتـل دو        .  به دست يك جوخه اعدام انقالبي تيرباران شد        در شهر جنوبي رفسنجان   
بـر  .  آن شهر، مجـرم شـناخته شـده بـود    هاي پسر دانش آموز و يك روستايي در جريان آشوب       

  . ها، او پيش از اعدام مراحل كامل دادرسي را در دادگاه طي كرده بود اساس گزارش
] اهللا  ولـي [محمـد     علـي   ستاد ارتش ايران سـپهبد     رئيسهاي امروز،      طبق گزارش روزنامه   - ه
يـك  «او ايـران را     » .دانـد   ي مـي  ضداسـرائيل ك دولت   كشورش را ي  «، اعالم كرده است كه      قرني

داند و همين امر در تصميم ايران براي فراخواندن نيروهـايش از جمـع                 مي »يضداسرائيلدولت  
او ابراز داشت وقتي ما خودمـان يـك         .  است   دخيل بوده   در جنوب لبنان   بانان سازمان ملل    صلح
.  باشـيم اسـرائيل  هستيم، درست و منطقي نيست كه حـايلي بـين اعـراب و             ياسرائيل ضد دولت

» آغوشـي بـاز   « ،»چمـاق «روابط ايران با كشورهاي عرب توليدكننده نفت در منطقـه بـه جـاي               
او همچنين به خبرنگاران گفت كه ايران ظرف چهار روز آينده باقيمانـده نيروهـاي   . خواهد بود 

  .  را بازي نخواهد كرد»ژاندارم منطقه خليج فارس«كند و ديگر نقش   خارج ميرا از عمانخود 
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نظامي كميته اسالمي كه از       ان شبه مأموركننده گزارش بيشتر روز را به همراه فرمانده            تهيه -و
كـه قـبالً منـازل نيروهـاي        از دو سـاختمان     .  در شهر گردش كـرد      كنند  سفارتخانه محافظت مي  

هر دو سـاختمان    . نظاميان كميته در آن سكني داشتند، بازديد كرديم         آمريكايي بود ولي حاال شبه    
ما همچنين از   .  نخورده بود و ظاهراً هيچ خسارتي به آنها وارد نشده بود            و محتويات آنها دست   

، دفتـر   دفتـر پـست    سـينما،    اي كه در آن باشگاههاي نظامي،       منطقه( ديدن كرديم    »منطقه خليج «
 حسابداري مركزي، منازل پرسنل نظامي، و واحـدهاي اداري ديگـر قـرار              دفتر،  اداره مطبوعات 

 گزارش با خودرو از اطراف مجتمع ديدن كرد ولـي اجـازه نيافـت بـه همـراه                   هكنند  تهيه.) دارد
اي گلولـه در  ظواهر امر از آن حكايت داشت كه به جز چند ج        . ها شود   محافظان وارد ساختمان  

ها و بر روي خودروهايي كه در پاركينگ قرار داشـتند خـسارتي بـه مجتمـع وارد                  بعضي پنجره 
كننده گزارش فردا نيز به همراه فرمانده محافظان به آنجا خواهد رفت و سـعي                 تهيه. نشده است 

  . ها بشود خواهد كرد در صورت امكان وارد برخي از ساختمان
 يـك  رئـيس ، قهرمانپور. اي. خبردار شد كه آقاي ام6846008نبع از م  گزارشهكنند  تهيه-ز

 از شـركت    خبر داده است كه نيروي دريايي ايران      ) منبع(، به او    شركت فيليپيني به نام پنديكس    
 همچنـين   آقـاي قهرمـانپور   . داد خود را اجرا كننـد      مارس قرار  7آنها خواسته تا دوباره از تاريخ       

به جاي جانشين فعلي فرمانده كل      ) در نيروي دريايي ايران   (اظهار داشته است كه طبق شايعات       
، فرمانده كـل نيـروي      شود، قرار است دريادار بازنشسته، علوي       ها از او صحبت مي      كه در رسانه  
 طوفانيان ارتشبد به جاي    او همچنين اطالع داد كه دريادار بازنشسته آريانپور       .  شود دريايي ايران 

 رين پست دريـادار آريـانپور      اظهار داشت كه آخ    6846008منبع  . معاون وزير جنگ خواهد شد    
  . در نيروي دريايي اسالمي ايران، فرماندهي مركز پشتيباني آن بوده است

 در  6846008منبـع   ) يت براي بيگانگـان   ؤغيرقابل ر  -محرمانه: ( گزارش  ات مركز تهيه  ينظر
ان بـا او تمـاس خواهـد        كند، ولـي همچنـ       ارزشيابي مي  F-6حال حاضر منبع زير دست خود را        

. كننده گزارش اطالع خواهد داد       را به تهيه   داشت و جديدترين تحوالت در نيروي دريايي ايران       
شناسـد و     گويد كه شخصاً مدير جديد واحد دفـاع غيـر نظـامي را مـي                ميوابسته نيروي زميني    

كننـده گـزارش در طـول         تهيـه . اي به دست آورد    شايد بتواند با او تماس بگيرد و اطالعات تازه        
 شـد كـه در آنجـا پـارك بـود و از      ديدارش از منطقه خليج متوجه يك آمبوالنس ارتش آمريكا        

كننـده   محافظ به تهيه. تواند خودروي مذكور را به سفارت آمريكا برگرداند محافظ پرسيد آيا مي 
احتمـالي مقـدور نيـست زيـرا هـر دو طـرف درگيـر در          اطالع داد كه اين امر به دليل خطرات         

كنـد و او      ها به منظور انتقال مهمـات بـراي جنـاح خـود اسـتفاده مـي                 انقالب از اين آمبوالنس   
پزشك سفارت سعي دارد آمبوالنس را      . ترسد مبادا به هنگام برگرداندن آمبوالنس كشته شود         مي

 وضعيت اورژانس هم بـه نفـع محافظـان          به سفارتخانه برگرداند زيرا اين امر در صورت وقوع        
 در طول روز به حالت عادي       ايراني و هم به نفع كارمندان سفارت است، چرا كه ترافيك تهران           

  .گير است اش بازگشته است، و سفر با خودروهاي عادي در سطح شهر بسيار وقت شده قفل
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  81سند شماره 
  1357 اسفند 14 ـ1979 مارس 5  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   2712  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  ٭ مارس5گزارش وضعيت سياسي : موضوع

هـا در     ادامه نـاآرامي  . قطع روابط ايران و آفريقاي جنوبي     . يمايي يادبود مصدق  راهپ: خالصه
هاي جديد شهرداري از سـوي        اعالم برنامه . هاي بيشتر   اعدام. هاي تبريز   ادامه درگيري . كردستان
  .تازد كند، فلسفي به مطبوعات مي  از مطبوعات دفاع ميخميني.  تهران شهردارتوسلي
اي كه قـرار اسـت بـه مناسـبت             بيشترين صفحات خود را به راهپيمايي       مطبوعات تهران  -1

.  برگـزار شـود، اختـصاص دادنـد        كيلـومتري تهـران    100 در محـل دفـن او در         يادبود مـصدق  
 آن را ترتيـب داده اسـت، شـامل          ، نوه مصدق  كنندگان در اين راهپيمايي كه متين دفتري       شركت
  . ، فداييان، و هزاران نفر ديگر خواهد بودي، مجاهديناهللا طالقان آيت
  ، سـر كنـسول     قطع كـرده و از آلـن فريـزر          ايران رسماً روابط خود را با آفريقاي جنوبي        -2

  . ، خواسته است تا فوراً از ايران خارج شودآفريقاي جنوبي
 مـدعي شـده      براي خودمختاري ادامه دارد، و يكي از رهبران كرد در مهاباد            فشار كردها  -3

  )تلگرام جداگانه. (دهند  به درستي اخبار را به او اطالع نمياست كه برخي مشاوران خميني
 هـا در تبريـز       خبر داده اسـت كـه خـشونت        استمپل  سياسي كارمند به   )محفوظ ( روغني -4

 هيأت   گفته است كه   روغني. شوند  ها كشته مي    شدت يافته و هر روز بيش از ده نفر در درگيري          
  .  به دولت را بررسي كند  تا مشكالت انتقال قدرت از كميته اعزام خواهد شداي به تبريز ويژه
،  اعالم كرد كه سرلشگر احمـد بيـدآبادي        ، راديو ايران   در خبرهاي ديگر مربوط به تبريز      -5

ي و  نـور   سرلـشگر عبـداهللا خواجـه     .  اعدام شـدند   ، و شش تن ديگر    فرماندار نظامي سابق تبريز   
 از  ، سـرتيپ علـي اكبـر يزدجـردي        )كه قبالً متصل به دربار سلطنتي بـود        ( فخر مدرس  تيمسار
كه ) معروف به جهانگير   (، جهانگير تارخ   سابق زندان قصر   رئيس ، سرهنگ منصور زماني   مشهد

 در مجلـس از      نماينـده سـابق كردسـتان       بوده، و ساالرجاف   گر ساواك   طبق شايعات سرشكنجه  
  .  شدگان هستندجمله اعدام

 بـه    اسـتمپل   سياسي كارمندكه حاال معلوم شده است همان طرف تماس          ( محمد توسلي  -6
هاي جديدي بـراي      برنامه)  بوده و پرونده اطالعات شخصي او در اداره موجود است          نام توكلي 

ها از ساكنان جنوب شـهر         بر عدم اخذ برخي ماليات     دتأكيشهرداري اعالم كرده است، از جمله       
 و لغو قـرارداد كنـوني سـاخت      آباد  ، توسعه جنوب شهر، توقف پروژه شهر اقماري عباس        تهران

وزير، شنيده   معاون نخست ،  )محفوظ ( از انتظام  استمپل. مترو و مذاكره براي عقد قرارداد جديد      
، به  پستي كمتر از آنچه انتظار داشته، يعني شهرداري تهران        ) معروف به توكلي   (است كه توسلي  

                                                                 
  .م. ، موضوع، به صورت دستنويس اضافه شده است در اصل سند٭
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ارد او   قصد د  ترين عناصر كميته رهبري انقالب است، و بازرگان         دست آورده است زيرا از چپي     
  .را از جريان اصلي سياست در ايران دور نگاه دارد

هـاي    وزيـر، بـه مطبوعـات از روزنامـه         ، معاون نخـست    در پاسخ به حمله يزدي      خميني -7
مطبوعـات را بـه ضداسـالمي و         يـزدي (مبـارزه ضـدمطبوعات     . فارسي زبان دفاع كرده اسـت     

ها در شهرستانها     منجر به حمالتي به بعضي از دفاتر روزنامه       ) ضدانقالبي بودن متهم ساخته بود    
 توصـيف  »روحـانيون برجـسته   «، كـه از      لفظي ديگـري، محمـدتقي فلـسفي        در حمله . شده بود 

 و مطبوعات تاخت و مـدعي شـد كـه    ون ملي ايرانيويز به راديو و تلشود، طي نطقي در قم   مي
آنها رسالت خود را مبني بـر انعكـاس درسـت خبرهـاي جمهـوري اسـالمي بـه مـردم انجـام                       

زبـان همچنـان بـا        زبـان و فارسـي      در عين حال، پوشش خبري مطبوعـات انگليـسي        . دهند  نمي
هـاي ضـدآمريكايي       بيشتري بر گزارش   تأكيدزبان    عات فارسي يكديگر متفاوت است و در مطبو     

  سوليوان                                                                                                             . است
  

  82سند شماره 
  1357 اسفند 14 ـ1979 مارس 5  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   2714  ـ تهران،ت آمريكاسفار: از
  حمله به سفارت: عوموض

  ) متنتماممحرمانه ـ ( -1
 كـه طـي آن تعـداد        1979 فوريه   14در اين تلگرام كوشش شده است تا وقايع         : ه خالص -2

هاي كامالً مسلح ايراني بـه سـفارت حملـه كردنـد و بـه آن خـسارت زدنـد،                      زيادي از چريك  
 گزارش با تفنگداران دريـايي، كارمنـدان        هكنند  اين گزارش براساس مصاحبه تهيه    . گزارش شود 

در . اعضاي مختلف كميته و دولت موقت ايران تهيه شـده اسـت           آمريكايي، كارمندان ايراني، و     
پردازيم،  گزارش حاضر به اين سئوال كه چه كسي و چرا حمله را طرح و اجرا كرده است، نمي               

بلكه صرفاً تالش داريم وقايع را آنگونه كه اتفاق افتاد گزارش كنـيم تـا سـندي رسـمي بـراي                     
  .پايان خالصه. باشيمهاي آينده از اين نوع به دست داده  تحليل
   پيش زمينه-3

، پس از آنكه ارتش ايران تصميم گرفت نيروهاي خود را به             فوريه 11بعداز ظهر روز    ) الف
 همـان   سفير سوليوان . ها فرابخواند، سفارت از نيروهاي محافظ ارتشي ايران محروم شد           پادگان

اي برگزار    ، وابسته نظامي و كاركنان دفتر امنيتي جلسه       ، كنسول اداري  معاون سفير روز با حضور    
نتيجه بحث ايـن    . كرد تا در مورد امكان دفاع در مقابل يك حمله مسلحانه بحث و گفتگو كنند              

 تفنگدار دريايي براي دفاع از سفارت در مقابل يك حمله بزرگ كافي نيـست               20بود كه تعداد    
يد تسليم شد تـا ميـزان تلفـات جـاني بـه حـداقل        اي با   و بنابراين در صورت بروز چنين حمله      

آوري كند و به       را از دست تفنگداران دريايي جمع      16-هاي ام   يت يافت تمام تفنگ   مأمور. برسد



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

149

 خود را كه كـشنده نيـست، بـراي بازداشـتن            9اي شماره     هاي ساچمه   آنها دستور دهد كه تفنگ    
عـالوه بـر    . باشند، به كـار ببرنـد     كساني كه ممكن است قصد نفوذ به محوطه سفارت را داشته            

در . شان را به منظور دفاع شخصي نگاه دارنـد          اين، تفنگداران دريايي اجازه يافتند اسلحه كمري      
آور، و در      آنها اجازه تيراندازي نداشتند، بلكه فقط بايد از گـاز اشـك             صورت يك حمله بزرگ،   

  . دندكر ايشان استفاده مي هاي ساچمه صورت فرمان سفير، از تفنگ
هاي مجاهد پايگاه نظامي پشت ساختمان سفارت را      ، چريك  فوريه 12روز بعد، مورخ    ) ب(

هاي مسلح مسلمان در نقاط مختلفـي در بيـرون از             پس از آن، خيلي زود چريك     . تسخير كردند 
مقامات سفارت از گفتگوهايي كه با برخي عناصر نزديـك بـه            . ديوارهاي سفارت مستقر شدند   

ب داشتند دريافتند كه حداقل برخي از اين مجاهدين دستور دارنـد از سـفارت               هاي انقال   كميته
  . محافظت كنند

 بـا   همـان شـب، جـان اسـتمپل       .  فوريه محل را تـرك كردنـد       13اين نگهبانان در روز     ) ج(
 قول داد كه محافظـان      انتظام. د تماس گرفت تا از او بخواهد كه محافظان را بازگردانن          اميرانتظام

  . روز بعد بازخواهند گشت
   نفوذ اوليه به محوطه سفارت-4
.  دقيقه صبح شروع شد    10:30 فوريه، ساعت    14حمله به سفارت در روز چهارشنبه،       ) الف(

 آن زمان   در. دو مرد مسلح با يونيفورم جنگي از ديوار نگهباني درب خيابان روزولت باال آمدند             
. ، و گروهبان نوبل   ، گروهبان داوني  گروهبان دوفرنز : سه تفنگدار دريايي مشغول نگهباني بودند     

در همـان حـال     . سيم تجاوز به حريم سفارت را گـزارش داد          ها از طريق بي     ن  يكي از اين نگهبا   
ريك ديگر از ديوار نگهباني درب اصلي باال آمدند و شـروع بـه تيرانـدازي بـه سـوي                    چهار چ 

سالح كردند، او را از ديوار باال كشيدند   را بالفاصله خلعسپس دوفرنز. ساختمان سفارت كردند 
 مقر كميته مركزي    و در خودرويي نشاندند كه بيرون از سفارت منتظر ايستاده بود، و مستقيماً به             

نشيني به سـوي محـل     در حال عقب    و نوبل  داوني.  بردند در خيابان ايران نزديك مدرسه علوي     
يك گلوله به گاز اشك آوري كـه در دسـت           . آور كردند   اقامت سفير شروع به پرتاب گاز اشك      

در همـين اثنـا، يـك       . آور قـرار گرفـت       بود اصابت كرد و او شديداً در معرض گاز اشك          داوني
هـاي بيـشتري وارد       چريك با شليك گلوله قفل دروازه خيابان روزولت را شكـست و چريـك             

هايي در مقابل درب ايـستادند و          دقيقه، كاميون  15 يا   10پس از احتماالً    . محوطه سفارت شدند  
چند چريك اول يونيفورم جنگي به تـن داشـتند، ولـي            .  مسلح بيشتري از آن پياده شدند      مردان

هـاي مختلـف و يـا قـسمتي از      گروههايي كه بعد از آنها در مقابل سفارت پياده شدند يونيفورم       
همـه آنهـا مـسلح بودنـد و         . يونيفورم و يا حتي بعضي از آنها لبـاس شخـصي پوشـيده بودنـد              

 مرد مسلح در اطراف 100 تا 40 دقيقه، نزديك به 15ظرف . ز داشتندها هم ماسك ضدگا   بعضي
اين مردان مسلح ظاهراً قصد داشتند به سوي محل اقامـت           . دروازه خيابان روزولت جمع شدند    

هـا مـدام بـه طـرف ضـلع شـرقي              سفير بروند، هر چند برخي از آنها از پشت درختهـا و بوتـه             
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  . ساختمان كنسولي تيراندازي مي كردند
اي از باالي ديوار مقابل ساختمان كنسولي به محوطه پـارك             تقريباً در همان زمان، عده    ) ب(

چند دقيقه بعد به محوطه تعاوني و سپس به دروازه خيابـان بيـژن نيـز               . ور شدند   موتوري حمله 
هاي اطراف سـفارت موضـع گرفتـه           بام  از همان ابتدا، تيراندازاني كه در باالي پشت       . حمله شد 

  . كردند مدام به سوي سفارت تيراندازي ميبودند، 
 در حياط مجـاور بـه خيابـان تخـت جمـشيد كـه                و استوار دوم كوتس    گروهبان پنمن ) ج(

 نفر با   60 تا   50 گزارش داد كه     پنمن. دادند  مستقيماً روبروي ساختمان كنسولي بود، نگهباني مي      
بـه خـاطر تيرانـدازي      . انـد   استفاده از نردبان از باالي ديوار مقابل ساختمان به داخل حياط آمده           

ايش به سـوي مهاجمـان        شديد، او در پايين ساختمان كنسولي گير افتاده بود و با تفنگ ساچمه            
 را پوشـش داد تـا او         به داخل اتاق نگهباني بخش مراجعان دويد و پنمن         كوتس. كرد  شليك مي 

  . بتواند به داخل ساختمان بدود
وتس درب اتاق نگهباني را قفل كردند و از پشت شيشه ضدگلوله مهاجمان را         ك و   پنمن) د(

مهاجمان ابتدا سعي كردند از درب اصلي سـاختمان كنـسولي وارد سـاختمان              . زير نظر نگرفتند  
 يك كوكتل مولوتوف به سوي پنجره البي پرتاب كردند، و سپس به سوي ديواري             شوند، سپس 

آنها بـا اسـتفاده از نردبـان از         . كرد، رفتند   كه حياط را از پاركينگ كوچك دروازه شرقي جدا مي         
ديوار باال رفتند و ظاهراً به طرف دروازه خيابان روزولت حركـت كردنـد تـا بـه همرزمانـشان                    

 را در مقابـل درب اتـاق نگهبـاني دروازه           30اثنا، دو نفر يك مسلسل كاليبر       در همين   . بپيوندند
  . مستقر و به سوي آن تيراندازي كردند

، سـرجوخه   گروهبان هيـل  . در دروازه پارك موتوري، مهاجمان با مشكل مواجه شدند        )     ه(
 در اتاق نگهباني دروازه پـارك موتـوري مـشغول نگهبـاني بودنـد كـه              و سرجوخه اَوري   موتن

تعدادي از مردان مسلح از پشت دروازه به درون محوطه پارك موتـوري شـروع بـه تيرانـدازي            
. آور به خارج از دروازه و به درون محوطـه پرتـاب كردنـد               تفنگداران دريايي گاز اشك   . كردند

 ديوارهاي بلند، و شايد هم بـه احتمـال بيـشتر تركيـب ايـن دو                 آور و شايد هم     شايد گاز اشك  
ولـي نهايتـاً تفنگـداران دريـايي        . خير انداخت أورود مهاجمان به محوطه پارك موتوري را به ت        

آنها بـه محـض رسـيدن بـه سـاختمان      . نشيني به سوي ساختمان كنسولي شدند   مجبور به عقب  
 توقـف كردنـد تـا جلـوي ورود مهاجمـان از         كنسولي موقتاً در پاركينگ ضلع شمالي ساختمان      

 آنها بـه   بعد از گذشت چند دقيقه كه هيچ مهاجمي ديده نشد،    . محوطه پارك موتوري را بگيرند    
هـا بـاالخره وارد محوطـه         وقتي چريك . طرف در شرقي رفتند و وارد ساختمان كنسولي شدند        

. آمريكايي را دستگير كردند   پارك موتوري شدند، دفاتري را كه آنجا قرار داشت تفتيش و چند             
 و سپس بـه كميتـه انتقـال دادنـد و روز بعـد آزاد                 نفري را ابتدا به دانشگاه تهران      12اين گروه   

  . كردند
ان  پـست نگهبـاني را از گروهبـ        يتـ  و سيبي مي   در محوطه تعاوني، سرجوخه لوجكوك    ) و(
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وقتي تيرانـدازي   .  كه در غذاخوري مشغول صرف صبحانه بود، تحويل گرفته بودند          هينوجوس
 پـست خـود را      09:00 كه سـاعت      و گروهبان كراوس   در مقابل سفارت شروع شد، هينوجوس     

هـا و     آنها به دفتر سـفير رفتنـد، درهـا و گاوصـندوق           . ه آنها پيوستند  ترك كرده بود تا بخوابد، ب     
 دقيقـه   15در حـدود    . همچنين درب اصلي كه مقابل پاركينگ پشتي سفارت بود را قفل كردند           

آنها ابتدا مطمئن شدند كه خطـري متوجـه         . بعد از شروع حمله، به سوي آنها نيز تيراندازي شد         
 بـه سـوي درب كوچـه آمريكـا كـه             و كراوس  نوجوسافراد داخل غذاخوري نيست، سپس هي     

از ساختمان اتاق بازرگاني شديداً به سوي       . كليدش را پيدا كرده بودند، رفتند تا آن را قفل كنند          
 و  شد، و آنها مجبور شدند به سـوي درب اصـلي غـذاخوري كـه لوجكـوك                  آنها تيراندازي مي  

، گروهبـان ارشـد جمـع، از        هينوجـوس . نـشيني كننـد     ميدي در آنجا منتظرشـان بودنـد، عقـب        
 نيز گفت كه بهتر اسـت       لوجكوك.  كه متخصص شناسايي بود، پرسيد چه بايد بكنند        لوجكوك

 25افرادي كه در داخل غذاخوري بودنـد، تقريبـاً          . خوري بروند و از داخل سنگر بگيرند      به غذا 
  . آمريكايي و ايراني، به داخل آشپزخانه رفته بودند

   تسليم تفنگداران دريايي-5
هاي    كردند و پشت گلدان     سريعاً از درب خيابان روزولت عقب نشيني        و نوبل  داوني) الف(

 كه به هنگـام شـروع تيرانـدازي در          سرجوخه اندرسن . پاسيوي محل اقامت سفير سنگر گرفتند     
 پشت اتاقك آجري نگهباني در كنار ديوار        اندرسن. آسايشگاه تفنگداران بود نيز به آنها پيوست      

. دادند تفنگداران دريايي از اين موضع به آتش مهاجمان پاسخ مي      . رفتخيابان روزولت سنگر گ   
هـاي مجـاور سـفارت در معـرض       كـه از سـاختمان   و نوبـل ولي مهاجمان به تدريج به داونـي  

آنها تصميم گرفتند .  اصابت كرديك گلوله به بازوي نوبل  . تيراندازي قرار داشتند، نزديك شدند    
 از ضلع غربي محل اقامت سفير دويد، از آشـپزخانه گذشـت و بـه            نوبل. از يكديگر جدا شوند   

  . ملحق شد نيز به اندرسنداوني. سمت اتاق تفنگداران دريايي رفت
نشيني كردند تا اينكه به پنجره شمالي اتاق           در طول ديوار عقب     و اندرسن  سپس داوني ) ب(

سيم اجازه خواستند كه پنجـره را بـشكنند و وارد اتـاق مطالعـه                 آنها با بي  . مطالعه سفير رسيدند  
چهار نفر از خدمتكاران سـفير      . زخانه رفتند شوند، سپس وارد محل اقامت سفير شدند و به آشپ         

  . در آشپزخانه پناه گرفته بودند
 با عبور از درب به حياطي رفت كه روبروي درب اتـاق تفنگـداران               در همين اثنا، نوبل   ) ج(

كـه  وقتي به انبار رسيد، تفنگـداراني       . قرار داشت، و به سوي ورودي غربي زيرزمين انبار دويد         
دادند، و همچنين بسياري از تفنگداراني كه در آسايـشگاه      در كنار درب خيابان بيژن نگهباني مي      

اردالن پست خود را ترك كرده و به زيـر زمـين پنـاه               -بودند و نگهبانان ديوار خيابان روزولت     
  . آورده بودند

 چهار خدمتكار را به حياط كوچك كنار آشپزخانه محل اقامـت سـفير               و اندرسن  داوني) د(
ظرف چند لحظه، مهاجمان وارد خانه شدند و تفنگداران دريايي خود را تسليم كردند و               . بردند
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  . به آشپزخانه انتقال يافتند
ا، مهاجمان درباره اينكه بايد با اُسرا چكار بكنند حرفشان شد، ولي باالخره يكي از آنهـ        )     ه(

جالب است  . كه ظاهراً دكتر بود، حرفش را بر كرسي نشاند و گروگانها را به اتاق نشيمن بردند               
هـا سـه بـار آنهـا را           چريك.  هم در آنجا حاضر بود     كه يك گروه فيلمبرداري از تلويزيون ايران      
بار چهارم، اسلحه را پيـدا      . د اندرسن را پيدا كنن    357تفتيش كردند ولي نتوانستند اسلحه مگنوم       

لبـاس نظـامي دو تفنگـدار را روي سرشـان     . هـا را بـه خـشم آورد         ايراني مسئلهكردند، كه اين    
بـراي تفنگـداران مـسجل بـود كـه      . هـاي روبـروي هـال نـشاندند     كشيدند و آنها را روي مبـل  

 چهـار  خواهند اعدامشان كنند، ولي يـك آمبـوالنس بـه درون سـفارت آمـد و تفنگـدارن و                 مي
در طول راه، يكي از مهاجمان با فرياد به مردمي كه در خيابـان              . خدمتكار را به مقر كميته بردند     

  .اند ها را دستگير كرده گفت كه آمريكايي بودند مي
 در داخل اتاق كوچك نگهباني مجاور خيابان تخـت جمـشيد كـه يـك                 و كوتس  پنمن) و(

تعدادي از مهاجمان كـه     . كرد، حبس شده بودند      به سوي درش تيراندازي مي     30كاليبر  مسلسل  
از طرف پارك موتوري به محوطه وارد شده بودند آنها را ديدند و به طرف در غربـي نگهبـاني                    

سـوي   ديد كه گلوله يكي از مهاجمان كـه از چنـد متـري بـه                 پنمن. شروع به تيراندازي كردند   
چنـد دقيقـه    . شيشه ضدگلوله اتاق نگهباني تيراندازي كرده بود، كمانه كرد و به خودش خـورد             

  . و كوتس تسليم شدند و بالفاصله به كميته انتقال يافتندبعد، پنمن
ها وارد محوطه كوچك پاركينـگ شـده بودنـد و بـه سـوي                 در قسمت تعاوني، چريك   ) ز(

غيرنظاميان داخل غـذاخوري در آشـپزخانه       . كردند  ي و غذاخوري تيراندازي مي    ساختمان تعاون 
هـاي خـود را    آنها تعدادي از سالح  . پناه گرفته بودند و تفنگداران دريايي پشت پيشخوان بودند        

ـ   هينوجـوس . پنهان كردند تا در موقع تسليم آنها را به همراه نداشته باشند            هـا پرسـيد      ي از ايران
سيم از سفير اجازه گرفت كه خود         اي بايد به كار ببرند و سپس با بي          براي تسليم شدن چه كلمه    

در اين موقع، مردان مسلح سعي داشتند با شكـستن درب كنـاري غـذاخوري از                . را تسليم كنند  
 ولي تيراندازي شديدتر شـد،      »تسليم« فرياد زد    هينوجوس. طريق كفاشي وارد غذاخوري شوند    

ها كمك خواست و يـك        او از ايراني  . گويد   فكر كرد كلمه را اشتباه مي      به طوري كه هينوجوس   
آنها از پشت در گفتند كه بايد يـك         . زن از ميان آنها بيرون آمد و به سوي مهاجمان فرياد كشيد           

 داشت از پشت پيـشخوان بيـرون        هينوجوس. نند او را ببينند   نفر پشت پنجره بايستاد تا آنها بتوا      
آمد تا پشت پنجره برود كه يكي از پيشخدمتان غذاخوري از آشپزخانه بيرون دويد و فريـاد                   مي
اي به سينه او اصابت كـرد و او را    ناگهان به داخل رستوران تيراندازي شد، و گلوله     .»تسليم«زد  

  كند كه يك گلوله سرگردان موجب مرگ پيشخدمت شد، زيرا گلوله             فكر مي  هينوجوس. كشت
هـا را     ها بيـشتر شيـشه      هاي سالم پنجره را شكست و وارد شد، در حاليكه چريك            يكي از شيشه  
  . شكسته بودند

هـا را مقابـل     ها وارد غذاخوري شدند و همه را بـه اسـارت گرفتنـد و آن                سپس چريك ) ح(
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سالح كردند، اُسـرا بـه دو گـروه ايرانـي و             بعد از آنكه تفنگداران دريايي را خلع      . تعاوني بردند 
زده بودند و مثل اتفاقي كه در محل اقامت سـفير             مهاجمان بسيار هيجان  . آمريكايي تقسيم شدند  

 پـيش از آنكـه تـصميم    اين بار. افتاد، درباره اينكه بايد با اُسرا چكار بكنند، شديداً حرفشان شد 
ها بـراي سـاكت و تهديـد كـردن      بگيرند اُسرا را به محوطه پارك موتوري ببرند يكي از چريك       

  . همرزم خود مجبور شد تيراندازي هوايي كند
 نفر از مردان مسلح در محوطه پاركينگ كارمنـدان سـفارت را بـه               45 تا   40نزديك به   ) ط(

هاي سـازمان     هاي چريك   مختلفي به تن داشتند، از لباس     هاي    آنها نيز لباس  . اسارت گرفته بودند  
آنها طوري عمل   . هاي شخصي   هاي نيروي هوايي و لباس       گرفته تا يونيفورم   آزاديبخش فلسطين 

اُسرا در مورد اينكه در اينجا چه اتفـاقي         : توضيح. (كردند كه گويي اعضاي يك گروه هستند        مي
گويند كه تمام مدت فقط يك گروه          مي  و كراوس  هينوجوس. نظر دارند  كديگر اختالف افتاد با ي  

گويند بعد از آنكـه آنهـا را در مقابـل تعـاوني بـه                 ولي كارمندان ايراني سفارت مي    . در آنجا بود  
بـه  » آدمهاي خوب« و  با آمدن دكتر يزدينظر دوم. صف كردند يك گروه ديگر نيز به آنجا آمد     

  ).ايم، مطابقت دارد سفارت كه در پايين شرح داده
 ها از تفنگداران دريـايي پرسـيدند كـه آيـا سـالح ديگـري دارنـد، هينوجـوس               چريك) ي(
هـا بـه داخـل         به همراه تعـدادي از چريـك       كراوس. فت بله  گ خواست بگويد نه كه كراوس      مي

يك چريك يكي از    . هايي را كه پنهان كرده بودند به آنها نشان داد           ساختمان رفت و محل سالح    
اي سفارت را برداشت و با آن ور رفت، و ساچمه آن را كـف زمـين شـليك                     هاي ساچمه   تفنگ

  .  خورد و او را بيهوش به زمين انداخت به باالي چشم كراوسكرد، ساچمه كمانه كرد و
پيش از اين، پس از آنكه اُسرا را از ساختمان غذاخوري بيرون آورده بودند، چند نفـر                 ) ك(

. براي انتقال جسد پيشخدمت با برانكارد از آمبوالنسي كه آنجا بود بـه داخـل سـاختمان رفتنـد           
پـس از آن اُسـراي ايرانـي را    .  به داخل ساختمان رفتندفر ديگر براي آوردن كراوس  حاال چند ن  
اُسراي آمريكايي را نيز سوار بر خودرويي كردند كه در محوطه سفارت پارك شده              . آزاد كردند 

بـه  » گروه دوم « گويند كه در همين اثنا بود كه يك مال به همراه            اُسراي ايراني مي  : توضيح. (بود
شان پيـدا     آنجا آمد، و تعدادي از نفرات گروه اول با ديدن آن مال پنهان شدند و ديگر سر و كله                  

  .)نشد
پس از آن اُسراي تعاوني را به پـارك موتـوري بردنـد و آنهـا را بـه اُسـراي سـاختمان                 ) ل(

  . كردند، كه شرح آن در زير آمده استملحقكنسولي 
  ي اشغال ساختمان كنسول-6
پس از تسليم نگهبانان در محل اقامت سفير، اتاق نگهباني و تعاوني، و نبود مقاومت               ) الف(

  . در نقاط ديگر، مهاجمان توجه خود را كامالً به ساختمان كنسولي معطوف كردند
در ابتـدا، اكثـر     .  نفر در ساختمان بودنـد     60ها شليك شد، نزديك به        وقتي اولين گلوله  ) ب(

بـه مـوازات شـدت گـرفتن     . هـا دور شـدند      ا روي زمين انداختند و از پنجـره       آنها صرفاً خود ر   
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تعـدادي از آنهـا     .  رفتند TCU و   CRUاليه    تيراندازي، اكثر آنها به گنبد مخابرات و سپس به منتهي         
با شدت گرفتن حمالت، بيشتر آنهـا بـه         . ها رساندند و درخواست كمك كردند       خود را به تلفن   

  . ر چند مرحله تجهيزات مخابراتي را معدوم كردندگنبد مخابرات آمدند و د
سيم دستورات    زير ميز دراز كشيده بودند، و سفير با بي        معاون  در دفتر جلويي، سفير و      ) ج(

تا زماني كه همـه تفنگـداران دريـايي تـسليم شـوند، آنهـا               . داد  الزم را به تفنگداران دريايي مي     
  . همانجا ماندند و سپس به گنبد مخابرات آمدند

 پشت درها را     و جيم رابرتز   جانسون، هري   در طبقه پايين، در ضلع شرقي، ريك تامس       ) د(
، وقتي هيل . ها گذاشتند، و آماده دفاع از آن قسمت شدند          مسدود كردند و ميزها را پشت پنجره      

زمـاني كـه    .  به درب شرقي رسيدند، داخل ساختمان شـدند و بـه آنهـا پيوسـتند               وري و اَ  موتن
سـيم از      با بي  مهاجمان از فاصله نزديك شروع به تيراندازي به سوي درب شرقي كردند، رابرتز            

 اجـازه   آنهـا سـپس   . توانند، خود را تـسليم كننـد        سفير كسب تكليف كرد و سفير گفت اگر مي        
سفير به آنها اجازه اين كار را داد، و آنها قسمت هال را             . آور استفاده كنند    خواستند از گاز اشك   

  .آور كردند و به طبقه باال درون گنبد مخابرات رفتند پر از گاز اشك
مهاجمين از بال غربي و در،  وارد بال شرقي مركز اطالعـات شـدند و بـال غربـي بـه                   )     ه(

  .پذير گرديد دن پانل چوبي باز شد و داخل شدن و دسترسي به بار امكانراحتي با هل دا
 كـه يـك كارمنـد     و ال جـردن  هالنـد  سـرهنگ در طبقه دوم همه جمع بودند به غير از          ) و(

آور اتفاقاً بـه گـردنش اصـابت          ه يك كپسول گاز اشك     ك ريك تامس .  بود ايراني و مترجم هالند   
  .پيچيد كرده و او را شديداً دچار سوختگي كرده بود، در هال افتاده بود و از درد به خود مي

، و  )شـد   و از برق اضطراري استفاده مـي      (ها و برق اصلي قطع بود         در درون گنبد، تلفن   ) ز(
. ها معدوم شد    گذاري پيام   تمامي تجهيزات رمز  . شد  آور داشت به تدريج وارد گنبد مي        گاز اشك 

در طول حمله يك نفـر كـه از كـاركرد           . سفارت داراي يك ژنراتور برق مستقل است      : توضيح(
  .)ژنراتور اطالع كافي داشت آن را از كار انداخت

به شـمال نگـاهي      كه در كنار سفير بود از لبه پنجره مشرف           در همين اثنا، ژنرال استون    ) ح(
خيلـي زود   . به بيرون انداخت و تعدادي از خبرنگاران آمريكايي را در محوطـه پاركينـگ ديـد               

دانست معني اين حـرف       هيچكس نمي . اند  هاي خوب به پارك موتوري رسيده       شايع شد كه آدم   
  .ها هم متوقف شد چيست، ولي تقريباً در همان حدود بود كه تيراندازي

 يك عرقگير و دستمال سفيد را روي بالكن طبقه دوم انـداخت و              لنددر همين حال، ها   ) ط(
ها   او و جردن صداي پاي مردان مسلح را شنيدند كه داشتند از پله            . به پشت در فوالدي برگشت    

 ها را باز كردند و وارد هال شدند و راه پله   سپس آنها درب   .»تسليم«آمدند، و فرياد زدند       باال مي 
  .مملو از مردان مسلح شد

اين مردان مسلح وارد گنبد شدند و دستور دادند كه همه دستهايـشان را روي سرشـان            ) ي(
حدود پنجاه نفر آمريكايي را در راهرو تاريك به صف كردنـد            . بگذارند و از گنبد خارج شوند     
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زدند   اد مي ها خيلي عصبي بودند و به يكديگر فري         چريك. و به طرف دفتر جلويي حركت دادند      
  . ها مسلح باشند ترسيدند بعضي از آمريكايي كه مواظب باشيد چون مي

وقتي كه همه را دردفتر جلويي جمع كردند، اُسرا چند لحظة پرالتهـاب را پـشت سـر                  ) ك(
هـا را     برخـي از آنهـا آمريكـايي      . دادند  ها با فرياد به يكديگر دستوراتي مي        گذاشتند زيرا چريك  

دادند كه با مردم آمريكا هيچ دشمني ندارند و فقط         برخي ديگر توضيح مي    انداختند، و   دست مي 
سه نفر هم لوله تفنگ خود را به سوي گردن          .  هستند كه امپرياليست است    دشمن دولت آمريكا  
  .سفير گرفته بودند

. كردنـد ناگهان افرادي كه بيرون ساختمان بودند شروع به تيراندازي به درون ساختمان             ) ل(
. ها و هم اُسرا، خود را روي زمين انداختند و تيراندازي چند لحظه ادامه داشت همه، هم چريك

ها به افراد بيرون ساختمان فرياد زد كه تيراندازي نكنند، و يكي از آنها كه                 سپس يكي از چريك   
راز هـايي كـه روي زمـين د         خيلي خشمگين بود سر پا ايستاد و مسلسلش را به سوي آمريكايي           

سـپس قـدري آرام شـد و مهاجمـان          » چه كسي اسلحه دارد؟   «كشيده بودند، گرفت و فرياد زد       
هايي كه فارسي بلد بودنـد شـروع          آمريكايي. تصميم گرفتند كه اُسرا را از ساختمان بيرون ببرند        

به صحبت با مردان مسلح كردند، و به آنها توصيه كردند كه چشمانشان را به خاطر سوزش بـا                   
ها   چريك. آور با دست نمالند و سپس در طول بقيه ماجرا نقش مترجم را بازي كردند                كگاز اش 

  . كردند شد تفتيش مي هر آمريكايي را كه از اتاق خارج مي
. كـرد در اتـاق ماندنـد        كه نقـش متـرجم او را ايفـا مـي            و اسكيپ بويس   سفير سوليوان ) م(

 خواسـتند كـه كـارت       ها براي آنكـه مطمـئن شـوند او واقعـاً سـفير اسـت از سـوليوان                   چريك
 اطمينـان يافتنـد، آنهـا را از سـاختمان           مـسئله پس از آنكـه از ايـن        . اش را نشان بدهد     شناسايي

ختمان هاي ديگر را نيز از سـا    آمريكايي. سفارت خارج كردند و به محوطه پارك موتوري بردند        
  . كنسولي و غذاخوري به آنجا آورده بودند

   بعد از ماجرا-7
ان كميته به سفارت    مأمور و حداقل يك مال با گروهي از         ، سرهنگ توكلي  دكتر يزدي ) الف(

 روي يك خـودرو ايـستاده       آوردند، يزدي  را به پارك موتوري      وقتي سفير سوليوان  . آمده بودند 
هـاي مـسلح      محوطه پارك موتوري مملو از چريـك      . گفت  هايي مي   بود و داشت با بلندگو چيز     

شـد سـايه      هاي مسلح بر روي ديوارهاي اطراف پارك موتوري ايستاده بودند، و مي             چريك. بود
. ه خيابان تخت جمشيد ايستاده بودند را ديد       هايي را كه باالي ساختمان مشرف ب        روشن چريك 

هاي اطراف سفارت مملو از جمعيت بود، و به خـاطر ازدحـام جمعيـت، ترافيـك گـره                     خيابان
  .خورده بود

اي كه صورت گرفته بود بسيار عـذرخواهي كـرد و گفـت كـه در هـر                     از حمله  يزدي) ب(
يكبار يك مال بـا بلنـدگو اعـالم كـرد           . كنند  ب را مختل مي   انقالبي، گروههاي تندرو روند انقال    

هـا     نفر از چريـك    12تقريباً  . توانند آنجا را ترك كنند      مردان مسلحي كه كارت كميته ندارند، مي      
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ان كميتـه  مـأمور يكي از آنها برگشت و با فرياد به . به طرف دروازه پارك موتوري به راه افتادند  
هـا را از درون محوطـه          بعد از آن تصميم گرفتند كـه آمريكـايي         .گفت كه آنها را از پشت نزنند      

ها را با اتوبوس بـه آن محـل ببرنـد     ابتدا گفتند كه آمريكايي. سفارت به محل اقامت سفير ببرند     
وقتـي كـه ايـن      . ولي نهايتاً همه پاي پياده راه افتادنـد       ) يك اتوبوس در كنار سفارت پارك بود      (

هـا را ديدنـد كـه بـه سـمت             رد، گروه ديگري از آمريكـايي     ك  گروه از پشت سفارت حركت مي     
اين گروه در تمام مدت حمله در محل دفتر وابسته نظامي در ضلع             . شوند  مخالف اسكورت مي  

هـا از در شـرقي وارد شـدند، از محـل خـود                شرقي سفارت مستقر بودند، و فقط وقتي چريك       
  . ت محل اقامت سفير حركت كردندحاال همگي به هم ملحق شدند و به سم. بيرون آمده بودند

هـاي    آدم« تعـدادي از     بيرون از محل اقامت سفير همگي منتظر ماندند تا جيم كانينگهام          ) ج(
درون سـاختمان   »  بـدي   آدم«را به داخل ساختمان هدايت كند تـا مطمـئن شـوند هـيچ               » خوب
گو در اطراف ساختمان كنسولي قدم زد و اعالم كرد كه اگـر              با بلند  در همين اثنا، بويس   . نيست

  .كسي هنوز در ساختمان است، از آن خارج شود، ولي ظاهراً ساختمان كامالً خالي بود
سپس همه را به داخل اتاق نشيمن سفير بردنـد و يـزدي از همـه عـذرخواهي كـرد و                     ) د(

  و بـويس   كانينگهـام . ت خواهند كرد  ان او از سفارت محافظ    مأمورتوضيح داد كه از اين به بعد        
دو گروه از محافظان را در اطراف سفارت چرخاندند تا اگر كسي هنـوز در آنجـا پنهـان شـده                     

هاي فرعي پنهان شده بودند، و عده زيادي نيز در زيـر         تعداد كمي در ساختمان   . است، پيدا كنند  
  .زمين انبار بودند

هـا بـه      تـنش .  اوضاع آرامتر شد، و مردم به تدريج به پاسيوي محل اقامت سفير رفتنـد              )    ه(
قدري كاهش يافت كه گويي جمعيت حاضر در سفارت در يك ميهمـاني فـضاي بـاز شـركت                 

درست در همـين موقـع،      . كردند  همه در آفتاب ايستاده بودند و با يكديگر صحبت مي         . اند  كرده
اهدين شليك شد و به بالكن طبقـه دوم سـاختمان در بـاالي سـر                اي از تفنگ يكي از مج       گلوله

جمعيت اصابت كرد، و همه خود را روي زمين انداختند، تا آنكه مشخص شد چه اتفاقي افتاده                 
 آن تذكر دادند كه جمعيت حاضر هدف آساني براي تيرانـدازان اسـت و تـصميم                  بعد از . است

ـ . گرفتند كه آنها را به غذاخوري ببرند      ، ، هـوراس فلـدمن  ه غيـر از سـفير، ژنـرال گـست    همه ب
  .  و يك محافظ از محل اقامت سفير خارج شدنداسكيپ بويس

 بودنـد، وارد محـل       در قـم    كه از شاگردان خمينـي      يك ساعت نگذشته بود كه سه مال،      ) و(
اي كه صورت گرفته بود عذرخواهي كننـد     آنها آمده بودند تا به خاطر حمله      . اقامت سفير شدند  

  . و قول دادند كه متخلفين را دستگير خواهند كرد
هايـشان   از ظهر، اكثر آنهايي كه در غذاخوري بودند اجازه يافتنـد بـه خانـه                تا اواخر بعد  ) ز(

  .شب خود را در حفاظت نيروهاي مجاهد آرام گرفتبروند، و سفارت اولين 
   در كميته-8
بايد چند نكته را در مورد كميته مركزي انقالب كه تفنگداران دريايي به آنجا انتقـال                ) الف(
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. جـي .پ.مقدار زيـادي آر   . داخل ساختمان يك زرادخانه واقعي بود     . يافته بودند، توضيح بدهم   
ساختمان كميته احتمـاالً متعلـق بـه يـك          . شد   ديده مي  تفنگ، سالح كمري، و نارنجك در آنجا      

ها را در يك اتاق كوچك حبس كرده بودنـد، رفتـار خـوبي بـا آنهـا                    زنداني. مسجد قديمي بود  
در خـارج از سـاختمان حـداقل        . داشتند و پيش از آزاد كردنشان، دوباره به آنها غذا داده بودند           

  . شد ديد يك خبرنگار غربي و يك تيم فيلمبرداري را مي
مقامات كميته خيلي مايل بودند كه تفنگداران دريايي با مطبوعات مصاحبه كنند، ولـي              ) ب(

خواسـتند بـه مطبوعـات نـشان          ان كميته مي  مأمورظاهراً  . تفنگداران از اين كار خودداري كردند     
  .اند بدهند كه كارمندان سفارت را نجات داده

ان كميته  مأمور. وبوس به سفارت برگرداندند    با ات  09:00اين گروه را همان شب ساعت       ) ج(
از مقام سفارت كه به استقبال آزادشدگان رفته بود، خواستند تـا رسـيدي را مبنـي بـر تحويـل                     

  .گرفتن تفنگداران امضا كند
ث 4گروهي را كه به دانشگاه تهران انتقال يافته بودند، و شرح ماجراي آنها در قـسمت                 ) د(
فارت برگرداندند و بعد از گرفتن رسيد آنها را به مقامـات سـفارت    نيز صبح روز بعد به س    آمد،

  سوليوان                                                                                                   .تحويل دادند
  

  83سند شماره 
  1357 اسفند 14  ـ1979 مارس 5  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2717  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  ادعاي گروگانگيري يك خانواده آمريكايي: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه ( -1
 دقيقه بعد از ظهر به وقـت محلـي بـا بخـش سياسـي                04:10ساعت   يك مرد ايراني در      -2

 گفت كه گروه او به تالفي       سفارت تماس گرفت و به يكي از مسئوالن اين بخش به نام پترسن            
، يك خانواده آمريكايي را به گروگان گرفته دستگيري گروهي از دانشجويان ايراني در نيويورك     

ن شخص گفت اگر دانشجويان ايراني تا فردا آزاد نشوند خانواده آمريكايي را خواهـد               اي. است
هـاي     مدعي شد كه يكي از اعضاي سازمان چريك        فرد مزبور در پاسخ به سئوال پترسن      . كشت

ها را در آمريكـا دسـتگير    يكند ايران  وقتي پترسن از او پرسيد كه چرا فكر مي        . ق است فدايي خل 
او از ذكر نام خـانواده آمريكـايي خـودداري          » .چون برادرم يكي از آنهاست    «اند، گفت كه      كرده

كرد و فقط گفت كه بهتر است سفارت خودش بررسي كنـد و ببينـد از كـدام خـانواده خبـري              
مطمئن شويم كه   توانيم    مسئول بخش سياسي توضيح داد كه تا نام خانواده را ندانيم نمي           . نيست

گويد عالوه بر اينكه هيچ راهي براي فهميدن اينكه كدام خانواده گم شـده اسـت،                  او راست مي  
  .در اين زمان شخص مزبور تماس را قطع كرد. نداريم
 اين حقيقت كه شخص مزبور تا زماني كه از او سئوال نشد نام گروه خود را فاش نكرد                   -2
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هاي بعـدي خـودداري       يكايي و يا حتي ترتيب دادن تماس      و همچنين از افشاي نام خانواده آمر      
كنيم دانشجوياني كـه ايـن        گمان مي . هايش به شك انداخته است      كرد ما را در مورد صدق گفته      

هايي باشند كه از آنها خواسته شده مـدارك           اند همان    دستگير شده  گويد در نيويورك    شخص مي 
لطفاً هرگونـه اطالعـاتي مربـوط بـه ايـن           . ه دهند ئ ارا در آمريكا الزم را جهت ادامه اقامت خود       

    ٭.دانشجويان داريد برايمان ارسال كنيد
  

  84سند شماره 
  1357 اسفند 14 ـ1979 مارس 5  محرمانه

    2729  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي.شنگتن دي وا، دفاعيتسازمان اطالعا: به 

  68460008هاي خبري داخلي، مقامات سفارت، مبنع  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر. اي.تي: كننده گزارش  تأييدمقام

  1979 مارس 4 ـ 5گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (: خالصه -16

هـا    ادامه تيرانـدازي  : دهد، شامل   ، پوشش مي  1979 مارس   5 روز   12:00 مارس تا ساعت     4روز  
هاي بيـشتر، اولـين صـادرات نفـت و نـام              بازنشستگي. تيراندازي به سفارت   از جمله    در تهران 

، خروج آخرين پيمانكاران  انقالبآموزان، تشكيل سپاه پاسداران   كش، آموزش نظامي دانش     نفت
  .ره ارتشوزير، دربا نظامي بريتانيا از ايران، نطق انتظام، معاون نخست

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
هايي را     و ساير كارمندان سفارت شب گذشته نيز صداي تيراندازي         كننده گزارش    تهيه -الف

 تفنگـداري كـه در ورودي پـشت مجتمـع نگهبـاني             23:45در حدود ساعت    .  شنيدند در تهران 
ـ       مي هـيچ  . اي سـفارت كمـك خواسـت        ه آن نقطـه از محافظـان كميتـه        داد به دليل تيراندازي ب

  . مجروحي گزارش نشده است
 نفر ديگر از افـسران      52هاي خبري، پاكسازي ارتش و پليس ادامه دارد و             طبق گزارش  -ب

  .هنوز نام آنها فاش نشده است. اند بازنشست شده
 بـا   نعت نفـت ايـران    شدن مجدد ص      اولين محموله نفت صادراتي پس از انقالب و ملي         -ج

امـروز  » ورلد كمنـدر  «كش    نفت.  به ژاپن ارسال خواهد شد     » دالر در هر بشكه    20باالي  «قيمت  
 شـروع    در خلـيج فـارس      ميليون بشكه نفت را در ترمينال دريـايي خـارك          1/5بارگيري تقريباً   

                                                                 
  . م.دوبار آمده است) 2(، شماره  در اصل سند٭
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 اسـت،   كـه مـشتري دايـم شـركت ملـي نفـت ايـران             نفت مذكور را شركت ميتـسويي     . كند  مي
 در  بـه شـركت نفـت اشـلند       )  مـارس    7(دومين محموله روز چهارشنبه     . خريداري كرده است  

  .كش ذكر نشده است ميزان نفت و نام نفت.  شد فروخته خواهداياالت متحده
آموزان عادي و دبيرسـتاني آمـوزش نظـامي           دانش. بينند  آموزان تعليمات نظامي مي      دانش -د

آمـوزان   ايـن دانـش  . ت نظام وظيفه عمومي اخيراً اين طرح را تهيه كرده اسـت   أهي. خواهند ديد 
تا دو ماه آموزش استفاده از اسلحه و        دهند و به مدت يك        پاسداران ارتش انقالبي را تشكيل مي     

طرح جديد .  خواهند شدمأمورهاي محل     غيره را خواهند ديد و بعد از تكميل دوره به كالنتري          
  . براي تصويب به وزير دفاع ملي تسليم شده است

  او در يـك مـصاحبه     .  شـده اسـت     انقالب  تشكيل سپاه پاسداران   مأموري  اهللا الهوت    آيت )    ه
سازمان جديد به منظور دفاع از انقالب در برابر ضد انقالبيون تـشكيل             «خبري اظهار داشت كه     

تمامي گروههاي سياسي   . اين سازمان ستون فقرات و حافظ انقالب اسالمي خواهد بود         .شود  مي
وقتـي  » .توانند به اين سپاه بپيوندنـد   اعتقاد دارند، مي   ع امام خميني  كه به اسالم و رهبري بالمناز     

ثر از ايـدئولوژي فاشيـستي   أتوان ارتش را كه به مدت چندين سال مت   از او سئوال شد كه آيا مي      
ي اظهار داشـت    اهللا الهوت   بوده است، بدون مشكل به يك ارتش انقالبي تبديل كرد يا خير، آيت            

كشور به ارتش نياز دارد و در عين حال كساني كه در طول انقالب بـه ارتـش حملـه كردنـد،                      «
  ».اند ناهي مرتكب نشدهگ

هايي كه در چارچوب قراردادهاي دفاعي در ايران مشغول به كار بودند،    تمامي بريتانيايي  -و
.  بسته شده اسـت    ترتيب بزرگترين بازار صادرات نظامي بريتانيا     اند، و بدين      از ايران خارج شده   

كردند نيز هفته گذشته ايران را ترك          كار مي  هايي كه براي وزارت دفاع بريتانيا       آخرين بريتانيايي 
يايي در ايران نزديك بـه      ، تعداد كاركنان بريتان   )68460008(طبق گزارش منبع اطالعاتي     . كردند

  .چند صد نفر بود
وزير، فهرست ديگري از نام افرادي كه حق خروج از ايـران را              ، معاون نخست  اميرانتظام -ز

وزير اعالم كرد كه زنان      نخست. ندارند به اداره گذرنامه و پاسگاههاي مرزي تسليم خواهد كرد         
فت و مدت خدمت اجباري نظام وظيفـه بـراي مـردان از دو              ايراني ديگر به سربازي نخواهند ر     

.  ايـن تـصميم را اتخـاذ كـرده اسـت     شـوراي انقـالب  . سال به يك سـال كـاهش يافتـه اسـت          
اي، با اشاره به اين مطلب كه بازنشستگي فرماندهان با تجربه ارتـش و                وزير در مصاحبه   نخست

بازنشـستگي  «ن ممكن است به ارتش لطمه بزند، اظهار داشت          جايگزيني آنها با فرماندهان جوا    
بديهي است كه تعـدادي از آنهـا واقعـاً بـه            . گيرد  فرماندهان ارتش به خواست مردم صورت مي      

  ».ه به خدمت فراخوانده خواهند شدانقالب اسالمي ايمان دارند، كه بعد از تحقيقات الزم دوبار
كننده گزارش معتقد است كه تصميم ايران براي          يهته) محرمانه: (ات مركز تهيه گزارش   رينظ

كاهش مدت خدمت نظام وظيفه براي مردان و معافيت زنـان از خـدمت اجبـاري از اقـداماتي                   
اطالعـات  . دارد   بر مي  اش در منطقه خليج فارس      است كه ايران در جهت كاهش نقش ژاندارمي       
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، كه روز گذشـته در گـزارش وضـعيت ايـران     ز عمانبيشتري حاكي از خروج نيروهاي ايراني ا      
اي كوچك ذكر شده بود كه دولت انقالبي ايـران روابـط              در مقاله . ايم  ذكر شد، به دست نياورده    

 دومـين   ائيلاسـر  بعـد از     آفريقاي جنوبي .  قطع كرده است   ديپلماتيك خود را با آفريقاي جنوبي     
كـش    كننده گزارش تنها نـام نفـت        تهيه. كند  كشوري است كه ايران روابط خود را با آن قطع مي          

كش ديگري ذكر شد حتمـاً بـه          اگر نام نفت  . هاي خبري ديده است     را در گزارش  » ورلد كمندر «
  .اطالع خواهد رسيد

  
  85سند شماره 

  1357 اسفند 15 ـ 1979 مارس 6  محرمانه
  فوريـ  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2748  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  ها تحصيالت و ناآرامي: موضوع
  ). ـ تمام متنمحرمانه (-1
. هاي عميـق و شـديد متـأثر شـده اسـت             ميت در ايران از ناآرا    صحنه تحصيال : صه خال -2

. شـوند   هاي انقالبي به وفور ايـراد مـي         خطابه. پذيرند  تر از دانشگاهها شكل مي      دبيرستانها سريع 
  .پايان خالصه

اي   كه تا حد قابـل مالحظـه      ( تعدادي از اساتيدي كه همچنان مايلند با كارمندان سفارت           -3
 نمايند در مورد ناآراميهايي كه در حال حاضر بـر صـحنه دانـشگاههاي               گفتگو) اند  كاهش يافته 

 مارس تا جايي كه مـا خبـر داريـم تنهـا             6تا صبح   . اند  ايران مسئول شده است اظهارنظر نموده     
 دانـشگاه    امـور اداري   اند دانـشكده     علمي كه سر كار حاضر بوده و به تدريس پرداخته          هيأتهاي
كـه نيمـي از      (در تهـران  . دي. سي. آر و كالج    ، دانشكده داروسازي دانشگاه پهلوي شيراز     تهران

 علمي ديگر تا حدي مشغول هستند،       هيأتهاي. باشند  مي) دانشجويان آن ترك و پاكستاني هستند     
هـاي سياسـي    كنند ولي اكثريت آنها از چنين موقعيتي براي ايراد سـخنراني         ها تدريس مي    بعضي

  .كنند استفاده مي
 جنگ براي تحت كنترل درآوردن دانشگاهها و جلب هواداري دانشجويان بين فداييان و              -4

 از  گروههاي ماركسيست كوچك در يك طرف و مجاهدين متحدين آنهـا در نهـضت اسـالمي               
 اكثر احزاب به نوعي سازمان فعالي در محوطه دانـشگاه تهـران           . طرف ديگر همچنان ادامه دارد    
، در ساير مراكز تحصيلي مانند دانـشكده فنـي تهـران          . شود دارند   كه سنگر انقالب محسوب مي    

 شاهد گروههايي هستند كه فقط براي چند روزي بر  و دانشگاه ملي دانشكده علوم و تكنولوژي   
  .دهند صحنه دانشگاه ظاهر شده و سپس جاي خود را به ديگري مي

ر مداخلـه بيـشتر      خواستا  يكي از جناحهاي دانشگاهي يعني سازمان ملي اساتيد دانشگاه         - 5
ايـن گـروه خواسـتار آن    . دانشگاهيان در انتخاب رؤسا و مقامات عاليرتبه دانشگاهي شده است        

 به دليل معرفـي محمـد   است كه يك شوراي خاص به انجام اين انتخابات بپردازد و از بازرگان           
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 فوريه كه بـدون مـشورت بـا ايـن شـورا صـورت               22 در    دانشگاه تهران  رئيس به عنوان    ملكي
  .گرفت انتقاد كرده است
 علمـي بـه بـروز       هيأتهـاي كننـد كـه مباحثـات          علمي اظهار مي   هيأتهايچند تن از اعضاي     

. انـد   رسد اين اساتيد كمتر از دانشجويان بالغ شده         ظاهراً به نظر مي   . ناآراميهايي منجر شده است   
رسد و انشعاب كردن به صورت يك قـانون روزمـره درآمـده               ها به ندرت به نتيجه مي       اجالسيه

 5 بيـشتر از     علمي دانشگاه ملي   هيأت   يكي از اين اساتيد گفت كه در گردهمايي اعضاي        . است
گروه اصلي حضور داشتند كه به شدت بر اظهار عقايد كامالً مختلف خود در مورد موضوعات                

  .كردند مي تأكيد چكي در زمينه ترتيبات اداري دانشگاهكو
علمي معتقدند كه بايد در امور دولتي به كار گرفته شوند امـا بـه                هيأت    اكثريت اعضاي  - 6

تر كـه در مـورد مـشكالت          دو تن از اساتيد زيرك    . دهند    ندرت روحيه سازش از خود نشان مي      
نشگاهي تا فرا رسيدن تعطيالت سـال جديـد      كردند گفتند تحصيالت دا     دانشگاهي اظهارنظر مي  

بنــد ادامــه خواهــد داشــت و در طــول تعطــيالت افــراد  بــه صــورت نــيم)  مــارس21(ايرانــي 
علمي اين موقعيت را خواهند داشت تا نظامي كه به وجود            هيأت   تر در بين اعضاي     يافته سازمان

  .خواهد آمد يا حداقل همين نظام آموزشي را نسبتاً فعال كنند
علمي تدريس نخواهند كرد بلكه از تشكيل        هيأت   ر طول اين مدت بسياري از اعضاي       د -7

براي انجام سخنراني در مـورد فلـسفه انقـالب و           ) اگر كالسي تشكيل شود   (اي    كالسهاي دوره 
آنچه كه قابل توجه اسـت از دسـت رفـتن كامـل             . اشاعه ديدگاههاي خود استفاده خواهند كرد     

گيرد نه اعـاده مجـدد        ات در مورد ايدئولوژي انقالب صورت مي      باشد، مباحث   گرايي مي   تخصص
توانند قوام روحيه شـورانگيز جـوان فعلـي          تر كه مي    اساتيد قديمي . استانداردهاي علمي مناسب  

بسياري از اساتيد جوانتر    . اند  باشند به دليل همكاري با رژيم گذشته اعتبار خود را از دست داده            
 مايلند در سطوح تخصصي خود مشغول باشند به اتهام ارتبـاط   يي دارند و  آمريكاكه تحصيالت   
 سرگردان هستند و سايرين كه شاهد شعارنويسي بر روي ديوارها بودند بـيش از               با سازمان سيا  

 در   اسـتاد ادبيـات انگليـسي      نمونه خـوب ايـن مـدعا احمـد داوران         . اند  انقالبيون، انقالبي شده  
.  تحصيل و چند سالي تدريس كرده است       باشد كه در دانشگاه بركلي كاليفرنيا        مي دانشگاه تهران 

 ماه  گذشـته وي از يـك         10 تا   8در طول   .  حدود چهار سال قبل به ايران مراجعت كرد        داوران
رو كه سرگرم امور دانشگاهي است به يكي از اعضاي پيشرو سازمان ملـي                تاً ميانه روشنفكر نسب 

افـراد ديگـري نيـز    .  داردفـداييان اي بـا      تبديل شده است و ارتباطات گسترده      اساتيد دانشگاهي 
  .مانند وي هستند

جديد آمـوزش ايـران منـع عملـي اسـاتيد خـارجي از              يكي از ويژگيهاي برجسته نظام       - 8
يي منجملـه اسـاتيد برنامـه دولتـي         آمريكـا به تعدادي از اساتيد     . باشد  تدريس در دانشگاهها مي   

هـاي    حتـي در دانـشكده    . فولبرايت گفته شده است كه ديگر نيازي به خدمات آنها وجود ندارد           
 يـا   پـنج تدريس زبان انگليس در     يي كه چهارچوب اصلي بخش      آمريكاكوچكتر همسران اتباع    
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دو تن از كارمندان سفارت كه بـه        . اند  دادند از كار اخراج شده       را تشكيل مي   شش مدرسه تهران  
گونه توضـيحي توسـط       كردند بدون هيچ      تدريس مي دي  . سي. آرصورت نيمه وقت در مدرسه      

دهند  انسوي ما در اينجا نيز گزارش مي     همكاران ديپلمات آلماني و فر    . اند  ايرانيان جايگزين شده  
كردند فرا گرفته  اي اين حالت بسياري از اتباع آنها را كه در اينجا تدريس مي     كه تأثيرات زنجيره  

رسد كه تصفيه انقالبي به جاي رقابـت يكـي از ويژگيهـاي مهـم                 به نظر مي  «فردي گفت   . است
  ».علمي شده است هيأت استخدام اعضاي

با اينكه در طـول تـدريس بـر         . گردند  انها سريعتر به حالت معمولي باز مي       ظاهراً دبيرست  -9
متون كتابها به منظور جبـران      » يصختل«شود و بحث در مورد چگونگي         مي تأكيد   عقايد انقالبي 

زمان از دست رفته همچنان ادامه دارد اكثريت قريب به اتفاق مدارس حداقل كـار تحـصيلي را              
دليل اصلي اين است كه اتحاديه      . رسين آنها تقريباً سالم مانده است     اند و ساختار مد     شروع كرده 

باشد عمالً تمام معلمين را تحـت پوشـش دارد و اقليـت               معلمين كه تحت كنترل درخشش مي     
دبيرسـتانها و محـصلين     . يان هم نخواستند در شرايط فعلي با آنها مبارزه كنند         چپگراكوچكي از   

» تعطـيالت « ه برگشتن به مدرسه تمايل چنـداني ندارنـد از   مدارس ابتدايي در حالي كه نسبت ب 
گيـرد   اند و در انتظار هستند تا آنچه كه در مورد كارهاي مدارس صورت مي           طوالني خسته شده  

  سوليوان                                                              .توجهي خوب باشد تا حد قابل
  

  86سند شماره 
  محرمانه

  1357 اسفند 16 ـ 1979 مارس 6  6846 0120 79: شماره گزارش
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت:موضوع
 پنجم  12اين گزارش اطالعات مربوط به فاصله زماني بين ساعت          ) محرمانه: (خالصه -16

اطالعات ارائه شده شـامل     . دهد   به وقت محلي را ارائه مي      79 ششم مارس    12مارس تا ساعت    
 تيراندازيهايي به طرف محوطـه سـفارت، پايگـاه دريـايي            هاي بيشتر، تك    اعدام: موارد زير است  

يـان، اطالعـاتي در مـورد نفتكـشها و آمـوزش و             چپگرا، سربازان وظيفه، بيرون راندن      »بهار  چا«
  .پرورش ايران

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
هـاي    جوخـه .  هفت تن ديگر به جوخه اعدام سپرده شـدند         -الف) محرمانه (:ياتيجز -22

االرض را به خاطر      مفسدين في « هفت تن ديگر از      اعدام اسالمي، ديروز در محوطه زندان قصر      
يـك  : شدگان عبارت بودند از     اعدام. اعدام نمودند » همكاري با رژيم ساقط شده در كشتن مردم       

 سـرتيپ  به اتهام كشتار تظاهركننـدگان بـر عليـه شـاه در ايـن شـهر،                  گروهبان ارتش در آبادان   
 سـابق   رئيس،  »ينور  عبداهللا خواجه «؛ تيمسار    فرماندار نظامي سابق مشهد    ،»يزدجردياكبر    علي«
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سـيداحمد  «، دادسـتان نظـامي سـابق؛ تيمـسار          »فخر مدرس «دادگاه مخوف نظامي شاه؛ تيمسار      
 در مجلس سابق؛    نماينده كردستان » ساالرجاف«؛  ، فرمانده سابق حكومت نظامي تبريز     »بيدآبادي
، »گوريـل «ملقـب بـه     » تـارخ جهـانگير   « و    سـابق زنـدان قـصر      رئيس» منصور زماني «سرهنگ  
هاي مقامات رژيم سابق به نـوزده تـن           هاي ديروز، تعداد اعدام     با اعدام . گر با ارزش شاه     شكنجه
  . رسيد

همچنين چهار تن از شهروندان ايراني نيز بـه جـرم تجـاوز بـه يـك پـسر نوجـوان اعـدام                       
  .شوند  اعدام مياين اولين بار است كه شهروندان عادي توسط شوراي انقالب. گرديدند
دو گلولـه از    . تيراندازان ناشناس اقـدام بـه تيرانـدازي نمودنـد            شب گذشته دوباره تك    -ب

همچنـين سـه    . بيرون سفارت شليك و به جاده واقع در محوطه پارك موتـوري اصـابت نمـود               
طبـق  . گلوله نيز به سوي محوطه فروشگاه سفارت شليك شد كه به نقاط مختلف اصابت كـرد               

تقريباً در ساعت پنج و نيم بعد از ظهر يك تاكسي در حال             .  كسي مجروح نشده است    گزارش،
هايـشان را از        عبور از كنار درب اصلي سفارت از سرعت خود كاسـته و سرنـشينان آن اسـلحه                

در آن موقع وابسته نيروي زميني جلوي در بود لكـن بـه سـرعت               . پنجره تاكسي بيرون آوردند   
مثـل هميـشه، در     . اي بـه مـسيرش ادامـه داد         اكسي بدون شليك گلولـه    ت. خود را به كنار كشيد    

  .شد سرتاسر شب صداي شليك گلوله در شهر شنيده مي
. به عنوان يك مجتمع ماهيگيري مورد استفاده قرار خواهد گفت         » بهار  چا « پايگاه دريايي  -ج
» بهار چا« ميليارد دالري 4 وزير دفاع كشور، ديروز گفت كه پايگاه دريايي    » احمد مدني  «دريادار

ات فعلي آن به عنـوان مجتمـع        تأسيسواقع در گوشه جنوب شرقي ايران تكميل نخواهد شد و           
اگـر دفـاع ملـي مـوردنظر باشـد،          : گفـت  مـدني . ماهيگيري مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت       

  .كافي است» بهار چا «موجوديت پايگاه هوايي
ايـن  . انـد      سرتيپ ديگر ژانـدارمري بازنشـسته شـده        33 اخبار امروز بيانگر اين است كه        -د

در گزارش  . اظهار شده است  » ازاهللا ممت     عزت«مطلب توسط فرمانده جديد ژاندارمري، سرهنگ       
  .مطبوعات اسامي ذكر نشده است

گروهي از سـربازان وظيفـه ارتـش از وزيـر دفـاع             :  تقاضاي سربازان وظيفه جهت ياري     - ه
اند كه به تمامي سربازان وظيفه اجازه دهد كه در باقيمانده خدمتشان كمـك نماينـد                  تقاضا كرده 

هـا و          آنان پيشنهاد نمودند كه مشمولين جهت كار بـه كارخانـه           .تا كشور روي پاي خود بايستد     
  .سازمانهاي هر دو بخش دولتي و خصوصي اعزام گردند

التحصيالن دانشگاه و دارندگان مدارج عاليه بودند، اظهار كردند كه            اين گروه كه شامل فارغ    
و هزاران نفر ديگـر در سراسـر كـشور          » آباد  فرح« سرباز وظيفه از پادگان      500بايستي حدود     مي

اندازي دوباره چرخهاي اقتصادي مملكـت بـه كـار گرفتـه              جهت حفظ ثمرات انقالب و به راه      
  .شوند
 تـوده ) كمونيـست (ي مدعي وفاداري به حزب  چپگراچريكهاي  . يانچپگرا بيرون راندن    -و
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كـه در آغـاز     (چريكها  .  شدند يد خويش در تهران   توسط مردان مسلح مجبور به تخليه ستاد جد       
، اظهار داشتند كه هفته پيش چند مـرد       ) در آنجا پايگاه زده بودند     قبل از بازگشايي دانشكده فني    
خليه آنجا  يورش برده و آنان را مجبور به ت        تهران» وصال شيرازي «مسلح به ستاد آنها در خيابان       

  . نمودند
، يكي از اعضاي برجسته كنسرسيوم سابق، وقتي كه ديروز صـادرات از   شل- رويال داچ  -ز

در آخـرين سـاعات روز گذشـته،      . سر گرفته شد، دومين محموله نفت ايران را دريافـت نمـود           
» ورلد آمباسـادور «الب به سوپر نفتكش    يعني چند ساعت پس از اينكه اولين محموله بعد از انق          

 تنـي دانمـاركي موسـوم بـه         320000 شـد، نفـتكش      بارگيري شده و كشتي مذكور عازم ژاپـن       
اولين محموله نفت » الرياض«نفتكش . گرديد» روتردام«نيز بارگيري و عازم  » كريستين ميرسك «

  نفتـي  شـركت  را روز چهارشنبه جهت تحويل به        آمريكا در نظر گرفته شده براي اياالت متحده      
  .بارگيري خواهد كرد» اشلند«

اند كه از شروع ترم بعدي ديگر آمـوزش مخـتلط در              هاي خبري ايران اعالم كرده       رسانه -ح
  .داند   جايز نميقانون اسالم اين نوع آموزش را. كشور وجود نخواهد داشت

 گزارشگر معتقد است كه در آينـده نزديـك اعـدامهاي            مأمور) محرمانه: (كننده  ات تهيه ينظر
زيرا هنوز تعداد زيادي از تيمسارها بـدون محاكمـه در بازداشـت             . ديگر صورت خواهد گرفت   

تـي   گزارشـگر خبـر داد كـه در چنـد روز آ            مأموروابسته نيروي زميني به     . برند  كميته به سر مي   
كنند و جايشان را پرسنل نيروي هوايي اسـالمي          مجاهدين محافظ سفارت اين محل را ترك مي       

  .  خواهند گرفتايران
امكـان دارد كـه آنـان    . جالب است كه ببينيم، آنان چه نوع كنترلي بر ما اعمال خواهند كـرد            

ختمانهايشان محبوس نمايند و يا ممكـن اسـت كـه     صبح در سا5 شب تا 10افراد را از ساعت     
اطالعيه دولت مبني بر برچيدن كالسهاي مختلط ممكن        . آزادي بيشتري جهت تردد به ما بدهند      

است موجب شورشي توسط دانشجوياني گردد كه به سيستم مدرن آموزش مختلط عادت كرده      
دارد كـه       كند، اظهار مـي     ميدانشجويي كه جهت ترجمه، خارج از سفارت با ما همكاري           . بودند

او شخصاً بـه    . دانشجويان براي برقرار ماندن سيستم آموزشي مختلط شديداً مبارزه خواهند كرد          
  .سيستم مدرن معتقد است

  
  87سند شماره 

  1357 اسفند 15 ـ 1979 مارس 6  محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،ر خارجهوزارت امو: به  2753ـ   تهران،آمريكاسفارت : از

  1979 مارس 6 ،گزارش وضعيت سياسي: موضوع
  ) تمام متن-محرمانه (-1
ا هـ    برگـزار كردنـد، اعـدام      مرگ مصدق    ميليون نفر مراسمي را به ياد سال         يك:  خالصه -2
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 بر روي برپايي حكومت     خميني. كند  طلبيهاي سياسي را رد مي       داشتن جاه  يابد، شايگان   ادامه مي 
پايـان  . گويد حقوق زنان تحـت لـواي آن تـضمين خواهـد شـد               كند و مي    اسالمي پافشاري مي  

  .خالصه
، سالروز دوازدهمين    محل دفن مصدق   دهمايي در احمدآباد   تقريباً يك ميليون نفر در گر      -3

 تـا   در ايـن مراسـم از اعـضاي مجاهـدين خلـق اسـالمي             . سال درگذشت او را برگزار كردنـد      
و نيـز عناصـر پراكنـده       ) ي هـستند  كه عمالً هنـوز غيرقـانون     ( كمونيست،   نمايندگان حزب توده  

ي و  اهللا طالقـان    ، پيـروان آيـت    ، گروههايي از جبهه ملي    همچون اعضاي حكومت موقت بازرگان    
، ل ايـن گردهمـايي نـوه بـزرگ مـصدق          مـسئو .  شركت داشتند   خلق فداييانگروه ماركسيستي   

 بود، كه فرصت يافت تشكل سازمان سياسي جديـد، موسـوم بـه جبهـه                اهللا متين دفتري    هدايت
يكي ديگـر از  ) گزارش در تلكس جداگانه   . ( و يازده بند برنامه آن را اعالم كند         ملي دموكراتيك

 بود كه به دو جناح افراطيون راست و چپ حمله كـرد و از ايـن جهـت كـه                سخنرانان طالقاني 
مبادا عوامل امپرياليسم از اختالفي كه در همه انقالبات وجود داشته سود ببرند، بر لزوم وحدت        

  .پافشاري كرد
 مـارس اعـدام   5 روز  رتبه نظامي، اطالعـاتي و سياسـي،   اليهاي ع    هفت تن از شخصيت    -4
  ). گزارش در تلگرام جداگانه(اند  شده

 تر كه متهم به جناياتي بر عليه مردم ايران بودند در آبادان              سه نفر با رتبه پايين     ،عالوه بر اين  
 مارس گـزارش    6 همينطور در جرائد     باالخره.  مارس اعدام شدند   6 و   5 به ترتيب روز     و رشت 

 در هر صورت سخنگوي كميته انقالب. اند شده بود كه چهار مرد متهم به عمل لواط اعدام شده         
  .كند تأييد اين را نتوانست

 بازگـشته    كه اخيراً بـه تهـران       در بين گزارشهاي خبري آمده است به دكتر علي شايگان          -5
 خـودش ايـن شـايعات را        احتمـاالً شـايگان   (پيشنهاد اولين رياست جمهوري ايران شده است        

 را بـه عنـوان      باشد كه خمينـي     هاي سياسي ايراني مي     ترين شخصيت   او از قديمي  ). ساخته باشد 
  .جمهوري ايران را رد كرده است رئيس او همچنين آرزوي كرده، تأييد رهبري انقالب

 از رهبران مذهبي خواسـته كـه از نفوذشـان در     در اعالميه رسمي اخيرش در قم     خميني -6
كنند كه حقوق آنها تحـت لـواي جمهـوري           تأكيد   مردم نسبت به حقوق زنان استفاده نمايند و       

بخت گفت، كه آنهـا         به گروهي از دوشيزگان دم     او در مدرسه ديني فيضيه    . مين خواهد شد  تض
تحت لواي اسالم حق طالق دارند و اينكه آنها به راسـتي از مقـام بـاالتري نـسبت بـه مـردان                       

  . برخوردار هستند
 اعالم اينكـه    در تهران . دباش  الزم مي » در شرايط معين  «او اضافه كرد حق طالق براي ايشان        

تحت ساختار اسالمي جديد آموزش مختلط نهايتاً ملغي خواهـد شـد ترديـدهايي را در مـورد                  
 تأييـد  »آقا«هر چند خبر اينكه ظاهراً قرص ضدحاملگي از طرف     . آينده نامعلوم زنان برانگيخت   

  سوليوان                                                                                 .شده است خبر خوبي بود
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  88سند شماره 
  1357 اسفند 15 ـ 1979 مارس 6  محرمانه

    2757 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   ايران،آمريكا وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني. بي. اي: كننده گزارش تهيه

  وابسته دفاعي، شافر. اي. تي: مقام تأييدكننده گزارش
  1979 مارس 5  ـ6گزارش وضعيت ايران، : موضوع

 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (: خالصه -16
. هـاي بيـشتر     دهد، شامل اعـدام     پوشش مي ،  1979 مارس   6 روز   12:00 مارس تا ساعت     5روز  
. هـا   بيـرون رانـدن چپـي     . سربازان وظيفـه  . ربها  پايگاه دريايي چاه  . اندازي به محوطه سفارت   تير

  .نظام آموزش ايران. هانفتكشاطالعات مربوط به 
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه(:  جزييات-22
هاي اعدام اسالمي روز  جوخه.  شدندهاي اعدام تيرباران  نفر ديگر توسط جوخه     هفت -الف

االرض را كه با رژيم سابق براي كشتار مـردم همكـاري              مفسدين في «گذشته هفت نفر ديگر از      
هـا عبـارت بودنـد از يـك گروهبـان             اعدامي.  تهران تيرباران كردند   در زندان قصر  » كرده بودند 

تن تظاهركننــدگان ضــدرژيم در ايــن شــهر؛ تيمــسار عبــداهللا  بــه اتهــام كــشارتــش در آبــادان
، دادستان نظـامي     سابق دادگاههاي مخوف نظامي شاه؛ تيمسار فخر مدرس        رئيسي،  نور  خواجه

 نماينده سـابق كردسـتان      ؛ ساالرجاف ندار نظامي سابق تبريز   ، فرما سابق؛ تيمسار احمد بيدآبادي   
گر معروف دسـتگاه شـاه    ؛ و شكنجه سابق زندان قصررئيس، در مجلس؛ سرهنگ منصور زماني    

هاي ديروز، تعداد مقامـات رژيـم سـابق كـه             با احتساب اعدامي  . ختار» گوريل «به نام جهانگير  
عالوه بر اين، ديروز چهار غيرنظامي نيز به جرم لـواط بـا             . شود   نفر بالغ مي   19اند به     اعدام شده 

اعدام اخير اولين مورد از اعدام غيرنظاميـان بـه دسـتور شـوراي              . يك پسر نوجوان اعدام شدند    
  . بودانقالب
دو گلوله از خارج سفارتخانه شليك شـد و         .  تيراندازان شب گذشته نيز بيكار ننشستند      -ب

عالوه بر اين، سه گلوله ديگـر نيـز بـه محوطـه تعـاوني               . به محوطه پارك موتوري اصابت كرد     
هيچ مجروحـي گـزارش نـشده    . هاي مختلف آن اصابت كرد ساختمان شليك شد كه به قسمت     

 يك تاكسي به درب اصلي سفارتخانه نزديك شـد، سـرعتش را             17:30 در حدود ساعت  . است
وابـسته نيـروي   .  را از شيـشه تاكـسي بيـرون آوردنـد          هاي خود   كم كرد، و سرنشينان آن اسلحه     

ولي آنها تيراندازي نكردنـد،     . در آن زمان جلوي درب بود ولي سريعاً خود را كنار كشيد           زميني  
  .شد  در طول شب در شهر صداي تيراندازي شنيده ميطبق معمول،. و تاكسي از محل دور شد
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، وزير دريادار احمد مدني. ر براي شيالت استفاده شودبها  قرار است از پايگاه دريايي چا-ج
ر در جنوب شرقي ايران بها  دالري پايگاه دريايي چا4000وژه دفاع ملي روز گذشته گفت كه پر      

 ملـي،    گفـت از حيـث دفـاع       مدني. ات آن براي شيالت استفاده خواهد شد      تأسيسمتوقف و از    
  .كند  بهار كفايت ميپايگاه هوايي موجود در چا

 سـرتيپ ديگـر ژانـدارمري بازنشـست       ) 33(هاي خبري امروز سي و سـه           طبق گزارش  -د
در ايـن   . ز، فرمانـده جديـد ژانـدارمري، اعـالم كـرد          اهللا ممتـا    اين خبر را سرهنگ عزت    . شدند

  .گزارش نام افسران مذكور فاش نشده است
گروهـي از سـربازان وظيفـه از وزيـر          . خواهند به انقالب كمك كنند       سربازان وظيفه مي   - ه

هـاي    آنها اجازه بدهد در مـدت باقيمانـده از دوره خدمتـشان، چـرخ        اند تا به      دفاع ملي خواسته  
آنها پيـشنهاد كردنـد كـه سـربازان وظيفـه بـراي كـار بـه                 . اقتصاد كشور را به حركت درآورند     

التحصيالن  اين گروه، كه شامل فارغ. هاي دولتي و خصوصي فرستاده شوند   ها و سازمان    كارخانه
 سـرباز وظيفـه در پادگـان        500گويند كه نيـروي كـار         ميعالي هستند،   ها و مؤسسات      دانشكده

د و هزاران سرباز وظيفه ديگر در سرتاسر كشور بايد براي حفـظ ثمـرات انقـالب و بـه                    آبا  فرح
  .هاي اقتصاد كشور به خدمت گرفته شوند  حركت درآوردن دوباره چرخ

هاي چپي وفادار بـه حـزب         چريكدان مسلح   مر. ها از مقر خود بيرون رانده شدند         چپي -و
هـا كـه پـيش از         ايـن چريـك   .  بيـرون راندنـد     را از مقر جديد خود در تهران       توده) كمونيست(

 ابتدا در آن مستقر بودند گفتند كه روز جمعه گذشته تعـدادي از مـردان                بازگشايي دانشگاه فني  
به داخل ساختمان مقر آنها در خيابان وصال شيرازي هجوم آوردند و آنها را مجبـور بـه                  مسلح  

  .ترك محل كردند
ل، كه از اعضاي اصلي كنـسرسيوم بـود، دومـين محمولـه نفـت      ش   ـ  شركت رويال داچ-ز

 320 نفـتكش .  دريافت كرد  صادراتي ايران را پس از آغاز صادرات مجدد نفت در روز گذشته،           
 را دارد، اواخـر روز      كه قصد عزيمت به روتـردام     » كريستين مارسك «هزار تني دانماركي به نام      

گذشته چند ساعت پس از آنكه اولين محموله نفـت صـادراتي ايـران بعـد از انقـالب توسـط                     
» الريـاض  «نفـتكش . ري نفت را شـروع كـرد       شد، بارگي  راهي ژاپن » ورلد امبسدور «سوپرتانكر  

 براي تحويل بـه شـركت نفتـي اشـلند در روز             آمريكااولين محموله نفت صادراتي را به مقصد        
  .چهارشنبه بارگيري خواهد كرد

هاي خبري فارسي زبان اعالم كردند كه با شروع نيمسال جديد تحصيلي آموزش                رسانه -ح
شريعت اسالمي اين نوع آموزش را منع       . در كشور برچيده خواهد شد    مختلط پسران و دختران     

  . كند مي
هـا در آينـده       كننده گزارش معتقد است كه اعدام       تهيه): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

هاي زيـادي تحـت بازداشـت هـستند كـه محاكمـه               نزديك ادامه خواهد يافت زيرا هنوز ژنرال      
اي   كننده گزارش خبر داده است كه محافظان كميته         به تهيه  آمريكاوابسته نيروي زميني    . اند  نشده
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 اينك در محوطه سفارت هستند، جاي خود را به افسران نيـروي هـوايي اسـالمي ايـران                   كه هم 
آنها ممكن است مـا را از       . ال خواهند كرد  دانيم چه نوع كنترلي بر ما اعم        هنوز نمي . خواهند داد 

 بدون محافظ در سـاختمان سـفارت حـبس كننـد و يـا اجـازه بدهنـد                   05:00 تا   22:00ساعت  
تصميم دولت براي حذف آموزش مخـتلط ممكـن اسـت موجـب آشـوب      . تر تردد كنيم   آزادانه

ه در سـفارت    دانشجويي ك . اند  دانشجوياني شود كه به اين نوع نظام آموزشي مدرن عادت كرده          
گويد كه احتماالً دانشجويان با ايـن تـصميم دولـت سـخت      كند، مي  به ترجمه مطالب كمك مي    

  .او شخصاً طرفدار نظام مدرن است. كنند تا نظام آموزش مختلط حذف نشود  مخالفت مي
  

  89سند شماره 
  1357 اسفند 16 ـ 1979مارس  7  

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2775  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  وضعيت نيروهاي پليس در ايران: موضوع

  ) متنتماممحرمانه ـ ( -1
هنـوز  اند ولـي      برخي نيروهاي پليس انجام وظايف معمول خود را از سرگرفته         :  خالصه -2

  .پايان خالصه. هاي انتظامي به قوت خود باقي است مشكالت جدي و درازمدت سازمان
   به تـدريج بـه وضـعيت نيمـه         هاي تهران    حضور افسران راهنمايي و رانندگي در خيابان       -3

از . عادي خود باز گشته است، ولي افسران راهنمايي و رانندگي ديگر اسـلحه بـه كمـر ندارنـد                  
يخ گزارش قبلي تا بحال دانشكده پليس هنوز آموزش نيروهاي خود را از سر نگرفته است،                تار

در روزهاي آخر سقوط رژيم     . پاسداران انقالب قرار دارد   » حفاظت«و ساختمان دانشكده تحت     
بخش تحقيقات جنايي در    . ها موردحمله قرار گرفتند و غارت شدند        گذشته بسياري از كالنتري   

هـا و مـوارد       ، سـرقت  هـا   الش شهروندان براي گـزارش دزدي     راً ناپديد شده و ت    ها ظاه   كالنتري
  . دهند انقالب انجام مي» هاي كميته«نتيجه است و تحقيقات عادي را نيز  ها بي ديگر به كالنتري

 تـدريجاً بـه     در تهـران  ) يا بهتر است بگوييم عدم كنترل ترافيك      ( هرچند كنترل ترافيك     -3
روهاي يونيفورم پوش پليس افتاده است ولي تا بحال هيچ شواهدي دالّ بر اينكه سـاير                دست ني 
هاي انتظامي نيز از سوي نيروهاي پليس قبل از انقالب از سر گرفته شده باشـد، وجـود                    فعاليت
كه حفظ نظم و قـانون هنـوز         در بيانه اخير خود اعالم كرد        كميته مركزي انقالب اسالمي   . ندارد

ها موقت است و به محض آنكه دوايـر انتظـامي بـار               ولي اين مسئوليت  » هاست  كميته«بر عهده   
   ٭.هاي دولتي واگذار خواهد شد ديگر مستقر گردند، مسئوليت فوق به آژانس

هـاي دولتـي، از جملـه منـازل دولتـي       در بسياري از سـاختمان » پاسداران انقالب « هنوز   -5
وضعيت سفارت كه تحت محافظـت مـشترك پاسـداران و           . ت رژيم گذشته مستقر هستند    مقاما

                                                                 
  . م.، دو بار آمده است)3(، شماره  در اصل سند٭
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انـد در     هايي نيز كه بازگشايي شـده       كالنتري. پرسنل نيروي هوايي است نيز تغييري نكرده است       
فت رفته  ، كه اخيراً به كالنتري شماره ه      مپلتان كميته هستند، و كارمند سفارت، اس      مأموراشغال  
  .ان كميته نديده استمأمورگويد هيچ اثري از نيروهاي پليس در كنار  بود مي

، كارمند سفارت، هفته گذشته فرصت يافت تا مفصالً بـا تعـدادي افـسر پلـيس                مترينكو -6
بـر اسـاس گفتـه يـك        . انـد   ه  گويد كه آنها كامالً روحيه خود را از دسـت داد            صحبت كند و مي   

 شركت كرده بود، ساختمان     گ پليس كه در سمينار افسران ارشد در دانشكده پليس تهران          سرهن
شود كه به آنجـا       مزبور كامالً غارت شده و حضور پليس در آن فقط محدود به چند افسري مي              

وضـعيت  . دشـون   نوشند و تا آنجا كه بتوانند خيلـي زود از آنجـا خـارج مـي                 روند، چاي مي    مي
شد  نيز كه در جلسه حضور داشتند را نيز فقط مي         ) افسر راهنمايي و رانندگي   (روحي دو ستوان    

البته اين وضعيت كـامالً قابـل درك اسـت، زيـرا در             . با اصطالح افسردگي شديد توصيف كرد     
هاي محلي در سرتاسر كـشور تـرور          روزهاي آخر سقوط رژيم گذشته نيروهاي پليس و گشتي        

مثالً همين سرهنگ مدعي است كه در       . گرفتند  و يا مورد حمالت شديد مردم قرار مي       شدند    مي
مردم در هرج و مرجي كه بالفاصله بعد از سـقوط دولـت   ) سنقر در استان كرمانشاه(زادگاهش  

ت ايـن سـه افـسر ليـس    . عام كردنـد   بر كشور حاكم شد، كليه نيروهاي پليس شهر را قتل    بختيار
ها كشته شده، دسـتگير شـده و يـا ناپديـد      كشي بلندي از دوستان و همكارانشان را كه در پليس        

  . شده بودند نام بردند
با توجه به نفرتي كه كالً نيروهاي انقالبي از پليس در دل دارند، ادامه اعدام افـسران سـابق                   

كـه در برابـر   امـروز عكـس بزرگـي از يـك سـتوان پلـيس       ( كرنا كـردن آن   وپليس و در بوق   
 را مـزين    ي اول روزنامـه كيهـان       داد صفحه    جان مي  هاي مرگ دادگاههاي انقالب در قم       جوخه

سيم، اسلحه و غيره كـه        بي(هاي اداري و امكانات و تجهيزات اوليه          ، فقدان ساختمان  )كرده بود 
و تخريـب و ويرانـي بـسياري از         ) ها به سرقت رفت      از كالنتري  پس از سرنگوني دولت بختيار    

كنيم كه زمان زيادي طول خواهـد كـشيد تـا نيروهـاي               ها در سرتاسر كشور، تصور مي       كالنتري
پليس ايران اعتماد به نفس خود را باز يابند و يا بتوانند به نحو احـسن وظـايفي را كـه قبـل از                        

  سوليوان                                                                     .ندانقالب بر عهده داشتند، انجام ده
  

  90سند شماره 
  1357 اسفند 16 ـ 1979 مارس 7  محرمانه

    آلمان ـ ـ وينگن اروپا،آمريكافرماندهي نيروهاي : از
  .سي.  واشنگتن دي،ستاد فرماندهي: به

  خالصه گزارش جابجايي اسناد: موضوع
بـدون   (هـا    پرونـده  تخريب اضـطراري  : ، موضوع 79، فوريه    در تهران  آمريكاسفارت   -الف

  .)بندي طبقه
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بـدون   (79 فوريـه    22، ايـن سـتادها،      ، دفتـر شـما و آقـاي لـين          ، آقاي اُلـداكر    FONCON -ب
  .)بندي طبقه
هاي هماهنـگ     ، فعاليتهايي در ايران به صورت كوشش      78 از ماه اكتبر     )بندي  بدون طبقه ( -1

ها از گزارشات غيرضروري كه در دست اشخاص بود، به            براي يكي كردن و محو كردن پرونده
  . بندي شده، آغاز شد ص گزارشات طبقهخصو
مستشاري نظامي عمليات تخريب اضطراري      هيأت   دهد كه    نشان مي  Aمرجع  ) محرمانه( -2

 در دفترهـا در     بنـدي   بـدون طبقـه   هـاي       حجم زيـادي از پرونـده     .  انجام داد  79 فوريه   11را در   
  . به جا مانده استسرتاسر تهران

ولي فعاليت كمكي اياالت متحده كه از آن جمله گزارشات امور مالي            هاي معم   بيشتر پرونده 
اند تاكنون اجازه دسترسـي   به پرسنل اياالت متحده كه در ايران مانده       . است هنوز در محل است    

  .ها داده نشده است به اين پرونده
 ستاد مستشار نظـامي     رئيسهاي شخصي به طول دو فوت كه در دفتر            پرونده) محرمانه( -3

  .بود از بين رفت)  گستژنرال(
 فوت به وسـيله كـشتي بـه ايـن سـتاد             4 به طول    SJSهايي از       پرونده) بندي  بدون طبقه  ( -4

  .حمل شد تا به طور موقت نگهداري شود
مجـزا شـده و گزارشـات    تافـت  هاي تكنيكي  هاي گروه كمك پرونده) بندي  بدون طبقه ( -5

  .ي بخش مربوط به خود، يكي شده استها اساسي با پرونده
نوزده جعبه بارگيري شده شامل گزارشات مربوط به اسناد معـامالت           ) بندي  بدون طبقه ( -6

بـه  ) 78 و سـال مـالي       77، سـال مـالي      76مربوط به سال مالي     (فروش نظامي خارجي به ايران      
 معاونت مخصوص   ،وسيله كشتي به مركز مالي و حسابداري نيروي هوايي پايگاه نيروي هوايي           

  . فرستاده شد،كنترل نظامي
كه بيشتر شامل   ( جعبه پرونده    16مستشار نظامي،    هيأت   بخش نيروي هوايي،  ) محرمانه( -7

را ) هاي مربوط به فروش نظامي خارجي است        هاي تكنيكي و پرونده    هگزارشات هفتگي، فرماند  
 بخـش   ، در اروپـا   ت متحـده  براي نگهداري موقت به وسيله كشتي به ستاد نيروي هـوايي ايـاال            

  . فرستاد(DA)نظامي 
هـايي    اعتقاد بر اين است كه دسترسي به پرونده       . ها از بين رفت      فوت از پرونده   60به اندازه   

  .كه به جا مانده و موازنه و هماهنگ كردن آنها براي هميشه غيرممكن است
هاي حسابداري مركزي به وسيله كشتي به         جعبه از پرونده  سي و پنج    ) بندي  بدون طبقه ( -8

  . حمل شدستاد ارتش اياالت متحده در اروپا
بـه جـز آن گزارشـات       . هنـوز در تهـران هـستند      پزشـكي   گزارشات  ) بندي  بدون طبقه ( -9

ليه به وسيله افراد خـارج شـد،        شخصي كه در زمينه پزشكي و دندانپزشكي بود و در هنگام تخ           
چونكه بعضي از افراد قادر نبودند قبل از تخليه         . اما مقداري پرونده در مركز اقتصادي باقي ماند       
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  .به داخل مركز برگردند
پانزده تا بيست قفسه پرونده از گزارشات مربوط بـه پرسـنل نظـامي بـاقي                ) محرمانه( -10
اي جغرافيايي مربوط به پرسنل نيروي هوايي كـه         هاي مجز   چهار قفسه از گزارشات بخش    . ماند

 شد در گروه نظامي فعاليت مخصوص نيروي هوايي اياالت متحده            نگهداري مي  DET8به وسيله   
1141STجا مانده بود  .  

گزارشات مربوط بـه پرسـنل نيـروي هـوايي در سـازمان             . (گزارشات آزمايشي از بين رفت    
اعتقاد بر اين است كـه مقـداري از         ) شود   نگهداري مي   در آلمان   وينگن -  در اشتوتگارت  اصلي

  .بندي محرمانه است گزارشات به جا مانده جزو طبقه
 يـك قفـسه     آمريكـا به فرمان ابالغيه ارتـش      بنا  :  فرماندهي روابط نظامي اياالت متحده     -11

 بنـدي   بـدون طبقـه   هاي    چهار قفسه از پرونده   . بندي شده نابود شدند     هاي طبقه   پرونده از پرونده  
چند ). دستي(حمل شد    ، دفتر پست نيروي هوايي    بهچند بسته از اسناد حسابداري      . نابود شدند 

  . برگردانده شد در تهرانآمريكا سفارت يبسته به دفتر وابسته دفاع
 مـورد   دفتر پست نيروي هوايي تحت فرماندهي اسـكادران هـوايي، آلمـان           ) محرمانه( -12

  .ها گم شده است  اعتقاد بر اين است كه گزارشات و نامه. جستجو قرار گرفت
كپـي  . ها نابود شـد        پرونده يك قفسه از  . اداره دفاع، خدمات مميزي   ) بندي  بدون طبقه ( -13
  . وينگن است-هاي اصلي در پرونده در واحد اصلي در اشتوتگارت گزارش
هـاي    اعتقاد بر اين است كه دو جعبـه پـستي از گزارشـات پرونـده              ) بندي  بدون طبقه ( -14

 خدمات محيط دسته يك به ستاد تقسيم سيستمهاي الكترونيكي ميدان هانس كام، ماساچوسـت             
  .باشدفرستاده شده 

  .آمريكاسرويس راديو و تلويزيون نيروهاي ) محرمانه( -15
هاي كوتاه تلويزيوني در جايي بيرون شـهر نـابود يـا              اعتقاد بر اين است كه كاستهاي برنامه      

  . برگشته استآمريكاسي كاست به سفارت . اند رها شده
گزارشـات مربـوط بـه      . هاي متكي به خانواده     هگزارشات مدرسه بچ  ) بندي  بدون طبقه ( -16

هـاي    شود و بچه     اداره مي  AIDES كه به وسيله شركت   )  ساله 12 تا   1 يها  بچه(مدرسه قراردادي   
رونـد،     بـه آنجـا مـي      هاي انگليسي زبـان در تهـران        متكي به خانواده، سازمان دفاع و ديگر بچه       

و ) به وسيله كـشتي   (درسه به ستادهايش منتقل شد      و گزارشات م  ) هاي مذكور   گزارشات محل (
  .، ويرجينيا، الكساندرياهمچنين به شركت

هـاي    اين گزارش مختصر شـامل اطالعـاتي اسـت كـه از مـصاحبه             ) بندي  بدون طبقه ( -17
  .اند به دست آمده است كارمنداني كه اخيراً ايران را به خاطر شايعات ترك كرده

 اعتقاد بر اين است كه در حـال حاضـر           .»وضعيت گزارشات «اوضاع در ايران و تقدم نسبي       
. رسـد   به دست آوردن اطالعات بيشتر از كارمندان باقيمانده در ايـران غيـرممكن بـه نظـر مـي                  

  .اطالعات بيشتر در اين زمينه به مجرد دسترسي اين ستاد آماده خواهد شد
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  91سند شماره 
  1357 اسفند 16 ـ 1979 مارس 7  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  2776 ـ  تهران،آمريكا سفارت: از
  1979 مارس 7گزارش وضعيت سياسي، : موضوع

  ) تمام متن- محرمانه( -1
شاه . وزيري تكذيب شد    ، توسط دفتر نخست    بازرگان شايعات پيرامون استعفاي  :  خالصه -2

 آمريكـا گويـد   مـدني مـي  .  ادامـه دارد  محاكمات دادگاه انقالب واعدامها. شود غياباً محاكمه مي 
كند، اما   حمله به جرايد را محكوم ميشريعتمداري. كودتايي را به طرفداري از شاه تدارك ديده  

  .پايان خالصه. گذارد كه تاكنون در صدا و سيما اجرا شده، صحه مي» نامحسوسي«بر سانسور 
  شـايعاتي را گـزارش كـرد كـه بـه موجـب آن بازرگـان                 در هفتم مارس، تهران ژورنال     -3

، حتي به صورت ظاهر، به      اني دولتش در كنترل دستگاه كميته انقالب      وزير به خاطر ناتو     نخست
دفتـر  . ، بـه قـم مـسافرت كـرده اسـت          اش بـه خمينـي      ستوده آمده و جهت تـسليم اسـتعفانامه       

 قبالً تهديـد    بازرگان. اساس دانسته و تكذيب نموده است       وزير، اين شايعات را كامالً بي       نخست
 در همين حال سـنجابي    . دهد  كرده بود چنانچه سيستم دو دولت موازي از بين نرود، استعفا مي           

الواقع قصد استعفا نداشته، حقيقت اين اسـت كـه             في وزير امور خارجه به سفير گفت، بازرگان      
بويژه نحـوه محاكمـات     . دهند  ها به مثابه يك موجوديت مستقل به اقدامات خود ادامه مي            يتهكم

اي در     درآمده است و هنوز نـشانه      فتاري حاد براي بازرگان   ر به صورت يك گ    در دادگاه انقالب  
را بـه   )  هر كار ديگر، در رابطه با موضوع       يا(اين مورد كه دولت بخواهد كنترل اين وظيفه مهم          

  .ها بگيرد، وجود ندارد زور از دست كميته
 اعـالم    وزير روز ششم مارس، در يك گزارش مطبوعاتي مختـصراً            معاون نخست   انتظام -4

لي او اتهامات موردنظر را مشخص نكرد، و      . كرد كه شاه و خانواده او غياباً محاكمه خواهند شد         
رسد كه هدف اصلي اين محاكمه متقاعد كردن دولتهاي خارجي بـراي همكـاري در                 به نظر مي  

 انتظـام . دولت موقت مدعي است اين اموال به ايـران تعلـق دارد           . باشد  استرداد اموال پهلوي مي   
 را كـه در     گفت كه اميدوار است به محض اثبات اتهامات وارده در دادگاه، سوئيس ثروت شـاه              

چنانچـه شخـصي بـه خـاطر        «: او گفـت  . حسابهاي بانكي آن كشور اندوخته شده، بلوكه نمايد       
جناياتي كه در كشورش مرتكب شده محكوم شـود، همـه كـشورها بـه حكـم دادگـاه احتـرام                     

  ».گذاشته و طبق آن عمل خواهند كرد
ه به خاطر ارتكاب عمل لواط مقصر       ، ك  اعدام چهار نفر در تاريخ چهارم مارس در تهران         -5

بـه عـالوه در     ).  مارس آمده اسـت    6در گزارش وضعيت    (شده است    تأييد   شناخته شده بودند،  
در ششم مـارس، يـك      . ، سه نفر افغاني به خاطر عمل لواط اعدام شدند         چهارم مارس در شيراز   

 ه به اتهام قتل پنج نفر و زخمي كردن صد و سه نفر در قم              زاد  ستوان شهرباني، به نام يداهللا مفتي     
اي بود كه در انظار عموم  ه كه دو روز به طول انجاميد اولين محاكمهزاد محاكمه مفتي. اعدام شد
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ه يك وكيل غيرروحاني داشت ولي قـضات دادگـاه          زاد  مفتي. شد   انجام مي  توسط دادگاه انقالب  
االجرا است و نبايد با   حكم اسالمي سريعطبق فتواي اخير خميني. شش روحاني مسلمان بودند  

 ايـن   طبق. مراحل دادگاه استيناف كه موجب اتالف وقت است، قيد و بندي بر آن گذاشته شود              
در . ه، تقريباً بالفاصله پس از صدور حكم اعدام گرديـد         زاد  فتوا حكم دادگاه نهايي بوده و مفتي      

 در اش حـين عمـل زنـا دسـتگير شـده و در كالرآبـاد       جاي ديگر يك زن شوهردار و معـشوقه    
ي پنجم مارس به طور اختصار تصديق كـرد         انتظام در مصاحبه مطبوعات   . مالءعام شالق خوردند  

. كننـد   كه دادگاههاي انقالب، در اجراي احكام اسالمي، به طور كلي مستقل از دولت عمل مـي               
 مارس خاطرنشان كرد كه ممكن است تا اين تـاريخ حكـم             6، در شماره    روزنامه تهران ژورنال  

 مـورد حكـم اعـدام اجـرا         25ده باشـد و بـيش از         نفر صادر ش   200محكوميت به مرگ بالغ بر      
  . نفر رسيده است29رقم غيررسمي ما به . گرديده است

 را بـه طـرح يـك كودتـا، در           آمريكا وزير دفاع، در يك مصاحبه تلويزيوني         احمد مدني  -6
بـه منظـور    ) م-از ايران ( در ماه ژانويه     رهايزوي گفت ديدار ژنرال     . اوايل سال جاري متهم كرد    

چنانچه در اين مـورد سـئوالي       » .سازماندهي يك كودتا به طرفداري از شاه و غرب بوده است          «
  .شود تصميم داريم سكوت كنيم

ت، حملـه بـه     انـدركاران مطبوعـا      در صـحبت بـا دسـت        از طرف ديگـر، شـريعتمداري      -7
او گفت مطبوعات وظيفه دارند تا اهداف ملي را به تفصيل بيان كنند، . مطبوعات را محكوم كرد  

نگاران بايد از طرح موضـوعاتي        او گفت كه روزنامه   . و افزود، البته اهداف اسالمي بهترين است      
يي را  او چنين محدوديتها  . شود، برحذر باشند    كه موجب ضعف يا هدم اصول اساسي اسالم مي        

شـايد، در انعكـاس     . يك نوع سانسور دانست كه قابل قبول بوده و در جهت منافع ملت اسـت              
، در ششم  بخش خبر راديو و تلويزيون ملي ايرانرئيس ، نورالدين غروي نظر شريعتمداري   نقطه

كند و هر چيزي كه در تـضاد بـا              هاي صدا و سيما تغيير مي       ارس اظهار داشت كه شكل برنامه     م
  و هايده  ، مهستي بنابراين هنرمندان مشهوري چون گوگوش    . شود  عقايد اسالمي باشد حذف مي    

همچنـين  . نه حاضـر نخواهنـد شـد      اند ديگر در صح     بدين خاطر كه به رژيم فاسد سابق وابسته       
، خواننده است، ولـي     عبدالوهاب شهيدي )  م -صداي( گفت اگر چه او شخصاً دوستدار        غروي

به عنوان  . جايي ندارد، از اين پس در راديو و تلويزيون ملي ايران     به خاطر ارتباطاتش با ساواك    
ها در جهت مصالح اسالم، در شب ششم مـارس، راديـو و               اي از خودسانسوري در رسانه      نمونه

 گذشـته در    ي و سـخنگوي مجاهـدين كـه روز        اهللا طالقـان     بيانات كامل آيت   تلويزيون ملي ايران  
 را كـه از فرصـت       اهللا متين دفتري     ولي سخنراني هدايت     انجام شده بود را پخش كرد،      احمدآباد

 تشكيالت سياسي و غيرمذهبي جديد خود را اعالم كـرده بـود، پخـش               تأسيساستفاده كرده و    
 علت قطع برنامه را ديري وقت اعالم كرد و قول داد كـه بقيـه                 ايران راديو تلويزيون ملي  . نكرد

  .دبرنامه بعداً پخش شود، ولي زمان آن را مشخص نكر
  سوليوان
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  92سند شماره 
  1357 اسفند 16 ـ1979مارس  7  محرمانه

    2777  ـ تهران،فاعي آمريكادفتر وابسته د: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به 

  وابسته دفاعياخبار داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر : منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 مارس 6 ـ 7گزارش وضعيت ايران، 
 6 روز   12:00 ساعت گذشـته را، از سـاعت         24اين گزارش وقايع     )محرمانه (:خالصه -16
ها دربـاره     گزارش روزنامه : دهد، شامل   ي، پوشش م  1979 مارس   7 روز   12:00تا ساعت   مارس  

  .اي ايـران بـا آلمـان غربـي          برنامه هسته . هاي بيشتر   اعدام. محاكمه غيابي شاه  . استعفاي بازرگان 
و احتمال  . صداي تيراندازي در اطراف سفارت    . فروش نفت خام  . كوپترهاي ايتاليايي   خريد هلي 

  .ت دانشجوييتظاهرا
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (: جزييات-22
 به چـاپ    هايي درباره استعفاي مهدي بازرگان      گزارش) انگليسي زبان ( هر دو روزنامه     -الف
 در  نده سـابق تبريـز    د، نماي احم  دهند كه دستگيري احمد بني      منابع خبري گزارش مي   . اند  رسانده

د وقـت مالقـات     احمـ    به بني  بازرگان.  را وادار به اتخاذ اين تصميم كرده است        مجلس، بازرگان 
عليـرغم اعتـراض   . د را دستگير كرده و به زندان بردند    احم  بني،  داده بود، ولي محافظان بازرگان    

زبان داليـل بيـشتري بـراي         هاي فارسي   روزنامه. برد  د هنوز در زندان به سر مي      احم   بني  ،بازرگان
 بـه دسـتمان     وزيـر   نخستش رسمي از استعفاي     هنوز هيچ گزار  . اند   ذكر كرده  استعفاي بازرگان 

  . نرسيده است
را تيتـر صـفحه اول خـود قـرار          » محاكمه غيابي شـاه   «) انگليسي زبان ( هر دو روزنامه     -ب
ها، دولت موقت انقالب اعـالم كـرده اسـت كـه شـاه سـابق،                  طبق گزارش اين روزنامه   . اند  داده

 به اتهام جنايت بـر ضـد ملـت          اش در يك دادگاه انقالب      عضاي خانواده ، و ا  محمدرضا پهلوي 
اتهامات شاه خيانت، فساد و انتقال غيرقانوني پول بـه          . ايران به طور غيابي محاكمه خواهند شد      

  . خارج از كشور عنوان شده است
نگام اعالم اين مطلب نوع دادگـاهي را كـه قـرار            وزير، به ه   ، معاون نخست  اميرانتظامعباس  

اش در آن محاكمه شوند مشخص نكرد، ولي احتماالً ايـن دادگـاه يكـي از                  است شاه و خانواده   
 نفر از مقامات سابق رژيم شـاه را بـه           200دادگاههاي انقالب اسالمي خواهد بود كه تا به حال          

محاكمه به چاپ رسيده است، به نحوه       مقاالت ديگري كه درباره اين      . مرگ محكوم كرده است   
  . اند بازگرداندن شاه به ايران، بيشتر از طريق ربودن او، پرداخته
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يك ). كه اولين اعدام در اين شهر بود      ( صورت گرفت    هاي بيشتري اين بار در قم        اعدام -ج
او به قتل، جرح،    .  تيرباران شد  كنار قبور شهداي قم   در   هزاد  افسر پليس به نام ستوان يداهللا متقي      

، يك غيرنظامي به اتهام جنايات متعدد، و يك استوار به نـام             در رشت . و شكنجه متهم شده بود    
ديـك  ها، نز طبق گزارش روزنامه. ت به اتهام قتل دو مبارز جوان اعدام شدند        صف  مهدي محمدي 

 هـستند،    نفر از مقامات لشكري و كشوري سابق در انتظار اجراي حكم اعدام در تهران              200به  
  . ولي نام آنها فاش نشده است

 ميليارد دالري نيروگاه    8 متخصصان امور انرژي در ايران خواستار ارزيابي مستقل پروژه           -د
  مگاواتي در نزديكي بوشهر1200اين پروژه به تكميل دو رآكتور       .  شدند اي با آلمان غربي     هسته

 ميليارد دالر صـرف     2/7 ايران تا به حال نزديك به        اگر چه سازمان انرژي اتمي    . شود  مربوط مي 
گوينـد    ي مـي  كارشناسان ايران .  درصد پروژه تكميل شده است     60اين رآكتورها كرده، ولي فقط      

هـاي عمليـاتي و سـوخت         شايد برچيدن اين پروژه در نهايت به نفع ايـران باشـد زيـرا هزينـه               
دولت قصد دارد در آينده نزديك . رآكتورها بيشتر از هزينه كل نيروگاههاي گازسوز خواهد بود        

وم و   ميليارد دالري ساخت رآكتور سـ      6ايران همچنين قرارداد    . در مورد اين معامله رايزني كند     
  . ها لغو كرده است چهارم را با فرانسوي

 ميليـون دالري خـود بـراي        425قـرارداد    ها، شركت ايتاليـايي آگوستااسـپا        طبق گزارش  - ه
ت كه  ، مديرعامل شركت، اعالم كرده اس     پيترو فاشونه . كوپتر را اجرا خواهد كرد       هلي 50فروش  

كوپتر شينوك به همراه قطعات يدكي به ايران تحويل شده است، و مابقي نيز                 هلي 12تا به حال    
  . تحويل خواهد شد

 بـه  المللي مستقيماً در حال خريد نفت خام از شركت ملـي نفـت ايـران           پنج شركت بين   -و
فت خام به امضا رسيده است كه هر دو روز          تا به حال، پنج قرارداد صدور ن      . قيمت روز هستند  

 پهلو گرفته و منتظـر      كش در اسكله خارك     در حال حاضر، پنج نفت    . يكبار بارگيري خواهد شد   
روز گذشته توليـد    . ها ذكر نشده است     كشي در روزنامه    نام هيچ نفت  . بارگيري نفت خام هستند   

الً در طول چند روز آينده در همين سطح باقي خواهـد             ميليون بشكه رسيد و احتما     1/7نفت به   
  . ماند
 كـه در محوطـه سـفارت نگهبـاني           تفنگداران دريايي و پرسـنل نيـروي هـوايي آمريكـا           -ز
  . دادند، شب گذشته نيز خبر از شنيدن صداي تيراندازي در سطح شهر دادند مي

 است، گزارش كرده است كه دانشجويان      دانشگاه تهران  يك منبع سابق خبري، كه استاد        -ح
آنها خواسـتار   . در حال سازمان دادن گروههايي به منظور تظاهرات عليه نظام دانشگاهي هستند           

ايـن  . او نگفت كه تظاهرات در چه تاريخي انجام خواهد شد         . حق انتخاب استادان خود هستند    
هاي مختلط در نيمسال آينده كـه         اعتراض به ممنوعيت برگزاري كالس    تواند براي     تظاهرات مي 

ـ اين استاد دانشگاه هيچ اطالعاتي درباره موضوع فـوق ارا . از سوي دولت اعالم شد نيز باشد    ه ئ
  . نداد
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  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش ينظر
ـ              ) الف( ان دارد  شايعات فراواني در مطبوعات و حتي در بين محافظان ايرانـي سـفارت جري

 قـصد   شايد بازرگـان  . خواهد استعفا دهد     استعفا داده است و يا اينكه مي       مبني بر اينكه بازرگان   
ها براي تحكيم موقعيت خود استفاده كند، زيرا بـسياري خواهـان مانـدن او     دارد از اين گزارش   

  .هستند
صداي تيرانـدازي خيلـي زودتـر از معمـول در اطـراف              شب   17:30در حدود ساعت    ) ب(

 كاركنان ايراني محل اقامت سفير به تفنگداران        17:45در حدود ساعت    . سفارت به گوش رسيد   
انـد،   دريايي سفارت اطالع دادند كه شايعاتي را درباره حمله به سفارت در همين امشب شـنيده          

اين شـايعات بـه دسـتمان نرسـيده         تأييد   ولي بجز اظهارات اين كارمندان، هيچ خبر ديگري در        
  .است
  

  93سند شماره 
  1357 اسفند 18 ـ1979ارس  م8                                                           محرمانه

    2800  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي.تن دي واشنگ، دفاعيسازمان اطالعات: به 

  1979 مارس 7 ـ 8گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 7 روز   12:00 ساعت گذشـته را، از سـاعت         24اين گزارش وقايع    ) محرمانه(: خالصه -16

نطـق  . ، شـامل توليـد نفـت خـام        دهـد   ، پوشش مي  1979 مارس   8 روز   12:00مارس تا ساعت    
 بـه نطـق   واكـنش دولـت بازرگـان     . وزيـر بازرگـان     بر ضد دولت كنوني نخست     ينياهللا خم   آيت

 اعتراض  .رود  انضباط نيروي هوايي از بين مي     . تعطيالت رسمي جديد  . هاي بيشتر   اعدام. خميني
  .توانايي پزشكي ايران. فعاليت در سفارت. سربازان وظيفه

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (: جزييات-22
 هـم اينـك   پااليـشگاه آبـادان  .  ميليون بشكه در روز است     2 توليد نفت خام هم اينك       -الف

 آغـاز   هاي نفتي در بنـدر ماهـشهر        ارگيري فرآورده ب. كند   هزار بشكه در روز نفت توليد مي       450
 اعالم كرد كه شخصاً بر فعاليت كليه        ، مدير عامل شركت ملي نفت ايران      حسن نزيه . شده است 

 و شركت ملـي گـاز ايـران   . نظارت خواهد داشت هاي وابسته به شركت ملي نفت ايران        شركت
 نزيه.  هستند هاي وابسته به شركت ملي نفت ايران         از جمله شركت   شركت ملي پتروشيمي ايران   

جريان گاز طبيعي از طريق خط لوله اصلي ايـران بـه اتحـاد      همچنين روز گذشته اعالم كرد كه       
برداري كامـل از ميـدان    هاي جنوبي و بهره  به محض افزايش كافي توليد نفت در ميدان     شوروي

 نزديـك   پيش از اعتصاب صنعت نفت، اتحاد شـوروي       .  آغاز خواهد شد   »بيد بلند «گازي عظيم   
يارد فوت مكعب گاز را كه محصول فرعـي توليـد نفـت خـام بـود از ايـران                    به روزانه يك ميل   
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  . كرد دريافت مي
 وزير مهدي بازرگان   ، رهبر انقالب، روز گذشته به دولت موقت نخست        اهللا خميني    آيت -ب

 دولت جديد را ضعيف و هنوز تحـت نفـوذ   او.  سياسي جديدي به آن وارد كرد تاخت و ضربه 
 ساخت كه آنها    خاطرنشان حمله كرد و     »دموكراسي«او به دولت و طرفداران      . قدرتمندان خواند 

قانون ما شريعت اسالمي است، شـريعت       «او ابراز داشت كه     . هاي غرب هستند    تحت نفوذ ايده  
 همچنـين    خمينـي  ».يير كـرد   درست همانگونه كه ملت تغ     -همه چيز بايد تغيير كند    . غني اسالم 

او . زنان را به دليل حاضر شدن با لباس نامناسب بر سر كار و نقض اخالق اسالمي مالمت كرد                 
 او  ».هاي اسالمي گناه شـود، زنـان نبايـد برهنـه بـر سـر كـار برونـد                    نبايد در وزارتخانه  «گفت  

شان مالمت كرد و گفت كه        هاي پرهزينه   تجمالت و ساختمان  هاي مختلف را به دليل        وزارتخانه
او همچنين نحوه پـذيرايي تجمالتـي پرسـنل    . بايد از تجمالت پرهيز و پول آن خرج فقرا شود    
 نطق خود را با ايـن جملـه بـه پايـان             خميني. دولت از ميهمانان خارجي را مورد انتقاد قرار داد        

برويد و روزهاي طاليي اسالم را مطالعه كنيد و خودتان ببينيد كه مردمـي كـه يـك                  «اند كه   رس
  ».روز بر جهان حكمفرما بودند چه زندگي و رفتاري داشتند

، اميرانتظـام بـاس  ع. اطالعي بود    در واقع اظهار بي     به نطق خميني    واكنش دولت بازرگان   -ج
 و بـار ديگـر شـايعه        » خبر ندارد  دولت حتي از انتقاد خميني    «سخنگوي دولت، ابراز داشت كه      

  .وزير را تكذيب كرد استعفاي نخست
اه روز گذشته شش تن ديگـر از اراذل پـس از محاكمـه در يـك دادگـ                 . هاي بيشتر    اعدام -د

دادگاه اعالم كرد اين شش نفر اعدام شدند تا درس          .  اعدام شدند   به جرم لواط در تهران     انقالب
منـابع  . عبرتي باشد براي آنهايي كه شايد قصد تضعيف بنيان جامعـه اسـالمي را داشـته باشـند                 

 اعـدام   مـروز در زنـدان قـصر      خبري همچنين گزارش دادند كه دو ورزشـكار معـروف صـبح ا            
 وزن بـوكس آسـيا      ، قهرمان سـنگين   ، پهلوان زورخانه، و پرويز بادپا     شعبان جعفري . خواهند شد 

دســته جنايتكــار و  بــه اتهــام داشــتن دار و جعفــري. روز گذشــته بــه مــرگ محكــوم شــدند
  را به او بخشيده بود، و بادپا       هايش براي شاه سابق كه معروفترين زورخانه جنوب تهران          فعاليت

  .  محكوم شدندمأموربه اتهام تجاوز به عنف، سرقت و معرفي خود به جاي يك 
ب در تعطيالت رسمي تقويم سال      تمامي رويدادهاي مهم انقال   .  تعطيالت رسمي جديد   -    ه

 روز تعطيـل رسـمي      65طبق گزارش يك منبع، سال آينده داراي        . اند  آينده كشور گنجانده شده   
 روز ديگر است، كه دو تعطيل رسمي نسبت به سال           13خواهد بود كه شامل روزهاي جمعه و        

  . ف خواهد شدتعطيلي رسمي روز تولد شاه از تقويم حذ. جاري ايراني به آن اضافه شده است
نيـروي  «طبـق يـك گـزارش خبـري         .  نظم و انضباط در نيروي هوايي از بين رفته است          -و

 اين گفته يك كارمند زن بخش فرماندهي پـشتيباني          ».برد  نظمي به سر مي     اينك در بي   هوايي هم 
ظام قديم معلق شده اسـت،      ن«. د هيچ نظم و انضباطي ندارد     آبا  گويد كه پادگان فرح     او مي . است

 ».ولي تا به حال نظام جديد نتوانسته است هيچ روش و يا مسئوليتي براي كاركنان تعريف كنـد                 
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او . د را بـر عهـده دارد      آبـا   اين زن ايراني است و مديريت يك برنامه آموزشي در پادگـان فـرح             
ن به دست مردم افتاد و كليه تدابير امنيتي از بين            فوريه كه پادگا   11دهد كه از تاريخ       گزارش مي 

ان كميته در   مأمورنگهبانان، متشكل از نيروهاي قديمي و       . رفت، وضعيت قدري بهتر شده است     
كننـد، ولـي در داخـل پادگـان           جلوي درب پادگان مستقر هستند و ورود و خروج را كنترل مي           

نظمـي    پادگان به ادعاي اين كارمند بي     فضاي حاكم بر    . ها خيلي سطحي وشتابزده است      بازرسي
پـوش   زننـد و افـسر يونيفـورم        هاي فرم در پادگان پرسه مي       افراد بدون لباس  . و بالتكليفي است  
 از آنجـايي    ».پوشـند   ها نيز لباس شخصي مي      ها و سروان    حتي سرهنگ «شود،    خيلي كم ديده مي   

پوشند اگـر چـه       ران يونيفورم مي  ها متعلق به رژيم گذشته است، تعداد كمي از افس           كه يونيفورم 
گويد كه احساس نـاامني       او مي . ها صادر نشده است     هنوز هيچ دستوري مبني بر تغيير يونيفورم      

شود، ولي كاركنـان در مـورد      ها پرداخت مي    بر پادگان سايه افكنده است و اگر چه هنوز حقوق         
ا بـسيار ضـعيف اسـت و        هـ   روحيـه «. شان و حتي آينده خود پادگان مطمئن نيستند         آينده شغلي 

  ».داند چه چيزي اتفاق خواهد افتاد كس نمي هيچ
هاي مختلف كـه در        سرباز وظيفه با درجه    400بيش از   . كنند   سربازان وظيفه اعتراض مي    -ز

وزيـري   كنند روز گذشته بيـرون از دفتـر نخـست           واحدهاي مختلف نيروهاي مسلح خدمت مي     
 آن  ازدرخواست آنها بعد. د به يك سال شدندتجمع كردند و خواستار كاهش دوره خدمت خو       

اينـك دوره خـدمت      اي كـه هـم       اخيراً اعالم كرد سربازان وظيفه     شود كه وزارت دفاع     مطرح مي 
 اگـر چـه وزارت دفـاع      . گذرانند مشمول طرح كاهش دوره خـدمت نخواهنـد شـد            خود را مي  

دانـد ولـي       نمـي   دمت نظام وظيفه را شامل سربازاني كه مشغول خدمت هستند،         كاهش دوره خ  
شود كه دولت در حال انديشيدن تـدابيري بـراي كـاهش دوره خـدمت ايـن دسـته از                      گفته مي 

اي گفتنـد كـه انتـصاب افـسران در هـر              سربازان وظيفه با صـدور قطعنامـه      . سربازان نيز هست  
ورت گيرد و يك شوراي ويژه نيز بايد بحث آزاد در           سربازخانه بايد تحت نظارت يك شورا ص      

نظـام    در همين حـال، سـربازان وظيفـه پيـاده         .  سياسي و عقيدتي را تصويب نمايد      مسايلمورد  
 خواستار كـاهش دوره      مهدي بازرگان  وزير  نخست و   اهللا خميني    با ارسال تلگرامي به آيت     شيراز

  . اند شان شده سربازي
. نـشد  تأييـد    شايعه حمله همه جانبه به سـفارت در شـب گذشـته           .  فعاليت در سفارت   -ح

. شد ولي هيچ اتفاق خاصي گزارش نشد        صداي تيراندازي در درون و اطراف مجتمع شنيده مي        
 كـه در محـل      وي هـوايي آمريكـا    تنها اتفاقي كه افتاد اين بود كه طبق گزارش يكي از افراد نير            

اي به بـاالي سـر او          گلوله داد، يك محافظ نيروي هوايي ايران       كارپردازي نگهباني مي   و   تعاوني
محافظ ايراني فكر كرده بود با اين كـار         . شليك كرد و باعث شد گچ و خاك روي سرش بريزد          

 تفنگداران دريايي در اوايل صبح به درب سـفارت          وقتي فرمانده . ري كرده است  اد  شوخي خنده 
فرمانـده   تيراندازي هوايي كرد كه ظاهراً براي ترسـاندن   نزديك شد، محافظ نيروي هوايي ايران     

ات در سـاع  . ها هر دو اتفاق عمدي و براي ترسـاندن آمريكـايي بـوده اسـت                طبق گزارش . بود
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  .گذشته هيچ گزارشي از تيراندازي به درون سفارت ارسال نشده است
ايران تا زماني كه پزشكان ايراني بيـشتري را بـه خـدمت بگيـرد               .  توانايي پزشكي ايران   -ط

.  تن آنها هندي هـستند در اسـتخدام خـود خواهـد داشـت              2000 پزشك را كه     2500همچنان  
 هزار 10جذب برخي از تقريباً    :  انديشيده است  دولت موقت سه راه براي جذب پزشكان ايراني       

هـاي اجرايـي بـه         مشغول به كارند، انتقال پزشكان از پست        و اروپا  پزشك ايراني كه در آمريكا    
سپاه بهداشـت شـاه، يعنـي جوانـاني كـه           . كارهاي پزشكي، و جذب دانشجويان پزشكي بيشتر      

 به منظور كار در مناطق دور دست ديده بودند همچنـان بـه فعاليـت                تعليمات اوليه بهداشتي را   
  . هاي خارجي تجديد خواهد شد خود ادامه خواهند داد و قرارداد ساخت بيمارستان با شركت

تواند صحت گـزارش مربـوط      كننده گزارش نمي    تهيه): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
وابـسته  . ها قطعـاً صـحت نـدارد         مربوط به يونيفورم   مسئلهكند، ولي    تأييد   د را آبا  به پادگان فرح  

. پـوش در آنجـا بـود        نظامي طي ديداري كه از پادگان مزبور داشـت، شـاهد افـسران يونيفـورم              
  گزارش همچنين شاهد است كه اكثر محافظان سـفارت كـه از نيـروي هـوايي ايـران               هكنند  تهيه

اي كه در مورد حقوق برابر زنـان چـاپ شـده اسـت نـشان                  مقاله. هستند يونيفورم به تن دارند    
هـاي اسـالمي گذشـته در ايـن انقـالب             دهد كه زنان هيچ چيزي به جز بازگشت بـه سـنت             مي

شان نشده است، بدين ترتيب كه آموزش مختلط برچيده خواهد شد، زنان بايد در محـل             نصيب
هـاي تنـيس بايـد شـلوار و           ، سقط جنين مجاز نيست، و زنان در زمين        كار حجاب داشته باشند   

از آنجايي كه زنـان  . هاي جداگانه بازي كنند پيراهن بلند بپوشند و در برخي موارد بايد در زمين 
كننده گزارش معتقد است كه احتماالً بر ضـد ايـن رونـد               در اين انقالب بسيار فعال بودند، تهيه      

  . كردارتجاعي تظاهرات خواهند
  

  94سند شماره 
  1357 اسفند 17 ـ 1979 مارس 8  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2801ـ   تهران،آمريكاسفارت : از
  مارس 8  ايران،گزارش وضعيت: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه (-1
، ادامـه اعـدامها و      ، شـكاف در جبهـه ملـي        بـه دولـت بازرگـان      حمله خمينـي  :  خالصه -2

د نماينده  احم  ، آزادي بني  دستگيريها، اعالم انتصاب استانداران بيشتر، انحالل شوراي شهر تهران        
  .پايان خالصه.  در آينده نزديك به تهران، ورود وزير امور خارجه پاكستانقبلي تبريز

هاي مدرسه علوم ديني، دولت        طلبه  در طي يك سخنراني خطاب به روحانيون و         خميني -3
از خـود نـشان   » غربـي «هـاي   تأثير قرار گرفتن از ايـده   را به واسطه ضعفي كه در تحت       بازرگان

 وي بـا . دهد و به خصوص به دليل درك غربي دولت از دموكراسـي مـورد حملـه قـرار داد      مي
 پيشنهاد شـده از سـوي    دموكراتيكجمهوري  » يغرب«با ماهيت   » اسالمي«بر تضاد ماهيت    تأكيد  
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 خواست كه قبل از رفراندوم بـه تـرويج و نـشر             ها و ديگر روحانيون قم       از طلبه  دولت بازرگان 
كرد    مشابهت پيدا مي    كه هر چه بيشتر به ساووناروال      خميني. نظراتش در سرتاسر ايران بپردازند    

زنان ايران را به خاطر لباسهايشان مورد مالمت قـرار داد و پيـشنهاد كـرد كـه كارمنـدان زن در                 
مطبوعات اخير فارسي زبان ادعا دارنـد كـه تعـدادي از زنـان             : توجه. (ادارات چادر به سر كنند    

هـاي تنـيس نيـز در         اند و كلوپ    تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفته      در خيابانهاي   » حجاب  بي«
چنـين بـه اثاثيـه        وي هـم  ) ورزنـد و غيـره      مورد رعايت پوشش كامل زنان در زمين اصرار مـي         

  .قيمت و ولخرجي و سبك تجملي زندگي وزراي دولت حمله نمود گران
 هـستند ايـن     مليكه شماري از اعضاي ناشناس جبهه       » سوسياليست« گروهي موسوم به     -4

  . پيوستند متين دفتريتأسيس جديدال مليدموكراتيكجبهه را ترك كردند و به جبهه 
 سابق زورخانه تهـران و همچنـين پرويـز          رئيس  طبق گزارش مطبوعات شعبان جعفري     -5

جـرائم جعفـري عـضويت در بانـدهاي         . اند  زني بازيهايي آسيايي اعدام شده       قهرمان مشت  ادپاب
نظاميان انقالبي بـوده       ارتكاب جناياتي در لباس مبدل شبه      تبهكاري در رژيم سابق و جرائم بادپا      

  . است
و به اين ترتيب    . تيرباران شدند ) لواط(نسي  در هفتم مارس شش تن ديگر به اتهام جرائم ج         
گـزارش مطبوعـات    . اند به سيزده تن رسـيد       تعداد رسمي مرتكبين جرائم جنسي كه اعدام شده       

توسط جمعيت خـشمگين    ) نزديك تبريز  (چنين حاكي از آن است كه يك پليس در آذرشهر           هم
ها و اعدامهاي گـسترده و اعـالم    هايي دال بر ادامه دستگيري    و نشانه . محلي به قتل رسيده است    

  )رجوع شود به تلگراف جداگانه. (نشده در سرتاسر ايران وجود دارد
 و ناصـر اخـوان       را بـه سـمت اسـتاندار خراسـان          وزير كشور انتصاب طاهر احمـدزاده      -6

 و هـادي     را به سمت اسـتاندار بوشـهر        را به سمت استاندار استان مركزي، باقر شاهپور        ماليري
، چنين محمـود هاشـمي   هم.  اعالم كرده است  را به سمت استاندار سيستان و بلوچستان       مؤتمني

 و  ، دماوند ، به ترتيب به سمت فرماندار قم       و محمدحسن صادقيان   صدرالدين رحيمي اردستاني  
  .منصوب شدند) شاهرود سابق (شهر امام

 بر طبق دسـتور     دهند كه شوراي شهر تهران       همچنين گزارش مي    مطبوعات فارسي زبان   -7
  . منحل شده استوزارت كشور

ه انعكاس   براي آزادي وي ك     بعد از پنج روز تالش بازرگان      مد نماينده سابق تبريز   اح     بني -8
د بـر ماهيـت     احمـ   جريـان دسـتگيري بنـي     . وسيع خبري داشت باالخره از بازداشـت آزاد شـد         

او بالفاصـله بعـد از    (.هـا صـحه گـذارد    خودسرانه و اختياري دستگيريهاي فعلي توسط كميتـه   
اي نشان دادند و اجـازه ندادنـد بـه            ضا نشده به او حكم ام   .  دستگير شد  مكالمه تلفني با بازرگان   

  .كسي اطالع دهد
اند كه وزير امور خارجه پاكستان آقاشاهي فردا براي يك            چنين اعالم كرده     مطبوعات هم  -9

  نسوليوا                                                                 .د خواهد شديدار سه روزه عازم تهران
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  95سند شماره 
  1357 اسفند 17 ـ 1979 مارس 8  محرمانه

   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2796 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   در تهرانآمريكاوضعيت كنوني سفارت : ضوعمو

  ) تمام متن-محرمانه (-1
، بيست و دو روز بعد از حمله مسلحانه، كـه خـساراتي را              1979 در تاريخ هشتم مارس      -2

ا در ساختمان مركزي كـه       فعاليت دوباره خود ر     در تهران  آمريكابه سفارت وارد آورد، سفارت      
با ارتباطات كمـي كـه      . آور را در خود دارد، شروع كرده است         هنوز بقاياي آزاردهنده گاز اشك    

آور   به منظور كم كـردن آثـار گـاز اشـك          . فرسايي است   داريم انجام اين امر كار سخت و طاقت       
ها و اشياي اضـافي   ردهها، پ دارند از قبيل كليه قاليچه بعضي از وسايل كه گاز را در خود نگه مي      

  .بارد امروز به اقتضاي فصل به شدت برف مي. ديگر به محل ديگري منتقل خواهند شد
هـاي سـاختمان    اند و درب ها تعويض شده   هاي شكسته پنجره       در هر صورت تمام شيشه     -3

 هـاي جلـوي     هـا و كركـره        اند و به جز اثرات گلولـه        خاردار بسته و يا سنگربندي شده       يا با سيم  
در داخـل   . رسـد   اند نماي بيروني ساختمان كم و بيش عادي به نظر مـي             ها كه از بين رفته      پنجره

ها پاك شـده و در قـسمت          ساختمان، مبلمان اتاقها كه صدمه نديده و نشكسته است از آلودگي          
پـذير بـوده از قبيـل تابلوهـاي نقاشـي،             اند اما تقريباً هر چيزي كه صـدمه         اداري جاي داده شده   

  .ها و غيره از بين رفته است ها و نقشه عكس
معطلي از ساختمان      چون تعداد كاركنان و مقدار كار سفارت خيلي كم شده است، ما بي             -4

ها و كارهايمان به جـز        در اثر اين اقدام، كليه فعاليت     . كنيم  مركزي و محوطه سفارت استفاده مي     
. ايـم   و بيمارستان را به محوطه سفارت آورده      » يالملل  سازمان ارتباطات بين  «فعاليتهاي مربوط به    

هـاي نظـامي بـه اضـافه قـسمت            اين بدين معني است كه باقيمانده افراد گروه مستشاري كمك         
وضـعيت حاضـر نيـاز بـه كنتـرل          . دهنـد   كنسولي، هر دو در اين قسمت كار خود را انجام مـي           

)  م -جهت اقدامات خرابكارانه  (اي    يافته  تواند هدف تمركز     مي تري دارد ولي در همان حال       آسان
  .باشد
كنيم   اند و به طور تقريب داريم حساب مي          كارمندان ايراني ما، كم و بيش دست نخورده        -5

كوشيم كه بعد از  و مي. ايم، اگر داده باشيم كه چه تعداد از كارمندان ايراني خود را از دست داده
انـداختن برخـي كارهـاي اساسـي، از           بـا راه   - جمعه و شـنبه    - هفته سپري شدن تعطيالت آخر   

بنابراين از روز يكشنبه يازدهم مـارس تنهـا بـا محـروم             . سفارت يك چهره عادي داشته باشيم     
به محض اينكـه  . بودن از ارتباطات سريع، قادر خواهيم بود نسبتاً به صورت عادي فعاليت كنيم   

ارسال سريع ما به دستمان برسد و نصب گردد انتظار داريم           ارتباط هوايي ما برقرار و تجهيزات       
  .كه بتوانيم محدوديتهاي مخابراتي خود را برطرف سازيم

ايم مرور كنـيم    امروز زمان مناسبي است كه آنچه را در خالل سه هفته گذشته انجام داده     -6
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بـا توجـه بـه     بايـد  مـسايل تمام ايـن  . و بررسي نماييم كه چه وظايف فوري در پيش رو داريم  
گونه قدرت ثـابتي وجـود نـدارد و صـفير             شرايط و موقعيت انقالبي ايران، يعني جايي كه هيچ        

  .ها رويداد ثابت و روزمره است مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند گلوله
گيرتـرين كـار، تخليـه        ترين و قطعـاً وقـت       مان، مهم    در بازبيني و مرور فعاليتهاي گذشته      -7
بعـد  . شود  اين كار و انتقال اين گروه تنها بخشي از تالش ما را شامل مي             . استييان بوده   آمريكا

ييـان رسـمي و اداري وقـت زيـادي صـرف      آمريكااز ترك آنها مجبور شديم در مورد جماعت      
بندي كردن، موقتاً انبـار كـردن و فرسـتادن            و جور كردن اموال و اسباب و اثاثيه آنها، بسته           جمع

. اي كنيم و اين كارها هنوز هم ادامه دارد          حمل به خارج با هواپيماي كرايه     آنها به فرودگاه براي     
اند و حفاظت از آنهـا، كليـدها و    گرفتاري خاص ما در مورد اتومبيلهايي است كه به جا گذاشته    

كـاري سـفارت بـه        مداركشان در مقابل دزديهاي تهديدكننده، باعـث شـده كـه محوطـه چمـن              
  .يل شودپاركينگ ماشينهاي مستعمل تبد

بندي، حمل و نقل و جور كردن اين اثاثيه خصوصاً براي گروه مستـشاري                 موضوع بسته  -8
هـاي گـروه مستـشاري        بعضي از اموال خانه   . هاي نظامي كاري دست و پا گير بوده است          كمك
هـايي كـه مـورد اسـتفاده          تعدادي از اين اتومبيـل    . هاي نظامي متعلق به دولت ايران است        كمك

 اين گروه قرار گرفته بود از خدمات نيروهاي مسلح ايران قرض گرفتـه شـده         خصوصي پرسنل 
ها منقضي شده و تعدادي ديگـر هنـوز بـه قـوت خـود       تعدادي از مجوزهاي عبور اتومبيل . بود
ان مـأمور . اند و دريافت اسناد و مدارك در دفتر مهندسي خلـيج غيرقابـل دسترسـي اسـت                 باقي

تقريبـاً بـه طـور      (كننـد، هـر از گـاهي          ين كار را دنبال مي    گروه مستشاري كمكهاي نظامي كه ا     
  .هاي باالتر آزاد شوند شوند كه بايد با وساطت مقام هاي محلي دستگير مي  توسط كميته) روزانه
تـر از   ييان رسمي مـستقر در ايـران كـم       آمريكااكنون تعداد        در اثر اين تخليه و انتقال، هم       -9

رقم آخر  . باشد   نفر مي  1000تر از     ز وطن در ايران تخميناً كم     ييان دور ا  آمريكاكل  . صدنفر است 
افراد دومليتي،  ( نفري كه ادعاي قانوني مبني بر تابعيت كشور ما را دارند،             3000 تا   2500شامل  

از اين گروه كه به طـور       . شود  نمي) آمريكاهاي مختلط و يا ايرانيان متولد شده در           فرزندان زوج 
رود كـه در صـدد تـرك اينجـا برآينـد امـا آنهـا گـاه بـه گـاه از                         اند انتظار نمي    كن شده دائم سا 

  .توجهاتي را انتظار دارند هيأت ها و از اين كنسولگري خواسته
قـبالً وضـع سـاختمان اصـلي را     .  كار دوم مرمت ساختمان خود سـفارت بـوده اسـت      -10

هاي پنجـره آن در اثـر تيرانـدازي مثـل      شهمنزل سفيركبير را كه تقريباً تمام شي  . ايم  گزارش كرده 
. ايـم   هـا را مرمـت كـرده        هـا و درب     ايـم و قفـل      بقيه جاها خرد شده بود دوباره شيشه انداختـه        
هــايي كــه قفــل و  هــا و درب هــا و ديوارهــا، آينــه خــسارات داخلــي وارده بــه روكــش ســقف

تعميـرات  . مير خواهد شد  هاي آن در اثر تيراندازي از بين رفته است در مرحله بعد تع              ه  دستگير
ما درگير مقابله مـستمري بـر       . موقت و سطحي در مورد ساختمانهاي ديگر نيز انجام شده است          

ات خصوصاً شركت تعـاوني     تأسيسمان به چندين      اندازيهاي نيروهاي حفاظتي ايراني     عليه دست 
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ل بعـضي از  تغييـر محـ  . مان هستيم و در اين زمينه كاري از دست ما برنيامده اسـت    پر از جنس  
  .فعاليتها و خدمات به علت همين قضيه صورت گرفته است

 گيـري سـاختمان سـازمان ارتباطـات          آور بـازپس    كننده و مـالل      كار سوم، اقدام خسته    -11
.  بوده است   خلق فداييان از   -كه در مالكيت ما قرار دارد     المللي    سازمان ارتباطات بين  ي،  الملل  بين

 به مدت دو هفتـه آن    خلق فداييان  است،» سيا« با اعتقاد به اين كه اين ساختمان متعلق به           ظاهراًً
توجهي كـه اسـم سـرويس         گذاري اينجا، آدمهاي خشك و احمق و كم         در نام . (را اشغال كردند  

، را عوض كردند، درسـهاي  سرويس اطالعات و ارتباطات آمريكا ،  آمريكااطالعات و ارتباطات    
ساختمان فعلي تنها يك چهارديواري محض است كه كليه تجهيزات آن           ). آموزي گرفتند   عبرت

ترين كـار ايـن اسـت كـه چگونـه           در اين لحظه ابتدايي   . به سرقت رفته و يا تخريب شده است       
  .خود را شروع كند، فراهم سازيمامنيت اين ساختمان را كه بتواند فعاليت آتي 

ايم اداي مطالبات كارمنـدان ايرانـي اسـت كـه در گـروه                 چهارمين كاري كه انجام داده     -12
هـاي پـشتيباني    ، در پـستهاي اطالعـاتي شـمال و در گـروه      آمريكـا هاي نظامي     مستشاري كمك 

هـد كـرد امـا      اين پرداخت مدتي كارمندان را سـاكت و آرام خوا         . كردند  پستهاي مذكور كار مي   
  .تري باشيم حلهاي بلندمدت هنوز الزم است در پي راه

اكنـون محوطـه سـفارت        هـم .  وظيفه مستمر ديگر مسئله امنيت محوطه سفارت اسـت         -13
اند كه توسـط كميتـه        اي از مجاهدين    گروه اول دسته  . شود  توسط سه گروه جداگانه حفاظت مي     

گروه دوم دسته كوچكي است كه      . هده آنانست اند و مسئوليت كلي به ع       به اين كار گماشته شده    
اش تعيين كرده است و گروه سوم دسته مختلطي از            براي حفاظت از سفير و خانه     » دكتر يزدي «

عالوه بر اينها   . زنند  اند كه در اطراف ديوارهاي شرقي و جنوبي سفارت گشت مي            نيروي هوايي 
 امنيتي از نيروي دريايي خودمـان اسـت كـه         مأموري و يك نفر     ين نگهبان تمام وقت ايران    مأمور

ما به محافظين ايراني    . همچنين ما سه افسر امنيتي داشتيم     . كنند  جلوي درب ورودي نگهباني مي    
مثل با تيراندازان ناشناس و تروريستهايي كـه از داخـل اتومبيلهايـشان تيرانـدازي                 به  براي مقابله 

خـواهيم همـه آنـان را         بنابراين نمي . زنند نياز داريم     را به هم مي    كنند و آرامش شبهاي تهران      مي
بازداشتن آنها از دعواي با يكديگر، از چاپيـدن اموالمـان و تيرانـدازي كـردن بـه        . كنار بگذاريم 

  .گيرد ساختمانها وقت زيادي از ما مي
.  گذشته ما وجـود دارد      زياد ديگري در ارتباط با رويه و طرز عمل         مسايل مشكالت و    -14

هاي ما    ين ما، تسهيالت پستخانه نظامي، داروخانه     مأمورداستانهاي زيادي راجع به گماشتگان و       
و تجهيزات و دستگاههاي ما در بخش ارتباطات و ترمينال حمل و نقل هـوايي نظـامي، منطقـه           

هاي مختلـف،     يتهدر حالي كه كم   . ييان بر سر زبانهاست   آمريكاهاي سازماني     گلف واقع در خانه   
ايـن  . ي دارنـد  مـسايل شخصيتهاي اسالمي و عناصـر رقيـب در دولـت هـر كـدام مـشكالت و                  

ما هميشه به نگهبانان    . گيرند  موضوعات نيز در چنين جوي هميشه مورد حمله و انتقاد قرار مي           
و گماشـتگان دسترســي نــداريم و قـادر نيــستيم حمــالت مــداوم را دفـع كنــيم و هــر روز بــا    
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  . آورند ي جديد و ماهرانه برما فشار وارد ميها تاكتيك
سـعي مـا آن     .  همچنين مشكل خاص نقد كردن اجناس شركت تعاوني بزرگ ما است           -15

هاي موجود در بنادر را به منظور بازپرداخت پـول طلبكارهايمـان بـه فـروش                  است كه محموله  
ـ   هاي بعـدي صـورت      سعي داريم كه اقالم باارزش را براي فروش       . برسانيم داري   رداري و نگـه   ب

كنيم تا مطمئن شويم كه از فروش آنها پول كافي براي پرداخت حقوق به كارمنـدان بـه دسـت                    
 8000كه به جاي دادن خدمات به (تري  سعي داريم شركت تعاوني كوچك و مناسب   . آوريم  مي

موجوديهـاي ليكـور    . ايجـاد كنـيم   ) نفر تنها يك صد نفر را تحت پوشش خدماتي داشته باشـد           
هر يك از ما    » ليكور«ما كه در جمهوري اسالمي قابل فروش نيست سهم سرانه           ) وعي شراب ن(

  .را در دنيا به باالترين رقم خواهد رساند
ها، ضرورتهاي اساسي و بنيادي را نظـم    ما بايد بر پايه اولويت     مسايل در ميان همه اين      -16

ه جهت امكان مراسـالت سياسـي، بـا         مثالً گفتگوي دائمي با مقامات فرودگا     . داده و تعيين كنيم   
مسئولين عبور و مرور جهت كسب اجازه عبور آزاد، با فروشندگان جهت به دست آوردن مواد                

  .هاي خصوصي جهت گرفتن خدمات داشته باشيم غذايي و با شركت
 فوق سعي ما بر آن است كه به عنوان يك سفارت انجام وظيفـه               مسايل در ضمن همه     -17
آوري اطالعـات     اي حفظ ارتباطات سياسي، جستجو براي تماسهاي تازه، جمع        اين به معن  . كنيم

تـر را تجزيـه و        هاي دشوار و پيچيـده      مان بر آن است كه وضعيت         سعي. و نظرات و اخبار است    
  . از ما دارد جواب بدهيمگاه واشنگتن به هايي كه گاه تحليل كنيم و به درخواست

بايـد حـضور فيزيكـي خـود را         . ه، وظايف فوري و مبرم روشن اسـت        با توجه به آيند    -18
اين امر مستلزم تعمير ساختمانها، جايگزين كردن اقالم از بين رفته، . مجدداً سر و ساماني بدهيم   

برقراري ارتباطات كافي، و تعيـين كارمنـدان ثابـت بـراي اداره كارهـاي محـدودتر از گذشـته                    
ي كنسولي را در سطح وسـيع و معقـول داشـته باشـيم بـراي               اگر قصد تجديد فعاليتها   . باشد  مي

كه در مقابل ساختمان مركزي سفارت قرار دارد نيازمند         » ايران گالري «مبلمان و رنگ ساختمان     
شود و در حـال واگـذاري آن          نامه محل سابق دارد منقضي مي         بودجه فوري هستيم، چون اجاره    

  .هستيم
اي از     نفـره  24اميدواريم كه گارد حفاظت     . ئله امنيت در آينده موضوع مهمي است       مس -19

نيروي دريايي داشته باشيم، اما با عدم برقراري امنيت بيرون از ساختمان توسـط ايرانيـان، آنهـا                  
اي كـه در روز چهـاردهم         اي از نوع حمله     نخواهند توانست از محوطه سفارت، در مقابل حمله       

بيني اينكه چه زماني، در اين شـهر، شـرايط امنيتـي              پيش. يم، محافظت نمايند  فوريه متحمل شد  
توان گفت بعضي حـوادث، مثـل    شود ممكن نيست، اما مي براي وقوع حمالت مشابه فراهم مي   

  .تواند بهانه و باعث حمله ديگري گردد  ميآمريكاديدار شاه از اياالت متحده 
دانـيم      ما نمي . ماند حوزه فعاليت آينده ماست كه بايد مشخص شود            كه باقي مي   چيزي   -20

دانيم   توانيم به فعاليت كنسولي كامل مبادرت ورزيم و نمي          چه موقع مشخص خواهد شد كه مي      
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آيا در آينده روابط لجستيكي نظامي خواهيم داشت يا خيـر؟ در مـورد اينكـه هرگونـه ارتبـاط                    
  . شك داريم ولي آنهم بايد همواره مدنظر قرار گيرداطالعاتي داشته باشيم،

اي در ارتبـاط      حل آنها تا اندازه   .  حل و فصل تمام اين موضوعات احتياج به زمان دارد          -21
اگـر قـرار    . باشـد   اكنون ايران را دربرگرفته است، مي       با رفع كشمكشهاي مختلف سياسي كه هم      

ش بر سركار باقي بماند، مـا از        دموكراتيكگرايانه و دولت      رمانهاي انسان  با آ  باشد دولت بازرگان  
اگر در اين مبـارزه بـراي كـسب         . جو نسبتاً مساعدي براي كار و فعاليت برخوردار خواهيم بود         
هـاي آينـده      انـداز فعاليـت      چشمقدرت، افراطيون مذهبي و يا ماركسيستها غالب شوند، احتماالً

ها و ماهها طول خواهد كشيد تا به كُنـه            هفته. العاده محدود خواهد شد     سياسي ما در اينجا فوق    
  سوليوان                                                                                                  .امور پي ببريم

  
  96سند شماره 

  محرمانه
  1357 اسفند 20 ـ 1979 مارس 11  6846 0125 79: شماره گزارش

  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  1979 مارس 10ـ11 ، گزارش وضعيت:موضوع

وز  ر 12گزارش زير حاوي اطالعاتي راجع به فاصله زمـاني سـاعت            : خالصه گزارش  -16
 روز يازدهم مارس به وقت محلـي و در ارتبـاط بـا موضـوعات زيـر                  12 ساعت   تادهم مارس   

 - حقـوق زنـان    -هـا    تيراندازي به طرف روس    - اظهارات وزير دفاع كشور    -نظم و قانون  : است
  .»ايران اير «ان اطالعاتي راجع به هواپيمايي ملي اير- بيكاران ايران-پايگاه دريايي خرمشهر

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان-محرمانه: (ياتيجز -22
چـون شـهرباني و     (در خالل دوران انقالب فعاليت ارگانهايي       :  نظم و قانون در تهران     -الف
 اكثريت بيست و دو كالنتري تهران.  مجري قانونند متوقف شده است   كه به طور معمول   ) ارتش

گاه افسران راهنمايي و رانندگي، افراد پلـيس بـه            اند و به استثناي حضور اتفاقي و گاه         بسته شده 
هاست و بـه نظـر        برقراري نظم و اجراي قانون بر عهده كميته       . شوند  ندرت در خيابانها ديده مي    

به هر حـال الزم اسـت كـه جـاي           . گيرند  ه گاهي بر اساس هوي و هوس تصميم مي        رسد ك   مي
هـا از حـدي كـه دولـت           در هر صورت به زودي اقتدار كميتـه       . خالي پليس و ارتش را پر كنند      

اي هـستند كـه    دهد فراتر خواهد رفت و در حقيقت به منزلـه دولـت سـايه      اجازه مي » بازرگان«
 زمينه مورد نياز بـراي       و خميني  گفتگوهاي اخير بين بازرگان   . كنترلي روي آنها ندارد   » نبازرگا«

بخشي از نكـات عمـده ايـن        . هاي فرعي را ايجاد كرده است       سازماندهي كميته مركزي و كميته    
  :ه شرح زير استاساسنامه اوليه ب

  .ها انتخاب شده است    به سرپرستي كل كميته مهدوي كني-1
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ها تقسيم شده كـه تحـت سرپرسـتي يـك              منطقه تحت حفاظت كميته    14 به    شهر تهران  -2
  .روحاني قرار دارد و به طور معمول در يكي از مساجد مستقر شده است

  .شود مگر با حكم كتبي  به كميته احضار نميكس  هيچ-3
  . پاسداران يك كميته حق اختيار قانوني در منطقه تحت نفوذ كميته ديگر را ندارند-4
 تنها حالتي كه نياز به حكم كتبي ندارد در مورد جلوگيري از ارتكاب اعمال جنايتكارانه                -5

  .است
 ايـن اساسـنامه اميـدواريم كـه         طبـق . تر اين نكات منتشر شده است       جزئيات و شرح مفصل   

در . شـان ببينـيم   ها را در ارتباط و هماهنگ با دولت در مناطق تحـت حفاظـت        شروع كار كميته  
هـا    ها بازگشايي شوند، در مسئوليت برقراري نظم و اجراي قانون با كميتـه              صورتي كه كالنتري  
  . سهيم خواهند شد

، وزير دفاع ملي اعالم كرد كه نام صـنايع          دريادار احمد مدني  :  اظهارات وزير دفاع ملي    -ب
وي اضافه كرد كه مجتمع صنعتي ارتش ديگر تنها .  تغييرخواهد يافتنظامي به صنايع دفاع ملي   

محصوالتش را براي نيروهاي مسلح توليد نخواهد كرد بلكـه توليـداتش را در جهـت ترقـي و                   
  . اقتصاد كشور نيز به كار خواهد گرفتپيشبرد 
ها حاكي از آن است كه صبح روز جمعه  گزارشات روزنامه: ها  تيراندازي به طرف روس-ج

. ها يك مهندس روسي كشته و يك نفـر ديگـر مجـروح شـد            در يكي از پستهاي بازرسي كميته     
ن ايست دادنـد ولـي آنهـا        پاسداران كميته گفتند كه آنها قبل از تيراندازي به سمت اتومبيل به آ            

كردند، بدون آنكه ايـست       اما فرد مجروح روسي گفت كه آنها تنها تيراندازي مي         . توقف نكردند 
  .اين اولين گزارش در مورد تلفات افراد روسي در زمان انقالب است. بدهند
 از بـانوان جهـت پوشـيدن    ت امام خمينيي در مورد درخواساهللا طالقان آيت:  حقوق زنان -د

او گفت كه اين موضوع به معني   . حجاب اسالمي توضيحاتي داده و مسئله را روشن كرده است         
اطمينـان داد كـه     ي در تالشي آشكار به بـانوان        اهللا طالقان   آيت. بازگشت به پوشيدن چادر نيست    

اعتقـادم بـر    «وي همچنين گفت    .  آنها در پيروزي انقالب فراموش نشده است        كننده  نقش تعيين 
وي اضافه كرد كه حكومت اسـالمي       » .اي در انقالب دارند     اين است كه زنان ايراني سهم عمده      

  .كند  نسبت به زنان به چشم شهروندان دست دوم نگاه نمي
برانگيختن زنان ايراني يكي از     ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    - همحرمان(كننده    ات تهيه ينظر

اشتباهاتي بوده است كه هر كدام از افراد حكومت و مجامع مذهبي به نوبه خود در فرونشاندن                 
  .كنند آن تالش مي

 گـاه دريـايي خرمـشهر     دهند كه پاي      ها خبر مي    گزارشات روزنامه :  پايگاه دريايي خرمشهر   - ه
 گفـت كـه موقعيـت سياسـي و           مـدني  دريـادار . تبديل به بزرگترين پايگاه ايـران خواهـد شـد         

روب و    هـاي مـين     در نتيجـه تمـام كـشتي      . كنـد    چنين اقدامي را طلب مـي      جغرافيايي خرمشهر 
  . مراجعت خواهند كرد به خرمشهرمستقر در خليج فارسشناورهاي محافظ دريايي 
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. طبق گزارشات، تعداد بيكاران در ايران به مرز سـه ميليـون نفـر رسـيده اسـت           :  بيكاران -و
  . اند كار شده اند كه از اوايل شروع انقالب بي بيشتر اين بيكاران جديد كارگران ساختماني

  :يي ايران هواپيما-ز
 پرواز در روز انجـام  14 يا 13تنها » اير ايران«اكنون   پرواز معمول روزانه، هم   40 از تعداد    -1
  .دهد مي

بودند كـه بـه خـدمت       » اير  اناير« نفر از خارجيان در استخدام       400 قبل از انقالب تقريباً      -2
يكصد و سي نفر پايان داده شده است و منبعي اظهار كرد كه بيشتر آنهـا نهايتـاً از كـار بركنـار                       

 را  منبع موردنظر يكي از خارجياني است كه مديريت لجستيكي هواپيمـايي ايـران            . خواهند شد 
  . خواهند ماندوي و دو نفر از معاونين ارشدش در استخدام هواپيمايي ايران. برعهده دارد

. امروز روز آرامي بوده اسـت     ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    - محرمانه(كننده      ات تهيه ينظر
  . به وقت محلي شنيده شد8دازي امروز در محوطه سفارت در ساعت اولين حادثه تيران

  
  97سند شماره 

  1357 اسفند 21ـ 1979 مارس 12  محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2876 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   مارس12 ،گزارش وضعيت سياسي: موضوع
  )تمام متن - محرمانه (-1
ادامـه تظـاهرات    . پرسـي شـد     تر شدن نوع همـه       خواستار گسترده  شريعتمداري:  خالصه -2
تركمانهـا  . ضـعف دولـت در پـي خواهـد داشـت           نسبت به خطراتي كه      فداييانهشدار  . بانوان

هـا و     ادامـه دسـتگيري   : عـدالت در ايـران امـروز      . خواهان به رسميت شناختن زبانشان هـستند      
  .پايان خالصه.  در دولت بازرگانآمريكا درباره دستياران طرفدار اظهارات جيم سيل. اعدامها

 اظهـار داشـت كـه در طـرح سـئواالت مربـوط بـه                 در مصاحبه با كيهـان      شريعتمداري -3
پرسي اينده بايستي با تعيين عبارات بهتر به مردم آزادي بيشتري در انتخاب نـوع                 گيري همه   رأي

 همچنـان جمهـوري     كند كه نتيجه قطعي انتخابـات       به هر حال وي ادعا مي     . حكومت داده شود  
لكن اين آزادي بيشتر شـك و ترديـد در مـورد آزادي انتخـاب را از بـين                   . اسالمي خواهد بود  

اي درباره اظهارات  هاي گسترده  پرسي، مطبوعات فارسي بحث       در ساير اخبار و همه    . خواهد برد 
گيري آينده  ي اند، طبق اظهارات وي در رأ انجام داده) به عنوان عضو شوراي انقالب (دكتر مفتح 

بنـا بـر اظهـارات      . باشـد   امكان انتخاب نوع حكومت از ميان فرمهاي حكومتي متنوع ميسر مـي           
گيـري   هاي رأي وزير، به هرحال دولت همچنان در نظر دارد كه از ورقه  معاون نخست اميرانتظام

  .و سبز استفاده كندسئوالي قرمز  تك
اي دربـاره      تظاهرات بانوان امروز نيز ادامه خواهد داشـت و مطبوعـات بحـث گـسترده               -4

به عنوان تجلي وضعيت كلي بانوان در نظام پيشنهادي جمهـوري           » چادري  چادر يا بي  «موضوع  
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) ميدان شهياد سـابق    (راهپيمايي امروز از دانشگاه به سمت ميدان آزادي       . اند  اسالمي مطرح كرده  
رود مردان گروههاي چپ در اين تظـاهرات، بـانوان را همراهـي               انجام خواهد شد و انتظار مي     

 تظاهرات و اعتراضاتي عليه تحميـل پوشـش اسـالمي گـزارش          و آبادان  همچنين از تبريز  . كنند
  .شده است

 ابراز عالقه كرده است ولي در        نسبت به همكاري با دولت بازرگان       خلق فداييانسازمان   -5
عين حال هشدار داد كه اگر چنانچه دولت هر چه زودتر اعمـال قـدرت نكنـد خطـر افـزايش                     

  .لي وجود داردبار و جنگ ناخواسته داخ هاي خشونت درگيري
و طبق  .  است رخ داد   اي از درياي خزر      كه منطقه  ]تركمن [ زد و خوردهايي در بندر شاه      -6

ايـن گـروه كـه از اقـوام     . انـد  هزار نفري مجروح شـده       نفر از يك گروه پانزده     دوازدهگزارشات  
 داشتند و با يك گروه رقيـب ديگـر كـه             شهر به بندر تركمن    باشند سعي بر تغيير نام      تركمن مي 

عالوه بر احتمال تغييـر     . كردند درگير شدند     تالش مي  آنها نيز براي تغيير نام شهر به بندر اسالم        
ي بيـشتر و    خواسـتار خودمختـار   )  مـذهب هـستند     كه عمدتاً سـني   (نام شهر گروههاي تركمن     

  .باشند  ميهمچنين به رسميت شناختن زبان تركمني در مدارس تركمن صحرا
طبق آمار رسمي، ديروز شـش      .  دستگيريها و اعدامها همچنان در سراسر ايران ادامه دارد         -7

راد عالوه بر اين شش نفر، افراد ديگري از قبيل پليس، افـ           . هاي آتش سپرده شدند     نفر به جوخه  
يعني (محكوم به اعدام شدند     » ضدانقالبي«ژاندارمري، و ديگر مقامات مسئول به جرم اقدامات         

و تعـداد   ) كه اقدام به تيراندازي به سوي تظاهركنندگان در طول اعتراضات اوليه بـر ضـد شـاه                
با توجه به شرايط فعلـي،      . ديگري به جرم داشتن روابط جنسي نامشروع محكوم به مرگ شدند          

راد كميته همچنان با قدرت مشغول دستگير كردن مردم هستند و آنها بر اسـاس ادعاهـاي                 كه اف 
كننـد، جـايي كـه اداره پلـيس           واهي، مردم غيرمتجاوز و غيرمجرم را بدون دليـل محاكمـه مـي            

جديـد   كالً در جريـان ت     شهرباني هنوز در قربانگاه است و باالخره جايي كه وزارت دادگستري          
مناطقي هستند كـه    . سازماندهي است، هيچگونه ثبات و قوامي در تحميل مجازاتها وجود ندارد          

رسد احكام صـادره بـر    شود و به نظر مي    صادر مي » اسالمي«امور و احكامشان بر اساس قوانين       
ني محكـوم    دو جوان به جرم تجاوز به دختر جوا        در آستارا . اساس تعصبات محلي استوار است    

 يـك   در شـهركرد  . به مرگ شدند كه حكم اعدام يكي از آنها از طريق سنگسار شدن انجام شد              
نفر مجبور شد كه با يك روسپي كه در اختيارش بود ازدواج نمايد و هفت نفر ديگر كـه مـتهم                     

نوشـيدن  زدنهـا در مالءعـام بـه جـرم            شـالق . به قماربازي بودند در مالءعـام شـالق خوردنـد         
همچنـين گزارشـاتي از امتنـاع       . مشروبات الكلي از نقاط مختلف كـشور گـزارش شـده اسـت            

هايي كه بستگانـشان مـتهم بـه جنايـت      مقامات نسبت به دادن اجازه مالقات به اعضاي خانواده    
در ميان بسياري از مـردم نظراتـي وجـود دارد كـه اعـدامها حقيقتـاً                 . هستند دريافت شده است   

  .شود كنند انجام مي   گزارش مي ها  آنچه كه روزنامهتر از گسترده
  در مجلـه تـايم      بيـل  مطبوعات انگليسي درباره نظرات جيمز     در مطبوعات فارسي و در       -8
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)  م -ايـران (اين گزارشات حاكي از آن اسـت كـه در دولـت فعلـي               . گزارشاتي درج شده است   
 و  آمريكااكنون ارتباط آشكار يا با سفارت         هم. وجود دارد » آمريكاطرفدار  «چندين دستيار وزير    

در اين اوضاع . اي از ايرانيان شبيه به بيماري مزمن جذام است        در نظر عده   آمريكايا با حكومت    
به عنوان شخصي كه تـا حـد ممكـن        » انتظام«و  » آمريكاطرفدار  «به عنوان    و احوال كه از يزدي    

  .رود كه هيچگونه كمكي به آن دو بشود شود، انتظار نمي يي شده است ياد ميآمريكا
  

  98سند شماره 
  1357 اسفند 22 ـ 1979 مارس 13  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2913  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
   مارس13 ،گزارش وضعيت سياسي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه -1
 -هرگونـه تغييـر در رفرانـدوم         دولت مبني بر عدم      اعالم -ادامه تظاهرات زنان  :  خالصه -2

» يالمللـي دادگـستر     ديـوان بـين   «آميز     اقدامات اعتراض  -»روتهي«مشكالت ايرانيان در فرودگاه     
  .پايان خالصه. تظاهرات بر عليه كارتر -دادگاههاي انقالب 

دهند كه در تاريخ دوزادهـم بـيش از ده هـزار زن و مـرد جهـت                    گزارش مي ها     روزنامه -3
شهياد ( از دانشگاه به سمت ميدان آزادي ،هايي در مورد حقوق زنان      استماع صحبتها و سخنراني   

ند، اما  كرد  اگر چه گروههايي از بنيادگرايان اسالمي زنان را مسخره مي         .  راهپيمايي كردند  )سابق
كيت «همچنين . تري برخوردار بود   اجتماع ديروز در مقايسه با تظاهرات گذشته از وضعيت آرام         

در ارتبـاط بـا ايـن       .  در ايـن تظـاهرات شـركت كـرد         آمريكـا از رهبران جنبش زنان در      » ميلت
مديرعامل راديو تلويزيـون    » هزاد  قطب«وقعي كه   موضوع، طي تظاهراتي، گروه ديگري از زنان م       

يكـي از زنـان مـسلح       .  شد، بـه اتومبيـل او حملـه كردنـد           وارد مركز راديو تلويزيون     ايران ملي
باالخره پاسداران تجمع زنان را كه نـسبت بـه پخـش            . ه شليك كرد  زاد  اي به سمت قطب     گلوله

  . در مورد تظاهرات آزادي زنان معترض بودند، متفرق  كردمغرضانه گزارشات راديو تلويزيون
ام مـارس را      تغيير در شكل رفرانـدوم سـي      ، وزير كشور هرگونه      احمد حاج سيدجوادي   -4

را در مورد رفراندوم پيشنهاد شده     » مفتح«وزير اطالعات نيز اظهارات دكتر      » ميناچي«. انكار كرد 
شخصي خود را   تصديق نمود كه وي نه ديدگاه رسمي دولت، بلكه نظر           » مفتح«رد كرد و دكتر     
  .ابراز داشته است

هاي فارسي و انگليسي زبان، هر دو مقاالتي در مورد اذيت و آزارها و بازپرسي                  روزنامه -5
 اند و در همين حال سفارت انگلـيس در تهـران             درج كرده  ايرانيان توسط اداره مهاجرت بريتانيا    

ي لنـدن  »روتـ هي«كند كه تنها يك درصد از ايرانياني كه از اول ماه ژانويه وارد فرودگـاه                ادعا مي 
اند ثابت كنند كـه غيرمهاجرنـد رواديـد           چون نتوانسته )  هزار نفر  40 تا   30 نفر از    334(اند،      شده

وزير گفت كه دولت ايران با اين توضـيحات         معاون نخست » اميرانتظام«. اند  ورود دريافت نكرده  
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  .قانع نشده است
هـاي محلـي درج شـده اسـت،           كه در روزنامه  » يونايتدپرس« طبق گزارشات خبرگزاري     -6

ندان و نحوه صـدور احكـام اعـدام كـه           نسبت به شرايط ز   » يالمللي دادگستر   ديوان بين «ديروز  
امروز اعدام يـازده نفـر اعـالم        . آيد اعتراض كرد    توسط دادگاههاي انقالب ايران به اجراء درمي      

  .شد
آميزي نسبت به سياستهاي      ، تظاهرات اعتراض   امروز دانشجويان ايراني در دانشگاه تهران      -7

يي و  آمريكااين اولين تظاهرات خاص ضـد     . اند    ترتيب داده » كارتر«اي   خاورميانه و   خليج فارس 
  سوليوان                                                                             . بعد از انقالب استضدكارتر

  
  99سند شماره 

  محرمانه
  1357 اسفند 22 ـ 1979 مارس 13  6846 0127 79: شماره گزارش

  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
   گزارش وضعيت ايران:عموضو

 12 روز   12 لغايت ساعت    11 روز   12اين گزارش حاوي اطالعاتي از ساعت       : خالصه -16
، وضـعيت نفـت ايـران،      خلـق  فـداييان اطالعات ارائه شده در مـورد سـازمان         .  است 79مارس  

 جديد  رئيس، حوادث اطراف ايران و انتصاب       ها، فعاليت در تهران       دامالوقوع، اع   رفراندوم قريب 
  . باشد  ميستاد نيروي زميني ايران

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگان- محرمانه(:  جزييات-22
 هـشدار داد     ايـران بـه دولـت بازرگـان         خلق يان طبق گزارش مطبوعات، سازمان فداي     -الف

خطـر  «چنانچه دولت وي گامهاي سريعي در جهت جلـوگيري از تـضعيف قـدرتش برنـدارد،                 
شاره بـه   فداييان با ا  . وجود خواهد داشت  » ور شدن كشور در يك جنگ داخلي ناخواسته         غوطه
آنها باور ندارند كه كليه كساني كه خود را از مـدافعين انقـالب              «: هاي انقالب بيان داشتند     كميته
  . »دانند، بخواهند كه تمام قدرت و اختيارات در دست دولت باشد مي

باشند ملحـق     در چند هفته گذشته فداييان هم به مجاهدين كه خواهان سهمي از انقالب مي             
بوعاتي ديگري حاكي است كه فداييان تمايل خود جهت همكاري با دولت            گزارش مط . اند  شده

  . اند ن را اعالم كردهوزير بازرگا موقت نخست
بـه دنبـال گفتگوهـاي هفتـه        ):  رؤيت براي بيگانگان    غيرقابل - محرمانه(كننده    ات تهيه ينظر

ـ  گذشته خميني  ، ممكـن اسـت بعـضي از         از بازرگـان   ، همچنـين حمايـت خمينـي      ا بازرگـان   ب
در . اند به حمايت و پشتيباني از مواضع دولت گرايش پيدا كننـد             گروههاي سياسي كه در اقليت    
وزير روشن است كـه موضـع، قـدرت و عـزت و         ستالذكر با نخ    صورت اتحاد گروههاي فوق   
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اوضاع چندان هم پايدار نيست ولي هرگونـه قـول و تعهـد             . يابد  وزير تحكيم مي    احترام نخست 
  .همكاري، براي دولت نشانه خوبي است

 حاكي است كه كمبود بنـزين       گزارش مطبوعاتي شركت ملي نفت ايران     :  وضعيت نفت  -ب
صفهايي كه در چند روز گذشته مشاهده شده به خاطر نگرانيهايي           . سطح كشور وجود ندارد   در  

توزيع بنـزين توسـط شـركت ملـي         . است كه بعد از برف سنگين هفته گذشته پديد آمده است          
ن ليتر ذخيره اضافي وجـود       ميليو 60 ميليون ليتر است و حدود       2/4 روزانه    در تهران  نفت ايران 

نفت سفيد و سوخت خانگي هنوز از كمبود ناشي از اعتصاب نفتـي نجـات پيـدا نكـرده                   . دارد
  . است

از . كننـد    ميليون ليتر سـوخت توليـد مـي        21چهار پااليشگاه داخلي با ظرفيت كامل روزانه        
پر شـدن   . جود دارد كنند، فعالً مازاد توليد سوخت و       آنجايي كه بسياري از كارخانجات كار نمي      

  .كند   ميليون بشكه در روز را ايجاب مي5/12مخازن و انبارها، كاهش توليد به سطح 
 مارس را صـادر     30پرسي    ن دستور نهايي براي همه    وزير بازرگا   نخست:  اخبار رفراندوم  -ج

دربـاره تغييـر   )  قرمـز بـرگ (يا نه ) برگ سبز(گيري يك رأي بله ساده        موضوع رأي . كرده است 
ايـن رأي را اكثـر اقـشار ملـت          . باشـد   سيستم شاهنشاهي به يك سيستم جمهوري اسالمي مـي        

  . اند پذيرفته
امـروز اظهـار    )  نفر قدرتمندترين رهبران مذهبي ايـران      3يكي از    (با اين حال، شريعتمداري   

خواهيد يا نه؟ بايد بپرسيم چه        يا جمهوري اسالمي را مي    به جاي اينكه از مردم بپرسيم آ      : داشت
  خواهيد؟ نوع حكومتي مي

اين مخالفت آشكار با مـسئله      ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر
اي است كه از طرف يكي از اعضاي عاليرتبه جامعه مذهبي             پرسي، اولين حمله    مطروحه در همه  
عواقب اين حملـه نامـشخص اسـت ولـي مطمئنـاً آقـاي              . شود  دوم مطرح مي  در رابطه با رفران   

  . به آن پاسخ خواهند داد يا خمينيبازرگان
 نفـر   6اين  .  نفر به ليست كساني كه در سراسر كشور اعدام شدند افزوده شد            6 :ها   اعدام -د

هاي ضدشـاه     پايه پليس و سربازاني كه در كشتار مردم طي ميتينگ           اشناس و دون  را افراد نسبتاً ن   
مجرم شناخته شده بودند و همچنين دو نفر غيرنظامي بـه جـرم اعمـال منـافي عفـت تـشكيل                     

  .دادند مي
   : هرانت - ه
 مارس يك پاسدار انقالب توسط مـردان مـسلح ناشـناس، كـه سـوار يـك                  11 در شب    -1
  .بيل در حال حركت بودند، به قتل رسيداتوم

كـرد، بـا       در حدود ساعت يك اتـومبيلي كـه از برابـر درب غربـي سـفارت عبـور مـي                    -2
محافظين ايراني سـفارت بـه آتـش آنهـا پاسـخ گفتنـد، در               . سالحهاي اتوماتيك تيراندازي كرد   
يـك   گلولـه بـه سـمت        2 محافظين سفارت    55/2در ساعت   . مجموع خسارت جاني وارد نشد    
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راننـده اتومبيـل   . كرد شليك كردند اتومبيل ناشناس مشابهي كه از كنار محوطه سفارت عبور مي      
  . از ناحيه پا زخمي شد

 دخالت نداشته و بـا داروهـايي كـه بـراي همـسرش           1مشخص شد كه او در حمله ساعت        
  . گشته است برد از داروخانه بازمي مي

 ديگـر از تيرانـدازي در درون يـا اطـراف     عالوه بر حوادث ذكر شده در بـاال چهـار حادثـه      
  .محوطه سفارت در طي شب گزارش شده است

كـشيك  «اند كه در بعضي از قـسمتهاي شـهر گروههـاي              ين سفارت گزارش كرده   مأمور -3
ايـن عـده از     . گيـري اسـت     در حـال شـكل    » باشـند   ها مـي    شبانه كه متشكل از خود صاحبخانه     

ها و اموال تـشكيل   باشند، جهت مراقبت از خانه   مي ها  صاحبخانهگروههاي مسلح كه متشكل از      
  .اند شده

در حـال حاضـر عـالوه بـر         .  مشخصات نيروهاي محـافظ سـفارت تغييـر كـرده اسـت            -4
گيرد، ما از سه شيفت هشت سـاعته نگهبـاني            تشريفات معمول كه از طرف مجاهدين انجام مي       

  . نفر در هر شيفت برخوردار هستيم38 با متشكل از پرسنل نيروي هوايي ايران
  : حوادث در سراسر كشور-و
گروههاي مسلمانان شيعه و سني بـر        : هاي مذهبي مخالف در بندر شاه        زد و خورد فرقه    -1

قبل از آنكه رهبران مذهبي بتوانند جنگ       . سر نامگذاري مجدد شهرشان به زد و خورد پرداختند        
بـراي كمـك بـه رفـع مـشاجرات، نماينـده            .  نفر زخمي شدند   13 نفركشته و    3نند،  را كنترل ك  

  . به آنجا اعزام شدخميني
طبـق  . بامهـا بـود     هدف از پـشت     هاي بي    مارس صحنه تيراندازي   11، در طي شب      تبريز -2

اي است كه در طي انقـالب سـالح بـه دسـت               تهگزارشات اين تيراندازيها كار اشخاص ناشناخ     
  .اند  آورده
  . منصوب شد جديد ستاد نيروي زميني ايرانرئيس به سمت فالحي ولي سرلشگر -ز

قـالب  با گذشت يك ماه از ان     ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر
در حال حاضـر بخـش عمـده        . كنند     گروه يا شخصيت براي كسب قدرت تالش مي        13حداقل  

  .  استقدرت در دست پيروان مذهبي سرسخت خميني
با اين حال كنترل مركزي وجود ندارد و در بعضي مواقع سالح قدرت حرف اول را خواهد             

 آن را خواهـد     شك جمهوري اسالمي خمينـي      ه مارس برگزار شود، بي    اگر رفراندومي در ما   . زد
  . برد

كنيم كه تنها جمهوري كه اكثريت گروههاي فعال سياسي را راضي             با اين حال، احساس مي    
دسـتگاه پيچيـده    .  بر اساس مفاهيم نويني از اسالم خواهد بـود         دموكراتيككند، يك جمهوري    

بيني نـشده بودنـد ولـي آنهـا           پيش)  م -ص(ماكروويو، سينما و تلويزيون در اسالم زمان محمد         
  . مطرح استي است كه در اسالم دوره خمينيمسايلبخشي از 
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  100سند شماره 
  محرمانه

  1357 اسفند 22 ـ 1979 مارس 13  6846 0128 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكاوابسته دفاعي دفتر : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
 12 روز دوازدهـم تـا       12اين گزارش حاوي اطالعـاتي از سـاعت         ): محرمانه( خالصه   -16
، تحـريم  1979 -80اين اطالعات مربوط است به بودجه سال      . باشد   مي 79 سيزدهم مارس    روز

يي آمريكا رفراندوم، اخبار نفت، تظاهرات ضد      ، كمونيسم، حقوق زنان،   گوشت يخي، جبهه ملي   
  .و پيمان سنتو

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
اليحه بودجـه تـا تـاريخ بيـست و          : 1979 -80 بودجه سال    - الف) محرمانه: ( جزئيات -22

بنابراين سهميه خواروبار برج دوازدهم بودجه سال جـاري بـه           . يكم مارس تكميل نخواهد شد    
پس، بر اساس حـساب ماهانـه اليحـه بودجـه تـا             . اولين ماه سال آينده تخصيص خواهد يافت      

 تكميـل شـود، آمـاده    79-80ب بـراي سـال    زماني كه بررسيهاي الزم جهت تعيين بودجه مناس       
 اظهار داشته است كه بخشهاي دولتي بر اساس ميزان          وزير سازمان برنامه و بودجه    . خواهد شد 

  .كنند بودجه دريافت خواهند كرد خدماتي كه به مردم ارائه مي
بـراي دومـين بـار در       . نظر كـرد    در مورد تحريم گوشت يخي صرف      از نظرش     خميني -ب

اولين آن نـرم  . مدت يك هفته حكمي كه از جانب وي اظهار شده بود اصالح يا لغو شده است            
دومـين اظهـارنظر وي در مـورد تحـريم گوشـت            .  در مورد لباس زنان بود     شدن موضع خميني  

. رسد اينك از ترس كمبود گوشت در ايران مصرف آن ممنـوع نباشـد   كه به نظر مي  زده بود،     يخ
ن گفته است كه چنانچه گوشت يخي طبق اصول اسالمي ذبح شود خـوردن      وزير بازرگا   نخست

  .آن مجاز خواهد بود
نـان مـسئله    مـسئله لبـاس ز    ):  غيرقابل رؤيت بـراي بيگانگـان      -محرمانه (كننده  تهيه ياتنظر
 در  تحريم گوشت مسئله كوچكي است اما باعث شـده اسـت كـه خمينـي              . اي شده است    عمده

در فرهنگ مردم ايران به محض اينكه ضعفي ديده شـود فـوراً   . نشيني نمايد  برابر مخالفين عقب  
  .گيرد برداري قرار مي از طرف مخالفين مورد بهره

جبهه ملي كه طي چند سال گذشته نيروي سياسي رهبري كننده مخالف شاه             : ملي جبهه   -ج
تـري را در سياسـت مملكـت در     آمد، اعالم كرده است كه اين حزب نقش قـاطع        به حساب مي  

 بـه   1979اين جبهه كه معموالً كارش حرف زدن اسـت در اوايـل سـال               . آينده ايفا خواهد كرد   
بـه همـين دليـل ايـن حـرف ماننـد گروههـاي            . يروي از نيروهاي مذهبي كرد    آرامي شروع به پ   

اش را از     تـري هـستند مقـام سياسـي         اي كه در جستجوي ژست سياسي فعال        كوچك ورشكسته 
كوشش جهت سازماندهي و ايفاي قدرت جبهه براي اينكه در امـور سياسـي              . دست داده است  
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جبهه براي اين روز مـردم را     . ود خواهد رسيد  ايران نيرويي بشود در بيستم ماه مارس به اوج خ         
توانـد بـه انجـام ايـن          براي برپايي راهپيمايي عظيمي دعوت كرده است و آينده سياسي آن مـي            

  .گردهمايي بستگي داشته باشد
 ديروز گفت كـه تمـام مـسلمانان بايـد از رأي             كميته تبليغات شوراي انقالب   :  كمونيسم -د

افزايد كـه تنهـا      اين كميته سپس مي   . ي استقرار يك حكومت كمونيستي خودداري كنند      دادن برا 
  .نمايد تأمين يك رژيم اسالمي قادر است دموكراسي و آزادي حقيقي را

 در ايران هنگام    آمريكاوابسته  ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر
آن يـك   . »فقـط جمهـوري اسـالمي     «ن نوشته شده بود     رانندگي كاغذي دريافت كرد كه روي آ      

اما اولين پوستري است كه او در رابطـه بـا رفرانـدوم ديـده           . سياسي مبهم بود  » تبليغاتي«پوستر  
  .است
 و ديگـر گروههـاي      فداييانگروه زنان كه از جانب سازمان       عليرغم اين كه    :  حقوق زنان  - ه

توسـط يـك گـروه از        راهپيمايي كردنـد،     ]نامعلوم [ند و به سمت ميدان    شد فظت مي مسلح محا 
) در ايران قانوني اسـت    (گروه قبلي زنان قانون صيغه      . مورد حمله واقع شدند   متعصبين مسلمان   

در . و لغو قانون حمايت از خانواده را محكوم كردند و خواستارحقوق مساوي با مـردان شـدند             
ه، مديرعامل سـازمان راديـو و تلويزيـون         زاد  زنان به اتومبيل صادق قطب     اقدام ديگر گروهي از   

ك برنامـه مغرضـانه تلويزيـوني راجـع بـه           يـ اين حمله به واسطه نمـايش       . ، حمله كردند  ايران
ه شـليك   زاد   طرف آقـاي قطـب     در خالل اين حمله زني به     . تظاهرات آزادي زنان شدت گرفت    

مدير راديو تلويزيون و محافظ     . كرد و خانم ديگري با چاقو به يكي از مخاطبين وي حمله كرد            
  .امنيتي وي آسيبي نديدند

آنها مانند بسياري گروهها    . تظاهرات زنان ادامه خواهد داشت    ): محرمانه(كننده    تهيه نظريات
آنها از موضوع عقيده صـرف برابـري زن و   . كنند  ر تظاهراتشان كسب قدرت مي   اند كه د    دريافته

  . اند مرد به صحنه سياست برگشته
كند كه جنبش زنان خواستار ايـن           يك گزارش مطبوعاتي در تاريخ سيزدهم مارس اظهار مي        

ه بخـشهاي زيـادي از جامعـ      . است كه قبل از رفراندوم قانون اساسي از محتواي آن آگاه شـوند            
توانند نوك پيكان نيرويي باشـند كـه دولـت را             زنان مي . فعال سياسي مشتاق اين آگاهي هستند     

  .وادار نمايند تا محتواي قانون اساسي جديد خود را برمال سازد
 روحاني برجسته تهران اظهار كرده است كه رفرانـدوم بايـد            دكتر محمد مفتح  :  رفراندوم -و

وي گفت مردم بايد حق انتخـاب       .  مردم اجازه دهد تا حكومت دلخواهشان را انتخاب نمايند         به
، جمهـوري   دموكراتيكجمهوري اسالمي، جمهوري    : هر يك از حكومتهاي زير را داشته باشند       

موضـع  ، منـابع دولتـي    خلق و مشروطه سلطنتي، در پاسخ به اظهارنظر دكتـر مفـتح       دموكراتيك
  .خواهد بود» نه«يا » آري«اند كه تنها پاسخ به سئوال رفراندوم  اند و اظهار داشته تهديدي گرفته

 اعالم داشته است كه اين شركت از اول مـاه آوريـل             شركت ملي نفت ايران   :  اخبار نفت  -ز
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. ايي نفت خام خواهد فروخت    يي، ژاپني و اروپ   آمريكاتحت قراردادهاي مشروطي به شركتهاي      
 براي مدت باقيمانده ماه مارس نفت خام خود را بـه قيمـت              به هر حال شركت ملي نفت ايران      

  .روز و نقداً در بازار خواهد فروخت
توان   با اين مقدار توليد مي.  ميليون بشكه افزايش يافته است     5/2توليد روزانه نفت به حدود      

  . ميليون بشكه در روز داشت8/1 تا 6/1راتي به ميزان صاد
انـد كـه      ها و مقامـات رسـمي سـفارت گـزارش كـرده             روزنامه: ييآمريكا تظاهرات ضد  -ح

ريـزي    اي را در روز سـيزدهم مـارس برنامـه           يي گـسترده  آمريكادانشجويان ايران تظاهرات ضد   
اجتماع تظاهركنندگان تقريباً   .  اعتراض نمايند  ر در خاورميانه   كارت  اند تا به سياستهاي جيمي        كرده

  .  انجام خواهد شد بعد از ظهر در دانشگاه تهران3ساعت 
 راهپيمـايي خواهنـد     آمريكاهمچنين گزارش شده است كه تظاهركنندگان به سمت سفارت          

يـانكي بـه   «زدنـد    در ساعت يازده صبح يك اتوبوس كه حامل جوانـان بـود و فريـاد مـي        .كرد
مدير رسمي محوطه سفارت در ساعت دو و چهل         . از مقابل سفارت عبور كرد    » ات برگرد   خانه

و پنج دقيقه بعد از ظهر در محل حضور يافت و نظرات خود را مبني بر ترك محوطه سـفارت                    
  .ني ابراز كرداز طرف كليه كاركنان ايرا

گاوصندوقها قفل هستند، مـا     ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    - محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر
  .ساعت سه و شش دقيقه بعد از ظهر. باز هم منتظر دستور هستيم

  .م كرده است رسماًً اعالگيري خود را از پيمان سنتو ايران كناره:  پيمان سنتو-ط
سـئواالت در رابطـه بـا       ): غيرقابـل رؤيـت بـراي بيگانگـان        - محرمانـه (كننده    ات تهيه ينظر

ي نيز در رابطه با محتواي قانون اساسي به تدريج مطرح  مسايل. شود  رفراندوم به كرات بيشتر مي    
. نـيم ك  يي را مشاهده مـي    آمريكااي اولين تظاهرات ضد     امروز بعد از يك زمان سه هفته      . شود  مي

  .رفراندوم بايد انجام شود) رود وقت دارد از دست مي(براي دولت كنوني 
  

  101سند شماره 
  محرمانه

  1357 اسفند 24 ـ 1979 مارس 14  6846 0130 79: شماره گزارش
  .سي. گتن دي واشن،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
 12 چهاردهم مارس تـا      12اين گزارش اطالعات مربوط به ساعت       ) محرمانه (:خالصه -16

اطالعات ارائـه شـده شـامل مـوارد ذيـل           . دهد     به وقت محلي را ارائه مي      1979پانزدهم مارس   
  : است

، ادامـه   ، محاكمـه هويـدا     ملـي  دموكراتيـك  به محاكمات، رفراندوم، جبهه      اناعتراض بازرگ 
، ، خردمنـدي اسـالمي طالقـاني      هـاي متـداول خمينـي       تيراندازيها در محوطه سفارت، سخنراني    
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، اعـدامها، شـايعه     روانه شريعتمداري، تظـاهرات در مقابـل سـفارت انگلـستان            پيشنهادات ميانه 
  . و استاندارد غذايي نيروهاي مسلحاستعفاي سنجابي

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
وزيـر    شـب گذشـته نخـست     :  بـه اعـدامها    عتراض بازرگان  ا -الف) محرمانه: (جزئيات -22

در تلويزيون، محاكمات پشت درهاي بسته و شيوه انجام اعـدامها را محكـوم              » مهدي بازرگان «
او از . شـود و نـه از خـارج    او همچنين اظهار داشت كه دولت از داخل كشور تهديـد مـي          . كرد

. يان خواست كه سر كالسهايشان برگشته و از پرسه زدن در اطراف شهر پرهيـز نماينـد            دانشجو
او گفت كه كارگران نبايستي مديريتها را از طرف خويش نـصب نمـوده و موجـب مـشكالت                   

انـد، اظهـار      چنـين هيـاهويي بـه راه انداختـه          او از اينكه زنان بر سر حجاب اين       . بيشتري گردند 
 5زود موقعي كه من زمام امور كشور را به دست گرفتم، ذخاير ملي              وزير اف   نخست. تأسف كرد 

  .  ميليارد تومان شده است20ميليارد تومان بود در حاليكه اكنون بالغ بر 
پخش برنامه او با تالوت آيات قرآني كه بـر ايمـان، حاجـات، شـكيبايي، كوشـش، كـار و                     

  .داشت، پايان يافت تأكيد مهرباني و صميميت
 در برابر عموم    اگرچه بازرگان ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر

. نمايد، ولي شايد از دوران صدارتش چند روزي باقي نمانده باشـد               با سروصدا از خود دفاع مي     
رانيـان  پيداسـت كـه اي    (مخالفت او با محاكمات، ناتواني آشكار او از گردانـدن چـرخ اقتـصاد،               

توانند اين مطلب را درك كنند كه ماههاي زيادي وقت الزم است تـا اقتـصاد روال طبيعـي                     نمي
چنـين هيـاهوي بـزرگ بـه راه           جماعـت زن ايـن    «و پاسخ ساده او بـه زنـان         ) خود را پيدا كند   

  .وزيري او ديري نپايد موجب خواهد شد كه نخست» اند انداخته
وزيـر  .  سال افزايش يافت   18 سال به    16 دادن از    محدوديت سني براي رأي   :  رفراندوم -ب

 نظـارت بـر انتخابـات را تـشكيل          هيأتهايسريعاً  «كشور به كليه نواحي انتخاباتي دستور داد تا         
البـدل خواهنـد      به اضافه اعـضاي علـي     » معتمدين مقيم محل  « نفر از  5 متشكل از    هيأتها» .بدهند
  .بود

اي بـراي جلـب       جانبـه      ملـي كوشـشهاي همـه      دموكراتيكجبهه  :  ملي دموكراتيك جبهه   -ج
گزارش شده كه گروههاي    . كند  حمايت مردم، كارگران، معلمين و نويسندگان به طرف خود مي         

رهبـر جبهـه   » اهللا متـين دفتـري   هـدايت «هاي تـشكرآميزي بـراي      فداييان و مجاهدين خلق نامه    
  .اند  فرستاده ملياتيكدموكر
بـا پـشتيباني ايـن دو گـروه،        ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگـان     -محرمانه (كننده  تهيهات  ينظر

  .ترين احزاب در دولت ايران تبديل خواهد شد  احتماالً به يكي از قويجبهه دموكراتيك ملي
را » هويـدا « محاكمـه    دهند كه يك دادگاه انقـالب       ها گزارش مي    روزنامه:  محاكمه هويدا  -د

گناهي اعالم كرد كه تنهـا        او نيز با تأسي جستن به ديگر متهمين، با اظهار بي          . شروع كرده است  
  .كرده است از اوامر شاه پيروي مي
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هـا را     چـه كـسي محاكمـه     ):  غيرقابل رؤيـت بـراي بيگانگـان       -محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر
احتماالً او نيـز از همـان نتـايج و          . شد  كند و يا تحت چه قانوني اين محاكم عمل مي           هدايت مي 

  .آزاديهايي كه در دادگاه براي رهبران سياسي سابق وجود داشت، برخوردار خواهد شد
شب قبل نيز بيش از شبهاي گذشـته، محـافظين          : قه سفارت ادامه دارد    تيراندازي در منط   -  ه

 3 شب الـي     11مابين ساعت   . ايراني عدم كنترل و آموزش نظامي خويش را به نمايش گذاشتند          
  . صبح تيراندازي شديدي در منطقه سفارت درگرفت

ك رفت توسط يـ     يك مقام سفارت هنگامي كه از اقامتگاه سفارت به سوي درب شمالي مي            
كـرد كـه مـشغول     شد، شايد او فكر مـي   گارد نيروي هوايي مسلح آماده تيراندازي اسكورت مي       

اما برعكس در اقامتگـاه وابـسته دفـاعي واقـع در            . يي است آمريكاانجام وظيفه حفاظت از يك      
شب نسبتاً آرام بود؛ و تنها صداي تيراندازيهاي گـاه بـه گـاهي در طـول شـب                   » نياوران«منطقه  

  .دش شنيده مي
:  و پيشنهادات معتدل شـريعتمداري     ، خردمندي اسالمي طالقاني    سخنراني متداول خميني   -و

ايي بود كـه خطـاب بـه گروهـي از كارمنـدان              به مردمش شامل هشداره    سخنراني اخير خميني  
ما هنـوز در نيمـه   «: العظمي گفت اهللا آيت. كردند، ايراد شد    با ايشان ديدار مي    مخابرات كه در قم   

جنايتكـاران خـارجي و     . كننـد     راه هستيم، و هنوز در بين ما جنايتكاران و خائنـان زنـدگي مـي              
هـاي آنـان را    شما بايد هوشـيار بمانيـد و توطئـه   . اند  تهخواران هنوز دست از سر ما برنداش    نفت

 طي يك مصاحبه رايويي و در يك گفتگوي بسيار خردمندانه و بـا اتكـاي                طالقاني» .خنثي كنيد 
تكـاني    به نفس از تمامي ايرانيان خواست كه عيد نوروز را همراه با تالش سراسري براي خانـه                

كننـد بايـد آستينهايـشان را         تمام ايرانياني كه در شهر زندگي مي      «او اظهار داشت    . شن بگيرند ج
اسالم طهارت و پاكيزگي كامل و پاكيزگي درون و         «كه   و شهرها را تميز نمايند چون     » باال بزنند 

 ايرانيهـا «او همچنين در دفاع از دولـت وقـت اظهـار كـرد كـه                » .نمايد  بيرون خانه را مطالبه مي    
 از مردم دعوت نمـود  شريعتمداري. نمايند بايستي جهت تقويت و پيشبرد امور دولت تالش       مي

بايستي حق داشته باشـند       او مجدداً اظهار داشت كه مردم مي      . كه در امور سياسي شركت نمايند     
رو   اهللا ميانـه    آيـت . ب نماينـد  انتخا» بهترين نماينده افكارشان  «كه يك حزب سياسي را به عنوان        

و » كند  مي تأييد   نمايند،   اسالمي را منعكس مي    دموكراتيكاو كليه احزابي را كه افكار       «گفت كه   
. ديروز اصول اين حزب جديد اعالم شـد       . سپس به حزب جديد جمهوري اسالمي اشاره نمود       

 بـر ايـن وجـود دارد    كارگيري اسالم و اهداف اصلي آن، سخناني مبني   در ميان متدهاي آشفته ب    
  .بايستي يك ارتش ملي براي حفظ مرزهاي ايران در مقابل تهديد بيگانگان تشكيل شود كه مي
ما مرتباً شاهديم كـه نظريـات   ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان   -محرمانه (كننده  تهيهات  ينظر

. گـردد    در صفحات اول و بر جلد نشريات درج مي         ري و شريعتمدا  خردمندانه و عملي طالقاني   
هاي   تر و كاراتر نفوذ خويش را بر توده         ، رهبران مسلمان آگاه   »قم« در   و با افول آرام آرام خميني     

  . دهند  مذهبي گسترش مي
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هـاي     و روزنامـه   وابـسته هـوايي سـفارت انگلـيس       : فارت انگلـيس   تظاهرات در برابر س    -ز
 گـزارش   آميـز در برابـر سـفارت انگلـيس          انگليسي زبان از يك تظاهرات نسبتاً آرام و مسالمت        

 نفر متـشكل از دو يـا سـه          1500 اظهار داشت كه تقريباً تعداد       وابسته هوايي انگلستان  . دهند  مي
، گروه به مدت دو الي سه ساعت جهت اعتراض به رفتار با ايرانيان در نقاط ورودي انگلـستان                 

او احـساس نمـوده كـه تظـاهرات سـاختگي بـوده و بـدين وسـيله                  . دست به تظاهرات زدنـد    
  . اهم نمايند را فرخواستند موجبات سرشكستگي انگلستان مي

 بيش از يك سـاعت در       سفير انگلستان » گراهام« ايراني وارد سفارت شده و با        10در حدود   
 نفر تنها يـك نفـر اظهـار داشـت كـه از ورود او بـه                  1500از  . مورد شكاياتشان صحبت كردند   

پاسداران انقـالب جمعيـت را كنتـرل كـرده و در            . اند  او را بازگردانده   ممانعت شده و     انگلستان
  .مذاكرات نيز نقش ميانجي را ايفا نمودند

 منتقل شـده    با اينكه خبر اعدامها از صفحه اول به صفحه دوم روزنامه كيهان           :  اعدامها -]ح[
شد خبري نيست، گزارش شد كـه پـنج          و ديگر از عكس اعداميان كه معموالً در سابق درج مي          

فرمانـده تيـپ    » اكبـر غفاريـان   «نام سرتيپ   . هاي مرگ به ديار عدم شتافتند       ايراني توسط جوخه  
  در اول ليست قرار داشت و سه تن از چهار نفر باقيمانده افسران شهرباني دزفول               زرهي دزفول 

  .بود» نهاوند« نفر آخر گروهبان گارد سلطنتي از و
 را بـه    وزارت امور خارجه شايعات مبني بر استعفاي سـنجابي        :  شايعه استعفاي سنجابي   -ط

  .بيماري به عنوان علت عدم حضور سه روزه او در سر كار ذكر شد. شدت تكذيب كرد
به تمامي پرسـنل نيروهـاي      «ي  ن   قر سپهبدبنا به دستور    : اي مسلح  استاندارد غذايي نيروه   -ي

ديدار » .شود  مسلح، از ژنرال گرفته تا سرباز وظيفه، در حين مدت خدمت يك نوع غذا داده مي               
 مؤيد اين نظر است كـه        فرودگاه مهرآباد  و» تپه  دوشان«وابسته دفاعي و وابسته نيروي هوايي از        

 300هزينـه هـر نظـامي در مـاه          . بايستي با برنج و لوبياي سربازان بسازند        حتي ديپلماتها نيز مي   
  .خواهد بود)  دالر40در حدود (تومان 
فرانـدوم و   مقدمات قبـل از ر    ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    - محرمانه(كننده   ات تهيه ينظر

بسياري از كاركنان دولـت كـه شـامل پرسـنل           . رود  زندگي نوروزي در ايران با آرامش پيش مي       
هـا اعمـال        اي كه توسط كميته     قواعد آزاردهنده . اند    شود هنوز بر سر كار بازنگشته       نظامي هم مي  

 به ايـاالت    ييان و حمل آنها   آمريكاگردد، موجب پيشگيري از نقل و انتقال منظم اثاثيه منازل             مي
  .شود متحده مي

در طول هفته گذشته سفارت مشغول نقل و انتقال اموال شخصي از اقامتگاهها بود امـا ايـن            
از زمـاني كـه اعـضاي كميتـه         .  درصد برنامه تعيين شده پـيش رفـت        40اقدام به ميزان كمتر از      

طالع ثانوي لغو خواستار بازرسي كامل كانتينرها شدند، حمل و نقل هوايي مستشاري نظامي تا ا        
بـه عبـارت ديگـر، آنهـا        . ييان مقيم ايـران ادامـه دارد      آمريكااحساس دوگانه درباره    . شده است 

ييان اينجا باشيد، اما حمايـت دولـت و كمـك شـما بـراي               آمريكاخواهيم شما     گويند ما نمي    مي
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د ارتباطـات وابـسته جديـ     . دوباره جان بخشيدن به اقتـصاد در حـال سـقوطمان را الزم داريـم              
كند، اگـر اعـضاي كميتـه بـه همـراه             سفارت عمالً كند است و موقعي هم كه ارتباط برقرار مي          

هـاي رسـمي برگـزار     ييااز زمـاني كـه گردهمـ   . زنند باشند، مرتبطين از بحث واقعي سر باز مي   
ناهارهـا و شـامهاي سرشـب بـا         . شود، از ميزان ارتباطات وابسته سفارت كاسته شده است          نمي

شكيبايي و تحمـل، بـه طـوري كـه در           .  بدون ايرانيان امري طبيعي شده است      حداقل حضور و  
  .شود شده در نظر ايرانيان دارد به يك ارزش فضيلتي تبديل مي تأكيد قرآن بر آن

  
  102سند شماره 

  1359 اسفند 23ـ 1979 مارس 14  محرمانه
    2944  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  68460008هاي خبري محلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر وابسته نظامي،  رسانه: منابع
  مريكا، وابسته نيروي هوايي آجانسون. اف. سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييد مقام

  1979 مارس 13  ـ14گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 12وضعيت ايران از سـاعت      اين گزارش اطالعاتي درباره     ): بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16

. تظاهرات ضدآمريكايي : دهد، شامل   ه مي ئ ارا 1979 مارس   14 روز   12 مارس تا ساعت     13روز  
. اطالعـات مربـوط بـه نفـت       . قراردادهـاي دفـاعي   . هاي سياسـي    ها شامل شخصيت    ادامه اعدام 

. ل كيهـان اينترنـشنا     تظاهرات ضد روزنامـه   . جبهه ملي . هاي سازمان آزاديبخش فلسطين     فعاليت
  .تظاهرات در مقابل سفارت انگلستان.  وابسته نيروي زميني آمريكااجازه مسلح شدن

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
.  تظـاهرات ضـدآمريكايي    -الـف  )يت براي بيگانگـان   ؤغيرقابل ر  -محرمانه (: جزييات -22

 جمهـور   رئـيس راض بـه سـفر      در اعتـ  )  اسفند 23- مارس   13(هزاران جوان ايراني روز گذشته      
هاي آمريكايي بـه دريـاي عـرب در دانـشگاه تهـران دسـت بـه                    و اعزام ناو    به خاورميانه  كارتر

 هـزار نفـر بـه سـمت دفتـر           5 تـا    3پس از پايان تظاهرات جمعيتي نزديك بـه         . تظاهرات زدند 
 از  17:00اولين گروه در ساعت     .  راه افتادند   و سپس سفارت آمريكا    سازمان آزاديبخش فلسطين  
و » ات بمان    در خانه  كارتر«،  »مرگ بر كارتر  «داد    در حالي كه شعار مي    مقابل سفارت عبور كرد،     

  .»ف كثيمرگ بر كارتر«
دومين گروه كـه تعـداد آنهـا از     . اي از مقابل سفارت عبور كرد       اولين گروه بدون هيچ حادثه    

ايـن گـروه در خيابـان       .  بـه مقابـل سـفارت رسـيد        18:00گروه اول بسيار بيشتر بـود سـاعت         
تظاهركنندگان به مدت يك وساعت نيم شعار دادند        . جمشيد در مقابل سفارت توقف كرد       تخت

يكي از مترجمان پاسـدار محـافظ سـفارت از ناسـزاهايي كـه             » دقيق« ترجمه   .و سرود خواندند  
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دادند از نوع همان شعارهاي تبليغاتي فداييان و سازمان آزاديبخش            تظاهركنندگان به سفارت مي   
هرات فوق  نقطه اوج تظا  . تظاهركنندگان پوسترهايي را به ديوار سفارت چسباندند      .  بود فلسطين

  .  بود و آمريكااسرائيلسوزاندن پرچم 
رسيد كه پاسداران و پرسـنل نيـروي هـوايي محـافظ           به نظر مي  :  مركز تهيه گزارش   نظريات

شايان ذكر اسـت كـه در تمـام طـول تظـاهرات كـه               . سفارت براي دفاع از سفارت آماده بودند      
نيز از » يانكي برگرد به خانه   « كرده بود، حتي يك بار هم شعار         جمعيت در مقابل سفارت تجمع    

يكي از مترجمـان پاسـدار گفـت كـه تظاهركننـدگان ضـدآمريكايي              . تظاهركنندگان شنيده نشد  
او گفت كه تعـدادي از تظاهركننـدگان        . دنهاي آمريكا اعتراض دار     نيستند بلكه فقط به سياست    

سـاختمان سـفارت تنهـا     .  پرسنل سفارت را ندارنـد     اند كه به هيچوجه قصد صدمه زدن به         گفته
 حملـه   ها يا حضور آمريكـا      هر وقت كه بخواهند به سياست     .  در ايران است   نماد مشهود آمريكا  

 بـراي لجـن مـال كـردن وجهـه      كنند هيچ جا بهتر از ساختمان عظيم و قديمي سفارت آمريكـا      
  . نيستآمريكا
 مـرد را محاكمـه و اعـدام         13روز گذشته دادگاههاي انقـالب در ايـران         : ها   ادامه اعدام  -ب
بعضي از آنها به اتهام همكاري با رژيم شاه در سانسور مطالب اعدام شدند، و برخي نيز                 . كردند

غيرنظامي به اتهـام  براي اولين بار شهروندان . از پرسنل پليس مخفي و يا از جالدان رژيم بودند      
همكاري سياسي با رژيم سابق مورد محاكمه قرار گرفتند و يك مالي طرفدار شاه نيز بـه دليـل     

، هـيچ اعتراضـي      يعني آبـادان    اش،   انتخابيه  اينكه در هنگام قتل عام مردم توسط ارتش در حوزه         
ه ديروز اعدام شدند، بـه ترتيـب    هاي مهم سياسي يا نظامي ك       شخصيت. نكرده بود، تيرباران شد   

  :زير هستند
  )خبرگزاري پارس نيوز( سابق خبرگزاري ملي رئيس:  محمود جعفريان-1
ازمان تربيت بدني    س رئيسمقام سابق فرمانده نيروي هوايي و         قائم:  سپهبد نادر جهانباني   -2
  ايران
  مدير سابق خبر راديو و تلويزيون ملي ايران:  پرويز نيكخواه-3
  ها در ايران  سابق زندانرئيس:  تيمسار محمد زند كريمي-4
او بـه حمايـت از      .  در مجلـس   يك روحاني و نماينده سـابق آبـادان       : محسين دانشي  غال -5

  .رژيم شاه و عدم اعتراض به آن رژيم اعدام شد
  فرمانده نيروهاي ضدشورش:  سرگرد منوچهر قشقايي-6

هـا از نظاميـان بـه         ا توجه به گسترش دامنـه اعـدام       ب): محرمانه(ت مركز تهيه گزارش     يانظر
اند، ديروز شاهد اعدام اولين غيرنظاميان        غيرنظامياني كه به اتهام اعمال غيراخالقي تيرباران شده       

با وجود اين، وزير دفاع     . شكي نيست كه غيرنظاميان بيشتري اعدام خواهند شد       . در ايران بوديم  
 خواسته است تا براي تمامي آنهايي كه بـا         اهللا خميني   تداخلي روز گذشته گفت كه دولت از آي       

انـد، عفـو      رژيم گذشته همكاري داشته ولي مرتكب قتل، شكنجه يا غارت اموال عمومي نـشده             
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اين اقدام از آن جهت اتخاذ شده است كه هـراس مـردم خاتمـه يابـد و بـا                    . عمومي صادر كند  
  .  بر سر كارهايشان باز گردنداطمينان خاطر

وزير دفاع، مدني، گفتـه اسـت كـه دسـتوراتي بـراي بـازبيني كليـه              :  قراردادهاي دفاعي  -ج
او همچنين گفته است كه طرح احداث پايگاه نيروي         . قراردادهاي كالن دفاعي صادر شده است     

ون دالر ديگر به يك مجتمع مـاهيگيري تبـديل خواهـد             ميلي 50 در چابهار با اختصاص      دريايي
  .شد

 ميليون بشكه در روز است كـه از ايـن مقـدار             5/2توليد نفت خام ايران هم اينك       :  نفت -د
  .  ميليون بشكه به صادرات اختصاص دارد8/1

شركت ملي نفـت    . افزايش استخراج نفت خام با افزايش توليد گاز طبيعي همراه بوده است           
 به زودي قادر خواهد بود تـا نيازهـاي داخلـي     اعالم كرده است كه شركت ملي گاز ايران        ايران

  . كند تأمين  ميليون فوت مكعب در روز،600كشور را، يعني تقريباً 
هـا، مركـز سـازمان        طبـق گـزارش روزنامـه     : هاي سـازمان آزاديـبخش فلـسطين         فعاليت - ه

 افتتاح خواهـد    خيز اهواز    اعالم كرده است كه به زودي دفتري در شهر نفت          آزاديبخش فلسطين 
  . كرد
 به خبرنگاران گفته است     ر جبهه ملي  ، وزير امور خارجه و رهب     كريم سنجابي :  جبهه ملي  -و

 خواسته است كـه      خواهد داد و از طرفداران جبهه ملي       رأي به جمهوري اسالمي     كه جبهه ملي  
  . ي بدهندأآنها هم به جمهوري اسالمي ر

، وزيـر   است كه كريم سنجابي   اين شايعه بر سر زبانه    ): محرمانه( مركز تهيه گزارش     نظريات
در حال حاضر اين  . امور خارجه، قصد استعفا دارد، ولي شواهد بيشتري از اين در دست نيست            

  . مسئله صرفاً يك شايعه است
در مقابـل   يـك هـزار طلبـه روز گذشـته          : ل كيهـان اينترنـشنا      تظاهرات بر ضد روزنامـه     -ز

 تجمع كردند و خواستار روشن شدن موضع اين روزنامه در           ساختمان روزنامه كيهان اينترنشنال   
 مـارس   15نمايندگان تظاهركنندگان از روزنامه خواستند كه تا روز         . قبال انقالب اسالمي شدند   

 مارس در اين 16 روز شنبه  اسالمي كيهاناش را تغيير دهد وگرنه انجمن هاي سردبيري   سياست
  . ارتباط اقدام خواهد كرد

 در اينجا نيز شاهديم كه يك گـروه ديگـر قـدرت             :)محرمانه( مركز تهيه گزارش     نظريات -
  . كشد سياسي خود را با استفاده از تظاهرات مردمي و تهديد به رخ ديگران مي

. اند كه بار ديگر مسلح شود       اجازه داده وابسته نيروي زميني    سفارت به    پاسداران محافظ    -ح
بـا  . كند  به همراه پاسداران دربهاي ورودي و خروجي سفارت را كنترل مي          وابسته نيروي زميني    

بـه  وابـسته نيـروي زمينـي       ها موافقت كردند كـه        توجه به مشكالتي كه ديروز پيش آمد، ايراني       
  .آيد گام در راه مسلح شدن تفنگداران آمريكايي به حساب مياين اولين . سالح مجهز شود

- 300 به وقت محلي، يك گـروه        10:30 حدود ساعت     تظاهرات در سفارت انگلستان    -ط
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 خـود را بـه       رسيدند تا اعتـراض     نفره از تظاهركنندگان جوان به نزديك سفارت انگلستان        200
دادند كه خواهان ايجاد يك       جمعيت شعار مي  .  اعالم كنند  تهديد عليه ايرانيان در فرودگاه هيترو     
 گـزارش داد كـه رفتـار        وابـسته هـوايي آلمـان     . انـد    بـوده  حكومت اسالمي به رهبـري خمينـي      

 هـيچ تالشـي بـراي ورود بـه          11:45تـا سـاعت     . خواندنـد   انه آرام بود و سرود مي     تظاهركنندگ
  . ديده نشده استمحوطه سفارت انگلستان

، امروز رو به كـاهش      ها در تهران    رسد منحني فعاليت    به نظر مي  ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
تعطيالت آخـر   . ها در تعطيالت آخر هفته است        در آرام كردن ايراني    اين كار هميشگي ما   . است

هفته، به يقين افزايش اقدامات را در پي خواهد داشت، سئوال اين است كه چه اقـداماتي و در                   
  كدام مسير؟

  
  103سند شماره 

  1357 اسفند 23 ـ 1979 مارس 14  محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2949  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  گزارش وضعيت سياسي: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
، تظاهرات ضدانگليسي امـروز      ديروز تهران   ضدكارتر - ييآمريكاتظاهرات ضد :  خالصه -2

كنـد، درخواسـت عفـو        حملـه مـي   » تايم«وزير به مجله       نفر، معاون نخست   12در تهران، اعدام    
 اخـراج    ايـران   نفر ديگر از كاركنان راديـو تلويزيـون ملـي          75عمومي براي مقامات رژيم شاه،      

 بازرسي زندانها، رونـد دسـتگيريها ادامـه دارد، برنامـه             ،شدند، تظاهرات بر عليه روزنامه كيهان     
كند، سازمان آزاديـبخش       از ايران بازديد مي    اعزامي هند  هيأت   راديو به زبان كردي متوقف شد،     

 ٭. در راهپيمايي زنـان    ، نظريات و سخنراني متين دفتري      به دنبال افتتاح دفتري در اهواز      فلسطين
  ).پايان خالصه(

 اجتمـاع    مارس در دانـشگاه تهـران      13 يك جمعيت چند هزار نفري در يك ميتينگ در           -3
  .  اعتراض نماينداي كارتر خاورميانهنمودند تا به سياست 

 در ايـران و      نماينده سازمان آزاديبخش فلـسطين     نالحس  هاي هاني   تظاهرات شامل سخنراني  
 بود كه ايـن راهپيمـايي        دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين    يك راهپيمايي اعالم پشتيباني در برابر     

جمعيـت كـه بـه تخمـين        .  مبدل گرديـد   آمريكاآميز در برابر سفارت       به يك راهپيمايي اعتراض   
بود و  ) ها  و اخبار روزنامه   هزار نفر طبق گزارش      20و تا   ( هزار نفر    10 الي   7ن عيني بين    اشاهد

 در  كارتر«و  »  كثيف سرنگون باد كارتر  «،  »مرگ بر كارتر  «با خود پالكاردهايي حمل و شعارهاي       
داد، حدود يك ساعت طول كشيد تا از برابر سفارت رد شدند كه متناوبـاً                 را سر مي  » خانه بمان 

                                                                 
  .م. ، جمله آخر، دستنويس است در اصل سند٭
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.  خود را سر دهنـد      ضدكارتري -آمريكانمودند تا مشتها را بلند كرده و شعارهاي ضد          توقف مي 
طبـق نظـر    . ميتينگ و راهپيمايي با نظم برگزار شد و هيچ گزارشي از درگيـري نرسـيده اسـت                

مـا فقـط    . شـد    هـدايت مـي    بعضي از منابع اين تظاهرات توسط سـازمان آزاديـبخش فلـسطين           
  .توانيم حمايت احتمالي شوروي در پشت صحنه را حدس بزنيم مي

 مارس يك تظاهرات دو هـزار نفـري كـه عمـدتاً از دانـشجويان تـشكيل                  14 صبح روز    -4
ليـستي سـر دادنـد كـه ايـن       را محاصره و شعارهاي ضدامپريا    شد، مجموعه سفارت انگليس     مي

، كـه بنـا بـه ادعـاي دانـشجويان در مـورد              شعارها به اعتراض عليه سياست مهاجرتي انگلـيس       
تظاهركنندگان وارد امـالك سـفارت نـشدند و پـس از            . آميز است، مبدل گرديد     ايرانيان تبعيض 

  .فرق شدندآنكه سفير با تني چند از نمايندگان آنها صحبت كرد، به آرامي مت
» صـرفاً سياسـي  «ها اعدام دوازده نفر كه نخستين نفـراتش در رابطـه بـا جـرايم               روزنامه -5

در ميان آنهايي كه به داليل سياسي       . اند   مارس خود اعالم كرده    13بودند، را در تيترهاي مورخه      
 سـابق خبرگـزاري   رئـيس  در مقابل جوخه آتش قرار گرفتند، عبارت بودند از محمود جعفريان   

 مدير خبـري سـابق راديـو تلويزيـون          ؛ پرويز نيكخواه   ايران  و معاون راديو تلويزيون ملي     پارس
 در آخـرين دوره مجلـس سـابق و سـپهبد نـادر               نماينـده آبـادان     غالمحسين دانشي  ؛ملي ايران 
 و معـاون سـابق سـتاد طـرح و برنامـه نيـروي              سابق سازمان تربيت بدني ايران     رئيس جهانباني
 سابق زندانها و رئيسي اهللا زند كريم تيمسار ولي: ديگر افراد اعدامي نيز عبارت بودند از    . هوايي
 كـه  بق شاهنشاهي؛ محمد نويـد  افسر گارد سا؛ ستوان منوچهر وثوقي سابق ساواك تهران   رئيس

؛  بـازجوي سـاواك     نـامبرده شـد؛ اميراحمـد كوچـصفهاني        سـاواك » گر  شكنجه«از او به عنوان     
 فرمانـده نيـروي     ين افـسر ضدشـورش؛ سـرگرد منـوچهر قـشقاي          كمـا   دوم حـسين شـاه      ستوان

بـر طبـق يـك      .  گروهبان پليس قم   ؛ آقاحسيني »چماقداران« سردسته   ضدشورش؛ حسين فرزين  
 اعـالم   هاي ديروز مجموع احكام اعدامي كه تاكنون توسط دادگاههاي انقالب           گزارش، با اعدام  

  .احتماالً رقم واقعي بيشتر است. رسد  مورد مي63و اجرا گرديده به 
 وزير به مجلـه تـايم        معاون نخست   مارس، انتظام  13 در يك مصاحبه مطبوعاتي در روز        -5

 مـدعي   انتظـام . مله كـرد  نمود، ح   كه طبق اظهار او مرتباً از شاه به طور مخفيانه پول دريافت مي            
را بـه   » تـايم «در دست دارد و     » شركت تايم «شد كه مداركي مبني بر واريز چكهايي به حساب          

   ٭.هاي مغرضانه در طي انقالب متهم نمود انتشار گزارش
 نوشـته و در     اي است كه اخيراً جيمز بيـل        گرديده، مقاله » تايم« به   آنچه موجب حمله انتظام   

 عاليرتبـه ايرانـي     مو چنـدين مقـا    » يي است آمريكاتا حدي كه بتواند      «آن مدعي است كه انتظام    
. را تكـذيب كـرد    » تـايم «ت نقـل شـده از       انتظـام توضـيحا   .  دارنـد  آمريكاپيوندهاي نزديكي با    

 برخاسـت و از او خواسـت تـا اتهـام             در كنفرانس مطبوعاتي به مقابله با انتظـام        گزارشگر تايم 
                                                                 

  .م .، دوبار آمده است)5(، شماره  در اصل سند٭
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اي انتـشار     ن ديروز بيانيه   ويلسو  .ما. دان» تايم«سخنگوي  . را اثبات نمايد  » تايم«گيري او و      رشوه
  .را تماماً نادرست ناميد» تايم«دهي پهلوي به  داد و اتهامات انتظام مبني بر رشوه

ا براي كليه مربوطين به رژيم       درخواست نمايد ت    دولت تصميم گرفته است كه از خميني        -6
با ارائـه داليلـي مـشابه       . سابق كه عليه آنها مدرك جرمي وجود ندارد، عفو عمومي اعالم نمايد           

 در دفاع خود از ارتش در سخنراني تلويزيوني دو هفته قبل خود به كـار بـرد،                  آنچه كه بازرگان  
 درخواست عفـو عمـومي بـراي كـساني كـه در دوره              مدني وزيري دفاع تصميم كابينه مبني بر      

  .اند را اعالم كرد پهلوي در خدمت ارتش يا كارهاي دولتي بوده
 بـه عنـوان ادامـه پاكـسازي          ايران  هفتاد و پنج نفر ديگر از كاركنان راديو تلويزيون ملي          -7

» انـد  اند يا درحيف و ميل اموال عمـومي شـركت داشـته    دمت رژيم سابق بوده در خ «كساني كه   
.  نفـر رسـيد    125 بـه    اخراج شدند و مجموع كاركنان اخراجي از راديو و تلويزيون ملـي ايـران             

و شصت بورس اهدايي براي تحصيل در خـارج          همچنين لغو يكصد     راديو تلويزيون ملي ايران   
  .را اعالم كرد

شدند، بر عليه روزنامـه       توصيف مي » دانشجوي مذهبي « ديروز بيش از يك هزار نفر كه         -8
.  اعتراض كرده و از روزنامه خواستند كه مواضع خود را در مقابل انقالب مشخص نمايد               كيهان

 مبنـي بـر    در مجلـه تـايم   يـد چـاپ آن بخـش از مقالـه جيمـز بيـل             اين جمعيت بويژه به تجد    
  .اعضاي دولت جديد، معترض بودند» يي بودنآمريكا«

  كه از سـوئيس     طبق گزارش مطبوعات فارسي زبان، ديروز سه نفر بازرس صليب سرخ           -9
 بازديد كردند و در حدود دويست نامه از زندانيان آنجا دريافت داشتند تا            قصر اند از زندان    آمده

 بازديـد خواهـد     اين تيم بازرسي از زندانهاي ديگر در تهـران        . هاي آنها تحويل دهند     به خانواده 
 حقوقـدان برجـسته و   رود كه كريم الهيجـي     انتظار مي . كرد و سپس به شهرستانها خواهد رفت      

  . بازديد نمايدامروز از زندان قصر» كميته دفاع از آزادي و حقوق بشر«عضو 
هنوز اتهامـات او  .  ديروز دستگير شد   ي سردبير مشهور مجله خواندنيها    اصغر اميران    علي -10

  .فشا نشده استا
هـاي كـردي زبـان     ، كليـه برنامـه     ايـران   راديو تلويزيون ملي   رئيسه  زاد   به دستور قطب   -11

هاي راديـويي فـوق قريـب         برنامه.  است  قطع شده   و قصرشيرين  ايستگاههاي راديويي كرمانشاه  
  .شد يك سال قبل شروع شد و معموالً نه ساعت در روز پخش مي

 شـد و طـي      ، ديـروز وارد تهـران      به رياست آشـوك مـه تـا        سه نفره هندي   هيأت    يك -12
 رود كـه ايـن      انتظار مـي  . نيت دولت خويش را به وي اعالم كرد         رسماً حسن  ديداري با بازرگان  

  . ديدار كندامروز در قم با خمينيهيأت 
  كـه در حـال حاضـر از اهـواز           نماينده سازمان آزاديبخش فلسطين     طبق گفته ابوجعفر   -13

  . افتتاح خواهد كرد به زودي دفتري در اهوازكند، سازمان آزاديبخش فلسطين ديدار مي
 در ميتينـگ زنـان در    مـارس متـين دفتـري      11 گزارش مطبوعات در مـورد سـخنراني         -13
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 به علـت    1906خواهي      كند كه ادعا كرده است جنبش مشروطه           از قول او نقل مي     دانشگاه تهران 
اينكه حاميان آن فوراً خلع سـالح شـدند و ارتجـاعيون كنتـرل آن را بـه دسـت گرفتنـد، يـك                        

در سخنان ديگـري، نـسبت بـه پيـشنهادهاي          »  ملي دموكراتيكجبهه  «رهبر  . شكست بوده است  
 بـه خـاطر      ايـران  عدالتي راديو تلويزيون ملـي      جدا كردن زنان و مردان در ميادين ورزشي و بي         

  ٭.ندادن فرصت به مخالفين براي ابراز نظراتشان، اعتراض كرد
  سوليوان

  
  104سند شماره 

  1357 اسفند 24 ـ1979 مارس 15  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2978  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   با خاندان پهلوي مجله تايماتهام ارتباط: موضوع
 در سميناري    و انتظام   در مورد يزدي    يك روز پس از انتشار گزارش اظهارات جيمز بيل         -1

 را بـه  ي مطبوعاتي مجلـه تـايم    در يك مصاحبه  برگزار شده بود، انتظام    كه به دعوت مجله تايم    
 در آن صحبت كرده بود،      انتظام سميناري را نيز كه جيمز بيل      . گرفتن رشوه از شاه متهم ساخت     

پايه  فاصله اين اتهام را بي   كه در مصاحبه حضور داشت بال      خبرنگار تايم . از همين قماش خواند   
، تكذيب نامه رسمي آن شـركت را مبنـي بـر            ، معاون شركت تايم   نودان ويلس . و اساس خواند  

  .اينكه تايم هيچ پولي از شاه يا دولت ايران دريافت نكرده است روز بعد منتشر ساخت
لت ايران دريافـت نكـرده      از شاه يا دو   » سرّي« هيچ پول     هر چند ممكن است مجله تايم      -2

در اينجا فعال بوده و در انتشار چندين كتاب در مـورد            هاي تايم     نامه  باشد، بخش تدوين زندگي   
و ) كه احتماالً از بابت آن پولي هم دريافت كـرده اسـت           (شاه و خاندان پهلوي مشاركت داشته       

شـايد  . كـرد  كه از حمايت خاندان پهلوي برخوردار بود نيز همكاري مـي   » وِن  دانش«با انتشارات   
دهد تايم از اين بابـت از خانـدان پهلـوي پـولي      اي باشد كه نشان مي هاي باطل شده  واقعاً چك 

  سوليوان                                                                                           .تدريافت كرده اس
  

  105سند شماره 
  1357 اسفند 24 ـ1979 مارس 15  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  2995 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  1979 مارس 15 ،گزارش وضعيت ايران: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
دهـد،    اي كه به مناسبت فرا رسيدن عيد نوروز به مردم مي             در پيام ويژه   بازرگان:  خالصه -2

                                                                 
  . م.، دوبار آمده است13(، شماره  در اصل سند٭
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او همچنين از نحـوه     .  از سر دولتش بردارند    كند كه دست     اخطار مي  به منتقدان از جمله خميني    
خواهد كه به حزب سياسي مورد         از مردم مي   شريعتمداري. كند  كار دادگاههاي انقالب انتقاد مي    

پنج نفـر ديگـر     . كند  شديداً به شياطين خارجي حمله مي      خميني. عالقه و انتخاب خود بپيوندند    
شـود و فعـاالن حقـوق بـشر در             آغاز مـي   دادگاه هويدا . هاي اعدام قرار گرفتند     روبروي جوخه 

اي    با صدور بيانيه   فداييان. يابد  نظامي ادامه مي    تشكيل گارد ملي شبه   . كنند  زندان با او مالقات مي    
هاي خـود را بـراي برگـزاري رفرانـدوم             برنامه وزارت كشور . كنند  مياز دولت موقت حمايت     

  .پايان خالصه. انگيز است اي بحث داشتن حجاب همچنان مسئله. كند اعالم مي
اي كه به مناسبت فرا رسيدن عيد نوروز بـه مـردم داد،     در پيام ويژهوزير بازرگان   نخست -3
او . التي را كه دولتش در طول يك ماه تصدي امور مملكت با آن مواجـه بـود، بـر شـمرد          مشك

 را نيز از نيش انتقادات خود مصون نداشـت و گفـت              ،اهللا خميني    آيت  حتي رهبر معظم انقالب،   
د به پابرهنگـان كمـك      خواه  قلبي است و مي     او انسان با احساس، مهربان و خوش      «كه هر چند    

ها و يـا دسـتوراتي صـادر كنـد كـه دولـت را بـه مـشكل                     شود بيانيه   مجبور مي «ولي غالباً   » كند
دهـد كـه      زنند و او هم به دولت دستور مي         هايي مي   مردم به او حرف   « گفت   بازرگان» .اندازد  مي

» .اتوبـوس اقـشار محـروم برسـد       از فروش گوشت يخي جلوگيري كند و يا بـه آب و بـرق و                
 رفتـه    در قـم    گفت هفته گذشته كه با تعدادي از اعضاي هيئت دولت به ديدار خمينـي              بازرگان

توري  و كارآمد باشد بايد پيش از اينكه دس  مؤثرخواهد دولت موقت      بودم به او گفتم كه اگر مي      
 گفت كه انتقاد از دولت هم هـيچ دردي را دوا            بازرگان. صادر كند ابتدا با دولت مشورت نمايد      

شود   وزير مرسدس بنز سوار مي     گويند كه نخست     مي  گفت كه مردم به خميني     بازرگان. كند  نمي
خورند و هر كدام يك زن لخت كنارش      دهند كه انگار مقامات دولت طال مي        ي جلوه مي  و طور 
  ».دارند برند و زحمت ما مي ها فقط عِرض خود مي ولي با اين حرف«دارد، 
هـاي بـدون محاكمـه         از دادگاههاي انقالب نيز شديداً انتقاد كرد و گفت اعـدام            بازرگان -4

او گفت كه سفير يكي از كشورهاي خارجي بـه درسـتي            . »دار كرده است    ب را لكه  شكوه انقال «
هـاي مـذهبي را دارد        به او گفته است كه وقتي يك نهضت انقالبـي كـه ادعـاي احيـاي آرمـان                 

آيد كه اين نوع عدالت نيز        دهد اين شبهه به وجود مي       هاي بسته انجام مي     محاكمات را پشت در   
المللي حمايت از حقوق بشر        خاطرنشان ساخت كه نهادهاي بين     نبازرگا. ملهم از مذهب است   

كردند نقش مهمي در سرنگوني       كه در زمان رژيم گذشته موارد نقض حقوق بشر را گزارش مي           
آور اجراي عدالت در ايران به دولـت          نهايي رژيم شاه داشتند، و حاال همان نهادها از نحوه شرم          

  .اند هاو شكايت كرد
او گفت كـه    (وضعيت اقتصاد   :  در نطق خود به آنها اشاره كرد        نكات ديگري كه بازرگان    -5

و مطالبات غيرمعقول گروههاي مختلف از اقشار محروم روسـتايي تـا            ) كشور ورشكسته است  
يـك   كرد كه دولتش صرفاً يك دولت موقـت اسـت، و حتـي اگـر هـم         خاطرنشاناو  . كارگران

او از هموطنـان    . توانست يك شبه مطالبات همه مردم را بـرآورده سـازد            دولت موقت نبود نمي   
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. كننـد شـديداً انتقـاد كـرد         خود به دليل اينكه هر اتفاقي را حمل بر وجود توطئه خارجيان مـي             
ورهاي ديگر آنقدر كش» .كند  هيچ خطر خارجي ما را تهديد نمي   در حال حاضر،  «:  گفت بازرگان

او . كنند در امور ايران دخالـت كننـد         سرشان به پاييدن يكديگر گرم است كه ديگر فرصت نمي         
خواهنـد    اي هستند كه مـي      اگر چيزي هم باشد از همين داخل مملكت است، چون عده          «: گفت

اميت كشور بـر وحـدت ملـي         براي حفظ يكپارچگي و تم     بازرگان» .نظام قديمي را باز گردانند    
بيند از جمله تمايل سازمان مجاهدين خلق         اي مي   هاي اميدواركننده   او گفت كه نشانه   .  كرد تأكيد

اش و ابراز حمايت سازمان ماركسيستي فـداييان خلـق      به تعديل برخي مطالبات افراطي     اسالمي
  .از دولت

 در پيـامش بـروز داد نـوعي حـس آشـنا را در               نيتي كه بازرگان  صداقت و عقال  :  توضيح -6
 - همين صفات را از خود بروز دادهمين چند هفته پيش بود كه بختيار. آورد انسان به وجود مي  

 .پايان. اي نداشت  هم هيچ فايده و نهايتاً
گويد، هر چند در ارتباط با او هم ايـن سـئوال               نيز خيلي معقول سخن مي      شريعتمداري -7

ها بايـد بـا     مارس گفت كه همه ايراني14او در روز . اي دارد مطرح است كه اين همه چه فايده   
او بـه   . پيوستن به احزاب سياسي مورد عالقه خود نقـش فعـالي در امـور مملكـت ايفـا كننـد                   

هاست كه در سياست مشاركت داشته باشـند، و           ايراني»  ملي و ديني    ظيفهو«مطبوعات گفت كه    
هاي احزاب مختلف استفاده و حزبـي را انتخـاب     خود براي بررسي برنامه بايد از آزادي نويافته  

  .كنند كه نماينده نظرات آنهاست
ي خيانكـاران و      هنـوز سـايه   « هـشدار داد كـه        به كارگران شركت مخـابرات      اما خميني  -8
هاي نفتي دست از تـالش        كشان از سر ملت كوتاه نشده است و جنايتكاران خارجي و انگل             آدم

اند و خطرنـاكتر از       ها با از دست دادن ايران زخم برداشته         امپرياليست«او گفت كه    » .اند  برنداشته
هم اكنون استراتژي آنها اين است كه گروههاي مختلـف را بـه             « گفت كه    خميني» .اند  قبل شده 

هـاي    هوشـيار باشـند و قربـاني دسيـسه        «و به مخاطبانش هشدار داد كه       » جان يكديگر بيندازند  
 يـك جمهـوري      خواهند يك جمهوري ايجاد كنند كـه اسـالمي نيـست،            آنها مي . دشمن نشوند 
  ».ا يك جمهوري دموكراتيك اسالمي با آب و رنگ غربيدموكراتيك، ي

شـدگان از پرسـنل      اعـدام .  اعدام ديگر صورت گرفت    5 دادگاههاي انقالب نيز       در جبهه  -9
 مـارس در اسـتان      14شـد كـه در روز       پليس بودند كه در ميان آنها يك تيمـسار نيـز ديـده مـي              

مطبوعـات همچنـين گـزارش دادنـد كـه          .  گرفـت  هـاي اعـدام قـرار        در برابر جوخه   خوزستان
 دادگـاه انقـالب   « مـارس در برابـر       13وزير پيشين، از روز       هويدا، نخست » ي مقدماتي   محاكمه«

، وكيل و عضو كميتـه دفـاع از حقـوق          كريم الهيجي . در محلي مخفي آغاز شده است     » اسالمي
 و چند زنداني ديگر از جمله يك         بازديد و با هويدا     مارس از زندان قصر    14، روز   بشر و آزادي  

 اده، و حسن پاكروانز االسالم الدين شيخ ، وزير سابق بهداشت شجاعتاجر به نام رحيم علي خرّم
  .اً نيز معاون وزير دربار شده بود، ديدار كرد بود و اخير ساواكرئيسكه زماني 
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اند كه در زنـدان بـا          گفته ها به كريم الهيجي      همه زنداني  بر اساس گزارش كيهان اينترنشنال    
 رضايت خود را از جريـان محاكمـات ابـراز           شود كه هويدا    گفته مي . آنها بدرفتاري نشده است   

  . اند داشته است، هر چند ظاهراً هنوز اجازه داشتن وكيل و مشاور را به او نداده
هـايي حاصـل شـده        نظامي پيشرفت   شبه» گارد ملي «رسد كه در تشكيل يك         به نظر مي   -10
بـر اسـاس    .  مارس آغاز شده اسـت     14هاي شناسايي براي اين افراد از روز          صدور كارت . باشد

، ارتش و روحانيان نظارت      و دادگستري  ها، شورايي متشكل از نمايندگان وزارت كشور        گزارش
وظايف فرماندهي نيز بر عهده ستادي اسـت كـه تحـت            .  خواهد داشت  بر اين نيرو را بر عهده     

 كـه تقريبـاً   شود كه يزدي  تصور مي . كند  وزير، انجام وظيفه مي     ، معاون نخست  نظر ابراهيم يزدي  
عنـوان  به قدرتمندترين شخصيت دولت موقت مبدل شده است قـصد دارد از گـارد فـوق بـه                   

  . نظامي تحت امر خويش استفاده كند نيروهاي شبه
 مـارس خطـاب بـه       14ي سرگـشاده و مفـصلي كـه روز             در نامه   سازمان فداييان خلق   -11
 كـرد ولـي هـشدار داد كـه     تأكيـد وزير منتشرساخت بر حمايت خود از دولـت موقـت       نخست

 بـه خـوبي آگـاه    فداييان«: در اين نامه آمده است. دود شودهاي انقالب بايد مح    اختيارات كميته 
هاي مختلف فقـط بـه رويـارويي     تضعيف حكومت مركزي و دادن كنترل به كميته... هستند كه  

 جنـاح    هاي ملي و جنگ داخلي ناخواسته منجر خواهد شد و همين امر فقـط بـر غلبـه                   نهضت
 مـارس از ايـن ابـراز        14 در پيام نوروزي خـود در روز         انهر چند بازرگ  » .راست خواهد افزود  

 حمايت استقبال كرد ولي احتماالً نامه فوق بيشتر از آن جهت اهميت دارد كه ارزيـابي فـداييان                 
ي بيشتر از يك دولـت      هاي قوي انقالب     از كميته   بدين معني كه فداييان    ؛دهد  خلق را انعكاس مي   
  .ترسند مي خاصيت  موقت ضعيف و بي

 مـارس   30دهندگان در رفرانـدوم       يأ اعالم كرده است كه حداقل سن ر        وزارت كشور  -12
 همچنـين اعـالم كـرد كـه بـه اسـتانداران و       وزارت كـشور .  سـال 16 سال خواهد بود و نه  18

گيـري بـا همكـاري     يأ كشور دستور داده است تا براي نظارت بـر مراحـل ر        فرمانداران سراسر 
با توجه به اينكـه فقـط دو هفتـه بـه            . هاي انقالب دست به تشكيل شوراهاي محلي بزنند         كميته

رود، واقعـاً     تاريخ برگزاري رفراندوم باقي مانده و بيشتر اين وقت در تعطيالت نوروز هدر مـي              
انـداز    بنـابراين، چـشم   . رمشكالت لجـستيكي موجـود فـايق بيايـد        بعيد است كه دولت بتواند ب     

يا برگزاري اين رفراندوم در آخـرين لحظـات بـه تعويـق             : كنيم  رفراندوم را اينگونه ارزيابي مي    
  . انگيز خواهد بود شود كه بسيار بحث افتد و يا چنان ضعيف برگزار مي مي

 مجاهـدين . انگيز است    در مورد لزوم پوشيدن چادر همچنان بحث       هاي خميني    صحبت -13
اند كه در حال حاضر مسايل بسيار مهمتر ديگري در مملكت وجود دارد               اي گفته   با انتشار بيانيه  

شود كه قصد ايجـاد هـرج و          و مطرح ساختن مسئله حجاب فقط به نفع ضدانقالبيوني تمام مي          
 نيـز تقريبـاً همـين        سازمان راديو و تلويزيون ملي ايـران       رئيسه،  زاد  صادق قطب . ندمرج را دار  

در عين حال، زناني    . اند   را بد تفسير كرده    هاي خميني   حرف را زده و مدعي شده است كه گفته        
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 مـارس در مقابـل سـاختمان راديـو و         16رفدار پوشيدن چادر هستند قـرار اسـت در روز           كه ط 
  سوليوان                                                                     .تلويزيون ملي ايران تظاهرات كنند

  
  106سند شماره 

  1357 اسفند 26 ـ1979مارس  17  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3017  ـ تهران،ارت آمريكاسف: از

    مارس17  سياسيگزارش وضعيت: موضوع
  )م متنمحرمانه ـ تما( -1
كند كه دادگاههاي انقالب       را متقاعد مي    خميني بازرگان. شود   محاكمه مي  هويدا:  خالصه -2

سخنگويان دولت موقـت اظهـارات ضـد و نقيـضي دربـاره سانـسور               . بايد تحت كنترل درآيند   
تظاهركننـدگان از   .  از اسـتقرار جمهـوري اسـالمي       حمايت حزب توده  . كنند  اد مي مطبوعات اير 

  .پايان خالصه. كنند  حمايت مي راديو و تلويزيون ملي ايرانرئيسه زاد قطب
دادگـاه  «در    مارس 15، روز   سابق، هويدا  وزير  نخست چنانكه قبالً گزارش شد، محاكمه       -3

  : اتهام به او وارد شد17ها، در همان روز  بر اساس گزارش روزنامه.  آغاز شددر تهران» انقالب
  .االرض  مفسد في-الف
  . محارب با خدا و خلق خدا-ب
 و   و بريتانيـا   اي تحت نفوذ آمريكا     تقالل ايران با تشكيل كابينه     توطئه بر ضد امنيت و اس      -ج

  .حامي منافع امپرياليسم در ايران
 توطئه بر ضد حاكميت ملي با دخالت در روند انتخابات مجلس و انتصاب و عـزل وزرا            -د

  .هاي خارجي در ايران به دستور سفارتخانه
  .نابع معدني كشور از قبيل مس و اورانيوم بذل و بخشش م- ه
 و  هاي امپرياليستي در ايران، به ويـژه فعاليـت ايـاالت متحـده               كمك به گسترش فعاليت    -و

  .ها اش، و تبديل كشور به بازاري براي اين قدرت متحدان اروپايي
 و كشورهاي مرتبط با غرب و سـپس تقاضـاي وام از              دادن درآمدهاي نفتي به شاه، فرح      -ز

  .ها هاي سنگين بابت همان وام آنها و پرداخت بهره
  .هاي كشور  نابودي كشاورزي و جنگل-ح
  .هاي جاسوسي براي غرب و صهيونيسم  مشاركت مستقيم در فعاليت-ط
،  به منظور محو كردن مردم ويتنام       و ناتو  گري نظير سنتو    هاي توطئه    مشاركت در سازمان   -ي

  . و ايران از روي زمينفلسطين
  . عضويت در سازمان فراماسونري ايران-ك
هاي ظالمانه نظير كشتن و مجروح كردن، و توطئـه بـراي محـدود                 مشاركت در سياست   -ل
  . ها ها، مجالت و كتاب ها با سانسور روزنامه ن آزاديساخت
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  . و سپس احراز پست دبيركلي حزب رستاخيزتأسيس -م
هـاي اسـتعمار، از جملـه          گسترش فساد فرهنگي و اخالقي، مـشاركت در تحكـيم پايـه            -ن

  . داد مريكا مي كه حق محاكمه اتباع آمريكايي را به آ»كاپيتوالسيون«مشاركت در احياي 
  .، در فرانسه همدستي مستقيم در قاچاق هروئين به همكاري نخستوزير سابق، منصور-س
هاي سرسپرده، و انتـصاب       هاي كذب، نشر اكاذيب از طريق انتشار روزنامه          تهيه گزارش  -ع

ن شـاه كـه تحـت       سردبيران حلقه به گوش، و اعمال سانسور شديد، همگي با هدف نگاه داشت            
هـايي كـه ظـاهراً         مـارس روزنامـه    17طبق گزارش   . هاي خارجي بود در قدرت      حمايت دولت 

هايي كه در تهيه دفاعيه خـود          به محدوديت  خبرنگارانشان در جلسه دادگاه حاضر بودند، هويدا      
  . داشت، و همچنين كلي بودن اتهامات اعتراض كرده است

، كه جديدترين مايه شـرمندگي قـضايي دولـت موقـت را فـراهم آورده                هويدا محاكمه   -4
 سـفر كنـد و در        را بر آن داشت تا اواخر همين روز شتابزده به قـم            وزير بازرگان  است، نخست 

. د سازد كه فعاليت دادگاههاي انقالب بايد تا حدودي تحت كنترل درآيـد             را متقاع  آنجا خميني 
محاكمات و اجراي احكامي كه به متهمان ابالغ شـده    «:  نيز بيانه زير را صادر كرده است       خميني

. گـردد   قـي مـي    تمامي محاكمات كان لم يكـن تل       از اين پس  بنابراين،  . بسيار شتابزده بوده است   
اگر دولت موقت واقعاً    » .نامه جديدي شده است      موظف به تهيه و تصويب آيين      شوراي انقالب 

 رقم   خارج كند، پيروزي بزرگي براي بازرگان      بتواند كنترل دادگستري را از دست كميته انقالب       
 فعالً صدور شتابزده حكـم اعـدام بـراي          رسد كه بيانيه خميني     ر چه به نظر مي    اگ. خواهد خورد 

 را متوقف ساخته است، ولي بايد ديد كـه آيـا بـه اجـراي عـدالت از سـوي دادگاههـاي           هويدا
ت دولت موقت در اين ارتباط اظهـارات        اي از مشكال    نمونه. انقالب نيز پايان داده است يا خير      

او اذعان داشت كه از تعـداد دقيـق زنـدانيان           .  مارس بود  15 در روز    وزير  نخستانتظام، معاون   
  .اند  اطالعي ندارد زيرا نمايندگان دولت به اين زندان دسترسي نداشتهزندان قصر

ناصر . اند  ه سانسور اخبار ايراد كرده     سخنگويان دولت موقت سخنان ضد و نقيضي دربار        -5
 مارس به خبرنگاران خارجي گفت كه آنها مورد هيچگونـه           15، وزير اطالعات، در روز      ميناچي

كـرد   تأييـد    ،وزير  نخست، معاون   سانسوري قرار نخواهند گرفت، و تقريباً در همان زمان انتظام         
  . شوند ها پيش از خروج از ايران بازرسي مي ا و فيلمه كه عكس

 در  »آري«ي  أ از اعضايش خواست تا در رفراندوم ماه مـارس بـا انـداختن ر               حزب توده  -6
  . صندوق به استقرار جمهوري اسالمي كمك كنند

بل سـاختمان    مارس در مقا   16 كه اكثراً زنان چادرپوش بودند، روز         عده زيادي از مردم،    -7
ه، تظـاهرات  زاد  اين سـازمان، صـادق قطـب   رئيس و در حمايت از   راديو و تلويزيون ملي ايران    

ه، در نطق خود خطاب به جمعيت از مطبوعات خارجي انتقاد كرد و گفت آنها               زاد  قطب. كردند
اند و به همين دليل       هاي واقعي ملت را مالقات نكرده        بازديد كرده و توده    ط از دانشگاه تهران   فق

  .اند ه دادهئتصوير مخدوشي از انقالب ايران ارا
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 پوشـيدن چـادر را   مـسئله  مـارس    16 نيز در يك نطق تلويزيوني طوالني در شب          صدر   بني
  سوليوان                                                            .ورد بحث قرار داد و كالً از آن دفاع كردم

  
  107سند شماره 

  1357 اسفند 27 ـ1979مارس  18  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن، خارجهوزارت امور: به  3030  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   امنيتيگزارش وضعيت: موضوع
  ) تمام متن محرمانه ـ( -1
 مختلفـي كـه     گروههاي.  بهبود يافته است    فوريه 14يتي سفارت از زمان حمله       فضاي امن  -2

وظيفه حفاظت از سفارت را دارند اصوالً مانعي بـراي تـردد در درون محوطـه سـفارت ايجـاد        
ونه تردد بايد با همراهي يك  هرگ22:00ن منع آمد و شد در ساعت        كنند، هر چند طبق قانو      نمي

 فوريه بر ضد كاركنان سـفارت       14خصومتي كه پس از حمله      . نيروي محافظ ايراني انجام شود    
با وجـود ايـن، نكـات       . آميز داده است    جاد شده بود جاي خود را به نوعي كنجكاوي خجالت         اي

شـود، دسترسـي    ها متوجه سفارت مـي  هاي پراكنده كه پس از ساعت    منفي عبارتند از تيراندازي   
 كه مشتركاً وظيفـه حفاظـت از        انضباط  بيمحدود مراجعان به داخل سفارت، و تمايل سه گروه          

نكات مثبت عبارتند از اقدام قطعي بـراي خلـع          . هايشان  براي نشان دادن تفنگ   سفارت را دارند    
 و بدين ترتيب ايجاد يك ساختار فرماندهي        اهللا قصاب ماشاءيد نيروهاي غيرمنظم به فرماندهي      

 توانـستند  محافظان ايرانـي . واقعي كه با كمك آنها بتوانيم به اقدامات امنيتي نظم بيشتري بدهيم          
 مارس در مقابل سفارت برگزار شد كنتـرل كننـد، هـر چنـد               12تظاهرات بزرگي را كه در روز       

  .تحريكاتي از سوي برخي تظاهركنندگان صورت گرفت
 طبق توافق سـفير قـراردادي بـراي نـصب نـرده و تـوري فلـزي بـراي                    : امنيت فيزيكي  -3
كننده گزارش همچنين با توجه بـه         هيهت. هايي كه در معرض آسيب قرار دارند، نوشته شد          پنجره
هاي فوالدي و اجـراي        فوريه به سفارت كسب شد، قصد نصب درب        14اي كه از حمله       تجربه

در حـال حاضـر، امنيـت مـا بيـشتر در دسـت              . برنامه آمد و شد جديدي را براي سفارت دارد        
نترل دسترسـي بـه     محافظان ايراني است ولي گارد محافظان تفنگدار آمريكايي به تدريج دارد ك           

  . اند گيرد و موانع فيزيكي نيز دوباره مستقر شده ساختمان كنسولي را به دست مي
هاي اوليه، سفارت توانـست پـيش از حملـه تمـامي              بر خالف گزارش  :  امنيت روال كار   -4

شـوند و   در حال حاضر مـدارك هـر روز سـوزانده مـي           . اش را نابود كند     شده  بندي  مدارك طبقه 
تجهيزات ارتباط اضطراري هـم اينـك نـصب         . بندي شده بسيار محدود شده است      مدارك طبقه 

  .شده است، و امنيت اين تجهيزات بسيار باالست
كنيم كه چهار سيـستم تلويزيـون          احساس مي  SY/T بر اساس تماس تلفني با       : امنيت فني  -5

م دو دوربين ثابـت را      همچنين در نظر داري   . مدار بسته از راه دور را بتوانيم بخوبي استفاده كنيم         
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تـان    همچنين از پاسخ بموقع   اي    افسر امنيتي منطقه  . هايي را تجهيز كنيم     نصب، و براي آنها محل    
  .به درخواست تجهيزات حفاظتي بيشتر بسيار سپاسگزار است

 2 نگهبان بعالوه    13 در پيامي تكراري درخواستمان براي محافظان تفنگدار را به           :پرسنل -6
TAD   آوريـل تـرك     7 سـفارت را در روز       سـيبي ميتـي   . ايـم   ته آينده كـاهش داده     براي شش هف 
 تامساي  افسر امنيتي منطقه. كنيم فردي براي جانشيني او انتخاب شود كند، و قوياً توصيه مي مي

   . مارس بليط رزرو كرده است28براي خروج از ايران در 
  سوليوان

  
  108سند شماره 

  1357 اسفند 27 ـ1979مارس  18  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3046  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

   مارس18 ،گزارش وضعيت سياسي: موضوع
  ) تمام متن محرمانه ـ( -1
 بازرگـان . خواهد تا به دولت و اقتصاد ياري برسانند         مصرانه از مردم مي    خميني:  خالصه -2

طالقاني در يك مصاحبه مطبوعـاتي دربـاره جمهـوري          . دكن  نيز درخواست مشابهي از مردم مي     
 دفتـر بـاز      در اهـواز   سـازمان آزاديـبخش فلـسطين     . دهـد   اسالمي و عدالت اسالمي توضيح مي     

 در مـورد    الهيجـي . ي مـردم انتخـاب شـود      أ بـا ر   قرار است استاندار جديـد كردسـتان      . كند  مي
 بعد از محاكمات بدون      آخرين اعدام . اعالم راهپيمايي . دهد   توضيح مي  بازديدش از زندان قصر   

  .پايان خالصه. تشريفات قانوني
شـود، و     باره آينـده اقتـصاد ايـران تلقـي مـي           در  آنچه را اولين نطق جدي خميني      كيهان -3

 15در قـم در روز      ] SCOUTING[هـاي اطالعـاتي       همچنين سخنان او خطاب به اعضاي سازمان      
 در نطقي خطاب به ملت، كـه يـادآور سـخنان پيـشين              خميني. مارس را تيتر اول خود قرار داد      

كشور را نجـات    » اقتصاد ورشكسته « بود، از مردم خواست تا با دولت همكاري كنند و            بازرگان
  . دهند

 مارس درخواست مشابهي از مردم كـرده و از كليـه كاركنـان دولـت و                 17 در روز    بازرگان
ي كـار  علـت اصـل  . كارگران بخش صنعت خواسته بود تا كار خود را با جديت از سـر بگيرنـد               

داننـد كـه همچنـان     اي مـي  هـا را انقالبيـون دوآتـشه        نكردن كاركنان دولت و كارگران كارخانـه      
كارمندان سـفارت بـا     . كنند  هاي خاص خود را در نحوه اداره ادارات و كارخانه ديكته مي             سليقه

گوينـد    آنهـا مـي   . اند  تعداد زيادي از كارآفرينان بخش خصوصي و كاركنان دولت صحبت كرده          
 است ديرآمدن سر كار، نوشيدن چاي، كشيدن چند نـخ سـيگار و رفـتن بـه                   ل كارشان شده  روا

ها و ادارات دولتي، كه ظاهراً تضاد         توان داليل مختلفي براي رخوت كاري در كارخانه         مي. منزل
اي گروههـ .  دارد، شـمرد   وزيري و مراكـز كميتـه انقـالب         كاملي با جنب و جوش دفتر نخست      
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گيري درباره روال كـار را از مـديران و            ها همچنان قدرت تصميم     انقالبي در بسياري از كارخانه    
ي كارگران انتخاب شوند،    أاند و اصرار دارند كه مديران جديد بايد با ر           صاحبان آنها سلب كرده   

ت نيـز   كارمنـدان ادارا  . ها به مـردم منتقـل شـده اسـت           كنند كه مالكيت كارخانه     و غالباً ادعا مي   
اظهـارات  .  منفي بر روحيه آنها گذاشته است      تأثيريبالتكليف هستند، و پاكسازي مديران قبلي       

هاي    مختلف، بعالوه بالتكليفي در سياست     مسايلغير رسمي رهبران انقالبي و مذهبي در مورد         
هـا و   زنـد، و ادامـه بازداشـت    ها دامـن مـي   دولت همچنان به هرج و مرج در ادارات و كارخانه         

شوند، مسلماً هـيچ      ها، كه طي آنها گاه افراد مستقيماً از محل كارشان بيرون كشيده مي              ازجوييب
  . سعي در ايجاد آن دارد، باقي نگذاشته استاي براي قبول انضباط كاري كه بازرگان روحيه
ه در يك كنفرانس خبري به انتقادها از اعـدام اخيـر مقامـات              ي روز گذشت  اهللا طالقان   آيت -4

ها بر اساس موازين اسـالمي صـورت گرفتـه        سابق رژيم پهلوي پاسخ داد و گفت كه اين اعدام         
 كه محاكمات مخفيانه صورت گرفته اسـت، گفـت          مسئلهي با تكذيب اين     اهللا طالقان   آيت. است
هـا نيـز نكـات مهـم را منتـشر             اند و روزنامه    دم اجازه حضور در جلسات دادگاه را داشته       كه مر 
 طالقاني.  امنيتي فاش نشده است    مسايلاند، اگر چه گزارش كامل جلسات دادگاه به خاطر            كرده

 گفت شريعت اسـالم هماننـد     شوند،   كه چرا مقامات رژيم سابق اعدام مي       مسئلهدر توضيح اين    
» مفـسدان «قوانين كيفري غرب براي افراد گناهكار حبس مقـرر نكـرده اسـت، زيـرا قـاتالن و                   

او درباره رفراندوم پيـشنهادي توضـيح داد        . بنابراين فقط بايد كشته شوند     پذير نيستند و    اصالح
اسالمي حـاكم   كه جمهوري جديد ضرورتاً يك جمهوري اسالمي خواهد بود، كه در آن قانون              

  . حتي بر آراء يك مجلس منتخب است،
نامـه جديـد      روز گذشته اعالم كرد كه بـه محـض تهيـه آيـين             وزير دادگستري، مبشري   -5

 بـراي    خمينـي  ، مـارس  16دادرسي براي دادگاههاي انقالب و نحوه اجراي احكام طبق دستور           
 ممكن است يـا در      هاي بدون تشريفات قانوني، محاكمه هويدا        محاكمات و اعدام   توقف تمامي 

  و شوراي انقالب   قرار است دولت بازرگان   .  ادامه يابد   و يا در كاخ دادگستري     محل مجلس سنا  
هفده اتهام از قتل عام گرفته تا خيانت و         . نامه جديد حاكم بر چنين محاكماتي را تهيه كنند          آيين

پـيش از دسـتور     .  وارد شده و ظاهراً او هنوز به وكيل مدافع دسترسي ندارد           به هويدا  جاسوسي
  . شده بود صدور حكم اعدام براي هويدا، دادستان خواستارخميني
 دومـين دفتـر خـود را در ايـران            با افتتاح دفتـري در اهـواز       سازمان آزاديبخش فلسطين   -6
 بـدان معناسـت     خيز خوزستان   گويند كه افتتاح اين دفتر در استان نفت         برخي مي . اندازي كرد   راه

هـاي    شوند كه طي چند ماه گذشته ميـدان         ها جايگزين خارجيان ديگري مي      كه بزودي فلسطيني  
  .اند نفتي را ترك كرده

م موافقـت كـرده      مـرد  أي بـا ر    با انتخاب استاندار كردستان    ، بازرگان طبق گزارش كيهان   -7
وزيـر گـام اول را در تحقـق بخـشيدن بـه              اگر اين گزارش حقيقت داشته باشد، نخـست       . است

، روال گذشـته را كـه   مـسئله اين . خواست كردها براي داشتن نوعي خودمختاري برداشته است     
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  . كند كرد، نقض مي طبق آن وزير كشور استانداران را منصوب مي
 بازديـد كـرد، و      ، سخنگوي كميتـه محفاظـت از حقـوق بـشر، از زنـدان قـصر               الهيجي -8
گويد كه هر چند برخي زندانيان به وضعيت كلي زندان اعتـراض داشـتند، ولـي همـه آنهـا                      مي

هايـشان را     مدعي بودند كه به وكيل مدافع دسترسي ندارند و هنـوز اجـازه تمـاس بـا خـانواده                  
 در  مسئلهوزير سابق، نيز از نداشتن وكيل مدافع شكايت داشت كه اين             ، نخست داهوي. اند  نيافته

  .ها به چاپ رسيده بود، انعكاس يافته است هاي او كه در روزنامه بخشي از گزارش بازجويي
 مارس در تمـامي شـهرهاي ايـران بـه           19مري و پليس قصد دارند روز       رنيروهاي ژاندا  -9
  . پيمايي بپردازندراه

كنند و از محـل تجمـع بـه            صبح تجمع مي   10كنندگان در اين راهپيمايي در ساعت         شركت
كنند، كه در آنجا تعدادي از روحانيان برايـشان سـخنراني             سمت نقاط تعيين شده راهپيمايي مي     

  .خواهند كرد
. راهپيمـايي ترتيـب داده اسـت       مارس يك    20 نيز اعالم كرده است كه روز        جبهه ملي  -10

 مارس را براي راهپيمـايي مـشخص        20 نيز قبالً روز      جبهه دموكراتيك ملي   تأسيسحزب تازه   
  .كرده بود

 طي آنچه كه اميدواريم آخرين اعدام پس از محاكمات بدون تشريفات قـانوني باشـد،                -11
 مارس روبروي جوخه اعدام قـرار  16، در روز  پليس قمرئيسي، راننده معاون    اصغر حداد  علي

  .گرفت و تيرباران شد
ا المللي تلفـن بـل آمريكـ         متخصص و كارمند شركت بين     850ها    طبق گزارش روزنامه   -12

هـا بـا ايـن        روزنامه. اند   حقوق گرفته  ات ايران  كارمند ايراني شركت ملي مخابر     25500بيشتر از   
 دالر بـراي هـر يـك از كارمنـدان     224000ادعا كه در قرارداد ايـن شـركت حقـوقي برابـر بـا               

آمريكايي تعيين شده بود، گزارش دادند كه پروژه پرهزينه فوق عمدتاً به منظور بهبـود سيـستم                 
  .لح در حال اجرا بوده استارتباطات نيروهاي مس

  سوليوان
  

  109سند شماره 
  1357 اسفند 28 ـ1979 مارس 19  محرمانه 

    3085 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  68460008، مقامات سفارت، منبع دفاعي وابسته دفتر پرسنل داخلي، خبري هاي رسانه: منابع
  1979 مارس 18 ـ 19گزارش وضعيت ايران، : موضوع

 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24 اين گزارش وقايع     )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16
نيـروي هـوايي    : دهـد، شـامل     ش مي  پوش 1979 مارس   19 روز   12:00 مارس تا ساعت     18روز  
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  .و آزادي مطبوعات. نفت و گاز. سنجابي. افغانستان  وارتش ايران. ايران
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ):  براي بيگانگانرؤيتغيرقابل  -محرمانه (: جزييات-22
عبـاس  . گير شده اسـت  نيروي هوايي زمين )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    - محرمانه( -الف
  مارس ابراز داشت كه بخش عمده نيروي هوايي ايـران          18، سخنگوي دولت، در روز      اميرانتظام

درصـد ناوگـان    95او گفـت كـه   . گير شده اسـت  به علت عدم تعميرات و نگهداري الزم زمين       
هـاي    گيـر شـده اسـت، و سيـستم           هليكوپتر در حال حاضـر زمـين       900هوايي ايران متشكل از     

  .هواپيمايي ديگر كشور نيز همين شرايط را دارند
در طول دو سـال گذشـته شـاهد بـوديم و گـزارش              ) محرمانه: ( مركز تهيه گزارش   نظريات

و تهيـه قطعـات كمبودهـايي        تأمين    در زمينه نگهداري، قطعات، و     داديم كه نيروي هوايي ايران    
ظاهراً با نزديك شدن پيروزي انقالب و خروج كاركنان خارجي از ايران، نيـروي هـوايي                . دارد
رسـد پـس از فروپاشـي         به نظر مـي   .  در زمينه تعمير و نگهداري از برنامه خود عقب افتاد          ايران
 ارتش و در جريان پاكسازي بسياري از پرسنل با تجربه آن، مشكل تشديد شـده و نتيجـه                   نظام

  .مصرف در جهان بوده است ترين نمايشگاه هواپيماهاي بي آن ايجاد پرخرج
 بـراي   هـا، مـرز ايـران و افغانـستان          بـر اسـاس گـزارش     ): محرمانـه  (افغانستان -  ايران -ب

پناهندگان افغان  .  مارس بسته شد   18جلوگيري از ورود سيل پناهندگان افغان به كشور در روز           
هاي خونيني كه در هرات گزارش شده اسـت، در حـال تـرك كـشور خـود                براي فرار از جنگ   

هاي سرشناس ايراني كشتار مسلمانان در ايـن   اهللا در طول دو هفته گذشته دو تن از آيت   . هستند
 ابـراز كـرده     كي هرتهاي خبري، دولت      طبق گزارش . اند  نشين را محكوم كرده      شيعه  منطقه عمدتاً 

 نيروي نظامي را با لباس مبدل به اين استان مرزي اعـزام داشـته     7000است كه ايران نزديك به      
  . كنندتا براي دولت او ايجاد مشكل 

 در مورد اتهامـات وارده از  »هيچ اظهار نظري«، دولت ايران   مارس 18 روز   21:30از ساعت   
  . مبني بر تجاوز به خاكش نكرده استسوي دولت افغانستان

اگر چه شور و شوق انقالب در ايران هنوز باالست،          ): محرمانه( مركز تهيه گزارش     نظريات
  به درون خاك افغانـستان د اصالً نيرويينرسد كه نيروهاي مسلح ايران بتوان  ولي بعيد به نظر مي    

ها كه احتماالً صحت دارد، مرز بسته         بر اساس گزارش روزنامه   .  نفر 7000د، چه رسد به     نبفرست
كنيم كه دليل اصلي بستن مرزها تالش دولت ايـران بـراي اخـراج و                 ولي ما احساس مي   . است

  . جلوگيري از ورود سيل پناهندگان افغان باشد
): محرمانـه (كننـد      در مورد رفرانـدوم ابـراز نظـر مـي          ، و كانون وكال   ، فداييان ين مجاهد -ج

اي حمايت خود را از استقرار جمهـوري اسـالمي             روز گذشته با صدور بيانيه     سازمان مجاهدين 
. ن، در اين بيانيه آمده بود كه جمهوري اسالمي نبايد به مردم تحميل شـود  با وجود اي  . ابراز كرد 

در عين حـال يكـي   . آنها بايد بتوانند نظرات خود را در مورد انواع مختلف جمهوري ابراز كنند          
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بار مردم به انتخـاب بـين دو نـوع          اج« اظهار داشته است كه       خلق از سخنگويان سازمان فداييان   
 ضمن ابراز حمايت    طبق يك گزارش خبري ديگر، كانون وكال      » .حكومت توهين به ملت است    

  . بندي سئوال رفراندوم آتي را تغيير دهد  از او خواسته است تا جملهاز دولت بازرگان
تك «سه گروه ديگر نيز به جمع مخالفان با رفراندوم          ): نهمحرما( مركز تهيه گزارش     نظريات

اگر قرار باشد سـئوال فـوق   . اند كه يازده روز بيشتر به برگزاري آن نمانده است    پيوسته »سئوالي
عالوه بر اين، اگر دولت نتوانـد شـرايط         . تغيير كند، رفراندوم در ماه مارس برگزار نخواهد نشد        

ي نخواهد داد، و اگر رفرانـدوم برگـزار نـشود، مـردم             أد، كسي ر  برگزاري رفراندوم را مهيا ساز    
 حتمـاً   به نظر دفتر وابسته نظـامي     . بيشتري به توانايي دولت براي اداره كشور شك خواهند كرد         

ايـن   مخالفـت كننـد،      رفرانـدوم حتي اگر بـسياري از گروههـا بـا          . گيري انجام خواهد شد     يأر
 و فرصت بيشتري در اختيار ملـت جديـد قـرار            گانرفراندوم مشروعيت بيشتري به دولت بازر     

  . خواهد داد
انـد كـه قـرار اسـت          مطبوعـات گـزارش داده    ): طبقه بندي نشده  ( رژه همبستگي نظامي     -د

 مـارس در    19 خـود در روز      »همبـستگي «نيروهاي مسلح، پليس و ژاندارمري براي نشان دادن         
 دليل برگزاري اين رژه ظاهراً نـشان دادن همبـستگي بـا دولـت               .تمام شهرهاي ايران رژه بروند    

شـود و در آنجـا        ها ختم مـي     ها شروع و به برخي ميدان       ، رژه از پادگان   در تهران .  است بازرگان
  . روحانيان برجسته شيعه براي سربازان سخنراني خواهند كرد

 ستاد نيروهاي مسلح از عموم مردم خواسته است تا به اين            رئيس،   قرني ]اهللا  ولي[محمدعلي
  . راهپيمايي سراسري ملحق شوند

، وزير امور خارجـه، روز گذشـته بـه سـر كـارش              سنجابي): طبقه بندي نشده   ( سنجابي - ه
  . ها بود، فرو نشاند در مورد استعفايش بر سر زبانبازگشت او شايعاتي را كه . بازگشت

هـاي    در ميـدان  » بيدبلند«ات  تأسيسها،    بر اساس گزارش  ): طبقه بندي نشده  ( نفت و گاز     -و
اين حجم گاز براي    . كند   ميليون فوت مكعب گاز توليد مي      8 تا   7نفتي جنوب ايران روزانه بين      

 ميليون بشكه در    5با وجود اين، توليد نفت بايد به تقريباً         . رآوردن نياز روزانه ايران كافي است     ب
 دارد، بـه    روز برسد تا گاز كافي براي صدور و اجراي تعهداتي كه ايران در قبال اتحاد شوروي               

  . دست آيد
، تبليغات و امور خيريه بـا صـدور    وزارت اطالعات ): بندي  بدون طبقه ( آزادي مطبوعات    -ز
اي اعالم كرده است كه انتشار هرگونه مجله يا روزنامه بدون مجوز ايـن وزارتخانـه جـرم              بيانيه

  . بزرگي محسوب خواهد شد
 هـاي تهـران     هاي بدون مجوزي كـه در خيابـان         سخنگوي اين وزارتخانه با اشاره به روزنامه      

خواهـد    ها را ندارد بلكه مي       گفت كه دولت قصد جلوگيري از انتشار اين روزنامه          ود،ش  ديده مي 
  . انتشار آنها را قانونمند كند

 مبـدل   »جـرم «اين اقدام كوچك كه انتشار آزاد را به         ) محرمانه: ( مركز تهيه گزارش   نظريات
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رج از ايران مخـابره     هايي كه به خا     ساخته، عالوه بر اظهارات هفته گذشته مبني بر بازرسي فيلم         
  .  شوند، چيزي شبيه به سانسور است مي

  
  110سند شماره 

  1357 اسفند 28 ـ1979مارس  19   استفاده محدود اداري
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3086  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  79ز مارس 181324 گزارش لندن: مرجع
  كند دولت موقت ممنوعيت سفر را لغو مي: موضوع

 18ي در روز    در يـك مـصاحبه مطبوعـات        وزير،   ، معاون نخست  انتظام): بندي  بدون طبقه  (-1
هايي را كه اجازه خـروج از كـشور را ندارنـد         مارس اعالم كرد كه دولت موقت فهرست ايراني       

 مارس بـه خـارج از   19توانند از  تكميل كرده است، و به همين دليل تمامي شهروندان ديگر مي 
  . كشور سفر كنند

خواهند   ، كساني كه مي   سرويس داخلي تهران  ) تلگرام جداگانه ( مارس   18طبق گزارش روز    
  :از كشور خارج شوند بايد مراحل زير را طي كنند

 متقاضيان بايد شناسنامه، گذرنامه و عكس خـود را بـه اداره گذرنامـه در تهـران تحويـل                    -
  . دهند
  . متقاضيان بايد يك فرم پرسشنامه را پر كنند-
مامي كاركنان سابقي كه در      تمامي كاركنان دولت، اعم از كشوري و لشكري، و همچنين ت           -

هايشان مبني    نامه كتبي از سازمان     اند، بايد اجازه    طول سه سال گذشته بازنشست و يا اخراج شده        
  . ه دهندئبر بالمانع بودن خروج آنها از كشور ارا

آموزشـي خـارج از كـشور و مـدارك      مؤسـسه   دانشجويان بايد گواهي پـذيرش در يـك   -
  . ه دهندئمربوطه ديگر را ارا

 ساعت به اداره گذرنامه مراجعه كنند، و اگـر نامـشان در فهرسـت          72متقاضيان بايد پس از     
  . الخروج از كشور نبود، گذرنامه و اجازه خروج از كشور به آنها داده خواهد شد افراد ممنوع

كنيم كه اين تحول موجب افزايش فشار بر سفارت         بيني مي  پيش) استفاده محدود اداري  ( -2
با وجود اين، در حال حاضـر، شـرايط امنيتـي           . رگيري روند عادي صدور ويزا بشود     براي از س  

 19 را در تماسي كـه روز        مسئلهسفير قصد دارد اين     . براي از سرگيري اين روند مناسب نيست      
 خواهد داشت، به او خاطرنشان سازد و تـذكر بدهـد كـه مـا حتـي از دسـت               مارس با بازرگان  

در آخـر   .  كه دولت موقت براي نگهباني از سفارت گماشته است، در امـان نيـستيم              »فظانيمحا«
كنـد، وارد     ً بخش كنـسولي در آن فعاليـت مـي         هفته، تعدادي از اين افراد به ساختماني كه موقتا

اين اقدام ظاهراً براي تالفي آن بود كه چند روز پيش بـه             . هاي تلفن را قطع كردند      شدند و سيم  
  . فته بوديم نبايد در آن ساختمان بخوابندآنها گ
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الخروج از ايران نكرد، ولـي   اي به تعداد افراد ممنوع    اشاره انتظام )استفاده محدود اداري  ( -3
  .است  نفر در اين فهرست قيد شده20000ايم كه تقريباً نام  ه شنيد

  سوليوان
  

  111ه سند شمار
  1357 اسفند 28 ـ1979مارس  19  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3093  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
   مارس19  سياسيگزارش وضعيت: ضوعمو

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
قصد ايران براي پيوسـتن     . نظر است  گزاري رفراندوم هنوز مايه اختالف    نحوه بر :  خالصه -2

، دسـتگيري رياضـي   . شـود   هاي مطبوعاتي سانسور نمي     ها و عكس    فيلم. به جنبش غير متعهدها   
هـاي     در امور داخلي ايران دخالت نخواهند كرد، ولي اقليت         كردهاي عراق .  سابق مجلس  رئيس

نيروهـاي ارتـش، پلـيس و ژانـدارمري در حمايـت از انقـالب               . قومي هنـوز ناراضـي هـستند      
  .پايان خالصه. كنند راهپيمايي مي

 مـارس از دولـت موقـت     18اي در روز       با صدور بيانيـه     سازمان اسالمي مجاهدين خلق    -3
بـه نظـام جمهـوري اسـالمي، از         » نه« و   »آري«خواست تا با محدود نكردن سئوال رفراندوم به         

در ايـن بيانيـه ضـمن    . لطمه زدن به رفراندوم و انتخاب نوع حكومت در كشور خودداري كنـد     
 بـه نظـام پيـشنهادي جمهـوري، گفتـه شـده بـود كـه                  اكثريت قاطع مردم    رأي ابراز اطمينان از  

 را در داخـل و خـارج كـشور نـزد            بندي سئوال مطرح شده در رفراندوم نهضت اسـالمي          جمله
  . جهت جنبشي ديكتاتوري و انحصارطلبانه جلوه خواهد داد افكار عمومي بي

وزارت كـشور تـصميم گرفتـه    وزير اعالم كرد كـه       درباره همين موضوع، معاون نخست     -4
ايـن  . ي نباشـد  أهـاي ر    دهنـدگان بـر روي برگـه        رأي است كه احتياجي به نوشتن نام و آدرس       

 گفت كه براي جلوگيري     انتظام. گيري اتخاد شده است     يأتصميم متعاقب انتقاد مردم به نحوه ر      
خورد و انگشتشان با جوهر پـاك نـشدني           ميدهندگان مهر     يأاز تقلب در انتخابات، شناسنامه ر     

. گيري نيز موجب بروز اختالف نظر شـود         يأرود كه اين نحوه ر      حتي انتظار مي  . شود  آغشته مي 
شان مهر نخـورده      عالوه بر اين، از همين حاال شايعاتي بر سر زبانهاست كه افرادي كه شناسنامه             

  . اشتباشد بعد از رفراندوم حق خروج از كشور را نخواهند د
 مارس خود اعالم كـرد كـه ايـران رسـماً            18 همچنين در مصاحبه مطبوعاتي روز        انتظام -5

او گفت كـه    . تقاضاي عضويت در جنبش كشورهاي غيرمتعهد را تسليم اين جنبش كرده است           
  . اتخاذ شده استتصميم براي اينكار متعاقب تصميم براي خروج از پيمان سنتو

هـاي   ها و فـيلم   باالخره اينكه انتظام از موضع قبلي خود عقب نشست و گفت كه عكس        -6
. شود مشمول طرح بازرسي دولت موقت نخواهند شـد          خبري كه به خارج از كشور مخابره مي       
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 توانند با پذيرش كتبي مسئوليت      مي در ايران دارند مي    ئهايي كه نمايندگي دا     او گفت خبرگزاري  
قابـل    او نگفت اگر مطلب گـزارش شـده بعـداً غيـر           .  پرهيز كنند  مسئلههاي خود از اين       گزارش

  . قبول تشخيص داده شود، چه پيامدهايي خواهد داشت
 مارس دستگير شد و هم اينك در زندان         17 سابق مجلس در روز      رئيس،   عبداهللا رياضي  -7
دستگيري او به همراه دو تن از بازرگانان سرشناس كشور دو روز پس از              . س است  در حب  قصر

وزيـر     در مورد دادگاههـاي انقـالب تـسليم نظـر نخـست            گيرد كه ظاهراً خميني     آن صورت مي  
 اهللا و حمايت رسمي مجاهدين      يه آيت  حاكي از آن است كه عليرغم بيان       مسئلهاين  . ن شد بازرگا

 هنوز اختيارات خود در اجراي قانون را به دولت موقت           از مهار دادگاهها انقالب، كميته انقالب     
ايـم كـه تمـامي     ده شـني  از سوي ديگـر، از يـك منبـع نزديـك بـه خمينـي              . واگذار نكرده است  

  .  نفر به مناسبت شروع سال جديد مورد عفو قرار خواهند گرفت12دستگيرشدگان به جز 
 ضمن ارسال پيام تبريك به دولت موقت گفته است كه            عراق  حزب دموكرات كردستان   -8

 آزاد و    بـراي خودمختـاري در درون مرزهـاي يـك عـراق             عراق عليرغم ادامه مبارزه كردها در    
در عين حال، يك كـرد      .  در امور داخلي ايران دخالت نخواهند كرد       دموكراتيك، كردهاي عراق  
 كه از طرف دولت موقـت بـراي تحقيـق و          شديداً به اسماعيل اردالن    ايراني به نام مجيد وثوقي    
وثـوقي معتقـد اسـت كـه     . يت يافته است، تاخـت مأمور هاي كردستان  تفحص در مورد ناآرامي   

 در سال گذشته از حاميـان بلندپايـه ايـن حـزب بـوده               اردالن به هنگام انحالل حزب رستاخيز     
  .است
 و دولـت موقـت      تي كه از سـوي خمينـي      أهاي قومي، هي     در ارتباط با اقليت     نهايتاً اينكه  -9

   به اين منطقه اعـزام شـده بـود،         هاي استان گرگان    آرامي تركمن   براي تحقيق و تفحص درباره نا     
  .هاي خشمگين قرار گرفت مورد ضرب و شتم تركمن

، و   مـارس در تهـران     19ا واحدهاي ارتش، پليس و ژانـدارمري در روز          ه   طبق گزارش  -10
راهپيمـايي فـوق بـراي نـشان دادن حمايـت ايـن             . شهرهاي ديگر ايران به راهپيمايي پرداختند     

رژه يـك واحـد   . ها از انقالب ايران و ايجاد يك جمهوري اسالمي ترتيب داده شده بود           سازمان
هاي جمشيديه كه يكي از كاركنان سفارت شاهد آن بود، حكايـت از               كارتشي در نزديكي شهر   

افسران اندكي در اين رژه     . ثري تبديل شود  ؤآن داشت كه ارتش هنوز نتوانسته است به نيروي م         
حــضور داشــتند، و در واقــع ظــاهراً رهبــري رژه را تركيبــي از پرســنل غيرنظــامي، و احتمــاالً 

  . عهده داشتند، بر مجاهدين
هاي مختلفي به تن داشـتند، ظـاهراً موهـاي خـود را از زمـان                  نيروهاي رژه رونده يونيفورم   

پيروزي انقالب در يك ماه پيش اصالح نكرده بودند، و چند روز متوالي نيـز صـورت خـود را             
 آميـز  كردند حامل شـعارهاي غيـر تـوهين    هايي كه با خود حمل مي      بيشتر پرچم . نتراشيده بودند 

درباره همبستگي اسالمي بود، ولي يك جوان كـه پـشت بلنـدگو در خـودرويي نشـسته بـود،                    
  سوليوان                                                                  .داد شعارهاي شديداً ضدآمريكايي مي
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  112سند شماره 
  1357 اسفند 28 ـ1979 مارس 19  محرمانه

  وزارت امور خارجه : به   ٭310] ؟[ ـ راكيسبلم.بي.جي: از
  مالقات با يكي از رهبران مذهبي به نام محمد بهشتي: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
رتبـه    دسـتياران عـالي   در ديداري يك ساعته بين نمايندگان سفارت و يكـي از            :  خالصه -2

 را درك و بـا آنهـا        هـا   ها صبورانه سـعي دارنـد آمريكـايي         ، ايشان ابراز داشتند كه ايراني     خميني
ها موجب شدند شاه بيشتر از آنچه كه بايد بر سر             همكاري كنند، هر چند كه معتقدند آمريكايي      

او . ريكا مناسبات خود را كامالً با رژيم مخلوع شـاه قطـع كنـد             او پيشنهاد كرد كه آم    . كار بماند 
 در مورد امنيت اتباع آمريكايي در ايران و همچنين شرايط كاري            همچنين پذيرفت كه با خميني    

  .پايان خالصه. ها صحبت كند بهتر براي آمريكايي
 ت به همراه تامـس راكيسب سفارت آمريكا، لم، مسئول بخش سياسي  1978مارس  19 روز   -3

 اين ديدار را مهدي روغنـي     . اش ديدار و گفتگو كردند       در خانه   با دكتر محمد بهشتي    و مترينكو 
 كه يك روحاني است، عالوه      آقاي بهشتي . ه حضور داشت  ترتيب داده بود كه خود نيز در جلس       

 نيـز   حـزب جمهـوري اسـالمي   رئـيس شود   محسوب ميرتبه خميني  بر اينكه از دستياران عالي    
نظـور سـاماندهي و شـركت در رفرانـدوم، و همچنـين      هست كه در حدود سه هفته پيش بـه م     

 با يـادآوري ديـدار دو       بهشتي.  تشكيل شد  انتخابات آتي مجلس به نمايندگي از نهضت اسالمي       
 ظـاهراً خيلـي زودتـر از    ، گفـت كـه اسـكودرو    TDY بخـش ، مسئولماه پيش خود با اسكودرو

  . را درك كرده استديگران ماهيت نهضت اسالمي
 با توضيح نظرات خـود در مـورد انقـالب و سـير آتـي آن                  به پيشنهاد لمبراكيس    بهشتي -4

گفت كه تالش اصلي ما ايـن اسـت كـه بـه مـردم بفهمـانيم كـه دليـل                     او  . بحث را شروع كرد   
هايـشان     آنها نفوذ خارجيان نبوده اسـت، بلكـه خودشـان مـسئول بـدبختي               هاي گذشته   بدبختي
او گفت كه هدف ما اين بوده و خواهد بود كه ايراني بسازيم كه حاضـر اسـت پـس از      . هستند

 ادامه داد كه نـسل كنـوني        بهشتي.  دفاع كند  شناسايي دشمن از سوي رهبري، بجنگد و از خود        
داريـم بـه آنهـا      . ها بسيار منضبط است، كه پيروزي انقالب نيز شاهدي بر اين مدعاسـت              ايراني

هاي خارجي ناشي از وضـعيت        همبستگي با يكديگر را براي حفاظت از كشور در مقابل تهديد          
  . آموزيم مان، مي يخ گذشتهجغرافيايي و تار

آموزيم كه شكيبا باشند و سـعي كننـد آنهـايي را كـه                 گفت كه داريم به مردم مي       بهشتي -5
هـا را در پاسـخ بـه     بهشتي اين صـحبت . شناسد، درك كنند   تاريخ گذشته ايران اليق اعتماد نمي     

 لمبـراكيس او در پاسـخ بـه سـئوال    . ن و آمريكا مطرح شد، كـرد ي روابط ايرا سئوالي كه درباره 
                                                                 

 .م. رقم آخر نامعلوم بود ٭
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هـاي آمريكـا را دوسـت         ها متنفر نيستند، بلكه برخي سياسـت        گفت كه مردم ايران از آمريكايي     
انـد و      باشند، ولي بسيار شـنيده      گفت كه شايد مردم ايران مطالب زيادي نخوانده        بهشتي. ندارند

  .  شاه را در همه اين سالها بر سر قدرت نگاه داشتفهمند كه آمريكا به خوبي مي
مـثالً در   (هاي آمريكا براي مخالفان اسالمي دردسرهاي زيادي ايجـاد كـرده اسـت                سياست

 آگاه بودند،   هاي نيكسون   ياستها از س    او با اين فرض كه ايراني     ). مراحل پاياني پيروزي انقالب   
بـا وجـود ايـن، بـه مبـارزان اسـالمي        . ها متنفرند   مدعي شد كه همه مردم جهان از اين سياست        

ها را درك و با آنها همكاري كنند، البتـه   توانند آمريكايي اند كه شكيبا باشند و اينكه آنها مي     گفته
  .يران را محترم بشمارندبه شرطي كه آنها نيز استقالل ا

 نيز نظرات خود را ابراز داشت و گفت كه احترام به استقالل ايـران از ديربـاز            لمبراكيس -6
 اين بود   هاي آمريكا بوده و خاطرنشان ساخت كه اصل بنيادين دكترين نيكسون            يكي از سياست  

 به قدري قوي شوند كـه بـراي دفـاع از خـود ديگـر      هاي آمريكا   كمكهاي دوست با      كه دولت 
ادامه بحث با مزاح و حتي برخي اوقات قهقهه همـراه           . نيازي به مداخله آن كشور نداشته باشند      

در مـورد چنـد موضـوع    ).  نديـده بـود   قبالً چنين چيزي را از بهشتيكه طبق گفته روغني  (بود  
هـاي نفتـي حكومـت     ها در مـورد سياسـت      پرسيد كه نظر آمريكايي    بهشتي. ديگر نيز بحث شد   
كل چنداني كنيم و مش    ها را درك مي      گفت كه مبناي اين سياست     راكيسبلم. جديد ايران چيست  

دانـيم    ما مـي  . با آن نداريم، و به هر حال مايليم مسايل سياسي را از مسايل اقتصادي مجزا كنيم               
كه ايران مايل است توليد و صادرات نفتش را بر اساس نيازهايش تنظيم كنـد، و نظرمـان ايـن                    

گيري اوپك كـه ايـران نيـز عـضوي از آن اسـت                هاي تصميم   هاي نفت در روند     است كه قيمت  
  . تعيين خواهد شد

با وجود اين، اعتقاد داريم كه ميزان توليد نفت ايران خيلي كمتر گذشته نخواهد بـود،                 -]7[
 سپس  لمبراكيس. زيرا دولت كنوني ايران براي تحقق اهدافش در كشور به درآمد نفت نياز دارد             

بهـشتي از دادن هرگونـه      . آن اشـاره كـرد     ميليون بيكار    4به مشكالت اقتصادي عديده كشور و       
هايي براي حل مـشكل مزبـور دارد، طفـره            پاسخ صريح به اين سئوال و اينكه دولت چه برنامه         

  .رفت ولي بحث را در سطح تئوري ادامه داد
ها و چپگرايان را چـه انـدازه ارزيـابي             بهشتي در پاسخ به اين سئوال كه نفوذ كمونيست         -8
 آمده است، اين گروههـا      ي حزب جمهوري اسالمي     ه در اولين اساسنامه   كند، گفت آنگونه ك     مي

شـود كـه معلـوم گـردد          ها فقـط زمـاني محـدود مـي          آزادي كامل خواهند داشت، و اين آزادي      
كنـد كـه      كننـد، فرقـي نمـي       گروههاي ايراني وابسته به خارجيان هستند و يا به نفع آنها كار مي            

  .تي باشند يا چپيجناح راس
 در ارتباط با حفظ امنيت ساختمان سـفارت و          راكيسب در پاسخ به درخواست لم      بهشتي -9

اهللا  كنـد و در ايـن ارتبـاط بـا آيـت            كالً اتباع آمريكايي بالفاصله گفت كه نگراني او را درك مي          
 و احتمــال تظــاهرات  فلــسطينمــسئله در ارتبــاط بــا بهــشتي.  صــحبت خواهــد كــردخمينــي
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 گفـت چنانچـه     اسـرائيل  و   ضدآمريكايي پس از هرگونه امضاي احتمالي توافق صلح بين مصر         
اي در بين دانشجويان دارد از مردم بخواهد كـه بـا              ها، كه نفوذ قابل مالحظه      نگوي فلسطيني سخ

 حـل خواهـد     مسئله نداشته باشند احتماالً اين       هايي كه در ايران ميهمان هستند، كاري        آمريكايي
مسئول بخش سياسي سفارت اذعان داشت كه اگـر چنـين كـاري صـورت بگيـرد مـسلماً                   . شد

 آزار  مـسئله  در مورد    اهللا خميني    همچنين قول داد كه با آيت      بهشتي. واهد بود  خ مؤثريرويكرد  
 مستشاري در مراحـل انتقـال اسـباب و اثاثيـه و امـوال دولـت          هيأتو اذيت پرسنل سفارت و      

  .صحبت كند] خميني [اهللا  با آيتآمريكا
 هيكل بزرگ و ريشي بلند و رداي گشادي دارد و حالت چهره و ذهن        بهشتي: نظريات -10

او كـه بـه وضـوح       . دانـداز    مـي  زيركش انسان را تا حدودي به يـاد اسـقف اعظـم ماكـاريوس             
تي كه مايل نيست ذكر شود طفره برود و         جزئياداند چگونه از بيان       سياستمداري خبره است، مي   

هـاي آلمـاني اسـتفاده        داند و فقط گاه از واژه       زبان انگليسي را خوب مي    .  خودش را بزند   حرف
  ). بوده است  سال امام جماعت مسجد هامبورگ7به دليل آنكه (كند  مي

 آشكارا يك متفكر قوي و روشمند و يك مدير قوي است، برخالف مالهـاي ديگـر                 بهشتي
اسـتقبال او از مـذاكرات و       . پـرد   ي ديگـر نمـي      اي بـه شـاخه      هايش اصـالً از شـاخه       در صحبت 

زاري يك مجلس ديگـر ظـرف       اش براي بحث و گفتگو و لبخند و پيشنهادش براي برگ            آمادگي
او بـه طـور     . دو يا سه هفته آينده بيانگر تمايلش به همكاري با ما بر سر منـافع مـشترك اسـت                  

اش را بـا       با قطع كليه مناسبات خود با رژيم شـاه دوسـتي           خاص پيشنهاد كرد كه دولت آمريكا     
رد كـه در ايـن صـورت روابـط          بينـي كـ    او پيش . حكومت اسالمي جديد ايران به اثبات برساند      

  سوليوان                                                             . با ايران سريعاً بهبود خواهد يافتآمريكا
  

  113سند شماره 
  1357 اسفند 29 ـ1979 مارس 20  محرمانه 

    3125 ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  68460008، مقامات سفارت، منبع وابسته دفاعيدفتر   پرسنل  داخلي،  خبري  هاي رسانه  :منابع
  ، وابسته نيروي هواييجانسون. سروان هري اف: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 مارس 19 ـ 20 گزارش وضعيت ايران، :موضوع
 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (: خالصه -16

  .دهد  پوشش مي1979 مارس 20 روز 12:00عت  مارس تا سا19روز 
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر -محرمانه: ( جزييات-22
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بـسي كـه       موقتاً بـا آتـش     شورش كردها در استان كردستان    . شورش كردها ) محرمانه( -الف
. ه، ترتيب دادند، فرو نشـسته اسـت       زاد   و احمد مفتي   رهبران مذهبي كُرد، شيخ عزالدين حسيني     

، درگيري ظاهراً زماني شروع شد كه يك رهبر مـذهبي كـه رياسـت               طبق گزارش راديو انقالب   
را بر عهده داشت، از تحويل مهمات به يك         )  مايلي غرب تهران   250( در سنندج    كميته انقالب 

كردها براي اعتراض به دفتر استاندار رفتند و تيراندازي از آنجا    . گروه مسلح كُرد خودداري كرد    
 سـاختمان   ها، كردهاي مبـارز در سـنندج         ساعت پس از شروع درگيري     24در طول   . شروع شد 

هاي پليس، ايستگاه راديو و تلويزيون محلي، را اشغال و يك پادگان             يك مقرّ نظامي، سربازخانه   
هـا، دولـت بـراي رانـدن مهاجمـان از اطـراف               بر اساس گزارش  . ارتش را به محاصره درآورند    

شدگان از چنـد ده نفـر تـا     تعداد كشته. كوپتر توپدار را به خدمت گرفته است پادگان چهار هلي  
 شخـصاً   اهللا خميني   آيت. هاي محل مملو از مجروحين است       نفر گزارش شده، و بيمارستان     170

. مـان نـداريم     ما هيچ اختالفي با برادران سـني      «: او گفت . ها شده است    خواستار توقف درگيري  
 اين بيانات را پـس       خميني ». و معتقد به يك قرآن واحد هستيم        همه ما اعضاي يك امت واحد،     

از آن ايراد كرد كه از مردم خواسته بود اين شورش را كـه حركتـي ضـدانقالبي و كـار عوامـل                    
  . خارجي توصيف كرده بود، سركوب كنند

هـر چنـد رهبـران كـرد مـدام همبـستگي خـود بـا         ): محرمانـه ( مركز تهيه گزارش     نظريات
آنهـا  . اي بـسيار مـستقل هـستند        لـي كردهـا قبيلـه     انـد، و    جمهوري اسالمي جديد را ابراز كرده     

اي كرد در  اگر خواست آنها براي داشتن نماينده. اند سالهاست كه براي خودمختاري مبارزه كرده
 در ]نـامفهوم  [ برآورده نشود،  مدارس كردزبان، و خودمختاري در اداره كردستان       تأسيسدولت،  

 راهـي بـراي آرام كـردن كردهـا     وزير بازرگان  دولت نخست اگر ]نامفهوم[مبارزه براي استقالل    
  .  خواهيم بود يا آذربايجانهاي بعدي در بلوچستان پيدا نكند، شاهد درگيري

 گروهـي اسـت كـه بـه طـرح            اولـين  سازمان فـداييان  ): بندي  بدون طبقه ( عفو عمومي    -ب
ايـن طـرح شـامل حـال كـساني          . پيشنهادي دولت براي عفو عمومي علناً اعتراض كرده اسـت         

 بـا ايـن طـرح       فـداييان . شود كه به اقتضاي شرايط مجبور به همكاري با رژيم گذشته بودند             مي
 عوامـل امپرياليـسم را تـسهيل        هاي ضـد انقالبـي      فعاليت«گويند كه عفو مجرمين       مخالفند و مي  

اند، به خاطر     شدگان و كساني كه در حال محاكمه       اند كه اعدام     آنها همچنين اظهار كرده    ».كند  مي
  . شان مستحق مجازات هستند اعمال گذشته
 با تشكيل ارتـشي كـه تحـت كنتـرل دولـت             فداييان): محرمانه( گزارش     مركز تهيه  نظريات

بنابراين، يك  . كند  گرايي را نابود مي     آنها معتقدند كه بازسازي ارتش، ملي     . ي باشد مخالفند  مركز
  . ارتش خلقي بايد تشكيل شود

 جبهه دموكراتيـك ملـي    :  درباره رفراندوم و وحدت ملي      جبهه دموكراتيك ملي   نظريات -ج
ت كـه از مـردم خواسـته اسـت تـا در صـورت برگـزاري رفرانـدوم در شـكل                   اولين حزبي اس  

 خواسته است كه رفراندوم اول فقـط        جبهه دموكراتيك ملي  . اش، در آن شركت نكنند      پيشنهادي
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 مـسئله پس از آنكه اين     .  جايگزيني نظام جمهوري به جاي رژيم سلطنتي محدود شود         مسئلهبه  
دت زماني براي بحث و گفتگو مجال باشد، و سپس رفراندوم دومي براي تعيين نوع حل شد، م  

اش از دولت خواسته اسـت تـا           همچنين در بيانيه   جبهه دموكراتيك ملي  . جمهوري برگزار شود  
 اين حزب معتقد است كه اعطاي خودگرداني به گروههاي ملـي          . به كردها خودمختاري ببخشد   

 جبهه دموكراتيك ملي  . بهترين راه حفظ وحدت ملي و تضمين تداوم دموكراسي در ايران است           
ولـي حمايـت    . كنـد    حمايت مي   كرده است كه براي حفظ وحدت ملي از دولت بازرگان          تأكيد

شـت، كـه ضـامن حكومـت مـردم          آنها از دولت بستگي به رعايت اصول دموكراسي خواهد دا         
  .است

 با شكل   اگر چه حزب جبهه دموكراتيك ملي     ): بندي  بدون طبقه ( مركز تهيه گزارش     نظريات
پيشنهادي رفراندوم مخالف است، ولي تمامي شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه رفرانـدوم                

  .د شد برگزار خواه»نه /آري«هاي   مارس با برگه30
، بـراي   و وزير امور خارجه، كريم سنجابيرهبر جبهه ملي  : جبهه ملي ) بندي  بدون طبقه ( -د

رد، سـخنراني    تجمـع خواهنـد كـ       امروز در ميـدان آزادي     راهپيماياني كه به فراخوان جبهه ملي     
بـا وجـود ايـن،      . شود  اين راهپيمايي به مناسبت سالروز ملي شدن نفت برگزار مي         . خواهد كرد 

 سعي دارد با برگزاري اين راهپيمايي قـدرت و مقبوليـت مردمـي خـود را بـه               حزب جبهه ملي  
  . دولت نشان دهد

ي مردان ايرانـي بـاالي هجـده        ممنوعيت خروج تمام  : ممنوعيت سفر ) بندي  بدون طبقه ( - ه
تنها افرادي كه حق خروج از ايران را ندارند، كساني هستند           . سال از كشور اسماً لغو شده است      

لغو . هستند» اقدام بر ضد ملت   « نفري كساني است كه مظنون به        16000كه نامشان در فهرست     
داره گذرنامه هجوم   ها روز گذشته به ا       زيادي از ايراني   جمعيتممنوعيت خروج موجب شد كه      

كساني كه قصد خروج از ايران را داشتند در اداره گذرنامه با اين حقيقت مواجه شدند                . بياورند
كه هر چند دولت ممنوعيت سفرهاي خارجي را لغو كرده است، ولي دستگاه بوروكراسي آماده               

  .قبول چنين دستوري نيست
ار و امور اجتمـاعي اعـالم كـرده         وزير ك : سرنوشت كارگران خارجي  ) بندي  بدون طبقه ( -و

است كه تمامي كارگران خارجي مشغول در مشاغل غيرضروري طي دو مرحله از ايران اخراج               
  :خواهند شد

 پروانه كار اتباع خارجي غيرماهر و آنهايي كه در سطوح پايين سرپرستي مشغول به كار                -1
  . اعتبار خواهد داشت1979 آوريل 21هستند، فقط تا 

كار اتباع خارجي  كه در سطوح باالتر سرپرستي مشغول بـه كـار هـستند، نظيـر                   پروانه   -2
وزير كار گفـت كـه اتبـاع        .  اعتبار خواهد داشت   1979 ژوئن   21مهندسان، مديران و معلمان تا      

  . اند خارجي بدون شك نقش بزرگي در مشكل بيكاري جوانان كشور داشته
هـاي     مـسلماً بـر آينـده عمليـات شـركت          مسئلهاين  ): محرمانه( مركز تهيه گزارش     نظريات
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بسزايي خواهد گذاشت، زيرا آنها به اتباع خارجي تكيه داشـتند كـه هـم        تأثير   خارجي در ايران  
  .با نوع كار آشنا بودند و هم تمايل به كار داشتند

وران أطبـق گـزارش مطبوعـات، تعـداد مـ         : هاي انقـالب    نترل كميته ك) بندي  بدون طبقه ( -ز
ب شديداً كاهش يافته و قرار است براي اعـضاي باقيمانـده كـارت مخـصوص                هاي انقال   كميته

هاي محلي اتخـاذ   ظاهراً اين تصميم به خاطر نارضايتي از اقدامات كميته    . كامپيوتري صادر شود  
هاي انقالب كاهش يافته و پلـيس و           حقيقت داشته باشد، نقش كميته     مسئلهاگر اين   . شده است 

  . ج وظيفه عادي حفظ قانون را ايفا خواهند كردكاركنان ديگر دولت به تدري
هزاران سـرباز بـه همـراه واحـدهاي نيـروي پلـيس روز              : رژه ارتش ) بندي  بدون طبقه ( -ح

آمـوزان،    دانش.  رژه رفتند  هاي تهران   گذشته براي نشان دادن همبستگي خود با دولت در خيابان         
خانه خارج شده بودند، بـا ابـراز احـساسات بـراي         زنان و شهروندان ديگري كه براي خريد از         

  .شدند، به آنها پيوستند شان محسوب مي نظاميان كه روزي دشمن
ايـن رژه و    . است مؤثر   ايران هم اينك ملتي بدون نيروي مسلح      :  مركز تهيه گزارش   نظريات

ديگر شايد ارتش بتواند با حمايت مردم بار        . حمايت مردم از رژه روندگان عالمت خوبي است       
البته اين روند كُند خواهـد      . غرور و حيثيت الزم را براي تبديل شدن به يك نيروي ملي بازيابد            

دولت بايد مردم را متقاعـد سـازد        .  با تشكيل مجدد ارتش مخالفند      و فداييان  بود زيرا مجاهدين  
توانند   كند، و نيرويي است كه مردم مي        ت خدمت مي  كه ارتش جديد متعلق به ملت است، به مل        

  . به آن افتخار كنند
قرار اسـت   « گزارش داد كه     كيهان: فزايش هزينه خدمات فرودگاهي   ا) بندي  بدون طبقه ( -ط
، روز  كـائو رئـيس ، ي آقاي مهندس ول  ». برابر شود  12 تا   10 هاي خدمات فرودگاه مهرآباد     هزينه

 ».هاي خدمات فرودگاهي خـواهيم داد       جانبه در هزينه    تغييراتي اساسي و همه   «: گذشته گفت كه  
. شود  هاي مرتبط ديگر مي      ترانزيت و هزينه    ها شامل هزينه ورود، جابجايي، نگهداري،       اين هزينه 

 تشكيل شده است كه تصميمات خـود را بـراي تـصويب             ها كنوني   اي براي بررسي هزينه     كميته
  . نهايي به دولت تسليم خواهد كرد

پرسنل دفتر وابسته نظامي امروز در فرودگـاه حاضـر   ): محرمانه( مركز تهيه گزارش   نظريات
  .ها كسب كنند شوند تا اطالعات بيشتري درباره اين هزينه مي

در حمله ضد انقالبيون به يك پاسگاه ژاندارمري در         : ارج از تهران  خ) بندي  بدون طبقه ( -ي
بـدون  «پس از آن، نيروهاي انقالبي      . ، چهار نفر كشته و تعداد زيادي مجروح شدند        جزيره قشم 

، شورش زندانيان منجر به مجروح شـدن        در شيراز . پاسگاه را مجدداً به دست گرفتند     » خشونت
  . پاسداران انقالب نقشه فرار زندانيان را عقيم گذاشتند.  شد زنداني5

هـا،    ، راهپيمـايي  هاي قبل از تعطيالت سال نو در تهـران          فعاليت:  مركز تهيه گزارش   نظريات
ولي هنوز  . كند  ها و خريدهاي نوروزي فضايي عادي را در شهر متجسم مي            تجمعات، سخنراني 

سرخوشي كاذبي كه پس از     . اجتماعي و نظامي بزرگي وجود دارد     مشكالت سياسي، اقتصادي،    
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سرنگوني شاه سرتاسر ايران را فرا گرفت خيلي زود جاي خود را به اين حقيقت خواهد داد كه 
هـاي    طلبي  كشور هيچ نظام سياسي مستقري ندارد، اقتصاد توان برآوردن نيازهاي روزمره و جاه            

  . كند تأمين  نيست كه امنيت كشور رامؤثريپليس ملت را ندارد، و هيچ ارتش يا نيروي 
  

  114سند شماره 
  1357 اسفند 29 ـ1979 مارس 20  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3134 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   مارس20، گزارش وضعيت سياسي: موضوع

  ) متنتمام  محرمانه ـ( -1
. رژه ارتش و پليس در حمايـت از انقـالب         .  كردها با نيروهاي انقالب     درگيري:  خالصه -2

 را رد   ايـران اتهـام دخالـت در امـور داخلـي دولـت كابـل              . هاي ديگر   رژه و   ها  اعالم راهپيمايي 
هـا از نظـام    ايرانيـست  پان. كنند  و فداييان با رفراندوم مخالفت مي بهه دموكراتيك ملي  ج. كند  مي

.  جديـد  يهـا   انتـصاب . هـا در شـهرهاي ايـران        ادامه آشوب . كنند  جمهوري اسالمي حمايت مي   
  .پايان خالصه.  دولت همچنان بسته استاداره گذرنامه عليرغم اعالم. اخراج كارگران خارجي

 ساعت بعد از شـروع      24بسي كه     ها در منطقه كردنشين ايران ادامه دارد و آتش           درگيري -3
  )تلگرام جداگانه. (ها مورد توافق قرار گرفته بود، نقض شده است خشونت

اسر هاي سرت    مارس نيروهاي ارتش و پليس در حمايت از انقالب در خيابان           19 در روز    -4
با شـور   « اند كه مردم تهران     ها گزارش داده    اگر چه روزنامه  . كشور راهپيمايي كردند و رژه رفتند     

سرباز و پليس استقبال كردند، ولي گـزارش منـابع ديگـر حكايـت از آن         » هزاران«از  » و هيجان 
 كارمند. نبوده است » نبا شور و هيجا   «رژه چندان هم     و   دارد كه استقبال مردم از اين راهپيمايي      

رفتنـد،     كه خود شاهد عبور چند كاميون پر از سربازاني بود كه به محل راهپيمـايي مـي                 سياسي
هايي كه در دسـت سـربازان بـود، و            و شاخه گل   گويد به رغم تعداد زياد پوسترهاي خميني        مي

شور سربازان، ظاهراً مردم كوچـه و خيابـان چنـدان           هاي پر   ها و مشت گره كردن      همچنين شعار 
هـاي پـس      خردك موج «هاي ديگر به خوبي       اين راهپيمايي و راهپيمايي   . توجهي به آنها نداشتند   

 مـارس در  20هاي بزرگداشت ديگري را بـراي روز   راهپيمايي. اند  توصيف شده »از موج بزرگ  
اهللا  در هر دو راهپيمايي آيت. اند  ا ترتيب داده  زهر  مارس در بهشت   21 و   )ژاله سابق (ميدان شهدا   

اش بـراي      و اعـضاي كابينـه     وزير بازرگان  ي، نخست اهللا طالقان   آيت. ي سخنراني خواهد كرد   نور
نام جديـدي بـراي آن انتخـاب         ( زيادي از مردم كه در مراسم نوروز در استاديوم آريامهر          گروه

 نيـز مـردم را بـه        حـزب جمهـوري اسـالمي     . كنند  جمع خواهند شد، سخنراني مي    ) نشده است 
  . ت كرده است مارس در سراسر ايران دعو22راهپيمايي در روز 

 مبنـي بـر دخالـت ارتـش ايـن كـشور در               دولت ايران به اتهام وارده از سوي افغانستان        -5
 در يك راهپيمايي بـا      در همين حال، روحانيان قم    . ، شديداً اعتراض كرد   هاي افغانستان   درگيري
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راهپيمـايي  .  را محكـوم كردنـد     ان، كشتارهاي افغانستان  آموز و پناهنده افغ      دانش 10000شركت  
اي  مطبوعات ايران همچنان پوشش خبـري گـسترده  .  برگزار شدمشابهي در شهر ساحلي ساري  

اهللا   بـه ايـران و بـه ويـژه آيـت           دهند، از جمله حمله لفظي پـراودا         مي هاي افغانستان   به درگيري 
كـه از شـبكه    (در عين حـال، دفتـر وزارت امـور خارجـه گزارشـي از ايزوسـتيا             . يشريعتمدار

 بـه دخالـت در     تانيـا  و بري  را مشاهده كردنـد كـه در آن ايـاالت متحـده           ) پخش شد . سي.بي.بي
رايزن سياسي به وزارت امور خارجه گفت كـه ظـاهراً           .  متهم شده بودند   هاي افغانستان   شورش

  . اين گزارش ما و جمهوري اسالمي موقت را در يك گروه قرار داده است
اي كه     تصميم گرفته است طي بيانيه      بر اساس گزارش مطبوعات، حزب دموكراتيك ملي       -6

جبهـه  .  صـادر شـود، رفرانـدوم آتـي را تحـريم كنـد             قرار است امروز از سـوي متـين دفتـري         
 جايگزيني نظام جمهـوري بجـاي       مسئله خواهان آن است كه رفراندوم آتي به         دموكراتيك ملي 

. نظام سلطنتي محدود شود، و سپس رفراندوم ديگري براي تعيين نوع جمهوري برگـزار گـردد               
گيـري    يأانـد كـه فـضاي ر         نيز علناً با رفراندوم پيشنهادي مخالفت كرده و مـدعي          فداييان خلق 

د تا مـردم از     گيري منتشر شو    يأاست، قانون اساسي بايد قبل از ر      » جانبدارانه و غيردموكراتيك  «
دهندگان بايد حق انتخـاب بيـشتري داشـته           يأماهيت جمهوري اسالمي مطلع شوند، و اينكه ر       

 براي عفو كساني كه در خدمت       فداييان همچنين مخالفت خود را با طرح دولت بازرگان        . باشند
 قبالً به ما گفته است كه انتظـار دارد          با وجود اين، بازرگان   . رژيم سابق بودند، ابراز داشته است     

  .  مارس برگزار شود30رفراندوم طبق برنامه در روز 
ت، از اعـضاي حـزب خواسـته اسـت تـا در             ايرانيس  ر، رهبر حزب پان   پو   محسن پزشك  -7

ها خواسته است تا در    ي آري بدهند، و از همه ايراني      أرفراندوم آتي به نظام جمهوري اسالمي ر      
معالجـات  « پـس از     پور  پزشك.  است »ملي«پرسي شركت كنند زيرا اين امر يك وظيفه           اين همه 
  . در خارج از كشور، تازه به كشور بازگشته است» پزشكي

 سگاه ژاندرمري در جزيره قشم    ها، در درگيري بر سر كنترل يك پا          طبق گزارش روزنامه   -8
نيروهـاي  .  نفـر كـشته و تعـداد زيـادي مجـروح شـدند      4) بندرعباسنزديك   (در خليج فارس  

نظاميـان انقالبـي آن را از    به اين پاسگاه حمله و آن را اشغال كرده بودند، ولي شبه  » ضدانقالب«
 و  بـين شـيراز    (ها همچنين خبر از درگيـري در بهبهـان          روزنامه. يون آزاد كردند  دست ضدانقالب 

  . نيز در تلگرام جداگانه گزارش شده استدرگيري كردستان. دادند) اهواز
، و   به سمت استاندار اسـتان مازنـدران       ايي اعالم كرد كه سيد احمد طباطب       وزارت كشور  -9
  . اند  منصوب شدهي به سمت استاندار استان لرستاناصغر معنو علي

نظيـر  (روانه كار كارگران خارجي غيرماهر       اعالم كرد كه پ     وزارت كار و امور اجتماعي     -10
و آنهايي كه در سطوح پايين سرپرستي مشغول به كار هستند فقط تا             ) ها و كارگران ساده     راننده

نظير مهندسان، مديران، و    ( آوريل اعتبار دارد، و پروانه كار كارگران سطوح باالتر سرپرستي            21
اگر به نيروي كار خارجي نياز مبـرم باشـد،          .  ژوئن اعتبار خواهد داشت    21نيز فقط تا    ) معلمان
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دانـيم كـه ايـن تـصميم چـه            هنوز نمي . گيري خواهد شد    ها درباره آن تصميم     پس از اين تاريخ   
ثيري بر سرنوشت كارمندان و سرايداران كشور ثالث در سـفارت خواهـد داشـت، ولـي ايـن            أت

  . را به محض بازگشايي وزارت كار از آنها خواهيم پرسيدمسئله
هـاي خبـري مبنـي بـر آمـادگي اداره گذرنامـه بـراي                  عليرغم اطالعيه دولت در رسانه     -11

 19 سال در روز 18رسيدگي به تقاضاي صدور مجوز خروج از كشور براي مردان ايراني باالي            
مارس، روز گذشته جمعيتي زيادي كه مقابل اداره گذرنامه جمـع شـده بودنـد بـه بهانـه نبـود                     

  . دانده شدندهاي الزم باز گر فرم
كنيم كه حجـم اخبـار        در طول تعطيالت نوروزي فقط در روزهايي گزارش مخابره مي          -13

  سوليوان                                                                                                    ٭.كافي باشد
  

  115سند شماره 
  1357 اسفند 29 ـ1979 مارس 20  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3140 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  شب عيد نوروز در تهران: موضوع

  )تمام متنمحرمانه ـ ( -1
فصل نوروز است و بهار با شـكوه تمـام          .  اين روزها فضاي عجيبي بر ايران حاكم است        -2

 رخ  هـاي رشـته كـوه البـرز         آسمان آبي است و برف هنوز بـر قلـه         .  قدم گذاشته است   به تهران 
ا گره خورده است، بازار گرم اسـت، و         ه  ترافيك در خيابان  . اند  نمايد، و درختان شكوفه داده      مي

  .رسد چهره شهر تقريباً عادي به نظر مي
  هاي فارسي   يابد و روزنامه    هاي خبري مطبوعات، ظاهراً اخبار آزادانه انتشار مي          در ستون  -3

هاي دولـت اطالعيـه صـادر         وزارتخانه. اند  و غير فارسي زبان بحث سياسي داغي به راه انداخته         
. برنـد   كنند كه دارند كشور را از لحاظ سياسـي و اقتـصادي بـه پـيش مـي                   د مي كنند و وانمو    مي

 مـارس بـراي انتخـاب    30توجهات بيشتر معطوف رفرانـدومي اسـت كـه قـرار اسـت در روز           
  . جمهوري اسالمي برگزار شود

هـا و مالهـا و    اهللا پايـان آيـت    هاي بـي     راديو و تلويزيون عامه مردم را زير بمباران خطابه         -4
هايشان با    اگر چه خطابه  . ستايند  اند كه انقالب و اصول اسالم را مي         ان و اهل جدلي گرفته    شاعر

  .آور نيست  كلي و كسالتمسايلشود، ولي محتواي آن چيزي جز  لحني موقر ايراد مي
 روزه بـر    4زند، مثالً جار و جنجال        افتد كه روال عادي را بر هم مي          البته اتفاقاتي نيز مي    -5

 باشند، ولـي هنـوز آينـده     ها فعالً در مقابل زنان كوتاه آمده اهللا رسد كه آيت ه نظر ميب. سر چادر 
شود، مثل وقتـي      گاه درگيري مسلحانه ناگهان در يك گوشه شهر شروع مي         . زنها در ابهام است   

                                                                 
  . م.نيامده است) 12(، شماره  در اصل سند٭
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شـبها  . ندقصد فرار از زنداني در مركـز شـهر را داشـت             مارس 18كه گروهي از زندانيان در روز       
هاي بازرسي ترافيك     شود ايست   آيد، و هوا كه تاريك مي       هاي پراكنده مي     تيراندازي هنوز صداي 
  .كند را مختل مي

ثر سـاخته، وجـود     أها را متـ      با وجود اين، مهمترين حقيقتي كه زندگي بسياري از ايراني          -6
چند هر  . اي يك كميته دارد     اي، هر كارخانه    اي، هر مسجدي، هر اداره      هر محله .  است »ها  كميته«

درست معلوم نيست چه كسي و يا چه چيزي وجود اين گروهها را مجاز سـاخته اسـت، ولـي                    
 كـه دسـت هـر كـسي         3- معموالً مسلسل ژ   ؛ها بيشتر به سالحهاي كشنده آنهاست       اعتبار كميته 

شان   اين گروهها سعي دارند تمامي زواياي زندگي مردمي را كه در حوزه فعاليت            . شود  ديده مي 
  .  تنظيم كنندكنند، زندگي مي

تواند انجام    گيرند دولت چه كاري مي      ها هستند كه تصميم مي      ها، اين كميته     در وزارتخانه  -7
از آنجايي كه معموالً با هـم توافـق نظـر ندارنـد،             .  البته اگر اصالً كاري از دستش بر بيايد        ؛دهد

گيرنـد چـه كـسي        در نيروهاي مسلح نيز آنها تصميم مي      . شود  معموالً هم هيچ كاري انجام نمي     
ها هم تردد مردم را زير نظر دارند، از بقايـاي رژيـم          در محله . بايد فرمانده باشد و روال چيست     

  . كنند، و پليس اخالق هستند گذشته بازجويي مي
اش بـرود، بـه        اگر كسي زندگي آرام و مرفهي داشته باشد و به دنبـال كارهـاي روزمـره                -8

چيـز زيـادي    . واند اين حقيقت انقالب را ناديده بگيرد      خصوص در حومه شمال تهران، شايد بت      
اش را جابجـا      ولي اگر كسي بخواهـد خانـه      . نسبت به آن روزهاي بد گذشته تغيير نكرده است        

كند، كار بانكي داشته باشد، از كشور خارج شود، و يا به هر ترتيب روال عادي را نقـض كنـد،                 
يك كميته راضي شود، كه معموالً بـا نامـه يـك    اگر . آنوقت بايد با يك عالمه كميته طرف شود     

شـود كـه دوبـاره        اهللا ممكن است، يك كميته ديگر با وظايفي مشترك پيدا مي            وزير يا يك آيت   
  . ثمر است در اين هزار تو، هر تالشي بي. تراشي كند مانع

اي   ولي از طرف ديگر، اگر يكي از ايـن انقالبيـون فكـر كنـد كـه شخـصي يـا خـانواده          -9
كميته شخصي را كه فكر . شود حكومت ترس و وحشت تي بوده است، آنوقت انقالب مي     طاغو
اندازد، جايي كه هيچ تماسي با دنياي         كند و به زندان انفرادي مي       كند مجرم است دستگير مي      مي

كنم، هيچ امكاناتي كه شايسته يك انسان باشد غير از آنچـه كميتـه                هيچ، تكرار مي  . خارج ندارد 
افتـاد ممكـن بـود از بـد           گذارد، ندارد، و اگر تا همين هفته پيش به زنـدان مـي              و مي در اختيار ا  

هـاي    بيفتد و بدون تشريفات قانوني بـه دسـت جوخـه      »دادگاههاي اسالمي «حادثه گير يكي از     
 ايـن رويـه جابرانـه دادگـاهي         و خمينـي   رسد كه با توافق بازرگان      به نظر مي  . مرگ سپرده شود  

  . داند متوقف شده باشد، ولي هيچ كس به يقين نمي
برند   اش هجوم مي    هاي ديگر به خانه     پوسد، كميته    وقتي كه اين مجرم دارد در زندان مي        -10

اش بازجويي كننـد، كـسب و كـار و            شايد از خانواده  . كنند  و هر چه به دستشان بيايد غارت مي       
به همين دليل، بسياري از     . هاي ديگرش را مصادره كنند و نهايتاً به خاك سياهش بنشانند            دارايي
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اند در خارج كشور بمانند تا اينكه خطـر بازگـشتن              موفق در رژيم گذشته ترجيح داده      بازرگانان
  . را به جان بخرند

. تر حاكم بر كل ملت اسـت        ستردهها بازتاب هرج و مرج گ        هرج و مرج حاكم بر كميته      -11
انقالبي كه توانست طومار رژيم شاه را در هم بپيچد، براي اين هدف منفـي از حمايـت قـاطع                    

در بحبوحه ايـن    . گونه توافق نظر واقعي درباره آينده وجود ندارد        مردم برخوردار بود، ولي هيچ    
واقعي انقالبيون ظهور كرد، ولي سلطه او بر گروههاي مختلـف بـا              در نقش رهبر     روند، خميني 
 نيـز كـه سـعي دارد        بازرگان. هاي متفاوتي كه دارند به هيچوجه تضمين شده نيست          ايدئولوژي

هـا    اراده انقالب را اجرا كند، موفقيت كمتري در ابراز و يا كنترل مجموعه هماهنگي از سياست               
  .داشته است

اي در تغيير خواسـت انقالبـي،         تقاضا براي انجام رفراندوم، به مثابه عامل سازماندهنده        -12
كنند، و برخي ديگـر   اند كه رفراندوم را تحريم مي    برخي گروهها اعالم كرده    .افزايش يافته است  

 با وجود اين، به طور كلي، بيشتر مردم اذعـان دارنـد           . خواهان تغيير شكل و محتواي آن هستند      
تنهـا  . ي قاطع به يك جمهوري اسالمي است      أكه رفراندوم برگزار خواهد شد و نتيجه آن هم ر         

  . تر شود  است كه شايد فعاليت سياسي قدري جديمسئلهپس از حل اين 
 قانون اساسي است، و اينكه آيا قانون        مسئله ديگري كه بايد در آينده حل شود،         مسئله -13

گيري تدريجي خواهد بود و يا اينكه مثل رفراندوم بـه             اساسي جديد محصول يك فرايند شكل     
 انتخابـات عمـومي اسـت، اينكـه اصـالً بايـد       مـسئله  ديگـر  مسئلهيك . شود حلق ملت فرو مي  

در اين صحنه نبرد، نامعقول نيست اگر انتظار داشته باشيم          . انتخاباتي صورت بگيرد و چه وقت     
هـا،    اين تـشكل  . ارزه با يكديگر ادامه دهند    تري ظهور كنند و به مب       كه گروههاي سياسي متشكل   

گيـري    تري دارند، از هـم اينـك در حـال شـكل             در كنار ارگانهاي ديگري كه قصد و نيت شوم        
  .  هستند
 با وجود اين، نبايد توقع داشت كه مبارزات سياسي آتي به شيوه رايج در هايد پارك و                  -14

اند   ادي اسلحه در دست دارند و عادت كرده       گروههايي كه تعداد زي   . انتخابات آمريكا انجام شود   
هاي شـيرين   براي رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده كنند، مسلماً تمايلي به بحث و استدالل        

در عوض، اين گروههاي مـسلح در مبـارزات         . براي جلب نظر سياسي ديگران نخواهند داشت      
ب حمايت آنهايي خواهند بود كـه       آتي خواهان بيشتري دارند، زيرا رهبران سياسي به دنبال جل         

سـاالري   توان انتظار نوعي جنـگ  مي. رحمترين رهبران را داشته باشد بيشترين قدرت آتش و بي    
تـوان توقـع       و ضعيف هـستند، نمـي       از آنجايي كه نيروهاي امنيت ملي از هم پاشيده        . را داشت 

  . داشت كه بتوانند اين تمايل را مهار كنند
در آينده نزديك بسيار پرجنب و جوش خواهد بود، ولـي لزومـاً             صحنه سياست ايران     -15

  .بخش نخواهد بود اين جنب و جوش رضايت
  سوليوان
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  116سند شماره 
  1358 فروردين 2 ـ1979 مارس 22  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3169 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   اجتماعي بعد از انقالب در تهرانمسايل: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
هاي رسمي به دو مراسم پـس از انقـالب در             ، اولين دعوت   مارس 21 و   20 در روزهاي    -2
 بـه   مـارس  و از طـرف شـركت ملـي نفـت ايـران      20اولين مراسـم در روز    .  را پذيرفتم  تهران

دومـين مراسـم، در روز      . شـد   برگزار مي  1951 در سال    مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت     
بـه پيـشنهاد    . نـوروز بـود   هاي ديپلماتيك با شـاه در         تأ مارس، همان مراسم سنتي ديدار هي      21

ن اجـرا  وزير بازرگـا  ترين سفير در ايران بود، مراسم فوق براي نخست ، كه مسنسفير بلغارستان 
  .شد، كه در جشن شركت نفت ميهمان افتخاري مراسم بود

 و  جـوانتر فـالح   هـاي آشـنا نظيـر بـرادر            در مراسم شركت نفت، از ديدن برخي چهـره         -3
تعـداد  . همگي قدري عـصبي بودنـد     . تعدادي از بازرگانان سرشناس رژيم گذشته تعجب كردم       

  . هاي ديپلماتيك در اين مراسم شركت كرده بودند تأزيادي از اعضاي هي
بر روي ميزهـا  . شد  پذيرايي نسبتاً ساده بود، و شربت پرتقال، كوكا كوال و چاي سرو مي    -4
چنـد نفـر ريـشو، از نـوع انقالبيـون، در            . هاي زيادي چيده بودند كه هيچكس نخـورد         نيشيري

  . اطراف سالن ايستاده بودند
از او  .  صـحبت كـنم    ، مديرعامل شركت ملي نفـت      چند دقيقه فرصت كردم با دكتر نزيه       -5

ون اساسي جديد را كه قرار است در آينده نزديك          نويس قان   پرسيدم آيا حقيقت دارد كه او پيش      
 دعـوت   او گفت چون حقوقدان قانون اساسي هـستم بـه پـاريس           . منتشر شود، تهيه كرده است    

 چند روزي   .كنم» مرور«، قانون اساسي جديد را       به تهران  شده بودم تا پيش از بازگشت خميني      
اي از پيش نويس قانون اساسي به دستم برسد، ولي نهايتاً             را در هتل محل اقامتم ماندم تا نسخه       

دانم كـه در   بنابراين اصالً نمي.  را ترك كردم  نااميد شدم و بدون اينكه سند را ديده باشم پاريس         
  . قانون اساسي جديد چه چيزي مطرح شده است

بعـد از ورود آنهـا سـه نطـق          .  بود ، و يزدي  ، انتظام  مراسم ورود بازرگان    مهمترين بخش  -6
 سـخنان دو  . بـه ايـراد نطـق پرداختنـد       » كـارگر  «، و سوم يك     ، دوم بازرگان  اول نزيه . ايراد شد 

 آن را بـراي حـضار بـه    سخنران اول ماليم بود و يكي از مترجمـان شـركت ملـي نفـت ايـران            
اي آتشين بود كه يك جوان ريشوي بـدون كـراوات       ولي سومي دكلمه  . كرد  انگليسي ترجمه مي  

نـارم بـود   يك دوست ايراني كـه ك . كه معلوم بود تحصيلكرده است، آن را با صداي بلند خواند  
كند تـا آخـرين قطـره خـونش از        سخنان پر شور او را اينگونه ترجمه كرد كه او سوگند ياد مي            

هيچ ترجمه رسمي . ات نفتي در مقابل تمايل امپرياليسم براي تسخير مجدد آنها دفاع كند           تأسيس
  .ه نشدئاز اين خطابه ارا
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، سحابي و انتظـام در يـك صـف بـه            ، سنجابي وزير، بازرگان    در مراسم ديدار با نخست     -7
يزدي ديرتر به مراسم    .  تشريفات نيز در مراسم حضور داشت      رئيس. آمدند  استقبال ميهمانان مي  

. شـد  ي نيز همانند جشن شركت نفت ساده بود و همان چيزها سرو مي     وزير  نخستمراسم  . آمد
  . مراسم را ترك كردن از هم جدا شد، سنجابيبه محض اينكه صف استقبال كنندگا

.  ديپلماتيـك تبريـك گفـت      هـاي   هيأت خيلي كوتاه سال نو را از طرف          سفير بلغارستان  -8
پس . كرد  دبانه و با قدرداني به او پاسخ داد و يزدي سخنانش را براي حضار ترجمه                ؤبازرگان م 

 نزد سفرا رفت تا شخصاً با آنها صحبت كند، و اين كار را با مـن                 راسم، بازرگان از خاتمه اين م   
  .سپس با سفير فرانسه شروع به صحبت كرد. شروع كرد كه قدري عجيب بود

ـ   او به قم .  بسيار خالي بود   جاي سفير شوروي   -9 وي رهبـر   رفته بود تا پيام تبريـك سـال ن
 كند، و بدين ترتيب نظرش را در مورد سلسله مراتب رهبـري              را شخصاً تسليم خميني    شوروي

 تشريفات به من گفـت كـه ايـن مراسـم، از جملـه فهرسـت                 رئيس. در ايران عمالً نشان بدهد    
در نتيجـه، جالـب بـود كـه         .  ترتيب داده و تهيه كـرده اسـت        ميهمانان، را تماماً سفير بلغارستان    
  سوليوان                                  .ت در مراسم حضور نداشنماينده سازمان آزاديبخش فلسطين

  
  117سند شماره 

  1358  فروردين5 ـ1979 مارس 25  محرمانه 
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3218 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   مارس25ضعيت سياسي، گزارش و: موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
. گويـد   كنـد و سـخن مـي         ايران را ترك مي    بختيار.  همچنان آرام است   كردستان:  خالصه -2

. خواهـد در رفرانـدوم شـركت كننـد      از همه مي  خميني. كند   ديدار مي  وزير از خوزستان   نخست
تظاهرات بر ضد پيمان صـلح      . كند   از مشهد ديدار مي    طينت اعزامي سازمان آزاديبخش فلس    أهي

  .پايان خالصه. ناميده است» خيانت به اسالم« آن را ، كه خمينياسرائيلمصر و 
  ).تلگرام جداگانه. ( همچنان برقرار استبس موقت در كردستان  آتش-3
، شود متعلق به بختيـار       مارس، پيامي كه روي نوار ضبط شده بود و گفته مي           24 در روز    -4

نـوار مـذكور بـه      .  در تهران شـد    وزير سابق، باشد تحويل دفتر خبرگزاري فرانس پرس         نخست
 نوشـته شـده بـود، بـه         نويسي كه بر روي سـربرگ هتـل كالريـج لنـدن             يادداشت دست همراه  

 گويد كه صداي ضبط شده واقعاً صداي بختيـار           مي فرانس پرس . خبرگزاري مذكور تحويل شد   
  .است
بيـنم بـه هيچوجـه شـباهتي بـه            آنچه هم اينك در افق مـي      «گويد    در اين پيام مي     بختيار -5

مـا يـك    « بلكـه بـالعكس   » .آزادي، دموكراسي، پيشرفت اقتصادي و گسترش فرهنگ ملي ندارد        
حكومت استبدادي پير و فاسد را برداشتيم و يك ديكتاتوري همراه با هرج و مرج را جايگزين                 
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  رأي  گفت كه بـه ايـن جمهـوري        بختيار» . يك جمهوري اسالمي    فقط به اميد ايجاد    -آن كرديم 
آن را مانعي بر سر راه پيشرفت جامعه، عظمـت ملـت، شـكوفايي اقتـصاد، و                 «نخواهد داد زيرا    

او مصرانه خواست تا قدرت از دست فاسدان گرفته شود، حقوق فردي و             » .دانم  حقوق بشر مي  
او . انين ضداسالمي لغو شود، و سياسـت مـستقل ايـران تـداوم يابـد              اجتماعي تضمين شود، قو   

توان بر مبناي آن وحدت ايجاد كرد، بر خالف رفتـار دولتـي كـه                 ايست كه مي    اين برنامه «گفت  
  ».كند و حقيقتاً هم ناتوان است خود را ناتوان حس مي

، مسلماً بـر دل آنهـايي كـه از          ي، از خميني   از دولت موقت، و به طور ضمن        انتقاد بختيار  -6
 وفـادار  توده ملت هنوز به خميني. وقايع بعد از انقالب شديداً مضطرب هستند، خواهد نشست 

 را صبح كوتـاه     اروزيري بختي   طلب بسيارند كساني كه نخست     است، ولي در ميان نخبگان تجدد     
 البتـه سـخنان بختيـار     . دانند  و نويدبخش سياسي پيش از حاكم شدن دوباره سياهي استبداد، مي          

كنند و از لحاظ       كه هم اينك در دولت موقت خدمت مي        براي همقطاران سابق او در جبهه ملي      
  .آميز بود گرايي پيروانش هستند، طعنه اهللا و افراط اد آيتفني مسئول استبد

وزيـر    گويي دولت موقت به اندازه كافي مشكل نداشت كه استقبال متفـاوت از نخـست               -7
 24ان، شـ   طـي ديـدار روز گذشـته   ، و وزيـر دفـاعش مـدني   اميرانتظام، معاونش عباس   بازرگان

، جمعيـت خـشمگيني بيـرون از خانـه          در خرمـشهر  .  نيز به آنها اضافه شد     مارس، از خوزستان  
 و همراهـانش بتواننـد وارد خانـه         ي تجمع كرده بود، و براي اينكه بازرگـان        اهللا طاهر خاقان    آيت

 هـر دو در      و انتظـام   بازرگـان . شوند، مجبور شدند با تيراندازي هـوايي مـردم را متفـرق كننـد             
، را  زبـان خوزسـتان     هاي قومي، از جمله مـردم عـرب           هايشان گفتند كه خواست اقليت      مصاحبه
 همراهش تقاضا داشتند كه سهم بيشتري از        هيأت و    مردم از بازرگان   در خرمشهر . كنند  درك مي 

. شود، براي توسعه اين اسـتان اختـصاص يابـد            استخراج مي  درآمد نفت كه عمدتاً از خوزستان     
  . برند  به سر مي مارس در تبريز25 همراهش امروز هيأت و بازرگان

ها، اعم از مرد و زن، خواسـته اسـت تـا از حـق       اي از تمام ايراني      با صدور بيانيه    خميني -8
رسد كه دولت بدون اعتنا بـه         به نظر مي  . ي خود در رفراندوم جمهوري اسالمي استفاده كنند       أر

 امكان برگزاري زودهنگام آن مطرح شده است، قـصد  مسئلهم و   اعتراضاتي كه به شكل رفراندو    
دهنـدگان احتمـالي      يأ مـارس بـه ر     25اخبار شبانه   . دارد رفراندوم را در زمان مقرر برگزار كند       

نگراني مردم از آنجا    . اطمينان داد كه نبايد نگران عضويت خود در حزب منحله رستاخيز باشند           
هايشان ثبـت شـده اسـت و بـه             در شناسنامه  ز رستاخي شود كه عضويت آنها در حزب       ناشي مي 
همچنين اعـالم شـد كـه       . ه دهند ئگيري ارا   يأگيري بايد شناسنامه خود را در محل ر         يأهنگام ر 

 سال تمام كاهش يافتـه اسـت، كـه موجـب بهـم              16دهندگان به     يأيك بار ديگر حداقل سن ر     
  . ريختن بيشتر اوضاع شد

رفت به مناسبت نوروز زندانيان از جمله حـداقل صـدها نفـر                آن كه انتظار مي    خالف بر -9
برند، مورد عفو قرار بگيرند، در طول تعطيالت          زنداني سياسي كه هم اينك در حبس به سر مي         
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ظاهراً پيشنهاد عفو مورد اعتراض چندين محفـل سياسـي قـرار            . نوروز چنين عفوي اعالم نشد    
 صـادر كـرد      هايـشان    زنداني را با خانواده    250 اجازه مالقات    خمينيبا وجود اين،    . گرفته است 

اش آن هـم فقـط       ايم هر زنداني اجازه داشت فقط با يكي از اعضاي خانواده            چنانكه مطلع شده  (
خر هفته از مقابـل زنـدان        در تعطيالت آ    مترينكو  سياسي كارمند.)  دقيقه مالقات كند   5به مدت   

 هنوز زنـان  .گويد كه منظره آنجا هيچ تغييري نسبت به گذشته نكرده است           عبور كرد و مي    قصر
و كودكان زيادي مقابل در زندان منتظرند تا به داخل زندان بروند و شوهر، پدر، بـرادر و غيـره                   

  .هاي بهتري پوشيده بودند د كه مردم لباستنها فرقي كه وجود داشت اين بو. را مالقات كنند
يك هيات فلسطيني به همراه تعدادي      .  همچنان فعال است    سازمان آزاديبخش فلسطين   -10

در ارتباط با همـين ديـدار       .  مارس از مشهد ديدار كرد     22از اعضاي كميته مركزي انقالب روز       
 را كـه يـك       انقالب  نيروهاي موسوم به سپاه پاسداران      فلسطين اعالم شد كه سازمان آزاديبخش    

، معـاون   نظـر ابـراهيم يـزدي      سپاه پاسداران تحـت   . نظامي است، آموزش خواهد داد      نيروي شبه 
  .گيري است ل شكل، در حاجمهور رئيس
 مارس، گروه كوچكي از تظاهركنندگان در اعتراض به امـضاي           25در بعد از ظهر روز       -11

ي  راهپيماي به سمت سفارت مصر    )شهياد سابق ( از ميدان آزادي     اسرائيل و   پيمان صلح بين مصر   
توصيف كرده است كه مـسلماً بـه خـشم مـردم            » خيانت به اسالم  « اين پيمان را     خميني. كردند

  سوليوان                                                           .دگوش بزنگ خواهيم مان. دامن خواهد زد
  

  118سند شماره 
  1358 فروردين 6 ـ1979 مارس 26  استفاده اداري محدود

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3242 ـ  ايران،سفارت آمريكا: از
  مريكاانجمن خدمات خارجي آتلگرام : موضوع

مانده   و برخي شكايات پرسنل باقيدر اين گزارش توصيفي از زندگي در تهران     :  خالصه -1
  معتقـد اسـت كـه      در تهران  انجمن خدمات خارجي آمريكا   . در ايران از نظرتان خواهد گذشت     

شايد بخشي از اين اطالعات براي آنهايي كه در سفارت مسئول بخش ايـران هـستند مفيـد يـا                    
 است كه اين تلگرام فقط بـه منظـور اطـالع مـسئوالن وزارت امـور                 تأكيدالزم به   . جالب باشد 

  .پايان خالصه. گردد و نبايد بين ساير ارگانها توزيع گردد خارجه ارسال مي
رت كه به منظور نظارت بر ارسال اسباب و اثاثيـه منـازل، لغـو                تعدادي از كارمندان سفا    -2
ها، جابجايي اموال چه شخصي و چه دولتي، و حل مـشكالت پرسـنل و تـالش بـراي                 نامه  قول

شـان    كننـد كـه در حـق        اند، احـساس مـي      بازگرداندن وضعيتي عادي به سفارت در تهران مانده       
يي كه در هنگام تخليه پرسـنل از ايـران خـارج            انصافي شده است، به ويژه در مقايسه با آنها          بي

آنهايي كه مسئول نقل و انتقاالت مستقيم هستند غالباً بايد بـدون اسـتراحت و تفـريح از         . شدند
 زيادي بر روحيه    تأثيرتواند    هايشان مي    يا ديدار با خانواده    TDY. اي به نقطه ديگر سفر كنند       نقطه
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  .آنها بگذارد
انـد از مزايـاي       پناه بـرده   ندان وجود دارد كه آنهايي كه به اروپا        اين احساس در بين كارم     -3

 كارمنـداني كـه در اروپـا      . مند هستند   اند، بهره   بيشتري نسبت به آنهايي كه در آمريكا مستقر شده        
كـه بـه     استفاده كردند، ولي آنهـايي        TDYماندند به مدت يك ماه يا بيشتر از مرخصي اداري يا            

يتي كه بـه    مأمور   العاده  فوق. شان استفاده كنند    هاي ساليانه    رفتند مجبور بودند از مرخصي     آمريكا
گيرد بسيار بيشتر است، و آنها از امكانات بيشتري براي ديدار              تعلق مي  كارمندان مستقر در اروپا   

 را برگزيدند بيـشتر بـه تحـصيل         هايي كه آمريكا    خانوادهاكثر  . هايشان نيز برخوردارند    با خانواده 
 و فقـط در    مالي امتيـازات زيـادي را از دسـت دادنـد،         ظكردند، ولي از لحا     فرزندانشان فكر مي  

انـد   قر شـده  مـست كنند ولي آنهـايي كـه در اروپـا     دستور دريافت مي.سي. واشنگتن دي   محدوده
كنند، بنـابراين از لحـاظ        هايشان آنجا زندگي مي     معموالً اصالتي غيرآمريكايي دارند و با خانواده      

  . شود مالي نيز به نفع آنها تمام مي
صـورت بگيـرد نيـز      پـست   ها در سيـستم        هر تالشي كه با هدف تسريع در تفكيك نامه         -4
هاي متعلق به كارمندان گم شـده،         ري از بسته  بسيا. تواند به بهبود روحيه كارمندان كمك كند        مي

دانند آيا چكي كه در روز پيش از قـوع            اند، و هنوز نمي     هاي خود بوده    خيلي از آنها منتظر چك    
اي نيست، ولي     دانيم كه كار ساده     البته مي .  است يا خير     به مقصد رسيده   ،اتفاقات پست شده بود   

  .شويم ارمان باقي مانده است، خوشحال ميبه هر حال اگر بدانيم كه هنوز چيزي از اعتب
شايد بخشي  . فرستم   در زير شرح كوتاهي در مورد شرايط زندگي در سفارت برايتان مي            -5

بـه خـاطر    . هاي ارسالي ذكر شده، و بخشي از آن نيز تازه باشـد             از اين اطالعات قبالً در تلگرام     
قي مانده به قـدري نيـست كـه از سـر            مسايل امنيتي و همچنين به دليل اينكه تعداد كارمندان با         

هاي سفارت را توجيه كند، اكثر پرسنل را به يك يـا دو سـاختمان واقـع در                    گيري كار سرويس  
و تعـداد زيـادي از      ) سـابق (نظاميـان     هنوز دو گروه مستقل از شبه     . ايم  پشت سفارت انتقال داده   

 البته اين سه گروه هميشه      .پرسنل نيروي هوايي محافظت از ساختمان سفارت را بر عهده دارند          
آيند، هر چند هم اكنون تنش بين آنها خيلي كمتر از روزهاي بعد از حملـه                  با يكديگر كنار نمي   

دسترسي به ساختمان سفارت براي آنهايي كه مايل به ورود به سفارت هستند             . به سفارت است  
سفارت محتويـات   يك مشكل جدي است و تا بحال چندين بار اتفاق افتاده است كه محافظان               

  . اند كيف كارمندان را بازرسي كرده
 حضور اين محافظان هيچ كمكي به كارمنداني كه در سفارت مـشغول بـه كـار هـستند،                   -6
 و بـا توجـه بـه گـسترش           اين كارمنـدان آمريكـايي باشـند يـا بيگانـه           خواهد  كند، حال مي    نمي

ما حتـي ديگـر تمـايلي بـه         هاي ايراني تماس      شود كه طرف    احساسات ضدآمريكايي، باعث مي   
  . نزديك شدن به سفارت نداشته باشند

حـاال  . بخش بـوده اسـت     تالش مديران سفارت براي بهبود كيفيت محافظان بسيار نتيجه         -7
 25 تا   20 سال بود، چيزي نزديك به       18متوسط سن پرسنل نيروي هوايي در مقايسه با قبل كه           
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پذيري بيشتري نسبت به گروه قبلي از خـود    وليتتر شده و مسئ     ظاهر آنها قابل قبول   . سال است 
شـان،    هاي نگهبـاني    با وجود اين، محافظان سفارت از ما پتو، بخاري براي پست          . دهند  نشان مي 

هايـشان    شـويي بـراي شـستن يونيفـورم         اجاق براي درست كردن چاي، فرش و ماشـين لبـاس          
خواهد كه يـك      ينها را كسي از ما مي     البته رد خواسته آنها بسيار مشكل است، زيرا ا        . اند  خواسته
آورده  هايـشان را بـر    روي دوشش انداخته است، هر چند هر وقت يكـي از خواسـته  3-تفنگ ژ 

  .شود كنيم، فردا توقعشان بيشتر مي مي
هاي شبانه در محوطه سفارت ديگر امري عـادي اسـت، هـر چنـد محافظـان                    تيراندازي -8

دهند كه خوابشان نبـرد و يـا اينكـه مطمـئن              آن انجام مي  ها را براي      سفارت اكثر اين تيراندازي   
 مارس تيراندازي محافظـان سـفارت تمـام         21در روز   . كند  هايشان هنوز كار مي     شوند كه تفنگ  

. كارمندان را سراسيمه كرد، البته اين بار تيراندازي استثنائاً به خاطر شروع سال نوي ايراني بـود                
 تهديدي براي كسي نيست، ولي اعصاب انسان را بـه هـم        ها شخصاً   هر چند اكثر اين تيراندازي    

تـان در   ي اتاق ها آن هم درست زير پنجره   خوابي ناشي از آزمايش تفنگ      ريزد، البته اگر از بي      مي  
  . صبح بگذريد3ساعت 

ها كـار     گويد كه اين سرقت      مي SY.  از تعاوني سفارت تا بحال سه بار سرقت شده است          -9
محافظان سفارت كه به آنها گفته بوديم نبايد در بخش كنسولي بخوابند،            احتماالً  . هاست  خودي

از حرف ما ناراحت شده و چند روز پيش درب بخـش كنـسولي را كـه موقتـاً بـه اتـاق قبلـي                         
هاي قطـع شـده و خـسارات          سيم تلفن . تفنگداران انتقال يافته، باز كرده و داخل آن شده بودند         

  . بودي ديگري نيز به آنجا وارد شدهئجز
كنيم كـه    با وجود اين، چون احتمال حمله مجدد به سفارت بسيار زياد است، گمان مي  -10

 دارد  سازمان آزاديـبخش فلـسطين    . حضور يك نيروي محافظ محلي در سفارت ضروري باشد        
 كـامالً آشـكار     ائيلاسـر كند و مخالفت آن با پيمان صـلح مـصر و              نفوذ زيادي در ايران پيدا مي     

آميـز، در مقابـل       در همين ارتباط، چندي پيش تظاهراتي عظيم، ولـي خوشـبختانه صـلح            . است
  .شدسفارت انجام 

دهـد، ولـي اكثـر     آور در سـاختمان كنـسولي انـسان را آزار مـي             هنوز بقاياي گاز اشك    -11
  .ري قابل تحمل استايم، و اكثر اوقات شرايط كا  و دفاتر را رنگ زده ها را عوض كرده پنجره

هـايي را كـه       ايـم تعـدادي از فـيلم        درخواست كرده .  امكانات تفريحي عمالً صفر است     -12
. ايـم  كند به دستمان برسانند، ولي هنوز چيزي دريافت نكرده    بين پرسنل توزيع مي    ارتش آمريكا 

ارت باشـيم زيـرا از آن        شـب در سـف     10:00ها باز هستند ولي بايد ساعت         البته بعضي رستوران  
ريزنـد و بـه سـوي خودروهـايي كـه         هـا مـي     هـاي غيرنظـامي بـه خيابـان         ساعت به بعد گشتي   

. كننـد   اند، تيراندازي مـي      و به راه خود ادامه داده       رانندگانشان احتماالً فرياد ايست آنها را نشنيده      
 را به خود نداده است،      ت خارج شدن از تهران    رأدر ماه اخير هيچ يك از كارمندان آمريكايي ج        

. ها نيز بسيار متزلزل است      دهد كه وضعيت امنيتي در شهرستان       ها نشان مي     روزنامه  ولي گزارش 
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نها به اخباري از راهزني در اتوبا . م است هاي مداو   ، صحنه درگيري  غرب ايران، به ويژه كردستان    
 بخش شمال شرقي ايران نيـز بايـد         طر وضعيت افغانستان  دستمان رسيده است، و احتماالً به خا      

نشين ديگر نيز سرايت كند، سـفر زمينـي            به مناطق قبيله   هاي كردستان   اگر ناآرامي . پرتنش باشد 
  .در اين كشور غيرممكن خواهد شد

انه به سفارت بياييم و خدا را       رويم تا از خ      يارد راه مي   600 تا   300 اكثر ما هر روز بين       -13
كنيم كه به قدر كافي كار هست كه شش روز هفته سرمان را گرم كند چون واقعاً اينجا                    شكر مي 

  .هيچ كار ديگري نيست كه بتوانيم انجام دهيم
ترافيـك واقعـاً    .  در ساعات روز عادي شده است       از سوي ديگر، وضعيت امنيتي تهران      -14

بـه ايـن معنـي كـه هـيچ      (گاهي اوقات حتي بدتر از روزهاي قبل از انقالب است    وحشتناك و   
  .اخبار سرقت از منازل كمتر شده است). خورد خودرويي از جايش تكان نمي

هاي ديگر فشار شديدي بر روي         مستشاري و آژانس   هيأت كاهش شديد پرسنل ايراني      -15
جلساتي بـراي رسـيدگي    . كند  هند وارد مي  هاي پرسنل مزبور را بد      آنهايي كه بايد پاسخ شكايت    

هاي بسيار نامعقولي دارند      به شكايات پرسنل بازخريد شده ايراني برگزار شد، ولي آنها خواسته          
از آنجـايي كـه اكثــر   ). ايـم  هـاي آنهـا را در گـزارش جداگانـه برايتـان ارسـال كـرده        خواسـته (

  .ها را داشت طح خصومتهايشان برآورده نخواهد شد، بايد انتظار افزايش س خواسته
بازرسان غالباً خواستار .  انتقال اسباب و اثاثيه به خارج از ايران امر بسيار دشواري است-16

ها هستند، كه تازه اين امر بعد از روزها مذاكره براي اخذ مجوز انتقال اسباب و                  بازرسي كاميون 
مل اوضاع را در دست ندارد،      از آنجايي كه دولت مركزي هنوز كنترل كا       . گيرد  اثاثيه صورت مي  

  .هيچ مقام واحدي نيست كه بتوانيم چنين مشكالتي را از طريق آنها حل كنيم
 بخش كنسولي دارد خدمات مهاجرتي و صدور ويزا را در سطح بسيار محدودي انجام               -17

در . در آينده نزديك بايد آن را از سر بگيـريم           عمالً متوقف شده و احتماالً    ويزا  صدور  . دهد  مي
قضاوت تحـت چنـين شـرايطي       . دو مورد با زور اسلحه ما را مجبور كردند كه ويزا صادر كنيم            

ها احتماالً درباره مهاجرت بـه        بسيار دشوار است به ويژه با توجه به اين حقيقت كه اكثر ايراني            
هاي تحصيل    ين هزينه مأعالوه بر اين، چون انتقال ارز الزم براي ت        . گويند   راستش را نمي   آمريكا

دانشجويان در آمريكا فعالً بسيار مشكل است، متقاضيان احتمالي شرايط اخذ ويزاي دانشجويي         
  .را نخواهند داشت

بازرگاني تقريباً به همـان انـدازه اسـت، و تنهـا             -ي فعاليت در بخش سياسي و اقتصاد      -18
يـك  . ه اطالعات است  ئها و يا ارا    مانع موجود عدم تمايل مقامات ايراني به مالقات با آمريكايي         

مشكل ديگر هم پيدا كردن شخص با اطالع و ذيصالحي است كه بتواند به سئواالت مـا پاسـخ            
  .بدهد و يا خدماتي در اختيارمان بگذارد

كنـيم    تر نشود، احساس مـي      حتي با فرض اينكه وضعيت از آن چيزي كه هست وخيم           -19
پيمـان  . ت تا حداقل شش ماه ديگر به ايران برگردند        ي كارمندان سفار    كه صالح نيست خانواده   



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

238

نـويس قـانون اساسـي         و تهيـه پـيش     سسانؤ، رفراندوم، انتخابات آتي مجلس م     صلح خاورميانه 
نبايد فرامـوش   . بار شود   تواند موجب برانگيختن وقايع خشونت      ست كه مي  ي ا همگي رويدادهاي 

ها اسـتفاده     د كه ايران هنوز ارتش قدرتمندي ندارد كه بتواند از آن براي فرونشاندن خشونت             كر
كنيم شايد در آينده نزديك بتوان مجوز سفر بعضي از همسران كارمنـدان را                البته گمان مي  . كند

در . هاي مفيدي داشته و مايل به كار در سـفارت باشـند             به ايران صادر كرد، به ويژه اگر مهارت       
بنـدي شـده را    اينجا شديداً به منشي و يا حتي كارمند بخش آرشيو كه مهارت كار با اسناد طبقه         

نـويس مكاتبـات در      داشته باشد، نياز داريم و احتماالً اگر بتوانيد يك پانچيست براي تهيه پيش            
اگـر قـرار    . بفرستيد، بسيار سپاسگزار خواهيم بـود     ) ويزاي مهاجرت (بخش پرسنلي و كنسولي     

زيـرا امكانـات   ( بستگان كارمندان سفارت به ايران سفر كنند بايد در سالمت كامل باشـند      است
 . و اسباب و اثاثيه زيادي با خود نياورند) پزشكي ما كاهش يافته است

ارد كـه وقـت      از وزارت امورخارجه تقاضا د     در تهران  انجمن خدمات خارجي آمريكا    -20
ها از ايران ايجاد شـده        هايي كه از بابت تخليه آمريكايي       كافي براي توجه به مشكالت و نگراني      

اي وجـود     هاي آيين نامه    البته مستحضر هستيم كه در برخي موارد محدوديت       . است، مبذول كند  
ه از ايران تخليه    ها اصالح شود تا آنهايي كه در آيند         كنيم كه اين آيين نامه      دارد، ولي پيشنهاد مي   

  وليوانس                                            مبا احترا. شوند شرايط برابر با ديگران داشته باشند مي
  

  119سند شماره 
  1358 فروردين 6 ـ1979 مارس 26  محرمانه 

    3254 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

، منبـع   ، وابستگان نظامي خارجي   وابسته دفاعي هاي خبري داخلي، پرسنل دفتر        رسانه: منابع
68460008  

  وابسته دفاعي، شافر.اي.نگ تيسره: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش  تأييدمقام

  1979 مارس 25 ـ 26گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (: خالصه -16

. وضعيت داخلـي  : دهد، شامل    پوشش مي  1979 مارس   26 روز   12:00 مارس تا ساعت     25روز  
  .وضعيت دوشان تپه.  در تبريزنطق بازرگان. وضعيت مهرآباد

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
بسياري از  .  در طول پنج روز تعطيالت نوروزي نسبتاً آرام بود         تهران:  وضعيت داخلي  -لفا

هاي دولتي نيز تا امروز       اداره. فروشي تعطيل بودند    هاي خرده   واحدهاي تجاري به استثناي مغازه    
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بـسته  اي در طـول شـب در نزديكـي دفتـر وا             هاي پراكنده   صداي تيراندازي . صبح تعطيل بودند  
هاي اصلي مركز شهر، ترافيك سـبكي          به جز در خيابان    روز گذشته تهران  . شد  نظامي شنيده مي  

در ) رسـيد  كه تعداد آنها در بعد ظهر به چند هـزار نفـر مـي    (كنندگان    روز گذشته تظاهر  . داشت
 مـارس اظهـار     26، وابسته نظامي مصر، امـروز       شمي. جي.بي.  تجمع كردند  مقابل سفارت مصر  

دانشجويان، امـروز صـبح     .  نفوذ كردند  داشت كه دانشجويان امروز صبح به داخل سفارت مصر        
قـصد دارنـد در اعتـراض بـه      تماس گرفته و به مقامات سفارت گفته بودند كه        با سفارت مصر  

 گفـت كـه     شـمي . جي.بي.  ساعت در سفارتخانه تحصن كنند     24امضاي پيمان صلح نزديك به      
كند هيچ مـشكل      زبان بودند، و افزود كه فكر نمي        تعدادي از تظاهركنندگان از دانشجويان عرب     

 مـارس   25 روز   19:00سـاعت   در حـدود    . اي در سفارت و يا دفتر او ايجاد شـده باشـد             عمده
بدون خشونت از ضلع شـرقي سـفارت در         ) كه تقريباً چند صد نفر بودند     (تعدادي تظاهركننده   

 آنهـا شـعارهاي ضـد كـارتر       . خيابان روزولت عبور كردند و به سـمت تخـت جمـشيد رفتنـد             
قابل درب اصلي سفارت     ايراني م  200 نزديك به    10:00امروز صبح در حدود ساعت      . دادند  مي

 بودند كه به عـدم پرداخـت     اكثر آنها كاركنان سابق مركز مستشاران نظامي آمريكا       . تجمع كردند 
شـدند، دانـشجوياني     نفر مي  40 تا   30حق سنوات خود اعتراض داشتند و گروه ديگر كه تقريباً           

كاركنـان سـابق مركـز      .  تحصيل كنند و درخواسـت ويـزا داشـتند         بودند كه قرار بود در آمريكا     
مستشاران نظامي به تدريج متفرق شدند ولي دانشجويان تصميم گرفتند در مقابل درب تحصن              

احتماالً تا چند هفته ديگر كه بخش صـدور         . كنند و موقتاً تردد خودروها را دچار مشكل كردند        
.  در آن مستقر شوند، اين وضعيت ادامه خواهد داشـت          ويزاي دانشجويي تعمير شود و كاركنان     

  . مارس كار خود را شروع خواهند كرد27زبان روز سه شنبه  هاي اصلي فارسي روزنامه
طبق مـشاهدات وابـسته نظـامي، فعاليـت بخـش غيرنظـامي        :  وضعيت فرودگاه مهرآباد   -ب

اه هم اينـك تقريبـاً بـه طـور كامـل در دسـت پلـيس                 امنيت فرودگ . فرودگاه تقريباً عادي است   
در ترمينال اصلي تعدادي پليس بـا يونيفـورم   . هاي آبي به تن دارند   غيرنظامي است كه يونيفورم   

وابسته نظامي بـا نـشان دادن كـارت شناسـايي ديپلماتيـك خـود بـدون                 . شوند  نظامي ديده مي  
 ترمينال برخوردي دوستانه داشـتند و       كارمندان. محدوديت توانست در ترمينال اصلي تردد كند      

تعـداد مـسافران   . خواسـتند  گرفتند، به ويژه آنهايي كه ويزاي آمريكا مي        با وابسته نظامي گرم مي    
 گذشـته زيـاد نبـود، ولـي         آمدنـد مثـل     ز به فرودگاه مي   ايروي  ا و بريتيش  هانز  اروپايي كه با لوفت   
يك كارمند بخـش    . گشتند   بازمي داشتند به تهران  ) زن و كودك  (هاي اروپايي     تعدادي از خانواده  

تواننـد از كـشور    مهاجرت به وابسته نظامي گفت كه زنان و دانشجويان ايرانـي مـي     - گمركات
به عقيده او تا چهارم يـا       .  ندارند خارج شوند، ولي مردان ايراني هنوز اجازه خروج از كشور را          

ان گمـرك بازرسـي عـادي     مـأمور . توانند از ايران خارج شوند      پنجم آوريل مردان ايراني هم مي     
 مـأمور (،  دبليـو او بـارتكو    . هيچ مشكلي براي ورود مجدد سي     . بودندها را شروع كرده       چمدان

  .  به ايران پيش نيامد)دفتر وابسته نظامي آمريكا
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بخش سياسـي   .  ايراد كرد   نطقي طوالني در تبريز    روز گذشته بازرگان  :  در تبريز   بازرگان -ج
  .سفارت محتواي سخنراني را گزارش خواهد داد

 و نماينـده شـركت بيچكرافـت امـروز          وابسته نيروي هوايي آمريكا   : وضعيت دوشان تپه   -د
ـ              صبح به پايگاه هوايي دوشان تپه      راي تعـويض    رفتند تـا جـك، ابـزار و تجهيـزات موردنيـاز ب

ان مـأمور .  را تحويل بگيرند    مهرآباد متعلق به دفتر وابسته نظامي در      -12Cهاي هواپيماي   الستيك
كميته آنها را همراهي كردند و اجازه دادند تجهيزات و چند كيسه نامه را كه در انبار مانده بـود                    

هـا بـه او گفتنـد كـه احتمـاالً             از نماينده بيچكرافت استقبال گرمي شد و ايراني       . با خود بياورند  
 نفـره از    30وابسته نيروي هوايي يك گروه      .  به روغنكاري نياز دارد    -126Cه هواپيماي   موتور س 

 را ديد كه با لباس غيرنظامي آنجا نشـسته بودنـد و يـك گروهبـان نيـروي                   نيروي هوايي ايران  
 بايد بـا    مصر«: ويدگ  وابسته نظامي شنيد كه گروهبان مزبور مي      . كرد  هوايي برايشان سخنراني مي   

 هر چند پرسنل زيادي در پايگاه هوايي بودنـد          ». بجنگد، نه اينكه پيمان صلح امضا كند       اسرائيل
. زدنـد   هدف در پايگاه قدم مـي       بسياري از پرسنل بي   . ولي هيچ كار مثبتي در آن انجام نشده بود        

جهيزات از پايگاه جلوگيري كند، ولـي سـروان         يك سرگرد نيروي هوايي سعي كرد از خروج ت        
نيروي هوايي كه عضو كميته بود به او توضيح داد كه تجهيزات براي چه كاري و به كجا بـرده                    

  .هيچ مشكل ديگر پيش نيامد. شود مي
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  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3255 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  گزارش وضعيت امنيتي تهران: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
يير محـسوسي نكـرده      وضعيت امنيتي از زمان ارسال آخرين گزارش امنيتي تا به حال تغ            -2
. هاي كوتاه شبانه در اطراف سفارت قدري كاركنان را عصبي كرده اسـت              ادامه تيراندازي . است

 از درب اصلي سفارت صـورت نگرفتـه ولـي گـروه             ماشاءاهللاهيچ پيشرفتي در جابجايي گروه      
روند ايجاد اعتماد   . يكديگر كامالً هماهنگ هستند    در محل اقامت با      نيروي هوايي و گروه رضا    

رسد كـه ايـن بـار         به نظر مي  . رود  بين كاركنان آمريكايي و نيروهاي محافظ بسيار كُند پيش مي         
اي با توسل به زور وارد تعاوني شدند و اقالم گرانقيمتـي بـه ارزش                 عده. موازنه به نفع ما باشد    

ير زيـادي مـشروب و كاالهـاي مـصرفي در ايـن             وجـود مقـاد   .  دالر را با خـود بردنـد       10000
كند و سفارت دارد خـود را از          ي اصوالً ناامن زمينه را براي بروز چنين اتفاقاتي مهيا مي            محوطه

  . كند شرّ مازاد اقالم موجود خالص مي
هـاي نيتـرات سـديم را در دسـترس قـرار              قوطي:  امنيت فيزيكي در طول دوره گزارش      -3
. هـاي حـساس را سـريعاً نـابود كنـيم            لزوم تجهيزات ارتباطي و گـزارش     ايم تا در صورت       داده
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هـاي    دهد دسترسي به بخش     ايم كه به ما اجازه مي       هاي موقتي در تمامي طبقات نصب كرده        قفل
 سه دوربين مداربـسته نـصب       سيبي ميتي . ايم  مختلف را كنترل كنيم و طبقه دوم را مسدود كرده         

  گيـت حفاظـت در ورودي       .ها شليك نكرده است     حال كسي به طرف اين دوربين     كرده و تا به     
 در  RTC برايمان ارسال شده است كه بدين وسيله از مساعدتبه طور اضطراري از فرانكفورت

تعدادي جليقه ضد گلوله نيز به دستمان رسـيده اسـت كـه اطمينـان               . كنيم  اين ارتباط تشكر مي   
  .تفنگداران دريايي بخشيده استبيشتري به 

دو طرح دفاعي جداگانـه بـراي سـفارت نوشـته           اي     منطقه يافسر امنيت :  امنيت روال كار   -4
كاركناني . توانند ساختمان را تخليه كنند و به زيرزمين انبار بروند           است كه طبق آنها كاركنان مي     

نـشيني    رح مكتوبي براي عقب   كه بايد در ساختمان كنسولگري باشند و تفنگداران دريايي نيز ط          
 چنداني نداشته باشد، ولـي در صـورت بـروز            هاي فوق شايد فايده     هر چند طرح  . به انبار دارند  

همـه كاركنـان و تفنگـداران       . دهـد   يك حمله ديگر شانس بيشتري براي زنده ماندن به مـا مـي            
  . اند ها توجيه شده دريايي در مورد اين طرح

دانيم كه آيا قرار است شخص ديگري جايگزين          ر هنوز نمي  در حال حاض  :  امنيت پرسنل  -5
 تعـويض او بايـد بموقـع        سيبي ميتي در اينجا بسيار مفيد بوده است و        . سيبي ميتي بشود يا خير    

 تـامس   RSO مارس به اينجا بيايـد و        26 قرار است روز     هالنداي،     منطقه يافسر امنيت . انجام شود 
  .كند ايران را ترك مي مارس 27روز 
در حال حاضر با توجه به نيروهاي جايگزيني كه بموقع از           :  محافظان تفنگدار آمريكايي   -6

. هـستند ) 13(مان بـه انـدازه كـافي     شوند، تقريباً تفنگداران  به سفارت اعزام ميAطرف شركت   
افظان ايرانـي را   بهترين افراد خود را برايمان فرستاده است، و آنها مح         Aمعلوم است كه شركت     

ممكـن  » انبـار «طرح انتقال تفنگداران دريايي بـه       . اند  قرار داده تأثير   شان تحت   با پختگي و رفتار   
نيست زيرا هواي اين محوطه كه قبالً محل تجهيزات ارتباطي حساس بود خفه و بدون پنجـره                 

 تفنگداران آغاز كار تعمير چهار آپارتمان را در خيابان بيژن در پشت سفارت براي اسكان       . است
  سوليوان                                                                                                          .ايم كرده
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   مارس26گزارش وضعيت سياسي، : موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن (-1
كننـدگان بـه پيمـان        اعتراض تظاهر . آرامش در كردستان  . نطق بازرگان در تبريز   :  خالصه -2

  .پايان خالصه. اسرائيلمصر و 
 فقط يك نكتـه قابـل توجـه          مارس در تبريز   25 در روز    بي سرو ته بازرگان   نطق طوالني و    
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هاي استبدادي او را موجه ندانست،        اگر چه بازرگان شيوه   .  رعايت انصاف در مورد شاه     -داشت
ـ بازرگـان . داند انگيزه شاه قصد و نيت خير بوده است   ولي گفت تا جايي كه مي      ه مخاطبـانش   ب

خواست كه ملت ايران به يك قدرت جهاني تبـديل شـود و تمـدني بـزرگ            او واقعاً مي  «: گفت
هاي بسياري اين روياي ناممكن را پذيرفته بودند و در            او همچنين افزود كه ايراني    » .داشته باشد 

ـ        . داشتند  كنار شاه براي تحقق آن گام بر مي        ه همـان   قبول منفعالنه حق شاه براي رهبري مردم ب
  . اندازه مهم بود كه اعتقاد شاه به حق ادامه حكومت استبدادي در ايران

اگر دولت انقالبي نيز همان راه را ادامه دهد، بـه ملـت و انقـالب                «:  هشدار داد  بازرگان -4
هد، خوا كند و همه چيزش را از دولت مي ملتي كه همه چيزش را گدايي مي      . خيانت كرده است  
كند، كه به معناي اسارت و پذيرش فقر و فالكت است، حال              اش را ثابت مي     ناتواني و بيچارگي  

توانايي آنهـا بـراي      ... ».خواهد تقصير را به گردن دولت بيندازد، يا همسايگان و يا بيگانگان             مي
 سال حكومـت اسـتبدادي و جابرانـه شـكل           2500پذيري كه در طول       رها شدن از عادت سلطه    

بايـد  » .منشاء و ضامن پيروزي و جـاودانگي اسـت        «اي كه     سابقه  ته است، و اتكا به نفس بي      گرف
 كه انقالب روحي مـردم ايـران        مسئلهشخصيت و صداقت بازرگان و درك صحيح او را از اين            

ولي بايد ديد كه آيا مردم . براي موفقيت واقعي انقالب سياسي امري ضروري است، واقعاً ستود       
 ظاهراً معتقـد اسـت،      هاي پيشين خود را به همان آساني كه بازرگان          ند واقعًا عادت  توان  ايران مي 

  .كنار بگذارند
ايم مبني بر اينكه رهبران سرشناس بلوچ         ما شايعاتي شنيده  .  همچنان آرام است    كردستان -5

ها بيانگر يك ائتالف احتمالي بين         اين تماس  هنوز معلوم نيست كه آيا    . اند  با كردها تماس گرفته   
، چنـد روز   صحراي استان گرگـان  در منطقه تركمن. اين دو جامعه مهم سني ايران است يا خير    

. هاي جنگنده نيروي هوايي براي نشان دادن قدرت بر فراز شهرها به پرواز درآمدنـد                پيش جت 
هـاي جنگنـده بيـشتر مـردم را      ها به خاطر صداي مهيب جت شه پنجره ولي احتماالً شكستن شي   

  . خشمگين كرده است تا اينكه ترسانده باشد
 صحنه چندين تظاهرات جداگانـه در اعتـراض بـه پيمـان             سفارت مصر  مارس،   25 روز   -6

كـه شـايد   (ين تظاهرات بعد از ظهر روز گذشته برگـزار شـد        بزرگتر.  بود اسرائيل و   صلح مصر 
 از  تظاهركنندگان به هنگام رفتن به سوي سفارت مصر       ). چندين هزار نفر در آن شركت داشتند      

در هـيچ   .  عبور كردند   و به هنگام بازگشت از مقابل سفارت آمريكا        مقابل كانون ايران و آمريكا    
 26 امـروز،    سفارت مـصر  .  شنيده شد  ها اتفاقي نيفتاد ولي شعارهاي ضد كارتر        يك از اين محل   

اي كـه تعدادشـان مـشخص نيـست سـاختمان             ايم كه عـده     تعطيل بود، ولي اطالع يافته    مارس،  
هـاي    آنها دانـشجويان عـرب از مليـت       . اند  ا اشغال كرده و هنوز در آنجا تحصن كرده        سفارت ر 

به رايزن سياسي گفت كه     ) كه در محل اقامت محفوظ است      (همسر سفير مصر  . مختلف هستند 
ولـي  برخي از آنها قمه بـه همـراه دارنـد           .  در ميان اين دانشجويان نيستند     هيچيك از اتباع مصر   
تعدادي از كاركنـان مـصري در سـاختمان كنـسولي           . باري رخ نداده است     هيچ رويداد خشونت  
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دولت ايـران   .  هر چند كه هيچ ديپلماتي بين آنها نيست        -اند  هستند كه عمالً گروگان گرفته شده     
 از سفارت خارج كند، ولي هنـوز كـه سـاعت            »به زودي «كنندگان را     قول داده است كه تحصن    

  .ت محلي است، هيچ كاري صورت نگرفته است به وق16:00
اي در مقابل درب اصلي سفارت تجمع كردند، كه مـا را نگـران                درست قبل از ظهر عده     -7
بـه هنگـام تهيـه ايـن گـزارش      . ولي آنها فقط خواهان از سرگيري روند صدور ويزا بودند      . كرد

اگر گزارش ديگـري    . آيند   مي اطالع يافتيم كه تظاهركنندگان با اتوبوس به سوي سفارت آمريكا         
  سوليوان                                                                     .ايم نداديم، خبر بدي برايتان نداشته
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  1358 فروردين 7 ـ1979 مارس 27  محرمانه 
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3283 ـ ن تهرا،سفارت آمريكا: از

   مارس27وضعيت سياسي، گزارش : موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
ـ        :  خالصه -2 انتـشار فهرسـتي از     . ان در ايـران   توقف انتشار سه روزنامه مهم غير فارسي زب

اخـراج  . ها  ادامه دستگيري . اند   را اشغال كرده   هاي دانشجويان عرب كه سفارت مصر       درخواست
مراحـل خـروج از     . تشكيل يـك حـزب جديـد      . كاركنان وزارت امور خارجه و دانشگاه تهران      

  .پايان خالصه. پذيرد ت هندي را نميأ هيمينيخ. ها كشور براي ايراني
  پس از تعطيالت شش روزه        و تهران ژورنال   هاي كيهان اينترنشنال     اولين شماره روزنامه   -3

زبـان بـه همـراه روزنامـه           دو روزنامه انگليسي   اين. نوروزي، آخرين شماره آنها نيز خواهد بود      
 مارس ديگر منتـشر نخواهنـد   27اند كه از   اعالم كرده)DE TEHERAN( تهراندو زبان  فرانسوي

انـد، از جملـه نبـود مـواد            اقتصادي و فني ذكر كرده     مسايلآنها دليل توقف انتشار خود را       . شد
كاركنان بيش از حد، نبود درآمدهاي تبليغـاتي، و كـاهش تيـراژ بـه دنبـال خـروج اتبـاع                     خام،  

 كه به موسسه اطالعات وابسته اسـت همچنـين خبـر داد كـه دو         ژورنال تهران. خارجي از ايران  
زبـان    زبـان االخـي و روزنامـه فارسـي          ، يعني روزنامه عربي   مؤسسهروزنامه ديگر وابسته به اين      

همچنين خبرهايي به دست ما رسيده است مبني بر اينكه      . اطالعات هوايي نيز بسته خواهند شد     
  .  نيز تعطيل شوند فارسي و آيندگانشايد كيهان

 مـارس   26 را در تـاريخ       نفر دانشجوي عرب كه سفارت مـصر در تهـران          50 نزديك به    -4
  :اند كه اي منتشر ساخته و مدعي شده بيانيه) نك تلگرام جداگانه(اشغال كردند 

 تنها نماينده مشروع مردم فلسطين است و تنهـا ايـن سـازمان     سازمان آزاديبخش فلسطين   -
  . ها تصميم بگيرد حق دارد براي فلسطيني

هاي اشغالي اعـراب را        بر سرزمين  اسرائيلل حق مالكيت    لح مصر و اسرايي   نامه ص    موافقت -
  .شناسد و به همين دليل بايد رد شود به رسميت مي
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بـع آن    و بـه ت    المقـدس   هـا بـر بيـت        مذاكرات دو جانبه صلح به معناي تسلط صهيونيست        -
  . استاالقصي مسجد
شود و كـشورهاي مـسلمان بايـد از            با همكاري مصر به منطقه وارد مي        امپرياليسم آمريكا  -

  .  و امپرياليست استفاده كنند  براي مهار نيروهاي صهيونيستاداتس
نامه دو جانبه است كه موجـب تفرقـه           ر يك موافقت  مص و   اسرائيلنامه صلح بين       موافقت -

وحدت برادران مسلمان در دفع تهديد صهيونيسم بسيار مهـم اسـت و             . شود  در جهان عرب مي   
  . بقيه جهان عرب را ناديده گرفته استاداتسمتاسفانه 

ها را ناديده گرفته است و به همين دليل تمـام كـشورهاي عـرب                  حقوق فلسطيني  سادات -
   . قطع رابطه كنندبايد با مصر

نظامياني كه خارج از ساختمان سفارت بودند هيچ تالشي براي            ها، شبه    روزنامه  طبق گزارش 
دهـد كـه دفتـر سـازمان آزاديـبخش             گـزارش مـي    راديو تهران . بيرون راندن اشغالگران نكردند   

 از خود سلب كرده است، اگـر چـه           هر گونه مسئوليتي را در قبال اشغال سفارت مصر         فلسطين
 هزار نفـري قبـل از اشـغال سـفارت بـا حمايـت               10دهند كه راهپيمايي      مطبوعات گزارش مي  

تظاهركنندگان همانگونه كه به مقامات وزارت امور       .  صورت گرفت  ن آزاديبخش فلسطين  سازما
 سفير مصر.  صبح امروز سفارتخانه را ترك كردند8:00 قول داده بودند، در ساعت     خارجه ايران 

  . در جريان اشغال سفارت هيچكس مجروح نشده استبه ما خبر داده است كه 
هاي انقـالب در طـول        دهند كه گروههاي ظاهراً بسيار فعال كميته        ها گزارش مي     روزنامه -5

يك خارجي بـه نـام      . اند   تاجر و مقام سابق رژيم را دستگير كرده        90تعطيالت نوروزي بيش از     
 كـه   وينچنـزو . ، نيز در بين دستگير شدگان اسـت       حزب راديكال ايتاليا  ، عضو   فرانكونه وينچنزو 

بازان ايراني بـه ايـران سـفر كـرده اسـت، بـه هنگـام                مدعي است براي دفاع از حقوق همجنس      
  . شد دستگيرمصاحبه با خبرنگاران در مقابل زندان قصر

 كنسول خود را اخـراج      14 سفير و    36 كارمند، از جمله     241  وزارت امور خارجه ايران    -6
يك سخنگوي وزارت امور خارجه گفت كه اين وزارت به پاكسازي پرسـنل ادامـه         . كرده است 
وزارت امور خارجه كه در كارمندان سفارت قبالً شنيده بودند كه تمام كارمندان زن     . خواهد داد 
اند، اخراج خواهنـد شـد، و احتمـال دارد ايـن              شركت كرده » حمايت از حقوق زنان   «تظاهرات  

 20 نيز در شـب نـوروز بـه خـدمت            دانشگاه تهران  .ها در همين ارتباط انجام شده باشد        اخراج
» .هاي رژيم سـابق مـشاركت داشـتند     يتدر فعال «استاد دانشگاه خاتمه داد، و مدعي شد كه آنها          

، اين استادان دانشگاه بدون دريافت ابالغ خاتمـه خـدمت و پـاداش        طبق گزارش تهران ژورنال   
  .شان اخراج شدند سنوات خدمت گذشته

اين حزب در اولين .  حزب جمهوريخواه فدراليست موجوديت خود را اعالم كرده است        -7
ايـن حـزب مـدعي حمايـت از        .  مارس شده است   30واستار تحريم رفراندوم    مانيفست خود خ  

  . هاي ملي خودمختار است نظام جمهوري فدرال متشكل از دولت
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تري براي مقاضـيان خـروج از كـشور اعـالم كـرده                دولت ايران شرايط جديد و پيچيده      -8
رفرانـدوم  است، بدين ترتيب كه تقاضاي صدور گذرنامـه و جـواز خـروج پـس از برگـزاري                   

 سـاعت   48هاي قبلي فقط      بررسي. بررسي خواهد شد و مراحل آن پنج روز طول خواهد كشيد          
به خاطر تقاضاي بيش از حد مردم براي صدور گذرنامه، اداره گذرنامه به محل              . كشيد  طول مي 

  . منتقل شده استالمللي دايمي نمايشگاه بين
 را كـه در     ، رهبر شيعيان هنـد    ، علي نصير سعيد ابقتي    دهند كه خميني    ها خبر مي    روزنامه -9
 او  خمينـي .  سفر كرده بود، به حضور نپـذيرفت       نيت به قم   ت حسن يأ مارس به همراه ه    14روز  

  در تهرانهاي خميني هاي ديگري كه درباره مالقات    در گزارش . شناسد   نمي را رهبر شيعيان هند   
 نتيجـه تحريكـات     اسرائيلو   به پيمان صلح مصر      شود حمله لفظي خميني     جريان دارد، گفته مي   

 در طول تعطيالت نوروز دوبار در       فوها، سفير وينوگراد    طبق گزارش .  بوده است  سفير شوروي 
: توضيح. ( بود ك روز قبل از صدور بيانيه خميني       رفته است، كه دومين بار ي       به ديدن خميني   قم

 نيـاز بـه      با سازمان آزاديـبخش فلـسطين      كنيم، ولي روابط خوب خميني      اين گزارش را رد نمي    
  سوليوان                                                                                               .)توضيح ندارد

  
  123سند شماره 

  1358 فروردين 7 ـ1979 مارس 27  محرمانه 
  3290 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيتسازمان اطالعا: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوجانس. اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه

  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش ييدأمقام ت
  1979 مارس 26 ـ 27گزارش وضعيت ايران، : موضوع

 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (: خالصه -16
هـاي    روزنامـه : لدهـد، شـام      پوشش مـي   1979 مارس   27 روز   12:00 مارس تا ساعت     26روز  
 كارمنـدان وزارت امـور       اخـراج . هـا از كـشور      خروج ايرانـي  . رفراندوم.  كردستان مسئله. تهران

  .سفارت مصر. امنيت سفارت. نظاميان كشته شدن شبه. خارجه
  .ف شده است حذ21 تا 17 از -17
  ):يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر -محرمانه (: جزييات-22
سه مورد از مظاهر باقيمانده نفوذ غرب و نفـوذ          : تهران هاي  روزنامه )بندي  بدون طبقه ( -الف

 ،زبان كيهان هاي انگليسي روزنامه ايران، در. خواندند را» خداحافظي غزل« نيز احتمالي امپرياليسم 
 مارس ديگر   27اند از روز      تهران اعالم كرده  دو  زبان     و همچنين روزنامه فرانسوي    ن ژورنال تهرا

فنـي را دليـل تعطيلـي خـود و            مالحظـات اقتـصادي و     ،روزنامـه  سـه  هـر  .منتشر نخواهند شد  
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  . اند ترين دليل فني را ناتواني در تهيه مواد چاپ و موادخام ضروري ديگر ذكر كرده عمده
چندين ماه است كـه     ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه: (كننده گزارش   ات تهيه ينظر

 -زبانه محروم شـده اسـت   جامعه جهاني از پوشش خبري انقالب توسط راديو و تلويزيون چند  
ع ها وقـاي    روزنامه: بعد از انقالب  . هاي صبح بوده است     از طريق روزنامه  » اخبار«تنها اطالع ما از     

بـا خاتمـه انتـشار ايـن        . انـد   روز گذشته را خيلي عيني به همراه اطالعـات مفيـد گـزارش داده             
دفتـر  . ها، حلقه ارتباطي ما با روند تحوالت روزانه جمهوري اسالمي قطع خواهد شـد               روزنامه

زبـان را     هـاي فارسـي     اي از اخبـار روزنامـه       وابسته نظامي از يك مترجم خواهد خواست گزيده       
تواند جاي خواندن اخبار و تفسيرهاي خودمان را از           رجمه كند، ولي اينكار مسلماً نمي     برايمان ت 

. واقعاً حقيقـت داشـته باشـد      ) اقتصادي و فني  (معلوم نيست كه داليل مطرح شده       . وقايع بگيرد 
  . ها به داليل سياسي بسته شده باشند، شايد ديگر منتشر نشوند اگر اين روزنامه

ابراهيم يونسي، كه يك كرد است، به سمت اسـتاندار          : مشكل كردها ) بندي  بدون طبقه ( -ب
. شـود   اولين بار در تاريخ است كه يك كرد استاندار كردستان مي          .  منصوب شده است   كردستان

اي بـراي اعطـاي خـودگرداني     ها، دولت موقت ايران طرحـي هفـت مـاده     روزنامه طبق گزارش 
ي و  اهللا طالقـان     روز مـذاكره بـا آيـت       4رهبران كرد پس از     .  تهيه كرده است   محدود به كردستان  
دهد تا    اجازه مي  اين طرح به كردها   . ، وزير كشور، با اين طرح موافقت كردند       حاج سيد جوادي  

هاي دولت شـركت كننـد، بـه آنهـا آزادي             گيري  ور و تصميم  در تدوين قانون اساسي جديد كش     
فرهنگي از جمله استفاده از زبان كردي در كنار زبان فارسي در مدارس، حـق پوشـيدن لبـاس                    

 بيني شده است كه منابع كردسـتان        دهد، و در آن پيش      كردي، و آزادي گرداندن امور خود را مي       
نامـه قـول داده اسـت كـه         الوه بر اين، دولت در اين موافقـت       ع. صرف توسعه خود استان شود    

  .هاي محكمي براي توسعه اين استان برخواهد داشت گام
، هاي فعال ايران در بلوچستان      ديگر اقليت ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه (يهنظر

اگـر  . را دقيقاً زير نظر خواهنـد داشـت      » خودگراني محدود « اعطاي اين    ، و خوزستان  آذربايجان
 انتخابات عمومي برگزار شود، مطمئن هستيم كه        براي انتخاب يك شوراي اجرايي در كردستان      

اگـر درخواسـت    . هاي ديگر نيز خيلي زود خواستار خودگرداني از دولـت خواهنـد شـد               اقليت
  . هاي ديگر تنها راه را مبارزه مسلحانه بدانند اي نرسد، شايد اقليت جهآميز به نتي مسالمت
. برگزار كنـد    مارس 30دولت قصد دارد همان رفراندوم آري يا نه را در روز            :  رفراندوم -ج
 كه ابتـدا    دهندگان   رأي سن قانوني .  شركت در رفراندوم را يك وظيفه ملي خوانده است         خميني

 سال اعالم شد، بـار ديگـر بـه          18 سال تغيير كرد و بعد از آن دوباره          16 سال بود، سپس به      18
در .  سال كاهش يافته است تا حداكثر مشاركت جوانان كـشور در رفرانـدوم تـضمين شـود                 16

  .عين حال، برخي گروهها و افراد همچنان به نحوه برگزاري رفراندوم اعتراض دارند
گفـت كـه بـه      . سي.بي.هاي شبكه بي    وزير سابق ايران، در يكي از برنامه        ، نخست بختيار) 1(

  . دهد  نمي رأينظام جمهوري اسالمي
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هـا خواسـته       به نام حزب جمهوريخواه فدراليـست از ايرانـي         تأسيسيك حزب جديدال  ) 2(
  . است تا رفراندوم را تحريم كنند

.  خواسته است كه استعفا بدهد     ، از دولت بازرگان   سرشناس، فريبرز عطاپور   نگار   روزنامه )3(
 بايد جاي خـود     براي اعاده نظم در كشور، دولت بازرگان      «: ها، گفته است    طبق گزارش روزنامه  

  ».ها بدهد ، مجاهدين اسالمي و دموكرات  ماركسيستفداييانمتحدي متشكل از  را به جبهه
خواهنـد   هايي كه مـي     ويزا براي ايراني   و   مشكل مكرر گذرنامه  : ها از كشور     خروج ايراني  -د

اسـت  ، گفته    نصرالدين مجللي    پليس كشور،  رئيس. تر شده است    از كشور خارج شوند، پيچيده    
  . مسافراني كه قصد خروج از كشور را دارند بايد بعد از برگزاري رفراندوم اقدام كنند

 منتـشر  اي از وزارت امـور خارجـه       ها بيانيـه    روزنامه:  اخراج پرسنل وزارت امور خارجه     - ه
يـك  . انـد   مارس از كار بركنـار شـده  26 سر كنسول در روز      14 سفير و    36اند كه طبق آن       كرده

  . كرد كه پاكسازي عناصر نامطلوب ادامه خواهد داشتتأكيدسخنگوي وزارت امور خارجه 
ها حاكي از آن اسـت كـه در           گزارش روزنامه : نظاميان  كشته شدن شبه  ) بندي  بدون طبقه ( -و

برخي از ايـن مـوارد   . اند فه به قتل رسيدهنظامي در حين انجام وظي  شبه 70طول يك ماه گذشته     
  .  آنها بوده است در نتيجه شليك تصادفي تفنگ

ها هستيم، ولي تا به حال فقـط          در سفارت نيز هر روز شاهد شليك تصادفي تفنگ        : اتينظر
  .ايم يك مجروح داشته

  : امنيت سفارت) بندي بدون طبقه( -ز
اي در محوطه سفارت شنيده شد كـه          ده مارس صداي تيراندازي پراكن    26در طول شب    ) 1(

  . شب آغاز شد و به طور پراكنده تا ساعات اوليه صبح ادامه يافت20:00تقريباً از ساعت 
از اتاق خوابش در محـل اقامـت سـفير بـه سـرقت              وابسته نيروي زميني    اسلحه كمري   ) 2(
ن مجاهـدي   محافظا. شد در محل امني باشد      اسلحه در كشوي تختخواب بود و تصور مي       . رفت

كه مسئوليت محافظت از محل اقامـت سـفير را دارنـد مظنـون اصـلي هـستند، زيـرا بـه همـه                        
  .هاي خانه دسترسي دارند قسمت

به وابسته نيروي هوايي گفت كه اخيـراً بـا گروهـي كـه در محـل                  وابسته نيروي زميني     )3(
و او را بـه يهـودي       آنها شديداً ضد يهودنـد      . اقامت سفير مستقر هستند، مشكل پيدا كرده است       

مادر بـزرگ ايرلنـدي     «: هم در پاسخ به اين اتهام گفت      وابسته نيروي زميني    . اند  بودن متهم كرده  
  ».آورد هايتان را در مي آيد و چشم من از قبر در مي

 مارس اشـغال    26 را در روز     دانشجويان عراقي و اردني كه سفارت مصر      :  سفارت مصر  -ح
دانشجويان مسلح نبودند و    .  مارس سفارت را ترك كردند     27 روز   7:00كرده بودند، در ساعت     

سفير مصر و مقامـات سـفارت بـا       . اي به ساختمان و زمين سفارت وارد نشده است          هيچ صدمه 
  . آميز بود تمام مراحل كامالً مسالمت. دانشجويان تماس تلفني داشتند

.  اسـتعفا داده اسـت      قرنـي  سـپهبد .  جديد ستاد ارتش ايران    رئيس،  رلشگر ناصر فربد   س -ط
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  . جزييات بيشتر بعداً ارسال خواهد شد
منـابع بـه مقامـات      ): يت بـراي بيگانگـان    ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر

اند كه قرار است امروز تظاهراتي در اعتـراض بـه پيمـان      نظامي خبر دادهسفارت و دفتر وابسته   
  . صلح در مقابل سفارت برگزار شود

 تا كنون دو خودرو كه با بلندگو مردم را به شـركت در رفرانـدوم دعـوت                  14:00از ساعت   
كش اميدواريم بـا فـرو  . باران سنگين صبح بند آمده است. كرد، از مقابل سفارت عبور كردند    مي

  .تر شدن ترافيك، بعد از ظهر آرامي داشته باشيم ها و سبك كردن آب جوي
  

  124سند شماره 
  1358 فروردين 7 -1979 مارس 27  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3292 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  رفراندوم جمهوري اسالمي : موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن (-1
 30وزارت كشور باالخره برخي مراحل رفراندومي را كـه قـرار اسـت در روز                :  خالصه -2

. مارس براي انتخاب بين جمهوري اسالمي و يا ادامه نظام سـلطنتي برگـزار شـود، اعـالم كـرد         
نظرهاي موجود، رفراندوم پيشنهادي تثبيت شده است، و ظاهراً دولت مـصمم بـه      تالفبرغم اخ 

  .برگزاري رفراندوم است
اي    چند روز پيش نمونه    اس.بي.شبكه سي . ي هنوز مشخص نيست   أشكل واقعي برگه ر    -3

قسمت اول براي   . شود  هاي آن از يكديگر جدا مي       به دست آورد كه سه قسمت دارد، و قسمت        
مـن بـه    «: قسمت دوم به رنگ سبز و حاوي اين جمله است         . دهنده است  يرأثبت نام و آدرس     

مـن بـه نظـام    «:  قسمت سوم قرمز و حاوي ايـن جملـه اسـت   ».دهم ي مي أجمهوري اسالمي ر  
 مورد اسـتفاده قـرار    رأيتوان مطمئن بود كه اين برگه        با وجود اين، نمي    ».دهم   مي  رأي سلطنتي

د، زيرا سخنگويان مختلف دولت، در مقابل انتقادهـاي شـديد بـه شـكل اوليـه رفرانـدوم،                   بگير
دهنـدگان نيـست، و در اسـتفاده نـه          رأي اند كه احتياجي به ثبـت نـام و آدرس            كرده خاطرنشان

آنها .  تجديدنظر خواهد شد    رأي هاي  هاي نمادين سبز و قرمز در برگه        چندان با ظرافت از رنگ    
اند كه آراء در رفراندوم فقـط بـه آري يـا نـه بـه جمهـوري اسـالمي                       كرده همچنين خاطرنشان 
  . خالصه خواهد شد

 مارس به ترتيب زير خواهد 30گيري در روز    رأي  مراحل  ،طبق اطالعيه وزارت كشور    -]4[
 شان بـا جـوهر رنـگ ثابـت رنگـي            خورد و انگشت شصت     دهندگان مهر مي       رأي شناسنامه: بود
.  سال اسـت   16 دادن    رأي حداقل سن براي  ).  بدهد  رأي تا كسي نتواند بيشتر از يكبار     (شود    مي

 نظارت خواهد داشت، كه پنج نفر آنها را          رأي هاي  يك شوراي شش نفره بر هر يك از صندوق        
  صـندوق  18000تقريبـاً   .  دولتي اسـت   مأموركنند و نفر ششم يك        هاي محلي انتخاب مي     كميته
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 دادن   رأي توانند بـراي    هاي خارج از كشور مي      ايراني. ر كشور مستقر خواهد شد     در سرتاس  رأي
هر كس اعتراضـي بـه      . ترين دفتر كنسولگري ايران در محل اقامت خود مراجعه كنند           به نزديك 

تواند تا يك هفته پس از برگزاري رفراندوم اعتراض خود را به مقامات تسليم  رفراندوم دارد مي
  .گيري اعالم خواهد شد  رأي روز پس از15وم نتيجه رفراند. كند

 واضح است كه دولت قصد دارد عليرغم اخـتالف نظرهـايي كـه رفرانـدوم پيـشنهادي                  -5
 و فـداييان    ] ملـي   جبهـه دموكراتيـك    :احتماالً [جبهه ملي . موجب شده است، آن را برگزار كند      

هيچيك از ايـن دو گـروه       . اند كه رفراندوم را تحريم خواهند كرد         ماركسيست هر دو گفته    خلق
و شايد به همين دليل اسـت كـه بـه جـاي آنكـه از طرفـداران خـود                    (طرفداران زيادي ندارند    

 خود را پاره كننـد،       رأي  بدهند و يا برگه     رأي بخواهند به نظام ديگري غير از جمهوري اسالمي       
  .، ولي اعتراض رساي آنها مايه شرمساري دولت بوده است)اند  را تحريم كردهرفراندوم

. كنيم كه رفراندوم به هيچوجه بدون مشكل برگزار نخواهـد شـد              عالوه بر اين، فكر مي     -6
كـل ايـران بـه      . گيري خود، بخش را مبنا قرار داده اسـت           رأي هاي  دولت براي استقرار صندوق   

 مـستقر خواهـد شـد،        در تهران   رأي  صندوق 2000چه بيش از    اگر  . شود   بخش تقسيم مي   350
 نفـر دارد بـدون      5000 منطقه مسكوني ديگـري كـه جمعيتـي كمتـر از             66000ولي بسياري از    

 كيلومتر مربع است، ولـي بـسياري از ايـن           3500اندازه متوسط هر بخش     . صندوق خواهد ماند  
. بـرد    حاشيه آن به مركز يك روز كامل وقـت مـي           ها به قدري وسعت دارند كه رسيدن از         بخش

كننـد خيلـي       درصد جمعيت ايران كه در روستاها زندگي مي        52بنابراين، به احتمال بسيار قوي      
نكته طنز اينجاست   . توانند در رفراندوم شركت كنند      دشوارتر از ساكنين شهرها و شهرستانها مي      

 احتماالً به جمهوري  رأيهاي ي به صندوقكه اكثر قريب به اتفاق روستائيان در صورت دسترس    
 اي از آنها موفق به دادن        ولي اگر تعداد قابل مالحظه       خواهند داد،   رأي اسالمي موردنظر خميني  

  . اند  به دست كساني خواهد داد كه با رفراندوم مخالف بوده  مسلماً بهانهمسئله نشوند، اين رأي
  انسوليو

  
  125سند شماره 

  1358 فروردين 8 ـ 1979 مارس 28  محرمانه 
    3320 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  هاي خبري داخلي ، رسانهوابسته دفاعي دفتر پرسنل: منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوجانس. اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه

  وابسته دفاعي، شافر. اي.تي: ييدكننده گزارشأمقام ت
  1979 مارس 27 ـ 28ارش وضعيت ايران، گز: موضوع

 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        24 اين گزارش وقايع     )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16
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شامل بازرسي كميتـه از  : دهد  پوشش مي1979 مارس   28 روز   12:00 مارس  تا ساعت      27روز  
د و  آبـا   وضـعيت فرودگـاه مهـر     . درگيـري در گنبـد كـاووس      . وابسته نيروي هوايي  محل اقامت   

  . وضعيت تهران
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان–محرمانه (:  جزييات-22

 27بعد از ظهر روز     : بازرسي كميته از محل اقامت وابسته نيروي      ) بندي  بدون طبقه ( -]الف[
وابسته نيروي هوايي در منزل     . اقامت وابسته نيروي هوايي آمدند     مرد مسلح به محل      16مارس،  
مردان مـسلح گفتنـد   .  ولي يك سرايدار افغان در منزل حضور داشت و مشغول به كار بود          نبود،

اند و شخصي به آنها خبر داده است كه شـش نفـر در منـزل ايـن                    كه از كميته ظفر به آنجا آمده      
ان كميتـه تقاضـاي ورود      مأمور افغان اين اتهام را رد كرد، ولي         سرايدار. اند  آمريكايي پنهان شده  

آنهـا آپارتمـان سـروان    . به ساختمان را كردند و سرايدار غيـر مـسلح بـه آنهـا اجـازه ورود داد      
ان كميته مأمور.  را مورد بازرسي قرار دادند و چند قلم از اقالم نظامي را مصادره كردند     نوجانس
 او از   -ورد محل نگهداري اسلحه و تجهيزات ارتباطي از سرايدار افغـان بـازجويي كردنـد              در م 

ان كميته  مأمور. محل آنها مطلع بود ولي به آنها گفت كه اسلحه و تجهيزاتي در ساختمان نيست              
تقاضاي جستجوي سه آپارتمان ديگر را هم داشتند، ولـي سـرايدار افغـان بـه آنهـا گفـت كـه                      

هـا را     آنها تهديد كردند كه درب آپارتمان     . ها ساكنند و كليدي در اختيار او نيست       ها در آن    ايراني
 به آنها گفت كه ايرادي ندارد، ولي هـيچ چيـزي در             جانسونسرايدارِ سروان   . خواهند شكست 

ـ               مأموراين حرف   . ها نيست   آن آپارتمان  ه ان كميته را متقاعـد سـاخت و آنهـا هـيچ خـساراتي ب
 مـأمور آنها محل را ترك كردند، ولي گفتند كه دوباره براي صـحبت بـا               . ساختمان وارد نكردند  

  . گردند آمريكايي برمي
ان كميتـه خيلـي     مـأمور اگر چه رفتـار     ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  - محرمانه(ات  ينظر

هـا وضـع كـرده        تـه دبانه بود، ولي آنها مقرراتي را كه دولت موقت در ارتباط با اقدامات كمي             ؤم
هايـشان،    آنها هيچ حكمي براي تفتيش خانگي به همراه نداشتند، بجز تفنگ          . است، نقض كردند  

هـا و   اي از عدم كنترل مركزي دولت بر كميته اين نمونه. و ضمناً چيزهايي را هم مصادره كردند      
  .كند هر كميته هنوز به ميل خود عمل مي. هاي محلي بود خودمختاري كميته

انـد    زبان گـزارش داده     هاي فارسي   روزنامه): بندي  بدون طبقه  (گيري در گنبد كاووس    در -ب
طبـق  . هـا و نيروهـاي انقـالب درگيـري رخ داده اسـت       مارس بين تركمن26 و 25كه در روز    

 مارس يك روحاني به همراه سربازان انقـالب قـصد دسـتگيري             25ها در روز      گزارش روزنامه 
قچي سيگار را داشتند كه تعدادي از عابرين مانع از اين اقـدام شـدند و درگيـري سـر               يك قاچا 
جسد مقتـول   . آموز كشته و يك نفر ديگر مجروح شد         در خالل اين درگيري يك دانش     . گرفت

 هزار نفـري    8  تا 7 مارس جمعيتي تقريباً     26در روز   .  انتقال يافت  به بيمارستان شير و خورشيد    
به سمت بيمارستان راهپيمايي كردند و جسد را تحويل گرفتند و سپس مراسم تشييع و تـدفين                 
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 از مردم خواست پـس از مراسـم تـدفين    كميته مركزي تركمن صحرا. بدون خشونت انجام شد   
ار بـود نظـر خـود را دربـاره        هزار نفر حاضـر شـدند كـه قـر          15 تا   10نزديك به   . اجتماع كنند 

در .  اعتـراض نماينـد  رفراندوم ابراز كنند و به كشتار يك هفته پيش در شهر كردنـشين سـنندج      
جمعيـت سـعي داشـت      . ها شروع شـد     جريان تجمع، تيراندازي بين نيروهاي انقالب و تركمن       

هـا،    طبـق گـزارش روزنامـه     . كالنتري پليس و سربازخانه شهر را اشغال كند كه عقب رانده شد           
ها   روزنامه.  نفر مجروح شدند   100 تا   50ها كشته و بين        نفر در اين درگيري    30 تا   15نزديك به   

 و اعـزام نماينـده       بـه تهـران    ها پس از فراخواندن استاندار گرگـان        دهند كه درگيري    گزارش مي 
  . به محل، خاتمه يافت) آقاي رادنيا (وزير نخست
توانـد شـروع جنـبش     ايـن رويـداد مـي   ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه(ات  ينظر

هاي اخيـر آزادي نـسبي بيـشتري          كردها در هفته  . نشين ايران باشد    خودگرداني در منطقه تركمن   
 حقـوق يكـساني     ها نيز خواهـان     رسد كه تركمن    به نظر مي  . اند  براي اداره امور استان خود يافته     

  . هستند
 مـارس بـه     28وابـسته نيـروي هـوايي صـبح روز          ): بندي  بدون طبقه  ( وضعيت مهرآباد  -ج

.  تقريباً به حالت عادي بازگشته است      رسد كه فرودگاه مهرآباد     به نظر مي  .  رفت فرودگاه مهرآباد 
عالوه بر اين، به نظـر      . ات پرازدحام صبح، چند هواپيماي خارجي در فرودگاه بود        در طول ساع  

ها در حال آزمايش بخشي از ناوگان هوايي خود هستند كه قرار است پـرواز                 رسد كه ايراني    مي
 در حال تمرين نشستن و بلنـد        727 و دو هواپيماي     737، دو هواپيماي    747سه هواپيماي   . كند

نيز در جدول پروازها    ) كه قبالً متعلق به شاه بود     (هواپيماي شاهين   . ه بودند شدن از باند فرودگا   
  .قرار داشت

  : و سفارت وضعيت تهران-د
 ساعت گذشته گزارشـي از تظـاهرات بـه          24 لدر طو . شهر تقريباً وضعيتي عادي دارد    ) 1(

 1500 كه جمعيتي نزديك به با وجود اين، وابسته نيروي هوايي ديده بود     . دستمان نرسيده است  
دليل تجمـع   . اند   تجمع كرده   در مقابل درب اصلي دانشگاه تهران      11:30 نفر در ساعت     2000تا  

  .آنها مشخص نبود و وابسته نيروي هوايي نيز آنجا را ترك كرد
 بـه   محوطه سفارت تا امروز صـبح زود آرام بـود تـا اينكـه محافظـان سـفارت شـروع                   ) 2(

  .حوصلگي  شايد از روي بي-علت آن مشخص نبود. تيراندازي هوايي كردند
  

  126سند شماره 
  1358 فروردين 8 ـ1979 مارس 28  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3323 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   مارس28 ،وضعيت سياسي: موضوع

  )تمام متن -محرمانه( -1
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 خواهـان كنتـرل     اعـراب خوزسـتان   . ها و دولت     بين تركمن  درگيري در گرگان  :  خالصه -2
 اسـالمي تـشويق      دادن بـه جمهـوري      رأي رو كردهـا را بـه       يك رهبر ميانـه   . نفت استان هستند  

علما از هيچ تالشـي بـراي       . اند  كند، ولي هفت سازمان سياسي كُرد رفراندوم را تحريم كرده           مي
تغيير نام اماكني كه يـادآور روزهـاي بـد گذشـته            . كنند   دادن فروگذار نمي    رأي تشويق مردم به  

  .است
، )معروف به تـركمن صـحرا      (گان در استان گر   هاي قومي در منطقه گنبدكاووس       ناآرامي -3

هـا و   هـاي مـسلحانه متعـددي بـين تـركمن        كه مدتي است آشكار شده است، منجر به درگيري        
شـدن    ها كشته   ظاهراً نقطه شروع اين درگيري    . نيروهاي دولت ايران ظرف چند روز گذشته شد       

اي كـه در   جلـسه .  مارس بـود 25ها در روز   ازه ساله و بسته شدن مدارس و مغ       17يك نوجوان   
 27در روز   .  مارس براي رسيدگي به شكايات مردم تشكيل شد نيز به خشونت گراييـد             26روز  

 بـه آنهـا كمـك    ها اعضاي سازمان ماركسيستي فداييان خلـق        ها، كه طبق گزارش     مارس، تركمن 
 بـا .  اشـغال كردنـد  رمري را در نزديـك گنبـدكاووس      اكردند، چندين كالنتري و پاسگاه ژاند       مي

صـفت  (، راديـوي دولتـي صـداي انقـالب اسـالمي ايـران               مارس 28وجود اين، در اوايل روز      
مـدعي شـد كـه هـيچ پاسـگاه پلـيس يـا              ) اسالمي ظرف چند روز گذشته اضـافه شـده اسـت          

بندي پيچيده حاكي از آن      جمله(تحت كنترل دولت نباشد      نيست كه    ژاندارمري در گنبدكاووس  
ها هنوز دقيقاً مـشخص نيـست         شدت درگيري ). است كه برخي پاسگاه در كنترل دولت نيست       

  ). نفر گزارش شده است50 تا 7تعداد تلفات بين (
نفـره از   ت سـه    أ و اعزام يك هيـ      واكنش دولت به اين وقايع فراخواندن استاندار گرگان        -4

اي   ي نيـز بـا صـدور بيانيـه        اهللا طالقان   آيت.  براي ميانجيگري است   وزارت كشور به گنبدكاووس   
» اش  با حمايت اربابان اسـتعماري    «هاي قومي در ايران را بر عهده رژيم سابق            مسئوليت درگيري 

 گفـت   طالقـاني .  داده است كه چيزي كمتر از كردها نصيبشان نشود         ها قول   انداخته و به تركمن   
االمكان به دست خود مردم و با مشورت با شوراهاي شهر             ها بايد حتي    اداره امور داخلي استان   «

  ».و روستا صورت گيرد
اند، ولـي احتمـاالً        تكذيب كرده  شي را در وقايع گنبد كاووس      داشتن هر گونه نق     فداييان -5

هـاي    ها را به سادگي رد كرد، به ويژه با توجه بـه گـزارش               نبايد گزارش حمايت آنها از تركمن     
ي دانند هنـوز تـوان كـاف        آنها كه مي  .  منتشر شد  مشابهي كه هفته پيش در ارتباط با وقايع سنندج        

براي رويارويي مستقيم با دولت موقت را ندارند، تا زماني كه توان بيشتري پيدا كنند، حمايـت                 
  .اند هاي قومي را راه مناسبي براي ضربه زدن به دولت موقت يافته از اقليت

 نيـز خواهـان داشـتن همـان        خوزستان  ها، در نقطه ديگري از ايران، اعراب         طبق گزارش  -6
در واقـع، در تـوافقي   . (اند كه به كردها اعطا شده اسـت  هاي معدني استان شده    لي بر ثروت  كنتر

اي بـه مرجـع       ي در سنندج حاصل شـد، هـيچ اشـاره         اهللا طالقان   كه هفته پيش با ميانجيگري آيت     
هـاي مختلـف       كرد در مناسـبت    كننده منابع طبيعي نشده است، اگر چه تعدادي از رهبران           كنترل
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گويند كه حاضرند نفت خود را بـه           مي البته، اعراب خوزستان  .) اند  خواهان داشتن اين حق بوده    
  . بقيه كشور بفروشند

 بـا  رويي كه نقـش مهمـي در مـذاكرات سـنندج         ه، كرد ميانه  زاد   در كردستان، احمد مفتي    -7
  مارس به نظام جمهـوري اسـالمي       30 داشت، از تمامي كردها خواست تا در رفراندوم          طالقاني

با وجود اين، هفت سازمان سياسي كُرد، كه ظاهراً برخي از آنها چپگرا هـستند، بـا                 .  بدهند رأي
خواهند كرد و از تمام كردها نيز خواستند كـه از           اند كه رفراندوم را تحريم        اي گفته   صدور بيانيه 

  .آنها تأسي كنند
اهللا   هاي برجسته مـذهبي، از جملـه آيـت           در طول چند روز گذشته تعدادي از شخصيت        -8

اند تا به جمهوري       از مردم ايران خواسته    ، و شيرازي  ، منتظري ي، روحاني، گلپايگاني  شريعتمدار
 بـراي   اهللا خمينـي    هاي آيت   تعداد زيادي روحاني و طلبه با عنايت به حرف        .  بدهند  رأي اسالمي

هنوز معلوم نيـست    . اند  مي به شهرها و روستاها رفته     رساندن پيام او در ارتباط با جمهوري اسال       
كنند يا وظايف اجرايي نيـز    خود تشويق مي   رأي كه آيا اين افراد فقط مردم را به استفاده از حق          

  رأي هـاي   بـر صـندوق   ) و جوانـان ديگـر    » پاسداران انقالب «در كنار   (ايم كه علما      شنيده. دارند
تي متشكل از حقوقدانان انجمن     أ، دولت ايران از هي    ها  بر اساس گزارش  . نظارت خواهند داشت  

ت أگيـري نظـارت كنـد، و ايـن هيـ             رأي ن دعوت كرده است كه بر مراحل      المللي حقوقدانا   بين
  . شود  مي وارد تهرانامروز از فرانسه

 ستاد عـالي، يـا اسـتعفا داده و يـا بركنـار شـده اسـت، و بجـاي او                      رئيس،   قرني سپهبد -9
  د. كند  د انجام وظيفه مي   سرلشگر ناصر فرببـا رژيـم    ظاهراً به دليـل اخـتالف نظرهـايي كـه    فرب 

  . اجباراً بازنشسته شد1975پهلوي داشت در سال 
طبـق  . ها و امـاكن عمـومي تـشكيل شـده اسـت             اي براي تغيير نام برخي خيابان       ه كميت -10
ها، خيابان پهلوي به خيابان مصدق، و خيابان شاه به خيابان جمهوري تغييرنـام خواهـد                گزارش

  سوليوان                                                                                                                .داد
  

  127سند شماره 
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  )محرمانه ـ تمام متن (-1
. دو روز براي برگزاري رفراندوم اعالم شده اسـت        . ها ادامه دارد      مشكل تركمن :  خالصه -2

منـشور  . قطـع واردات مـشروبات الكلـي      . شود  فعاليت موافقان و مخالفان رفراندوم شديدتر مي      
ربته پليس شهرباني     صد و شش افسر عالي    . شود   تسليم مي  اي انقالب دادگاههاي انقالب به شور   

 متهم  304آزادي  . ضدانقالب» گران  توطئه«انتشار نام   .  قرني سپهبداستعفاي  . شوند  بازنشست مي 
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  .پايان خالصه. زنداني
 در شـمال شـرق      ي اكنون در گنبد كاووس    اهللا طالقان   دهند كه آيت    ها گزارش مي     روزنامه -3

زده تـركمن      با هـدف برقـراري صـلح در منطقـه آشـوب            شود كه طالقاني    گفته مي . كشور است 
 مـارس   28راديو مدعي است كه در اوايـل روز         .  شد  مارس راهي اين منطقه    28 در روز    صحرا

. هاسـت  هـا حـاكي از ادامـه درگيـري       بس اعالم شده است، ولي گزارش روزنامـه          آتش در گنبد 
.  باشـند    نفر مجـروح شـده     200 نفر كشته و بيش از       80 تا   20شود كه تا به حال بين         برآورد مي 
كننـدگان    ان كميته مشغول دسـتگيري تحريـك      أمورمها همچنين از آن حكايت دارد كه          گزارش

ن را دسـتگير   فرهنگـي و سياسـي تـركم        نفر از اعضاي كانون    70 تا   50هستند و تا به حال بين       
موران كميتـه، دو كـاميون   أها نيـز تعـدادي از مـ    شود كه تركمن  از سوي ديگر گفته مي    . اند  كرده

  . اند يس پليس محل را دستگير كردهءرتش، و رنيروي كمكي ا
كشد و احتمال تمديد آن براي روز سوم نيز وجـود              برگزاري رفراندوم دو روز طول مي      -4
مدت زمان برگزاري رفراندوم كه در ابتدا فقط يك روز اعالم شده بود، حـاال بـه دو روز                   . دارد

 خـود را بـه صـندوق         رأي  مارس 31  و 30توانند در روزهاي       دهندگان مي   رأي افزايش يافته و  
در عـين  .  ميليون نفر در رفرانـدوم شـركت كننـد   12 تا 10رود كه در حدود  انتظار مي . بيندازند

هاي تلويزيون به لزوم شركت       بيشتر برنامه .  موافقان و مخالفان رفراندوم ادامه دارد       حال، فعاليت 
» مـردم «هاي متعـددي بـا        مصاحبهبرنامه شب گذشته شامل     . در رفراندوم اختصاص يافته است    

تنهـا اسـتثنا يـك سـخنگوي        . اكثر آنها اظهار داشتند كه خواهان جمهوري اسالمي هـستند         . بود
.  به اسالم معتقد هستند، ولي با شـكل رفرانـدوم مخالفنـد             بود كه گفت اگر چه فداييان      فداييان

، شيخ عزالـدين حـسيني    . اند  و تركمن نيز با رفراندوم مخالفت كرده      هاي برجسته كُرد      شخصيت
 و از رهبران مذهبي سرشناس كرد گفته است كه در رفراندوم شركت نخواهد              امام جمعه مهاباد  

 وابـسته بـه آن      كاووسدكه كانون فرهنگي و سياسي گنبـ      (كميته مركزي شوراهاي تركمن     . كرد
هـاي زيـادي از       شـايعات و گـزارش    . نيز تصميم گرفته است كه رفراندوم را تحريم كند        ) است

 قـصد   »عوامل رژيم سابق  « هشدار داده است كه      خميني. احتمال تقلب در رفراندوم وجود دارد     
 و از جوانان ملت خواسته اسـت تـا از آنهـا حفاظـت                را دارند   رأي هاي  خرابكاري در صندوق  

 معاون وزير كشور در امور سياسي، شب گذشته در يـك مـصاحبه تلويزيـوني                 ،طباطبايي. كنند
. اند  در بين اقشار پايين جامعه زده كننده اي دست به پراكندن شايعات گمراه  اظهار داشت كه عده   

 بـوده اسـت، روسـتاييان       »خونين« شايعات اين است كه چون انقالب اخير يك انقالب           يكي از 
دولـت برگـه سـبز را       (را به صـندوق بيندازنـد       » قرمز«بايد براي تضمين موفقيت انقالب برگه       

گيـري،    رأياند كه برخي گروهها قصد دارند براي ممانعـت از      همچنين هشدار داده  .) خواهد  مي
اند كـه اگـر شناسـنامه         كاركنان سفارت همچنين شنيده   . آوري كنند   را جمع شناسنامه روستاييان   

كسي مهر شركت در رفراندوم را نداشته باشد، در آينـده اجـازه خـروج از كـشور را نخواهـد                     
. ثير بگذارد أتواند بر روي آنهايي كه قصد شركت در رفراندوم را ندارند، ت             اين شايعه مي  . داشت
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تواننـد از كـارت       اند، مـي    است آنهايي كه شناسنامه خود را گم كرده       دولت همچنين اعالم كرده     
هاي فراواني در سـطح   نوشته در عين حال، پارچه. شناسايي سازماني به جاي سجل استفاده كنند 

 مـردم را بـه شـركت در رفرانـدوم           شهر نصب شده و خودروهايي با بلندگو در سرتاسر تهران         
  .كند هاي قديمي دوران جنگ را القا مي  و حال سياستكنند كه حس دعوت مي

، وزير بازرگاني، اعالم كرده است كه واردات مشروبات الكلي به ايران كـامالً               رضا صدر  -5
شود و  شوند مرجوع مي مشروباتي كه هنوز در انبارهاي گمرك نگهداري مي     . ممنوع خواهد شد  

بـه نظـر    . انـد، جبـران خواهـد شـد          هزينه مشروبات را پرداخته    خسارت واردكنندگاني كه قبالً   
ها را چنان نگران كرده كـه اغلـب از شـرايط              رسد كمبود ويسكي در بازار بسياري از ايراني         مي

سـاز اسـتفاده    هـاي دسـت   سياسي نيز براي آنها مهمتر است، و داستان مرگ كساني كه از عـرق             
يك كارمند سفارت اخيراً در يك ميهمـاني ايرانـي        . ستها هم كشيده شده ا      اند، به روزنامه    كرده

ها   با توجه به عطش ايراني    . كند  ساز را چشيده و اثرات احتمالي آن را باور مي           مزه ودكاي دست  
براي مشروبات، به احتمال بسيار قوي ساخت غير مجاز و قاچـاق مـشروبات الكلـي عليـرغم                  

  .ت بسيار سودآوري در ايران خواهد شداعالم مجازات شالق براي مصرف آن به زودي فعالي
اي بـراي      نامـه   ، آيـين  ، هـادوي  ، دادستان عمومي كل كشور     به گزارش روزنامه اطالعات    -6

 دادگاههاي انقالب تا    به دستور خميني  .  تسليم كرده است   دادگاههاي انقالب به شوراي انقالب    
اند، و به محـض تـصويب آن فعاليـت      نامه كار خود را متوقف كرده زمان تهيه و ابالغ اين آيين    

  .خود را از سر خواهند گرفت
. انـد   باني بازنشست شـده    و سرهنگ پليس شهر    تيمسار 106ها گزارش دادند كه        روزنامه -7

تمام افسران پليسي كه كارمند سفارت بـا آنهـا صـحبت كـرده اسـت كـالً نـسبت بـه آينـده و                      
در طول دو هفته گذشته كارمند سفارت توانست مفصالً با هفت افسر            . شان نا اميد هستند     حرفه

دارنـد  پليس با درجه ستواني تا سرهنگي صحبت كند و شش نفر آنها خودشان گفتند كه قصد                 
محاكمه بسياري از افسران پليس به اتهام اقدامات ضـد انقالبـي و             . هر چه زودتر استعفا بدهند    

  .هاي سازماني براي آينده نيروهاي پليس ايران نشانه خوبي نيست نظمي ادامه بي
رتش، در اوايل هفته جاري را بررسي        ستاد ا  رئيس،   داليل احتمالي استعفاي قرني     كيهان -8
از ميان شايعاتي كه بر سر زبانهاست اتهام شكنجه، و داستان كودتا با همكـاري ارتـش                 . كند  مي

  دارد كه قرني   تأكيد بيشتر بر اين شايعات      ولي روزنامه كيهان  . انقالبي جديد نيز ذكر شده است     
، و اينكه به قول مدني، وزيـر دفـاع،          هاي سنندج    مقصر بودن در سركوب نظامي ناآرامي      به دليل 

  مدعي است كه قرنـي     كيهان. مجبور به استعفا شده است    » پايش را از گليمش درازتر كرده بود      «
را به منطقه اعـزام     » جاويد«رده و نيروهاي سابق گارد      فرمان اقدام نظامي عليه كردها را صادر ك       

 از دسـتور وزيـر كـشور مبنـي بـر توقـف پـرواز        شـود كـه قرنـي    همچنين گفته مـي . كرده بود 
پيچي  سـر ت اعزامـي از سـوي خمينـي   أهاي فانتوم بر فراز محل مذاكرات كردها با هيـ        جنگنده

 ها و دستورات قرني      گزارش داده است كه بيانيه      از قول برخي منابع در سنندج      كيهان. كرده بود 
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  .   بوده استها در كردستان تر شدن خونريزي موجب طوالني
 مارس خود به توطئه عليـه انقـالب اختـصاص           28 تيتر اصلي شماره      روزنامه اطالعات  -9

 پول داده   هاي مستقر در لندن      ميليارد دالر به گروهي از ايراني      2طبق اين گزارش، شاه     . داده بود 
گر اصلي نيز چـاپ شـده         نام و عكس هفت توطئه    . هاي ضدانقالبي كنند    است تا صرف فعاليت   

، آقـا   وزير سابق شـريف امـامي       د، نخست نژا   هاشمي تيمسار،  اردشير زاهدي : د از بود، كه عبارتن  
 ، مدير سابق پـروژه جزيـره كـيش         اسكندر آزموده  ،، استاندار سابق آذربايجان شرقي    خان بختيار 

  . ه علي عبد ،محمود منصف
هاي دادگاههاي انقالب اسـالمي       اعالم كرد كه پس از بررسي       اواخر امروز   راديو تهران  -10
هـا منتـشر      نام آنهـا بعـداً در روزنامـه       . از زندان آزاد شدند    متهم زنداني روز گذشته      304ايران،  

  سوليوان                                                                                                    . خواهد شد
  

  128سند شماره 
  1358 فروردين 10ـ 1979 مارس 30  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3407 ـ  تهران،آمريكافارت س: از
  وضعيت سياسيگزارش : موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
حـزب دمـوكرات    . هـا در گنبـد كـاووس        يادامـه درگيـر   . گيري در ايـران       رأي : خالصه -2

  .پايان خالصه. شوند تعدادي دستگير و تعدادي آزاد مي. كند  رفراندوم را تحريم ميكردستان
 امـروز بـه     12:00گيري رفراندوم براي تعيين نوع حكومت آينده ايـران در سـاعت               رأي -3

 نـسبتاً  ظاهراً استقبال مردم از رفراندوم در تهـران   .  مارس در جريان است    30وقت محلي مورخ    
هـاي تـصادفي امـروز صـبح از سـطح شـهر حكايـت از آن دارد كـه                      بررسـي . زياد بوده است  

دهندگان نيز با نظم و   رأيكنند و  حفاظت مي رأي هاي  نظاميان غير ارتشي شديداً از صندوق       شبه
گيـري تـا دقيقـه         رأي تغييرات ايجاد شده در مراحل    . اندازند  را در صندوق مي    خود    رأي ترتيب

 مـارس اعـالم     29 در آخرين ساعات روز      رسد و خميني    آخر از طريق راديو به اطالع مردم مي       
ـ    مـي    بدهـد،   رأي خواهد به جمهوري اسالمي يـا نظـام سـلطنتي           كرد اگر كسي نمي    د نـوع   توان

)  بـه نظـام سـلطنتي اسـت         رأي كه در واقع بـراي    (حكومت دلخواه خود را بر روي برگه قرمز         
گيـري چنـدان هـم آزاد          رأي دهد كه   ها نشان مي    گيري بر سر صندوق      رأي روند واقعي . بنويسد

گيري كه امروز صبح مورد بررسي قرار گرفـت، شخـصي              رأي هاي  در برخي حوزه  . نبوده است 
كرد كه آيا قصد دارند به جمهوري          به مردم بود از آنها سئوال مي        رأي هاي  برگهكه مسئول دادن    

و سپس فقط قسمت سـبز را       ) برگه قرمز (يا به نظام سلطنتي     ) قسمت سبز ( بدهند    رأي اسالمي
گيري هستند و تعـداد    رأيجداي از چند كليساي متعلق به ارامنه كه حوزه     . داد  به دست آنها مي   

رسد كه مشاركت مردان در رفراندوم نسبت         اند، به نظر مي      آن مشاهده شده   زيادي مرد و زن در    
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گيـري تقلبـي       رأي گزارشـي نيـز در ارتبـاط بـا كـشف يـك حـوزه              . به زنان بيشتر بوده اسـت     
  .ايم شنيده) غيرمجاز(

 مارس اعالم كرد كه واحدهايي از ارتش 29 دولت موقت بعد از ظهر روز گذشته مورخ          -4
ها و نيروهـاي      ظرف چند روز گذشته درگيري بين تركمن      .  اعزام خواهد كرد   را به گنبدكاووس  

 اعالم كرد كه با توجه      راديو صداي انقالب اسالمي ايران    . انقالبي در اين شهر ادامه داشته است      
هـا و      پلـيس محـل، اشـغال كالنتـري        سرئـي سالح چند پاسگاه ژاندارمري، دسـتگيري        خلع «به

 فقدان نيروهاي امنيتي با اعزام نيروهاي ارتـش         چندين پاسگاه ديگر، تصميم گرفته شد كه خأل       
وزيـر، در يـك كنفـرانس خبـري گفـت كـه               ، معاون نخست  اميرانتظام» .اسالمي كشور پر شود   

شوند تا مردم بتوانند در رفراندوم         اعزام مي  به منظور اعاده نظم عمومي به منطقه       «نيروهاي فوق 
  ».روزهاي جمعه و شنبه شركت كنند

  مـارس وارد گنبـدكاووس  28 بر اساس گزارش منابع مستقل، نيروهـاي نظـامي در روز        -5
 كـه ظـاهراً     موران كميته انقـالب   أم. برد  شدند و شهر عمالً در حالت حكومت نظامي به سر مي          

يك مالي جوان شيعه فرمانده آنهاست با تيم خبرنگاراني كه قصد تهيه گـزارش از وقـايع روز                  
گـشتند وضـعيت       بـازمي  خبرنگـاراني كـه بـه تهـران       . چهارشنبه را داشـتند، بـدرفتاري كردنـد       

ال شـهر را در كنتـرل دارنـد و          ها قسمت شم     را اينگونه توصيف كردند كه تركمن      گنبدكاووس
نظاميـان كميتـه اسـت، و         هاي مواصالتي منتهي به آن در دسـت شـبه           بقيه شهر و همچنين جاده    

گزارش ديگر حـاكي از آن اسـت بـا ورود نيروهـاي ارتـش               . تيراندازي بين آن دو جريان دارد     
واضـع  كننـد و م     هاي نيروي هوايي بر فراز شهر غـرش مـي           درگيري شدت گرفته است، و جت     

هايي نيز از گـسترش درگيـري         گزارش. ها زير آتش نارنجك و خمپاره قرار گرفته است          تركمن
 مارس، ظاهراً هنوز    30در ساعات اوليه روز     .  مخابره شده است   به مناطق خارج از گنبدكاووس    

  .بس نشده است توافقي بر سر آتش
بالگرد حامل او كـه در   .  هم فرصتي براي ميانجيگري نيافته است      از سوي ديگر، طالقاني    -6
 پرواز كرده بـود در نزديكـي شـهر هـدف گلولـه قـرار گرفـت و                    مارس به سوي گنبد    28روز  

 بعـداً تـالش     قاني مارس اعالم كرد كه شايد طال      29 در روز    اميرانتظام. نتوانست به زمين بنشيند   
انـد كـه      نيروهاي تركمن هشت شرط را براي ترك مخاصمه تعيـين كـرده           . خود را از سر بگيرد    
هاي دستگير شده، شناسايي شوراهاي تركمن از سوي دولت، و آزادي اين              شامل آزادي تركمن  

  . است شوراها براي انجام فعاليت
آنهايي كه منـافع خـود را بـه          « ادعا كرد  هاي گنبدكاووس    در اشاره به درگيري     اميرانتظام -7

بيانيـه  » ...هاي مختلف كشور در حـال توطئـه هـستند           اند در قسمت    خاطر انقالب از دست داده    
هاي قومي در مناطق ديگر ايران صحه گذاشت، ولـي        ش مارس بر ادامه شور    29 در روز    خميني
  بـا اشـاره بـه      خمينـي .  انـداخت   بر خالف اميرانتظام تقصير را آشكارا بر گردن آمريكـا          خميني

و اردبيـل   ) مركز استان سيستان و بلوچستان     (، زاهدان از گنبدكاووس » كننده  هاي نگران   گزارش«
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افكنـي    هاي منحط مشغول سمپاشي و تفرقه       برخي جناح  «گفت كه ) در استان آذربايجان شرقي   (
ان برادران سني را از حقوقـشان محـروم   اند كه روحاني ها شايعه كرده   اين جناح  «و اينكه » هستند

گيرنـد و در لبـاس         الهـام مـي    هاي گمراه، كـه از آمريكـا        اين آدم  « ادامه داد كه   خميني» .كنند  مي
شوند، قصد دارند دوره غارت و چپاول رژيم گذشته را به شكل ديگـري بـه                  چپگراها ظاهر مي  

 بـه طـور غيرمـستقيم    ، وزيـر دفـاع، بـه بلوچـستان    خبر سفر مـدني » . عزيزمان برگردانند كشور
  .حكايت از آن دارد كه اين منطقه نيز آبستن حوادثي است

ـ        قومي، حزب دموكرات كردستان    مسايل در ارتباط با     -8 دوم را   اعالم كرده است كـه رفران
، دبيركل حزب، رفراندوم فوق را به دليل آنكه هيچ حق عبدالرحمن قاسملو. تحريم خواهد كرد  

اي را    نامـه   او همچنين موافقـت   . ناميده است » غيردموكراتيك «دهد،  دهندگان نمي    رأي انتخابي به 
توصـيف  » هاي تـو خـالي      حرف « به دست آمد، يك مشت      در سنندج  كه با ميانجيگري طالقاني   

  . كرد
موران كميته پنج وزير سابق كابينه، يك       أزبان اطالعات، م     طبق گزارش روزنامه فارسي    -]9[

وزراي سـابق عبارتنـد از احمـد        . انـد   نماينده سـابق مجلـس، و يـك ژنـرال را دسـتگير كـرده              
، و  وزيـر اطالعـات كابينـه شـاپور بختيـار      وزير امور خارجه، و سيروس آموزگار   ميرفندرسكي

 وزيـر مـسكن، و مرتظـي         وزير پست، تلگراف و تلفـن، همـايون جابرانـصاري          كريم معتمدي 
، اعالم ، دادستان عمومي كل كشورمهدي هادوي. هاي قبلي  صالحي وزير راه و ترابري در كابينه      

 زنداني آزاد شده در روز چهارشنبه، پرونـده زنـدانيان ديگـر نيـز تحـت                 304كرد كه عالوه بر     
طبـق گـزارش خبرگـزاري    . روشـن خواهـد شـد   بررسي است و تكليف آنها نيز هر چه زودتر         

 و حـدود     نفر در زندان قصر    8000دهد كه حدود      ييد نشده نشان مي   أ برآوردهاي ت  فرانس پرس 
 به نقل از    راديو صداي انقالب اسالمي ايران    . برند   هزار نفر در كل ايران در زندان به سر مي          50

 نفـر در  62 مارس گزارش داد كه از اواسط ماه فوريه تا كنـون      29ن در روز    وزير بازرگا   نخست
  سوليوان                                                                                         . اند ايران اعدام شده

  
  129سند شماره 

  1358 فروردين 11 ـ1979 مارس 31  محرمانه 
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3417 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   مارس31، وضعيت سياسيزارش گ: موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
مــشكالت اجرايــي در برخــي . مــشاركت زيــاد اســت. گيــري ادامــه دارد  رأي: خالصــه-2

هـا در     ادامـه درگيـري   . گيـري در كردسـتان       رأي ها و تالش براي مختل كـردن رونـد          شهرستان
بـس و تحقيـق در مـورد          ي و برقـراري آتـش     هـايي بـراي ميـانجيگر       تأاعزام هي . گنبدكاووس

، وزير دفاع، و انتصاب يـك       بركناري مدني . هاي قومي در بلوچستان و آذربايجان شرقي        ناآرامي
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ايران خواهان استرداد شاه براي محاكمه    .  ارتباط دارد  ژنرال بازنشسته سالخورده كه با جبهه ملي      
  .پايان خالصه. در ايران شده است

 گيـري در تهـران      رأي روز گذشـته  .  مارس نيز ادامه دارد    31 رفراندوم ايران امروز مورخ      -3
گيـري بـسيار       رأي هـاي   اي انجام شـد و حـضور مـردم در حـوزه             بدون هيچگونه مشكل عمده   

 بـسيار   هـا   دهندگان زن در بيشتر حوزه      رأي طبق مشاهدات پرسنل سفارت، تعداد    . چشمگير بود 
دهنـدگان زن در نظـر         رأي كم بوده است، هر چند تا آنجا كه خبر داريم هيچ محدوديتي بـراي             

هايي كه كارمندان سفارت با آنها صـحبت كردنـد            در واقع، تعدادي از ايراني    . گرفته نشده است  
از هاي تلويزيـوني      گزارش. اند   رفته  رأي هاي   همگي با هم به پاي صندق       گفتند كه زنان خانواده   

. دهنـدگان زن چـادري هـستند         رأي كرد كه بيـشتر     گيري اين احساس را القا مي        رأي چند حوزه 
 مرد و زن انجـام شـده بـود نـشان از             دهندگان   رأي گيري با    رأي هاي  هايي كه در حوزه     مصاحبه

بـسياري از آنهـا     . دادنـد    مـي   رأي  آنها از چيـزي داشـت كـه بـه آن            درك بسيار ساده  ] نامفهوم[
  ].نامفهوم [المي پيشنهادي را معادلجمهوري اس

دهنـدگان    رأيگيـري،   رأيهـاي  در برخـي از حـوزه   .  روز گذشته مشكالتي گزارش شد     -4
به نظر مـا، ايـن امـر بيـشتر          .  بدهند  رأي توجهي بودند كه به جمهوري اسالمي       تحت فشار قابل  

يـري اسـت تـا    گ  رأي هـاي   ناشي از دوآتشه بودن برخي مسئوالن برگزاري انتخابـات در حـوزه           
عـالوه  . تالش هماهنگ دولت مركزي براي تضمين اكثريت قاطع آراء به نفع جمهوري اسالمي            

 24معلوم شد جوهر به اصطالح رنگ ثابتي كه قرار بود تـا  . بر اين، قدري تقلب نيز در كار بود       
هـاي    كردنـد، همـان جـوهر       دهندگان را با آن رنگي مـي       ي أساعت پاك نشود و انگشت سبابه ر      

يك كارمند سفارت با مردي صحبت كرد كـه         . شود  عمولي استامپ است كه به راحتي پاك مي       م
او گفت كه بار اول مسئوالن صـندوق فرامـوش كـرده بودنـد              .  داده است  يأمدعي بود دوبار ر   

  . شناسنامه او را مهر كنند، و او جوهر انگشتش را پاك كرده بود
گيري پـيش     رأيهاي  ارتباط با پشتيباني حوزهاي در  در خارج از تهران، مشكالت عديده -5
هـا،    طبـق گـزارش   . گيـري كـافي نبـود        رأي هـاي    در تعداد زيادي از حـوزه       رأي هاي  برگه. آمد

مشغول رسـاندن تـداركات بـه         مارس 31 در ساعات اوليه روز      هواپيماهاي نيروي هوايي ايران   
عالوه بـر ايـن، بـه دليـل ادامـه درگيـري بـين               .  بودند  و اردبيل   نقاط كشور مانند چابهار    ياقص

در . گيـري شـركت كننـد     رأي اصالً نتوانستند درها و نيروهاي دولتي، مردم گنبدكاووس       تركمن
. گيري مخابره شـده اسـت   رأي هاي متعددي از تالش براي مختل كردن روند        ، گزارش كردستان
 بود، اشغال كرد و      گيري تبديل شده     رأي اي را كه به حوزه      ، يك گروه غيرقانوني مدرسه    در سقز 
دهندگان گفته بودند كـه اگـر برگـه سـبز              رأي در نقاط ديگر استان، به    .  را سوزاند   رأي صندوق

  . اند  دادهرأي هايشان را به صندوق بيندازند، به مصادره زمين) آري(
هاي گنبد ادامه دارد از اين منطقه مخابره نشده            گزارش ديگري بجز اينكه ظاهراً درگيري      -6
 مارس تمامي ارتباطات با اين شهر قطـع         31 صبح روز    08:00ها، از ساعت      طبق گزارش . است
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سـت كـه قـبالً تـصور        تـر از آن ا       جـدي  هـاي قـومي در بلوچـستان        احتماالً ناآرامي . شده است 
تي نيـز   أ كه قبالً گزارش آن ارسال شد، هي       ، وزير دفاع، به زاهدان    عالوه بر سفر مدني   . كرديم  مي

  تي نيز براي تحقيق و تفحص درباره نـاآرامي        أهي.  به اين استان اعزام شده است      از سوي خميني  
نهايتاً اينكه وزارت كشور    .  اعزام شده است    به اردبيل  زنجان -ها در اردبيل     شيعيان و و سني    بين

  .تي به اين شهر فرستاده استأ، هيبس در گنبدكاووس در آخرين تالش براي برقراري آتش
 ريـاحي . ، منصوب شد   بجاي وزير دفاع، دريادار مدني     تقي رياحي ) بازنشسته (سرلشگر -7

 بـه ايـن سـو در امـور          1953 دارد، ولي از سـال        ساله است روابط نزديكي با جبهه ملي       70كه  
 در دولـت    گام ديگري در تحكـيم قـدرت جبهـه ملـي          انتصاب او   . نظامي دخالتي نداشته است   

اي كـه در همـين ارتبـاط          در اطالعيـه  .  اشاره كرده بوديم   مسئلهموقت است، كه قبالً نيز به اين        
 را از دوش    هـاي وزارت دفـاع       از دولت خواسته است تا مسئوليت      صادر شد آمده بود كه مدني     

 فرمانده نيروي دريايي باقي خواهـد مانـد يـا از ايـن              هنوز معلوم نيست كه آيا مدني     . او بردارد 
گويـد كـه او از        يـك منبـع خبـري در نيـروي دريـايي مـي            . گيري خواهد كـرد     پست هم كناره  

  .كند گيري نمي فرماندهي نيروي دريايي كناره
 مخـابره شـده اسـت،      به باهاما  هايي كه در مورد سفر شاه از مراكش         زارش در بحبوحه گ   -8

 مارس گفت كه ايران همچنان مصرانه خواسـتار  30يك سخنگوي وزارت امور خارجه در روز      
اي راديو صد . استرداد شاه به ايران است تا او را به اتهام جنايت بر ضد مردم ايران محاكمه كند                

 را نقل  مارس اين جمله سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا       30 در روز    انقالب اسالمي ايران  
  .داند  دولت ايران نميرئيس ديگر شاه را كرد كه اياالت متحده

  سوليوان
  

  130سند شماره 
  1358 فروردين 11ـ1979 مارس 31  محرمانه 

    3420 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  فارسي زبان آيندگان، وابستگان نظامي خارجيكارمند سفارت، روزنامه : منابع
   وابسته دفاعي، شافر. اي.تي: تهيه كننده گزارش

  وابسته دفاعي، شافر. اي.تي: ييد كننده گزارشأمقام ت
  1979 مارس 29 ـ 31گزارش وضعيت ايران، : موضوع

 12:00 ساعت گذشته را، از سـاعت        48اين گزارش وقايع    ) بندي  بقهبدون ط (: خالصه -16
مـشكالت در   : ، شـامل  دهـد    پوشش مـي   1979 مارس   31 روز   12:00 مارس تا ساعت     29روز  

از سـرگيري ارتبـاط مجـدد دفتـر وابـسته           . وزير جديد دفاع  . رفراندوم سراسري . تركمن صحرا 
  . دفتر رابط خارجي تشريفات ارتش ورئيسنظامي با 
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  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ): يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر -محرمانه(:  جزييات-22

آخـرين  . مـشكالت تـركمن صـحرا   ) محرمانـه ـ غيرقابـل رؤيـت بـراي بيگانگـان      ( -الـف 
هـا بـين مـردم و نيروهـاي           ز ادامه درگيـري    حكايت ا  زبان آيندگان   هاي روزنامه فارسي    گزارش

 نيروي دولتي مستقر    500 پسند  در يك پادگان نيروي زميني در شاه      .  دارد دولتي در گنبدكاووس  
ي و مقامات   اهللا طالقان   آيت. ها از آنها استفاده شود      هستند كه شايد براي سركوب شورش تركمن      

 به زمين بنـشينند كـه بـه سـوي آنهـا             در گنبد كاووس  ] كوپتر  با هلي [ديگر دولتي سعي داشتند     
ت سعي خواهد كرد، و شايد هم تا به         أاين هي .  فرود آمدند  تيراندازي شد و در نتيجه در گرگان      

.  برود و با رهبران محلي به مـذاكره بپـردازد          د، تا با اتومبيل به گنبد     حال اين كار انجام داده باش     
تعدادي از مجروحين بـه     .  قطع و مسافرت به اين منطقه متوقف شده است         تماس تلفني با گنبد   

 را مقـصر    ا و سـاواك   هـ   ها كمونيست   مثل هميشه، روزنامه  . اند   انتقال يافته  هاي گرگان   بيمارستان
  . دانند مي

يـك گـروه قـومي      ): يت بـراي بيگانگـان    ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
اي   يابد كه نيروي نظـامي قابـل اسـتفاده          بزرگ ديگر خواهان خودمختاري است و دولت در مي        

آميـز مـشكل      ره به حل مـسالمت    البته احتماالً گفتگو و مذاك    . ها ندارد   براي سركوب اين شورش   
. منجر خواهد شد، ولي دولت از موضع ضعف وارد مذاكرات خواهد شد و نه از موضع قدرت                

  . دارداي رسيده بر درخت، چشم به عاقبت وقايع گنبد  همچون ميوهبلوچستان
هـا    در حالي كـه ايرانـي     : يرفراندوم سراسر )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه( -ب

وابـسته  . گيري امروز هـم ادامـه داشـت          رأي  بدهند،  رأي شوند به جمهوري اسالمي     تشويق مي 
سه محافظ مـسلح    . دهندگان، عمدتاً مرد، در مسجد نياوران بود         رأي نظامي شاهد صف طوالني   

 و راننـده    نـد طبق گزارش وابسته نيروي هوايي ه     . كردند  مين مي أدر بيرون مسجد امنيت آن را ت      
 وابـسته   صـاحبخانه . شـد   گيري به صورت مخفـي انجـام نمـي           رأي ]آمريكا[دفتر وابسته نظامي    
» آري « رأي كننـد،   را داشت ولي وقتي ديد او را نگاه مي        » نه « رأي  قصد دادن  نيروي هوايي هند  

انـد و    داده رأياش نيـز   وابسته نظامي گفـت كـه او خـانواده        راننده دفتر   . را به صندوق انداخت   
توانستند هم آن قسمتي را كه درون صندوق و هـم آن قـسمتي را كـه در سـطل                      اينكه مردم مي  
خورد و انگشت سـبابه آنهـا         دهندگان مهر مي     رأي شناسنامه تمامي . اندازد، ببينند   كاغذ باطله مي  

اش    ندهد، كه از شناسـنامه      رأي انهاست كه اگر كسي   شايعات زيادي بر سر زب    . شود  جوهري مي 
كنند مـثالً اجـازه       هاي ديگري برايش ايجاد مي      شود، بعدها او را اذيت و يا محدوديت         معلوم مي 

گيري بعدي شركت كند و شـايعاتي از ايـن             رأي دهند، حق ندارد در     خروج از كشور به او نمي     
  .قبيل

مـشتاقانه منتظـريم    ): يت بـراي بيگانگـان    ؤقابل ر غير -محرمانه(كننده گزارش    ات تهيه ينظر
تـر    جالب.  درصد 99/9 درصد خواهد بود يا      99/8 نهايي به جمهوري اسالمي       رأي ببينيم كه آيا  
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اند، اگر دسـتيابي      دهندگاني است كه در اين رفراندوم شركت كرده          رأي از آن مسلماً تعداد دقيق    
  . به آن ممكن باشد

 از  سرلـشگر تقـي ريـاحي     : وزير جديد دفاع  )  براي بيگانگان   غيرقابل رؤيت  –محرمانه( -ج
طبـق گـزارش    .  مارس به سمت وزير دفـاع منـصوب شـد          30 در روز     و بازرگان  سوي خميني 

وزيـر دفـاع و     ( گفته اسـت كـه حجـم كـار در دو مقـام               زبان دريادار مدني    هاي فارسي   روزنامه
از اين به بعد او فقـط در مقـام فرمانـده    . براي او بيش از حد زياد است     ) فرمانده نيروي دريايي  

  . تمام وقت نيروي دريايي انجام وظيفه خواهد كرد
ته نظـامي آلمـان     وابس): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
.  بركنار شده است   اش در بلوچستان     به دليل اظهارات ضددولتي    گويد كه دريادار مدني      مي غربي

 فرمانـده   كنـد مـدني     همانگونه كه در گزارش قبلي نيز ذكر كرده بوديم، وابسته نظامي فكر نمي            
او براي فرماندهي نيروي دريايي كنوني مناسب است و احتماالً در . نظامي قوي و مقتدري باشد   

  . اش بر عهده داشت، انجام خواهد داد اين مقام وظايفي را كه پيش از بازنشستگي اجباري
 تشريفات ارتـش    رئيساز سرگيري تماس با     )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    –محرمانه( -د
 جديـد   رئـيس امروز صبح وابـسته نظـامي و وابـسته نيـروي هـوايي بـا                : فتر رابط خارجي  و د 

مالقـات بـسيار    . مالقات كردند )  تشريفات بود  رئيسكه قبالً معاون     (تشريفات، سرهنگ فكور  
 بازنشـست    و پـرورش   زاده  ، مـسيح  ، وجـدي  ها دانشور   ييد كرد كه سرتيپ   أفكور ت . صميمي بود 

 نـشده اسـت و منتظـر    هبازنشست) مترجم ارتش به هنگام ديدار تايت (سرهنگ منتظمي . اند  شده
تـوفيقي در   .  تشريفات شـده اسـت     رئيس معاون   سرهنگ دوم توفيقي  . ابالغ پست جديد است   

ريزي و همـاهنگي      سزايي در برنامه  ه   بوده و كمك ب    دفاعيگذشته دوست صميمي دفتر وابسته      
 رئـيس  يهـ  اسـت و سـرهنگ افر      2 جي رئيس هنوز   سرهنگ خاتمي . آخرين ديدار كرده است   
 كه لباس غيرنظامي پوشيده بود و كمي سـبيل و       سرهنگ فكور . ست ا 2فرماندهي اطالعات جي  

ريش بزي داشت، گفت كه روابط ما تقريباً عادي خواهد بود، و هرگونه تقاضاي پرواز، ديـدار                 
بـا وجـود ايـن، برخـي از     . هاي ديگر، و سفر و غيره بايد از طريق او صورت بگيرد             از سرويس 

وقتي از او سـئوال كـرديم چـه وقـت     .  بايد به تصويب كميته ستاد كل برسد    تصميمات او حاال  
وقتـي  .  را ببينيم، او گفت يك مدت ديگر، شايد يك يا دو هفته ديگر             توانيم سرهنگ خاتمي    مي

همـه پرسـنل    . از او پرسيديم ستاد عالي چه اسمي دارد، او خنديد و گفت سـتاد كـل اسـالمي                 
هاي غير نظامي به تن داشتند و سرهنگ توفيقي يـك بلـوز يقـه اسـكي بـا                      كادر لباس  وظيفه و 
ما صحبت كوتاهي در بيرون از ساختمان تشريفات داشـتيم، ولـي     . هاي كتاني پوشيده بود     كفش

به ما نزديك شـدند، او محترمانـه        ) موران كميته بودند  أكه احتماالً از م   (وقتي يك ماشين سرباز     
  .  و گويي از آمدن آنها نگران باشد، گفت كه بايد برودصحبت را قطع كرد

اگر چه مالقـات مـا      ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر - محرمانه(ات تهيه كننده گزارش     ينظر
نظر ما اين   . گرم و صميمي بود، ولي فضا و گفتگوها مثل دوره قبل از انقالب باز و صريح نبود                
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ند در آينده چه خواهد شد، و با توجه به فـضايي كـه              دان  است كه افسران ارتش هنوز دقيقاً نمي      
 ابراز داشت   سرهنگ فكور . توانند همكاري كنند    اند، آنها چقدر مي     ها بر ارتش حاكم كرده      كميته

بنابراين، وقتي از دفاترشـان خـارج       . كه در آينده به انجام وظايف اجتماعي مشغول خواهد شد         
  .تر با هم صحبت كنيم پرده تر و بي ادانهتوانيم آز شوند، مي

  
  131سند شماره 

  1358ـ فروردين 1979آوريل   محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه   تهران،آمريكاسفارت 

  از ناحيه اتحاد جماهير شوروي] خبرنگاران[ات متوجه خبرنگار تهديد: موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
، كه تا همين اواخـر مـديريت ايـن شـبكه را         مدير ايراني دفتر خبرگزاري آسوشيتدپرس     -2

هاي اخير خود با  قات با كنسول، جزئيات مالقات هفته آوريل در مال5برعهده داشت، در تاريخ 
منابع آگاه از محتويات اظهارات ايشان در مالقات بـا كنـسول            .  را تشريح نمود   سفارت شوروي 

 معتقـد  آمريكا فوريه به سفارت 14كنند كه وي در خصوص حمله مورخ      خاطرنشان مي  آمريكا
دريافـت  » هـا   كمونيـست «وزير، دستور حمله را از ناحيـه          است كه هم كميته و هم دفتر نخست       

  .وي اين ديدگاه را به چاپ رسانده بود. كرده بودند
، با آقاي رائين تماس گرفته و در يك         ما با نام كارول    تاس] خبرگزاري[ روز بعد نماينده ِ    -3

: نظريه( و ضدكمونيست خطاب كرد؛      آمريكاآميز، وي را كامالً طرفدار        مكالمه طوالني و اهانت   
 حمله كرده و    به زودي به دفتر آسوشيتدپرس    » ما«و اظهار داشت كه     .) اين موضوع صحت دارد   

 اهللا خمينـي    فراتر از اين نهاده و آيت     را  ، حتي پا    نماينده خبرگزاري تاس  .  خواهيم كشت  منبع را 
  .خطاب كرد» عامل سازمان سيا«را 

بـه تلفـن    وي يك دستگاه ضبط صـوت       .  منبع، از اين ماجرا بسيار آشفته و ناراحت بود         -4
 تماس گرفت و وي را به سمت و سويي هدايت كرد كـه مجـدداً                متصل كرد و سپس با كارول     

 صـراحتاً خـود را منتـسب بـه          تهديدات قبلي را مطرح نمايد؛ تهديداتي كه در اثناي آن، كارول          
منبـع اظهـار داشـت كـه در         .  در ايران عنوان كرده بود     چپگرالسله گروههاي   هاي يك س    فعاليت

جريان مكالمه تلفني مجدد، وي اين نكته را فراموش كرد كـه در خـصوص موضـوع انتـساب                   
اين مكالمه هنوز در اختيار     شايان ذكر است كه نوار      . ، بحث به ميان آورد     به سازمان سيا   خميني

وي متن ايـن مكالمـه را پيـاده كـرده و آن را بـراي دفتـر مركـزي خبرگـزاري                      . منبع قرار دارد  
منبع در مالقات با كنسول خاطرنشان كرده است        .  مخابره كرده است    در نيويورك  آسوشيتدپرس

ق را در اختيـار وزارت امـور        اي از متن فـو      ، نسخه ور در نيويورك  كه تمايل دارد به مجرد حض     
  .قرار دهدخارجه 

ظهار انتقـاد و  وص اين تهديدات به نمايندگان تاس ا  در خص   دفتر مركزي آسوشيتدپرس   -5
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، اشـرف احمـد جـانوف   . جرا، عذرخواهي كرده است نيز از اين ما   )تاس. مندي نموده است    گله
، با برقراري تماس بـا منبـع، از وي در ايـن خـصوص عـذرخواهي               در تهران  خبرنگار ايزوستيا 

 حضور   در تهران  خبرنگار خبرگزاري تاس  ، كه سابقاً به عنوان      اشرف احمد جانوف  . كرده است 
وي بـه منبـع اظهـار داشـت كـه           . است» فردي مطلوب و جذاب   «و فعاليت داشته است، ظاهراً      

ر گرفتـه    حق نداشته چنين مطالبي مطرح نمايد و در نتيجه به شدت مـورد مؤاخـذه قـرا                 كارول
 دعوت كـرده اسـت كـه بـا وي     ، منبع را به سفارت شوروي   ، سفير شوروي  وينوگرادوف. است

  .مالقات نمايد
، چنـين   وروي هرگز بـدون مجـوز دولـت شـ          منبع تصريح كرد كه به اعتقاد وي، كارول        -6

وي بر اين باور است كـه  .  نيستالبته، وي هرگز خواهان تنبيه كارول     . مطالبي ايراد نكرده است   
 البته منبع دعوتهاي مكرر احمـد جـانوف       .  در سفارت، به صالح نيست     مالقات با وينوگرادوف  

 از منبـع    افـزون بـر ايـن، احمـد جـانوف         . هار يا نوشيدني را مؤدبانه رد كرده است       ابه صرف ن  
نمايـد؛  » حمايـت « از وي     پناهنده شود تا شوروي    دعوت كرده است كه در منزل احمد جانوف       

  .منفي منبع مواجه شده استكه البته با پاسخ 
 بـا اجبـار و يـا پرداخـت رشـوه بـه              اين اولين باري است كه سـفارت شـوروي        :  نظريه -7

اعتقاد ما بر اين است كه      . آرايي كرده است     صف هاي محلي، در مقابل اياالت متحده       خبرگزاري
 و به مدتي طوالني در حال اجرا بوده است، البته حـداقل در              اين موضوع در يك سطح گسترده     

كنسول به ياد دارد كـه يـك خبرنگـار ايرانـي سـال گذشـته در جريـان                   . غالب پرداخت رشوه  
 خطاب به وي اظهار داشـته اسـت كـه چنـدين نفـر از افـسران سـفارت                    ميهماني سفارت هند  

انـد كـه وي را بـه سـمت             در مراسم مختلف بارها با وي مالقات كرده و تالش كـرده            شوروي
بـا عنايـت بـه ايـن كـه          . انـد    سوق دهند و صراحتاً به وي پيشنهاد كمكهاي مـالي داده           شوروي

متعاقب پيروزي انقالب، شرايط قانون و مقررات حاكم بر كـشور دچـار انـسداد شـده اسـت،                   
صراحتاً به حربه اجبـار متوسـل شـده و در راسـتاي             ) ب.گ.افسران كا  (سران شوروي برخي اف 

  .اند  وارد عمل شدهچپگراتعميق وگسترش نفوذ گروههاي 
  ناس

  
  132سند شماره 

  1979آوريل   محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،آمريكاسفارت : از

  اطالعات سياسي گوناگون: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 در ايـران، قبـل از        آسوشـيتدپرس   نمايندگي خبرگزاري  رئيس، اولين و تنها     ينئ را ز پروي -2

وي در جريان ايـن     . ، مالقاتي با كنسول داشت    خروج از ايران به مقصد اروپا و سپس نيويورك        
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  :مالقات در خصوص موارد مختلفي از جمله موارد ذيل ابراز تمايل نمود
ها به قيمتهاي  اين سالح. شود  قاچاق ميه بوشهراي سالح به وسيله قايق ب   حجم گسترده  -3

  .شود  فروخته مي- مردان و ديگران -باال به قبايل قشقايي 
 باب كارخانـه در شـهر       423رساند كه تعداد      ركود اقتصادي حاكم به اطالع مي      تأييد    در -4
. اند و يا اين كه در مرز تعطيلي قـرار دارنـد              تعطيل شده  يا كامالً ) در حاشيه درياي خزر    (رشت

  . باشد  به عنوان مركز صنعتي برخي اقالم از قبيل كفش، سيم و غيره ميشهر رشت
، برعهده كميته مركزي بوده     آمريكا فوريه به سفارت     14 مورخ   مجله از نظر وي طراحي      -5

ل اصلي اين حمله، احتمال اختفاي برخي افـراد تحـت تعقيـب از جملـه داريـوش                  است و دلي  
  . و غيره در ساختمان سفارت بوده است]مجيدي [، مجيد مجيجي، هوشنگ نهاونديهمايون

 از سلسله داليـل احتمـالي حملـه بـه سـفارت             ما نيز اين موضوع را به عنوان يكي       : نظريه(
  ناس                                                                                             ).دهيم مدنظر قرار مي

  
  133سند شماره 

  1358 فروردين 12 ـ1979 آوريل 1  محرمانه 
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3435 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   آوريل 1گزارش وضعيت سياسي، : موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
رود   انتظـار مـي   . ابـد ي  اش خاتمـه مـي       در ايران با تمام بهـم ريختگـي        رفراندوم:  خالصه -2

 در درگيري در منطقه تركمن صـحرا .  اكثريت قاطع مردم انتخاب شود رأيجمهوري اسالمي با  
آرام    نـا  گيرد و جوامع سني حاشيه خليج فارس         باال مي  ها در تبريز    تنش.  ادامه دارد  استان گرگان 

. گويد بازنشست كردن شتابزده تعداد زيادي افسر ارشد اشتباه بـوده اسـت              رياحي مي . شوند مي
.  عقـب افتـاده اسـت      رفرانـدوم  به ايران به خـاطر برگـزاري         طبق گزارش آيندگان، سفر قذافي    

  .پايان خالصه. دستگاه بوروكراسي ايران زنده و فعال است
 ولي در آخـرين    مارس خاتمه يافت،31ايران روز گذشته مورخ    گيري رفراندوم در       رأي -3
  شب تمديد شد تا آنهايي كه هنـوز موفـق بـه دادن             10:00گيري مهلت آن تا ساعت         رأي دقايق
 به همـراه دسـتور وزارت       مسئلهاين  .  خود را به صندوق بيندازند      رأي  نشده بودند، بتوانند   رأي

 گيـري    رأي هـاي    در آن دسته از حوزه      رأي هاي  ر برگه كشور در اواخر روز گذشته مبني بر تكثي       
اي بود كه دولت در طول        الساعه  هاي آنها تمام شده بود، آخرين مجموعه اقدامات خلق          كه برگه 

 اتخاذ كرد و به احتمال قوي شيوه برگزاري رفراندوم را شديداً زيـر سـئوال                رفراندومبرگزاري  
ها در  ، استقبال مردم بسيار زياد بود و طبق گزارشنروز گذشته نيز، حداقل در تهرا. خواهد برد 

در عين حال، دولت در اوايل صـبح   . شهرهاي ديگر نيز استقبال مردم به همين اندازه بوده است         
  رأي هـاي    ميليون نفر به پـاي صـندوق       18امروز اعالم كرد كه ظرف دو روز گذشته نزديك به           
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 يـك حـوزه   . ثريت قاطع آراء بـه نفـع جمهـوري اسـالمي باشـد            رسد كه اك    به نظر مي  . اند  رفته
 مـاخوذه در آن،      رأي 2000 اواخر شب گذشته گزارش داد كه از نزديك به            در تهران  گيري  رأي

  . منفي بوده است رأي6فقط 
ان ادامـه دارد، و خبرگـزاري    همچنـ   در استان گرگـان    ها در منطقه تركمن صحرا       ناآرامي -4

 تا مـرز     گزارش داده است كه نيروهاي تركمن كنترل تمامي منطقه از گنبدكاووس           فرانس پرس 
ي در دسـت     فقـط دو پاسـگاه مـرز       طبق گزارش فـرانس پـرس     . اند   را به دست گرفته    شوروي

نفس، كه ظاهراً از نيروهـاي   تالش دولت براي انتقال نيروهاي نظامي تازه      . نيروهاي دولتي است  
 هوابرد هستند، ناكام مانده است زيرا هواپيماي حامل آنهـا نتوانـست             55) سابق(ضربت گردان   

ي بـه   اهللا طالقـان    لغو سفر آيت  زبان    هاي فارسي   روزنامه.  به زمين بنشيند   در فرودگاه گنبدكاووس  
 در اواخر هفته گذشته را كه قرار بود براي ميانجيگري بين دو طرف درگيـر انجـام        گنبدكاووس

 هـيچ  ظـاهراً در گنبـد كـاووس   . شود، نبودن هيچيك از رهبران تركمن براي مذاكره ذكر كردند     
ه، در زاد روي كُـرد، احمـد مفتـي    كسي نيست كه بتواند نقش ميانجيگري مهمي را كه رهبر ميانه        

  را تيرانـدازي بـه      ايفا كرد، در اينجا بازي كند، ولي دولت ايران علت لغو سفر طالقـاني              سنندج
راديوي دولتي صـداي   . كوپتر حامل او به هنگام نزديك شدن به شهر ذكر كرده است             سوي هلي 

 سكوت اختيار كرده است، و مدعي        همچنان در مورد وقايع تركمن صحرا      انقالب اسالمي ايران  
  . استاست كه ارتباطات با اين منطقه قطع شده

هاي راديويي رمزي درباره برگزاري تظاهرات كه در طول تعطـيالت آخـر هفتـه از                   پيام -5
يك تبريزي  . دهد كه آرامش در اين شهر بيشتر ظاهري است تا واقعي             پخش شد نشان مي    تبريز
 هـا در تبريـز       تـنش   مارس با او صحبت كرد، گفـت كـه         31 در روز     مترينكو  سياسي كارمندكه  

 در اسـتان    هـا در اطـراف شـهر الر         ايم ناآرامي   همچنين طبق گزارشي كه دريافت كرده     . باالست
 رو بـه گـسترش      بنـدرعباس ، واقع در جنوب شرقي كشور، و مناطق شرقي آن به سمت             فارس
نطقه سني هستند، و بسياري از سـكنه دليـل سـكونت خـود در ايـن                 اكثر جمعيت اين م   . است

شـان از آزار و اذيـت شـيعيان ربـط              و فرار نياكان سـني     منطقه را به دوران حكومت شاه عباس      
  . دهند مي

زنشـست  انـد كـه با      ، وزير جديد دفاع، نقل كرده     زبان از قول رياحي     هاي فارسي    روزنامه -6
احتماالً حق با اوست، ولـي ديگـر   . كردن شتابزده آن همه افسر ارشد از ارتش اشتباه بوده است        

هايشان، حتي آنهايي كه بـدون        در حاضر، بازگرداندن افسران ارشد بر سر پست       . دير شده است  
با وجود اين، جالب اينجاست كه چنين فـردي  . اند، غير ممكن است شك خطايي مرتكب نشده  

  .علناً چنين حرفي را زده است) از ياران قديمي مصدقيكي (
 22دهند كه از اواسط ماه فوريـه تـا كنـون     زبان همچنين گزارش مي هاي فارسي    روزنامه -7

تعـدادي از آنهـا رابـط قـديمي سـفارت           . اند  نماينده سابق مجلس و هفت سناتور دستگير شده       
  .بودند
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، چپگراتــرين روزنامــه در بــين ســه روزنامــه اصــلي ينــدگان طبــق گــزارش روزنامــه آ-8
 سـفرش بـه ايـران را بـه تعويـق انـداخت تـا در برگـزاري                   زبان كشور، سرهنگ قذافي     فارسي

، رهبـر شـيعيان     ايم تا زماني كه خبري از امـام صـدر           اطالع يافته . رفراندوم دخالتي نكرده باشد   
  . ، نشود كسي در ايران از او استقبال نخواهد كردلبنان
نهايتاً آيا آن روزهاي بد گذشته را به خاطر داريد كـه اگـر يـك شـهروند ايرانـي قـصد            -9

اش را به اداره مهاجرت تحويل         ساعت قبل از پرواز گذرنامه     48خروج از كشور را داشت بايد       
.  بتوانـد سـوابق او را بررسـي كنـد          دانيم اين كار صرفاً براي آن بود كه ساواك          ميداد؟ همه     مي

هاي خود را پنج روز قبل از پرواز  دولت جديد اخيراً اعالم كرده است كه مسافران بايد گذرنامه    
. تالخروج از كشور نيـس  تحويل دهند تا بررسي شود كه نام آنها در فهرست جديد افراد ممنوع         

ايست كه اداره گذرنامه گفته اسـت بررسـي تقاضـاي             خير مضاف بر حداقل دو هفته     أالبته اين ت  
  سوليوان          .كشيد كشد، كه قبالً حداكثر دو يا سه روز بيشتر طول نمي مجوز خروج طول مي

  
  134سند شماره 

  1358 فروردين 12 ـ1979 آوريل 1  محرمانه
    3440  ـ   تهران،ته دفاعي آمريكادفتر وابس: از
  سي. دي، واشنگتن دفاعيسازمان اطالعات: به

  زبان، كاركنان سفارت هاي خبري فارسي ، رسانهوابسته دفاعيپرسنل دفتر : منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوسجان.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 آوريل 1 مارس تا 31گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 12:00 سـاعت گذشـته از سـاعت         24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (:  خالصه -]16[
  .دهد  را پوشش مي1979 آوريل 1 روز 12:00 مارس تا ساعت 31روز 

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ): يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر -محرمانه(:  جزييات-22

اگـر چـه    ): يـت بـراي بيگانگـان     ؤغيرقابل ر  -محرمانه( در مورد رفراندوم     نظريات -]الف[
انـد،    داده رأي درصد مردم به جمهوري اسـالمي    89اند كه     هزبان گزارش داد    هاي فارسي   روزنامه

بايـد  .  بود گيري   رأي  مارس ظاهراً بيشتر از روز اولِ      31 در روز    گيري   رأي ولي استقبال مردم از   
 مـسئله  شايد نتيجه ايـن      گيري   رأي استقبال مردم از  . چند روز تا اعالم نتيجه قطعي منتظر بمانيم       

. شود  خورد و انگشت سبابه آنها جوهري مي        دهندگان مهر مي    رأي شد شناسنامه   بود كه گفته مي   
 شـركت   گيـري    رأي ها بسياري از مردمـي را كـه در غيـر ايـن صـورت در                 مهر كردن شناسنامه  

ترسـيدند كـه      خيلي از مردم مي   .  حاضر شوند   رأي هاي  كردند، بر آن داشت تا پاي صندوق        نمي
دانـستند اگـر قـرار        هر چند نمـي   . ار عواقب آن شوند   هايشان مهر نخورد، بعداً دچ      اگر شناسنامه 
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 مـسئله ها عواقبي داشته باشد، اين عواقب دقيقاً چيست، ولي همين             باشد مهر نخوردن شناسنامه   
 شـديداً  گيـري   رأيهاي با وجود اين، از حوزه.  حاضر شوند   رأي هاي    كافي بود كه پاي صندوق    

معلـوم  . دادنـد   فراد مسلح زيادي نگهباني مي     ا گيري   رأي هاي مختلف   در حوزه . شد  محافظت مي 
 ها هستند يا براي اجبار كـردن         در حوزه   رأي هاي  نيست كه اين افراد براي محافظت از صندوق       

كننده اين گزارش گفت كه  به تهيه) C-3(يك منبع اطالعاتي ]. »آري « رأيبه دادن[دهندگان  رأي
يك محـافظ مـسلح برگـه قرمـز     . يندازدرا به صندوق ب» نه « رأي يكي از دوستانش قصد داشت    

او را گرفت، سپس برگه قرمز را پاره كرد و برگه سـبز را بـه او برگردانـد و                    ) آري(و سبز   ) نه(
  ».بايد اين را به صندوق بيندازي «گفت
براي دومين بار در طـول سـه روز گذشـته    ): بندي بدون طبقه( بازداشت راننده سفارت   -ب

او را به يك كميتـه بردنـد و         . دست نيروهاي انقالب بازداشت شد    يكي از رانندگان سفارت به      
اش احراز كنند     در بازداشت نگاه داشتند تا با تماس تلفني هويتش را با توجه به كارت شناسايي              

  . كند تا معلوم شود واقعاً براي سفارت كار مي
 داريـم مـوارد     انتظـار ): يت بـراي بيگانگـان    ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش      تهيه يهنظر

كـه قـدري ايـن      [سرقت خودروها مسلماً مشكل بزرگي اسـت        . بيشتري از اين نوع تكرار شود     
، ولي توقف پرسنل سفارت ديگر از حد عادي خارج شده اسـت و بـه                ]كند   را توجيه مي   مسئله

  . رسد كه نوعي آزار و اذيت بر اساس سوءظن به جامعه ديپلماتيك باشد نظر مي
هـاي    روزنامـه ): يـت بـراي بيگانگـان     ؤغيرقابـل ر   -محرمانـه  (صحرا مشكالت تركمن    -ج
 مـارس   31 روز   17:30 تـا سـاعت      هاي گنبـد كـاووس      اند كه درگيري    زبان گزارش داده    فارسي

 نفـر از آنهـا      132 تـن از نيروهـاي انقـالب كـشته و            33نزديك بـه    . همچنان ادامه داشته است   
ها حكايت از آن دارد كه        گزارش. ها در دست نيست     گزارشي از تلفات تركمن   . اند   شده مجروح

  .بس هنوز معلوم نيست اند ولي زمان آتش دو طرف با مذاكرات صلح موافقت كرده
هر دو طرف، ديگري    ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر

 در عين حال، طبق معمول برخي گروههـاي اپوزيـسيون مقـصر             كنند و   فهمي متهم مي    را به كج  
حـداقل ايـن اسـت كـه بـاالخره          . دارها   و زمين  ، ساواك ها، فداييان   ماركسيست: اند  شناخته شده 

  . رود كه به صلح بيانجامد مذاكرات شروع شده و اميد مي
 گفته  رياحيسرلشگرها،  به گزارش روزنامه): محرمانه(رياحي سرلشگر دفاع، جديد  وزير-د

  .است بازنشست كردن شتابزده بسياري از افسران آزموده و با تجربه ارتش اشتباه بوده است
شايد اظهـارات   ): يت براي اتبارع خارجي   ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر

جديد دفاع به مذاق عامه مردم و تندروهاي گروههاي انقالبي چپ و راست چندان              كوتاه وزير   
ولي اگـر بخواهـد     .  است  رياحي سرلشگراين اظهارات از اولين اظهارات مقتدرانه       . خوش نيايد 

ر پست  ثبات ادامه دهد، شايد نتواند د       به گفتن حقايق ناخوشايند در اين جامعه انقالبيِِ هنوز بي         
  .خود باقي بماند
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  ): بندي بدون طبقه( امنيت سفارت - ]  ه[
يك گلولـه در سـاعات اوليـه بعـد از ظهـر           .  مارس اصوالً آرام بود    31سفارت در شب    ) 1(

آنهـا  .  صـبح دو گلولـه شـليك كردنـد    02:50محافظان نيروي هوايي نيز در ساعت    . شليك شد 
در محـدوده زمـاني     . انـد    شـليك كـرده     رف آن اند و به طـ       متحركي ديده  ء  گزارش دادند كه شي   

  .گزارش هيچ تيري به سوي سفارتخانه شليك نشد
 نفـر تظاهركننـده بـه مقابـل         300 تـا    200 گروهي متـشكل از      10:30در حدود ساعت    ) 2(

 بودنـد كـه     ت نظامي و مستشاران نظامي آمريكا     أاين گروه از كاركنان مركز هي     . سفارت رسيدند 
ها نارضايتي از ميزان پولي بود كه بابـت           دليل تظاهرات اين ايراني   . آنها خاتمه يافته بود   خدمت  

بعد از يك گفتگوي كوتـاه، آنهـا در حاليكـه شـعار             .  بودند  پاداش خاتمه خدمت دريافت كرده    
  .آميز متفرق شدند خواندند به طور مسالمت و سرود ميدادند  مي

  
  135سند شماره 

  1358 فروردين 13 ـ1979 آوريل 2   محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3481 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  آوريل 2وضعيت سياسي، گزارش : موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
گويـد شـايد      وزيـر مـي     معاون نخست .  ادامه دارد  كاووسدجنگ داخلي در گنب   : صه خال -2

. نظـر اسـت     آرام و كـامالً تحـت      هـا بلوچـستان     بر اساس گزارش  .  استان بعدي باشد   خوزستان
. اند  در رفراندوم شركت كرده  دهندگان   رأي  درصد از  98احتماالً برخالف ادعاي دولت، كمتر از       

قـانون  . هاي دولت براي به دست گرفتن وظيفه اعمال قانون همچنان عقـيم مانـده اسـت                تالش
اختار كنـوني   ب بـا سـ    ن انقال  پاسدارا   رابطه بين سپاه   انتظام. اساسي به زودي منتشر خواهد شد     

شـايد  . كند   عناصر نامطلوب را پاكسازي مي     دانشگاه تهران . كند  فرماندهي ارتش را توصيف مي    
  .پايان خالصه. كند  به ايران سفر ميكاپوچي.  قطع كندايران روابط خود را با مصر

بـسي بـين      نامه آتـش     آوريل اعالم شد كه موافقت     1 عليرغم اينكه در اواخر روز گذشته        -3
 به امضا رسيده است، ولي ظاهراً برخي شورشـيان          هاي گنبد كاووس    دولت و نمايندگان تركمن   

هـم در سـاعات پايـاني ديـشب و هـم امـروز راديـو و          . كننـد   بس را رعايت نمـي      تركمن آتش 
 روز دوم آوريـل     15:00اگر تا سـاعت        «اند كه    مكرراً از قول وزير كشور گفته      تلويزيون دولتي 

اقـدامات ضـروري قـاطعي اتخـاذ        ... هاي ديگر خاتمـه نيابـد         ها و شرارت    ها، آشوب   تيراندازي
 ، سخنگوي دولت، روز گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتي مدعي شد كه           اميرانتظام» .خواهد شد 

 در كنترل دولت اسـت، ولـي تعـدادي تيرانـداز بـه مـردم كوچـه و خيابـان                     شهر گنبد كاووس  
هـاي قـومي اطمينـان داد كـه حقـوق             ها و ساير اقليت     او بار ديگر به تركمن    . كنند  تيراندازي مي 

ت كـه   او اظهـار داشـ    . مشروع آنها در قانون اساسي جديد ايران به رسميت شناخته خواهد شد           
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انـد،   اقليت اندكي از ضدانقالبيون با اين تفكر غلط كه دولت و نيروهاي مـسلح تـضعيف شـده                
  . ها براي اداره بيشتر امور خود سوءاستفاده كنند سعي داشتند از تمايل تركمن

اي باشـد كـه        منطقـه   دومـين  دهد خوزسـتان     همچنين گفت كه دولت احتمال مي       انتظام -4
بـا وجـود   .  قومي در آن شـرارت كننـد  مسايل از   سوءاستفادهضدانقالبيون سعي خواهند كرد با      

او . ها اتخاذ شده است اين، او مدعي شد كه اقدامات احتياطي الزم براي جلوگيري از خونريزي       
  .ها چند ماه ديگر ادامه خواهد يافت  در استان گفت كه احتماالً ناآرامي

، مركـز اسـتان سيـستان و    اهراً بيـشتر تـرور نافرجـام يـك رهبـر مـذهبي در زاهـدان          ظ -5
 را در اواخـر هفتـه پـيش         هـاي قـومي كـه خمينـي          مارس بود تا آشوب    28، در روز    بلوچستان

نظر اسـت و     با وجود اين، اوضاع استان كامالً تحت      .  اعزام كند  اي به زاهدان    واداشت كه نماينده  
  . ها دارد ها حكايت از ناآرامي بلوچ ، گزارشبرغم آرامش پر تنش در زاهدان

 در رفرانـدوم     رأي  درصد واجدين شـرايط    98 عليرغم ادعاي وزير كشور كه گفته است         -6
 اي از مردم به داليل مختلـف در          مالحظه  ، ظاهراً تعداد قابل    مارس شركت كردند   31 و   30روز  
 هاي متعدد براي مختـل سـاختن رونـد    ها حكايت از تالش  گزارش. اند   شركت نكرده  گيري  رأي
  نيـز مـسلماً تعـداد       داشت، و درگيري در تركمن صحراي گنبد كاووس         در كردستان  گيري  رأي
هـايي از تحـريم       عـالوه بـر ايـن، گـزارش       . دگان در اين منطقه را محدود كـرده اسـت         دهن  رأي

  رأي  درصـد كـل واجـدين حـق        60 و شركت فقـط      هاي بلوچستان   رفراندوم در برخي قسمت   
  . استان در رفراندوم مخابره شده است

 كـه ظـاهراً    ته انقالب  دفتر كمي  14 دولت اعالم كرده است كه دادستان كل نمايندگاني به           -7
 را بـر عهـده دارنـد، و همچنـين دفتـر مركـزي پاسـداران                 مسئوليت گرداندن امور شهر تهـران     

پيش از اين اعالم شده بود . مور كرده استأها م هاي انقالب در استان نظامي انقالب و كميته شبه
كتبي حق بازداشت افراد، بازرسي اماكن، و مصادره اموال موران كميته فقط با داشتن حكم أكه م

و  تأييـد     فقـط بـا    موران كميته و اعضاي سـپاه پاسـداران       أبر اساس آخرين اطالعيه، م    . را دارند 
با وجود اين،   . حضور نماينده دادستان كل حق مبادرت به انجام چنين اعمالي را خواهند داشت            

اي را ببينـد و يـا شـاهد           شـده   هر شهروندي كه مجرم شـناخته      «: آمده است كه   در اطالعيه فوق  
تواند فرد مجرم را دستگير كند، ولي بايد او را هر چه سريعتر بـه دادگاههـاي                   جنايتي باشد، مي  

هايشان و بازرسي اماكن    انقالب تحويل دهد، و به خاطر داشته باشد كه دستگيري افراد در خانه            
موران أايـم، مـ     چنانكـه اطـالع يافتـه     » ...اسـت   ] مجـاز [ستان عمومي انقالب    داد] حكم[فقط با   

ها و مـصادره خودسـرانه امـوال        ها، بازرسي   انتظامي در واقع بدون هيچ محدوديتي به دستگيري       
نتيجـه    بنابراين، تالش دولت براي به دست گرفتن اجراي قانون تا بـه حـال بـي               . دهند  ادامه مي 

  .رهاي اخير دولت، كه در باال ذكر شد، كامالً پيداستبوده، و اين امر از هشدا
، سخنگوي دولت، در ارتباط با قانون اساسي جديد ايـران گفـت چنانكـه اطـالع                 انتظام -8

نويس قانون اساسي بزودي منتشر خواهد شد و مردم ايران يك ماه وقت دارند                يافته است پيش  
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معلوم نيست منظور انتظـام چيـست، يعنـي اينكـه آيـا بعـد از آن قـانون                 . كه آن را مطالعه كنند    
اساسي، چنانكه دولت قبالً اعالم كرده بود، براي بررسي بيشتر و احتماالً برخي اصـالحات بـه                 

 خواهد رفت، و يا اينكه طبق بيانات اخير مقامات به رفراندوم عمومي گذاشته              سسانؤمجلس م 
داد كه او شخصاً متن قانون اساسي جديـد را             نشان مي  اگر چه نحوه صحبت انتظام    . خواهد شد 

نديده است، ولي مدعي شد كه قانون اساسـي جديـد آزادي كامـل بيـان و فعاليـت سياسـي را               
  .كند تضمين مي

انقالب يك نيروي   نظامي پاسدارن      انتظام در ارتباط با نيروهاي مسلح گفت كه سپاه شبه          -9
 گفت كه وجود چنين نيرويـي از بـروز          انتظام. كمكي در كنار نيروهاي منظم ارتش خواهند بود       

او گفـت كـه     . كنـد   سرنگون ساخت، جلوگيري مي    1953 را در سال     كودتا از نوعي كه مصدق    
 همچنين گفت كه ساختار فرماندهي ارتـش        انتظام. عضويت در سپاه براي مرد و زن آزاد است        

كنند،   گيرند، فرمان صادر مي       تصميم مي  «همچنان در دست يك شوراي سه تا پنج نفره است كه          
ايـن جمـالت آنچـه را كـه خودمـان از مـشاهد محـدود حتـي                  » .گذارنـد   و آنها را به اجرا مي     

كند، بدين معنا كه فرماندهان بـه         مي تأييد    فهميده بوديم،  رانواحدهاي منظم ارتش در منطقه ته     
  . تنهايي تقريباً هيچ اقتداري بر گروههايي كه ظاهراً تحت فرمان آنها هستند، ندارند

 چپگـرايش از اسـتادان، دانـشجويان و          ، كه اعضاي خودگماشته    شوراي دانشگاه تهران   -10
 هـر نـوع     دان غير آموزشي هستند اعالم كرده است كه هر كـسي كـه در دانـشگاه تهـران                 كارمن
رابطه با رژيم گذشـته از تمـاس بـا          . اي با رژيم گذشته داشته است، پاكسازي خواهد شد          رابطه

ها   رعايت اين معيار  اگر در   . گردد   تا عضويت در هر يك از احزاب سياسي شاه تلقي مي           ساواك
سختگيري شود، تعداد كمي در دانشگاه باقي خواهند ماند و گويـا شـوراي دانـشگاه نيـز ايـن                    

بـه آنهـايي كـه       «بود كه شورا تصميم گرفته اسـت      آمده  در اين اطالعيه    .  را فهميده است   مسئله
ازه ادامه كار   اند، اج   برخالف اخالقيات دانشگاه رفتار ضدانقالبي و ضدمردمي از خود بروز داده          

ي داشـتن     با وجود اين، آنهـا اجـازه      » .دنبدهد، به شرطي كه رفتار خود را اصالح و تصحيح كن          
در اطالعيه هيچ توضيحي در مـورد پـست اجرايـي ذكـر             . هاي اجرايي را نخواهند داشت      پست

  .نشده بود
 . قطع كند  يپلماتيك خود را با مصر    ، ايران در نظر دارد روابط د       بر اساس گزارش كيهان    -11

 از طـرف  اسـرائيل  -مدعي بود كه پس از محكوميت پيمان صلح مصر» يك منبع سياسي مطلع «
ن و وزيـر    وزيـر بازرگـا     ، نخست  و تصميم كشورهاي عرب در اجالس هفته پيش بغداد         خميني

  . هستندمسئله، در حال بررسي اين امور خارجه، سنجابي
 است و زماني را در      ها عضو الفتح    ، كه بر اساس گزارش    اسقف اعظم، والريان كاپوچي    -12
، نماينـده   نالحـس   بـرد و بـه همـراه هـاني           به سر مـي    ها گذرانده است، در تهران      ياسرائيلزندان  

اسـت فـردا بـراي      او قـرار    . يابـد   ، در جلسات متعددي حضور مـي      سازمان آزاديبخش فلسطين  
  سوليوان                                                                        . سفر كند به قممالقات با خميني
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  136سند شماره 
  1358 فروردين 14 ـ1979 آوريل 3                                                       محرمانه

    3510  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي. ، واشنگتن دي دفاعيسازمان اطالعات: به

   نظامي ساير كشورهازبان، وابستگان هاي خبري فارسي كاركنان سفارت، رسانه: منابع
   وابسته دفاعي، شافر.اي. تيسرهنگ: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييد مقام

  1979 آوريل 1 ـ 2گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24ن گزارش وقايع    اي) بندي  بدون طبقه (:  خالصه -16

  .دهد  را پوشش مي1979 آوريل 2 روز 12:00 آوريل تا ساعت 1
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  : جزييات-22

: بـس احتمـالي در تـركمن صـحرا          آتـش ) يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه (-]الف[
، روزنامـه  آينـدگان .  وجـود دارد بس در گنبد كاووس از برقراري آتشهاي ضدونقيضي   گزارش

 فـروردين طـرفين بـر سـر         13 روز   16:00دهد كه ساعت      ، گزارش مي  فارسي زبان صبح تهران   
مجـروحين بـه    ) 1 (:نامـه چهـار مـاده دارد        ايـن موافقـت   . بس به توافق رسـيدند      برقراري آتش 

جنگند، دسـت از      دو گروهي كه بر ضد نيروهاي دولتي مي        )2(بيمارستان انتقال خواهند يافت؛     
ارتش ايران حـافظ صـلح در شـهر خواهـد     ) 4(اُسرا بايد آزاد شوند؛ ) 3(جنگ خواهند كشيد؛   

اشـناخته  ها و يك گروه مسلح ن        به آنها اشاره شده است، تركمن      »2«دو گروهي كه در ماده      . بود
 نفـر مجـروح     300 نفـر كـشته و بـيش از          132ها    بر اساس گزارش  . هستند) براي دولت ايران  (

دولت ايـران در    .  افتاده است  هاي گنبد   شدگان هنوز در خيابان     اند، كه اجساد برخي از كشته       شده
وز دسـت از     همـان ر   15:00االجل داده بود كه اگر تا سـاعت           ها ضرب    آوريل به تركمن   2روز  

هـاي    بـر اسـاس گـزارش     . ها وارد عمل خواهد شد        جنگ نكشند، ارتش براي سركوب شورش     
هـا    انـد، ولـي در درگيـري         مـستقر شـده    خبري، در حال حاضر واحدهاي ارتش در منطقه گنبد        

 بـه   نـك از تهـران    كرده است كه تعدادي تا     تأييد   )محفوظ (وابسته نظامي آلمان  . دخالتي ندارند 
 تانـك سـوار بـر       100 آوريل تعـداد     2 و   1او گفت كه در روز      . سمت شرق در حركت هستند    

 آوريـل   1در روز   . اند   به سمت شرق ديده شده     هاي حمل تانك در حال حركت از تهران         تريلي
ي هـوويتزر را در خيابـان        ميليمتـر  155وابسته نظامي و وابسته نيروي هوايي شخصاً يك توپ          

سه پرسنل يونيفـورم پـوش ارتـش نيـز          . شد  نياوران مشاهده كردند كه به سمت شرق يدك مي        
 بـه سـر     كننده دولت در گنبد     اند كه يك تيم مذاكره      ها گزارش داده    روزنامه. سوار بر توپ بودند   

 صـحت داشـته     ها به سوي گنبـد    اگر حركت تانك  ): محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر .برد  مي
شـايد ايـن    . باشد، دولت ايران باالخره تـصميم گرفتـه اسـت از موضـع قـدرت مـذاكره كنـد                  
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گوينـد     را كـه مـي     هاي قومي، بيشتر از هر دليل ديگري، نظر بعضي از پيـروان خمينـي               شورش
نكتـه اصـلي نطـق اخيـر        . الزم و مطلوب نيست، عوض كند     وجود ارتشي با فرماندهي مركزي      

كنـيم   فكـر مـي  . ي نيز اين بود كه ايران بايد يك ارتش قدرتمند داشته باشـد اهللا شريعتمدار  آيت
 داشته باشد، هر چنـد نيروهـاي اپوزيـسيون          بسزايي بر دولت بازرگان    تأثير   افكار شريعتمداري 

اي به وجود يك نيروي زميني قدرتمنـد ملـي در             عالقه) يعني فداييان و گروههاي ماركسيستي    (
  . ايران اسالمي ندارند

 گيـري    رأي زبان صبح نتايج    هاي فارسي   روزنامه: نتايج اوليه رفراندوم  ) بندي  بدون طبقه  (-ب
 98دهـد كـه بيـشتر از          شمارش آراء نشان مي   . اند  را منتشر ساخته  در بسياري از شهرهاي ايران      

 ، با علم به اينكه اكثريت قـاطع       خميني. اند  ها انداخته   به صندوق » آري « رأي دهندگان   رأي درصد
 آوريـل رسـماً تـشكيل يـك         1 خواهنـد داد، در روز        رأي دهندگان به جمهـوري اسـالمي       رأي
فحواي سخنان او در مورد حقوق بشر نيز عمـالً ايـن بـود كـه       . مهوري اسالمي را اعالم كرد    ج

شـوند، و     هاي مذهبي به رسميت شناخته مـي        هيچ فرقي بين حقوق زنان و مردان نيست، اقليت        
  .شود با همه به عدالت رفتار مي

هـوري اسـالمي    جم «اگر قرار است روز تولدي براي     ): محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
 12كنيم كه فقط تقـويم فارسـي، يعنـي همـان              ها ذكر شود، پيشنهاد مي      در ايران در تقويم   » ملي

هـا در     فروردين، براي برگزاري جشن تولد آن ذكر شود، هر چند احتماالً جشن سـاالنه احمـق               
د را  كه نظر واقعـي خـو     (ها    از نظر بسياري از ايراني    ] كه مقارن همين روز است    [تقويم مسيحي   

تـر اسـت،      با مـسما  )  ابراز نكردند، ولي آن را به وابسته نظامي بروز دادند           رأي هاي  پاي صندوق 
  .ولي اين احساسات ضد جمهوري اسالمي مسلماً تا چندين ماه آينده بروز نخواهد كرد

دفتر وابسته نظـامي    : -12Cعمليات هواپيماي   ) يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه (-ج
موريت باربري آن بـه     أ آوريل و م   4ح مجوز پرواز آزمايشي هواپيماي فوق را در روز          امروز صب 

  . هنوز دريافت نشده است و بهشهرمجوز كبكان.  آوريل دريافت كرد6آتن را در روز 
هاي   موريتأها با پرواز آزمايشي و م       در حال حاضر، شايد كميته    : كننده گزارش   ات تهيه ينظر

  . باربري موافقت كنند، ولي با پرواز به مناطق حساس موافقت نخواهند كرد
  

  137سند شماره 
  1358 فروردين 14 ـ1979 آوريل 3  محرمانه 

  يس.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3514 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   آوريل3ضعيت سياسي، گزارش و: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
بس برقرار شـده اسـت، هـر چنـد             آتش صحرا  كند كه در تركمن     دولت ادعا مي  :  خالصه -2

 و حقـوق   هـا و خمينـي      بازرسـي خانـه   . بازديد از زندان قصر   . هاي پراكنده ادامه دارد     تيراندازي
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. ، وزير دفاع ايـران توضيحاتي در مورد رياحي   . احتمال قطع رابطه ايران و مصر     . قانوني زندانيان 
شـايعات مجلـه    . فرسـتد    براي ملت پيام مـي     عتمداريشري.  ادامه دارد  دردسرهاي سفير سوليوان  

  پايان خالصه. اشپيگل
بـس برقـرار شـده و          آتش  اواخر روز گذشته مدعي شد كه در گنبد كاووس          راديو ايران  -3

كليـه مجـروحين بـه      ) 1: طبـق ايـن توافـق     . اند  به توافق رسيده  اينكه دولت و نيروهاي تركمن      
هاي درگير كامالً از سنگرها و مواضع         نيروهاي تمامي طرف  ) 2بيمارستان انتقال خواهند يافت؛     

مذاكره براي آزادي فوري ) 3نشيني خواهند كرد و شهر پاكسازي خواهد شد؛  دفاعي خود عقب
دار حفظ نظم و قانون در شهر خواهد   اطالع ثانوي عهدهارتش ملي تا) 4اُسرا آغاز خواهد شد؛ 

 آوريـل تيرانـدازي در   2 روز 03:00ن تهديد كرده بود كه اگر تا ساعت وزير بازرگا   نخست. بود
دفتـر  . اتخـاذ كننـد   » اقـدامات قـاطعي    «دهد تا   شهر متوقف نشود، به نيروهاي مسلح دستور مي       

 خـارج   ي دريافت كرده است مبني بر اينكه نزديك به صد تانك از تهـران             وابسته نظامي گزارش  
در حركتند، كه ايـن امـر احتمـاالً در پـي توافـق اخيـر بـوده و يـا بـه                  » شرق «شده و به سمت   

، پيـامي   ، مولـوي عبـدالعزيز    هاي بلوچـستان    رهبر سرشناس سني  . تهديدهاي بازرگان ربط دارد   
 فرستاده و از آنها خواسـته بـود كـه از جنـگ دسـت                گنبدكاووس) عمدتاً سني (براي جمعيت   

اگر چه نيروهـاي    .  سفر خواهد كرد   او در اين پيام گفته بود كه در آينده نزديك به گنبد           . بكشند
انـد، ولـي ايـن سـازمان       را در گنبد دستگير كرده خلقكميته چند تن از اعضاي سازمان فداييان      

  .  شديداً تكذيب كرده استهاي گنبد دخالت اعضاي خود را در درگيري
  نفـر در گنبـد كـاووس       200 شب گذشته مدعي شد كه تا به حال          .سي.بي.راديو فارسي بي  

 از آينـدگان .  نفـر از جنگجويـان گنبـد   150 و  نفر از نيروهاي طرفدار خميني50اند؛  كشته شده 
 و ساير نقاط بخـشي      هاي گنبد   گيري اين اتهام را مطرح ساخته است كه در        قول سازمان فداييان  

هـاي خبـري، از       طبـق تلكـس   .  براي به راه انداختن جنگ داخلي در ايـران اسـت           از توطئه سيا  
 توانـست  آسوشـيتدپرس .  صورت گرفته استاي در گنبد    هاي پراكنده   هاي امروز تيراندازي    نيمه

عكاساني را كه چند روز در حبس خانگي بودنـد، آزاد كنـد، از جملـه              و   تعدادي از خبرنگاران  
  .، خبرنگار گاردينليز هرگود

ت أايـن هيـ  . كنـد   بازديد مـي تي متشكل از حقوقدانان فرانسوي امروز از زندان قصر   أ هي -4
گزارشي براي دولت و احتماالً مطبوعات تهيه خواهد كرد، و همچنـين هفتـه آينـده كنفرانـسي                  

، ها خبر از دستگيري فروغـي         روزنامه.  برگزار خواهد كرد   هايش در پاريس    خبري در مورد يافته   
 پـيش از ايـن نيـز يكبـار          ايم فروغـي    چنانكه اطالع يافته  (اند    وزير سابق فرهنگ، و پسرش داده     

بـه  ) تلگرام جداگانه ( آوريل در نطقي تلويزيوني      1 در روز    خميني). دستگير ولي آزاد شده بود    
. ه بودنـد، تاخـت    فعاالن حقوق بشر كه در مورد سرنوشت زندانيان ايرانـي ابـراز نگرانـي كـرد               

 گفت كه اصالً با محاكمه زندانيان مخالف بوده و معتقد است كه آنها بايد فـوراً                 اهللا خميني   آيت
  . شدند اعدام مي
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هاي حقوق بشر تاخت و مدعي شد كه آنها در ارتباط با حقوق بـشر                 او همچنين به سازمان   
: توضيح. (اند  از شاه اعتراض نكردهاند و به حمايت كارتر بوده» تساك «در طول سلطنت پهلوي

  .)كند اش خوب كار نمي  يا اطالعي از اين امر ندارد و يا حافظهخميني
  .  استها، دولت در حال بررسي قطع احتمالي روابط با مصر  بر اساس گزارش روزنامه-5
عـالوه بـر    . ، وجهه خـوبي در ميـان ملـت نداشـته اسـت             وزير جديد دفاع، تقي رياحي     -6

اش مبني بر اينكه بازنشست كردن افسران ارشد دوره پهلوي كار اشتباهي بـود،          اظهارات گذشته 
شايعات، او وابسته به خـانواده  بر اساس . روابط خانواده او نيز موجب بروز شايعاتي شده است        

 است كه روابط اجتماعي و مالي نزديكي با شاه داشتند، و برخي از شايعات نيـز او را بـا               آتاباي
  . دهد  ربط مياردشير زاهدي

 در ايران را به دسـت داشـتن در كـشتار            ، سفير آمريكا  اي، سوليوان    با انتشار مقاله    كيهان -7
 درست پيش  مدعي است كه سوليوانكيهان.  و وقايع ديگر انقالب متهم ساخته است  ميدان ژاله 

 نـوامبر  پـيش از       5» سوزي تهران   آتش « با شاه ديدار كرد و بار ديگر پس از         از واقعه ميدان ژاله   
  . وزير نيز به ديدن او رفت  در پست نخستانتصاب ازهاري

 آوريــل 1ر روز اي خطــاب بــه ملــت د  دقيقــه20ي طــي نقطــي اهللا شــريعتمدار  آيــت-8
او گفـت كـه ابتـدا بايـد ارتـش، پلـيس و              . هاي جمهوري اسـالمي جديـد را برشـمرد          اولويت

او بار ديگر گفت كه مـردم بايـد از دولـت حمايـت و در بازسـازي                  . ژاندارمري را تقويت كرد   
  . اقتصاد، به ويژه بخش كشاورزي، همكاري كنند

بـر  .  بـر سـر زبانهاسـت      جله اشـپيگل   چند روزي است شايعاتي در مورد شماره اخير م         -9
وزير، بـر روي جلـد خـود چـاپ              ، معاون نخست   عكسي از يزدي   اساس اين شايعات، اشپيگل   

اي   دهد، و همچنين مقالـه       نشان مي  كرده است كه او را در حال دست دادن با شاهپور غالمرضا           
، و ابوالحـسن     راديو و تلويزيون ملـي ايـران       رئيسه  زاد  چاپ كرده است كه در آن يزدي، قطب       

مور سـفارت شـايعه ديگـري       أمـ .  معرفي كرده اسـت    جاسوسان سيا  را   ر دستيار خميني  صد  بني
 را در حال بوسيدن دست شاه نـشان          بازرگان شنيده است كه طبق آن عكس روي جلد اشپيگل        

گويند كه   آوريل مطرح شد، و حتي مي1 در اين مطلب در كنفرانس مطبوعاتي بازرگان . دهد  مي
ايـم، سـفارت      چنانكـه اطـالع يافتـه     .  دستور تحقيق در اين مورد را صـادر كـرده اسـت            خميني

  سوليوان                                   . چنين شايعاتي را تكذيب كرده استجمهوري فدرال آلمان
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. درگيري مجـدد در مهابـاد     . گيري   رأي اعالم نتايج . كنفرانس مطبوعاتي بازرگان  :  خالصه -2
انتـصاب دو سـفير     . تظاهرات در ساختمان شهرداري تهران    .  در گنبد كاووس   دستگيري فداييان 

پراكنـي بـر ضـد        شايعه.  از ايران  ديدار كاپوچي .  در تبريز  استعفاي قضات دادگاه انقالب   . جديد
  .پايان خالصه. يابد دولت ادامه مي

 مربوط بـه  مسايل كرد كه بسياري از  تأكيد آوريل   3 روز     در كنفرانس مطبوعاتي   گان بازر -3
 و تصويب قـانون اساسـي حـل        مؤسسانها فقط بعد از تشكيل مجلس         ها و سياستگذاري    برنامه

  . خواهد شد
 كه آيا براي رياست جمهوري نامزد خواهد شد يا خير گفت  در پاسخ به اين سئوالبازرگان

 در  بازرگـان . كنـد   كند و نه از هم اينك نامزدي خـود را اعـالم مـي               كه نه چيزي را تكذيب مي     
ها گفت كه قانون اساسي جديد حتي حقوق بيـشتري نـسبت بـه قـانون                  ارتباط با حقوق اقليت   

 در پاسخ به    بازرگان. ها در امور كشور در نظر خواهد گرفت          اقليت اساسي قبلي براي مشاركت   
مستشار نظامي آمريكـايي كـه هنـوز در ايـران بـه سـر               » هزاران «اين سئوال كه دولت در مورد     

 نظامي آمريكايي باقيمانده در ايران فقـط        مستشارانبرند چه تصميمي گرفته است، گفت كه          مي
او افزود كه دولت ايران هنـوز در مـورد سرنوشـت            .  نه هزاران و يا حتي صدها نفر       چند نفرند، 

او گفـت  .  صحبتي نكـرده اسـت  مشاوران نظامي و اقتصادي آمريكايي در ايران با دولت آمريكا        
با وجود اين، بـراي     . ست، سفير آمريكا در ايران، انجام شده ا       هايي كلي با سوليوان     فقط صحبت 

 از بازرگـان  . هـاي بيـشتري نيـاز اسـت         ها و قراردادها به وقت و بررسي        تعيين سرنوشت پروژه  
 شركت خواهد كرد يا     پرسيده شد كه آيا ايران در اجالس سران كشورهاي غير متعهد در هاوانا            

 در وزارت   مسئله پاسخ داد كه هنوز هيچ توافق يا تعهدي صورت نگرفته و اين              خير و بازرگان  
  . امور خارجه تحت بررسي است

طلبـي     در ارتباط با خودمختاري مناطق قومي گفت كه اگر اين امر به معناي جدايي              بازرگان
دولت ايران منتظـر    . نخواهد بود و حذف رهبري ملي و حاكميت ايران باشد، مسلماً قابل قبول            

 تصميم نهايي را در اين      سسانؤمجلس م . هاي قومي است    هاي اقليت   دريافت نظرها و خواست   
  .ارتباط اتخاذ خواهد كرد

 بر اساس گزارش يك روزنامه، وزير كشور اعالم كرده است كه در رفراندوم جمهـوري                -4
هنـوز  . ها انداخته شده است     به صندوق » نه « رأي 140،966و  » آري « رأي 20،147،055اسالمي  

 اعالم  تعداد آراء ماخوذه به تفكيك شهرها اعالم نشده است، ولي در آماري كه براي شهر اهواز               
  .دهندگانِ شانزده سال به باال بيشتر از كل جمعيت شهر بوده است  رأيشده، تعداد آراي

هـاي    روزنامـه . مجدداً صـحنه درگيـري بـود        آوريل 2، در روز    ، واقع در كردستان    مهاباد -5
ها، در درگيـري نزديـك        بر اساس گزارش روزنامه   .  را امروز گزارش دادند    مسئله نيز اين    تهران

  . نفر مجروح شدند10 نفر كشته و 2يك پادگان ارتش 
 در   نفـر از فـداييان     70اند كه نزديـك بـه         منابع رسمي گزارش داده   ها به نقل از        روزنامه -6
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 قبالً دخالت اعضايش    اگر چه سازمان فداييان   . اند   دستگير شده  هاي گنبدكاووس   جريان درگيري 
 اعـزام    را براي بررسي اين موضوع به گنبـد        تيأها تكذيب كرده بود، ولي هي       را در اين درگيري   

  .كرده است
تظاهركنندگان كـه   .  برگزار شد   آوريل تظاهراتي در ساختمان شهرداري تهران      3 در روز    -7

كردند از كاركنان شهرداري هستند به روند استخدامها از سوي شهردار جديد اعتـراض                ادعا مي 
ر را متهم ساختند كـه كاركنـان شـهرداري را از ميـان دوسـتان و حاميـانش                   آنها شهردا . داشتند

  . كند استخدام مي
ي الدين اميرعالي   شمس.  منصوب شدند   و پاريس   دو سفير جديد براي خدمت در مسكو       -8

اي نيستند و با      آنها سفراي حرفه  .  براي خدمت در مسكو     و دكتر مكري   براي خدمت در پاريس   
  .  ارتباط دارندحزب جبهه ملي

 در تبريـز بـه طـور دسـته          ها، تعداي از قضات دادگاه انقالب        بر اساس گزارش روزنامه    -9
در . شـود   هاي بيش از حدي در كارشان مـي          مدعي بودند كه دخالت    آنها. اند  جمعي استعفا داده  

 اتفاق افتاد، روز گذشته اخبار تلويزيون به زبـان آذري در ايـن شـهر                واقعه ديگري كه در تبريز    
. شـد   هاي عادي تلويزيون استفاده مـي       پخش شد كه اولين باري بود كه از زبان محلي در برنامه           

ها سالم مانـده      سوزي   كه از آتش   يده است كه يكي از معدود سينماهاي تبريز       كارمند سفارت شن  
  . شوند  آورده ميها از باكو اين فيلم. هايي به زبان آذري نمايش داده است است، فيلم

 كـه بـه      تصميم گرفتـه اسـت     اسقف كاپوچي ) محفوظ(پاپال نانسيو    بر اساس گزارش     -10
اسـقف  . كنـد   با وجود اين، او از گذرنامه ديپلماتيك استفاده مـي         .  سفر كند  تنهايي به خاورميانه  

ايم كـه احتمـاالً پـاپ         اطالع يافته .  هنوز با نمايندگان پاپ در ايران تماس نگرفته است         كاپوچي
در اينجا، او يكي از اعضاي افتخـاري شـوراي          . ه قرار داده است   اخذؤ را مورد م   شديداً كاپوچي 

  . به بينندگان تلويزيون معرفي شده استحاكم سازمان آزاديبخش فلسطين
  خبرنگاران آمريكايي كه تشنه خبر هستند ديروز و امـروز ايـن شـايعه را شـنيدند كـه                   -11

بـه عقيـده مـا ايـن يكـي ديگـر از مـوارد        . دستگير شده اسـت » يايزدي به اتهام همكاري با س   «
شـود بـه      مورد ديگر مربوط مي   . پراكني هماهنگ گروههاي چپگرا عليه دولت فعلي است         شايعه

  سوليوان                                               ).كه در تلگرام ديروز ذكر شد (شايعه مجله اشپيگل
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. شود  ها تندتر مي    شتاب دستگيري . كند  دولت رويه قضايي جديدي را اعالم مي      . دهد  توضيح مي 
 توطئـه تـرور     كيهان. زنند   آرام است ولي گروههاي مختلف به يكديگر تهمت مي         گنبد كاووس 

پايـان  . كننـد  دانشجويان بـه اعـدام يـك انقالبـي اعتـراض مـي      . كند  رهبران انقالب را برمال مي    
  .خالصه

 آوريل با اظهارات ضـد و نقـيض بـه     4 در يك نطق راديو و تلويزيوني در روز           بازرگان -3
هـاي متعـددي از قبيـل     او گفت كـه بهانـه  . هاي سياسي در ايران پرداخت بررسي داليل ناآرامي  

هـا ذكـر شـده اسـت، ولـي             براي اين ناآرامي    اختالف شيعه و سني، و عرب و فارس و تركمن         
اعـم از    « برخـي گروههاسـت،     هـاي عامدانـه     ها نتيجه نقشه     ناآرامي سپس افزود كه در واقع اين     
كـه از نبـود پاسـگاههاي مـرزي كـافي بـراي       » ها  و يا ماركسيستطرفداران تروتستكي، يا مائو 

ايـن   «بازرگان مدعي شد كه فرمانـدهي     . كنند   مي سوءاستفادهآوردن اسلحه به داخل خاك ايران       
 را برادر يكي از چريكهاي چپگرايي بـر عهـده           كاووس در گنبد »  انقالبي و برانداز   نيروهاي ضد 

 سـپس گـويي بازرگـان     .  كشته شده بـود    داشت كه چند سال پيش در شورش نافرجام سياهكل        
ايي انـداخت كـه در پـي اعـاده          هاي سياسي را بر گردن نيروهـ        نظرش را عوض كرد و ناآرامي     

او ظاهراً هـيچ تناقـضي بـين        .  نام برد  اسرائيلاو در اين ارتباط مشخصاً از       . سلطنت شاه هستند  
هاي چند دقيقه پيشش كه در آن نيروهاي چپگـرا را دشـمن ايـران ناميـده                   اين اظهارات و گفته   

توان گرفت اين است كـه بازرگـان نيـز مثـل              مياي كه از اين اظهارات        تنها نتيجه . ديد  بود، نمي 
ها ديگر نسبت به قبول تئوري توطئه مـصون نيـست و او نيـز حاضـر اسـت در       خيلي از ايراني 
  . هاي ضد و نقيض استفاده كند هاي سياسي در كشورش از فرض توضيح پديده

ب هـا در نظـام دادگاههـاي انقـال           دولت رويه قضايي جديدي را بـراي انجـام دادرسـي           -4
يات اين طرح خبري نداريم، ولي از اطالعات كمـي كـه            ئهنوز از جز  . اسالمي اعالم كرده است   

توان فهميد كه دولت مركزي سعي دارد با اجراي طرح فوق قـدري               به دستمان رسيده است مي    
هاي انقالبي كه بسيار غير متمركـز بـوده و تـا بـه حـال سرسـختانه اختيـارات               بر فعاليت كميته  

ابالغ علني اين طرح سـئوال جـالبي در ذهـن           . اند، اعمال نظارت كند     را حفظ كرده  شان    قضايي
تـوانيم    شود؟ تا آنجـا كـه مـي         كند، و آن اينكه در ايران انقالبي قانون چگونه وضع مي            ايجاد مي 

او، بـراي   تأييد  بررسي وشود، و پس از      تسليم مي  حدس بزنيم، قانون پيشنهادي ابتدا به خميني      
رسـد كـه    بـه نظـر نمـي   . شود ه ميئت دولت انقالبي ارا أتصويب به شوراي مرموز انقالب و هي      

  .ي حق وتو باشداهيچيك از اين دو نهاد دار
هـا چنـدان هـم         گرفتن رونـد دسـتگيري       شايد تقارن اعالم رويه قضايي جديد با شتاب        -5

 از قبيـل وزيـر سـابق        -انـد   ژيم پهلوي ارتبـاط داشـته     هايي كه با ر     شخصيت. اتفاقي نبوده است  
، كـه   ، و وزير سابق آموزش و پرورش، علي رنجبـر         اطالعات و جهانگردي، رضا عاملي تهراني     

 و يا پرسنل انتظامي و امنيتي ظاهراً اهداف اصلي هـستند، ولـي حيطـه             -اند  اخيراً بازداشت شده  
هايي نيـز در بازداشـت چنـدين بازرگـان بـه                گزارش.  از اين افراد است    تر  ها گسترده   دستگيري
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المللي ايـاالت     آژانس ارتباطات بين   آوريل كارمند ايراني     4دستمان رسيده است، و روز گذشته       
  .  بدون تفهيم اتهام بازداشت شدبه نام دكتر رضا اميني متحده
  آوريـل در مهابـاد     4به دنبال واقعه روز گذشته مورخ       .  ادامه دارد  ها در كردستان     ناآرامي -6

كه گزارش آن در تلگرام ديروز ارسال شد، گروهي از كردها در همان شهر يك پاسـگاه پلـيس              
ها، ايـن واقعـه       بر اساس گزارش  .  چند نفر از پرسنل آن را گروگان گرفتند        را محاصره كردند و   

 آوريـل بـا   3 در روز  از سـوي حـزب دمـوكرات كردسـتان    هيأتي. بدون خشونت فيصله يافت 
تـضمين حقـوق و      مالقات كرد و از او خواست اجازه دهد كه به منظـور              وزير بازرگان  نخست
نـويس ايـن    هاي مردم كُرد در قانون اساسي جديد، يك نماينده كُرد نيز در تهيـه پـيش        خواست

در .  را بررسي خواهد كـرد     مسئلهوزير گفت كه دولت اين       نخست. قانون مشاركت داشته باشد   
، نماينـده   اي با مـشاركت اقـوام سـاالرجاف         همين حال، روزنامه اطالعات مدعي شد كه توطئه       

، و  ، استاندار سابق كرمانـشاه    سابق مجلس كه بعد از پيروزي انقالب اعدام شد، تيمسار پاليزبان          
اقـي  ها، اين افراد مـزدوران عر  بر اساس گزارش .  جريان دارد   در كردستان  موران سابق ساواك  أم

يك نشريه ديگـر بـه نـام مجلـه          . اند  را با هدف بازگرداندن شاه بر سر قدرت، به خدمت گرفته          
 است، و    عمالً تحت كنترل حزب دمكرات كردستان      دهد كه كردستان    ، گزارش مي  سياسي ايران 

 بود، از استان     سنندج را بر عهده داشت و نماينده خميني        ميته انقالب اي كه رياست ك     كُرد شيعه 
  . ه، نيز نفوذ خود را از دست داده استزاد روي كُرد، احمد مفتي  گريخته و رهبر ميانهكردستان

 حكمفرمـا شـده اسـت، ولـي گروههـاي مختلـف             م با تنش بر گنبدكاووس    أمشي تو  آرا -7
 ماركسيـست   موران كميته، فداييان  أم. سخت مشغول وارد آوردن اتهام توطئه به يكديگر هستند        

 كوكردنـد، مـس   هـا از شورشـيان حمايـت مـي        كنند، ارتش مدعي است كه شـوروي        را متهم مي  
 كـه   هاي گنبدكاووس دست داشته است، و يك مقام وزارت كشور            در درگيري  گويد كه سيا    مي

هاي   زدن به ناآرامي   را به دامن     .سي.بي. بي ،نامش فاش نشده است در روزنامه چپگراي آيندگان       
  .  متهم ساخته استگنبد
 بـا كمـك   دهـد سـاواك    مدعي است شواهدي به دست آورده است كه نشان مـي         كيهان -8

 را   و گارد سلطنتي سعي داشت در اوايل فوريه خانه چنـد تـن از رهبـران انقـالب                  سازمان سيا 
. كيهان نگفته است چرا اين طرح اجرا نشد       . منفجر كند، و قرار بود كه خود رهبران اعدام شوند         

  . روي ديگر بودند  ارتباط داشتند و يا از گروههاي ميانهبسياري از اين رهبران با جبهه ملي
ض به اعـدام چنـد    آوريل در اعترا4 دانشجو در روز    50ها، نزديك به      بر اساس گزارش   -9

، در وزارت    در رفـسنجان   يرئيـس  بـه نـام محمـود        هفته پيش يكـي از اعـضاي فـداييان خلـق          
، كـه در     پس از تالش نافرجـام بـراي سـرقت از يـك بانـك              يرئيس.  تحصن كردند  دادگستري

 محاكمـه و بـه      او در يك دادگاه انقـالب     . جريان آن يك كارمند بانك جان باخت، دستگير شد        
 را  يرئيـس جناح چپ اعـدام     . اعدام شد  فوريه،   27جرم شناخته شد و در روز       اتهام قتل نفس م   

رقت پول براي كمك به انقالب بوده اسـت  در بوق و كرنا كرده و مدعي است كه او در حال س     
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و اينكـه او  )  صـورت گرفـت  سرقت نافرجام از بانك درست قبل از سرنگوني دولـت بختيـار     (
  سوليوان                                                                   .قرباني تندروهايي اسالمي شده است

  
  140سند شماره 

  1358 فروردين 17 ـ1979 آوريل 6  محرمانه 
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3631 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  وريل آ6 ،وضعيت سياسيگزارش : موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 را تكـذيب    هـاي گنبـدكاووس      هرگونـه دخالـت در درگيـري       سازمان فـداييان  :  خالصه -2
. كنـد  هاي قـومي در چـارچوب يـك ايـران متحـد حمايـت مـي               كند، از خودمختاري اقليت     مي

كنـد، و     وهاي ارتـش رژيـم گذشـته دفـاع مـي          وزير از استخدام كارمندان كشوري و نير       نخست
هـايش در راديـو و        ه از سياسـت   زاد  قطب. شود  هاي انقالب مي      خواهان هماهنگي فعاليت كميته   

 سـيا مور  أگويد كه مـ     انتظام در جريان يك مصاحبه خبري مي      . كند   دفاع مي  تلويزيون ملي ايران  
پايان . كند   را محكوم مي    اعدام بوتو  سنجابي. كند   ديگر نيز صحبت مي    مسايلنيست، و در مورد     

  .خالصه
بـر اسـاس    . گـردد   عادي باز مـي    دارد به حالت     رسد كه وضعيت گنبدكاووس      به نظر مي   -3

مذاكره بر سر آزادي بقيه اُسرا،      .  اسير مبادله شدند   160 آوريل تعداد    4ها، در اواخر روز       گزارش
 بـه    كه در مراحل اوليه درگيـري در گنبـدكاووس         ، نماينده فداييان خلق   از جمله عباس هاشمي   

يـك  . ادامـه دارد     در ايـن شـهر دسـتگير شـده بـود،             ست نيروهاي عمدتاً شيعه كميته انقالب     د
 نفر از اعضاي كانون فرهنگي      30 تا   20 به همراه    كرده است كه هاشمي    تأييد   سخنگوي فداييان 
هـاي    اند، ولي هرگونـه دخالـت سـازمان متبـوعش را در درگيـر                دستگير شده  و سياسي تركمن  

كردنـد و    تأييـد    دو نفر از نمايندگان تركمن نيز سخنان او را        .  شديداً تكذيب كرد   تركمن صحرا 
  . هاي تركمن صحت ندارد به نيروهاي مبني بر كمك شوروي همچنين اظهار داشتند كه گزارش

 گفـت كـه سـازمان متبـوعش معتقـد بـه حـق خودمختـاري          همين سـخنگوي فـداييان     -4
هاي قومي در چارچوب يك ايران متحد است، ولي تالش براي دامن زدن بـه تمـايالت                   اقليت
معـرض اسـتثمار   طلبانه را كه در صورت تحقق تنها به تضعيف ايران و قرار دادن آن در               جدايي

 كننـد   ها هستند كه سعي مي      او گفت كه همين امپرياليست    . كند  انجامد، محكوم مي    امپرياليسم مي 
در .  بشورانند فداييان هاي انقالب را بر ضد      پذير كميته   جوانان تحريك » احساسات پاك مذهبي  «

اعضا، از جمله دستگيري و ضرب و همين ارتباط، او گفت كه سازمان متبوعش به آزار و اذيت 
دولـت  .  اعتراض كرده است    در فرودگاه مهرآباد   شتم يكي از اعضاي آن به دست كميته انقالب        

 شده بود،   ايران نه به اين اعتراض، و نه به اعتراض ديگري كه به سازمان راديو و تلويزيون ملي               
 از پخش بيانيـه      مدعي بود كه راديو و تلويزيون ملي ايران        سخنگوي فداييان . پاسخ نگفته است  
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  .  امتناع كرده استدر گنبد كاووس براي درخواست پايان درگيري فداييان خلق
دار سـاختن وجهـه    هـا بـراي خدشـه       كند توطئه   بيني مي    گفت كه پيش    سخنگوي فداييان  -5

 بـه تـالش   با وجود اين، فـداييان    . سازمان متبوعش نزد مردم در آينده نزديك بيشتر خواهد شد         
ي توسعه روابط با طبقه كارگر به منظور تشكيل يـك حـزب سياسـي در آينـده ادامـه                    خود برا 
 هنـوز بـا اسـتخدام كاركنـان         اين سخنگو در آخر اظهار داشت كه سازمان فداييان        . د داد نخواه
خالف اي ندارند، از سوي دولت موقت م        رتبه رژيم سابق، حتي آنهايي كه ظاهراً سوءسابقه         عالي

تواننـد در خـدمت منـافع         نمي «و بنابراين » اند  ها از شاه سركوب را آموخته       اين آدم  «است، زيرا 
  ».مردم باشند

وزيـر    حداقل آنگونـه كـه نخـست         با موضع دولت،    اين اظهارات آخر سخنگوي فداييان     -6
 ضـمن   بازرگـان .  ملت ايران تبيين كرد، تضاد داشـت        آوريل خود خطاب به    4 در نطق    بازرگان

هاي فنـي     اينكه قول داد مقامات خاطي و مجرم مجازات خواهند شد، گفت كه ايران به مهارت              
هـاي    او به مردم ايـران و كميتـه       . دولت و نيروهاي ارتش شديداً نيازمند است      ] سابق[كارمندان  

 اقب باشند مبادا كشور به وضعيتي شبيه به دوران حكومت احمد شاه           مر «انقالب هشدار داد كه   
 دچار شود، كه در هر محله، در هر گردنه، در هر گوشه از خيابان، و يا در هر                   الدين شاه   و مظفر 

اي خـودش    و هر كسي بر    -كلفت بود   شهري يك حاكم، يك تبهكار، يك ارباب و يا يك گردن          
   ».قانون بود

او گفت وقتي   . شمار انقالب شد  هاي بي   ستار هماهنگي بيشتر كميته    همچنين خوا   بازرگان -7
 بودم مصرانه خواستم تا يك كميته مركزي در شهر تشكيل شـود، حتـي               دو هفته پيش در تبريز    

حاال طوري شده كه يك  «او گفت متاسفانه. شودكشي مشخص   آن با قرعهرئيساگر الزم باشد 
  ».كنند كميته اينجاست و يك كميته آنجا كه آخر سر هم كارهاي همديگر را خنثي مي

 آوريل شخصاً جلوي دوربين تلويزيـون    4ه، امپراتور تبليغات ايران، روز      زاد   صادق قطب  -8
» اقليت «او از .  دفاع كرد   ايران  راديو و تلويزيون ملي    هايش در سازمان    قرار گرفت و از سياست    

هاي راديـو و    معترضي، از جمله برخي از اعضاي سازمان متبوع خودش، كه سعي دارند فعاليت            
ما به خوبي از نظرات مردم آگـاه         «او گفت .  را مختل كنند، ابراز انزجار كرد      تلويزيون ملي ايران  

را متوقـف   »  بـشري و اسـالمي     مـسايل  « بحث در مـورد    و راديو و تلويزيون ملي ايران     » هستيم
كيفيتـي  ] راديو و تلويزيون  [هاي    رنامههدف من آن است كه ب      «ه گفت كه  زاد  قطب. نخواهد كرد 

او » .هـا دفـاع كنـد       از مستـضعفان و پابرهنـه      «و» ضدامپرياليستي و ضدصهيونيستي داشته باشد    
هـاي پـايين، مثبـت بـوده          مدعي شد كه واكنش اكثر كاركنان راديو و تلويزيون، به ويژه در رده            

. اند  هاي او مخالفت كرده     با سياست است و فقط تعداد اندكي از كاركنان، بيشتر در بخش توليد،            
ت أبا وجود اين، او اعالم كرد كـه هيـ         . حلي داشت  ه حتي براي اين مشكل هم راه      زاد  البته قطب 

  . تصميم گرفت كل بخش توليد را تعطيل كندمديره راديو و تلويزيون ملي ايران
 آوريل خود بـراي حملـه   5وزير، نيز از كنفرانس خبري      ، معاون نخست  يرانتظامام عباس   -9
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او شـايعه   . شـود   هاي خبري به صورت منظم برگزار مي        اين كنفرانس . به دشمنانش استفاده كرد   
 را كـذب محـض      با سازمان سيا  ) وزير  اون نخست ، مع ه و ابراهيم يزدي   زاد  و قطب (ارتباط خود   

 گفـت    هـايش در اپوزيـسيون سياسـي ايـران،          انتظام با اشاره به سابقه طـوالني فعاليـت        . خواند
 به معناي آمريكايي بودن     بگويم اگر دانستن زبان انگليسي و تحصيل كردن در آمريكا          «بگذاريد

او »  هـستند چـه بايـد گفـت؟        ايراني كه هم اكنون در آمريكا     ) كذا (40000 است، پس در مورد   
 گفـت   عالوه بر اين، انتظام   . ام، و يك ايراني باقي خواهم ماند        گفت من هميشه يك ايراني بوده     

، »و اجتمـاعي خـود    ، انـساني،      وظايف مـذهبي   «و به » مبارزه براي تحقق اهداف انقالب     «كه به 
  . ادامه خواهم داد

  :  ديگر گفتمسايل انتظام در مورد -10
هاي مذهبي كامالً آزادند كه از زبان خود استفاده كنند ولي زبان فارسي، زبان رسـمي                  اقليت

  . كشور باقي خواهد ماند
ـ  40اند، از جمله   آمريكايي در ايران باقي مانده   900 فقط حدود    - ت  مستشار نظامي كـه دول

  .از آنها خواسته است كه در ايران بمانند
 مجـازات كنـد       حق ندارد بدون محاكمه آنهايي را كه دستگير كرده اسـت،            سپاه پاسداران  -

 دارد، كـه  اين اظهارات ظاهراً اشاره به شالق زدن يك پزشك سرشناس و همسرش در تهـران          (
پاسداران انقالب كـه آنهـا را در راه         . دستور يك مالي محل انجام شد     ها طبق     بر اساس گزارش  

بازگشت از يك ميهماني متوقف كرده بودند، متوجـه شـدند كـه آن دو نفـر مـشروبات الكلـي                
ولي دليل ادامه چنين اتفاقاتي اين است كه ايران هنوز در وضعيت انقالب به              ). اند  مصرف كرده 

  . برد سر مي
 ايجـاد   ن اطالعات ملي نياز دارد، ولي هنوز جـايگزيني بـراي سـاواك             ايران به يك سازما    -

  . وزير انجام وظيفه خواهد كرد نظر دفتر نخست  گفت كه سازمان جديد تحتانتظام. نشده است
او . الخروج چند نفر است طفـره رفـت         ع از پاسخ به اين سئوال كه تعداد افراد ممنو          انتظام -

  . الخروج هستند، خودداري كرد  نفر ممنوع22000 كه مسئلهيا تكذيب اين  تأييد از
وزيـر   ، نخـست  آوريل به دار آويختن بوتو     5، وزير امور خارجه، در روز        كريم سنجابي  -11

  ناس                                      .خواند» آور عملي شرم «، را محكوم كرد و آن راسابق پاكستان
  

  141سند شماره 
  1358 فروردين 19 ـ1979 آوريل 8  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3678 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  گزارش وضعيت سياسي: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
دسـتگيري افـراد بيـشتر و ادامـه         . شـود   ها از سر گرفتـه مـي        ها و اعدام    محاكمه:  خالصه -2
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گويد كه ايران خواهان داشتن مناسبات خوب بـا كليـه          مي سنجابي. جستجو براي يافتن ديگران   
.  مدعي است كه ايران بـا شـرق و غـرب در جنـگ اسـت                كشورهاي جهان است، ولي خميني    

 نيـز هـدف     فداييان. شود  نظامي جديدي تشكيل مي     ها سازمان شبه    عليرغم اعتراض ماركسيست  
. شـود   خواهان اسـالمي بازگـشايي مـي        ، مركز ترقي  حسينيه ارشاد . گيرند  اعتراض شديد قرار مي   

  را صحرا   در تركمن   دولت غصب زمين  . سسانؤ ژوئن براي برگزاري انتخابات مجلس م      1تعيين  
هاي   پاكستاني. كند   از سوي ديگران پيشنهاد مي      صب زمين ولي قانوني براي جلوگيري از غ     تأييد  

  .پايان خالصه. كنند  اعتراض ميايران به اعدام بوتو
نامـه دادرسـي در دادگاههـاي         ها بالفاصله پس از ابالغ عمومي آيـين         ها و اعدام     محاكمه -3

نامه، احكامي كـه      ق يكي از مواد اين آيين     طب.  آوريل از سر گرفته شد     5انقالب اسالمي در روز     
مور أشـد مـ     قبل از ابالغ آن صادر شده بود قابل اجراست و به همين دليل دو نفر كه ادعـا مـي                   

 اصفهان محكوم به مرگ شده بودند،        هستند و يك افسر پليس كه قبالً در دادگاه انقالب          ساواك
، بازجو  ، كمال اديب  ، بازجوي ساواك  اين سه نفر محمود شهيدي    .  اعدام شدند   آوريل 6در روز   

 آوريـل  6پـس از آن در روز  . ه، افـسر پلـيس بودنـد   زاد ، و محمود اصغري  گر ساواك   و شكنجه 
 پرسنل ارتش و پليس را محكـوم        6 ساعت جلسه    15 تشكيل شد كه پس از       ندادگاهي در تهرا  

اين شش نفر عبارت بودند .  آوريل اجرا شد7به مرگ كرد، و حكم آنها بالفاصله در اوايل روز   
ش؛ سـرتيپ غالمرضـا ايـرج       ، فرمانده پليس ضدشـور    سرلشگر محمد جواد مولوي طالقاني    : از

؛ 140، فرمانده گردان    ؛ سرهنگ دوم هادي گلستاني    آباد  ، فرماندار نظامي سابق نجف    اميني افشار 
چهـار  . ؛ و سرباز مصطفي صـدري     كم بهادر بهادري  ؛ ستوان ي  اهللا افتخارمنش ءسرهنگ دوم ماشا  

 سپتامبر كه در آن تعدادي از مردم پـس از نقـض             8نفر آخر به مشاركت در وقايع جمعه سياه،         
نهايتاً، محاكمه اميرعباس   . مقررات حكومت نظامي مبني بر عدم تجمع كشته شدند، متهم بودند          

 به استعفا در صـورت      وزير سابق، كه چند هفته پيش در اوج تهديدهاي بازرگان          ، نخست هويدا
 آوريل از سر گرفته شـد، و حكـم          7كنترل نشدن دادگاههاي انقالب متوقف شده بود، در روز          

  .  همان روز اجرا شد19:30اعدام او در ساعت 
 8 و   7هـا در روز        روزنامـه   بـر اسـاس گـزارش     . هاي آينده نويدبخش نيستند    انداز   چشم -4

، ، فرمانده نيروي هوايي؛ مقـدم     آوريل عالوه بر اجازه محاكمه افراد ديگر، اجازه محاكمه ربيعي         
 سابق بخش ضـداطالعات     رئيس،  ؛ و برنجيان  ، شهردار سابق تهران   پي  ؛ نيك  سابق ساواك  رئيس

 8ها امـروز      ، اين محاكمه  بر اساس اطالعات سفارت بريتانيا    . نيروي هوايي نيز صادر شده است     
 فـرد ديگـر بـه اتهـام         35انـد كـه       هـا همچنـين گـزارش داده        روزنامـه . آوريل در جريان اسـت    

المللي  ، كارمند آژانس ارتباطات بينعالوه بر رضا اميني  . اند  هاي ضدانقالبي دستگير شده     تفعالي
، افراد سرشناسي نيز در ميان اين افراد هستند، از جملـه سـردبير سـابق روزنامـه                  اياالت متحده 

 پـيش از انقـالب، مـسعود         راديو و تلويزيون ملي ايران     رئيس؛ آخرين   ، مهدي سمسار  رستاخيز
، و محمدرضـا     دهقـان نـژاد    ي، محمـد  اكبر فيروزآبـاد   ؛ نمايندگان سابق مجلس سيد علي     برزين
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بـر اسـاس    . ؛ و وزير سابق دادگستري، حسين نجفـي       ر؛ استاد دانشگاه، ابراهيم شيرازي    ف  سادات
ختلف انقـالب در تعقيـب آنهـا        هاي م    نفري هستند كه كميته    152ها، اين افراد از جمله        گزارش

 خبرنگـار نيـز در ميـان        27شود كه     نام اين افراد هنوز منتشر نشده است، ولي گفته مي         . اند  بوده
  . آنها هستند

، وزير امور خارجه، در مصاحبه اخير خود با يك خبرنگار مجارستاني گفت كه               سنجابي -5
ها، بر اساس احتـرام و        ليه كشورهاي جهان، از جمله ابرقدرت     خواهان روابط دوستانه با ك     ايران

اي در قبـال      بينانـه   هاي بـسيار كوتـاه       قبالً سياست  او گفت كه اياالت متحده    . تفاهم متقابل است  
رد و سعي   اش پي بب     به اشتباهات گذشته   ايران داشته است، ولي ابراز اميدواري كرد كه واشنگتن        

 گفت كه ايران به هيچ كشوري اجازه نخواهـد داد از خـاكش              سنجابي. كند آنها را جبران نمايد    
 و  او در مورد چين بدون اينكه موضعي در قبال روابط چين          .  استفاده كند  بر ضد اتحاد شوروي   

  . داشته باشد كه ايران اميدوار است روابط خوبي با چين اتخاذ كند، گفتشوروي
او در  .  مكرراً نظرات ديگري درباره روابط ايران و دنياي خارج ابراز كرده اسـت              خميني -6
هنـوز بـا    «ايـران آمده بودند، گفـت كـه     گرد  آوريل خطاب به جمعيت عظيمي كه در قم        6روز  

او » .در حال حاضر، هم غرب و هم شرق بر ضد ما هستند            «او گفت » .ابرقدرتها در جنگ است   
 : انـداخت و گفـت     هاي سياسي اخير در ايران را مشخـصاً بـر گـردن آمريكـا               مسئوليت ناآرامي 

  ».ر نيست از آنها دست بكشد منافعي دارد كه حاضاياالت متحده آمريكا«
 آوريل اعالم   7دانند در روز       گروهي از هفت سازمان ناشناخته كه خود را پيرو اسالم مي           -7

بر اساس  . كردند كه به منظور توسعه و حفاظت از انقالب اسالمي با يكديگر ادغام خواهند شد              
ن، نماينـده سـازمان     الحـس   ، و هـاني   ديـك خمينـي   ر، دسـتيار نز   صـد   ها، ابوالحسن بنـي     گزارش

گروه جديد نـام سـازمان   . ، براي اعضاي اين سازمان جديد سخنراني كردند      آزاديبخش فلسطين 
اين سازمان كه از ادغام حداقل هفـت        .  را بر روي خود گذاشته است      مجاهدين انقالب اسالمي  

، كه قبل از پيروزي انقـالب        و موحدين   صف از جمله توحيد  (گروه كوچك تشكيل شده است      
اي با سازمان مجاهـدين       يچ رابطه ظاهراً ه ) ها را بر عهده گرفته بود       مسئوليت حمله به آمريكايي   

 نظـامي     ندارد ولي مانند آنها بيش از آنكه يك سازمان سياسي باشد، اصوالً يك گروه شبه               لقخ
 معـاون    يـزدي  ،دانيم كه آيا اين گروه با سـپاه شـبه نظـامي پاسـداران انقـالب                 هنوز نمي . است

ن، نماينـده سـازمان آزاديـبخش       الحـس   حـضور هـاني   . اي خواهد داشت     چه رابطه  ،وزير  نخست
 براي آموزش نظامي پاسداران انقـالب، و        هاي قبلي سازمان آزاديبخش فلسطين      ، وعده فلسطين

كه قبالً محل سكونت گروه مستـشاران نظـامي         (د منطقه خليج    ده  شواهد و قرائني كه نشان مي     
 تبـديل خواهـد شـد،       به محـل آمـوزش نظـامي سـازمان آزاديـبخش فلـسطين            ) آمريكايي بود 

  .آورد احتماالت جالبي را به ذهن مي
يـك  . سـازمان جديـد تاختـه اسـت        نيـز شـديداً بـه         سازمان ماركسيستي فداييان خلـق     -8

 را چيزي بيـشتر از يـك        سخنگوي فداييان گفت كه سازمان متبوعش مجاهدين انقالب اسالمي        
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او همچنين گفت كه يكي از هفت گروه تشكيل دهنـده سـازمان             . شناسد  تشكل تروريستي نمي  
گروهي از جنايتكاران و تبهكاران است كه براي         «، صرفاً  به نام توحيد   مجاهدين انقالب اسالمي  

  ».كند و هيچ بويي از اسالم نبرده است رسيدن به اهداف خود از ارعاب مردم استفاده مي
. لفظـي قـرار گرفـت      نيز در تعطيالت آخر هفتـه هـدف حمـالت             خود سازمان فداييان   -9

، كـه در    اجتماعي چند هزار نفري عمدتاً از جوانـان محـالت فقيرنـشين جنـوب شـهر تهـران                 
» طلب  رياكاراني فرصت  « تجمع كرده بودند، فداييان را     در دانشگاه تهران    آوريل 6 و   5روزهاي  
دارك مـستندي در دسـت دارنـد كـه نـشان      رهبران تظاهركنندگان مدعي شدند كه مـ    . خواندند

بـر  . انـد    دسـت داشـته    هاي قومي اخير در كردستان و گنبد كـاووس           در ناآرامي  دهد فداييان   مي
ها، تظاهركنندگان، كه بسياري از آنها زنان چادرپوش بودند، در نزديكي مـسجد               اساس گزارش 

  . درگير شدنديياندانشگاه با اعضاي فدا
، در   كه قهرمان روشنفكر انقالب، علـي شـريعتي        ، حسينيه ارشاد   در گوشه ديگر تهران    -10

 مركــز حــسينيه ارشــاد.  آوريــل بازگــشايي شــد5كــرد، رســماً در روز  آنجــا ســخنراني مــي
فظي از  لال   با قرائت تحت   خواهان اسالمي است كه طبق تعاليم شريعتي        اي براي ترقي    شده  شناخته

ي، فقـط يـك مـالي ديگـر در مراسـم          اهللا طالقان   ها، غير از آيت     بر اساس گزارش  . قرآن مخالفند 
  .، نيز در اين مراسم سخنراني كردوزير نخست، معاون دييز. بازگشايي حضور داشت

انـد كـه انتخابـات مجلـس          ، وزيـر كـشور، گـزارش داده       ها به نقل از جـوادي        روزنامه -11
ـ       .  ژوئن برگزار خواهد شد    1 در روز    سسانؤم  نماينـده   360 تـا    330ين  ايـن مجلـس احتمـاالً ب

 گفته است كه تمام احـزاب يـا گروههـاي سياسـي     ها، جوادي بر اساس گزارش  . خواهد داشت 
. ها نيز در ايـن مجلـس داراي نماينـده خواهنـد بـود               توانند نامزد معرفي كنند و اينكه اقليت        مي

توانـد     مـي  سسانؤمنتشر خواهد شد و مجلس م     نويس قانون اساسي بزودي       عالوه بر اين، پيش   
  .در آن اصالحاتي انجام دهد

بـه  . خواري در مناطق مختلف ايران منتشر شده اسـت          هاي روزافزوني از زمين      گزارش -12
 هاي بزرگي كـه صـاحبان آن      براي غصب زمين   هاي گنبد كاووس    رسد كه تالش تركمن     نظر مي 

، وزير كـشور،  جوادي. هاي اخير در اين منطقه بوده است      غايب هستند، عامل مهمي در شورش     
و فرمانـدهان ارتـش كـه از        » اربابان فئودال  «هاي متعلق به خاندان سلطنتي،      گفته است كه زمين   

، وزير   در عين حال، ايزدي    .ها مصادره شده است، رسماً به آنها واگذار خواهد شد           سوي تركمن 
هـا بـه      اي به منظور توقف و جلوگيري از غـصب زمـين            كشاورزي، اعالم كرده است كه اليحه     

  .ت دولت تسليم شده استأهي
وزيـر   ، نخـست   آوريل در اعتراض به اعـدام بوتـو        6هاي ساكن در ايران روز        پاكستاني -13

  به سوي دانشگاه تهران    تظاهركنندگان از محل سفارت پاكستان    . ، تظاهرات كردند  سابق پاكستان 
  ضياءالحق جمهور  رئيساي خواستار سرنگوني دولت       حركت كردند و در آنجا با قرائت قطعنامه       

  ناس                                                                                                                 .شدند
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  142سند شماره 
  1358 فروردين 19 ـ1979 آوريل 8  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن، امور خارجهوزارت: به  3713 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   آوريل8 ،وضعيت سياسيگزارش : موضوع

  ) تمام متن-محرمانه( -1
كمبودهـا و تـورم     .  بين بيكاران   افزايش ناآرامي . ها ادامه دارد    ها و اعدام    محاكمه:  خالصه -2
هـا مشخـصه بـارز زنـدگي در           حوادث و تيراندازي  . شود  اي سياسي مبدل مي     مسئلهه  ها ب   قيمت

 بـراي پايـان دادن بـه تظـاهرات در محوطـه              دانـشگاه تهـران    رئيستالش  . ايران انقالبي است  
  .مصاحبه مطبوعاتي انتظام. دشو  مي استاندار خوزستانمدني. دانشگاه

، فرمانـده سـابق     يك دادگاه حكم اعدام اميرحسين ربيعي     .  نُه حكم اعدام ديگر اجرا شد      -3
سـتاندار  ، وزيـر كابينـه سـابق و ا        ري؛ منوچهر آزمون  نو  محمد خواجه  نيروي هوايي؛ سپهبد علي   

نفر آخر به كـشتن     .  آوريل صادر كرد   9 را در اوايل روز      به نام باللي  مور پليس   أ؛ و يك م   فارس
 متهم بود، ولي اتهامات سه نفر ديگر مـشخص نـشده   چند نفر در يك مسجد و حمام در تهران     

  .است
سف است كه ندانسته خدمت كـسي را كـرده   أ به دادگاه گفت متبيعيها، ر بر اساس گزارش  

، دمـش را  بودنش موقعي براي او مشخص شد كه ديد يك آمريكايي، ژنرال هايزر         » پوشالي «كه
مور پلـيس  أ يك مدر نقطه ديگري از ايران، دادگاه در قم      . گرفت و او را از ايران بيرون انداخت       

 را به جرم كشتن تعدادي از مردم محكوم به اعـدام كـرد، و حكـم در                  به نام محمد باقر رستمي    
ه و يـك پلـيس بـه نـام رحمـان            زاد  ، سيد كاظم اشرف   در دزفول .  آوريل اجرا شد   7اواخر روز   

خواري، همكاري با رژيم پهلـوي و         ه به زمين  زاد  اشرف.  آوريل اعدام شدند   8 در روز    يلهلعبدا
 سـاله در جريـان      16 نيـز كـشتن يـك جـوان          جـرم عبـداللهي   . تضييع حقوق ديگران متهم بود    

مور پلـيس بـه نـام    أ و يـك مـ  ، ستوان حسين مختاري اردكاني  در شيراز . ظاهرات ضد شاه بود   ت
نهايتـاً، سـرهنگ    . اتهـام آنهـا مـشخص نبـود       .  آوريل اعدام شدند   8 در روز    عبدالرسول شيخي 
 بـود و در      ساواك اصـفهان   رئيس سال   12ها به مدت      ، كه به گزارش روزنامه    ناصرقلي هوشمند 

دادنـد، بـه       انتقـال مـي     به اصفهان  اني كه او را از قم     مأمور آوريل به هنگام فرار از دست        8روز  
  .ضرب گلوله كشته شد

ها را به بهترين نحو ممكن توجيه         ها و اعدام    غاز مجدد محاكمه   دولت سعي كرده است آ     -4
 آوريل اذعان كـرد كـه دادگاههـاي اسـالمي           8، در روز    اميرانتظامكند ولي سخنگوي اصلي آن،      

انتظـام گفـت كـه از شـروع مجـدد محاكمـه             . مستقل هستند و دولت كنترلـي بـر آنهـا نـدارد           
، خبر نداشته و شنبه شب كه به خانه برگشته، از اعدام او اطالع يافتـه                وزير سابق، هويدا    نخست
با وجود اين، او از اقدام دادگاه دفاع كرد و گفت كه هويدا يك جنايتكار و مرگ حقـش                   . است
ف نيست، و قبالً مخالفـت      هايي از اين قبيل مخال       با اعدام   بازرگان وزير  نخستاو گفت كه    . بود
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. ها به اين دليل بود كه رويه دادگاهي مطابق با هيچ قاعده و قانون مشخـصي نبـود              او با محاكمه  
. تواند روند خود را آغاز كند       ها نيز مي    نامه دادرسي ابالغ شده است، محاكمه       حاال كه رسماً آيين   

ني صورت نگرفـت، گفـت كـه     انتظام در پاسخ اين سئوال كه چرا محاكمه هويدا به صورت عل           
ولي وقتي يك نفر    . تواند به تشخيص خود محاكمه را به صورت غيرعلني برگزار كند            قاضي مي 

 كه اتفاقاً كارت عضويت كميتـه نيـز بـه           -از او پرسيد پس چرا يك خبرنگار روزنامه اطالعات        
بينيـد كـه      پـس مـي    « جـواب داد   رانتظـام  حاضر بوده است، امي     در محاكمه هويدا   -همراه داشته 

 از هـايي در مـورد هويـدا      انتظام اذعان داشت كه دولـت توصـيه       » .محاكمه غيرعلني نبوده است   
 بودند، بلكه او به  رنج نديدهها از جنايات هويدا   خارج دريافت كرده بود، ولي گفت كه اين آدم        

  .كردند آنها فايده رسانده بود، به همين خاطر از هويدا حمايت مي
دويـست و پنجـاه   . ها حاكي از تظاهرات روزافزون لشگر بيكاران در ايران است     گزارش -5

 نفـر آنهـا بـه       45انـد و       چندين روز است كه دست به اعتصاب غذا زده         نفر از بيكاران در تبريز    
 آوريل بـه سـوي دفتـر    8 و 7چند صد نفر از بيكاران نيز در روزهاي       . اند  بيمارستان انتقال يافته  

 راهپيمايي كردند و از دولت خواستند تا به وعده و وعيدهايش پايـان              ي در تهران  اهللا طالقان   آيت
تعدادي از اين بيكاران كـه روز گذشـته در راهپيمـايي            . جاد كند دهد و عمالً كاري براي آنها اي      

مرگ بر تـو     «شركت كردند قبالً در خيابان سعدي تجمع كرده و اين شعار را سر داده بودند كه               
 در دفترش حضور نداشت، و سخنگوي دفتـر او          طالقاني» .و مرگ بر من كه گفتيم مرگ بر شاه        

، يـك مهـاجم     در اصـفهان  . فت كه شكايت خود را بايد به وزارت كار ببرند         به تظاهركنندگان گ  
 آوريل تجمع كرده بودند، تيراندازي كرد و يك         8ناشناس به سوي كارگران بيكاري كه در روز         

 و  هـايي نيـز از تظـاهرات در شـيراز           گزارش. نفر را كشت و چهار نفر ديگر را مجروح ساخت         
  . مخابره شده استاريس

او گفت كه رقم    .  آوريل اذعان كرد كه سطح بيكاري باالست       8 در مصاحبه مطبوعاتي     انتظام
 گفـت كـه   انتظـام .  ميليون نفر باشند3زند كه بيشتر از  داند، ولي حدس مي دقيق بيكاران را نمي 

كند تا صنعت دوباره به راه بيفتد و مردم بتواننـد بـر               ارد تمامي سعي خود را مبذول مي      دولت د 
  .سر كارهايشان بازگردند

 در  انتظـام . شـود   اي سياسي مبـدل مـي       مسئله كمبود فزاينده كاالهاي مختلف نيز دارد به         -6
لي مدعي شد كه دولت سـخت تـالش         اش وجود اين مشكل را قبول كرد و         كنفرانس مطبوعاتي 

دارد اقالمي نظير سيگار، گوشت مرغ، ميوه و كره را از خارج وارد كند و از مردم خواست كـه                    
ها پايين  انتظام ابراز اميدواري كرد كه به محض ورود اقالم وارداتي به بازار، قيمت    . شكيبا باشند 

 نيـز    مختلف است، كه شخص خميني     ها نتيجه طبيعي كاهش عرضه اقالم       باال رفتن قيمت  . بيايد
  .از آن اطالع يافته است

ها را باال نبرند و اشاره كرد كه اين كـار              آوريل از تجار خواست كه قيمت      8اهللا در روز      آيت
  .عواقب بدي براي آنها خواهد داشت
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تقيم وجود مقادير زيـاد سـالح و   هاي زندگي در ايران انقالبي پيامد مس       يكي از مشخصه   -7
هـا در     تجربگي اكثـر ايرانـي      مهماتي است كه تقريباً در دسترس همگان قرار دارد و همچنين بي           

شـود كـه حادثـه تيرانـدازي و يـا انفجـار               در اينجا ندرتاً روزي سپري مـي      . استفاده از آنهاست  
 بر اثر انفجـار بمبـي كـه     آوريل رخ داد كه طي آن     7بارترين حادثه در روز       اسف. گزارش نشود 

طبـق گفتـه يكـي از    .  نفر ديگر به شدت مجـروح شـدند  4 نفر كشته و 5ظاهراً خنثي شده بود    
مجروحين، او و چند تن ديگر از پاسداران انقالب كه اين وسيله را كشف كـرده بودنـد، ابتـدا                    

ول سـاعات   در سفارت نيز هر شب و حتـي در طـ          . سعي داشتند با تيراندازي آن را منفجر كنند       
اي كه براي حفاظت  انضباط و آموزش نديده   گيرد، زيرا پرسنل بي     روز هم تيراندازي صورت مي    

البتـه بـه    . كننـد   اند به طور اتفاقي و يا براي سرگرمي اسلحه خود را شليك مي              مور كرده أاز ما م  
ارج هاي مرگبار چريكي بين گروههاي رقيب نيز مكرراً صداي تيرانـدازي در خـ           خاطر درگيري 

 آوريـل دو زن مـسلح بـه مسلـسل كـه سـوار بـر يـك                  7در روز   . رسد  از سفارت به گوش مي    
هـاي انقـالب در شـرق         كردند، يك مقر كميتـه      و بودند و با سرعت حركت مي      .ام.خودروي بي 

  .  را به گلوله بستندتهران
 دستور داده است كه هيچكس حق ندارد بدون اخذ مجـوز             دانشگاه تهران  رئيس،   ملكي -8

اين دستور مـسلمًا تالشـي اسـت بـراي          . از مديريت دانشگاه در محوطه دانشگاه تظاهرات كند       
 بـوده    كنترل كردن يكي از فعالترين و پرشورترين مراكز سياسي كه مكرراً محل بروز خـشونت              

 گفت كه آيا مديريت دانشگاه توان عملي كردن حـرف خـود را              توان  در حال حاضر نمي   . است
  .دارد يا خير

، فرمانده نيروي دريايي كه اخيراً از پست ديگرش در مقام وزير دفاع استعفا كـرد،                 مدني -9
عناي  احتماالً به م   مسئلهاين  .  شده است  يك پست جديدي به دست آورده و استاندار خوزستان        

  . ي نظير حفظ امنيت در اين استان خواهد بودمسايلمهمتر شدن نقش نيروي دريايي در 
  :اش به آنها اشاره كرد، عبارتند از  ديگري كه انتظام در مصاحبه مطبوعاتيمسايل -10
 قرارداد فقط با آمريكا دارد، كه اكثر آنها نظامي هـستند، كـه پـيش از                 1000 ايران بيش از     -

  . نسبت به لغو و يا ادامه اجراي آنها، بايد به دقت بررسي شونداتخاذ تصميم
 از نظر ايران اهميـت      مسئله سفير جديدي را به ايران معرفي نكرده است، ولي اين             آمريكا -

  . و نه هيچ خارجي ديگري بر ايران نفوذ نداردنه سفير آمريكا. چنداني ندارد
 و يـا هـر      ه ايران هشيار است، حضور ناو كانستليشن آمريكا در اقيانوس هند           از آنجايي ك   -

  .كند  هيچ خطري را متوجه ايران نميناو جنگي ديگري در خليح فارس
. شود  هاي سياسي انجام مي      بدون توجه به ايده     انقالب  ثبت نام عضويت در سپاه پاسداران      -

  . دردسر ايجاد كنند و تركمن صحراساير گروههاي مسلح نبايد سعي كنند مثل كردستان
هاي انقالب كه بدون مجوز اقدام به دستگيري افراد كنند، مجازات خواهند              موران كميته أ م -

  ناس                                                                                                           .شد
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  143سند شماره 
  1358 فروردين 20 ـ1979 آوريل 9  محرمانه 

   فوري ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3699 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  هاي آمريكايي دستگيري نمايندگان ايراني شركت: موضوع

وزيـر، دسـتگيري      نخـست ، معـاون    اميرانتظـام  بـا كاردار طي ديداري    ) بندي  بدون طبقه ( -1
 را متـذكر شـد و همچنـين         و موتـوروال  . آي يـو  . اي]  آمريكـايي  هاي  شركت[نمايندگان ايراني   
براي دسترسي به دفتر و محل سكونت كارمندانش جهت انتقـال اثاثيـه     ريتون  مشكالت شركت   

وران كميته در حال انتقال اثاثيـه منـازل مـسكوني           أاو همچنين گفت كه م    . را به اطالع او رساند    
  .هستند
رايزن سياسي، كه كاردار را در اين ديدار همراهي كرده بـود، نيـز دسـتگيري                ) نهمحرما (-2

او گفـت   .  را به اطالع او رسـاند      در اروپا تايم اليف    بخش انتشارات    رئيس،  اخير ايرج باقرزاده  
اين (اش را گرو گذاشته است        ي از دوستان او سند خانه      با قيد قرار آزاد است، و يك       كه باقرزاده 

در ايـران، پرويـز    تـايم ـ اليـف    و  سابق دفتر خبرگزاري آسوشـيتدپرس رئيسدوست در واقع 
  ). استرائين
يكي ديگر از  ( و يا صباغيان    مراتب را يادداشت كرد ولي ما را به يزدي         انتظام) محرمانه (-3

هاي ديگـر را از رژيـم سـابق بـه             وزير كه مسئوليت انتقال قراردادها و يا پروژه         معاونان نخست 
  .ما قصد داريم با آنها ديدار كنيم. ارجاع داد) رژيم كنوني دارد

  ناس
  

  144سند شماره 
  1358 فروردين 20ـ1979 آوريل 9  محرمانه

    3701  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

زبان، كاركنان سفارت، وابستگان نظامي ساير كشورها، منبع          رسيهاي خبري فا    سانه ر :منابع
68460008  

   وابسته دفاعي، شافر.اي. تيسرهنگ: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارشتأييدمقام 

  1979 آوريل 8 ـ 9گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24 اين گزارش وقايع     )بندي  بدون طبقه  (: خالصه -16

 و اعـدام سـپهبد ربيعـي    : دهـد    را پوشـش مـي     1979 آوريـل    9 روز   12:00 آوريل تا سـاعت      8
كشته شدن  . تظاهرات بيكاران .  به مقام استانداري خوزستان    انتصاب دريادار مدني   .نوري  خواجه

  .و خبرهاي ديگر. چند نفر بر اثر انفجار بمب در تهران
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  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
 بامداد امروز،   01:30در ساعت   : نوري   و خواجه  اعدام سپهبد ربيعي  ) بندي  بدون طبقه ( -الف
 سابق ستاد نيروي هـوايي و سـپهبد   رئيس، فرمانده و    اميرحسين ربيعي   آوريل، سپهبد  9دوشنبه  

  .  تيرباران شدند ستاد عالي فرماندهي در تهران3 سابق جيرئيسري، نو محمد خواجه علي
سف است كـه بـراي كـسي    أاش در روز گذشته گفت كه مت  در جريان محاكمه   سپهبد ربيعي 

 ه ژنـرال هـايزر    او گفت زماني شاه را شناختم كـ       . شناخته است   كرده كه او را نمي      كار مي ) شاه(
 گفـت كـه     نوري  ها، سپهبد خواجه    بر اساس گزارش  . تصميم گرفت او را از ايران بيرون بيندازد       
  .دانستم واقعاً چه خبر است چون اطالعات سياسي كافي نداشتم، نمي

دو رهبر نظامي بزرگ نقطه آغاز دور ديگري از         مرگ  ): محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
 هم براي ما و هـم بـراي تمـامي           محاكمه مجدد و اعدام ربيعي    . اعدام افسران ارشد ارتش است    

مـا ديگـر اميـدي بـه        . افسران نيروي هوايي كه اخيراً با آنها صحبت كرده بوديم، غيرمنتظره بود           
ر نيـز در ميـان      آذ  هاي ارتش كـه احتمـاالً سـپهبد بخـشي            و ساير ژنرال   زنده ماندن سپهبد مقدم   

، محل اقامـت خـانم   وابسته نظامي سعي دارد از طريق مقر نيروي هوايي ايران     . آنهاست، نداريم 
  . را پيدا كندربيعي
 آوريل  8در روز   :  به مقام استانداري خوزستان    انتصاب دريادار مدني  ) بندي  بدون طبقه ( -ب

 سـتاد   ئـيس ر منصوب شد، ولي پست خود در مقـام           به سمت استاندار خوزستان    دريادار مدني 
 نه فقط بـه دليـل نفـت          ابراز داشت كه خوزستان    مدني. نيروي دريايي را نيز حفظ خواهد كرد      

 او گفت كه سالها در خوزستان. بلكه در آينده به دليل كشاورزي از مهمترين مناطق كشور است   
كند كار و مـسئوليتش را در اسـتان     افزود كه سعي ميمدني. آشناستبوده و با اين منطقه كامالً    

. از يكديگر جدا كند و نهايت تالشش را براي انجام وظيفـه در ايـن اسـتان انجـام خواهـد داد                     
  . همچنين گفت كه كارش موقت خواهد بودمدني

 در اين شغل دومش نيز همچون زماني كه وزير   مدني): مانهمحر(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
از . كند و احتماالً مدت زيادي در اين پست باقي نخواهد ماند            دفاع بود، چندان موفق عمل نمي     

، جانـشين   د، دريادار علـوي    مواجه خواهد ش    با مشكالت زيادي در خوزستان     آنجايي كه مدني  
 به نفع نيروي دريـايي  مسئله ستاد نيروي دريايي قدرت روز افزوني خواهد يافت كه اين        رئيس

  .خواهد بود
در طـول چنـد روز گذشـته بيكـاران در سرتاسـر             : تظاهرات بيكاران ) بندي  بدون طبقه ( -ج

دهنـد كـه      زبـان گـزارش مـي       هاي فارسـي    روزنامه. دان  ايران دست به تظاهرات و راهپيمايي زده      
ي اهللا طالقـان    بـه سـوي منـزل آيـت       ) تـر اسـت      به حقيقـت نزديـك     1000البته عدد   ( نفر   5000

آنهـا  . خواهند، و نبايد اخـراج شـوند   خواهند، حقوق مي آنها گفتند كه كار مي    . راهپيمايي كردند 
آميـز    اين راهپيمـايي خـشونت    . زدن كافي نيست، و دولت بايد كاري بكند          حرف گفتند كه فقط  
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.  منجر به مرگ يك دانـشجو و چهـار نفـر ديگـر شـد               ولي تظاهرات كارگران در اصفهان    . نبود
  .  ماه است كه بيكارند6 يا 5تظاهركنندگان شكايت داشتند كه 

خواسـتند بداننـد     تجمع كردند و مييكار در باشگاه شهرداري آبادان     ديپلمه ب  500،  در آبادان 
 بيكـاران بـا   در شمال ايران در شـهر تبريـز      . كه دولت قصد دارد براي آنها چه كاري انجام دهد         

اهللا   ي و پسر آيت   طباياهللا قاضي طبا    گفتگوهايي كه با آيت   . اند  اعتصاب غذا دست به اعتراض زده     
ي، كه يك مهندس است، انجـام شـد موقتـاً برخـي مـشكالت را حـل كـرد، ولـي                      شريعتمدار

  . مانند تا ببينند دولت براي آنها چه خواهد كرد تظاهركنندگان گفتند كه يك هفته منتظر مي
با فرونشستن سرخوشي انقالب و بـه صـدا درآمـدن           ): محرمانه(ده گزارش   كنن  ات تهيه ينظر
اگر دولت جديد   . دهد  هاي گرسنه، مشكالت اساسي يك جامعه راكد نيز خود را نشان مي             شكم

اسالمي ياد نگيرد كه از طريق واردات مواد غـذايي و يـك برنامـه كـامالً پيـشرفته كـشاورزي                     
هاي فقيـر جامعـه    اي در ميان توده  هاي گسترده   د، آنگاه ناآرامي  آورده كن   نيازهاي اوليه مردم را بر    

  .رخ خواهد داد
بر اثر انفجار يك بمب ظـاهراً       : ه شدن چند نفر بر اثر انفجار بمب       كشت)بندي  بدون طبقه ( -د

خنثي شده در مقر فرماندهي مركزي كميته نيروي هوايي در ميدان ونك پنج نفر كشته و چهـار                  
اين بمب در يك مسجد كشف شده و به كميته نيروي هـوايي انتقـال               . دنفر ديگر مجروح شدن   
براي خنثي كردن بمب ظاهراً كافي نبود و بمب         » متخصص «تالش يك . يافته بود تا خنثي شود    

  . چند ساعت بعد منفجر شد
  ): محرمانه(  ساير خبرها- ه
نگـاه كنيـد بـه پيـام        . دفـاع ديـدار كردنـد      آوريل با وزير جديد      8 در روز     گَست ژنرال) 1(

  .1979 آوريل 8، مورخ 3677محرمانه مركز مستشاران نظامي آمريكا شماره 
. هاي محل رفتند    دو نفر از افسران مركز مستشاران نظامي طي چند روز گذشته به كميته            ) 2(

اسخ دادن بـه  زد، خواستند تا براي پ اش سر مي  كميته از يك سرهنگ كه داشت به خانه       مأموران
سوءتفاهم در فضايي دوسـتانه حـل شـد و بـه او اجـازه دادنـد               . برخي سئواالت به كميته برود    

  . بازگردد
 كه هم اكنون شغلي غيرنظامي در همسايگان يك وابسته سابق نيروي دريايي از بانكوك       ) 3(

او حاال هر روز با .  تحت مراقبت استاند كه به ظن همكاري با سيا ايران دارد به او هشدار داده 
  .گيرد سفارت تماس مي

انـد بـا تيرانـدازي در سـاعت       شـده مـأمور محافظان ايراني سفارت كه از نيروي هوايي      ) 4(
بر اسـاس   .  صبح باز هم كارمندان آمريكايي سفارت را كه در خواب بودند، بيدار كردند             03:00
 محافظـان نيـروي هـوايي خاتمـه         مأموريـت  هفته آينـده     4 تا   3نشده، ظرف   تأييد   هاي  گزارش

  .يابد و پليس ايران وظيفه حفاظت از سفارت را بر عهده خواهد گرفت مي
 بـه وقـت     11:30اولين محموله از اثاثيه منازل مركز مستـشاران نظـامي امـروز سـاعت                )5(
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  .د ارسال شدآبا  از فرودگاه مهر747اي  هواپيم70RCE آوريل با پرواز شماره 9محلي، مورخ 
  

 145سند شماره 
  1358 فروردين 20 ـ 1979 آوريل 9  سري 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  3711 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   تهيه شده استنامه تهديدآميزي كه احتماالً به تحريك شوروي: موضوع

  )سري ـ تمام متن( -1
اي چاپي دريافت كرد كـه حامـل هـشدار در مـورد                آوريل رايزن سياسي نامه    8در روز    -2

» متجاوزان آمريكـايي  «و يكساني در انتظار» مجازات سخت «كه بود و اين  و آمريكا  دوستي چين 
 پايتخـت جهـان در      36اي سياه بود كـه نـام          نامه داراي حاشيه  . خواهد بود » متجاوزان چيني  «و

 سـازمان تهديـد كننـده     در آن ذكر، و سر برگ نامه نيز نام احتماالً        ، و آمريكاي التين   ، آسيا اروپا
و نـه   (اين نامه به نام رايـزن سياسـي         . چاپ شده بود  » سازمان سرّي جهاني مجازات    «به عنوان 
 آوريـل وارد    6 مـارس پـست شـده و در روز           6نامه در روز    . از وين ارسال شده بود    ) پست او 

 به هيچوجه مورد توجه     اياالت متحده   و  روابط چين  از آنجايي كه   .شده بود ] ايران[اداره پست   
 ارسـال   تواند به تحريك شوروي     هيچيك از گروههاي تروريستي ايران نيست، اين نامه تنها مي         

 ارسـال شـده     هاي ديگر به واشـنگتن      هاي بيشتر از طريق كانال      اين نامه براي بررسي   . شده باشد 
 كه نامه به نام رايزن سياسـي ارسـال شـده اسـت ايـن                مسئله ديگر، اين    مسايلعالوه بر   . است

 تمـام مـاجرا را هماهنـگ         در تهـران   موران سفارت شوروي  أكند كه شايد م     ذهنيت را ايجاد مي   
 بـه   -ن به طور جداگانه ارسال شده اسـت        كه گزارش آ   -اند، و يا عالوه بر ارعاب ديگران        كرده

  سنا                                                 .اند ها نيز زده مرور دست به ارعاب گزينشي آمريكايي
  

  146سند شماره 
  1358 فروردين 22 ـ1979وريل  آ11                                                     محرمانه

  سي .دي ، واشنگتن دفاعيسازمان اطالعات: به  3813ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   زبان، كاركنان سفارت  خبري فارسيهاي مشاهدات شخصي، رسانه: منابع
  هالند.  جي.ال سرهنگ: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979  آوريل10 ـ 11گزارش وضعيت ايران، : موضوع
رتبه رژيم پهلوي اعدام       نفر ديگر از مقامات عالي     12دولت اعالم كرد كه     ): محرمانه( -الف 
 نفر اعالم شدند ولي     12اعدام شدگان جمعاً    (شدگان به شرح زير است        نام آخرين اعدام  . شدند

  ):در حال حاضر نام همه آنها را در اختيار نداريم
   ناصر مقدم سپهبد-
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   و ساواك2 سابق جيرئيس، حسن پاكروان سرلشگر -
  محمد تقي مجيدي سرلشگر -
  ، فرمانده گارد علي نشاط-
   عباسعلي خلعتبري، وزير امور خارجه-
   مجلس نمايندگانرئيس،  عبداهللا رياضي-
   عالمه وحيديسناتور  -
  جت كاشاني علي ح-
  ، وزير كشاورزي تقي روحاني-
  ، شهردار تهرانپي  نيك-
 ميليون بشكه   3/4ـ منابع دولتي تأكيد دارند كه توليد نفت ديروز به           ) بندي  بدون طبقه  (-ب
وابـسته  . اين توليـد بـراي صـادرات خواهـد بـود          % 50به احتمال قريب به يقين، حدود       . رسيد

دهـد كـه ايـن افـزايش توليـد، خيلـي كمتـر از         فارت اين احتمال را مدنظر قرار مي      اقتصادي س 
  .حداقل نياز براي تنظيم بودجه سال آتي است

ـ هنوز مشكل بيكاري در بين مردم در حـال افـزايش اسـت، ميـزان                ) بندي  بدون طبقه  (-ج
 نيـرو توسـط پيمانكـاران    500/13ن  ، جايي كه پـيش از ايـ       توجهي بيكاري در منطقه آبادان        قابل

شدند و آنها در اعتراض به كاهش درآمدهايشان اعتصاب كردند، قابـل توجـه                خارجي اداره مي  
 نيستند، بـا ايـن حـال، ايـن          ، مستخدمين شركت ملي نفت ايران     ]كارگران اعتصابي [اينها  . است

 نفـر از وابـستگان   2000] نيـز  [در تهران. مدردي كرد كنندگان ابراز ه    شركت با اهداف اعتصاب   
  . انجام دادنداعتصاب مشابهي در مقابل وزارت دادگستري] كنندگان اعتصاب[

 نفر از نيروهاي زميني ارتش      620ـ منابع مطبوعاتي گزارش دادند كه       ) بندي  بدون طبقه  (-د
اينها شامل همه نيروهاي رسمي ايران بودند كـه         . ، به ايران بازگشتند   بنانايران، از مأموريت در ل    

  .نقش حفظ صلح را برعهده داشتند
 

  147سند شماره 
  1358 فروردين 23 ـ1979وريل  آ12                                                      محرمانه

    3855  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي. ، واشنگتن دي دفاعيسازمان اطالعات: به

  زبان هاي خبري فارسي خصي، رسانهكاركنان سفارت، مشاهدات ش: منابع
   سته دفاعيواب، شافر.اي.سرهنگ تي :كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 آوريل 11 ـ 12گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24اين گزارش وقايع    ) بندي  بدون طبقه (:  خالصه -16
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. محاكمـه سـپهبد ربيعـي     : دهـد    را پوشش مي   1979 آوريل   12 روز   12:00تا ساعت     آوريل 11
  .ها ادامه اعدام. ناآرامي در سفارت

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  :  جزييات-22
 آوريـل  10زبـان اطالعـات در روز        روزنامه فارسـي  : محاكمه سپهبد ربيعي  ) محرمانه( -الف

گـزارش مزبـور در     .  اختـصاص داد   يك صفحه كامل خود را به گزارش محاكمه سپهبد ربيعـي          
 و دفاعيـات او در برابـر دادگـاه          دست ترجمه است، ولي كليات گـزارش بـه اتهامـات ربيعـي            

 وكيل نداشت و به او گفته شد كه شخصاً از           عي ربي سپهبدها،    بر اساس گزارش  . اختصاص دارد 
خودش دفاع كند، ولي وقت كافي براي آماده كردن دفاعيات، فراخواندن شاهدان، و دسترسـي               

يز مـشابه اتهامـات      ن اتهامات ربيعي . اش به او داده نشد      گناهي  به اسناد و مدارك جهت اثبات بي      
االرض، محارب با خدا و رسول خدا، اقدام براي تضعيف استقالل و               بود، يعني مفسد في    هويدا

برخي از اتهامـات خـاص او بـه         . امنيت كشور، و متزلزل ساختن اركان استقالل و امنيت كشور         
گذاشـتن بـر    تـأثير   تـالش بـراي   :  قبيل  بود، حداقل براي اذهان غرب، از      ]نامفهوم[همان اندازه   

عقايد سربازان و همافرها، تالش براي جلوگيري از تحقق اراده نيروي هـوايي جهـت پيوسـتن                 
بـر  . هايـشان   به ملت، و دستگيري پرسنل مخالف شاه در نيروي هـوايي و تبعيـد آنهـا از خانـه                  

 اين بود كه تا زمـاني كـه ژنـرال آمريكـايي،             ها، يكي از اظهارات ربيعي      اساس گزارش روزنامه  
شاه را نـشناخته     اي گرفت و بيرون انداخت،      ، آمد و دم شاه را همچون موش مرده        رابرت هايزر 

  . بود
طرفـي، انـصاف و    اي كـه بـي   هـاي شـتابزده   محاكمـه ): محرمانه(كننده گزارش  ات تهيه ينظر
 فوري مجرمان حاكي از نيـاز انقالبيـون اسـالمي            شود و اعدام    دي كمي در آنها ديده مي     قانونمن

 به ملت است كه مجرمان رژيم گذشته به مكافات اعمال خود            مسئلهتندرو به اثبات روزانه اين      
هـاي وحـشتناك مجرمـان        به همراه عكس   مسئلهها به اين      اختصاص تيتر اول روزنامه   . رسند  مي

آيد تا حقايق مربوط به اقتـصاد كمـر شكـسته،             يشتر به مذاق انقالبيون خوش مي     پس از اعدام ب   
هـا كـه      يك دليل اصـلي ديگـر بـراي ايـن اعـدام           . هاي باالي مواد غذايي     بيكاري زياد، و قيمت   

خواهند گروهـي از       نمي بسياري از اين رهبران انقالبي    توان از آن چشم پوشيد آن است كه           نمي
فوذ رژيم سابق را چند سالي در زنـدان نگـاه دارنـد مبـادا آنهـا مترصـد                   رهبران قدرتمند و با ن    

ها،   كنيم اعدام   با توجه به اين داليل، فكر نمي      . فرصتي براي به دست گرفتن دوباره قدرت باشند       
  . ها متوقف شود دوستانه از سوي جهان غرب، به اين زودي حتي با وجود فشارهاي بشر

، صـداي   02:00 و   12:30در ساعات اوليـه صـبح، بـين         : ناآرامي در سفارت  ) محرمانه( -ب
 15:00زند كه بين ساعت       حدس مي وابسته نيروي زميني    . تيراندازي شديدي در سفارت پيچيد    

.  نيز محافظان ايراني سـفارت بـا اسـلحه كمـري و تفنـگ تيرانـدازي هـوايي كردنـد                    20:00و  
كردنـد و     تيرانـدازي مـي   سفارت   تعدادي غيرنظامي از بيرون      محافظان سفارت مدعي بودند كه    
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اي از اصـابت      هـيچ نـشانه   . دادند، ولي به سوي غيرنظاميان شليك نكردند        آنها نيز بايد پاسخ مي    
همچنـين، در طـول     . گلوله به درون سفارت وجود ندارد و هيچ كس نيز مجروح نـشده اسـت              

مـسئول  (ن  فرمانده گـروه ديگـر محافظـا      ) درب اصلي و محوطه   (شب فرمانده محافظان كميته     
هاي متقابـل از ايـن نـوع          ها و نفرت    حسادت. را بازداشت كرد  ) حفاظت از محل سكونت سفير    

 را نيز براي حفاظـت از سـفارت   ي كه اجازه خمينيأر بين اين دو گروه انقالبي كله شق و خود        
  .دارند، وجود دارد

بخش اعظم وظـايف    ): يت براي بيگانگان  ؤيرقابل ر  غ -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
به پا در مياني بين اين دو فرمانده و اصـرار بـه آنهـا بـراي     وابسته نيروي زميني خارج از برنامه    

تالش براي حل اين مشكالت در سطوح       . بوسيدن روي يكديگر و آشتي كردن، اختصاص دارد       
  .باالتر جريان دارد

 پليس تهرانـي اعـدام      4دولت ايران اعالم كرد كه      : ها ادامه دارد   اعدام) بندي  بدون طبقه ( -ج
  .شدند

  :اسامي اين چهار اعدامي عبارتست از
  2 كالنتري شماره رئيس،  داووديسرهنگ دوم -
  ه، پليسزاد  خسرو ملك-
  س، پلي سيد هاشم موسوي-
  ا، پليسني  اسداهللا رفعت-

هاي فارسي زبان     هاي قبلي، عكس قبل و بعد از اعدام اين افراد در روزنامه             طبق روال اعدام  
  .به چاپ رسيد

  
  148سند شماره 

  1358 فروردين 23 ـ 1979 آوريل 12  محرمانه
  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  3875 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   درباره امنيت سفارتمالقات با يزدي: موضوع    
  )تلگرام گزارشيـ   تمام متن-محرمانه (-1
 روي داد، كـاردار مـسئله امنيـت محوطـه           ي كه با يـزدي     آوريل در مالقات   12 در تاريخ    ـ 2

 كه بين عناصر سه واحد حفاظـت كننـده روي            را سفارت و همچنين كشمكشهاي گاه به گاهي      
 كه بالشك از اين مطالب اطالع داشت گفت او در جريـان تهيـه               يزدي. دهد، مطرح ساخت    مي

يك سلسله مراتب   ) كه شايد ارتشي باشد   (دي است كه براي واحد حفاظت كننده        ترتيبات جدي 
او گفت اولين گام اين خواهـد بـود كـه خـروج دو نيـروي غيـرمنظم را                   . فرماندهي فراهم كند  

انـد هـر چـه        او قصد داشت دستور دهد گروهي كه در اقامتگاه سفير مستقر شـده            : ترتيب دهد 
 به پيشنهاد كاردار مبنـي بـر اينكـه يـك افـسر رابـط مـورد                  در پاسخ . زودتر محل را ترك كنند    
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وزير گفت او افسران رابطي ظـرف چنـد روز             مأمور شود، معاون نخست    اطمينان از دفتر يزدي   
 مربـوط بـه بازيـابي و        مـسايل آينده معرفي خواهد كرد و اينها درباره امور امنيتـي و همچنـين              

  .ل لوازم شخصي با سفارت همكاري خواهند كردبندي و حمل و نق بسته
  اسن                                                     .دحل عملي شو اميدواريم كه اين راه: نظريه -3
  

  149سند شماره 
  1358 فروردين 26ـ 1979 آوريل 15  محرمانه

  3932ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  فوريـ  سي.  واشنگتن دي،ي دفاعسازمان اطالعات: به

  1979 آوريل 12 ـ 15 ،گزارش وضعيت ايران: موضوع
 15 الـي    12 اين گزارش حاوي اطالعات حاصله در طـول          )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16
اعـدامهاي آخـر هفتـه،      : باشد  اين گزارش حاوي اطالعاتي در اين موارد مي       . باشد  ي م 79آوريل  

 سـرباز وظيفـه، وضـعيت       30000دستگيريها در طول تعطيالت آخر هفتـه، احتيـاج ارتـش بـه              
، معرفي افراد براي ستاد مـشترك ارتـش، تغييراتـي در            نيروگاه اتمي، تغيير و تحوالت در تهران      

  .يتي محوطه سفارت و موضوعات متفرقهاوضاع امن
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ محرمانه (:ياتيجز -22
 ايرانـي در    17در طـول آخـر هفتـه گذشـته          ) بنـدي   بدون طبقـه  : (اعدامهاي آخر هفته  : الف

در صـدر ايـن ليـست       .  اعدام شـدند   آباد   و خرم  ، خرمشهر ، كرمان ، شيراز ، اهواز شهرهاي تهران 
 بود  اداره ضداطالعات نيروي هوايي شاهنشاهي ايرانرئيس بازرس كل و   سپهبد هاشم برنجيان  

 به جـرم جاسوسـي، فـساد مـالي،     سپهبد برنجيان.  آوريل تيرباران شد13كه در سحرگاه جمعه    
هـاي فارسـي زبـان        روزنامـه .  محكوم شـد   شركت در كودتاي نظامي و همكاري با سازمان سيا        

سـاير  . اههاي رادار در ايران آگاهي داشته اسـت       دهند كه وي در مورد عمليات پايگ        گزارش مي 
 سرلـشگر ؛   در قـم    سـابق سـاواك    رئـيس ،   كمـالي  سرتيپ: اند عبارتند از     شده اعدامافسراني كه   
؛  كالنتـري در شـيراز     رئـيس ،  گرد طوطيـان  ؛ سـر  ، فرمانده حكومت نظامي در آبادان     اسفندياري

؛  گچـساران   ساواك رئيس،  ؛ سرهنگ رحماني  اسفندياريسرلشگر معاون   سرهنگ پرويز يغمايي  
  . بودند و آبادانآباد شدگان شامل جنايتكاران خرم ؛ ساير اعدامو سه افسر شهرباني در خرمشهر

  ) غيرقابل رؤيت براي بيگانگانـ محرمانه(دستگيريهاي تعطيالت آخر هفته : ب
 نفـر شـامل     141 الـي    60فتـه   هاي فارسي زبان اعالم كردنـد كـه در طـول آخـر ه               روزنامه

در صـدر ايـن ليـست    . اند ساواكيها، معاونين وزرا؛ اساتيد دانشگاه و افسران ارتش دستگير شده        
 وابـسته سـابق نظـامي ايـران در ايـاالت             آوريل سرتيپ رضا پـرورش     14دستگيري چهارشنبه   

.  بـوده اسـت     تـاكنون رياسـت اداره هفـتم سـاواك         1978 از اكتبر    آخرين سمت او  .  بود متحده
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.  بـوده اسـت     فرماندهي اطالعات ركن دو ستاد مشترك ارتش       رئيس قبل از آن     سرتيپ پرورش 
 ناچـار    كه گفته است وي به دستور مستقيم ازهـاري         كنند   نقل مي  ها از سرتيپ پرورش     روزنامه

 به عنوان مترجم مطبوعـات خـارجي هـيچ آسـيبي بـه               برود و كار او در ساواك      شد به ساواك  
  علي اشرف سعيدي   سرلشگرتوان    همچنين در بين دستگيرشدگان مي    . رسانده است   ايرانيان نمي 

 ركـن دو    رئـيس  اطالعات و ضداطالعات ارتـش و        رئيس،  مديركل سابق وزارت راه و ترابري     
  . را مشاهده كردستاد مشترك ارتش

 يكـي از    رشسـرتيپ پـرو   )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگـان     ـ محرمانه: (نظر افسر گزارشگر  
  .باشد ترين افسران ايراني مي دوستان شخصي مدير تيم فني نظامي و يكي از باهوش

از دسـت دادن    . باشد  كرده بوده و يك ايراني فداكار مي        او يكي از افسران باهوش و تحصيل      
 2 ركـن    رئيسبه عنوان   او خأل بزرگي در جامعه اطالعاتي به وجود خواهد آورد زيرا قرار بود              

  .ستاد مشترك ارتش انجام وظيفه كند
 روزنامه فارسي زبان اطالعات   ) بندي  بدون طبقه : ( سرباز وظيفه  30000احتياج ارتش به     -ج

 جوان ديپلم براي پيوستن به ارتش واجـد         70000كند كه      آوريل طي خبري بيان مي     14مورخه  
به .  سرباز وظيفه نياز دارد    30000 حال ارتش اعالم كرده است كه فقط به          به هر . شرايط هستند 

آموزاني كه رتبه تحصيلي بهتري دارند اجازه داده خواهد شد تا به تحصيالت بيشتر ادامـه            دانش
  .دهند
 بنا بـه گفتـه مطبوعـات فارسـي زبـان، دكتـر            ) بندي  بدون طبقه : ( وضعيت نيروگاه اتمي   -د

، در يك برنامه تلويزيوني پيشنهاد كرده اسـت كـه پـروژه            مقام سازمان انرژي اتمي     ، قائم سحابي
 هـاي   به دليل خطراتي كه اين طرح در بر دارد مانند مشكالت دفن زباله    در بوشهر  نيروگاه اتمي 

  ٭.اتمي، بايد متوقف شود
  

  150سند شماره 
  1358 فروردين 27 ـ1979وريل  آ16  محرمانه

    3970  ـ تهران، آمريكاوابسته دفاعيدفتر : از
  سي. ، واشنگتن دي دفاعيسازمان اطالعات: به

  زبان، مشاهدات شخصي  ري فارسيهاي خب كاركنان سفارت، رسانه: منابع
   دفاعي، وابسته شافر.اي.سرهنگ تي :تهيه كننده گزارش

   دفاعي، وابسته شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام
  1979 آوريل 15 ـ 16گزارش وضعيت ايران، : موضوع

 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24اين گزارش وقايع    ) بندي  قهبدون طب (:  خالصه -16
                                                                 

  .م.  ادامه سند به دست نيامد٭
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 استعفاي خـود را     سنجابي: دهد   را پوشش مي   1979 آوريل   16 روز   12:00 آوريل تا ساعت     15
 گيـري   رأياعتراض به نتيجه    . خروج خارجيان از ايران   . ها ادامه دارد    اعدام. كند  تسليم دولت مي  

  .توليد نفت و اخبار متفرقه. وضعيت طالقاني. دستگيري خواهر خسروداد. در سنندج
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر ـ محرمانه: ( جزييات-22
وزير امور خارجـه،    : كند  لت مي  استعفاي خود را تسليم دو     سنجابي) بندي  بدون طبقه ( -الف
 قـبالً   سنجابي.  تسليم كرد   بازرگان وزير  نخست آوريل  استعفاي خود را به        15، در روز    سنجابي

كارشناسان .  استعفاي او موافقت نكرد     با نيز در ماه فوريه اين كار را انجام داده بود ولي بازرگان           
 گفـت كـه بـا       ها سـنجابي    بر اساس گزارش  . شود  معتقدند كه اين بار با استعفاي او موافقت مي        

كنـد، ادامـه كـار را         توجه به وضعيت كنوني كه دولت به سرعت كافي به امـور رسـيدگي نمـي               
  . فا بدهدداند و به همين خاطر بايد استع غيرممكن مي

 ضربه سـهمگين ديگـري بـر پيكـر          استعفاي سنجابي ): محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
توانـد    هايي را كـه معتقدنـد بازرگـان نمـي           آورد و نظر آن عده از ايراني         وارد مي  دولت بازرگان 

  .  استعفاي بازرگان چندان دور نخواهد بوداحتماالً. كند كشور را اداره كند، تقويت مي
 ساعت گذشته هفت نفر ديگر در 24ظرف مدت : ها ادامه دارد اعدام) بندي بدون طبقه( -ب

 پليس  رئيسشدگان امروز نام سرتيپ حميد آشتياني،        س فهرست اعدام  أدر ر . ايران اعدام شدند  
همچنـين  .  بـود اتهام او كشتن مردم در كرمانشاه    . شد   ديده مي   و شهرداري تهران   سابق كرمانشاه 

يـك سـرگرد ارتـش نيـز در         .  اعدام شدند   و سه پليس ديگر در تبريز      يك افسر پليس در تهران    
  . د اعدام شدن و يك نفر ديگر در اردبيلآبادان

هـا در آينـده نزديـك         هنوز اميدي بـه خاتمـه اعـدام       ): محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
انـد ولـي اكثـر آنهـا حكـم شـيپور              ها محاكمه و به حبس محكوم شده        تعدادي از ايراني  . نيست

  . كنند صبحگاهي اعدام را دريافت مي
يـق راديـو، تلويزيـون و       دولت ايران از طر   : خروج خارجيان از ايران   ) بندي  بدون طبقه ( -ج

آخرين مهلـت بـراي خـروج    . ها بايد ايران را ترك كنند     ها اعالم كرده است كه خارجي       روزنامه
 آوريـل و آخـرين   21هـا و غيـره روز        كارگران ساده نظير كارمندان دفتري، خدمتكاران، راننـده       

 ژوئـن   21مهلت براي خروج كارگران سطح باالتر نظير مهندسـان، مـديران و متخصـصان روز                
برخي كارشناسان بازار كار معتقدند كه خروج نيـروي كـار مـاهر خـارجي از          . اعالم شده است  

هاي ايران بعد از يك     بسياري از كارخانه  . آورد  ايران ضربه شديدي به صنايع اين كشور وارد مي        
 در صورت خـروج نيـروي كـار مـاهر    [اند و   ماهه تازه كار خود را از سر گرفته    5دوره تعطيلي   

. مهندسان خارجي براي تعمير و نگهداري دستگاهها در دسترس نخواهند بود          ] خارجي از ايران  
 بيشترين ضـربه را      و قزوين  ها دو مركز صنعتي بزرگ كشور در كرج         بر اساس گزارش روزنامه   

يـز بـه مخـاطره    اند و اگر دولت نتواند به بخش ساخت و ساز رونق ببخشد، اين بخش ن   خورده
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  . خواهد افتاد
كننـد كـه      برخي كارشناسان بازار كار فكر مي     ): بندي  بدون طبقه (كننده گزارش      تهيه نظريات
هاي خالي كارگران خارجي مـشغول   توان در پست  ميليون بيكار ايراني را مي 3 تا   2/5بخشي از   
وش را پر كرد، ولي غـرور       توان با پين گرد سوراخ چهارگ       البته بديهي است كه نمي    . به كار كرد  

در درازمـدت بـه     . ها و هدف آنها براي خودبسندگي بر حقايق زندگي سايه افكنده است             ايراني
در . اندازي تجهيزات فني نيـاز خواهـد بـود          كارشناساني براي تعمير و نگهداري، بازرسي و راه       

بود توليد را در سطح     ها با توسل به زور بازوي كارگران ساده قادر خواهند             برخي صنايع ايراني  
غيركارآمد و بدون بازده نگاه دارند، ولي به هر حال در صنايع ديگر به مشاور و تكنـسين نيـاز                    

  .خواهند داشت
اگر چه كمتر كسي بـه نتيجـه        :  در سنندج  گيري  رأياعتراض به نتيجه    ) بندي  بدون طبقه ( -د

طرفـي    ن سنندجي به عدم بي    دهندگا   رأي اي كرده است، ولي     رفراندوم ماه مارس اعتراض عمده    
 نفره رفراندوم در اين شهر گفته است كه         5شوراي  . اند  در شمارش آراء اين شهر اعتراض كرده      

 در اين شـهر     گيري   رأي  نفر عمالً به شمارش آراء اعتراض كنند، آنگاه شايد         17500اگر حداقل   
بـا  [اعتـراض كردنـد و   كنندگان كمتر از ميزان فوق بود، ولي مـردم           تعداد اعتراض . تجديد شود 

  . درگير شدند كه پيامد آن دستگيري تعدادي از آنها بود] مقامات دولتي
 15 در شـماره     روزنامـه كيهـان   : دستگيري خواهر سـپهبد خـسروداد     ) بندي  بدون طبقه ( - ه

هاي ضـدانقالبي      به دليل شركت در فعاليت     آوريل خود گزارش داد كه خواهر سپهبد خسروداد       
 بـه   ها، يك سخنگوي كميته گفت كـه خـواهر خـسروداد            بر اساس گزارش  . دستگير شده است  

كنـد و   موران كميته حمله كرده و گفته است تا جان در بدن دارد به آنها حمله مـي            أتعدادي از م  
  .كُشد نها ميتا بتواند از آ

جويانـه    شايعات زيادي در مورد حمله انتقـام      ): بندي  بدون طبقه (كننده گزارش     ات تهيه ينظر
ايم تا  آنطور كه شنيده.  بر سر زبانهاستشدگان به نيروهاي انقالبي در تهران       اعضاي فاميل اعدام  

موران از مانـدن بـر سـر    أانـد و اينكـه مـ     شده كشتهان در جنوب تهران   مأمور نفر از    25به حال   
شنويم شايعه است، ولي      هايي كه مي    البته بيشتر چيز  . كنند  هاي خود در شب خودداري مي       پست

هنوز معلوم نيست كه    . اند   كشته مور را در جنوب تهران    أشدگان واقعاً چند م     اعضاي فاميل اعدام  
ها خواهد گذاشت، ولي مسلماً قضات دادگـاه بـا             روند محاكمه  ثيري بر تأها چه     جويي  اين انتقام 

  . تري خواهند داشت دانستن اين مطلب كه جان آنها نيز در خطر است، شبها خواب آشفته
اش هنـوز    و خـانواده محل اقامـت طالقـاني    : ياهللا طالقان   وضعيت آيت ) بندي  بدون طبقه ( -و

 بـراي    و خمينـي   آنچه مسلم است اينكه اخـتالف بـين طالقـاني         . ها مشخص نيست    براي خيلي 
هـا     مدتي اسـت كـه بـه رفتـار خودسـرانه كميتـه             طالقاني. هاي آگاه چندان تعجبي ندارد      ايراني

 وقتـي   بر اساس گزارش خبرنگار ما، احتماالً طالقاني      . اي نگرفته است    اعتراض كرده، ولي نتيجه   
 را آزاد   عظم ا ]دخترش[ن نيز نتوانسته پسران و عروسش     وزير بازرگا   ديده است كه حتي نخست    
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 استعفاي خود را از عـضويت       ها، اعظم   در نتيجه همين بازداشت   . كند، بسيار ناراحت شده است    
 آوريـل   15 در شـماره     اطالعات.  اعالم كرده است   ت مديره سازمان زنان انقالب اسالمي     أدر هي 

 تظـاهرات كـرده و   خود گزارش داد كـه گروههـاي متعـددي از مـردم روز يكـشنبه در تهـران             
روز گذشـته نيـز گروهـي از        . اند   شده مسئلهخواستار دستگيري و محاكمه افراد مسئول در اين         

تقريباً صد نفـر    )  آوريل 16 فارت عبور كردند و امروز صبح     دادند از كنار س     جوانان كه شعار مي   
ــده در ســاعت  ــد 10:15تظاهركنن ــور كردن ــار ســفارت عب ايــن گــروه كوچــك .  دقيقــه از كن

يافتـه     ساله بودند، و روپوش مدرسه به تن داشتند، بسيار سازمان          15 تا   12آموزان، كه بين      دانش
د در نتيجه همين اتفاق بود كه دادسـتان كـل           شاي. كرند  و ظاهراً تحت نظر معلمان تظاهرات مي      

ها اعالم كرد كه تا اطالع ثانوي دسـتگيري مـردم و تفتـيش                ، در روزنامه  انقالب، مهدي هادوي  
  . شود ها متوقف مي خانه

ي اهللا طالقـان    آيـت ): يـت بـراي بيگانگـان     ؤغيرقابـل ر   -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
 زندگي راحتـي در خـارج از كـشور          زماني كه خميني  . ها دارد   احترام زيادي در بين اكثر ايراني     

ا ذكاوت، مورد   او فردي ب  ).  سال آن را در زندان بود      15كه  ( در ايران رنج كشيد      داشت، طالقاني 
 است كه طبـق      و جانشين منطقي خميني    - ساله 62 -احترام روشنفكران و اهل فن، نسبتاً جوان      

 موجـب   هـر گونـه پرخاشـگري بـه طالقـاني         .  ندارد ها وضعيت جسماني خوبي در قم       گزارش
چپگراهــا، (بنــابراين هــر كــسي . يختن واكنــشي شــديد در سرتاســر ايــران خواهــد شــدبــرانگ

 را هـدف اصـلي خـود        ثباتي دولت كنوني داشته باشد، طالقاني       كه تمايلي به بي   ) ها  ماركسيست
 نيـز يـك    هـادوي هاي خانگي از سوي ها و تفتيش در ارتباط با اعالم توقف دستگيري. گيرد  مي
آمد با چشم خود ديده بود كه گروهـي       مور سفارت امروز صبح وقتي از خانه به محل كار مي          أم

اتفاقي كه اخيـراً  : خالصه. اي را محاصره كردند     خانه» غرب وحشي  «از انقالبيون مسلح به شيوه    
از چهار هفته پيش تا كنـون كنتـرل         . د خاري در چشم دولت ايران خواهد بود        افتا براي طالقاني 

  .  بر زندگي روزمره در ايران به هيچوجه بيشتر نشده استبازرگان
 15، در شـماره روز      زبان صـبح، آينـدگان      روزنامه فارسي : توليد نفت ) بندي  بدون طبقه ( -ز
ايـن  .  ميليون بشكه رسيد   4/7 آوريل به    13يل خود گزارش داد كه توليد نفت ايران در روز           آور

روزنامه نوشت كه سطح توليد فوق يك استثنا بوده و ميزان توليد در آينده به وضعيت اقتصادي 
 ميليـون   2/7داد كه توليد نفت به تـدريج از           اين گزارش نشان مي   . كشور بستگي خواهد داشت   

  . آوريل افزايش يافته است12 ميليون بشكه در روز در 3/2 مارس به 21وز در بشكه در ر
كننده گزارش اظهارات باال در مورد توليد  تهيه): بندي بدون طبقه(كننده گزارش   ات تهيه ينظر

 4/8آينده نفت را پوششي براي عدم موفقيت مقامات در نگاه داشتن ميزان توليد باالتر از سطح                 
دير يا زود نبود قطعات يدكي و فقـدان تعميـر و نگهـداي              . كند   روز تفسير مي   ميليون بشكه در  

  .پيشگيرانه فني بر توليد نفت اثر خواهد گذاشت
  ): يت براي بيگانگانؤغيرقابل ر -محرمانه( اخبار متفرقه -ح
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ان كميتـه از ورود افـسران   مـأمور امروز نيـز  ):  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه() 1(
  . هاي نظامي جلوگيري كردند مستشاران نظامي آمريكا به مقرمركز 
بر اسـاس گـزارش وابـسته نيـروي دريـايي      ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه) (2(

ال زندگي در آن عـادي،       از معدود شهرهايي است كه رو      ، شيراز  به وابسته نظامي آمريكا    بريتانيا
  .گزارش جداگانه ارسال خواهد شد. و تقريباً به شيوه قبل از انقالب است

اي، سـفارت     اي محافظان كميتـه     با توجه به انضباط و عملكرد حرفه      ): بندي  بدون طبقه ) (3(
  .روز آرامي ديگري را پشت سر گذاشت

ري مراسم عيد پاك در كليـساي       انقالبيون هيچ مزاحمتي براي برگزا    ): بندي  بدون طبقه () 4(
 كه كارمندان سفارت نيز در آن شركت داشتند، ايجـاد            از سوي پدر روحاني پراير     انجيلي آلمان 

  .در هنگام خواندن آخرين سرود برق قطع شد، ولي مراسم به خوبي برگزار شد. نشد
  

  151سند شماره 
  1358 فروردين 28 ـ 1979وريل  آ17  حرمانهم
    4034  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  .سي. ، واشنگتن دي دفاعيسازمان اطالعات: به

  گان و پرسنل نظامي خارجيزبان، وابست هاي خبري فارسي كاركنان سفارت، رسانه: منابع
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي :كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 آوريل 16 ـ 17گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 روز  12:00 ساعت گذشته از ساعت      24 اين گزارش وقايع     )ديبن  بدون طبقه  (: خالصه -16

 بـا اسـتعفاي     بازرگـان : دهـد    را پوشـش مـي     1979 آوريـل    17 روز   12:00 آوريل تا ساعت     16
 به ايران بـاز   ير اول حزب توده   ، دب دكتر كيانوري . ها  خودكشي. ها  اعدام. كند   موافقت مي  سنجابي

تعيـين  . كنـد    از ارتش حمايت مي    خميني.  ادامه دارد  تظاهرات به طرفداري از طالقاني    . گردد  مي
  .سقف توليد نفت، و اخبار متفرقه

  . ه است حذف شد21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
ن وزير بازرگـا    نخست: كند   موافقت مي  بازرگان با استعفاي سنجابي   ) بندي  بدون طبقه ( -الف

هـا،    بر اسـاس گـزارش    . ، موافقت كرده است   با استعفاي وزير امور خارجه، دكتر كريم سنجابي       
 ناتواني دولت در اداي وظايف، وضعيت به هم ريخته كـشور، و فقـدان               دليل استعفاي سنجابي  

، معاون وزير امـور خارجـه   در حال حاضر، دكتر احمد سالمتيان     . احترام براي دولت بوده است    
  . د داشتدر امور سياسي، كفالت اين وزارتخانه را بر عهده خواه

 در حالي پـست خـود را تـرك          دكتر سنجابي ): بندي  بدون طبقه (كننده گزارش     ات تهيه ينظر
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اي روبروست، تا بدين      كند كه دولت ايران با مشكالت اقتصادي، سياسي، و اجتماعي عديده            مي
م گذشته بـر سـابقه او    باقيمانده از رژيمسايلشود،   جمهوري مي   ترتيب زماني كه نامزد رياست    

بـه  .  از صحنه سياست خارج شده باشـد       دانيم كه سنجابي    بعيد مي . اي وارد نساخته باشد     خدشه
 تمـام تالشـش را بـر مبـازرات رياسـت            احتمال قوي او در مقام نامزد اصلي حزب جبهه ملـي          

  . جمهوري متمركز خواهد ساخت
.  ساعت گذشته چهار ايراني ديگر اعدام شـدند        24در طول   : ها  اعدام) بندي  هبدون طبق ( -ب

، و يك سرگرد ارتـش از       ، يك گروهبان ارتش از شيراز     )غرب مشهد  (دو افسر پليس از سبزوار    
  .ه بودگنا جرم همه آنها كشتن مردم بي.  تيرباران شدندآبادان
 ساعت گذشته خودكشي    24دو افسر پليس ايران ظرف      : ها  خودكشي) بندي  بدون طبقه ( -ج
، در خانه يكي از اقوامش در  پليس سابق سنندجرئيسر،  مهاجاهللا فتحسرتيپ بازنشسته،   . كردند
، كـه در بخـش ضـد        ن پلـيس بـه نـام جعفـري         با خوردن سم خودكشي كرد و يك سروا        كرج

  .  دست به خودكشي زدكرد، در تهران  كار مياطالعات همدان
، دبيـر اول    دكتر نورالـدين كيـانوري    :  به ايران  بازگشت دكتر كيانوري  ) بندي  بدون طبقه ( -د

 فارسـي در    كيهـان .  سال دوري از كشور به ايران بازگـشت        30 پس از    توده) كمونيست(حزب  
 روز گذشـته در يـك كنفـرانس مطبوعـاتي      آوريل خود گزارش داد كه كيانوري 16شماره روز   
 شامل جمالت ضد و نقيضي در حمايـت و ضـديت بـا دولـت                ت كيانوري اظهارا. شركت كرد 

موران كميتـه   أ ابراز تاسف كرد و افزود كه برخي مـ          از دستگيري فرزندان طالقاني    كيانوري. بود
 لغو كنـد زيـرا ايـن    ت كه دولت بايد قراردادهاي خود را با آمريكا       او گف . هاي خوبي نيستند    آدم

 ميليون كـارگر    3او گفت كه بازرگان بايد براي تقريباً        . اند    قراردادها با توسل به زور منعقد شده      
 آماده است پيشنهادهايي  هيچ كمكي نكرده است، حزب تودهبيكار كاري بكند، و چون بازرگان  

هايي را كه صاحبانشان كشور       او گفت كه دولت بايد كارخانه     . ه بدهد ئدر اين مورد به دولت ارا     
ها و    ها و يا ايراني     ها و خارجي    هايي را كه در مالكيت مشترك ايراني        اند، و كارخانه    را ترك كرده  

اين سئوال كه آيا حزب توده نامزدهايي را        او در پاسخ به     . خانواده شاهنشاه است، تصاحب كند    
براي نمايندگي مجلس معرفي خواهد كرد يا خيـر، گفـت كـه مـا مـسلماً نامزدهـايي را بـراي                      

ها و گروههاي وابسته به        گفت كه تعداد سازمان    كيانوري. نمايندگي مجلس معرفي خواهيم كرد    
او دادگاههاي انقالب را تحسين كرد و گفـت كـه آنهـا             . شدحزب توده در آينده بيشتر خواهد       
 آمـاده حمايـت و      او در خاتمـه گفـت كـه حـزب تـوده           . اند  بسيار خوب كارشان را انجام داده     

  .همكاري با دولت ايران است و به هيچوجه قصد ندارد موجوديت آن را زير سئوال ببرد
 آوريـل   17 و   16در روزهاي   : ت به طرفداري از طالقاني    ادامه تظاهرا ) بندي  بدون طبقه ( - ه

، روزنامه صبح، آينـدگان   .  برگزار شد  ي در سرتاسر تهران   اهللا طالقان   راهپيمايي در حمايت از آيت    
 دانشجو خواهان بازگشت سـريع طالقـاني و توضـيح داليـل             5000دهد كه بيش از       يگزارش م 

ان كميته و مجازات عامالن اين واقعه       مأمور» پاكسازي «آنها همچنين خواستار  . اند  غيبت او شده  
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 نفـري و  100 تـا  50هاي  آموزان در دسته  آوريل گروههاي متعدد دانش17در صبح روز    . شدند
ان كالنتـري بـر   مأمورمعلمان يا . سال به آرامي از كنار سفارت عبور كردند 16 تا   12دامنه سني   

  .كردند آنها نظارت مي
ها خبر از     و روزنامه    راديو، تلويزيون : كند   از ارتش حمايت مي    خميني) بندي  بدون طبقه ( -و

هـايي را كـه گنـاه كمتـري داشـتند              گفت ارتـشي   خميني. اند  از ارتش ملي داده    حمايت خميني 
او گفـت اگـر     . بخشيده است و مردم بايد از ارتش حمايت كنند و در امـور آن دخالـت نكننـد                 

 29 همچنـين روز     خمينـي . سربازان از فرامين مافوق خود اطاعـت نكننـد ضـدانقالب هـستند            
 و شهرهاي ديگـر رژه  فروردين را روز ارتش اعالم كرد و نيروهاي ارتش در اين روز در تهران    

  .ژاندارمري نيز اعالم كرد كه واحدهايش در اين رژه شركت خواهند كرد. خواهند رفت
 روزي بـه نـام روز ارتـش و حمايـت            اعـالم ): بندي  بدون طبقه (كننده گزارش     ات تهيه ينظر

هـاي مثبتـي بـراي        شود تا افسران ارشد بتوانند گام        از يك ارتش منظم موجب مي      كامل خميني 
چنانكه قبالً گزارش شده بود، فقدان نظم و انـضباط از مـشكالت             . كنترل زيردستانشان بردارند  

چنانچـه افـسران جـوان،    .  تا حد كمتري نيـروي دريـايي اسـت       بزرگ نيروي زميني و هوايي و     
هاي مـستقر در       عمل كنند و اگر كميته     داران، و سربازان وظيفه به توصيه خميني        همافرها، درجه 

ارتش منحل شوند، آنگاه شاهد بهبود قطعي و بجاي مديريت نيروهـاي مـسلح ايـران خـواهيم                  
 از ارتش ملي به معنـاي آن اسـت كـه تمايـل چپگراهـا بـه                  الوه بر اين، حمايت خميني    ع. بود

  . نظامي تحقق نخواهد يافت تشكيل يك سپاه ملي شبه
هـا،    بر اسـاس گـزارش    :  ميليون بشكه در روز براي توليد نفت       4تعيين سقف   ) محرمانه( -ز

 ميليـون بـشكه در      4 اعالم كرد كه سقف توليد نفـت          شركت ملي نفت ايران    رئيس،  حسن نزيه 
هـاي خـارجي      با وجود اين، ناظران غربي معتقدند كه بـدون كمـك تكنـسين            . روز خواهد بود  

 روز   ميليـون بـشكه در     2/5 تا   2آنها معتقدند كه توليد     . رسيدن به چنين هدفي غير واقعي است      
يك مهندس هندي صـنايع و مـدير        .  نزديكتر است  به واقعيت و توانايي شركت ملي نفت ايران       

 سال در ايران كار كرده است شب گذشته به وابسته نظامي گفت كه كيفيت نفت                5بازاريابي كه   
هاي نفتـي در درجـه اول        او گفت كه تنزل كيفيت نفت و فراورده       . ايران بسيار تنزل كرده است    

شود و خرابي زودهنگام دسـتگاهها دارد         ها مي   ها و پمپ    موجب خرابي زودتر موتورها، توربين    
  . كند صنايع را فلج مي

تواند دقيقاً اظهـارات ايـن مهنـدس          وابسته نظامي نمي  ): محرمانه(كنند گزارش      تهيه نظريات
به وابسته نظامي گفـت كـه چيزهـايي در    هندي را ارزيابي كند، ولي كارمند بخش اقتصادي نيز  

اگر چنين چيزي صحت داشته باشد، شرايط . مورد تنزل كيفيت توليد نفت در ايران شنيده است
  . راكد اقتصادي در ايران ممكن است وخيمتر شود

  ):بندي بدون طبقه( اخبار متفرقه -ح
، روز گذشـته اعـالم كـرد كـه          وزير پست، تلگـراف و تلفـن، محمـد حـسن اسـالمي            ) 1(
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  . اند ، لغو شدهقراردادهاي امضاء شده با شركت مخابراتي آمريكايي بل
 نفر ديگر از عوامل     55 آوريل خود گزارش داد كه       16 در شماره روز     روزنامه اطالعات ) 2(

، نيـز در ميـان    فرمانـده سـابق تيـپ همـدان       ، تيمسار فتحي امـين    .اند  رژيم گذشته دستگير شده   
  .دستگيرشدگان است

  گفت كه ظرفيت توليد گاز مـايع در ماهـشهر           پااليشگاه ماهشهر  رئيسر،  پو  آقاي حسن ) 3(
 بشكه در روز رسيده است و ابراز اميدواري كرد كه اين ظرفيت در آينده نزديك بـه                  30000به  

 و آقاجـان    ات گاز اهـواز   تأسيساو همچنين گفت كه توليد گاز در        .  بشكه در روز برسد    57000
  .براي مصرف داخلي كافي است

 اسـالمي را    ت منصفه دادگاه انقالب   أ دو عضو هي   دهند كه خميني    ها گزارش مي    مهروزنا) 4(
  .از كار بركنار كرده است» اقدام برخالف مصالح دادگاه «و» تالش براي غصب قدرت «به دليل

  
  152سند شماره 

  1358 فروردين 29 ـ 1979وريل  آ18  محرمانه
    4052  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  مقام سفارت آمريكا: منابع
   ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني. بي.اي :كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارشييدأ تمقام

  اطالعاتي درباره پليس ملي ايران اسالمي و نيروهاي نظامي: موضوع
اين گزارش مربـوط بـه اطالعـاتي        )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه(:  خالصه -16
 آوريل در ضيافت شام مردانـه يكـي از دوسـتان كـه در وزارت                3ه منبع خبري در روز      است ك 

موضـوع گـزارش عبـارت اسـت از         .  مشغول به كار اسـت، بـه دسـت آورده اسـت            دادگستري
، يي ايـران  ، انضباط در نيروي دريا    عام پليس در سنقر    اطالعاتي در مورد نيروي پليس ايران، قتل      

  .  از سوي آمريكانظر ديگران در مورد همافرها، و اثبات دست نشاندگي خميني
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
اطالعات ذيل از سوي منبع خبري      ): يت براي بيگانگان  ؤغيرقابل ر  -محرمانه ( جزييات -22
كننده گزارش قرار گرفت و در ضيافت شام مردانه يكي از دوستان كه در وزارت                 تيار تهيه در اخ 

ميهمانـان ديگـر ايـن ضـيافت        .  آوريل به دست آمد    3 مشغول به كار است، در روز        دادگستري
. دنـد مردانه، يك تاجر تهراني، دو ستوان و يك سروان پليس و يك سرگرد نيـروي دريـايي بو                 

  : كلي و سياسي، در مورد موضوعات زير نيز صحبت شدمسايلعالوه بر 
رسد كه نظم و انضباط و سازمان پليس هيچ بهبودي        به نظر مي  :  نيروي پليس در ايران    -الف

اند كه    سه پليس حاضر در ميهماني به اداره راهنمايي و رانندگي منتقل شده           . حاصل نكرده است  
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اي به آنها تحويل نشده       هنوز اسلحه .  ديگر پليس وضعيت بهتري دارد     هاي  ظاهراً نسبت به اداره   
ي به آنهـا تحويـل خواهـد شـد يـا      رولوراست و معلوم نيست كه چه زماني و آيا اصالً دوباره      

 چـه   رولـور  دارند، داشـتن     3وقتي همه مردم در خيابان ژ      «هاي پليس گفت    يكي از ستوان  . خير
 در اداره آنها نيز چندان سفت و محكم نيست و هـيچ كـس               نظم و انضباط حتي   » !اي دارد   فايده

رسد كه نيروي پليس هنوز بالتكليـف و          به نظر مي  . در صدد كنترل واقعي اوضاع برنيامده است      
  .هايش است در پي التيام زخم

زه از تعطـيالت    هاي پليس تـا     يكي از ستوان  ): استان كرمانشاه  ( قتل عام پليس در سنقر     -ب
حادثـه  . كـرد  تأييـد    عام نيروهاي پليس در اين شهر را       نوروزي در زادگاهش برگشته بود و قتل      

، يك افـسر ژانـدارمري در پاسـگاه         وزيري بختيار   در طول دوره نخست   : اينطور اتفاق افتاده بود   
 را با نحـوه تفتـيش، و فحاشـي و گـاه ضـرب و شـتم، و                   فران سنقر  مسا كرمانشاه -جاده سنقر 

يكبـار زنـي را كـه سـوار بـر يـك             . همچنين رفتارش با مسافران زن بسيار ناراحت كـرده بـود          
بوس بود، مجبور كرد تا براي او و زيردستانش در جاده برقـصد، و كـالً حـضور او در آن                       ميني

كمـي بعـد از تغييـر دولـت، همـان افـسر             . آور بـود     عـذاب  سنقرپاسگاه ژاندارمري براي مردم     
 آمد و چند نفر كه مورد توهين او قرار گرفتـه بودنـد او را شـناختند و               ژاندارمري به شهر سنقر   

خيلـي زود   . افسر مزبور پا به فرار گذاشـت و بـه كالنتـري محـل پنـاه بـرد                 . به دنبالش افتادند  
مگين و مسلح در مقابل ساختمان كالنتري جمع شد و از كالنتري خواست تـا او                جمعيتي خش 

 كالنتري به جمعيت گفت كه افسر ژاندارمري را بـه كميتـه محـل               رئيس. را تحويل مردم بدهد   
دهد تا مجازات شود، ولي معاونش كه آنجا ايستاده بود با او حرفش شـد و جلـوي                    تحويل مي 

جمعيت خشمگين بـا ديـدن ايـن        . نتري را هدف قرار داد     كال رئيسش  رولورچشم جمعيت با    
 خود شد و به ساختمان كالنتري حمله برد و هر پليـسي را كـه در سـاختمان                    واقعه از خود بي   
هاي ديگر دست به جـستجوي خانـه بـه خانـه      مردم سپس براي يافتن پليس  . بود به قتل رساند   

.  بيمارستان بستري بود، بيرون كشيدند  زدند و حتي يك پليس را كه به خاطر جراحت گلوله در           
  هاي شهر را كشته و جسد اكثر آنهـا را تكـه و پـاره كـرده                  وقتي غائله خوابيد، مردم همه پليس     

  . بودند
منبـع خبـري ابـراز      ): يت بـراي بيگانگـان    ؤغيرقابل ر  -محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر

اً مشابه همان چيزي است كه سه نفر        داشت شرح ماجرايي كه اين ستوان پليس گفته است دقيق         
 حضور داشـتند و يكـي از        ديگر از منابع خبريش، كه دو نفرشان در زمان وقوع كشتار در سنقر            

گويد به همـان سـتوان    منبع مي.  برگشته است، به او اطالع داده بودند     به تهران  آنها تازه از سنقر   
 پليس شهر شود، ولي او      رئيسن ماجرا را تعريف كرد دوبار پيشنهاد شده است كه           پليسي كه اي  

  . كند  پليس شدن را هم نميرئيسگويد با اتفاقي كه در شهر افتاده است، حتي فكر  مي
سرگرد نيروي هوايي به تفـصيل در مـورد مـشكالت           :  نظم و انضباط در نيروي دريايي      -ج

لسله مراتب فرماندهي در نيروي دريايي تقريباً از بين         سازمانش صحبت كرد و مدعي شد كه س       
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او گفت كه چندي پيش يك سرهنگ نيروي دريايي تعداد زيادي از نيروها را جمع               . رفته است 
ها را باال بزنيم و كار را         كرد تا براي آنها سخنراني كند و بگويد موقع آن رسيده است كه آستين             

پرستي، يـك     هنگ در مورد لزوم نظم و انضباط و وطن        در پايان سخنان پر شور سر     . شروع كنيم 
خواهي دستور بدهي، اول خـودت يـك جـارو            قبول است سرهنگ، اگر مي    « :گروهبان فرياد زد  

طبق گفته اين سرگرد، همـه آنهـا        » .بردار و پادگان را جارو كن تا ما هم پشت سرت راه بيافتيم            
  .تپراكنده شدند و تا به حال هيچ كاري انجام نشده اس

همه ميهمانـان حاضـر در ضـيافت فرصـت را غنيمـت             : »همافران « نظر ديگران در مورد    -د
نيروي هوايي بد گفتند، و آنها را به دليل حقوق باال و امتيـازات بـسيار                » همافران «شمردند و از  

گروه نظامي در ايران توصيف كردند و توانايي و مهارت همافرها را زيـر              » ترين  لوس «زيادشان
كنند طرفدار انقالب هستند ولـي در         آنها مدعي بودند كه همافرها فقط وانمود مي       . بردندسئوال  

واقع اصالً انقالبي نيستند، و دليل اصلي پيوستن آنها به جريان انقالب عقب نماندن از قافلـه و                  
گفتنـد كـه      آنهـا مـي   .  و بهبود وضعيت و امنيت شخصي بعد از انقالب بود           گرفتن پست و مقام   

ها به دليل اينكه افسران نيروي هوايي اصالً قبولـشان نداشـتند و هـيچكس آنهـا را يـك                    همافر
آنها مدعي بودند كه همـافري در آينـده         . دانست، داراي عقده رواني هستند      اي نمي   نظامي حرفه 

منحل خواهد شد، زيرا همافران نشان دادند كه نه از لحاظ حرفه نظامي لياقـت دارنـد و نـه از                     
چون وفاداري همافرها فقط به خودشان است، هيچ دولتي در          . قابل اعتماد هستند  لحاظ سياسي   

  .آينده آنها را نخواهد خواست
هـاي متعـددي كـه منبـع          در ميان داسـتان   :  از سوي آمريكا   نشاندگي خميني   اثبات دست  - ه

شنيده اسـت، ايـن اسـتدالل هـم از          »  در قبال مشكالت ايران    وليت آمريكا ئمس «خبري راجع به  
توانـد     مـي  كرد كه چطور سـازمان سـيا        او هميشه به اين فكر مي     : دهان سرگرد پليس بيرون آمد    

بيني كند و تمامي اطالعاتي كه سـيا          ها را به اين خوبي پيش       اقدامات جنايتكاران و يا تروريست    
  و مهارت سيامسئلهبا توجه به اين . آمد داد، صد در صد درست از آب در مي پليس ايران مي  به  

 واقعاً طرفـدار  ها، سرگرد مزبور به اين نتيجه رسيده بود كه اگر دولت آمريكا     در ترور شخصيت  
 توانست انقالب را از پاريس رهبري كند و         چون خميني . كرد   را ترور مي   شاه بود، حتماً خميني   

  .كند  به طور پنهاني از او حمايت ميهنوز هم زنده است، پس حتماً آمريكا
منبع خبـري يكـي از      ): نگانيت براي بيگا  ؤغيرقابل ر  -محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

كند و روابـط نزديكـي    كارمندان با تجربه سرويس خارجي است كه فارسي را عالي صحبت مي    
 اطالعـاتي     گزارش هكنند  تهيه.  بود  در تبريز  ها دارد و تا همين اواخر سر كنسول آمريكا          با ايراني 

 ذكر شده از طريق يك منبـع ديگـر نيـز بـه              ريايي ايران را كه در اين گزارش در مورد نيروي د        
  . دست آورده است

 مـسئوليت   كننده گزارش گفت كه نيروي دريايي اسالمي ملي ايران          همين منبع اخيراً به تهيه    
ير دفاع گفته است كه هر چه سريعتر اين سپاه          كند و به وز     حفظ سپاه دريايي ايران را قبول نمي      
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 بـه دسـت     مـسئله كند اطالعات بيشتري در مورد اين         كننده گزارش سعي مي     تهيه. را منحل كند  
كننده گزارش اين منبع      تهيه. آورد كه به محض كسب اطالعات جديد آن را گزارش خواهد داد           

  . كند تلقي مي B3را 
  

  153سند شماره 
  1358 فروردين 29  ـ1979ل  آوري18  محرمانه 

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  4069 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  سندرم آمريكاستيزي: موضوع

  )هيچ اقدامي نياز نيست -شيتلگرام گزار -محرمانه ـ تمام متن( -1
البته با عرض معذرت از جين      (» سندرم آمريكاستيزي  «در طول دو هفته گذشته    :  خالصه -2
ريــشه ايــن . تــر شــده اســت هــاي سياســي نمايــان هــم در مطبوعــات و هــم در بيانيــه) فونــدا

سـازمان   تـأثير     كه تحت  ستيزي فداييان    است و غرب   آمريكاستيزي، پارانوياي ضدغربي خميني   
» ضـد  «ايـن ويـروس   . بخـشد    هستند و گروههاي ديگر نيز به آن شدت مي         آزاديبخش فلسطين 

اعتنـا    سبت به آن بـي    ها ن   چيزي بيشتر از يك شعار معمولي انقالبي است، و هر چند اكثر ايراني            
. گـذارد   مـي  تـأثير    هـا،   هاي تبليغاتي دارد به تدريج بر مردم، به ويژه بر جوان            هستند، ولي تالش  

  .پايان خالصه.  بايد فعالً شكيبايي به خرج دهدآمريكا
 كنـد، بلكـه هـدفش آشـنا سـاختن           تأكيـد جهت بر اين موضوع        سفارت قصد ندارد بي    -3

 آوريـل آغـاز شـد و بـه          1فزايش چشمگير روند آمريكاستيزي است كه از حـدود          مخاطبان با ا  
هـاي ضـد      افـزايش ايـن تـالش     . تدريج، خصوصاً در طول چهار روز گذشـته، افـزايش يافـت           

آمريكايي كيفيتي تقريباً جهان سومي دارد و مستقيماً از ايدئولوژي انقـالب اسـالمي و حـب و                  
 و برخي از حاميـان نزديـك او از يـك طـرف و گروههـاي                 اهللا خميني   هاي شخصي آيت    بغض

 هستند، از طرف ديگر     سازمان آزاديبخش فلسطين  تأثير    كه تحت  متعدد چپگرا، از جمله فداييان    
  . گيرد ريشه مي

هـاي    ند از اظهارات ضدآمريكايي رو به رشـد در روزنامـه           ظواهر نمايان اين روند عبارت     -4
 27زبـان در تـاريخ    هـاي خـارجي   كه تنها رسانه چاپي بعد از تعطيلي تمام روزنامه    (زبان    فارسي

هـاي ديگـر در تلويزيـون، و           و بلـوك   هاي متعلق بـه شـوروي       ، استفاده از برنامه   )مارس هستند 
  و يـا ژنـرال هـايزر       ها مبني بر اينكه با سـازمان سـيا           در محاكمه  اعترافات مقامات رژيم گذشته   

 كـه توسـط   )IRAN POOL( پـول   آوريل ايران17 تا 14اند نگاه كنيد به گزارش  همكاري داشته
 و  يـت ژنـرال هـايزر     مأمورشان به      جلسه محاكمه   و برنجيان در    ربيعي سپهبد).  ارسال شد  پاوچ

ها   دفاعيات صادقانه آنها هم در روزنامه     . خواندند، اشاره كردند     مي آنچه پايگاه جاسوسي آمريكا   
 كارمند ارشد ايرانـي بخـش اقتـصادي سـفارت را بـه            . چاپ شد و هم در تلويزيون پخش شد       

 آوريـل از بانـك بيـرون انداختنـد و بالفاصـله             9 در روز    هنگام ديدار منظمش از بانك مركزي     
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المللـي    سازمان ارتباطات بـين   كارمند ارشد ايراني    » .عامل امپرياليسم را بيرون انداختيم     «نوشتند
شـود در كميتـه       هنوز به دليل اتهامات نامشخص كه احتماالً به كارش در سـفارت مربـوط مـي               

كننـد و     شهروندان آمريكايي كه براي بخش خـصوصي كـار مـي          .  بازداشت است   تهران خميني
تر از يك ماه  ها خصمانه گويند كه مردم در خيابان ها، مي  همينطور اروپايي هنوز در ايران هستند،

  ).كشند فرياد سرمان ميو (كنند  پيش به ما نگاه مي
قطـع   « خواسـتار   آوريل خطاب به پاسداران انقـالب در قـم         16 در روز     شخص خميني  -5

كه اطالعات نيز اين عبارت را در تيتر اول خود چـاپ        (» صفت شد   هاي شيطان     دستان آمريكايي 
گوينـد كـه او نـسبت بـه      شناسند، حتي دستياران متجددترش، مي   را مي  آنهايي كه خميني  .) كرد

از سـخنان و    . دهـد    نسبت مي   دچار پارانوياست و اكثر مشكالت دوران شاه را به آمريكا          آمريكا
 در ايران را نيز     آيد كه او قصد دارد آخرين مظاهر نفوذ آمريكا          ين بر مي   چن اهللا خميني   رفتار آيت 
كننـد تـا     بازجويان و قضات دادگاههاي انقالب اسالمي مـدام متهمـان را وادار مـي             . از بين ببرد  

نامند، توضيح دهند و يا به دنبـال كـشف رابطـه              روابط خود را با آنچه آنها امپرياليسم غرب مي        
، نظيـر سـازمان روتـاري اينترنـشنال       (هـاي ديگـري        و يـا سـازمان     يم گذشته و سازمان سـيا     رژ

  . دار سازد  را خدشهگردند كه بتواند چهره آمريكا مي)  و غيرهفراماسونري
 تا پنج هفته پيش نسبتاً خيال راحتـي داشـتند حـاال گـزارش                چندين منبع دانشگاهي كه    -6
 تحصيل كرده بودند بدون اخطـار قبلـي در          دهند كه تعدادي از همكارانشان را كه در آمريكا          مي

اند، و در يـك مـورد         هاي انقالب برده    در برخي موارد، آنها را به كميته      . اند  خيابان دستگير كرده  
ظـاهراً ايـن امـر دارد    (تر محاكمه كردند  در يك دادگاه پايين» ها مك به آمريكاييك «هم به اتهام  

يك رابـط و دوسـت   ). شود در ايران انقالبي به يك جرم، حداقل يك اقدام مشكوك، تبديل مي        
 به مقام سفارت گفت كه تعدادي از دانـشگاهيان در حـال حاضـر بـدون                 صميمي ريچارد كاتم  

برند و مقامات سفارت بهتـر اسـت سـعي نكننـد،              گونه جرم مشخصي در زندان به سر مي       هيچ
شان تماس بگيرند زيـرا ممكـن اسـت           كنم سعي نكنند، مستقيماً با دوستان دانشگاهي        تكرار مي 

تا زمـاني كـه اوضـاع        «تعدادي از رابطان غير دانشگاهي سفارت نيز      . شود» بد تعبير  «مسئلهاين  
ي به مالقات در اماكن عمومي ندارند و تعدادي از آنها اصالً تمايلي به مالقات             تمايل» آرام نشود 

مسئول امور مطبوعاتي نيز مشكل مشابهي با تعداد زيادي از          . دهند  با مقامات سفارت نشان نمي    
تـر   فضاي حاكم بر روابط مطبوعاتي نيز از دو هفته گذشـته سـنگين  . خبرنگاران پيدا كرده است   

  .شده است
اي دارنـد   شناسيم و به هر طريقي با فداييان و ساير گروههاي چپگرا رابطه رادي كه مي اف -7

آمريكايي از حمايت و مساعدت كامل جنـاح چـپ برخـوردار              هاي ضد   اند كه تالش     ما گفته  به
 و ايـاالت  خاورميانههاي صلح   در ايران علناً به تالشنماينده سازمان آزاديبخش فلسطين  . است
ها و مطالـب    تاخته و استفاده از عباراتي نظير امپرياليسم و استعمارستيزي را در سخنراني متحده

اگر حرف برخي عناصر چپگرا را باور كنيم بايد انقالب ايران را صرفاً       . ديگر تشويق كرده است   
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البتـه  . هاي شيطاني براي كل منطقه دارد ند امپرياليسم بدانيم كه نقشه    حركتي براي رها شدن از ب     
زنند ولي به اعتقاد ما ايران بيشتر سـبك           هايي مي    نيز چنين حرف   ايستگاههاي راديويي شوروي  

ها براي پيـدا      يد ايراني تمايل شد . پسندد   را مي  و سياق جهان سومي سازمان آزاديبخش فلسطين      
مثالً يكـي از شـايعاتي      :  كمك كرده است   مسئلهكردن توطئه در هر وضعيت سياسي نيز به اين          

 تـصميم گرفتـه   آمريكا: چرخد اين است هاي تحصيلكرده دهان به دهان مي كه در محافل ايراني  
اگر اينطور نبـود، پـس چـرا        . ت كند تا سدي در مقابل كمونيسم باشد        حماي است كه از خميني   

تر و     را ترور نكرد؟ بنابراين نفوذ آمريكا در ايران هم قوي          توانست خميني    وقتي مي  سازمان سيا 
بـا  ) اين اسـت كـه يـا بايـد الـف     بسته به نظر شخصي افراد، نتيجه . هم ظريفتر از گذشته است    

تـر از     سـخت ) براي ثبات بخشيدن بـه ايـران همراهـي كـرد و يـا ب              ] آمريكا[تالش ابرقدرت   
  .كن كرد  را ريشههاي شيطاني غرب و امپرياليسم آمريكا گذشته سعي كرد تا ارزش

ه بـه خـاطر بـاور    دهد كه حتي انقالبيون مسلمان نيز ممكن اسـت گـا    مثال باال نشان مي   -8
بخش اعظم جمعيت     بنابراين،  . هايي بزنند   اند چه حرف    نداشتن موفقيتي كه خود به دست آورده      

 اند، ولي نبايد از     ستيزي قرار نگرفته  اين نوع آمريكا  تأثير    ، تا به حال تحت    ايران، حداقل در تهران   
آموزان دبيرسـتاني و دانـشجويان كـه چيـزي            ويژه بر دانش  تدريجي تبليغات غافل بود، به      تأثير  

  .ندارند] آمريكا[براي ارزيابي اين تبليغات و راهنمايي تاريخي براي آشنا شدن با وجهه مثبت 
برد و تا حدود زيـادي همـه    پس چه بايد كرد؟ سفارت در حالت بالتكليفي به سر مي  -]9[

داتر باشيم بهتر است، و شـكيبايي ظـاهراً بهتـرين           سر و ص     بنابراين، هر چه بي     همينطور هستند، 
تواند به    سر و صدا با رهبران مي       البته ديپلماسي صبورانه و بي    . توان انجام داد     است كه مي    كاري

معرفي سفير جديد احتماالً بهترين فرصتي      . بكاهد] آمريكاستيزي[مرور زمان از سفت و سختي       
تـر    ستيزي بدون وخـيم   هه مثبت جهت كاهش آمريكا     يك وج  ارائهتوان از آن براي       است كه مي  

  ناس                                                                          .كردن اوضاع استفاده كرد
  

  154سند شماره 
  1358 فروردين 30 ـ1979وريل  آ19                                                      محرمانه

    4129  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به
، منبـع   كـا زبان، وابستگان نظامي خارجي، مقامات سفارت آمري        هاي فارسي   روزنامه: عـمناب

68460008  
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي :كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  1979 آوريل 18 ـ 19گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 18 روز   12:00 سـاعت گذشـته از سـاعت         24اين گزارش وقـايع     ) محرمانه(:  خالصه -16



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

310

ادامـه  . هـاي بيـشتر     اعـدام : دهـد    را پوشـش مـي     1979 آوريـل    19 روز   12:00آوريل تا ساعت    
. اولـين بيانيـه شـوراي انقـالب       . ادامه تظـاهرات در حمايـت از طالقـاني        . مشكالت در سنندج  

 پلـيس   رئـيس معرفـي   . رتـش انظـم روز      رژه بي .  باشند نظر طالقاني  پاسداران انقالب بايد تحت   
و . در نيـروي زمينـي   معرفـي نماينـده وزارت دفـاع      .  با سالمتيان  گفتگوي سفير شوروي  . تهران

  . اخبار متفرقه
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
 شش نيروي گارد سلطنتي در اوايل صبح روز     :ها   ادامه اعدام  -الف) محرمانه( :جزييات -22

، دو ستوان و سه گروهبان كـه مـتهم          سرهنگ پرويز شميراني  .  آوريل اعدام شدند   18چهارشنبه  
، بر اسـاس گـزارش كيهـان      .  سپتامبر بودند، تيرباران شدند    8 در   به شركت در كشتار ميدان ژاله     

 در زندان بـه سـر        نفر ديگر از نيروهاي گارد سلطنتي به اتهام شركت در كشتار ميدان ژاله             138
  . برند مي

ها خاتمه نيافته است، ولي اشخاصـي كـه           هنوز اعدام ): محرمانه(كننده گزارش     ات تهيه ينظر
 نشانه خوبي بـراي     مسئلهشايد اين   . اند  اند مستقيماً در كشتار مردم دست داشته        اخيراً اعدام شده  

 در رژيـم     و آنهاي ديگري باشـد كـه تنهـا جرمـشان خـدمت             گناهاني نظير سرتيپ پرورش     بي
  .گذشته است

اگرچه شمارش نهايي آراءِ مربوط به انتخابات شوراي شهر         :  ادامه مشكالت در سنندج    -ب
 پايان يافته است ولي نام برندگان هنوز اعالم نشده و تا بهبـود يـافتن اوضـاع شـهر                    در سنندج 

ه، هستند در مسجد شـهر      زاد  رد، احمد مفتي  گروهي كه نماينده رهبر شيعه كُ     . اعالم نخواهد شد  
 نيز گـزارش داده اسـت       روزنامه آيندگان . اند  تحصن كرده و خواستار باطل شدن انتخابات شده       

كنند، اشغال ايستگاه راديو      ه حمايت مي  زاد   محل كه از يك جناح مذهبي رقيب مفتي        كه فداييان 
  . اند ه را محكوم كردهزاد به دست گروههاي حامي مفتي

طلبـي را     شوق كردها براي خودمختاري آتش جدايي     ): محرمانه(كننده گزارش      تهيه نظريات
ت در آينده نزديك بعيـد بـه        آميز اين نوع  مشكال      حل و فصل صلح   . سازد  ور مي   در ايران شعله  

طلبانه بيـشتري رخ   هاي جدايي كنيم كه تظاهرات و شورش بيني مي رسد، زيرا هنوز پيش   نظر مي 
  . خواهد داد

بـراي چهـارمين روز پيـاپي تظـاهراتي در تهـران و             :  تظاهرات در حمايـت از طالقـاني       -ج
هـا را     دانشجويان صـبح زود كـالس     . ي برگزار شد  اهللا طالقان   ت از آيت  هاي ديگر در حماي     استان

ترك كردند تا به تظاهركنندگان بپيوندند و ترافيكي را كه به خاطر رژه روز ارتش سنگين شـده                  
  . تر كنند  سنگين بود،

 سفر كرد و     به قم   بازگشايي شد و در همين حال طالقاني        در تهران  روز گذشته دفتر طالقاني   
اگر چه خبري از گفتگوي آنها پخـش نـشده اسـت، ولـي              .  داشت ديداري خصوصي با خميني   

دهد كه احتماالً گفتگوي آنها در مورد تغييرات عمده در نحوه اداره     گزارش مي  روزنامه آيندگان 
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  . كشور بوده است
اهللا شـماره يـك و دوي          كه آيـت   مسئلهصرف همين   ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

رهبـر بـا نفـوذ      شكاف عمده بين اين دو      . اند، نشانه خوبي است     كشور با يكديگر مالقات كرده    
 -تر شـدن رونـد اسـتقرار يـك كـشور اسـالمي جديـد خواهـد انجاميـد                    شيعه فقط به طوالني   

رو، كه محبوبيتش      با ذكاوت و ميانه    كار و طالقاني     مصالحه گفتگوهاي جامع و جدي بين خميني     
توانـد موجـب تحكـيم دولـت موقـت ايـران و        ير بسيار افزايش يافته است، مي در چند روز اخ   

هاي انقالب شود كه تا به حال مانع بزرگي بر سر راه دولت      و نفوذ شوراها و كميته     تأثير   كاهش
  . اند بوده
اي رسمي صـادر     شوراي انقالب براي اولين بار بيانيه     :  انتشار اولين بيانيه شوراي انقالب     -د
 شوراي  . و دادن اين اطمينان به ملت بود       اين بيانيه طوالني شامل تمجيد و تحسين طالقاني       . كرد

همچنين در ادامه اين بيانيه آمده بود       .  را صادر كرده است    مسئلهانقالب دستور رسيدگي به اين      
اجـازه   «و اينكـه  » اعتنـا نخواهـد بـود       هاي غيرقـانوني بـي     شوراي انقالب نسبت به فعاليت     «كه

  ».بازگشت رژيم گذشته را به كشور نخواهد داد
 و منـشور آن بـراي       محل اسـتقرار شـوراي انقـالب      ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

انـد كـه تحقيـق        هناشـناخت » گروهـي  «آنها در واقع  . ها يك راز است     سفارت و بسياري از ايراني    
كننـد و كـالً مـسئول         كنند، و تـصويب مـي       كنند، لغو مي    كنند، مجوز صادر مي     كنند، متهم مي    مي

  . افتند بيشتر چيزهايي هستند كه خارج از حيطه فعاليت دولت موقت اتفاق مي
 آوريل گـزارش    18 در روز     اطالعات روزنامه.  باشند  پاسداران بايد تحت كنترل طالقاني     - ه

هـاي     درخواست كـرده اسـت كـه پاسـداران كميتـه           هاي سازمان مجاهدين خلق     داد كه چريك  
، پاسـداران انقـالب     انياند كه تحت رهبـري طالقـ        آنها گفته .  باشند انقالب تحت كنترل طالقاني   

كارايي بيشتري در خدمت به خلـق و جلـوگيري از بازگـشت اسـتعمار و اسـتبداد بـه كـشور                      
 علنـي   اند كه وظايف و اختيارات شوراي انقالب        آنها همچنين درخواست كرده   . خواهند داشت 

ن بايد داراي   وزير بازرگا   اند كه نخست    آنها گفته . ت كامالً مشخص گردد    آن با دول    شود و رابطه  
  .اختيارات كافي براي اداره دولت باشد و هيچ مرجع ديگري نبايد در امور دولت دخالت كند

دنبال كردن بازيگران اصلي و نقشي كـه در حمايـت           ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
ايم سـر از ايـن پـازل          هنوز نتوانسته . شود  تر مي   كنند هر روز مشكل     ي اسالمي ايفا مي   از جمهور 

هاي صورتي و قرمـزي را        جديد ايراني در بياوريم و يا دشوارتر از آن، معناي طيف وسيع رنگ            
حداقل آنچه مسلم است اينكه برخي مجاهدين شديداً از طالقاني          . كه در زمينه آن است بفهميم     

 دوباره سر   اند، حزب توده    هاي زيرزميني شده     مشغول فعاليت  ند، برخي از فداييان   كن  حمايت مي 
، )آنهـا قـبالً يـك كـانون بودنـد         (برآورده است، اتحاديه آزادي خود را حزب اعالم كرده است           

 با هـشدار در      نفوذ كرده است، جبهه دموكراتيك ملي      لي در جبهه م   سازمان آزاديبخش فلسطين  
 بـار   هاي دموكراتيك است ابراز وجود كرده است، و خمينـي           مورد تهديدهايي كه متوجه آزادي    
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  .شود آورتر مي تر و بهت كننده  روز گيجاين پازل هر. ها را تهديد كرده است ديگر آمريكايي
 اعالم شـد برايمـان ثابـت كـرد كـه            رژه روز ارتش كه به فرمان خميني      :  رژه روز ارتش   -و

. ديـده، و تحـت فرمـان    نيروهاي نظامي ايران همه چيز هستند غير از نيرويي با انـضباط، تعلـيم           
 برگزار شد مـورد اسـتقبال پـر شـور           اي كه روز گذشته در تهران       يختهنظم و به هم ر      نمايش بي 

هـاي    ناظران داخلي قرار گرفت، ولي به هيچوجه رنگ و بويي از رژه عـالي و نمـايش سيـستم                  
 و  راننده دفتـر وابـسته نظـامي آمريكـا        . تسليحاتي مدرن كه قبالً در ايران ديده بوديم، نبرده بود         

 را در ايـن رژه      APCگوينـد كـه تعـدادي تانـك چيفـتن و              وابستگان نظامي ساير كـشورها مـي      
  . افزار نظامي ديگري را به نمايش نگذاشته بودند اند، ولي عمدتاً سخت ديده

شـد، توقـع و انتظـار مـا           بيني مـي   همانگونه كه پيش  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
هـا،    نظـر ايرانـي    با وجود اين، از نقطه    . اي ديدن يك رژه نظامي پرابهت برآورده نشد       ها بر   غربي

رژه ارتشي كه مورد تحقير قرار گرفته، نيروي ژاندارمري كه استهزا شـده، و پليـسي كـه بـه آن          
عـالوه بـر ايـن، همـه تماشـاي رژه           . آمد  اعتنايي شده بود، يك موفقيت عظيم به حساب مي          بي

 حتي اگر رژه گروهي به هم ريختـه و بلنـد و كوتـاه و نيمـه يونيفـورم          ؛دارندنظامي را دوست    
  .باشد) و حيران( پوشيده و يك گروه موسيقي بدنواز 

ســاي جديــد ادارات پلــيس و ؤ نــام رروزنامــه فارســي زبــان اطالعــات:  پلــيس تهــران-ز
 پلـيس بـه     رئـيس ر،  پو   اين فهرست نام سرهنگ بني     رأسدر  . ها را منتشر ساخته است      كالنتري

 نفـر   8ها كـه       جديد كالنتري  رؤساي نفر و    21ساي جديد ادارات پليس كه      ؤر. خورد  چشم مي 
هـا طـي دو مرحلـه         طبق گزارش اطالعات كميته   . هايي از سروان تا سرهنگ دارند       هستند درجه 

كنند و سـالح      هاي فرعي را تعطيل مي      هاي اصلي، كميته     اول كميته  در مرحله . بسته خواهند شد  
هـاي   در مرحله دوم و پس از تكميل مرحلـه اول، كميتـه      . دهند  آنها را به اداره پليس تحويل مي      

  . اصلي وظايف خود را به اداره پليس محول خواهند ساخت
 تاريخي بـراي تعطيلـي      اگر چه هيچ دوره زماني و يا      ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
ها اقـدامي بـسيار بجـا و          هاي محلي اعالم نشده است، ولي برنامه تعطيلي تدريجي كميته           كميته

  . ضروري است
در ايـران،  . بديهي است كه همه داوطلبانه سالح خود را به اداره پليس تحويل نخواهنـد داد        

 و 3-هاي ژ كند تفنگ تهديد ميها را به يك اندازه  ها و خارجي بزرگترين خطري كه جان ايراني    
ديـده ولـي عمـدتاً بـدون      تر ديگري است كه به دست غيرنظاميان گاه تعلـيم          هاي كوچك   سالح

  . صالحيت افتاده است
 در ايران،   سفير شوروي : ، كفيل وزارت امور خارجه     و سالمتيان   گفتگوي سفير شوروي   -ح

، ديـدار و    ، روز گذشته با معاون سياسـي وزارت امـور خارجـه، احمـد سـالمتيان               دوفوينوگرا
توجه دولت موقت ايران را به قدرت نيروهاي آمريكايي حاضـر در             «سفير شوروي . گفتگو كرد 

جلـب  »  در شـرق دريـاي مديترانـه       اسرائيلان صلح مصر و      و خطر حاصل از پيم     اقيانوس هند 
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 مخالفت با  در پاسخ گفت كه سياست ايران در اقيانوس هند  ها، سالمتيان   بر اساس گزارش  . كرد
 نيـز   او در مورد وضـعيت خاورميانـه      . اين منطقه است  هاي خارجي در      هر گونه دخالت قدرت   

 را محكـوم    اسـرائيل گفت كه موضع ايران كامالً مشخص است و ايـران پيمـان صـلح مـصر و                  
  . كند مي

 از  ها براي اشاعه احساسات ضـدآمريكايي در خاورميانـه          روس: ات مركز تهيه گزارش   ينظر
 خيلي مايليم بدانيم آيـا سـالمتيان      .  هم استثنا نيست   كنند، و وينوگرادوف    هر فرصتي استفاده مي   

 دهند هم حرفي زده اسـت يـا          جوالن مي   كه آزادانه در اقيانوس هند     در مورد نيروهاي شوروي   
  . خير

 را  ايرج داورپنـاه  ) ارتش(وزير دفاع سروان    :  معرفي نماينده وزير دفاع در نيروي زميني       -ط
 فرمانـده محافظـان   سـروان داورپنـاه   . به عنوان نماينده خـود در نيـروي زمينـي منـصوب كـرد             

 داشـت و بـه مـصدق كمـك          او قبالً همين وظيفه را در زمان مصدق       . ن بود وزير بازرگا   نخست
او سابقه بازداشت و حبس را دارد، ولي وظايفش .  بگريزدكرده بود تا از دست سرهنگ ناصري      
  .در اين پست جديد مشخص نيست

 زبان پوشش خبري متوسطي بـه        هاي فارسي   هروزنام): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
هنوز اهميت اين انتصاب برايمان مـشخص       .  در اين پست جديد دادند     انتصاب سروان داورپناه  

  . آوري اطالعات در اين ارتباط هستيم نيست، ولي درصدد جمع
  : اخبار متفرقه-ي
يچكس حق ندارد به صرف اتهامِ داشـتن بطـري          وزير، گفت كه ه     يزدي، معاون نخست  ) 1(

او افـزود كـه دولـت موقـت         . مشروب و آمدن بوي مشروب از دهان كسي او را مجازات كنـد            
ما وابستگان نظامي اميـدواريم كـه پاسـداران         . ها دست ندارد    ها و مجازات    مستقيماً در بازداشت  
  . گوش كنندانقالب به گفته يزدي

.  اعالم كرد كه در سال جاري قيمت بنزين افزايش نخواهد يافتشركت ملي نفت ايران) 2(
 درصدي قيمت بنـزين در هـر سـال را از كارهـاي خـود                25وزير لغو سياست افزايش       نخست

يتر بـاقي    ريال به ازاي هر ل     12 ريال به ازاي هر ليتر و بنزين سوپر          10بنزين معمولي   . شمارد  مي
  .ها را داشتند ها توقع كاهش قيمت بعضي از ايراني. خواهد ماند

 اخيرًا اسـتعفا داد، زيـرا كـارگران خواهـان            آبادان -ت مديره شركت ملي نفت ايران     أهي) 3(
تند و متعلـق بـه رژيـم        هاي خـوبي نيـس      گفتند كه آنها آدم     كارگران مي . استعفاي آنها شده بودند   

  . گذشته هستند
ما از اين دست كارگران كه اصرار بر تغيير مـديريت دارنـد،             ) محرمانه: (كنندگان  نظريه تهيه 

تجربـه   شود بسيار مديران كم بيني مي پيش. ايم هم در بخش عمومي و هم خصوصي، بسيار ديده      
امه مشكالت نه تنها در سـطح پـايين         كنيم كه شاهد اد     بيني مي   ما پيش . و ناكارآمد سر كار بيايند    

  .كه در سطوح عالي مديريت باشيم



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

314

  155سند شماره 
  محرمانه

 1358 ارديبهشت 2 ـ 1979 آوريل 22   6846016579: شماره گزارش
      تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   1979 آوريل 21 ـ 22،  گزارش وضعيت ايران:موضوع
بـه   (12در دوره زمـاني سـاعت       اين گزارش دربرگيرنده اطالعاتي     ) محرمانه: (خالصه -16

وارد اين اطالعات مشتمل بر مـ . .باشد  مي 79 آوريل   22 روز   12 تا ساعت    21روز  ) وقت محلي 
 در  اطالعات مربوط به اعدامهاي جديد، بازگشت بـه كـار كارمنـدان شـركت نفـت               : ذيل است 

هـا    آبادان، درخواست از گروههاي مختلف براي توجه به روز كارگر، تداوم مناقشات و ناآرامي             
يت تجهيزات مربوط بـه  ؤ، رم خميني با اماهاي تهران اعضاي ارشد كميته در شهر نقده، مالقات  

  . هاي مربوط به روز ارتش در استانهاي مختلف  متحد و رژهسازمان ملل
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
شنبه شـب اخيـر، سـرهنگ محمـد           سه -1. اعدامهاي جديد  -الف) محرمانه: ( جزييات -22

مقـام سـابق     ي قـائم  اهللا جعفـر   ، و سرهنگ فـضل     شيراز  سابق سازمان ساواك   رئيس طاقي جوان 
  .  اعدام شدند و شيرازپليس به اتهام قتل عام، فساد و سركوب آزادي مردم در تهران

عـام   ، به اتهـام قتـل     ، فرمانده سابق نيروهاي نظامي شهر خرمشهر       سرهنگ مهدي اشرفي   -2
  . ، اعدام شددفاع خرمشهر مردم بي

 كـه خـود را در نقـش يـك روحـاني              اعضاي ساواك  ه، از زاد  احمد علم   در شهر همدان   -3
  . گناه اعدام شد جازده بود، به جرم شكنجه و قتل مردم بي

 سابق زندان محلـي و سـتوان        رئيس،   ستوان حسن شكري   ، دادگاه انقالب   در شهر مالير   -4
رض، محـارب شـناخته و      اال   را به اتهام فـساد فـي        اسبق پليس مالير   رئيس،  نجفيمحمد تاخي   

  . محكوم به اعدام نمود
از سـويي ديگـر،     . ساي سابق ژاندارمري به دار آوريخته شد      ؤ، يكي از ر    در شهر دهاقان   -5

 كه منجـر    ر به جرم هدايت سربازان براي سركوب تظاهرات ضدشاه در اصفهان          پو  بهرام حسيني 
  . گرديد، مجرم شناخته شده و به اعدام محكوم شد» گناه هزاران فرد بي«به قتل عام 

ي  نفـر از مـردم، سـرهنگ محمدمهـد         50، دادگاه پس از اسـتماع شـهادت          در خرمشهر  -6
 مجـروح نيـز بـه    134 نفـر شـد و   34 را به جرم صدور حمله به مردم، كه منجر به قتل        اشراقي

  . دنبال داشت، را مجرم شناخته و به اعدام محكوم كرد
االرض و قتل مردم       نيز يك گروهبان و يك افسر پليس به جرم فساد في            در شهر اردبيل   -7
پنج نفر ديگر از همدستان ايـن افـراد بـه           . اه، مجرم شناخته شده و به اعدام محكوم شدند        گن  بي

  . حبس محكوم شدند
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 رئيس، بنا به درخواست حسن نزيه.  به محل كار بازگشت كارمندان شركت نفت آبادان    -ب
كارمنـدان  .  به محل كار خود بازگـشتند      ، كارمندان پااليشگاه نفت آبادان    شركت ملي نفت ايران   

مشي و سياست    پااليشگاه در اعتراض به عدم تفويض اختيار الزم به نزيه در راستاي تعيين خط             
زانـه بـيش از    نزيه فاش كرده است كه ايران در سال جـاري رو          . گذاري امور، استعفا داده بودند    

 كرده است كـه ايـن كـشور بـه           خاطرنشان ميليون بشكه نفت توليد نخواهد كرد؛ وي         4 تا   5/3
  .  ادامه خواهد داد و افريقاي جنوبياسرائيلفرايند صادرات نفت به تمامي كشورها به جز 

 ملـي مجاهـدين، شـاخه سياسـي         جنـبش :  درخواست براي توجه به روز جهاني كارگر       -ج
، از تمامي اقشار مردم درخواست كرده اسـت كـه در مراسـم              سازمان مجاهدين چريكهاي خلق   
  مي شركت نمايند و از كارگران نيز خواسـته اسـت كـه بـه               1بزرگداشت مقام كارگر در تاريخ      

  . نمايندمقدمات الزم براي اجراي مراسم كمك تأمين 
 كه اجراي مراسم روز كارگر، اقدامي است  اند   در بيانيه خود خاطرنشان كرده     مجاهدين خلق 

كه همواره يا در حال حفـظ و حراسـت از           » بزرگداشت زحمت كشان و كارگراني     «در راستاي 
ط، حـزب   در همين ارتبا  . ملت هستند و يا در حال به گردش درآوردن چرخهاي صنعت كشور           

كرده و از اقشار مختلـف       تأكيد    نيز بر اهميت توجه و بزرگداشت روز كارگر        جمهوري اسالمي 
  . كارگران درخواست كرده است كه در راهپيمايي اين روز شركت نمايند

اعـراب محلـي    يك منبع غيرموثق گزارش داده است كه        :  تسليح اعراب محلي خوزستان    -د
. انـد    روسي و هفت تير، به طور كامـل مـسلح شـده            AK4 به وسيله سالحهايي از نوع       خوزستان

. شـود    قاچاق مـي   شايان ذكر است كه اين نوع تسليحات به صورت كامالً آشكارا در مرز عراق             
اي در    حرفـه   و كارگران نيمه   اي  اعراب در دسته هاي گسترده و به دو صورت كارگران غيرحرفه          

صنعت نفت مشغول به كار هستند؛ سابقاً نحوه تعامل و رفتار اين افراد با يكديگر به ترتيبي بود              
  . بود] از ديگر كارگران شاغل[كه به راحتي قابل شناسايي متمايز 

 تسليح باعث بروز تنشهاي درون گروهي شده كه چنـدين كـشته بـه               مسئلهدر حال حاضر    
با سوءاسـتفاده   [ باعث شده است كه عناصر تبهكار،        مسئلهافزون بر اين، اين     . داشته است دنبال  

 24ها از محافظين      در شهر اهواز، اغلب خانه    . نندكاقدام به سرقتهاي مسلحانه كالن ب     ] از شرايط 
  . برند ساعته بهره مي

هـاي    ، سـكه  پهلـوي هـاي طـالي       به منظور جايگزيني سكه   : هاي جديد طال     ضرب سكه  - ه
هـا در يـك    بر روي اين سـكه   .  ضرب شده است   جديد طال با نام سكه آزادي توسط بانك ملي        

 و در طرف ديگر طرح كاشيكاري عصر صفوي همـراه بـا              در مشهد  طرف طرح حرم امام رضا    
  . حكاكي شده است» علي«نام 

و در طرف ديگر سال » اولين بهار آزادي« طرفين اين سكه، عبارت عالوه بر اين، در يكي از
وآغـاز  [ها با پايان هر سال        سال حك شده بر روي سكه     .  نقش خواهد بست   1358ايراني يعني   
هـا حـك      بر روي سـكه   » دومين بهار آزادي  «سال آينده، عبارت    . تغيير خواهد كرد  ] سال جديد 
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  . خواهد شد
در جريـان   .  ادامه داشـت   خشونتها امروز هم در شهر نقده     : قدههاي شهر ن     تداوم ناآرامي  -و

، فرمانـدار شـهر از      محمـد مهـدي عبـاس     . اند   نفر زخمي شده   30 نفر كشته و     10اين خشونتها   
اه حـل   طرفين درخواست كرده است كه دست از خشونت و شليك گلوله بردارند تا بتوان به ر               

  . مناسبي دست يافت
 نفر آنها مـسلح بودنـد       13000 كرد در حالي كه      33000خشونتها زماني آغاز شد كه حدود       
ناگهان صداي شليك يك گلولـه بـه گـوش رسـيد و             . در يك استاديوم ورزشي گرد هم آمدند      

در جريان خروج هراسـان جمعيـت، چنـد         . حضار سراسيمه به بيرون از ورزشگاه هجوم بردند       
مـردم سـنگرهايي از جـنس       . له از تفنگها شليك شد و در نتيجه چنـد نفـر زخمـي شـدند               گلو
  . رسد اند و صداي شليك گلوله مدام به گوش مي هاي شن در جاي جاي شهر ايجاد كرده كيسه

 طـرفين   بـه ) يكـشنبه ( امروز   1600، وزير كشور، تا ساعت      آقاي جوادي : كننده نظريات تهيه 
مهلت داده است كه دست از خشونت بردارند و در غير اين صورت سربازان را به منظور ايجاد               

  . ها به آن شهر اعزام خواهد كرد آرامش و توقف ناآرامي
 14 رؤسـاي  صـبح روز پنجـشنبه    :  با امام خمينـي     ديدار اعضاي ارشد كميته هاي تهران      -ز

آوري   ها مـسئوليت ايـن نهـاد را جمـع           نماينده كميته .  مالقات كردند   با امام خميني   كميته تهران 
سالح از بين عموم مردم جامعه و هدايت و رهبري محافظين انقـالب در راسـتاي حمايـت از                   

  .مي معرفي كرده استصلح و ثبات و تقويت دولت موقت اسال
وي تصريح كرده است كه به دليل فقدان يك سلسله قوانين و مقررات مـدون و بـا عنايـت          

هـا بـروز      هـا در كميتـه      ها و ناهماهنگي   نظمي  به عدم هماهنگي بين برخي اعضا، گاهاً برخي بي        
  . كرده است

 خمينـي . هـا را صـادر نمـود    سـازماندهي مجـدد كميتـه    دستورالعمل   به همين دليل، خميني   
هـاي عناصـر      امنيـت كـشور، سـركوب توطئـه        تـأمين    ها   كرده است كه هدف كميته     خاطرنشان

ضدانقالب، دستگيري عناصر رژيم سابق، حفاظـت و حراسـت از پادگانهـا و مراكـز دولتـي و                   
  . حفاظت از مرزهاي كشور است

كرده است كه مادامي كه نيروهاي مسلح تمـامي عناصـر            تأكيد    در جريان اين ديدار    مينيخ
  .اند، پاسداران انقالب اسالمي بايست به فعاليت خود ادامه دهند سالح نكرده فاسد را خلع
اقدامي اسـت   ] شاهنشاهي[ دستگيري و بازداشت عناصر گارد        اظهار داشته است كه    خميني

  . كه هم دولت و هم ملت الجرم ناگزير به انجام آن هستند
 كرده است كه هدف اين قبيل تظـاهرات،         خاطرنشانهاي اخير      با اشاره به راهپيمايي    خميني

ها توسـط     كرده است كه اين راهپيمايي     تأكيد   ت؛ وي ايجاد جو بحث و مجادله در بين مردم اس        
، و با هدف اخالل در امنيت و ثبات جامعه         آمريكانشانده بيگانگان، به احتمال زياد       عناصر دست 

  . طراحي و هدايت شده است
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نفـت، اورانيـوم و مـس ايـران را بـه            توانند به راحتي       افزوده است كه بيگانگان نمي     خميني
شوند تا اتحاد و يكپارچگي اين كـشور          اي متوسل مي    فراموشي بسپارند و در نتيجه به هر حربه       

  . را از بين ببرند
هـا در خـصوص       اي كـه روزنامـه      با وجـود مطالـب گـسترده      ) محرمانه: (كننده نظريات تهيه 

هـاي    اند، تاكنون همكاري و تعامل اندكي بين كميته         ها منتشر كرده     به كميته  دستورالعمل خميني 
هر منطقه براي خود يك فرمانده دارد و كـم و بـيش هركـاري كـه                 .  صورت گرفته است   تهران
  . كند خواهد مي مي

 خـود  اين جانب بر اين باورم كه زماني كه نيروهاي نظامي موفق بـه تجديـد قـوا و تثبيـت               
  .ها را مجبور به استعفا خواهند نمود شوند، برخي عناصر كميته

يكي از اعضاي سفارت گزارش داده اسـت كـه در           :  متحد  تجهيزات سازمان ملل   رؤيت -ح
 سه خودرو پنچر مشاهده كرده است؛ اين سه خودرو كـه            آهن شهر ورامين    نزديكي ايستگاه راه  

نكتـه  .  و كـاميون بودنـد     APC قرار داشتند، از نوع جيپ،       احتماالً در مسير ريلي به سمت مشهد      
  .  متحد حك شده بودشايان توجه اين كه بر روي هر سه خودرو آرم سازمان ملل

سـت كـه ايـران از       احتماالً ايـن خودروهـا مربـوط بـه زمـاني ا           ) محرمانه: (كننده  تهيهنظريه  
به احتمال زياد اين خودروها در حال اعـزام         . گيري كرد    كناره نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل    

  .اند؛ البته داليل اين اعزام بر ما پوشيده است  بودهبه مشهد
ه است كـه جمعـه      منبع گزارش داد  : هاي مربوط به روز ارتش در استانهاي مختلف          رژه -ط

، ، همـدان  شب اخيـر تلويزيـون بـا پوشـشي گـسترده، رژه روز ارتـش را در شـهرهاي شـيراز                    
در تصاوير پخش شده تعداد بسيار زيـادي    .  به تصوير كشيده است     و ساري  ، اصفهان بندرعباس

منبع گزارش داده   . كاميون نشان داده شد     توپ و ديگر ادوات نظامي سوار بر       تانك، چتر نجات،  
بـه گـزارش منبـع،      .  بوده است  تر از رژه تهران    تر و منظم   ها به مراتب هماهنگ     است كه اين رژه   

 بـوده و از لحـاظ شـكل          تهـران  تـر از رژه      به مراتب زيباتر و منظم      و بندرعباس  هاي شيراز   رژه
  .  داشته استاي با رژه تهران ظاهري تفاوت عمده

به رغم وجود آرامش نـسبي در اطـراف سـاختمان سـفارت در              ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
ي يك منبع خبـر   . پيوندد  روزهاي اخير، هنوز در برخي خيابانهاي شهر خشونتهايي به وقوع مي          

گزارش داده است كه پنجشنبه شب، در جريان درگيري بين دو كميتـه مجـزا، سـه نفـر كـشته                     
اين درگيري در خيابان تخت جمشيد، كه در محدوده ساختمان سـفارت قـرار دارد، بـه                 . شدند

  .وقوع پيوست
 كرد كه در شـب      خاطرنشانيك منبع ايراني كه به خوبي براي اينجانب شناخته شده است،            

ترين تعداد سرقت مسلحانه از بانكها، البته بـه نـسبت روزهـاي اخير،حـادث شـده                 گذشته بيش 
اين منبع بر اين باور است كه مادامي كـه عمـوم مـردم حـق حمـل سـالح دارنـد، ايـن                        . است

  .  رويدادها همچنان ادامه خواهد داشت
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  156سند شماره 
  1358  ارديبهشت3 ـ1979وريل  آ23                                                     محرمانه

    4244  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعي، پرسنل دفتر زبان، مقامات سفارت آمريكا هاي فارسي روزنامه: منابع
   ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي :كننده گزارش هيهت

   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش  تأييدمقام
  1979 آوريل 22 ـ 23گزارش وضعيت ايران، : موضوع

 22 روز   12:00 سـاعت گذشـته از سـاعت         24 اين گزارش وقـايع      )محرمانه (:الصه خ -16
پلـيس  . ادامه درگيري در نقده   : دهد   را پوشش مي   1979 آوريل   23 روز   12:00آوريل تا ساعت    

، كفيل وزارت امور    وزير  نخستيزدي، معاون   . گيرد  وزير را بر عهده مي      ملي حفاظت از نخست   
ورود مقامـات آمريكـايي بـه برخـي دفـاتر           .  ديدار پرسنل ارتش با امام خميني      .شود  خارجه مي 

  . قرنيسپهبدنظامي و اخبار متفرقه و ترور 
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
هـاي در حـال       به كردها و تـرك    : هاي در نقده     ادامه درگيري  -الف )محرمانه: ( جزييات -22

 ديروز مهلت داده شـده بـود تـا          16:00 تا ساعت     واقع در استان آذربايجان غربي     جنگ در نقده  
آتش بس را رعايت كنند، و يا در غير اين صـورت نيروهـاي اسـالمي ملـي بـراي فرونـشاندن        

ها، تيرانـدازي شـديد همچنـان در شـهر            ولي بر اساس گزارش   . ها مداخله خواهند كرد     ناآرامي
 به مقامات اطالع داده است كـه مـردم از قبـضه    )رضاييه( ستاد لشكر اروميه   رئيسادامه دارد و    

دهند كـه     رش مي منابع خبري گزا  . كنند   به سرقت رفته بود، استفاده مي      توپي كه از پادگان مهاباد    
شـود جنـگ بـه صـورت        گفته مي . اند  ها كشته شده     نفر در اين درگيري    80 تا   70تا به حال بين     

 سـتاد ارتـش     رئيس از سوي وزير كشور و       16:00االجل ساعت     ضرب. خانه به خانه ادامه دارد    
ـ    سرلـشگر  سـتاد نيروهـاي مـسلح،        رئيس. صادر شده است   د ابتـدا اعـالم كـرد كـه          ناصـر فرب

اند تا مواضع دشمن را شناسايي كننـد          هواپيماهاي فرماندهي نيروي هوايي به منطقه پرواز كرده       
 اعـزام خواهنـد      به نقده  و پرسنل نظامي در بعدازظهر همان روز از نزديكترين پادگان در اروميه           

 بعداً گزارش داد هواپيماهاي شناسايي بـه دليـل بـارش            ميهبا وجود اين، فرمانده لشكر ارو     . شد
بر .  گفت كه اميدوار است ارتش مجبور به مداخله نشود         دفرب. باران شديد قادر به پرواز نشدند     

انـد تـا       اعزام شده  زديك شهر به نقده   هاي بعدي، نيروهاي نظامي از يك پادگان ن         اساس گزارش 
، اميرانتظـام  را عبـاس     مـسئله اين  . كنترل شهر را كه رو به وخامت نهاده است، به دست بگيرند           

 در يك مصاحبه مطبوعـاتي      اميرانتظام. ، اعالم كرد  وزير  نخستسخنگوي اصلي دولت و معاون      
بشوند، ولي  ) نقده( وارد شهر    16:00فته كه ابتدا تصميم بر اين بود كه نيروهاي ارتش ساعت            گ

  . به شهر بفرستيم12:00به علت وخامت اوضاع، بعداً تصميم گرفتيم كه نيروها را ساعت 
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، امروز صبح راديو به نقل از فرمانـده لـشكر اروميـه           ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
مـدتها بـود    . است» بسيار خطرناك و بحراني    «، گزارش داد كه اوضاع در نقده      سرهنگ صديقي 

كه نمايندگان كُرد خواهان كمك دولت براي جلوگيري از درگيري در اين منطقه بودند، ولي به                
. صميم به اعزام نيرو گرفته است، كار از كار گذشته باشـد           رسد حاال كه دولت باالخره ت       نظر مي 

  .اميدوار هستيم كه درگيري فعلي و مداخله دولت مشكالت اين منطقه را حل كند
امروز طـي مراسـمي بـا       : گيرد  وزير را بر عهده مي       پليس ملي وظيفه حفاظت از نخست      -ب

وزيري، پليس ملي وظيفه محافظـت از ايـن           ر نخست  در دفت   مهدي بازرگان  وزير  نخستحضور  
هاي ماه فوريه بـر عهـده       وزيري از زمان ناآرامي     حفاظت از كاخ نخست   . نهاد را بر عهده گرفت    

 از همافرها بـه خـاطر انجـام وظيفـه           وزير بازرگان  نخست. بود) پرسنل نيروي هوايي  (همافرها  
  .خت كه جايگاه آنها در تاريخ انقالب محفوظ خواهد بود ساخاطرنشانقدرداني كرد و 

  .  است پليس ملي سرهنگ مجلليرئيس): محرمانه( مركز تهيه گزارش نظريات
امروز رسماً در مقام كفيل وزارت امور خارجه شروع به كار             وزير،    ، معاون نخست   يزدي -ج
وزير در امور انقالب، به مقـام كفالـت       ، معاون نخست  م شده بود كه ابراهيم يزدي     قبالً اعال . كرد

 كه پس از استعفاي هفتـه پـيش كـريم           مهدي بازرگان . وزارت امور خارجه منصوب شده است     
 را در مقـام كفيـل وزارت         خواهد داشت، يـزدي     اداره امور اين وزارتخانه را در دست       سنجابي

 داليل خود براي استعفا را ناتواني دولت براي انجـام           سنجابي. امور خارجه منصوب كرده است    
رت امـور خارجـه بـه        امروز براي ديدار با مقامات وزا      يزدي. ها و پيشرفت ذكر كرده بود       برنامه

 مـستقيماً بـر     وزيـر بازرگـان    ، نخست او گفت كه پس از استعفاي سنجابي      . اين وزارتخانه رفت  
 بـه  من از طرف آقاي بازرگان«:  همچنين گفتيزدي. امور اين وزارتخانه نظارت خواهد داشت   

مقام كفالت وزارت امور خارجه منصوب شدم و تا زماني كه معاون جديد در امـور انقـالب و                   
  » .يا يك وزير جديد براي امور خارجه تعيين شود، در اين پست مشغول به خدمت خواهم بود

تا زماني كه فرد ديگري براي وزارت امـور خارجـه           ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
  بر اين وزارتخانه نظارت خواهد داشت و دكتر يـزدي           مهدي بازرگان  وزير  نخستشود،  معرفي  

كننده گزارش هنوز هيچ چيزي در مورد اينكه چه كسي وزير             تهيه. نيز كفيل وزارت خواهد بود    
  . امور خارجه خواهد شد و چه زماني نشنيده است

پرسنل گردان دوم نيروي زمينـي روز گذشـته بـراي اداي            : سنل ارتش با خميني    ديدار پر  -د
بـه جمعيـت    خطاب خميني. آمدند  گردهم   در قم  احترام به رهبر انقالب در مقابل منزل خميني       

ارتش يك ارتش اسالمي است و همه ما         «.گفت كه ملت و ارتش بايد از يكديگر حمايت كنند         
 ما آمديد و بايد هر وقت ملت بـه يـاري             وقتي كه به شما نياز بود به ياري       . حافظ اسالم هستيم  

ايي كه  آنه. ها را خنثي كنيد     شما هم بايد مثل ملت توطئه     . شما نياز داشت، به كمك آنها بشتابيد      
اميـدوارم آنهـا موفـق      . اندازند ضدانقالب هستند و مسلمان نيـستند        بين ملت و ارتش تفرقه مي     

ها و سلـسله مراتـب ارتـش را رعايـت             خواهم كه سياست    من از همه پرسنل ارتش مي     . نشوند
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  ».شود شود و وقتي ارتش ضعيف شد، كشور و اسالم ضعيف مي كنند، وگرنه ارتش ضعيف مي
شـماري اسـت كـه        اين يكي ديگر از ديـدارهاي بـي       ): محرمانه(تهيه گزارش   ات مركز   ينظر

كننده گزارش مسلم است كه       براي تهيه .  داشته است  هاي گذشته با خميني     پرسنل ارتش در هفته   
.  اسـت  ثر از ديـدگاه خمينـي     أايده ديگران براي احياي ارتش جهـت كنتـرل كـشور كـامالً متـ              

كننده گزارش اخيراً فرصت يافته است تا از نزديكي برخي پادگانهاي ارتـش عبـور كنـد و                    تهيه
از . تعداد زيادي از پرسنل ارتش را با يونيفورم در داخل و خارج پادگانها مشاهده كـرده اسـت                 

يابـد، هـر چنـد        ج توان خـود را بـازمي      آيد كه ارتش دارد به تدري       شواهد و قرائن اينگونه برمي    
  . رعايت سياست و سلسله مراتب در ارتش هنوز مشخص نيست

ت نظـامي و مركـز      أدر هفته گذشته، اعضاي هي    :  ورود مقامات آمريكايي به دفاتر نظامي      - ه
 در ساختمان فرعي منطقه  و سفارت اجازه يافتند به دفاتر نظامي آمريكامستشاران نظامي آمريكا

هـا و سـوابق       آنهـا پرونـده   .) ساختمان فرعي در خارج از مجتمع خليج قرار دارد        . (خليج بروند 
. انـد    را از آنجا خارج كرده     JAGاداره آموزش، اداره امور عمومي، اداره پرسنل غيرنظامي و اداره           

هيـزات الكترونيكـي ديگـر از       هـا و تج     هـا، دوربـين     سفانه تمام دستگاههاي ويديو، تلويزيون    أمت
و خدمـه توانـستند     فرماندهي هوابرد نظامي    روز گذشته فرمانده    . ساختمان به غارت رفته است    

اي كه در حيـاط آنجـا         محموله.  بروند به قسمت فرماندهي پروازهاي نظامي در فرودگاه مهرآباد       
هـا و يـا       هنـوز سـوابق و پرونـده      .  اسـت  بود و وسايل شخصي از داخل ساختمان خارج شـده         

  .تالش براي انتقال اين اقالم ادامه دارد. اند تجهيزات مخابراتي را از آنجا خارج نكرده
  : اخبار متفرقه-و
 به آنها گفـت كـه       خميني.  ديدار كردند  اهللا خميني   روز گذشته پرسنل ژاندارمري با آيت     ) 1(

شما همه حافظان اسالم و ملت ايران       . ايران متعلق به شماست و شما هم متعلق به ايران هستيد          
 همچنـين   خمينـي . كـنم   من در اينجا وحدت بين ملت و نيروهاي انتظامي را اعالم مـي            . هستيد

  .خواهد بود» ژاندارمري اسالمي ايران «ارمري،اعالم كرد كه نام جديد ژاند
.  تصميم گرفته است كه هواپيماهاي كنكورد را خريداري نكنـد          شركت هواپيمايي ايران  ) 2(

دليل اين امر كه در يك منبع خبري اعالم شد اين بود كه هواپيماهاي مزبور ارتعاشات شديدي                 
. دهنـد   كشورها اجازه پرواز چنين هواپيماهايي را بر فراز آسمانـشان نمـي           كنند و اكثر      ايجاد مي 

  .ها مناسبند بنابراين، هواپيماهاي فوق فقط براي پرواز بر فراز اقيانوس
 پرواز كرد تا     روز گذشته به ژنو    آقاي كاظم رجوي  : نماينده جديد ايران در سازمان ملل     ) 3(

 42 كاظم رجـوي  .  انجام وظيفه كند   در پست جديد خود به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل          
  و دكتـراي روابـط      به دنيا آمد و داراي ليسانس حقـوق از دانـشگاه تهـران             سال پيش در مشهد   

رجوي عـضو فعـال حـزب    .  نيز بوده استاو استاد دانشگاه ژنو  . الملل از دانشگاه ژنو است      بين
 بـراي حمايـت از زنـدانيان سياسـي در ايـران و انجمـن                ، بنيانگذار كميتـه سـوييس     جبهه ملي 
  .ندانيان سياسي در ايران استهاي ز خانواده
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 اعالم كرده است كه ظرف چند روز آينده عفو عمومي صادر خواهد           وزارت دادگستري ) 4(
عالوه بر اين، فقط دادگاههاي نظامي صالحيت رسيدگي بـه جنايـات نظـامي را خواهنـد                 . شد

 و ژانـدارمري كـه در دادگاههـاي         داران و پرسنل پلـيس      داشت و اتهامات عادي افسران، درجه     
 مـورد بررسـي قـرار خواهـد     اند يكبار ديگـر از سـوي وزارت دادگـستري           نظامي محاكمه شده  

  . گرفت
، معـاون   زبـان در مـورد زندگينامـه ابـراهيم يـزدي            اطالعاتي كه از منابع خبري فارسـي      ) 5(

 به   در قزوين  1931 سپتامبر   26 در روز    يزدي: ايم به شرح زير است      ردهوزير به دست آو     نخست
او در سـال  .  موفق به اخذ دكتراي داروسـازي شـد    دنيا آمد و پس از تحصيل در دانشگاه تهران        

بـه  .  سال در آنجـا زنـدگي كـرد        18 رفت و مدت      همراه با همسر و فرزندانش به آمريكا       1961
 در ايالـت     به تحصيل پرداخت، سپس به هيوسن      .تي.آي.، در دانشگاه ام   هنگام اقامت در آمريكا   

در سـال   .  در مورد بيماري سرطان تحقيق كرد      تگزاس رفت و در دانشكده پزشكي دانشگاه بيلر       
 اسـتعفا داد و  1977در ماه ژوئـن  . مشغول به كار شد  در بخش ميكروبيولوژي بيمارستان  1971

رسـد كـه سـابقه و     به نظر مي  .  ديده شد   و در كنار خميني    از انظار ناپديد شد تا آنكه در پاريس       
  كانون اسالمي هيوسـن بـزرگ      رئيساو سالها   . خدشه است    كامالً پاك و بي    اعتبار مذهبي يزدي  

و شـش   ا. كنـد    زندگي مي  نشين شهر هيوسن    اش در بخش يهودي     شود كه خانواده    گفته مي . بود
  . سال است23 تا 6فرزند دارد كه سنشان از 

انـد كـه       گزارش داده  منابع خبري سفارت و راديوي ايران     :  سابق ستاد ارتش   رئيس ترور   -ز
، 1979 آوريل   23، فرمانده سابق ستاد عالي نيروهاي مسلح ايران امروز صبح مورخ             قرني سپهبد
او به بيمارستان انتقال يافت ولـي تقريبـاً         . ها مورد اصابت گلوله قرار گرفت       ي تروريست از سو 

 بعد از انقالب براي مدت كوتاهي فرمانده ستاد عـالي            قرني سپهبد.  فوت كرد  13:00در ساعت   
  . نيروهاي مسلح ايران بود ولي اجباراً بازنشسته شد

هيچ اطالعات ديگري در مورد اين تـرور در دسـت           ): محرمانه (ات مركز تهيه گزارش   ينظر
  .به محض كسب اطالعات بيشتر، آن را برايتان ارسال خواهيم كرد. نداريم
  

  157سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 4 ـ 1979 آوريل 24   684816779: شماره گزارش
   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  79 آوريل 23 ـ 24  ايران،گزاش وضعيت: موضوع
ايـن گـزارش دربرگيرنـده اطالعـاتي در خـصوص بـازه زمـاني               ) محرمانـه : ( خالصه -16

L241200-231200     اين اطالعـات مـشتمل بـر مـوارد ذيـل اسـت            . باشد  ي م 79 در ماه آوريل :
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، تهديـد    در خصوص كميته، جزييات مربوط به ترور سپهبد قرني          و طالقاني  ديدگاههاي خميني 
 فقدان نظم و مقررات در كشور، قوانين جديد مربـوط         اهللا مبني بر ترك ايران به دليل       آيت] يك[

 نـسبت  به دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج كشور، اعدامهاي جديد، اعتراض مردم تبريـز           
، تداوم به حمالت و انتقادات صورت گرفته نسبت به يك حزب مذهبي، اعتراض نظاميان تبريز         

  .  به موازات ورود ارتش به شهر و اطالعات مختلفمذاكرات صلح شهر نقده
   .ه است حذف شد21 تا 17 از -17
برخـي  :  در خـصوص كميتـه      و طالقاني   ديدگاههاي خميني  -الف )محرمانه: ( جزييات -22

 اسـت و از  اهللا خمينـي   كميته نهادي ضروري براي حفظ قـدرت آيـت     ناظرين بر اين باورند كه    
 و دولت در موضوع     ياهللا محمود طالقان   همين رو، ايشان در مقابل فشارهاي وارده از ناحيه آيت         

 اين نكته را به خوبي درك كـرده اسـت           خميني. ه، به هيچ وجه از موضع خود كوتاه نيامد        كميت
كه كميته در روزهاي آغازين پيروزي انقالب نقشي كليدي ايفا نمود و در صـورتي كـه وي از                   

مايت و پشتيباني اين گـروه  اين نهاد حمايت به عمل آورد به احتمال قوي متقابالً خود نيز از ح   
منتفع خواهد شد و در صورتي كه آنها را رهـا كنـد، متقـابالً ايـن گـروه نـسبت بـه وي ابـراز                          

اين در حـالي اسـت كـه        . مهري نموده و حمايت خود را معطوف فرد ديگري خواهند نمود            بي
 در خـصوص    ور و انتـشار اطالعيـه، از ديـدگاه طالقـاني           با صد   و فداييان  سازمانهاي مجاهدين 

هـا در     آنچه اين بيانيـه   . اند  انتخاب سيستم نيمه مختار فدرالي براي كشور،حمايت به عمل آورده         
مند اسـت و در       حمايت اين دو سازمان بهره     از   نمايد اين است كه طالقاني      ذهن افراد متبلور مي   

بينـي   در آينده، امـري قابـل پـيش       ]  و طالقاني   خميني اهللا  آيتبين  [همين ارتباط بروز چالشهايي     
 و از سـويي ديگـر       قـاني نـشيني طال   برخي ناظران بر اين باور هستند كه از يك سو عقب          . است
 گرايـان بـه ويـژه فـداييان        تواند حاكي از استيال و برتري افـراط          مي گيريهاي اخير خميني    موضع
ر سخناني به شدت از كميته حمايت كرده و خاطرنشان كـرده اسـت كـه                 اخيراً د  طالقاني. باشد

 نـدارد؛ وي در     خمينـي  گونه اختالف بنيادي و اساسي با مواضع و ديدگاههاي         ديدگاه وي هيچ  
ن بي[نظر احتمالي    وجود هرگونه اختالف   «ادامه با رعايت جوانب احتياط تصريح كرده است كه        

 و يـا    طلـب   فرصـت گـر و     استفاده عناصر اغتشاش   نبايست منجر به سوء   ] اهللا خميني  وي و آيت  
 از زندان در حدود يك سال پـيش، وي بـه شـدت              از زمان آزادي طالقاني    ».عوامل بيگانه شود  

ن و منزلت مذهبي، خود را به عنوان فردي ليبرالتر و فعالتر            أفظ ش تالش كرده است كه ضمن ح     
از زمـاني كـه وي بـا        . تر به همگان معرفي نمايـد      طلب و داراي بينش سياسي بيشتر و حتي جاه       

 سـفر    نمود و به خارج از تهـران       فريني براي بازرگان  آ  توسل به گروههاي اقليت اقدام به مشكل      
به نحوي كـه در ابتـدا صـرفاً بـه عنـوان فـردي               . كرد، اعتبار و محبوبيت وي رو به فزوني نهاد        

شد كه سالها در زندانهاي شاه تحت شكنجه قرار گرفته است؛ اما با گـذر زمـان بـه                     شناخته مي 
عنوان فردي فرهيخته و عالم به همه امور شناخته شد كه در عين حال، حالل مـشكالت مـردم                   

يكـي از   . هاي سياسي، شامل گروههاي چـپ و راسـت، را پذيرفتـه اسـت                و تمامي فرقه   است
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 و خمينـي   طالقـاني . ، گرايشات ليبرالي صريح اوست     در قياس با خميني    برتريهاي بارز طالقاني  
قـدر مـسلم ايـن      . تـر اسـت     به مراتب منعطف   شخصيتهايي كامالً متفاوت دارند و البته طالقاني      

مشخـصاً در مقولـه كميتـه،    .  به ارمغان آورده استانعطاف، جايگاه خوبي براي وي در شهر قم      
 صراحتاً از گسترش قدرت كميتـه       طالقاني.  صورت گرفته است    و خميني  وافقاتي بين طالقاني  ت

 موافقت كرده است كه از      خميني. انتقاد كرده و خواهان محدوديت اختيارات اين نهاد شده بود         
و افرادي كه مسئوليت برخـي اقـدامات خودسـرانه از           » عوامل نفوذي «طريق تحقيق و بررسي،     

اند، در اين نهـاد شناسـايي شـده و پاكـسازي               را برعهده داشته   جمله دستگيري خانواده طالقاني   
 به وضوح اعالم كرده اسـت كـه مـادامي كـه دولـت قابليـت                 اما به طور همزمان خميني    . شوند
وقتي كه شب هنگـام     . سالح عموم مردم را كسب ننمايد، كميته به فعاليت ادامه خواهد داد            خلع

روز غـرق در ركـود و      شود، الجرم شهر در طـي         انداز مي  صداي گلوله در خيابانهاي شهر طنين     
 در خـصوص كميتـه      ، بـا ديـدگاه طالقـاني      دولت، به ويژه شخص بازرگان    . تعطيلي خواهد بود  

ايـن اسـت كـه      نكته شايان توجه    .  است اما دولت نيز تحت سيطره دستور خميني      . موافق است 
 را يك فعال ليبرال و مرد غرور و افتخار ناميد؛ البته نفـوذ و اسـتيالي                 توان همچنان طالقاني    مي

  . الشعاع خود قرار دهد وي به قدري نيست كه بتواند تعادل ظريف قدرت را تحت
 فوق نشانگر وجود نوعي تفاوت اندك       به رغم اين كه تحليل    ) محرمانه: (دهنكن نظريات تهيه 

كننده خبر بر اين باور است كه قبـل از            است، اما تهيه    و خميني  بين ديدگاهها و مواضع طالقاني    
هاي آنها از اختالفات چـشمگيري      ، ديدگاه برگزاري مالقات اخير بين اين دو چهره در شهر قم         

مهمتـرين  . برخوردار بود اما نشست مزبور باعث كنار رفتن اختالفات مهم و قابل مالحظه شـد              
 بـه   اهللا  آيـت دليل كنار رفتن اختالفات اين دو شخصيت در حال حاضر اين اسـت كـه هـر دو                   

اي بـين اقـشار       هخوبي واقفند كه بروز اختالف آشكار بين اين دو نفر، الجـرم انـشقاق گـسترد               
مختلف جامعه ايجاد خواهد كرد؛ به ويژه اين كه اين دو چهره، مهمترين شخـصيتهاي مـذهبي                 

 مذهبي، كه امـور     مسايلدر نتيجه بروز اين انشقاق و شكاف، نه تنها          . حال حاضر كشور هستند   
 كام  غير مذهبي را هم دستخوش عواقب ناخوشايندي خواهد كرد و احتماالً كشور را مجدداً به              

  . يك جنگ انقالبي ديگر فروخواهد فرستاد
، سـردار سـپهبد    انقالبي ستاد نيروهاي مسلح ايـران     رئيساولين  .  ترور شد   سپهبد قرني  -ب

ت خود كناره گيري كرد، امـروز       آميز از پس     كه كمتر از يك ماه پيش در جوي مجادله         ولي قرني 
اين حمله، اولين اقدام    . در جلو درب منزلش هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و كشته شد            

آميز در ترور سران انقالبي ايران است و شباهتهاي زيادي نيز به ترور چهار افسر ارشد                  موفقيت
ـ  .  فوريه داشت11شاه در يك روز پس از اغتشاشات مورخ        در جلـو درب منـزل   يسـپهبد قرن

 هدف گلوله دو يا سه فرد مسلح قرار گرفت و بـه سـرعت بـه             خويش در مناطق مركزي تهران    
بيمارستان مهر انتقال يافتـه و پـس از تـالش حـدود يـك سـاعت و نيمـه پزشـكان ارتـش و                         

بـر اسـاس اظهـارات       .نمود روز گذشته فوت     13خصوصي جهت نجات وي، نهايتاً در ساعت        
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 را هدف گلوله قرار دادند و سـپس          سپهبد قرني  30/11شاهدان عيني قضيه، ضاربين در ساعت       
ها  گلوله. اي به تن داشته است      يكي از ضاربين كت و شلوار قهوه      . به سرعت از صحنه گريختند    

 در ايـن زمينـه مطـرح اسـت؛ از           متناقـضي اخبار  . رده است  اصابت ك  به شكم و پاي چپ قرني     
اند؛ اما خبر رايج در بـين عمـوم مـردم ايـن               جمله اخباري كه شاهدان عيني ماجرا تشريح كرده       

است كـه هـدف گلولـه         در حال فعاليت در محوطه باز حياط منزل خويش بوده           قرني هاست ك 
، مسلـسل خـود را   از ضاربين، پـس از هـدف قـرار دادن قرنـي       يكي  . ضاربين قرار گرفته است   

  . انداخته و از صحنه گريخته است
بر اساس اطالعاتي كـه از طريـق منـابع بـه دسـت اينجانـب                ) محرمانه: (كننده نظريات تهيه 

ئوليت ترور قرني را برعهـده      مس» فرقان«به نام   » يك گروه جديد افراطي اسالمي    «رسيده است،   
شايان ذكر است كه منابع اطالعات بيـشتري در خـصوص ايـن گـروه در اختيـار                  . گرفته است 

  . رساني خواهد شد به محض وصول اطالعات جديدتر، مراتب به سرعت اطالع. نداشتند
 روحـاني ارشـد   . اهللا مبني بر ترك ايران به دليل فقدان نظم و مقررات           آيت] يك[ تهديد   -ج

 تهديد كرده است كه در صورت عدم بهبودي وضعيت نظم و مقـررات حـاكم                استان خوزستان 
 شـبير  آل  اهللا شيخ محمـدطاهر    آيت. بر اين استان ظرف يك هفته آتي، ايران را ترك خواهد كرد           

اي   ، روز گذشـته بـا انتـشار اعالميـه         سـتان خوزسـتان   ني، رهبر عالي شيعيان عـرب زبـان ا        خاقا
نشان كرد كه به دليل نفوذ عناصر ناكارآمد در بين اعضاي قدرتمند كميته، وضعيت نظم و                 خاطر

وي در ايـن اعالميـه تـصريح    . مقررات حاكم بر اين استان به شدت رو به وخامت نهاده اسـت       
سئول، بدون در اختيار داشتن مجوز و اختيـار رسـمي، بـه             كرده است كه اين قبيل عناصر غيرم      

در ايـن  . نماينـد  هـا را غـرق در رعـب و وحـشت مـي      هاي افراد هجوم برده و اهالي خانه        خانه
شده است كه اين در حالي است كه دولت هم قادر به حمايـت از اقـشار عـرب                    تأكيد   اعالميه

بايست در     در ادامه افزوده است كه حق مديريت استان مي         خاقاني.  نيست زبان استان خوزستان  
اختيار جمعيت عرب زبان اين استان قرار گيـرد و فعاليتهـاي فرهنگـي و اجتمـاعي جـاري در                    

بايست به وسيله جمعيت عرب و فـارس صـورت گيـرد نـه افـراد ناكارامـد و فاقـد                      استان نيز 
تجربـه در     كرده است كه در حال حاضر برخي عناصر غيرمسئول و بي           تأكيد   خاقاني. يتصالح

 و  ، خرمـشهر  اي براي مـردم اهـواز       اند؛ اين افراد مشكالت عديده      كميته مشغول به فعاليت شده    
  . اند وجود آورده به آبادان

  بـا ارسـال پيامهـايي بـه خاقـاني           و هـم طالقـاني     هم خميني ) محرمانه: (كننده  تهيهنظريات  
 اس امري ضروري و حياتي است و ضمناً       اند كه حضور وي در اين منطقه حس         خاطرنشان كرده 

. اند كه قدمهايي در راستاي پاكسازي عناصر مشكوك از كميته برداشـته شـده اسـت                 كردهتأكيد  
يران منتفـي    مبني بر خروج از ا      در آن منطقه تهديد خاقاني     قدر مسلم با پاكسازي كميته انقالب     

  . خواهد شد
وزارت . قوانين جديد در خـصوص دانـشجويان شـاغل بـه تحـصيل در خـارج كـشور                 ) د
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آموزش محدوديتها و شرايط جديدي بـراي دانـشجويان مايـل بـه تحـصيل در خـارج كـشور                    
 كرده است؛ محدوديتهايي كه احتماالً كاهش تعداد دانـشجويان عـازم بـه تحـصيل در          بيني  پيش

ـ      هـر دانـشجو قبـل از ارائـه درخواسـت ورود بـه              . ه دنبـال خواهـد داشـت      خارج كـشور را ب
بايست وزارت آموزش را متقاعد نمايد كه شرايط مورد نظر آنهـا        دانشگاههاي خارج كشور، مي   

تسط به زبان كشور موردنظر دانشجو جهـت ادامـه          : اين شرايط عبارتند از   . را احراز كرده است   
گيـرد و در       همين راستا، دانشجو تحت امتحان قـرار مـي         در. تحصيل و تسلط به فرهنگ ايراني     

كـشور را از دسـت      از  صورت رد شدن در هريك از اين دو موضوع، حق تحـصيل در خـارج                
افزون بر اين، معافيت از خدمت نظام وظيفـه نيـز يكـي از ملزومـات تحـصيل در                   . خواهد داد 

 فـاش نـشده اسـت امـا         در اين خصوص جزييات بيشتري    . گردد  دانشگاههاي خارجي تلقي مي   
سسات آموزشي مورد قبول خـود در       ؤرود كه دولت فهرستي از دانشگاهها، مراكز و م          انتظار مي 

شـود كـه      بينـي مـي    به رغم عدم افشاي جزييات دقيق، پيش      . كشورهاي مختلف را منتشر نمايد    
هاي خـاص، از جملـه پزشـكي و مهندسـي،             صرفاً دانشجويان خواهان تحصيل در برخي رشته      

دانـشجويان خواهـان تحـصيل در       . وز تحصيل در خارج از كشور را دريافت خواهنـد كـرد           مج
اي امضا كنند مبني بر اين كه پس از اتمـام تحـصيالت، بـه                 بايست توافقنامه   كشور مي از  خارج  

  . كشور مراجعت خواهند نمود
 يك روحاني و هشت فـرد غيرنظـامي          و بندرعباس  در شهرهاي مشهد  : موضوع اعدامها )     ه

اتهام اين افراد، قتل و شكنجه مردم و اختالس       .  و پليس، به دار آويخته شدند      از مقامات ساواك  
ان ، با نام مستعار فخراالسالم، روحاني مشهور اسـت        محمود فخر . اموال عمومي اعالم شده است    

 عالوه بر ايـن فـرد       در شهر مشهد  .  عنوان شده است   اتهام وي همكاري با ساواك    .  بود خراسان
 و بخش ضدخرابكاري پلـيس، بـه همـراه          ، از اعضاي ساواك   روحاني، سروان علي اكبر آتشين    

افـراد اعـدام شـده در       . ، نيـز اعـدام شـدند       پليس استان خراسـان    رئيس،  حمود اماني سرهنگ م 
،  فرمانـدار مينـاب    ، احمد مسلمي   پليس ميناب  رئيسي  اهللا عصفور   عبارتند از هدايت   بندرعباس

ي افسر گارد و دو نفر ديگر بـه         اهللا سلجوق  ، هدايت ت افسر پليس ميناب   پرس سروان عليرضا حق  
  .  كه جزيياتي درباره اين دو نفر منتشر نشده است و عبدالعلي زارعينامهاي رضا قاسمي

.  به انتقادات و حمالت صورت گرفته نسبت به يك حـزب مـذهبي             اعتراض مردم تبريز  ) و
 ي و در اعتـراض بـه بيانيـه        اهللا كاظم شـريعتمدار    تعداد كثيري از مردم تبريز در حمايت از آيت        

، اقـدام بـه تظـاهرات       اخير يـك روحـاني در انتقـاد از حـزب جهوريخواهـان خلـق مـسلمان                
 در ايـن راهپيمـايي حـضور داشـتند و در حمايـت از      اغلب اهـالي تبريـز   . آميز نمودند   اعتراض

هـا و مـدارس       به دليل حضور قاطبه مردم شهر در تظاهرات، مغازه        . دادند  ي شعار م  شريعتمداري
كننـدگان در ايـن راهپيمـايي در پايـان، بـا صـدور يـك بيانيـه                   شـركت . اين شهر تعطيل بودند   

خاطرنشان كردند كه انقالب ايران يك انقالب اسالمي بوده اسـت كـه تمـامي اقـشار مختلـف                   
. انـد    نقشي كليدي ايفا كرده     در اين ميان مردم آذربايجان     اند و مشخصاً    جامعه در آن نقش داشته    
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قالب ندر ادامه اين بيانيه آمده است كه هدف انقالب ايران، سرنگوني رژيم سابق و ايجاد يك ا                
آزادي تمـام از جايگـاهي مطلـوب     اسالمي بود كه در سـايه آن تمـامي اقـشار ملـت ايـران بـا         

 بيانيه هرگونه ديكتاتوري و محدوديت مترتب بر مقوله آزادي را محكـوم             اين. برخوردار باشند 
با عزمي راسخ در برابر اين موارد ايـستادگي خواهـد           «،  كرده و تعهد نموده است كه مردم تبريز       

  » .كرد
هاي مربوط به اين تظاهرات      وابسته دفاعي شب گذشته صحنه    ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر

وي گزارش داده اسـت كـه در ايـن تظـاهرات، فـردي بـا                . ون مشاهده كرده است   ير تلويز را د 
هاي پخش شده     كند كه در صحنه     ح مي ريوي تص . بلندگو هدايت شعارها را برعهده داشته است      

  . اند از تلويزيون مشخص شده است كه چند سرباز نيز در اين راهپيمايي شركت داشته
 افسران، نيروهاي كادر و سربازان پايگاه دوم نيروي هوايي تبريـز          . اعتراض نظاميان تبريز  ) ز

ت روز يكـشنبه  ادر سالن اجتماعات پايگاه تجمع كرده و نسبت به اظهـار     ) پايگاه دوم شكاري  (
ه بـود كـه صـرفاً همـافران         ه اعـالم كـرد     روز يكـشنب    اعتراض كردنـد؛ بازرگـان     مهدي بازرگان 

كنندگان معتقد بودند كـه      تجمع. در انقالب اسالمي مشاركت كردند    ) سينهاي نيروي هوايي  تكن(
آنهـا ضـمن درخواسـت از    . اند  تمامي پرسنل نيروي هوايي در انقالب اسالمي ايفاي نقش كرده         

 از انقـالب اسـالمي و       دولت براي مورد توجه قرار دادن نقش تمـامي پرسـنل نيـروي هـوايي،              
  . اعالم حمايت نمودندرهبري انقالب يعني امام خميني

گزارشات واصله حاكي   .  به موازات ورود ارتش به شهر      تداوم مذاكرات صلح شهر نقده    ) ح
، در منطقـه     شـهر نقـده    هاي نظامي به داخل     از اين است كه روز گذشته، به موازات ورود دسته         

بس  غربي ايران، به منظور سركوب خشونتهاي جاري بين گروههاي كرد و ترك، مذاكرات آتش             
شايان ذكر است كه جزييات دقيـق ايـن موضـوع همچنـان             . بين طرفين در حال پيشرفت است     

 كـه يـك     اند؛ اين در حـالي اسـت        مقامات رسمي اوضاع را آرام گزارش كرده      . نامشخص است 
گزارشكر نزديك به منطقه بحراني گزارش داده است كه به رغم كاهش شدت درگيريها از زمان 

، هنوز هـراز چنـدگاهي، صـداي شـليك          ت اعزامي از اروميه   أامضاي قرارداد صلح از سوي هي     
داي شـليك   راديو افزوده است كه هنوز در منـاطق اطـراف شـهر، صـ             . رسد  گلوله به گوش مي   
هاي ارتش بر فراز شهر در حـال پـرواز هـستند و تانكهـا و                كوپتر  هلي. رسد  گلوله به گوش مي   

يك گزارشگر راديو تصريح كرده     . اند  هاي شمال شهر استقرار يافته      خودروهاي مسلح نيز در تپه    
نشده است اما گزارشات واصله از سـطح شـهر حـاكي از ايـن                تأييد   است كه آمار تلفات هنوز    

 500 و   نفر بـه قتـل رسـيده   150 تا   100، بين   ت كه در جريان خشونتهاي سه روز شهر نقده        اس
 مجوز اعزام ژاندارمري بـه شـهر        امروز استاندار استان آذربايجان غربي    . اند  نفر نيز مجروح شده   

 دريافت كرد؛ البته هنوز در خصوص تركيب نيروهاي ژاندارمري   را از سوي وزارت كشور     نقده
به مجرد استقرار ژاندارمري در شـهر و كـسب كنتـرل          . اعزامي به اين شهر تصميم نگرفته است      

 گزارش داده )رضاييه( ارتش اروميه 64فرمانده يگان . اين شهر، ارتش شهر را ترك خواهد كرد   
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وي تـصريح كـرده اسـت كـه پـس از            . ليك گلوله در شهر كامالً متوقف شده است       است كه ش  
امضاي قرارداد صلح، مردم شهر شروع به پاكسازي خيايانها و حمل اجساد به پزشـكي قـانوني                 

 سـتاد نيروهـاي مـسلح، گـزارش داد كـه شـب گذشـته                رئـيس ،   ناصر فربد  سرلشگر. اند  نموده
. شـده اسـت      نسبي بر شهر حكم فرما بوده و هراز چندگاهي، صداي گلوله شنيده مـي              بس  آتش

 اعالم كرد كه نيروهاي مسلح در مناطق مختلف شـهر اسـتقرار             ) ارتش اروميه  64فرمانده يگان   
كرده است كـه     تأكيد   اد نيروهاي مسلح،   ست رئيس،   ناصر فربد  سرلشگراز سويي ديگر،    . اند  يافته

ه بـا خـشونتها و   ابلـ اند ضمن تالش براي مق يت يافتهمأمور نيروهاي مسلح اعزامي به شهر نقده 
حمايت و حفظ صلح به وجود آمده، با مراجعه به بيمارستانها و پزشـك قـانوني شـهر، تعـداد                    

  . نمايندها و مجروحين وقايع روزهاي اخير را مشخص  كشته
صبح امروز راديو فارسي محلـي گـزارش داد كـه خـشونتها در              ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

  .  متوقف شده است اما ارتش همچنان در شهر مستقر استشهر نقده
  : اطالعات مختلف) ط
  . شوري انتخاب شد پدافند كرئيس به عنوان  سرهنگ اسداهللا ايماني-1
بـر اسـاس تـصميم شـوراي پاكـسازي          .  نفر از اساتيد دانشگاه تهـران      30 اخراج حدود    -2

ت علمـي دانـشگاه     أ از هيـ    نفر از اساتيد دانـشگاه تهـران       30انقالبي دانشگاه، قرار است حدود      
اند و قرار     غل و جايگاههاي مختلفي برعهده داشته     اساتيد اخراجي در گذشته مشا    . اخراج شوند 

 دانـشگاه گـزارش داده      رئـيس  دكتر مـالكي  . قرار گيرند » در اختيار دولت  «است پس از اخراج،     
است كه شوراي پاكسازي تشكيل شده است از دو استاد دانشگاه، دو دانشجو، دو مدير اجرايي                

ال اخـراج برخـي اعـضاي شـوراي علمـي بـه دليـل اقـدامات               وي احتم . دانشگاه و يك قاضي   
  . كرد تأييد ضدانقالبي را

منابع آگاه مستقر در شهر قـم روز گذشـته گـزارش            .  از كشور مصر    بازديد شريعتمداري  -3
 تي از مريدان خود، به زودي بـه كـشور مـصر         أ هي أسي در ر   كاظم شريعتمدار  اهللا  آيتدادند كه   

  . براي اين سفر، دليل خاص و مشخصي تشريح نشده است. سفر خواهد كرد
يك منبع خبـري گـزارش داده       .  مبني بر مراجعت به ايران      آمادگي ايرانيان مقيم شوروي    -4

اند خود را آماده      راني كه سالهاي مديدي در شوروي اقامت داشته       است كه هزاران نفر از اتباع اي      
تعداد دقيق اين افراد مشخص نيست اما آنچه مـسلم اسـت ايـن              . كنند كه به ايران بازگردند      مي

 است كه در رژيم گذشته، در مقاطع مختلف، هزاران نفر ايـران را تـرك و بـه كـشور شـوروي                
گـردد؛     سال پـيش بـازمي     35 به   اجرت گروهي اتباع ايران به شوروي     اولين مه . مهاجرت كردند 

 يـورش آورده و منـاطقي را بـه تـصرف خـود               بـه آذربايجـان    زماني كه نيروهاي مسلح روسيه    
، مـصدق  و در زمان كودتا بر عليه دولت دكتر محمـد            1953برخي افراد نيز در سال      . درآوردند

از طرفي، پليس و مقامات رژيم سابق نيز برخـي مـردم را مجبـور               .  مهاجرت كردند  به شوروي 
  .     مهاجرت نمايندكردند كه كشور خود را ترك و به شوروي مي
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  158سند شماره 
  1358  ارديبهشت5 ـ1979وريل  آ25                                                     محرمانه

    4335  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   .سي. واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعي، پرسنل دفتر زبان، مقامات سفارت آمريكا هاي فارسي روزنامه: منابع
   ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي :كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش  تأييدمقام

  1979 آوريل 24 ـ 25گزارش وضعيت ايران، : موضوع
 24 روز   12:00 سـاعت گذشـته از سـاعت         24 اين گزارش وقـايع      )محرمانه (: خالصه -16

معرفـي معـاون جديـد      : دهـد    را پوشـش مـي     1979 آوريـل    25 روز   12:00آوريل تـا سـاعت      
احتمـال ادغـام    . اخبـار تـازه از نقـده      . محكوميت تـرور از سـوي احـزاب ايـران         . وزير  نخست
گـزارش توليـد    . احتمال ائتالف احـزاب ايرانـي     . ملي پتروشيمي ايران  هاي تابعه شركت      شركت

  .و تكذيب شايعه استعفاي يزدي. نفت شركت ملي نفت ايران
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
 وزيـر   نخـست ). محرمانه(وزير   معاون جديد نخست   معرفي   -الف )محرمانه (:جزييات -22

اي راديـو و تلويزيـوني،        ، شب گذشـته در اعالميـه      دولت انقالب اسالمي ايران، مهدي بازرگان     
  .  در امور همكاري مردم با دولت معرفي كردوزير نخستي را معاون اسد آقاي حسين بني

كننده گزارش گفته اسـت       منبع خبري سفارت به تهيه    ): محرمانه(كز تهيه گزارش    ات مر ينظر
اطالعات بيـشتري در ايـن      . ن است وزير بازرگا  ي شوهر خواهر نخست   اسد  كه آقاي حسين بني   
  .باره در دست نداريم

اي تـرور     ، روز گذشته با انتشار بيانيه     ودهحزب ت : كنند   احزاب ايران ترور را محكوم مي      -ب
اين بيانيه به لزوم    .  سابق ستاد نيروهاي مسلح اسالمي را محكوم كرد        رئيس،   قرني اهللا  ولي سپهبد

شدار  هـ  مبارزه با ضدانقالب و نيروهاي اهريمني اشاره داشت و دربـاره خطـر توطئـه سـاواك                
 كـرد كـه تمـامي اقـدامات         تأكيـد  نيز ترور فوق را محكـوم و         حزب جمهوري اسالمي  . داد  مي

ق نيز ترور   هاي مجاهدين خل    سازمان چريك . ضدانقالبي و تروريستي محكوم به شكست است      
  . فوق را محكوم كرد

كننــده گــزارش در مــورد  اطالعــاتي كــه تهيــه): محرمانــه( گــزارش ات مركــز تهيــهيــنظر
قهرمانـان   «تروركنندگان به دست آورده اين است كه امروز در يك منبع خبري، گروهي به نـام               

هنوز معلوم نيست گروهي كه قـبالً مـسئول         . مسئوليت ترور فوق را بر عهده گرفته است       » خلق
  .في شده بود همين گروه است يا خيراين ترور معر

 ديروز آرام و بدون درگيري      بر اساس گزارش منابع خبري شهر نقده      :  اخبار تازه از نقده    -ج
هاي ارتش كه به منظور حفظ آرامش و نظم به شهر اعـزام شـده بودنـد در داخـل و                       يگان. بود
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 اعزام شده بودنـد حفـظ امنيـت         ه از تهران  نظاميان انقالبي ك    اند ولي شبه    خارج شهر مستقر شده   
بسي را كه رهبر مذهبي شهر در روز دوشنبه اعالم     طرفين درگير آتش  . اند  شهر را بر عهده گرفته    

ت اعزامي از سوي وزير كـشور       أ، يكي از نمايندگان هي    ايرج تبريزي . اند  كرد كامالً رعايت كرده   
نظاميان انقالبي براي حفظ آرامـش        كرد كه رهبران طرفين متخاصم از اقدامات شبه        ديروز اعالم 

ت أرهبران مذهبي كُرد و ترك شهر به همراه نماينـده هيـ           . و امنيت در شهر كامالً راضي هستند      
هاي ممكن    حل اي برگزار كرده و راه      اعزامي وزارت كشور و فرمانده شبه نظاميان انقالب جلسه        

آرامـش  . انـد    و كامالً به توافـق رسـيده        تالفات موجود را مورد بررسي قرار داده      براي خاتمه اخ  
تمـامي نيازهـاي پزشـكي و       . كنوني شهر نتيجه همكاري صادقانه رهبران مـسلمان شـهر اسـت           

  .شده است ولي هنوز آمار دقيقي از تعداد تلفات در دست نيست تأمين دارويي شهر
، مـديرعامل    رحيم عابـدي   :ت ملي پتروشيمي ايران   هاي تابعه شرك     احتمال ادغام شركت   -د

هـاي خـود را    اي با پرسنل شـركت سياسـت    روز گذشته در جلسهشركت ملي پتروشيمي ايران   
 در   شـاهپور  ر و بنـد   ن است كه دو شركت تابعه شـيراز        گفت كه تصميم بر اي     عابدي. شرح داد 

 هـستيم   مـسئله در حال بحث درباره اين      «:  گفت عابدي. شركت پتروشيمي مركزي ادغام شوند    
 را   و ايـران   ، اهـواز  ، آبـادان  هـاي پتروشـيمي خـارك       كه اگر به نفع كشور باشد، سـهام شـركت         

  ».خريداري كنيم
 در مصاحبه با يك منبع جديد مطلـع شـديم كـه ابوالفـضل            : احتمال الحاق احزاب ايران    - ه

، اعالم كرده است كه شوراي فوق در روز يكشنبه مـورخ             ملي ، از اعضاي شوراي جبهه    قاسمي
 برگزار خواهد اي به منظور بحث درباره الحاق چند گروه سياسي به جبهه ملي         آوريل جلسه  29
 و جنبش آزادي ملـت      كردند عبارتند از حزب جنبش      مل مي اين گروهها كه قبالً مستقل ع     . كرد
  .  ابراز اميدواري كرد كه موافقت نهايي در روز يكشنبه حاصل خواهد شدقاسمي. )جاما (ايران
شركت ملي نفت ايران روز گذشته گـزارش        :  گزارش توليد نفت شركت ملي نفت ايران       -و

.  ميليون بشكه در روز بوده است3/6] فروردين[ليد نفت در ماه گذشته ايراني    داد كه متوسط تو   
 بشكه در روز به مـصرف داخلـي         700000 ميليون بشكه در روز صادر شده،        2/9از اين ميزان،    

ه بـر   عـالو . هاي نفتي صادر شـده اسـت         هزار بشكه در روز نيز در قالب فراورده        190رسيده و   
تـاريخ  ( ماهـه    9 قراردادهـايي     تا كنون شركت ملي نفـت ايـران        1979 مارس   14اين، از تاريخ    

هـاي مختلـف بـه جـز      را به قيمت روز براي فـروش نفـت بـا شـركت         )  مارس 21شروع اجرا   
هـا در     مذاكره با ايـن شـركت     . رده است  منعقد ك   و رودزيا  اسرائيل،  هاي آفريقاي جنوبي    شركت

  . جريان است
ي و همچنـين    وزير  نخستدفتر وزارت امور خارجه و معاونت       :  تكذيب استعفاي يزدي   -ز

 از پـست    يكي از سخنگويان دولت روز گذشته خبر مربوط به اسـتعفاي دكتـر ابـراهيم يـزدي                
 به  اين منابع اعالم كردند كه دكتر يزدي      .  در امور انقالب را تكذيب كردند      يروز  نخستمعاونت  

مقام وزارت امـور خارجـه منـصوب شـده اسـت و تـا زمـاني كـه معـاون جديـدي از سـوي                          
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نقـالب   در امـور ا وزيـر  نخست همچنان در پست معاونت  معرفي شود، دكتر يزدي   وزير  نخست
  . خدمت خواهد كرد

  
  159سند شماره 

  1358 ارديبهشت 5  ـ1979 آوريل 25                                                      سرّي 
   ساندرز، و دستيار وزير نيوسن،معاون وزير: به   تهران،كاردار سفارت آمريكا: از

  وضعيت امنيتي در تهران: موضوع
  )سري ـ تمام متن (-1
هاي تلفني در مـورد وضـعيت اينجـا بـسيار             ها و تماس       از ابراز نگراني شما در تلگراف      -2

وضعيت خوبي در اينجا نداريم و مالحظات امنيتـي وقـت و انـرژي زيـادي از مـا       . سپاسگزارم
اصلي اين است كه بايد چه اقدامي، چـه وقـت و چگونـه انجـام                 مسئلهبا وجود اين،    . گيرد  مي

  .شود بدون اينكه در واقع عدم امنيت خود را افزايش داده باشيم
حل مطلوب استقرار يك نيروي بزرگتـر و          همه ما در اينجا كامالً اتفاق نظر داريم كه راه          -3

ان بـه ايـن هـدف       با انضباط تحت يك فرماندهي واحد است و در صدد هستيم بـه مـرور زمـ                
هيچيـك از   . تر در ايران است     مشكالت امنيتي سفارت بازتاب كوچكي از وضعيت كلي       . برسيم

نظامي هنوز آنقدر بر ديگران تفوق نيافته است كه بتوانـد اراده خـود          گروههاي سياسي و يا شبه    
كـاذب  اگر فرض بگيريم كه نيروي محافظ صرفاً يك نيـروي بازدارنـده             . را بر آنها تحميل كند    
توان از آنها خواست تا تيراندازي كنند، حفاظت سفارت از سوي هر يـك                نيست و در واقع مي    

  . تيوهاي احتمالي داراي نقاط منفي و مثبت خاص خود استااز آلترن
شد از     نيروهاي ارتشي كه روز گذشته به سفارت آمدند ظاهراً نيروي خوبي بودند، و مي              -4

ولي از سوي ديگـر، انقـالب و متعاقـب آن       . از اسلحه را داشت   آنها توقع نظم و استفاده خوب       
داران مختلف به خاطر سركوب تظاهرات روحيـه ارتـش را تقريبـاً نـابود      اعدام افسران و درجه 

شناسيم كه در آن افسران ارتش از ترس آنكـه مبـادا وضـعيتي پـيش                  مواردي را مي  . كرده است 
 بـه محاكمـه كـشيده شـوند، از اعـزام نيروهايـشان              بيايد كه مجبور به تيراندازي شوند و بعـداً        

ها تهديد كردند كـه نيروهـاي         بار در اتفاقي كه در سفارت افتاد، ارتشي        يك. اند  خودداري كرده 
سالح كنند ولي وقتي فرمانده نيروهاي غير منظم آنجا را ترك نكرد،             غيرمنظم محافظ ما را خلع    

 -وجه مطمئن نيستم كـه در حـال حاضـر    ه به هيچخالصه اينك. آنها دست از پا درازتر برگشتند    
براي حفاظت  [ اگر الزم باشد ارتش ريسك مقاومت مسلحانه را          -كنم در حال حاضر     تكرار مي 

اعتماد هستند؛ اعـالم روز ارتـش از          ها شديداً بي    دوم اينكه، هنوز به ارتشي    . به جان بخرد  ] از ما 
از آن  . اولين قدم مثبت براي توانبخشي به ارتـش بـود، ولـي همـين بـود و بـس                   سوي خميني 

پوش در سفارت توجه تيراندازان و تظاهركنندگان را بـه            ترسم كه حضور نيروهاي يونيفورم      مي
  . اين سو جلب كند
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انضباط بودنـد، مهـارت اسـتفاده از          بي   همافران و دانشجويان دانشكده افسري نيز بسيار         -5
هاي شديد شـبانه در   مطمئن هستم كه تيراندازي. كردند   نداشتند، و بسيار بداخالقي مي     سالح را 

شد در صورت يك حمله جدي بـه          مسلماً نمي . سفارت بعضاً نوعي آزار و اذيت گستاخانه بود       
  !پيوستند به احتمال قوي آنها خودشان هم به مهاجمان مي. سفارت از آنها توقع مقاومت داشت

دو هفتـه پـيش ايـن شـايعه را          . يابد   دارد خيلي آهسته توان خود را باز مي         نيروي پليس  -6
شنيديم كه پليس دوباره مسئوليت محافظت از سـفارت را برعهـده خواهـد گرفـت و فرمانـده                   

هنوز هيچ چيزي در اين ارتباط اتفاق نيفتاده است، عالوه   . سابق بر سر كارش باز خواهد گشت      
هاي    آن هم به بهانه    -خودمان را به دست كساني بسپاريم كه يكبار       بر اينكه واقعاً دوست نداريم      

  .  ما را تنها گذاشتند-شخصي كه براي خودشان مهم بود
 نيز غالباً مايه دردسر ما هستند، در كارهايي كـه           اهللاء نيروهاي غيرمنظم به فرماندهي ماشا     -7

دهند، و در واقع طوري با ما رفتـار           راجعان را آزار مي   كنند، م   شود دخالت مي    به آنها مربوط نمي   
البته اين گروه شـديداً كمبـود   ). كه واقعاً هم همينطور است  (نظر هستيم    كنند كه گويي تحت     مي

 اعتبـار انقالبـي خـوبي دارد و او و           اهللاءبا وجود ايـن، ماشـا     . پرسنل دارد، به ويژه در طول روز      
  . هستند داراي كارت سپاه پاسداراناعضاي گروهش

. را دارد ] به مهاجمان [خالصه اينكه در حال حاضر او حمايت سياسي الزم براي تيراندازي            
، كـه بـه محـض شـروع دردسـر           گويـد   عالوه بر اين، او مدعي است، و احتماالً هم راست مـي           

 كه آيـا او     مسئلهولي اين   . نيروي كمكي بگيرد  هاي مساجد نزديك به سفارت        تواند از كميته    مي
كنند كه واقعاً از ما دفاع كنند         و گروهش و نيروهاي كمكي آنقدر نسبت به ما احساس تعهد مي           
 و يـا سـازمان   ديـده فـداييان     و يا اينكه اصالً توانايي دفـاع از مـا را در مقابـل نيروهـاي تعلـيم                 

حـل مطلـوبي     خالصه اينكـه، راه   .  دارند يا خير براي هيچكس معلوم نيست       آزاديبخش فلسطين 
آل، و ما چند هفته آينده را بايد با آنچه داريم بـسازيم        حل ايده  وجود ندارد، چه رسد به يك راه      

  .و در پي فرصت مناسب باشيم تا بتوانيم موقعيت خود را بهتر كنيم
آيد براي بهبود وضعيت امنيتي انجـام   يد هر آنچه از دست خودمان برمي    در عين حال، با    -8
: كنـيم   دهد سريعاً ساختمان سفارت را تقويت مـي         داريم تا آنجا كه توليد داخل اجازه مي       . دهيم
هـاي طبقـه اول نـرده         ايـم، بـراي تمـام پنجـره         هاي جديد و فوالدي بهتري نـصب كـرده          درب

هـاي طبقـات پـايين در مقابـل           تلف را براي محافظت از پنجره     هاي مخ   ايم، داريم گزينه    گذاشته
هاي شـن پـشت يـك ورقـه فـوالدي در پـشت                كه فعالً گذاشتن كيسه   (كنيم    گلوله بررسي مي  

، و دوباره به تفنگداران دريايي كه در كيوسك كنتـرل در           )رسد  ها بهترين گزينه به نظر مي       پنجره
كـه بـه    (نگهبانان تفنگدار شبانه در محل اقامت من        . ايم  البي سفارت مستقر هستند، اسلحه داده     

فعالً قصد نـدارم اقـدام      . نيز مسلح هستند  ) محض ورود سفير جديد به آنجا منتقل خواهند شد        
در صورت وقوع حملـه بـه سـفارت، ايـن           . بيشتري براي مسلح ساختن تفنگداران انجام بدهم      

و در  . وهـاي كمكـي بـه مـا بدهـد         تواند فرصت ارزشمندي تا رسيدن نير       اقدامات گوناگون مي  



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

332

  . واقع، اين تنها دفاع واقعي ماست
 نهايتاً اينكه افسران امنيتـي بـسيار كاركـشته مـا در حـال آمـوزش تعقيـب خـودرو بـه                       -9

ام، آنهـا دارنـد درسـشان را          هايم در شهر شـاهد بـوده        مجاهدين هستند و آنگونه كه در گردش      
  .گيرند خيلي سريع ياد مي

  
  160سند شماره 

  محرمانه
  1358 ارديبهشت 6 ـ 1979 آوريل 26  6846017 179 :شماره گزارش

   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
   فوري ـ .سي .  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  1979 آوريل ،گزارش شرح وضعيت: موضوع
 12دوره زماني ساعت    اين گزارش دربرگيرنده اطالعاتي در      ) محرمانه: ( خالصه گزارش  -6

 اين اطالعات مشتمل بر موارد ذيـل        . آوريل است  26 روز   12 تا ساعت    25به وقت محلي روز     
گروه زيرزميني، آخرين اطالعات مربـوط       توسط يك     قرني سپهبدپذيرش مسئوليت قتل    : است

، سياسـتهاي كلـي     وزير توسـط بازرگـان      به عنوان معاون نخست    به نقده، انتخاب داماد بازرگان    
پليس تهران، آمادگي پليس ملي مبني بر تداوم فعاليتهاي خود، كمك كميته بـه پلـيس، بازديـد                  

   . براي عفو عموميي دريايي از زاهدان و فشارهاي بازرگانفرمانده نيرو
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
 را برعهـده     قرنـي  سپهبد يك گروه زيرزميني مسئوليت قتل       -الف )محرمانه: ( جزييات -22
، مسئوليت  »فرقان«زيرزميني با نام    منابع خبري امروز گزارش كردند كه يك گروه سرّي          : گرفت

گروه فرقان، كه معناي كالمي نام آن به مفهوم         .  را بر عهده گرفته است      قرني اهللا  وليترور سپهبد   
 نمـود دايـر      توزيع هايي در سطح شهر تهران      تفاوت بين حق و باطل است، روز گذشته اطالعيه        

كه در دوران حكومت رژيـم      » جنايتهايي« سابق ستاد كل، به دليل       رئيس،  بر اين كه سپهبد قرني    
در اطالعيه . ، اعدام شده است»گناه كردستان عام مردم بي قتل«وي مرتكب شده و نيز به دليل       پهل

اتهام به ترتيب ذيل براي ترور وي اعـالم كـرده           منتشر شده توسط گروهك فوق، شش دليل و         
يي، همكاري و   آمريكاپرياليسم و تالش براي ايجاد يك كودتاي        مقرابت و نزديكي زياد با ا     : بود

 با رژيم منحرف و منحط سابق، همكاري با مخالفين يكتاپرستي و وحـدانيت، همكـاري                تعامل
فعاليـت در راسـتاي     ) االرض  د فـي  فـسا (با ديكتاتوري آخوندي، فسق و فجور بـر روي زمـين            

بـه كردهـا، تـالش بـراي        » عوامـل بيگانـه   « و اطالق عبـارت      سركوب مسلمانان خلق كردستان   
در ايـن اطالعيـه، تـرور       . ملي سازي شرايط براي ايجاد يك ارتش ضد       سالح مردم و فراهم    خلع

  .خوانده شده بود» بياعدام انقال«، به عنوان سپهبد قرني
بـه نـام خداونـد      «در صدر اين اطالعيه عبارتهايي به زبان عربي حك شده بـود بـه معنـاي                 
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هاي بعدي گروه     در ادامه اين اطالعيه قول داده شده بود كه متعاقباً در اطالعيه            .»بخشنده مهربان 
انـد    منـابع موفـق شـده     . اهـد گرفـت   ، اطالعات بيشتري در اختيار عموم مـردم قـرار خو          فرقان

 يـك سـال و نـيم        گروهك فرقـان  : آوري نمايند    جمع اطالعات زير را در خصوص گروه فرقان      
يكي از منابع متخصص در زمينه گروهكهاي زيـر زمينـي گـزارش             . پيش اعالم موجوديت كرد   

 گرفتـه از    تنـشأ  يك گروهك سياسي است كه مشي و مـنش آن            داده است كه گروهك فرقان    
اعضاي اين گروه خود را بـه مثابـه         . فحوا و محتواي نام آن است؛ يعني فضاي بين حق و باطل           

به نحوي كـه، در صـورتي كـه ايـن           . نمايند   و اجراكنندگان اعدام تلقي مي     ژوريت  أقاضي، هي 
اخـذه قـرار    ؤفرد خطاكار هنوز مـورد تنبيـه و م        اعضاي گروهك به اين استنباط برسند كه يك         

از . نماينـد   نگرفته است، به نوبه خود وارد عمل شده و اقدام به تنبيه و مجازات فرد خاطي مـي                 
استفاده اين گروهك   . اند  عنوان كرده » اعدام انقالبي « را نيز يك     همين رو، آنها ترور سپهبد قرني     

ربي در حقيقت ابزار و سازوكاري است براي اين كه اين ديدگاه را در بين               از آيات و عبارات ع    
عموم مردم القاء نمايند كه آنها گروهي مذهبي و اسـالمي هـستند و هـيچ چيـزي بـر حقيقـت                      

اعضاي اين گروهك پيرو كيش و آيين خاص خودشان هستند و عدالت، البته بـه               . برتري ندارد 
  . اند، بايست در روش و سبك آنها به منصه ظهور برسد ردهمعنايي كه آنها براي خود تعريف ك

 جو نـسبتاً آرامـي را گذرانـد و          روز گذشته شهر نقده   :  آخرين اطالعات مربوط به نقده     -ب
قرار بود سران مـذهبي     .  اسالمي بود   انقالب شهر به شدت تحت كنترل نيروهاي سپاه پاسداران       

 گرد هم جمع شوند تا به بحث و بررسي درخـصوص داليـل و علتهـاي                 كرد و ترك در مهاباد    
  . بروز خشونتهاي اخير بپردازند

.  نفر گزارش شـد    200 بيش از    هاي درگيريهاي نقده     ه روز گذشته، آمار كشت    1800تا ساعت   
ها مربوط به افرادي است كه اجساد آنها دفن شده اسـت و احتمـاالً آمـار                    نفري كشته  200آمار  

  . باشد ها باالتر از اين رقم مي دقيق كشته
 به گـوش    از چند گاهي صداي شليك گلوله در روستاهاي اطراف نقده          شب گذشته نيز هر   

يكـي از   . شهر متوقـف شـده بـود      رسيد، اين در حالي بود كه صداي شليك گلوله در داخل              مي
 كرد كه آمار تلفات و خاطرنشان رسيد؛ وي  به تهرانمنابع، پزشكي بود كه امروز صبح از مهاباد

 نفر نيست و حتي ممكـن       1000كمتر از   «هاي درگيريهاي هفته گذشته بين تركها و كردها           كشته
 14اين پزشك تصريح كرد كه تمامي كردهـاي بـاالتر از   » . تن نيز برسد1500است اين رقم به    

ورزش و تفريح آنها بازي با كالشينكف، مسلسل دستي، هفـت تيـر و              . سال سن، مسلح هستند   
. باشـد   در صورتي كه اين سالحها را در اختيار نداشته باشند، حداقل يـك چـاقوي بـزرگ مـي                  

نظر از سالحهاي انفرادي، تـسليحاتي       اند؛ آنها صرف    كردها شبيه يك گروهان نظامي مسلح شده      
چنـين  . تنابهي مهمات نيز در اختيار دارنـد عاز قبيل بازوكا، خمپاره، تانك، ضدهوايي و مقادير م      

  . رسد كه تمامي كردها در هر لحظه از شبانه روز آماده جنگ هستند به نظر مي
منابع خبـري گـزارش     : وزير انتخاب نمود   ست داماد خود را به عنوان معاون نخ        بازرگان -ج
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وزير معتمدين خود را رها كرده و از آنهـا           دهند كه شواهد امر حاكي از اين است كه نخست           مي
نـشان   وي در جريان سخنراني تلويزيوني شب گذشته خـود خـاطر          . تا حدي كناره گرفته است    

وزير و مسئول همكاريهاي     ي را به عنوان معاون نخست     اسد كرد كه داماد خود يعني حسين بني      
نشان كرد كـه بنـا بـه اهميـت و جايگـاه ايـن                 خاطر بازرگان. دولت و مردم انتخاب كرده است     
، فـردي  ترين فرد را انتخـاب كـرده اسـت؛ بـه گفتـه بازرگـان        سمت، وي معتمدترين و مطمئن    

زد كه به لحاظ شخصيتي كامالً مـورد وثـوق وي بـوده و بـه                  ت بر اين جايگاه تكيه مي     بايس  مي
، تـصريح   ... بـه مـن      اسـدي  به رغم انتساب بنـي    » ] در ادامه افزود   بازرگان[. ايشان نزديك باشد  

  » . پيدا كرده استوزيري راه كنم كه وي از يك سازمان جدا به نهاد نخست مي
  ) محرمانه: (كننده ات تهيهينظر
 مشغول به فعاليـت بـوده و يـك مهنـدس نفـت               سابقاً در شركت ملي نفت ايران      اسدي بني
اند كه وي يكي از سهامداران عمده يك شـركت خـصوصي مـديريت                منابع گزارش داده  . است

 IIR 6 846 0170 79در ضـمن اطالعـات تكميلـي مربـوط بـه گـزارش شـماره        «. صنعتي اسـت 

MSG251328Z ARPمتعاقباً توسط اينجانب ارسال خواهد شد . «   
 پليس رئيس، سرهنگ مجللي:  سياستهاي كلي اين نهاد را تشريح كرد       پليس تهران  رئيس -د
وز گذشته در يـك كنفـرانس مطبوعـاتي سياسـتهاي كلـي آينـده فرمانـدهي پلـيس را                    ، ر تهران

، رهبر ملي و مذهبي ايران، كارمندان ارتش، پليس و          اهللا خميني  آيت«: برشمرد؛ وي اظهار داشت   
 يافتـه   ز كـاهش  ژاندارمري را مشمول عفو عمومي نموده است و از اين رهگذر، مشكالت ما ني             

وي افزود كه در جريان انقالب كالنتريها به شـدت تخريـب شـدند و در حـال حاضـر                    » .است
نشان كرد كه نيروي پليس به انـدازه كـافي           تعمير و مرمت آنها در دست اقدام است؛ وي خاطر         

 نفـر از شـبه نظاميـان گروههـاي          4000وي اعالم كرد كه پلـيس تعـداد         . سالح در اختيار دارد   
  . بي كه داراي مدرك ديپلم دبيرستان باشند را به خدمت خواهد گرفتانقال
 پليس ملي، امروز در يك      رئيس،  سرهنگ مجللي : آمادگي پليس ملي براي تداوم فعاليت      - ه

 درصـد مـشكالت و موانـع فـراروي          80 الي   60نشان كرد كه حدود      كنفرانس مطبوعاتي خاطر  
وي افـزود كـه     . تداركات، تجهيزات اداري و خودرو مرتفع شده است       تأمين   پليس ملي از قبيل   

اند و امكانات    و استانها كالنتريها و ايستگاههاي پليس شكل مطلوب خود را پيدا كرده            در تهران 
ـ ااند و نيروهاي پليس آم  دريافت كردهكم و بيشو تجهيزات مورد نياز را        صـورت  هده هستند ب

 در ادامه كنفرانس مطبوعـاتي خـود تـصريح          سرهنگ مجللي . اليت خود را آغاز نمايند    متحد فع 
كرد كه پليس در تالش است به تدريج تسليحات مورد نياز خود را تكميـل و از ايـن رهگـذر،       

  .  تكاليف و وظايف خود را به نحو احسن به انجام رساند
 اهللا خميني  امروز صبح نشستي بين فرمانده كميته آيت      : د كميته به پليس كمك خواهد كر      -و

طبق گزارشات واصله، در    .  برگزار گرديد   كميته مستقر در تهران    14ساي  ؤ و ر  ]انقالب اسالمي [
  وظيفه كمك به پليس تهران     اين مالقات تصميم گرفته شده است كه گروههايي از كميته تهران          
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  .و كالنتريها را برعهده گيرند
اكنـون در     افزون بر اين، مقرر گرديده است كه آن دسته از تجهيزات متعلق به پليس كه هـم                

به عالوه در اين نشست تـصميم       . اختيار و مورد استفاده كميته قرار دارد، به پليس مسترد گردد          
 كميته مركزي تصريح    رئيسدر همين ارتباط،    .  مورد پاكسازي قرار گيرد    گرفته شد كه كميته نيز    

  .  آغاز خواهد شد خمينياهللا آيت منتخب هيأتكرد كه فرايند پاكسازي به سرعت توسط 
 عناصر نامطلوب پاكسازي خواهد شـد و         قول مساعد داده است كه كميته از       اهللا خميني  آيت

 ابراز اطمينان كرده است كـه تعـداد    پليس تهرانرئيس. سالح خواهند شد اين افراد همگي خلع   
  . نيروهاي پليس افزايش خواهد يافت

  . نقش كميته كاهش يافته و نهايتاً كميته منحل خواهد شد
يطره پليس موضوع بـسيار مهمـي اسـت؛ ايـن در            استيال و س  ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر

سالح تمامي اعضاي كميته امـري بـسيار دشـوار و پرمـشقت         رود خلع   حالي است كه انتظار مي    
 مهم ديگـري كـه مطـرح اسـت ايـن اسـت كـه هـدايت و مـديريت كالنتريهـا و               سئوال. باشد

 قدر مسلم گذر زمان    .ايستگاههاي پليس برعهده پليس خواهد بود و يا برعهده نمايندگان كميته          
  . سرنوشت اين موارد را مشخص خواهد كرد

، فرمانـده نيـروي    دكتر احمد مدنيدريادار:  بازديد فرمانده نيروي دريايي از شهر زاهدان  -ز
هـار و كنـارك، در فرودگـاه        ، روز گذشته در مسير عزيمت بـه چاب        دريايي و استاندار خوزستان   

، بررسـي و تحقيـق در زمينـه          و كنـارك    چابهار بههدف دكتر مدني از سفر      . زاهدان توقف كرد  
  مـدني  دريـادار انـد كـه       منابع خبري گزارش كـرده    . امكان توسعه صنعت ماهيگيري جنوب بود     

،  و اقيانوس هند    به منظور استفاده از ظرفيتها و منابع ملي خليج فارس          خاطرنشان كرده است كه   
وي در در ادامه تصريح كرده است كه        .  خواهد شد  تأسيسامكانات و تجهيزات كافي در منطقه       

 ابراز  دكتر مدني .  صورت گرفته است   ات پايگاه نظامي چابهار   تأسيساقدامات الزم جهت تجهيز     
 مـاه بـه بهـره بـرداري         5 ظرف مـدت      و كنارك  اميدواري كرده است كه صنايع شيالت چابهار      

ظهار داشت كه سـه برنامـه بـه          ا هاي خود براي استان خوزستان      وي در خصوص برنامه   . برسند
  : صورت همزمان مورد اجرا قرار خواهند گرفت

   .كن كردن نواقص و نقاط ضعف هاي كوتاه مدت از قبيل شناسايي و ريشه  برنامه-1
 كه با اولويت ساخت جاده و مسكن مناسب در دستور كار قرار مدت    هاي ميان    برنامه -2

  . خواهد گرفت
  . ز قبيل احياء كشاورزي، دامداري و صنايعهاي بلند مدت ا  برنامه-3

شنبه شب گذشـته       ايران، سه  وزير  نخست،  بازرگان:  براي عفو عمومي    فشارهاي بازرگان  -ح
هاي انقالبي كشور را خطاب قرار        مجدداً در يك مصاحبه تلويزيوني، با ايراد سخناني تند كميته         

 وي اظهـار داشـت كـه   . ورزيـد  تأكيـد  سـابق  ر تمايل خود دال بر عفو عمومي مقامـات  داد و ب  
در حال حاضر وظيفه مـا حفـظ اتحـاد و يكپـارچگي در              . ايم  همگي ما در انقالب نقش داشته     «
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. خواهم كه وقايع گذشته را فراموش كرده و به فكر انتقام نباشـيد              از شما مي  . تمام سطوح است  
. ايست گذشته را فرامـوش كنـيم و بـه فكـر بازسـازي كـشور باشـيم                 منظور من اين است كه ب     

ايـن  . وهاي انقالبي نبايست دخالتي در امور مملكتي و نظامي داشته باشند          رپرواضح است كه ني   
  ».مداخالت صرفاً بايد به زماني موكول گردند كه رهبران انقالبي درخواست نمايند

مي كه موضوعي پيچيده است، در حال حاضر        مقوله عفو عمو  ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر
  . توجهات را معطوف خود كرده است

 مورد عفو عمومي قرار داده است اما   ،اند  ه   افرادي را كه جرمهاي كوچك مرتكب شد       خميني
ا عفـو نكـرده     انـد ر    هنوز افرادي را كه در راستاي مقابله با انقالب، جرمهاي كالن مرتكب شده            

اسنتباط من اين است كه اين موضوع نيز در آينده محقق خواهد شد كـه البتـه زمـان آن                    . است
  . نامشخص است

  
  161سند شماره 

  1358 ارديبهشت 10 ـ 1979 آوريل 30  6846017 679: شماره گزارش
   تهران،آمريكادفاعي دفتر وابسته : از
  فوري ـ  سي.   واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

     آمريكامتخصص در امور امنيت ملي اياالت متحده  گرازيني.بي. اي:كننده گزارش افسر تهيه
  هالند. جي.  السرهنگ آمريكاوابسته دفاعي : سئول تأييدكننده ممقام
  هاي خبري محلي، كارمندان سفارت و اعضاي دفتر وابسته دفاعي  رسانه: منبع

  79 آوريل ،گزارش وضعيت ايران: موضوع
ي در خـصوص مـوارد ذيـل در ايـران ارائـه             اين گزارش اطالعـات   ) محرمانه: ( خالصه -16

، ، دستگيري عامل ترور سـپهبد قرنـي       وزير  نخست معاون   سخنراني عباس اميرانتظام  : خواهد داد 
مقررات جديد مربوط به خبرنگاران خارجي، اعدامها، محدوديت بيشتر در حقوق زنان، معاهده           

  .  و اطالعات گوناگون)نقده(ايجان غربي صلح نهايي در آذرب
  .  حذف شده است21 تا 17از  -17
روز گذشـته عبـاس      :  سـخنراني عبـاس اميرانتظـام      -الف )محرمانه: (يات گزارش ي جز -22

ت يـك مـصاحبه مطبوعـاتي ترتيـب داده و بـه              و سخنگوي دول   وزير  نخست، معاون   اميرانتظام
برخي نكات مطرح شده در اين مـصاحبه بـه          .  خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ داد      سئواالت

  : شرح ذيل است
 در خصوص محدوديت نيروهاي ارتش به خبرنگاران اظهار داشـت كـه             آقاي اميرانتظام  -1

كه ايران ديگر قصد نـدارد نقـش ژانـدارم      يافت چرا حجم و گستره ارتش ايران كاهش خواهد      
 را برعهده داشته باشد؛ و در همين راستا تحقيقات و مطالعات در خصوص تعيـين                خليج فارس 

 كرد كـه دولـت بـر        خاطرنشانوي  . ميزان حجم و گستره مورد نياز ارتش در دست اقدام است          
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ورد نياز ايران بـسيار كمتـر و كـوچكتر از آن چيـزي              اين باور است كه حجم و گستره ارتش م        
وي در حال حاضر ظرفيـت كـل نيروهـاي مـسلح، شـامل نيـروي                . است كه تاكنون بوده است    

وي افزود كه حفـظ و تـداوم چنـين ارتـشي، از             .  نيرو عنوان كرد   530000دريايي و هوايي، را     
  . نهد  و نيرو، بار سنگيني به دوش دولت مي لحاظ هزينه

ارتش تغيير خواهد كرد يـا خيـر؛        ) يونيفورم( شد كه لباس فرم      سئوال ز آقاي اميرانتظام  ا -2
كند    تغيير مي  سالوي در پاسخ اظهار داشت كه بنا به تغييرات جوي، يونيفورم ارتش دو بار در                

ا كه مردم از    اما در مجموع تغيير اساسي يونيفورم از لحاظ روحي و رواني مفيد خواهد بود چر              
  . اين نوع يونيفورم نفرت دارند

هـا    سخنگوي دولت در خصوص قانون اساسي جديد ايران، كـه روز شـنبه در روزنامـه                -3
منتشر شد، تصريح كرد كه در صورتي كه قرار باشد اين قانون به عنـوان قـانون اساسـي مـورد                     

ون اخـذ شـده و نهايتـاً بـه          بايست نظرات مردم در زمينه اصالح اين قـان          پذيرش قرار گيرد، مي   
  . تصويت مجلس قانون گزار برسد

تاكنون برخـي مقـاالت ترجمـه شـده بـه زبـان انگليـسي را                ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر
ام؛ به مجرد اين كه به كل متن به زبان انگليسي دست پيدا نمايم، آن را براي ستاد                    دريافت كرده 

  .ارسال خواهم كرد
 خاطرنـشان كـرد كـه       ي نظامي ايران با ساير كشورها، اميرانتظـام       در خصوص قراردادها   -4

اند و نشستهايي نيز با نمايندگان هريك از كـشورهاي            تمامي اين قبيل قراردادها متوقف گرديده     
كرد كه در مالقات با اين نمايندگان از آنها         تأكيد   طرف قرارداد در تهران برگزار شده است؛ وي       

 شده است كه در زمينه واگذاري اقالم جايگزين تسليحات و مهمات به ايران، بحـث و                 خواسته
  . بررسي بنمايند

 شد كه وي در     سئوال و يا ديگر سازمانهاي اطالعاتي       ساواك» احياء« درباره   از اميرانتظام  -5
ي منحل گرديد و احياء هم نخواهد شد و در صورتي كه             به طور كل   كرد كه ساواك   تأكيد   پاسخ

نياز به يك مركز اطالعاتي در كشور احساس گردد، موارد در آينده مورد مطالعه و بررسي قرار                 
دهنـده   وي افزود كه ممكن است تا پايان هفته اطالعاتي افـشا نمايـد كـه نـشان          . خواهد گرفت 

كرد كه ايـن اطالعـات مربـوط بـه           تأكيد   آوري كرده است؛ وي     تي است كه دولت جمع    ااطالع
  .جاسوسي كشورهاي بيگانه در ايران است

وي درباره عناصر ضدانقالب نيز اظهار داشت كه هنـوز برخـي عناصـر ضـدانقالب در                  -6
 نفر از اين عناصر در كشور وجود داشته 10000ممكن است . نقاط مختلف كشور حضور دارند

از اين عناصر مسلح اقـدام بـه عمليـات در شـهري             نفر   100باشند در حالي كه حتي اگر تعداد        
 ميليـوني ايجـاد خواهنـد       5ي از رعب و وحشت بين يك جمعيـت           بنمايند، جو  همچون تهران 

البته تعداد اين قبيل افراد آنقدر زياد نيست كه بتواند از فرايند عفـو عمـومي ممانعـت بـه                    . كرد
جراي عفـو عمـومي، ايـن افـراد از فعاليتهـاي خـود دسـت                در صورتي كه پس از ا     . عمل آورد 
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  . برندارند، دستگير و در محاكم انقالبي مجازات خواهند شد
در خصوص مقوله عفو عمومي كه در سطوح مختلف بـه آن            ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر

وط پرداخته شده است، تاكنون هيچ تصميمي اتخاذ نشده است؛ تنها عفو عمومي اعطا شده مرب              
  .به جرايم كوچك و ناچيز بوده است

يك منبع خبري گـزارش داده اسـت كـه گروهـك            :  دستگيري عامل ترور سپهبد قرني     -ب
مـأموران   را برعهـده گرفـت، توسـط         ، كه هفتـه گذشـته مـسئوليت تـرور سـپهبد قرنـي             فرقان
انـد كـه     دولتي مسئول پرونده خاطرنـشان كـرده     بازرسان. ستانه سركوبي است   در آ  كننده  بررسي

اسنادي در دست دارند كه ظرف هفته آتي هويت تمامي اعضاي اين گروهك را افـشا خواهـد                  
پس از ترور هفته گذشته، يك دانشجو دستگير شده است؛ وي سرنخهاي خـوبي دربـاره                . نمود

قبل از وقـوع تـرور مزبـور، افـرادي بـه صـورت              . است قرار داده    بازپرسانگروهك در اختيار    
ـ  . كرده است   اند كه اين دانشجو درباره طرح و توطئه ترور صحبت مي            تصادفي شنيده  ن ادر جري

 نفر از اعضاي اين گروهك، از جملـه         6 يا   5هاي به عمل آمده از اين دانشجو، هويت           بازجويي
 را به قتل رسانده است، افـشا شـد؛ افـزون بـر ايـن محـرز                  يك سرهنگ ارتش كه سپهبد قرني     

هاي سياسي و مذهبي را نيـز         گرديد كه اين گروهك قصد داشته است كه دو نفر ديگر از چهره            
ايـن  . انـد   در همين ارتباط، چهار نفر دستگير شده و به فعاليتهاي خود اقرار كـرده             . ترور بنمايد 

 اقرار كردند؛ همـان   قرني و عضويت در گروهك فرقانها به ترور چهار نفر در جريان بازجويي   
كرده بود كـه يـك بانـد          اين گروهك ادعا    .  را برعهده گرفت   گروهكي كه مسئوليت ترور قرني    

ذهبي  مـ مسايلها محرز گرديد كه اين چهار نفر هيچ اطالعاتي از       مذهبي است؛ اما در بازجويي    
كرده است كه زماني كـه       تأكيد   يكي از چهار نفر دستگير شده به مقامات مسئول پرونده         . ندارند

به اين گروهك ملحق شده از مشاركت گروهك در فعاليتهاي تروريستي هيچ اطالعي نداشته و               
شود كـه افـراد بيـشتري         بيني مي  در همين ارتباط پيش   . يان اهداف آنها قرار نداشته است     ردر ج 
  . تگير شونددس

رسـد كـه دولـت جديـد      چنين به نظـر مـي  :  مقررات جديد مربوط به خبرنگاران بيگانه      -ج
يكـي از مقامـات ارشـد       . اسالمي قصد دارد شرايط بدتري براي خبرنگاران بيگانه ايجاد نمايـد          

كرده است كـه ظـرف       خاطرنشاني در گفتگو با يكي از خبرنگاران خارجي         رسان  وزارت اطالع 
دو روز آينده دولت مجموعـه مقـررات جديـدي در خـصوص اقامـت و فعاليـت خبرنگـاران                    

گزارشات موجود حاكي ازا اين است كـه دولـت          . خارجي در ايران تدوين و اعالم خواهد كرد       
و روزنامـه   ) از جملـه خبرنگـاران مـستقل      (جديد قصد دارد شرايط سختي براي اتبـاع بيگانـه           

دولت عزم آن ندارد كه كارتهاي مجوزي كه قبالً واگذار شده اسـت را       .  ترتيب دهد  نگاران آزاد 
از سوي ديگر، اين مجوزها به تنهايي       . مجوزهاي فعلي تا ماه سپتامبر معتبر هستند      . تمديد نمايد 

بايـست نامـه      بنابراين، سـازمان مرجـع مـي      . تواند اخذ مجوز اقامت جديد را تضمين نمايد         نمي
  . يار خبرنگار قرار دهدجديدي در اخت
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بر اساس اظهـارات يكـي از منـابع، دولـت در حـال بررسـي و            ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
واكاوي اين موضوع است كه هر يك از سـازمانهاي خبـري بيگانـه بـه چـه ترتيـب و از چـه                        

و » وستيد«اند و در نتيجه بر پايه ميزان          قالب اسالمي را پوشش داده    نمواضعي اخبار مربوط به ا    
هر خبرگزاري نسبت به انقالب، در خصوص مقوله اعطاي مجوز فعاليت، تـصميم             » دشمني«يا  

  . گيري بنمايد
عام افـراد     افسر پليس به جرم مشاركت در قتل       سحرگاه روز گذشته دو   :  موضوع اعدامها  -د
، يكـي از     سجاد سجودي   در شهر اصفهان   افزون بر اين،  .  اعدام شدند   و يزد  گناه، در اصفهان    بي

  . ، به اتفاق يك افسر پليس مجرم شناخته شده و اعدام شدنداعضاي فعال كميته مشترك ساواك
الم كـرده اسـت كـه        اعـ  سازمان زنان جبهه ملي   :  محدوديت بيشتر در زمينه حقوق زنان      - ه

آميز در جلو دانشكده حقـوق دانـشگاه تهـران خواهـد      اقدام به برگزاري يك تظاهرات اعتراض  
 در خـصوص سـلب حـق        يكي از اهداف اين تظاهرات، اعتراض به وزارت دادگـستري         . نمود

كـست دولـت در   اين سازمان در اطالعيـه رسـمي خـود ش   . باشد  قضاوت در دادگاه از زنان مي     
سازمان مزبور ضمن يادآوري حـضور و       . احترام به حقوق زنان را به شدت محكوم كرده است         

فعاليت زنان، دوشادوش مردان در تالش براي پيروزي انقالب، از دولت خواسته است كـه بـه                 
حقوق تمامي اقشار جامعه، از جمله زنـان، بـه ديـده احتـرام نگريـسته و از تمـامي ظرفيتهـا و         

قدر مسلم، در بين اين معترضين زنـاني از وزارت          . منديها در بازسازي كشور استفاده نمايد     توان
انـد امـا از    هاي حقوقي و قضايي را طي كرده      حضور خواهند داشت كه تمامي آموزه      دادگستري

روز گذشـته  موج ديگري از اعتراضات و انتقادات گروههاي زنان . اند حق قضاوت محروم شده 
 اعـالم كـرد كـه از ايـن پـس تحـت هـيچ         ملي ايـران   تلويزيوندر حالي ايجاد شد كه راديو و        

از زمـان انتـصاب     . هاي زن حق اجراي برنامه در راديو و يا تلويزيـون ندارنـد              شرايطي خواننده 
، ميزان مشاركت زنان در ايـن مجموعـه بـه           )NIRT (مدير جديد سازمان راديو و تلويزيون ملي      

  . شدت كاهش يافته است
به منظور دستيابي به يك صلح جـامع و         : )نقده (غربي معاهده صلح جامع در آذربايجان       -و

 بنـدي بـه   7، يك توافقنامـه  غربيقوام كرد و ترك در شهرهاي استان آذربايجان   تمام عيار بين ا   
كمسيوني متشكل از نمايندگان گروههايي از شهرهاي مختلف آذربايجـان    . امضاي طرفين رسيد  

ن توافقنامه مربوط به آزادي بـي     اولين بند اي  .  و استاندار اين استان تهيه و تدوين شده بود         غربي
افزون بر اين، مقرر گرديد كـه       . هايشان بود  قيد و شرط تمامي گروگانها و استرداد آنها به موطن         

 تـأمين    هيچ يك از افراد غيرنظامي و انقالبي حق حمـل سـالح ندارنـد و وظيفـه                 در شهر نقده  
با افرادي كـه ايـن معاهـده را بـه           . است» مقامات مسئول «هاي اطراف شهر برعهده       امنيت جاده 

در ايـن معاهـده،   . چالش گرفته و از آن تخطي نمايند برخورد قانوني صـورت خواهـد گرفـت       
 و ديگر شهرهاي منطقه متحمل      هايي كه در اثر خشونتهاي شهر نقده        موضوع بازپروري خانواده  

در اين قرارداد صلح تعهد شده اسـت        . تاند نيز مورد توجه قرار گرفته اس        صدمه و آسيب شده   
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 نسبت به شناسايي و مجازات بانيان و آغازكننـدگان   اهللا خميني  اي ويژه به انتخاب آيت      كه كميته 
  . تاكنون آمار دقيق تلفات خشونتهاي شهر نقده مشخص نشده است. ائله اقدام نمايدغ

  : اگون اخبار و اطالعات گون-ز
وزير ايران، قـرار     ، نخست  برعهده مهدي بازرگان   ت ملي مسئوليت هدايت كميته امني    -1

اين در حالي است كه رياست اين كميته از بدو تشكيل، يعني ده روز پـيش،                . گرفت
  . ، بوده استبرعهده يزدي

 ايران دعوت سـفر بـه كـشور         وزير  نخستامور خارجه اعالم كرده است كه       وزارت   -2
ر خارجـه آمـده اسـت كـه سـرهنگ           در اطالعيـه وزارت امـو     .  را پذيرفته است   ليبي
، زرگـان ، در جريان ديدار روز پنجشنبه با آقاي با         ليبي وزير  نخست،  سالم جلود عبدال

  . اين دعوت را مطرح كرده است
 فعاليتهـاي خـود را در اسـتانهاي مختلـف افـزايش داده اسـت و كـريم                   جبهه ملـي   -3

اي به استانهاي مختلف را آغاز كرده و          ، رهبر جبهه، به زودي سفرهاي دوره      سنجابي
هاي محلي ديدار خواهد كـرد تـا از ايـن رهگـذر، عرصـه را بـراي                   با افراد و چهره   

وي در اولـين فرصـت، سـفرهاي خـود را شـروع      . فعاليت بيشتر جبهه فـراهم آورد     
 دو هفته پيش از سمت وزير امور خارجه استعفا نمود و دليـل              سنجابي. خواهد كرد 

قادر به پيشبرد امـور نيـست چـرا كـه           استعفاي خود را اين گونه بيان كرد كه دولت          
دولت در دولت به وجود آمده و شرايط كنوني كشور در وضـعيتي نـامطلوب قـرار                 

  . دارد
  

  162سند شماره 
  1358 ارديبهشت 11ـ 1979 مي 1  محرمانه

  4525  ـ تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   فوري ـسي.  واشنگتن دي،اعيسازمان اطالعات دف: به

  گزارش اوضاع ايران: موضوع
اطالعات . اين گزارش اطالعاتي در رابطه با اوضاع ايران دربر دارد         ) محرمانه: (خالصه -16

نـويس قـانون       در مـورد پـيش     اظهارات سنجابي : باشد  ارائه شده در رابطه با موضوعات زير مي       
. كنـد    مالقـات مـي    نماينده ساف با طالقـاني    . شود  تر مي    وخيم  روابط ديپلماتيك با مصر    .اساسي

  .حقوق زنان و ظهور روزنامه انگليسي زبان در تهران. اطالعات مربوط به توليد نفت
  .حذف شده است 21 تا 17 از -17
 كـريم   .نويس قـانون اساسـي       درباره پيش   اظهارات سنجابي  -الف) محرمانه (:اتجزيي -22
 و وزير سابق امور خارجه در دولت موقت انقالب در يـك كنفـرانس                رهبر جبهه ملي   سنجابي

وي اظهـار داشـت     . ورد قانون اساسـي جديـد اعـالم نمـود         مطبوعاتي ديدگاههاي خود را در م     
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نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي باشد حـاوي پيچيـدگيها و             اوراقي كه ممكن است پيش    «
نـويس   پـيش . مشكالتي است كه اگر حل و فصل نشود تنها مشكالت ما را زيـاد خواهـد كـرد              

نويس   نويس يا پيش    تنها پيش قانون اساسي جديد كه توسط مطبوعات منتشر شده است احتماالً           
به خصوص با در نظر گـرفتن ايـن حقيقـت كـه بعـضي از قـسمتهاي اصـلي                    . باشد  اصلي نمي 

يات قانون اساسي جديـد پرهيـز نمـود و          ي از اظهارنظر در مورد جز     سنجابي. اند  مسكوت مانده 
 عـوض ممكـن اسـت       نويس اهميـت خاصـي ندارنـد و در          فقط گفت كه بعضي از اصول پيش      

در . نـويس اشـاره نمـود     پيش58وزير خارجه سابق ايران به ماده  . قسمتي از قوانين عادي باشد    
اين ماده مـبهم اسـت      . شود كه نمايندگان مجلس بايد چپگرا و راستگرا نباشند          اين بند گفته مي   

 بيسـنجا . باشـد   زيرا ماهيت چپ و راست كه اين قانون بر مبناي آن وضع شده مشخص نمـي               
نـويس قـانون     همچنين گفت كه جبهه ملي در نظر دارد كميته مخصوصي تشكيل دهد تا پـيش              

 گفت با توجه به شوراهاي استاني و شهري مـواد و بنـدهايي              سنجابي. اساسي را بررسي نمايد   
صـول و موضـوعات مهـم اداري        باشـد و ا     اند مختصر و ناكافي مي      كه در مطبوعات منتشر شده    

گيري سخنان خود گفت       در نتيجه  سنجابي. اند  مناطق و امورات محالت به وضوح تشريح نشده       
گفتار اين متن به فداكاريهاي ملت در طول رژيم سـلطنتي در جهـت از بـين                   بهتر بود در پيش   «

و اسـالمي بـه عنـوان يـك نهـضت      شـد و از نهـضت ملـي     بردن استعمار و استثمار اشاره مـي     
  .شد ضداستعمار و استثمار ياد مي

.  را ترجمه كرده است      سفارت يك نسخه از متن روزنامه كيهان      ) محرمانه: (كننده  تهيه نظريه
افسر گزارشگر به دليل طوالني بـودن مـتن آن در آينـده          . اي از آن را دارد      افسر گزارشگر نسخه  

 ارسـال خواهـد      نسخه خام اين گزارش را بـراي آژانـس اطالعـاتي وزارت دفـاع              نزديكي يك 
  .اند تمامي مواد اين قانون در مطبوعات درج نشده. داشت
بـه دولـت موقـت انقـالب      اهللا خمينـي  آيت. شود تر مي  وخيم روابط ديپلماتيك با مصر   -ب

هيچ دليلي ارائه   .  قطع نمايد  دستور داده است روابط ديپلماتيك خود را با جمهوري عربي مصر          
 العمل امضاي معاهده صـلح بـين مـصر و اسـرائيل             نشد ولي ناظرين معتقدند كه اين كار عكس       

 قطـع   ارداد چندين كشور اسالمي نيز روابط خـود را بـا قـاهره            از زمان امضاي اين قر    . باشد  مي
 اظهار داشتند كه از اين اقـدام دولـت تعجـب    تمامي كارمندان رسمي مصري در تهران . اند  كرده
وي » .كرديم كه دولت انقالبي جديد مـستقل و غيرمتعهـد باشـد             ما همواره تصور مي   «. اند  كرده

يـك  » .گويند چرا بايد در مقابل فشار ساير كشورهاي عرب تسليم شوند            ا همواره مي  آنه«گفت  
و به زودي روابـط ديپلماتيـك       » بر سر عقل آمده   «رود كه دولت      مقام ديگر اظهارداشت اميد مي    

ت  را ترك كنند زيرا تجهيزاتوانست بگويد در چه زماني بايد تهران وي نمي. مجدداً برقرار شود  
آوري شوند، و يك مقام عاليرتبه گفت كه آنها همـين الـساعه               بسياري وجود دارد كه بايد جمع     

ايـن ادارات   .  در اختيـار دارنـد     مصريها سه اداره مستقل را در تهـران       . اند  چنين خبري را شنيده   
اداره مطبوعـات و  سفارتخانه، ادارات اقتصادي و بازرگاني، دفتر وابستگي نظـامي و          : عبارتند از 
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  .اطالعات
هاي انقالب را      دادستان كل ايران كميته    مهدي هادوي . ها را دستگير كرد     توان قاضي    نمي -ج

از مداخله در امور دادگاههاي انقالب منع كرد و به آنهـا هـشدار داد كـه قـضات از مـصونيت                      
ز طريق دفتر دادستان عمومي ارائه شود و        شكايت عليه آنها بايستي ا    «. حقوقي برخوردار هستند  

تـوان هـيچ قاضـي را دسـتگير           اند نمي   تا هنگامي كه رسماً از سمت قضاوت كنار گذاشته نشده         
ها و بازرسين سراسر ايران صادر شده و در بيانيه قبـل از               اين بيانيه خطاب به تمام كميته     » .نمود

ز مخصوص كه به امضاي دفتـر دادسـتان         توان بدون مجو    كس را نمي    آن اعالم شده بود كه هيچ     
اين بيانيه نيز حد ديگري است كـه بـراي محـدود            . عمومي رسيده باشد دستگير يا زنداني نمود      

يك منبـع در قـوه قـضائيه        . نيمه نظامي مسلح در ايران وضع شده است        كردن نقش سازمانهاي  
 كميتـه   1500باشد ولـي       عدد مي  14  در تهران  خميني تأييد   هاي رسمي مورد    گفت تعداد كميته  

  ».غيررسمي نيز وجود دارد
 يبخش فلسطين ن نماينده سازمان آزاد   الحس  هاني. كند   مالقات مي   با طالقاني  نماينده ساف  -د

 رهبـر كميتـه     اي را از جانـب ياسـر عرفـات          ي مالقات نمود و نامه    اهللا طالقان   روز گذشته با آيت   
  . تسليم وي كرداجرايي ساف

 و  خواســتار مقاومــت قهرمانانــه در جنــوب لبنــاني بــا تجليــل از عرفــاتطالقــاناهللا  آيــت
  .سرزمينهاي اشغالي گرديد

 برگـزار شـد     در مراسمي كه در دانشگاه تبريـز      .  سنديكاي دانشجويان فلسطيني در تبريز     -  ه
 و سـاير    اساتيد دانشگاه تبريز  .  اعالم موجوديت نمود   اي از سنديكاي دانشجويان فلسطين      شعبه

نماينده بنيانگـذاران سـنديكاي دانـشجويان       . دستجات مردمي نيز در اين مراسم حضور داشتند       
 و همچنـين در مـورد جمهـوري اسـالمي در            الب ايران و فلسطين   فلسطيني در زمينه روابط انق    

 از ايجاد شعبه سنديكاي دانشجويان فلـسطيني   دانشگاه تبريزرئيسمعاون . ايران سخنراني نمود  
  . استقبال نموددر تبريز

 در مورد دستگيريهاي زيـر      79 آوريل   30منابع خبري روز     . دستگيريهاي بيشتر در تهران    -و
  :گزارش دادند

  سناتور جمشيد اعلم
   بازپرس سابق كل تهران-جهانگير فالسفه

  وزيري  مقام سابق دفتر نخست-مصطفي خان مقدم
   در ستاد مشترك2 يكي از پرسنل ركن -  بهرام صالحيسرهنگ
  مصطفي اختراعي) بازنشسته (سرلشگر
   عضو امنيتي درباريبأي عبدالجواد نسرلشگر

   ستاد مشترك2ل ركن  پرسن- سرهنگ شاهسار
   عضو اداره بازرسي شاهنشاهي- بهرام معمار
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   ساواك در جيرفترئيس - عباسعلي جهانبيني
 روز   شركت ملـي نفـت ايـران       رئيس آقاي حسن نزيه  : .نفت  اطالعاتي در رابطه با توليد     -ز

المللي وجود دارنـد كـه        سه شركت بين  . گذشته اطالعات زير را در اختيار منابع خبري قرار داد         
. بعضي از اين شركتها به كنسرسيوم سابق تعلق دارنـد         . فروشد  به آنها نفت مي    شركت ملي نفت  

مقـدار  .  ماهه با اين شركتها قرارداد امضا كـرده اسـت          9وره   براي يك د   شركت ملي نفت ايران   
كـل فـروش    . كند   بشكه در روز تغيير مي     450000 تا   5000فروش بسته به شركت خريدار بين       

سرگرم مذاكره بـا     ديگر شركت 20.  ميليون بشكه در روز خواهد بود      5/2ها بالغ بر    شركتبه اين   
 هـزار   700آنها به توافق رسيد شركت نفت روزانـه         اگر بتوان با    . شركت ملي نفت ايران هستند    

 شركت مستقل نفتـي از كـشورهاي    21 افزود كه    آقاي حسن نزيه  . فروشد  بشكه نفت به آنها مي    
 هزار بشكه در    2510اردادهاي معادل    وجود دارند كه قر     و اياالت متحده   ، آلمان ، سوئيس بلژيك

يي و فرانـسوي    آمريكـا همچنين تعدادي از شـركتهاي انگليـسي، آلمـاني،          . اند  روز منعقد نموده  
ساير شـركتهايي كـه در      . اند   بشكه نفت در روز امضاء كرده      1100000هستند كه قرارداد خريد     

، ، آلمـان  ، ايتاليـا  ، سـوئد  ، اسـپانيا   هستند از هند   حال حاضر سرگرم مذاكره با شركت نفت ايران       
  .باشند  مي و كشورهاي اروپاي شرقيسيالن
 يك گروه حقوق بشر در ايران قدرتمنـدان         يسرئ  دكتر عبدالكريم الهيجي   . حقوق زنان  -ح

جديد در ايران را به دليل تالش براي عقب راندن زنان و محروم كردن آنان از حقوقشان مورد                   
 در   روز گذشته در يك گردهمايي كه توسط اعضاي زن جبهـه ملـي             الهيجي. سرزنش قرار داد  

اين گردهمايي در اعتراض به روشي كه زنـان در          .  برگزار شده بود سخنراني كرد     دانشگاه تهران 
 گفت مردم در گذشته بدون توجه الهيجي. جامعه حقوقي به كناري گذاشته شدند برپا شده بود     

يك فرد   جنسيت«وي گفت   . شدند به جنسيت آنها و صرفاً بر اساس تواناييهايشان استخدام مي         
كنند قـدرت را بـه انحـصار          افراد معدودي كه تالش مي    . در شرف استخدام ابداً اهميت نداشت     

وي افزود هيچ بررسي در مـورد زنـان كـه    » .اند  خود درآورند زنان را از حقوقشان محروم كرده       
رين افرادي كـه در     ت  بعضي از بهترين و سرشناس    . گيرد توانند قاضي شوند صورت نمي      چرا نمي 

هيچ سـندي   ] برسد[اگر شايستگي زنان به اثبات      . اند  كردند از زنان بوده     رژيم گذشته مبارزه مي   
 اي كـه توسـط جبهـه ملـي     در اسالم وجود ندارد كه آنها را از قضاوت محروم نمايد، در بيانيـه      

در ايـن   . محكوم شده است  » استاستثمار جديد زنان كه برخالف روحيات اسالم        «منتشر شده   
بيانيه قول داده شده كه زنان مبارزه خواهند كرد تا بتوانند نقش سياسي كامل خود را در كـشور                   

  .ايفا نمايند
يك روزنامـه   » تهران تايمز «.  منتشر شده است    روزنامه انگليسي زبان جديدي در تهران      -ط

ناشـرين و   .  منتشر خواهد شـد     در تهران   مي زبان سياسي جديد است كه از روز پنجم       انگليسي  
 بـود    كه روزنامه انگليسي زبـان صـبح تهـران         كاركنان آن همان كارمندان روزنامه تهران ژورنال      

 به ترتيب سردبير و دبيـر اجرايـي روزنامـه خواهنـد             جعفري و مصطفي    عرفان پرويز . باشند  مي



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

344

.  اعالم نموده است كه روزنامه مستقل بوده و از هيچ گروهي طرفداري نخواهد كـرد        پرويز. بود
 معاون تبليغاتي و ارشادي وزير اطالعـات مالقـات           روز گذشته با دكتر ممكن      و جعفري  پرويز
  .اندازي روزنامه صحبت كردند  آنها در طول مالقات درباره اداره كردن و راه. كردند
  

  163سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 12 ـ 1979 مي 2  68460180 79: شماره گزارش
   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي.  دي  واشنگتن، اطالعات دفاعيسازمان: به

  امور اطالعاتيمتخصص  گرازيني. بي. اي:  گزارشكننده تهيهافسر 
  هالند. جي.  السرهنگ آمريكاالت متحده وابسته دفاعي ايا: مقام مسئول تأييدكننده

  وابسته دفاعي، وابسته خارجي  دفتر  اعضاي  و سفارت كارمندان  محلي،  خبري  هاي رسانه: منبع
  1979 مي ،تشريح وضعيت ايران: موضوع

حات و اطالعـاتي در خـصوص       ايـن گـزارش دربرگيرنـده توضـي       ) محرمانه: ( خالصه -16
اطالعـات تكميلـي در     : ايـن اطالعـات شـامل مـوارد ذيـل اسـت           . شرايط حاكم بر ايران است    

، برگزاري مراسم روز جهاني كارگر در ايران، تظـاهرات  خصوص وخامت روابط با كشور مصر    
ه سـاختمان   در روز كارگر، شليك گلوله در محوطـ       ] تظاهرات در اعتراض به دولت    [ضددولتي  

  .    ياهللا مطهر سفارت و ترور آيت
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
:  اطالعات تكميلي در خصوص وخامت روابط ايران با مصر-الف) محرمانه: ( جزييات-22

، وزارت  تمامي روابط ديپلماتيك ايران با كشور مـصر        مبني بر توقف     پيرو صدور فرمان خميني   
 كـرده اسـت كـه توقـف روابـط           خاطرنـشان اي صـادر كـرده و در آن            بيانيه امور خارجه ايران  

تانه و   به هيچ وجه به منزله توقف و ناديده گرفتن روابط عميـق دوسـ              ديپلماتيك با دولت مصر   
، وزير امور خارجه     به ابراهيم يزدي   نامه ارسالي از سوي خميني    . باشد  برادرانه با ملت مصر نمي    

 و  با عنايت به تعهدنامه ننگـين امـضا شـده بـين دولـت مـصر               «: ايران، شامل دستور ذيل است    
ها و منويات دولت اياالت        نسبت به خواسته   چون و چراي دولت مصر       و نيز تمكين بي    اسرائيل
 و صهيونيزم، دولت موقت انقالب اسالمي ايران ناگزير است كـه تمـامي روابـط                آمريكامتحده  

 نيز در همين ارتباط، وزارت امور خارجه ايران» .يد را متوقف نماديپلماتيك خود با دولت مصر 
 جنـگ   4 را دستخوش    دليل اصلي بروز بحرانهايي كه منطقه خاورميانه      : بيانيه ذيل را صادر كرد    

ام تـوجهي تمـ     خونين كرده چيزي نيست جز ناديده انگاشتن حقوق مسلم مردم فلسطين و بـي             
تـوان    ، نمي هاي موضوع فلسطين    الظاهر بدون توجه به علل و ريشه        علي. عيار به موجوديت آنها   

حلي براي اين تراژدي تعريف كرد؛ بنابراين، نبايد انتظار داشـت كـه اقـدامات                 برون رفت و راه   
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 كـه بـدون     اسرائيلتوافق ننگين با    . ي صلح و تفاهم را براي منطقه و جهان به ارمغان آورد           ئجز
 و منافع دنيـاي اسـالم محقـق شـده، مهـر             كوچكترين توجه به آرزوهاي مشروع مردم فلسطين      

المللي و خط بطالني اسـت بـر حقـوق مـشروع              ييدي است بر خوي خصمانه صهيونيزم بين      أت
توافـق  .  درآمده اسـت   اسرائيليشان به تصرف     و ديگر برادران عرب كه سرزمينها      مردم فلسطين 

ت ، كه تحت هدايت و رهبري اياال      اسرائيل و دولت جعلي     صورت گرفته بين دولت فعلي مصر     
 در مناطق اشغالي بـه عنـوان دژ         اسرائيلجز تثبيت و تحكيم      محقق شده، هدفي ب    آمريكامتحده  

ورد آن استثمار و    آ   نخواهد داشت و تنها ره     مستحكم سياستهاي امپرياليستي در منطقه خاورميانه     
دولت موقت انقالب اسالمي ايران مجدداً ضـمن اعـالم حمايـت            . بردگي مسلمانان خواهد بود   

سي أو تصديق آن دسته از برادران عرب كه با الهام و ت            تأييد    و جانبه خود از مردم فلسطين     همه
اند و بـراي آزادي       به برادران مسلمان خود در ايران، به زير يوق اين توافق ننگين تحميلي نرفته             

دارد كـه قـادر نيـست در مقابـل            كنند، اعالم مي    ي تالش مي  اسرائيل از چنگال غاصبين     اورشليم
بنابراين، وزير امـور خارجـه ايـران در         . ه حقوق برادران عرب خود سكوت اختيار كند       تجاوز ب 

 در ايـران، ضـمن انتقـاد از سياسـتهاي            آوريل در ديدار با سـفير دولـت مـصر          30روز دوشنبه   
، وي را در جريان تصميم دولت ايران مبني بر قطع روابـط             ضداسالمي و ضدعربي دولت مصر    

اين تصميم كه الهام گرفته از انقـالب عظـيم مـردم ايـران و               .  قرار داد  ديپلماتيك با دولت مصر   
 اتخاذ شـده و در غالـب يـك          تعاليم و مباني عالي ايدئولوژي اسالمي است، توسط امام خميني         

دولت موقت انقالب اسالمي ايران ذكر ايـن        .  صادر شده است   فرمان براي وزارت امور خارجه    
وجه بـه معنـاي       به هيچ  داند كه قطع روابط ديپلماتيك با دولت كنوني مصر          نكته را ضروري مي   

ملـت ايـران ضـمن ابـراز حمايـت از           .  نيـست  تقابل و رويارويي با ملت برادر و دوست مـصر         
، ن و رزمجويان راسخ و مستحكم مصري، مجـدداً از تالشـهاي مـشروع مـردم فلـسطين                 برادرا

نمايد و اميدوار اسـت       دوشادوش ديگر برادران مسلمان و عرب، اعالم حمايت و جانبداري مي          
  . ساز يك صلح و تفاهم حقيقي و دائمي در منطقه باشد كه اين مجاهدتها زمينه

 كارگر در ميـدان انقـالب       8000در تهران حدود    :  كارگر در ايران    جشنهاي روز جهاني   -ب
در اين راهپيمايي شماري از اعضاي      . تجمع كرده و به طرف ميدان امام حسين راهپيمايي كردند         

 اوضـاع  رصـد  ابوالحـسن بنـي  در جريـان ايـن تجمـع،     . يت شـدند  ؤ ر حزب جمهوري اسالمي  
اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را تحليل كرده و اظهار داشت كه كـارگران ايرانـي كـه در                   
پيروزي انقالب نقش مهمي ايفا كردند، بايست از انقالب پاسداري و حراسـت كـرده و اجـازه                  

وي تصريح كـرد كـه در       . ندهند كه بقاياي رژيم سابق در صفوف متحد كارگران رسوخ نمايند          
 و متخصصين غربي بوده است اما كـارگران         ها  ننايع ايران وابسته به موادخام، تكنيسي     گذشته ص 

ن، نماينده سـازمان آزادي     الحس هاني. بايد تالش كنند كه صنايعي مستقل در كشور ايجاد نمايند         
امـروز  «وي اظهـار داشـت كـه    . سخنراني كرد كنندگان    در تهران، براي تظاهرات    بخش فلسطين 

دشـمنان مـا،    . كارگران موظفند كه از انقالب اسالمي خود دفـاع كننـد          . جشن روز كارگر است   
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و توليد كـارگران جلـوگيري بـه عمـل          ] فعاليت[كنند از     يعني همان دشمنان انقالب، تالش مي     
 تأكيـد    اشاره كـرد و     و جنوب لبنان   وي در ادامه به مشكالت فراروي كارگران فلسطين       » .آورند

 مبني بر قطع روابـط ايـران بـا دولـت            كرد كه بهترين هديه به اين كارگران، دستور امام خميني         
در ايـن   .  برگزار شد  روز گذشته تظاهرات مشابهي نيز در ديگر خيابانهاي شهر تهران         .  بود مصر

  : ها شعارهاي مختلفي سر داده شد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است راهپيمايي
  ».كنيم؛ اسالم حامي ماست  محكوم ميآفريني را ما كارگران هرگونه دردسرسازي و مشكل«
  » . حامي كارگران سخت كوش استحزب جمهوري اسالمي«
  ».د بر ضد كارگر هرگز بخشودني نيستدر اسالم استبدا«
  ».كنند  اشكال استعمار را محكوم ميكارگران تمامي«
  ».انشقاق و تفرقه خواست خائنين است«
  ». هستندآمريكا دشمن ملت ماست و اخالل گران، عوامل آمريكا«
  ».كارگران و كشاورزان هوشيارند«

 كه قصد راهپيمـايي داشـتند حملـه     چپگرا، برخي افراد به گروهي از كارگران        ر تبريز در شه 
هيچ گزارشي در خصوص تلفات اين ماجرا       . كردند و در نتيجه راهپيمايي اين كارگران لغو شد        

  . منتشر نشده است
 خـشونت بـود و در جريـان     ، همـراه بـا بـروز      راهپيمايي صورت گرفته در شـهر كرمانـشاه       

حال دو نفر از ايـن مجـروحين وخـيم          . كنندگان، چند نفر مجروح شدند     درگيري بين تظاهرات  
 هزار نفر از كارگران در سـطح خيابانهـاي شـهر            10، حدود   در شهر بوشهر  . گزارش شده است  

ادر كردند؛ آنها در اين بيانيـه       اي ص   كنندگان در پايان راهپيمايي بيانيه     تظاهرات. راهپيمايي كردند 
ضمن اعالم حمايت از انقالب اسالمي ايران، خواستار لغو قانون كـار، بازگـشايي كارگاههـا و                 

 ايـران   ميليون ريالي كارگران از ناحيه شركاي سـازمان انـرژي اتمـي           12پرداخت حقوق معوقه    
  . شدند

ايعات زيادي مبني بر بـروز مـشكالت و حـوادث متعـدد در              ش) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
جريان تظاهرات روز كارگر مطرح است اما تاكنون هيچ گزارشـي در خـصوص مجـروحين و                 

در همـين راسـتا بـه منظـور كـسب اطالعـات بيـشتر،               . تلفات در مطبوعات منتشر نشده است     
  .هاي امشب و فردا صبح مورد بررسي قرار خواهند گرفت روزنامه
چندان ) روز كارگر (جو حاكم بر تظاهرات روز گذشته       :  تظاهرات در اعتراض به دولت     -ج

هـاي كـوچكي      كننده دسته  در ميان جماعت تظاهرات   . يي نبود آمريكادر حمايت از دولت و ضد     
 يـك   ».اكنون به مـا كـار بدهيـد       « :دادند  از كارگران بيكار حضور داشتند كه اين شعار را سر مي          

حال عبور از يكي از خيابانهـاي نزديـك دانـشگاه يـك گـروه نـامنظم از       گزارشگر خارجي در   
هايي در دست داشتند كه بر روي آنهـا بـا رنـگ قرمـز                 جوانان را مشاهده كرد كه پارچه نوشته      

ينان، از يـك    كرد، براي اطم    ديد را هنوز باور نمي       اين خبرنگار كه آنچه مي     .»...«نوشته شده بود    
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 كرد؛ وي در پاسخي مختصر اظهـار داشـت          سئوالسيگار فروش كنار خيابان در اين خصوص        
كنندگان زناني حضور داشتند كه چـادر و          در بين راهپيمايي   ».اينها همگي كمونيست هستند   «كه  

ايـن افـراد از     . يا روسري به تن داشتند و برخي دختران جوان نيز شلوار جـين پوشـيده بودنـد                
ديگـران نيـز    . كردند   و انقالب اعالم حمايت مي     اغلب اين افراد از خميني    .  بودند چپگراييان  فدا

يكـي از حاضـرين نيـز طرفـدار حـزب           . خواستار كار و حقوق بيـشتر بـراي كـارگران بودنـد           
تعـداد  . ي، بـود  راهللا كاظم شـريعتمدا    خواهان خلق مسلمان، حزب مورد حمايت آيت        جمهوري

ي تقريباً با تعداد عكسهاي  اهللا محمود طالقان   ي و آيت  اهللا كاظم شريعتمدار   عكسها و تصاوير آيت   
. كردند  را حمل ميبرخي گروهها نيز تصاوير مربوط به امام موسي صدر        . كرد  ابري مي  بر خميني

آبي بـا خـود       آموز نيز تعداد زيادي عكس كارت پستالي مربوط به يك روحاني چشم             يك دانش 
  .  رسد  به فروش ميكرد كه اين عكس در همه جاي تهران مي تأكيد داشت و

در طول شب گذشته، صداي شـليك       :  شليك گلوله در اطراف محوطه ساختمان سفارت       -د
در حـدود سـاعت   . گلوله در حوالي ساختمان سفارت بارها به گوش كارمندان سـفارت رسـيد    

 صداي شليك گلوله شنيده شد اما گزارشي داير بر وقوع تيرانـدازي در داخـل محوطـه                  30/21
 صداي شليك چندين گلوله در كنـار ديـوار پيرامـوني            30/2حدود ساعت   . سفارت مطرح نشد  

يكي از  . سفارت، و عمدتاً در مجاورت ديوار روزولت و ديوار تعاوني سفارت، به گوش رسيد             
قالبي سفارت مهاجمين را تعقيـب      نمحافظين ا . المپهاي منطقه اطراف تعاوني هدف قرار گرفت      

ه مهاجمين در حال فرار بودند، چنـد قبـضه          هنگامي ك . كرده و سه نفر از آنها را دستگير كردند        
يكـي  . تفنگها توسط نيروهاي حفاظت مصادره شدند      از خود به جاي گذاشتند؛ اين      3-ژتفنگ  

. انـد    بوده  كرد كه افراد دستگير شده عضو گروه فداييان        خاطرنشاناز نيروهاي حفاظت سفارت     
  . ويي در آن اطراف مشاهده نشدتمامي مهاجمين پياده بودند و هيچ خودر

كرد كه مهاجمين به ديوار سفارت حدوداً شش        تأكيد  منبع فوق   ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
گزارش شده است كـه شـش       . نكرده است  تأييد   اند كه البته هنوز كسي اين موضوع را         نفر بوده 

  . نيز مصادره شده است3-ژ قبضه سالح
ي را هدف گلولـه     اهللا مطهر  يك ضارب ناشناس شب گذشته آيت     : ي مطهر اهللا  آيت ترور   - ه

گزارشـات موجـود    . گزارش شده است كه سه گلوله به سر وي اصـابت كـرده اسـت              . قرار داد 
هـاي    ي شده است كه حلقه    اهللا مطهر  حاكي از اين است كه ضارب در حالي موفق به ترور آيت           

  رياسـت كميتـه مركـزي انقـالب    مطهـري . بيني شـده بـود   امنيتي بسيار محكمي براي وي پيش   
  . شد  محسوب مياسالمي را برعهده داشت و يكي از نزديكان خميني

 همـان   گـزارش داده اسـت كـه عامـل تـرور مطهـري      عيك منب ) محرمانه: (كننده  تهيه نظريه
 بـه   فرقـان . (نـام دارد  » فرقان«اين گروه سري،    .  را ترور كرد   گروهي بوده است كه سپهبد قرني     

، اعالم كـرد كـه قـصد        اين گروه پس از ترور سپهبد قرني      .)  بين حق و باطل است     معناي تمايز 
، همـين   اينجانب بر اين باورم كه عامل ترور مطهري       . دارد ترورهاي ديگري نيز به انجام رساند      
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  . طالعات جديدتر، مراتب ارسال خواهد شدبه محض وصول ا.  استگروه فرقان
  : اطالعات مختلف) و
، از ]حـزب جمهـوري اسـالمي     [ به گفته يكي از اعضاي ارشد حزب انقـالب اسـالمي           -1

 اين حزب در ماه فوريه، تاكنون دو ميليون نفر خواستار عضويت در ايـن               تأسيسزمان  
 هـزار فـرم درخواسـت       400 ه صرفاً در شـهر تهـران      وي تصريح كرد ك   . اند  حزب شده 

  . تكميل شده است
  . اند  نفر اعالم كرده161 را  منابع خبري آمار نهايي اعدام شدگان توسط دادگاه انقالب-2
د؛ نام و جايگاههاي اين     ان   اعالم كرد كه سه افسر ديگر نيز اعدام شده         اخيراً راديو تهران   -3

  .افراد در گزارش فردا ارائه خواهد شد
در خصوص گزارش مندرج در بند الف، وابسته نظامي سفارت          ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

وي افـزود كـه   .  را متوقف كرده است كرده است كه ايران روابط خود با دولت مصر         تأييد   مصر
  .  را ترك خواهد كردمين هفته تهرانهنبه احتماالً تا ش

  
  164سند شماره 

  1358 ارديبهشت 12   ـ1979 مي 2  سري
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  4592 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   در تهرانآمريكااوضاع امنيتي سفارت : موضوع
  )سري ـ تمام متن( -1
 اين واحد وضـع دفـاع داخلـي خـود را در بخـش سـاختمان                 1357 بهمن   25 از تاريخ    -2

اول و دوم   هاي طبقـه      كشي پنجره   در بدنه ساختمان تغييراتي از قبيل نرده      . سفارت تقويت نمود  
ها جهت جلـوگيري از        پايي مملو از شن در بخش داخلي پنجره        4هاي فلزي     و قرار دادن جعبه   

اصابت گلوله سالحهاي سبك مستقيم يا غيرمستقيم به كارمنـدان؛ كـار گذاشـتن درب ورودي                
عالوه بر اين با توافق كـاردار       . فوالدي در مبادي شرقي و غربي سالن سفارت، ايجاد شده است          

.  پايي مقاوم در برابر انفجارات نيز در داخل سالن كار گذاشته شود            6هاي    ر شده است درب   قرا
اين كار سبب به وجود آمدن نوعي سيستم قفل شونده خواهد شد و گذشته از آن مقاومـت در                   
برابر آتش سالحهاي سبك و نيز مانع از ورود افراد با توسل به جبـر خواهـد شـد كـه همـين                       

عـالوه بـر ايـن در       .  بهمن ماه براي ما اشكاالتي را بـه وجـود آورده بـود             25موضوع در تاريخ    
در نتيجه اگر درب در ورودي اول بـا   . گارد نيز تعبيه خواهد شد    - ها يك سيستم تي     سيستم قفل 

آور   شود مملـو از گـاز اشـك         توسل به زور باز شود، راهروي طويلي كه منتهي به طبقه دوم مي            
 ورود ناخواسته افراد را به داخل و بـه طـرف درب ضـدانفجار بـا                 خواهد شد كه همين امر نيز     

درب . وقفه روبرو خواهد ساخت، و مهاجمين نخواهند توانست به آساني وارد ساختمان شوند            
مزبور طوري تعبيه خواهد شد كه منفـذي بـراي ورود هـوا نداشـته باشـد كـه در نتيجـه گـاز                        
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بنابراين مشكلي كه در تـاريخ      . ي سفارت شود  آور نيز نخواهد توانست وارد ساختمان اصل       اشك
آور كه براي مدتي مديد استفاده        بهمن ماه با آن روبرو شده بوديم از جمله پرتاب گاز اشك            25

تـوان توسـط تفنگـدار     اين سيستم مي. گردد ممكن ساخته بود، مرتفع مياز اين ساختمان را غير    
ون اينكـه نيـازي بـه اسـتفاده از ماسـك             فعال شود بد   1دريايي مستقر در محل نگهباني شماره       

  .ضدگاز باشد
 ايـنچ   3×8 درب ورودي ساختمان اصلي سفارت داراي يك چهـارچوب بـه ضـخامت               -3

اين درب در برابر آتش سالح      . گردد  هاي فوالدي تشكيل مي      ورقه  از خواهد بود كه بدنه آن نيز     
 ساختمان سفارت هنوز هم     راهروي.  آزمايش شده و نتيجه نيز مثبت بوده است        62/7اتوماتيك  

افسر امنيتي منطقـه صـورت نيازمنـديهاي مربـوط بـه            . آيد  ترين نقاط ضعف به شمار مي       از مهم 
 بـه تهـران  . ( ارسال داشـته اسـت  SY براي  S-100تحكيم اين بخش را با استفاده از يك درب 

   ). رجوع شود04429
هاي   هاي نگهباني تفنگداران نيز از حفاظ       ر اتاقك عالوه بر اين، براي ايجاد استحكام بيشتر د       

بـاً  ق مطـرح شـده متعا  04429 نيازهايي بيش از آنچه كـه در تهـران  . بيشتري استفاده خواهد شد   
بنا به توافق كاردار قرار است كه بالكن خارج اقامتگاه سفير برداشته شـود و               . ارسال خواهد شد  

  .ابل دسترسي ديواره آجري كشيده شودهاي ق نيز در برابر ديگر محل
 هفته ديگر به پايان خواهد رسـيد كـه در نتيجـه آنهـا بنيـه دفـاعي                   5 تا   4اين كارها پس از     

  .سفارت در برابر نفوذ گروهها يا عناصر تروريست بيشتر خواهد شد
 25سفارت شـامل    .  محوطه سفارت كاري بس دشوار است      مجتمع ايجاد و حفظ امنيت      -4

ايـن  .  است كه در اطراف آن ديواري با ارتفاع شش تا هشت پا كشيده شده اسـت                جريب زمين 
تعـداد يـازده درب     . پذير است    بهمن نشان داده شد بسيار آسيب      25ديوار همچنان كه در تاريخ      

درب ورودي مخـصوص اربـاب رجـوع، دروازه    : ورودي به محوطه وجود دارد كه عبارتنـد از        
هاي سفارت، درب ورودي افراد پياده در مقابل  اتومبيلپارك موتوري، درب ورودي مخصوص 

ي سفارت، دروازه بخش شرقي، دروازه واقع در خيابان روزولت، دروازه واقع در             لساختمان اص 
در حـال حاضـر تنهـا از دربهـاي ورودي پـارك      . كوچه بيژن، و سه دروازه مخصوص تعـاوني    

كارمندان . گردد  جوع استفاده مي  موتوري، درب واقع در كوچه بيژن و درب مخصوص ارباب ر          
همـه در رابطـه   . اند كرده  ارديبهشت استفاده مي11محلي، خارجي از درب كوچه بيژن از تاريخ   

اين واحد به يك دستگاه فلزياب براي سـفارت         . شوند  با سالح، صدور كارت عبور بازرسي مي      
  .و يك دستگاه ديگر براي كنسولگري نيازمند است

يبهشت فعاليتهاي كنسولي از طريق دروازه واقع در كوچـه بيـژن انجـام               ارد 11 از تاريخ    -5
خـدمات كنـسولي موقتـاً در    . شده است كه هميشه توأم با اقدامات امنيتي خاصي بوده است            مي

 تا اينكه معلوم شود كه آيا بخش كنسولي به گالري ايران يابد ميخوابگاه پيشين تفنگداران ادامه   
نـاظر و   . شـود يـا نـه       اي ديگـر منتقـل مـي         سفارت و يا بـه نقطـه       در آن سوي خيابان روبروي    
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اند كه كنسولگري در محل رسـتوران داخـل سـفارت فعاليـت               اي توصيه كرده    افسرامنيتي منطقه 
 تغييرات امنيتـي    دبا ايجا . نمايد چون از نظر امنيتي نسبت به گالري ايران امتيازات بيشتري دارد           

اط استفاده كرد، ولي بـه نظـر مـا نيـز در محوطـه سـفارت                 توان از هر يك از اين نق        صحيح مي 
گذشته از اين، بـا بهبـود يـافتن وضـع     . توان كنسولگري را از امنيت بيشتري برخوردار نمود     مي

در اين رابطه بهتـر اسـت كـه         . پذيري بيشتري خواهد داشت     امنيتي سفارت، گالري ايران آسيب    
  .شودكنسولگري در داخل محوطه سفارت مشغول فعاليت 

 مربوط است به اينكه چه كسي حراست داخلـي و           ،به مسئله امنيت محوطه   ن مهمترين ج  -6
هاي دولت ميزبان در      اي به مسئوليت    ناظر امنيتي منطقه  . دار خواهد شد    خارجي سفارت را عهده   

آيا . سئوال اصلي اين است كه چه كسي نماينده دولت ميزبان است          .  واقف است اين نقطه كامالً
شويم كه نماينده واقعي  در نگاه اول متوجه مي.  است و يا جنبش اسالمي خمينيازرگاندولت ب 

هاي بـسيار شـده و ماننـد جبهـه دموكراتيـك        است ولي اين جنبش دچار تجزيه جنبش خميني 
هـاي فـدايي      عالوه بر اين در حال حاضر چريـك       . ، حمايت بسياري را از دست داده است       ملي

نيـز تـا     تجزيه جنبش خمينـي   . اند     به مقابله با آن برخواسته      و تا حدودي جبهه ملي     ماركسيست
حدودي به دنبال تأخير در تدوين قانون اساسي و تأخير در برگزاري انتخابـات، سـرعت يافتـه         

ارتـش ايـران    .  نشان داده شده است    4304 و   4314 اين تجزيه در گزارشات مرجع تهران     . است
اي  بازيچـه آورد، اكنون در روند سياسي بـه صـورت     نيز كه در گذشته امنيتي نسبي را فراهم مي        

  .درآمده است
  سفارت توسط يكي از عناصر مجاهدين به نام ماشـاءاهللا كاشـاني             امنيت  در حال حاضر   -7

 نيروهاي تحت فرمان ماشاءاهللا. شود مي تأمين گيرد  دستور ميكه مدعي است مستقيماً از خميني    
 نفر است و در دو مسجد واقع در همين منطقه نيز داراي نيروهاي ذخيره               40نيز گويا مركب از     

افـسر  . اي در طول روز حدود ده تا پانزده نفر از آنها را ديـده اسـت               ناظر امنيتي منطقه  . باشد  مي
در شبانگاهان تعـداد    . نيروي ذخيره ترديد دارد    نيز در مورد     اي يعني مايك كاگلين       امنيتي منطقه 

هـاي شـبانه نـشان        بررسـي . يابـد    به پانزده و يا بيست نفر افزايش مي        نيروهاي ماشاءاهللا كاشاني  
اين نيرو شباهت بسياري به نيروهـاي مجاهـدين         . روند  دهد كه تقريباً تمام آنها به خواب مي         مي

آنها فاقد آموزش الزم و انضباط بوده و سالحهايشان نيـز متنـوع اسـت              .  دارد در سرتاسر تهران  
سيمهايشان نيز از جمله اشياء       و بي )  ربوده شده است   آمريكاكه بعضي از آنها از داخل سفارت        (

  .باشد  بهمن ماه مي25به سرقت رفته از سفارت در تاريخ 
چون گاهي وجـود دارنـد و       . كند   ايجاد مي   هاي واقعي دفاعي سه مسئله      تگي به بنيه   وابس -8

ي معلوم شد كه تنها يـك نفـر از آنهـا در             ا  ههاي افسر امنيتي منطق     طي يكي از بررسي   . گاهي نه 
ممكن . روز قبل از آن نيز تنها سه نفر در سفارت به نگهباني مشغول بودند             . سفارت مانده است  

ي آنها براي دفاع از ما از راه برسند ولي چطور و چراي آن بـراي مـا مـشخص                    است در شرايط  
نشده است، و عالوه بر اين مشخص نشده كه آيا آنها مجاز به تيراندازي هستند يا نه، اما اينكـه           
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آنها به طرف چه كسي تيراندازي خواهند كرد و آيا ما آنها را تحت كنترل داريم جاي ترديـد و                    
 در سـفارت نباشـد، آيـا آنهـا تيرانـدازي            ر اينكه معلوم نيست كه اگر ماشاءاهللا      ديگ .سئوال دارد 

واضح است كه ما اين عنصر را تحت كنترل         . خواهند كرد يا به حراست از ما خواهند پرداخت        
 گرچه روند حراستي آنها از كاردار در طول سفر به داخل شـهر خـوب بـود ولـي              . خود نداريم 

  .دستيار افسر امنيتي هميشه بايد ناظر كارهايشان باشد
 مشكل دوم، كه احتماالً داراي ماهيتي خطيرتر است، اين است كه در ساعات غيـراداري                -9

 نيـز از سـفارت بـراي انجـام عمليـات انقالبـي و       ماشـاءاهللا . گردنـد  آنها از كنترل ما خارج مـي     
 را به داخل سفارت آورده و از دفتـر پـارك        كاو عمال ساوا  . كند  برداري مي   ههراطالعاتي خود ب  

او ) تأييـد نـشده   (بنا به گزارشـات واصـله       . عنوان اتاق بازجويي استفاده كرده است      موتوري به 
كاردار نيز پس از وقوف فوراً دستور      . داده است   يكي از زندانيانش را در همين محل شكنجه مي        

 چنـد روز قبـل نيـز ماشـاءاهللا    .  اين امر را صادر نمود كه طبق اطالع ما مؤثر بـوده اسـت     توقف
در ايـن   .  و سه يا چهار ايراني را ربـود        ها صورت داد و سه مقام شوروي          عملياتي عليه شوروي  

 استفاده شده بود و روسها و ايرانيهاي ربوده شـده           آمريكارابطه از يكي از وسائط نقليه سفارت        
 ارديبهـشت   8در تـاريخ    . هـاي سـفارت زنـداني شـده بودنـد           نيز تا مدتي در يكي از اين خانه       

ور خواهد شد بـه همـين         كرد كه يك گروه نجات ناشناس به اين محل حمله            گمان مي  ماشاءاهللا
بـام تعـاوني موضـع        نيروهاي دفاعي در پـشت    . نيروهايش را در اين نقطه بسيج نمود      دليل وي   

يي، كارمندان خارجي ديگر نيز در حين       آمريكاداد عالوه بر پرسنل       اگر درگيري رخ مي   . گرفتند
 يك مسئله امنيتي    استفاده از سفارت جهت عمليات عليه مقامات شوروي       . شدند  آن مجروح مي  

 عمليـات ربـايش     آورد و شايد براي جبران اين عمل در كشورهاي اروپـاي شـرقي              يد مي را پد 
هـاي ضـد      يي صورت پذيرد چون آنها تصور خواهند كرد كه مـا هـم از فعاليـت               آمريكاپرسنل  

  .نماييم  حمايت ميروسي ماشاءاهللا
.  در شبانگاهان بيـشتر اسـت تـا روز هنگـام           افراد ماشاءاهللا   همانطور كه گفته شد تعداد     -10

 معتقد است كه علت حضور شبانه آنها ترس از اين است كه مبادا              اي كاگلين   افسر امنيتي منطقه  
اشخاص ديگري به خاطر اعدام      قرار گيرند و يا      نظامي موجود ديگر در تهران      هدف عناصر شبه  

رقم دقيق اين كشتارها    .  از آنها انتقام بگيرند     اسالمي و يا كشتار اقوامشان توسط شوراي انقالب      
 كـشتار   50 تا   25 است كه تعداد آنها در هفته به          معتقد اي  معلوم نيست، ليكن ناظر امنيتي منطقه     

 و حاميـانش    در نتيجه به جاي حراست از سفارت، ممكن است ماشاءاهللا         . رسد  جويانه مي   يتالف
  .سبب بروز خشونت و تهاجم عليه سفارت شوند

 و نيروهايش مبـادي ورودي سـفارت را تحـت كنتـرل دارنـد كـه                  در نهايت ماشاءاهللا   -11
آنها معموالً با تهديد و فحاشي مانع از دسترسي         .  درب ورودي ارباب رجوع است     مهمترين آنها 

اي  هيچ روزي نيست كه او يا يكي از افرادش سـبب بـروز واقعـه        . گردند  به محوطه سفارت مي   
  را لنـد ا ه سـرهنگ اي و     اين امر نظارت دائمي مشاور امور اداري، افـسر امنيتـي منطقـه            . نشوند
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گـردد تـا اينگونـه         نيز اغلب در محل درب ورودي تقريباً مستقر مي         سرهنگكند كه    ايجاب مي 
ايـن   ي طي چند روز گذشته در نتيجه باز شـدن درب ورودي ديگـر             لو. مشكالت مرتفع گردد  

مـستقر نكـرده    يك از نيروهايش را در اين نقطه           هيچ تاكنون ماشاءاهللا . مشكل كاهش يافته است   
  .است

اند تا دولت ايران نيرويـي مـنظم را بـراي              مقامات سفارت تالش بسياري به خرج داده       -12
رسيد   در ابتدا ارتش براي اينكار مناسب به نظر مي        . برقراري امنيت محوطه سفارت ارسال نمايد     

هـاي  چون وقتي متوجـه شـدند كـه نيرو        . ولي نتوانست بيش از چند ساعت انجام وظيفه نمايد        
 ميل ندارند سالحهاي خود را تحويل داده و كنترل سفارت را به آنها واگذار نمايند بـه              ماشاءاهللا

. همافران و ديگر كادرهاي نيروي هوايي نيز كاري از پيش نبردنـد    . ناچار سفارت را ترك گفتند    
نيـروي پلـيس    . ه ستوه آمـده بودنـد     شد كه كارمندان سفارت ب      شبانگاهان آن قدر تيراندازي مي    

. تواند در درازمدت مؤثرترين عامل حفظ امنيت باشد ولي ارتش نيـز داراي امكانـاتي اسـت     مي
گيرند، ولي اين روند       را به عهده مي    هاي مجاهدين   اكنون نيروهاي پليس به تدريج مسئوليت       هم

رغم مشكالت موجود در كسب يـك         يتي منطقه علي  به نظر ناظر امن   . پيشروي بسيار كندي دارد   
.  و نيروهايش بايد از سـفارت خـارج شـوند          نيروي منظم جهت حفظ امنيت سفارت، ماشاءاهللا      

  .حلي مناسب پيدا شود كند تا راه كاردار نيز موافق است و تالش مي
يي كه گويا چند    آمريكاساسات ضد اح.  وضع تهديدات امنيتي در ايران بسيار حاد است        -13

تجزيه جنبش اسالمي و گروههـاي سياسـي        . ماه قبل فروكش كرده بود، باز رو به افزايش است         
 را هدفي جالب    آمريكاكنند احتماالً بار ديگر       مختلفي كه براي جلب حمايت عمومي رقابت مي       

يي را بـار ديگـر      آمريكااحساسات ضد همين امر   . براي تبليغات و تهاجمات خود خواهند يافت      
گذشته از اين هر تصميم سياسي كـه ضـررهايي را بـراي ايرانيـان بـه                 . ور خواهد ساخت    شعله

در ايـن رابطـه صـدور رواديـد         . يي را ايجاد خواهد كرد    آمريكاهمراه داشته باشد تظاهرات ضد    
بـاري را بـه دنبـال     كشور نتـايج اسـف   براي شاه و يا سكني گزيدن وي در اين          آمريكا  به ورود

اينگونـه  . آميز نـشان خواهنـد داد       العملي سريع و احتماالً خشونت      ايرانيها عكس . خواهد داشت 
ساز در طيف مواضع سياسي ايران ايفاء        بخش و قطب    تواند به عنوان عامل انسجام      تصميمات مي 

 بايد در اتخاذ اينگونـه      آمريكالت  اي معتقد است كه دو      در نتيجه، ناظر امنيتي منطقه    . نقش نمايد 
در صورت اتخـاذ آنهـا، چنـد        . يي در ايران را نيز در نظر بگيرد       آمريكاتصميمات امنيت پرسنل    

هفته قبل بايد سفارت در جريان امر قرار گيرد تا اين واحد بتواند خود را آماده مقابله با كابوس      
  .امنيتي بنمايد

اعضاي جنـاح   . د از جناحهاي سياسي چپگرا يا راستگرا ناشي گردد        توان   خطر ديگر مي   -14
  و  شوروي ،هاي مرتبط با احزاب كمونيست چكسلواكي       كمونيست (چپ عبارتند از حزب توده    

گروههـاي  . باشـند   كه همان چپگرايان ماركسيست مـي     ) ها  چريك (ييان خلق و فدا ) يآلمان غربِ 
 و نيز گروههاي كوچك ديگـري كـه هويـت           ، مجاهدين خلق  راستگرا عبارتند از فداييان اسالم    
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 در ايران مشغول آموزش دادن      هاي ساف عالوه بر اين يك واحد از نيرو      . اند    آنها شناسايي نشده  
 اين گروه گزارشات متفـاوتي رسـيده،   تعداددر مورد . به نيروهاي دفاعي داخلي اسالمي هستند     

گرچه اين گـروه    . رسد   نفر مي  250ليكن بنا به گفته مشاور سياسي تعداد آنها به احتمال زياد به             
هاي آموزشي بوده است ولي بعيـد نيـست كـه از آنهـا در حملـه بـه                     ل فعاليت تا به حال مشغو   

ديـده و   ايـن نيـروي آمـوزش   . يي در خارج از سفارت استفاده شـود آمريكاسفارت و يا پرسنل    
ور شـده     ماه به سفارت حملـه       بهمن 25تر از عناصري است كه در تاريخ          مجرب بسيار خطرناك  

 و يـا حتـي      العمل در رابطه بـا پيمـان صـلح خاورميانـه            ستواند نوعي عك    اين حمله مي  . بودند
  . باشد در لبنانات سافتأسيس به جويانه اسرائيل العملي عليه حمالت تالفي عكس
العمل سفارت   اي عكس   كه در قبال چنين حمله    كشد     خطر بالقوه اين سئوال را پيش مي       -15

توانـد اسـاس نحـوه برخـورد بـا            ماه نمي    بهمن 25آميز حمله     خاتمه موفقيت . چگونه بايد باشد  
توان انتظار    در صورتي كه در آينده نيز اينگونه حمالت متوجه ما شود نمي           . حمالت ديگر باشد  

گفـت كـه در صـورت تـسليم سـفارت           تـوان     داشت كه به موقع به نجات ما بشتابند و يا نمـي           
اين وضـع زمـاني مـصداق       . شوند   گرفته نخواهند شد و يا اعدام نمي       يي گروگان آمريكامقامات  

طـي  .  باشـند   و يا گروههاي تعليم يافته از سوي سـاف         خواهد يافت كه مهاجمين اعضاء ساف     
به تلگرام وزارتخانه بـه شـماره       . سالهاي گذشته فعاليتهاي ساف جنبه تأديبي داشته نه سمبليك        

در صورتي كه سفارت بار ديگر هدف حمله واقع شود مجبور است بـين   .  رجوع شود  106756
ينـده  بهبود امنيت فيزيكي سفارت در چهار تا شـش هفتـه آ           . تسليم و مقاومت يكي را برگزيند     

  . بهمن ماه بيشتر تلف خواهد نمود25وقت نيروهاي مهاجم را برخالف مهاجمين حمله 
با وجود بهبود امنيت فيزيكي سفارت، اين واحد در شرايطي خاص احتماالً مجبور خواهـد               

در صورت اتخاذ اين تصميم در طرح دفـاع         . شد با استفاده از نيروي مرگبار به مقاومت بپردازد        
سب سالحهاي بيشتر جهت مقاومـت بيـشتر در برابـر حمـالت مـسلحانه، بايـد       داخلي و نيز ك 
طرح دفاع داخلي بايـد داراي خطـوط اختيـارات و ارتباطـاتي             . اي صورت گيرد    تغييرات عمده 
يي مـستقر در سـفارت بايـد دسـتورات مـشخص و             آمريكـا تفنگداران دريـايي    . مشخص باشد 

مواضع دفاعي خاص استفاده كرده و در صـورت         صريحي را دريافت دارند و آماده باشند تا از          
بايد بـه جـاي     . صدور دستور از طرف رياست نمايندگي بتوانند از نيروي مرگبار استفاده نمايند           

 و يـا ديگـر سـالحهاي خودكـار          3-آور و تفنـگ از سـالحهاي معـادل ژ           استفاده از گاز اشـك    
كنـد     را پيشنهاد مـي    16 -ي تفنگ ام  ا  در همين رابطه ناظر امنيتي منطقه     . تروريستها استفاده شود  

كه البته بايد همراه با موانع فيزيكي و سالحهاي مناسب ديگر باشد تا در صـورت حملـه يـك                    
. اي قادر به دفع حملـه و مقاومـت باشـد            نيروي نسبتاً عظيم اين واحد براي مدت قابل مالحظه        

ت بپردازنـد تـا     آنها در اين صورت خواهند توانـست بـه حراسـت از سـاختمان اصـلي سـفار                 
اوضـاع مربـوط بـه گروههـا،        . نيروهاي امنيتي دولت ميزبان جهـت پاسـخگويي از راه برسـند           

توان از طريق مـذاكره و يـا در           ها ، تظاهركنندگان و يا حمله سمبليك به سفارت را مي            جمعيت
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 بهمن ماه مربوط به همان      25حل حمله     راه. آور مرتفع ساخت    صورت لزوم، توسل به گاز اشك     
  . حل سفارت به حساب آورد روز و همان شرايط بود، ولي نبايد آن را تنها راه

 36-ئي سيم پي افسر ارتباطات تنها داراي يك دستگاه بي.  وسايل ارتباطاتي كافي نيست  -16
سـيم دسـتي     دسـتگاه بـي  14 بهمن 25در حين رويداد  .  ذخيره است  36-و چهار دستگاه پي آر    

كننـدگان    دانـد كـه دريافـت       كـس نمـي     هـيچ . رسيدي دريافت نشد  گونه    توزيع گرديد ولي هيچ   
كاردار توافق كرده است كه بـه تمـام كارمنـدان دسـتور دهـد كـه                 . ها چه كساني هستند     سيم  بي
برداري در صورت لـزوم       سيمهاي دستي را به اطاق ارتباطات تحويل دهند تا پس از صورت             بي

. هاي ما مـصادره گرديـد       سيم   دستگاه از بي   50 بهمن حدود    25در تاريخ   . بار ديگر توزيع گردد   
تواننـد    در نتيجه، آنها مـي    . اند   و ديگر گروهها قرار گرفته     بسياري از آنها نيز در اختيار مجاهدين      

اي تقاضا دارد كه با بررسـي وضـع            منطقه امنيتيناظر  . به تمام مكالمات راديويي ما گوش دهند      
 را پيشنهاد 300/163افسر اتاق ارتباطات فركانس . تباطي جديدي ارائه شود فركانس ار،ارتباطي

تا آنجا كه   . كرده كه به فركانس كنوني نزديك است ولي روي فركانس قبلي قرار نخواهد گفت             
بـرداري   پس از پايان عمليات صورت    . كند  دانيم دولت ميزبان نيز از اين فركانس استفاده نمي          مي

  .ت فركانس تسليم شما خواهد شدها درخواس سيم از بي
 نگهبان و يك افسر وظيفه در خـارج از محوطـه            13 واحد گاردهاي تفنگدار مركب از       -17

اي پس از بازرسي محل سكونت تفنگداران اظهار داشت كـه او              ناظر امنيتي منطقه  . سكني دارند 
. نمايـد   مـي تأمين   نيز با عقيده افسر وظيفه موافق است و اين محل مسكوني نياز حال حاضر را              

مشاور امور اداري توجه زيادي به اين مسئله داشته تا محل سكونت آنها به اندازه كافي مناسب                 
تواند نياز كنوني واحـد        نفره مي  13تفنگداران دريايي نيز معتقدند كه اين نيروي        . و راحت باشد  

تماالً بـار ديگـر در      نمايد ولي در صورت بروز حمله به سفارت، تفنگداران دريايي اح           تأمين   را
اي ديگر در داخل سفارت مستقر      بخش مخصوص تفنگداران، يا محل اقامت سفير و يا در نقطه          

 بهمن ماه تنها افسر وظيفه و دو تـن از نفنگـداران در محـل حاضـر                  25در تاريخ   . خواهند شد 
 واضـح اسـت كـه ايـن نيـرو كـافي           . بودند تا در داخل سفارت تكاليف دفاعي را انجـام دهنـد           

 در اوضاع جاري بايد سه تفنگدار ديگر آماده انجـام         اي  بنا به اعتقاد ناظر امنيتي منطقه     . باشد  نمي
وظيفه در هنگام روز باشند تا افسر وظيفـه داراي دو تفنگـدار آمـاده در محـل خـدمت و سـه                       

نتوانند تفنگدار ذخيره باشد تا بتواند به هرگونه نياز امنيتي پاسخ دهد، حتي اگر ديگر تفنگداران          
  .وارد سفارت شوند

 تفنگداران معموالً شش ماده در اينجا انجـام وظيفـه كـرده و بـه نـدرت بـه خـارج از                       -18
گويد كه بايد ترتيبي داد تا آنها بتواننـد بـراي             اي مي   ناظر امنيتي منطقه  . روند  محوطه سفارت مي  

ن در داخـل سـفارت سـبب بـروز          المدت تفنگـدارا    اقامت طويل .  بروند گردش و تفريح به آتن    
ها مقاوم است ولي تفنگداران در شرايط  گرچه روحيه.  خواهد شد روحياصطكاك و مشكالت    

خوشبختانه تنها يك مورد تخلف انضباطي تـا بـه حـال            . نمايند  بسيار سخت شديداً فعاليت مي    
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 افـسر وظيفـه مبنـي بـر مانـدن در       عليرغم دستور اكيد  وجود داشت كه طي آن گروهبان روسو      
 دقيقه از   50/6در ساعت   .  ارديبهشت محوطه را ترك كرده بود      9 دقيقه   45/5سفارت در ساعت    

ولـي حـدود    . سيم گروهبان مزبور به محوطه فراخوانده شد ليكن بـه آن پاسـخ نـداد                طريق بي 
معتقد اسـت   افسر وظيفه   .  دقيقه همان شب به محل سكونت تفنگداران بازگشت        30/10ساعت  

 نادرست بود و احتمال بروز مشكالت بيـشتر توسـط وي وجـود              كه رفتار كلي گروهبان روسو    
 9در همين رابطه و براي جلوگيري از وقـوع رويـدادهايي چـون واقعـه كابـل در تـاريخ           . دارد

يـد بـه جـاي گروهبـان        تر با   اي معتقد است كه گروهباني با ثبات        ارديبهشت، ناظر امنيتي منطقه   
اي وجود ندارد تا وضع حاضر با وي در ميان            متأسفانه افسر ميانجي منطقه   .  فرستاده شود  روسو

  .اي اعالم داشته كه با انتقال روسو موافقت خواهد نمود گذاشته شود ليكن ناظر امنيتي منطقه
ارت نيـز در محوطـه مـستقر     يك نيروي پيماني چهـل نفـري جهـت حراسـت از سـف        -19
هـاي ورودي     آنها امنيت داخل سفارت اطراف اقامتگاه سفير و معاونت واحد و دروازه           . ايم  كرده

  . نمايند را تأمين مي
. تـوان تغييـر داد   دهند ولي اين وضـع را مـي      در حال حاضر آنها خدمات جزئي را انجام مي        

 قـرار داد تـا       هـاي شـبانه     ر اختيار گـشت   سيمهاي دستي د    بايد نوعي وسايل ارتباطي از قبيل بي      
 8 شـب تـا      18يك مركز ارتباطي شبانه بـين سـاعات         . بتوانند وقايع را سريعاً به ما اطالع دهند       

صبح روز بعد بايد برقرار گردد تا يكي از كارمندان سرويس خارجي آشـنا بـه زبـان انگليـسي                    
ي در شـبانگاهان، واحـد      در صـورت بـروز وضـعي اضـطرار        . دار شـود    گردانندگي آن را عهده   

تواند سريعاً مقامات دولت ميزبان را كـه مـسئول حفاظـت از سـفارت هـستند در                    ارتباطات مي 
اي و گـارد مجاهـدين عمـل     جريان امر قرار دهد و نيز به عنوان مترجم بين افسر امنيتي منطقـه   

شلدون كرايز از   اين موضوع با    . تواند در حين شب به عنوان تلفنچي نيز كار كند           وي مي . نمايد
 در ميان گذاشته شد و او نيز اعالم كرد كه كـسي را جهـت پـر كـردن ايـن                      امور خاور نزديك  

  .قسمت خواهد فرستاد
باشند، ولي     با وجود اينكه سفير و معاونش داراي پناهگاههايي در محل اقامت خود مي             -20

خطرهاي بيشتري را نصب نمود تا اين نقاط نيـز  اي معتقد است كه بايد زنگ      ناظر امنيتي منطقه  
بايد پس از انجام يك بررسـي فنـي معلـوم شـود كـه چـه نـوع سيـستم                     . تحت پوشش درآيند  

در حال حاضر چند سيستم مختلـف وجـود دارد ولـي            . هشداردهنده ديگري بايد استفاده شود    
تهويه هوا نيز بايد تعويض     عالوه بر اين سيستم     . توان از آنها به عنوان يك سيستم ياد نمود          نمي
. هاي ورودي نيز به جريان برق اضطراري متصل نشده اسـت            هاي كنترل كننده درب      قفل .گردد

  .اين نقائص را بايد افسر فني امنيتي به سرعت برطرف سازد
 خالصه، برنامه امنيتي سفارت بايد با در نظر گرفتن نيازهاي مربـوط بـه دفـاع داخلـي             -21

اگر نيازهاي امنيتي ساختمان اصلي سفارت و محوطه بـرآورده شـود،            . دريزي شو   سفارت طرح 
بـا در نظـر گـرفتن ايـن         .  بهمن جلوگيري كرد   25توان از بروز وقايع بسياري از قبيل واقعه           مي
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  :سازد اي پيشنهادات ذيل را مطرح مي مطلب ناظر امنيتي منطقه
 كـه در تلگـرام      اي يعنـي كـاگلين      وزارتخانه در رابطه با پيشنهادات افسر امنيتي منطقـه        ) 1(

  . آمده به سرعت وارد عمل گردد04429 مرجع تهران
هاي آهني سـنگين در       ها، نصب درب    هاي پنجره   سفارت به سرعت در مورد نصب نرده      ) 2(

پـس از تكميـل ايـن اقـدامات يـك       . مبادي ورودي شرقي و غربي اقدامات خود را ادامه دهـد          
گارد نيز بين اين دو مبدأ نصب گردد تا مـوانعي در برابـر ورود ناگهـاني احتمـالي                   - يستم تي س

  .ايجاد شود
هاي سنگين فوالدي را براي راهروي ساختمان اصلي سفارت ايجاد كرده             سفارت درب ) 3(

  .هاي نگهباني تفنگداران را به پايان برساند و كار در مورد اتاقك
)4 (SY/T    تگاه فلزياب مخصوص بازرسي افـراد وارد شـونده بـه اينجـا              مطمئن شود كه دس

  .ارسال خواهد شد
 و نيروهاي مجاهدش از سفارت خارج شوند و به جاي آنها نيروي ارتشي يـا                ماشاءاهللا) 5(

  .پليس گمارده شود
 را بـا در نظـر گـرفتن         آمريكـا وزارتخانه تصميماتي از قبيل اجازه ورود دادن به شاه به           ) 6(

  .مالحظات امنيتي اتخاذ نمايد
 تهيه و به بخش     آمريكاعالوه بر اين گزارشاتي در مورد فعاليتهاي دانشجويان ايراني در           ) 7(

در صورت امكان اين گزارشـها بايـد حـاوي اسـامي رهبـران دانـشجويي،           . سياسي ارسال شود  
مايت آنها از جناحهاي مختلف جنبش انقالب اسالمي، منبع درآمـد، و            وابستگي سياسي آنها، ح   

  .ديگر اطالعات سياسي مورد توجه باشد
اي طرح دفاع داخلي مناسب با رهنمودهاي اين تلگرام را تهيه نمايـد               افسر امنيتي منطقه  ) 8(

اخلـي را  و نيز تفنگداران در رابطه با وظايف خود آموزش كافي ديده و توصيه شوند تا دفـاع د           
  .در اولويت به حساب آورند

 50پس از پايان مرحله بررسي ارتباطي، افـسر ارتباطـاتي بايـد آمـاده باشـد تـا بتوانـد                     ) 9(
  . را ارائه كند300/163كريستال مربوط به فركانس 

)10 (SY خــشاب بــراي 100متــري،   ميلــي56/5 فــشنگ 10000، 16- تفنــگ ام10 تعــداد 
 خشاب براي هـر جلـد،       3 جلد خشاب،    28بند،     شانه 10انسخه،   ف 10متري،     ميلي 56/5مهمات  

  .قوه رزمي ارسال نمايد  چراغ20هاي اوليه انفرادي و   جعبه كمك20
يگان تفنگدار نيز موقتاً به تعداد سه نفر ديگر افزايش يابد تا از آنها به عنـوان نيـروي                   ) 11(

  .ذخيره در سفارت استفاده شود
 يـا سـه مـاه انجـام وظيفـه در            2يي پس از    آمريكا تا تفنگداران    وزارتخانه ترتيبي دهد  ) 12(

  .تهران مدتي را در آتن به تفريح بگذرانند
 از اين واحد به جايي ديگر منتقل و جايگزين مناسبي براي او در نظر               گروهبان روسو ) 13(
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  .گرفته شد
ن با گاردهاي داخل محوطه ارتبـاط       يك بخش محلي ايجاد شود تا به هنگام شب بتوا         ) 14(

ايـن بخـش تحـت    . برقرار كرد و يا از طريق آن دولت ميزبان را از وقوع حادثـه آگـاه سـاخت       
اي عمل خواهد كرد و در طول شب از نظر زباني نيز به تفنگداران                سرپرستي افسر امنيتي منطقه   

  . كمك خواهد كرد1و واحد 
هاي هشدار    ا مشخص شود كه چه نوع از سيستم       يك بررسي فني امنيتي به عمل آيد ت       ) 15(

هــاي اقامــت ســفير و معاونــت وي مــورد  دهنــده بايــد در ســفارت و بــه خــصوص در محــل
يـك  هـاي بـروت       ه حذف گردد، و براي قفل     هاي غيرقابل استفاد    برداري قرار گيرد، سيستم     بهره

ين سيستم تهويه   عالوه بر ا  . منبع برق خاص نصب شود تا نقاط حساس نيز تحت كنترل درآيد           
  .مطبوع نيز بايد دچار تغييراتي گردد

اي را در مدنظر داشته باشد و ديگر مقامات نيز             دقيقه 30اتاق ارتباطات برنامه تخريب     ) 16(
  .در همين رابطه ترغيب شوند

اي سالحها را مورد بررسي قرار دهد و رهنمودهـاي الزم را              دستيار افسر امنيتي منطقه   ) 17(
  .ح به پرسنل سفارت طراحي نمايدجهت توزيع سال

)18 (SY  هاي مهم     مشي  هاي فعال و ديگر خط       تمام امريهSY     رمنگهام ي را جهت افسر امنيتي ب
  .اي به سرعت ارسال دارد منطقه
 بر نحوه اجراي پيشنهادات باال نظارت داشـته باشـد و            رمنگهامياي ب   افسر امنيتي منطقه  ) 19(

اني موجود اقدامات مناسبي را براي عادي ساختن برنامه امنيتي سفارت به عمـل           در محدوده زم  
  .آورد
محتواي اين تلگرام توسط مشاور اداري، مشاور امور سياسي، رياسـت واحـد، افـسر               ) 22(

 به خدمت مطالعه گرديده، و      مأموراي، و افسر وظيفه       اي، دستيار افسر امنيتي منطقه      امنيتي منطقه 
  ٭.دارند ين پيشنهادات حمايت خود را اعالم ميهمه آنها از ا

  ناس                                                     .كاردار نيز با پيشنهادات فوق موافق است) 23(
  

  165سند شماره 
  1358 ارديبهشت 13ـ 1979 مي 3  محرمانه

 4611 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از 
  ي ـ فوريس  دي، واشنگتنوزارت امور خارجه: به

  ها پس از ترور مطهري افزايش نگراني: موضوع
 .)است تلگراف گزارشي  يك اين- تمام متن-محرمانه( -1

                                                                 
  . م.وجود ندارد) 21(و ) 20(هاي   در اصل سند، شماره٭
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هـا بـين اعـضاي دولـت و رهبـران            ي افزايش شديد نگراني   اهللا مطهر  ور آيت تر: خالصه -2
ه زاد  و قطـب ، انتظـام  اعالم كـرده اسـت كـه يـزدي      گروه فرقان . مذهبي را به دنبال داشته است     

  .پايان خالصه.  در حال افزايش استآمريكاسوءظن به . اهداف بعدي اين ترورها خواهند بود
ي در  اهللا مرتضي مطهـر    بنا به اذعان منابع مختلف خبري و مشاهدات ناظرين، ترور آيت           -3

  : ر را به دنبال داشته است مي، نتايج و بازتابهاي زي1 روز ،شب شب، نيمه
ي در حالي مورد ترور قرار گرفـت كـه تحـت تـدابير              اهللا مطهر  با عنايت به اين كه آيت      -4

شديد امنيتي و حفاظتي قرار داشت، اعضاي دولت موقت و رهبران مـذهبي بـه طـرزي كـامالً                   
ي در شـوراي     مطهـر  اهللا  آيـت  عـضويت    گزارشات مربوط به  . اند  آشكارا نگران امنيت خود شده    

  هنوز تكذيب نشده است و اسـتنباط عمـومي ايـن اسـت كـه گروهـك فرقـان         اسالمي انقالب
 حتـي نيروهـاي مجاهـدين       .انـد  ين موضوع اطالع داشـته    از ا ) ياهللا مطهر  حداقل ضاربين آيت  (

 در  هـاي شـبانه     تيراندازي از طرفي     و اند محافظ سفارت نيز دچار سراسيمگي كامالً واضح شده       
بر اساس اظهارات ناظرين، مناطق شمالي شـهر عمـدتاً          . مناطق مركزي شهر افزايش يافته است     

اند البته اين   خبر دادهشهرهاي حومه تهران از بروز تنش و درگيري در     چند خبرنگار . آرام است 
  .آميز نبوده است درگيريها چندان خشونت

 و   مي با برقراري تماس تلفنـي بـا دفتـر روزنامـه آينـدگان              2 صبح روز    گروهك فرقان  -5
ي را برعهـده گرفـت؛ ايـن تمـاس          اهللا مطهـر    مـسئوليت تـرور آيـت      خبرگزاري آسوشيتدپرس 

شايان ذكر است كـه تنهـا يـك هفتـه پـيش،      . (اي در پي داشت    هاي امنيتي قابل مالحظه    نگراني
فرد تماس گيرنـده بـا دفـاتر        .) ه گرفته بود   را برعهد   قرني سپهبد مسئوليت ترور    گروهك فرقان 

 معـاون   اميرانتظـام  وزير امور خارجـه، عبـاس         كرده است كه ابراهيم يزدي     خاطرنشانها    رسانه
هـك قـرار    مدير راديو تلويزيون در صدر ليست اهداف بعدي اين گروزاده  و قطب وزير  نخست
  . دارند

به گفته يكي از منابع، مطالبي شنيده شده است مبني بر اين كه اين گروهك ليـستي شـانزده              
 كرده است كه معالجه سرطان شوم آخونـدي         خاطرنشاننفره از اهداف ترور خود تهيه كرده و         

زنيهـاي زيـادي در خـصوص        حـدس و گمانـه    . مستلزم حذف و نابودي اين شانزده نفر اسـت        
مدرك محكم و مستدلي در دسـت نيـست امـا قـويترين             .  مطرح است  ي گروهك فرقان  شناساي
  . ها حاكي از انتساب اين گروهك به رژيم سابق است زني گمانه
 و يا ضاربين نهايتاً     نتايج و عواقب اين افزايش تنشها، به ويژه اگر هويت گروهك فرقان            -6

يد ارتباط آنها با شاه سابق باشد، تعميق و تثبيـت مظنونيـت ايـاالت               ؤشا گردد كه م   به نحوي اف  
 سـاعت   36شاهد و گواه اين قضيه اين است كه ظـرف           . را در پي خواهد داشت     آمريكامتحده  

 از آن   كه البتـه بخـشي    (گذشته برقراري تماس با منابع مذهبي براي ما بسيار مشكل شده است             
يـان و مـسلمانان   چپگرا). طبيعي است چرا كه عده زيادي مشغول مراسم كفـن و دفـن هـستند            

 داير بر مداخلـه ايـاالت متحـده          خميني ديدگاه تأييد   افراطي اين وقايع را به مثابه مصاديقي در       
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در صورتي كه اين ديدگاه از رونق        .نمايند  ر امور داخلي كشور تلقي مي      و ديگر قدرتها د    آمريكا
موقعيت و شرايط امنيتي ) كه البته تاكنون اين طور نبوده است(و شيوع بيشتري برخوردار گردد 

شايان ذكـر اسـت كـه در حـال     . اي از ابهام قرار خواهد گرفت       مجدداً در هاله   آمريكانمايندگي  
  . وك پيكان توجهات معطوف شناسايي گروهك عامل ترورهاستحاضر ن

 گرفته از اقـدامات     نشأتنگراني ديگر دولت موقت انقالب اسالمي، مشكالت احتمالي          -7
سار تيمـ .  است كه هر دوي آنها در حال حاضر فراري هـستند            و تيمسار اويسي   تيمسار پاليزبان 

 مظنون به اين است كه در جريان شورش نسبي دو هفته گذشته تركمنهـا ايفـاي نقـش                   پاليزبان
  . نموده است

البته جريانات اسالمي آن قدر قوي و محكم هستند كه احتمال مداخله عناصر بيگانه در بين                
 اسـالمي كـه      انقـالب  پاه پاسداران نكته جالب توجه اين كه س     . گروههاي داخلي را تقليل دهند    

ي قـرار    رفسنجان اهللا  آيت بنا نهاده شد، هم اكنون عمًال تحت اختيار و اراده            توسط ابراهيم يزدي  
شـناخته  )  خمينـي  حـزب  ( بازوي حمـايتي حـزب جمهـوري اسـالمي         گرفته است و به عنوان    

  .شود مي
 ، يعنـي حـزب جمهـوري خلـق          بر اساس اطالعات موجود، حزب متعلق به شـريعتمداري        

در صورتي كه احزاب بـه رقابـت        . اي ائتالف نكرده است     ، تاكنون با هيچ گروه و دسته      مسلمان
خود در خصوص ائتالف با نيروهاي مسلح ادامه دهند، نيروهاي زيادي در اين كشور در مقابل                

  .دآرايي خواهند كر يكديگر صف
  اسن

  
  166سند شماره 

  1358بهشت  اردي16ـ 1979 مي 6  بندي بدون طبقه
  سي. وزارت امورخارجه، واشنگتن دي: به  سفارت آمريكا، تهران : از

   روز جهاني كارگر در تهران: موضوع
امنيتـي    در جوي كامالً آرام و تحت تدابير شديد        هاي روز جهاني كارگر در تهران       راهپيمايي
به وسيله خـودرو از منـاطق اطـراف رژه           و كاردار    كارمند بخش سياسي استمپل   . به اجرا درآمد  

تـوان بـه      از نكات شايان ذكر در اين مراسم مـي        . عبور كرده و سه گروه مجزا را مشاهده كردند        
  . نظم و انضباط قابل توجه راهپيمايان و نيز رويكرد اسالمي و ضدكمونيستي مراسم اشاره كرد

 آوريل يكي از منابعي كه حشر و نشر زيادي بـا چنـدين سـازمان دانـشجويي                  30تاريخ  در  
اي براي مواجهه سياسي   قصد ندارد از روز كارگر به عنوان حربه       دارد ادعا كرد كه گروه فداييان     

ان بـود و    در ديگر مناطق شهر عبور و مرور و كسب و كار روزمره مردم در جري              . استفاده نمايد 
  .شد بحثي از روز كارگر مطرح نمي

  ناس
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  167سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 18ـ 1979 مي 8  68460183 79: شماره گزارش
   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي.   واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  اطالعاتي متخصص امور گرازيني. بي. اي: كننده گزارش افسر تهيه
   هالند. جي.  السرهنگ وابسته دفاعي اياالت متحده آمريكا: مقام مسئول تأييدكننده

  هاي خبري محلي، كارمندان سفارت و اعضاي دفتر وابسته دفاعي    رسانه: منبع
  1979 مي ،تشريح وضعيت ايران: موضوع

ايـن گـزارش دربرگيرنـده توضـيحات و اطالعـاتي در خـصوص              ) محرمانه: ( خالصه -16
  : اين اطالعات شامل موارد ذيل است. شرايط حاكم بر ايران است

يهاي صـورت   تيرانـداز ي،   مطهـر  اهللا  آيـت راد جديد در خـصوص تـرور        دستگيري برخي اف  
هاي نظامي به عنـوان پاركينـگ        ، استفاده از برخي مجتمع    ، اعدام سرتيپ ناظمي   گرفته در تهران  

 اميرانتظـام ، اظهـارات    »طلب  فرصتعناصر  «خودرو، هشدار ارتش پاسدار انقالب در خصوص        
  .   در جديدترين كنفرانس مطبوعاتي خود، و اطالعات متفرقهوزير نخستمعاون 
  .  حذف شده است21 تا 17از  -17
 دستگيري برخي افـراد جديـد در خـصوص تـرور            -الف) محرمانه: (جزييات گزارش  -22
ي دستگير شدند؛ با    اهللا مطهر  ر ديگر به عنوان مظنون به ارتباط با ترور آيت          نف 5: ياهللا مطهر  آيت

بازجوهـاي  .  نفـر رسـيد    13اين دستگيري، تعداد افراد دستگير شده در ارتباط با اين اتهـام بـه               
 در   كـه اطالعـات و اسـناد جديـدي         انـد   شـده انقالبي با تحقيق از مظنونين دستگير شده موفق         

ستيز كسب نمايند؛ البته جزييات موضوع هنوز منتـشر          زميني و روحانيت   خصوص گروهك زير  
  . نشده است

ي دخالـت   اهللا مطهـر    و آيـت    قرنـي  سپهبدسه نفر از پنج نفر دستگير شده مستقيماً در ترور           
 ي از رهبران ارشد ايران را تهيه كـرده بودنـد كـه گروهـك فرقـان                اين سه نفر فهرست   . اند داشته

ايـن در حـالي اسـت كـه بـه           . تهديد كرده بود كه ظرف ماههاي آتي آنها را ترور خواهد كـرد            
 افـشا   گزارش يك منبع خبري، روز گذشته پانزدهمين نسخه از بولتن زيرزميني گروهك فرقان            

بر روي صفحه اول اين بولتن      .  منتشر شده است   ه و به صورت گسترده در سطح شهر تهران        شد
در ايـن   . درج شـده بـود    » هالبالغـ  نهـج  «كتاببه نقل از    ] عليه السالم  [سخناني از حضرت علي   

 از رهبران مذهبي ايران     يت و حمايتهاي شوروي   اي نسبت به روحان    بولتن انتقادات تند و گزنده    
  . مطرح شده است

و » آخونديسم« در اين بولتن ادعا كرده است كه همچنان با مبارزه و مقابله با گروهك فرقان
  . تضعيف سلطه روحانيت بركشور ادامه خواهد داد
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 توجه اين كه نيروهاي پاسـدار انقـالب بـه سـرعت            نكته شايان  )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
ايـن دسـتگيري بـه مراتـب     . ي را دسـتگير كردنـد     مطهـر  اهللا  آيتمظنونين به مشاركت در ترور      

رسـد كـه    چنـين بـه نظـر مـي     .  بـود   قرنـي  سپهبدسريعتر از دستگيري مظنونين مربوط به ترور        
. انـد   نيروهاي پاسدار انقالب، افرادي را از قبل ، حتي قبل از اجراي ترور، در ذهن خود داشـته                 

توان مطرح كرد اين است كه هويت مظنونين دستگير شـده در              نكته جالب توجه ديگري كه مي     
برخـي تناقـضات در ايـن       . هيچ يك از گزارشات منتشر شده در منابع خبري، فاش نشده است           

  .   ستزمينه متصور ا
 روي داده   بـه تـازگي دو تيرانـدازي در تهـران         :  تيراندازيهاي صورت گرفته در تهـران      -ب
ي كه با مشاركت دو زن و سه مرد صورت گرفت، هيچ كس كشته نشد               تيراندازدر اولين   . است

قـد پـالك در حـال       اين پنج نفر در حالي كه در يك خـودرو فا          . و ضاربين موفق به فرار شدند     
 ايـستاده   ٭حركت بودند، به گروهي از نيروهاي پاسدار انقالب كه در مقابل مقر كميته گاقرآبـاد              

يك موتور سـوار كـه بـه ايـن خـودرو            . بودند، تيراندازي كرده و به سرعت از صحنه گريختند        
داشت به سـرعت خـود را بـه نيروهـاي پاسـدار            مشكوك شده و آن را تعقيب كرده بود، قصد          

مستقر در مقابل مقر كميته رسانده و آنها را در جريان موضوع قرار دهد اما با توجه به سـرعت                    
شب گذشـته در خيابـان شـاه        . خودرو، وي موفق به اين كار نشد و تيراندازي به وقوع پيوست           

، يك دستگاه خودرو مرسدس بنز سـفيد        .)كه اخيراً به خيابان انقالب تغيير نام داده است        (رضا  
شد، به ايستگاه نگهباني نيروهاي پاسدار       رنگ كه توسط دو دستگاه موتور سيكلت محافظت مي        

 بودند، نيز واكـنش نـشان داده و         اين نيروها كه از اعضاي كميته بني هاشمي       . انقالب حمله كرد  
مضروب كردند؛ يكي از موتورسواران در دم كشته شد سواران را هدف گلوله قرار داده و        موتور

افراد سوار بر خودرو مرسرس بنز موفـق بـه فـرار            . و ديگري كه مجروح شده بود، دستگير شد       
  .      شدند
از چهار روز محاكمه سـرتيپ       تهران پس    دادگاه انقالب :  در تهران   اعدام سرتيپ ناظمي   -ج
منـابع  . ي، حكم اعدام وي را صادر و شب گذشته اين حكـم را بـه اجـرا درآورد                 اهللا ناظم  فضل

 طي پنج جلسه كاري دادگاه و در طول چهـار  اند كه محاكمه سرتيپ ناظمي    خبري گزارش داده  
آزمايي اظهارات اين افسر بوده      خير هم بررسي و راستي    أده است و دليل اين ت     روز به انجام رسي   

  . است
 فوريه، وي به سربازان تحـت امـر         11 ادعا كرده بود كه در جريان شورشهاي مورخ          ناظمي

ه دادگـا . كنار بگذارند و به طرف مردم شليك نكنند        خود دستور داده بود كه سالحهاي خود را       
پس از بررسي و تحقيق در خصوص اين موضوع به اين نتيجه رسيد كه ادعاي وي كذب بوده                  

  . و بنابراين حكم اعدام او را صادر كرد
                                                                 

  .م. احتماالً منظور كميته باقرآباد است ٭
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جـسد وي صـبح امـروز بـه         . به سرعت در شب گذشـته اجـرا شـد          تأييد   اين حكم پس از   
  . پزشكي قانوني انتقال يافت

 نفـر اعـدام   21 ملي اعالم كرد كه روز گذشته      صبح امروز راديو   )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
 در مطبوعات منتشر شـد و اسـامي ديگـر افـراد             از اين تعداد، صرفاً نام سرتيپ ناظمي      . اند  شده

اينجانب امشب اطالعات الزم را از طريق منابع خبـري بـه            . اعدام شده هنوز منتشر نشده است     
  .       دست خواهم آورد

، معـاون   اميرانتظـام : هـاي نظـامي بـه عنـوان پاركينـگ خـودرو            ستفاده از برخي مجتمع    ا -د
، تهـران  ، با اشاره به تالشهاي صورت گرفته در خصوص رفع مشكل ترافيك شهر            وزير  نخست

ز ورود اظهار داشت كه شهرداري به زودي طرحي را به اجرا خواهد گذاشت كه به موجب آن ا
وي افـزود كـه در راسـتاي    . خودروهاي شخصي به مركز شهر جلوگيري به عمل خواهـد آمـد   

اسـتفاده اسـت بـه عنـوان      همين طرح، از چند پايگاه نظامي بزرگ كه هـم اكنـون خـالي و بـال        
برداري خواهد شد و افراد خودروهاي خود را در اين پاركينگها پارك كرده و بـه                 پاركينگ بهره 

د بـه   آبـا  پايگاه نظامي عباس  . س و يا تاكسي به بخشهاي مركزي شهر خواهند رفت         وسيله اتوبو 
پادگانهاي نظامي كـه قـرار      .  هزار دستگاه خودرو را در خود جاي خواهد داد         10تنهايي حدود   

 در اختيـار  است پس از بحث و رايزني با مقامات نظامي به منظور استفاده بـه عنـوان پاركينـگ             
آباد و پايگـاه هـوايي       ، باغ شاه، شاهپور، عشرت    آباد عباس:  قرار گيرد عبارتند از    شهرداري تهران 

اي از شهر قرار دارنـد كـه         اين پادگانها در محيط پيراموني منطقه     . مستقر در بخش شرقي تهران    
  .  ورود به آن را نخواهند داشتخودروهاي خصوصي حق

ه تپ ، پايگاه دوشان   احتماالً منظور از پايگاه هوايي در شرق تهران        )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
نكتـه شـايان توجـه      . در حال حاضر اطالعات بيشتري در اين خصوص در دست نيست          . است

 درست در وسط ايـن منطقـه يـاد شـده قـرار دارد و ايـن          آمريكاه  اين كه سفارت اياالت متحد    
  .      الشعاع قرار خواهد داد موضوع در حال حاضر حركت خودروهاي ناشناخته ما را تحت

ارتـش پاسـدار    : »طلب  فرصتعناصر  « هشدار ارتش پاسدار انقالب درخصوص فعاليت        - ه
» طلب فرصت« هشدار داد كه عناصري      ن بيانيه عمومي خود به مردم تهران      انقالب امروز در اولي   

هاي افراد    با جعل عنوان نيروهاي ارتش پاسدار انقالب و يا كميته وارد حريم خصوصي و خانه              
  . برند شده و اموال و داراييهاي آنها را به غارت مي

نيروهـاي پاسـدار انقـالب بـدون حكـم      در اين بيانيه خاطرنشان شده بود كه هـيچ يـك از    
يت ارتش و يا كميته، حق ورود به حريم         مأموردادستان عمومي، كارت شناسايي معتبر و حكم        

در اين بيانيه از عموم مردم خواسته شده است كه در اين            . هاي افراد را ندارند     خصوصي و خانه  
ر صـورت مـشاهده و يـا        خصوص همكاري الزم را با ارتش پاسدار انقالب به عمل آورده و د            

تـرين كالنتـري و يـا كميتـه اطـالع رسـاني             دستگيري اين افراد، به سرعت مراتب را به نزديك        
  .       نمايند
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  : ، در جديدترين كنفرانس مطبوعاتي خودوزير نخست، معاون اميرانتظام اظهارات -و
 و سخنگوي دولت، امروز مجدداً موضوع آمـوزش         وزير  خستنم، معاون   انتظا  عباس امير  -1

 به وسيله مشاورين نظـامي      د در نزديكي شهر قم    آبا  نفري در پايگاه نظامي علي     3000ه  يك گرو 
 ايجـاد شـد، را    كـه توسـط امـام موسـي صـدر     جنبش امل، نيروي نظامي فعال در جنوب لبنان    

، تاكنون چندين بار از فـراز پايگـاه         كرد كه در مسير عزيمت به شهر قم        تأكيد   وي. تكذيب كرد 
كه اين پايگـاه خـالي       كس را در آن نديده است؛ وي خاطرنشان كرد          عبور كرده و هيچ    آباد علي
  . است
ارتش پاسداران انقالب اظهار داشت كـه تـشكيل يـك ارتـش جديـد          وي در خصوص     -2

نظـم و قـانون موفـق        تـأمين    رسيد چرا كه ارتـش، پلـيس و ژانـدارمري در            ضروري به نظر مي   
دوره آموزشـي ايـن     .  را مرتفع خواهـد كـرد      خألبنابراين، ارتش پاسداران انقالب اين      . اند نبوده

ايـن  .  صورت گرفته اسـت م برگزار نشده بلكه در يك پايگاه در تهران    آباد ق  نيرو در پايگاه علي   
 وجود خارجي و فعاليت داشـته باشـد، تحـت امـر ايـن دادگـاه                 نيرو مادامي كه دادگاه انقالب    

ايـن  . حول خواهد شـد   خواهد بود؛ و پس از انحالل دادگاه انقالب، اختيار اين نيرو به دولت م             
خوشبختانه تعـداد نيروهـاي ايـن ارتـش در حـال            . نيرو حافظ و پاسدار انقالب ما خواهد بود       

توان از آنها در هـر جـاي كـشور كـه نيـاز باشـد                  حاضر محدود است و برحسب ضرورت مي      
  . استفاده نمود

روش گـاز از طريـق    اظهار داشت كه فـ  درباره موضوع فروش گاز به شوروي      اميرانتظام -3
كه قرارداد آن قبالً امضا شده بود، به دليل پيروزي انقالب هنوز آغـاز نـشده                 2خط لوله شماره    

  . است
 در حال حاضر در ايـران بـوده و مـشغول بحـث و               ت از شوروي  أدر همين ارتباط، يك هي    

، در  ظرف يك هفته آينده، شـركت ملـي نفـت         .  است بررسي موضوع با شركت ملي نفت ايران      
گيري خواهد شد كه گاز از طريق اين         نهايتاً تصميم .  گزارش خواهد داد   اين خصوص به دولت   

  .     منتقل شود يا خير و البته قيمت آن نيز مشخص خواهد شدلوله به شوروي
  :  اطالعات متفرقه-ز
 بنـدرعباس اند كه استخدام نيروهاي جديـد در پايگـاه هـوايي              بع خبري گزارش داده   ا من -1

دليل بروز اين تـنش عـدم آشـنايي         . باعث بروز تنش و جار و جنجال در اين پايگاه شده است           
اهللا  اين تنشها توسـط آيـت     .  اعالم شده است   الورود به قوانين و مقررات پادگانها      نيروهاي جديد 
  . ي آرام شده استغالمحسين حقان

 اداره روابط عمومي ستاد ارتش اسالمي اعالم كرده اسـت كـه نيروهـاي نظـامي مختـار                  -2
ند كـه   هستند كه مقاالت و ديدگاههاي خود را منتشر نمايند، البتـه بايـست توجـه داشـته باشـ                  

دولـت هـيچ اعتراضـي بـه انتـشار          . باشـد   ، برعهده نگارنده مـي    مستقيماًها   مسئوليت اين نوشته  
  .    ديدگاههاي نيروهاي نظامي ندارد
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  168سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 19ـ 1979 مي 9  68460184 79 :شماره گزارش
    تهران، آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي.   واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

       متخصص در امور امنيت ملي اياالت متحده آمريكاگرازيني.بي.اي: كننده گزارش افسر تهيه
  هالند. جي.  السرهنگ وابسته دفاعي اياالت متحده آمريكا: مسئول تأييدكنندهمقام 
  هاي خبري محلي، كارمندان سفارت و اعضاي دفتر وابسته دفاعي رسانه: منبع

  1979 مي ،عيت ايرانوض: موضوع
ايـن گـزارش دربرگيرنـده توضـيحات و اطالعـاتي در خـصوص              ) محرمانه: ( خالصه -16

  : اين اطالعات شامل موارد ذيل است. شرايط حاكم بر ايران است
، تـداوم قاچـاق اسـلحه از كـشور          79 مـي    8 در مـورخ      فرد اعدام شده در تهران     21اسامي  

 در صدد استفاده از اعـضاي        به ايران، گزارش ميزان توليد نفت، جبهه ملي        امارات متحده عربي  
در مناطق غربي ايـران، تعهـد وزيـر         » توطئه پاليزبان « در خصوص    قديمي خود، هشدار فداييان   

 روز آينده، معرفي روز زن، و اطالعـات         15ف  نويس قانون اساسي ظر    هيه پيش  ت كشور مبني بر  
  . متفرقه
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )  محرمانه: ( جزييات-22
 79 بامداد روز هـشتم مـي   5در ساعت : »االرض فساد في« نفر ديگر به اتهام    21اعدام  ) الف
 دگـاه انقـالب  دا. هاي آتش تيرباران شـدند  در جوخه» عوامل رژيم سابق« نفر ديگر از  21تعداد  

  : افراد اعدام شده عبارت بودند از. گناهكار شناخته بود» االرض فساد في«اين افراد را به اتهام 
  .  سخنگوي مجلس قانون گذاري و آخرين دبير كل حزب رستاخيز،٭دكتر جواد ساپد -1
ي و وزيـر آمـوزش   امـام  رساني كابينه شريف  وزير اطالع - تهراني عامليدرضا  دكتر محم  -2

  .ازهاريكابينه 
رسـاني و     و وزيـر اطـالع      و اصفهان   استاندار استانهاي آذربايجان   ،دكتر غالمرضا كيانپور   -3

  .دادگستري در كابينه هويدا
 و افـسر ارشـد فرمانـدهي نظـامي          فرمانده تيپ مسلح همـدان    ،   علي فتحي امين   تيمسار -4
  .تهران
   . فرمانده ستاد مركزي ژاندارمري ملي،وس ماكانسرهنـگ حسين فرد -5
      . فرمانده گروههاي انتقال ستاد مركزي ژاندارمري،سرگرد حسين اصفهانيان فرد -6

                                                                 
  .م. بوده است» ثابت«احتماالً نام موردنظر  ٭
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اطالعات پليس و افسر رابط پليس و كميته مشترك       مقام اداره     قائم ،سرهنگ جواد مخفي   -7
   .»عوامل خارجي« و  و پليس، و افسر رابط كميته مشترك ضدخرابكاريضدخرابكاري ساواك

 خرابكاري سـاواك   در كميته مشترك ضد    زجوي ارشد ساواك   با ، عبداهللا نوروزي  تيمسار -8
  .و پليس

 و  عضو بخش عمليات كميته مشترك ضدخرابكاري سـاواك       ،يخان سرهنگ احمد رستم   -9
 .پليس

 بخــش در كميتــه مــشترك رئــيس و  عــضو ارشــد ســاواك، ســروان محمــد قنــادزاده-10
  .خرابكاري ساواكضد

 و  عضو بخش عمليات كميته مشترك ضـدخرابكاري سـاواك    ،سرگرد اسداهللا بختياري   -11
  .پليس

  . در كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك از اعضاي ساواك،كاري  ستوان حسين قلم-12
  .خرابـكاري سـاواك كميته مشترك ضد عضو، گروهبان مهدي نجاتيان-13
 بخش  رئيس و    زندان اوين  7 بازجوي شماره    ،»اسفندياري« با نام مستعار      يداهللا شاداني  -14

  .در ساواك
  .، عضو ساواكلي خداداد كاديه ستوان سوم ع-15
  .خرابكاري ساواكو كميته مشترك ضد، عضلوصغر ايران ا  علي-16
  .خرابكاري و عضو گروه گشت جوخه ضد بخش در ساواكرئيس ، حسين نصر-17
  .خرابكاري و افسر گشت كميته ضد بخش در ساواكرئيس ، محمدمهدي ميداني-18
  . بخش گشت ساواكرئيس ،يچ حمزه تفنگ-19
   . بخش گشت ساواكرئيس ، احمد حسيني-20
  . و متهم به شكنجه افرادي ساواك بازجو،»شاهين« با نام مستعار ٭ فريدون شادافر-21

الـذكر،   غيـر از افـراد فـوق    صبح امروز راديو گزارش داد كه بـه  )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
اند؛ البته راديو در گزارش خود، از ذكر اسامي اين افـراد اجتنـاب                هفت نفر ديگر نيز اعدام شده     

آمار اعدامها ظرف سه هفته اخير كاهش چشمگيري يافته بود كه مجدداً اين آمـار سـير                 . ورزيد
زارش وضعيت بعـدي  اسامي هفت نفر جديد نيز در گ. اي به خود گرفت    صعودي قابل مالحظه  

  .     ارسال خواهد شد
، دريـادار احمـد مـدني     :  بـه ايـران    تداوم قاچاق اسلحه از كشور امارات متحـده عربـي         ) ب

 بنادر كشور    اظهار داشت كه پايگاههايي در برخي      فرمانده نيروي دريايي، روز گذشته در آبادان      
 و سرچشمه قاچاق سالح و مواد مخـدر بـه           مبدأ وجود دارند كه به عنوان       امارات متحده عربي  
اي   باشد، در حال يـك سـفر دوره          نيز مي   كه استاندار خوزستان   مدني. كنند  ايران ايفاي نقش مي   

                                                                 
  .م. بوده است» شادانفر«احتماالً فرد موردنظر  ٭
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 خاطرنشان كرد كه بنادر ياد شده صرفاً بـا  دريادار مدني .  است هرهاي مهم استان خوزستان   به ش 
شوند و از طرفي ديگـر        من و پناهگاه قاچاقچيان محسوب مي     أاند و م    هدف قاچاق احداث شده   

  .         و برخوردار هستند منتفعفعاالن قاچاقچي از حمايت دولت امارات
 روز گذشته اعالم كرد كه طي شركت ملي نفت ايران: گزارش ميزان توليد نفت در ايران) ج

ميـانگين توليـد روزانـه نفـت ايـن كـشور            )  مي 5 آوريل لغايت    21(نيمه اول ماه جاري ايراني      
ريح كرد كه در همـين بـازه زمـاني بـه طـور              اين شركت تص  .  ميليون بشكه بوده است    4معادل  

 مـورد    و كرمانـشاه   ، شيراز ، تهران  هزار بشكه نفت در پااليشگاههاي آبادان      850ميانگين روزانه   
 افزوده است كه پس از رفع نيازها و مـصارف           فت ايران شركت ملي ن  . پااليش قرار گرفته است   

هاي پااليش شده بـه خـارج از كـشور صـادر               هزار بشكه از فراورده    300داخلي، روزانه حدود    
اي نفت خام صادر شده به صـورت           ميليون بشكه  4/3با افزايش اين مقدار به حجم       . شده است 

اين حجم  . رسد   ميليون بشكه مي   7/3 نفتي اين كشور روزانه به عدد        روزانه، كل حجم صادرات   
  .  صادر شده استنفتكش تانكر 56مواد نفتي به وسيله تعداد 

  .       اند ها خودداري كردهنفتكشسفانه منابع خبري از ذكر نام أ مت)محرمانه: (كننده نظريه تهيه
 ايران درصدد برآمده است     جبهه ملي : عضاي قديمي خود   در صدد استفاده از ا     جبهه ملي ) د

وزيـر   كه به ريشه و شاكله خود بازگشته و از اعضاي قديمي و همكاران و همقطـاران نخـست                 
يك منبع خبري گزارش داده است كه شوراي        . ، استفاده نمايد  مرحوم جبهه، دكتر محمد مصدق    

 رسماً از رهبران و اعضاي قديمي خود درخواست كرده است كه بـه منظـور                يمركزي جبهه مل  
اين منبع خبري اسامي اين افراد را بـه شـرح           . تقويت سازماني حزب، به اين جبهه ملحق شوند       

 كه چند هفته پيش از او بـه         -يگاني، دكتر علي شا   اهللا محمود طالقان   آيت: ذيل اعالم كرده است   
 رهبر مذهبي سـالخورده و      ،ياهللا زنجان  جمهور احتمالي كشور ياد شد، و آيت       رئيسعنوان اولين   

 و نيـز     عضو كابينه مـصدق     از برخي وزراي   افزون بر اين، جبهه ملي    . از دوستان نزديك مصدق   
 دعوت كرده است كه با پيوستن به اين حزب، امكان تلفيـق تمـامي               1962اعضاي شوراي سال    

  .          هاي مختلف در درون پيكره جبهه مهيا گردد ها و ديدگاه دسته
امـروز سـازمان    : در منـاطق غربـي ايـران      » توطئه پاليزبـان  « در خصوص    هشدار فداييان )     ه

، يكـي از    تحـت امـر تيمـسار پاليزبـان       » مـزدوران « در خصوص توطئه     چريكهاي فداييان خلق  
ـ                         چهره ر هاي وفادار شاه كه در حـال حاضـر بـه صـورت زيرزمينـي در منـاطق غربـي ايـران ب

  . كند، هشدار داد ضدانقالب فعاليت مي
اي سرگشاده، كه در چندين روزنامه فارسي زبان نيز منتشر شد، خطـاب بـه                 در نامه  فداييان

پـس از وقـايع خونبـار و غـم انگيـز شـهرهاي              «ي خاطرنشان كردند كـه      اهللا محمود طالقان   آيت
گرايي در حال طرح يـك       و نقده، بار ديگر سرسپردگان امپرياليسم و افراط        گنبدكاووسنندج،  س

انـد كـه    گران منـاطقي را انتخـاب كـرده      اين بار توطئه  . باشند  توطئه براي مناطق غربي كشور مي     
، سـرپاك   دراويش اهل حق در آنها مشغول زندگي هستند؛ مناطقي از قبيل كرند عرب، كـوران              
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، ه و دسيسه عبارتنـد از تيمـسار پاليزبـان         ئعوامل فعال در پشت اين توط     .  و قصرشيرين  ٭ذراب
 و  ادي از اعـضاي سـاواك     و تعـد  .)  كه ماه گذشته اعـدام گرديـد       فابرادر ساالرج  (فاسردارج

تـوان بـه      به طور خالصه، شرايط حاكم بر منطقه را مـي         . برخي روحانيون متمايل به رژيم سابق     
 و عناصـر سـاواكي بـا پرداخـت          فا به اتفاق سردارج   تيمسار پاليزبان : ترتيب ذيل تشريح نمود   

 هزار تومـان بـه صـورت ماهانـه، اقـدام بـه اسـتخدام تعـدادي مـزدور                   6زار تا    ه 3مبالغي بين   
 بارهـا اقـدام بـه قتـل و غـارت مـردم در            طي ماه گذشته، عوامل و مزدوران پاليزبـان       . اند  نموده

هـا مـورد غـارت و         صـدها خـودرو در جـاده      . هاي مناطق غربي كشور نمودند      روستاها و جاده  
به رغم اين كه مـردم در ايـن   . ها و داراييهاي روستاييان به تاراج رفت رفت و گله  چپاول قرار گ  

اند اما تاكنون هيچ يك از مقامات و مراجـع            خصوص به امام، كميته و ژاندارمري شكايت كرده       
  ».اند مسئول، اقدامي در اين راستا به انجام نرسانده

بـه  :  روز آتـي   15قانون اساسي ظرف    نويس   تعهد وزير كشور مبني بر تهيه و تنظيم پيش        ) و
 روز  15نويس قانون اساسي جديد ظرف       ، وزير كشور، پيش   گفته احمد صدر حاج سيد جوادي     

 با جديت هرچه تمامتر در      نشان كرد كه وزارت كشور     وزير كشور خاطر  . آتي منتشر خواهد شد   
گـذاري جهـت    دمات براي برگزاري انتخابات مربوط به يك مجلس قـانون        سازي مق  حال فراهم 

 تأكيـد   اخيراً برخي مقامات دولتي   . باشد  نويس قانون اساسي جديد مي     تدوين نسخه نهايي پيش   
گذاري و مجلس قانون اساسي به مدت نـامعلومي          اند كه انتخابات مربوط به مجلس قانون        كرده

تواند به معنـاي      مي» به مدت نامعلوم  «سي اذعان دارند كه واژه      به تعويق افتاده است؛ ناظران سيا     
 تصريح كرد كه استقالل تمام عيار مراكز قدرت به طور حاج سيد جوادي. باشد» مدتي طوالني«

كامل مورد مالحظه قرار گرفته است؛ وي افزود كه در اين قـانون اساسـي مالكيـت خـصوصي                  
كـرد كـه ايـن       تأكيـد    وزير كشور . اصول و مباني اسالمي مورد توجه قرار گرفته است        براساس  

نويس توسط افرادي متبحر و باتجربه در زمينه تدوين متون حقـوقي تهيـه و تنظـيم شـده                    پيش
نويس تهيه شده در حال حاضر به منظور بررسي مباحـث انقالبـي در اختيـار وزيـر                   پيش. است

تمام اين بررسي و ارزيـابي، در اختيـار عمـوم مـردم قـرار خواهـد                 قرار گرفته است و پس از ا      
نـويس    خطاب به افرادي كه خواهان اظهارنظر در خصوص اين پيش          حاج سيد جوادي  . گرفت
. كرد كه مجلس قانون اساسي تصميم نهايي را در اين زمينـه اتخـاذ خواهـد كـرد      تأكيد   هستند،

نـويس را    تواند ديدگاهها و نظرات خود در زمينه اين پيش          فزود كه تمامي افراد مي    وزير كشور ا  
به مجلس قانون اساسي اعالم نمايند و اين مجلس نيز در تهيـه نـسخه نهـايي قـانون اساسـي،                     

در «وي در ادامـه اظهـار داشـته اسـت كـه        . تمامي ديدگاهها را مورد ارزيابي قـرار خواهـد داد         
ي تهيه شده، حقوق و آزاديهاي تمامي افراد مورد توجه قرار گرفته است             نويس قانون اساس   پيش

اي وارد ننمايد و ضمناً حقوق زنـان و مـردان             البته مادامي كه به حقوق و آزادي ديگران خدشه        
                                                                 

  .م. سرپل ذهاب ٭
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قانون اساسي به اهل تسنن و ديگر اقليتهـاي مـذهبي آزادي            . نيز كامالً برابر مالحظه شده است     
ريـزي   كرد كه نيروهاي تحت امر وي در حال برنامـه          تأكيد   وزير كشور » .كامل اعطا كرده است   

گذاري هستند؛ وي تصريح كرده است كـه مقـررات           براي برگزاري انتخابات يك مجلس قانون     
ين شاخـصه   وزير كشور مهمتـر   .  است  اسالمي مربوطه آماده تحويل به دولت و شوراي انقالب       

 100وي گفته اسـت كـه بـه ازاي هـر            . افراد براي نمايندگي مجلس را سواد عنوان كرده است        
 هزار نفـر يـك نماينـده در مجلـس حـضور             200 تا   150هزار نفر يك نماينده و يا به ازاي هر          

وزير كشور تعهد كرد كه جزييات و نتايج تحقيق و بررسي در دسـت اقـدام در                 . خواهد داشت 
اين احتمـال وجـود     . اري اختيارات و قدرت بيشتر به استانداران را منتشر نمايد         خصوص واگذ 

دارد كه اختيار توسعه عمـومي و اسـتخدام و اخـراج نيروهـاي دولتـي در هـر اسـتان برعهـده            
  .                 استاندار قرار گيرد

  : اطالعات متفرقه) ز
فاطمـه زهـرا   ] حـضرت [ روز مـيالد  - مـي 17 روز  حزب جمهوري اسالمي  : اعالم روز زن  

را بـه عنـوان روز زن مـشخص         ] اهللا عليه و آلـه     صلي[ محمد] حضرت[، دختر   ]اهللا عليها  سالم[
ايـن حـزب در     . اي برگزار خواهد شـد     گراميداشت اين روز، مراسم ويژه     به منظور . كرده است 

زنان همـواره تحـت نـام آزادي مـورد بـدرفتاري قـرار گرفتـه و                 « كه   اي اعالم كرده است     بيانيه
 كـه از    انـد   كردهدر قرن اخير نيز استعمارگران تالش       . اند  متحمل توهينها و اهانتهاي زيادي شده     

تنها اسالم است كه عمًال زنان      . برداري نمايند  زنان در راستاي پيشبرد منافع و منويات خود بهره        
نان را در امور اجتماعي مستقل تلقي كرده است؛ انقالب اسالمي ايران نيز را ارج نهاده است و آ   

   » .مند گردند فرصتي است براي زنان كه مجدداً از آزادي بهره
  

  169سند شماره 
  1358 ارديبهشت 20 ـ 1979 ي م10  استفاده محدود اداري

    4854 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   با اولويت ـسي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به

   ـ دكتر ابراهيم يزديمصاحبه با روزنامه تايمز ايران: موضوع
بـا فرزنـد    ) ييآمريكايك روزنامه    ( مصاحبه منتشره در تايمز ايران     ي م 9 مورخ    آيندگان -1

در ايـن مـصاحبه گويـا پيرامـون         .  را گزارش كرده اسـت     وزير امور خارجه دكتر ابراهيم يزدي     
 بحـث و گفتگـو شـده         در تهران  آمريكا نقل از مقامات سفارت       به يي دكتر يزدي  آمريكاتابعيت  
  .است
در : نقـل قـول   .  ترجمه بخشهاي مربوط به مصاحبه، توسط سفارت به شرح ذيل اسـت            -2

يي آمريكـا حتماالً وي تابعيت  به عمل آورد، ا     اقدامي عليه يزدي   آمريكااوضاع كنوني اگر دولت     
 كاري احمقانـه     با لغو تابعيت يزدي    آمريكاو اضافه كرد كه دولت      . خود را از دست خواهد داد     
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 را روانه زندان سازد، وي از حمايت        ، يزدي اهللا خميني   اگر آيت : وي در ادامه گفت   . خواهد كرد 
و اگر از افراد مسئول زنـدان شـكايت كنـد،           .  برخوردار خواهد شد    در ايران  آمريكاكنسولگري  

 بـاز   ريكـا آم، اعتراض وي را به دولت ايران خواهد رسانيد و او را بـه                در ايران  آمريكاسفارت  
پايـان نقـل   . رسـند  اين احتماالت در حقيقت احمقانه به نظر مي    : اين مقام افزود  . خواهد گرداند 

  .قول
يي خـود را تكـذيب كـرده اسـت، اينگونـه            آمريكـا  دائماً تابعيت     از آنجا كه دكتر يزدي     -3

كنيم كه در اين مورد سئواالتي پديد خواهد          فكر مي . مقاالت موجب شرمساري وي خواهد شد     
   .لطفاً متن كامل مصاحبه و هرگونه اطالعات موجود در اين زمينه را براي ما ارسال داريد. آمد

  ناس
  

  170سند شماره 
  1358 ارديبهشت 20 ـ 1979  مي10  استفاده محدود اداري

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  4860  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  ايران عضو غيرمتعهدها و بر عليه كمونيزم؟: موضوع

 منتشر شـد، اعـالم   مي 10اي كه در  ، وزير امور خارجه، طي مصاحبه      دكتر ابراهيم يزدي   -1
وي اظهار داشت   .  بپيوندد كرد ايران تصميم گرفته در اولين فرصت ممكن، به جنبش عدم تعهد           

» بـسيار محتمـل  « مورد گفتگو قـرار داده و اينكـه    در تهرانكه اين موضوع را با نمايندگان كوبا 
  .شود، اعزام كند  برگزار مي كه اوت آينده در هاواناه كنفرانس عدم تعهد را بهيأتياست ايران 

، در خلـيج    ، فرمانده نيروي دريايي و اسـتاندار خوزسـتان         از دريادار مدني   ي م 8 در روز    -2
 در مقابل تهديـد كمـونيزم   هاي حوزه خليج فارس نشين ئوال شد كه آيا ايران به شيخ     س )فارس(

ما سعي خواهيم كرد در امور داخلي ديگر كشورها دخالـت           «كمك خواهد كرد؟ وي پاسخ داد       
اين نكنيم؛ اما با اين وجود اگر مردمي كه قادر به دفاع از خودشان نيستند از ما كمك بخواهند،                   

  ».وظيفه ما خواهد بود كه دست آنها را بگيريم
رسد كه ايران همچنان تهديدات در مرزهايش را متفاوت از آنچـه كـه                به نظر مي  :  نظريه -3

  ناس                                                                         .كند گذرد، احساس مي در خارج مي
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   4874ـ   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوريـ  سي.  واشنگتن دي،يدفاعسازمان اطالعات : به

  گزارش وضعيت ايران: موضوع
كنـد كـه شـامل         اين گزارش اطالعاتي در مـورد ايـران فـراهم مـي            )محرمانه(صه  خال -16
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 اعدام ديگر در ايران؛ اعالم عفو محدود؛ دادستان عمومي خواستار           8: باشد  هاي زير مي    سرفصل
و كنـد      را ترك مـي     تهران ،شود؛ سفير مصر    مساعدت مردم براي دستگيري سران رژيم سابق مي       

  .موارد متفرقه
  . حذف شده است21 تا 17از  -17
مفسد « به جرم روز گذشته افراد زير در تهران.  اعدام ديگر  8 -الف) محرمانه(جزئيات   -22

  .اعدام شدند» گناه عام مردم بي االرض، محاربه با خدا و مشاركت در قتل في
 و  سـرائيل تاجر بسيار مشهور متهم به فساد مالي، رابطه داشـتن بـا ا            ، يك   حبيب القانيان ) 1(

  .وطنان خودصهيونيسم و خيانت به هم
  . يك تاجر بسيار معروف ديگر و مالك يك قمارخانه،معلي خر رحيم) 2(
، وزير سابق اطالعات در      فرمانده سابق اداره اول ساواك     ،سرتيپ عبدالحسين سعادتمند  ) 3(

  . محاكم نظامي رژيم گذشتهرئيس، فرمانده دفتر روابط عمومي ارتش، كابينه ازهاري
  . ماهرگر  و شكنجهدكتر مخصوص ساواك، محمد بقايي يزدي) 4(
  .عامل ضدشورش ساواك ،محمد فالح) 5(
  . افسر شهرباني و فرمانده واحدهاي گشتي كميته ضدخرابكاري ساواك،جعفر شكروي) 6(

 سـتوان ژانـدارمري نيـز        عبداهللا مجيدي   افسر شهرباني و در فارس      احمد ابراهيمي  در رشت 
 حكم دادند كه خانواده اين دو اعدامي حقوق ماهانـه            و فارس  هر دو دادگاه رشت   . اعدام شدند 

  .و مزاياي شغلي آنها را دريافت كنند
 القانيـان . انـد    اولين تجاري هستند كه اعدام شـده        و خرم  القانيان) محرمانه: (ندهكن  تهيه نظريه

  . باشد يك يهودي بود و اولين قرباني غيرمسلمان عدالت اسالمي مي
اظهارنامه طـوالني بـه جاسوسـي       وي در يك    . خيانت، فساد و قتل   : اتهامات وي عبارتند از   

 از تمام يهوديان ايران مـتهم  ن و جلب قول حمايت اسرائيل     دايا   و مالقات با موشه    براي اسرائيل 
طبق اظهارات منابع تنها مدرك بـراي اثبـات اتهـام خيانـت وي ظـاهراً سـه سـند از                     . شده بود 
  .  بوده استساواكهاي  پرونده

 به عنوان مدارك قابل قبولي بـراي اثبـات جـرم محـسوب شـود هـشدار                  اگر اسناد ساواك  
اگر امپرياليسم اقتصادي به عنوان يـك سـابقه منفـي تلقـي شـود               . رود    توجهي به شمار مي       قابل

  .بنابراين صدها تاجر محلي بايستي از ترس به لرزه بيفتند
. شوراي وزيران طرح يك عفو عمومي را مـورد تـصويب قـرار داد            .  اعالم عفو محدود   -ب

گنـاه و بـه اصـطالح         پـا و افـراد بـي        رسد اين عفو عمدتاً شامل جنايتكـاران خـورده          به نظر مي  
گناهي باشد كه توسط پاسداران انقالبي دوآتشه به دليل همپـالگي بـا افـراد نابـاب دسـتگير                     بي

ات اين عفو به قدري دور از دسترس است كه مشكل بتوان قضاوت كرد كه چه                استثنائ. اند  شده
وزير ايـران      نخست مطمئناً اين همان عفو عمومي كه مدتها قبل بازرگان        . شود  كسي را شامل مي   

  .باشد قول اجراي آن را داده بود نمي
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ت قـانوني تحـت پيگـرد قـرار         براساس اظهارات يك منبع خبري هر فردي كه توسط مقاما         
داشته باشد عليرغم اينكه اتهامي عليه وي وارد شده باشد يا خير از محكوميت معـاف خواهـد                  

اما اين عفو شامل افرادي كه تحت پيگرد دادگاههاي انقالب اسالمي قـرار دارنـد و يـا بـه        . بود
)  دالر671( ريـال  50000تصرف غيرقانوني زمينها متهم هستند و يا در فسادهاي مالي بـيش از         

 نوع  مجرميناند،    خواري كرده   رشوه)  دالر 6711( ريال   500000اند و يا بيش از          مشاركت داشته 
كنندگان مـواد مخـدر،       اول، عاملين عليه احساسات عمومي، دزدان مسلح، واردكنندگان و توليد         

يهاي بيـشتري  طبق گزارشات منابع خبري دستگير. شود رباها و تخلفات ترافيكي خاص نمي      آدم
  .صورت گرفته است

نظـر كنـد و يـا         آيند كه يا شاكي از اتهامات خود صرف         ها در شرايطي به كار مي       اين استثناء 
منـابع مطلـع در   . عمالً هيچ فردي هيچ اتهامي عليه فرد خاطي در مرحله اول ايراد نكرده باشـد          

ي تهيه شـده امـا حـداقل يـك بـار توسـط              اي براي اعالم يك عفو عموم       گويند اليحه    مي تهران
گويد اگر و در زماني كه چنين مطلبـي           يكي از منابع مي   . شوراي انقالب عودت داده شده است     

روي   عني خواهد بود با اين وجود يك پـيش        م  اعالم شود به قدري آبكي شده است كه عمالً بي         
شود كـه محاكمـات و اعـدامهاي          حدس زده مي  . د و كابينه ضعيف وي خواهد بو      براي بازرگان 

بخـشش  « مبني بر اتخاذ شيوه انقالبي انفعالي و ناگهاني پاسخ شوراي انقالب به توصيه بازرگان  
اگـر  .  باشـد  اي به ارعاب گروه فرقان      اين كار ممكن است پاسخ قاطعانه     . باشد» و گذشت كردن  

اند كـه      تهديد كرده  المللي شده درست تلقي كنيم، گروه فرقان        ي كه به خبرگزاريهاي بين    تلفنهاي
  .  را به قتل خواهند رساندكليه اعضاي شوراي انقالب

اي از بازگـشت      تواند نشانه   منبع ديگري نيز چنين اظهارنظر كرد كه اقدام منفعالنه دادگاه مي          
گويد وي يكي از اعـضاي برجـسته          منبع مي .  باشد زرحم به سركار ني     ي بي اهللا خلخال   جدد آيت م

  .باشد  بوده و نيروي اصلي پشتيباني از اعدامها ميدادگاه انقالب
عفـو محـدود كـه اخيـراً        اين امور فرد را در مورد انگيزه اعالم         ) محرمانه: (كننده  تهيه نظريه

 كند و معلـوم نيـست واقعـاً در مـورد عفـو عمـومي كـه عبـاس اميرانتظـام                      اعالم شده گيج مي   
. اي بروز كرده اسـت      سخنگوي دولت در مصاحبه مطبوعاتي اخير خود قول داده بود چه مسئله           

ز زندانيان انقالبي پر شده است      تواند اين حقيقت باشد كه زندانها به قدري ا            گيري مي   يك نتيجه 
  .پا وجود ندارد كه ديگر جايي براي جنايتكاران خورده

 دادستان عمـومي دادگـاه انقـالب      .  دادستان عمومي خواستار مساعدت مردم شده است       -ج
. اسالمي از تمام ايرانيان خواسته است كه در يافتن و دستگيري سران رژيم سـابق كمـك كننـد                  

  :بعضي از اسامي كه اعالم شده عبارتند از
 دكتـر منـوچهر     -4  دكتر عبدالعظيم وليان   -3  دكتر عبدالمجيد مجيدي   -2  دكتر نهاوندي  -1

 -9  حسن رسولي  -8  رضا صدقياني  -7  داريوش همايون  -6  دكتر فريدون مهدوي   -5 تسليمي
 دكتر نيلي   -13  منوچهر پرويز  -12  اميرحسين شيخ بهايي   -11  حسين فوالدي  -10 قاسم سربنا 
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 -17 يزدانـي ] هژبـر [ هجبـر  -16  دكتر باقر عاقلي   -15  دكتر محمدرضا نجابت   -14 ]آرام [آرما
 سرلــشگر -20 و  پاليزبــانسرلــشگر -19 كمــانگر ســرتيپ -18ي اهللا محــرر  عــزتسرلــشگر
  .صياديان
  پاليزبـان  سرلشگر شناسايي كه در ليست ذكر شده         تنها فرد قابل  ) محرمانه (:كننده  تهيه نظريه

فـرد ديگـر    . باشـد    مـي   ارتش شاهنشاهي ايـران    2 ركن   رئيس و   كرمانشاهوي استاندار   . باشد  مي
  . در غرب ايران بوده است است كه فرمانده سابق ساواك صياديانسرلشگر

 در ايـران روز   سـفير مـصر  دكتر علي ضمير صـافيات . كند ترك مي  را    تهران ، سفير مصر  -د
شنبه اعـالم كـرد        روز سه  سخنگوي سفارت مصر  .  ترك نمود  چهارشنبه ايران را به مقصد قاهره     

  .مانددر ايران خواهند » تا مدتي«كه كارمندان سفارت 
 كه قبالً گزارش شده بود در حال ترك ايران          وابسته نظامي مصر  ) محرمانه: (كننده  تهيه نظريه

وي تصديق كرد كـه كارمنـدان       .  خواهد ماند  است اظهار داشت كه براي دوره نامعيني در تهران        
ست كه كارمندان سـفارت ايـران       سفارت در ايران خواهند ماند زيرا با دولت ايران توافق شده ا           

تنها سفرا هـستند كـه كـشور ميزبـان          . مانده و كارمندان مصري نيز در ايران بمانند         باقي در مصر 
اين روند به اين منظور صورت گرفته تمامي روابط ديپلماتيـك بـه طـور               . كنند  خود را ترك مي   

 بتوانند روابط ديپلماتيك جديدي آغاز      كامل قطع نشود و براي اينكه در آينده در صورت تمايل          
  .كنند درها باز باشد

   : موارد متفرقه- ه
  در بوشـهر    مديركل سازمان بنادر و كـشتيراني      مهدي مجد . شود  تر مي    فعال بندر بوشهر ) 1(

وي گـزارش   .  صورت خواهـد گرفـت     د فعاليتهاي بيشتري در بندر بوشهر     روز گذشته اعالم كر   
 كشتي باري در اين بندر بارگيري كرده و يا بـار خـود           18 ماه گذشته     داده است كه در طول سه     

وي اضافه نمود كـه بنـدر در        . باشد  اند و تخليه دو كشتي ديگر در حال انجام مي           را تخليه كرده  
  . دو بارانداز دارد ولي چهار اسكله جديد ساخته خواهد شدحال حاضر

ستاد مركزي نيروي زميني روز گذشته اعالم       .  مسئولين از خدمت در ارتش معاف شدند       )2(
توانند بـه     اند مي   هاي دانشگاهي كه در آذرماه به خدمت اعزام شده          كرد كه مشمولين داراي رتبه    

  .معافيت دريافت نمايندمراكز آموزشي خود مراجعه كرده و گواهي 
  

  172سند شماره 
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  .سي.  واشنگتن دي،المللي  ارتباطات بينسازمان: به   تهران،آمريكاسفارت : از
  ه مدير مجله اميد ايرانزاد عليرضا نوريمالقات با : موضوع

ه، سـردبير فـصلنامه   زاد وزن با عليرضـا نـوري  ، وابسته مطبوعاتي ري م9 روز چهارشنبه،  -1
 در سـفارتخانه مالقـات      آمريكـا المللي    ايران، در دفتر آژانس ارتباط بين     » تايم«مجله  ،  اميد ايران 
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ت خواسـتار ايـن      و گزارشـگر اطالعـا      معاون و سردبير پيشين مجلـه فردوسـي        زاده  نوري. كرد
مالقات شده بود تا نگراني و ترس خود را از وقوع يك كودتاي چپي با در نظر گرفتن توانايي                   
آنها در سازماندهي مخفي ابراز دارد و از جـو سـركوبگرانه ضدروشـنفكري روحانيـت سـخن                  

از طـرف محفـل      گفـت كـه وي       آمريكاسردبير سي و پنج ساله و داراي درجه دكترا از           . بگويد
گويـد و گفـت كـه وي يكـي از       معتقدند سـخن مـي  دموكراتيكنويسندگان كه به ايران آزاد و    

د، يكـي از نماينـدگان      احمـ   اعضاي فعال سازمان اتحاد براي آزادي بود كه توسـط احمـد بنـي             
  .  شده بودتأسيسگوي ضدرژيم مجلس پيشين  رك

بع خبري وي معتقدند كه تعداد سالحهاي موجـود در اختيـار         وي خاطرنشان ساخت كه منا    
آزادي بـراي    از جبهـه خلـق        اسلحه است و جـرج حـبش       4000 حدود   چريكهاي فدايي خلق  

  .كند  نيز از نظر فني به آنها كمك ميفلسطين
 گفت كه سياسـت وي در مجلـه از ديربـاز ايجـاد راهـي بـراي ابـراز عقيـده                      زاده   نوري -2

پرسـتي در     ايرانيهاي ليبرال بـوده اسـت و بـدين ترتيـب در سـرمقاله ايـن هفتـه از شخـصيت                    
سياستهاي ايران انتقاد كرد و حمايت خود را از نظريه رهبري جمعـي كـه نـوعي مخالفـت بـا                     

 سعي دارد افكـار استالينيـستي       زاده  در نشريه بعدي نوري    .آيد ابراز داشت     به حساب مي   خميني
 مقايـسه    را با افكار سرپرست كنوني حزب يعني كيـانوري         سرپرست كميته مركزي حزب توده    

 بـا صـراحت     زاده  دكتر نـوري  .  را به تصوير بكشاند    و نقش ظريف و مزورانه حزب توده      نموده  
رو از طريـق   اي بـراي محافـل ميانـه    خواستار كمك از دفتر مطبوعاتي و فرهنگي شد تا واسـطه  

توانند با آشنايي با  ه آنها مييي شود، به خصوص به خاطر اينك آمريكادستيابي به سخنوران نامي     
 دموكراتيـك طرز تفكر ايرانيها سخن بگويند و از طريق فـراهم آوردن ادبيـاتي در مـورد رونـد       

 فـراهم آيـد و نيـز بـراي     غربي، مقاالتي در مـورد نارضـايتي و ناراضـياني چـون سولژنيتـسين          
 تحـصيل   آمريكـا اوضاع انقالبـي، بتواننـد در       نگاران ايراني فرصتي پيش آيد تا عليرغم          روزنامه

 شديداً سياسي موجود در جناح راسـت        دموكراتيكسازي نيروهاي ضد    نمايند تا مقدمات خنثي   
  .و چپ فراهم آيد

سيم به زودي وي خواهد توانست         وابسته مطبوعاتي گفت كه با به راه افتادن بايگاني بي          -3
هر دو توافق كردند كه هفته بعد نيـز مالقـات           .  را برآورده سازد   او بعضي از نيازهاي مورد لزوم    

  شلنبرگر                       .ريزي نمايند تري را طرح نموده و در رابطه با نياز سردبير پاسخ عملي
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  دو روزنامه جديد ايراني: موضوع

 فارسـي زبـان، تنهـا رقيـب     ،، يك روزنامه صبحگاهي جديد، مـستقل ي م7 روز دوشنبه    -1
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 همـراه بـا      در خيابانهـا ظـاهر شـده،      ) صـبح ( به نام بامداد     واقعي براي روزنامه مردمي آيندگان    
داد از منافع ايران و انقـالب اسـالمي محافظـت نمايـد و       مقاالت بعدي در خالل هفته، قول مي      

. اي نيـاورد    گونـه بهانـه     اش هيچ   طرفي را رعايت كند ولي در محدوده مسئوليت واقعي          عميقاً بي 
 سردبير بامداد را در ساختمان سه       ، منصور رهباني  ي م 9 روزن وابسته مطبوعاتي، روز چهارشنبه    

.  از وي پـذيرايي شـد       اي مالقات نمود و با يـك جلـسه گـرم و تاجرمĤبانـه               طبقه جديداالجاره 
خواسـته بـه       تصديق كرد كه او مـي      ، سابقاً معاون سردبير روزنامه بدنام و مرده رستاخيز        رهباني

 تشكيل يافته، اما به خاطر يك       خوانندگانش بگويد كه روزنامه اساساً از كاركنان سابق رستاخيز        
داوري، دريك جلسه عمومي تصميم بر اين شد كه گفتن ايـن حقيقـت را دو                  شروع بدون پيش  

 منحل شده بود بيكـار بـود، بـا     كه از پاييز گذشته كه رستاخيزرهباني. ازداي به تعويق بيند  هفته
 و كاركنـان    كنندگان رستاخيز  تشكيل يك بنگاه و كمك گرفتن از متجاوز از چند صد نفر پخش            

او گفت كه براي ادامه كـار روزنامـه بـه           . مه را دوباره به راه انداخت     شعب سراسر كشور روزنا   
 150000اش به  كند كه براي سود بردن بايد تيراژ روزنامه مدت سه ماه پول دارد اما احساس مي

در اين شرايط اگر چه براي قـضاوت        . نسخه برسد و حداقل دو صفحه كامل آگهي داشته باشد         
ها به مقـدار مطلـوب    باشد و هنوز ميزان آگهي   مي 100000دوداً  زود است ولي تيراژ روزنامه ح     

 بايد سيستم توزيعش را درسـت كنـد، گزارشـاتي كـه از               گفت كه بامداد   رهباني. نرسيده است 
 بـه فـروش     وزنامـه چپـي آينـدگان      بهتـر از ر    رسند حاكي از آن است كه بامـداد         شهرستانها مي 

. باشـد   اش مـي    روانـه   مشي صريحش در مورد وقايع و موضـع ميانـه            و اين به علت خط     رسد  مي
نويس و عالوه بر آن حدود چهل نفـر           كرد كه بيش از شصت نفر نويسنده و مقاله         تأكيد   رهباني

يله وي تصفيه شده بودند و او كامالً براي آنها روشن كرده بـود كـه                از كاركنانش، خوب به وس    
، بـه يـك   دهد اما روزنامـه بامـداد   داند كه نظرات سياسي آنها يك طيف وسيع را تشكيل مي  مي

 بـا  جـا كـه بامـداد    در حاشيه اضافه نمود از آنرهباني. چارچوب ايدئولوژيك تن درنخواهد داد 
اش از مـشكالت مقابلـه بـا يـك            شود، روزنامـه     چاپ مي  استفاده از امكانات روزنامه اطالعات    
  .باشد اتحاديه فعال كارگران چاپ معاف مي

از جانب وابسته مطبوعاتي اظهار     اش را مبني بر دريافت مقاالت توضيحي           عالقه  رهباني -2
 بـراي    را مطمئن ساخت كه بامـداد       وي روزن  آمريكاداشت و عليرغم حساسيت روابط ايران و        

 رهباني.  باشد، چاپ نخواهد كرد    آمريكاباال بردن تيراژش هيچ چيزي را كه مستقيماً عليه منافع           
 كه به عنوان سفير نامزده شده، داشت و مخصوصاً به هر            يك بيوگرافي توضيحي در مورد كاتلر     

مند بود و براي مواقعي كه تماس فوري ضـرورت            نوع تغييري در مورد شرايط ويزا دادن عالقه       
  .دفترش را به وابسته مطبوعاتي دادخانه و شماره تلفن مستقيم  داشته باشد، شماره تلفن

، تنها روزنامه انگليسي زبان در چهار صـفحه تحـت           ، تهران تايمز  مي 5 در روز دوشنبه،     -3
 پرويـز . داند، شـروع بـه انتـشار كـر             كه تبعه ايران شده     و مصطفي جعفري   نظارت عرفان پرويز  

، گزارشـگر سـابق روزنامـه        اسماً سردبير است حال آنكه جعفري      گزارشگر قبلي تهران ژورنال   
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 تهران تـايمز  . نده تشكيالت است  ، در حقيقت گردان   آمريكانويس راديو صداي       و مقاله  اطالعات
اش آگاه نگه داشتن خواننـدگان انگليـسي زبـان از             اي ليبرال كه هدف اوليه      روزنامه«خودش را   

بينانه   تمامي اخبار و جريانات داخلي و خارجي از طريق گزارشهاي بي طرفانه، منصفانه و واقع              
  .خواند» باشد مي

گـذار كـه نامـشان        ، وابسته مطبوعاتي دريافت كه پنج سرمايه       و جعفري  ويزدر صحبت با پر   
هـاي روزنامـه و تيـراژي در          اند و با ذكر افزايش آگهي       برده نشده، مخارج روزنامه را تقبل كرده      

 گفت كـه انتظـار دارد در       جعفري. رسد  خوب به نظر مي     نسخه، آينده تهران تايمز    9000حدود  
طي يك هفته، روزنامه صفحاتش را به هشت صفحه همراه با دو صفحه اخبار داخلي به جـاي                  

گونه سانسوري را از جانب دولت موقت احساس           هيچ جعفري. يك صفحه ناقص افزايش دهد    
مـشي ايـدئولوژيك       از وي خواسـته كـه خـط        ، معاون وزارت اطالعات   تر ممكن كند اما دك    نمي

 پذيرفته كه فقط قصدش فروش روزنامه بوده اما كامالً آماده است            جعفري. روزنامه را ذكر كند   
  شلنبرگر                                                                                  .كه از انقالب حمايت كند
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  1358 ارديبهشت 24 ـ 1979 ي م14  محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  4954ـ   تهران،آمريكاسفارت : از

  اوضاع شيراز: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
. شهر آرام و مرتـب اسـت      .  است  سفارت سرگرم ديدار از شيراز     مأمور:  خالصه گزارش  -2

 هنـوز در  آمريكـا ايـران و  انجمـن  . مرتب و منظم است) وضع استانداري و غيره  (دولت محلي   
يـأس و   . دانشگاه باز است و جو آن جو درس و آموزش اسـت           .  است ]خلق[ اشغال مجاهدين 

ها   مغازه.  ايران را تحت نفوذ مؤثر دارد      ،اعتقاد بر اين است كه اياالت متحده      . نااميدي از انقالب  
پايگاههاي نظامي  . صنايع الكتريكي ايران باز است    . بيكاري باال است  . اند  ت بسته باز و كارخانجا  
  .آرام و غيرفعالند

بندي اسباب و لوازم خـانواده كارمنـدان سـابق             سفارت جهت نظارت بر كار بسته      مأمور -3
اواخـر فوريـه    خانه و اسباب و اثاثيه به جاي گذاشته شـده در            .  رفته است  كنسولگري به شيراز  

باشـد،    كنسولگري نيز كه تحت مراقبت نيروهاي محلـي قـراردادي مـي           . نخورده باقي بود   دست
تنها مـراجعين كنـسولگري   . تخريب نشده و كميته محل وارد و حتي نزديك آن هم نشده است            

  .متقاضيان هميشه اميدوار ويزا بودند
. ر ايران در دوران انقالب بود، همچنان آرام استترين شه  كه آرام  شيراز . شهر آرام است   -4
ها و بازرسيهاي آخر شب و تيراندازيهاي شبانه آنچناني كه در شهرهاي ديگر ايـران                 بندان  از راه 

تنهـا  . شوند  زني در خيابانها مشاهده نمي      جوانان مسلح در حال گشت    . وجود دارد خبري نيست   
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هـاي حفـاظتي      كميتـه ( هاي رسمي     اند كه در سمت     كنند، كساني   افرادي كه علناً اسلحه حمل مي     
نيروهـاي  . انـد   نيفـورم يوكنند و اغلب ملـبس بـه          كار مي ) متشكل از نيروهاي شهرباني و ارتش     

كننـد و حـضور نيروهـاي         ونيفورم به تن دارند ترافيك شهر را كنتـرل مـي          ينظامي شهرباني كه    
هـايي در دسـت        فعـال بـوده و طـرح       شود كه اين نيروها     نامنظم مشهود نيست اگر چه گفته مي      

  .اجراست كه با نيروهاي انتظامي شهر ادغام شوند
 كارمند سفارت اگر نه به صورت گسترده ولي بسيار دوسـتانه توسـط معـاون اسـتاندار                  -5

شي اداري وي   مـ   خـط . مورد استقبال قرار گرفت   ) ، كارمند سابق وزارت كشور    احمد مقصودي (
پوشي كند و مـستقل از آنهـا عمـل             چشم آن است كه سعي دارد از نقش كميته در استان فارس          

الظـاهر توسـط دو نفـر از روحـانيون محلـي،               تنها يك كميته شـهري دارد و علـي         شيراز. نمايد
امـا  .  يقينـاً فعـال اسـت      كميتـه شـيراز   . شـود    سرپرستي مـي   تغيبي و دس  اهللا حائري شيراز    آيت

رسد كه كـار خـويش را بـه مـصالح اصـيل شـهري                 هاي ديگر چنين به نظر مي       برخالف كميته 
  .منحصر و محدود كرده است

آنها عـالوه بـر    .  شده است  ]خلق[ تاد محلي مجاهدين   تبديل به س   آمريكا انجمن ايران و     -6
خاردار در اين ساختمان كه طي چنـدين حملـه سـوخته و خـسارت                 سنگربندي و كشيدن سيم   

گـروه ديگـري از چريكهـا كـه         . انـد   كـشي بـرق كـرده       ديده است، مجدداً آن را نقاشي و سـيم        
قرار است اين كنسولگري    . اند  ه بودند، اخيراً آن را تخليه كرده       را اشغال كرد   كنسولگري انگليس 

  . باز و در حال فعاليت استمركز فرهنگي فرانسه. در پاييز بازگشايي شود
 الظاهر فقط بر فعاليتهـاي آموزشـي         يا پهلوي سابق بازگشايي شده و علي        دانشگاه شيراز  -7

دانشجويان به منظور جبران وقت درسي از بين رفتـه در دوران فعاليتهـاي انقالبـي،                . داردتأكيد  
). ضعف ساعات درسي يك نيم سـال معمـولي  (ساعت درس در هفته داشته باشند    21توانند    مي

در .  درصـد كـاهش داده اسـت       25خروج استادان خارجي، كادر علمي و آموزشي دانـشگاه را           
يـك  .  محول شده بـر دوش اسـتادان باقيمانـده تقريبـاً دوبرابـر شـده اسـت                 نتيجه بار آموزشي  

اين «: كند گفت   تدريس مييي كه بر اساس طرح فول برايت در دانشگاه شيراز     آمريكاپژوهشگر  
وي گفت كه يقينـاً بحـث       » .ترين دانشجويان در سراسر كشور باشند       دانشجويان بايد غيرسياسي  

شـود،    دهد اما زنگ كالس كه نواخته مي          قسمت اعظم زندگي دانشجويي را تشكيل مي      سياسي  
او خاطرنـشان سـاخت    . شود  ها معموالً فقط در كالسهاي درسي علوم سياسي پيدا مي           اين بحث 

اي شروع شده است ليكن اين امر مشكل  كه شيوع نظريه جدايي دين از سياست به طرز فزاينده      
  .كارتر است هواقعي دانشجويان محافظ

يي مواجه بـوده و     آمريكايي موردنظر با دشمني و خصومت ضد      آمريكا در ماه فوريه فرد      -8
 مورد اتهام واقع شده بود اما در اين اواخـر بـا چنـين مـواردي برخـورد                   نيز به عنوان عامل سيا    

 زبان انگليسي را همچنـان بـه عنـوان زبـان            اخيراً دانشگاه تصميم گرفته است كه     . نداشته است 
  .آموزشي دانشگاه حفظ نمايد
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طـور   ها نااميدي و يأس شديدي نسبت به انقالب يا آن     كرده  يليه جوانان و تحص    در روح  -9
كننـد كـه     اكثـر آنهـا احـساس مـي       . وجـود دارد  » بنـد مـا     انقالب نيم «كه يك پزشك اشاره كرد      

كـاري كـه در       اي آزادمنشانه، توسط گروه مذهبيون محافظه     اميدهايشان در مورد قوانين و نهاده     
كنند كه انقالب ايران      بسياري از آنها نيز احساس مي     . رأس قدرت قرار دارند، از بين رفته است       

توسط قدرتهاي خارجي كه به زعم آنها سياست و اقتصاد ايـران را در كنتـرل خـود دارنـد، در                     
هـاي توسـعه كـه بـه كمكهـاي فنـي غـرب                 و طـرح    صنايع ايران   به آنها. نطفه خفه شده است   

كـار  -انـد   كـه ايـران را تـرك كـرده         -اند و خيل عظيم بيكاراني كه براي شركتهاي غربي          وابسته
 به ايـن دليـل از رژيـم فعلـي     آمريكابعضي معتقدند كه اياالت متحده   . كنند  كردند، اشاره مي    مي

ايران تحت سيطره امپريـاليزم     «كند كه ترتيبي اتخاذ نمايد تا          در ايران حمايت مي    آمريكاطرفدار  
. » بتواند به قيمت غـارت كـارگران ايرانـي رشـد كنـد        آمريكا قرار گرفته و اجازه دهد تا        آمريكا

 حكومـت فعلـي ايـران را روي كـار     آمريكـا تر معتقدند كه اياالت متحده     ناظران سياسي معتدل  
هاي نفت و موادخام موردنظر خود را بر آن ديكته كند و يا اينكه به عنوان                  آورد تا بتواند قيمت   

  . عمل نمايدترين سد موجود در مقابل تهديد شوروي قوي
زنـد،    ريها و تيراندازيها در ايران دامن مي       به درگي   اعتقاد به اين مسئله كه اياالت متحده       -10

قوياً و در سطح گسترده پذيرفته شده است و هرگونه اعتراض و اقامه دليل بر عليه اين عقيـده                   
 و  صدر  ه، بني زاد  يزدي، قطب (اعتقاد بر اين است كه مقامات ارشد دولت         . شود  ناديده گرفته مي  

اهللا   ها معتقدنـد كـه خـود آيـت          هستند و در اين حال بعضي     ) آمريكا(عروسكهاي ما   ) اميرانتظام
  . همدست و شريك ناآگاه آنهاستخميني
در . م مـشاهده نمـود  توان نارضايتي از انقالب را در ميان تمام اقشار و طبقات مـرد               مي -11

ترين فرد به خداست، جذبه و اقتدارش بـه            هنوز نزديك  حالي كه اكثر مردم معتقدند كه خميني      
مـردم عـدم خوشـحالي خـود را از جـو محدودكننـده،              . اي افت كرده اسـت      طرز قابل مالحظه  

و تـداوم   ) ه مـورد انتقـاد شـديدي واقـع شـد          زاد  راديو و تلويزيـون قطـب     (انحراف مطبوعات   
 ابراز رضـايت كردنـد و       چندين نفر در ترور مطهري    . محاكمات و اعدامهاي سريع ابراز داشتند     

اي    بـه نحـو فزاينـده      جامعـه يهـودي ايـران     . اعتقاد داشتند كه وي مكافات عمل خويش را ديد        
يك خاخام يهودي محلي يك تـور گروهـي را جهـت دريافـت ويـزاي تجـارتي        . متشنج است 

  . توقفگاه مناسبي براي مسافران شده است در رمآمريكاسفارت . سازمان داده است
داشتني بودنـد،     آور و دوست     نشاط بخش،   كه همواره مشهور به آرامش      خيابانهاي شيراز  -12

اگر چه جو اين شهر خوشايندتر از هرجاي ديگـر ايـران            . اكنون در اوائل شب خالي هستند         هم
 كـه   بـاد سـرد اخيـر شـيراز       . هاي آخر شب آن خـالي اسـت         ها و پارتي    نيك  است اما جاي پيك   

سـازي خـانگي را از كـار انـداخت،           تاكستانهاي انگور را سرمازده كرده و كارگاههاي مـشروب        
  .نگراني در مورد ممنوعيت مصرف الكل را افزايش داده است

 يك منطقه كشاورزي    با توجه به اينكه شيراز    .  و بازار شهر باز و فعال بودند         تمام مغازه  -13
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دي بيكارند كه   با اين حال مردم زيا    . تر نيست   است، ميزان بيكاري در آن به اندازه مناطق صنعتي        
بعـضي اقـدامات   . شود  براي دريافت مزاياي بيكاري از اداره كار ميتقالي زياداين امر منجر به  

انجام شده است، حداقل در صنايع وابسته به نفت تمهيداتي انجام شده كه كارگران بيكار را در                 
لوژيكي ايـن   رهبري ايـدئو  . شان متشكل نمايند    هاي اقتصادي   تشكيالتي جهت برآوردن خواسته   

  .جريان سوسياليستي است
هـايي اسـت كـه كارخانـه جديـد            هـا از قبيـل همـان           مصداق مشكالت بيشتر شـركت     -14

پيمانكاران خارجي قبل از تكميل     .  با آنها درگير است    سازي واقع در حومه شهر شيراز       پالستيك
بايست نظـارت بـر آن را         كه مي ) يلياسرائ(تكنسينهاي خارجي   . اند  كارخانه، ايران را ترك كرده    

صـاحب كارخانـه    . موادخام نيز در دسترس نيست    . به عهده داشته باشند مراجعت نخواهند كرد      
اسـت كـه    » هاي جاري   هزينه« و مشكالت كارگري و سرمايه در گردش يا          مسايلمزبور درگير   

  .الظاهر مشكلي براي افراد و شركت شده است علي
ي محل، كـه جزئـي از طـرح ملـي پتروشـيمي اسـت، سـعي دارد         كارخانه كود شيمياي -15

هايي از ايـن پـروژه كـه طـرف            بخش. حداقل قسمتي از برنامه طرح توسعه خود را اجرا نمايد         
 است، در حال فعاليـت اجـرا توسـط پيمانكـاران            وييقرارداد آن شركت انگليسي انرژي گاز د      

  .پيشرفت كار خوب نيست.  استپتروشيمي ايرانمحلي و مهندسين شركت 
 هنوز داير است و كاركنـان آن مـشغول بـه كارنـد امـا نـه بـه                     صنايع الكترونيك ايران   -16

 كنند كه مدت زيادي از      وقت كار مي   بيشتر ادارات آن فقط به صورت نيمه      . صورت خيلي جدي  
مشاغل قديمي مانند مونتـاژ اجـزاء موشـكهاي         . گذرانند  آن را هم به گفتگو و نوشيدن چاي مي        

گفتگوهـايي در  . دهند، اما ارزش آن در ايران جديد مورد سئوال اسـت          تاو به كار خود ادامه مي     
  .تري در جريان است اما تاكنون فقط در حد حرف بوده است مورد يافتن طرحهاي مناسب

از ايـن افـراد اتبـاع       . انـد   رجيان كه مستقيماً استخدام شده بودند، بـاقي مانـده         تعدادي از خا  
كشورهاي غربي طي همين ماه ايران را ترك خواهند كرد و تعـدادي از كاركنـان هنـدي بـاقي                    

بـراي همكـاري بـا صـنايع        » هرمـان بلـوم   «شود يك نماينده از شـركت         گفته مي . خواهند ماند 
 بازگشته است و همينطور شركت صنايع الكترونيك ايران در تالش براي وادار             ترونيك ايران الك

عقيده بر اين اسـت كـه هـر دو شـركت     . باشد   به بازگشت مي   كردن شركت كانتيننتال مكانيكال   
  . دارند امور با شركت الكترونيك ايرانفوق، قراردادهايي در زمينه مديريت

. رسـند   اگرچـه نـسبتاً فعـال نيـستند امـا مرتـب بـه نظـر مـي                 ات نظامي شـيراز   تأسيس -17
شـوند و پـرواز        مستقر در پايگاه نيروي هـوايي در روي پايگـاه ديـده مـي              14-هواپيماهاي اف 

  .آيند  هر هفته به پرواز درمي14-ود كه هواپيماهاي افگزارش شده ب. كنند  نمي
وي بـه وضـوح از اينكـه در         .  كارمند سفارت با يك ستوان از مركز زرهي گفتگو كرد          -18

او گزارش داد كه تانكهاي چيفتن هر       . شود هراسان بود    حال گفتگو با يك فرد خارجي ديده مي       
ظـاهراً مركـز زرهـي مايـل        . مورد آنهاست شوند و اين تنها كار در         چند روز يك بار روشن مي     
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 سـفارت   مـأمور . است بعضي تكنسينها براي تعميرات و كمك در كار تانكها مجـدداً بازگردنـد             
افـسران در مـورد     . اند و كار آموزش ادامـه دارد        داران برگشته     چنين احساس كرد كه اكثر درجه     

  .ينده خود نگرانندآنچه در ارتش اتفاق افتاده است، خوشحال نيستند و در مورد آ
افسر ارتش گفت كه دستورات روزمره      .  هم نظم و هم سلسله مراتب از بين رفته است          -19

شود اما برقراري و پيشبرد هر كاري نااميد كننده           پيگيري و اطاعت مي   » به مدت يك يا دو روز     «
 به  ل درگيريهاي سنندج   دستور داده شده در خال     به تعدادي از واحدهاي ارتش در شيراز      . است

قـبالً نيـز چنـين      «نظر آنهـا ايـن بـود كـه          . اند    آن مناطق اعزام شوند اما آنها از رفتن امتناع كرده         
چرا بايد حـاال مجـدداً دسـت بـه          . دستوري به ما داده بودند ولي بعد متهم به برادركشي شديم          

  ناس                                                                                                »چنين كاري بزنيم؟
  

  175سند شماره 
  1358 ارديبهشت 24 ـ 1979 مي 14  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  4969 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  گزارشات اجتماعي از اصفهان: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
 تمام شده است اما جمعيت ايران با      هاي خياباني در خيابانهاي اصفهان      خشونت:  خالصه -2

جمعيت كوچك خارجي فرامـوش شـده       . باشد  ميسياسي متشنج    -هاي مذهبي   توجه به رقابت  
موقعيت شغلي تعـدادي از     . مدارس و دانشگاهها باز هستند اما فعاليت آنها پراكنده است         . است

  .پايان خالصه. افراد تغيير كرده است
همـه  . ام  ، روزانه با دوستان و آشنايان تماس تلفني داشته         از هنگام مراجعت من به تهران      -3

هاي اخير هيچ خشونت خياباني روي نـداده و اكثـراً معتقدنـد     كنند كه طي هفته  ها تصديق مي  آن
دستگيريها ادامه دارد، معموالً به     .  كمي براي از سرگيري درگيريهاي خياباني وجود دارد        احتمال

. رود دستگير شده باشـند      نيمه شب و ناپديد شدن افراد كه گمان مي         صورت اقدامات مخفي در   
بيـشتر  .  مـورد دسـتگيري رخ داد      700بيها متفاوت است، طي ماه گذشته حـداكثر حـدود           ارزيا

دستگيريها و يا ناپديد شدن مربوط به بهاييان و يهوديان است اما به قول يك مـرتبط بيـشتر از                    
يعني افرادي كـه ثروتمنـد بـوده و از فـرد نادرسـتي            . ها است   نيمي از دستگيريها شامل ساواكي    

بنـابراين  . كردنـد   دشمناني داشته به عالوه افرادي كه براي رژيم سابق كـار مـي            حمايت كرده يا    
عليـرغم  . اقتـصاد در حالـت تعطيلـي قـرار دارد    . انگيـز اسـت    غـم  وضعيت عمومي در اصفهان   

ذوب آهـن،   (باشـند     يك از صنايع بزرگ مشغول فعاليـت نمـي          گزارشات رسمي برعكس، هيچ   
دهند و    بازار باز است اما تجار خبر از كسادي كسب و كار مي           ).  نساجي پااليشگاه، كارخانجات 

بيشتر كاركنان حقوق   . اند  ريزي نشده   هيچ پروژه عمومي فعال نبوده و حتي در حال حاضر طرح          
كنند بدون آنكه كار كنند اما بيشترشان اعتقاد دارند كه ايـن كـار بـه زودي متوقـف                     دريافت مي 
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  .  غمگين استاصفهان. خواهد شد
ي سالخورده و محتـرم، كـسي كـه         اهللا خادم   دليل اصلي ناراحتي رقابت مستمر ميان آيت       -4

ي جـوان تنـدرو و      اهللا طـاهر    كنند و آيت    مردم براي وساطت در مورد مسئولين به او مراجعه مي         
 در  رسـد نفـوذ طـاهري       به نظر مي  . باشد  ت كه قهرمان اقدام مستقيم مي     تازه به دوران رسيده اس    

ارتـش، نيـروي هـوايي و       ( حمايتي در ميان نيروهاي امنيتـي        هوهله اول به خاطر داشتن پشتوان     
نيمـي از شـهر دارد       او كنتـرل مـؤثري بـر      .  در حال افزايش است    )همافران و نيروهاي خودش   

شود او مسئول بيشتر دستگيريهاست؛ او از اجازه دادن به پلـيس              ؛ گزارش مي  )خانهجنوب رود (
رسد روابط خوبي با استاندار جديد دارد، در حاليكـه            براي مسلح شدن امتناع كرده و به نظر مي        

 بيـشتر از يـك   هريشود، نفوذ اخير طا گزارش مي . ي بود اهللا خادم   استاندار قبلي از متحدان آيت    
 را بـه دسـت      خمينـي  تأييـد    شود كه در آنجـا       نيرو ناشي مي   2000 با   راهپيمايي مسلحانه به قم   

بيني نيست، نفوذ روزافـزون       از آنجا كه او خيلي جوان و تندرو است و بنابراين قابل پيش            . آورد
  .شود او باعث افزايش تشنج در شهر مي

اخيراً حوادثي بر عليه خارجيـان روي نـداده   . اند  خارجيان تا حدود زيادي فراموش شده  -6
اما حضور و يـا غيبـت آنهـا ديگـر           ) آشكارا(است و بازاريان مشتاق بازگشت خارجيان هستند        

اره كار چند ماه پيش به همه كاركنان اطـالع           پليس و اد   در اصفهان . آيد  اي به حساب نمي     مسئله
باطـل خواهـد    )  ژوئـن  21(دادند كه همه مجوزهاي كار و اقامت براي خارجيان تا پايان خرداد           

در حاليكـه اكثـر     . شد مگر آنكه معافيت مخصوص به طور انفـرادي از تهـران دريافـت گـردد               
 تقاضاي تعدادي برگ معافيـت      كاآمرياند، انجمن ايران و       كاركنان با اين موضوع، موافقت كرده     

   ٭.كرده و به انجمن گفته شده شانس معلمان در اين باره خوب است
، باز هستند و    )امهر سابق  آري  دانش مقدس،  ( و صنعتي شريف    دو دانشگاه اصلي اصفهان    -6

ها به واسطه امتحانات، سخت مشغول كارند اما اكثر دانشجويان وقـت خـود را                   برخي دانشكده 
 اعالم كرده كليه اسـتادان خـارجي در    دانشگاه صنعتي شريف  . كنند    هاي سياسي مي    صرف بحث 

و اينكه هيچ درسي بـه زبـان انگليـسي تـدريس نخواهـد شـد امـا               پايان اين ترم خواهند رفت      
هـا انتظـار      خيلـي . شود  مشخص نكرده چگونه و از كجا متون فارسي براي دروس فني تهيه مي            

آموزان دبيرستان در تالش براي جبران وقت از دست           دانش.  بسته شود  اصفهان) دانشگاه(دارند  
گذرانند، به استثناي برخـي مـدارس كـه           م درسها را به صورت دوبرابر مي      رفته در انقالب حج   

در . اعزام خواهد كـرد   » ناظراني را براي حصول اطمينان از صحت امتحانات       « قول داده    طاهري
  .آموزان سرگرم اثبات اعتبار انقالبي خويش هستند اين مدارس دانش

وگرافي درباره افرادي است كه در گزارش قبلي بـدانها اشـاره            مطالب ذيل گزارشهاي بي    -6
  :گرديد

                                                                 
  .م. سه بار آمده است) 6(در اصل سند، شماره  ٭
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ي مالقـات كـرد و      اهللا خادم    وي در اوايل مارس بركنار شد، با آيت        . حقدان ، استاندار قبلي  -
 بازنشـسته شـد امـا    سـر و صـدا در تهـران     تبرئه گرديد، بـي نسبت به سوء عملكرد در اصفهان  

  . دستگير گشت در تهرانمي 3ش شد كه در رگزا
 كـه بـه عنـوان       اهللا خمينـي     استاندار سابق ، پزشك شخصي آيـت        دكتر محمدعلي واعظي   -

مردي مسن و دانشمند اسـالمي معـروف و دوسـت خـوب            .  منصوب شد  جانشين دكتر حقدان  
. ها بوده اما از سالمتي جسمي خوبي برخـوردار نيـست            ي و مورد احترام اصفهاني    اهللا خادم   آيت

  .د بركنار گرديي م11 تقاضاي بازنشستگي كرد و در او از خميني
 سـال  13وي ماه گذشته توسط دادگاه اسـالمي و پـس از     .  استاندار  محمدكاظم بجنوردي  -

 بود كه توسط رژيـم      1962 در سال    او مؤسس حزب ملل اسالمي    . حبس در زندان، آزاد گرديد    
 دستگير و محكوم به مرگ      1966در سال   . اعالم شد شاه به عنوان يك حزب تروريستي ممنوع        

هـا    پس از آنكه بنا به شايعات اصـفهاني       (گرديد و سپس مجازات وي به حبس ابد تقليل يافت           
. اهللا معروف است كه اكنون فوت كرده اسـت          پدر وي يك آيت   ). اسامي همكارانش را ارائه داد    

رود وي    تصور مـي  . ي به مردم معرفي گرديد    اهللا طاهر    وي از طرف آيت    هنگام ورود به اصفهان   
رود دستگيريها در     بنابراين انتظار مي  .  نزديك باشد تا خادمي    يك تندرو بوده و بيشتر به طاهري      
  .زمان وي ادامه يافته و شدت بگيرد

) سازي بـل  كوپتر  هليصنايع   (BHI كسي كه براي من و پناهنده        ،حمد صادقي  مهندس ميرم  -
 در پي تالش براي قتل وي، محل امن تهيـه  در ژانويه و بعداً براي فرماندار نظامي ژنرال غفاري     

اهللا   در زمان انقالب وي دستيار اصلي آيـت       . ي كشور را ترك كرده است     شود و   گزارش مي . كرد
او يكـي از  .  بـود  كميتـه مركـزي و چهـره اصـلي غيرمـذهبي در اصـفهان        رئيسي، اولين   خادم

طبـق گـزارش او     . به وي مخالفت ورزيـد    اهللا     بود و آشكارا با دادن عنوان آيت       مخالفين طاهري 
بعداً هر دو توسط ( از طريق يك فرد پناه داد      در اصفهان  همچنين به يكي از دو معاونين ساواك      

او .  نمـود   شروع به متهم كردن وي به داشتن ارتباطات با سـاواك           ؛ و طاهري  )مردم كشته شدند  
 به صورت يك دردسر درآمد و در اواخر مارس از شغل خود استعفا داده و متعاقباً    براي خادمي 

او تالش كـرد بـا مـن تمـاس          . ( ترك كرد  آمريكا ايران را به قصد      ميگزارش شد كه در اوايل      
 هستم بنابراين او ممكـن اسـت بـا ميـز ايـران              گتنبگيرد و به غلط به او گفته شد من در واشن          

كنـد و يـك       او يك مهندس شهري است كه به خوبي به انگليـسي صـحبت مـي              ). تماس بگيرد 
من ترديد دارم كه وي به سـادگي جـدايي دائمـي از             . رو  انقالبي مخلص است اگرچه يك ميانه     

  . هاي ايران را بپذيرد سياست
وي .  در زمان نجـات مـن توسـط خـادمي          ، يك دستيار سطح پايين خادمي      آقاي پرورش  -
او .  كميته آموزش كميته مركزي شد و اكنون يكي از اعضاي برجسته كميته اجرايي است              رئيس

  .وذ محوري داشتآموزي و درگيريها نف معلم دبيرستان بود و در اعتصابات دانش
 او دسـتيار ويـژه واعظـي   . ، معلم ديگر و همـراه پـرورش در گـروه خـادمي           آقاي مشرف  -
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  . استاندار معلوم نيستآينده او در زمان بجنوردي.  شد-اش با خادمي  رابط اصلي-استاندار
او يك مال و معلم دينـي       ). نسبتي با استاندار ندارد    (]الواعظين  سراج [ دكتر سراج الواعظي   -

  و يك چهره مذهبي قابل احترام اسـت كـه بـا طـاهري              و فلسفه در آموزش و پرورش اصفهان      
او دستگير شده و به اتهام همكاري با شاه محاكمه          . مبارزه و عليه خشونت سخنراني كرده است      

 تـن   14شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه با        . لباس محكوم گرديد   و به چهار سال زندان و خلع      
  .ديگر از مالها همين كار انجام شده و يا خواهد شد

 شاخه دارشويي ايـل     رئيس، پسر و وارث     ي نماينده مجلس از سميرم     دارشوي اهللا   امير امان  -
 كه ناپديد شده و در جستجوي وي هستند، همانند ديگر نمايندگان مجلس سابق اما نه      بختياري
است و هفته گذشته هنگامي كه پدر او جشني بـراي  ) در استان اصفهان (او در سميرم  . با شدت 

 كه به همراه برادرش رياست همه ايل را به عهده دارد برگزار كرد، ظاهر شـد و                  خسرو قشقايي 
  .در كوران انقالب از تبعيد بازگشت

 از دوستان كنسولگري است، پيمانكار و واردكننده كه با همه تيپ آدم از               جمشيد ايرانپور  -
او در .  بـودن تحـت تعقيـب اسـت      سـيا  مـأمور ساواكي گرفته تا انقالبي رابطه دارد و به عنوان          

 مراجعـت نمـوده   ي دريافت كرد و اكنون به اصفهاناهللا خادم اي از آيت  ماند تا اينكه نامه  آمريكا
  .جايي كه اكنون يكي از اعضاي كميته مركزي است

 BHI، از كاركنان سابق كنسولگري اسـت كـه بـراي كـار در دفتـر حفاظـت                    زينت نيلچي  -
 بـودن تحـت تعقيـب        سـيا  مأمورل آنجا را ترك كرد و اكنون به اتهام          سازي ب كوپتر  هلي شركت
  .است
 از هنگامي كه آنجا را ترك كردم بدون محافظ مانده و چنـدين بـار                 كنسولگري اصفهان  -7

ياء خسارت وارد شده و يا مفقـود گرديـده          به تعدادي از اش   . پليس انقالبي وارد آنجا شده است     
  .اند اما نه كنسولگري و نه رزيدانس غارت نشده

  ناس
  

  176سند شماره 
  1358 ارديبهشت 24 ـ 1979 مي 14  محرمانه

   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  4970 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  تي در مورد انقالب و روابط خارجياهللا بهش  نظريات آيت: موضوع

  )تلگرام گزارشي - تمام متن-محرمانه( -1
. گويد انقالب ايران پايان نگرفته و دادگاههاي انقالب موقتي هـستند             مي بهشتي:  خالصه -2
يـزدي جوشـش    .  پر خواهند نمـود    ي را در شوراي انقالب    اهللا مطهر   ي جاي آيت  اهللا منتظر   آيت

  . خود را از دست داده است
گويد انقالب اسالمي عدم مالحظه قدرتهاي بـزرگ را            مي ينه سياست خارجي بهشتي   در زم 
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  .پايان خالصه. خواهد مي
 از كفيل رايزن سياسـي خواسـته شـده بـود تـا               در جريان تالش براي مالقات با بهشتي       -3

 از مالقات امتناع ورزيد ولي به سئواالت از طريـق           بهشتي. االت مورد بحث را بدهد    ليست سئو 
. كنـد كتبـاً پاسـخ داد         است و به عنوان واسطه كـار مـي         منبع ما كه يكي از ياران قديمي خميني       

 شـوراي   رئـيس شـود او      ق گذراي ما اهميت دارند چون گفتـه مـي         نظرات بهشتي بيش از عالي    
اي كـه رابطـين او در         واسطه. شود   است كه باالترين ارگان انقالب اسالمي محسوب مي        انقالب

 در حال حاضـر رابـط اصـلي بـين            غيرقابل انكار هستند گفت كه بهشتي      داخل نهضت خميني  
باشد و لذا مسئول هماهنگي روابـط بـين دولـت و تـشكيالت                 مي دولت موقت ايران و خميني    

ي مقتـول را در  هـر اهللا مط ري جـاي آيـت  اهللا منتظـ   كرد كـه آيـت     تأييد   واسطه. باشد  ها مي   كميته
 پر خواهد كرد و گفت كه اين امر خوبي است چرا كه بـر اسـاس روابـط بـين                     شوراي انقالب 

وقتـي كـه    . ، در صورت مرگ او باشد      شايد نفر بعدي براي جانشيني خميني      ها، منتظري   اهللا  آيت
 نخواهد شد، منبع گفـت كـه او از پيـروان خـط فكـري و                 پرسيده شد چرا نوبت شريعتمداري    

جازه نخواهـد داد كـه روي كـار          به او ا   باشد و رهبري نهضت اسالمي       نمي ايدئولوژيك خميني 
  .باشد  بهترين فرد بوده و از بيشترين احترام برخوردار ميدر بين سايرين منتظري. بيايد
 در پاسخ به اين سئوال كه اهداف انقالب چه هـستند و سـير انقـالب بـه كـدام سـمت                       -4
هدف ما ايجاد نظم سالم و روابط سالم در داخل ايران و            «:  اين طور پاسخ داده    باشد، بهشتي   مي

  . باشد با جهان خارج مي
كند كه جهت خود را حفظ كند ولي هنوز بـه اهـداف خـود نائـل                   انقالب سخت تالش مي   

اشد، مشروط بـر    خواهد روابط انساني سالمي با تمام ملتها داشته ب          ايران مي «طبيعتاً  . نشده است 
  ».اينكه خارجيان مسئله روابط انساني عادالنه را محترم شمارند

شـورا  » .انـد   مانند دو پارلمان است كه در همديگر ادغام شده        «:  در مورد شوراي انقالب    -5
ر در پاسـخ بـه سـئوالهايي د       . كنـد   قدرت قانونگذاري نهايي را دارد و بر قوه مجريه نظارت مي          

  ».كرديم خواستيم اسامي آنها را بدانند اعالم مي اگر مي«:  گفته بودمورد افراد شورا بهشتي
بـراي بـه مجـازات رسـانيدن        «دادگاههاي انقـالب    :  در مورد دادگاههاي انقالب اسالمي     -6

اينـان دادگاههـاي عـادي      . كننـد   دشمنان ملت در گذشته و افراد ضدانقالب كنوني فعاليت مـي          
نيستند بلكه دادگاههاي انقالبي هستند، فعاليتهاي آنان موقت خواهد بود و بعـد از آن وظـايف                 

  .آنان به دادگاههاي عادي واگذار خواهد شد
ت تـصور    حاضر نشد در مورد زمان اين مسئله توضيح دهد ولـي فـرد واسـطه گفـ                 بهشتي

. بندي فعلي كار دادگاه خواهـد بـود         كند يك سال زمان اعالم شده توسط دولت موقت زمان           مي
  .منبع كه شديداً مخالف اعدامهاي سريع است، نگران افزايش آنها بود

وني در صـحبتهاي    انقالبيـون كنـ   ] ضـد  [ بر نقش دادگاهها در مقابله با      بهشتي تأكيد   :نظريه(
خصوصاً بعد از دومين ترور كـه قتـل يكـي از رهبـران              . ديگر در مورد دادگاهها هم آشكار بود      
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انقـالب خـونين    هايش اشاره كرده كه        در پايان پاسخ   بهشتي).  بود  يعني مطهري  نهضت اسالمي 
ايـم، اگـر      اما اگر انقالبي خونين نباشد به اين معني نيست كه انقالب كاملي نداشته            «نبوده است   

شوراي انقالبي وجود نداشت تمام افرادي كه در حال حاضر زنداني هستند توسط مردم كـشته                
  .)ر نمودهاي انقالبي ذك او اين مسئله را براي اثبات حقانيت محاكمه: نظريه(» .شده بودند

خواهـد كــه دنيـاي خــارج بــه    ايــران مــي«:  گفـت  بهــشتي:  در زمينـه روابــط خـارجي  -7
خواهيم نـه     ما چيز بيشتري نمي   . ضدانقالبيون كمك نكرده و در امور داخلي ايران دخالت نكند         

آنهـا نبايـد    .  بايد مانند دو همسايه عـادي باشـد        روابط ما با شوروي   ،   و نه از شوروي    آمريكااز  
:  گفـت  ، بهـشتي  آمريكـا در مـورد    » .دخالت كنند و نبايد توقعات بخصوصي از ما داشته باشـند          

 عدم مداخله پاسـخ گفتـه       مسايلكند، چرا به      ان دخالت نمي   گفته كه در امور اير     آمريكادولت  «
 حملـه   آمريكـا شود؟ گروههاي اقليت بـه دولـت موقـت، شـوراهاي انقالبـي و همينطـور                   نمي
از طرف ديگر بـا     .  نتواند از خودش دفاع كند     آمريكاتعجب خواهد كرد اگر     : او گفت » .كنند  مي

تر باشد براي شما و براي مـا           هر چه ساكت   آمريكادر حال حاضر    «گفته كه   يك تناقض آشكار    
 بـه گروههـاي     آمريكـا اگر ثابت شود كه     :  اضافه كرده بود   مداد در آخر سئواالت با   » .بهتر است 

: نظريـه . (مـابين خواهـد بـود        فـي  نهايت به ضرر روابط     كند، اين مسئله بي     ضدانقالبي كمك مي  
 از فعاليتهاي ضدانقالبي و نگراني او در مورد حمايت خـارجي از ايـن فعاليتهـا                 نگراني بهشتي 

 در  ،ها هـستند    هبي و ديگران كه در باند اصلي مذ       فرد واسطه گفت بهشتي   .) آشكار و مهم است   
 ناوارد هستند و احتمال دارد كه آنهـا در عـوض شـبهه كـوچكي،                 بسيار المللي  زمينه روابط بين  

  .هيوالي وحشتناكي را ببينند
اش خواهـد بـود، فعاليتهـاي آينـده       اين يك مشكل مداوم براي ايـران و دوسـتان خـارجي    

توانـد باعـث تـشكيل همـان          هاي بيشتري را به دنبال خواهد داشـت و مـي            ضدانقالب محاكمه 
كننده است ولي ما      مسئله نگران : نظريه. (اطرافيان خونخواري شود كه شاه را محاصره كرده بود        

 نگران ايـن مـسئله      اين واقعيت كه يكي از هواداران اصلي خميني       ). توانيم بگوييم آمين    فقط مي 
  . گرددالعملهايي در قم تواند باعث بعضي عكس است، مي

 بـه وزارت خارجـه را       يـزدي » ارتقاء« و ديگران     در پايان مالقات، منبع گفت كه بهشتي       -8
 بـا مـسئله تابعيـت       هـا از برخـورد يـزدي        اهللا  آيـت . دانند  طرحي براي برداشتن او از سر راه مي       

  .اند اش و ارتباطاتش ناراحت شده ييآمريكا
زند كه به او پست وزارت خارجه داده شـده تـا او سـخنگوي انقـالب در                     منبع حدس مي  

. خارج كشور شود و بعد از مدت كمي او را به يك مركز ديپلماتيك در خارج خواهند فرسـتاد                  
اي است كـه   ترين نظريه اين منفي: نظريه. (ار خواهد شديا بعد از يك دوره احتياطي از كار بركن 

ايم ولي منبع فردي است كـه بـا تفكـر بزرگـان مـذهبي آشـنا                    شنيده ما در مورد انتصاب يزدي    
   .)است

  ناس
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  177سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 25 ـ 1979 مي 15  6846019179: شماره گزارش
    تهران،آمريكا دفتر وابسته دفاعي :از
    فوري ـسي .  واشنگتن دي،دفاعيسازمان اطالعات : به

  امور اطالعاتيمتخصص  گرازيني.بي. اي:كننده گزارش افسر تهيه
  هالند. جي.  السرهنگ آمريكاوابسته دفاعي اياالت متحده : مسئول تأييدكنندهمقام 
  هاي خبري محلي، كارمندان سفارت و اعضاي دفتر وابسته دفاعي رسانه: منبع

 1979 مي ،عيت ايرانوض: موضوع
ايـن گـزارش دربرگيرنـده توضـيحات و اطالعـاتي در خـصوص              ) محرمانه: ( خالصه -16

اعالم عفو عمومي، وضـعيت     : اين اطالعات شامل موارد ذيل است     . شرايط حاكم بر ايران است    
يني سـپاه   هـاي جديـد، جـايگز       ، سخنراني فرمانده نيروهاي مسلح، بازنشستگي     طوفانيانارتشبد  
هـاي شـهر       اسالمي به جاي كميته، مجروحيت هشت نفر در جريان درگيـري            انقالب پاسداران
  .    خرمشهر

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )  محرمانه: ( جزييات-22
، وزير دادگستري، اعالم كرد كه افرادي كه در رژيم        اسداهللا مبشري : اعالم عفو عمومي  ) الف

 كـرد كـه     خاطرنشانند؛ وي   ا  اند مورد عفو عمومي قرار گرفته       سابق مرتكب جرايم كوچك شده    
افرادي كه در گذشـته مرتكـب   :  نخواهند؛ اين سه گروه عبارتند ازمند بهره سه گروه از اين عفو  

اند كـه منجـر        در رژيم گذشته زندانيان سياسي را به نحوي شكنجه داده          اند، افرادي كه    قتل شده 
اموال عمومي را به نحوي چپاول و غـارت          به مرگ آنها شده است و افرادي كه در رژيم سابق          

وزيـر دادگـستري افـزوده اسـت كـه          . انـد   الشعاع قرار داده   اند كه سرنوشت ملت را تحت       نموده
ه، گروههاي كوچك ديگري نيز باشند كـه از عفـو عمـومي             ممكن است، به غير از اين سه گرو       

وي به عنوان مثال از اين قبيل افراد به آن دسته از خرابكاراني اشاره كـرد كـه       . برخوردار نشوند 
. دهنـد   تعمداً و به قصد ايجاد فجايع و دردسرهاي ملي، به فعاليتهاي اخاللگرانه خود ادامه مـي               

مبود مواد غذايي اقدام به آتش زدن انبار غله بنمايد، هرگـز            مثالً چنانچه فردي با هدف ايجاد ك      
مجرمين و تبهكـاران توسـط دادگاههـاي معمـولي مـورد            . با عفو و بخشش مواجه نخواهد شد      

 قوانين و مقررات سرپيچي   از محاكمه قرار خواهند گرفت و دولت نيز آن دسته از افرادي را كه            
و پرونده اين افراد در شوراهاي حل اختالف مـدني          اند به استخدام خود در نخواهد آورد          كرده

وزير دادگستري در ادامه اظهار داشت كه در صورت موافقت          . مورد بررسي قرار خواهد گرفت    
، آن دسته از متهميني كه پرونده دادرسي آنها در دادگاههاي رژيـم سـابق مـورد                 اهللا خميني  آيت

انند با استخدام وكيل،از خود دفاع نماينـد؛ البتـه برخـي از ايـن               وت  گرفته است، مي  بررسي قرار   
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اي از وكـال هـم        افراد با توجه به سوابق گذشته خود، ازاين نكتـه آگاهنـد كـه حتـي مجموعـه                 
 2000 تا   1500وي تصريح كرد كه در حال حاضر حدود         . دننخواهد توانست به آنها كمك بكن     

داند هيچ يك از آنها تـاكنون از نحـوه          برند و تا جايي كه او مي         به سر مي   زنداني در زندان قصر   
  . اند برخورد و عملكرد نيروهاي حفاظت و مديران زندان گله و شكايت نداشته

  :  طوفانيانارتشبدوضعيت ) ب
  :هاي خبري محلي اخذ شده است اطالعات ذيل از رسانه

 دچار چه سرنوشتي شد؟ بر اساس اظهارات يك منبع موثق، وي تـا چنـد            طوفانيان رتشبدا«
قرار بـود  . برد اما در حال حاضر در اين زندان حضور ندارد        به سر مي   هفته پيش در زندان قصر    

 دادگـاه    رأي سياستمداران، تجار و دستياران شاه سـابق، در انتظـار          نيز شبيه بسياري از      طوفانيان
 باشـد، امـا     »گناهـان نامـشخص قرآنـي     «و  » جنگ با خدا و مـردم     «،  »فساد في االرض  «مبني بر   

گزارشات موجود حاكي از اين است كه در يك مكان تفريحي زيبا و مشهور در اياالت متحـده                 
آمد؛  قدر مسلم وي از عهده اين اقدام بر مي. غول خوشگذراني و گشت و گذار است       مش آمريكا

اند كه وي با پرداخت مبلغ هنگفت دو ميليـون دالر بـه عنـوان رشـوه،                   منابع موثق گزارش داده   
كند كه برخي فرار كردنـد و برخـي            مي خاطرنشانمنبع  .  شده است  موفق به فرار از زندان قصر     

   ».اد رشوه د طوفانيان...رشوه دادند
 بـا    طوفانيـان  ارتشبد اين اداره از ديگر منابع نيز شنيده است كه           )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

انـد و هـم       پرداخت رشوه موفق به فرار شده است اما هم منابعي كه اين خبـر را مطـرح كـرده                  
ايـن اداره از    . هايي كه موضوع را طرح كردند از وثوق و اطمينان بااليي برخوردار نيستند              نهرسا

  .      هيچ اطالعي ندارد طوفانيانارتشبدوضعيت كنوني 
 ناصـر   سرلشگر،   ستاد كل نيروهاي مسلح ايران     رئيس: سخنراني فرمانده نيروهاي مسلح   ) ج
 كرد كـه ارتـش      خاطرنشان، در اولين كنفرانس مطبوعاتي خود از زمان تصدي اين جايگاه            فربد

مهمترين نيروي ملي كشور است و به سرعت در حال بازيابي روحيـه و تـوان از دسـت رفتـه                     
نقالب اسالمي به شدت تحليـل رفتـه        باشد؛ تواني كه پس از تسليم در برابر نيروهاي ا           خود مي 

. كرد كه ارتش هرگز مغلوب نشد بلكه خود را تسليم خواست و اراده ملت كرد               تأكيد   وي. بود
وي اظهار داشت كه در اولين اقدام تالش خواهد كرد كه ارتش ضمن ايفاي نقش يك نيـروي                  

 منويـات مـردم     نظامي ملي، منعكس كننده خواست و اراده ملت باشـد و در راسـتاي منـافع و                
 18اي بود كه در پس رژه مـورخ           وي افزود كه اين در حقيقت همان ايده و عقيده         . تالش نمايد 

اي كه در آن، همه مردم با اتحاد و يكپارچگي عشق و مودت خـود را                  مارس وجود داشت؛ رژه   
گـشت  در آن روز ارتش در حالي به پادگانهاي خود باز         . به افسران و نظاميان ارتش نشان دادند      

المللي نيز با گستردگي قابل مالحظه، اين        هاي بين   كه قلبي آكنده از شوق و اميد داشت و رسانه         
كرد كـه اولـين هـدف او ايـن           تأكيد    ستاد كل نيروهاي مسلح    رئيس. موضوع را انعكاس دادند   

قرار دهد كه بـه عنـوان اولـين          تأثير خواهد بود كه به نحوي سربازان و نيروهاي ارتش را تحت          
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وظيفه، وفاداري و پايبندي خود به ملت اسالمي را به اثبات برسانند و مصاديق سرسپردگي كـه                 
در رژيم گذشته بر ظاهر ارتـش نشـسته بـود را بزداينـد؛ مـصاديقي همچـون اظهـار وفـاداري                  

ارتش مجهـز   . استاولين وفاداري ارتش به ملت و به مردم         . كوركورانه به هر سرهنگ و ژنرال     
 تأكيـد    نهايتـاً   فربـد  سرلشگر. است به مردان متديني كه انقالب اسالمي و آرمانهاي آن وفادارند          

  .        كرد كه ارتش به زودي نقش حقيقي خود در رسالتهاي ملي را برعهده خواهد گرفت
موقت انقالب اسالمي تعـداد  يك منبع افشا كرده است كه دولت : هاي جديد  بازنشستگي) د

 نفـر از    160 تـا    140انـد، و تعـداد         بـوده  J-2 نفر از سرهنگهاي ستاد كل ، كه غالب آنهـا از             93
  . افسران نيروي زميني، كه غالباً عضو گارد شاهنشاهي بودند، را بازنشسته كرده است

 نگ منـصوركيا  به عالوه، اين منبع گزارش داده است كـه سـره          ) محرمانه: (كننده  تهيهنظريه  
  .   جديد انتخاب شده استJ-1به عنوان ) اطالعات بيشتري از وي در دست نيست(

، مـسئول   اهللا حسن الهوتي   آيت:   اسالمي به جاي كميته     انقالب جايگزيني سپاه پاسداران  )     ه
 اسالمي، خاطرنشان كرد كه پس از تشكيل سپاه پاسداران انقالب           تشكيل سپاه پاسداران انقالب   

سـپاه  وظيفـه   «وي اظهـار داشـت كـه        . هاي مختلف متوقف خواهد شـد       ، فعاليت كميته  اسالمي
 شناسايي و مقابله با هرگونه توطئه و دسيسه، و رويارويي بـا هرگونـه   يپاسداران انقالب اسالم  

    » .باشد ت گرفته از داخل پيكره نظامي دولت ميأجنبش ضدانقالبي، حتي جنبشهاي نش
ين است كـه    گزارشات حاكي از ا   : مجروحيت هشت نفر در جريان درگيريهاي خرمشهر      ) و

 در جنوب ايران، پس از يك شورش جدي كه مجروحيت هـشت نفـر را                شهر بندري خرمشهر  
تجـار و شخـصيتهاي     . كنـد   به دنبال داشت، در حال حاضر شرايط نسبتاً آرامـي را سـپري مـي              

سـالح عمـومي و    برجسته شهر اقدام به محاصره ساختمان فرمانـداري كـرده و خواسـتار خلـع      
 مـسلمان در جريـان ايـن    -سازمان سياسي خلق عرب. هاي انقالب اسالمي شدند ل كميته انحال

در اثنـاي ايـن     .  نفر نمود كه نهايتاً اين گروگانهـا را آزاد كـرد           19شورش اقدام به گروگانگيري     
كـه يكـي از    (مان  شورش و در خالل درگيري بين اعراب و نيروهاي انقالبي، سه دستگاه ساخت            

تخريب شده و سـه دسـتگاه خـودرو نيـز متحمـل             ) يي بود آمريكاآنها محل سكونت سابق تيم      
 نفـر از  16افرادي كه به دست اعراب به گروگان گرفته شده بودنـد شـامل         . آسيب جدي شدند  

. اعضاي گروههـاي نظـامي و فرهنگـي و سـه نفـر از سـاواكيهاي در انتظـار محاكمـه، بودنـد                      
كردنـد كـه گروگـانگيران آنهـا را مـورد             آزاد شده از اين موضوع اظهار شكايت مي       گروگانهاي  

 ضرب و شتم قرار داده و از آنها خواسته بودند كه از ايـن بـه بعـد بـا كميتـه انقـالب اسـالمي         
زير را  شخصيتهاي برجسته محلي فهرستي از درخواستهاي خود، شامل موارد           .همكاري ننمايند 

هاي انقالب اسـالمي، تقويـت        سالح عموم مردم، انحالل كميته      خلع :تقديم دفتر فرماندار كردند   
  .           نيروهاي مسلح و معرفي نيروي پليس مورد اطمينان

 كرد كه اين گروه امروز، سه شنبه مورخ       خاطرنشان يكي از منابع گروه فداييان    : تظاهرات) ز
 اقدام به برگزاري يـك تجمـع در راسـتاي اعـالم حمايـت از مـردم                  15، در ساعت    79ي   م 15
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  .  خواهد نمودي، در محوطه دانشگاه تهراناسرائيل در مقابل اشغالگران فلسطين
 250 امروز، گروهي متشكل از حـدود        40/13در حدود ساعت    ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

راهپيمايـان از نظـم و انـضباط        .  راهپيمايي كردند  نفر با گذر از سفارت، به طرف دانشگاه تهران        
 را به همراه داشتند و در حين        خوبي برخوردار بودند و پرچمهاي سازمان آزادي بخش فلسطين        

تاكنون مشكل خاصي در اين زمينه گزارش نشده        . دادند   سر مي  آمريكاراهپيمايي شعار مرگ بر     
  . جزييات مربوطه در گزارش شرح وضعيت بعدي ارائه خواهد شد. است
  

  178سند شماره 
  1358 ارديبهشت 26 ـ 1979 مي 16  محرمانه 
    تهران،سفارت آمريكا 1979 مي 16: تاريخ و مكان  جلسه گفتگوها صورت
ي گـاف    مك ؛ آقاي ل ب سازيكوپتر  هليالمللي    از شركت بين   س سن  آقاي پلي : كنندگان شركت

. سرهنگ دوم بي  ؛  )آر. اي. اس. شركت تي  (آمريكااياالت متحده    ويليامسون.  تي تهران؛ ـ
  عضو گروه مشاور نظامي  وينسون

  ، واكنشها در قبال انقالب اسالميشرايط حاكم بر كرمانشاه: موضوع
 كه با يك زن ايراني ازدواج كرده است،         آمريكا، يكي از اتباع اياالت متحده        پلي سنس  آقاي

 هاي شخصي متلعق به آن دسته از كارمندان شـركت           آوري و ارسال اثاثيه و دارايي       مشغول جمع 
، تمامي اثاثيـه مربـوط كارمنـدان ايـن          در شهر كرمانشاه  . شدبا  اند، مي   كه از ايران خارج شده     بل

ذكـر  شـايان   . بندي و مهر و مـوم شـد        آوري، بسته   شركت در محوطه تحت اختيار شركت جمع      
 است كه گفته متعلق به سرهنگ پاليزبان    سازي بل كوپتر  هلياست كه زمين تحت اختيار شركت       

كارمنـدان ايرانـي   . را برعهـده دارد  - طرفدار شاه-طلب شود رهبري فعال چريكهاي سلطنت    مي
 بازگشتند، موقتاً مورد بازداشـت قـرار گرفتنـد و در       اين شركت ماه گذشته كه به شهر كرمانشاه       

 مجبور شد شخـصاً از       پلي سنس  بنابراين، آقاي . سازي كاالها و اثاثيه نشدند     نتيجه موفق به آزاد   
شايان ذكر است   .  حضور پيدا كند و اين موضوع را به سرانجام برساند           مي در كرمانشاه   14 تا   8

  . ه زبان فارسي مسلط است ب پلي سنسكه آقاي
  :همكاريهاي صورت گرفته

توجه و خوبي داشـته و فراينـد        تصريح كرد كه تمامي طرفها، همكاري قابل       آقاي پلي سنس  
كـرد كـه     تأكيـد    وي.  بدون مشكل خاصي به انجام رسيده است       انتقال وسايل شخصي به تهران    

، فرمانده يگان هشتم نظامي، و سرگرد رزمخواه، فرمانده پايگاه هوايي، رفتار            ٭سرهنگ سوروبي 
 معرفي  ٭٭ )AKHUN(اهللا آخون    اند اما در عين حال وي را به كميته آيت           اي داشته    و دوستانه  گرم

                                                                 
  . م.بوده است» سهرابي«احتماالً منظور  ٭
  . م.است» هاي انقالب اسالمي كميته«احتماالً منظور  ٭٭
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كميته نيز نسبت به انتقال وسايل اعتراضي نداشت و صرفاً درخواست بازرسي از اقالم              . اند  كرده
 در نكته شايان ذكر اين كه    (را مطرح كرد و به وي اجازه داد كه يك دستگاه تريلي كرايه بنمايد               

كميته نيمي از وسايل    ). صورت عدم دريافت مجوز انتقال از كميته، جابجايي وسايل ممنوع بود          
.  را در اختيـار گذاشـت      را مورد بازرسي قرار داد و سپس نامه مربوط به تريليهاي مسير تهـران             

هاي مختلـف     هايي از چهره     آمده بود كه نامه    رمانشاه به ك  در حالي از تهران    البته آقاي پلي سنس   
دانست آيا به همراه داشـتن        هايي كه خود نمي     كشور دريافت كرده و به همراه خود داشت؛ نامه        

وي تالش كرد موجودي يك حساب بانكي مسدود را تخليه نمايـد            . آنها ضرورتي دارد يا خير    
در مجمـوع، وي  .  ميسر خواهـد بـود  ن اقدام صرفاً با مجوز خميني كه البته به او گفته شد كه اي       

  . به جز در مورد اخير، در مابقي موارد با همكاري و تعامل خوبي مواجه شد
  : شرايط كلي حاكم بر شهر كرمانشاه

 طبيعي به نظـر     كم است و فضاي شهر كامالً     هاي شهر باز هستند و ترافيك مترا        بازار و مغازه  
سـازي  كوپتر  هلـي  از جمله محدوده تحت اختيار شركت        به جز در برخي مناطق شهر،     . رسد  مي
گونه سـالحي مـشاهده      شد، در بيشتر مناطق شهر هيچ       ت مي  كه توسط نيروهاي كميته حفاظ     بل

داران، صاحبان رستوران و در مجموع افرادي كـه از حـضور اتبـاع                 هتل رانندگان تاكسي، . نكرد
ييها بودند؛ نكته قابل توجـه ايـن كـه          آمريكاشدند همگي خواهان بازگشت       يي منتفع مي  آمريكا

جـو    آب.  در سطح شـهر مـشاهده نكـرده اسـت          ييآمريكاگونه احساسات منفي و ضد     وي هيچ 
 تـأمين   راننـده تاكـسي بـه وي پيـشنهاد        ( اسـت    كمياب است اما ترياك به وفور قابل دسترسي       

كارانـه انقـالب    بـا عنايـت بـه ابعـاد مـذهبي و محافظـه      ). ويسكي، ترياك و خانم را داده است    
يكـي از كارمنـدان آقـاي    . شـد  هده مـي  زيـادي در شـهر مـشا   اسالمي، احساسات ضد خمينـي   

 يك بازار كامالً آشكار اسلحه مـشاهده كـرده اسـت كـه           خش جعفرآباد كرمانشاه  در ب س  سن  پلي
يـك قبـضه كلـت رولـور بـه          . (رسيده است    تير در آن به فروش مي       هفت سالحهاي كوچك و  

اين فرد با گـوش خـود شـنيده اسـت كـه        .) شده است    هزار ريال خريد و فروش مي      30قيمت  
  ».سالحهاي خود را تحويل نخواهند دادكردها هرگز «

  : شرايط نظامي
از پايگاه هوايي بازديد به عمل آورده و يك هواپيما را در حال تمرين فرود               س  سن  آقاي پلي 

استنباط او اين است كه پروازهـاي بـسيار كمـي در ايـن پايگـاه صـورت                  . مشاهده كرده است  
رسيد نظم و نسق نظامي تا حدي منعطف شـده اسـت              ر مي وي اظهار داشت كه به نظ     . گيرد  مي

برخـي افـراد نظـامي يونيفـورم بـه تـن       (اما باز هم به نوبه خود اين نظم و نسق وجود داشـت         
نداشتند و نسبتاً شلخته بودند اما فعاليت معمول نظامي در جريان بود البته افـسر مـافوق عـضو                   

در مقـر كميتـه نشـسته بـوده           آقاي پلي سنس   زماني كه كارمند تحت امر    ). .كميته مشاهده نشد  
است تعداد زيادي تماس تلفني با مقر برقرار شده و حاكي از ايـن بـوده اسـت كـه در برخـي                       

در ايـن   ).  را بـه خـاطر دارد      او نـام قـصرشيرين    (مناطق مرزي درگيري به وقوع پيوسته اسـت         
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. پـذير نبـود    شـد كـه البتـه در زمـان كوتـاه امكـان              واسته مـي  تماسهاي تلفني از ارتش كمك خ     
گزارشات موجود حاكي از اين است كه ارتش مايل اسـت از مداخلـه در درگيريهـاي داخلـي                   

در ادامـه گـزارش داده اسـت كـه يكـي از              كارمند تحت امر آقاي پلـي سـنس       . (ناب نمايد اجت
 تهران مشغول گذراندن خدمت سربازي بوده، اظهـار         بستگان سببي وي كه در زندان جمشيديه      

ورزيدنـد و      و مداخلـه در درگيريهـا امتنـاع مـي          داشته است كه سربازان از حضور در كردستان       
اعالم كرده بودند كه صرفاً زماني در اين درگيريها مداخله خواهنـد كـرد كـه هـر يـك از آنهـا                       

  .)نشوند» برادركشي« را در دست داشته باشند و بعدها متهم به  خمينيدستور كتبي
  

  179سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 26 ـ 1979 مي 16  6846019279: شماره گزارش
    تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي.  دي  واشنگتن، دفاعيسازمان اطالعات: به

  امور اطالعاتي متخصص گرازيني.بي.اي: كننده گزارش افسر تهيه
  هالند. جي.  الگسرهن آمريكاوابسته دفاعي اياالت متحده : مقام مسئول تأييدكننده

  هاي خبري محلي، كارمندان سفارت و اعضاي دفتر وابسته دفاعي رسانه: منبع
  1979مي  ،تشريح وضعيت ايران: موضوع

ايــن گـزارش دربرگيرنــده توضــيحات و اطالعــاتي در  ) محرمانــه: ( خالصـه گــزارش -16
شـليك گلولـه بـه      : اين اطالعات شامل موارد ذيل است     . شرايط حاكم بر ايران است    خصوص  

، حمايت رهبر دانـشجويان ايـران از انقـالب           در تهران  آمريكادفتر وابسته دفاعي اياالت متحده      
، لغو قانون كاپيتوالسيون در ايران، تـدوين اولـين بودجـه            اسالمي، اعدام سه نفر ديگر در تهران      

 ميليـون   1/4كشور بعد از پيروزي انقالب در آينده نزديك، ميانگين توليد روزانه نفـت حـدود                
يله  بـه وسـ    ، كنترل ساختمان روزنامه كيهان    هاي انقالب در استان خرمشهر      بشكه، انحالل كميته  

  .     كاركنان روزنامه و اطالعات مختلف
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )  محرمانه: ( جزييات-22
 مـي   15در شـب    :  در تهـران   آمريكاشليك گلوله به دفتر وابسته دفاعي اياالت متحده         ) الف

يك گلوله به قسمت فلزي پنجره دفتـر        . ابسته دفاعي شليك شد    چند گلوله به سمت دفتر و      79
و پنجره را شكافت و سپس به پنجره افسر رابط مستشاري نظامي در نيروي دريايي اصابت كرد 

توانند به طور قطع مشخص نمايند كه ايـن           ضاي اين دفتر نمي   عا. اصابت كرد و آن را خرد كرد      
مقامـات امنيتـي    . شده است يـا از داخـل محوطـه        گلوله ها از خارج از محوطه سفارت شيلك         

 ميلـي متـري بـوده كـه از          9سفارت بر اين باورند كه اين گلوله ها متعلق به يك اسلحه كمري              
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در جريان اين شـليكها، صـرفاً پنجـره دفتـر متحمـل             . داخل محوطه سفارت شليك شده است     
  . هيچ گونه جراحتي گزارش نشده است. آسيب شد

اينجانب بر اين باورم كه اين اقـدامات در راسـتاي احـساسات             ) محرمانه (:كننده نظريه تهيه 
يي آمريكـا بسته شدن برخي شركتهاي     . يي است كه مجدداً در حال فوران شدن است        آمريكاضد

يي را  آمريكاباعث بيكاري تعدادي از مردم شده و در نتيجه همين موضوع آتش احساسات ضد             
 باورم كه احتمال وقوع حوادث اين چنيني براي سـفارت     اينجانب بر اين  . ورتر كرده است    شعله

  .     در آينده نيز متصور است
، دبير كنفدراسيون   محمدولي سيادت : حمايت رهبر دانشجويان ايران از انقالب اسالمي      ) ب

 كـرد كـه او و       خاطرنـشان  در تهـران  ، روز گذشـته     آمريكـا دانشجويان ايرانـي ايـاالت متحـده        
دانشجويان عضو اين كنفدراسيون تمـامي تالشـها و فعاليتهـاي خـود را معطـوف پاسـداري و                   

گرانـه و    صيانت از دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمي و مقابلـه و رويـارويي بـا اقـدامات اخـالل                   
 كه شنبه شب پـس از       سيادت. نمودالمللي و دشمنان انقالب خواهند       خرابكارانه امپرياليسم بين  

، رژيم سابق   آمريكاهفده سال دوري از وطن، به ايران آمد، اظهار داشت كه در زمان حضور در                
ن وي بـه     از تمديد گذرنامه وي امتناع ورزيـده و بنـابراي          آمريكاو سفارت آن در اياالت متحده       

دبيـر  .  زنـدگي كـرده اسـت   آمريكـا  سال بدون در اختيـار داشـتن رواديـد معتبـر، در       17مدت  
 كه نقش كليدي در اعتراض و انتقاد از رژيم سـابق            آمريكاكنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم     

 كـرد   خاطرنشانن  و افشا و انتشار جرايم و جنايتهاي آن رژيم داشته است، در بدو ورود به ايرا               
ييهـا و جهانيـان از      آمريكاكه در نتيجه تالشهاي مستمر و پيگير دانشجويان عضو كنفدراسـيون،            

سيادت تـصريح كـرد كـه       . نشانده پهلوي و شاه مخلوع آگاهي پيدا كردند        جنايتهاي رژيم دست  
سـفر  مسئوليت سازماندهي و هدايت تظاهرات دانشجويان ايراني بر عليه شاه سابق در جريـان               

سفر سال گذشـته شـاه سـابق        .  برعهده وي بوده است    رسمي سال گذشته وي به اياالت متحده      
آميز نسبت به شاه و پليس امنيتي        آميزترين تظاهرات اعتراض    سبب ساز خشونت   آمريكاايران به   

 شـد؛ كـه از رهگـذر ايـن تظـاهرات         آمريكـا ي مقيم   ، از ناحيه دانشجويان ايران    او، يعني ساواك  
  .         موضوع بحث ديرينه تجاوز به حقوق بشر در داخل ايران را مجدداً مطرح كرد

 و  ايران مجدداً فعاليتهاي خود را بيشتر كردهدادگاه انقالب: اعدام سه نفر ديگر در تهران) ج
 در زمينه اعدامها وارد عمـل شـده          خميني اهللا  آيتاين بار در راستاي اجراي دستورالعمل جديد        

اين سـه نفـر     . هاي آتش قرار گرفته و تيرباران شدند        صبح امروز سه نفر در مقابل جوخه      . است
عام مردم در اطـراف دانـشگاه         سروان ژاندارمري به اتهام قتل     ،قاسم جاويدمهر : عبارت بودند از  

» گـروه كيهـان   « سـروان بازنشـسته نظـامي و مـسئول           ،يجواد غفـار    محمد ؛ در ماه فوريه   تهران
  .  ساواك» خوجه امير« گروه ضدتروريستي رئيسظامي و  سروان ن، سروان اكبر عسگر؛ساواك
بر اساس اطالعيه صادر شده از ناحيه وزارت امـور          : لغو قانون كاپيتوالسيون توسط ايران    ) د

وزارت . ي ايران قانون كاپيتوالسـيون را لغـو كـرده اسـت           ، دولت جمهوري اسالم   خارجه ايران 
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، مـصوبه    اسالمي خارجه اعالم كرده است كه به توصيه دولت موقت و موافقت شوراي انقالب            
 در خصوص اعطاي مصونيت و معافيت به مستشاران نظامي اياالت           1964 اكتبر سال    13مورخ  
 ملغـي   1979 مي   13، يا همان كاپيتوالسيون، از روز شنبه         بر اساس توافقنامه وين    آمريكامتحده  

  .     شود اعالم مي
يكي از رويـدادهاي    : تدوين اولين بودجه كشور بعد از پيروزي انقالب در آينده نزديك          )     ه

ايـن  .  اسـت  لي كشور براي سال جاري توسط شوراي انقـالب        مهم ملي، تهيه و تنظيم بودجه م      
و بـه وسـيله    تأييـد  اولين باري است در تاريخ كشور كه بودجه آن توسط يك شوراي انقالبـي          

 2000حجم كل بودجه معادل     . آيد  يك دولت موقت و در فقدان يك مجلس ملي به اجرا درمي           
ليارد ريال آن از قبل بـراي اختـصاص بـه           ي م 60 اين مبلغ، حدود     ميليارد ريال خواهد بود كه از     

  وزير دولت در سازمان برنامـه و بودجـه         فر معيناكبر   علي. استانداريها در نظر گرفته شده است     
 بودجـه فـارغ از كـسري        هاي مهم بودجه تنظيم شده اظهار داشـت كـه ايـن             در تشريح ويژگي  

وي . بودجه سال گذشته، كه چيزي معادل يك هزار ميليارد ريال بود، تهيه و تنظيم شـده اسـت            
پذير است چرا كـه دولـت تـصميم گرفتـه            اظهار داشت كه دستيابي به اين امر مهم كامالً امكان         

آفـرين   شكلدليـل و مـ     هاي زايد را حذف كرده و از انشقاق بي          است كه تمامي مخارج و هزينه     
هاي بارز     يكي از ويژگي   ، در ادامه  وزير دولت در سازمان برنامه و بودجه      . بودجه اجتناب نمايد  

وي يكي ديگر از    . اين بودجه را حذف مخارج هنگفت و گزاف ساواك و دربار شاه عنوان كرد             
د به مقوله كشاورزي و توسعه روسـتايي        بسيار زيا  تأكيد   هاي مهم اين بودجه را توجه و        ويژگي

. اي به اين موضوع اختـصاص يافتـه اسـت           بيان داشت و خاطرنشان كرد كه مبالغ قابل مالحظه        
وي افزود كه يكي از اهداف دولت انقالب اسالمي دستيابي به خودكفايي در عرصه كـشاورزي        

ل مسكن، خدمات پزشكي    براي مقوالتي از قبي   . و اشتغال تمام عيار در بخشهاي روستايي است       
آميز جهت   سازي و ساخت مسكن، و تمامي طرحهاي توسعه        هاي راه   و بهداشت عمومي، برنامه   

كني بيكاري در كـشور بودجـه مناسـبي          جذب همه جانبه پتانسيل نيروي انساني كشور و ريشه        
  .             بيني شده است پيش
 روز گذشته شركت ملي نفت ايـران      : ه ميليون بشك  1/4ميانگين توليد روزانه نفت حدود      ) و

 و نيز مناطق غير اعالم كرد كه ميزان توليد نفت ايران در مناطق نفتي جنوب در استان خوزستان   
 ميليـون   1/4، به طور ميانگين روزانه حدود       ) مي 12 تا   5(ساحلي، در هفته سوم ارديبهشت ماه       

 در ادامه افزوده است كه از اين مقـدار توليـد، حـدود              شركت ملي نفت ايران   . استبشكه بوده   
 سـنت بـه     60در همين بازه زمـاني ايـران مبلـغ          . شده است    ميليون بشكه در روز صادر مي      4/3

 قـبالً بـه مـشتريان    شركت ملي نفت ايران  . قيمت هر بشكه نفت خام توليدي خود افزوده است        
طرف قرارداد خود اطالع داده است كه اين اضافه بها به صورت يك جانبه در تمامي قراردادها                 

 اعالم كرده است كـه ايـن اقـدام آنهـا، كـه در واقـع                 شركت ملي نفت ايران   . اعمال خواهد شد  
 هزار بشكه در روز 780حجمي معادل  شود، محسوب ميانعطاف ايران  ي از قراردادهاي كم   ئجز
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 هزار بشكه نياز روزانـه داخلـي، مـابقي بـه حجـم              120به ميزان توليد خواهد افزود كه با كسر         
 اعالم كرده است كه در اين بازه زمـاني بـه            شركت ملي نفت ايران    .صادرات اضافه خواهد شد   

 دستگاه نفتكش از طريـق      31 ميليون بشكه نفت ايران از طريق        7/3 معادل   طور ميانگين، روزانه  
  .      شده است بنادر ايران، به خارج از كشور صادر 

 و فرمانـده كـل نيـروي        استاندار خوزستان : هاي انقالب در استان خرمشهر      انحالل كميته ) ز
ها و شورشهاي روز يكشنبه، كـه        ، يك روز پس از ناآرامي      ساالر احمد مدني   ، دريا دريايي ايران 

هـاي انقـالب       نفر را در پي داشت، دستور انحـالل تمـامي كميتـه            12مجروحيت و مصدوميت    
گونه فعاليتي   هاي انقالب حق هيچ    كرد كه كميته   تأكيد   وي.  را صادر كرد   اسالمي شهر خرمشهر  

هاي انقالب در ديگر شهرهاي اسـتان نيـز بـه             وي خاطرنشان كرد كه كميته    .  ندارد در خرمشهر 
هاي انقالب را با كابينه دولـت و          وي افزود كه موضوع انحالل كميته     .  شد خواهندتدريج منحل   

. ، مطرح خواهـد كـرد     گذار در استان خوزستان    تأثير بي بانفوذ و  ي، رهبر مذه  اهللا شبير خاقان   آيت
 را برنخواهيم   طلب در استان خوزستان    هرگونه جنبش جدايي  « اظهار داشت كه ما       مدني دريادار

ايم كه جنبـشهاي      دار داده ما به فعاالن استان خوزستان هش     . تافت و آن را سركوب خواهيم كرد      
وي » . نخواهنـد شـد    مورد قبول واقع  طلب مورد حمايت امپرياليسم هرگز در اين كشور          جدايي

داشت كه در نظام جمهوري اسـالمي تمـامي          تأكيد   ستيزي خويش را تكذيب كرد و      اتهام عرب 
 هـستيم و    همگـي سـربازان امـام خمينـي       ما  « اظهار داشت كه     مدني. ايرانيها با هم برابر هستند    

كرده اسـت كـه تنهـا در         تأكيد   يك روحاني محلي  » .بايست با جديت هرچه تمامتر تالش كنيم      
.  هزار ميليون ريال اسلحه توسط دالالن سالح در شهر فروخته شده اسـت             14يك شب، معادل    

 مـورد   ينكف روسي و مسلسلهاي دستي در شهر خرمشهر       هاي كالش   وي افزوده است كه اسلحه    
گيرد و اين در حالي است كه دولت موظف است از نظم و مقررات شـهر               استفاده مردم قرار مي   
  .                  حفاظت به عمل آورد

 پـس از تـشكيل جلـسه        : بـه وسـيله كاركنـان روزنامـه        كنترل ساختمان روزنامه كيهـان    ) ح
آميـز بـراي مـديران       اضطراري سنديكاي مطبوعات به منظور دستيابي به يك راه حل مـسالمت           

 روز  االنتـشار فارسـي زبـان كيهـان        چاپخانه، نويسندگان و گزارشگران، كاركنان روزنامـه كثيـر        
 گزارشـگر را عـزل      20تعـداد   گذشته كنترل ساختمان روزنامه را به دست گرفتـه و سـردبير و              

  . نمودند
نتيجه امـروز    سخنگوي سنديكاي مطبوعات اظهار داشت كه در جريان جلسه طوالني اما بي           

االمكان از مواجهه و رويارويي مستقيم طـرفين جلـوگيري بـه             مقرر گرديد كه تالش شود حتي     
كـه بـراي بـرون      اين احتمال به شدت مطرح بود كه از رهبران ديني درخواست شود             . عمل آيد 

ها در اعتراض به اقـدام       احتمال اعتصاب عمومي ديگر روزنامه    . رفت از ماجرا، وارد عمل شوند     
كاركنـان ايـن روزنامـه،      .  در كنترل ساختمان روزنامه، بسيار اندك است       كاركنان روزنامه كيهان  

داشتند كـه    تأكيد   ند و كرد  مييانه  گراچپسردبير و گزارشگران اين روزنامه را متهم به گرايشات          
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منـابع عـضو سـنديكاي      . يانه را در اين روزنامه به هيچ وجه برنخواهنـد تافـت           چپگراتفكرات  
 اند كه سردبير و گزارشگران اين روزنامه مواضع سـختي اتخـاذ كـرده و                مطبوعات گزارش داده  

يك حزب و ايدئولوژي واحد     اند كه اين روزنامه يك روزنامه ملي است و متعلق به              كردهتأكيد  
از سـويي ديگـر،     .  اخبار و ديدگاههاي تمامي اقشار جامعه را منتشر نمايد         بايدنيست و بنابراين    

 خاطرنـشان يان را سرنگون نمايند و      چپگراكاركنان روزنامه نيز بر اين باور بودند كه حق دارند           
يكي ديگر از كاركنان كـه      . سانندكردند كه ديگر روزنامه ها نيز بايست اقدام مشابهي به انجام ر           

آنهـا همگـي   «در جلو درب ورودي سـاختمان روزنامـه مـستقر شـده بـود اظهـار داشـت كـه                     
كنند كه انقالب اسـالمي       دين هستند و تحت لواي برابري و مساوات، تالش مي          كمونيست و بي  
روزنامـه از   اولين نتيجه كنترل روزنامه توسط كاركنان، كاهش تعداد صفحات          » .را تخريب كنند  

  .                صفحه آن آگهي تبليغاتي بود2 صفحه نيز، 4 صفحه بود در حالي كه از اين 4 صفحه به 8
  : اطالعات متفرقه) ط
 نفر از حاميان و طرفداران رژيم 114 شهر كرمان در حال محاكمه تعداد   دادگاه انقالب  -]1[

 ، بازنشـسته  سرهنگ،  خير سرهنگ بازنشسته اميرحسين خانمرادي    يكشنبه شب ا  . باشد سابق مي 
دادگاه هنـوز احكـام     .  مورد محاكمه قرار گرفتند     احمد سروري  سرهنگ و   محمدجالل معتمدي 

  . اين سه نفر را صادر نكرده است
المللي  ، صهيونيزم بين   در تهران  ، از اعضاي سازمان آزادي بخش فلسطين      به گفته الحكيم   -2

هـاي   ، عامل صـهيونيزم در ايـران، توسـط جوخـه    كند از موضوع اعدام حبيب القانيان       تالش مي 
اي براي ايجاد رعب و وحشت در بين اقليت يهـودي ايـران                به عنوان بهانه   بآتش دادگاه انقال  

، تصريح ، الوفاوي در مصاحبه با آژانس خبري سازمان آزادي بخش فلسطين        . برداري نمايد  بهره
اي براي تحريك اقليت يهودي مقيم ايران بـه منظـور             رد كه صهيونيزم در حال طراحي دسيسه      ك

  .  بوده است و جنگ با مردم فلسطيناسرائيلمهاجرت به 
 طوالني بـه    پااليشگاه تبريز پس از يك وقفه     : كنندگان پااليشگاه تبريز   بازگشت اعتصاب  -3

اين كاركنان كه در جريان روزهـاي       . سبب اعتصاب كاركنان، مجدداً توليد خود را از سر گرفت         
 اقدام به اعتصاب كرده بودند، به دستور وي مجـدداً بـه محـل                خميني اهللا  آيتانقالب به دستور    
، مدير پااليشگاه اظهار داشته است كه تمامي دستگاهها با حداكثر           زاده وثوق. كار خود بازگشتند  

ميزان توليد روزانه نفت در ايـن       . باشند  توان، در حال توليد نفت سبك و بنزين از نفت خام مي           
 .  هزار بشكه است60پااليشگاه حدود 

اي بـراي تمـامي       ، دادستان عمومي ارتش، اطالعيـه      سيدابوالقاسم محمدحسيني  سرهنگ -4
: دادستانهاي ارتش و بخشهاي نظامي صادر كـرده اسـت؛ ايـن اطالعيـه بـه شـرح ذيـل اسـت                     

 صرفاً به وسـيله حكـم كتبـي         دستگيري و بازداشت نيروهاي نظامي تحت پيگرد دادگاه انقالب        
تان ارتش و به وسيله پليس نظامي و يا عوامل اعزامـي            دادگاه انقالب و در حضور نماينده دادس      

  . بايست در زندان نيروهاي نظامي حبس شوند اين افراد مي. از پادگان نظامي ميسر خواهد بود
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  180سند شماره 
  1358 ارديبهشت 26 ـ 1979 مي 16  استفاده محدود اداري

  فوري ـ ي س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  5085 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  حمله به روزنامه هاي ايران : موضوع

 مي تمـاس گرفتـه و اظهـار داشـتند كـه در              15 صبح روز     منابع فعال در روزنامه كيهان     -1
داران ايـن     تمان اين روزنامه يك نشست بحراني بين سردبير و فعاالن كاركنـان و چاپخانـه              ساخ

انـد كـه بـا چـاپ          كاركنان اين روزنامه، سردبير را متهم كـرده       . روزنامه در حال برگزاري است    
يانه خود را ابراز    چپگرا، گرايشات    در خصوص اعالميه يا فرمان خميني      مجدد گزارش آيندگان  

باشـد امـا       درگير يك بحران مالي نيز مي      طبق گزارشات قبلي واصله، روزنامه كيهان     .  است  كرده
داران محلـي انتقـادات تنـد و آتـشيني متوجـه              هاي اخير، روحانيون و اتحاديه چاپخانه       در هفته 

در همين راسـتا از     . اند خود نموده » ايدئولوژي«ه كرده و وي را متهم به ابراز         سردبير اين روزنام  
ي، درخواست شد كه با مداخله در موضوع، تضادهاي رسان ، قائم مقام وزارت اطالعآقاي ممكن 

نان يك كودتاي نسبي ايجاد كـرده        مي، كارك  15به وجود آمده را مرتفع نمايد، اما در عصر روز           
 مـي   15نـسخه عـصر روز      . گيري كرد  و سردبير را عزل كردند؛ سردبير نيز از سمت خود كناره          

ايـن نـسخه كـه بيـشتر يـك          . اي بود كه توسط كاركنان منتشر شـد         ، اولين نسخه  روزنامه كيهان 
 صفحه بود كـه سـه صـفحه آن آگهـي            4بر  روزنامه كوچك بود تا يك روزنامه واقعي، مشتمل         

ت تحريريه سـابق را     أهي» پاكسازي در روزنامه كيهان   «سرمقاله اين نسخه با عنوان      . تبليغاتي بود 
عناصر رژيم منحط و منحرف سابق خطاب كرده        از  يان، ضدانقالب و    چپگراعضو ائتالف شوم    

 ».كننده تكامل فزاينده شرايط كنـوني خواهـد بـود      نعكسم« كرده است كه اين روزنامه       تأكيد   و
روزنامه كيهان از امام و ملت انقالبـي      «اند كه     كرده تأكيد   كاركنان، به نمايندگي از روزنامه كيهان     

كند چرا كه برخي عناصر مـشخص رويكردهـا و سياسـتهايي نـامعقول و                 ايران عذرخواهي مي  
اين روزنامه تمامي كاركنان و اعضاي باقي مانده        . اند  كرده  نوني كشور اتخاذ مي   مغاير با شرايط ك   

عـصر روز   » .نوا با مسير انقالب به پيش روند       نمايد كه مطابق و هم      ت تحريريه را مجاب مي    أهي
 رفتنـد؛   و ديدار خمينـي     به شهر قم   تي متشكل از نمايندگان كاركنان روزنامه كيهان      أ مي، هي  15

اي   ملـت ايـران خواهـان روزنامـه       «كـرد كـه      تأكيد    خطاب به آنها   در جريان اين ديدار، خميني    
هـا بخواهنـد در حمايـت از     و در صورتي كه روزنامـه    . صدا و هم نوا باشد     هستند كه با آنها هم    

  ».تبهكاران و خائنين قدم بردارند، ديگر متعلق به ما نيستند
  از اين به بعد منتشر نخواهد شد و روزنامـه كيهـان             با عنايت به اين كه روزنامه آيندگان       -2

قل باقي مانده، دو    نيز به دست شوراي كاركنان اسالمي افتاده است، بنابراين تنها مطبوعات مست           
 كه در تنگناي شديد قرار دارد، در سرمقاله         روزنامه اطالعات .  هستند  و بامداد  روزنامه اطالعات 

كـرده اسـت كـه     تأكيـد   ابـراز داشـته و  »مـسئول گروههـاي غير بيم خـود را از       « مي، 15مورخ  
انـد كـه عواقـب آن بـه مراتـب از              گرايان مسلمان آنچنان فشار و محـدوديتي وارد كـرده          راطاف
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اين روزنامه در سرمقاله ياد شده افزوده است كه ايـن موضـوع         . سانسورهاي دولت بيشتر است   
به هيچ وجه در حيطه مسئوليت و اختيارات گروههاي فشار نيست كه در مورد يك روزنامه يـا            

در پايـان ايـن سـرمقاله از دولـت          . ت كرده و اقدام به اجراي مجازات كنند       يك نويسنده قضاو  
اجازه ندهد كه يـك گـروه يـا شـخص بـا             «موقت انقالب اسالمي ايران خواسته شده است كه         

اجتهاد فردي به افكار و فعاليتهاي يك روزنامه يا يك نويسنده تجاوز نمايد؛ چرا كه اين تجاوز                 
 مـورخ    روزنامه بامـداد   ».ه ورطه نابودي و هالك فرو خواهد فرستاد       نهايتاً آزادي مطبوعات را ب    

نگـر را    خواه و يـك جانبـه      مي نيز در سرمقاله خود فشارهاي ديدگاههاي تماميت        16صبح روز   
نتايج انقالب توسـط     تأييد   اين سرمقاله در ادامه، هرگونه    . عامل تخريب مطبوعات ايران خواند    

 در  روزنامه بامـداد  . ، به ويژه پيشگامان و اعتداليون، را نوعي جبرگرايي خوانده است          مطبوعات
كند كه ايـن روزنامـه نيـز، بـه رغـم عـدم اتخـاذ                  گيري مي  بخشهاي پاياني سرمقاله خود نتيجه    

نهايتـاً ايـن سـرمقاله اعـالم        .  دچار خواهد شد    و كيهان  گرايشات سياسي، به سرنوشت آيندگان    
دسـتور كـار خـود قـرار         اطمينـان، در     سـوپاپ پايبندي و وفاداري به انقالب را، همچون يـك          

  . دهد مي
توان به مثابه سانسور نسبي مطبوعات و          آنچه كه در دو هفته اخير به وقوع پيوسته را مي           -3
. شـود    هدايت و رهبري مي     كه توسط روحانيون و از شهر قم       هاي الكترونيكي تلقي نمود     رسانه

برانگيـز   سفأهايي ت    نمونه  و كودتا در روزنامه كيهان     غم اين كه بسته شدن روزنامه آيندگان      ربه  
ند، امـا مـصاديقي از      سانسور مطبوعات از طريق ترس و نه با توسل به حكـم قـضايي هـست               از  

 نيز وجـود    ي پيغام امروز  چپگرانسبت به روزنامه    » كميته منتخب امام  «جمله انتقاد تند و آتشين      
 در اين انتقاد آتشين، سردبير روزنامه مزبور متهم بـه اتخـاذ مواضـع خـصمانه نـسبت بـه                    .دارد

حمله : توان به موارد ذيل اشاره كرد       ن سانسور مي  از جمله ديگر مصاديق اي    . روحانيت شده بود  
، آتـش زدن    ، قتل خبرنگار محلي اين روزنامه در آبادان       به چندين دفتر استاني روزنامه اطالعات     

ريزي كـامالً   ، برنامهاهللا مدني  به دستور آيتكتابهاي داراي گرايشات چپي يا كمونيستي در تبريز      
ه مبني بر انتقـاد از مطبوعـات داراي ديـدگاههاي    زاد  تحت امر قطبآشكار راديو تلويزيون ملي  

ه دزا خارج از خطوط ترسيم شده، تهديد به قتل سردبيران برخي مجالت از جمله عليرضا نوري            
و بيانيـه اخيـر     » اراده آذربايجـان  «، بسته شدن غيرعلني روزنامه معتـدل        سردبير مجله اميد ايران   
 كه از اصـول و مبـاني انقـالب    هايي  مبني بر محكوميت و تقبيح روزنامهجامعه روحانيت تهران 

  .  كنند  ترسيم و تدوين شده است، پيروي نميخمينياسالمي، كه توسط 
اند كه فشار بيش از حـد و فزاينـده             كرده خاطرنشانمنابع در گفتگو با وابسته مطبوعاتي       . 4

 كـه از آغـاز      -باشـد   مداخله روحانيت مـي   آميز به معناي     اي توهين   آخوندبازي واژه -آخوندبازي
ريزي هدفمند صـورت گرفتـه بـود، بـه شـدت بـا ديـدگاهها و                  پيروزي انقالب براي آن برنامه    

منويات اقشار روشنفكر جامعه در تضاد و تعارض است و به همـين دليـل اقـشار روشـنفكر و                   
 در شـوراي نظـارت بـر        خمينياعضاي منتخب   . دهد يان سوق مي  چپگرامتشخص را به سمت     
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ه، اعـضاي شـوراي     زاد مطبوعات، كه از قدرت زيادي نيز برخوردار هـستند، عبارتنـد از قطـب             
  .قال قدرت نماينده دولت موقت انقالب اسالمي در فرايند انت]صباغيان[ و سوباقانيانانقالب

  شلنبرگر
  

  181سند شماره 
  1358 ارديبهشت 28 ـ 1979 مي 18  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  5180 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   تهران،آمريكاتظاهرات در سفارت : موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
در دانـشگاه   ) ها و حاميان ايرانـي آنهـا        فلسطيني( فداييان   1358 ارديبهشت   25 در تاريخ    -2
 25( دسـت بـه تظـاهرات زدنـد           در اعتراض به اشغال اراضي فلسطيني توسـط اسـرائيل          تهران

  ).ارديبهشت سالگرد اين رويداد است
 نفر در كمال آرامش از برابر سفارت گذشتند تا به           100 گروهي مركب از     13 در ساعت    -3

 به همراه داشتند و      و عرفات  هايي از خميني  دها و پالكار     بروند در حاليكه عكس    دانشگاه تهران 
ايـن  . ندداد    مي» ؛ مرگ بر تمام همكارانشان    ؛ مرگ بر اسرائيل   آمريكامرگ بر   «شعارهايي از قبيل    

  .عبور فاقد خشونت بود
مجاهدين اظهار داشت كه در اين تظاهرات حـدود          نيروي گارد    رئيس،   ماشاءاهللا كاشاني  -4

 نفر شركت داشتند و رهبران آنها در نظر داشتند هنگام عصر اين تظاهرات را               30000 تا   20000
وي شخصاً به سفارت گـزارش داد       .  برپا سازند  آمريكابا نيروي هر چه تمامتر در برابر سفارت         

هرات ميانجيگري كرده و آنها را از انجام اين تظاهرات بازداشته و توانـسته              كه با سرپرستان تظا   
 بـه اغـراق و      گذشته از صحت و يا كذب آن، بايد گفت كه ماشـاءاهللا           » .سفارت را نجات دهد   «

ولي برقراري تظاهراتي با اين عظمت صحت دارد چون چند          . گويي مطالب معروف است     مبالغه
  .اند كرده تأييد زارش ديگر نيز همين مطلب راگ

 نفـر تقويـت   35-40 نفر بـه   5-15 از   16-20 نيز نيروهاي خود را بين ساعات         ماشاءاهللا -5
آنها در همه جا حاضر شدند تا بفهمانند كه حاضرند با تمام قوا در برابر هرگونه حمله بـه                . كرد

 16:30 نيروي گارد مجاهدين نيز همانگونه كه گفته شده بود از ساعت             .سفارت مقاومت نمايند  
 25ييها نيز خواسته شد كه طي  غروب روزهاي          آمريكااز همه   . تا صبح روز بعد تقويت گرديد     

يكي از مقامات سفارت كه به تعهدات خـود         . هاي اقامت خود بمانند      ارديبهشت در محل   26و  
 ارديبهشت با تيراندازي ماشين گشتي مجاهدين متوقف        25 روز   45/23كرد در ساعت      عمل مي 
. پس از شناسايي به وي اجازه داده شد كه وارد اتومبيل خود شده و به منزلش بـازگردد              . گرديد

 بـه نمـاي بيرونـي سـفارت اصـابت           3- ارديبهشت چند گلوله ژ    26 دقيقه پس از نيمه شب       13
اصابت كـرد كـه     ) در طبقه اول  (بسته دفاعي   ها به نرده جديدالنصب دفتر وا       يكي از گلوله  . نمود
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بـرد؛ بنـابراين بـه        كس به سرنمي    در دفتر وابسته دفاعي هيچ    . منجر به شكستن دو پنجره گرديد     
 ارديبهشت بار ديگر كارهاي روزمره خود را آغاز         26سفارت در تاريخ    . كسي آسيبي وارد نيامد   

  .دهد  اي گزارش مي  منطقهيافسر امنيت. كرد
  ناس

  
  182سند شماره 

  1358 ارديبهشت 30 ـ 1979 ي م20  محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  5193 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  يي و آشوبهاي ديگر در اصفهانآمريكاتظاهرات ضد: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
شـدند، در      نفـر مـي    400 گروهـي از تظاهركننـدگان كـه تقريبـاً           ي ماه م  19در  :  خالصه -2

  در مورد اعدام ايرانيها، در مقابل كنـسولگري اصـفهان          آمريكااعتراض به نظرات مجلس سناي      
هـا    عصر همان روز مقابـل كنـسولگري را بـا تراكـت           . دست به تظاهرات زدند   ) كه تعطيل بود  (

  .پايان خالصه. فروشيهاي شهر حمله شد در آن شب به تمام كتاب. پوشانيدند
آميز در مساجد، دو گـروه مختلـف           بعد از دو روز تحصن اعتراض      ي ماه م  19 روز شنبه    -3

از مساجد به سمت ساختمان مـوقتي  »  و صهيونيزم در امور ايرانريكاآممداخله «در اعتراض به  
در سـاعت   .  كه به حالت تعطيل درآمده بود دست بـه راهپيمـايي زدنـد             كنسولگري در اصفهان  

اد  پخـش شـد و در نتيجـه تعـد           بعد از ظهر هدف از راهپيمـايي توسـط راديـو اصـفهان             30/3
رسيد و در بـين        نفر مي  500 تا   400تظاهركنندگان كه تعداد آنها به      . تظاهركنندگان فزوني يافت  

 در  زهايي اظهارات سناتور جـاكوب جـاويت        شدند با ايراد سخنراني     آنها افراد الابالي هم ديده مي     
بنا به اظهارات يكـي از كارمنـدان        . تگر يهودي ايراني را محكوم كردند     ، صنع مورد اعدام القانيان  

كنسولگري كه از دور ناظر جريان بود، تحريكاتي در جهت سـوزاندن عمـارت وجـود داشـت                  
آميـز متفـرق      ولي تظاهركنندگان، بعد از چسباندن يك اعالميه به درب ورودي به طور مسالمت            

لـب  . يروهاي محافظ با ديدن راهپيمايان فـرار كردنـد        عمارت در آن لحظه خالي بود و ن       . شدند
 خواهيم و ما از عرفات       را نمي  اين يك كشور مذهبي است و ما اسرائيل       «كالم بيانيه اين بود كه      

بيانيه به » دهد؟ مي به عامل صهيونيست اجازه مداخله در امور ما را آمريكاچرا . كنيم حمايت مي
  .خطي بد نوشته شده بود فارسي و با دست

 همــان شــب گــروه كــوچكي بازگــشتند، اعالميــه را كنــده و تمــام ديوارهــاي جلــويي -4
بـر روي   . كنسولگري را با پوسترهايي كه به زبان فارسي و انگليسي چاپ شده بود، پوشـاندند              

 مـا خواهـان اعـدام       - مـرگ بـر امپريـاليزم و صـهيونيزم         -مرگ بر كـارتر   «: آنها نوشته شده بود   
  »كند؟  جلوگيري ميآمريكاباشيم، چرا  شاهنشاه مي

فروشـي در مركـز       فروشـي و دو روزنامـه        همان شب به يك كتاب     7 و   30/6 بين ساعت    -5
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هـاي    ش روزنامـه  اين كار ظاهراً به دليل فـرو      . شهر حمله شد و تمام موجودي آنها نابود شدند        
حدود يـك  . هاي محلي هستند صورت گرفت  كه هر دو از روزنامه   و آهنگر  روسي مانند كارگر  

فروخت، حمله و تمام  هاي مذهبي مي ساعت بعد به يك كتابفروشي در جنوب شهر كه روزنامه       
  .موجودي آن نابود شد

 كـامالً بـه پايـان    رسد كـه درگيريهـاي خيابـاني در اصـفهان      به نظر مي  : ريه گزارشگر  نظ -6
  .اين وقايع ممكن است به درگيريهاي سختي بين گروههاي مختلف منجر شود. نرسيده است

  ناس
  

  183سند شماره 
  1358 ارديبهشت 30 ـ 1979 ي م20  محرمانه

  .سي. واشنگتن دي، المللي سازمان ارتباطات بين: به  5203 ـ هران ت،آمريكاسفارت : از 
   در شيرازآمريكاانجمن ايران و : موضوع

مـن بـا    .  اسـت  ]خلـق  [ همچنـان در اشـغال مجاهـدين        در شيراز  آمريكا انجمن ايران و     -1
 وزير امور خارجـه بـه معـاون اسـتاندار     اي به امضاي يزدي وزارت خارجه تماس گرفتم و نامه   

 تسليم و در آن خواسته شده كه تالشهايي به عمل آيد و شرايطي ايجاد گردد تـا انجمـن                    شيراز
  . فعاليتش را از سر گيردآمريكان و ايرا

بـه گفتـه    . انـد   كنندگان حتي دست به برخي تعميـرات زده          ساختمان سالم بوده و اشغال     -2
 در آنجا سخت    كنسولگري انگليس .  براي آموزش زبان بسيار عالي است      منابع موثق بازار شيراز   
  .مشغول فعاليت است

  شلنبرگر
  184سند شماره 

  محرمانه
  1358 ارديبهشت 30ـ 1979 مي 20  6846 0193 79: شماره گزارش

  .يس.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
   گزارش وضعيت ايران:موضوع

 اطالعات تهيـه    .دهد  گزارش حاضر اطالعاتي در مورد وضعيت ايران ارائه مي        : خالصه -16
، ، تعيين احكـام اعـدام توسـط شـوراي انقـالب           سالح خرمشهر  شده مربوط است به طرح خلع     

درخواست از مردم جهت اداي شهادت عليه افراد دستگير شده، بازداشت يك خبرنگار و اخبار               
  .متفرقه
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
 اسـتاندار   دريـادار احمـد مـدني     : سالح خرمـشهر    طرح خلع  - الف )محرمانه(جزئيات   -22

 در  سالح بندر خرمشهر    اظهار داشت به دنبال خشونتهاي شديد اين هفته، برنامه خلع          خوزستان
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تمام . بنا به گفته استاندار برنامه به مدت يك هفته ادامه خواهد يافت           . جنوب شروع خواهد شد   
يان به ايران اسلحه    چ از اينكه هنوز قاچاق    اما مدني . ها در پادگانهاي شهر انبار خواهد شد        اسلحه

  . اظهار نگراني كرد)پذير خرمشهر به خصوص از طريق بندر آسيب(كنند  وارد مي
 مبنـي بـر   اهللا خمينـي  عليرغم دستور آيت. كند  احكام اعدام را تعيين مي   شوراي انقالب  -ب

اند،     جمعي يا كشتن افراد به وسيله شكنجه شده         اينكه فقط افرادي كه مرتكب قتل، كشتار دست       
.  عقيـده ديگـري دارد     رسد كـه شـوراي انقـالب        از اين به بعد اعدام خواهند شد اما به نظر مي          

هـاي     پخش شد تهديد جوخـه     كه از راديو ايران   هاي اخيرشان       هاي مبهم آنها در بيانيه      مشي  خط
هر كسي كه در آينده به فعاليتهاي ضـدانقالبي  . اعدام را متوجه ساير خالفكاران نيز نموده است  

محكوم گردد و يا ثابت شود كه نسبت به جمهوري اسالمي خيانت كرده، ممكن اسـت اعـدام                  
ناميد اما اضافه كرد كه ايـن حكـم صـرفاً بـه          » ضروري« را    فرمان خميني  شوراي انقالب . گردد

در بيانيه شوراي انقالب آمده است كه جامعه براي امـور           . باشد  دليل دوره حساس بازسازي مي    
جمهـوري و   ها تصويب قـانون اساسـي و انتخابـات رياسـت              حياتي و مهم نظير تشكيل كميته     

آنهـايي كـه از رژيـم گذشـته بـه جـا             «بيانيه اخير بـه خـائنين       . شود  نمايندگان مجلس آماده مي   
هشدار داد كه به انقالب حمله نكنند چون اوالً فرمان امام صـرفاً بـه مجـازات مـرگ                   » اند  مانده

 فقـط بـه     ايـن فرمـان   «ثانيًا  . »اما راه براي صدور احكام ديگر باز است       «. شود  مربوط مي ) اعدام(
مفـسد  «اما آيا اين بدان معنا است كه هركسي به جرم           » .شود  جرائم قبل از اين تاريخ مربوط مي      

شـناخته  » صهيونيست«و  » توهين به امام  «،  »داري  طرفدار سرمايه «،  »محارب با خدا  «،  »االرض  في
 بيانيـه شـوراي     ؟ در مقابل جوخه آتش قرار گيـرد        كه هر آن   باشدشود از اين به بعد بايد آماده        

زشـت و   « كـه بـر رفتـار       » چينـان و خـائنيني      توطئـه «انقالب با بيان اين نكته خاتمه يافـت كـه           
هـاي انقـالب      كنند، بـه شـدت تنبيـه خواهنـد شـد و توسـط كميتـه                 پافشاري مي » آورشان  شرم

  .خواهند گشت» سركوب«
دفتر دادستاني  . ليه افراد دستگير شده شهادت دهند      از مردم دعوت به عمل آمده تا بر ع         -ج

 از مردم درخواست كرد كه هر نوع اطالعي درباره جنايات افرادي كه             عمومي انقالب در تهران   
هـا  ليست اسامي آنها ذيالً آمده است، دارند يا هرگونه شكايتي و اسناد يـا مـدركي بـر عليـه آن                    

ليـست اسـامي    .  تماس بگيرند  دارند، در خالل پنج روز آينده با دفتر روابط عمومي زندان قصر           
از  (؛ سپهبد امير كميابي پور    سپهبد بازنشسته منصور افخم ابراهيمي     :باشد  افراد به ترتيب زير مي    

؛ فرمانده بازنشسته جليـل     ؛ سرتيپ اسداهللا امير معز    ؛ سرتيپ جمشيد فتحي مقدم    )نيروي هوايي 
؛ سـپهبد   )از نيـروي هـوايي     (د آشـوري  ؛ سرتيپ جاويـ   ، سرتيپ اسداهللا آهني كمانگر    اصغرزاده

؛ سرلـشگر محمدمهـدي     ؛ سرلـشگر حـسن فرجـادي      ؛ سرلشگر ابراهيم اسـپهرام     رحيمي هديم
؛ ؛ سپهبد جالل پژمان   ي؛ سرلشگر اكبر غفاري تهراني     اشرف ساعد   ؛ سرلشگر علي  روحاني مقدم 

 ؛ حـسينعلي اسـفندياري    يرحـسين عطـاپور   ؛ سرلـشگر بازنشـسته ام     سرهنگ اميرهوشنگ حاضر  
؛  نگهبان زندان قصر   ؛ ناصر رئوفي   نگهبان زندان قصر   نماينده سابق مجلس؛ پاسبان حسن كاشي     
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  .ي معاون بخش پشتيباني هواييبيگلر عطاءاهللا جهان
 بـوده    فرمانده پيشين ژاندارمري سيـستان و بلوچـستان        سرلشگر اسپهرام : هكنند نظريات تهيه 

  .است
 منابع خبري، نويسنده مشهور ستون اقتـصادي        طبق اظهارات : نگار   بازداشت يك روزنامه   -د

  بازداشـت و بـه زنـدان قـصر          امروز در فرودگاه مهرآباد    خاشب لروزنامه و متفكر يهودي شائو    
شـد، داراي پاسـپورت و        ديدار كوتاه عازم خـارج از كـشور مـي          كه براي يك     بخاش. برده شد 

 نويـسنده  بخـاش . اما به داليل نامعلومي او را در فرودگاه نگاه داشتند     . ويزاي خروج بوده است   
  .باشد  ميالمللي مشهور كيهان بين

 500انـد، ايـن شـهر در      منحـل شـده  هـاي انقـالب در كاشـان        كميتـه ) 1(:  اخبار متفرقه  - ه
،  در اسـتان لرسـتان     كميته انقـالب ياسـوج    ) 2(.  واقع شده است   كيلومتري جنوب شرقي تهران   

  .ع كرده استحمل اسلحه در مجامع عمومي را براي افراد بومي ممنو
  

  185سند شماره 
  1358 ارديبهشت 31 ـ 1979 مي 21  محرمانه

   فوري ـسي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  5249 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   تهران،آمريكارويداد امنيتي در سفارت : موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 2:30 دقيقه بعد از نيمه شب و نيز در سـاعت            20 حدود   1358 ارديبهشت   29 در تاريخ    -2

بعد از نيمه شب محل استقرار گاردهاي مجاهدين در دروازه واقع در خيابـان روزولـت هـدف                
. ين بـه آتـش آنهـا پاسـخ گفتنـد     در هر دو مورد مجاهد. آتش وسائط نقليه عبوري واقع گرديد     

رود كه اين بار نيـز ماننـد دفعـات            گمان مي . گونه تلفات جاني و خسارت مادي وارد نشد         هيچ
  .اند و نه خود سفارت قبل نيروهاي گارد مجاهدين هدف حمله بوده

  ناس                                           
  

  186سند شماره 
  1358 ارديبهشت 31 ـ 1979 مي 21  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  5269 ـ تهران ،آمريكاسفارت : از
  4969 تهران: مرجع

  فهانتر در اص اغتشاشات وسيع: موضوع
  )گزارشي تلگرام -تمام متن -محرمانه (-1
 در اصـفهان، گـزارش درگيريهـاي        دو تظاهرات بزرگ بـر عليـه مجلـس سـنا          :  خالصه -2

خياباني، گزارش از نگهداري سالح در محوطه دانشگاه، تهديدهاي جزئـي عليـه كنـسولگري،               
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  .هاي متعدد، پايان خالصه كند، دستگيري مي تأكيد ي بر رعايت احتياطاهللا خادم آيت
، تظـاهرات بزرگـي انجـام        در محوطه دو دانـشگاه در اصـفهان        ي م 20 بعد از ظهر روز      -3

 آمريكا» هاي خيانت«سخنرانان در نطق خود . نفر شركت داشتند» هزاران«گرفت كه در هر كدام   
امـا همگـي    )  هـزار  7از يك تـا     (ناظرين تعداد جمعيت را متفاوت ذكر كردند        . شمردند  را برمي 
تظـاهرات  .  زهرآگين بـود    بويژه مجلس سنا   آمريكا بودند كه نطق سخنرانان در مورد         القول  متفق

تـري در     تظاهرات كوچـك  .  شب ادامه داشت   30/7 بعد از ظهر تا      3 از ساعت    دانشگاه اصفهان 
.  شـركت كننـده داشـت      1500انجام شد كـه حـدود       ) آريامهر سابق (» صنعتي شريف «دانشگاه  

 و به عالوه چند آدمك ديگر كه شناخته نـشدند، سـوزانده            ز، سناتور جاويت  آدمكهاي شاه، كارتر  
  .شد  طوماري در بين جمعيت، دست به دست گردانده مي،طبق گزارشها. شد

و » چپگـرا « شايعات گسترده حاكي از آن است كه درگيريهاي خياباني بـين دانـشجويان          -4
بـا ايـن    . اين مدعا نيـست   منجر به ايجاد تلفاتي شده است اما شاهدي بر          » مسلمان« دانشجويان  

بـه طـور مـشترك اداره       » چپگرا«و هم سه گروه مجزاي      » سازمان دانشجويان مسلمان  «حال هم   
علمـي   هيـأت    شايعات بيشتر كه پس از تماس با      .  را به عهده داشتند    تظاهرات دانشگاه اصفهان  

 در محوطه دانشگاه سالح     چپگراشد حاكي از آن است كه دانشجويان        يد   تأي دانشگاه صحت آن  
تـاكنون  . سالح نخواهند شد   تند كه توسط پاسداران انقالب خلع     كنند و مطمئن هس     نگهداري مي 

گزارش شده است  .  نرسيده است   در اصفهان   انقالب هيچ گزارشي دال بر حضور سپاه پاسداران      
 خواسـته شـده اسـت كـه بـه           ، از اسـتاندار اصـفهان     كه در خالل كنفرانس استانداران در تهران      

مـادامي  « به كارمندان كنسولگري گفتنـد       شهرباني اسلحه بدهد اما رابطهاي شهرباني در اصفهان       
  .اسلحه تحويل نخواهند گرفت» تضمين نشودكه امنيت آنها 

اهللا    به اين شهر مـسافرت نمايـد امـا آيـت           ي م 23 از روز     قرار بود كنسول سابق اصفهان     -5
ي يكي از روحانيون برجسته اين شهر با وي تماس گرفت و از او خواست كـه بـه دليـل                     خادم

خـادمي  . ، سفرش را به تعويق اندازد      از جانب خميني   بطه با اياالت متحده   ممنوعيت برقراري را  
  .»حضور شما در خانه من موجب سرافكندگي خواهد شد«گفت تحت چنين شرايطي 

ر داده شـد     بعد از كندن دو پوستر از جلوي كنسولگري، به كارمندان كنسولگري هـشدا             -6
يـك شـركت بـاربري كـه جهـت          . تواند خطرناك باشد    تالشي براي زدودن پوسترها مي     كه هر 
توانـد    بندي حمل اموال شخصي كنسول قرارداد بسته بود طي تماسي اظهـار داشـت نمـي                بسته

  ».شركت آنها اخطار شده است«كاميون به منزل بفرستد زيرا به 
 تـن از    3 از جملـه     ز مقامـات سـابق اصـفهان       تن ا  45 همچنين متوجه شديم كه حدود       -7

تـصور  . اند و افراد بسيار ديگـري تحـت تعقيـب هـستند             رؤساي اجرايي شهرباني دستگير شده    
هفتـه گذشـته زنـدان      . ريزي شـده باشـد      جمعي آنها براي اين هفته برنامه       رود محاكمه دسته    مي

اكنون مراقبت از زنـدان   هم. اي كشته شدند كه در نتيجه آن عده نيز شاهد آشوبهايي بود  اصفهان
بنابراين نيروهـاي امنيتـي در خيابانهـا كمتـر بـه چـشم              . ها به عهده گرفتند       و دادگاهها را كميته   
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  .خورند مي
. مالقات خود را به تعويـق انداختـه اسـت         » يگاف كم«كنسول سابق   : كننده  تهيهات  ي نظر -8
  ناس                                                                                                          .ه نظريپايان
  

  187سند شماره 
  محرمانه

  1358 ارديبهشت 31 ـ 1979 مي 21  6846 0194 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
گزارش ذيل حاوي اطالعات مربوط به وضعيت ايـران دربـاره مطالـب ذيـل               : خالصه -16
 توسـط    از طرف ايران، صـدور فـرامين در خرمـشهر          آمريكامحدود كردن روابط ايران و      : است

ريزي حمله    وزير سابق در جهت اعالم يك جمهوري، طرح          نخست ، تمايل بختيار  دريادار مدني 
ها در ايران، محكوميـت مقامـات پلـيس بـه           ، جلو كشيدن ساعت   هوايي توسط تيمسار خسروداد   

  .شود  مي يك روحاني، سفير ايران در عراق،شالق و زندان
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:جزييات -22
 در ايـران خواسـت تـا زمـان           از سفير جديد اياالت متحده      وزارت امور خارجه ايران    -الف

اي آمـده اسـت       در بيانيه . بهبود جو سياسي بين دو كشور، سفر خود به ايران را به تعويق اندازد             
يي در آمريكـا  بيانگر دخالت آشكار مقامات  مجلس سناي اياالت متحدهي م17كه قطعنامه روز    

 خواهـد   آمريكـا ديداً در مقابل طرز تلقي مجلس سناي        امور داخلي ايران بوده و دولت ايران ش       
 نقض كننده روابط دوستانه بين دو كـشور بـوده و بـا نامـه       قطعنامه سناي اياالت متحده   . ايستاد

ردن روابط دوستانه بين دو      جهت فراهم ك   آمريكاوزير امور خارجه مبني بر اظهار تمايل دولت         
آميزي توسط مقامـات ايـاالت        افزايد، تداوم چنين نيات خصومت      بيانيه مي . كشور مغايرت دارد  

، دولت ايران را مجبور خواهد نمود تا با توجه به فشار مردم سـتمديده، در روابطـش بـا         متحده
يه همچنين آمده است كه هـدف اصـلي انقـالب اسـالمي ايـران،               در بيان .  تجديدنظر كند  آمريكا

لذا صحبت از حقـوق بـشر امـري         . رهايي مردم از وابستگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است        
  .باشد پوچ و بيهوده مي

  استاندار خوزستاندريادار احمد مدني:  توسط دريادار مدني صدور فرامين در خرمشهر-ب
.  سه بيانيه صادر كرده اسـت      زده خرمشهر   به منظور استقرار نظم و قانون در شهر بندري آشوب         

انـد خواسـته      در اولين بيانيه از تمامي گروههايي كه در داخل شهر، ساختمانهايي را اشغال كرده             
اماكن اشغالي را تخليه كنند و نتيجه اقدامات خود را به اطالع دادستاني عمومي              شده كه تا فردا     

در بيانيه دوم تمام گروههاي امنيتي منحل اعالم شـده و جـايگزيني آنهـا توسـط                 . شهر برسانند 
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هاي غيرمجـاز     در اعالميه سوم حمل و داشتن سالح      . مقامات دولتي و مذهبي مطرح شده است      
 به پادگـان تحويـل داده       بايدنوع اعالم شده و گفته شده اينگونه سالحها         از روز جمعه آينده مم    

  .در اعالميه اخطار شده كه متخلفين شديداً مجازات خواهند شد. شود
 در  روزنامـه كيهـان   : وزير سابق   ، نخست  قصد اعالم حكومت جمهوري از جانب بختيار       -ج

وزير سابق قصد داشت پـس از عزيمـت     نخستنويسد كه شاهپور بختيار وز خود مي شماره امر 
جمهـور قلمـداد      رئـيس شاه، در ايران اعالم حكومت جمهوري كرده و خود را به عنوان اولـين               

در مقاله ذكر شده كه اين اطالعات دست اول در آخرين روزهاي عمـر رژيـم سـابق از                   . نمايد
تيمـسار  . همي كه اطالعات زيادي راجع به وقايع پشت پرده دارد، كسب شـده اسـت              شخص م 

اي كـه توسـط       ي فرمانده سابق نيروي زميني كه در شورش ماه فوريه در حملـه            ا  عبدالعلي بدره 
از اجـراي  چريكها به محل كارش صورت گرفت، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و كشته شـد،            

شـود    گفته مـي  . وزير سابق ممانعت به عمل آورد        نخست نقشه اعالم جمهوري به وسيله بختيار     
ي از زماني كه ستوان يك بوده در جمع درباريها فعاليت داشته است و يكي از                ا  كه تيمسار بدره  

اش را باچند تـن از افـسران           نقشه هنگامي كه بختيار  . »ربار بوده است  خدمتگزاران و ملتزمين د   «
او «.  مواجـه گرديـد    اي   در ميـان گذاشـت بالفاصـله بـا اعتـراض بـدره             ستاد بزرگ ارتـشتاران   

 را بكشد ليكن افـسران      خواست بختيار   او مي .  حمله كرد  ختياراش را بيرون كشيده و به ب        اسلحه
  ».ديگر مانع او شدند

 فوريه موقعي كه فرمانـده ارتـش در         11 و   10در ماه فوريه منابع گزارش دادند كه در شب          
 اي   و بـدره    مقاومت كرد، بين بختيار    مقابل اقدامات به عمل آمده به منظور انتقال قدرت خميني         

. اما منابع مشخص نكردند كه اين مشاجره به خشونت كشيده شده باشـد            . اي درگرفت   مشاجره
ش را روي ميز گذاشته و گفت كه با هر كسي كه قصد مخالفت با قـانون                  كلت اي  آنها گفتند بدره  

 متقاعد  اساسي ما را داشته باشد مبارزه خواهد كرد اما پس از بحث و مشاجره طوالني با بختيار                
كيهان همچنين گزارش كرد كه شاه چند روز قبـل از تـرك ايـران               . شد كه با طرح همراهي كند     

بعـضي مواقـع   «. كـرد   افسرده حال و به طور كلي گيج بود و در روز آخر اغلب گريه مـي    بسيار
» كرد اما شاه هيچ توجهي بـه او نداشـت           افتاد كه شخصي نيم ساعت تمام صحبت مي         اتفاق مي 

 و  نويسد، عليرغم ادامه چنين وضعي، برخي از رجال سرشناس           در ادامه گزارش خود مي     كيهان
  .گويي و چاپلوسي نسبت به شاه را متوقف نكردند افسران ارشد ارتش تا آخرين لحظات تملق

، بختيـار » توطئـه «در ادامه اخبار مربوط بـه       :  طرح حمله هوايي توسط تيمسار خسروداد      -د
 و  ، مهدي رحيمـي   جزئيات توطئه طرح شده بوسيله منوچهر خسروداد       امروز نيز روزنامه كيهان   

در . را فـاش كـرد    » عام مـردم مـسلمان      قتل«، سه تن از افسران ارشد به منظور         اي  عبدالعلي بدره 
 دسـامبر، روز راهپيمـايي مـردم در         10آمده است كه خبر توطئه مـذكور در روز           گزارش كيهان 

بـه  ) گـارد سـلطنتي    ( به وسيله افسري از گـارد جاويـدان        اهللا خميني    به حمايت از آيت    عاشورا
 را   در نظـر داشـت از طريـق هـوا، تهـران             كه خسروداد  افسر مذكور گفت  . ها درز كرد      روزنامه
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عام كند اما بعضي از افسراني كه قـرار بـود در ايـن حملـه                بمباران و تمام تظاهركنندگان را قتل     
ي افسران فرمانده خود آتش      به رو  شركت كنند از همراهي با او امتناع كرده و در پادگان لويزان           

. ، سربازان وفادار به اسـالم را بـه رگبـار بـست            كوپتر  هلي با يك    پس از آن خسروداد   . گشودند
شهر به نـواحي مختلـف      .  گفت كه حمله هوايي به طور مفصل طراحي شده بود          گزارش كيهان 

آهـن،    ، ايـستگاه راه   اي در اطراف شهر نظير ميدان شـهياد          نقاط ويژه  تقسيم شده بود و تانكها در     
نويسد كه     مي كيهان.  مستقر شده بودند تا مانع از فرار مردم از حمله هوايي شوند            گردنه قوچك 

  .شدند شته ميدر صورت موفقيت طرح، صدها و هزاران نفر از مردم ك
، وزير نيرو، اعالم كرد كه از نيمـه شـب جمعـه             تاج. كشد  هايش را جلو مي        ايران ساعت  - ه

او گفت كـه ايـن تـصميم بـه          . هايش را يك ساعت جلو خواهد كشيد         ايران ساعت  79 ي م 26
كـه جـدول زمـاني    وي اضـافه كـرد   . منظور جبران كمبود انرژي در طول روز اتخاذ شده است    

كمبـود بـرق را   ) 1979 سـپتامبر   21( رسيده است تـا پايـان شـهريور          خميني تأييد   جديد كه به  
  .جبران خواهد كرد

 ديروز پنج افسر پليس در دادگاه انقـالب       :  محكوميت افسران شهرباني به شالق و حبس       -و
 به اتهام حمله به مردم در تظاهرات اواخـر سـال گذشـته و همچنـين شـكنجه                   هاناسالمي اصف 

دادگاه همچنين مقرر كرد تـا ايـن        . زندانيان سياسي به حبسهاي مختلف و شالق محكوم شدند        
اند، سـپري     افسران پليس دوران محكوميت خود را در همان زندانهايي كه مرتكب جنايت شده            

  .كنند
براي اولين بـار در تـاريخ ايـران جديـد، يـك             : يت سياسي يك روحاني در عراق     رمأمو -ز

ي اسـت كـه     االسالم دعاي   او حجت . روحاني به عنوان سفير در يك كشور خارجي منصوب شد         
 15 قريب به    اهللا خميني   ت منصوب شده است، جايي كه در آن آي        به عنوان سفير در كشور عراق     

  .سر برده سال در تبعيد ب
  

  188سند شماره 
  محرمانه

  1358 خرداد 1 ـ 1979 مي 22  684619579: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
اطالعات گـردآوري  . اين گزارش حاوي اطالعاتي درباره وضعيت ايران است       : خالصه -16

يي متفـاوت   آمريكـا ها از ديدگاههاي      ديدگاههاي صهيونيست : شده شامل اين موضوعات است    
انتقـاد  » اعـدامهاي عجوالنـه   «ي از   اهللا قمـ     وزير امور خارجه؛ آيـت      يزدي است؛ خالصه سخنان  

 به اتهام    منوچهر وجدي  سرتيپكند؛ از نيروهاي مسلح خواسته شد از مرزها حفاظت كنند؛             مي
 ميليـون بـشكه در روز كـاهش يافـت؛           4فـت بـه     جاسوسي تحت تعقيب قرار گرفت؛ توليـد ن       
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  .ها بايستي از شرايط جديد برخوردار شوند؛ و اخبار متنوع كميته
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:جزئيات -22
 وزيـر امـور     ابـراهيم يـزدي   . هاسـت   ييآمريكـا ها متفاوت با       ديدگاههاي صهيونيست  -الف

   ديـدگاههاي جنـاح صهيونيـست      :ز طي يك كنفـرانس مطبوعـاتي اظهـار داشـت          خارجه ديرو 
 آمريكـا هـا و مـردم        ست و اينكه آنها نبايد به روابط ميان ايراني        آمريكامتفاوت با ديدگاه دولت     

  .لطمه بزنند
اسـتقالل كـشور را در تمـامي        «خواهـد     وي در مورد سياست خـارجي گفـت، دولـت مـي           

» فعاالنه از كشورهاي غيرمتعهد   «تواند    ايران مي . حفظ كند » ياسي، نظامي و فرهنگي   هاي س   زمينه
دولت ايران با كشورهايي كه به تماميت ارضـي ايـران احتـرام بگذارنـد، دوسـت                 . حمايت كند 
اما اگر كسي بخواهد در امور داخلي ما دخالت كند، براي مقاومت در برابر آن تمام   . خواهد بود 

.  بروز كـرد   آمريكا سناي   ي م 17مشكل با صدور قطعنامه     .  كار خواهيم بست   كوشش خود را به   
 يك دخالت آشكار در     وي افزود مسئله اعدامها در ايران يك مسئله داخلي است و قطعنامه سنا            

اي به وزيـر       مي نامه  15 وزير خارجه روز     يزدي گفت سايروس ونس   . امور داخلي كشور است   
هـا را بـه فراموشـي         خارجه ايران فرستاده و در آن ابراز اميدواري شده است كه ايـران گذشـته              

 همچنين گفت كـه     دولت ايران در پاسخ به نامه ونس      .  ادامه دهد  آمريكاسپرده و به همكاري با      
» مجـازات « در مـورد     ست اما اشاره گرديد كه صدور قطعنامه سـنا        آمريكاي با   حاضر به همكار  

 آمريكـا وقتي رژيم سابق در مسند قدرت بـود، دولـت           . پذير نيست   جانيان رژيم گذشته، توجيه   
 گفت دولت ما دولت مردمي اسـت و         يزدي. آورد  صحبتي درباره نقض حقوق بشر به ميان نمي       

از استقالل كشور و منافع آن دفاع خواهد كرد و سناتورها بايد متوجه باشند كه روابط ميـان دو               
 سناتورها بايـد بـه      .»تغييراتي بايد صورت بگيرد   «كشور در يك مرحله جديد قرار دارد و اينكه          

بـه  «. را درك نماينـد   » انقالب «ته از هاي برخاس   احساسات مردم ايران احترام بگذارند و واقعيت      
 ما از ساختار    .» به ايران را به تعويق بيندازند      آمريكاايم اعزام سفير      همين علت ما از آنها خواسته     

شـاه   و روابط آنهـا بـا   آمريكا خبر داريم و از نفوذ صهيونيستها در سياستهاي  آمريكاجناحها در   
دانيم اين مـسئله بـه سياسـت كلـي            ما مي . ما بايد با قطعنامه مخالفت كنيم      -سابق مطلع هستيم  

موضع ما  «. ابراز كنيم خواهيم عدم خشنودي خود را         در مورد ايران ارتباطي ندارد اما مي       آمريكا
 قبل  .»نخواهد زد اي    نامه است و به روابط دوستانه ميان مردم دو كشور صدمه          در خصوص قطع  
 نفر را محكـوم بـه مـرگ كـرده بـود و كنگـره                170، دادگاههاي انقالب حدود     از اعالم القانيان  

براي پيـشبرد  «اي   انگيزهآشكار است كه جناح صهيونيست در رابطه با القانيان        . چيزي نگفته بود  
  .داشته است» منافعش
، وزير امور خارجه طي سـخنان       ابراهيم يزدي : ، وزير امور خارجه   ده سخنان يزدي   گزي -ب

ديروز خود در كنفرانس مطبوعاتي حداكثر تالش خود را براي آرام كردن اوضـاع انجـام داد و                  
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 صدمه خواهـد ديـد و       آمريكاا نيست كه روابط با دولت        بدين معن  آمريكاگفت مباحثه با سناي     
امـا نـاظران سياسـي ايـران        . يي دارد آمريكااينكه پيشبرد عالئق ميان دو كشور بستگي به طرف          

 بـراي   تأثير قرار نگرفتند و اظهار داشتند كه به روابط لطمه وارد شده و اينكه تالش يزدي                 تحت
 اين امر براي يـزدي    .  با شكست آشكار مواجه شده است      از نگاه داشتن در سياسي با واشنگتن      ب

يك ناظر آگاه اظهارعقيده كـرد،      . وزير يك شكست كلي است       معاون نخست  و عباس اميرانتظام  
 مخـالف    همچنين با قطع رابطه بـا مـصر        فت يزدي اين ناظر گ  . تبعيديان در حال خروج هستند    

در خـصوص   .  هر دو را حفظ كنـد       و مراكش  بوده و از آن هنگام تالش كرده ارتباطات با مصر         
 اما در قـم  . مشغول كوشش است  دارد و هنوز هم       او نااميدانه تالش كرده درها را باز نگه        آمريكا

 آنچنان كه بايـد سـرش تـوي حـساب           دهد كه يزدي    چنين نگراني وجود ندارد و اين نشان مي       
معلوم نيست در واقع چه كسي بيانيه وزارت خارجه مبني بـر    . نيست، آنسان كه قبالً اينطور بود     

.  اين كـار را نكـرده اسـت      رسد يزدي    را صادر كرد زيرا به نظر مي       به تعويق انداختن سفر كاتلر    
كند؟ ديپلماتهاي غربي اثري از تهديـد قطـع         گيري مي   چه كسي از طرف وزارت خارجه تصميم      

  . كنند   مشاهده نميآمريكاناگهاني روابط ميان ايران و 
 حضور دارنـد    آمريكا ايراني در    50000. آمريكاها لطمه خواهد زد تا        ياين امر بيشتر به ايران    

. دادن دارند  دست  ها چيزهاي زيادي براي از      ايراني. يي در ايران هستند   آمريكا ولي فقط چند صد   
د بود اما از    تواند انجام گردد، كاهش اعضاي سفارت خواه        تنها اقدامي كه غير از قطع رابطه مي       

.  احتماالً دست به اقدام متقابل خواهد زد، لذا اوضاع براي ايران بدتر خواهد شد     آمريكاآنجا كه   
.  چگونه با عدم حساسيت رهبر ايـران مواجـه شـد           نكته جالب توجه اين است كه قطعنامه سنا       

در ايـن رابطـه فـرد       .  خارجي نـشان نـداده بـود       مسايلگاه قبالً چنين توجهي را به          هيچ خميني
ناظران ديپلماتيك موافقنـد كـه وضـعيت باعـث     . كند كه اين يك نشانه مثبتي است      احساس مي 

كشوري وجود ندارد كه ايران با آن       . رشد ايران در جامعه جهاني شده است        افزايش انزواي روبه  
دهد، در حقيقت يـك        كه ايران بدان عالئم دوستي نشان مي       ساف. ديك داشته باشد  همكاري نز 

. ايران هنگامي از انزوا خارج خواهد شد كه يك كشور باثبـات شـود             . شود  كشور محسوب نمي  
يرانـي  حداقل يك نـاظر سياسـي ا      . اين كشور محتاج يك سياست خارجي فعالتر و جدي است         

به عقيده او روابط بـا بلـوك كمونيـستي نيـز در             . معتقد است كه وضعيت حساستر از آن است       
نكته مهم ديگر آن است كه ايران روابط خوبي حتي با يك كشور عربي              . سطح پاييني قرار دارد   

چنـدان   يك ناظر معتقد است حتي روابط با پاكستان       . چه دست راستي و چه دست چپي ندارد       
جاي تعجب نـدارد كـه ايـران        . جالب نيست و اوضاع كردها عالئق با تركيه را بدتر كرده است           

دير يا زود وارد جنگ با يك كشور همسايه شود يعنـي كـاري كـه همـه دولتهـاي انقالبـي در                       
گـذرد، ناراحـت      توانند از آنچـه در ايـران مـي          ها نمي   قطعاً اسرائيلي . اند  گذشته مرتكب آن شده   

 چيزي كه تعداد زيادي ، در دست نيستاي از پيوستن ايران به جبهه پايداري عرب      نشانه. باشند
توانـد پيمـان ميـان        وضعيت ايـران مـي    . از نيروهاي نظامي ايران را در دسترس قرار خواهد داد         
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  . را به خوبي در هم بشكند و سوريهعراق
ي از  اهللا حـسن طباطبـايي قمـ        آيـت . انتقـاد كـرد   » اعـدامهاي عجوالنـه   «ي از   اهللا قم   يت آ -ج
 فرسـتاده و از      اسـالمي  اي به شوراي انقالب     هاي برجسته مذهبي در مبارزه عليه شاه، نامه         چهره

اهللا   آيـت . توسط اعـضاي كميتـه انتقـاد كـرده اسـت          » هاي بيجا   شكنجه«و  » اعدامهاي عجوالنه «
توصـيف كـرد و گفـت مطـالبي دربـاره اعمـال             » پروا  بي«ها را     تنبيهات انجام شده توسط كميته    

نيده گناهي آنها بـه اثبـات رسـيده، شـ       هاي غيرمنصفانه در مورد زندانيان پس از آنكه بي          شكنجه
آنهـا  . انـد  گـر الگـوي جمهـوري اسـالمي      آمده است كه شرق و غرب نظاره در نامه قمي   .است
دهد، بر اساس اراده خداوند بوده و اينكه همين امـر   اند كه هر آنچه كه در ايران روي مي    متوجه

. موفـق خواهـد شـد     ) حكومـت (نند آيا اين    آنها منتظرند تا ببي   . كند  اصول اسالمي را تقويت مي    
بنابراين ما بايد مراقب نظم خداوندي در خصوص اجراي درست عـدالت بـويژه در مجازاتهـا                 

كاشف به عمل آمده كه حمالتي به منـازل مـردم در طـي شـب انجـام شـده و اثاثيـه و                        . باشيم
جوالنـه كـشته    چندين تن از اشخاص بدون شواهد درسـت، ع        .  است  مايملك آنها دزديده شده   

هاي بيجايي انجام شده كه خداوند آن را ممنوع كرده و اين كار وجهه                همچنين شكنجه . اند  شده
مجازاتها بايستي بر اساس قوانين اجتماعي و شرع بوده و تمـام مـاوقع              . كند  اسالم را خراب مي   

  .در معرض اطالع جهان قرار گيرد
 به گروهي از پرسنل نيروي امام خميني:  تقاضا از نيروهاي مسلح براي حراست از مرزها  -د

دريايي گفت، نيروهاي مسلح اسالمي بايد اهداف انقـالب را از طريـق وحـدت كلمـه محقـق                   
اي بـا     در مـصاحبه   ناخدا حسنعلي خوشنام  . سازند و بايد از تمامي نقاط كشور محافظت نمايند        

 مالقات كردند تا     در قم با خميني     تن از پرسنل پايگاه دريايي خرمشهر      200ارباب جرايد گفت    
 را بـه وي تبريـك بگوينـد و پـشتيباني خـود را بـراي                 )]ص[(سالروز تولد دختر پيامبر، محمد    

  .فاظت از مرزهاي آبي و خاكي ايران اعالم نمايندح
 سـرتيپ دادگـاه   .  به اتهام جاسوسي تحت پيگـرد قـرار گرفـت           منوچهر وجدي  سرتيپ - ه

هـاي     سابق سـتاد اطالعـات ارتـش و مـتهم بـه همكـاري بـا سـرويس                  رئيس،  منوچهر وجدي 
 همچنين متهم بـه حمايـت از شـاه سـابق            وجدي. ، امروز تشكيل شد    و آلمان  ريكاآمجاسوسي  

بنـا بـه    . باشـد    در كـشور مـي     آمريكاجهت حفظ حكومت سركوبگرش در ايران و حفظ منافع          
، وجـدي مـسئول ارائـه اطالعـات بـه            اسالمي تهـران   ئه شده به دادگاه انقالب    كيفرخواست ارا 
 در خصوص مكان يك گروه از چريكهاي فلسطيني كه متعاقباً منجر به اخـراج               مقامات اسرائيل 

 11خود در دادگاه گفـت، تـا        وجدي در سخنان    . باشد  آنها توسط نيروهاي اسرائيلي گرديد، مي     
فوريه يعني روزي كه رژيم شاه سابق سرنگون گرديد، چيـزي دربـاره جنايـات رژيـم پهلـوي                   

كرده مثـل او كـه بـه    چطور ممكن است مردي تحصيل: دادستان كل در پاسخ گفت   . دانست  نمي
 اكثر كشورهاي اروپايي سفر كرده چيزي دربـاره جنايـات شـاه مخلـوع ندانـد در حاليكـه هـر               

  .كودكي خيلي پيشتر از برپايي انقالب در ايران از اين امور خبر داشت
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  . محاكمه هنوز ادامه دارد و تا به حال هيچ رأيي صادر نشده است: كننده تهيهنظريه 
توليت نفت خام به حدود چهار ميليون بـشكه در روز كـاهش پيـدا               :  كاهش توليد نفت   -و

دود يك ميليون بشكه در روز در مقايسه بـا توليـد            دهنده كاهش ح    اين مسئله نشان  . كرده است 
به گفته يك سخنگوي شـركت ملـي        . اي درست پس از پيروزي انقالب است        پنج ميليون بشكه  

 600000او گفـت  .  بـشكه در روز اسـت  3400000 ، حداكثر توليد استان خوزسـتان   نفت ايران 
اين سخنگو همچنـين گفـت روزانـه        . گردد  ون در ديگر ميادين نفتي توليد مي      بشكه در روز اكن   

  .شود  بشكه نفت صادر مي320000
استانداران كشور به همراه وزير كشور روز گذشـته         : ها بايد مجدداً بازسازي شوند         كميته -ز

مشكالت بحث شده در پايتخت طي چند روز گذشـته را بـا              مالقات كردند تا      با خميني  در قم 
وقتـي مـشكالت    . هنمـايي كـسب كننـد     اوي مطرح ساخته و در مـورد آنهـا از وي كمـك و ر              

  تـشريح شـد، گفـت       بـراي خمينـي    هاي انقالب از طرف احمد صدر حـاج سـيدجوادي           كميته
اند اگرچه اكنـون الزم اسـت آنهـا را بازسـازي و پاكـسازي       شده تأييد ها توسط خود وي       كميته
اي كه بايـد مفيـد        ها ثابت كردند به اندازه       اظهار تأسف كرد كه در برخي موارد كميته        امام. نمود

عـالوه بـر    .  كنار گذاشـت    بايد همه آنها را  در عين حال اين بدان معنا نيست كه         . باشند، نيستند 
هـا بايـد از شـرايط      بنـابراين كميتـه  . ارتش كشور به سربازان ملي و پاسدار ملي نيازمنـد اسـت          

مناسب و جديدي برخوردار شوند و اين به عهده روحانيون و شوراهاي انقـالب و اسـتانداران                 
  .است كه طرحي را براي تحقق اين امر تدارك ببينند

  :ار متنوع اخب-ح
 مركز پلـيس در سراسـر كـشور         162 و    كالنتري و سه پست ژاندارمري در تهران       29 )الف(

  .اند شروع به كار كرده
هـيچ چـارت جديـد و يـا         .  مركـز پلـيس در ايـران وجـود دارد          21اساساً  : كننده نظريه تهيه 

جالـب توجـه    . ت مركز پليس منتشر نشده اسـ      29جزئياتي تاكنون درباره فهرست محل      
هاي جديد كداميك هستند و اينكه محوطه سفارت هنـوز بـه              خواهد بود كه ببينيم محل    

  .عنوان يكي از آنها در فهرست آمده يا خير
 گزارش داده كه طرحهايي در دست اسـت كـه            يكي از اعضاي جبهه ملي     صر نجمي ا ن )ب(

 و دو گروه ديگر را از جمله جنبش و جامـا بـه يكـديگر نزديـك نماينـد تـا                      جبهه ملي 
  .مقاصد جبهه كه در حال حاضر از محبوبيت برخودار نيست، تقويت گردد

ي، دادسـتان كـل     اهللا محققـ     توسـط آيـت    هاي انقالب شيراز     ديروز مسئله انحالل كميته    )ج(
.  مورد بحث قـرار گرفـت       و نمايندگان پاسداران انقالب تهران     اي انقالب شيراز  دادگاهه

از ايـن پـس گـزينش       . در اين جلـسه حـضور داشـتند       » روشنفكران«همچنين برخي از    
ته سه نفره از ميان نمايندگان روحـاني         توسط كمي  پاسداران انقالب ] سپاه[داوطلبين، در   

  .و روشنفكران انجام خواهد گرفت
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  189سند شماره 
  محرمانه

  1358 خرداد 2 ـ 1979 مي 23  6846 0196 79: شماره گزارش
  .يس.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
اطالعـات  .  گزارش اطالعات مربوط به وضـعيت جـاري در ايـران           )محرمانه (:خالصه -16

اعدامها از  تأييد نگار، اعدام چهار افسر، آزاد شدن يك روزنامه: تهيه شده شامل موارد ذيل است 
 تهديـدي بـراي امنيـت، محكـوم نمـودن           ، وجود سالح در ايـالم     لي م دموكراتيكجانب جبهه   

  .شود و اخبار متفرقه امپرياليسم و صهيونيسم از طرف دانشجويان، ناوگان تجاري، ايراني مي
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزئيات -22
 گزارش داده است كه چهار تن از افـسراني          روزنامه كيهان .  چهار افسر محكوم شدند    -الف

 شركت داشتند، توسـط يـك دادگـاه نظـامي بـه اتهـام               كه در اجراي حكومت نظامي در تهران      
روزنامـه  . و حـوادث مـشابه آن محكـوم شـدند         » جمعه سياه «عام هشتم سپتامبر      شركت در قتل  

اي نكـرده     كه محكوميتها را گزارش كرد، به نوع مجازات تعيين شده براي اين افراد اشاره  كيهان
سـرهنگ  : اين چهار نفـر عبارتنـد از      . مجازات متداول براي چنين جنايتهايي اعدام است      . است

ر و سـروان    يار محمـود معمـا      ، ستوان ، ستوان دوم سيدناصر موسوي     مقدم دوم محمدباقر لطيفي  
اه اين روزنامه همچنين گزارش داده است كه دو افسر ديگر نيـز در دادگـ              . مرتضي ناصر خاكي  

  .در حال محاكمه هستند
 يـك افـسر      يك افسر اطالعاتي و سرتيپ پـرورش       سرتيپ وجدي :  اين افسران عبارتند از   

و » تـاي «يي  آمريكـا اي كه توسط يك ژنرال         در جلسه  يك نماينده دادگاه گفت وجدي    . ساواك
كت به منظور بحث درباره توطئه خنثي كردن انقـالب تـشكيل شـده بـود، شـر        » سپهبد برومند «

  . بوده استجدي مسئول انتقال اطالعات به اسرائيلاو اضافه نمود كه و. كرده است
رش كرده است كه دو تن از افسراني كـه در           يك منبع ديگر گزا   ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

يـار     و سـتوان    سـرهنگ دوم مقـدم     ؛انـد   دادگاههاي انقالب محاكمه شدند به مرگ محكوم شده       
  .رداي درباره اينكه آيا حكم آنها تاكنون اجرا شده است يا نه، نك منبع اشاره. رمحمود معما

  سال و ستوان دوم موسوي9 به  سروان ناصر خاكي  .  ديگر زندان بوده است    محكومينحكم  
  . سال زندان محكوم شدند7به 

منبـع  . هاي نظامي يا مـشاغل دولتـي محـروم شـدند     هر دو نفر براي هميشه از داشتن پست  
 سال حـبس    12 به    سال و سرتيپ رضا پرورش     15 به    گزارش كرد كه سرتيپ وجدي     همچنين

  .آنها نيز از داشتن شغلهاي رسمي در آينده محروم شدند. محكوم شدند
نگار و روشنفكر برجسته ايراني توسـط         ه روزنام  بخاش لشائو: نگار   آزادي يك روزنامه   -ب
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 روز شـنبه بـه   بخـاش . هاي انقالب آزاد شده و ظاهراً آزاد است كه كـشور را تـرك كنـد        كميته
 دسـتگير شـد و بعـد از اعتـراض نـسبت بـه گـرفتن                 هنگام ترك كـشور در فرودگـاه مهرآبـاد        

 برده شد و پس از چند سـاعت         ش به كميته مركزي منتقل، سپس از آنجا به زندان قصر          پاسپورت
  . آزاد شد

با گزارش قضيه روز بعد به هنگام حضور در كميته مجـدداً دسـتگير شـد و قبـل از اينكـه                      
  .شته شدچند ساعتي را بدون امكان ارتباط با بيرون، در زندان قصر نگهدا، باالخره آزاد شود

. افسر گزارشگر نتوانسته اسـت دليـل دسـتگيري وي را دريابـد            ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
شده است كه او تـاكنون كـشور را    تأييد اند اما  منابع خبري نيز علت اين مسئله را روشن نكرده        

  .ترك كرده است
 و  ملـي دموكراتيـك سـخنگوي جبهـه   : كنـد  يمـ  تأييد   اعدامها را   جبهه دموكراتيك ملي   -ج

. هـاي قبلـي دفـاع كـرد         عنصر مؤسس آن ديروز در يك كنفرانس خبري از اعدام وزراي كابينه           
ي اظهار داشت كه هر وزيري كه در دوران ارتش عليه منافع ملي اقـدام كـرده                 دفتر هدايت متين 

  . شد بايد اعدام شودبا
ي به خصوص در پاسخ به سئوال در مورد وزير پيشين اطالعات در دولت شريف               دفتر متين
اي بوده است كه مـسئول كـشتار مـردم ايـران               عضو كابينه  ي تهراني ل اظهار داشت كه عام    امامي

  .ست و همه وزراي كابينه نيز به همين ترتيب مسئول هستندا
  درصـد سـاكنان ايـالم      90 تـا    80مجموعـاً   :  تهديدي براي امنيت است    هاي ايالم    اسلحه -د

 روز يكـشنبه اعـالم       سرگرد اصـغرزاده    شهرباني ايالم  رئيساين مطلب را    . داراي اسلحه هستند  
هـا    اي بسيار بااهميـت اسـت همـه اسـلحه            اظهار داشت از آنجا كه ايالم منطقه       اصغرزاده. نمود

 او همچنين خاطرنشان كرد كه سـاكنين ايـالم        . آوري شود   بايستي توسط يك كميته موقتي جمع     
در حل مشكالت خـود از راههـاي قـانوني اسـتفاده كـرده و از                بايد با مراجعه به مراكز قانوني       

  .اي پرهيز كنند حلهاي قبيله راه
هـزاران دانـشجو در دانـشگاه       . كننـد    دانشجويان، امپرياليسم و صهيونيسم را محكوم مي       - ه
ظـاهراتي در محوطـه دانـشگاه        و صهيونيسم را محكوم كردند و طـي ت         آمريكا امپرياليسم   تبريز

 را جهـت  آمريكـا  و سناي    تظاهركنندگان همچنين اقدام كارتر   .  را به آتش كشيدند    آمريكاپرچم  
آنهـا خواسـتار    . هاي آزاديبخش در كشورهاي جهان سوم محكوم كردنـد          درهم شكستن جنبش  

ييهاي باقيمانده در ايران شدند و حمايـت قـاطع خـود را از حكومـت                آمريكامه  بيرون راندن ه  
مـردم  .  اتفـاق افتـاد    تظاهرات مشابهي نيز در منطقه آسـتارا      .  اعالم داشتند  اسالمي و امام خميني   

 تظـاهرات كردنـد و تبليغـات         در خليج فـارس    آمريكاعليه ظهور مجدد هواپيماي حمل و نقل        
تظاهركنندگان همچنين پـرچم  . امپرياليستي عليه محاكمات دادگاههاي انقالب را محكوم كردند       

امپرياليـسم در كـشور     » آشـام   خون« را به آتش كشيده و خواستار نابودي همه وابستگان           آمريكا
  .شدند
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خطوط كشتيراني ملي آريا ديروز طرحهايي را بـه منظـور   : شود  تجاري ايراني مي    ناوگان -و
جايگزين سريع همه كارمندان خارجي در كشتيهايش اعالم نمـود و اضـافه كـرد كـه در حـال                    

. هـاي گونـاگون دريـايي تحـت آمـوزش هـستند              دانشجوي ايراني در حوزه    400حاضر حدود   
هـاي    جويان ايراني قبل از اينكه جهت گذرانـدن دوره        سخنگوي آريا اظهار داشت كه اكثر دانش      

طبق نظـر سـخنگوي     . تخصصي به خارج اعزام شوند در مؤسسات ايراني آموزش خواهند ديد          
هـاي كـانتينردار بـا ظرفيـت           كشتي است كه شامل كـشتي      36مزبور ناوگان تجاري ايران داراي      

وي اظهار نمـود كـه ايـن    . شود  مي برابر آبي خاكي6 تن و به عالوه     19000 تا   4760متغير بين   
طبق .  هستند  و بنادر خليج فارس    ، ژاپن آمريكاها اكنون مشغول حمل بار بين بنادر ايران،           كشتي

اظهارات منابع ناوگان تجاري، از شروع جنبش انقالبي و اعتصابات فلج كننده در ايـران كـه در     
هاي   اي كاهش يافته و اكثر كشتي       و پاييز گذشته رخ داد، تجارت به شكل قابل مالحظه         تابستان  

  .اند غربي نيز بيكار بوده
اي به مدارس خصوصي دستور    با صدور بخشنامه   وزارت آموزش و پرورش   ) 1: ( متفرقه -ز

خـشنامه بايـستي از آغـاز تـرم تابـستاني           اين ب . داده كه كالسهاي دخترانه و پسرانه را جدا كنند        
از چند تن از مسئولين مدارس در مورد بخشنامه اخير سـئوال شـد امـا                . مدارس به اجرا درآيد   

  .جواب دادن واهمه داشتند آنها از
ـ      2 برآورد كرده است كه حدود        انجمن روانپزشكي در ايران    )2( اك در   ميليون معتاد بـه تري

 كنترل كشت خشخاش اقداماتي نظير قسمتكشور وجود دارد و پيشنهاد كرده كه ايران بايد در  
  .  به عمل آوردتركيه

 اسـت و مقـدار مـواد    200000 ترياك كـه حـدود   مصرفاين آمار از كوپنهاي صادره براي  
دهـد كـه      نـشان مـي   مخدري كه توسط پليس از قاچاقچيان گرفته شده به دست آمده اسـت و               

 ميليون  36با احتساب اين مسئله كه جمعيت ايران        .  ميليون معتاد در كشور وجود دارد      2حدود  
 نفر يك نفر معتاد است كه اين يـك نفـر هـم              18نفر است اين آمار بدين معني است كه از هر           

  .باشد جوان مي
كـرده اسـت كـه اعـدام         تأكيـد    اي  با انتشار بيانيه   نمايندگي ايران در سازمان ملل     هيأت   )3(

 به دليل يهودي بودن وي نبوده، بلكه اعـدام او            بازرگان معروف ايراني، در تهران     حبيب القانيان 
  .به خاطر جنايتهايي است كه مرتكب شده است

 افشا كرده است كـه       اسالمي تهران  ب يك افسر ارتش در خالل محاكمه در دادگاه انقال         )4(
 فرمانـده نيـروي زمينـي، دسـتور داده بودنـد كـه مـسير راهپيمـايي                  شاه پيشين و ژنرال اويسي    

  . گذاري شود  مين1978 دسامبر 11در » عاشورا«
 پيشين يك شركت مهندسي در پايتخت به دادگاه گفت كه           رئيس سرهنگ محمدباقر لطيفي  

او در دادگاه اظهار داشت     . ش از اطاعت فرامين سرپيچي كرده بودند      ا  او و افراد تحت فرماندهي    
  .عام مردم قهرمان خود امتناع كرديم ما از قتل
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  190سند شماره 
  1358  خرداد2 ـ 1979 مي 23  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  5378ـ   تهران،آمريكاسفارت : از
  ييآمريكاريزي شده ضد تظاهرات برنامه: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
هاي محلي چاپ شـده   ر روزنامهي د م25 و  24يرهاي تظاهرات هر دو روز      مس:  خالصه -2

هـاي     در برابر سفارت خاتمه خواهد يافت، لحن رسـانه         ي م 25است، طبق اين برنامه تظاهرات      
تر شده است، ارزيابي ما اين است كـه            خصمانه  نسبت به اياالت متحده    ي م 23گروهي از صبح    

انقالب ايران خواهان خشونت نيست، امـا تمايـل دارد كـه ادعاهـاي مربـوط بـه                  دولت موقت   
بار كه منجر      در امور ايران را پراهميت جلوه دهد، امكان وقوع حوادث خشونت           آمريكادخالت  

. ما در حال اتخاذ تدابير امنيتـي بيـشتر هـستيم          . به حمله به سفارت گردد، همچنان جدي است       
  .صهپايان خال

آميـز از سـوي گروههـاي          مسيرهاي راهپيمايي اعتراض   ي م 23هاي گروهي صبح       رسانه -3
ماهيت .  اعالم كردند  ي م 25 و   24 در مورد ايران را براي روزهاي        آمريكامخالف قطعنامه سناي    

گـذارد كـه    قي نمـي گونـه شـكي بـا    هيچ) كنيم تأكيد مي( گونه  ها چنان است كه هيچ      اين اعالميه 
به تصميمات گروههاي سياسي جهـت مبـارزه و درگيـري        ) حداقل(دولت موقت انقالبي ايران     

 4 بعـد از ظهـر از   4 در ساعت   مي 24رات  طبق برنامه، تظاه  . ييان تن داده است   آمريكامجدد با   
 25 ( شـهريور  17نقطه در شمال و جنوب سفارت شروع شده و با راهپيمايي به سـمت ميـدان                 

ختم )  بلوكي سفارت  6خان زند تقريباً در فاصله        شهريور سابق واقع در تقاطع روزولت و كريم       
  . شود مي

شـود از برابـر سـفارت در خيابـان       آغـاز مـي  دو مسير كه يكـي از آنهـا از دانـشگاه تهـران      
 بعد از ظهر از     6 تا   5 ما انتظار داريم كه جمعيت بين ساعت         .دگذر  جمشيد و روزولت مي    تخت

 توسـط مجاهـدين اسـالمي و حـزب           مي 24دعوت براي راهپيمايي    . مايندبرابر سفارت عبور ن   
  .صورت گرفته است) سازمان خميني (جمهوري اسالمي

 اسـفند در نزديكـي      24 و    صبح از ميدانهاي ژالـه     8 در ساعت    ي م 25 روز    راهپيماييهاي -4
ـ           دانشگاه تهران  و احتمـاالً   : هـم خواهنـد پيوسـت     ه   آغاز شده و هر دو مسير در برابر سفارت ب

، نگرانيهـايي   سازي  كارخانه شايعه .  صبح به اينجا خواهند رسيد     10تظاهركنندگان حدود ساعت    
 ي مـ  24امـا بـراي     .  بوجـود آورده اسـت     ي مـ  25را در بين كاركنان محلي ما درباره راهپيمايي         

 در شمال سفارت و نه در مقابل آن خاتمه خواهد يافـت             ي م 24نگراني ندارند، زيرا راهپيمايي     
 كه شود شود و توسط گروههايي هدايت مي   و از طرف ديگر بعد از ساعات كار اداري انجام مي          

   .كنند از دولت موقت انقالب حمايت مي
رسد كه اين راهپيمايي تهديدات كمتري نسبت به راهپيمايي           با توجه به موارد باال به نظر مي       
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جمعه در بر خواهد داشت، زيرا راهپيمايي روز جمعه اقدام شوقي است كه مستقيماً بـه طـرف                  
  .گيري شده است سفارت نشانه

آميـز برگـزار      خواهد كه تظاهرات هر دو روز را صلح          ايران مي   ما معتقديم كه دولت موقت    
 در امـور داخلـي      آمريكـا نظر خود بر دخالـت         اي در جهت اعالم     نمايد و از آن به عنوان وسيله      

.  و ايران داشـته باشـد      آمريكاايران استفاده نمايد به طوري كه زيان خيلي كمي به اساس روابط             
 ي مـ  25هاي ناهمگون سياسي در ايران در راهپيمايي           كليه گروهها از طيف    مشكل اينجاست كه  

كننـد كـه يكـي از         ها خاطرنـشان مـي      روزنامه(شركت خواهند كرد كه احتماالً شامل فلسطينيها        
تجـاري   در ساختمان قـديمي      مسيرهاي راهپيمايي در آن روز مستقيماً از برابر سفارت فلسطين         

 ماركسيست كه ممكن است بـه دنبـال ايجـاد تحريكـاتي             فداييانو  ) ، عبور خواهد كرد   اسرائيل
  . گردد براي بر هم زدن اوضاع باشند نيز مي

ت كننده ديگر اين است كه در واقع ديگـر رهبـران برجـسته مـذهبي درخواسـ                  مسئله نگران 
اللهي چنـين      هيچ آيت  ي م 23آميز برگزار شود ولي تا ظهر         نمودند كه راهپيمايي آرام و صلح       مي

ثبـات    اوضـاع نـسبتاً بـي     .  منتشر نكـرده اسـت     ي م 25 و   24هاي    اي در رابطه با راهپيمايي      بيانيه
يي مبـدل بـه   آمريكاهدفي توسط عناصر ضد خواهد بود و ممكن است هر خشونت جزئي و بي 

كارمندان سياسي سـفارت بـه      . شود كه نوعي حمله عليه سفارت را در پي داشته باشد          اي    جرقه
اي توسـط رهبـران مـذهبي مبنـي بـر             كننـد كـه انتـشار بيانيـه         رابطين مذهبي خود يادآوري مي    

  .تواند بسيار مفيد باشد درخواست از راهپيمايان جهت حفظ آرامش مي
 در حال حاضـر     ، جو تهران  زنامه جاويت  از طرف ديگر به جز اصطكاكهاي حاصل از قطع         -5

  . چندان سنگين نيست
 مربوط به ويزاي تحـصيلي      مسايل مي كارمند كنسولگري كه      23به طور مثال، در صبح روز       

دهد شاهد گفتگـويي بـود بـه ايـن صـورت كـه دو تـن از                    را در محل درب سفارت انجام مي      
 رئـيس  نمودنـد بـه ماشـاءاهللا كاشـاني          معرفي مي  ي م 24خود را رهبر راهپيمايي     دانشجويان كه   

مجاهدين محافظ سفارت مراجعه نموده و اطالع دادند كه باطري بلندگوهاي آنها در حال اتمام               
اين دو نفر سپس درخواسـت نمودنـد كـه اگـر امكـان دارد          . است و تاكنون عوض نشده است     

 را بايد در بايگـاني تـاريخ پيـدا    پاسخ كاشاني. ندگوهاي خود را به برق سفارت متصل نمايند     بل
  .كرد

 به بعد حداقل تعداد     ي م 24 بعد از ظهر روز      3 در مورد مسئله امنيتي، سفارت از ساعت         -6
بـه اسـتثناي    (سـفارت   كل مجموعه كاركنـان     . پرسنل الزمه را در محوطه نگهداري خواهد كرد       

كه فعالً در نزديكي ساختمان مركزي سفارت سكونت        ) فرماندهي و ارتباطي   -گروههاي امنيتي 
 در زمـين    آمريكا و   دارند، تمام روز جمعه را در يك دوره مسابقات تنيس بين سفارت انگليس            

، شركت خواهند كرد و لذا در ساعات بحرانـي،     واقع در شمال تهران    سفارت انگليس در قلهك   
  .پرسنل سفارت در حوالي سفارت نخواهند بود
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 كـه بـدين وسـيله        تهـران  -5301مطابق گزارش شـماره     : ات كارمند اداره حفاظت   ي نظر -7
  : باشد ي ما به شرح زير ميشود، وضعيت امنيت تكميل مي

 كارهاي ساختماني براي مقابله بـا تروريـسم در محـل سـاختمان مركـزي                ي م 25تا قبل از    
دربهاي فوالدي رو به بيرون در جاي خـود قـرار دارنـد و قـرار اسـت كـه               . تكميل خواهد شد  

  . دربهاي داخلي ضدانفجار طي دو روز آينده نصب شوند
هـا در تمـام       كليه پنجـره  . گردند  ه حفاظ پنجره نيز نصب مي     هاي ضدگلول   در اين هفته جعبه   

  .اند هاي حفاظ شده  هطبقات داراي ميل
براي طرح خروج اضطراري تهيه     ) Kضميمه  (هاي جديد دفاعي در داخل سفارت          طرح -8

. يي توزيـع خواهـد شـد   آمريكـا آن توسط كاردار در بين كارمندان  تأييد شده و امروز و پس از    
اي نظيـر     به هنگام وقـوع حملـه     » روش عملياتي «اي تشكيل داد تا در مورد          جلسه كاردار امروز 
 ي مـ 25 و 24جمعي به سفارت كه ممكن است در روز      فوريه يا يك حمله دسته     14حمله روز   

  . نظر نمايد رخ دهد، تبادل
وي در نظر دارد مالقات فرداي خود با وزير امور خارجه، دولت موقت ايران را تحت فشار 

 فوريه يا يك    14رار دهد تا به صورت مسلحانه و مستمر مداخله نمايد و مانع از تكرار وقايع                ق
در حال حاضر بيش از . حمله همگاني توسط مردم به ساختمان مركزي و محوطه سفارت گردد 

اندازهاي فراواني در قـسمت       هاي دستي و نارنجك     آور و مهمات، كلت      نارنجك گاز اشك   900
  .جود استحفاظت سفارت مو

هاي كوچك ايمـن    امنيتي پرسنل درون ساختمان مركزي در مقابل سالح  مأمور به عقيده    -9
مـا  . باشـند   زا ايمـن نمـي      خواهند بود اما در برابر انفجارها يا استفاده گـسترده از وسـايل آتـش              

 ايـم و بـه زودي در نزديكتـرين مكانهـاي الزم             سوزي را سه برابر كرده      تجهيزات مقابله با آتش   
  . هاي فرار و نردبانهاي تاشونده قرار خواهيم داد پنجره

ييهـا اينجـا دفتـر    آمريكا.  ما وضعيت دفاعي خود را به حداكثر خواهيم رساند ي م 25تا روز   
  .نهند نام مي» ها قلعه آپاچي«مركزي را 

 در ساختمان   ي م 25 و   24و در روزهاي    . باش هستند    تفنگداران دريايي در حالت آماده     -10
يي و آمريكا، در حدود سي ي م25زي حاضر و مشغول به كار خواهند بود و در روز جمعه    مرك

در سـاختمان مركـزي حاضـر       ) يعني دو نفر اپراتور تلفن و راننـده كـاردار         ( كارمند   3همينطور  
  . خواهند بود

تمام اين اقدامات براي دفاع     . محافظين قراردادي نيز در محوطه سفارت حاضر خواهند بود        
نشاني و مخابرات سر كار خواهند بود تا به عنوان رابط بـا               قسمت آتش . فارت الزم هستند  از س 

ييان ديگر غايب خواهند بـود و       آمريكا همانطور كه ذكر شد كليه       .دولت موقت ايران عمل كنند    
                                                 .راه است به سفارت برنخواهند گشت به تا هنگامي كه سفارت اعالم ننمايد كه اوضاع رو

  ناس



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

416

  191سند شماره 
  1358 خرداد 3 ـ 1979 مي 24  محرمانه

   تهران،آمريكاسفارت : به  131898 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  5378تهران : مرجع

  ييآمريكابرنامه تظاهرات ضد: موضوع
  )تمام متن ـ محرمانه( -1
 ما از سفارت به خاطر تمهيداتش جهت بهبود وضـعيت امنيتـي سـفارت و طرحهـايش                  -2

  .كنيم  مكان به مناسبت روز تظاهرات مقرر شده تمجيد ميبراي تخليه پرسنل سفارت تا حد ا
هاي شما جهـت تـأمين        در عين حال ما از پاسخهاي دولت موقت ايران براي تأمين خواسته           

وزير  وزير يا يزدي  نخست بنابراين اگر ممكن است لطفاً با بازرگان      . امنيت بيشتر خشنود نيستيم   
  : خارجه درخواست مالقات اضطراري نموده و نكات ذيل را مطرح كنيد

 همانطور كه دولت ايران متوجه خواهد شد، اين دولت نهايت تـالش خـود را بـراي                  -الف
داشـته و از واكـنش احـساسي و يـا            بهبود روابط به عمل آورده و عالئق را در حد عـادي نگـه             

 يـا   آمريكـا ما توانايي كنترل مطالب مطبوعات      . وده است انگيز در حد امكان پرهيز نم       سوءتفاهم
  .كنگره را نداريم

ايم تا تصوير منطقي از حوادث ايـران    در عين حال ما نهايت تالش خود را به كار بسته     -ب
هايي را كه با ايران در آنها شـريك   يي منافع مشترك و نگرانيآمريكاارائه داده و به همه احزاب      

  .م تشريح نماييمهستي
رسد بـر اسـاس       يي در ايران كه بيشتر آنها به نظر مي        آمريكا ما از پديده رو به تزايد ضد       -ج

ما متوجـه هـستيم كـه    . سوءتفاهمات عمومي نسبت به طرز تلقي اين دولت است، متأثر هستيم       
ج دولت موقت ايران با محدوديتهاي زيادي مواجه بوده و از تالشـها بـراي تعـديل جـو متـشن                   

  .كنيم موجود استقبال مي
انداز اين مسئله نگران هـستيم كـه تظاهراتهـا احتمـاالً سـالمت پرسـنل                   ما جداً از چشم    -د

خواهيم اقدامات بيـشتري را بـراي         ما از دولت ايران مي    .  را تهديد كند    در تهران  آمريكاسفارت  
همچنين ما عميقاً تقاضا داريم كه . ت مدنظر قرار دهدتأمين حفاظت در شرايط مملو از احساسا

 و پرسـنل آن     آمريكاجهت حفاظت از محوطه سفارت       تعداد كافي پرسنل امنيتي منضبط و كارا      
  .تأمين گردد

خواهيم كه اقداماتي براي جلوگيري از تبديل احتمالي تظاهرات مقرر بـه               ما به عالوه مي    - ه
، به عمـل    آمريكاونت به واسطه مورد تهديد واقع شدن موارد مذكور در خصوص سفارت             خش
  .آيد

 در عين حال ما برخي نكات را با سفارت ايران در اينجا به صـورت اضـطراري مطـرح                    -3
  كريستوفر                                                                                                  .خواهيم كرد
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  192سند شماره 
  محرمانه

  1358 خرداد 3 ـ 1979 مي 24  68460197 79: شماره گزارش
     تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي .  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  متخصص در امور امنيت ملي اياالت متحده آمريكا گرازيني.بي.اي: كننده گزارش افسر تهيه
  هالند. جي.  السرهنگ وابسته دفاعي اياالت متحده آمريكا: مقام مسئول تأييدكننده

  ، وابسته خارجيوابسته دفاعي دفتر  اعضاي  و  سفارت كارمندان  محلي،  خبري  هاي رسانه: منبع
  1979 مي ،عيت ايرانوض: موضوع

ص ايـن گـزارش دربرگيرنـده توضـيحات و اطالعـاتي در خـصو             ) محرمانه: ( خالصه -16
ي مبنـي   اهللا خلخال  ادعاي آيت : اين اطالعات شامل موارد ذيل است     . شرايط حاكم بر ايران است    

، ]عـرب  [ بـا گـروه ايـران خلـق        بر استعفا از رياست دادگـاه، گفتگوهـاي اسـتاندار خوزسـتان           
اي نظامي، اعدام يك سرباز و چند سرهنگ، رسيدگي به پرونده يك            ممنوعيت دستگيري نيروه  

هاي افسران اعدام شده پليس، حمايت  ه  اسالمي، پرداخت حقوق به خانوادزن در دادگاه انقالب
ماندهان ارتش   از بخشهاي مختلف ارتش، ديدار فر      وزير  نخستبازديد    از عفو عمومي،   بازرگان

يي آمريكاهـاي ضـد    ي به كمك به آوارگان افغاني، تظاهرات      اهللا روحان  ، اشاره آيت  با امام خميني  
  .    ريزي شده براي امروز و فردا برنامه

  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  )  محرمانه: ( جزييات-22
بـه گـزارش منـابع مختلـف        : ي مبني بر استعفا از رياست دادگاه      اهللا خلخال  ادعاي آيت ) الف

وال اينجاست كه آيا    ئس. ي ادعا كرده است كه از رياست دادگاه استعفا داده است          اهللا خلخال  آيت
 استعفا داده است يا خيـر؟        از رياست دادگاه انقالب    - آقاي خون  -ياهللا صادق خلخال   واقعاً آيت 

ال پاسـخ   ئوي و همسر وي به اين س      اهللا خلخال  بر اساس گزارشات واصله از منابع، شخص آيت       
وال ئ صـراحتاً بـه ايـن سـ    اهللا خميني دهند؛ اين در حالي است كه كميته مركزي و آيت          مثبت مي 

، رسد كه به جاي خلخالي      چنين به نظر مي   . نمايند  دهند و موضوع را تكذيب مي       پاسخ منفي مي  
 مـاجراي خلخـالي   . ار مشكل شـود   ، وزير امور خارجه، دچ    رقيب لفظي وي يعني ابراهيم يزدي     

در طول اين چند ماهه نزاع لفظي شـديدي         . هنوز يكي از داستانهاي مبهم انقالب اسالمي است       
 از   اولين كسي نبود كه استعفاي خلخـالي       البته يزدي .  به وجود آمده است     و يزدي  بين خلخالي 

، وزير كـار، نيـز دو هفتـه پـيش، متعاقـب             كرد؛ داريوش فروهر   تأييد   رياست دادگاه انقالب را   
، ضـمن  ي و بي نظميهـاي زنـدان قـصر   اهللا كاظم شريعتمدار   آميز به آيت   انتشار يك مقاله توهين   

، خاطرنشان كرده بود كه جالد آتشين بايست از رياست دادگاه انقـالب عـزل               انتقاد از خلخالي  
 تالش كرده است كه بـا انجـام          به بعد، خلخالي   گيري داريوش فروهر   از زمان اين موضع   . گردد
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اي كـه      در بيانيـه   خلخالي. يك سلسله اقدامات منطقي و معقول، خود را از اين اتهام مبرا نمايد            
ورزيـده و خـود    تأكيد گيريهاي قبلي خود  روز گذشته در مطبوعات منتشر شد مجدداً بر موضع        

كنند كه در همين زمـان، ضـمن برقـراري          اما منابع گزارش مي   .  اعظم خطاب كرده بود    رئيسرا  
 در دفـاع از     خلخالي. تماس با منابع خبري، اعالم كرده است كه از اين سمت استعفا داده است             

گونه حكمي مغاير با  ده هيچ تا جايي كه من اطالع دارم، بن      «اقدامات خود تصريح كرده است كه       
ام و بدون دليل و مدرك حكـم مـصادره هـيچ امـوالي را                مباني و دستورات اسالم صادر نكرده     

و  كننـد و قـضات نيـز تفكـر          دادگاههاي انقالب از قوانين اسـالمي تبعيـت مـي         . ام  صادر نكرده 
زارشـگران   گ ».كـنم   مدار دارند و مـن بـراي آنهـا آرزوي موفقيـت مـي              نگرشي مذهبي و اسالم   

، همين مواضع را از      در قم   نيز شب گذشته در تماس با همسر آقاي خلخالي         خبرگزاري رويترز 
ي شب گذشته از سمت     اهللا خلخال  آيت«كرده است كه     تأكيد   همسر خلخالي . اند  زبان وي شنيده  

البته وي همواره يك قاضي مذهبي خواهد بود؛ قـضات شـبيه پزشـكان         . خود استعفا داده است   
 امـا آقـاي خلخـالي     . تواند به آنها بگويد كه از اين به بعد پزشك نبـاش             كس نمي  هستند و هيچ  

 در ادامـه علـت      همسر خلخالي » .غ تدريس برود  ا بازگشته و مجدداً به سر     قصد دارد به شهر قم    
 عنوان كرده و خاطرنشان كرده است كه عموم مردم با           اين استعفا را جاروجنجالهاي آقاي يزدي     

وي در ادامـه    .  تظاهرات بر پا خواهند كـرد       حمايت كرده و بر عليه يزدي      تمام توان از خلخالي   
 نيست و او نيز فرمـان       كس مسلط تر از خلخالي     در زمينه قوانين اسالمي، هيچ    « افزوده است كه  

همسر » .فاقد هرگونه خطا و اشتباه است     خدا را به اجرا درآورده است و قدر مسلم فرمان خدا            
.  صـورت گرفتـه اسـت       با موافقت امام خمينـي     كرده است كه استعفاي خلخالي     تأكيد   خلخالي

يكي از منبع .  در اين شرايط، اين استعفا را نخواهد پذيرفت خمينيديگر منابع بر اين باورند كه       
چنان در دادگاه     هم خلخالي«گونه تصريح كرده است كه براساس استنباط وي،          ارشد قضايي اين  

كنـد كـه    هـيچ تفـاوتي نمـي   . گيري نمايد  مت كناره  فعال خواهد بود، حتي اگر از اين س        انقالب
رود نـه     اين، سيستم است كه بـه ايـن سـمت مـي           .  در اين جايگاه باشد يا فردي ديگر       خلخالي

 انقالبـي   پيـر  سروب«  هم چنان    كرده است كه خلخالي    تأكيد    سخنگوي كميته مركزي نيز    ».افراد
 در اين سمت خواهـد مانـد        يك منبع گزارش داده است كه احتماالً خلخالي       . خواهد بود » ايران

 در اين   به هر ترتيب، ابقاء خلخالي    . البته تا مادامي كه جور اشتباهات ديگران را به دوش بكشد          
در صـورتي كـه     .  را فـراهم خواهـد آورد      سمت موجبات ناراحتي و تكدر خاطر ابراهيم يزدي       

 برخالف ادعاي خود، از اين سمت استعفا ندهد، دليل عمده آن چيزي نيست جز عدم                خلخالي
اي را فراموش كرده باشد كـه يـك           نكته ممكن است يزدي  . محبوبيت وزير امور خارجه در قم     

  .  استخميني برادرزاده منبع براي ما ذكر كرد؛ مبني بر اين كه همسر خلخالي
، استاندار   احمد مدني  دريادار: ]عرب [ با گروه ايران خلق    گفتگوهاي استاندار خوزستان  ) ب

، حـدود  »افـراد غيرمـسئول  « كرد كه به منظور خلع سـالح  خاطرنشاناي  ، در مصاحبه  خوزستان
وي در . انـد   منتقل شـده  به خرمشهريكصد نفر از پرسنل نيروي دريايي از پايگاه دريايي بوشهر       
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ما به هر قيمت ممكن بايست صلح و امنيت را به استان خوزسـتان  « كرد كه    تأكيد   اين مصاحبه 
ادامه دارد و    همچنان    خلق عرب خوزستان   سازمان وي افزوده است كه گفتگوها با        ».بازگردانيم

بينـي شـده     سالح عموم مردم، مهلت مناسبي پيش      به موازات تداوم اين گفتگوها، به منظور خلع       
كرده است كه چنانچه شواهد و قراين حاكي از اين باشد كه افـزايش مهلـت    تأكيد  مدني. است
داشت، قدر مـسلم ايـن مهلـت تمديـد     ثيرات مثبت و مطلوبي به دنبال خواهد     أبيني شده ت   پيش

استفاده باشد، قطـع     خواهد شد اما در صورتي كه درخواست تمديد مهلت صرفاً به منظور سوء            
وي تصريح كرده است كه صرفاً به افرادي        . باشد  به يقين پاسخ به درخواست كامالً مشخص مي       

افـراد خـارج از ايـن    مجوز حمل سالح داده خواهد شد كه در مسير انقالب قدم بردارند و بـه                
  .         جرگه، هرگز سالح داده نخواهد شد

، دادسـتان كـل كـشور، اخيـراً         مهـدي هـادوي   : ممنوعيت دسـتگيري نيروهـاي نظـامي      ) ج
اي منتشر كرده است مبني بر اين كه نيروهاي پاسدار انقالب و كميتـه حـق دسـتگيري                    اطالعيه

دادستان ارتش نيز از نيروهاي ارتش خواسته است كه به ايـن بيانيـه              . نيروهاي نظامي را ندارند   
بايست فارغ از هرگونه دغدغـه فعاليـت     ارتش مي «در بيانيه مزبور آمده است كه       . تمكين نمايند 

  : در اين بيانيه موارد ذيل مطرح شده است» .نمايد و نيروهاي آن بايد در امنيت كامل به سر برند
  . يا اخطاريه بدون حكم رسمي، از درجه اعتبار ساقط استهرگونه احضاريه و  -1
دستگيري نيروهاي نظامي صرفاً بـه دسـتور دادسـتان ارتـش و يـا افـسر فرمانـده اداره                     -2

  . دادستاني ارتش امكان پذير خواهد بود
 و يـا    حكم دستگيري نيروهاي نظامي بايست به امضاي دادستان عمومي دادگاه انقـالب            -3

  . ه رسيده باشدئيمعاون قوه قضا
 دستگيري نيروهاي نظامي منوط به امضاي حكم توسط دادسـتان دادگـاه             در شهر تهران   -4

باشد تا از اين طريق، فرايند دستگيري توسـط دادسـتان نظـامي و يـا پلـيس نظـامي                  مي انقالب
  . دمستقر در دادگاه صورت گير

در صورت عدم حضور افسر فرماندهي نيروهاي مسلح يـا ژانـدارمري، اخـذ موافقـت                  -5
  .  ضروري استدادستان دادگاه انقالب

در اين بيانيه صراحتاً قيد شده است كه نيروهاي پاسدار و كميته تحت هـيچ شـرايطي حـق                
البته اين موضوع با بيانيه اداره دادسـتاني        . ند ندار  را مداخله در فرايند دستگيري نيروهاي نظامي     

  :كرده است كه تأكيد ارتش در تناقض است؛ اين اداره در بيانيه خود
دستگيري نيروهاي نظامي صرفاً توسط افسر مسئول ارتش و يا در صورت نياز توسـط                )1(

ه دادسـتاني   گيرد كه البته فرد دستگير شـده تحويـل ادار           نيروهاي پاسدار و يا كميته صورت مي      
  . انقالب خواهد شد

در مورد باال، الزم است هماهنگي كاملي بين پاسداران و نيروهاي كميتـه و افـسران و                  )2( 
  . نيروهاي ارتش وجود داشته باشد
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  . مسئوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل در شهرها برعهده دفاتر دادستان ارتش است )3( 
ها قيد نـشده ايـن مطلـب اسـت كـه تمـامي                ر اين بيانيه   آنچه د  )محرمانه: (كننده  تهيهنظريه  

فرماندهان و اعضاي ارشد نظامي بايد به مجـرد دريافـت هرگونـه خبـر در خـصوص فعاليـت             
  .        برسانندضدانقالبي و يا خرابكارانه نيروهاي تحت امر خود، مراتب را به اطالع دادگاه انقالب

 مـشهد يـك سـرباز را بـه          روز گذشته دادگاه انقـالب    :  و چند سرهنگ   اعدام يك سرباز  ) د
 كـه  سرباز هادي زمـاني . اعدام و چهار سرباز ديگر را به حبس با مدتهاي مختلف، محكوم كرد         

 بامـداد بـه     2 سـاعت    گناه در جريان انقالب محكوم به اعدام شده بود، در          به جرم قتل مردم بي    
  . وسيله جوخه آتش، تيرباران شد

 يار و ستوان     عبارت بودند از سرهنگ دوم محمدباقر لطيفي مقدم        افراد اعدام شده در تهران    
  .      ذشته اجرا شد كه حكم اعدام آنها در روز گمحمود معمار

براي اولين بـار پـس از پيـروزي         :  اسالمي رسيدگي به پرونده يك زن در دادگاه انقالب       )     ه
خانم دكتـر   .  مورد رسيدگي قرار گرفت    انقالب اسالمي پرونده يك زن در دادگاه انقالب مشهد        

 در داخل و خـارج  ، به جرم همكاري با ساواك   مشهد ، استاديار دانشگاه فردوسي   مهوش نيكجو 
از كشور در خصوص گزارش بر عليه دانشجويان و اساتيد و مشاركت در سركوب دانشجويان،       

 و  علمي دانشگاه فردوسـي هيأتديبي، اخراج از أحبس توي به يك سال  . گناهكار شناخته شد  
  .       انفصال هميشگي از مشاغل دولتي محكوم شد

، به گفتـه سـرهنگ مجللـي      : ه هاي افسران اعدام شده پليس        پرداخت حقوق به خانواد    ])و[
 اعدام   دسته از افسران پليس كه به دستور دادگاه انقالب         هاي آن    پليس ملي ايران، خانواده    رئيس
سـرهنگ  . اند، حقوق سرپرست خانوار خود را به طور تمام و كمال دريافت خواهند كـرد                شده

خود برند نيز حقوق   افزوده است كه آن دسته از افسران پليس كه در بازداشت به سر مي              مجللي
 وي. را دريافت خواهند كرد چرا كه بازداشت بودن الزاماً به معناي محكوميت هميشگي نيست             

 نفر از افسران پليس، با جايگاههاي مختلف، در         700كرده است كه در حال حاضر حدود        تأكيد  
برند و اين در حالي است كه جايگـاه شـغلي كنـوني آنهـا در حـال حاضـر          بازداشت به سر مي   

 با اشاره بـه قتـل برخـي افـسران پلـيس در جريـان پيـروزي                   سرهنگ مجللي  .مشخص نيست 
هـاي    انقالب، خاطرنشان كرد كه بر اساس مقررات پليس، حقوق اين افراد بايست بـه خـانواده               

  .     آنها پرداخت گردد
كند كه از اعطـاي       مي تأكيد   بازرگان مهدي   وزير  نخست:  از عفو عمومي   حمايت بازرگان ) ز

. نمايـد   اند استقبال و حمايت مـي       عفو عمومي به تمامي افرادي كه با رژيم سابق همكاري داشته          
كرد كه عفو عمومي،  تأكيد گفت،  سخن مي ساي دانشگاهها در تهران   ؤوي كه براي گروهي از ر     

 بازرگـان » .ه در غير اين صورت بازسازي ملي محقق نخواهـد شـد    چرا ك «امري ضروري است    
اظهار داشت كه مشكالت و موانع بسيار زيادي از زمان رژيم سـابق بـراي دولـت مطبـوع وي                    
باقي مانده است و حل برخي از اين مشكالت مستلزم كمك گرفتن از افرادي است كه در حال               
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خواهم كه صبر انقالبي پيشه كننـد؛ مـا در            من از عموم مردم مي    «. اند  حاضر از كار منفصل شده    
اي جز صبر و فداكاري       بريم و چاره     كشور به سر مي    خترين برهه از تاري    حال حاضر در حساس   

كرده است كه دولت وي يك دولت موقت است و صرفاً وظيفه دارد كه            تأكيد    بازرگان ».نداريم
پرسي ملي، تهيه و تدوين يك قانون اساسي جديد، ايجاد            همچون سازماندهي يك همه    مواردي

مـن همـواره بـر ايـن        «. گذاري و برگزاري انتخابات عمومي را محقق نمايـد         يك مجلس قانون  
ام كه به مجرد تحقق اين موارد، دولـت مـن قـدرت را بـه دولـت ديگـري                      كرده تأكيد   موضوع

        » .واگذار خواهد كرد
اولين مراسم رسـمي نظـامي عـصر روز         :  از بخشهاي مختلف ارتش    وزير  نخستبازديد  ) ح

 از بخشهاي مختلف نيروهاي      بازرگان وزير  نخستدر جريان اين مراسم،     . گذشته برگزار گرديد  
وي از ساختمان مركزي ارتـش      . مسلح جمهوري اسالمي و پرچمهاي آنها بازديد به عمل آورد         

، وزيـر   نخـست در جريان بازديـد     . يز بازديد كرده و با فرماندهان ارشد ارتش نيز مالقات نمود          ن
 وزيـر    وزير امور خارجـه، حـاج سـيد جـوادي           ستاد ارتش، ابراهيم يزدي    رئيس  فربد سرلشگر

 وزيـر كـار و امـور اجتمـاعي و چنـد تـن ديگـر از مقامـات كـشوري                      كشور، داريوش فروهر  
  .كردند  را همراهي ميوزير نخست
ي، فرمانـده نيـروي زمينـي       اهللا فالح  سرهنگ ولي : ديدار فرماندهان ارتش با امام خميني     ) ط
، به اتفاق معاونين و فرماندهان بخشهاي مختلف نيروي زميني روز سه شنبه به ديدار امام                ارتش
  .     رفته و در خصوص مسايل مختلف مربوط به ارتش، با وي بحث و گفتگو كردندخميني
، كـه گفتـه   اهللا صـادق روحـاني   آيـت : ي به كمك به آوارگان افغاني اهللا روحان  اشاره آيت ) ي
 است، اظهار داشته است كه روحانيون ايران به مردم           اسالمي شود از اعضاي شوراي انقالب      مي

وي در گفتگو بـا     . كنند كه يك انقالب مذهبي در كشور خود به راه اندازند            ك مي  كم افغانستان
 خواسته است كه فعاالنه در امور كشورهاي همسايه          بازرگان وزير  نخستمنابع خبري از دولت     

ـ ، كـي  هروي ضمن محكوم نمودن دولت نورمحمـد تـ        . مداخله نمايد  ،  افغانـستان جمهـور  يسرئ
شرايط كنوني حاكم بر آن كشور را با شرايط حاكم بر ايـران در زمـان پيـروزي انقـالب قابـل                      

مداخله ما، ماهيتي كامالً مـذهبي دارد و قـصد   «وي تصريح كرده است كه   . مقايسه دانسته است  
كمك به مـردم    .  نيز پياده نماييم   تانداريم همان روشي كه در ايران در پيش گرفتيم را در افغانس           

     ».، چه شيعه و چه غير شيعه، رسالتي است كه اسالم بر دوش ما نهاده استمسلمان افغانستان
يي در  آمريكاطي دو هفته اخير جنبشهاي سازمان يافتـه ضـد         : ييآمريكاتظاهراتهاي ضد ) ك

مردم بـاني و مـسبب بـسياري از كمبودهـاي موجـود در انقـالب       . حال شكل گيري بوده است  
انـد كـه موضـع        افزون بر اين، مطبوعات گزارش داده     . دانند   مي آمريكااسالمي را اياالت متحده     

كرد و   منوط به تصحيح عمل    آمريكادولت ايران اين است كه برقراري روابط خوب بين ايران و            
 مـي   25 و   24قـرار اسـت در تـاريخ        . سـت آمريكاتغيير رويه از سوي دولـت ايـاالت متحـده           

شود كه بين چند هزار        برگزار شود؛ برآورد مي    آمريكاتظاهراتي در مقابل سفارت اياالت متحده       
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 بـا   آمريكـا اين در حالي است كـه سـفارت         . ركت نمايند تا يكصد هزار نفر در اين تظاهرات ش       
ارتـش انقالبـي   . توجه به شكل امنيت فيزيكي جديد خود، بيشتر به يك دژ نظامي شـبيه اسـت      

ما در حال   . محافظ سفارت در محل مربوطه حاضر است و، البته در زبان، آماده دفاع از سفارت              
  .         حاضر در انتظار آغاز تظاهرات هستيم

  
  193ند شماره س

  محرمانه
  1358 خرداد 3 ـ 1979 مي 24  6846 198 79: شماره گزارش

  .سي.  واشنگتن دي،يسازمان اطالعات دفاع: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  ييآمريكا تظاهرات ضد:موضوع

اوي اطالعـاتي در توصـيف تظـاهرات         ايـن گـزارش حـ      )بنـدي   بدون طبقـه   (:خالصه -16
 روي داد، تظـاهرات آرام،      آمريكـا  مي در مقابل سفارت      24 است كه در     يي در تهران  آمريكاضد

كننـدگان مبنـي بـر ضـرورت خـروج            پرجنب و جوش بوده و آشـكارا بيـانگر تمايـل شـركت            
  .ها از ايران بود ييآمريكا
  . حذف شده است21 تا 17  از-17
 به وقت محلي اولين گروه تظاهركنندگان بـه         15:20حدود ساعت   ) محرمانه(: جزئيات -22

. طـاووس حركـت كردنـد     رسيده و از سمت غرب به شرق خيابان تخـت        آمريكامقابل سفارت   
 در دسـت داشـته و       اهللا خمينـي     تـصاوير آيـت    و آمريكـا جمعيت پالكاردهايي در مخالفـت بـا        

هـا،   ييآمريكـا ، مـرگ بـر   »ات برگـرد    يانكي به خانه  «دادند مثل؛     شعارهاي متنوع انقالبي سر مي    
مـا  «يـسي چنـين بودنـد؛       شعارهاي انگل . » نابود است  آمريكااسالم پيروز است،    «؛  مرگ بر كارتر  

كنـيم و يـانكي بـه          را محكوم مي   آمريكاكنيم و به شدت مداخله        ميتأييد  را   گروههاي اسالمي 
 آنها با شعار و فريادهاي خود بخـشي از نيروهـاي   .»ات بازگرد، ما به شما احتياجي نداريم          خانه

طي تالشي آشكار براي ارضاي جمعيت گارد مجاهدين ما را به حدي به هيجان آوردند كه آنها    
 را كه در مقابل ميله سفارت در اهتزاز بود، پـايين            آمريكاو يا احساس همدردي با مردم، پرچم        

اي نديـد و بـدان        پرچم اصلي واقع در مركز محوطـه چمـن صـدمه          . آورده و به جمعيت دادند    
ان پاره پاره شـد و همزمـان فريـاد شـادي            پرچم مزبور متعاقباً توسط تظاهركنندگ    . دست نزدند 

 مجاهدين مشاهده كرد كه پرچم به پايين كشيده شده، شـفاهاً            رئيسوقتي  . (جمعيت بپا خاست  
طـي انجـام ايـن عمـل،        ). دو محافظي را كه مرتكب اين كار شده بودند، مورد مالمت قرار داد            

اولين مـوج   . نگه داشتند فارت  نيروهاي انتظامي، جمعيت را در خيابان و به دور از ديوارهاي س           
 20در فاصـله زمـاني      .  دقيقه در مقابل سفارت بـه طـول انجاميـد          40تظاهرات به مدت حدود     

اي كه اوضاع آرام شد برخي از مجاهدين پوستري را در مقابل محـل ميلـه پـرچم مقابـل                      دقيقه
 بـه ايـن     كـرد   يك ايراني جوان كه متن آن را براي مجاهدين ترجمه مـي           . سفارت نصب كردند  
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 گـروه دوم  16:20در سـاعت   .عمل اعتراض نموده و از ميله باال رفـت و پوسـتر را پـاره كـرد                
. شدند   در مقابل اين گروه تعدادي زن چادري ديده مي         .تظاهركنندگان به مقابل سفارت رسيدند    

 دقيقه طـول كـشيد و گروههـايي از مـردان بـا شـعارهايي آنهـا را همراهـي                     5رژه زنان حدود    
و » ايهـا  تـوده « مجاهدين توسط جمعيت مطلع شد كه رئيساي در راهپيمايي  در نقطه . دندكر    مي

 و اينكه اگر هر يك از آنها به         هستند در ميان جمعيت در حال نزديك شدن،          هم »ها  كمونيست«
ايـن  . باالي ديوار سفارت برود او بايد به مردانش دسـتور تيرانـدازي بـه سـوي آنهـا را بدهـد                    

 در  . مجاهدين را در تمامي مـسير تظـاهرات همراهـي كـرد            رئيس ARMA. شددستورات صادر   
گونـه خـسارت و تلفـاتي         هيچ :باشد  توجه مي   ها در گذشته نكات ذيل قابل       مقايسه با راهپيمايي  

مشاهده نشد اگرچه هنگامي كه نيروهاي كمونيست و اسـالمي شـعار مـرگ بـه يكـديگر نثـار                
تعداد . وضعيت كنترل جمعيت خوب بود. تاب كردندكردند، چند مشت به سوي همديگر پر مي

 كمونيـست   150در يك نقطه حدود     . شد   تن تخمين زده مي    150000 تا   10000جمعيت حدود   
هنگامي كه راهپيمايان اسالمي مانع از ادامه مسير آنها بـه طـرف جلـو شـدند، در مقابـل درب                     

هاي   ر تيتر يكي از روزنامه    د. ورودي موتورپول تا محوطه سفارت دست به تحصن نشسته زدند         
 از ايـن نـوع در روز        يشد نوشته شده بود كه راهپيمـايي ديگـر          عصر كه در خيابانها توزيع مي     

راهپيمايي روز جمعه برگزار شود و اين اولين اعالن در مـورد            قرار بود   . شنبه تكرار خواهد شد   
روزهـاي پنجـشنبه و   . برگزاري راهپيمايي در روز شنبه است كه اولين روز هفته اسالمي اسـت          

هـا    پوشش خبري گـسترده از طـرف رسـانه        . شوند  هفته محسوب مي   جمعه ايام تعطيالت آخر   
دو دستگاه دوربين سيار تلويزيون درست در دو طـرف سـاختمان كنـسولي قـرار                . مشاهده شد 

يـك نفـر   . زد  تجاري مجهز از يـك فاصـله دور در منطقـه گـشت مـي          كوپتر  هليداشت و يك    
پس از مدت   . صد داشت در مقابل درب موتورپول عكسبرداري كند، بازداشت شد         هنگامي كه ق  

  .اي ديده باشد آزاد كردند كوتاهي نيروهاي اسالمي او را بدون آنكه صدمه
معناي .  است انقالب تركيب نيروي عادي محافظ ما از سپاه پاسداران -1 :كننده  ات تهيه نظري

اين گاردها همان گروهي بودند كه پرچم را پائين كـشيده و            . تقريبي آن گاردهاي انقالبي است    
  .يي را به جاي آن باال بردندآمريكاپوستر ضد

 بعداً گزارش گرديد كه در پوستري كه به جاي پـرچم مـا برافراشـته شـد تـصوير يـك                      -2
ـ    . شيطان با بوقها نقش بسته بود        و در ديگـري پـرچم اسـرائيل   آمريكـا رچم در يك بوق يـك پ

  .نقاشي شده بود
 به طور كلي راهپيمايي با توجه به عبور گروههاي مختلف از مقابل سفارت بـه اشـكال                  -3

 به  اي   به جمعيت داده شد راهپيمايي وضع بسيار زننده        آمريكاوقتي پرچم   . شد  متفاوت انجام مي  
هـا بـه محوطـه سـفارت          دوباره هنگامي كه گزارش شد يك گـروه از كمونيـست          . خود گرفت 

به جز اين دو مورد راهپيمـايي عمـدتاً بـا           . نزديك شدند، تشنج در ميان جمعيت فزوني گرفت       
  .نظم و مديريت خوبي برگزار گرديد
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  194سند شماره 
   1358 خرداد 4 ـ 1979 مي 25  محرمانه

  5449 ـ  تهران،آمريكادفاعي دفتر وابسته : از
  فوري ـ  سي . واشنگتن دي،  اطالعات دفاعيسازمان: به

        تهران،وابسته دفاعي آمريكا هالند. جي.  السرهنگ: كننده افسر تهيه
          تهران،وابسته دفاعي آمريكاهالند .جي.ال سرهنگ: مقام مسئول تأييدكننده

   تهران ، آمريكا،اعضاي سفارت و كارمندان دفتر وابسته دفاعي: منبع خبر
  يي   آمريكاتظاهرات ضد: موضوع

 تظـاهرات  اين گزارش دربرگيرنده اطالعاتي در خـصوص         )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16
 در اعتـراض بـه سياسـتهاي         در تهران  آمريكا در مقابل سفارت اياالت متحده       79 مي   25مورخ  
 آغاز شـد و  8:45اين تظاهرات در حدود ساعت     . باشد   نسبت به ايران مي    آمريكاته و حال    گذش

گونه مجروح و يا تلفاتي به دنبال نداشت؛ اين در           اين راهپيمايي هيچ  .  پايان يافت  13در ساعت   
ورد شده  كنندگان حداقل بين يكصد و پنجاه تا دويست هزار نفر برآ           حالي بود كه تعداد شركت    

  . است
  . اند  حذف شده21 تا 17 از -17
رساني صورت گرفته بود، در       همانطور كه از قبل نيز اطالع      )بندي  بدون طبقه : ( جزييات -22
 در مورد   آمريكاآميز نسبت به سياستهاي اياالت متحده          يك تظاهرات اعتراض   79 مي   25تاريخ  

. ، بـه اجـرا درآمـد     بازرگـان  - در محكوميت دولت خميني    يه اخير مجلس سنا   ايران، به ويژه بيان   
 آغـاز شـود كـه البتـه         10ريزيهاي صورت گرفته قرار بود اين تظاهرات در سـاعت             طبق برنامه 

  . زودتر از اين زمان آغاز گرديد
 سكوهاي تلويزيوني در كنار سكوي مخصوص سـخنگو در نزديكـي درب             8:40در ساعت   

 به صورت نمادين به     ٭گين و ب  ساي جمهور كارتر  ؤآدمكهاي ر . ورودي روزولت استقرار يافتند   
نطقه وارد شـد كـه       يك دستگاه اتوبوس بزرگ در حالي به م        8:45در ساعت   . دار آويخته شدند  

  سرباز مجاهدين بود؛ اين سربازان مجهز به تجهيزات نظامي از قبيـل تفنگهـاي              61حامل تعداد   
 بودند و همگي در موقعيتهـاي اسـتراتژيك نـسبت بـه محوطـه      1-تيرها ام   ، يوزي و هفت    3-ژ

 نفـر   1000 گروهي متـشكل از حـدود        8:50در ساعت   . داخل ساختمان سفارت استقرار يافتند    
تـا سـاعت    . نوشته در دست داشتند، در مقابل سفارت حاضر شدند          حالي كه پالكارد و پارچه    در

سپس يك آخوند با اسـتفاده از       .  تمامي خيابانهاي منتهي به سفارت مملو از جمعيت شد         9:209
 حـدود  9:25كننـدگان تـا سـاعت     تعداد تجمع. كردبلندگو شروع به صحبت با جماعت حاضر        

 بودند  آمريكاها حامل پيامهايي بر عليه اياالت متحده         نوشته  پارچه. شد  مي نفر تخمين زده     4000
                                                                 

  . م.وزير اسرائيل جمهور آمريكا و نخست رئيس ٭
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 مجلس جنگ اسـت، انحـراف و        آمريكاسناتورهاي احمق، خفه شويد، مجلس سناي       : از جمله 
 منحـرف اسـت، مـا از دولـت          آمريكاتبعيض، انقالب اسالمي برنده ميدان است، مجلس سناي         

 پليس انقالبي ايران، در حالي كه لباس فـرم   رئيس،  سرهنگ مجللي .  متنفر هستيم و غيره    آمريكا
گزارشـات حـاكي از     . به تن داشت در مجاورت درب ورودي موتورپول سفارت مشاهده شـد           

 مجاهـدين بـه وابـسته دفـاعي         رئـيس . باشـد    مي  در دانشگاه تهران   10ت  شليك گلوله در ساع   
اند تا اجازه ندهند كـه عناصـر           را محاصره كرده   گزارش داد كه نيروهاي اسالمي دانشگاه تهران      

ضبط  3-ژبضه سالح   در اين اثنا، دو قبضه سالح يوزي و دو ق         . فداييان از دانشگاه خارج شوند    
  . و مصادره شد
 يك جماعت گسترده از مـسير دانـشگاه در حـالي بـه منطقـه رسـيد كـه                    10:10در ساعت   

نيروهاي حفاظت سفارت از    . كنندگان آن در حال خواندن سرود ملي جديد ايران بودند          شركت
هـاي    سـخنراني  10:40تـا سـاعت     . كنندگان خواستند كه هيچ نوع پرچمي را آتش نزننـد          تجمع

 اسرائيل و   ، شوروي آمريكازيادي ايراد شد و آدمك عمو سام به همراه پرچمهاي اياالت متحده             
  .به آتش كشيده شدند

 ارائه شد و متعاقـب آن       ي در حمايت از فلسطين    اسرائيل يك سخنراني ضد   11:35در ساعت   
. كنندگان كم كم پراكنده شدند       تجمع 12در ساعت   .  به آتش كشيده شد     و كارتر  آدمكهاي بگين 

كنندگان از طريق خيابـان تخـت جمـشيد در حـال دور شـدن از                   اي از تجمع    در حالي كه دسته   
يي آمريكاداسـالمي و ضـد  سفارت بودند، يك گروه از كمونيـستها در حـالي كـه شـعارهاي ض         

 تايي، به داخل    23 رديف   4يك كاروان موتورسوار، متشكل از      . دادند، جلو آنها را گرفتند      سرمي
پـس از متفـرق شـدن       . جماعت كمونيست حركت كـرد و موفـق شـد آنهـا را پراكنـده نمايـد                

كنندگان در مقابل سفارت، گروه كمونيـست مجـدداً در مقابـل درب ورودي موتورپـول                 تجمع
يكـي از سـربازان مجاهـدين       .  با گروههاي مـسلمان پرداختنـد      بحثسفارت گردهم آمده و به      

اين اقدام سـرباز مجاهـدين ضـمن جلـب توجـه            . عصباني شده و سه گلوله هوايي شليك كرد       
همراهان، خشم مافوق بيرحم او را به دنبال داشت و در نتيجه افسر مافوق، با زدن يك لگد بـه                    

كننـدگان   تعداد تخمينـي تجمـع  .  تظاهرات به پايان رسيد13در ساعت  . كردسرباز، وي را تنبيه     
آن هـم توسـط سـرباز       (صرفاً سه شـليك هـوايي       . در خالصه ابتداي گزارش مطرح شده است      

 نفـر   150تعداد نيروهاي حفاظـت داخـل سـفارت حـداكثر           . صورت گرفت ) عصبي مجاهدين 
پيراموني سفارت به ازاي هر يك متر يـك         اين در حالي است كه اگر در محيط         . شود  برآورد مي 

  .محافظ مستقر شود، حداقل سه برابر اين تعداد نيروي محافظ نياز خواهد بود
 را پـايين     متحـده  در جريان تظاهرات روز گذشته، نيروهاي حفاظت سفارت پرچم ايـاالت          

 كنندگان يك پوستر سپس تجمع. كشندكنندگان دادند تا آنها پرچم را به آتش ب       آورده و به تجمع   
ي به جاي پرچم نصب كردند؛ البته در اثناي نـصب ايـن             اسرائيلضد -ييآمريكا ضد نوشته  پارچه

صبح امروز، طناب و ميله پـرچم تعميـر و          . پارچه نوشته، طناب و ميله پرچم را تخريب كردند        
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ضمناً بـا اسـتفاده از گـريس و روغـن،            مجدداً بر فراز ميله مخصوص نصب شد؛         آمريكاپرچم  
ميلـه پـرچم    . گونه آسيبي نديـد    پرچم سفارت هيچ  . كاري شد   بخشهاي پاييني ميله پرچم روغن    
 بـه محـل     10:30اينجانـب در سـاعت      . استفاده قرار نگرفـت    اصلي مسطح سفارت، امروز مورد    

ر گرفتـه و  اقامت موقت سفير رفـتم و مـشاهده كـردم كـه اقامتگـاه هـدف ورود عـدواني قـرا             
پرچمهاي مربوط به دفتر وابسته دفاعي، ارتش، نيروي دريايي و نيروي هوايي به سـرقت رفتـه                 

هـا، در     اين پرچمها به منظور استفاده در آينده نزديك در يك مراسم مربوط بـه وابـسته               . (است
ي البته پرچمهاي مربـوط بـه دفتـر وابـسته دفـاعي و نيـرو             .) اقامتگاه موقت گذاشته شده بودند    

 وابسته دفاعي شخصاً درب     9در ساعت   . هوايي پيدا شدند اما اثري از مابقي پرچمها يافت نشد         
 بـه   واردشـوندگان بنـابراين، قـدر مـسلم       . قفل كرده و وروديها را امتحان كرده بـود         اقامتگاه را 

فرمانده حفاظت سفارت شخـصاً بـه خـاطر         . اقامتگاه، از عناصر حفاظت داخلي سفارت هستند      
وي خاطرنشان كـردم كـه پـرچم ايـاالت متحـده             اينجانب به . ن حادثه عذرخواهي كرد   بروز اي 
توان آن را عوض كرد اما اين حقيقت كه يكي از             ست و مي  آمريكا به منزله نماد و سمبل       آمريكا

 بـه دزدي  يي، اقـدام آمريكـا با ورود به اقامتگاه قفل شـده مقامـات       » نيروهاي حفاظت سفارت  «
 نيز جماعتي متـشكل     16در ساعت   . بنمايد، چيزي نيست كه به راحتي به فراموشي سپرده شود         

يي آمريكا نفر با تجمع در مقابل سفارت، اقدام به طرح شعارهاي ضـد            2000 تا   1000از حدود   
  . سفارت مشغول شعار دادن هستند اين گروه همچنان در مقابل. نمودند
 تا كنون وابـسته دفـاعي بـا دقـت           1978 دسامبر   24از تاريخ   ) مانهمحر (:كننده  تهيه اتنظري

به نظر اينجانـب، تجمـع      . ها را رصد كرده است      هرچه تمامتر، از نزديك تظاهراتها و راهپيمايي      
 بـوده  ترين راهپيمايي در اين منطقه از شـهر تهـران     در مقابل سفارت، گسترده    79 مي   25 مورخ
اي بـر      البته در عين اين كه نظم قابل مالحظه        ؛اين تجمع بسيار خصمانه بود    جو حاكم بر    . است

آمدنـد و شـعارهايي بـه زبـان فارسـي و              دستهاي مشت كرده باال مـي     . اين تظاهرات حاكم بود   
اينجانـب پـس از همـاهنگي بـا دو سـرباز            . شد  انگليسي به صورت منظم و هماهنگ مطرح مي       

 داشتند، قـسمتهاي زيـادي از تظـاهرات را از طريـق        فوت 6مجاهدين، كه هر يك قدي حدود       
به اين دو سرباز گفته شده بـود كـه در صـورت بـروز هرگونـه                 . ديوار پيراموني مشاهده نمايم   

بـر  . حادثه و يا آسيب به اينجانب، فرمانده آنها شخصاً دو سرباز را هدف گلوله قرار خواهد داد  
 نيـستيم؛ مـا     آمريكـا ما دشمن مردم    « بود كه    ها اين عبارت حك شده      نوشته روي يكي از پارچه   

رسد كه اين ديـدگاه، موضـع خيـل           چنين به نظر مي   » .كنيم  فقط با دولت احمق شما دشمني مي      
تعداد زيادي از ايرانيان، هم در داخل سفارت و هم          .  باشد آمريكاكثيري از مردم ايران نسبت به       

ديـك شـده و پـس از احاطـه وي، بـه زبـان فارسـي و               در خارج سفارت، به وابسته دفـاعي نز       
 را دوست دارند امـا      آمريكاكردند كه آنها شخص وابسته دفاعي و مردم            مي خاطرنشانانگليسي  

آنهـا  رسيد كه در نگـاه        به نظر مي  .  نيز بدتر   كارتر جمهور  رئيس، دولتي بد است و      آمريكادولت  
 به يـك انـدازه منفـور تلقـي          اسرائيلو  ) كمونيستها (، روسيه )البته نه مردم آن    (آمريكادولتهاي  
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وال پاسخ نداده است كه بـه چـه دليـل سـفارت             ئها به اين س     هنوز هيچ يك از ايراني    . شوند  مي
گيرد در حالي كه تنها سفارتي است كـه در ايـران بـه     رتباً مورد هجوم و حمله قرار مي   م آمريكا

 كه فاقد هرگونه حفاظت     با اين وجود، سفارت روسيه    . آيد  اين اندازه از آن حفاظت به عمل مي       
  . گيرد باشد، هرگز مورد تعدي و حمله قرار نمي خاصي مي

 نيـز   مجاهدين به اينجانب اظهار داشت كـه احتمـال دارد سـفارت روسـيه             يكي از سربازان    
 در تجمع امروز صبح، شعار مرگ بر كارتر       . ظرف چند روز آتي مورد هجوم و حمله قرار گيرد         

در . ت صـبح نبـود    شد اما در تجمع بعد از ظهر، صداي شعارها به قـو             با صدايي بلند شنيده مي    
تكنسينهاي نيروي  ( مي يك روزنامه فارسي زبان اعالم كرد كه همافران نيروي هوايي             24تاريخ  
 اين راهپيمايي   يدرس   مي اقدام به راهپيمايي خواهند كرد كه البته به نظر مي           26در تاريخ   ) هوايي

در )  فـايرك  سـروان ( مي يك افسر مشاور نظامي ارتش        24در اواخر عصر روز     . لغو شده است  
حالي كه قصد داشت سفارت را به مقـصد دفتـر خـود تـرك كنـد، در خيابانهـاي روزولـت و                       

كننـدگان اقـدام بـه       كننده روبرو شد كـه ناگهـان تجمـع         جمشيد با برخي گروههاي تجمع     تخت
  . نمودند) ي سياسيخودرو(پرتاب سنگ به طرف خودرو وي 

  
  195سند شماره 

  همحرمان
  1358 خرداد 5 ـ 1979 مي 26  68460200 79: شماره گزارش

    تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   آمريكاسروان نيروي هوايي اياالت متحده جانسون. اف.  اچ:كننده افسر تهيه
   در تهران    وابسته دفاعي اياالت متحده آمريكاهالند.جي.ال سرهنگ: مقام مسئول تأييدكننده

اياالت متحـده   ،  اي سفارت و كارمندان دفتر وابسته دفاعي      مشاهدات فردي اعض  : منبع خبر 
   در تهران آمريكا

  79 مي 26يي در آمريكاتظاهرات ضد: موضوع
ايـن گـزارش دربرگيرنـده توضـيحات و اطالعـاتي در            ) بنـدي   بـدون طبقـه   : ( خالصه -16

 در مقابل سفارت اياالت متحده      79 مي   26ي در عصر روز     يآمريكاخصوص يك تظاهرات ضد   
 نفـر از همـافران نيـروي هـوايي در           1100 تـا    800جمـاعتي حـدود     . باشد   مي  در تهران  آمريكا

  . ردند، در مقابل سفارت راهپيمايي كآمريكااعتراض به سياستهاي دولت اياالت متحده 
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ) بندي بدون طبقه: ( جزييات-22
 نفر، كـه اغلـب آنهـا        1100 تا   800 گروهي متشكل از حدود      15:10در حدود ساعت    ) الف

و در مسير همافران نيروي هوايي بودند و يونيفورم به تن داشتند، در مقابل سفارت تجمع كرده   
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كنندگان پس از سـردادن شـعارهاي    تجمع. اهپيمايي كردندجمشيد ر  غرب به شرق خيابان تخت    
يي معمول، از مجـاورت درب ورودي موتورپـول سـفارت بـه طـرف درب ورودي                 آمريكاضد

 گوش  شد،  هايي كه ايراد مي     ا به دست گرفتند و به سخنراني      هايي ر   نوشته روزولت آمده و پارچه   
 تجمع، همـافراني را مـشاهده كـرد كـه           وابسته ارتش، در بين همافران حاضر در اين       . فرا دادند 

كننـدگان بـه     مجدداً چندين نفـر از تجمـع      . اند   بوده آمريكاسابقاً جزو نيروهاي حفاظت سفارت      
، نسبت به دولـت ايـاالت متحـده         آمريكاسراغ وابسته ارتش آمده و ضمن ابراز محبت به مردم           

 دقيقه به طول انجاميد و هـر        45سخنراني ايراد شده حدود     .  ابراز خشم و انزجار نمودند     آمريكا
. كردند  از چند گاهي حضار با شنيدن برخي نكات جالب توجه، اقدام به تشويق و كف زني مي                

 صداي شليك يك گلوله به گـوش رسـيد و پـس از يـك وقفـه چنـد           16:20در حدود ساعت    
تحقيقات صـورت گرفتـه حـاكي از ايـن بـود كـه           . ي، صداي سه رگبار كوتاه شنيده شد      ا  لحظه

يكـي از   . انـد    حفاظت سـفارت درگيـر شـده       مأمورگروهي از كمونيستها با نيروهاي مجاهدين       
نيروهاي حفاظت يك قبضه سالح در دست مهاجمين كمونيـست مـشاهده كـرده اسـت و بـه                   

 4( نفـر    6نيروهاي حفاظت سـفارت     . شليك نموده است  همين دليل در باالي سر آنها اقدام به         
 سـال   14شامل دو زن كه يكي از آنها        (سه نفر از اين شش نفر       . را دستگير كردند  )  زن 2مرد و   

اتهام .  تحويل داده شده و سه نفر ديگر آزاد شدند         به وزارت دادگستري  ) سن داشت و يك مرد    
يات خرابكارانه و تـالش بـراي ايجـاد مـشكل و تـنش بـين گروههـاي                ادببكارگيري  اين افراد   

 جو آرامـش بـر منـاطق اطـراف سـفارت            18:10در ساعت   . مختلف تظاهرات كننده عنوان شد    
  . حاكم شد

 روز اخيـر بـوده      3اين تظاهرات كه سـومين راهپيمـايي ظـرف          ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
ـ         ه لحـاظ گـستره و حجـم از دو تظـاهرات قبلـي              است،صرف نظر از درگيري با كمونيـستها، ب
دغدغـه    ما براي فـردا در انتظـار روزي آرام و بـي           . محدودتر و با سروصداي كمتري بوده است      

  .          هستيم
  

  196سند شماره 
  1358 خرداد 6 ـ 1979 مي 27  محرمانه

   5487 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ي ـ فوري س.   دي واشنگتن،امور خارجهوزارت : به

  ي االسالم هاشمي رفسنجان حجت: تالش براي ترور شخصيتها: موضوع
 ) پيام خبري- محرمانه ـ تمام متن( -1
ي از آخـرين اقـدام      االسالم هاشـمي رفـسنجان       مي حجت  25در تاريخ   : خالصه گزارش  -2

 يـك  در حالي كه گروهك فرقـان .  به سختي جان سالم به در بردترور گروهك ناشناخته فرقان   
 همـواره   الً داخلي اسـت، رهبـران انقـالب اسـالمي از جملـه خمينـي              گروه افراطي مذهبي كام   
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   .پايان خالصه گزارش. كنند دشمنان خارجي را مسئول مشكالت معرفي مي
آوري   هـا جمـع      اطالعات ذيل در خصوص وضعيت ترورها از طريق گزارشـات رسـانه            -3

 روز  21 قرار بـود در سـاعت        .وزير ايران، رسيده است    ، معاون نخست  اميرانتظام تأييد   شده و به  
 دقيقـه آن روز دو  45 و   20در سـاعت    . ي برود اهللا نور   به ديدار آيت    مي، هاشمي رفسنجاني   25

اهللا  ، خود را به عنوان نماينـده اعزامـي از سـوي آيـت             رفسنجانينفر با مراجعه به منزل هاشمي       
ر  نماز مغرب خود بود و بنـابراين از آن دو نفـ            خواندن در حال    رفسنجاني. ي معرفي كردند  نور

يكـي از ايـن دو نفـر در كنـار درب            . خواسته شد كه منتظر بمانند تا نماز ايشان به پايان برسـد           
 پـس از پايـان      رفـسنجاني . ورودي ايستاد و ديگري به داخل اتاق رفت و در كنار تلفن نشست            

 در كنـار تلفـن      كنار تلفن برخيزد تا رفـسنجاني     نماز به داخل اتاق آمد و از وي خواست كه از            
 مشاهده كرد كه او يك قبضه       هنگامي كه فرد ياد شده در حال جابجايي بود، رفسنجاني         . بنشيند

ا ديدن اين صحنه به سرعت به طـرف فـرد غريبـه    سالح در زير پايش مخفي كرده است؛ وي ب 
 شـليك كنـد امـا    ور شد و در همين اثنا آن مـرد اسـلحه را بـاال آورد كـه بـه رفـسنجاني               حمله

 از ناحيـه بـازو    بين اين دو نفر، رفسنجاني   در كشمكش .  دستهاي او را محكم گرفت     رفسنجاني
به مجـرد ورود ضـارب      . دچار آسيب سطحي گرديد اما موفق شد كه حريف را بر زمين بكوبد            

اق آمده و خود را به روي دو نفر خوابيـده            با سرعت به داخل ات     دوم به اتاق، همسر رفسنجاني    
ضارب دوم يك گلوله به سمت راست       . انداخت]  و ضارب اول   آقاي رفسنجاني [بر روي زمين    

 ضارب اول از اتاق خـارج شـده و از            شليك كرد و به سرعت به همراه       بدن هاشمي رفسنجاني  
داد از اعـضاي      هايي از خود بر جاي گذاشتند كه نشان مـي            اين دو نفر اطالعيه    .صحنه گريختند 
  به سرعت به بيمارسـتان منتقـل شـد و كبـد او تحـت عمـل                 رفسنجاني.  هستند گروهك فرقان 

  .رسد كه در حال حاضر خطر از سر وي گذشته است چنين به نظر مي. جراحي قرار گرفت
 و ديگر رهبران ارشد مذهبي ايـران اقـدام بـه صـدور               در همين راستا، بالفاصله خميني     -4

بـه   «خمينـي . ردنـد بيانيه نموده و تمامي آنها نوك پيكان اتهامات را متوجه دشمنان خـارجي ك             
هـشدار داد كـه     » به صورت عام بـه ديگـر قـدرتها        «و  » آمريكاصورت خاص به اياالت متحده      

. ها عقيم خواهـد مانـد        و توطئه  ها   و جنبش اسالمي هنوز زنده است و تمامي دسيسه         رفسنجاني
 كرد  خاطرنشان  نهاده و در مصاحبه با روزنامه كيهان       فراتر از خميني  را  ي حتي پا    اهللا منتظر  آيت
 بـوده اسـت و      آمريكـا  متحـده    به احتمال قوي طراحي و هدايت اين توطئه برعهده اياالت         «كه  

يي هستند؛ شبيه واقعـه     آمريكايان  چپگرايان نيز در پشت پرده اين ماجرا باشند،         چپگراحتي اگر   
  » زمان مصدق

 بدترين زمان ممكـن   اين در حالي است كه زمان وقوع ماجراي ترور هاشمي رفسنجاني           -5
يي به تازگي پايان يافته بود و       آمريكابود؛ چرا كه در شرايطي به وقوع پيوست كه تظاهرات ضد          

كنندگاني كه در اعتراض به قطعنامه   در جمع تظاهراتچند ساعت قبل از اين حادثه، رفسنجاني
يي آمريكا راهپيمايي كرده بودند، يك سخنراني آتـشين ضـد         آمريكا مي مجلس سناي     17خ  مور
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شرايط موجود به نحوي است كه اكثريت مردم، حتـي افـرادي كـه داراي ذهـن بـاز                   . ايراد كرد 
 از يك سـو و انتقـادات        اين باورند كه بين سوءقصد به هاشمي رفسنجاني        هستند، نيز الجرم بر   

 از سويي ديگر، ارتباط وجود دارد؛ به ويژه بـا توجـه بـه ايـن كـه                   آمريكاصريح وي نسبت به     
اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران منتظرند كه در تمامي حوادث كشورشان، يك عامل سـازمان                

 نـشان  البته، فقدان اطالعات جامع در خصوص گروهـك فرقـان  .  پشت پرده پنهان باشد در سيا
دهد كه اين گروهك يك گروهك كامالً اسالمي است گرچـه روحانيـت اسـالمي را انكـار                    مي
  . كند مي

اطالعات ما .  معرفي شده استز اعضاي شوراي انقالب به عنوان يكي ا بعضاً  رفسنجاني -6
در خصوص اعضاي دائم اين شورا حاكي از چيز ديگري اسـت امـا قـدر مـسلم، وي يكـي از                

  ناس                                                                  . استخميني اعضاي دايره اول معتمدين
  

  197سند شماره 
  محرمانه

  1358 خرداد 6 ـ 1979 مي 27  6846020279: شماره گزارش
   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
  فوري ـ  سي .  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   آمريكا  سروان نيروي هوايي اياالت متحدهجانسون. اف. اچ: كننده افسر تهيه
   در تهران    وابسته دفاعي اياالت متحده آمريكاهالند .جي . السرهنگ: مقام مسئول تأييدكننده

) DAO(هاي خبري محلي، اعضاي سفارت و كارمندان دفتر وابسته دفاعي             رسانه: منبع خبر 
   مستقر در تهران اياالت متحده آمريكا

  1979 مي ، گزارش وضعيت ايران:موضوع
اين گزارش دربرگيرنده اطالعاتي در خصوص شـرايط حـاكم بـر            ) همحرمان: ( خالصه -16

تالش براي تـرور    : اين اطالعات مشتمل بر موارد ذيل است      . باشد   مي 79و مي   ايران در آوريل    
 و سـه چهـره برجـسته روحـاني ديگـر، نقـش آينـده                اهللا خميني  ، بيانيه آيت  هاشمي رفسنجاني 

، نيروهاي نظامي در آرايش و وضعيت سياسي، اعدامهاي جديد، حمله به پااليشگاه نفت شيراز             
آمار و ارقام مربوط به ميزان توليد نفت در ماههاي آوريل و مي، انتخاب رهبـر گـروه فـداييان                    

  . ، اتهام به سفارت مبني بر پرداخت پول به نيروهاي مجاهديناسالم
  .  حذف شده است21 تا 17 از -17
  ) محرمانه: ( جزييات-22
، يكي از ياران نزديك آيتاهللا       مي، حجت االسالم هاشمي رفسنجاني     25در غروب روز    ) الف
 رفـسنجاني .  هدف گلوله قرار گرفت  توسط دو نفر از اعضاي گروهك تروريستي فرقان        خميني

ايـن  . بـرد   در حال حاضر در بيمارستان بستري است و در شرايط جـسمي خـوبي بـه سـر مـي                   
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. نماينـد    ظرف سه هفته اخير اقدام به ترور مـي         كه گروهك تروريستي فرقان   سومين باري است    
هايي از خود به جاي گذاشته بودند كه در آن تصريح شـده بـود كـه گروهـك                     ضاربين اطالعيه 

  . باشد رد ارزيابي قرار داده و متوجه شد كه وي خائن مي را مو هاشمي رفسنجانيفرقان
 داراي مواضع محكم    طبق گزارشات موجود، هاشمي رفسنجاني    ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

 در تظاهراتي كـه بـا حـضور     مي، رفسنجاني 25در غروب روز پنجشنبه     . باشد  يي مي آمريكاضد
 صورت گرفته بـود، بـا ايـراد سـخناني آتـشين، ايـاالت               بيش از يكصد هزار نفر از مردم تهران       

  .  را به باد حمله و انتقاد گرفتآمريكامتحده 
» المللـي  مجرمين بين «و  » ابرقدرتها«اي كه در راديو پخش شد،          در بيانيه  اهللا خميني  آيت) ب

، سه چهـره    اهللا خميني  عالوه بر آيت  . را متهم به تالش براي قتل رهبران مذهبي ايران متهم كرد          
، نيز بر عليـه ايـاالت        و منتظري  ي، رباني شيراز  اهللا برجسته ديگر، به نامهاي مرعشي نجفي       آيت

 تـالش   آمريكـا اند كه به نظـر آنهـا، دولـت            گيري كرده و خاطرنشان كرده       موضع آمريكامتحده  
  . كند كه دولت انقالب اسالمي ايران را سرنگون نمايد مي

باشـد كـه در    مقاله ذيل درباره نقش نيروهاي نظامي در آرايش سياسـي آتـي ايـران مـي         ) ج
 -تهران. ممنوعيت مداخله نيروهاي نظامي در سياست:  به چاپ سيده استروزنامه تهران تايمز  

 كه در روز پنجشنبه منتـشر شـد، مـشاركت و مداخلـه نيروهـاي             براساس اطالعيه وزارت دفاع   
در اين بيانيه خاطرنشان شـده اسـت كـه مـشاركت            . نظامي در سياست ممنوع اعالم شده است      

 در كشور خواهد شـد كـه        ثباتي  هاي سياسي منجر به بروز ناامني و بي         نيروهاي نظامي در برنامه   
 دادن نيروهـاي نظـامي در    رأيالبتـه . نتيجتاً ويراني و تخريب مملكت را در پي خواهد داشـت      

در رژيم سابق نيز نيروهاي نظامي حـق مداخلـه          . ها هيچ ممنوعيتي ندارد     پرسي  انتخاباتها و همه  
   .آنها حتي حق شركت در انتخابات را نداشتند. در مباحث سياسي را نداشتند

متعاقب آغاز جنبشهاي انقالبي و نهايتاً پيروزي انقالب اسالمي، فعاليتهاي سياسي نيروهـاي             
كن مبا عنايت به اين كه رسوخ نظرات و ديدگاههاي سياسي در بين نظاميان م             . نظامي آغاز شد  

ايـان مباحـث سياسـي در        پ است كاهش بازده و كارايي آنها را در پي داشته باشد، وزارت دفاع            
شـده اسـت     تأكيد   در اين بيانيه  . ناپذير تلقي كرده است    بين نظاميان را امري ضروري و اجتناب      

كه به رغم اينكه مقوله آزادي يكي از اركان ضروري انقالب اسالمي اسـت، امـا تعيـين برخـي                    
لـت مـرتبط    ناپذير است چرا كه بـا دفـاع و حراسـت از م             محدوديتها براي ارتش امري اجتناب    

  . هستند
در ادامه اين بيانيه تصريح شده است كه برخالف رژيم سابق، نيروهاي نظامي حق شـركت                

شده است كه    تأكيد   در اين بيانيه  . هاي مرتبط با آينده مملكت را دارند       پرسي در انتخابات و همه   
آنهـا را   وجود و شيوع ديدگاههاي سياسي مختلف در بين نيروهاي نظامي، اتحاد و يكپارچگي              

از لحـاظ حقـوق شخـصي،       .  تخريب و نابودي ارتش شود      سبب مخدوش كرده و ممكن است    
نيروهاي نظامي مجازند كه در انتخابات شوراهاي استاني و مجلس قانونگذاري شركت كنند اما              



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

432

در ايـن  . تحت هيچ شرايطي حق ندارند كه در فعاليتهاي يك حزب سياسي خاص شركت كنند     
  . د كه با خاطيان، برابر قانون برخورد تنبيهي صورت خواهد گرفتشده بو تأكيد بيانيه
هاي اعدام انقالبي هفت نفر ديگر را بـه كـام              مي جوخه  27 لغايت   25در تاريخ   : اعدامها) د

با اين اعدامها، آمار افراد اعدام . اتهام تمامي اين هفت نفر قتل و شكنجه اعالم شد      . مرگ كشاند 
  .  نفر رسيد235ه  تاكنون ب79شده از فوريه 

 نفـره از دزدان مـسلح بـه         10بر اساس گزارشات منتشر شده در مطبوعات يـك گـروه            )     ه
 كيلومتري خـارج از شـهر قـرار    18 حمله كردند؛ اين پااليشگاه در فاصله پااليشگاه نفت شيراز 

 از اين كـه موفـق بـه سـرقت شـوند،             اين گروه موفق به محاصره پااليشگاه شدند اما قبل        . دارد
در نتيجـه   . ات پااليـشگاه درخواسـت كمـك و يـاري كردنـد           تأسيـس نيروهاي انقالبي محـافظ     

نيروهاي حفاظت بخش خسرو قشقايي به اتفاق نيروهاي مربوط به دو بخش ديگر، به سـرعت                
رت گرفـت   در همين اثنا، در مدت زمان كوتاهي تبادل آتش صو         . خود را به پااليشگاه رساندند    

پس از رسيدن تيمهاي كمكي، مهاجمين به سرعت        . اما تلفاتي از اين ماجرا گزارش نشده است       
  . از صحنه گريختند

  . اند نكرده تأييد ديگر منابع اين گزارش را) محرمانه: (كننده تهيهنظريه 
 آوريل تـا  21 در بازه زماني بين  اي اعالم كرده است كه       طي بيانيه  شركت ملي نفت ايران   ) و

 ميليـون بـشكه نفـت داشـته         1/4، اين كشور به طور ميانگين روزانه توليدي معـادل           79 مي   21
  . است

با وجود نزديكي اين رقم بـه رقـم مـورد انتظـار وابـسته نفتـي                 ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
ان به شدت كاهش يافته و مقامات ام كه ميزان توليد اير سفارت، اينجانب از منابع مختلف شنيده

 اينجانب  .البته وابسته نفتي سفارت با اين ديدگاه مخالف است        . اند  ايران ارقام را دستكاري كرده    
دانم كه در درون پيكره جامعـه نفتـي ايـران، اختالفـاتي در                ذكر اين نكته را خالي از لطف نمي       

  .     زمينه رقم توليد وجود دارد
ي را بـه عنـوان      اهللا خلخـال   ، آيـت   گوياي اين است كه فداييان اسالم      گزارشات مطبوعاتي ) ز

 اسـالمي   دادگـاه انقـالب   ] رياسـت [ي به تـازگي از      اهللا خلخال  آيت. اند  رهبر گروه خود برگزيده   
، بيانيه زير   ي پس از انتخاب به عنوان رهبر گروه فداييان اسالم         اهللا خلخال  آيت. استعفا داده است  

  : را صادر نمود
 و اعضاي اين گروه خود را        هستند  فرمانبردار امام خميني   از اين لحظه به بعد فداييان اسالم      

  . كنند فداي اصول و مباني اسالم مي
 بتواند چپگرايـان فـداييان را بـه سـمت           در صورتي كه خلخالي   ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

  . مركز هدايت نمايد، خدمت بزرگي به دولت ايران كرده است
اي منتـشر كـرد كـه در آن ايـن              مقالـه  79 مـي    26 در مورخ    روزنامه فارسي زبان كيهان   ) ح

 به پـاس خـدمات نيروهـاي     در تهرانآمريكاموضوع مطرح شده بود كه سفارت اياالت متحده        
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 اين موضوع صحت ندارد و نيروهاي حفاظت      . نمايند  مجاهدين، به آنها مبالغي پول پرداخت مي      
سفارت را خشمگين كرده است؛ اين عصبانيت بـه حـدي بـوده اسـت كـه فرمانـده نيروهـاي                     

اي به روزنامه ياد شده، از آنها خواسـته اسـت كـه حـرف خـود را پـس                      حفاظت با ارسال نامه   
 ».سربازان ما ساختمان روزنامه را با خاك يكسان خواهند كـرد          «بگيرند و تهديد كرده است كه       

  .    هستيم  عذرخواهي روزنامهما همچنان در انتظار
هاي سه روز اخيـر محـرز         در بازنگري به عمل آمده در خصوص تظاهرات و راهپيمايي         ) ط

. ها بدون بروز رويدادي خاص و قابل مالحظه به پايـان رسـيده اسـت                گرديد كه اين راهپيمايي   
 معتقـد اسـت     دهنده احساسات مردم ايران است؛ احساساتي كـه        البته تمامي اين تظاهرات نشان    

ها، مردم و    اهللا آيت. بايست از دخالت در امور داخلي ايران اجتناب كند           مي آمريكااياالت متحده   
. تابنـد   مطبوعات با حساسيت بسيار زياد، هرگونه دخالت در آزادي تازه به دست آمده را برنمي              

انتظار دارند شرايط روز به روز روندي مترقي و         در حال حاضر آنها در جايگاهي قرار دارند كه          
رو به پيشرفت داشته باشد؛ اين در حالي است كه عمالً شرايط به لحاظ اجتمـاعي و اقتـصادي                   

  . به آهستگي رو به وخامت نهاده است
احـساس  .  ضدامپرياليستي روندي رو به تزايـد دارد       /ييآمريكابه هر ترتيب، احساسات ضد    

ري شدن فصل تابستان و فرارسيدن فصل زمستان و سرما، توانايي دولت            من اين است كه با سپ     
هاي اساسي عموم مردم، به نوبه خود احساسات           نيازمندي تأميندر رفع مشكالت و كمبودها و       

مادامي كه ايرانيان انتقاد از ديگران را كنـار نگذارنـد و بـه              . يي را افزايش خواهد داد    آمريكاضد
  .     سند، اوضاع به هيچ وجه بهبودي نخواهد يافتثبات و پايداري مطلوب نر

  
  198سند شماره 

  محرمانه
  1358 خرداد 9 ـ 1979 مي 30  684602037 9: شماره گزارش

   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
      ص در امور امنيت ملي اياالت متحده آمريكا متخصگرازيني.بي.اي: كننده افسر تهيه

  شافر. اي.  تيوابسته دفاعي اياالت متحده آمريكا ژنرال: مقام مسئول تأييدكننده
هاي خبري محلي، اعضاي سفارت و كارمندان دفتر وابسته دفاعي ايـاالت              رسانه: منبع خبر 
   يكا در تهرانمتحده آمر

    79گزارش وضعيت حاكم در مي : موضوع
اين گزارش دربرگيرنـده اطالعـاتي در خـصوص شـرايط كنـوني             ) محرمانه: ( خالصه -16

كنفـرانس  : اين اطالعات مـشتمل بـر مـوارد ذيـل اسـت           . باشد   مي 79حاكم بر ايران در ماه مي       
 بـه ارتـش،     خواهان ايران، واگذاري مسئوليت امنيت شـهر قـم          ب جمهوري مطبوعاتي رهبر حز  

،   ، فرمانـده ارشـد نظـامي در جـستجوي رايزنـي           هـاي انقـالب در اسـتان فـارس          انحالل كميته 
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اخـتالف و مجادلـه در خـصوص نقـش           مبني بر بروز     بيني بقايي  ممنوعيت كشت ترياك، پيش   
  .روحانيت، اعالم معافيت افراد آماده اعزام به خدمت و اعدامهاي جديد

  . حذف شده است21 تا17از  -17
  ) محرمانه: ( جزييات-22

روز گذشته دكتـر عبدالحـسين      : خواه ايران   كنفرانس مطبوعاتي رهبر حزب جمهوري    ] الف[
خواه ايران، در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كـرد كـه              حزب جمهوري  بنيانگذار، رهبر و    يقايب

 ضمن اعالم حمايت    دكتر باقي . بايست تلطيف گردد     مي آمريكاسياستهاي ايران نسبت به دولت      
و » گرايـي   افـراط «واقـب منفـي     حزب مطبوع خويش از يك جمهـوري اسـالمي، نـسبت بـه ع             

ما نبايـست در انتخـاب مـسير و    «وي در اين كنفرانس اظهار داشت كه . هشدار داد » طلبي انزوا«
ما بايد بـا تمـامي كـشورها    . زده و بدون منطق عمل نماييم  شتاب ،رويكردهاي سياست خارجي  

يم كه به همـان انـدازه       بايست به اين نكته توجه داشته باش      . روابط دوستانه و گرمي برقرار كنيم     
. كه ديگر كشورها به برقراري ارتباط با ما نياز دارند، ما نيز محتاج برقراري ارتباط با آنها هستيم       

 انتقاد نسبت   هرگونه نماينده و منتخب مردم اين كشور است و در صورت وجود             آمريكادولت  
ايـن انتقـادات    . لماتيك مطرح و پيگيري شود    به عملكرد اين دولت، مراتب بايد از كانالهاي ديپ        

 نيز ممكن اسـت مـورد    نيست؛ بلكه ديگر كشورها از جمله شوروي      آمريكاصرفاً متوجه دولت    
  » .انتقاد و اعتراض قرار گيردند

 تأكيـد   نه به اصول و مباني اسالم،     گرايا   ضمن هشدار در خصوص پايبندي افراط      يايدكتر بق 
گرايي، ممكن است بخشهايي از اقـشار مختلـف           كرده است كه در صورت بروز اين نوع افراط        

هـيچ عقـل    «وي تصريح كرده است كه      . جامعه از ايفاي نقش در انقالب اسالمي محروم شوند        
 ديـن   ابتـي بـا   ت بگيرد كه هـيچ سـنخيت و قر        پذيرد كه دولتي زمام امور را در دس         سليمي نمي 

اسالم نداشته باشد اما از سويي ديگر، روي كار آمدن حكومتي كه تمامـاً تحـت اختيـار و اراده                    
نظـر كـرد؛ منطقـي و        روحانيت باشد نيز موضوعي است كه بايد در خصوص آن بحث و تبادل            

پذيرفته نيست كه افراد و احزاب صرفاً بـا اتهـام ايـن كـه حرفـي از اسـالم و قـرآن بـه زبـان                           
و يـا   » دشـمن خـدا   «نبايست اين افراد و گروهها را       . آورند، مورد حمله و انتقاد قرار گيرند        ينم

در غير ايـن صـورت، طبقـات روشـنفكر و           . افراد داراي شخصيت اخالقي ضعيف خطاب كرد      
نـد و يـا بـه گروههـاي اپوزيـسيون ملحـق             نك  تحصيلكرده جامعه يا احساس انزوا و تنهايي مي       

  » .خواهند شد
فراتـر از ايـن نهـاده و از تقـسيم و پـراكنش              را  جريان كنفرانس مطبوعاتي، حتي پا      وي در   

 دولت ايـران    رئيس ظاهراً    بازرگان «قدرت سياسي اعالم حمايت كرده و اظهار داشته است كه           
رسد كـه قـدرت در انحـصار و مـصادره حـزب جمهـوري                 است در حالي كه چنين به نظر مي       

ما بايست با تلفيق گروهها و سازمانهاي سياسي موجـود،          . باشد   و اعضاي اين حزب مي     اسالمي
احزاب سياسي قدرتمند و جديدي به وجود آوريم و از اين رهگذر، ميزان اثر بخشي فعاليتهاي                



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

435

 زن چـه    بـراي يـك   « وال را مطرح كـرده اسـت كـه          ئوي در ادامه اين س    » .خود را ارتقاء دهيم   
» منزلتي از اين بيشتر كه در عين عفت و پاكدامني، به مدارج عالي تحصيلي دست پيـدا نمايـد؟                

كمونيـستها  «وال پاسخ داده و بيان داشـته اسـت كـه      ئسپس از منظر احزاب كمونيستي به اين س       
  از منبـع بـاني     غآنها از هرگونه حمله به موجوديت خود، فار       . عاشق فعاليتهاي زيرزميني هستند   

بهترين راه كاهش نفوذ آنها اين اسـت كـه بيـشترين آزادي عمـل               . نمايند  برداري مي  حمله، بهره 
خواهند شد كه آنها حرفي براي       در اين صورت همگان متوجه    . ممكن در اختيار آنها قرار گيرد     

تواند بـه جنـگ بـا كمونيـسم بـرود،       اگر دولت تصور كند كه با توسل به دين مي     . گفتن ندارند 
باعث شده است كه بخشهايي از جامعه گـرايش بـه           ] عملكرد نادرست . [ اشتباه است  سخت در 

ما حركتي رو به جلو و مترقي نداريم و به جاي آن سيري نزولـي و           . سياست را از دست بدهند    
درست نيست كه عموم مردم را نسبت به يكديگر بدبين كنيم و يا ايـن كـه         . گرايانه داريم  واپس

يكـي از   . نين القاء كنيم كه شما اجازه نداريد با مـسلمانان ممـزوج شـويد             به اقليتهاي جامعه چ   
مصاديق اين موضوع، فرماني است كه اخيراً صادر شده است دال بر اين كه مدارس ارامنه حق                 

زنان نيز مـصداق ديگـري از ايـن مقولـه           .  را براي سال آينده تحصيلي ندارند      ننام مسلمانا  ثبت
ي خود را به مردان نشان بدهند، مجاز نيستند كه مردان صداي آنهـا              هستند؛ زنان حق ندارند مو    

 موجود بين زنـان و مـردان و مـسلمانان و غيرمـسلمانان را افـزايش                 خألاين موارد   . را بشنوند 
  » .گراييهايي از اين دست در قرن بيستم به هيچ وجه پذيرفتني نيست افراط. خواهد داد
اي است كـه در       ان پيروزي انقالب تاكنون، اين اولين مقاله      از زم ) محرمانه: (كننده  تهيهنظريه  

بـا  .  دارد آمريكـا شود و مواضعي نـسبتاً موافـق بـا             منتشر مي  روزنامه انگليسي زبان تهران تايمز    
ب اي تعجـ  يي در ماههـاي اخيـر، انتـشار چنـين مقالـه        آمريكاگسترش چشمگير احساسات ضد   

  . اعضاي دفتر وابسته دفاعي را برانگيخت
نيروهـاي نظـامي بـا همكـاري        :  بـه ارتـش    امنيـت شـهر قـم      تأمين   واگذاري مسئوليت ) ب

سـرهنگ  .  برعهـده گرفتنـد     را در شهر قـم     مجاهدين مسئوليت حفاظت از امام روح اهللا خميني       
 فـراهم آوردن مقـدمات،    سـفر كـرده اسـت تـا بـا     ه شهر مقدس قـم     ب اميررحيميهللا  سيد عزيزا 

ايـن اقـدام بـه      .  و ديگر رهبران ارشد مذهبي را برعهده بگيرد        مسئوليت حفاظت از امام خميني    
استقبال گـرم مجاهـدين توسـط       . شود  ومي براي نيروهاي مسلح تلقي مي     مثابه پيام يك عفو عم    

 صراحتاً حاكي از اين است كه توافقاتي بين دو طرف  پليس نظامي در قم رئيس از   حاجي لطفي 
 اعتراضـي    به اميـر رحـيم     حاصل شده است و مجاهدين به واگذاري مسئوليت حفاظت از امام          

  . ندندار
، به منابع خبري گزارش داد كـه بـه رغـم وجـود برخـي                ي، داماد امام خميني    اشراق اهللا  آيت

وي افـزوده   . اي مسلح به زودي اعطا خواهد شد      مخالفتها در بين روحانيون، عفو عمومي نيروه      
است كه ايران نيازمند يك ارتش قوي است و از همين رو افرادي كـه مرتكـب جـرائم بـزرگ                     

اند بايست مورد عفو قرار گيرند تا از اين رهگذر بتوانند خود را وقـف كـار و مـسئوليت                      نشده
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  . خود كنند
، پـس از    ، معـاون اسـتاندار فـارس      آقـاي مقـصودي   : ها در اسـتان فـارس       انحالل كميته ) ج

 غيرقانوني بوده و از     هاي انقالب استان فارس      اظهار داشت كه كميته     به شيراز  بازگشت از تهران  
 دومـين اسـتاني اسـت كـه          فارس استان. اين به بعد هرگونه فعاليت آنها فاقد مجوز خواهد بود         

، اسـتاندار    مـدني  دريـادار پيـشتر نيـز     . نمايـد   هاي انقالب را غيرقانوني اعالم مـي        فعاليت كميته 
. هاي انقالب آن استان را محدود نمايد        ، تالش كرده بود كه دايره قدرت و نفوذ كميته         خوزستان

آميـز   يق زيادي گزارش شده است دال بـر ايـن كـه فعاليتهـا و اقـدامات آمرانـه و تحكـم                     مصاد
بـه نحـوي كـه برخـي نـاظران،          . هاي انقالب، باعث بروز مشكالت عديـده شـده اسـت            كميته
  . نمايند هاي انقالب را به مثابه دولت در دولت تلقي مي كميته

، به تازگي ضمن درخواست از     ، استاندار خوزستان   مدني دريادار) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
مردم مبني بر استرداد سالحها به پادگانها، اعالم كرده است كه به شدت بـا تمـامي افـرادي كـه          

حدود يك هفته از صـدور ايـن        . بدون مجوز اقدام به حمل سالح بنمايند، برخورد خواهد شد         
به نظر  . اي مسترد نشده است     ت اما به گزارش يك منبع موثق، هنوز هيچ اسلحه         بيانيه گذشته اس  

اينجانب، اين موضوع حاكي از اين اسـت كـه مـردم قـصد بازگردانـدن سـالحها را ندارنـد و                      
  . توان انتظار داشت كه اين موضوع سرمنشاء بروز برخي مشكالت در آينده باشد بنابراين، مي

 سـتاد نيروهـاي     رئـيس ،   ناصر فربـد   سرلشگر:  جستجوي رايزني فرمانده ارشد نظامي در     ) د
مسلح، خاطرنشان كرده است كه به منظور بازسازي ارتش با رهبران احزاب سياسـي رايزنـي و                 

كرد كه سربازان در  تأكيد كرد وي كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي. مشورت خواهد كرد
توانند آزادانه از هر نوع ايدئولوژي مطلوب خود پيروي كنند اما مادامي كه               ها مي خارج از پادگان  

در داخل پادگانها و اماكن نظامي حضور دارند و يونيفورم بر تن دارند، الجرم بايست به اصول                 
  . نظامي پايبند باشند

مـه،  كند روحيه خوبي به افسران ارتش تزريـق كنـد؛ و در ادا              وي تصريح كرد كه تالش مي     
 بـا اشـاره بـه     فربدسرلشگر. رژه نظامي در روز ارتش را نيز اقدامي در همين راستا عنوان نمود           

، بر نقش راهبردي ارتش در حفظ نظم و مقررات، بدون توسـل بـه    و گنبد وقايع شهرهاي نقده  
رنشان كرد كه نگاهي نو بر ارتـش حكمفرمـا          وي خاط . ورزيد تأكيد   روشهاي سرسخت نظامي،  

شده است و اين ارگان از اصول و مباني اسالم پيروي كـرده و بـرعكس زمانهـاي گذشـته، بـه              
وي در خـصوص    . جاي خدمت بـه يـك نفـر، در خـدمت آحـاد مـردم جامعـه خواهـد بـود                    

ه به انتخـاب    نظاميان آزاد هستند ك   «ايدئولوژيهاي مورد پيروي نيروهاي نظامي اظهار داشت كه         
  فربـد سرلـشگر  در حقيقـت،  ». بدهنـد  رأيخود از هر مكتبي كه مايلند پيروي كننـد و آزادانـه     

كرد و مطالعه كتاب در پادگانها را بالمـانع          تأييد   مشاركت پرسنل نيروي هوايي در تظاهرات را      
 و تحـصيلكرده تشكل از افـسران  كرد كه شوراي افسران نظامي م   تأكيد   وي در ادامه  . عنوان كرد 

  . توانمند است
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ايـن  . وزارت كشاورزي كـشت تريـاك را ممنـوع اعـالم كـرد            : ممنوعيت كشت ترياك  )     ه
وزارتخانه اعالم كرده است كه با عنايت به ممنوعيت استفاده و توليد مـواد مخـدر در شـرع و                    

.  قانوني صورت خواهد گرفت    قوانين، با كشاورزاني كه اقدام به كشت اين گياه بنمايند برخورد          
در بيانيه صادره آمده است كه افرادي كه تالش كنند با توسل به سازوكارهاي مختلـف فـضاي                  
كشاورزي را براي توليد اين ماده اشغال نمايند دشمن انقالب تلقي شده و مستوجب مجـازات                

 ترياك را در اختيـار  هاي گياه در اين بيانيه از كشاورزان خواسته شده است كه دانه  . خواهند بود 
  . نمايندگان وزارت كشاورزي قرار دهند

عبدالحسين :  مبني بر بروز اختالف و مجادله در خصوص نقش روحانيتبيني بقايي پيش) و
ر داشـت كـه تمركـز قـدرت در          ، در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهـا      ب دمكرات ز، رهبر ح  بقايي

بر اسـاس گـزارش يـك       . دست روحانيت باعث بروز اختالفات و مجادالت زيادي خواهد شد         
 مردم، يك نظام اسـالمي بـر         رأي  ميليون 20به پشتوانه   «كرده است كه     تأكيد   منبع خبري، بقايي  

 از همـين رو،     ».كند  المي حمايت مي  كشور حاكم شده است و حزب دمكرات نيز از انقالب اس          
هدايت انقالب به دست مردم مذهبي امري قابـل قبـول اسـت امـا اداره كـشور صـرفاً توسـط                      

  .روحانيت، موجب بروز اختالفات خواهد شد
 را برخي افـراد مثـال حاكميـت آرمـاني حـضرت علـي            «وي در ادامه اظهار داشته است كه        

وي » . با عنايـت بـه شـرايط آن زمـان، ايـن حاكميـت دوام زيـادي نداشـت                   كنند اما   مطرح مي 
كنند اما تـصريح      كمونيستها را متهم كرد كه در راستاي تخريب جنبش اسالمي تالش زيادي مي            

كـرد كـه جامعـه بـه جـاي       تأكيـد   وي».اين افراد نهايتاً به پوچي خود پي خواهند برد «كرد كه   
گرايي است و تفاوتهاي بين اقشار مختلف مردم روز به           واپسپيشرفت و ارتقاء در حال تنزل و        

 در ادامه در خصوص مسايل خارجي نيز نسبت به          آقاي بقايي . روز در حال بروز و ظهور است      
بـه همـان   « در همين راسـتا وي اظهـار داشـت كـه      . تخريب روابط با ديگر كشورها هشدار داد      

اين موضوع نه تنها در مورد اياالت       . رند، ما نيز محتاج آنها هستيم     ترتيبي كه آنها به ما احتياج دا      
   ».كند  بلكه در خصوص روسيه نيز صدق ميآمريكامتحده 

اطالعات مندرج در اين مقاله با اطالعات مندرج در پـاراگراف           ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
 و بـاقي [اً در نحوه نگارش اسامي يك تفاوت وجود دارد الف اين گزارش مطابقت دارد و صرف  

  ]. بقايي
  و مقاله اخير از زبان رهبـر حـزب دمكـرات           خواه  مقاله اول به نقل از رهبر حزب جمهوري       

الخط صحيح و يا نام صـحيح         اينجانب در حال حاضر مطمئن نيستم كه رسم       . مطرح شده است  
اما قدر مسلم، از زمان پيروزي انقالب تا كنون ايـن اولـين بـاري اسـت كـه                   . حزب كدام است  

  . شود  به اين ترتيب مطرح ميآمريكامواضع و احساسات موافق 
ژاندارمري اعالم كرده اسـت كـه افـرادي كـه           : فيت افراد آماده اعزام به خدمت     اعالم معا ) ز

 بـه دنيـا     1959اند و نيز افـرادي كـه بعـد از سـال               التحصيل شده   سال گذشته از دبيرستانها فارغ    
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در آينـده خـدمت سـربازي از طريـق          . اند ديگر نيازي به گذراندن خدمت سربازي ندارند         آمده
  .قرعه كشي مشخص خواهد شد

هفت نفر از عوامـل رژيـم سـابق در          :  و خمين  اعدام هفت نفر ديگر در شهرهاي تهران      ) ح
» االرض  فساد فـي  «عام، شكنجه و      پس از اين كه در دادگاه به جرم قتل          و خمين  شهرهاي تهران 

پنج نفـر از ايـن افـراد از افـسران و            .  شدند هاي آتش اعدام    مجرم شناخته شدند، توسط جوخه    
  . اند بوده] شاهنشاهي[اعضاي حلقه اول گارد 

 فرمانـده بخـش توپخانـه منطقـه         اين افراد عبارت بودند از سروان محمـد حـسين روحـان           
احمد صـمدي   سرباز  ،  درضا رباني محمسرجوخه   فرمانده دوم بخش،     سرچشمه، ستوان غالمي  

 نيز عبارت بودند از     شهر خمين  افراد اعدام شده در   . عليرضا محمدي نودشتي  سرباز   و   كالشيني
  .  حسن شجاعيپاسبان و  قربانعلي عربيپاسبان
  

  199سند شماره 
  1358 خرداد 10ـ 1979 مي 31  محرمانه

   5651 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ي ـ فوري س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

     در استان فارس نا آرامي: موضوع
 ) گزارشيتلگرام ـ محرمانه ـ تمام متن( -1
 و ديگر مناطق ايران درگيريهاي قومي رونـدي         رسد كه در استان فارس      چنين به نظر مي    -2

شده است مبني بر اين كه تنـشها        در هفته گذشته گزارشاتي واصل      . فزاينده به خود گرفته است    
،  در شمال غربـي زرقـان       ايجاد شده است؛ منطقه مرودشت     و اصطكاكهايي در منطقه مرودشت    

جزييات موجود گوياي اين اسـت كـه   . اقع شده است و و دشت ارژن   ، جهرم ، داراب ، فسا نيريز
غالـب ايـن    . انـد   در اغلب اين تنشها اعضاي قبايل عشايري ساكن در اين استان، دخالت داشته            

البته در يكي از درگيريها، دو قبيلـه بـا يكـديگر وارد             . تنشها بين عشاير و روستاييان بوده است      
  .  اند نزاع شده

  ناس
  

  200سند شماره 
  1358 ـ خرداد 1979ژوئن   محرمانه

    تهران،آمريكاسفارت : از
  ي ـ فوري س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

   اسالمي ايران  تنشها و تنازعات سياسي در جنبش: موضوع
  )ي گزارشتلگراممحرمانه ـ تمام متن ـ ( -1
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كار  برخي رهبران مذهبي محافظه   . افزايش شكاف و انشقاق بين رهبران مذهبي      : خالصه -2
هاي تندرو از جملـه    و حتي برخي چهره    ]مرعشي نجفي  [، نجفي مرعشي  از جمله شريعتمداري  

نقطه عطف اين انتقـادات را      . اند   و اطرافيانش را به باد انتقاد گرفته       خميني، رويكردهاي   طالقاني
هاي موجود حـاكي از ايـن   گزارش. توان در شكل و تركيب قانون اساسي جديد جستجو كرد  مي

  . پايان خالصه گزارش.  غرق در تنش استاست كه شهر قم
در جريان روزهاي اخير وقايعي روي داده است كـه حـاكي از بـروز نـوعي انـشقاق و                     -3

اختالف بين رهبران مذهبي ايران است؛ اين اختالف و انشقاق زماني بـه اوج خـود رسـيد كـه                    
 تصميم گرفت به منظور در تسريع فرايند تنظيم و تصويب قـانون اساسـي جديـد يـك                   خميني

 هاولين فردي كه سر ب . گذار را به يك مجلس كوچك و محدود تقليل دهد          مجمع گسترده قانون  
 ي با نام حزب جمهـوري اسـالمي       ي بود كه حزب متبوع و     اهللا شريعتمدار  اعتراض برآورد، آيت  

گـذار    كه قائل به تشكيل يك مجلـس قـانون         اي صادر و اعالم كرد       مي بيانيه  29خلق، در تاريخ    
گزارشـات  . تمام عيار است و صراحتاً ايده تشكيل يك تشكل كوچكتر را مورد حمله قـرار داد               

مرعـشي   [اهللا مرعـشي   اهللا نجفـي و آيـت      ي، آيت اراهللا شريعتمد  واصله گوياي اين است كه آيت     
اين اختالفات به مثابه نـوعي سـردرگمي        . اند   ژوئن حضور نيافته   1 در نماز جمعه مورخ      ]نجفي

  . گردد هبي تلقي ميدر چرخه سياسي اسالمي و نوعي تقابل و رويارويي رهبران مذ
 ژوئـن در سـخناني از روحانيـت خواسـت كـه بـه مـساجد                 1ي در روز    اهللا طالقـان   آيت -4

وي در اثناي اين سخنان تالش براي طرح        . هاي سياسي جدا نمايند     بازگشته و خود را از عرصه     
. ت قانون اساسـي جديـد، را تكـذيب كـرد          نام وي به عنوان نامزد رياست جمهوري ايران، تح        

 بـه عنـوان نـامزد رياسـت         يكي از ناظرين بر اين باور است كه تالش براي طرح نـام طالقـاني              
جمهوري به نوعي با هدف تحريك وي به ارائه واكنش بوده است؛ چرا كه هرگونه پاسخ مثبت             

 بـه  به رغم اين كه دليل طرح نام طالقـاني .  سخت و نامطلوب خواهد بود    خميني، براي   طالقاني
 است اما نبايد اين نكته را ناديـده         شدهعنوان نامزد رياست جمهوري، داليل و علل ملي مطرح          

  خمينـي  شود كه با تصميمات و اقـدامات         همواره به عنوان فردي شناخته مي      كه طالقاني گرفت  
  .گذارد   ميخمينيسر ناسازگاري دارد و به قول معروف، چوب الي چرخ تصميمات 

 30 اسـت، در روز       اسـالمي  شود يكي از اعضاي شوراي انقالب      ، كه گفته مي   دكتر مفتح  -5
از سـويي  .  روز آتـي منتـشر خواهـد شـد    10مي خاطرنشان كرد كه قانون اساسي جديد ظرف        

 را در   خمينيام مي و اول ژوئن        در روزهاي سي  ) رهبر اعراب خوزستان  (ي  اهللا خاقان  ديگر، آيت 
  . خصوص حقوق مطرح شده اقليتها در قانون اساسي جديد مورد انتقادات تند و گزنده قرار داد

 نوشـت و در  خمينـي اي سرگشاده به   ژوئن نامه2ن در تاريخ  ايرا دموكراتيك جبهه ملي  -6
مـتن  . (آن صراحتاً نحوه رهبري، اطرافيان و گرايشات ديكتاتورمĤبانه وي را مورد انتقاد قرار داد             

د شده  در اين نامه با لحني تلويحي تهدي      .)  ژوئن ارسال خواهد شد    2اين نامه در گزارش مورخ      
 مبني بر اعمال ديـدگاههاي خـود در خـصوص قـانون اساسـي جديـد                 خمينياست كه تالش    
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  . آميز و سخت اين جبهه مواجه خواهد شد كشور، با واكنش خشونت
و از  ( ساله فعاليت مطبوعـاتي دارد       20نگاران ارشد مقيم ايران كه سابقه         يكي از روزنامه   -7

كـرد كـه تنـشها و        تأكيـد    ، به نقل از يكي از منابع خـودش        )مند است  مايت سفارت نيز بهره   ح
 رو به افزايش است و جو حاكم بر شهر را تسخير كـرده اسـت؛ در همـين                   تقابالت در شهر قم   

 كـرده اسـت؛ ايـن افـراد در       محافظـت از خـويش     مأموري افرادي را    اهللا شريعتمدار  راستا، آيت 
كند كه سرنوشت نظام     منبع خاطرنشان مي  . اطراف منزل وي مشغول نگهباني و حراست هستند       
البتـه بـه    . هاي رهبران مذهبي نهفتـه اسـت       سياسي آينده ايران در ماحصل تقابالت و رويارويي       

راهم نخواهد شد   يان ف چپگرااعتقاد منبع، در بحبوحه اين اختالفات باز هم عرصه براي فعاليت            
چرا كه مادامي كه رهبران مذهبي ايران، نيروهاي مسلح را در كنترل و سيطره خود دارند، مجال                 

 نبه نظر منبع، اولين رهبر مذهبي كه قادر خواهد بود در ايـ            . يان مهيا نخواهد شد   چپگرافعاليت  
 خواهد بـود؛ چـرا كـه وي         معادله، نقش سكوالريستها را به دوش بكشد، احتماالً شريعتمداري        

قـدر مـسلم، آينـده    « . آوري نمايـد  حتي مي تواند براي اين منظور به اندازه كافي سـالح جمـع     
         » . رقم خواهد خوردسياسي ايران به زودي و در شهر قم

  ناس
  

  201سند شماره 
  1358خرداد  13 ـ 1979 ژوئن 3  محرمانه

   ـ فوريسي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  5701 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   تهران،آمريكارويداد امنيتي در سفارت : موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 دو قطار فشنگ    د بعد از نيمه شب، حدو     30/1 حدود ساعت    1358 خرداد   12ريخ   در تا  -2

از عبـور از پنجـره بـاالي جعبـه          هـا پـس       يكي از فـشنگ   . به طرف دروازه سفارت شليك شد     
رسد كه ايـن تيـر توسـط يـك تيرانـداز              چنين به نظر مي   . ستيك در قفسه كتاب جاي گرفت     بال

  .ي ديوار كنار دروازه نشستفشنگ دوم بر رو. اي شليك شده است حرفه
هـا از      معتقد است كه اين گلوله      نيروي گارد مجاهدين تحت سرپرستي ماشاءاهللا كاشاني       -3

كنند كه يكـي      عالوه بر اين ادعا مي    . داخل ماشيني كه به سرعت دور شده شليك گرديده است         
يكـي از گاردهـاي آنهـا كـه در داخـل محوطـه              اي بسيار نزديك از كنـار         ها با فاصله    از فشنگ 

  .دانند آنها عناصر ماركسيست را مسئول اين حمله مي. كاري مستقر شده بود گذشته است چمن
ها پرداخت و گفـت كـه    اي به بررسي محل نشست گلوله  امروز صبح افسر امنيتي منطقه     -4

اد كار يكي از گاردهـاي جـوان        اند، و بنا به احتمال زي       احتماالً آنها از داخل محوطه شليك شده      
  .شود بازيگوشي است كه از چند روز قبل در ميان نيروهاي محوطه ديده مي

  ناس
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  202سند شماره 
  1358 خرداد 13 ـ 1979 ژوئن 3  محرمانه 

    5720 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  گزارش وضعيت جاري در ايران: ضوعمو
 فاقـد تـدابير     نيروگـاه اتمـي بوشـهر     . روها   ضد حمله گسترده ميانه    )محرمانه (: خالصه -16

 اسـتعفا   مديران شركت ملي نفت ايـران     . روحانيان جايشان در مسجد است    . ايمني معمول است  
  .اعدام پانزده نفر ديگر .ياهللا منتظر  بيت آيتحمله به. دهند مي

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزييات -22
ساالرها بـاالخره دو      ها و دين    در دعواي شديد دموكرات   . روها  ضدحمله گسترده ميانه   -الف

زي انقالب، يك گروه سياسي مهـم       براي اولين بار پس از پيرو     . طرف شمشيرها را از رو بستند     
 در نامـه  جبهـه دموكراتيـك ملـي     .  انتقـاد كـرده اسـت      اهللا خمينـي    شديداً از شيوه رهبري آيـت     

دارد بـه  » وحدت كلمه«هد كه مفهوم د  نوشته است، هشدار مي   اي كه خطاب به خميني      سابقه  بي
 جبهه دموكراتيك ملي  . شود   تبديل مي  يعني دستورات خميني  » وحدت پيروي از دستورات من    «

متعاقـب انتـشار   . ره مشكالت شده است به منظور بحث دربا  خواستار ديدار روياروي با خميني    
، نيز با اظهاراتي تقريباً ، حسن نزيهي و مدير عامل شركت ملي نفت ايران      اهللا طالقان   اين نامه آيت  

روها به افراطيون مـذهبي محفـل    گ ميانهاللحن كه بيانگر ضد حمله هماهن به همان اندازه شديد  
هـا بـه منظـور      بـراي قطـع مالقـات   تـصميم امـروز خمينـي   .  بود، از آنها انتقـاد كردنـد       خميني

ب، خبـر عجيبـي از راديـو        همزمان با اعالم اين مطل    .  است  بيانگر نگراني شديد قم    »استراحت«
! آن هم بـه خـاطر سـيل        ؛ قطع شده است   اي و ريلي با قم      پخش شد مبني بر اينكه ارتباط جاده      

 خبرهـاي  زنند كه شايد در قـم  حتي اگر اين مطلب حقيقت داشته باشد، منابع خبري حدس مي     
 بـه نمـاز جمعـه       س ديـروز در قـم     نااهللا سرشـ    منابع بسيار مطمئن گفتند كه سه آيت      . بدي باشد 

يك منبع خبري گفت كـه در تـاريخ ايـران، ايـن          . ي، نجفي مرعشي  اهللا شريعتمدار   آيت: نيامدند
وقتي يك رهبر مذهبي براي نماز جمعه در مسجد         . ت بوده است  مسئله هميشه بسيار حائز اهمي    

 را بسيار به خود      ذهن خميني  نامه جبهه دموكراتيك ملي   . شود، نشانه مخالفت است     حاضر نمي 
 را پذيرفتـه     در اين نامه گفته است كه رهبري خميني        جبهه دموكراتيك ملي  . مشغول كرده است  

ولي، سپس تا آنجـا پـيش رفتـه         . كند   مي تأكيداست و بر نقش مثبت روحانيان در مبارزه با شاه           
است كه او را به حمايت از يك نوع نظام ديكتاتوري مذهبي كه هر نوع ايدئولوژي ديگـري را                   
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ها حمله كنند،     فروشي  دهد كه به نويسندگان، انتشارات، و كتاب        كند و به مردم اجازه مي       ميطرد  
كنـد،    در قم تمامي انتقادها را سركوب مي      در اين نامه آمده است كه دفتر خميني       . سازد  متهم مي 

پرسـت و      غيـروطن  خميني» دوستان صميمي «در اين نامه، برخي     .  را حتي انتقادهاي نوه خميني   
اند و گفته شده است كه روحانيان براي رتق و فتق مسايل مهم سياسي                غيرمذهبي توصيف شده  

اري رفراندوم جمهوري اسالمي را مايـه        همچنين برگز  جبهه دموكراتيك ملي  . شايستگي ندارند 
تمسخر خوانده و گفته است كه از زمان پيروزي انقالب هيچ تالشي براي اتحاد اقشار مختلف                

 ولي، در اين نامه هشدار داده اسـت كـه جبهـه دموكراتيـك ملـي               . جامعه صورت نگرفته است   
اگر آنهايي كه به نام اسالم دسـت        «. ر بر كشور حاكم شود    اجازه نخواهد داد كه استبداد بار ديگ      

ايم  زنند، ما را تهديد كنند، به ما حمله كنند و سركوبمان نمايند، آماده              به خشونت و سركوب مي    
  » .تا پاي جان براي استحكام هر چه بيشتر عدالت، آزادي و حقوق بايستيم

اي كه در مطبوعات به چـاپ   مقاله.  فاقد تدابير ايمني معمول است نيروگاه اتمي بوشهر  -ب
دهد كـه هيچيـك از تـدابير معمـول ايمنـي و امنيتـي كـه در سـاخت                      رسيده است گزارش مي   
 در جنـوب ايـران بكـار    شود در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر  رعايت مي  نيروگاههاي اتمي اروپا  

دهد كه هـيچ      اسنادي كه روز گذشته در محل نيروگاه به دست آمد نشان مي           . گرفته نشده است  
هاي اتمي انديشيده نشده، و ظاهراً هيچ طرحي براي مقابله با پيامدهاي              تمهيدي براي دفع زباله   

ور توليد برق احداث شده و       به منظ  نيروگاه اتمي بوشهر  . يك انفجار اتمي احتمالي وجود ندارد     
ساخت آن تحت نظارت و با مشاركت فعاالنه كانون حفاظـت از رآكتورهـاي اتمـي در آلمـان                   

نيروگاه فوق  .  است نظر دولت آلمان غربي    هاي اين كانون نيز تحت      فعاليت. شود   انجام مي  غربي
اسـناد بـه    .  كيلومتر با نزديكترين شهر فاصـله دارد       10 واقع است و تنها      در نزديكي شهر شيراز   

 و كانون حفاظت از     وزارت امور خارجه آلمان    تأييد   دست آمده در محل نيروگاه كه داراي مهر       
مـواد  [يچ راه حلـي بـراي جلـوگيري از انتـشار     دهـد كـه هـ     است نـشان مـي   رآكتورهاي اتمي 

در صورت يك انفجار اتمي احتمالي انديشيده نشده است، و بـدين ترييـب، مـواد                ] راديواكتيو
. هـا را آلـوده سـازد        ها و رودخانه    راديواكتيو ممكن است يا در هوا پخش شود و يا آب درياچه           

هـاي اتمـي از نيروگـاه نيـز تهديـد       الـه عالوه بر مسئله انفجار احتمالي نيروگاه، مـسئله دفـع زب         
هاي اتمي را در معادن نمـك دفـن كـرد،             توان زباله   البته مي . آيد  خطرناك ديگري به حساب مي    

اينك يك خطر اتمي بالقوه بـراي خـودش محـسوب             ايران هم . آلي نيست   ولي اين راه حل ايده    
  . شود مي

پـرده    ي در اولين اظهارات صريح و بي      اهللا طالقان   آيت.  روحانيان جايشان در مسجد است     -ج
.  تاخـت اي تلويزيوني به روحانيان قم ها در ماه فروردين در مصاحبه خود پس از ماجراي كميته    

 جمهـوري ايـران بـه او         در پاسخ به اين پرسش يك خبرنگار كـه اگـر پـست رياسـت               طالقاني
بهتـرين  «و افـزود  » نـه «پيشنهاد شود، آيا اين پست را خواهد پذيرفت يا خير، با قاطعيت گفت         

و گفت كه با شكل     ا» .توانند مردم را آگاه سازند      جا براي روحانيان مسجد است، كه در آنجا مي        
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.  تعلـيم مـردم شـوند      ها بيـرون بياينـد و مـشغول         گرفتن ارتش و پليس، روحانيان بايد از كميته       
  ». مهم باشند، مشكالتي ايجاد خواهد شديها اگر روحانيان بر سر پست«:  گفتطالقاني
هـاي واصـله،      طبق آخرين گزارش  . جمعي مديران شركت ملي نفت ايران        استعفاي دسته  -د

 رئـيس ، جمعي خود را به حسن نزيه  استعفاي دسته  ملي نفت ايران   مديره شركت  هيأت   اعضاي
مناسب نبودن فـضاي موجـود بـراي انجـام          «آنها دليل استعفاي خود را      . اند  شركت تسليم كرده  

  شـد، ايـن   كت ملي نفت ايـران     شر رئيس زماني كه حسن نزيه   . اند  ذكر كرده » درست وظايفشان 
منابع خبري شـب    . هفت نفره را براي كمك به خود در انجام كارهاي شركت تعيين كرد            هيأت  

به كابينه دولـت     تأييد   مديره را براي   هيأت   هاي اعضاي    استعفاءنامه گذشته گفتند كه حسن نزيه    
  . تسليم كرده است

ايـست    شرايط كنوني به گونه   «: مديره در نامه استعفاي خود صرفاً گفته بودند        هيأت   ياعضا
  ».كه واقعاً خدمتي از ما ساخته نيست

 رسـيد   اخباري كه در ساعات پاياني جمعه شب به تهران        . ياهللا منتظر    حمله به بيت آيت    - ه
نيروهـاي  . انـد  ي در قـم حملـه كـرده   اهللا منتظـر  رد مسلح به بيت آيت  حاكي از آن بود كه پنج ف      

بام خانه وارد بيت شوند ولـي بـه دليـل هوشـياري نيروهـاي                 ضدانقالب سعي داشتند از پشت    
ها و پاسداران بيشتري از  به دليل گستردگي ترورهاي اخير دژبان     . انقالبي تالششان نافرجام ماند   

  .رسد كه اقدام آنها نتيجه مثبتي داشته است به نظر مي. كنند  حفاظت ميران ايران در قمرهب
سرسـپردگان  «و  » عوامل كـشتار مـردم    «پانزده نفر ديگر از     .  پانزده نفر ديگر اعدام شدند     -و

عـدام  ا.  تن رسيد  281 ها به   امروز تيرباران شدند و بدين ترتيب كل تعداد اعدامي        » رژيم پهلوي 
  :هاي مختلف به شرح زير است ها در استان شده

  ر غالمحسين شمس تبريزيگسرلش
  هوشمند حامديان
  غالمحسين عاليي

  مهدي مقدم حسيني
  حسين طبايي

  داميسداود 
  سروان افتخاري

  وردي يعقوبي اهللاستوان 
  نژاد معصوم ناجي
  محمد بهكار

  حميد خيرخواه
  عباس كردبچه

  لوئي سروان علي حمزه



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

444

  203سند شماره 
  1358 خرداد 14 ـ 1979 ژوئن 4  محرمانه

  ي ـ فوري س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  5772 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   و  در خصوص فعاليتهاي ساواكروزنامه اطالعات» هاي افشاگري«: موضوع

   آمريكاسازمان اطالعات مركزي اياالت متحده 
  ) تمام متن-محرمانه( -1
اي بـه قلـم     ژوئن ترجمه مقاله  3 و   2هاي مورخ      در نسخه  روزنامه كثيراالنتشار اطالعات   -2

منتشر كرده و در آن خاطرنشان كـرده        » ييآمريكا يك محقق    -جان كلي « تحت عنوان    جان كلي 
 در ايران را افشا كرده است؛ از جمله اين كه شاه            امات سازمان سيا   برخي اقد  است كه جان كلي   

السلطنه برگزيد؛ و نيز اين كه        را به عنوان نايب    ايزرسابق به منظور حفظ سلطنت خود، ژنرال ه       
بـه عـالوه، در ايـن    . ريزي و طراحي شده بود  برنامه  توسط سازمان سيا   آمريكاحمله به سفارت    

 ارائه شده است؛ ضمناً     هاي آموزشي سازمان سيا     كننده در برنامه   مقاله اسامي افراد ايراني شركت    
 كـه در    در اين مقاله به خوانندگان قول داده شده است كه اسامي افسران و عوامل سازمان سـيا                

هاي بعدي منتـشر   اند، در نسخه    در ايران مشغول فعاليت بوده     1975 تا   1950بازه زماني سالهاي    
هايي از اين مقاله به صورت غيررسمي به انگليسي ترجمه شده و در غالـب                 گزيده .خواهد شد 

  . اطالعات سفارت، ارسال خواهد شد
 NYC يك كنفرانس خبـري در        اين كه در ماه فوريه گذشته، جان كلي        نكته شايان توجه   -3

لطفاً مشخص نماييد كه    . منتشر نمود » ضد جاسوسي «برگزار كرد و اين مقاالت را نيز در نشريه          
قيق و بررسي الزم را به عمل آورده      تح  در خصوص اظهارات جان كلي     آيا وزارت امور خارجه   

نظر ما بر ايـن  . است يا خير و نيز اين كه در صورت انجام تحقيق، نتيجه حاصله چه بوده است       
معرفـي  » كـذب محـض   «است كه در اسرع وقت، اين اتهامات اساساً تكـذيب شـده و همگـي                

  .       گردند
  

  204سند شماره 
  1358 خرداد 14 ـ 1979 ژوئن 4  محرمانه 

    5781 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  عاتي، متخصص امور اطالگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  ري در ايرانگزارش وضعيت جا: موضوع
. غيروابسته بـودن ارتـش ايـران      .  در ايران  ديده شدن جورج حبش   ) محرمانه(:  خالصه -16
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 در  مـديره شـركت ملـي نفـت ايـران          هيـأت    . ميليـون بـشكه در روز      3/4كاهش توليد نفت به     
ي اهللا خلخـال    اظهـارات آيـت   . دهنـد    اسـتعفاء مـي     شركت نفت  رئيساعتراض به حمله لفظي به      
  .اخبار متفرقه. درباره رياست جمهوري

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
، فرمانـده   دريـادار مـدني   :  در ايـران    ديده شدن جرج حبش    -الف) محرمانه: (ت جزييا -22

 آزادي خلـق بـراي  ، به خبرنگـاران گفـت كـه رهبـر جبهـه      نيروي دريايي و استاندار خوزستان 
. يـت شـده اسـت     ؤ ر هاي مشكوك در خوزسـتان       حال انجام فعاليت   در» دو يا سه بار    «فلسطين

 كيلومتري جـاده    8، كه در حدود      در روستايي به نام شادگان      گفت كه حبش   استاندار خوزستان 
تواننـد از مـرز عبـور         او افزود كه مردم به راحتي مي      . د، ديده شده است    قرار دار   خرمشهر اهواز

 بار ديگر بيگانگان را به مداخله در امور ايران متهم        دريادار مدني .  به ايران بيايند   كنند و از عراق   
او گفت . تان وجود نداردها و اعراب اس     ساخت، و يكبار ديگر افزود كه هيچ مشكلي بين فارس         

 گروههايي ضدانقالبي هستند كـه تحـت         كنند،  گروههايي كه خود را نماينده اعراب معرفي مي       «
رود كنـسولگري عـراق        همچنين گفت كه گمان مي     دريادار مدني » .لواي چپگراها فعاليت دارند   

او گفـت كـه     .  دسـت داشـته اسـت      هاي اخير خرمشهر     به نحوي در آشوب    در استان خوزستان  
 و برخـي از       اسـت،    دسـت داشـته     در قاچاق سـالح از عـراق       كانون فرهنگي و سياسي اعراب    

ر ايجـاد آشـوب در منطقـه        وابستگان شاه يك ميليارد ريال براي اجير كردن قاچاقچي به منظـو           
، اردشـير  دهد سفير سابق ايران در آمريكا اند، و مداركي در دست است كه نشان مي     صرف كرده 

 همچنين گفت كه دفتـر سـازمان        دريادار مدني . ، با قاچاقچيان سالح تماس داشته است      زاهدي
هاي اخير در استان را رد كرده         ونه ارتباط با آشوب    هرگ  در استان خوزستان   سطينآزاديبخش فل 

  .است
 سـتاد نيروهـاي مـسلح       رئيسد،   ناصر فرب  سرلشگر.  ارتش ايران غيروابسته خواهد بود     -ب

يك، ارتشي اسالمي،   : ، اظهار داشت كه ارتش آينده دو خصوصيت خواهد داشت         اسالمي ايران 
ـ سرلشگر. و دو، ارتشي غيروابسته خواهد بود  گفـت،    كـه در دانـشگاه ارتـش سـخن مـي     د فرب

ند نقطه كشور با ضدانقالبيون درگير است، و هم اكنون ارتش در چ« اظهار داشت كه   )محرمانه(
او گفـت كـه     » .اين امر يك وظيفه ملي و خواست ملت ايران اسـت          . آنها را درهم كوبيده است    
كنند ولي هر زمان كـه ارتـش وارد    اساس براي كشور ايجاد مشكل مي ضدانقالبيون به داليل بي  

 به استادان دانشكده گفت كه ما خواهان ارتـشي        فربد. كند  شود، توطئه آنها را خنثي مي       عمل مي 
اين هدفي اسـت كـه در ارتـش و    . زند  گيرد و بر اراده ملت تكيه مي        هستيم كه از ملت الهام مي     

ارتش ما سالهاست كه از ملت بريده بود، ولي در شرايط فعلي انقالب             . كنيم  كل كشور دنبال مي   
خواهيم كه مطابق با جمهوري اسالمي  ما ارتشي مي. ده استتمامي پيوندها با گذشته گسسته ش   

 گفت كـه    فربد. تواند راه گذشته را دنبال كند        ملت ما نمي   -خواهيم  ما يك ارتش ملي مي    . باشد
مـن  . اي بهتر هستيم     ما در پي آينده    -گذشته نبايد تكرار شود   «يكي از اصول انقالب اين بود كه        
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يكي جمهوري اسـالمي و ديگـري عـدم         . بينم   را كه پيش رو داريم داراي دو قطب مي         اي  آينده
 متعلـق بـه ارتـش        ستاد ارتش اظهار داشت كه دانشگاه علـوم و فنـون ارتـش             رئيس. وابستگي

ازمند است، هاي علمي پرسنل خود ني به بيان ديگر، ما ارتشي داريم كه به علم و حمايت        » .است
هـاي    ما ارتشي داريم كه همپاي ارتش     . و به همين دليل است كه دانشگاه فوق ايجاد شده است          

 كـرد   تأكيـد  فربد. كند  ديگر است، و من در دانشگاهي هستم كه پرسنل فني ارتش را تربيت مي             
هـاي غيرقـانوني      فعاليـت كه ارتش ايران بايد از مرزهاي كشور در مقابـل مداخلـه خـارجي و                

ولي در عين حال نبايد در امور شهروندان قـانوني دخالـت            . مرزي حفاظت و صيانت كند      برون
هـا    هاي مشروع افسران گفت كه به اين درخواسـت           ستاد ارتش درباره درخواست    رئيس. نمايد

بـا  او گفت كه در همين باره و همچنين درباره مشكالت بازسازي ارتش             . رسيدگي خواهد شد  
بـاره دسـتوراتي صـادر كـرده          در ايـن    اظهار داشت كه خميني    فربد.  صحبت كرده است   خميني

  . اي به آنها نكرد است، ولي اشاره
 تأسـيس  دو سـال پـيش       نون ارتش دانشگاه علوم و ف   ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

رود كه در آينده نزديك تعـداد دانـشجويان آن بـه              انتظار مي .  دانشجو دارد  120اكنون   شد و هم  
  . نفر بالغ شود400
روز گذشـته سـخنگوي شـركت       .  ميليون بشكه در روز    3/4 كاهش توليد نفت به سقف       -ج

 ميليـون بـشكه در روز كـاهش         3/4 فاش ساخت كه توليد نفت ايران به سـطح           ملي نفت ايران  
او گفـت كـه توليـد       .  ميليون بشكه در روز رسيده بود      4/1ماه گذشته توليد نفت به      . يافته است 

 هزار بـشكه در روز از       500 ميليون بشكه در روز از چاههاي نفت، و          3/4نفت در خوزستان به     
كاهش توليد نفت به سبب كاهش مصرف داخلـي         .  رسيده است  حلي خليج فارس  سكوهاي سا 
  .بوده است

 شركت استعفاء   رئيس در اعتراض به حمله لفظي به        مديره شركت ملي نفت ايران     هيأت   -د
ه شركت ملي نفت    مدير هيأت   هم اكنون مشخص شده است كه استعفاي دسته جمعي        . دهند  مي

ولي .  شركت صورت گرفته استرئيسي به اهللا بهشت ايران در اعتراض به حمله لفظي اخير آيت
 ساعت گذشته اخبار را دنبال كرده اسـت، گـزارش           48طبق آنچه منبع اقتصادي ما كه در طول         

ه است كه الاقل در حال حاضر استعفاي خود را مديره خواست هيأت كرده است، نزيه از اعضاي
 اينكه شرايط براي     مديره به بهانه   هيأت   روز گذشته گزارش داده بوديم كه اعضاي      . پس بگيرند 

  . انجام وظيفه مناسب نيست، استعفاء داده بودند
ي روز هللا صـادق خلخـال  ا  آيـت . ي در انتخابات رياست جمهـوري     اهللا خلخال    نامزدي آيت  - ه

زيرا هيچ  «گذشته گفت كه شايد در انتخابات رياست جمهوري نظام جمهوري ايران نامزد شود              
 بـراي   اهللا كه در حال ديدار از خوزستان        ولي اين آيت  » .بينم كه مانع از اين كار باشد        چيزي نمي 

گاههاي اسالمي است به يك خبرنگار گفت كه نامزدي و موفقيتش به اراده رسيدگي به امور داد   
  . مردم بستگي دارد
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  :  اخبار متفرقه-و
اي اعالم كرد كه زنان متأهل حق شـركت            با صدور بخشنامه   وزارت آموزش و پرورش   ) 1(

 اعالم كرد زنان    ت آموزش و پرورش   وزار. هاي روزانه مدارس و دانشسراها را ندارند        در كالس 
توانند به طور مستمع آزاد و در منزل درس بخواننـد   متأهلي كه مايل به ادامه تحصيل هستند مي    

گـردي   اين بخشنامه عقب. و سپس در امتحانات آخر سال در مدارس و دانشسراها شركت كنند        
هـاي مؤسـسات آموزشـي را يافتـه           زه شركت در كـالس    است براي زناني كه دو سال پيش اجا       

توانستند در صورت تمايل به صورت مستمع آزاد درس خود را             در آن زمان نيز زنان مي     . بودند
اي وارد  شان لطمه ادامه دهند و در امتحانات آخر سال شركت كنند، به نحوي كه به امور زندگي              

  . نشود
 قراردادهاي خود را با سه شركت فرانسوي كـه در حـال احـداث               شركت متروي تهران  ) 2(

  . بودند، لغو كردآهن شهري تهران خط راه
اي كه بـه      يه در بيان  خميني.  ژوئن را روز عزاي عمومي اعالم كرد       5 روز   اهللا خميني   آيت) 3(

پانزده خرداد نقطه شروع مبارزات روحانيـان بـا رژيـم           « ژوئن صادر كرد، گفت      5مناسبت روز   
آميـز آن روز كـه بـه همـت            هـاي اعتـراض     در راهپيمـايي  . فاسد پهلوي در سرتاسر كشور بـود      

من امـروز را بـراي هميـشه روز         . گناه كشته شدند     آدم بي  15000روحانيان برپا شد، نزديك به      
نـشينم و بـراي شـهداي آن روز عـزاداري       مـي كنم و در مدرسه فيـضيه  ي عمومي اعالم مي عزا
كن شود و جمهـوري اسـالمي بـر اسـاس قـران       من اميدوارم كه استعمار از ايران ريشه     . كنم  مي

  .مجيد مستقر شود
 ژوئن 5ه شد، در روز تظاهراتي كه در باال به آن اشار ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
.  تبعيد شـد    و سپس به عراق     ابتدا به تركيه   صورت گرفت و در نتيجه آن خميني      ] 1963[ 1964

نشاني و پرسـنل ضـروري تعطيـل          به خاطر اعالم عزاي عمومي، سفارت نيز به جز بخش آتش          
  .  راهپيمايي برپا شودرود كه فردا در تمام تهران  ميانتظار. خواهد بود

  
  205سند شماره 

  1358 خرداد 15 ـ 1979 ژوئن 5                                                          محرمانه
  سي. دياشنگتن و،وزارت امور خارجه: به  5825 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

   ژوئن5گزارش وضعيت : موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 ژوئن به مناسبت شانزدهمين سالگرد تظاهرات ضدشـاه  5 روز اهللا خميني    به دستور آيت   -2

تعطيالت شيعيان بيـشتر    ( آن تعدادي از مردم كشته شدند، روز عزاي عمومي اعالم شد             كه طي 
 اعالم كرد كه به همين       خميني حزب جمهوري اسالميِ  ). عزاداري و كمتر جشن و سرور است      

 گـروه سياسـي     30بـيش از    . كنـد    راهپيمايي برپا مي   هاي بزرگ تهران    مناسبت در يكي از ميدان    
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 بالفاصله اعالم كردند كه در ايـن        توده) كمونيست(هاي اسالمي گرفته تا حزب        ديگر از انجمن  
هايي كه ابتدا براي راهپيمايي اعالم شد، فقط يك مسير     در مسير . راهپيمايي شركت خواهند كرد   

گذشت، ولي احتماالً به دليل تالش دولت موقت براي جلوگيري از هر گونه       مياز كنار سفارت    
  . مسيرهاي جديدي را اعالم كرد كه همگي از سفارت دور هستنداي راديو دولتي ايران حادثه
 گـروه از تظاهركننـدگان از مقابـل ضـلع     4 يـا   3 صبح به بعد     9 با وجود اين، از ساعت       -3

 هـزار   5 تـا    3نوبي سفارت در خيابان تخت جمشيد عبور كردند كـه بزرگتـرين آنهـا شـامل                 ج
مـرگ بـر   «دادند از جمله   كردند و شعار مي     هايي با خود حمل مي      آنها پالكارت . تظاهركننده بود 

 چنـد مـرد     .» بـر انقـالب    درود«، و   » نابود اسـت   اسالم پيروز است، آمريكا   «،  »امپرياليسم آمريكا 
آميـزي بـر      شـدند ولـي حـال و هـواي خـصومت            كننـدگان ديـده مـي       مسلح نيز در ميان تظاهر    

  . تظاهركنندگان حاكم نبود و حتي در مقابل سفارت نيز توقف نكردند
، چند نفر جوان ديگر را براي كمك بـه          ياهللا كاشان   ماشاءاي سفارت،     فرمانده محافظان كميته  

  . آنها در حفاظت از سفارت در اين روز آورده بود
 برگزار خواهد شد و احتماالً بـا        اي در تهران    از هم اكنون معلوم است كه راهپيمايي گسترده       

  . از مقابل سفارت عبور خواهند كردكنندگان بيشتري شروع آن تظاهر
  ناس

  
  206سند شماره 

  1358 خرداد 16ـ 1979 ژوئن 6  محرمانه 
    5835 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي. اي:كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران :موضوع
. ريزنـد   هاي عراقي بمب ناپالم در روستاهاي ايـران فـرو مـي             ميگ): محرمانه(خالصه   -16
ي درباره بـه راه افتـادن       اهللا حسين   آيت. كنند   اداي احترام مي    خرداد 15 مردم به شهداي     هاي  توده

نيروهاي ارتش از بيـت     . ها ممنوع شد    شركت نظاميان در راهپيمايي   . دهد  حمام خون هشدار مي   
پـنج نفـر ديگـر      . كند  نيروي هوايي وفاداري خود را به انقالب اعالم مي        . شود  ج مي  خار خميني

  .مديره را نپذيرفت هيأت  استعفاي شركت ملي نفت ايرانرئيساعدام شدند و 
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )مانهمحر(: جزييات -22
اسـتاندار آذربايجـان   . ريزنـد   تاهاي ايران فرو مـي     عراقي بمب ناپالم در روس     هاي  ميگ -الف
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، روز گذشته به منابع خبري گفت كه چهـار هواپيمـاي ميـگ عراقـي روز                 ، محمد عباسي  غربي
دوشنبه از مرزهاي ايران گذشتند و با بمب و تيربار دو روسـتاي مـرزي را مـورد حملـه قـرار                      

هاي ناپالم و تيربار بـه روسـتاهاي          هاي عراقي با بمب      گفت در جريان حمله ميگ     سيعبا. دادند
اند، ولي از آنجايي كه اطالعـات كـاملي از             نفر مجروح شده   40 نفر كشته و     6مرزي تا به حال     

ه وضعيت روستاهايي كه ممكن است مورد حمله هواپيماهاي عراقي قرار گرفته باشـند، مخـابر              
او افزود كه در يكـي از دو روسـتايي          . نشده است، احتمال دارد تعداد تلفات بيشتر از اين باشد         

كه مورد حمله قرار گرفتند، فقط سه خانه صحيح و سالم مانده و بقيه بـر اثـر بمبـاران سـنگين        
يـن بـاره بـه دولـت         گفت كه گـزارش كـاملي را در ا         عباسي. اند  هواپيماهاي عراقي ويران شده   

مركزي تسليم كرده است و اگر قرار باشد اقدامي انجام شـود، احتمـاالً از طريـق وزارت امـور                    
او گفت كه احتماالً هواپيماهاي عراقي در درون مرزهاي خـود           .  صورت خواهد گرفت   خارجه

با وجود اين، او افـزود كـه        . اند   ايران شده  وارد مرزهاي » اشتباهاً«مشغول انجام عمليات بوده و      
شان  ها هستند كه بايد درباره حمله بدون دليل تواند با اطمينان حرفي بزند و اين عراقي        فعالً نمي 

اي از نقض حاكميت ايران بر        او گفت كه حمله عراقي نمونه     . به روستاهاي ايران توضيح بدهند    
 است   اولين تنش جدي در روابط ايران و عراق        اين حادثه . سرزمين و حريم هوايي كشور است     

در آن زمـان وزيـر امـور    .  از سر گرفته شده بود    1972كه پس از چهار سال قطع رابطه در سال          
د كه  ده  اين حادثه زماني رخ مي    . ، بين دو كشور ميانجيگري كرد     ، احمد بوتفليقه  خارجه الجزاير 

 از يك ناسيوناليسم فاشيستي به يـك        ايران سعي دارد سياست خارجي خود را در خليج فارس         
دسترسي به هيچ يك از مقامات ايراني براي اظهارنظر درباره سخنان           . اخوت اسالمي تغيير دهد   
يپلماتيك گفتند كه در اينگونه موارد رسم اين         مقدور نبود، ولي منابع د     استاندار آذربايجان غربي  

  .  توضيح بخواهداست كه ايران بايد مراتب اعتراض خود را اعالم كند و از عراق
هـاي مـردم بـه رهبـري          تـوده .  اداي احترام كردند    خرداد 15هاي مردم به شهداي        توده -ب

اسالمي تجديد ميثاق و هرگونه تالش براي تضعيف آن را محكـوم       روحانيان بار ديگر با دولت      
 هـزار   10، كـه بـيش از       اي كه در جمع بزرگترين تجمع تظاهركنندگان در تهران          قطعنامه. كردند

 را بـه طـرح       و بـه ويـژه سـناي آمريكـا         نفر در آن شركت داشتند، قرائت شـد ايـاالت متحـده           
 300حداقل نزديك به    . بر ضد ايران متهم ساخت    » دار  تبليغات جهت «و  » شرمانه  هاي بي   توطئه«

شدگان لباس عزا به تن داشتند و يا          هزار نفر از جمله كساني كه به مناسبت عزاداري براي كشته          
در .  بـه راهپيمـايي پرداختنـد      براي راهپيمايي خياباني لباس غير رسمي پوشيده بودند در تهران         

زنـان انقالبـي نيـز در حـالي كـه      . ها نيز صدها هزار نفر در تظاهرات شـركت كردنـد     شهرستان
هاي كوچك ايـران   هاي ساخت بلژيك و پرچم 3- و ژاسرائيلهاي سبك يوزي ساخت    مسلسل

كردنـد در    بر روي رنگ سبز و سفيد و قرمزش چاپ شده بود، حمـل مـي               را كه عكس خميني   
تعداد كمي از انقالبيون نيز با يونيفورمهاي زيباي مـشكي در           . هاي شهر راهپيمايي كردند     خيابان

پوش نيروهاي مـسلح در ايـن راهپيمـايي           ولي تعداد اعضاي يونيفورم   . تظاهرات شركت داشتند  
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تر بود، كه احتمـاالً بـه دليـل ممنوعيـت شـركت سـربازان در                هاي قبلي كم    نسبت به راهپيمايي  
  . هاي سياسي بوده است راهپيمايي

رهبر برجسته كردهاي ايران، .  در مورد به راه افتادن حمام خون هشدار داد شيخ حسيني-ج
داد چنانچـه قـانون اساسـي جديـد حقـوق كليـه              روز گذشـته هـشدار       شيخ عزالدين حـسيني   

. هاي قومي ايران را حفظ و تضمين نكند، احتمال دارد در ايـران حمـام خـون راه بيفتـد                     اقليت
نـويس قـانون      كشور در تهيه و تدوين پـيش      » همه گروههاي سياسي  «رهبر كردها گفت كه بايد      

بايـد بـه تـصويب يـك        نويس قانون اساسـي جديـد         اساسي جديد شركت داشته باشند و پيش      
او همچنين گفت كه بايد همـه اصـول منـشور حقـوق بـشر در قـانون                  .  برسد مجلس مؤسسان 

  . اساسي جديد گنجانده شود و حقوق تمامي اقشار ايران در آن تضمين گردد
دادسـتان كـل ارتـش روز گذشـته شـركت          . ها ممنوع شـد      شركت نظاميان در راهپيمايي    -د

دفتر دادستاني ارتش روز . ها و تجمعات عمومي را ممنوع اعالم كرد   ارتش در راهپيمايي  پرسنل  
اي رسماً شركت پرسنل ارتش را در تجمعات عمومي و تظاهرات چه              گذشته با صدور بخشنامه   

دفتر دادسـتاني   «در اين بخشنامه آمده بود      . ها ممنوع اعالم كرد      پادگان خارجدر داخل و چه در      
داران، سـربازان و كارمنـدان غيرنظـامي ارتـش،            بدينوسيله به اطالع كليه افـسران، درجـه        ارتش

 رسـاند كـه شـركت در تظـاهرات و            مي  و نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران      نيروي دريايي 
عالوه بر اين، در اطالعيه فوق آمـده        » .باشد  تجمعات عمومي مغاير مقررات نظامي و ممنوع مي       

ها و اعتراضات بايد ابتدا از طريـق مجـاري مناسـب مطـرح شـود و در                  بود كه كليه درخواست   
دفتـر  . صورتي كه مقامات ذيربط به آن رسيدگي نكردند، آنگاه به دادستاني ارتش ارجاع گـردد              

ها و شكايات است از نظاميان خواست تـا            ساعته حاضر به دريافت درخواست     24كه  دادستاني  
پيش از انتـشار ايـن   .  تماس بگيرند842004 و 845001هاي  براي طرح شكايات خود با شماره  

اي از دفتر دادستاني نظامي خواسته بود تا شـركت نظاميـان را در                اطالعيه، دژبان مركز طي نامه    
فرماندهي دژبان مركزي در اين نامه از دادستان نظامي خواسته بـود            . م كند تظاهرات ممنوع اعال  

ها بخواهد تا در صورت شركت هر يك از نظاميان در تظاهرات اسـامي                تا رسماً از كليه پادگان    
دژبانان وظيفه حفظ نظم در ارتش را بر        «فرمانده دژبان گفت    . آنها را به دژبان مركز اطالع دهند      

  ».نظمي صادر شده است توراتي به منظور برخورد با هرگونه بيعهده دارند و دس
هر چند طبق بخشنامه فوق كليه نيروهـاي مـسلح اسـالمي از        ): محرمانه(كننده    ات تهيه ينظر

اند، ولي با اين حال اجازه دارند در رفرانـدوم آتـي و               شركت در تجمعات و تظاهرات منع شده      
  . انتخابات عمومي شركت كنند

، فرمانده   امير رحيمي  ]سيد[ سيف تيمسار. شوند   خارج مي  ي ارتش از بيت خميني     نيروها - ه
خـارج   اهللا خمينـي   روز دوشنبه اعالم كرد كه محافظان ارتـشي از بيـت امـام روح      دژبان ارتش، 

.  در آن قـرار دارد محافظـت خواهنـد كـرد         اي كه بيت خمينـي      اند و در آينده فقط از محله        شده
 با او صـورت      گفت كه اين اقدام به دليل عدم همكاري كافي رهبران مذهبي قم            تيمسار رحيمي 
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 بـا او   با ارتش، سـاير رهبـران مـذهبي قـم           گفت كه عليرغم توافق خميني     رحيمي. گرفته است 
اند و تحت چنين شـرايطي منطقـي نيـست كـه از ارتـش توقـع داشـته باشـيم                       همكاري نكرده 

هفته گذشـته طبـق توافـق رهبـران مـذهبي بـا             .  را بر عهده بگيرد    مسئوليت حفاظت از خميني   
عهـده دژبـان ارتـش      رهبـران مـذهبي بر     و ساير    ، وظيفه حفاظت از امام خميني     تيمسار رحيمي 

 موقتـاً بـه پاسـداران       ولي با خارج شدن نيروهاي ارتش، حفاظت از بيـت خمينـي           . گذاشته شد 
  . واگذار شده استانقالب به فرماندهي حاجي لطفي

در تحـولي ديگـر، نيـروي       .  وفاداري خود را به انقالب اعـالم كـرد          نيروي هوايي ايران   -و
اي وفاداري خود را به انقالب اسالمي اعـالم كـرد و              يههوايي ايران روز گذشته با صدور اطالع      

نيـروي هـوايي هـشدار داد كـه         » .تا آخرين قطره خون از آن دفاع خواهيم كرد        «قسم خورد كه    
هاي خارجي و رژيم گذشته ايران هنوز فعال هستند و كوشش دارند با استفاده از                 عوامل قدرت 

در اطالعيه نيروي هوايي آمده     . ش منحرف سازند  ا  شرمانه انقالب را از مسير اصلي       هاي بي   حربه
تواننـد بـا پخـش شـايعات          اند كه مـي     بود كه اين نيروهاي نامطلوب به اين اميد واهي دل بسته          

تعجبـي نـدارد    «در اطالعيه فوق آمده بود      . گوناگون در ميان مردم رعب و نارضايتي ايجاد كنند        
 دلسوز نشان دهند و ملت را به خاك و خون           صفتان در لباس بره خود را انقالبيون        كه اين گرگ  

ولي اين دشمنان بايد بدانند كه تمامي راههاي گريز بر روي آنهـا بـسته شـده اسـت و                    » بكشند
  . ملت هوشيار به آنها اجازه نخواهند داد تا انقالب را منحرف سازند

 روز گذشـته در   سابق ساواكمأمورسه . شدند اعدام  و رفسنجان پنج نفر ديگر در تهران  -ز
  سـابق سـاواك    رئيسا،  ني  صريااين سه نفر عبارت بودند از محمد كريم ب        .  تيرباران شدند  تهران
اتهام .  بودند ان ساواك مأموري كه هر دو از      اهللا غيائ    و ولي  ]حاجي فرجي [فر  ، پرويز حاجي  در قم 

عوامل رژيم  «دو تن از    . االرض، و شكنجه و قتل آزاديخواهان بود        آنها محاربه با خدا، مفسد في     
 پلـيس   رئـيس ،  عبدالحسين سـروش  اين دو نفر سرگرد     . باران شدند    تير نيز در رفسنجان  » سابق

  .  اداره اطالعات پليس شهر بودندرئيس،  در دوران انقالب و ستوان حافظ سرنوشترفسنجان
 رئيسها،    طبق گزارش . رفتمديره را نپذي   هيأت    استعفاي  شركت ملي نفت ايران    رئيس -ح

مـديره شـركت را كـه بـه او       هيأت   ، گفته است كه استعفاي    شركت ملي نفت ايران، حسن نزيه     
مـديره   هيـأت    روز شنبه گزارش شـده بـود كـه تمـام اعـضاي            . تسليم شده بود، نپذيرفته است    

 از  اهللا دكتر محمد بهـشتي بـه حـسن نزيـه            حمالت آيت  در اعتراض به     شركت ملي نفت ايران   
  اسـالمي  ي از اعضاي شوراي انقالب    اهللا بهشت   شود كه آيت    تصور مي . اند  پست خود استعفا داده   

آنها از اينكه حرف حق اينقدر موجب تشويش شـده اسـت،            « شب گذشته گفت كه      نزيه. باشد
 در مـورد  كارمندان صنعت نفت تصميم گرفته بودند در حمايت از سخنان نزيه» .اند منزجر شده 

 شب گذشـته    نزيه.  تجمع كنند  اسالم و مسايل ملي در مقابل دفتر اصلي شركت ملي نفت ايران           
 اعـضاي .  حاضر شد و از آنها خواست كه هـيچ اقـدامي نكننـد             در جمع كارمندان شركت نفت    

 منصوب شده بودنـد و اسـتعفاي آنهـا بيـشتر جنبـه نمـادين       مديره از سوي شخص نزيه   هيأت  
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ت اعالم كرده بود كه شرايط موجود بـراي اداي وظيفـه مناسـب    مديره شركت نف   هيأت   .داشت
 خواسته است تا شخصاً با انتـصاب آنهـا در ايـن پـست               اهللا خميني   مديره از آيت   هيأت   .نيست

 گـزارش داده اسـت كـه توليـد           به نقل از حسن نزيه      حال، روزنامه كيهان    در عين . موافقت كند 
 4توليد نفت ايران در سـطح       . نفت براي مصرف داخلي و صادرات به خارج كشور كافي است          

  . رسد  هزار بشكه آن به مصرف داخل مي700ميليون بشكه در روز قرار دارد كه 
  

  207سند شماره 
  1358 خرداد 16 ـ 1979 ژوئن 6  محرمانه

     ايران  ـ تهران،آمريكااي، سفارت  هافسر امنيتي منطق: از
  آمريكاوزارت امور خارجه : به

  گزارش وضعيت ماهانه: موضوع
I . ارزيابي خطر:  

 و تا به حال، ميزان خطرات موجود عليه سـفارت و پرسـنل          1358طي ارديبهشت ماه    ) الف
مداخله در امور داخلي    « را متهم به     آمريكادولت ايران به كرات دولت      . بوده است آن بسيار باال    

در زمان  .  شده است  آمريكانمود و رسماً خواستار برپايي تظاهرات گسترده عليه سفارت          » خود
. پذيرد  نميرا   آمريكاغ شده است كه دولت ايران سفير پيشنهادي         يپيدايش اين نوشتار، چنين تبل    

گذشته از روابط ديپلماتيك بين      .در حال حاضر روابط ديپلماتيك بسيار بحراني و پيچيده است         
، تمامي كشور دستخوش اقـدامات تروريـستي كوچـك و بـزرگ شـده               آمريكادولت ميزبان و    

 اقتصادي خـود  هاي عرب در اعتراض به وضع اجتماعي و   اخيراً در جنوب ايران، چريك    . است
 مـوانعي   هـاي تهـران     شبانگاهان در خيابانها و جـاده     . يك شهر را به طور كامل به آتش كشيدند        

شود و مجاهدين مسلح عابرين و وسائط نقليه را متوقف كرده و آنهـا را بازرسـي                   قرار داده مي  
 است و گروههـاي رقيـب       عالوه بر اين نوعي بحران شديد اجتماعي در اينجا حاكم         . نمايند    مي

نا به گزارش مقامات سفارت بسياري از منابع آنها از ترس اينكـه مبـادا هـدف                  ب .اند  مسلح شده 
اين روزها ايرانيها از جنـگ      . زنند  جويانه واقع شوند از مالقات با آنها سر باز مي           اقدامات تالفي 

ي به سفارت بسيار زياد     خالصه اينكه، امكان حمله جمعي و يا تروريست        .رانند  داخلي سخن مي  
يي نيز مبادرت ورزند؛    آمريكادر آينده امكان دارد كه كساني به ربودن و يا كشتار پرسنل             . است

ولي هنوز معلوم نيست كه آيا اين امر طراحي شده و يا شخص خاصي مـوردنظر قـرار گرفتـه                    
  .است
  آمريكااقدامات خاص عليه ) ب
 150با شركت   » راهپيمايي« يك   اديبخش فلسطين  ارديبهشت ماه سازمان آز    26 در تاريخ    -1

  . به راه انداختنفر به طرف دانشگاه تهران
 خرداد در پايان تظاهرات چند تير شليك شد تا امكان خشونت عليه             9 و   8،  7 در تاريخ    -2
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د كه به سـاختمان اصـلي سـفارت نزديـك           سفارت از بين برود و گروههاي مخالف سعي نكنن        
 حراست از سفارت شده     مأمور خرداد همان گروهي كه از طرف دولت ايران          7در تاريخ    .شوند

پس از ايـن واقعـه،      ).  را به تظاهركنندگان داد و آنها نيز آن را پاره پاره كردند            آمريكابود پرچم   
 پايي قـرار گرفـت و بخـش         20 ليكن اين بار در ارتفاع        بار ديگر به اهتزاز درآمد،     آمريكاپرچم  

 خرداد ماه نيروي گـارد مجاهـدين        8 و   7در هر دو روز     . اضافي ميله پرچم نيز پايين آورده شد      
از طرف سپاه انقـالب اسـالمي       )  نفر بود  75-100كه حدود    (تحت سرپرستي ماشاءاهللا كاشاني   

 نفر نيـروي نظـامي      200حدود  ). گشت   نظامي را نيز شامل مي     100-125و حدود   (تقويت شد   
  .باش درآمده بودند نير به صورت ذخيره در يكي از پادگانهاي نزديك سفارت به حالت آماده

، آمريكـا  مهـم وزارت خارجـه، ارتـش         يمركب از اعـضا   » تيم دفاع داخلي   «يتمامي اعضا 
 خـرداد  15در تـاريخ  . اي در اين روزها آماده بودنـد  ر امنيتي منطقهتفنگداران دريايي، و نيز افس    

گونه خشونتي نشان      نفر از جلوي سفارت گذشتند ولي هيچ       4500نيز تظاهركنندگاني مركب از     
  .ندادند
هايي به طرف ساختمان اصلي سفارت شليك گرديـد ولـي      بور چند بار گلوله   ز طي ماه م   -3
 و فقط در يك مورد كه آن هم يـك تيرانـدازي شـبانه بـود     گونه خسارت جدي وارد نيامد   هيچ
هـاي خودكـار     بار صداي شليك تفنگ10-15حدود . ها اصابت نمود اي به يكي از پنجره     گلوله

در . در داخل محوطه آن هم از سوي گـارد مجاهـدين شـنيده شـد ولـي خـسارتي وارد نيامـد                  
شتباهي رخ داده است ولي به نظـر مـا          گزارشات گارد مجاهدين آمده است كه اين تيراندازيها ا        
  .بين گاردها و افراد ناشناس درگيريهايي رخ داده است

يي نيز هـدف    آمريكا، تجار   ) نفر هستند  75كه حدود   (يي  آمريكا گذشته از جامعه رسمي      -4
در چند مورد كه كارگران . شوند خشونت آن هم از سوي كارگران و كارمندان اخراجي واقع مي      

يي را توقيف كرده بودند، بخش كنسولي و در يك مورد افسر            آمريكار بازرگانان   با توسل به زو   
 نيـز تهديـد شـده       آمريكايكي از مقامات دفتر حفاظت      . اي ميانجيگري كرده بودند     امنيتي منطقه 

  )كه قبالً توسط تلفن به وزارت خارجه اطالع داده شده بود(بود 
  

II . عمليات  
  توجيه و مشورت با ديداركنندگان) الف

 ارديبهشت ماه به اين واحد 14 و 10اي در تاريخ      كارمند بخش امنيت منطقه     رونالد كلي  -1
  .سفر كرد تا از وضع امنيت و روشهاي امنيتي سفارت اطالع حاصل كند

 نيز به واحد آمد تا عمليات گاردهاي امنيتي         ، سرگرد جفري رونالد   اي   منطقه يافسر امنيت  -2
  .تفنگداران دريايي را مورد بازديد قرار دهد

 نيز به سفارت آمد تا در مورد امنيت پرسـنل            از شركت ايستمن كداك     لمب ديويد آقاي   -3
توانـد   ك در ايران دچار مشكالت كارگري شديدي شده كه مي      كدا  شركت. خود مشورت نمايد  
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  . يي گرددآمريكامنجر به گروگان گرفته شدن پرسنل 
اي سـفارت بـا افـسران امنيتـي       دستيار افسر امنيتي منطقه1358 ارديبهشت 25 در تاريخ  -4

 مالقات نمود تـا پيرامـون      و لوسي  ، گوربل  يعني مسرز  كانادا در انگلستان و     آمريكاهاي    سفارت
  .نظر نمايد  مورد عالقه طرفين تبادلمسايل
  هاي پشتيباني فعاليت) ب

مـاه مالقـاتي      ت ارديبهـش  26-30اي همراه با مقام دفتر خارجي از تـاريخ             منطقه يافسر امنيت 
داشتند تا در مورد روشها و مشخصات امنيتـي كنـسولگري جديـد واقـع در محوطـه سـفارت                    

  .نظر نمايند تبادل
  فعاليتهاي مهم) ج
 ايـن واحـد را تـرك گفـت و           اي كـاگلين     ارديبهـشت افـسر امنيتـي منطقـه        10 در تاريخ    -

  .هاي وي گرديد  دار مسئوليت  عهدهبيرمنگهام
 ارديبهشت ماه طرح دفاع داخلي جديد تـدوين و در اختيـار پرسـنل واحـد           30ر تاريخ    د -

  . قرار گرفت
هـاي جديـدي صـادر و در اختيـار             ارديبهشت، كـارت هويـت     20 براي استفاده از تاريخ      -

  .پرسنل قرار داده شد
  .بندي و توزيع گرديد ها نيز فرمول  خردادماه طرحهاي مربوط به بمب نامه10در تاريخ 

  . ارديبهشت ماه ايجاد شد30 يك مركز كنترل عملياتي در رابطه با تظاهرات در تاريخ -
اي تصويب گرديـد تـا از          دستورات تفنگداران دريايي تدوين و توسط افسر امنيتي منطقه         -

  . خرداد به مرحله اجرا درآيد11تاريخ 
ازسـازي شـد و يـك    مـاه ب   ارديبهـشت 11 محل مربوط به كنترل عابرين پيـاده در تـاريخ           -

  .گردد دستگاه بازرسي الكترونيك ارباب رجوع را شامل مي
. اي تمام پرسنل موقت و دائمي را از نظر امنيتـي توجيـه نمـود                 دستيار افسر امنيتي منطقه    -

در مـورد ايـن جلـسه       . يي موجود عميقاً در جريان امور توجيهي قرار گرفتند        آمريكاسي و پنج    
  . مي تدوين گرديدتوجيهي نيز خالصه نامه رس

هـاي ضـدانفجار داخلـي و خـارجي، قـرار دادن              نـصب درب  :  بهبود در امنيـت فيزيكـي      -
. ها به پايان رسيده است      كشي و ديواركشي    ها، نرده   هاي حاوي شن در بخش داخلي پنجره        جعبه

گـارد  -اي سيـستم كنتـرل راه دور تـي          تنها مورد تكميل نشده از پيشنهادات ناظر امنيتي منطقـه         
دسـتگاههاي  ).  در اواسط خردادماه نـصب گـردد       سي آتن . كه قرار است توسط آرتي    (باشد    مي

  .نشاني سه برابر شده است آتش
اي    واحد حراستي امنيتي مركب از نيروهاي مجاهدين توسط دستيار افـسر امنيتـي منطقـه               -

  .اند آموزش بيشتري ديده
 در رابطه با يكي از كارمندان سرويس خارجه كه گويا           A/SY/SASاي به     منطقه ي افسر امنيت  -
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در اين مورد تحقيقـات هنـوز       . با سرويس اطالعاتي متخاصم در تماس بود، گزارش داده است         
  .هم ادامه دارد

 در مورد يكي از كارمندان سرويس خارجي كه به سودجويي در يك مورد صدور رواديد                -
 ارسـال   A/SY/I/PVBم انجام شد و به موقع گزارش كامـل آن بـراي             متهم شده بود تحقيقات الز    

  .خواهد شد
  . در بخش كنسولي موقت دستگاه بازرسي ويزيتورها نصب گرديد-
  . ارسال شدA/SYبرداري و گزارشي به   از سالحهاي موجود صورت-
رجي به اي با استخدام يك كارمند موقت سرويس خا  پشتيباني اداري از افسر امنيتي منطقه     -

بـه علـت    . اين فرد در اواسط خردادماه در نزديكي اين دفتر مـستقر خواهـد گرديـد              . عمل آمد 
يي بـراي   آمريكـا يي در بخش اداري امكان در اختيار قرار دادن يك منـشي             آمريكاغيبت منشي   

به محض بازگشت اين منشي و با توافق مشاور اداري اين پـشتيباني نيـز               . اين دفتر وجود ندارد   
در حـال  . ترين مسئله بازسازي اين دفتر از جنبه واقعي اداري آن است           مهم. ل خواهد آمد  به عم 

مـا در   . باشـيم   حاضر ما داراي اسكلت بايگاني، سيستم بايگاني، و حمايـت از نظـر منـشي مـي                
اميـدواريم كـه از ايـن پـس اينگونـه گـزارش             . تالشيم تا عمليات به صـورت عـادي بـازگردد         

گزارش وضعيت ماه بعد شامل يك خالصه آماري        . فراد ذيربط ارسال شود   ها مرتباً به ا     وضعيت
  .خواهد بود، كه در گزارش حاضر به خاطر فقدان اطالعات مربوطه گنجانده نشده است

  
III .طرحهاي مربوط به ماه آتي  

  .اي  به جريان انداختن پشتيباني منشي از دفتر امنيت منطقه-
  .تگاههاي سفير و معاونت واحد تقويت پناهگاههاي موجود در اقام-
اي جديـد      افسر امنيتي منطقه   اي و دستيارش آماده توجيه ويليام كالرك         افسر امنيتي منطقه   -

 خـرداد   23 نيـز در تـاريخ       اي بيرمنگهام   افسر امنيتي منطقه  . باشند   مي 1358 خرداد   21در تاريخ   
  .خارجه خواهد شدرهسپار وزارت امور 

  
IV .تخلفات  

  .وجود نداشته است
  

V .مهندسي دريايي و تفنگداران دريايي  
.  ارديبهشت پس از دو ماه خدمت اين واحـد را تـرك گفـت              8 در تاريخ     اسكات اسميت  -

ن صـحه  افسر امنيتي منطقه انجام وظيفه بسيار خوب وي را تدوين نمود و كاردار نيز رسماً بر آ   
  . گذارده است

 افسر وظيفه تفنگدار دريايي دسـتورات مربـوط بـه تفنگـداران             .نمي. م ئي ولك گروهبان م  -
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 كامالً آمـاده مقابلـه   واحد تفنگداران دريايي در تهران   . بندي نمود   دريايي را به طور كامل فرمول     
  .يت تروريستي در اين مكان استبا رويدادهاي داراي ماه

 را از خدمت بركنار كـرد كـه علـت آن نيـز              روسو. گروهبان گري ا  اي     منطقه يافسر امنيت  -
  .بوده است) ترك محل سكونت تفنگداران بدون كسب اجازه(سرپيچي از دستورات 

  
  208سند شماره 

  1358  خرداد17 ـ 1979 ژوئن 7  محرمانه 
    5907 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  هاي خبري داخلي، مقامات سفارت رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
   وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: ده گزارشكنن تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
ايران مراتب اعتراض خـود را      :  گزارش وضعيت جاري ايران شامل     )محرمانه (:خالصه -16

 اسـتاندار ايـالم  . تلفـات حمـالت هـوايي عـراق      . كند   اعالم مي  دليل عراق   به حمالت هوايي بي   
  .هاي بيشتر اعدام. سالح مردم شد خواستار خلع

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:جزييات -22
روز گذشته ايران به دليل نقض حريم       . دليل عراق    اعتراض ايران به حمالت هوايي بي      -الف
 حمله آنها بـه چهـار روسـتاي ايـران شـديداً بـه عـراق           هاي عراقي و    اش توسط جنگنده    هوايي

  در استان آذربايجان غربـي     هاي عراقي بر سر ساكنان روستاهاي سردشت        جنگنده. اعتراض كرد 
، بـراي دريافـت     ياسين  آل در ايران، عبدالملك     روز گذشته سفير عراق   . بمب ناپالم ريخته بودند   

نامه اعتراض ايران و توضيح علت حمله بدون تحريك به قلمرو حاكميت ايران به وزارت امور              
 و  اطالعـي كـرده      از وقوع اين حادثه ابراز بي      ياسين  آلشود كه     گفته مي . خارجه فرا خوانده شد   

 روز  مقامـات سـفارت عـراق     . قول داده است كه از دولت خود در اين مورد توضـيح بخواهـد             
آنهـا گفتنـد كـه    . هاي عراق را تكـذيب كردنـد       گذشته بمباران روستاهاي ايراني توسط جنگنده     

بـا  . كنـد   هاي ناپالم ساخت آمريكاست و نيروي هوايي ما از اين نوع بمـب اسـتفاده نمـي                  بمب
دفتـر  . هاي عراقي به مرزهاي ايران را تكـذيب نكردنـد           ود اين، مقامات فوق حمله جنگنده     وج

كرده و گفته است كه چهـار جنگنـده سـوخو متعلـق بـه                تأييد   وزيري نيز اين حمله را      نخست
ا در   دوشنبه شب وارد مرزهاي ايران شده و چهار روستاي مـرزي كـشور ر              نيروي هوايي عراق  

ــيسردشــت ــد در آذربايجــان غرب ــاران كردن ــران .  بمب ــوايي اي ــروي ه ــده ني ــشگر فرمان ، سرل
هاي عراقي بـه روسـتاهاي مـرزي ايـران حملـه              ، اظهار داشته است كه جنگنده     ]ايمانيان[اماميان
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شنبه شب به يك منبع خبري گفت كه ايستگاههاي راداري مرزي تجـاوز هـيچ                 او سه . ندا  نكرده
 گفت كـه بـه   تيمسار اماميان. اند  ي متخاصمي را به درون حريم هوايي ايران ثبت نكرده             جنگنده

  . احتمال قوي هدف اين حمالت روستاهاي عراقي مجاور مرز ايران بوده است
بـاران    ها تعداد تلفات بمباران و گلوله       امروز يكي از روزنامه   . لفات حمله هوايي عراق    ت -ب
 مجروح اعالم كرد، و نوشـت كـه   40 كشته و 10 هاي عراقي را در روستاهاي كردستان      جنگنده

ن به نقل از    اين روزنامه همچني  . حمالت هوايي دوشنبه شب در دو مرحله صورت گرفته است         
 نوشت كه حمالت فوق به روستاهاي ايران احتمـاالً نتيجـه امـور داخلـي                 در تهران  سفير عراق 

ها فقـط بـه نـام نقيـب از او       كه در روزنامه ،فرماندار سردشت .  و تعقيب اشرار بوده است     عراق
زيـرا  «مسئله تعقيب اشرار قبايل به داخل خاك ايران حقيقت ندارد نامبرده شده است، گفت كه    

او همچنـين اظهـار     » .انـد   و مزارع حمله كرده   ) روستاها(هاي عراقي به مناطق مسكوني        جنگنده
 افـزود   نبوده اسـت و   در سردشت   ضربه زدن به مردان بارزاني      داشت كه هدف از اين حمالت،     
و احتماالً اين حمالت به مناطق      « دو سال است كه ادامه دارد،        كه بمباران مناطق كردنشين عراق    

 مايل به   15 تا   10هاي عراقي     او ابراز داشت كه جنگنده    » .كردنشين ايران نيز سرايت كرده است     
 كـانيزار، گوروشـير،     شـيعه، نوكـان، تـوژال،        هـالي  داخل خاك ايران نفوذ كرده و به روستاهاي       

 خـانواري كـه در ايـن        13كشته شـده و از      گوروشير  شش نفر فقط در     . اند  حمله كرده دودآباد،  
هـاي    او افزود كه جنگنـده    .  خانوار كشته يا مجروح نداده است      3كردند، فقط     روستا زندگي مي  

كردند كـه موجـب     باران    را گلوله توژال  و  كانيزار  عراقي عالوه بر حمله به روستاها، منطقه بين         
 گفت كه بـه     فرماندار سردشت . چريدند  هايي شده است كه در آنجا مي        وارد آمدن تلفات به دام    

خاطر كوهستاني بودن منطقه هنوز گزارش كـاملي از ميـزان تلفـات و خـسارات بـه دسـت او                     
ر، و او پاسـخ     از او پرسيدند كه آيا پاسگاههاي مرزي داراي پرسنل هست يا خيـ            . نرسيده است 

داد كه در حال حاضر نيروهاي محلي مسئوليت اداره اين پاسگاهها را بر عهده دارند و هر چند                  
انـد، ولـي ظـاهراً در هنگـام حملـه بـر سـر                 نيروهاي انتظامي براي اين پاسگاهها تشكيل شـده       

 ظهـر   12 در ساعت     گفت كه حمالت در دو مرحله و       فرماندار سردشت . اند  هايشان نبوده   پست
انـد كـه چـرا     ه ولي مقامات رسمي ايراني توضيح نداد.  روز دوشنبه صورت گرفت    14و ساعت   

يـك منبـع خبـري ديگـر        . هاي خبري اعـالم شـد        ساعت به رسانه   36خبر اين حمالت بعد از      
گزارش داده است كه دو تـيم پزشـكي بـراي كمـك بـه مجـروحين ايـن حمـالت بـه منطقـه                      

هيچ گزارشي از تلفات يا مجروح شدن سـكنه روسـتاهاي           . اند   اعزام شده  غربي سردشت   جنوب
برآورد شده است كه خسارات مادي وارده به روستاها چيزي حـدود            . ديگر مخابره نشده است   

  . ميليون ريال باشد20
، بـا   ، سيداسداهللا امير قهرمـان    استاندار ايالم . سالح مردم شد    خواستار خلع   استاندار ايالم  -ج

 روز بـه اسـتانداري      10هاي خـود را ظـرف مـدت           اي از مردم خواست تا سالح       انتشار اعالميه 
. تحويل دهند، در غير اين صورت، دادگاههاي انقالب استان با متخلفان برخورد خواهنـد كـرد               
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 رهبر انقالب اسالمي ايران، و       ،گفت كه اعالميه مزبور متعاقب دستور امام خميني        استاندار ايالم 
كليه كودكـان، بـرادران،   «اين اعالميه مصرانه از    . با هدف حفظ آرامش عمومي صادر شده است       

ي نواحي مختلـف شـهر      ها  خواسته است تا با كميته    » پدران، سالخوردگان و افراد مؤمن و متقي      
 سالح عمومي مردم و اطاعت از دستورات خمينـي  در خلع«يا مراكز استانداري تماس بگيرند و     

  ».در ارتباط با منع خريد و فروش و حمل سالح با استانداري همكاري كنند
 شش تـن از عوامـل رژيـم گذشـته را بـه مـرگ                دادگاه انقالب دزفول  . هاي بيشتر    اعدام -د

، ؛ عبدالرضـا عباسـي     سـاواك  مأموري،  جان آهن  خان: شدگان عبارت بودند از     اعدام. محكوم كرد 
اتهـام  . ؛ و ستوان قاسم مددي     ساواك دزفول  رئيس،  استوار ژاندارمري؛ سرهنگ بهادر افراسيابي    

 پـنج تـن     در همين حال، دادگاه انقالبِ تهـران      . انقالبي بود دهاي ض   عام مردم و فعاليت    نها قتل آ
شـدگان   اعـدام . ز اعـدام شـدند    ديگر از عوامل رژيم گذشته را به مرگ محكوم كرد و آنها امرو            

كه يكي از منابع عمومي نـام او را خـصوصي ذكـر             (سي  طو پور سرهنگ جليل : عبارت بودند از  
 به اتهام قتل پنج دانـشجو؛ و سـرگرد منـوچهر            ، فرمانده سابق دانشكده افسري تهران     )كرده بود 

 سـال حـبس و انفـصال از ارتـش و            12ق، فرمانده حراسـت دانـشكده افـسري كـه بـه             ياا  قزل
، ]باصـري نيـا    [ادنـژ   كـريم باصـري    محمـد : بقيه عبارت بودنـد از    . هاي دولتي محكوم شد     پست

؛ و يك نفر     ساواك مأمور،  ]غيائي [اهللا فياض   ؛ ولي  ساواك مأموري،  فرج گر؛ پرويز حاجي    شكنجه
:  نيز دو پليس را به مرگ محكـوم كـرد          دادگاه انقالب تبريز  . ديگر كه هويتش فاش نشده است     

  .اتهام آنها كشتار مردم بود. لي و چراغعلي عقيقيوغا تقي نصير محمد
  

  209سند شماره 
  1358 خرداد 20 ـ 1979 ژوئن 10  محرمانه 

    5999 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي. واشنگتن دي ، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوجانس.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه

  دفاعي، وابسته شافر.اي.سرهنگ تي: شكننده گزار تأييدمقام 
   گزارش وضعيت ايران:موضوع

.  و ايـران   روابـط عـراق   . ها  شدن بانك   ملي:  وضعيت در ايران شامل    )محرمانه (:خالصه -16
  .بيانيه فداييان، و مجلس مؤسسان. رتبه وزارت امور خارجه اخراج سفيران و كارمندان عالي

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزييات -22
در روزهاي تعطيل آخر هفتـه      . شدن بانكداري در ايران      ديدگاه خارجيان در مورد ملي     -الف
ملـي بانكـداري    بانك خصوصي را كه قبالً به نظـام  27 ژوئن دولت موقت ايران 10 و   9مورخ  
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شـدن      گزارش كاملي درباره ملي    بخش اقتصادي سفارت آمريكا   . تعلق نداشتند، ملي اعالم كرد    
اي   در ذيل ترجمه مقالـه    . ها و پيامدهاي احتمالي آن تهيه كرده است كه ارسال خواهد شد             بانك

رسد كه نام نويـسنده آن ذكـر نـشده            ها به نظرتان مي     شدن بانك   ره ملي  دربا  ايران پول  فارسي از 
هاي خارجي منتظر تعيين تكليف از سوي دفاتر اصـلي خـود    در حالي كه نمايندگان بانك   «: بود

يـك حـسابدار    . برنـد   هستند، تجار ايراني و خارجي نيز در حال يأس و نااميـدي بـه سـر مـي                 
ها تصميمي بزرگ و البتـه ارتجـاعي          كردن بانك    براي ملي گويد كه تصميم دولت       بريتانيايي مي 

 كارشناسي آنها در  هاي خارجي در ايران با توجه به تجربه ارزشمند و دانش            بانك  فعاليت. است
امر مديريت در دوران بعد از انقالب موجب اعتماد خارجيان به نظام بانكي ايران شده اسـت و                  

بـسياري از   .  بازرگانان براي معامله با ايران خواهد كاست       ها فقط از تمايل بيشتر      شدن بانك   ملي
بيني چنداني نسبت به نظام بانكي ايـران ندارنـد، فقـط بـه دليـل                  بازرگانان بريتانيايي كه خوش   

ولي اعتماد آنها بـه  . دهند هاي خارجي در اين كشور هنوز فعاليت خود را ادامه مي     حضور بانك 
 كـه ركـود      مهـدي بازرگـان    وزيـر   نخستيراني از گفته    يك تاجر ا  . دولت به صفر رسيده است    

ايـن  «: گفـت   او بـا عـصبانيت مـي      . اقتصاد را به گردن بخش خصوصي انداخته بود، گله داشت         
گذاري   هاي خصوصي هستند كه در بخش خصوصي سرمايه         اين بانك » .حرف اصالً معني ندارد   

الب تا بـه حـال اصـوالً كـاري انجـام داده، همـين بخـش                 كنند، و تنها بخشي كه از اول انق         مي
ايـن منبـع بـراي    . خصوصي بوده، و بخش دولتي كار چندان قابل اعتنايي صورت نـداده اسـت    

سـازي،   هاي گسترده جـاده   هايي نظير خط لوله گاز ايگات دو، سد دره الر، طرح            نمونه به پروژه  
 اشاره كرد و گفـت كـه تعـداد ايـن            بندرعباس، توسعه بنادر در     مجتمع پتروشيمي بندر شاهپور   

هـا    بازي گرفتـار اسـت، ظـاهراً بـه ايـن زودي             شمار است، و دولت كه در دام كاغذ         ها بي   پروژه
هـا خطـاي      كـردن بانـك     نظر در اينجا اين است كه دولت با ملـي          اتفاق. تواند تكاني بخورد    نمي
 برغم مخالفت وزارت امور اقتصادي      تصميم فوق را شوراي انقالب    . ي مرتكب شده است   بزرگ
كنند كه دولـت دسـت        مردم در اينجا فكر مي    .  اتخاذ كرده است    بانك مركزي  رئيس و   يياو دار 

تـوان در مـورد همـه         همـين حـرف را مـي      . كنـد    را خـراب مـي     گذارد آن   روي هر چيز كه مي    
شدن بخش بانكداري و بيمه در هيچكدام از آنها موفق نبـوده               كشورهاي ديگر نيز زد، زيرا ملي     

مـثالً  (است و در نهايت دولت مجبور شده است آنها را دوباره به بخش خصوصي واگذار كند                 
خواهد پرسـنل مـاهري را كـه بـراي             كه دولت از كجا مي     هميشه اين سئوال مطرح است    ). هند

نظر از نتيجه كار، به احتمال زيـاد آشـفتگي بوروكراتيـك،             صرف.  بيابد  ها الزم است،    اداره بانك 
كفايتي مديران كه هميشه از خصوصيات بخش دولتـي ايـران بـوده               هاي سياسي و بي     بالتكليفي

يكي از . دولتي را به ركود كامل خواهد كشانديعني بخش ... است يك گام به جلو خواهد رفت
تر  هاي ضعيف تواند به تقويت بانك  بانكي مي شدن كل نظام كند كه ملي منابع خبري استدالل مي 

، و  شـهريار  و بانـك ن، بانك داريـوش المللي ايرا ها، بانك بين   ايراني  از جمله بانك  ... كمك كند 
ها خواهد شد، زيـرا دولـت پـشتوانه اعتبـارات             احتماالً منجر به اعتماد بيشتر مردم به اين بانك        
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با وجود اين، استدالل باال به معناي كارآمدتر شدن نظـام بـانكي             . اسنادي را فراهم خواهد آورد    
 شايد بتواند به ريختن پول بـه درون ايـن       البته اگر چه بانك مركزي ايران     . در ايران نخواهد بود   

هاي دولتـي كـه سـابقه         ته ادامه دهد ولي مردم حداقل در ابتداي كار به بانك           سرو  چاه ظاهراً بي  
  . چندان خوبي ندارند، اعتماد نخواهد كرد

 8اعات اوليـه صـبح روز       هـا در سـ      بر اساس گزارش روزنامـه    .  تنش بين عراق و ايران     -ب
، تيراندازي ، نزديك خرمشهرژوئن يك گشت مرزي عراقي به سوي مرزداران ايراني در شلمچه 

. كرد، ولي مرزداران ايراني براي جلوگيري از تشديد درگيري، به تيراندازي آنها پاسـخ نگفتنـد               
در گزارش ديگري كه از سوي خبرگزاري       . اند  ردهمقامات ايراني هيچگونه تلفاتي را گزارش نك      

 اظهار داشت كه يـك جـت جنگنـده عراقـي             مخابره شد، فرماندار اورمانات     از كرمانشاه  پارس
در ايـران   . رده است  ژوئن نقض ك   9 و   8حريم هوايي ايران را در روزهاي جمعه و شنبه مورخ           

 در ساعات اوليه     نفر از مردم با راهپيمايي در مقابل سفارت عراق در تهران           8000نيز نزديك به    
هاي جنگنده نيروي هوايي اين كشور را به چهار روستاي ايـران محكـوم                ازظهر، حمله جت    بعد

  . آميز نبود خشونتاين تظاهرات به رغم شعارهاي كوبنده، . كردند
در طول هفته گذشته، چه پيش از بمباران روستاهاي         ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

 را بـه دخالـت در امـور         هاي سياسي و مذهبي متعددي عـراق        ايران و چه بعد از آن، شخصيت      
 شده  ران و عراق  ها در طول مرزهاي اي      ايران متهم ساختند، كه همين مسئله موجب تشديد تنش        

توانـد    ها رخ داده نيـز مـي         كه در پي اين تنش     تحريكات علني اخير از سوي ارتش عراق      . است
 تـا بـه     1975روابط دو كـشور از سـال        .  شروع آتش سهمگيني در روابط دو كشور باشد         جرقه

ـ   كننده گـزارش بـه هيچوجـه نمـي          حال داراي ثبات بود و تهيه      د بفهمـد كـه بازگـشت بـه         توان
  . اي براي دو كشور خواهد داشت  چه فايده1975هاي قبل از  خصومت

 گـزارش زيـر را      روزنامه انگليسي زبـان تهـران تـايمز       . تكاني وزارت امور خارجه      خانه -ج
رتبـه وزارت      سـفير و مقـام عـالي       110م نزديك به    ها، نا   بر اساس گزارش  «: منتشر ساخته است  

منابع موثق گفتند كه اين مقامات دستور       . امور خارجه در فهرست بازنشستگي قرار گرفته است       
، صادر شده بـود هفتـه       بازنشستگي خود را كه به دستور وزير امور خارجه، دكتر ابراهيم يزدي           

نابع گفتند كه بسياري از ايـن مقامـات كـه نـام آنهـا در فهرسـت                  اين م . گذشته دريافت كردند  
 سـال خـدمت خـود را        30نامه اسـتخدامي ايـران        بازنشستگي قرار گرفته است هنوز طبق آيين      

با وجود اين، برخي    . اند   رسيده  است،  سال 60اند، ولي اكثر آنها به سن بازنشستگي كه           نگذرانده
، نماينده ايران در    ، فريدون هويدا  ، سفير ايران در انگليس     سفراي رژيم گذشته نظير پرويز راجي     

 ،هاي حاشـيه خلـيج فـارس        نشين  ، فرستاده ايران به يكي از شيخ      ، و فرهاد سپهبدي   سازمان ملل 
طبـق  . اند، حقوق بازنشستگي نيز به آنها پرداخـت نخواهـد شـد             عالوه بر اينكه بازنشست شده    

 قصد دارد برخي از اين سفيران و همچنين تعدادي از مقاماتي را كـه در رژيـم                ها يزدي   گزارش
دام اولـين   شـود كـه ايـن اقـ         گفتـه مـي   . گذشته بازنشست شده بودند دوباره به كار دعوت كند        



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

461

 هر چند در   از زمان پيروزي انقالب در ماه فوريه است،تكاني گسترده وزارت امور خارجه   خانه
 سـفير از جملـه اردشـير        12 تـا    10، نيز اقداماتي عليه     ، خلف يزدي  زمان وزارت كريم سنجابي   

 مكررًا بر لـزوم پاكـسازي وزارت        يزدي.  كه از خدمت عزل شده بودند، اتخاذ شده بود         زاهدي
انـد و آنهـايي كـه         هايي كه كامالً خود را وقف رژيم اسالمي جديـد نكـرده              از آدم  امور خارجه 

  .  كرده استتأكيد خدمت از خود مايه بگذارند، حاضر نيستند براي انجام
 رسد كه مسئله لـزوم تـشكيل مجلـس مؤسـسان            به نظر مي  ). محرمانه ( مجلس مؤسسان  -د

. نويس قانون اساسي كه قرار است به زودي منتـشر شـود، حـل شـده باشـد                   براي بررسي پيش  
نـويس قـانون      ، سخنگوي دولت اظهار داشته است كه پـس از تـصويب پـيش             اميرانتظامعباس  

 نماينـده   40) تقريبـاً ( متشكل از     و دولت، يك مجلس مؤسسان     اساسي از سوي شوراي انقالب    
  . آن را مورد بازنگري قرار خواهد داد

 مبنـي بـر     اهللا خمينـي    اظهارات چند هفته پيش آيـت     ): همحرمان(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
 نيست و همان رأي آري يا نه براي تصويب قانون اساسي كافي            اينكه نيازي به مجلس مؤسسان    

دولـت بـا    هاي    بسياري از بخش  . است، صحنه سياست ايران را كه شديداً متشتت است، لرزاند         
 بـر تـشكيل نـشدن مجلـس         اين اظهارات مخالفت كردند و برخي از نـاظران تـصميم خمينـي            

ولـي تـصميم    .  را مانع بزرگي در مسير تشكيل يك دولت پايـدار و مـشروع دانـستند               مؤسسان
تواند اعتراضاتي را  نويس قانون اساسي مي      و بازنگري پيش   دولت براي تشكيل مجلس مؤسسان    

اگر ايرادي در انتخاب نماينـدگان مجلـس        . كه در ارتباط با قانون اساس وجود داشت خفه كند         
تواند مشروعيتي بـه قـانون اساسـي ببخـشد كـه رفرانـدوم              پيش نيايد، اين مجلس مي     مؤسسان

  .رتيب، فعالً يك مانع ديگر از سر راه قانون اساسي برداشته شده استبدين ت. توانست نمي
ي منتشر  اهللا صادق خلخال     اسالم كه از سوي رهبر جديد آن آيت         بيانيه سازمان فداييان   -   [  ه[

  :شده است، به شرح زير است
  .كند  بر طبق موازين اسالمي فعاليت ميفداييان اسالم) 1(
  .كند  ايدئولوژي غربي و شرقي را رد ميفداييان اسالم) 2(
  .روي رهنمودهاي ابرمرد تاريخ و مراجع مذهبي خواهد بود  تنها دنبالهفداييان اسالم) 3(
  . در آينده در خدمت نظام جمهوري اسالمي خواهد بودفداييان اسالم) 4(
هاي اسـالمي در زمينـه اقتـصاد، سياسـت و مـسايل اجتمـاعي               به فعاليت  فداييان اسالم ) 5(

  .مبادرت خواهد كرد
  .شمارد ها را محترم مي  حقوق اقليتفداييان اسالم) 6(
  .گرايي تالش خواهد كرد  براي محو مظاهر شرك، كفر و غربفداييان اسالم) 7(
هـاي مـسلمان نظيـر         نه فقط از جمهوري اسالمي ايران بلكه از همه ملت          فداييان اسالم ) 8(

  . دفاع خواهد كردفلسطين
هـا، تبليغـات، روحانيـان،      به تبليغ فرهنگ اصيل اسالمي از طريق روزنامهفداييان اسالم ) 9(



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

462

  .مجالت، و راديو و تلويزيون خواهد پرداخت
 با توسل به موازين اسالمي براي پاكسازي آنهايي كه در مسير خطا گـام         فداييان اسالم ) 10(

  .  قيمت دادن خون و شهادتاند تالش خواهد كرد، حتي به گذاشته
  .  كرد كه همه افسران بايد واجبات اسالم را رعايت كنندتأكيد خلخالي

  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش ينظر
هاي مقـيم ايـران كـه         تهديد فيزيكي عليه آمريكايي   . مطالب ضدآمريكايي در مطبوعات   ) 1(

ايـن  .  از زندگي آنها بود هـم اينـك قـدري كـاهش يافتـه اسـت                ظرف روزهاي گذشته بخشي   
كنند و ذهنيت عوامانه غالب       تهديدها فقط زماني كه تظاهركنندگان به سوي سفارت حركت مي         

ها هر روز اظهارت و مقـاالت ضـدآمريكايي بـه             با وجود اين، روزنامه   . يابد  شود، تجسم مي    مي
آمريكايي به   چهار مقاله طوالني شامل اظهارات ضد    امروز، مثالً در تهران تايمز   . رسانند  چاپ مي 

  .  به شركت در اقدامات ضدانقالبي متهم شده بودچاپ رسيد كه در آن آمريكا
ديـديم    در روزهاي قبل از انقالب مـي      . مشاهدات وابسته نظامي و وابسته نيروي هوايي      ) 2(

زنند از     طبقات باال، و متوسط باال و افسران ارتش مثل سمورهايي كه به آب مي              هاي  كه خانواده 
 اين گروه از مردم عمدتاً به خارج از كشور و بسياري از آنهـا بـه آمريكـا   . شوند ايران خارج مي  

 طبقه  هاي  بسياري از خانواده  . حاال يك گروه جديد از اين مهاجران را شاهد هستيم         . رفته بودند 
گفتند كه هرگز ايـران را تـرك نخواهنـد            متوسط كه قبالً هرگز از ايران خارج نشده بودند و مي          

هـا  مبـسياري از ايـن آد     . رونـد و يـا قـصد ايـن كـار را دارنـد               كرد، حاال يا دارند از ايـران مـي        
اي هستند كه بخشي از ستون فقـرات          كرده  پزشكان، حقوقدانان و تاجران تحصيل    ها،    تكنوكرات

خروج آنها از ايران به ملتـي كـه هـم اينـك نيـز دچـار                 . دهند  جامعه مدرن ايران را تشكيل مي     
توانيم گـستردگي ايـن       البته هنوز نمي  . اي است، لطمه فراواني وارد خواهد كرد        مشكالت عديده 

دانيم كه اين امر صـدمه         گرفتن آنها را شاهد هستيم و مي        ها را ارزيابي كنيم ولي شكل       مهاجرت
  .اي پايدار در ايران خواهد زد گيري مجدد جامعه دي به شكلزيا

  
  210سند شماره 

  1358 خرداد 21 ـ 1979 ژوئن 11  محرمانه 
    6074 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيمقامات سفارت، پرسنل دفتر هاي خبري داخلي،  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هواييجانسون.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه

  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام 
  گزارش وضعيت ايران :موضوع

: دهـد، شـامل      مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره وضعيت ايران       ): محرمانه(خالصه   -16
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حـزب جمهـوري مـردم را بـه راهپيمـايي           . دهـد    درباره يك ترور ديگر هشدار مي      گروه فرقان 
تـنش بـين    . حـوادث فرودگـاه مهرآبـاد     . ياهللا شريعتمدار   افزايش محبوبيت آيت  . كند  دعوت مي 

  . و ايران، و اخبار قابل توجه ديگرعراق
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزييات -22
ي را ترور كـرد،     اهللا مطهر   و آيت   قرني سپهبد گروه تروريستي فرقان كه در ماه آوريل         -الف

مـستهدي مـدير كـل خـدمات        . سرتيپ نورالدين مستهدي را نيز تهديد به مـرگ كـرده اسـت            
  . پزشكي ارتش است

 قبالً تهديد كرده بود كه تعداد زيـادي از          گروه فرقان ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
ولـي ايـن اولـين بـاري اسـت كـه از فـرد               . ي دولت انقالبي را ترور خواهـد كـرد        ها  شخصيت

  .مشخصي نام برده است
بـه   79 ژوئـن    15 مردم را دعوت كرد تا در روز جمعه مورخ            حزب جمهوري اسالمي   -ب

 از مردم خواست تا در حمايت از        جمعيت مسلمان حزب جمهوري اسالمي    . تظاهرات بپردازند 
در منابع مطبوعـاتي آمـده اسـت كـه     . ها بيايند  در روز جمعه به خيابانتشكيل مجلس مؤسسان 

 نيز در اين راهپيمـايي شـركت خواهنـد           و نهضت راديكال ايران    اعضاي جبهه دموكراتيك ملي   
  . كرد

 آن   از  اين تظاهرات را بعـد     حزب جمهوري اسالمي  ): محرمانه(ز تهيه گزارش    كات مر ينظر
سخنگوي دولت، در روز نهم ژوئـن اعـالم كـرد كـه يـك                 ،  اميرانتظامدهد كه عباس      ترتيب مي 

 ويژه چيزي   ظاهراً اين مجلس مؤسسان   .  نماينده تشكيل خواهد شد    40 با     ويژه مجلس مؤسسان 
ها و گروههاي مختلفـي        به مردم وعده داده بود، و هم اينك شخصيت         اهللا خميني   نيست كه آيت  

  . عمل كند» اش هاي انتخاباتي وعده«ه كنند كه ب اهللا گوشزد مي به آيت
  امروز نام اشخاص زير ذكر شده بود كه از تشكيل مجلس مؤسسان            در روزنامه تهران تايمزِ   

؛ رهبـر  دكتر كريم سنجابي: اند با حضور نمايندگاني از سوي تمامي اقشار جامعه طرفداري كرده  
؛ دكتـر متـين     شركت ملي نفت ايـران     رئيس ي؛ حسن نزيه  اهللا شريعتمدار   ؛ آيت حزب جبهه ملي  

رسـد كـه ايـن        بـه نظـر مـي     . د، نويسنده برجسته سياسـي كـشور      اصغر حاج سي   ؛ و علي  دفتري
 هستند كـه نماينـدگان      هاي با نفوذ آغازگر حركتي براي تشكيل يك مجلس مؤسسان           شخصيت

اگر امواج افكار عمـومي در حمايـت از تـشكيل           . تمامي اقشار ملت را در خود جاي داده باشد        
 را متقاعد سازد تا دسـت از ايـده رفرانـدوم بـه              اهللا خميني    برخيزد، شايد آيت   مجلس مؤسسان 

  .جاي مجلس براي تصويب قانون اساسي ايران بردارد
اهللا    قـدرت سياسـي آيـت      آيد كه   از شواهد و قرائن اينگونه بر مي      . ياهللا شريعتمدار    آيت -ج

 در بخـش    ياهللا خاقـان    ي رو بـه افـزايش اسـت و از قـول يكـي از دسـتياران آيـت                  شريعتمدار
حرف او براي ما    .  هستيم ما منتظر شريعتمداري  « نقل شده است كه      نشين استان خوزستان    عرب
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سياري از مواضــع از زمــان پيــروزي انقــالب، بــ» .دانــيم او را رهبــر خــود مــي. حجــت اســت
  .  در تضاد بوده استات اتخاذ شده در قمممي با تصشريعتمداري

اي پيش بيايـد، مـن هـم     هر وقت مسئله. وجه قصد مداخله ندارم   چمن به هي  «: او گفته است  
شنوي دارند و تعـداد مقلـدان او چنـد     ولي ظاهراً اشخاص زيادي از او حرف   » .دهم  نظرم را مي  

  . برابر شده است
د آبـا   اه مهر  ژوئن به فرودگ   10گرايان اسالمي روز      تعداد زيادي از افراط   . دآبا   فرودگاه مهر  -د

ايـن  .  در اختيارشان قرار دهد    حمله كردند و از دولت خواستند تا هواپيمايي براي رفتن به ليبي           
شـوند، قـصد       نفـر تخمـين زده مـي       450 تـا    200 كه تعدادي از آنها مسلح بودند، و بين           گروه،

هـا،   طبق آخرين گـزارش .  مفقود شده بود، بگردند، كه در ليبيداشتند به دنبال امام موسي صدر 
 شـده   نفر آنها در فرودگاه تحصن كرده و خواستار هواپيمايي براي اعزام به ليبي           100نزديك به   

 بـه   گذاري و سپس تهديد تلفنـي حملـه مـسلحانه           در يك رويداد ديگر، تهديد به بمب       . بودند
هر چند هـر    . المللي موجب شد فضاي پرتنشي بر اين ترمينال حاكم شود           ترمينال پروازهاي بين  

بـاش    دو تهديد فوق دروغ بود، ولي موجب شد محافظان فرودگاه تمام شب را به حالت آمـاده                
  . سپري كنند

هاي عراقي  ز جنگندهمطبوعات ايران خبر از دو مورد ديگر تجاو.  و ايران تنش بين عراق- ه
  . اند به حريم هوايي ايران داده

 كيلومتر در خـاك ايـران نفـوذ كـرده و تـا      90 ژوئن دو جنگنده عراقي 9در اوايل روز   ) 1(
  .  پيش رفتندنزديكي كرمانشاه

 را  ]ريوند [ ژوئن روستاي ديوند   8هاي عراقي در روز       قبالً گزارش شده بود كه جنگنده     ) 2(
مطبوعات همچنين در گزارشي جداگانه خبـر       . هيچ تلفاتي گزارش نشده است    . اند  بمباران كرده 

  در ايران شديداً از تالش هماهنگ مطبوعات ايراني براي بدنام كردن عراق            دادند كه سفير عراق   
  . انتقاد كرده است

  ):محرمانه(يه گزارش ات مركز تهينظر
هـا چـه نفعـي         يا ايران از افزايش تنش     توانيم بفهميم كه عراق     چنانكه قبالً گفتيم، واقعاً نمي    

ها   آميز عراقي   هاي خصومت   يكي از منابع خبري فرضيه زير را درباره فعاليت        . ممكن است ببرند  
 خواهد قم را به اتخاذ اقداماتي وادار كند كه بـه عـراق              مي گويد كه عراق    او مي .  داده است  ارائه

البته اين فرضيه جـالبي     .  بين دو كشور را نقض كند      اروندروددهد تا توافق كنترل آبراه        بهانه مي 
  !است
  :چند خبر جالب توجه -و
 ژوئـن بـه     10 نفر از عوامل رژيـم گذشـته در روز           4كه   گزارش داده است     راديو ايران ) 1(
شدگان به    بدين ترتيب تعداد كل اعدام    . و محاربه با خدا تيرباران شدند     « االرض  مفسد في «اتهام  
  . نفر رسيده است295
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ي، فرمانده نيـروي زمينـي و سـرهنگ         اهللا فالح    روز گذشته سرتيپ ولي    اهللا خميني   آيت) 2(
  .، فرمانده جديد نيروي هوايي ارتش را به حضور پذيرفتاسكندر عمادي

 اهواز -ها، يك گروه ناشناس روز جمعه ريل آهن مسير خرمشهر           طبق گزارش روزنامه  ) 3(
 ساعت تعمير شده    5مت تخريب شده با تالش كارگران ظرف مدت         را منفجر ساخت، ولي قس    

هـا گـزارش      شود، روزنامـه     گزارش مي  جداي از رويدادهاي مشابهي كه در حوالي اهواز       . است
 آهـن مـسير      هاي ناشناس ريـل     ، تروريست هاي اخير در خرمشهر     اند كه در جريان درگيري      داده

  .  را منفجر ساختندانديمشك -خرمشهر
  

  211سند شماره 
  1358 خرداد 22 ـ 1979 ژوئن 12  محرمانه 

    6089 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  68460008منبع خبري : منابع
  ، وابسته نيروي هواييجانسون. اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  باش  و وضعيت آمادهF-14 و F ، 5-F-4 پروازهاي روزانه هواپيماهاي :موضوع
اين گزارش اطالعـاتي در مـورد سـورتي پروازهـاي هواپيماهـاي             ): محرمانه(خالصه   -16

اطالعـاتي نيـز دربـاره وضـعيت        . دهـد    نيروهاي هوايي ايران گزارش مـي      14، و اف  5، اف 4اف
  . خواهد شدارائهباش هستند،  شود در حالت آماده  كه گزارش مي14هواپيماهاي اف

  . حذف شده است21تا  17 از -17
  )غيرقابل رؤيت براي بيگانگان -محرمانه (:جزييات -22
 نيروي هـوايي    5- و اف  4-هاي جنگنده اف     منبع خبري ما گزارش داده است كه جت        -الف
در ايـن  . دهنـد   سورتي پرواز در هـر پايگـاه هـوايي انجـام مـي     25 در هر هفته نزديك به    ايران

 درصد ميزان   10دهد، يا كمتر از        سورتي پرواز انجام مي    4هر جنگنده نزديك به روزي      صورت  
 3(از هفته اول ژوئن     .  در دوره قبل از انقالب است      5 و اف  4هاي اف   سورتي پروازهاي جنگنده  

 نيروي هوايي ايران ديگر پروازهـاي روزانـه ندارنـد و            14-هاي اف   ناوگان جنگنده )  ژوئن 9تا  
 در حالـت    14 هواپيمـاي اف   4با وجود ايـن     . كنند   انجام پروازهاي آزمايشي مي    فقط مبادرت به  

 ميليمتـري   20هاي فـونيكس و تـوپ         كنند شامل موشك    مهماتي كه حمل مي   . هستندباش    آماده
انـد، ولـي هـيچ     ها سوار و مسلح شـده       هاي فونيكس بر روي اين جنگنده       اگرچه موشك  . است

كنـد، صـورت نگرفتـه       تأييـد    هـا را    قابليت اطمينان موشك  هاي الكترونيكي كه      يك از آزمايش  
هاي الكترونيك ايـن اسـت كـه تمـام      طبق گزارش منبع خبري دليل انجام نشدن آزمايش     . است

  .  ظاهراً نياز به تعمير دارند14هاي اف تجهيزات تست جنگنده
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ا آماري كه   اين آمار ب  ): غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
كننده گزارش اطالع داده بودند،  هاي ايران به تهيه منابع ديگر در مورد سورتي پروازهاي جنگنده

 14گيرشـدن ناوگـان اف   با وجود اين، گزارش فوق اولين گزارشي است كه زمين    . مطابقت دارد 
  . كند مي تأييد ايران را

 حاليكـه بخـشي از ايـن ناوگـان           در 4گير كردن ناوگـان اف      كننده گزارش، زمين   به نظر تهيه  
 براي حفظ چند هواپيما در حالت آمـاده         قدرت پرواز را دارد، بيانگر تالش نيروي هوايي ايران        

  .  استADCباش از نوع 
  

  212سند شماره 
  1358 خرداد 22 ـ 1979 ژوئن 12  محرمانه 

    6091 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
   نيروي هوايي، وابستهونجانس.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران: موضوع
: دهـد، شـامل      مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره وضعيت ايران       ): محرمانه(خالصه   -16

  .آمار توليد نفت.  و ايرانتنش بين عراق
  . حذف شده است21 تا 17از  -17
  )محرمانه: (جزييات -22
 -»بكـر المـرگ بـر حـسن       «دادنـد     هزاران ايراني كه شعار مي    .  و ايران   تنش بين عراق   -الف
 براي دومين بار در طول چهار روز گذشـته در مقابـل سـفارت عـراق در                  -جمهور عراق   رئيس
هـاي گـره كـرده در         جمعيت تظاهركننده از مـرد و زن بـا مـشت          .  به تظاهرات پرداختند   تهران

 و   هاي عراقي و بمباران روستاهاي ايراني       اعتراض به نقض حريم هوايي كشورشان توسط جت       
 تجمـع   همچنين تيراندازي نيروهاي عراقي به سوي مرزداران ايراني در مقابـل سـفارت عـراق              

دادنـد پـيش از پيوسـتن بـه يكـديگر در               كه شعار مي   هكنند   تظاهر 4000نزديك به   . كرده بودند 
 نيروهـاي مـسلح سـپاه پاسـداران       . هاي پايتخت به تظاهرات پرداختند      مقابل سفارت، در خيابان   

كردند و در جلوي صف فـردي كـه           كنندگان را به سوي سفارت هدايت مي        ظاهر ايران ت  انقالب
در عـين حـال، در      . كـرد   ماسك سفيد بر روي صورت داشت در يك اتومبيل آنها را رهبري مي            

اي قرائت شد كـه    برگزار شده بود، بيانيهي در اهوازاهللا مطهر  تظاهراتي كه به مناسبت ترور آيت     
   .  در ترور او اشاره شده و اين اقدام شديداً محكوم شده بودآن به نقش مزدوران دولت عراق در

به . بدين ترتيب تنش بين دو كشور همچنان باالست       ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
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 دهد، ايران نيز به نوعي تالفـي خواهـد           به حمالت خود ادامه    نظر تهيه كننده گزارش اگر عراق     
  . كرد

 1979 ژوئـن    10 تـا    ي م 31آمار توليد نفت از      ايران پول    طبق گزارش .  آمار توليد نفت   -ب
: هاي خـشكي  ميدان.  هزار بشكه در روز 390هاي دريايي     ميدان: توليد. به ترتيب زير بوده است    

ــ21 ــن 1؛ 3548000 ي م ــن 2؛ 3493000 ژوئ ــن  ژ3؛ 3467000 ژوئ ــن 4؛ 3490000وئ  ژوئ
 9؛  3495000 ژوئـن    8؛  3339000 ژوئن   7؛  3421000 ژوئن   6؛  3421000 ژوئن   5؛  3482000

 ميليون بـشكه در     3/2شود كه متوسط صادرات       گفته مي . 3484000 ژوئن   10؛  3510000ژوئن  
؛ ٪32 آمريكـا : در زير سهم خريد كشورها از صادرات نفت ايران آمـده اسـت            . روز بوده است  

؛ اروپـاي   ٪4  و آلمان  ، بلژيك ؛ ايتاليا ٪4 ؛ فرانسه ٪8 ؛ هلند ٪16 ؛ انگليس ٪6 ؛ برزيل ٪18 ژاپن
  . ٪1 ، كشورهاي اسكانديناوي، ايسلند، فيليپين؛ كره٪3 ؛ هند٪4 شرقي
  

  213سند شماره 
  1358 خرداد 22ـ 1979 ژوئن 12  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6092 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   مشكالتي در رابطه با انقالباصفهان: موضوع

  ) ـ تمام متن ـ تلگرام گزارشيمحرمانه (-1
هاي خداحافظي و ديدار بـا رابطـين اصـفهاني و             گر در ميهماني    كارمند گزارش :  خالصه -2

ارمندان كنسولگري متوجه بروز احساس نارضايتي شديد، مشكالت اقتصادي و خشم بسياري ك
موارد زير كه شامل اوضاع امنيتي، اقليتها، سياسـتهاي مـذهبي، امـورات             .  شده است  در اصفهان 

 اميد چنـداني  . شوند   اجتماعي و اقتصادي هستند مشتي از خروار محسوب مي         مسايلاي و     قبيله
. شـود   اي براي آينـده مـشاهده مـي         رود و مشكالت بالقوه     براي بهبود وضع در كوتاه مدت نمي      

  .پايان خالصه
اي تقسيم شده است       در حال حاضر به چهار منطقه كميته        اصفهان :كاريهاي امنيتي    مخفي -3

 يكي از روحانيون    حسين موسوي خادمي  .  خود دارد  رئيساهللا را به عنوان       كه هر كدام يك آيت    
 يكـي   سيدجالل طاهري . عاليرتبه مركز شهر را در كنترل خود داشته و بر تمام منطقه نفوذ دارد             

كـار در آنجـا اكثريـت         پايه قسمت جنوبي شهر را كه طبقات پايين و محافظـه            از روحانيون دون  
ارند تحت سيطره خود دارد و با توجه بـه اينكـه پيـروان وي در نيروهـاي مـسلح غيرنظـامي                      د

اكثريت دارند توانسته است نفوذ خود را در مناطق ديگر توسـعه دهـد ولـي خـود وي شـديداً                     
ده و نـسبتاً متجـدد   كـر  اهللا تحـصيل    يك آيـت تر فقيه اماميدك. باشد ها مي  اهللا  مغضوب ساير آيت  

 يـك   دكتر عالمه نـوري   . كند   جدال مي  قسمت شرقي شهر را تحت نفوذ دارد و مرتباً با طاهري          
كار طبقه باال دارد و مـسجد نمـاز           كرده ديگر، قسمت شمالي شهر را كه ساكنين محافظه        لتحصي

 نيروهاي مسلح شخصي خـود      تمامي اينها به استثناء طاهري    . تحت كنترل گرفته است   جمعه را   
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اند ولي هر كدام از       شود قرار داده    را در اختيار كميته مركزي كه توسط دادستان عمومي اداره مي          
وه بـر ايـن هـر كـدام از          عـال . آنها فعاليتهاي كميته مستقر در محله خود را تحت كنترل دارنـد           

باشد كه كميته غيررسمي      ها و مساجد داراي محدوده مردان مسلح مربوط به خود مي            همسايگي
در . باشـند   ا داراي تمايالت افراطي و اقـدامات خـشن مـي          ه  اين كميته . دهد  محل را تشكيل مي   

هـا    نماينده كميتـه  كنند    نيز وجود دارند كه ادعا مي     » گانگستري«نهايت بايد اضافه كرد كه گروه       
باشند و در مناطقي اطراف سه بزرگراه منتهي به شهر به راهزني، چپـاول و اعمـال وحـشت                     مي
د و بـين  ز مالكين و زارعين روزم آميز بين در بيرون از شهر چندين برخورد خشونت. پردازند  مي

 نفـر در  70تقريبـاً در طـول دو مـاه گذشـته          . ها به وجود آمده است      زارعين ترياك و شكارچي   
در داخل شهر برخوردهاي چنداني در اين اواخر به وقوع          . اند  چنين زد و خوردهايي كشته شده     

بـه خـصوص از     (اخـاذي   ) حجـاب   نظير تهديد زنان بـي    (اما مخاطرات بسياري    . نپيوسته است 
  .و دستگيريهاي غيررسمي وجود دارد) اقليتها
اقليـت  (ها    ها و بختياري    ها، يهودي   اي از بهايي     مالحظه  جماعت قابل   اصفهان در:  اقليتها -4
تمامي آنها از مشكالت موجود رنج برده و تعداد تمام اين سـه اقليـت تـا                 . وجود دارند ) قومي

هـاي    اند، تمام بهايي    به جز تمام آنهايي كه دستگير شده      . اي كاهش يافته است     حد قابل مالحظه  
سـتاد  «هـاي متمـول بـه صـورت           منزل پنج تن از بهـايي     اند،    سرشناس يا در دسترس فرار كرده     

ها بـود توسـط كـارگران مـسلمان آن              درآمده است، سه كارخانه كه تحت مالكيت بهايي       » كميته
انـد و بـدين    شناخت شهر را تـرك كـرده    مي هايي كه كنسولگري   شده است و تمام بهايي    » آزاد«

انـد بـا توجـه         خارج شده  از اصفهان  درصد از جمعيت بهاييان در حال حاضر         95ترتيب حدود   
به اينكه اكثر بهاييان به اين صورت شناخته شده نيستند هيچ راهي جهـت ارزيـابي دقيـق ايـن                    

يكي از رهبـران يهوديـان حـدس        . ها نيز در حال ترك شهر هستند        يهودي. مطالب وجود ندارد  
هـا بـاقي     اند اما اكثر بزرگان مذكر خـانواده   درصد از يهوديان فرار كرده60 تا  50زند كه بين      مي

ها هشدار داده شـده كـه در ليـست       عليرغم صحت يا عدم صحت به آنها توسط كميته        . اند مانده
. الخروجها از ايران قرار دارند و تالش براي خروج موجب دستگيري و تنبيه خواهد شد                ممنوع

شايعات دائمي  .  تعطيل و بسياري از آنها خالي هستند       هاي يهوديان در اصفهان     تقريباً تمام مغازه  
شده ولي نام منبع آن مـشخص نيـست حـاكي از آن اسـت كـه                  تأييد   كه توسط رهبران يهودي   

هاي خانواده آنها     هاي غيررسمي دستگير شده و هنگامي كه مايملك مغازه          يهوديان توسط كميته  
هـاي    در مغازهكثر يهوديان ساكن در اصفهان  ا. (تحت تملك كميته قرار گرفت آزاد خواهند شد       

  .)كنند  فروشي كار مي فروشي، طال و جواهر يا عتيقه فرش
. شـود  وزير معزول جستجو مي  نخست ها مرتباً براي جستجوي شاهپور بختيار       منزل بختياري 
هـا    تعداد زيادي از بختياري   .  پنهان شده است    در منطقه اصفهان   كنند كه بختيار    عمدتاً تصور مي  

العمـل فـشارهاي    اند كه علت آن يا پرهيز از مخاطرات است و يـا عكـس            را ترك كرده   اصفهان
  . اند ها به مناطق خود شده رهبران قبيله است كه خواستار بازگشت تمام بختياري
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 و   و اسـتان چهارمحـال و بختيـاري        هـاي اسـتان اصـفهان        بختياري -اي  ي قبيله  سياستها -5
آنها همچنين اقدام به خريد     . كنند  اي خود تجمع مي      در چادرهاي قبيله   هاي استان فارس    قشقايي

تخمـين زده  . اند اي خريد تفنگ فروختههاي خود را بر اند و حتي گله     سالح در حجم زياد كرده    
 برادرانـي كـه      و ناصـرخان   از خـسرو  . اند   هزار اسلحه انبار كرده    250شود كه آنها نزديك به        مي

ها را به دست گيرند بـه عنـوان خريـداران خـاص               اند تا رهبري قشقايي     اخيراً به ايران بازگشته   
لـه اول   هباشند ولـي در و       مي ه ملي هشود كه از طرفداران جب      شوند و گفته مي     ام برده مي  تفنگ ن 

ها از    شود كه بختياري    گفته مي .  را به دست گيرند    عالقمند هستند كه مجدداً كنترل استان فارس      
 زگـشت شـاهپور بختيـار     انـد تـا از با       شـود كـه آمـاده       كنند، اما تصور مي     خودشان محافظت مي  

  .وزير مخلوع حمايت كنند نخست
 قسمت اعظمي از محبوبيت خود را در بـين          رسد كه خميني    به نظر مي  .  وضعيت خميني  -6

ها كه هر دو از عوامل مهـم             كارگران كارخانه  طبقه تحصيلكرده و دانشجويان و همچنين در بين       
اند كه در آنهـا       اي بر پا ساخته     هر دو گروه تظاهرات عمده    . در انقالب بودند از دست داده است      

هـا و   العـاده خـود را بـراي بـازاري     تواند نفوذ فوق وي مي.  به شدت انتقاد شده است از خميني 
در بـين   .  هـستند  ن حفظ كند ولي آنها در حال از دست دادن قدرت خود در اصـفهان              كشاورزا
روحـاني   (و طـاهري ) كـار  روحاني پيـرو محافظـه   ( همچنان حمايت خادمي  خميني ،روحانيون

ــدروي جــوان ــوري  ) تن ــه ن ــراً توســط عالم ــي اخي ــرده اســت ول ــاميرا حفــظ ك ــه ام   و فقي
  .مورد انتقاد قرار گرفته است) هاي متجدد تحصيلكرده(

اهللا  ي و آيـت اهللا شـريعتمدار  دهـد كـه آيـت       چندين ارزيابي نـشان مـي      : مخالفين مذهبي  -7
  .اند  محبوبيت پيدا كرده، به طرز چشمگيري بيش از خمينيدر اصفهاني طالقان

طلبي بـه آنچـه       ه است كه بدون هيچ جاه      اخيراً وجهه شخصي را به خود گرفت       شريعتمداري
 خواستار تـشكيل يـك      ،كنند توجه دارد و نقش سياسي روحانيون را نفي كرده           كه مردم فكر مي   
بـه  «با اين حال وي هنوز از تلقي اصفهانيها نسبت به خود            .  انتخابي شده است   مجلس مؤسسان 

از . كننـد   احـساس نـاراحتي مـي     »  رهبـر روحـاني    گر و نه يك     عنوان يك سياستمدار ترك حيله    
كند و از تالشهاي مؤثر وي به هنگـام           شود كه براي مردم كار مي        به عنوان فردي ياد مي     طالقاني

اصفهانيها معتقدند وي طرفدار مجلس     . شود  ها و اقدامات بشردوستانه وي تقدير مي        ميانجيگري
بيش از حدي بـر او       تأثير   مردم از اين كه فرزندان چپگراي وي      . باشد   قانون اساسي مي   خبرگان
  . محبوبيت داردرسد بيش از شريعتمداري حال به نظر ميته باشند نگران هستند ولي با اينگذاش
 درصـد افـزايش     50 و قيمت كاالها به طور متوسط        ها و بازارها باز هستند      مغازه:  اقتصاد -8

مدير .  باز هستند ولي فعاليت كاري ندارند      ها      كارخانه. داشته است و كمبودهايي نيز وجود دارد      
 كه يك كارخانه توليدي بزرگ اسـت هفتـه گذشـته در اعتـراض بـه                 كارخانه ريسندگي شهناز  
 ميليـون   2/1( ميليـون تومـان      10مانده كارگران كه بالغ بـر         قهاي عقب درخواست پرداخت حقو  

شود استعفا داده است زيرا در طول هفت ماه گذشته فروش اين كارخانـه صـفر بـوده                    مي) دالر
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اند و تاكنون كليـه درخواسـتها         كنترل اداره كار را به دست گرفته      » كار  بي«ظاهراً كارگران   . است
هـا خواسـته    ييآمريكاهاي خارجي و  از تكنسين. اند ليدي را نپذيرفتهمبني بر بازگشت به كار تو     

كنند كـه بـه دليـل         داران با اصرار ادعا مي      شده تا طرحها را به جريان اندازند اما بازاريها و زمين          
انـد   حسابهاي پرداخت نشده توسط خارجيهايي كه ايران را تـرك كـرده        چكهاي غلط و صورت   

ي معتقد اسـت قبـل از اينكـه تعـداد زيـادي از خارجيهـا بتواننـد            خادم اهللا  آيت. اند    متضرر شده 
  .مراجعت كنند اين ادعاها بايستي حل و فصل شوند

زنان از تمـامي مـشاغلي      . كارتر شده است     بيش از حد محافظه     اصفهان : نكات اجتماعي  -9
گري، كارمند فـروش،      مشاغلي نظير منشي  (اند     گذاشته شده  كه مستلزم تماس با مردم است كنار      

را كـه   » چادر اسـالمي  «از تمامي كارمندان مؤنث دولت خواسته شده است تا          ) چي و غيره      تلفن
اين پوشش در خيابانها به     . باشد استفاده كنند    العاده پوشاننده است و شامل روبنده كامل مي         فوق

ون چادر و حتي زناني كه چادرهاي سنتي ايراني بر سر           صورت متداول درآمده است و زنان بد      
معموالً به ماشـينهاي لـوكس سـنگ پرتـاب     . شوند دارند در خيابانها مورد اذيت و آزار واقع مي 

كه به عنوان مثـال لـوازم اروپـايي يـا تجهيـزات مـساحي               (هاي لوكس فروشي      شود و مغازه    مي
اند و هفـت نفـر    هاي قالبي رواج يافته  ا و جين  ودك. اند  با توسل به زور تعطيل شده     ) فروشند  مي

زنان مريض در بيمارسـتانهاي دولتـي فقـط         . اند  ها مرده و يا كور شده       بر اثر مصرف اين نوشابه    
» هـاي سـنتي     قابلـه «شوند و چون چنين دكترهايي اندك هستند          توسط دكترهاي زن ويزيت مي    

  .اند وارد صحنه شده
 به صورت يك شهر خلوت درآمده است كه اگر ناشي از اصل انقـالب      اصفهان: نظريه -10

در اكثر موارد روحيات مردم به شرايط     . باشد  نباشد نشانگر انزجار از نتايج حاصل از انقالب مي        
تواند به سهولت ناآراميهـايي       اگر انگيزه و رهبري به وجود آيد مي       .  است برگشتهقبل از انقالب    

تمال كمي وجود دارد كه دولـت موقـت ايـران بتوانـد بـا درخواسـت       را به وجود آورد ولي اح    
  ناس                                                       .مشكالت خودش را حل نمايد» بازگشت به كار«

  
  214سند شماره 

  1358 خرداد 23 ـ 1979 ژوئن 13  محرمانه 
    6171 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوجانس.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: دهـد، شـامل      مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره وضعيت ايران       ): محرمانه(خالصه   -16



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

471

 در  اهللا خمينـي     با آيـت   مالقات سفير شوروي  . كند   راهپيمايي روز جمعه را لغو مي      شريعتمداري
  . و ايرانو تنش بين عراق. ها خشونت در شهرستان. قم

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
رهبـر شـيعي    .  را لغو كـرد    1979 ژوئن   15 راهپيمايي روز جمعه مورخ       شريعتمداري -الف

، در اقدامي كه به نظر بسياري از نـاظران سياسـي            اهللا سيدكاظم شريعتمداري    ، آيت مستقر در قم  
 خواسته اسـت  نشيني تاكتيكي است، از پيروان خود در حزب جمهوري خلق مسلمان ك عقب ي

 فرصـتي    مهـدي بازرگـان    وزير  نخستتا راهپيمايي روز جمعه را به تعويق بيندازند و به دولت            
رخـي از گروههـاي مـسلمان در كـشور          اش را كه موجب انزواي ب       هاي كنوني   بدهند تا سياست  

اين راهپيمايي، كـه بـسياري آن را نمـايش قـدرت حـزب اپوزيـسيون             . شده است، اصالح كند   
 برخورداردانستند، از حمايت عمومي گروههاي سياسي سكوالر نيز           جمهوري خلق مسلمان مي   

ي  شريعتمدار اهللا   فوق ظاهراً شركت در راهپيمايي اين حزب به رهبري آيت          يگروهها. شده بود 
در واقع اگر اين راهپيمـايي      . كنند  اي براي مطرح ساختن خود تلقي مي         ساله را تريبون بالقوه    82

عيار قدرت از سوي گروههاي سياسي مخالف دولت بود كـه            شد، اولين نمايش تمام     برگزار مي 
ت نوظهور اجتماعي، سياسـي و اقتـصادي        ارادگي دولت در مقابل مشكال      كاري و بي    به محافظه 

ي پس از آنكه اعالم كرد راهپيمايي       اهللا شريعتمدار   آيت. پس از انقالب در ايران اعتراض داشتند      
به دليل برخي مالحظـات مربـوط بـه         «روز جمعه به تعويق افتاده است به خبرنگاران گفت كه           

او در مـورد ايـن      » .ور داده است كه راهپيمايي به تعويق بيفتـد        وضعيت موجود در مملكت دست    
اند تا اطـالع ثـانوي        مالحظات توضيحي نداد ولي احتماالً مقامات دولت دست به دامن او شده           

هاي مختلف گفته     دهندگان اين راهپيمايي قبالً در مناسبت       ترتيب. راهپيمايي را به تعويق بيندازد    
هـاي جمعـي بـه ويـژه          مايي فوق درخواست براي آزادي رسـانه      بودند كه هدف اصلي از راهپي     

» ديكتاتورمĤبانه«ه، به دليل رفتار    زاد   آن، صادق قطب   رئيس است كه    راديو و تلويزيون ملي ايران    
تـر     و مترقـي    تـر   موكراتيـك و عدم توجه به تقاضاي مردم براي داشتن يك راديو و تلويزيـون د             

 بـراي تـصويب     درخواست ديگر آنها تشكيل مجلـس مؤسـسان       . همواره مورد انتقاد بوده است    
  . قانون اساسي جديد ايران بود

توانست يك واقعه تلـخ        ژوئن مي  15راهپيمايي روز   ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
.  بـراي تـشكيل جمهـوري اسـالمي باشـد          اي به آرمان خميني    براي دولت موقت ايران و ضربه     

اهللا   هاي دولت انتقادهاي لفظي شـديداللحن آيـت         مسلماً يك راهپيمايي گسترده بر ضد سياست      
شـد كـه تـا بحـال نـسبتاً بـا        يي مياين انتقادها متوجه گروهها.  را در قم به دنبال داشت    خميني

 براي لغو راهپيمايي به وضوح قـدرت سياسـي          دستور شريعتمداري . دولت انقالبي متحد بودند   
او را افزايش داده است؛ زيرا او با لغو راهپيمايي فوق تمايلش را براي كمك بـه دولـت نـشان                     

 زيـادي از مـردم كوچـه و          صي انجام دهد نشان داده است كه عـده        داده و بدون اينكه اقدام خا     
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نگاه كنيـد بـه     . (مسلماً محبوبيت او در ميان مردم رو به افزايش است         . خيابان طرفدار او هستند   
  ).IIR 6846021479گزارش 
بر اسـاس   .  ديدار كرد  اهللا خميني    آيت  در ايران، با   ، سفير شوروي   والديمير وينوگرادوف  -ب
موضـوع ديـدار    :  اينگونه بـود   اهللا خميني    و آيت  ها و راديو ديدار سفير شوروي        روزنامه  گزارش

گسترش بيشتر مناسبات سنتي بين دو      ظاهراً تمايل كشورهاي متبوع به داشتن روابط دوستانه و          
  . كشور بوده است

 در امور داخلي ايران دخالت نكند مناسـبات دو           ابراز داشت كه اگر شوروي     اهللا خميني   آيت
و  اچـاق اسـلحه بـه ايـران،       ، ق  در خوزسـتان   دخالـت شـوروي   . كشور گسترش خواهـد يافـت     

در .  از جمله مداخالتي بود كه در اين ديدار به آن اشاره شـد              در افغانستان  هاي شوروي   فعاليت
 تا با استفاده از نفوذ خود بر دولت فعلـي         خواست  از اتحاد شوروي   ، خميني ارتباط با افغانستان  

 رفتار بهتري با شورشيان مسلماني كه آنجا مـشغول بـه            اين كشور كاري كند تا دولت افغانستان      
  .جنگ هستند داشته باشد

 در  مداخله شـوروي  «:  گفت كه   به سفير شوروي   ها، در طول اين ديدار خميني       طبق گزارش 
  ».گذارد  بر ايران هم تأثير ميافغانستان
آيد كـه     ها از اين ديدار چنين بر مي        از گزارش رسانه  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
هـا در امـور داخلـي ايـران            برايش محرز باشد شوروي    ه ك  حاضر است تا زماني    اهللا خميني   آيت

از نظر . هاست اثبات عدم دخالت ظاهراً بر عهده شوروي. اند، با آنها همكاري كند دخالت نكرده 
  .  گناهكارند مگر آنكه خالفش ثابت شودها نيز همچون آمريكا ، شورويخميني
هاي احتمالي آتي     ها و يا درگيري     گزارش فوق درباره درگيري   : ها  خشونت در شهرستان   -ج

  : هاي ايران منعكس شده است هاست كه در رسانه در شهرستان
» مـسئوليت   آدم بـي  «رود بواسطه تنشي كه از سوي يك عده           هر لحظه انتظار مي   . زنجان) 1(

  .  هنوز بسته استبازار زنجان. لحانه صورت بگيرد درگيري مسايجاد شده است، در زنجان
، دو   در اسـتان لرسـتان     آبـاد   در درگيري بين اعضاي دو قبيله متخاصم در خرم        . آباد  خرم) 2(

البي محل، مسئولين قتل آن     نظاميان انق   بر اساس گزارش شبه   .  نفر مجروح شدند   10نفر كشته و    
  . اند دو نفر به كوههاي اطراف گريخته

هـا و سـاكنين شـهر         ها، انكرلوها، خـزري     روز يكشنبه گروههايي از بوچاقچي    . سيرجان) 3(
در اين درگيري هشت نفر مجروح شـدند كـه حـال            .  با اسلحه با يكديگر درگير شدند      سيرجان

ها وخيم است، ولي حال هفت نفر ديگر رو به بهبود است و احتماالً در آينده نزديك                 يكي از آن  
ها، بالفاصله بعد از خاتمه درگيري ساكنان         بر اساس گزارش  . از بيمارستان مرخص خواهند شد    

سيرجان از فرماندار شهر خواستند دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات مسئولين راه اندازي ايـن               
االسالم محمد هاشمي  ، فرماندار كرمان، به همراه حجت دكتر بهرامي . تشكيل دهد زد و خوردها    

 ي و دادستان دادگاههاي انقالب اسالمي به منظور رسيدگي به اين مسئله بـه سـيرجان               رفسنجان
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پاسداران انقالب و پرسنل نيروي دريايي بيست و دو نفر را در رابطه بـا ايـن زد و                   . سفر كردند 
  . اند خوردها بازداشت كرده

 و ايران، دو منبـع       در يك رويداد جديد در روابط پر تنش عراق         : و ايران   تنش بين عراق   -د
 بـه    را در نجـف    اهللا سيد محمـدباقر صـدر        بيت آيت  اند كه دولت عراق     مطبوعاتي گزارش داده  

، اهللا صـدر    به دنبال دستگيري آيـت    . ان پليس درآورده و او را دستگير كرده است        مأمورمحاصره  
 به تظاهرات پرداختند و از گوشه        و صدر  طرفداري از خميني   به    عظيمي از مردم نجف    يتجمع

  . شد و كنار شهر صداي تيراندازي شنيده مي
رت گرفته است كه چنـدي       به اين سبب صو    اهللا صدر   ظاهراً محاصره بيت و دستگيري آيت     

 چند تن از مسلمانان و علماي شـيعه را بـه زنـدان               پس از آنكه دولت عراق     اهللا صدر   پيش آيت 
ر اعتراض بـه ايـن       از مردم خواسته بود تا د      صدر. خواند» فاشيستي«انداخت، آن را يك دولت      

  . امر تحصن كنند و همين امر موجب شد تا نيروهاي دولتي بيت او را به محاصره درآورند
  

  215سند شماره 
  1358 خرداد 23 ـ 1979 ژوئن 13  محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6175 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  خلع لباس شدن چند روحاني: موضوع

  ) ـ تلگرام گزارشيمحرمانه ـ تمام متن( -1
 روحاني را كـه تعـدادي از آنهـا از           10  و شيراز  دادگاههاي اسالمي در اصفهان   :  خالصه -2

.  روحاني ديگر هـستند    14اند، خلع لباس كرده و در حال بررسي پرونده            يه بوده روحانيان بلندپا 
.  بـوده اسـت    اتهام آنها همكاري با رژيم گذشته، طرفداري از شاه، و يا كار كردن براي سـاواك               

 فعالً  دليل حوزه علميهكنند، به همين  پيشنهاد ميدادگاهها فقط حكم خود را به حوزه علميه قم  
  .پايان خالصه.  گرفته استها را در اصفهان جلوي رسيدگي به پرونده

، نـام برخـي     در اصـفهان  ) نام كامالً محفـوظ   (ي  االسالم ميرهند    از حجت   سياسي كارمند -3
 بـه دسـت    و شـيراز عاتي را در مورد مبارزه با دستگاه مذهبي سنتي در اصفهان         اشخاص و اطال  

اند خـود را از   تصميم گرفته) و نه خود خميني (، اطرافيان خميني  به گفته ميرهندي  . آورده است 
آنهـا ندارنـد، خـالص      ) افراطي(هاي مذهبي كه تمايلي به پذيرش فلسفه سياسي           شرّ شخصيت 

هـاي    تكنيك آنها اين است كه ابتدا اتهاماتي را مبني بر طرفداري از شاه بر ضد شخصيت               . كنند
 دادگـاه نيـز در صـورت        .كنند  موردنظر در دادگاههاي انقالب مطرح و عليه آنها اعمال نفوذ مي          

تواند مجرمان را مجازات كند و همچنـين بـه حـوزه              يافتن شواهدي دال بر صحت اتهامات مي      
  . لباس كنند  توصيه نمايد كه آنها را خلععلميه قم

ي با رژيم گذشـته ارتبـاط       ، هر كسي كه در زمان شاه روحاني بوده به نحو          به گفته ميرهندي  
تواند مبناي خوبي براي وارد آوردن اتهام همكـاري بـا رژيـم گذشـته بـه او                    داشته است كه مي   
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  .تواند آنها را نجات دهد هاي درون قشري مي باشد، و فقط وساطت و باندبازي
 با وسـاطت اسـتادش كـه يكـي از            نيز شخصاً مورد اتهام قرار گرفته بود، ولي         ميرهندي -4

با وجود ايـن،    . كند كه فعالً با او كاري نداشته باشند          بوده تبرئه شده و فكر مي      شاگردان خميني 
 خيلي آفتابي نشود و مرسدس بنز خود را كنار گذاشـته و             تصميم گرفته است كه فعالً در تهران      

اتهام او ايـن بـود كـه        . كند  يان دست دوم دو سيلندر ساخت ايران در خيابانها تردد مي          با يك ژ  
 همكـاري   كرده كه در بررسي پيشينه امنيتـي حجـاج بـا سـاواك              اي كار مي     خيريه  براي سازمان 
 كه از اين رهگذر درآمد زيادي نيز بـه        (هاي حجاج بوده      او يكي از رؤساي كاروان    . داشته است 

 بايست فهرست نام حجاج را براي خروج از كشور          و قبول دارد كه ساواك مي     ) زده است   جيب  
) ب( نداشته، و    او خودش شخصاً هيچ ارتباطي با ساواك      ) الف(گويد كه     كرد، ولي مي    ميتأييد  

  .  وارد است1953هاي حجاج از سال  اين اتهام به همه رؤساي كاروان
اهللا  يكـي از آنهـا آيـت   . انـد  ، نُه روحاني بدون اطـالع قبلـي خلـع لبـاس شـده         در شيراز  -5
اين روحاني براساس عكـسي كـه او را         . ، روحاني بلندپايه و غيرسياسي است     سف حدائق يو  ابن

دهد، مجرم شناخته شده  كنار شاه نشان مي   در   در مراسم استقبال از شاه به هنگام ورود به شيراز         
، المحققينفخـر ، آقا ي، سعيد دستوريالهدي فضائل  سف، حاج علم  يو  اهللا ابن   عالوه بر آيت  . است

 نيـز ابتـدا     در اصـفهان  . انـد   نيز خلع لباس شده   ) شخص نيست كه درجه آنها م   (و پنج نفر ديگر     
 4 متهم شد و دادگاه او را عالوه بـر خلـع لبـاس بـه     ن به همكاري با ساواكالواعظي  دكتر سراج 

نظيـر كفـن و     او قبول كرده است كه روحاني ويژه انجام امور مذهبي           . (سال حبس محكوم كرد   
بعد از او، چهارده روحاني ديگر نيز متهم شدند، ولي بـه            ).  بوده است  دفن و غيره براي ساواك    

متوقف شده اسـت، و آنهـا حـاال بـه دنبـال وارد              » مبارزه«دليل اعمال نفوذ روحانيون فعالً اين       
. طرفداري از شـاه هـستند  آوردن اتهامات جنايي بجاي فقط خلع لباس كردن روحانيان به اتهام        

پـدر سـفير جديـد      (ي  اهللا شمس اردكـان      آيت :اند عبارتند از     متهم شده  روحانياني كه در اصفهان   
 رئيس،  است؛ دكتر رفاهي   شده   كه دست به دامان همشاگردي قديمش خميني      ) ايران در كويت  

  بـه قـم    ، كه براي مالقات با استاد سـابقش خمينـي         گروه مطالعات اسالمي در دانشگاه اصفهان     
مي، او  العظمـي خـاد    اهللا   كه استادش، آيت    عزيمت كرد؛ شيخ معزي    رفت، و پس از آنجا به لندن      

 كه پيروانش تظاهرات به راه انداختند؛ سـه پـسر عمـو كـه                فرستاد؛ امام جمعه اصفهان    را به قم  
  .ي، و شش نفر ديگراالسالم ميرهند ؛ حجتتياهاي روض االسالم بودند به نام همگي حجت

او بيـشتر يـك     شناسم،  را ميدر طول اين دو سالي كه ميرهندي: ات مركز تهيه گزارش  ينظر
گوينـد    مـي  مسافرتي بوده تا يك روحاني واقعي، و مردم     يك آژانس  رئيسدار ثروتمند و      عمامه

فروخته است و در نـاز      هاي كالن مي     براي خروج حجاج از كشور را به قيمت        كه مجوز ساواك  
  . كند و نعمت زندگي مي

اتهام چهارده  . اند به نحوي سابقه بدي داشته باشند        بنابراين بعيد نيست آنهايي كه متهم شده      
د، ولي اقدام قانوني عليه آنها به هر دليلـي          روحاني اصفهاني نزديك به چند هفته پيش اعالم ش        
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رسد كه باندبازي آخوندي و مفهوم وفاداري شخصي اگر بموقـع             به نظر مي  . متوقف شده است  
 و شور انقالبي كارساز     تواند فعالً در مقابل اقدامات اطرافيان خميني        مورد استفاده قرار گيرد مي    

  .نظرياتان پاي. باشد
  ناس

  
  216سند شماره 

  1358 خرداد 24 ـ 1979 ژوئن 14  محرمانه 
    6219 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  سته دفاعيوابهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هواييجانسون.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: دهـد    مـي  ارائـه ايـن گـزارش اطالعـاتي در مـورد مـسايل زيـر              ): محرمانـه (خالصه   -16
 دربـاره   نيروگاه اتمي، و نظرات دكتر يزدي     . مجلس مؤسسان . هاي صريح شريعتمداري    صحبت

  .روابط آتي ايران و آمريكا
  . حذف شده است21 تا 17 از 17
  )محرمانه (:جزييات -22
اهللا سيد كـاظم       مرجع مذهبي، آيت   :گويد   بار ديگر با صراحت سخن مي       شريعتمداري -الف

 ابتـدا از سـوي مجلـس     ، روز گذشته تهديد كـرد چنانچـه قـانون اساسـي جديـد             شريعتمداري
 متشكل از نمايندگان منتخب مردم تصويب نشود، رفراندومي را كه قرار اسـت بـراي                مؤسسان

او گفت كه مخالفتي با برگزاري رفرانـدوم سراسـري          . قبول آن برگزار شود، تحريم خواهد كرد      
اسـي بايـد ابتـدا در مجلـس          ولـي ايـن قـانون اس        براي تصويب قانون اساسي پيشنهادي ندارد،     

 در شريعتمداري.  به تصويب برسد زيرا مواد قانوني بايد مورد بررسي دقيق قرار بگيرد         مؤسسان
هاي مذهبي نبايد در دولت پـست         يك مصاحبه مطبوعاتي ديگر گفت كه به اعتقاد او شخصيت         

  . بگيرند
هـاي عـالي در دولـت از          شخصاً معتقدم كه پذيرش پـست     «: ها به نقل از او نوشتند       امهروزن

  ».برد سوي روحانيان بجاي آنكه شأن آنها را افزايش دهد، آن را از بين مي
در طول هفته گذشته مطبوعات مواضع بـسيار قـاطع          ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

آرايي نكـرده اسـت، ولـي          صف البته او در مقابل حكومت قم     . اند   را منتشر ساخته   شريعتمداري
  .  همخواني نداردبيانات او دقيقاً با مواضع قم

ادامـه  » مجلس مؤسـسان  «نظرها درباره تشكيل       هنوز بحث و اختالف    : مجلس مؤسسان  -ب
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 به منظور ساكت كردن صداي مردم در        اهللا خميني   در اقدام ديگري كه از سوي دولت آيت       . دارد
، اطالعيه زيـر را     وزير  نخست] معاون[،   صورت گرفت، يزدي   ارتباط با تشكيل مجلس مؤسسان    

شود و سپس      براي تصويب قانون اساسي تشكيل مي      ابتدا مجلس مؤسسان  «: ته است منتشر ساخ 
طبـق ايـن طـرح، دولـت        » .شده به رفراندوم سراسري گذاشته خواهد شـد         نويس تصويب   پيش

 برسد  مي اسال نويس قانون اساسي است كه بايد به تصويب شوراي انقالب           موظف به تهيه پيش   
 متشكل از نمايندگان منتخب مردم شود تـا مـورد   و پس از آن بالفاصله تسليم مجلس مؤسسان 

شـود كـه    قانون اساسي فوق سپس به رفراندوم سراسري گذاشـته مـي       . بررسي دقيق قرار بگيرد   
  . د دادخير رأي خواهن /هاي آري مردم در آن با برگه

 مـاه انجـام   2قرار است كل اين مراحل ظرف مـدت      ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
  . شود، ولي حتي اگر در مدت شش ماه هم انجام شود، ايران خيلي خوش شانس بوده است

د حـاكي از    خـور   زبان به چـشم مـي       هاي انگليسي    شايعاتي كه در روزنامه    : نيروگاه اتمي  -ج
 است، هر چند دولت هنـوز تـصميمي در ايـن مـورد نگرفتـه           ادامه كار در نيروگاه اتمي بوشهر     

مقاماتي كه طرفدار ساخت نيروگاه فوق هستند معتقدند چون بيشتر پـول پرداختـه شـده          . است
، ظـاهراً ايـن اسـتدالل       طبق گزارش منـابع   . است، برچيدن نيروگاه اتالف سرمايه عظيمي است      

  .ديگران را متقاعد ساخته است
 درباره آينده روابط ايران و       يزدي : درباره آينده روابط ايران و آمريكا      ات دكتر يزدي  ي نظر -د

كنـيم ايـن    سعي مـي . مان از دولت آمريكاست  بر اساس تجربه روابط ما با آمريكا   «:  گفت آمريكا
 بـا رژيـم گذشـته را        روابط را بهبود ببخشيم ولي براي ما سخت است كه روابط عميق آمريكـا             

 قراردادهاي اقتـصادي فراوانـي بـا يكـديگر دارنـد كـه در رژيـم                 ايران و آمريكا  . فراموش كنيم 
دولـت اسـالمي ايـران مايـل اسـت ايـن        . اي ندارند    شده ولي ديگر براي ما فايده      گذشته امضاء 

  » .قراردادها را لغو كند
هـا دالر ضـرر بـراي دولـت ايـران             لغو اين قراردادها مستلزم ميليون    «:  همچنين گفت  يزدي

  ».تنيت دارند يا سوءني رفتار آنها نشان خواهد داد كه حسن. خواهد بود
دهـد كـه مـسئوليت         يك بار ديگر نـشان مـي       اين سخنان يزدي  ) محرمانه: (كننده  نظريه تهيه 

توانيم عامـل روابـط       تنها ما مي  .  است به عهده اياالت متحده   ] بين دو كشور  [ايجاد رابطه خوب    
  .بد باشيم، ايرانيان رفتار خوبي خواهند داشت

 هـاي ايـران خلـق       رسد كه امروز روزنامـه      به نظر مي  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
آنها هر كسي را كه بـه       . دهند   و خوي ايراني خود را بيشتر از هر موقع ديگري نشان مي            ]عرب[

بق، را   سـا  وزيـر   نخـست ،  مـثالً آموزگـار   . كنند  دستشان برسد مسئول مشكالت ايران معرفي مي      
  . دانند  در تابستان گذشته ميسوزي سينما ركس آبادان مسئول آتش

كننده گزارش، مطرح كردن اين مسئله هيچ دليلي ندارد بجز منحرف كردن اذهان  به نظر تهيه
  .از وضعيت كنوني مملكت
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  217سند شماره 
  1358 خرداد 27 ـ 1979 ژوئن 17  محرمانه 

    6275 ـ  تهران،ر وابسته دفاعي آمريكادفت: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: هب

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني. بي.اي: كننده گزارش تهيه

  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارشتأييدمقام 
   گزارش وضعيت ايران:موضوع

: دهـد، شـامل    مـي ارائـه اين گزارش اطالعاتي در مورد مسايل زير        ): محرمانه(خالصه   -16
 آماده باش ارتـش در      .»مجلس شورا «تشكيل  . ن اساسي ايران  نويس قانو   اطالعاتي در مورد پيش   
  .ها بين ايران و عراق و تنش. راهپيمايي حزب جبهه دموكراتيك ملي. مرزهاي ايران و عراق

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )حرمانهم (: جزييات-22
هاي ايران ديروز متن قانون اساسي   اكثر روزنامه:نويس قانون اساسي  فرازهايي از پيش-الف

.  چـاپ كردنـد     بجاي مجلس مؤسـسان    و نظرات مقامات ايراني را درباره تشكيل مجلس شورا        
 است كه بيست و پنج اصل آن مربوط بـه            اصل 151 فصل و    12قانون اساسي شامل مشتمل بر      

نويس قانون اساسي را كه بايد پـس          در زير فرازهايي از پيش    .  است جمهور  رئيسهاي    مسئوليت
مـذهب رسـمي    . رسانيم     به رفراندوم گذاشته شود، به اطالع مي       از بازنگري آن در مجلس شورا     

هـيچكس حـق نفـي آزادي بيـان و          . زن و مرد در مقابل قانون برابرند      . اسالم شيعه است  كشور  
فعاليت احزاب سياسي آزاد است مشروط بر اينكـه مخـل وحـدت ملـي و                . مطبوعات را ندارد  

شكنجه جسمي و روحي و گرفتن اقرار بـه اجبـار ممنـوع             . مباني نظام جمهوري اسالمي نباشد    
برقراري حكومـت نظـامي ممنـوع       . ه مشروع باشد محترم است    مالكيت شخصي كه از را    . است

 به منظور پاسداري از قانون اساسي شورايي به نـام شـوراي نگهبـان   . است مگر در مواقع جنگ    
اي فرماندهي كل قـو   . شود   زيرنظر سه قوه حكومت اداره مي      راديو و تلويزيون  . شود  تشكيل مي 

هاي ديني  مذاهب ديگر اسالمي مورد احترام هستند و اقليت   . جمهور است   رئيسمسلح بر عهده    
زبان و خط رسمي كشور فارسـي اسـت، ولـي اسـتفاده از              . توانند طبق آيين خود عمل كنند       مي

رسيدگي به جـرايم عمـومي      . زبانهاي محلي در مطبوعات و تدريس آنها در مدارس آزاد است          
 مـسئوليت قـوه     شـوراي عـالي قـضايي     . گيـرد    دادگاههاي عمومي صورت مي    پرسنل نظامي در  

جمهور به توطئه عليه امنيت كشور و خيانت مـتهم شـود              رئيسچنانچه  . ه را برعهده دارد   ئيقضا
ي در كـشور ممنـوع      استقرار هرگونه پايگاه نظامي خـارج     .  محاكمه خواهد شد   در مجلس شورا  

مجلـس  . جمهـور مـسئول تـأمين اسـتقالل آن اسـت            رئـيس ه مستقل اسـت و      ئيقوه قضا . است
هاي محلي تشكيل خواهد      كميته. تواند قوانيني را تصويب كند كه منافي مباني اسالمي باشد           نمي
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 تـا   مجلس. جمهور در رأس قوه مجريه است و تصويب نهايي قوانين برعهده اوست             رئيس. شد
. هايي كه مخـل قـانون نباشـد، مجـاز اسـت             تظاهرات و راهپيمايي  .  نماينده خواهد داشت   270

هـاي   از مبـارزه تـوده  . تواند به نام آزادي، حاكميت و استقالل كشور را نقض كند      هيچكس نمي 
  . شود مستضعف بر ضد ستمگران در تمام دنيا حمايت مي

نويس قانون اساسي به صورت مجلـد بـا           اولين پيش ): محرمانه (ات مركز تهيه گزارش   ينظر
نويس جديـد قـانون    مروري بر پيش.  ارسال گرديدIIR 6846500079 DTD 790501گزارش شماره 

نويس قبلي نـدارد بجـز        دهد كه ظاهراً اين نسخه جديد تفاوت چنداني با پيش           اساسي نشان مي  
اطالعـات بيـشتر   . جمهور قـدري بيـشتر شـده اسـت         رئيساينكه تكيه آن بر اسالم و اختيارات        

 در گزارش جداگانه ارسال     ه، و شوراي نگهبان   ئي، قوه قضا  جمهور، مجلس   رئيسدرباره وظايف   
  . خواهد شد

اي   ، روز گذشـته در مـصاحبه      ي وزير امور انقالب در دولت، يداهللا سحاب       : مجلس شورا  -ب
نويس جديد قانون اساسي هفتـه ديگـر           درباره پيش  اهللا خميني   ات آيت يمطبوعاتي گفت كه نظر   

نظـرات خـود را     )  ژوئـن  21(توانند تا پايان خرداد مـاه         او گفت كه مردم مي    . اعالم خواهد شد  
» مجلـس شـورا   «نويس قانون اساسي ابراز كنند، و انتخابات عمومي بـراي تـشكيل               شدرباره پي 

نويس قانون اساسي كـه       او گفت كه پيش   .  نماينده در اواخر تير انجام خواهد شد       75متشكل از   
 در آن    هنـوز نظـرات خمينـي       به چاپ رسيده است نسخه نهايي نيست زيـرا         در روزنامه كيهان  

نويس قانون احتمـاالً تـا اواسـط          ملحوظ نشده است، ولي افزود كه نسخه نهايي و رسمي پيش          
توانند نظرات خود را درباره همين متن تا          با وجود اين، مردم مي    . هفته جاري منتشر خواهد شد    

در عين حال، اقدامات الزم براي برگـزاري انتخابـات          . انند ژوئن به اطالع دولت برس     21تاريخ  
 را در قانون اساسـي بـه عمـل خواهـد آورد و آن را بـراي                  »نهايي بازنگري«كه  » مجلس شورا «

 او گفت كه نماينـدگان مجلـس شـورا        . رفراندوم سراسري آماده خواهد كرد، انجام خواهد شد       
ايـن مجلـس بـه      . انتصابي نيستند و از طريق انتخابات از ميان افراد مطلع انتخاب خواهند شـد             

او گفت كه در ابتدا نظر بر ايـن بـود كـه يـك مجلـس            . مدت يك ماه انجام وظيفه خواهد كرد      
 اينكه ممكن بـود   نماينده از طريق انتخابات تشكيل شود، ولي به علت300 متشكل از  مؤسسان

ايـن كـار    . نظر شـد    بحث و بررسي كارشناسان قانون اساسي به طول بينجامد، از اين كار صرف            
. گرفت و به همين دليل يك مهلـت دو مـاه و نيمـه تعيـين شـده اسـت                     بايد سريعاً صورت مي   

 نويسي دارد كه به هنگام اقامت خمينـي         نويس تفاوت فراواني با پيش      سحابي گفت كه اين پيش    
او گفـت كـه بـراي       .  تهيه شده بود، و اصول آن با بصيرت بيشتري نوشته شده است            در پاريس 

 ، و اتريش  ، آفريقا ، آلمان يسئنويس از قانون اساسي چند كشور ديگر از جمله سو           تهيه اين پيش  
  . استفاده شده است

دي، وزيـر كـشور، فـاش    جـوا  حاج سيد  احمد صدر :آيد  مي باش در   ارتش به حالت آماده    -ج
هاي جنگنده عراقي،   ساخت كه به دنبال چند مورد ديگر نقض حريم هوايي ايران از سوي جت             
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 شـب   پنجـشنبه ي گفت كه    جواد حاج سيد . اند  آمده   در نيروهاي مسلح ايران به حالت آماده باش      
 كـه  20:00هاي عراقي دوبار ديگر حريم هوايي ايران را نقض كردند، يك بـار در سـاعت              جت

پنج هواپيماي عراقي وارد حريم هوايي ايران شدند، و بار ديگر دو سـاعت بعـد كـه دو جـت                     
او گفـت   . هاي ايران شدند و سه پاسگاه مرزي ايران را به توپ بـستند            جنگنده عراقي وارد مرز   

 فرمـان   ستاد ارتش بالفاصله به دو پادگان ارتش، از جمله لشكر مـستقر در كرمانـشاه          رئيسكه  
 مـسئله را از طريـق    اين وزير كشور همچنين گفت كه وزارت امورخارجه      . باش داده است   آماده

هاي عراقـي     راديوي ايران شب گذشته گزارش داد كه جنگنده       . كند  مجاري ديپلماتيك دنبال مي   
 و  خزر ، ني پنجشنبه شب حريم هوايي ايران را نقض كردند و در باالي پادگانهاي نظامي انجيره             

هـاي عراقـي پـس از شناسـايي منطقـه يـك                گفت كه جت   راديو ايران . آمدند   به پرواز در   هالله
، رمري مستقر در ايـالم    ا، فرمانده هنگ ژاند   سرهنگ اَلْكي . پاسگاه مرزي ايران را به توپ بستند      

 بازگـشت، اظهـار داشـت كـه براسـاس           ر از مناطق مرزي بـه ايـالم       كه روز گذشته پس از ديدا     
هاي واصله از پادگانها، دو مرزدار عراقي همزمان به سوي يكـي از پاسـگاههاي مـرزي                   گزارش

 برخي   گفت كه بالفاصله به دنبال اين واقعه او به همراه          سرهنگ اَلْكي . اند    ايران تيراندازي كرده  
از مقامات انتظامي و پاسداران انقالب با تجهيزات كامل به منطقه رفتند، و مشاهده كردنـد كـه                   

 ناصر  سرلشگرطبق گزارش يك منبع خبري ديگر،       . نشيني هستند   مرزداران عراقي در حال عقب    
روز گذشته هشدار داد كه نيروهاي ايـران كـامالً تـوان              ستاد نيروهاي مسلح ايران    رئيسد،  فرب ،

او گفـت كـه نيروهـاي    . دفاع از مرزهاي كشور را دارند و با يك اشاره وارد عمل خواهند شـد       
توانند بـه     اند تا به وظيفه خود در قبال كشور و مردم عمل كنند و مي               مسلح ايران هشيار و آماده    

هـايي از   در اين مقاله فقط آمده بود كه گـزارش     . دشمن پاسخ بدهند  آميز    هرگونه اقدام خشونت  
  . هاي مرزي ارسال شده، ولي جزييات آن ذكر نشده بود درگيري

 جبهه دموكراتيك ملي از مـردم خواسـته اسـت تـا در              : راهپيمايي جبهه دموكراتيك ملي    -د
شـود،    برگزار مي در محوطه دانشگاه تهران17:00ت   ژوئن كه در ساع    22راهپيمايي روز جمعه    

شود كه شايد قـانون در يـك          راهپيمايي فوق در اعتراض به اين تهديد برگزار مي        . شركت كنند 
مجلس منتخب تصويب نشود، بلكه مجلسي منتصب از سوي دولت و روحانيان آن را تصويب               

از همه آزاديخواهان و آنهايي «: اي كوتاه اعالم داشت  در بيانيهحزب جبهه دموكراتيك ملي . كند
 گـردهم بياينـد و      كنيم كه روز جمعه در دانشگاه تهران        كه مخالف امپرياليسم هستند دعوت مي     

موكراسي و اقدامات   هاي انقالب، يعني گسترش د      براي تصويب قانون اساسي و نيل به خواسته       
  » . منتخب شوندضد امپرياليستي خواستار تشكيل يك مجلس مؤسسان

در بـوردا   اي در منطقه      هاي پراكنده    جمعه شب صداي تيراندازي    : تنش بين ايران و عراق     - ه
اي رسمي در اين ارتباط منتشر نشده         هنوز اطالعيه . شد شنيده   ، نزديك مرز ايران و عراق     آبادان
در بعد از ظهر جمعه، گروهي ناشـناس يـك بطـري بنـزين بـه طـرف سـينما اتحـاد در                       . است

صـبح  .  پرتاب كردند، ولي اين واقعه به دليل خالي بودن سينما، تلفاتي در پي نداشـت          خرمشهر
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 بـه نمـايش گذاشـته شـد كـه حكايـت از              انون فرهنگ اسالمي اهواز   روز گذشته اسنادي در ك    
عالوه بـر ايـن،     .  داشت هاي اخير استان خوزستان      در آشوب  ان دولت بعثي عراق   مأموردخالت  

د نيز در همـين كـانون در معـرض           حك شده بو   مهماتي كه بر روي آن مشخصات ارتش عراق       
  .ديد همگان قرار گرفت

  
  218سند شماره 

  1358 خرداد 28 ـ 1979 ژوئن 18  محرمانه  
    6324 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  ت سفارت هاي خبري داخلي، مقاما رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوجانس. اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: دهـد، شـامل    مـي ارائـه يل زير   اين گزارش اطالعاتي در مورد مسا     ): محرمانه(خالصه   -16

 بـه   خميني. )شود  دوباره زاييده مي   (گيرد  حزب جديدي دوباره جان مي    .  و ايران  تنش بين عراق  
  وشايعه وجود يك پايگاه آموزشي سـاواك . دفاع از نقش ارتش در انقالب . تازد  ها مي   زده  غرب

  .برخي اخبار جالب ديگر
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
  .  و ايران تنش بين عراق-الف

البته نه از روي تـرس بلكـه بـه    ؛  ها پيشنهاد صلح داد      امروز به عراقي   استاندار خوزستان ) 1(
ر اسـت، حتـي مـشتاق اسـت، كـه بـا تمـامي               او گفت كه ايـران حاضـ      . طلبي ايران   خاطر صلح 

 نيـز   كه فرمانده كل نيروي دريـايي ايـران       استاندار خوزستان . همسايگانش در صلح زندگي كند    
رت مقابلـه بـا هرگونـه    ايـران قـد  « كـرد كـه   تأكيد  در اهوازهست در ديدار سران قبيله الكسير   

  گفت كه به نفع هيچيك از دو كشور عـراق          مدني» .اش را دارد    دخالت خارجي در امور داخلي    
او گفت كه ايران هم اكنون در حال جبـران          . و ايران نيست كه براي يكديگر مشكل ايجاد كنند        

او . آميز شـاه بـر كـشور وارد شـده اسـت             ومت فاجعه  سال حك  37خساراتي است كه در طول      
 خواهيم ديـد كـه بـه چـه دسـتاوردهاي بزرگـي دسـت         - تا شش ماه ديگر    -خيلي زود «: گفت
ها بجاي اسلحه، با بيل و كلنگ اثرات سـوء حكومـت پهلـوي را                 و قول داد كه ايراني    » ايم  يافته

پـيش از   .  كـرد  تأكيـد ژه بر توسعه كشاورزي كشور       به وي  استاندار خوزستان . محو خواهند كرد  
 را شديداً محكوم و بر حمايت كامل خـود از دولـت             عراق» تحريكات«اين، سران قبيله مذكور     

شـان بـه دليـل        آنها همچنين شكايت داشـتند كـه مـزارع و كـشاورزي           .  كرده بودند  تأكيدايران  
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 كه سرشار از منابع استان خوزستان«:  آنها گفتند.هاي غلط رژيم گذشته نابود شده است    سياست
 باشد، بلكه بايد نياز مناطق ديگر كشور به غذا  شدهطبيعي است، نه فقط بايد تا به حال خودكفا    

ن قبيلـه    بـه سـران ايـ      مدني» .كرد، ولي ما امروز به كمك ديگران محتاج هستيم          را نيز تأمين مي   
در عـين   . اطمينان داد كه دولت از هيچ كمكي براي احياي كشاورزي آنها فروگذار نخواهد كرد             

به حمالت خود بر ضد ايران ادامه داد و هشدار          » الثوره« به نام    حال، روزنامه حزب بعث عراق    
مالحظـه نيروهـاي     اين حمالت بـا تقويـت قابـل       » . بلند است  هاي انقالب عراق    دست«دارد كه   

، حاكي است كـه     ، پايتخت عراق  هاي واصله از بغداد     گزارش. عراقي در پشت مرزها همراه بود     
سـعي دارد ميـان دو       اسـت،     كه در حال ديدار رسمي از عراق       جمهور سوريه   رئيس،  حافظ اسد 

 خواسـته    مصرانه از رژيم عراق    ها، حافظ اسد    بر اساس گزارش  . كشور همسايه ميانجيگري كند   
  . است تا موضع خصمانه خود را بر ضد ايران كنار بگذارد

ريـادار  ها از سوي د نشان دادن شاخه زيتون به عراقي): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش    ينظر
دولت موقت ايران هنوز هيچگونه بيانيـه رسـمي دربـاره           .  يك ابتكار عمل شخصي است     مدني

  .حل اختالفات دو كشور منتشر نساخته است
 را كه تقريباً هشت ماه بيـشتر نيـست كـه در             دولت ايران در اقدامي رسمي سفير عراق      ) 2(

آيـد در   اي كه ترجمه آن در زير مـي  در مقاله پول  ايران . از ايران اخراج كرد    برد،  ايران به سر مي   
، به دليل اخـتالف شـديد دو كـشور پـيش از             ، سفير عراق  ياسين  آلعبدالملك  : اين باره نوشت  

  كه از سوي دولـت ايـران       احمد حسين سامري  . يتش در ايران به كشورش بازگشت     مأمورپايان  
 ماه از دوره سـفارتش      8 خواهد شد كه پس از گذشت فقط         ياسين  آلشده است، جانشين    تأييد  

 ايـن   و يكي از سخنگويان وزارت امور خارجـه      خبرگزاي عراق . گردد   به عراق باز مي    در تهران 
 در ايران با وقايع اخير مرتبط بـوده         يت سفير پيشين عراق   مأموركشور گفتند كه خاتمه ناگهاني      

 گزارش داده است كه سفير جديـد ظـرف چنـد روز آينـده وارد ايـران              خبرگزاري عراق . است
 به ايران را با      تالش داشت تجاوزات عراق    ياسين  آلع خبري،   طبق گزارش يك منب   . خواهد شد 

. هاي داخلي است كه بايد كنترل شـود         آرامي  گفتن اين حرف توجيه كند كه وقايع اخير نتيجه نا         
نش نيـز   توضيحات فوق نه فقط مقامات ايراني را قانع نكرد، بلكه كمكي براي بهبود روابط پرت              

 هاي عراق  عالوه بر اين، حمالت اخير به خاك ايران و حمله لفظي شديد راديو و روزنامه              . نبود
پايـه و اسـاس بـوده          بـي  كند كه توضيحات سفير قبلي عـراق        به انقالب اسالمي ايران ثابت مي     

  .است
ريـم كـه دولـت ايـران بـه ايـن            هم اينـك انتظـار دا     ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

هـاي    نشده حاكي از آن است كه تجـاوز جـت          تأييد   هاي  گزارش. تحريكات واكنش نشان دهد   
باران محدود برخـي منـاطق مـرزي ايـران از سـوي                به حريم هوايي ايران، گلوله     جنگنده عراق 

 به ايران همچنان     عراق هاي عراقي، تبادل آتش بين مرزداران دو كشور، و قاچاق اسلحه از             جت
ها صحت داشته باشد، مـسلماً ايـران نخواهـد گذاشـت كـه چنـين                  اگر اين گزارش  . ادامه دارد 
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جويي بـر ضـد       ايست كه حتماً خواهان تالفي      ها به گونه    خلق و خوي ايراني   . اقداماتي ادامه يابد  
  .  خواهند شدعراق
، وزيـر كـار و       داريوش فروهـر   :)شود  زاييده مي (گيرد   مي  يك حزب جديد دوباره جان     -ب

، روز گذشته اعالم كرد كه قصد دارد استعفا دهـد و حـزب              سخنگوي رسمي حزب جبهه ملي    
 گفت كه دليل جدا شـدنش از        ملت  در نطقي در مقر حزب     فروهر.  را تشكيل دهد   ملتمستقل  

مـن ديگـر    «او اظهار داشت كه     . است كه گريبانگير حزب شده است     » جنگ قدرتي  «جبهه ملي 
، دسـتيار   اي واضح بـه غالمحـسين صـديقي          در اشاره  فروهر» .كنم  نمي تأييد   هاي آن را    سياست

آنهايي كه مدت زيادي از حزب غايب بودنـد         «، به    فقيد ايران، محمد مصدق    وزير  نخستسابق  
هـاي حـزبش را       وزير كار سياست  . تاخت» اند و سعي دارند آن را صاحب شوند         و حاال برگشته  
 30حـزب مـردم     . ن كـرد  بيـا » آزادي بيان، آزادي اجتماعات، و آزادي مطبوعات      «فراهم آوردن   

 تشكيل شده بود ولي در سالهاي پيش از انقالب فعاليتي           سال پيش به منظور حمايت از مصدق      
  . گفت كه قصد دارد حزبش را احيا كند و آن را در انتخابات به پيروزي برساندفروهر. نداشت
 به آنهايي كه با آرمانش در  پس از چند هفته سكوت خميني   :ها تاخت    به غربزده   خميني -ج

 آنها را غربـزده     و خميني (مورد قانون اساسي و نقشه بزرگش براي جمهوري اسالمي مخالفند،           
مـن از شـما   «: ه جمعي از افسران ارتش كه به ديدنش رفتـه بودنـد، گفـت      او ب .  تاخت  )نامد  مي
بـر اسـاس    » .خواهنـد اسـالم را از مـا بگيرنـد           هـا مـي     اين غربـزده  . خواهم كه هشيار باشيد     مي

رّ از شرّ اين روشنفكران غربزده خالص شويد، از شـ         «:  همچنين اظهار داشت   ها خميني   گزارش
 خـالص شـويد،     اين روشنفكران وارداتي خالص شويد، از شرّ اين اعضاي غربزده كانون وكال           

 و   از رهبران حزب دموكراتيك ملي     اش به هدايت متين دفتري      كه اشاره (يكي از آنها رفته است      
: او بـه افـسران مزبـور گفـت        » .توانند دنبال همان آقا بروند       هم مي   و بقيه )  بود دبير كانون وكال  

پـاي  . با آنها مقابله كنيـد    . ها در دانشگاهها با اسالم مخالفند       پيش من نياييد و نگوييد كه بعضي      «
گران و كننـد كـار   او گفـت همـه كـساني كـه تـالش مـي           » .عقيده راسخ خود به اسالم بيايستيد     

خواهند وابستگي    هاي خارجي هستند كه مي      كشاورزان را عليه حكومت بشورانند عوامل دولت      
  . ما را به كاالهاي خارجي بيشتر كنند

. دهـد   اهللا دارد بـه حملـه مخالفـانش پاسـخ مـي             آيت): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
بـراي آنكـه   » هـا  غربـزده «مـسلماً  .  مخالفت با اسالم اسـت  مخالفت با او به هر نحوي كه باشد،      

 بـا آن مخـالف باشـد، راه         اي را تصويب برسانند كه ممكن اسـت خمينـي           بتوانند قانون اساسي  
  . دشواري در پيش خواهند داشت

 فرمانـده    ي، اميـر رحيمـ    ]سيد عزيـزاهللا  [اهللا    سيف تيمسار   : دفاع از نقش ارتش در انقالب      -د
هـاي   تواند وظيفه كميتـه  هايش مي دژبان ارتش روز گذشته گفت كه ارتش با توجه به توانمندي  

 يكي از دو سرهنگي است كه بعد از انقـالب            رحيمي تيمسار. مختلف مذهبي را بر عهده بگيرد     
 از زماني كه فرمانده     رحيمي.  به درجه سرتيپي ارتقا يافت      خميني اهللا  اسالمي به دستور امام روح    
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دژبان ارتش شده است، از نقش ارتش در انقالب دفاع كرده و خواهان افزايش مشاركت آن در                 
 سرلشگر او،   رئيس يكدنده موجب شده است تا       اظهارات متعدد رحيمي  . امور كشور شده است   

ت علنـي در    ااي رسمي اعالم كند كـه در آينـده هرگونـه اظهـار              ، با صدور بخشنامه   تقي رياحي 
سخنگوي دولـت   وزير و     ، معاون نخست  مورد مسايل نظامي فقط بايد از سوي عباس اميرانتظام        

  . صورت گيرد
نـشيني ارتـش موجـب        كه عقـب  ] رحيمي[اين گفته   ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

پيروزي انقالب شد، كامالً درست نيست، ولي مسلماً انقالبيون بدون حضور نيروهاي سركوبگر 
  .ندتر توانستند كشور را تصاحب كن ارتش خيلي راحت

يك منبع خبري امروز گزارش داد كه نُه هـزار   : شايعه وجود يك پايگاه آموزشي ساواك - ه
بـراي  » مسيرا«خرابكاري در جزيره    » هاي ويژه   آموزش«در حال طي كردن دوره      » عضو ساواك «
نبـع خبـري خـود يعنـي        اين روزنامه ايرانـي بـه نقـل از م         . هستند» ترور رهبران انقالب ايران   «

اي كـه از       در چـارچوب برنامـه     اعضاي سـاواك  « نوشت كه     چاپ بيروت  روزنامه لبناني السفير  
و آژانـس   » سـيا  «، آژانـس اطالعـات مركـزي آمريكـا        »موسـاد  «اسرائيلسوي آژانس اطالعاتي    

 منبـع   لـسفير ا«. هـاي آموزشـي خـود هـستند          تهيه شده است، در حال طي دوره       اطالعاتي مصر 
.  شـده بـود     پخش اي ذكر كرد كه از سوي دانشجويان مسلمان در آمريكا           خبري خود را اعالميه   

 انتقـال    با يك هواپيماي نظامي آمريكايي بـه قـاهره         در اين اعالميه آمده بود كه اعضاي ساواك       
گردد كه اولين هواپيماي حامل اعضاي اعزامي  فوق به ماه ژانويه بازمي» توطئه«اند، و اينكه  يافته

، شـاه   جمهـور مـصر       رئـيس  ساداتاين اعالميه همچنين انور   .  به زمين نشست    در قاهره  ساواك
در . ايـن عمليـات دانـسته اسـت       » مـسئول « را    ،وزير سابق ايران، شاهپور بختيار      سابق و نخست  

  . كند مي» همكاري« نيز با اين گروه اعالميه مزبور آمده بود كه آژانس اطالعاتي انگليس
 چاپ شده    چاپ تهران  »ولپ«اي كه در روزنامه       مقاله): محرمانه( مركز تهيه گزارش     نظريات

نكـرده   تأييد    را  موزشيهيچ منبع خبري ديگري وجود اين پايگاه آ       . اي بيش نيست     شايعه  است،
  كـردن هاي ساختگي براي مـشغول    رسد كه اين هم يكي ديگر از همان داستان          به نظر مي  . است

  . ذهن مردم به احتمال بازگشت سلطنت پهلوي است
  : چند خبر جالب توجه-و
انـي بـه منظـور       به مردم خبر داد كه هواپيماهاي اير       ) ژوئن 17( شب گذشته    راديو ايران ) 1(

 جـت   3 ژوئن   18 روز   12:00از ساعت   . بر فراز شهر پرواز خواهند كرد     » پرواز آزمايشي «انجام  
 پـرواز    پـايي بـاالي شـهر تهـران        1000 تـا    500 را مشاهده كرديم كه در ارتفـاع         4جنگنده اف 

ا نمـايش قـدرتي از      پروازهاي فـوق ر   . كنند، كه البته قدري براي پرواز آزمايشي پايين است          مي
  .كنيم ها ارزيابي مي  و احتماالً نمايش قدرتي به عراقيسوي نيروي هوايي ايران

، فرمانـده   اهللا كاشـاني  ء ژوئن گفته اسـت كـه ماشـا        18زبان    هاي فارسي   يكي از روزنامه  ) 2(
بديهي است كه او چنين اتهامي      . ان سيا است  مأمور از   كااي محافظ سفارت آمري     نيروهاي كميته 
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  . كند را رد مي
در اتفاق ديگري كه براي نيروهاي محافظ سفارت افتـاده اسـت، يكـي از ايـن نيروهـا                   ) 3(
 حرف او را     كاشاني ماشاءاهللا. كنند  گويد كه چند نفر ناشناس او را شناسايي كرده و دنبال مي             مي

اين نيـرو بـراي اينكـه تغييـر         . باور كرده است ولي دليل تعقيب اين شخص هنوز معلوم نيست          
  . نازيد از ته تراشيده است چهره بدهد، ريشش را كه خيلي هم به آن مي

  
  219سند شماره 

  1358 خرداد 28 ـ 1979 ژوئن 18  بندي بدون طبقه
  ي ـ فوري س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6339 ـ ان تهر،آمريكاسفارت : از

   شرايط روحي حاكم بر تهران: موضوع
رايط نـامطلوبي قـرار      شرايط زندگي در سفارت به شدت رو به وخامت اسـت و در شـ               -1
برقـراري ارتبـاط اجتمـاعي بـا ايرانيـان          . امكانات تفريحي و آسايشي تقريباً ناياب هستند      . دارد

  . بسيار سخت و تحت فشار است
ييهـا قايـل    آمريكادر جو سياسي كنوني، ايرانيان اهميت زيـادي بـراي برقـراري ارتبـاط بـا                 

از يـك سـو     . گر كشورها نيز بسيار محدود است     امكان برقراري ارتباط با ديپلماتهاي دي     . نيستند
سفارت، زندگي در مجتمـع را      » محافظين انقالبي «شرايط فوق، و از سويي ديگر حضور مداوم         
  .  به شدت نامطلوب و ناخوشايند كرده است

هاي موجود، شرايط روحـي حـاكم بـر            با عنايت به شرايط ياد شده و نيز ديگر شاخصه          -2
توان در    به رغم اين كه در اين شرايط، اقدامات زيادي نمي         . ار دارد سفارت در وضع وخيمي قر    

هاي حمـايتي خواهـد توانـست كـه          راستاي رفع اين مشكالت به انجام رساند، اما برخي برنامه         
  . تاحدي در بهبودي شرايط نقش داشته باشد

ن در حالت بدون همـراه      ، اين شهر همچنا    با توجه به شرايط امنيتي حاكم بر شهر تهران         -3
وجه نويـد بخـش بهبـودي و رفـع مـشكالت موجـود               شرايط موجود به هيچ   . باقي خواهد بود  

به نظـر اينجانـب، وزارت امـور        . باشد و بنابراين، اين شرايط هم چنان ادامه خواهد داشت           نمي
ا در نظر گرفتـه و بـا اختـصاص منـازل            ه  بايست مالحظات خاصي در مورد خانواده       مي خارجه

الوصول بين اعـضاي نماينـدگي و        امكان مالقات سريع   سازماني در كشورهايي نزديك به ايران،     
ها را فراهم نمايند؛ البته بديهي است اين منازل بايد از امكانات رفاهي، لـوازم خـانگي،                  خانواده

از جملـه شـهرهاي     . مند باشـند   هرهامكانات آموزشي، دسترسي به مراكز مختلف خريد و غيره ب         
البته شبيه ايـن  .  اشاره كرد و فرانكفورتنو ، دهليتوان به آتن   ها مي   مناسب براي اسكان خانواده   

 هـا   برنامه سابقاً نيز به اجرا درآمده است؛ زماني كه وضعيت امنيتي ويتنام نامطلوب بود، خانواده              
 عاطفي و اقتـصادي  -هاي روحي اين راهكار نه تنها هزينه   .  اسكان پيدا كردند    و تايوان  در تايلند 

  . تر خواهد كرد  را قابل تحملانگيزه تهران دهد، بلكه شرايط نامطلوب و كم را كاهش مي
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تعداد اعضاي نمايندگي و در عـين حـال حجـم            با عنايت به اين كه به دليل كاهش          ثانياً -4
انبوه كاري سفارت، برخي افسران الجرم مي بايست وقت و انرژي بسيار زياد و بيـشتر از حـد                
متعارفي صرف نمايند؛ لذا بديهي است كه اين موضوع بايد از طريق اختصاص مزايـا و اضـافه                  

وجود در ايران و حجم كـاري       احصاء شرايط ويژه م   . پرداخت به اعضاي نمايندگي جبران گردد     
بسيار انبوه موجود راه را براي اختصاص سازوكارهاي جبراني هموار خواهد كـرد؛ حجـم كـار            
موجود به حدي گسترده و انبوه است كه امكان استفاده از مرخصي استحقاقي ساالنه و مالقات                

  . با خانواده، براي اعضاي نمايندگي ميسر نيست
هـاي پـستي سـفارت         بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بـسته       مور خارجه  اين كه وزارت ا    ثالثاً -5

  .زودتر واصل شود؛ آخرين بسته پستي شخصي دو هفته بعد از بسته ما قبل آن واصل گرديد
  

  220سند شماره 
  محرمانه

  1358 خرداد 29 ـ 1979 ژوئن 19  68460227 79: شماره گزارش
  ، تهرانآمريكاابسته دفاعي دفتر و: از
  فوري ـ سي  .  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   آمريكاسروان نيروي هوايي اياالت متحده جانسون.اف.اچ: كننده تهيهافسر 
ـ وابسته دفاعي اياالت  ـ سرهنگ نيروي هواييشافر.اي.سرهنگ تي: م مسئول تأييدكنندهمقا

    در تهرانمتحده آمريكا
و كارمندان دفتر وابسته دفاعي ايـاالت         هاي خبري محلي، اعضاي سفارت      رسانه: منبع خبر 

  ه آمريكا در تهرانمتحد
  1979 ژوئن ،گزارش شرح وضعيت ايران: موضوع

اين گزارش دربرگيرنده اطالعاتي در خصوص شـرايط حـاكم بـر            ) محرمانه: ( خالصه -16
 مجلـس خبرگـان    تأييـد    :اين اطالعات مشتمل بر موارد ذيل اسـت       . باشد   مي 79ايران در ژوئن    
 از  وزير، ارائه مهلت موقـت بـه كـارگران خـارجي، درخواسـت ابـراهيم يـزدي                 توسط نخست 

، كارمندان بازنشسته مبني بر بازگشت به كار، شايعه مربوط به اجراي برنامه اصـالحات ارضـي               
  . در مقابل ايرانآرايي عراق صف

  . حذف شده است21 تا 17 از شماره -17
  ) محرمانه: ( جزييات-22
 ايـران، در    وزيـر   نخـست ،  مهـدي بازرگـان   :  بر مجلس خبرگان   وزير  نخست تأييد   مهر) الف

اقدامي با هدف نااميد ساختن گروههاي مختلـف اپوزيـسيون در داخـل كـشور، شـب گذشـته            
كرد و خاطرنـشان كـرد كـه اميـدوار          تأييد   دوم پيشنهاد شده در خصوص قانون اساسي را       رفران

 نيـز   وي افزود كـه مجلـس خبرگـان       . است اين ماجرا در اسرع وقت به سرانجام مطلوب برسد         
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ساالري تـشكيل خواهـد شـد البتـه بـا ايـن        گذاري، بر اساس اصول و مباني مردم    مجلس قانون 
 البتـه بازرگـان   . گذاري، وقت كمتري صرف خود خواهد كرد        كه به نسبت مجلس قانون     تفاوت

گذاري تـشكيل    كرد كه دولت در ابتدا قصد داشته است كه يك مجلس قانون            تأييد   اين نكته را  
 گذاري، يـك   دهد اما بنا به برخي مالحظات، تصميم بر آن شده است كه به جاي مجلس قانون               

  .  تشكيل گرددمجلس خبرگان
وزير باعث تعيين تكليف      به نظر اينجانب، اين اظهارنظر نخست      )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

گروههاي اپوزيسيون در واكنش به اين موضوع اعتراض كرده و تظـاهرات            . موضوع شده است  
ماحـصل  . انـد   با يكديگر به توافق نهايي رسـيده       خميني و   به راه خواهند انداخت؛ البته بازرگان     

  . اين ماجرا، نهايي شدن قانون اساسي كشور را به ارمغان خواهد آورد
روز گذشته به تمامي اتبـاع بيگانـه مقـيم ايـران            : ارائه مهلت مجدد به كارگران خارجي     ) ب

 داده شد كه با مراجعه به دفتر اتباع بيگانه، تكليف شرايط آينـده خـود را                 مجدداً يك ماه مهلت   
روز گذشته سخنگوي وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگو با يك منبع خبـري             . روشن نمايند 

 ژوئن،  21اظهار داشت كه قبالً به اتباع بيگانه مقيم ايران مهلت داده شده بود كه نهايتاً تا تاريخ                  
 22ود را مشخص نمايند؛ در حال حاضر اين مهلت يك ماه افزايش يافته و               تكليف وضعيت خ  

  . گردد مي اعالم ژوئيه
لعجـل ارائـه نكـرد امـا          جزييات بيشتري از داليل افزايش اين ضرب       سخنگوي وزارت كار  
شار قرار گرفته اسـت كـه    ف  از نواحي مختلف تحتاند كه وزارت كار   ديگر منابع تصريح كرده   

از شـر تمـامي اتبـاع    «مايد و از رهگذر افزايش مهلـت داده شـده،            ن در تصميم خود تجديدنظر   
 يك منبع ديگر تصريح كرد كه دفتر اتباع بيگانه توانايي رتق و فتق امور               ».بيگانه رهايي پيدا كند   

 ايـن اتبـاع حتـي موفـق بـه       مربوط به اين حجم گسترده از اتباع بيگانه را نداشته و بـسياري از             
تمامي مجوزهاي اقامت كنوني يا لغو مي شوند و يـا نيازمنـد             . اند  مالقات مقامات مربوطه نشده   

واننـد در ايـران بماننـد امـا         ت در حال حاضر، صـرفاً مـديران شـركتها مـي          . تمديد مجدد هستند  
  .نيروهاي معمولي بايست ايران را ترك كنند

بـر اسـاس    :  از كارمندان بازنشسته مبني بـر بازگـشت بـه كـار            درخواست ابراهيم يزدي  ) ج
، وزيـر امـور خارجـه، از چنـدين نفـر از             اطالعات واصله از منابع موثق، دكتـر ابـراهيم يـزدي          

باراًٍ بازنشسته شـدند، درخواسـت      ، كه چندي پيش اج    كارمندان ارشد سابق وزارت امور خارجه     
مطرح كرده اسـت كـه      اين دليل    اين درخواست را به      يزدي. كرده است كه به خدمت بازگردند     

منبـع خاطرنـشان كـرده اسـت كـه      . اين افراد سوابق زيادي در مخالفت با رژيم سابق داشته اند    
. انـد    از جمله افرادي هستند كه مجدداً دعوت به كار شـده           دين ناظمي  و عزال  محمد پورسرتيپ 

  اعزام خواهند   به عنوان سفير ايران در وين       و ناظمي   به عنوان سفير ايران در لهستان      پورسرتيپ
  . شد

 نهايتاً به اين استنباط برسد كه دولـت بـراي اداره             احتماالً يزدي  )محرمانه: (كننده نظريه تهيه 
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  .     بهتر امور، الجرم بايست از برخي كارمندان بازنشسته كمك بگيرد
...!  فرزند اصالحات ارضيو اكنون: شايعاتي در خصوص اجراي برنامه اصالحات ارضي) د

سازي بانكها غرق     كه از موضوع ملي     كه شوراي انقالب   اند  داده گزارش   منابع مستقر در شهر قم    
در شور و شعف است، در حال حاضر عزم خود را جزم كرده است كه يك برنامـه اصـالحات                    

تور كار قرار دهد و از اين رهگذر زمينهـا را در بـين روسـتاييان تقـسيم                   واقعي را در دس    ارضي
ايـن منـابع    .  كـه بـه زودي فتـوايي در ايـن زمينـه صـادر گـردد                اند  كردهبيني   منابع پيش . نمايد

 بـه   زرگـان  از اين طرح حمايت كرده است امـا دولـت با           اهللا خميني  اند كه آيت    خاطرنشان كرده 
عيـار در كـشور،       و تمـام   كارآمدشدت بيم آن دارد كه در فقدان يك نيروي پليس و ژاندارمري             

اجراي اين برنامه ممكن است باعث بروز درگيري و خشونت بين گروههاي مختلف و توسـل                
  .       به اسلحه گردد

 فاش كرد كه حافظ     شب گذشته راديو ايران   : ابل يكديگر  و ايران در مق    آرايي عراق  صف)     ه
را احمـد اسـكندر     اين موضـوع    . ، به زودي به ايران سفر خواهد كرد       جمهور سوريه  رئيس،  اسد

 رساني سوريه وزير اطالع. حبه با راديو ايران اعالم كرد، در مصارساني سوريه ، وزير اطالعاحمد
 شخصاً ابراز تمايل كرده است كه به ايران سفر نمايد و ايران نيـز               خاطرنشان كرد كه حافظ اسد    

  . از اين درخواست استقبال كرده است
بـود كـه پـس از پيـروزي         » دولتمرد عرب « اولين   افظ اسد  تصريح كرد كه ح    احمد اسكندر 

 كرد كه حـافظ اسـد      تأكيد   رساني سوريه  وزير اطالع . انقالب اسالمي، در ايران حضور پيدا كرد      
انقـالب  در جريان سفر خود به ايران چهره جديدي از ايران را مشاهده كرد؛ وي دريافـت كـه                   

جمهور  رئيس، به گفته احمد اسكندر احمد   . اسالمي تغييراتي بنيادين در ايران به بار آورده است        
نه تنها براي ايران، كه براي تمامي دول اسـالمي از             بر اين باور است كه انقالب اسالمي       سوريه

 امروز گزارش داده اسـت      الي است كه روزنامه بامداد    اين در ح  . اهميت وااليي برخوردار است   
، بـا حـسن      به منظور كاهش تنشها و بحرانهاي موجود بين ايـران و عـراق             كه اخيراً حافظ اسد   

 و ايران نيروهاي خود را      دو كشور عراق  . ست، بحث و رايزني كرده ا     جمهور عراق  رئيس،  البكر
 در روزنامـه بامـداد  .  و آنها را بـه حـال آمـاده بـاش درآورده انـد           در مرزهاي خود مستقر كرده    

  دستگاه تانك را در خوزسـتان      200گزارش خود فاش كرد كه ايران يك لشكر نظامي مجهز به            
روزنامـه  » . نيز داعيه ابرقدرت منطقه خلـيج را دارد        عراق«ستقر كرده است و در طرف مقابل،        م

يي خاطرنشان كرد كه عراق درصدد است كه فـشارهاي خـود بـه              آمريكا به نقل از منابع      بامداد
  نيز از شهر اهـواز    ژانس خبري پارس  افزون بر اين، آ   . نيروهاي كم امكانات ايران را بيشتر نمايد      

 و در نزديكي مرز، شليكهاي هوايي بـين دو          گزارش داده است كه در مناطق جنوبي شهر آبادان        
  . هنوز مشخص نيست كه چه كسي اين شليكها را آغاز كرده است. طرف رد و بدل شده است

 تظاهراتي ضدامپرياليستي بـه رهبـري روحـانيون در          ويدادها، در شهر آبادان   عالوه بر اين ر   
  . و ديگر مبلغين مذهبي، به اجرا درآمداهللا صدر اعتراض به دستگيري آيت
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  221سند شماره 
  محرمانه

  1358 خرداد 30 ـ 1979 ژوئن 20  27580021 79: شماره گزارش
  ، تهرانآمريكانده گروه طراحي عمليات فرما: از
  فوري ـ  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

 گروه عملياتي فرماندهي اطالعـات و امنيـت         هندرسون. اف. سرگرد جان : كننده  افسر تهيه 
  ريكا  اياالت متحده آم

 گروه عملياتي فرماندهي اطالعات و      سرهنگ دوم آركدي نويكوف   : مقام مسئول تأييدكننده  
  امنيت اياالت متحده آمريكا
  فعاليتهاي انقالبي جمهوري اسالمي ايران در : موضوع

  اياالت متحده آمريكا
اين گزارش دربرگيرنده اطالعـاتي     : خالصه) رؤيت براي بيگانگان  غيرقابل   -محرمانه (-16

در خصوص تالشهاي دولت انقالبي ايران در راستاي شناسايي آن دسته از اتباع ايراني طرفـدار               
  . اقامت دارند، مي باشدآمريكاشاه كه در اياالت متحده 

  . حذف شده است21 تا17 از -17
منبـع اطالعـاتي در خـصوص       : جزييـات )  رؤيت بـراي بيگانگـان     قابلغير -محرمانه (-22

تالشهاي ايرانيان مرتبط با دولت انقالبي ايران در راسـتاي شناسـايي آن دسـته از اتبـاع ايرانـي                    
يكـي از دوسـتان   . مت دارند، به دسـت آورده اسـت   اقاآمريكاطرفدار شاه كه در اياالت متحده    

 ژوئـن طـي يـك تمـاس         12 است، در تاريخ      سي .تن دي گقديمي اين منبع كه مقيم شهر واشن      
تلفني با منبع خاطرنشان كرده است كه در هفته اخير يك ايراني انگليسي زبـان دو بـار بـا وي                     

يرنده از اين نكته اطالع داشته است كه دوست منبع، يك           تماس برقرار كرده است؛ فرد تماس گ      
فرد تماس گيرنـده اطالعـاتي در       . نيروي دولتي چندمليتي است كه سالها مقيم ايران بوده است         

 آمريكـا خصوص اعضاي حكومت شاه سابق ايران كه در حـال حاضـر مقـيم ايـاالت متحـده                   
دوست منبع از ارائه هرگونه اطالعات امتناع ورزيده و متعاقـب ايـن             . هستند، مطالبه كرده است   

  . تماس شماره تلفن خود را تغيير داده است
منبع خطاب به دوست خود خاطرنشان كرده است كه ايرانيان طرفدار شاه در مناطق غربـي                

 است كه با اين اوصاف، به دليل تالشهاي         كرده تأكيد   منبع.  سكونت دارند  آمريكااياالت متحده   
، زنـدگي ايـن     دولت انقالبي ايران مبني بر شناسايي اتباع ايراني طرفدار شاه در ايـاالت متحـده              

  . اي از خطر فرو رفته است افراد در هاله
اع اياالت متحده   منبع يكي از اتب   )  رؤيت براي بيگانگان   قابل غير -محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

اي بـا اتبـاع ايرانـي        ست كه سابقاً در ايران مشغول به فعاليت بوده و ارتباطـات گـسترده             آمريكا
  . طرفدار شاه داشته است
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  222سند شماره 
  1358 خرداد 30 ـ 1979 ژوئن 20  محرمانه 

    6401 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  هاي خبري داخلي، مقامات سفارت،  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  گزارش وضعيت ايران: موضوع
: ، شـامل دهـد   مـي  ارائـه اين گزارش اطالعاتي درباره مـسايل زيـر         ): محرمانه(خالصه   -16
گزارش . انيانوفط ارتشبددستگيري  . اجالس رهبران مذهبي در قم    . هاي بين ايران و عراق      تنش

نويس قانون اساسي را بـدون         پيش خميني.  براي فروش هواپيما   اير  قصد ايران . توليد نفت ايران  
 مـردم را    ده نيروي هوايي ايران   هاي جنگن   گرداند، و مانورهاي جت     دولت باز مي   هيأت   تغيير به 

  .كه تصور كردند به آنها حمله شده است، ترساند
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه( :جزييات -22
 و اسـتاندار  ، فرمانـده نيـروي دريـايي ايـران     دريـادار مـدني  : تنش بين ايران و عـراق  -الف

 گفت كه تحريكات عراق بر ضد ايران چيزي نيست جـز تـالش رژيـم بعـث بـراي                    خوزستان
 تاخـت و     شديداً به رژيم عـراق     دريادار مدني . منحرف ساختن اذهان مردم از بحران داخلي آن       

ديكتـاتوري  «او گفت كـه     .  در ايران دانست   ه به رژيم رضا خان    آن را يك رژيم ديكتاتوري شبي     
كنـد بـا ايجـاد     بعث با مخالفت شديد مردم در داخل مواجه است و به همين دليـل تـالش مـي         

 نزديك به هفت ميليون مسلمان شيعه در عراق. اصطكاك در مرز ايران مخالفين را سركوب كند  
 گفت به همين دليل است      مدني» .شوند  كنند كه براي رژيم بعثي دردسر محسوب مي         گي مي زند

او در ارتباط با تجمع نيروهاي      .  دست به تحريكات اخير بر ضد ايران زده است         كه دولت عراق  
 مرزها جمـع شـده اسـت،         شتمهم نيست چقدر نيرو در پ     «عراقي در طول مرز ايران گفت كه        

كند، براي دفع حمله  دهم كه فقط همين قبيله قشقايي كه در جنوب ايران زندگي مي     اطمينان مي 
 گفت كه به هـر حـال         بين ايران و عراق     درباره احتمال ميانجيگري سوريه    مدني» .آنها كافيست 
  . نقش ميانجي را ايفا كندالث بايد در مذاكرات آتي بين ايران و عراقيك كشور ث

هـاي   تـرين شخـصيت   رتبـه   چهار تـن از عـالي  : برگزاري اجالس رهبران مذهبي در قم  -ب
 تأسـيس  گـردهم آمدنـد تـا دربـاره مـشكالت مربـوط بـه                مذهبي ايران براي اولين بار در قـم       

مـسئله اصـلي مـورد بحـث رونـد تهيـه و             .  اسالمي با يكديگر بحث و گفتگو كننـد        جمهوري
ايـن چهـارتن كـه تنهـا روحانيـان ايرانـي بـا لقـب                . نـويس قـانون اساسـي بـود         تصويب پيش 

، سـيد محمدرضـا     ، سـيد كـاظم شـريعتمداري      هستند، عبارتند از امام خمينـي     » العظمي اهللا  آيت«
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اهللا   آنها شب گذشته بحث خود را در بيـت آيـت          . الدين نجفي مرعشي    ، و سيد شهاب   گلپايگاني
آنچه اين چهار مجتهـد سـعي دارنـد         .  كه وضعيت جسماني خوبي ندارد، آغاز كردند       گلپايگاني

انجام دهند، تعيين ماهيت مجلسي است كه بايد براي تهيه و تـصويب قـانون اساسـي تـشكيل                   
عتقـد بـوده    مهايي كه تا ديروز به دستمان رسـيده اسـت، شـريعتمداري       بر اساس گزارش  . شود

 منتخـب و فراگيـر مردمـي متـشكل از           است كه قانون اساسي بايد توسط يك مجلس مؤسسان        
 ميليوني ايران يك نماينده در      35 هزار نفر از جمعيت      100نمايندگان همه اقشار كه به ازاي هر        

 كرده است كه يك مجلس منتصب از خبرگـان          تأكيد امام خميني . آن شركت دارد، تدوين شود    
نـويس كنـوني را كـه در           هزار نفر يك نماينده دارد بايد كار بازنگري پـيش          500كه به ازاي هر     

. روز دوشنبه منتشر شد انجام دهد و نسخه حاضر را با اصالحات موردنظر خود پيـشنهاد كنـد                 
هايي را كـه در       اگر نشانه . ه به مصالحه دست يابند    ها بر سر اين مسئل      اهللا  رود كه آيت    احتمال مي 

بيانات ديروز شريعتمداري پيدا بود راهنماي خود قرار دهيم، مصالحه فوق شامل تـشكيل يـك         
اديو پخـش    در نطق ديروز خود كه از ر       شريعتمداري.  منتخب مردم خواهد بود    مجلس خبرگان 

شد گفت چنانچه كار اساسي بر روي قانون اساسي ابتدا در يك مجلس انجام شود، با تصويب                 
او همچنـين گفـت در صـورتي كـه اعـضاي      . آن در يك رفراندوم عمومي موافقت خواهد كرد       

» شايـسته و خبـره    « واقعـاً    كننـد    پيشنهاد مـي    نفري خبرگان كه دستياران امام خميني      75مجلس  
بـه اعتقـاد تحليلگـران سياسـي، ايـن اظهـارات            . باشند، با اين پيشنهاد مخالفتي نخواهد داشت      

در  قـبالً گفتـه بـود كـه         شريعتمداري.  است دهنده نرمتر شدن مواضع پيشين شريعتمداري      نشان
.  مردمي شده بودرفراندوم شركت نخواهد كرد و مصرانه خواستار تشكيل يك مجلس مؤسسان          

هاي عمومي بر سر متن قانون اساسي، قرار شد مجلـس خبرگـان               باالخره بعد از يك ماه مباحثه     
 نيـز    بازرگان  مهدي وزير  نخست. گفتند، انتصابي   انتخابي باشد، نه آن گونه كه برخي مقامات مي        

عـالوه  » به اندازه هر مجلس مؤسساني، دموكراتيك خواهد بـود  «گفته است كه مجلس خبرگان   
 وقت بسيار كمتـري     بر اينكه داراي اين مزيت است كه روندهاي آن نسبت به مجلس مؤسسان            

مسلمانان شـيعه  . تر است لت مقرر براي تصويب قانون اساسي مناسبگيرد كه با توجه به مه     مي
انـد    ايران اين چهار رهبر مذهبي را كه براي بحث و بررسي مسئله فوق در قم گـرد هـم آمـده                    

  . دانند داراي مرجعيت الزم جهت صدور حكم درباره مسايل اسالمي مي
 ارتـشبد  امروز خبري درباره دستگيري      روزنامه تهران تايمز   :طوفانيانارتشبد   دستگيري   -ج

 سـابق صـنايع   رئـيس ان كميته مأموردر اين خبر آمده است كه .  به چاپ رسانده است طوفانيان
ان مـأمور . منـزل بـرادرش دسـتگير كردنـد       ، را در    طوفانيان نيروي هوايي حسن     ارتشبدنظامي،  

 در مراحل رتبه پس از فرار از پادگان جمشيديه      عالي ارتشبدكميته پس از آنكه اطالع يافتند اين        
ماني  در ز  طوفانيان ارتشبد.  او را دستگير كردند     اوليه انقالب در منزل برادرش پنهان شده است،       

هاي چيفتن انگليسي و ساير ادوات جنگـي           صنايع نظامي بود مستقيماً در خريد تانك       رئيسكه  
شود كه او سود زيادي از اين خريـدها بـه             گفته مي .  دخالت داشت  JAORاز فروشندگان سالح    
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 در اين عمليات همكاري نزديكـي       وزير  نخستان كميته و نيروهاي امنيتي دفتر       مأمور. جيب زد 
نظـر گرفتنـد،      را براي مدتي تحت    طوفانيان ارتشبدگر داشتند و پس از آنكه منزل برادر         با يكدي 

 ارتـشبد آيـا   «بـراي خبرنگـاران گـزارش داد         گزارشگر ايران پـول      .اقدام به دستگيري او كردند    
، شـخص ديگـري بـه       تگير شده است و يا اين بار هم مانند شـاهزاده فاطمـه             واقعاً دس  طوفانيان

 پس از آنكه مدتي     طوفانيان ارتشبد نيز گزارش داد كه      اشتباه دستگير شده است؟ روزنامه بامداد     
 كه سرپرسـت مـسجد فرشـته         شخصي به نام رحيمي    .در منزل برادرش پنهان بود، دستگير شد      

بـود كـه از محـل       » مدتي«وزيري و كميته مركزي        گفت كه دفتر نخست    است به روزنامه بامداد   
 محـل و   ان كميتـه مورمأدر يك گزارش خبري ديگر آمده بود كه  .  خبر داشتند  طوفانياناختفاي  

 را محاصره كرده بودنـد و فـرداي         طوفانيانكميته مركزي شب پيش از دستگيري محل اختفاي         
ان پس از   مأمورولي  .  را دستگير كردند   طوفانيانهمان روز با حكم دادستاني وارد خانه شدند و          

بـه داليلـي كـه      » .مبتال به بيماري رواني اسـت      «طوفانيان ارتشبددند كه   ورود به خانه متوجه ش    
ان به يك حكم ديگر براي دستگيري او احتياج داشتند، به همين دليـل        مأمورهنوز معلوم نيست    
ت  صبح در محاصره نگاه داشتند و سپس او را دستگير كردند و به مقاما              9:00خانه را تا ساعت     

از قول منبعي كه معموالً اطالع كامل دارد، گفته اسـت كـه كـل قـضيه               پول    ايران .تحويل دادند 
 چهار ماه پيش با دادن نزديك به دو ميليـون دالر            طوفانيانتقريباً مسجل بود كه     . مشكوك است 

 در  طوفانيـان بي در تهران،    هاي يك ديپلمات غر     بر اساس گفته  . رشوه از ايران خارج شده است     
  .  ديده شده استواشنگتن و همچنين دو ماه پيش همراه شاه در باهاما

تهيه كننده گزارش قبول دارد كه كل قضيه مـشكوك          ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
 از زنـدان و پرداخـت دو ميليـون دالر رشـوه     طوفانيانهاي قبلي حكايت از فرار        گزارش. است
هـا    تنها مسئول خريد سالح از خارج بود، و طبـق گـزارش  طوفانياناز آنجايي كه عمالً     . داشت
 تعقيـب پـس از       ها دالر از اين رهگذر به جيب زده بود، و يكي از اشخاص اصلي تحت                ميليون

رفت، تهيه كننده گزارش معتقد است كه اين داستان جديد اختراع ديگـري               ه شمار مي  انقالب ب 
. كننـد  ها هنوز دارند به وظيفه خود عمل مي ان انقالب و كميته  مأموراست تا به مردم بگويند كه       

صرف نظر از صحت و سقم اين خبر، مسلماً داستان فوق تا مدتي عالقـه مـردم بـه انقـالب را                     
  . د داشتزنده نگاه خواه

هـاي    ، امروز گزارش   شركت ملي نفت ايران    رئيس،   حسن نزيه  : گزارش توليد نفت ايران    -د
هـاي    هـاي كـارگري در ميـدان        واصله از لندن را مبني بر اينكه توليد نفت ايران به دليل شورش            

منابع نفتي به نقـل از      .  است، شديداً تكذيب كرد     ميليون بشكه در روز كاهش يافته      2/8نفتي به   
گزارش فوق در مجله .  گفتند كه اصالً چيزي در مورد شورش كارگران نشنيده است       حسن نزيه 

 گفت كه خبـر كـاهش توليـد       نزيه. لندن اويل نيوز و به نقل از منابع عراقي به چاپ رسيده بود            
هاي كارگري نتيجـه اعتـراض آنهـا بـه         بر اساس گزارش اين مجله، شورش     . ردنفت صحت ندا  

اند كه شـركت      اخيراً منابع خبري گفته   . هاي نفتي بوده است     استخدام كارگران خارجي در ميدان    
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 نيز شكايت   هاي نفتي بازگرداند و خود نزيه        خارجي را به ميدان    100ملي نفت ايران قصد دارد      
بـا وجـود ايـن، يـك منبـع          . گردنـد   ها از ترس جانشان به سر كار باز نمي          ه بود كه خارجي   كرد

 30 تـا  20حـداكثر  « گزارش داد كه ايران فقط به تعدادي تكنسين خـارجي،        خبري از قول نزيه   
  . احتياج دارد» نفر

  مقامـات شـركت هواپيمـايي ملـي ايـران     :ارد هواپيماهـايش را بفروشـد   قصد د اير   ايران - ه
ايـن هواپيمـا    .  اختصاصي شاه مخلوع را بفروشند     707اند كه قصد دارند هواپيماي بوئينگ         گفته

 آورده  ، بـه تهـران    خـت مـراكش   ، پايت كه شاهين نام دارد چند ماه پيش توسط خدمه آن از رباط           
 هواپيمـاي   2 هواپيماي ايربـاس و      3اند كه قصد دارند       مقامات شركت همچنين اعالم كرده    . شد

مقامات . قرار است اين هواپيماها به يك شركت آمريكايي فروخته شود         . جمبوجت را بفروشند  
 ميليون ريال فروختـه خواهـد   6000ها به مبلغ   اند كه هر يك از جمبوجت       ر گفته اي  شركت ايران 

آنهـا  .  اعـالم كردنـد    ايـر   آنها دليل فروش هواپيماهاي مـذكور را كـاهش پروازهـاي ايـران            . شد
واپيماهــاي جمبوجــت شــد، از همچنــين خاطرنــشان ســاختند چنانچــه در آينــده نيــازي بــه ه

 10 ها نيروي هوايي ايـران  طبق گزارش.  استفاده خواهند كردهاي نيروي هوايي ايران     جمبوجت
  . هواپيماي جمبوجت در اختيار دارد

  خمينـي  :گردانـد   دولت باز مـي    هيأت    را بدون تغيير به    نويس قانون اساسي     پيش  خميني -و
 بازگردانـده   وزير مهدي بازرگان    نويس نهايي قانون اساسي را بدون هيچ تغييري به نخست           پيش
قبالً به خبرنگاران گفته بود كـه احتمـال دارد          ، وزير مشاور در امور انقالب       يداهللا سحابي . است

نويس قانون اساسي را تغيير دهد ولـي گويـا او از مـردم خواسـته                    هاي پيش    برخي ماده  خميني
روز گذشـته،   . اي كه اكنون در دست دارند ابراز كنند         است تا نظر خود را در مورد همين نسخه        

 گفت  سحابي. ها قرار داد     رسماً همان نسخه نهايي را بدون هيچ تغييري در اختيار رسانه           سحابي
مثـل بقيـه    «هايي كه با آنها موافق نيست،          تصميم گرفته است نظر خود را درباره ماده        كه خميني 
 به سبب احترامي كه براي مردم و افكار عمـومي           او گفت كه خميني   . عداً ابراز كند  ب» مردم ايران 

ها، نظر     نيز مانند ساير ايراني    قايل است، تصميم گرفت نظرات خود را بعداً ابراز كند، و خميني           
قـانون  « همچنـين اظهـار داشـت كـه          سـحابي . اعالم خواهد كرد   »ظرف مدت يك ماه    « را خود

 به همين دليل يك شوراي نگهبان     » .اساسي بايد نماينده همه اقشار و از هر گزندي مصون باشد          
 نظارت خواهد كرد تا به اصول       شود كه بر همه مصوبات مجلس شورا        قانون اساسي تشكيل مي   

  . قانون اساسي مغايرتي نداشته باشند
 مردم را كه تصور كردند به آنها حمله شـده           هاي جنگنده نيروي هوايي ايران       مانور جت  -ز

.  ترسـاند  هوايي دولت برخي از مردم را در تهـران        » نمايش قدرت « روز گذشته،    :است، ترساند 
 بـه منظـور نـشان دادن         و برخي مناطق نزديـك بـه مـرز عـراق           مانورهاي هوايي بر فراز تهران    

ولـي برخـي از مـردم       .  صورت گرفـت   هشياري نيروهاي مسلح ايران در برابر تهديدهاي عراق       
 تـصور كردنـد كـه        در نزديكـي مـرز عـراق       كرمانـشاه  در   الاقل در شهر كردنشين قـصرشيرين     
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  .اند ها به آنها حمله كرده عراقي
 ستاد ارتش، و مقامات ديگر مجبـور شـدند بـا انتـشار              رئيس،  د فرب سرلشگربه همين دليل،    

 گـزارش داد    روزنامه بامداد . مله نظامي را شديداً تكذيب كنند     هاي مربوط به ح      گزارش  اعالميه
اي صورت گرفته و يا اينكه واقعاً         كه مردم با دفتر آن تماس گرفته و پرسيده بودند كه آيا حمله            

 جـت جنگنـده     4گـزارش داد كـه       امروز   خبرگزاري پارس .  اشغال شده است   شهر قصرشيرين 
 در حـال انجـام مـانور         شب گذشته بر فراز كرمانشاه     22:00 و تعدادي هليكوپتر تا ساعت       4اف

  . اند نظامي بوده
 به مـردم    هاي هوايي به منظور اين انجام شد تا         نمايش« به مطبوعات گفت كه      د فرب سرلشگر

 بايـد بدانـد كـه       عـراق . اطمينان دهيم ارتش ايران توانايي مقابله با هرگونه حمله نظامي را دارد           
ملت و ارتش ايران متحد و آماده است تا با هرگونه فعاليـت ضـدانقالبي در داخـل و خـارجي          

 درباره گزارش تجمع نيروهاي نظامي در مرزهاي غربي كشور گفت           د فرب سرلشگر ».مقابله كند 
كه شمار نيروهاي مستقر در آنجا نسبت به گذشته تفاوتي نكرده است؛ با وجـود ايـن، هـشدار                   

اي برابر، متقابـل      چنانچه هواپيماهاي عراقي جرأت نفوذ به آسمان ايران را پيدا كنند، ضربه           «داد  
او گفـت كـه هواپيماهـاي ايرانـي بـه منظـور انجـام               » .هيم كـرد  و متناسب بـه آنهـا وارد خـوا        

  . اند هاي شناسايي در طول مرز به پرواز درآمده يتمأمور
كـه تعـداد آنهـا      ( امروز تعـداد زيـادي تظاهركننـده         11:45حدود ساعت   :  اخبار متفرقه  -ح

ر بيـشت . روي سفارت اقدام بـه تظـاهرات نشـسته كردنـد            در جلوي درب ماشين   ) مشخص نبود 
 و بخش تداركات    نظامي و مستشاران نظامي آمريكا     هيأت   تظاهركنندگان از كاركنان سابق مركز    

در . بودند كه اعتقاد داشتند بايد پول بيشتري بابت خاتمـه خدمتـشان بـه آنهـا پرداخـت شـود                   
ل  مشكل چنداني پيش نيامد جز اينكه عبور و مرور وسائط نقليـه سـفارت مختـ                12:00ساعت  

  .شد
  

  223سند شماره 
  1358 خرداد 31 ـ 1979 ژوئن 21  محرمانه 

    6463 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  هاي خبري داخلي، مقامات سفارت  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني. بي .اي: زارشكننده گ تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: دهـد، شـامل    مـي  ارائـه اين گزارش اطالعاتي درباره مـسايل زيـر         ): محرمانه(خالصه   -16
بودجه پيـشنهادي مـورد انتقـاد       . حصول توافق در اجالس قم    . به مطبوعاتي دريادار مدني   مصاح
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  .دولت و چند خبر جالب توجه ديگر هيأت تغيير وزراي. گيرد شديد قرار مي
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه(: جزييات -22
روز دوشنبه با فرمانـده نيـروي دريـايي         » ءالنبا« خبرنگار روزنامه كويتي     ثنايي سلمان   - الف
نكات اصلي اين مصاحبه  . اي انجام داد    ، مصاحبه ، دريادار احمد مدني    و استاندار خوزستان   ايران

هـاي اخيـر در اسـتان و مـسئولين ايـن               درباره نـاآرامي   مدني. هد گذشت در زير از نظرتان خوا    
ها گفت كه انقالب اسالمي منافع امپرياليسم را به مخاطره انداخته است و طبعاً آنها نيـز                   ناآرامي

ه اشـخاص  هايي ب او گفت كه رژيم سابق عادت داشت امتيازات و رشوه . اند  دست به مقابله زده   
او گفـت اگـر     .  ولي نظام جديد مردمي اين كار را نخواهد كـرد           و شايد هم همسايگانش بدهد،    

كدورتي از برخي كشورهاي همسايه وجود دارد به دليل آن اسـت كـه آنهـا در مقابـل نگـرش                     
هاي گروهـي   زماني كه گزارشي درباره ايران در رسانه. صادقانه ما، نگرشي مخالف اتخاذ كردند  

شود، انتظار داريم بگويند كه نظرات ابراز شده نظرات رسمي دولت است يـا نظـرات                مي منتشر
  . شخصي گزارشگر
 نقشي  هاي خوزستان    در ناآرامي   و آمريكا   در پاسخ به اين سئوال كه آيا بريتانيا        دريادار مدني 

لوحي كه براحتـي      مردم ساده : اند  ها دست داشته    يا خير، گفت كه سه گروه در اين ناآرامي        دارند  
او گفـت مـا     .  و عوامل رژيم سابق، و نوكران امپرياليسم جهاني        شوند، اعضاي ساواك    گمراه مي 

ادران برادران عرب ايرانـي هميـشه بـا بـر         . هيچ مشكلي با اعراب يا غيراعراب در منطقه نداريم        
ي را  اهللا شـبير خاقـان      نظر با آيت     شايعات مربوط به اختالف    مدني. اند  غيرعرب خود مهربان بوده   

 مـدني . آلـود مـاهي بگيرنـد       طلبان سعي دارند از آب گل         تكذيب كرد و گفت كه برخي فرصت      
 اشاره كرد كـه در      خبرنگار به مصاحبه مدني   . اهللا تفاهم كامل وجود دارد      بين او و آيت   گفت كه   
 پرسيد آيـا     متهم ساخته بود، و از مدني       را به دست داشتن در وقايع خرمشهر        و كويت  آن عراق 

 چنين اتهامي را رد كرده و بر تمايلش به ادامه روابـط حـسنه بـا                 ا توجه به اينكه دولت كويت     ب
  .  داده باشندارائهاي آدم مغرض  ها را عده كند كه اين گزارش  است، فكر نميداشته تأكيدايران 

  تلويزيون و مطبوعات كويـت   كه راديو،دهد  گفت كه در حال حاضر شواهد نشان مي      مدني
. ها را تكذيب نكـرده اسـت    اين گزارشكنند و دولت كويت آميز منتشر مي  هاي تحريك   گزارش

 در ايران بعداً توضيحاتي به دولت ايران داده و آنهـا را مجـاب كـرده                 او گفت البته سفير كويت    
 و خواست اعراب ايراني چيست، گفـت كـه آنهـا              در پاسخ به اين سئوال كه آرمان       مدني. است

هـاي توسـعه در اسـتان     او گفـت كـه پـروژه   . خواهنـد  امتيازات مساوي معقولي در كـشور مـي    
 در پاسخ به ايـن سـئوال كـه چـه كـسي              مدني. نشين آغاز شده است      از مناطق عرب   خوزستان

كند، گفت كه عوامل رژيـم گذشـته چـه در داخـل و چـه               جمهوري اسالمي ايران را تهديد مي     
خارج كشور، و آنهايي كه انتطار داشتند دولت ظرف چند ثانيه همه چيـز را بـه حالـت عـادي                     

 گفت كه مسلماً هر كسي      نظر در كابينه بازرگان     اختالف در مورد احتمال وجود      مدني. برگرداند
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 دربـاره مـسئله     مـدني . سليقه خاص خود را دارد ولي همه آنها داراي هـدف واحـدي هـستند              
 مـستقل هـستند و      ها دوست خواهان يك فلسطين       و و اتحاد مسلمانان گفت كه ايراني       فلسطين
هايي نيز براي متحد ساختن مسلمانان جهان كه امپرياليسم جهاني بين آنها تفرقه انداختـه                 تالش
 نيست و بـه همـين        كرد كه ايران ژاندارم خليج فارس      تأكيد مدني. گيرد   دارد صورت مي    است،

او همچنـين   . اش را لغو كرده است      قراردادهاي خريد تجهيزات براي نيروي دريايي     دليل برخي   
كنند و ديگر بـه        دراز مي  ها با كمال ميل دست دوستي به سوي مردم كويت            كرد كه ايراني   تأكيد

  .امپرياليسم جهاني فرصت نخواهند داد كه بذر تفرقه را ميان امت مسلمان بپاشد
اي    توافق ميان روحانيان بدين معناسـت كـه آنهـا جبهـه            : در اجالس قم    حصول توافق  -ب

پـيش از شـروع   . واحد را درباره مسئله قانون اساسي جمهـوري اسـالمي تـشكيل خواهنـد داد          
 ماهيت و گـزينش اعـضاي نهـادي كـه بايـد در      ي درباره اهللا شريعتمدار    و آيت  اجالس، خميني 

 151در نتيجه ايـن توافـق،       . نظر داشتند   گيري كند، اختالف    هاي قانون اساسي تصميم     مورد ماده 
شـد  پيشنهاد كرده بود، بررسي خواهـد         كه امام   نفري خبرگان  75ماده قانون اساسي در مجلس      

 اصرار داشت، نمايندگان اين مجلس با رأي مـردم انتخـاب خواهنـد              ولي چنانكه شريعتمداري  
نگران بود چنانچه اعضاي اين مجلس انتـصابي باشـند، نهـاد فـوق       ] ياهللا شريعتمدار   آيت. [شد

  . بودنماينده واقعي مردم نخواهد 
 را   همان كاركرد مجلس مؤسـسان      پس از اينكه متقاعد شد كه مجلس خبرگان        شريعتمداري

نظـر اساسـي      و هـيچ اخـتالف    ، كه قبالً گفته بود با ا      م كرد كه با پيشنهاد امام     خواهد داشت، اعال  
و نـشان   »  دوستان صميمي هـستيم    من و امام  «او چند بار گفته است كه       . كند  ندارد، موافقت مي  

يكـي از دسـتياران   . اش هماهنگ سـازد  داده است كه حاضر است نظراتش را با همكار روحاني  
كرد كه از اين به بعد دو مرجع فـوق در نتيجـه ايـن اجـالس بـا يكـديگر                      تأكيد   شريعتمداري

  .خواهند داشت» همكاري كامل«
رتبـه سـازمان برنامـه و      يكـي از مقامـات عـالي   : انتقاد شديد از بودجه پيشنهادي دولت     -ج
 مبني بر اعالم بودجـه بـراي    مهدي بازرگانروزي نخست ايران روز گذشته تصميم دولت  بودجه

اين مقام كه خواست نامش فاش نشود گفت كه اصـالً           . سال جاري ايراني را غيرعاقالنه خواند     
معنايي است زيـرا اهـداف جـامع اقتـصادي، اجتمـاعي و نظـامي روشـن                   كار بي «اعالم بودجه   

هـا     ميليـارد دالر بـه توسـعه اسـتان         1ولـت نزديـك بـه       اين منبع گفت كه در بودجه د      » .نيستند
اختصاص يافته است، ولي بعيد است كه آنها دانش كارشناسي كافي براي استفاده بهينه از پولي                

او گفت هنوز معلوم نيست كـه ايـن         . ها تخصيص يافته، داشته باشند      كه به منظور اجراي پروژه    
ايـن مقـام گفـت كـه بـه همـين            . ش دولتي ها را بخش خصوصي اجرا خواهد كرد يا بخ          پروژه

سازي تخصيص يافته ولي مـشخص نـشده اسـت كـه               ميليون دالر براي جاده    300ترتيب مبلغ   
اي بايد ساخته شـود،       او گفت تا زماني كه مشخص نشود چه جاده        . ها اولويت دارند    ه  كدام جاد 

ويق جمعيت روستايي كه    در عين حال، برنامه دولت براي تش      . توان از اين پول استفاده كرد       نمي
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رسد، ولي خيلي  به نظر مي» عالي«اند تا به روستا بگردند بر روي كاغذ   به شهرها مهاجرت كرده   
تواند درآمدي را كه اين روستاييان در         بعيد است كه نتيجه مطلوب را ايجاد كند زيرا مسلماً نمي          

  : اين مقام گفت. شهر دارند، در روستا نيز براي آنها ايجاد كند
مهمترين عيب برنامه بودجه اين است كه رهنمودهاي روشـني بـراي هزينـه كـردن مبـالغ                  «

و هشدار داد كه اين خطر وجود دارد كه بار          » ها در بودجه مقرر نشده است       تخصيصي به پروژه  
  . هاي بيش از حد شود ديگر دولت دچار مشكالت قديمي مخارج و كنترل

 در   امـروز بـا انتـصاب هاشـم صـباغيان          دي بازرگان وزير مه   نخست : تغيير وزراي كابينه   -د
 در كابينه خود     در پست وزارت دادگستري    احمد صدر حاج سيدجوادي    پست وزارت كشور و   

. هاي متبوعشان نيز برگـزار شـد         به كاركنان وزارتخانه   مجلسِ معارفه اين دو وزير    . تغييراتي داد 
 منـصوب   وزير در امور انتقال قدرت بود، بجـاي سـيد جـوادي              كه قبالً معاون نخست    صباغيان

، وزيـر سـابق     رياسـداهللا مبـش   .  را بـر عهـده داشـت       شده است كه قبالً تصدي وزارت كـشور       
اي گفـت كـه       وزير جديد كـشور در مـصاحبه      . دادگستري، نيز كابينه دولت را ترك كرده است       

 در آينـده     گفـت كـه وزارت كـشور       صباغيان. ترين وظيفه اوست    برگزاري انتخابات آتي اصلي   
  . را اعالم خواهد كردنزديك نحوه برگزاري انتخابات 

  :  اخبار متفرقه- ه
محاربـه بـا خـدا و رسـول         «، امروز صبح به جرم      ، فرماندار سابق بيرجند   بيژن افراسيابي ) 1(

 فوريه تا   11شدگان را از انقالب      اعدام) رسمي(اعدام او شمار    . تيرباران شد » خدا و جانشين او   
  . نفر رساند300ه به حال ب

 معلوم شده است كه اشتباهاً شخص ديگري بجـاي          طوفانيان ارتشبد» دستگيري«در پي   ) 2(
  . است به نام هاديطوفانيان ارتشبدشخصي كه دستگير شده، برادر . او دستگير شده است

  
  224ه سند شمار

  1358 خرداد 31  ـ1979 ژوئن 21  استفاده محدود اداري
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6476  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  وضعيت داخلي راديو و تلويزيون ايران: موضوع
 مالقات كردم كه    پايه راديو و تلويزيون ايران       ژوئن با تعدادي از مديران ميان      21در روز    -1

  : دادندارائهاطالعات زير را در مورد وضعيت كلي اين سازمان 
انـد،    به سـر كارهايـشان بازگـشته   اي صدا و سيما  درصد كاركنان حرفه   75 نزديك به ) الف(

ولي تنها يك شبكه تلويزيوني فعال است، و توليد داخلي اين سازمان به حـداقل خـود رسـيده               
ي قرار است شبكه دوم نيز راه انـداز       . تعداد كاركنان براي انجام امور سازمان كافي نيست       . است

  .تر و محتواي اسالمي كمتري نسبت به شبكه اول دارد هاي آن متنوع شود كه برنامه
او و  . ها روي آورده است      به جوان  ه بر خالف تمام مديران ديگر صدا و سيما        زاد  قطب) ب(
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نند، ولـي او آنقـدرها هـم كـه بـه نظـر       دا  اطرافيان جديدش هيچ چيز در مورد توليد برنامه نمي        
سانسور همچنان ادامه دارد، ولي به اندازه گذشته شـديد          . رسد غيرمنعطف و متعصب نيست      مي

كـشند، ولـي بـه هـر      زنند و سر مي هاي خبر پرسه مي مالها در اطراف اتاق   . توزانه نيست   و كينه 
  .ذشته استجا حاضر گ هاي ناپيدا و همه حال اين وضعيت بهتر از سانسورچي

هـم اكنـون از تلويزيـون پخـش     ) هم تلويزيـوني و هـم سـينمايي     (هاي آمريكايي     فيلم) ج(
ها قبًال بررسي     با وجود اين، تمام اين فيلم     . سازند   مي اي براي آمريكا    شوند و ناخواسته وجهه     مي
يـك سـال پـيش،      . اشدآميز يا غيراخالقي در آنها ب       شوند تا مبادا صحنه بيش از حد خشونت         مي
شد، با داشـتن   زبان پخش مي زبان و هم انگليسي    هاي فارسي   هاي آمريكايي كه هم در شبكه       فيلم

  .كرد ها مخاطب بيشتري به خود جلب مي اين صحنه
هاي تلويزيـوني دارد بـا مـشاركت فعاالنـه نماينـدگان گروههـاي                يك تيم توليد برنامه   ) د(

. كنـد   يك مجموعه مستند در مورد انقالب ايران كار مـي         سياسي ماركسيست و اسالمي بر روي       
شود، در صورت تأييد، براي نمايش در خـارج از ايـران              اين برنامه كه به زبان انگليسي تهيه مي       

  . خواهد شدارائه
ل كنتـر . ، از لحاظ امنيتي، با گذشته تفاوت بسياري كـرده اسـت           ساختمان صدا و سيما   )     ه(

خالف بر. شود كارت شناسايي درخواست ميمراجعان به حداقل رسيده است و فقط گاه از آنها  
 را سـبكتر    هاي سياسي موجود، اين شخص فضاي حاكم بر صدا و سيما            شور انقالبي و شكاف   

  .كند تر از زمان گذشته ارزيابي مي و روابط بين كارمندان را صادقانه
  گرشلنبر

  
  225سند شماره 

  1358 تير 3 ـ 1979 ژوئن 24  محرمانه 
    6548 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، كاركنان دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هواييجانسون. اف .سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: دهـد، شـامل    مـي  ارائـه گزارش اطالعاتي درباره مـسايل زيـر        اين  ): محرمانه(خالصه   -16

توقـف  . كشف مقـادير عظيمـي سـالح در تهـران         . حادثه تيراندازي در نزديكي سفارت آمريكا     
مجلـس  . ران در مـرز افغانـستان     باش نيروهاي مسلح اي    آماده.  مجتمع فوالد در بندرعباس    پروژه

  .تظاهرات امروز در مقابل سفارت آمريكا. مؤسسان
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
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  )محرمانه: ( جزييات-22
امداد جمعه،   ب 01:00 در حدود ساعت     : حادثه تيراندازي در نزديكي سفارت آمريكا      -]الف[

ايـن حادثـه چنـد ثانيـه بيـشتر طـول       .  ژوئن چند گلوله در سفارت يا اطراف آن شليك شد     22
در . نكشيد و هيچ گزارشي از وارد آمدن خسارت و يا مجروح شدن كسي واصل نـشده اسـت                 

بردند، يك موتورسيكلت   ساعات اوليه صبح نيز كه محافظان سفارت در خواب عميق به سر مي            
 طول ديوار غربي سفارت در كوچه آمريكا حركت كرد و يك نارنجك چند تكه را                به آرامي در  

ان مـأمور يكـي از    . اي واقع در نبش خيابان آمريكا و خيابان انبار انـداخت            به داخل حيات خانه   
. كرد كه شيء پرتاب شده يك نارنجك بوده است  تأييد   امنيتي سفارت نيز پس از بازرسي محل      

 انفجار نارنجك از خواب پريدند و در جهـات مختلـف شـروع بـه                محافظان سفارت از صداي   
اي به مهاجمان وارد نيامد، و خساراتي نيز كه به اموال سفارت           تيراندازي كردند ولي هيچ صدمه    

  .وارد شد، بسيار اندك بود
پـس از صـحبت بـا        وابـسته نيـروي زمينـي آمريكـا       ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

، فرمانده محافظان سفارت، دريافت كه مجاهدين از خانه مذكور براي حبس و             هللا كاشاني ءااشام
جـويي يـك يـا چنـد          علت حمله نيز احتماًال انتقام    . كردند  شدگان استفاده مي    بازجويي بازداشت 

رسـد كـه آنهـا     ه نظر ميب. نفري بوده كه در آنجا حبس شده و مورد بازجويي قرار گرفته بودند           
  .اند باالخره يك دشمن پيدا كرده

 خبر زير را منتـشر سـاخته         روزنامه تهران تايمز   : كشف مقادير عظيمي سالح در تهران      -ب
ر د( بامداد پنج شنبه با حمله به يك آپارتمان در مجيديه            02:00پاسداران انقالب ساعات    : است

فرمانده كميته منطقه   . مقادير عظيمي سالح روسي و آمريكايي كشف كردند       ) شمال شرق تهران  
 اسـلحه   240 گفـت كـه        كه هدايت اين عمليات تفتـيش خـانگي شـبانه را برعهـده داشـت،               4

 ميليون ريال پول نقد و يك كـارتن      10 هزار فشنگ،    40،  45، يك جعبه ُكلت كاليبر      كالشينكف
. هاي فدايي بر روي آن بود از اين خانه كشف شده اسـت              كه آرم چريك  » آميز   تحريك  الميهاع«

در ساعات بعدي روز،    . اند  فرمانده عمليات فوق گفت كه سه نفر در همين ارتباط دستگير شده           
آنهـا  . دو نفر كه قصد ورود بـه خانـه را داشـتند از سـوي پاسـداران انقـالب دسـتگير شـدند                      

. هاي فدايي هستند    داد از اعضاي گروه چريك      ي به همراه داشتند كه نشان مي      هاي شناساي   كارت
ايـن  . سـاخت    مرتبط مـي   هايشان چيزي نوشته بود كه آنها را به اتحاد شوروي           در پشت كارت  «

  ».افراد دستگير و براي بازجويي به كميته مركزي منتقل شدند
 و مهمـات     ر منابع خبـري نـوع و تعـداد سـالح          ساي): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

 كـه    البته هيچكس شك ندارد كه مقاديري سـالح       . اند  كشف شده را بسيار متفاوت گزارش داده      
ها    بوده، كشف شده است، ولي مسئله اينجاست كه تعداد اين سالح           هاي فدايي   متعلق به چريك  

دهد كه گروه فداييان، حداقل براي مـدتي،          ارش احتمال مي  كننده گز   تهيه. كامالً مشخص نيست  
ايـن مـسئله    . ها گروهي ضدانقالبي معرفي شده و مورد حمله شديد قرار بگيـرد             از سوي رسانه  
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  .اي براي منحرف ساختن اذهان از مشكالت واقعي ايران است راه ساده
ايع فوالد ايران    مديرعامل شركت ملي صن    :بندرعباس توقف پروژه ساخت مجتمع فوالد       -ج

 به دليـل اقتـصادي نبـودن،        بندرعباسروز گذشته اعالم كرد كه پروژه ساخت مجتمع فوالد در           
  . متوقف خواهد شد

 بـه ايـن     بنـدرعباس دكتر جعفري، مدير عامل شركت، كه به دعوت كارگران مجتمع فـوالد             
رده است، گفت كه يك شـوراي كـارگري تـشكيل خواهـد شـد تـا بـه مـشكالت                     شهر سفر ك  

اين شـورا شـامل     . هايي براي آنها بيابد     حل  رسيدگي كند و راه    فوالد بندرعباس كارگران مجتمع   
احتمـال ادامـه    « گفـت كـه      دكتر جعفـري  . يك قاضي، يك حسابدار و يك مهندس خواهد بود        

  ». بسيار ضعيف استپروژه ساخت مجتمع فوالد بندرعباس
اند كه  ها گزارش داده  روزنامه:باش نيروهاي مسلح ايران در طول مرزهاي افغانستان     آماده -د

روهاي افغـان بـه حالـت       نيروهاي مسلح ايران به علت احتمال بمباران مناطق مرزي از سوي ني           
يك روزنامه به نقل از يك منبع موثق دولتي گزارش داد كـه كارشناسـان               . اند  آمده  آماده باش در  

اين منبع دولتي اطمينان داد كـه       «.  مستقيماً در طرح اين حمالت احتمالي شركت دارند        شوروي
ا براي مقابله با اين مسئله آمـاده        نيروهاي هوايي و زميني جمهوري اسالمي به قدر كافي خود ر          

ايـست بـراي مداخلـه        مقدمـه ] منـاطق مـرزي   [اين روزنامه نوشت كه طرح بمباران       » .اند  ساخته
 ، معاون وزير كشور، گزارش داد كه شوروي        و به نقل از صادق طباطبايي       در بلوچستان  شوروي

  ».به مرزهاي ايران نفوذ كنند«ها را تحريك كرده است كه  بلوچ
اين هم يك نمونه ديگر از حمالت شديد به مداخله          ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
شـود، در حـالي كـه         هـا مطـرح مـي       اين مسئله دارد هر چه بيشتر و بيشتر در روزنامه         . شوروي

  . تر شده است رنگ كمآمريكايي  خبرهاي ضد
 بـراي دومـين      و خرمشهر   از ادامه تظاهرات در اهواز     راديو ايران  : تظاهرات در خرمشهر   - ه

در ] هـم [آميـز بـوده اسـت،         ها مـسالمت    اين تظاهرات، كه طبق گزارش    . روز پياپي گزارش داد   
  . صورت گرفته است حمايت از استاندار خوزستانهم در  وستاندار خوزستانااعتراض به 

 كـه    اعالم كرده است كه اكثر اعضاي مجلس خبرگـان         اهللا خميني   يتآ:  مجلس مؤسسان  -و
 در در ديدار    خميني.  قانون اساسي را مورد بررسي قرار دهد، بايد از روحانيان باشند           قرار است 

روشنفكران و متفكران نگاهي اسالمي     « در آخر هفته گفت كه بايد        ائمه جماعت استان خراسان   
فت كه نبايد ساكت بنشينند و اجـازه دهنـد تـا            او به روحانيان گ   . داشته باشند » به قانون اساسي  

اسـالم  . اين حق شماسـت «: او گفت. هاي خود را بر ضد قانون اساسي به كار ببرند           ديگران قلم 
اين حق متفكران، فالسـفه و همـه مـسلمانان          . بايد نظر خودش را در مورد قانون اساسي بدهد        

شما هـم نظـر خودتـان را در         . نداجازه ندهيد كه روشنفكران خارجي نظر بده      . روشنفكر است 
 عـضو منتخـب     75 در مـورد     خميني» .ها، مسجدها و بازارها درباره قانون اساسي بدهيد         خيابان

اي را بر عهـده بگيرنـد،    خواهند چنين وظيفه ملت بايد آنهايي را كه مي  «:  گفت مجلس مؤسسان 
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روحانيوني كه با امور    . اينجا ديگر مسئله شرق و غرب نيست، بلكه مسئله اسالم است          . بشناسد
جاري كامالً آشنا هستند بايد وظيفه مطرح ساختن نظرات اسالم را بر دوش بكـشند و نبايـد از      

وقتـي قـرار اسـت      . رفتن به مجلس ابا بورزند، زيرا اين مجلس بنيـان مـوازين اسـالمي اسـت               
  » .ن مجلس تعيين شود، اين سرنوشت را بايد روحانيان تعيين كنندسرنوشت اسالم در اي

 صـبح امـروز، كاركنـان    09:00 در حـدود سـاعت   : تظاهرات امـروز در مقابـل سـفارت       -ز
 تظـاهرات كردنـد و       در مقابل سفارت آمريكـا     نظامي و مستشاري آمريكا    هيأت   قراردادي سابق 

 اين كاركنان به صـورت قـراردادي در خـدمت         . خواستار پرداخت پاداش خاتمه خدمت شدند     
 فكـر   دولـت آمريكـا   . اند   بودند و در واقع كارمند استخدامي آن نبوده        نظامي و مستشاري  هيأت  

اين . ه حال به آنها پرداخت شده، تعهد ديگري نسبت به آنها نداردكند بيش از مبالغي كه تا ب      مي
هاي مختلف راههاي ورودي و خروجي سفارت را مسدود كردند و تـا               تظاهركنندگان در دسته  

  .  آنجا را ترك نكردند14:45ساعت 
  

  226سند شماره 
  1358 تير 3  ـ1979 ژوئن 24                                                              محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6561  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  هاي هفتهخالصه رويداد: موضوع

از اين پس سعي داريم به طور آزمايشي خالصـه رويـدادهاي   ـ تمام متن ـ  ] محرمانه([ -1
نظر خوانندگان در مورد مفيد     .  دهيم ارائهها منعكس نشده است،       هفتگي را كه در ساير گزارش     

  ).ها موجب امتنان خواهد بود  گزارشبودن اين نوع
دو . هاي خودسـرانه  ها به دستگيري     اعتراض افزايش. هاي سياسي   ادامه خشونت :  خالصه -2
از زندانيان فراري خواسته شـد خـود        . پس از يك محاكمه نمايشي اعدام شدند      » ساواك «مأمور

شمار متقاضيان تحصيالت عالي خيلي بيـشتر از  . سالح عمومي ادامه روند خلع  . را تسليم نمايند  
. شـود    از آن جـدا مـي       در بحبوحه فلج سياسي حزب جبهه ملي       فروهر. ظرفيت دانشگاههاست 

  .پايان خالصه
 را  اي ناشناس هوشنگ عيـسي بيگلـو         ژوئن عده  13ها گزارش دادند كه در روز          روزنامه -3

آنكه او را مورد ضرب و شتم شديد قرار  ربودند و پس از     كه حقوقداني تبريزي است در تهران     
 را در نزديكـي دفتـر       مهاجمـان عيـسي بيگلـو     . اش رها سـاختند     دادند، بيهوش در حوالي خانه    

 مـورد   ه آقـاي متـين دفتـري       تلفن شده بود كـ     به عيسي بيگلو  .  ربوده بودند  هدايت متين دفتري  
حمله قرار گرفته است و او نيز براي بررسي اين موضوع راهي دفتر حـزب جبهـه دموكراتيـك     

  هيچ توضيح ديگري در اين ارتباط داده نشده است، ولي احتماالً اين واقعه با رويـداد               .  بود ملي
 توسـط پاسـداران انقـالب بـه     ها در مورد دستگيري آقاي متين دفتري        اخيراً روزنامه  ديگري كه 

 مراتـب اعتـراض     جبهه دموكراتيك ملـي   . اند، مرتبط است    هنگام خروج از كشور گزارش كرده     
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اخيـراً  .  اعالم كـرده اسـت      در فرودگاه مهرآباد   خود را به نحوه برخورد پاسداران با متين دفتري        
 ژوئن در دانشگاه    22 را كه در روز      اي اسالمگرا راهپيمايي حزب جبهه دموكراتيك ملي        نيز عده 
 بـا   ايـن تظـاهرات در حمايـت از تـشكيل مجلـس مؤسـسان             . م زدنـد   برگزار شد، بر هـ     تهران

  . نويس قانون اساسي برگزار شده بود اختيارات تام براي اصالح پيش
ي، اولين  اهللا قرن    ولي سپهبد ژوئن چهار فرد مسلح به خانه        16 در رويدادي ديگر در روز       -4
.  آوريـل تـرور شـد، حملـه كردنـد          22ستاد نيروهاي مسلح پس از انقـالب كـه در روز             رئيس

يكـي از  . انـد   ذكـر كـرده   قرنـي سـپهبد روزنامه هدف از اين حمله را سوءقصد به جان همـسر    
  . برد مهاجمان دستگير شده و هم اكنون در بازداشت به سر مي

هـا بيـشترِ صـفحات خـود را بـه       وزي انقالب تـا بـه حـال روزنامـه       از روزهاي اول پير    -5
ولـي در روزهـاي اخيـر       . انـد   ها و مطالب مشابه اختـصاص داده        ها، اعدام   ها، محاكمه   دستگيري

. انـد  ها اعالم كرده ت پيدا كرده و مراتب اعتراض خود را به برخي دستگيري   أبرخي گروهها جر  
اي بـه     ، رهبر حزب جنـبش، بـا انتـشار بيانيـه          دجواديمثالً در هفته گذشته علي اصغر حاج سي       

يك نمونـه ديگـر     . دستگيري و حبس اعضاي حزب سوسياليستي كارگر در اهواز اعتراض كرد          
 بـود كـه در      محمدرضا سـعادتي   و    به دستگيري حميد شيباني    اعتراض سازمان مجاهدين خلق   

هـا مـدعي      اي طوالني بـه روزنامـه        طي ارسال نامه   همسر سعادتي . ها نيز انعكاس يافت     روزنامه
 دفتر كارش  آوريل در26 شوهرش را در روز    نظاميان مستقر در سفارت آمريكا      شده بود كه شبه   

بردند، وي را به      دستگير كرده و در حالي كه چشمهاي او را بسته بودند و به خودروي خود مي               
و ... اي در پشت سفارت بـرده       سپس شوهرش را به خانه    . شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند      

اي    ژوئن، عده  22در روز   .  ساعت شكنجه دادند و زير مشت و لگد گرفتند         12در آنجا به مدت     
كردند، با نارنجك مورد حمله قرار  ناشناس خانه مزبور را كه محافظان سفارت از آن استفاده مي

اي كـه در تمـام ايـران راه افتـاده اسـت، و       اين بازي سگ و گربـه . داده و آن را به گلوله بستند 
زننـد، مـسلماً ادامـه        دست به انتقـامجويي مـي     ) يا بدتر (گروههايي كه اعضايشان دستگير شده      

 حملـه بـه اعـضاي        رسـد در ايـن بـازي        به نظر مي  . ها  واهد يافت ولي اين بار به شيوه ايراني       خ
 معلوم بود كـه     سوزي اخير بازار تبريز     در آتش . خانواده و اموال طرف ديگر كامالً مشروع باشد       

هـا   ز تبريزييكي ا.  كميته شهر استرئيسهاي متعلق به روحاني برجسته و    هدف اصلي حجره  
  .  گفته است كه احتماالً هدف بعدي خانه اين روحاني خواهد بود سياسيكارمندبه 

ها نيـز در       گزارش مشروح برخي محاكمه    ارائهها،     در مقابل اعتراض به برخي دستگيري      -6
اي بهمـن     ها، شرح مفصل محاكمه يك هفته       ي اين گزارش    ترين نمونه   تازه. ها ادامه دارد    روزنامه

متهمـان از   . اسـت » آرش« معـروف بـه      و فريـدون تـوانگري    » تهرانـي «ر معـروف بـه      پو  ينادر
هـا و     هـا، ضـرب و شـتم        زدن  ها شـرح مفـصلي از شـالق          بودند و روزنامه   گران ساواك   شكنجه

 كـه قـبالً ذكـر    با توجه بـه كيفيـت دسـتگيري سـعادتي    . اند  نوشتههاي دوران ساواك    خونريزي
يكي از كساني كه مدت كوتـاهي را        . است  ها چندان فرقي نكرده     كرديم، ظاهراً شيوه تنبيه ايراني    
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 گفتـه   سياسـي دكارمنـ انهاي انقالب به سر بـرده بـه       بوده و هم در زند     هم در بازداشت ساواك   
  .  ژوئن اعدام شدند24 صبح روز  و آرشتهراني. ها خيلي بهتر بودند است كه ساواكي

 ، جعفـر شهـشاني  ها، دادستان كل دادگاههاي تهران  در يك خبر ديگر در ارتباط با زندان  -7
 گريختنـد،    فوريـه از زنـدانهاي تهـران       12 و   11، از كليه كـساني كـه در روزهـاي           ]شهشهاني[

 ژوييه  21فراريان مزبور تا روز     . خواسته است تا داوطلبانه خود را تسليم نيروهاي انتظامي كنند         
شان به جرم فرار      مات قبلي مهلت دارند تا خود را معرفي كند، در غير اين صورت عالوه بر اتها             

  .از زندان نيز محاكمه خواهند شد
 بايـد   هـاي زنجـان      درخواست ديگري كه شايد اجابت نشود اين است كـه همـه كميتـه              -8
ها، كمتر كسي به اين درخواست گـوش داده           بر اساس گزارش  . هاي خود را تحويل دهند      سالح
 ژوئن نسبت   26 نيز از كساني كه سالح دارند خواسته شده است تا            شهر و خرم  در آبادان . است

ان مـأمور هاي متعدد استانداران مختلـف از         درخواست. به درخواست صدور مجوز اقدام نمايند     
كنم چندان تأثيري نداشته  هايشان چندان تأثيري نداشته است، تكرار مي        كميته براي تسليم سالح   

 خبرهاي متعددي درباره كشف مقاديري سالح، قاچاق اسلحه در مرزها، و امكان    هر روز . است
  . شود خريد سهل و آسان اسلحه منتشر مي

 يك انبـار سـالح را كـه بـه گـروه             هاي تهران   ان يكي از كميته   مأموردر اواخر هفته گذشته،     
هايي كـه در      با توجه به شمار عظيم سالح     . ف كردند  تعلق داشت، كش   ماركسيستي فداييان خلق  

سرتاسر ايران به دست مردم افتاده است، مطمئناً كنتـرل مـؤثر سـالح در ايـران در آينـده قابـل                
  . بيني خواب و خيالي بيش نخواهد بود پيش
 ورود به دانشگاهها    اند كه شمار متقاضيان      مدعي شده   مقامات وزارت آموزش و پرورش     -9

 هزار نفر در كنكور 600بيش از . در سال تحصيلي جاري بسيار بيشتر از ظرفيت دانشگاههاست    
 هزار نفر آنهـا بخـت ادامـه تحـصيالت در            45اند، ولي فقط      نويسي كرده   ورودي دانشگاهها نام  

بـول  با توجه به وضعيت بيكـاري در كـشور، عواقـب ق           . مراكز آموزش عالي را خواهند داشت     
تـرين   خوشـبينانه . تواند بسيار وخـيم باشـد        هزار نفر ديپلمه در كنكور مي      555نشدن نزديك به    

 در سفارت خواهد    هاي بيكار به بخش صدور ويزاي دانشجويي آمريكا         پيامد، هجوم اين ديپلمه   
ا آخرين تيـر تـركش      التحصيالن كه دانشگاه ر     ترين پيامد نيز يأس مفرط اين فارغ        بود، و بدبينانه  

بنابراين، جريان ورود   . هاي مخالف با نظام فعلي است       دانستند و گرايش آنها به سازمان       خود مي 
 و كشورهاي ديگر ناگزير ادامه خواهد يافت و حتـي شـايد بيـشتر               دانشجويان ايراني به آمريكا   

فت با همان رژيمـي شـكل خواهـد    واردان در مخال هاي دانشجويي اين تازه هم بشود، و فعاليت   
  . گرفت كه خودشان اين همه تالش كردند تا بر سر كار بيايد

اي در تجليل بيـست       ، مراسم جداگانه   و جبهه دموكراتيك ملي     هر دو حزب جبهه ملي     -10
دو روز پـيش از    .  برگـزار كردنـد     مـصدق   توسـط   شـدن صـنعت نفـت       و ششمين سالگرد ملي   

، وزير كار و امور اجتماعي، اعـالم كـرد كـه            ، داريوش فروهر  برگزاري مراسم حزب جبهه ملي    
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 سـال پـيش بـراي       30اين حزب   . قصد دارد از حزب فوق جدا شود و حزب مردم را احيا كند            
  گفت به اين علت از حزب جبهه ملـي         فروهر.  تشكيل شده بود   هاي مصدق    سياست حمايت از 

 هاي آنهـا را     تواند سياست   شود كه حزب فوق درگير جنگ قدرت است و او ديگر نمي             جدا مي 
 از حـزب مـدعي شـد كـه          ، درباره جدا شدن فروهر    هه ملي ، رهبر حزب جب   سنجابي. كندتأييد  

در اخبـار  . كـرد   داشت از اصولش عـدول مـي      ) شخصي(وزير كار براي به دست آوردن قدرت        
 سـخت كوشـش     رسـد كـه سـنجابي        به دستمان رسيده، به نظر مي      ديگري كه درباره جبهه ملي    

  . كند تا سازمان متبوعش عملكردي متحد داشته باشد مي
 مخالفت كرده و خواستار تشكيل يـك مجلـس           با تشكيل مجلس خبرگان    حزب جبهه ملي  

 آنهـايي را   خميني. د فراگير و منتخب براي تصويب قانون اساسي جديد كشور شده بو           مؤسسان
. خوانـده بـود  » گراني بر ضد اسالم و كشور توطئه«كه با تشكيل مجلس خبرگان مخالف بودند،    

نظـر     بـراي حـصول اتفـاق      هـاي نـاموفق سـنجابي       هاي متعدد درباره ادامه تالش      انتشار گزارش 
  .سر سياست اصلي حزب ادامه داردهاي گوناگون بر  جناح

  نگلين
  

  227سند شماره 
  1358 تير 4 ـ 1979 ژوئن 25  بندي بدون طبقه

  ي س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6682 ـ تهران،آمريكاسفارت : از
   آمريكاتظاهرات عليه دولت اياالت متحده : موضوع

تصميم گرفته شده است كه مبلغ يك ماه اضافه حقوق، به پول بازخريد كارگران سـابق                 -1
 آمريكـا با عنايت به اين كـه دولـت ايـاالت متحـده             . افزوده نشود   ارتش  و گروه مشاور نظامي  

اخت اين مبلغ را متقبل نخواهد شد، و نيز در صورتي كه دولت موقت انقالب اسالمي، اين                 پرد
نيروها را در زمره اعضاي سفارت به حساب نياورد، در نتيجـه مـسئوليت پرداخـت ايـن مبلـغ                    
  .مازاد، بر اساس قوانين و دستورات صادر شده از ناحيه دولت موقت، برعهده ايران خواهد بود

 دولت موقـت نمـوده و متـذكر    ام به ارسال يادداشتي به وزارت امور خارجه رت اقد  سفا -2
شده است كه هم اين كارگران و هم كارگران فعلي گروه مـشاور نظـامي ارتـش در خـصوص                    
قانون كار ايران مصون هستند و با توجه به اين كه منبع پرداخت حقوق ايـن كـارگران دولـت                    

 نيز بايـست از ناحيـه دولـت موقـت         )  روزه 30(بوده است، بنابراين اين اضافه پرداخت       موقت  
 روز اضافه حقوق به صورت تخميني حدود دو ميليون و دويـست هـزار               30اين  . (گرددتأمين  

  .) دالر خواهد شد
 نفر از كارگران سابق گروه مشاور نظامي ارتش در مقابـل            40 ژوئن حدود    20در تاريخ    -3

اين تظاهرات باعث شد كه فعاليت سفارت بـه         . صلي محوطه سفارت تظاهرات كردند    ورودي ا 
كنندگان درخواستهاي   دو نفر به نمايندگي از تظاهرات     . مدت شش ساعت به شدت مختل گردد      
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  . را با افسر پرسنلي سفارت مطرح كردند)  روز اضافه حقوق براي تمامي اين كارمندان60(آنها 
كننـدگان و نماينـده سـفارت،         طوالني بين نمايندگان تظـاهرات     در جريان بحث و گفتگوي    

 در خصوص ايـن موضـوع را تـشريح كـرد و             آمريكاافسر پرسنلي موضع دولت اياالت متحده       
عهـدات حقـوقي     به تمامي ت   آمريكاخاطرنشان كرد كه با عنايت به اين كه دولت اياالت متحده            

. گونه اقدامي در اين باره در دستور كار دولت قـرار نـدارد             خود جامه عمل پوشانده است، هيچ     
كردند كه در صورت عدم بـرآورده شـدن ايـن درخواسـت،              تأكيد   كنندگان نمايندگان تظاهرات 

كنندگان وجود ندارد و در نتيجه ممكن اسـت كـه            هيچ تظميني براي كنترل فعاليتهاي تظاهرات     
  . جان نيروهاي فعلي مقيم ايران در معرض خطر قرار بگيرد

ايـن بـار آنهـا      . كنندگان مجدداً به مقابل سفارت آمدنـد        ژوئن نيز تظاهرات   24در تاريخ    -4
حتـي  . تمامي وروديهاي سفارت را بستند و هرگونه ورود و خروج به سفارت را مختل كردنـد               

اي بسيار وحشتناك و رعب        چهره ،هاي آهني   له مي  با در دست داشتن    كنندگان برخي از تظاهرات  
آنهـا پـس از رايزنـي و        .  ساعت در مقابل سفارت تجمع كردند      6اين بار نيز حدود     . آور داشتند 

گفتگوي طوالني با اعضاي سفارت و نيروهاي امنيتي مسئول حفاظت سفارت، به تجمـع خـود              
 سـاعت شـديداً مختـل      6 به مدت    اين اقدام باعث شد كه فعاليتهاي طبيعي سفارت       . پايان دادند 

گردد؛ به نحوي كه يك دستگاه كاميون محتوي كيسه مرسوالت ديپلماتيـك پـس از حـدود دو                 
گيـرد   ساعت معطلي، نهايتاً موفق شد از يكي از وروديهاي كه به ندرت مورد استفاده قـرار مـي                

شعارهاي ذيل  كنندگان بر روي طرفين و پشت اين كاميون          تظاهرات. وارد محوطه سفارت شود   
هـا، بـه خانـه خـود         يـانكي «،  »آمريكـا مرگ بـر    «: را به زبانهاي انگليسي و فارسي نوشته بودند       

ايم خواهان دريافت اضـافه   كرده  كار ميآمريكاما كارگران ايراني كه براي سفارت      «و  » بازگرديد
» .ينجا تجمـع خـواهيم كـرد      ما تا زماني كه حق خود را دريافت نكنيم در ا          . حقوق خود هستيم  

كيسه مرسوالت ديپلماتيك كه قرار بود از سفارت خارج شود نهايتاً موفق به خروج نشد و البته 
 ژوئن، موفق بـه ارسـال       28سفارت اميدوار است كه در برنامه زماني طراحي شده بعدي، يعني            

  . يك كيسه گردد
ل سفارت حضور پيدا كردند اما اين        ژوئن نيز مجدداً در مقاب     25كنندگان در تاريه     تجمع -5

  . بار وروديها را مسدود نكردند
 روز در سال، به عنوان اضافه حقوق براي كارگران          60 تا   30شركت، مبالغ متغيري، بين      -6

گيرد و بر اساس ميزان كارايي و سنوات فعاليت به هر يـك از كـارگران اختـصاص                    در نظر مي  
 روز حقـوق، اضـافه دريافـت        60ه تمامي آنها معـادل      درخواست كارگران اين است ك    . دهد مي

  . داشته باشند
 روز  30ايم كه ما بر موضـع خـود مبنـي بـر پرداخـت                 ما به اطالع دولت موقت رسانده      -7

استنباط ما از شرايط موجود اين است كه قانون كاپيتوالسيون در حال            . عميقاً پايبند خواهيم بود   
  لينگن                                .تهاي اين گروه خواهد شدحاضر صرفاً منجر به افزايش درخواس
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  228سند شماره 
  1358  تير4 ـ 1979 ژوئن 25  محرمانه

  كون متري. ج.بخش سياسي ـ ام: پاسخ از طرف
  اي ـ آقاي ويليام كالرك افسر امنيتي منطقه: به

  ]به ويليام كالرك) لينگن( نامه كاردار :وضوعم[
بار ديگر مورد حمله    «ام كه سفارت       يعني هفته قبل، دو بار شنيده      از زمان بازگشت به تهران    

 قديمي ايراني مـن اسـت كـه حـدود دو سـال او را                نيكي از منابع از دوستا    » .واقع خواهد شد  
كه ابتدا در اين مـورد از       (اش    برادرخوانده. اباني است هاي خي   شناسم و بيشتر درگير سياست      مي

بنا به گفته اين منبع متعـصبين       .  است هاي فعال تهران    يكي از كمونيست  ) او مطالبي شنيده است   
ها حتي فكر اين كار را نيز به مغز خود            اسالمي به اين حمله مبادرت خواهند ورزيد؛ كمونيست       

  . دهند راه نمي
يكـي از  . صبح نيز بار ديگر داستان حمله را شنيدم، اما اين بار متن آن تفاوت داشـت     امروز  

 سـال گذشـته در      15آشنايان من در گمرك وزارتخانه به من گفت كه يكي از اقـوامش كـه در                 
  . گفته است برده در مورد امكان وقوع اين حمله سخن مي  به سر ميزندان ساواك

بود و گروه وي از طرف جمهـوري اسـالمي در           » ها  چريك«ني از جمله    وي گفت اين زندا   
آنها در پي يافتن راهي جهت خالي كردن زير پاي دولت كنوني            ... معرض خطر واقع شده است    

تـا  )  شـود  آمريكـا و چه راهي بهتر از ايجاد وضعي كه منجر به قطع رابطه بين ايران و                (هستند  
  .وري كند از آشفتگي متعاقب آن بهرهگروه مزبور بتواند 

  كاردار ـ آقاي لينگن
  يا آقاي اَهرن

  مترينكو. ج. ام: بخش سياسي
  

  229سند شماره 
  1358 تير 5 ـ 1979 ژوئن 26  محرمانه 

    6659 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

   وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، كاركنان دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايي نوجانس. اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  گزارش وضعيت ايران: موضوع
دهـد،     مـي  ارائـه اين گزارش اطالعاتي در مـورد موضـوعات زيـر           ): محرمانه(خالصه   -16
تـنش بـين    . ها از بودجه رياضـتي جديـد        تحليل روزنامه . 64 ستاد از لشگر     رئيسديدار  : شامل
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  . خوزستان.  و ايرانعراق
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
هاي نظامي     ستاد ارتش ايران، كه در حال حاضر از پادگان         رئيس،  فربد سرلشگر ناصر    -الف
 گفـت كـه روحيـه و آمـادگي          كند به راديـو ايـران        ديدن مي  آذربايجان غربي  واقع در    64لشگر  

كند خطر تجاوز خارجي به كـشور         او گفت كه احساس مي    . است» العاده  فوق «64نظامي لشگر   
آرامـش را بـه      در چند هفته پيش مـسئوليت بازگردانـدن          64 گفت كه لشگر     فربد. وجود ندارد 

ـ  سرلشگر. انجام داد » به نحو احسن  « بر عهده گرفت، و كار خود را         نقده در طـول روز از      د فرب 
 ژوئن خود به    26 در شماره    ها  روزنامه.  ديدار كرد   و پيرانشهر  پاسگاههاي نظامي در شهر اروميه    

او از مردم خواست تا هرگونه      .  نوشتند كه روند بازسازي ارتش ادامه دارد       د فرب سرلشگرنقل از   
  . شك و ترديدي را كه ممكن است نسبت به روحيه و آمادگي نظامي ارتش دارند، كنار بگذارند

 ستاد ارتش از پادگانهـاي شـمال غربـي          رئيسديدار  ): محرمانه(گزارش  ات مركز تهيه    ينظر
كشور مسلماً به منظور ايجاد روحيه در نيروهاي ارتش و ايجاد اعتماد به ارتش در ميـان عامـه                   

در . كنيم كه تحسين و تمجيد از ارتش يـك نـوع مبالغـه اسـت                فكر مي . گيرد  مردم صورت مي  
البته ايرادي ندارد اگر بگوييم . يروي آشفته و فاقد روحيه و انضباط هستيم   كه شاهد يك ن    تهران

بـا وجـود    . تواند حرف ديگري هم بزنـد       ارتش توان دفاع از كشور را دارد، مگر يك ايراني مي          
اين، شك داريم كه ارتش كنوني بتواند از ايران در مقابل هر گونه تجاوز نيروهاي عراقـي و يـا            

  .ديده ديگر دفاع كند ن يافته و تعليمحتي هر نيروي سازما
 كه در سـازمان     1358 سال     جزييات بودجه  :ها از بودجه رياضتي جديد       تحليل روزنامه  -ب

 كشور تهيه شده است و در اوايل هفته جاري منتشر شد حكايت از آن دارد كه                 برنامه و بودجه  
رنامه بودجه دولـت اسـالمي جديـد بـراي سـال مـالي جـاري                مجموعه اقداماتي كه در اولين ب     

جزييات كامل برنامه   . دهد  بيني شده است، نويد سالي با رياضت اقتصادي را براي مردم مي             پيش
انـد، بـه       ميليارد دالري دولت كه در آن ميزان درآمـدها و مخـارج مـشخص شـده                32ي    بودجه

اصل كلي در تعيين بودجه مـذكور       . خواهد شد  به آنها ابالغ      صورت برآورد براي هر وزارتخانه    
هاي دولتي شرح نيازهاي مالي خود را بـراي سـال مـالي               ها و اداره    اين بوده است كه وزارتخانه    

. كنـد  تنظيم مي » برآوردها«كنند و دولت نيز بودجه را بر اساس همين            جاري به دولت تسليم مي    
 هـيچ   مه بودجـه دولـت اسـالمي بازرگـان        هاي گذشته ايران، برنا     بر خالف برنامه بودجه دولت    

هاي خارجي يا منابع مالي خارجي مشخص نكرده است، و كـسري بودجـه                رديفي را براي وام   
نـه فقـط بـرآورد بودجـه بـراي وزارت دربـار و       .  ميليون ريال كـاهش يافتـه اسـت     358نيز به   
 بلكه بـسياري از نهادهـاي دولتـي نيـز در            هاي وابسته به آن از برنامه حذف شده است،          سازمان

. انـد   هاي گذشـته كـاهش داده        درصد نسبت به بودجه    30برخي موارد برآورد بودجه خود را تا        
 ميليارد ريـال در نتيجـه       12 تا   10هاي برنامه بودجه فوق اين است كه بين           يكي ديگر از ويژگي   
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د ريال در نتيجه كـاهش مخـارج         ميليار 8جويي در مخارج مربوط به كاالهاي مصرفي، و           صرفه
بـا تغييـر ضـوابط و مـوازين         . جويي شده است    مربوط به صنايع خودروسازي در بودجه صرفه      

 كـار   گذشته، حتي ساعات اضافه كار كارمندان نيز از آن مصون نمانده است، و پرداخت اضـافه          
 درصـد  50بـه   ميليارد ريـال كـاهش يافتـه، و بـدين ترتيـب نزديـك       30 ميليارد ريال به 60از  

دولت اسـالمي بـا درك ايـن مطلـب كـه اكثـر بـه اصـطالح                  . جويي صورت گرفته است     صرفه
گرفـت،    شد، در واقع در همان ساعات كاري صـورت مـي            هايي كه قبالً گزارش مي      كاري  اضافه

 ساعت در ماه تعيـين شـده بـود، حـذف            80كاري را كه در رژيم گذشته حداكثر          ساعات اضافه 
 مگر كارمنداني كه حقـوق       شود،  ن، ديگر به كارمندان دولت مزايا پرداخت نمي       عالوه بر اي  . كرد

عـالوه بـر    .  ريال به صورت نقدي اسـت      500كنند، كه حداكثر       ريال دريافت مي   5000كمتر از   
هاي وارداتي بـه ويـژه سـيب          ها و سبزي     ميوه  اين، در اولين برنامه بودجه نظام جمهوري يارانه       

 روغن گياهي و شكر كه سـاليانه         هاي گوشت، نان، برنج،      اين، يارانه  با وجود . حذف شده است  
نهايتاً اينكه دولت به غير التـزام بـه         . شود، دست نخورده است      ميليارد ريال بالغ مي    80 تا   75به  

رعايت و احترام به شرايط قراردادهاي استخدامي كاركنان دولت هيچ تعهد مشخص يا جديدي       
   .در قبال آنها نكرده است

 روز گذشـته رسـماً بـه درخواسـت      وزارت امور خارجه ايـران : تنش بين ايران و عراق  -ج
 به اسـتان عربـستان اعتـراض    برخي مطبوعات عراقي و عرب مبني بر تغيير نام استان خوزستان 

  . كرد
امروز دولت موقـت    . جنگ لفظي همچنان ادامه دارد    ): محرمانه(ش  ات مركز تهيه گزار   ينظر

  . دهد  پاسخ ميكند، و احتماالً فردا دولت عراق ايران اعتراض مي
 عيسي خاقـاني  . شود  اي چركي در شكم ايران مبدل مي         دارد به غده    خوزستان : خوزستان -د
هاي جمعيت عرب زبان      گويد اگر دولت ايران سريعاً اقدامي براي پاسخگويي به درخواست           مي

، كه برادر رهبـر     عيسي خاقاني . خيز به مرز انفجار خواهد رسيد        نكند، اين استان نفت    خوزستان
 اي اختصاصي بـا تهـران تـايمز    ني است، در مصاحبههر خاقاطا اهللا محمد ، آيت مذهبي خوزستان 

، آنهـا را    زبان خوزستان   گفت كه قصور دولت در بهبود شرايط زندگي جمعيت ستمديده عرب            
توجهي دولت بـه      بي«از او نوشته است كه      روزنامه مذكور به نقل     . شديداً سرخورده كرده است   

درخواسـت اصـلي اعـراب كـه قـبالً          » .اين استان يك وضعيت قابل اشتعال ايجاد كـرده اسـت          
زبـان   هاي نفتي، و حق جمعيت عـرب   گزارش شده عبارت است از خودمختاري، توزيع ثروت      

  . براي داشتن نظام آموزشي به زبان عربي است
 مهمتـرين منطقـه     خيز خوزستان   در واقع، استان نفت   ): حرمانهم(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

ايـن كـار بـه معنـاي از         . تواند كنترل آن را از دست بدهـد         دولت موقت ايران نمي   . كشور است 
به همـين  . راند دست دادن درآمدي است كه دارد اقتصاد فلج ايران را افتان و خيزان به پيش مي        

. كنـد    بـرآورده نمـي     را  انتظار فزاينده جمعيت عرب زبان ايـن اسـتان         دليل هم هست كه دولت    
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تر شدن اوضاع خواهد شد و تنها راهـي   توسل به زور از سوي دولت موقت فقط موجب وخيم         
كه براي آن باقي مانده است، برآوردن انتظارات آنها بـا ميـانجيگري و انجـام برخـي اقـدامات                    

اقب هستند ببيننـد كـه دولـت چقـدر بـه اعـراب آزادي               هاي ديگر ايران مر     مسلماً اقليت . است
  . خواهد داد

  
  230سند شماره 

  1358 تير 6 ـ 1979 ژوئن 27  محرمانه 
    6703 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايينوجانس.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  گزارش وضعيت ايران: موضوع
امـام  : دهد، شامل    مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره مسايل زير       ): محرمانه(خالصه   -16

. هـاي كردسـتان     درگيـري . هـاي اقتـصاد     سـازي بخـش     ملـي . مواد مخدر را ممنوع اعـالم كـرد       
 از سـوي    هاي سـاخت شـوروي      خريد كشتي .  بين ايران و عراق     شتن. هاي استان فارس    ناآرامي
  . و وزاري كابينه با امامديدار غيرمنتظره بازرگان. ايران

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزييات -22
، روز گذشـته     رهبر مذهبي ايـران، امـام خمينـي        : مواد مخدر را ممنوع اعالم كرد       امام -الف

، وزيـر   كـاظم سـامي   . خوانـد و آن را ممنـوع اعـالم كـرد          » غير اسـالمي  «مخدر را    مصرف مواد 
 رفته بودند،  به ديدار امام  دولت مهدي بازرگان   هيأت   ي چند از اعضاي   بهداشت، كه به همراه تن    

 گفـت كـه خريـد،       وزير بهداشت به نقـل از امـام       . بعد از پايان مالقات اين مسئله را اعالم كرد        
كاران و    امام از خشخاش  . ي مواد مخدر از نظر شرع اسالم ممنوع است          املهفروش و هرگونه مع   

كنندگان موادخام مخدر خواست تا محصوالت خود را به دولت كه به موجب قـانون           همه توليد 
  .ايران انحصار خريد اين نوع محصوالت را در اختيار دارد، بفروشند

هاي اجتماعي و اقتصادي آن       نظمي  يدر كشوري كه ب   ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
كننـده گـزارش سرپوشـي بـراي          را از همه گسيخته است، ممنوعيت مواد مخـدر از نظـر تهيـه             

عالوه بر اين، هيچ نيروي پليسي نيست كه بتواند اين قانون را بـه مـورد               . مشكالت بيش نيست  
  . اجرا درآورد

 دولت موقت ايـران يـك گـام    در پي ملي شدن نظام بانكي و صنعت بيمه،   : سازي   ملي   -ب
  . ديگر نيز برداشت
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 به تـصويب رسـيد،      دولت موقت ايران روز گذشته به موجب قانوني كه در شوراي انقالب           
با وجود ايـن، طبـق قـانوني كـه ديـروز            . هاي شهري ساخته نشده را ملي اعالم كرد         همه زمين 
هـاي خـود      ها ابالغ خواهد شد كه يا در زمـين          مينبه طور مقتضي به صاحبان اين ز      «منتشر شد   

. ها ساخت و ساز نمايند ساخت و ساز كنند و يا آن را به كساني بفروشند كه مايلند در آن زمين       
يزرع رها شود متعلق به هيچ كـسي نخواهـد بـود، و سـند                 از نظر اسالم هر زميني كه باير و لم        

صادر شده است، از لحاظ قانوني باطل و بـدون          هاي باير كه در رژيم گذشته         مالكيت اين زمين  
 سـاله   25كه در محدوده طرح تفـضيلي       » هاي باير   زمين«بنابراين، به كليه صاحبان     » .اعتبار است 

اند تا از     اند، مهلت داده    هاي خود ساخت و ساز و يا زراعت نكرده          شهرها قرار دارند و در زمين     
ها به ابالغ دولت توجه نكنند، دولـت           گونه زمين  اگر صاحبان اين  . هاي خود استفاده كنند     زمين

اشخاصـي كـه   . زمين آنها را مصادره و در راستاي منافع همگاني مورد استفاده قرار خواهـد داد           
اي شخصي از خود ندارند نيز سـه سـال            هاي كوچك هستند و خانه      صاحبان قانوني قطعه زمين   

  . فاده كنندهايشان است اند تا به نحو احسن از زمين مهلت يافته
  :هاي كردستان  درگيري-ج
 نفـر كـشته و      10 هاي تازه در كردستان      امروز صبح گزارش داد كه درگيري      راديو ايران ) 1(

» هايي  اغتشاش«هاي مسلحانه اخير را       اين راديو درگيري  . چندين مجروح به جاي گذاشته است     
راديـو ايـران همچنـين      . ه از سوي ضدانقالبيون و نوكران رژيم گذشته ايجاد شده است          ناميد ك 

، روسـتاييان موفـق     ها در روستاي اميـد در خـارج از مهابـاد            گزارش داد كه در جريان درگيري     
.  دسـتگير كننـد    انفـر  را به نـام سـروان اسـماعيل يزد         شدند يكي از افسران سابق گارد جاويدان      

يكـي از خبرنگـاران     .  گزارش شـده اسـت      و سردشت  هايي در پيرانشهر    همچنين بروز درگيري  
انـد و روسـتاييان       دست داشـته  » ها  اغتشاش«در اين   » برخي خوانين «راديو ايران گزارش داد كه      

 نمـازگزاران و     اين مسئله روز گذشته در پي درگيري      . اعتراض كرده بودند  منطقه به فعاليت آنها     
 نفـر، و در درگيـري شـب گذشـته در            5 ها در سردشـت     طبق گزارش . ضدانقالبيون اتفاق افتاد  

 .يك نفر هم در روستاي اميد كـشته شـده اسـت           . اند   نفر جان خود را از دست داده       4 پيرانشهر
، واقـع   ديگر نيز در جريان درگيري در روستاي اميد       » ضدانقالبي«، چند   عالوه بر سروان يزدانفر   

راديو ايران اعـالم كـرد كـه طبـق     . اند دستگير شده » روستاييان«، به دست     كيلومتري مهاباد  8در  
 مهابـاد، بـراي    شـوراي انقـالب   ه و نماينـد    به رياست فرماندار مهابـاد     هيأتيا،  ه  آخرين گزارش 

راديـو  » .انـد   و با دو طرف به توافق رسـيده       «،    مذاكره با دو طرف درگير وارد روستاي اميد شده        
 نيـز در    بسته به حزب دموكراتيك كردستان    هاي پيشمرگ وا     همچنين اعالم كرد كه چريك     ايران

ايـن  . انـد   كـرده   اند ولي مشخص نكرد از كدام طرف حمايت مي          هاي دخالت داشته    اين درگيري 
اين منطقه آرام و تحت كنترل شوراي انقالب      «ها    راديو گزارش داد كه بر اساس آخرين گزارش       

اهللا عزالـدين    امروز گزارش داد كه آيـت  بامداد  در عين حال، روزنامه   » . و روستاييان است   مهاباد
ه است كـه مـردم       ژوئن به او اطالع داد     22 در روز    اهللا خميني   ي با ارسال تلگرامي به آيت     حسين
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تضمين حق برخورداري از تمامي امكانات از حيث صـلح، امنيـت و آزادي              « خواهان   كردستان
اخيـراً شـنيده   «: در ايـن تلگـرام آمـده اسـت    » .هستند كه در رژيم گذشته از آنها دريغ شده بود   

اند كه تعدادي از آنهـا        افتهافكنان به دولت و كميته راه ي        شود كه بسياري از مرتجعان و تفرقه        مي
ــستند  ــين ه ــرد را از  . از خــوانين و روحــانيون دروغ ــاي كُ ــع خــوانين برخــي از رعاي در واق

هايي را كه قـبالً بـه رعايـا           شود كه دارند زمين     همچنين شنيده مي  . اند  روستاهايشان بيرون كرده  
ايـن  . شـود   تقسيم مي هاي زراعي نيز مانند گذشته        گيرند و سود زمين     فروخته شده بود، پس مي    

مسئله موجب هراس رعايا شده و آنها را وادار كرده است تا به منظور دفاع از خود اسـلحه بـه                     
شـما چگونـه دسترسـي مرتجعـان و اشـخاص       . دست بگيرند كه پيامد آن كامالً مشخص است       

. دكنيد؟ آنها سعي دارند حقوق بشري را از مـردم دريـغ كننـ    مسئوليت را به سالح توجيه مي    بي
هاي قـانوني و بـا        من از امام تقاضا دارم كه جلوي اين رويه را بگيرد و امنيت را از طريق رويه                

ايـن  . استفاده از نيروهاي امنيتي مردمي، و تحت نظارت شوراهاي منتخـب مـردم برقـرار كنـد                
  » . استتقاضا بخودي خود درخواست خودمختاري براي كردستان

 به حقايق   ها در كردستان    داليل شروع مجدد درگيري   ): محرمانه(ه گزارش   ات مركز تهي  ينظر
  :گردد زير باز مي

ها را به طور  نويس قانون اساسي حقوق اقليت  رهبران كُرد از اين شكايت دارند كه پيش)1(
ي   گزارش داده اسـت كـه كميتـه    دبيركل حزب دموكراتيك كردستان-2كند،   كافي تضمين نمي  
د، و بر اسـاس     نده   سالح در اختيار خوانين قرار مي       ارتش در اروميه     و پادگان  تحت فرمان امام  

  .ودش  استفاده ميها بر ضد اقليت كُرد در كردستان ها همين سالح گزارش
 ديگـر دربـاره احتمـال بـروز يـك درگيـري              اي  ، رهبر كردها، در بيانيه    عزّالدين حسيني ) 2(

 روز شنبه گفت كه درخواست دولت را        حسيني.  هشدار داده است   مسلحانه جديد در كردستان   
 روز  10 پذيرفته و آن را       و عراق  جمعي كُردها به تركيه     االجل مهاجرت دسته    يد ضرب براي تمد 

 هزار نفر از پناهجويـان كُـرد        12گويند كه بيش از       نمايندگان كُرد مي  . ديگر عقب انداخته است   
 بـه    تقاضـاي خودمختـاري كردسـتان       بر تأكيد بودند كه روز دوشنبه به منظور          هشدار داده  نقده
  . مهاجرت خواهند كرد و عراقتركيه
 ي زير را در مطبوعات       بيانيه  ايل قشقايي در استان فارس     رئيس:  ناآرامي در استان فارس    -د

 در مركـز     ايل قشقايي در استان فـارس      رئيس،  خان قشقايي طبق گفته ناصر  . منتشر ساخته است  
رود كه نيروهاي ضد انقالب با كودتايي خونين          اگر دولت سريعاً اقدامي نكند، بيم آن مي       «ايران  

اع در اسـتان    هر چند در حال حاضر اوضـ      «افزايد     مي ناصرخان» .رژيم اسالمي را سرنگون كنند    
 است كـه ايـن وضـعيت        اميدوار نسبتاً آرام است، ولي هر انسان عاشق صلحي صميمانه           فارس

 با درگيري   در استان فارس  » الوقوع  طوفاني قريب «هراس از بروز    . »آرامش قبل از طوفان نباشد    «
 نفر از طـرفين جـان خـود را از           مسلحانه اخير بين ايل باصري و قشقايي كه در جريان آن چند           

 نفـر كـشته و     5ها    ها، در اين درگيري     بر اساس آخرين گزارش   . دست دادند، شدت گرفته است    
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به محض آنكه خبر درگيري اين دو ايـل در سـطح اسـتان پخـش شـد،                  .  نفر مجروح شدند   27
اگـر  . افتندشـت » بـه يـاري برادرانـشان     «هاي تا دندان مسلح       ها و قشقايي    تعداد زيادي از باصري   

، نبود امكان داشت اين واقعه به يـك حمـام خـون بـزرگ               ، برادر ناصرخان  مداخله خسروخان 
گويد، احتماالً هزاران نفـر جـان خـود را در آن از دسـت                  مي تبديل شود كه، چنانكه ناصرخان    

شكي نيست كه كمتر كسي     .  در آن زمان در صحنه درگيري حضور داشت        خانخسرو. دادند  مي
اعتنا بماند، كه از همه مهمتر دولت اسالمي ايـران    اين درگيري بي   تواند نسبت به داليل بروز      مي

اگر چه رويداد فوق از حيث تعداد نفرات و وسعت درگيري چندان قابل مالحظه نبـود،                . است
گـذارد،   هاي آتـي دولـت در قبـال ايـالت ايـران مـي       لي مسلماً از حيث تأثيري كه بر سياست     و

هـاي    توان تا ابد نسبت به عواملي نظيـر نارضـايتي           گويد نمي    مي ناصرخان. اهميت بسزايي دارد  
ت پـول كـه     اجتماعي، تحريك از سوي منابع خارجي، تجارت غيرقانوني سالح، و مبالغ هنگفـ            

، همانند اوضاع حـاكم بـر سـاير         اوضاع در استان فارس   . اعتنا ماند   شود بي   بين ايالت توزيع مي   
  .نقاط ايران، پرتنش، بحراني و آبستن حوادث ناگوار است

هايي كه روز گذشته منتشر شد، مقامات ايـران           بر اساس گزارش   : تنش بين ايران و عراق     - ه
 غير قـانوني را از قاچاقچيـاني كـه          نكفي قبضه اسلحه خودكار كالش    6000اند تعداد     ق شده موف

ايـن گـزارش بـه نقـل از         .  وارد كـشور كننـد، ضـبط نماينـد         سعي داشتند آنها را از مرز عـراق       
را متوقـف   سخنگوي پاسداران انقالب گفت كه نيروهاي محلي روز دوشـنبه ايـن قاچاقچيـان               

اند كه براي اعـراب ايرانـي كـه بـراي خودمختـاري                را متهم ساخته   مقامات ايران، عراق  . كردند
  . فرستد كنند، اسلحه مي سياسي و فرهنگي خود مبارزه مي

ران در  ، سـفير ايـ     محمـد مكـري    : را دارد  هاي ساخت شـوروي      ايران قصد خريد كشتي    -و
 و ساير كـشورهاي     ، اعالم كرد كه ايران قصد دارد در ازاي صدور گاز طبيعي به شوروي             مسكو

او روز گذشته به خبرگزاري دولتي      . هاي باري خريداري كند      از اين كشور كشتي    اروپاي شرقي 
 به   ايران در حال بررسي احداث يك خط لوله ديگر است كه عالوه بر شوروي               گفت كه  پارس

هاي بـاري از       گفت كه خريد كشتي    مكري.  نيز گازرساني خواهد كرد    كشورهاي اروپاي شرقي  
شـود،     متـصل مـي     كه به درياي سـياه     شوروي ايران را قادر خواهد ساخت تا از آبهاي          شوروي

كه استفاده از آن هزينه كمتري را براي رسيدن به بنادر اروپايي بـراي مـا خواهـد              «استفاده كند،   
 در روابط خود با ايران صداقت       او همچنين خاطرنشان ساخت كه اگر مقامات شوروي       » .داشت

 وجـود    دهند، حتي امكان احداث خط لوله سوم نيز براي صدور گاز به اتحاد شوروي              به خرج 
  .خواهد داشت

وزيـر مهـدي         نخـست  :ن و وزراي كابينـه بـا امـام        وزير بازرگـا    ديدار غير منتظره نخست    -ز
خواندند، بـا   » مسايل بسيار مهم  «اش تمام ديروز را درباره آنچه مقامات           و وزراي كابينه   بازرگان

، وزير كشور، پس از اتمـام ايـن ديـدار بـه             هاشم صباغيان .  مشورت كردند  اهللا خميني   امام روح 
 گفت كه برخي از مهمترين مسايلي كه مورد بحث قـرار گرفـت، تـشكيل                روزنامه تهران تايمز  
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نويس قانون اساسـي،       شوراي تهيه پيش   تأسيس به منظور بررسي قانون اساسي،       مجلس خبرگان 
ره فعاليت اسـتانداران     همچنين گفت كه گزارشي دربا     صباغيان. و ساير امور جاري مملكت بود     

 از وضعيت موجود رضايت      داده و ظاهراً امام خميني     ارائه هاي مختلف به امام خميني      در استان 
 شدند  وزير و همكارانش در ساعات اوليه روز گذشته وارد شهر مقدس قم             نخست. داشته است 

دولـت معمـوالً در      هيأت   .بيني نشده خود را آغاز كنند        مالقات از قبل پيش    08:30تا در ساعت    
 موجـب  دهد و ديدار روز گذشته وزراي كابينه بـا خمينـي    گزارش ميروزهاي پنجشنبه به امام 

هاي متعددي درباره اهميت اين ديدار كه امام را مجبور به لغـو تمـامي قرارهـاي        ششد تا گزار  
نـشده، ديـدار روز گذشـته        تأييـد    هاي  براساس گزارش . آن روز بعداز ظهرش كرد، منتشر شود      

. ممكن است به ايجاد تغييراتـي در سـطوح عـالي دولـت و انتـصاب سـفراي جديـد بينجامـد                     
ولت برنامه خود را براي ملي كردن برخي از صنايع عمـده      د هيأت   شود كه   همچنين گزارش مي  

گويند   منابع آگاه مي  .  داده است  ارائه ايران، به دنبال ملي شدن نظام بانكي و صنعت بيمه، به امام           
گويند كـه برنامـه       آنها مي . كند  در حال حاضر دارد اين پيشنهاد را بررسي مي         كه شوراي انقالب  

  :سازي صنايع طبق سه اصل صورت خواهد گرفت ملي
ها مقـروض هـستند و هـم          اي از صنايع ايران شديداً به بانك        از آنجايي كه بخش عمده    ) 1(

ين صـنايع را بـه   تواند ا  درصد سهام آنها را در اختيار دارد، دولت مي         60اينك دولت نزديك به     
  .تملك خود درآورد

صنايعي كه صاحبان آنها بواسطه روابط نزديك خود بـا رژيـم گذشـته سـرمايه شـروع                  ) 2(
  .كارشان را به طور غيرقانوني كسب كرده بودند، ملي خواهند شد

انـد اجـازه       كـرده  تأسـيس هاي خود را به طور قـانوني          صنايعي كه صاحبانشان كارخانه   ) 3(
  .از آنها حمايت خواهد كرددارند به فعاليت خصوصي خود را ادامه دهند و دولت 
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  ، متخصص امور اطالعاتيگرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  گزارش وضعيت ايران: موضوع
تنش : دهد، شامل    مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره مسايل زير       ): محرمانه(خالصه   -16

 نماينــد ســابق از كــشور 757. قاچــاق بيــشتر ســالح از عــراق بــه ايــران. بــين ايــران و عــراق
گـزارش توليـد    . »الح عمومي در پـيش اسـت      س خلع« گفت   دريادار مدني . الخروج شدند   ممنوع
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  .هاي پيرانشهر نفت در ماه ژوئن، و دو كشته در درگيري
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:جزييات -22
ه طور  سالح همچنان ب: به ايران قاچاق بيشتر سالح از عراق وتنش بين ايران و عراق  -الف

منـابع آگـاه    . شود   به داخل ايران قاچاق مي     غيرقانوني از مرزهاي جنوبي و از درون خاك عراق        
ايـن  . كننـد   گويند كه اعراب و عشاير با استفاده از كاميون آن را در سرتاسر كشور توزيع مي                 مي

ايران فقدان هشياري و    وقفه سالح به داخل       گويند كه دليل اصلي تداوم جريان بي        منابع آگاه مي  
كنترل مناسب مرزها از سوي نيروهاي ژانـدارمري اسـت كـه آشـكارا بـه وظيفـه خـود عمـل                      

 جريان سالح به درون    هاي موجود در استان خوزستان      ناظران سياسي با توجه به تنش     . كنند  نمي
بـشكه  «تواند بـه      ه كل منطقه مي   گويند ك   كنند، و مي    اين مناطق را با نگراني بسيار زياد دنبال مي        

مبدل شود كه اگر اقدامات مؤثري براي آرام كردن آن صورت نگيرد، ممكن است هـر                » باروتي
در عين حال، براساس گزارش مطبوعات، امروز قرار اسـت تظـاهرات بزرگـي              . آن منفجر شود  

.  برگـزار شـود   در خرمـشهر   ستاندار خوزستان ، ا از عملكرد دريادار مدني   » نارضايتي«براي ابراز   
ناظران آگاه علت اصلي نارضايتي مردم را توجـه ناكـافي اسـتاندار بـه شـرايط اعـراب ايرانـي                     

  . دانند مي
كننده گزارش هيچ منبع ديگـري را نيافتـه اسـت      تهيه): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

.  بدانـد ريزي شده فوق را اعالم نارضايتي از دريادار مـدني          هاي برنامه   پيماييكه علت اصلي راه   
 كننده قبالً مشاهده كرده است حاكي از حمايت اكثر مردم از دريـادار               هايي كه تهيه    اكثر گزارش 

  .  استمدني
فقـط شـامل گـروه      ] بر ضد او برپا شود    [راتي  كننده گزارش معتقد است اگر حتي تظاه        تهيه

 درصـدي كـه هميـشه       10 انتقاد دارند، يعنـي همـان        اوهاي    كوچكي خواهد بود كه از سياست     
  .نظر از اينكه مسئله چيست مخالفند، صرف

 :الخـروج شـدند      هفتصد و پنجاه و هفت نفر از نمايندگان سابق مجلس از ايران ممنوع             -ب
 نفر از نمايندگان سـابق مجلـس را تـا زمـاني كـه               757الب اسالمي   دادستان كل دادگاههاي انق   

اند، به دولـت مـسترد        شان دريافت كرده    تمامي مبالغي را كه به عنوان حقوق در طول نمايندگي         
اي كه از سوي دفتر دادستان كـل كـشور منتـشر     در اطالعيه. الخروج ساخته است  نسازند ممنوع 

انـد     در مجلس خدمت كـرده     1963 سناتور كه از سال      121 نماينده سابق مجلس و      636شد نام   
. ذكر شده و از آنها خواسته شده بود كه حساب خود را تا پايان ماه جاري ايراني تـسويه كننـد                    

شد كه قبالً به دستور دادگاههاي اسـالمي           نماينده مجلس نيز ديده مي     8در ميان اين اسامي، نام      
  .  بودند اعدام شده

، فرمانـده   دريادار مدني:»خلع سالح عمومي در پيش است     « اعالم كرد كه      دريادار مدني  -ج
، در مراسم خاصي كه به مناسبت سومين رژه ارتش اسالمي           نيروي دريايي و استاندار خوزستان    
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 شركت نداشته است،   هاي اخير استان خوزستان     اآرامي برگزار شد، گفت در ارتش در ن       در اهواز 
 حسال  گفت كه بدون شك به زودي سياست خلع        مدني. انجام دهد » وظايف مهمتري «زيرا بايد   

هايي كه در اختيار اشخاص قـرار دارد در كـشور بـه               آوري تمامي سالح    عمومي به منظور جمع   
ايـم از   و تا زماني كه در اين ارتباط كامالً به اهدافمان دست نيافتـه    «اجرا در خواهد آمد و      مورد  

سالح عمومي شامل پاسداران انقالب نخواهد شـد و در واقـع             برنامه خلع » .پا نخواهيم نشست  
اين نيروها براي آنكه بتوانند نقش مؤثرتري در مبارزه با جنايت ايفا كنند تقويـت نيـز خواهنـد                   

توانند به شرط  با وجود اين، اشخاصي كه به طور قانوني سالح شكاري در اختيار دارند مي           . شد
  . اخذ مجوز از مقامات ذيربط همچنان سالح خود را حفظ كنند

كننـد كـه    ر مـي گـاه فكـ  « با اشاره آشكار به وقايع مرزي گفت كـه همـسايگان ايـران          مدني
ولـي او   » .اي بر ضد ما انجام دهند       هاي خصمانه   آلود ماهي بگيرند و فعاليت     از آب گل  توانند    مي

اي برضد منافع اين      اي در اذهان باشد كه هرگونه اقدام خصمانه         نبايد هيچ شبهه  «: هشدار داد كه  
هاي اخير    ماني كه ناآرامي   گفت ز  مدني» .كشور با مشت گره كرده ملت ايران مواجه خواهد شد         

 شروع شد ارتش عامدانه خود را از هرگونه مداخله در اين امر كنار كـشيد، زيـرا                  در خوزستان 
متأسفانه بعـضي از    . دارد» وظايف مهمتري «قرار نيست كه ارتش در امور داخلي مداخله كند و           

لي ارتش امروز براي مقابله با هرگونـه        و. مردم اين مسئله را حمل بر عدم آمادگي ارتش كردند         
در « گفـت  مـدني . اش اسـت  تر از هر زمان ديگري در طول تاريخ طـوالني  تهديد خارجي آماده  

ر  هـشدا  مـدني » .واقع، منبع قدرت ارتش اين است كه ملت قاطعانه پشت سر آن ايستاده است             
هايشان بـراي متوقـف       داد آنهايي كه در پي مداخله در امور كشور هستند، بايد بدانند كه تالش             

ساختن حركت انقالب با مقاومت مواجه شده و خنثي خواهد شـد، و آنهـا نيـز همـانطور كـه                     
  . نابود شد، بدون شك نابود خواهند شد» خاندان فاسد پهلوي«

 اعالم كرده اسـت كـه در     شركت ملي نفت ايران    :ئن آمار مربوط به توليد نفت در ماه ژو        -د
هاي نفتي ديگر در       و ميدان  طول ماه گذشته ايراني يعني خرداد متوسط توليد نفت در خوزستان          

 هـزار بـشكه در روز بـه         760 ميليون بشكه در روز بوده اسـت، كـه از ايـن ميـزان                3/9حدود  
 هـزار   180 منتقـل شـده، و از آن مقـدار            و كرمانـشاه   ، تبريز ، شيراز ، تهران اههاي آبادان پااليشگ

 140مجموعـاً  . صادر شده اسـت   ها    بشكه فراورده پااليش شده در روز به عنوان سوخت كشتي         
هاي پـااليش     مجموع صادرات نفت خام، فراورده    . اند  هاي ايران بارگيري كرده     كش از پايانه    نفت

  .  ميليون بشكه در روز بالغ شده است3/4شده و نفت سوخت به 
 گـزارش داد كـه در درگيـري مـردم            راديو ايـران   : جان باختند   دو نفر ديگر در پيرانشهر     - ه

در اعتراض به   . دو نفر ديگر كشته و چندين نفر مجروح شدند        » گزگرحاميان شيخ   « با   پيرانشهر
. برقراري تماس تلفني با شهر بـسيار دشـوار بـود          . هاي شهر امروز تعطيل بود      اين مسئله، مغازه  

 را در ايـن شـهر       دفتر جبهـه متحـد اسـالمي      » مردم« گزارش داد كه     رخبرنگار راديو از پيرانشه   
  .اند تعطيل كرده
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 امروز گفت كه قرار اسـت روز شـنبه ديـدار         پول  ايران يكي از خبرنگاران  :  اخبار متفرقه  -و
اش و همچنـين شـوراي         و وزراي كابينـه     بازرگـان  وزيـر   نخـست . گيرد صورت ب  ديگري در قم  

گيـرد شـامل پيـشنهاد     مسايلي كه در اين ديدار مورد بحث قرار مي.  خواهند رفت   به قم  انقالب
  .تنظاميان كميته و پاسداران انقالب از سوي دولت مركزي اس كنترل شبه

  
  232سند شماره 

  محرمانه
   1358 تير 7 ـ 1979 ژوئن 28  استفاده محدود اداري

  فوري ـ   تهران،آمريكاسفارت : به          سي. واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
   CBSسفر نمايندگان : موضوع

  ) تمام متن-استفاده محدود اداري( -1
گـردد، از    محـسوب مـي    )اس. بـي . سـي (كـه شـريك شـركت       ،  بنياد فقرا و فن سازان     -2

 نمايندگان اين شركت دعوت كرده است كه در نشست هفته آينده با سـهامداران كـه در تهـران         
برگزاري اين نشست بحث و بررسي فعاليتهـاي آتـي و           هدف از   .  شركت نمايند  شود  ميبرگزار  

 تمايل دارد كه پاسخ اين دعوت را بـه سـرعت      CBSشركت  . باشد مديريت اقدامات مشترك مي   
. اعالم نمايد اما با توجه به مشكالت گذشته، پاسخ به اين دعـوت قـدري مـشكل شـده اسـت                    

اري با نيروي كار شركت بـه       سابقاً ساختمان اين شركت به اشغال درآمد و مشكالت كاري بسي          
را از ايـن سـفر منـصرف نمـاييم امـا            ) CBSنماينـدگان   (دهيم كه آنها     ما ترجيح مي  . وجود آمد 

احتماالً وكيل شركت . شويم كه نظريه سفارت را نيز در اين خصوص داشته باشيم  خوشحال مي 
CBS) خوبي ارائه دهدبتواند مشاوره و راهنمايي) دكتر پاپازيان  .  
  . ژوئيه2قبل از : هت دريافت پاسخمدت زمان مطلوب ج -3

   كريستوفر
  

  233سند شماره 
  1358 تير 8 ـ 1979 ژوئن 29                                                                 سري 

   تهران،سفارت ايران: به  168047 ـ سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  ]نامه پرسش [ها موضوع گزارش: موضوع

  ) تمام متن سري ـ( -1
 ژوئـن درخواسـت شـده بـود،       28 ب را كه در تلگـرام الـف مـورخ            مرجع در زير متن     -2

هـاي بيـشتر      ه بوديد و همزمان با پديد آمدن فرصت       چنانكه درخواست كرد  . فرماييد  مشاهده مي 
هـاي تكميلـي و يـا مـدام در مـورد آنهـا                هاي آينده، در زير موضوعاتي را كه گـزارش          در هفته 

  :رسانيم تواند مورد استفاده ما قرار بگيرد به شرح زير به اطالعتان مي مي
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  .روابط سياسي در بين رهبري انقالب) 1(
رتمندي كه منصبي دارند و يا آنهايي كه منصبي ندارند چه كـساني   نفوذ و قد     افراد ذي  -الف

نامه آنهـا     هستند؟ چه كساني در آينده نقش مهمي ايفا خواهند كرد؟ نياز به شرح حال و زندگي               
  .داريم
طالعات نسبتاً كمـي   چيست؟ ما ا و صباغيانهاي سياسي اميرانتظام ها و شباهت    توانايي -ب

  .از هر دو داريم
 در ميان مقامات ديگر چيست؟     پس از تغيير پست او به وزارت امور خارجه          مقام يزدي  -ج

آيا قدرت او بيشتر شده است و يا كاهش يافته است؟ آيا خبري از واكنش پرسنل وزارت امور                  
 بـر  بينـي  پـيش بت به اين انتصاب داريد و آيا انتصاب او در اين پست تأثيرات قابـل  خارجه نس 
  هاي خواهد داشت؟ سياست

گـذار مختلـف       در بين توده مردم تا چه ميزان است؟ گروههاي تـأثير           محبوبيت بازرگان ) 2(
   رقيبي دارد؟چه ديدي نسبت به او دارند؟ آيا بازرگان

، محفل و اطرافيان او، روابطش بـا گروههـاي          ما هنوز اطالعات خوبي در مورد طالقاني      ) 3(
  .مذهبي و سكوالر نداريم

ما به يك رويكرد نسبتاً نظامدار به نحوه ترسيم روندهاي جاري داريم، از جمله تعيـين                ) 4(
 را در    چنـدين مقولـه   . اي در مورد آنهـا      هاي دوره   ي و اقتصادي و گزارش    هاي علوم سياس    حيطه

  .ايم تلگرام قبلي برايتان شرح داده
نظرها نسبت به اياالت متحده چيست؟ از اواسط ماه فوريه تا كنون چه اقـدامات و يـا                  ) 5(

  ه اقدامي صورت دهيم؟ به نفع يا ضرر ما بوده است؟ بهتر است چعدم اقدامي از سوي آمريكا
خيلـي خـوب    . دهيد بسيار مفيد اسـت       مي ارائههايي كه در مورد مسايل نظامي           ش  گزار) 6(

. است كه گاه به طور خالصـه رونـدهاي جـاري در قـواي مختلـف ارتـش را گـزارش دهيـد                      
  .اطالعات در مورد پليس و ژاندارمري نيز ارزشمند است

هاي منظمي كه در مورد       گزارش. بسيار ارزش دارد  هاي اقتصادي برايمان      ارسال گزارش ) 7(
دهيـد     مي ارائهها    قيمت سبد كاالها و كمبودهاي موجود در بازار، وضعيت بيكاري، و نارضايتي           

بيكـاران چگونـه امـرار معـاش       . قابـل اسـتفاده اسـت     ) ايـم   چنانكه در قسمت دوم بند ج گفته      (
  كنند؟ مي

 ، جبهـه ملـي  )متـين دفتـري  (هـا    دمـوكرات  الهـاي ليبـر   ها، نقاط قوت و نقـشه     فعاليت) 8(
، گروههـاي مختلـف مجاهـد و عناصـر طرفـدار شـاه              )فـداييان (هاي چپـي      ، چريك )سنجابي(

  چيست؟
  ها، به ويژه در مورد غذا، چيست؟ وضعيت دسترسي شهرستان) 9(
ات و تجهيـزات نظـامي   تأسيسهايي كه براي بستن، فروش، و يا انتقال          شوضعيت تال ) 10(

  گيرد، چيست؟ صورت مي
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  اي در سر دارند؟ ها چه نقشه دانيد؟ شوروي هاي ديگر چه مي در مورد ديدگاه سفارت) 11(
  هاي ديگر چيست؟ ، و رسانهوضعيت دانشگاهها، راديو و تلويزيون ملي ايران) 12(
  ها در ارتباط با قانون اساسي و انتخابات چيست؟ ريزي وضعيت برنامه) 13(
 در مورد عفو ارتشيان و پليس و غيره چـه كارهـايي صـورت               خميني و   دولت موقت ) 14(
  اند؟ داده
  .ش نكنيدريزي براي چهارم ژوييه را فرامو در عين حال، برنامه) 15(

  كريستوفر    
  

  234سند شماره 
  1358 تير 9 ـ 1979 ژوئن 30                                                              محرمانه

  سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6776 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  اي از رويدادهاي هفته گذشته خالصه: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
هـا    ها و اعـدام     محاكمه. كنترل سالح همچنان با مشكالت متعددي همراه است       :  خالصه -2

 عليه هتك حرمـت     خميني.  موقت گزارش اقدامات تروريستي بر ضد مقامات دولت      . ادامه دارد 
نمايندگان سابق مجلس تا استرداد كامل      . دهد  روحانيان و انحراف از موازين اسالمي هشدار مي       

هاي شهري باير از سـوي دولـت          زمين. اند  الخروج شده   اند، ممنوع   هايي كه دريافت كرده     حقوق
  .پايان خالصه. شوند ضبط مي

 21ها، پاسداران انقالب يـك انبـار بـزرگ اسـلحه را در روز                  بر اساس گزارش روزنامه    -3
فـداييان  .  اسـت   كشف كردند كه متعلق به سـازمان ماركسيـستي فـداييان خلـق             ژوئن در تهران  

ش ديگـري كـه دربـاره       در گـزار  . انـد   هرگونه ارتباط با اين انبار اسلحه را شديداً تكذيب كرده         
 سـالح   6000ها منتشر شده، آمـده اسـت كـه مقامـات              هاي غيرقانوني در روزنامه     كشف سالح 

هـا ظـاهراً      اين سـالح  .  از قاچاقچيان كشف و ضبط كردند       را در مرز عراق    كالشينكفخودكار  
زبـان   ن قاچاق شود كه اقليت عـرب  در جنوب غربي ايرازده خوزستان قرار بود به استان آشوب   

. شـود   هاي متقابلي در مورد توزيـع سـالح غيرقـانوني زده مـي              هنوز اتهام . در آن ساكن هستند   
قبضه اسلحه  » صدها « مدعي است كه پاسداران انقالب در كردستان       حزب دموكراتيك كردستان  

هايي نيـز بـراي       تالش. ه با خودمختاري كردها مخالفند، توزيع كرده است       بين خوانين فئودال ك   
در . و رشت در جريـان اسـت      ) ه بود ئيكه نام سابق آن رضا     (آوري سالح، اخيراً در اروميه      جمع

در هر . هاي غيرمجاز اعالم شده است   ژوئن براي تحويل سالح    30االجلي تا     ، ضرب شهر رشت 
هاي غيـر مجـاز در دادگاههـاي انقـالب اسـالمي              دو شهر اعالم شده است كه دارندگان سالح       

  .محاكمه خواهند شد
بـا  (ر  پو  هاي بهمن نادري     به نام  ان ساواك مأمور. ها در ايران ادامه دارد      ها و اعدام     محاكمه -4
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پـس از پوشـش خبـري گـسترده         ) با نام مستعار آرش    (و فريدون توانگري  ) ينام مستعار تهران  
 ژوئن اعـدام شـدند، و بـدين ترتيـب شـمار             24محاكمه آنها در مطبوعات و تلويزيون در روز         

ي    از جملـه   تهراني و   محاكمه آرش .  نفر رسيد  300شدگان از ماه فوريه به بيش از         رسمي اعدام 
يكـي از داليـل     .  جلـسه طـول كـشيد      9ها در دادگاههاي انقالب بود كـه          ترين محاكمه   طوالني

 شان در سـاواك   لـ العات مفصلي بود كـه بـه اقتـضاي شغ         طوالني شدن دادگاه اين دو مجرم اط      
ياري از منابع معتقدند كه علت اصلي پوشش خبـري گـسترده دادگـاه              با وجود اين، بس   . داشتند

اند كه دولت     آنها مدعي .  بوده است   خلق اين دو متهم در تلويزيون اشاره آنها به سازمان فداييان         
.  فـراهم كنـد    مان فداييان خلق  موقت ايران سعي داشت از اين طريق زمينه را براي مقابله با ساز            

.  تيربـاران شـد     معاون سابق پليس، به حكم دادگاه انقـالب        ، سرتيپ مرتضي شيراني   در اصفهان 
 اعـدام   ، و مـشهد   ، گچـساران  آبـاد   پنج مقام سابق كشور نيز در هفته گذشته در شهرهاي نجـف           

  . شدند
 ژوئن تالش نافرجامي بـراي بمبگـذاري در         23 مدعي شد كه در روز        روزنامه اطالعات  -5

زنامـه،  طبق گـزارش ايـن رو     . ، وزير مشاور در دولت موقت، صورت گرفت       خانه يداهللا سحابي  
بازي است، آن را به داخل خانـه   نوه وزير بمب مذكور را پيدا كرده و با تصور اينكه يك اسباب 

، اميرانتظـام .  امنيتـي متوجـه بمـب شـده و آن را خنثـي كـرده بـود                 مـأمور ولي يك   . آورده بود 
  .سخنگوي دولت، بعداً قوع چنين رويدادي را تكذيب كرد

تعـاليم  «، حداقل در دو سخنراني هفته گذشته خـود دربـاره انحـراف از               ينياهللا خم    آيت -6
او خطاب به گروهي    .  كرد تأكيد» آخوندها«هشدار داد و بر حفظ خويشتنداري از سوي         » اسالم

تاتوري پهلـوي جـايش را      ديك«اند    اي مدعي    آمده بودند گفت كه عده     از ديداركنندگان كه به قم    
در نطق ديگر خود خطاب به گروهي از پاسـداران انقـالب            » .به ديكتاتوري آخوندي داده است    

» .كننـد   دارند به دشمنان ايـران خـدمت مـي        «تازند    گفت آنهايي كه به مذهب و يا روحانيان مي        
دهـد كـه او هـم از          تاختن به منتقدان آنها نشان مـي       به روحانيان و در عين حال        هشدار خميني 

آخونــدي در جامعــه كــه در  احــساسات ضــد. گــسترش آخوندســتيزي در جامعــه آگــاه اســت
هاي ركيك تا ادعاهاي شديداللحن در مورد مسئول بودن آخوندها در ادامه خـونريزي و                 جوك
، ارتـش و پلـيس بـسيار        يابد، ظاهراً در ميان اقشار مختلف طبقه متوسـط          ها انعكاس مي    آشوب

انـد،    هاي مذهبي شنيده    كارمندان سفارت شايعاتي را درباره حمله به خانه شخصيت        . شايع است 
اتحـاد  . كننـد   هاي موجود درباره امنيت روحانيان برجسته صحبت مي         و بسياري منابع از نگراني    

» خلـع لبـاس  « كنـون  چنداني نيز بين روحانيان وجود ندارد و تعدادي از آنها از زمان انقالب تا           
رتبه   هاي فراواني درباره وجود نارضايتي در بين رهبران مذهبي عالي           شايعات و گزارش  . اند  شده

  .رسد كه اين شكاف در كل سلسله مراتب روحانيت وجود دارد وجود دارد، و به نظر مي
 را   نفر از نمايندگان سابق مجلس     757 ژوئن دادستان كل دادگاههاي اسالمي       27 در روز    -7

هاي دريـافتي در طـول مـدت خدمتـشان را مـسترد ننماينـد، از كـشور                    تا زماني كه كل حقوق    
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 تا زمان   1963شود كه از سال       ها شامل همه كساني مي      حكم استرداد حقوق  . الخروج كرد   ممنوع
 ژوييـه تعيـين شـده    31رداد حقـوق  االجـل اسـت   ضرب. اند  بوده و يا سناانقالب نماينده مجلس 

 كه بعد از انقالب با حكـم دادگاههـاي اسـالمي             نماينده سابق مجلس   8اين حكم شامل    . است
الزم بـه تـذكر   . هايـشان  شود و بدين ترتيب نمكي است بر زخـم خـانواده     اند نيز مي    اعدام شده 

  .يندگان غير ممكن استنيست كه استرداد اين پول براي بسياري از نما
هاي شهري مـوات را        اليحه لغو مالكيت زمين     اسالمي  ژوئن شوراي انقالب   26 در روز    -8

هـا   روزنامه. سازي را اجرا خواهد كرد      ي اين قانون ملي   ساز  وزارت مسكن و شهر   . تصويب كرد 
هايي   اند و هنوز معلوم نيست كه چه زمين         هاي ضدونقيضي در اين ارتباط منتشر ساخته        گزارش

ها بايد فوراً صورت گيرد و يا پـس از يـك يـا سـه                  سازي زمين   بايد ضبط شود و اينكه آيا ملي      
مالكيـت  . سال كه مالكانشان همچنان آنها را به حال خود رها كردند، اين كار بايد صورت گيرد              

هـاي بزرگـي كـه بـه          البته زمين . ين از زمان انقالب فوريه تا كنون مسئله بغرنجي بوده است          زم
هاي متعلق به مقامات رژيم سابق همگي         خاندان پهلوي تعلق داشت، و همچنين امالك و زمين        

  .اند ضبط شده
 اند، هر چند هنـوز      هاي ديگران دست انداخته     در برخي مناطق روستايي، روستاييان بر زمين      

معلوم نيست كه مالكان آنها واقعاً مجرم باشند، و ظاهراً نهادهاي انتظامي محلي توان رسـيدگي                
دولت موقت ايران در تحقق هدف خود مبني بر تـشويق كـشاورزي و   . به اين دعاوي را ندارند 

 كافي براي زارعان و اعاده اعتماد        گذاري در بخش كشاورزي با معضل ذاتي تأمين زمين          سرمايه
بـر  . هايـشان هـراس دارنـد، مواجـه اسـت           هاي كشاورزي بزرگ كه از ضبط زمين        كان زمين مال

هـاي    نظر بر سر مالكيت زمين يكي از داليـل مهـم درگيـري              ها، اختالف   اساس گزارش روزنامه  
  . بوده استهفته جاري در استان كردستان

  گنينل 
  

  235سند شماره 
  1358 تير 10 ـ 1979 ژوئيه 1  د ادارياستفاده محدو

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6807 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ييآمريكانگار  اخراج روزنامه: موضوع

ز، توسـط مـدير مطبوعـات خـارجي وزارت          آنجلـس تـايم      از نـشريه لـس      ديويد لمب  -1
 در تاريخ اول ژوئيه فراخوانده شد و به وي گفته شد كه بـه عنـوان عـضو كارمنـدي                     اطالعات

يش از اين اجازه اقامت در ايران را ندارد و بايد هـر چـه زودتـر اينجـا را                     او ب  تايمز آنجلس لس
در رابطه با روحيـه نظاميـان و        » نادرست«، مقام مزبور تهيه گزارش      بنا به گفته لمب   . ترك گويد 

هر دو مطلب مربوطه توسط كـن       . دام ذكر كرده است    را علت اين اق     از خميني  انتقاد جبهه ملي  
برد نوشـته      كه اكنون در مرخصي به سر مي        يعني خبرنگار هميشگي روزنامه در خاورميانه      فريد
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  .شده است كه به زودي به اينجا بازخواهد گشت
اتفاقاً قرار است   .  اجازه فعاليت در اينجا را ندارد      زآنجلس تايم   مقام مزبور گفته است كه لس     

 تير ماه از راه برسـد آن هـم در رابطـه بـا يـك فـيلم                   10 غروب روز    يكي از گزارشگران تايمز   
 تيرماه او را از فرودگاه به وزارتخانـه خواهـد           11ر تاريخ    د لمب. اي پيرامون زن و اسالم        منطقه

وي در ايـن    . برد تا معلوم شود كه آيا وي اجازه دارد در اينجا مقاله خود را تهيه كنـد يـا خيـر                    
  . ژوئيه ايران را ترك خواهد گفت2كند كه در تاريخ  مورد ترديد دارد و فكر مي

 مالقات نمايـد و در      ژوئيه مورخ اول    30/9 قرار است كاردار با وزير خارجه در ساعت          -2
 ديگر موضوع حاضر را نيز مطرح خواهدكرد و يادآور خواهد شد            مسايلاين مالقات عالوه بر     

 آمريكـا تواند رابطه استوار و سازنده بين دو كشور ايران و             وجه نمي   كه اينگونه اقدامات به هيچ    
سـازد كـه      اين مسئله شبهه سانسور را زماني مطـرح مـي         . درا كه بدان اميدوار هستيم، پديد آور      

  .ورزد دولت ايران خود بر ابراز آزادانه عقيده اصرار مي
 گزارشگري متعادل و تواناست و ارزيابيهاي وي نيز پرمحتـوي و            به نظر ما لمب   : نظريه -3

  .اي است در سطح حرفه
  لينگن

  
  236سند شماره 

  1358 تير 10 ـ 1979 ژوئيه 1  نهمحرما
    6809 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  عيوابسته دفاهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هواييجانسون. اف. سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  گزارش وضعيت ايران: موضوع
  ): محرمانه(خالصه  -16
.  با خمينـي    ديدار بازرگان  :دهد، شامل    مي ارائهين گزارش اطالعاتي درباره موضوعات زير       ا
هـا، و انتخابـات مجلـس         توقـف رونـد دادرسـي     . هـا   ناآرامي در استان  .  و ايران   بين عراق   تنش

  .خبرگان
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
 در ديـدار    مهـدي بازرگـان   :  گزارش زير را منتشر سـاخته اسـت         روزنامه تهران تايمز   -الف

ا رهبـر معنـوي انقـالب، امـام      بدولت و شوراي انقالب هيأت مشتركي كه قرار است با حضور    
قـرار بـود    . ، انجام شود، اختيار تام اداره كشور را به دست خواهـد آورد            اهللا خميني   اهللا روح   آيت
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كـديگر   با ي  دولتش به همراه اعضاي شوراي موقت انقالب شب گذشته در قم           هيأت    و بازرگان
هيچ دليل يا اعالم قبلـي در ارتبـاط بـا           . مالقات كنند، ولي اين ديدار به امروز صبح موكول شد         

 و چند تن از وزيران كابينه بـراي         شنبه گذشته بازرگان  . برگزاري چنين ديداري اعالم نشده بود     
بـا وجـود ايـن رهبـر        .  سفر كرده بودند   تسليم استعفاي دولت موقت به امام به شهر مقدس قم         

وزيـر خواسـت كـه بـه عنـوان بخـشي از وظـايف         مذهبي استعفاي او را نپذيرفت و از نخست    
  . اش به كار خود ادامه دهد ديني

ن وزيـر بازرگـا     در ارتباط بـا اسـتعفاي نخـست       ): محرمانه(كننده گزارش    ات مركز تهيه  ينظر
هايي در مورد     و گزارش » جدي«سومين بار است كه شايعات      . ايم  اولمان بازگشته ظاهراً به جاي    

اين بار همان داليل گذشته مطرح شده است، از         . شود  ها منتشر مي     در روزنامه  استعفاي بازرگان 
كـه دولـت    گذارد    اين مسئله نمي  . هاي مذهبي و افراد غيرمسئول       كميته  قبيل مداخله دولت سايه   

وزير تصميم به استعفا گرفتـه بـود،          قبالً كه نخست  .  مشكالت ملت را حل و فصل كند       بازرگان
اين نـوع   . خواست داد و از او حمايت كرد        به او تمام اختياراتي را كه مي      » اسماً «اهللا خميني   آيت

دو دفعه گذشته نيز ثابت     . ماند  هله اول تأثيرگذار است، ولي مثل دود مي       ها هرچند در و     حمايت
 گرفتـه بـود، سـرابي بـيش         ن از خمينـي   وزير بازرگـا    كه دولت نخست  » اختيارات تامي «شد كه   
ر سوم در پست خـود بـاقي بمانـد،          وزير متقاعد شود كه براي با       به اعتقاد ما اگر نخست    . نيست

  .هاي واقعي خواهد شد خواهان ضمانت
 نيـز بتوانـد     كننده گزارش مطمئن نيست كه با توجه به وضعيت كنـوني، حتـي خمينـي               تهيه

وزيـر اسـتعفا    اگـر نخـست  . دخواهد، به او بدهـ   براي اداره مملكت مي    اختياراتي را كه بازرگان   
  .بدهد، سئوال اين است كه چه كسي مايل خواهد بود يك دولت موقت ناتوان را اداره كند

  : تنش بين ايران و عراق-ب
 داشـته اسـت كـه        ابـراز   در بوشـهر   اهللا خميني   ها نماينده آيت    بر اساس گزارش روزنامه   ) 1(

ترين مشكالتي است كـه دولـت موقـت ايـران در منـاطق           عمده قاچاق و توزيع سالح از عراق     
  .جنوبي كشور با آن مواجه است

 پاسداران انقـالب و سـاكنان محلـي در مـرز ايـران و               گزارش شده است كه در دزفول     ) 2(
  . و ايران معروف استاين منطقه به قاچاق سالح بين عراق. دهند  نگهباني ميعراق

» مردم محل «كننده گزارش جالب است كه       براي تهيه ): محرمانه(ات تهيه كننده گزارش     ينظر
شوند كه مـردم دزفـول    ها علناً مدعي مي     وقتي روزنامه . كنند  از مرزها محافظت مي   » ارتش«و نه   

مرزبـاني از   . واقعاً بايد نگران وضـعيت ارتـش در ايـن منطقـه بـود             دهند    در مرزها نگهباني مي   
  .وظايف سنتي ارتش است

 ژوئن حريم هوايي ايران     29 گزارش داده است كه يك هيكوپتر عراقي روز          راديو ايران ) 3(
ب بـه   راديو چيزي در مورد انگيزه تهاجم ذكر نكرد ولي گفت كه پاسداران انقـال             . را نقض كرد  

  .سوي اين هليكوپتر تيراندازي كردند
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 ژوئن حوادث   30 تا   28 در طول تعطيالت آخر هفته يعني از تاريخ          :ها   ناآرامي در استان   -ج
، ، شـادگان  ، آبادان اهواز: هاي زير به وقوع پيوست      آميزي در شهر    آميز و تظاهرات صلح     خشونت
  . و پيرانشهرخرمشهر

 به پليس و ژاندامري دستور داده است تا پيدا           دادستان كل تهران   :ها   خاتمه روند دادرسي   -د
هايي قانوني را كه منجـر         روند دادرسي  بستِ كنترل زندان قصر     حلي براي خروج از بن      شدن راه 

، ، دادستان كـل تهـران     حسين شهشهاني . شود، متوقف سازند    و محاكمه متهمان مي   به دستگيري   
از ماه فوريـه سـال      » مسئول  غير«اي ابراز داشت كه گروهي عناصر         روز گذشته با صدور اعالميه    

همه » .ست چه كسي آنجا مسئول است     معلوم ني « را در دست دارند و       گذشته كنترل زندان قصر   
زيرا تنها منطق آنهـا سالحـشان       «ثمر بوده است      ها براي رسيدن به توافق با اين عناصر بي          تالش
 از دستورات قـوه قـضاييه اجـراي مناسـب رونـد قـانوني               سرپيچي مقامات زندان قصر   » .است

 معمـوالً گنجـايش     آمده است كه زندان قصر    در اين اعالميه    .ها را ناممكن ساخته است      دادرسي
در » ضد انقـالب بـودن    « نفر به اتهام     2000 زنداني را دارد، ولي از ماه فوريه نزديك به           ٭7000

، هاي پياپي با دادستان كل انقالب، اعـضاي شـوراي انقـالب             آنجا حبس هستند و برغم مالقات     
، و مقامات پليس، مسئوالن زندان همچنان از واگذاري زندان بـه قـوه قـضاييه                وزير دادگستري 
  .كنند خودداري مي

اي اختـصاصي بـا       ، وزير كـشور، در مـصاحبه       هاشم صباغيان  : انتخابات مجلس خبرگان   - ه
نويس قانون اساسي را پـيش از          كه پيش  ه انتخابات مجلس خبرگان    گفت ك  روزنامه تهران تايمز  

يعنـي هفتـه اول مـاه       (دهد، در هفته آخر ژوئيـه         برگزاري رفراندوم مورد بررسي نهايي قرار مي      
 سـاعت  10 به مـدت يـك روز و حـداكثر           گيري  رأياو افزود كه    . شود  برگزار مي ) مرداد ايراني 

انـد و      و كابينـه وزيـران اليحـه انتخابـات را تـصويب كـرده              شوراي انقالب . انجام خواهد شد  
  . ها رساند  نيز روز گذشته محتويات آن را به اطالع روزنامهصباغيان
يك نسخه از اين اليحه عيناً در گزارش بعدي ارسال          ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

  .خواهد شد
  

  237سند شماره 
  1358 تير 11 ـ 1979 ژوئيه 2  استفاده محدود اداري

  ، فوري تهران،آمريكاسفارت : به  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  اس. بي. سفر مقامات سي: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن (-1
 سفر به ايران را بـه       شركتاين  .  رسانيده شد   محتواي مفيد تلگرام مرجع به سي بي اس        -2

                                                                 
  . م. صحيح است700احتماالً  ٭
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  .تعويق انداخته است تا بلكه اوضاع عملياتي بهبود بيشتري پيدا كند
  كريستوفر

  
  238سند شماره 

  1358 تير 11 ـ 1979 ژوئيه 2  مانهمحر
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6892 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  6505) ، ج6505تهران ) ، ب6752تهران ) الف: مرجع
  آمريكااحتمال حمله تروريستها به سفارت : موضوع

  .) ـ تمام متنمحرمانه( -1
اي سـپري شـده اسـت، سـفارت هنـوز معتقـد اسـت            در حاليكه پايان هفته بدون واقعه      -2

مـا مايـل    .نكات عمده آن را شرح داديم به قـوت خـود بـاقي اسـت              ) الف(تهديدي كه در بند     
 دفاعي بيشتري براي هفته آينده تا ده روز باقي بمانيم و در آن زمان اوضـاع                 هستيم در موقعيت  

  .را مجدداً ارزيابي خواهيم كرد
.  بمانـد   در تهـران   ، افسر امنيتي منطقه اكنون مايل اسـت تـا ورود گوالسينـسكي             كالرك -3

لطفـاً چنانچـه مقـدور      . باشـد    اطالع داريم پانزدهم ژوئيه مي     آخرين زمان ورود وي كه ما از آن       
  .كنيد تا اقدامات مقتضي براي رزرو كردن جا انجام شود تأييد باشد اين تاريخ را مي

  لينگن 
  

  239سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 11 ـ 1979 ژوئيه 2  6846 0239 79: شماره گزارش
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،يكاآمردفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
 مـردان مـسلح در مهرآبـاد       :اين گزارش شامل قسمتهاي ذيل است     ) محرمانه( :خالصه -16
ممكن است حـزب كـارگران انتخابـات را         . شود  انضباط بر ارتش حكمفرما مي    . كنند  ل مي اخال

  . و مطالب جالب توجه ديگرمصاحبه دريادار مدني. تحريم نمايد
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه(: جزئيات -22
ين مـأمور  برخورد ميان افراد مـسلح و        : اخالل كردند   مردان مسلح در فرودگاه مهرآباد     -الف

طبـق  .  را در روز شنبه به تـأخير انـداخت         پليس فرودگاه تعدادي از پروازهاي فرودگاه مهرآباد      
گزارش پليس، علت زد و خورد ممانعـت مـسئولين اداره مهـاجرت از خـروج دو دانـشجو از                    

 مـرد   25 آنها دو دانشجو وقتي اجازه خروج به آنان داده نـشد، رفتنـد و بـا                  به گفته . كشور بود 
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آنها به داخل يك هواپيما كه داراي مسافر بـود          . مسلح برگشته و قصد گرفتن هواپيما را داشتند       
بنا به اظهـار پلـيس، آنهـا بـراي          . رفته و مسافرين را مجبور به برگشت به سالن فرودگاه كردند          

 مبادرت به مقابله مسلحانه عليه مهاجمين نكرده و ماوقع را به دادسـتان              حفظ سالمت مسافرين  
به گفته يك منبع اين سومين باري است كه آنها از           . كل دادگاههاي انقالب اسالمي ارجاع دادند     

تا نيمـه شـب زد و خوردهـاي جزئـي ميـان             . طريق فرودگاه قصد خروج از مملكت را داشتند       
ضايعات جـدي   . ك طرف و مهاجمين از طرف ديگر ادامه داشت        پليس و پاسداران انقالب از ي     

  .گزارش نشد
ي، شـاگرد قبلـي     اهللا منتظـر     فرزند آيـت   يك منبع خبري دو دانشجو را يكي محمد منتظري        

درگيـري در  .  معرفـي كـرد   از بحرينگري را غالم محمد  و مشاور فعلي او و دي      اهللا خميني     آيت
 به وقوع پيوست و گزارشي مبني بر دستگيري هيچيك از افراد مسلح منتـشر نـشده                 24ساعت  
  .است
 يك منبع دژبـاني امـروز گفـت افـراد ارتـشي در              :شود   انضباط در ارتش حكمفرما مي     -ب

 نفر را كه از     50دژباني  . گيرند   از قوانين انضباطي به شدت تحت پيگرد قرار مي         صورت تخلف 
پرسنل دانشكده افسري و نيروي هوايي بودند به علت ظاهر شدن با لباس نظامي غيرمناسب در   

پس از آنكه مقررات انضباطي در مورد آنها اجرا شد، آنها به واحدهايـشان              . انظار بازداشت كرد  
منبع متذكر شد كه اماكن متعلق به ارتش كه تحت اشغال گروهها يـا احـزاب                . برگردانده شدند 

به همين منوال خودروهـاي ارتـش،       . گيرد  باشد در آينده تحت كنترل ارتش قرار مي         سياسي مي 
ها و گروههاي غيرنظامي ديگر است به ارتش          ها و تجهيزات مخابراتي كه در اختيار كميته         جيپ

گيري سـاختمانها و تجهيـزات صـادر شـده            ر جهت تسريع در بازپس    دستو. شود  بازگردانده مي 
  .است

اين منبع گفت كه زندانهاي دژباني اكنون بازسازي شده و بـراي آن دسـته از افـسراني كـه                    
اين زنـدان نظـامي ظرفيـت       . پذيرش دارد  تحت محاكمه در دادگاههاي انقالب هستند، آمادگي      

  . نفر را دارد700پذيرش 
 دموكراتيـك  چندگروه مانند حزب     :ممكن است انتخابات را تحريم كند      حزب كارگران    -ج

اند، ولي حزب كـارگران        اعالم كرده  آمادگي خود را جهت شركت در انتخابات مجلس خبرگان        
سوسياليست گفته است كه احتماالً در انتخابات مجلس بررسي قانون اساسي شـركت نخواهـد               

كميته اجرايـي حـزب اعـالم كـرد كـه اصـول و              . باشد  خابات ضدچپي مي  كرد زيرا مقررات انت   
 دموكراتيـك حزب از اول خواسـتار جمهـوري        . مقررات جمهوري اسالمي با آنها ضديت دارد      

 رهبـر حـزب     بوده و به عالوه به هيچيك از اصول اسالمي اعتقادي ندارد اما عبدالحسين بقايي             
ايم حـاال هـم در        چون كه ما از اول به جمهوري اسالمي رأي داده         :  گفت گرانسوسياليست كار 

او گفت كه حـزب بـا ديگـر احـزاب بـراي توافـق روي كانديـداي                  . كنيم  انتخابات شركت مي  
  .كند مشترك، كار مي
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، عاتي با منابع خبري، دريادار احمـد مـدني        در يك مصاحبه مطبو    : مصاحبه دريادار مدني   -د
 گفت كه هنـوز راه گفتگـو         و استاندار خوزستان   فرمانده نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران     

ي آغاز جنگ بين دو كشور وجود ندارد، بـدين        باز است و تهديد عاجلي برا      ميان ايران و عراق   
يا به عبارت ديگـر     . آيد و ارتش ابزار آن است       معني كه جنگ از سياست نسنجيده به وجود مي        

:  در مورد نيروهاي مسلح گفت     مدني. »شود كه مذاكره شكست بخورد      جنگ موقعي شروع مي   «
اگر ما دقيقاً بررسي كنـيم،      . » به نفع مردم و يكي بر عليه مردم        دو نوع نيروي مسلح داريم يكي     «

ارتشي كه در جهت تحقق آرزوهاي مـردم        .  دارد  بينيم كه ارتش به كدام قشر اجتماعي اتكاء         مي
زننـد وارد مـذاكره       من با مرتجعيني كه به مـردم صـدمه مـي          . ستمديده باشد، ارتش مردم است    

. ، تصفيه مرتجعين در ارتش به خصوص مقامات بـاال اسـت           اولين قدم بعد از انقالب    . شوم  نمي
بلكه بايد در راستاي اهداف و فكر آن به جلو          . ارتش نبايد از اصول انقالب دور نگهداشته شود       

 درجه از وضـعيت موجـود در رژيـم          180با تغيير   . ارتش بايد تدافعي باشد و نه تهاجمي      . برود
كارشناسان نظامي خارجي نيازي نـداريم و تعدادشـان         ما ديگر به    . شويم  قبل، ما دفاع كننده مي    

جايي براي جاسوسان خارجي كه به عنوان كارشناس به ايران          «. رفته رفته به صفر خواهد رسيد     
 يك سئوال ديگر، آيـا ايـران بايـد داراي ارتـش مردمـي باشـد؟ مـدني                 » .آمدند نمانده است    مي
به عالوه تدابيري بايـد اتخـاذ       . بدانيد كه بقاي ارتش بستگي به نظم آن دارد        شما بايد   : گويد  مي

اطاعت كوركورانه بايد به اطاعت آگاهانه تبديل       . شود تا ارتش به يك ارتش مردمي تبديل شود        
ارتش بيـشتر   . براي اين هدف ارتش بايد بداند چرا بايد در جهت منافع مردم خدمت كند             . شود

رتبه تفاوت فاحشي دارد و ما بايـد بـه آنهـا در زمينـه امـور       با افسر عالياز روستاييان است كه    
  .اجتماعي، سياسي و اقتصادي آموزش بدهيم

  :مطالب جالب توجه ديگر - ه
وزير در جابجايي      به سمت معاون نخست    ، معاون سياسي وزارت كشور     صادق طباطبايي  -1

، وزير كشور كنوني ايـن سـمت را بـه           كاري كه قبالً هاشم صباغيان    . خاب شده است  قدرت انت 
باشـد كـه قـبالً ايـن پـست را عبـاس                همچنين سخنگوي دولت نيز مي     طباطبايي. عهده داشت 

  .ير ايران در سوئد تعيين شده است به عهده داشت و اينك وي به عنوان سفاميرانتظام
 وزير امـور خارجـه را در        سازي سخت مشغول كار است تا ابراهيم يزدي          دستگاه شايعه  -2

 گويند كـه يـزدي   منابع مختلف مي . وزيري برساند    به نخست  صورت استعفا يا بركناري بازرگان    
. رود  اكنون با ماشين ضدگلوله وليعهـد بـه اطـراف مـي             مقدمات اين كار را فراهم كرده و از هم        

 درصدد كسب مقام بـاالتري اسـت و ظـاهراً پـست             گويد كه داريوش فروهر     شايعه ديگري مي  
  .باشد  مدنظر او ميوزارت دفاع

كدام را افسر     شايعات باال از مطبوعات داخلي ايران استخراج شده و هيچ         : كننده ات تهيه ينظر
  . يا شخص ديگري تهيه نكرده است(RO)رزيدانس 

رسد كه مورد ديگري براي مداخله در سطح اجرايي مقامات بلندپايـه دولـت                 به نظر مي   -3
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او به سمت استانداري    .  يقيناً مشكلي دارد    محمدكاظم بجنوردي  وجود دارد اما استاندار اصفهان    
 كه شخص ميانـسال و قابـل احترامـي          واعظي. منصوب شد البته پس از بازنشسته شدن واعظي       

او خيلـي   . است و پس از انقالب به اين سمت منصوب شد، حاضر نبود پـستش را تـرك كنـد                  
نشيند و اصـرار دارد        استانداري مي  14ر ساختمان باشكوه متعلق به قرن       مغرورانه پشت ميزي د   

الحيل سعي كرده كه از شر         چندين بار با لطايف    بجنوردي. ها نيز به امضاي او باشد         كه همه نامه  
كنـد،    در آن كار مي    او خالص شود و حتي ميز بزرگ خودش را نيز به همان دفتري كه واعظي              

  . تا به حال نتيجه كار منفي بوده است. برده است
 IIRما از ايـن بودجـه بـه وسـيله           .  بيليون ريال كاهش يافت    400 بودجه نظامي ايران به      -4

  .آگاهي يافتيم
 صادر و به زبـان انگليـسي ترجمـه شـده و در گـزارش                 گزارش هزينه مجلس خبرگان    -5

  . ارائه شده استIIR ديگري از سوي جداگانه
  

  240سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 11 ـ 1979 ژوئيه 2  6846 0240 79: شماره گزارش
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   ايران1979 ـ 1980 بودجه :موضوع
اين گزارش شامل اطالعات به دست آمده از يك روزنامه انگليسي           ) محرمانه: (خالصه -16

 ژوئـن   1و همچنين اطالعاتي كه در چكيده اخبار ايران مـورخ           » تهران تايمز «زبان ايراني به نام     
. باشـد   چاپ شـده اسـت، مـي      ) صه اخباري است براي خبرنگاران خارجي     كه خال  (1979سال  

 ايـران اسـت و اشـاره        1979-1980اطالعات موجود در اين گزارش در ارتباط با بودجه سـال            
  .هاي دفاعي اين كشور دارد مختصري نيز به هزينه

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
 شب گذشته طي گزارشي اعالم      ودجه سازمان برنامه و ب    رئيس وزير كشور و     :جزييات -22

بـه   تأييـد    دولت به تصويب رسيد و براي      هيأت   نمودند كه بودجه كشور در جلسه پنج ساعتي       
  . تقديم شد اسالميشوراي انقالب
 ميليـارد   880اسـت كـه     )  ميليارد دالر  86/34 ( ميليارد ريال  440/2بودجه امسال   : وي گفت 

 ميليون ريـال    60گذاريهاي اصلي و      آن به طرحهاي توسعه و سرمايه     )  ميليارد دالر  57/12(ريال  
هاي روستايي اختصاص يافته كه مجوز آن         اي و جاده    هاي منطقه   براي پروژه )  ميليون دالر  857(

  .فته شده است گرقبالً از شوراي انقالب
 اظهار داشت كه بودجه امسال كامالً متعادل نيست و كـسري             سازمان برنامه و بودجه    رئيس

وي اشـاره نمـود كـه بودجـه سـال           . دارد)  ميليارد دالر  7/4( ميليارد ريال    330اي معادل     بودجه
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 و با توجه به افزايش پايه حقوق كاركنان         بوده)  ميليارد دالر  71/47( ميليارد ريال    200/3گذشته  
 درصد در سال گذشته، دولت فعلـي مجبـور شـده كـه تـا حـد                  100 تا   90-80دولتي به ميزان    
  .ها بكاهد و مخارج اضافي را نيز تا جايي كه ممكن است كاهش دهد زيادي از هزينه

متـر باشـد و     رود كه درآمدهاي حاصله از نفت نسبت به سال گذشته ك            انتظار مي : وي گفت 
ايـن ارزيـابي شـامل درآمـدهاي اضـافي       . شـود   محاسبه مي )  ميليارد دالر  21( ميليارد ريال    472

سازمان كـشورهاي صـادركننده      (حاصل از افزايش قيمت نفت كه چند روز پيش توسط اوپك          
  .شود  به تصويب رسيد، نيز ميدر ژنو) نفت

ين ئدر بودجه امسال در نظر گرفته شده نظير بودجه تكميل و تز           » اي   دستاورد ويژه «او گفت   
  .ات در نظر گرفته شده استتأسيسبه همين ميزان بودجه براي مخارج اين . اماكن مذهبي

براي سوبسيد كاالهاي خريداري شده خـارجي و        )  ميليارد دالر  14/1( ميليارد ريال    80مبلغ  
 صرف خريد كاالها به قيمت گـران و فـروش آن بـه    يا داخلي در نظر گرفته شده كه اين مقدار 

هـاي وارده    ميليارد ديگر نيز براي جبـران خـسارت   80و  . شود  كننده مي  قيمت ارزان، به مصرف   
  .به شركتهاي دولتي تخصيص يافته است

جداي از قراردادها بـا كـشورهاي خـارجي بـراي           : وي در مورد بودجه دفاعي امسال گفت      
خواهد بـود و    )  ميليارد دالر  4( ميليارد ريال    300امي امسال حدود    خريد تسليحات، مخارج نظ   

وي همچنـين   .  ميليارد ريال كمتر از بودجه نظامي سال پيش اسـت          400اين مقدارچيزي حدود    
)  ميليـون دالر   933( ميليـارد ريـال      70اظهار داشت كه خريد تسليحات در سال جاري از مـرز            

  .تجاوز نخواهد كرد
از آنجـايي كـه بانكهـا       :  شدن بانكها و ديگر نهادهاي مالي كـشور افـزود          او با اشاره به ملي    

انـد، انتظـار      آورده  نهادهاي خوكفايي هستند و در گذشته نيز سودهاي سرشاري بـه دسـت مـي              
به هر حال تعدادي از بانكها به تـدريج         . رود ملي و اسالمي شدن آنها خساراتي به بار آورد           نمي

ين ترتيب مقدار نسبتاً زيادي پول به خصوص در مخـارجي كـه             در هم ادغام خواهند شد و بد      
ثانيـاً بانكهـا خـدمات تجـاري را انجـام           . شود  جويي مي   شود، صرفه   صرف ساختمان و غيره مي    

خواهند داد كه مسلماً اين كار آنها را به خودكفايي خواهد رساند و مقادير زيادي نيز احتماالً از                  
اين درآمدها نبايد از مجموعه سـود حاصـل         . ه خواهد شد  اين طريق به درآمدهاي دولت افزود     

هاي مربوط به آنها      وي گفت بودجه جاري نه درآمدهاي حاصل از اين نهادها و نه هزينه            . باشد
  .محسوب نگرديده است

د ريال  ميليار 30 در مورد طرحهاي صنعتي اظهار داشت، مبلغ          سازمان برنامه و بودجه    رئيس
بـراي  )  ميليون دالر300حدود ( ميليارد ريال    20براي توسعه كارخانجات و     )  ميليون دالر  430(
 ميليارد ريال نيز به ديگـر صـنايع اختـصاص داده            30صنايع اختصاص يافته و مبلغ      » بازسازي«

  .شده است
در مورد كارخانجات بخش خصوصي كه اكنون تحت كنترل دولت است، او گفت يكـي از                
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 به خاطر بدهكاريهاي اين شركت به دولت و همچنين اينكه اكثـر             (EBCO)ها براي مثال ايبكو     آن
انـد، ملـي شـده        كرده» فرار« سابق است و سهامداران آن از ايران         سهام آن متعلق به بنياد پهلوي     

  .است
 كه كوشش شده تا بودجه به شكلي منطقي تنظيم گردد            افزود  سازمان برنامه و بودجه    رئيس

و نيازي نبود كه به خاطر ثبت آن به عنوان يك بودجه نمونـه بـه صـورت يـك بودجـه كـامالً               
  .متوازن تنظيم شود

جـويي شـده و       هاي جاري، كوششهايي صورت گرفتـه تـا مبلغـي صـرفه             با كاستن از هزينه   
ه درآمد خوبي كه از نفت خواهيم داشت اين كار      صرف طرحهاي توسعه گردد و البته با توجه ب        

  .مشكل نيست
 ميليـارد  880با تهيه يك بودجه منطقي، پايين آوردن آن به يك سطح معقول و با اختصاص                

ريال به طرحهاي توسعه، كوشيديم چرخهاي اقتصاد كشور را به حركت درآوريم و اميـدواريم               
به خصوص كه ما    . ادي به همراه نداشته باشد    كه تزريق اين حجم پول به اقتصاد كشور تورم زي         

گذاري در واحدهاي توليدي ما را در اقـدامات           انداز و سرمايه    كنيم كه با پس     مردم را ترغيب مي   
  .ضدتورمي ياري دهند

  
  241سند شماره 

  1358 تير 12 ـ 1979 ژوئيه 3  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: هب  6943 -  تهران،سفارت آمريكا: از

  امنيت سفارت: موضوع
  ) متنتماممحرمانه ـ ( -1
 ژوئيـه بـا     2وزير امور خارجه ايران، در روز       ،  كاردار طي تماس تلفني با يزدي     :  خالصه -2

پايـان  . سازي روابط دو جانبه، مسئله امنيت سفارت را نيز مطـرح سـاخت              ابراز تمايل به عادي   
  .خالصه

 تـشريفات و شـخص      رئـيس  و    و يـزدي   هاي قبلي بين نـاس       كاردار با اشاره به صحبت     -3
هاي محافظ سـفارت قـدرداني كـرد، ولـي افـزود كـه انتظـار دارد در                  خودش، از زحمات نيرو   

تـري بـر امنيـت سـفارت       و ايران، وضعيت عـادي ي آمريكا سازي روابط دوجانبه راستاي عادي 
 ها ديگر به نيـروي محـافظ احتيـاج ندارنـد      سريعاً پاسخ داد كه اگر آمريكايييزدي. حاكم شود 

بايد آن را به دولت موقت ايران اطالع دهند، ولي كاردار گفت از آنجايي كه دولت موقت ايران                  
توانيم درباره كيفيت آن با        ديپلماتيك در كشور است، ما فقط مي       هاي  هيأتامنيت   تأمين   مسئول

 تـأمين   او همچنين افزود اگر چه ترتيبات كنوني امنيـت سـفارت را           . دولت موقت صحبت كنيم   
 ولي مشكالتي نيز به وجود آمده است، از جمله تبليغـات منفـي كـه بـراي هـيچ يـك از                       كرده

كاردار گفت كه اميدوار است دولت موقت ايران با نظـر بـه             .  مفيد نيست  دولتين ايران و آمريكا   
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هاي امنيتي معمـول، مـثالً اسـتقرار پلـيس در خـارج از ديوارهـاي سـفارت و          بازگرداندن رويه 
  . هاي آن، به اين مسئله رسيدگي كند ربد

دهـيم    كه احتمال مي  ( به گزارش مطبوعات اشاره كرد       هاي كاردار، يزدي     پس از صحبت   -4
ي آن در     ز بـود كـه ترجمـه      آنجلـس تـايم     هاي روزنامه لـس     منظورش بيشتر به يكي از گزارش     

و گفت آيا صـحت دارد كـه نيروهـاي محـافظ سـفارت              ) ي زبان نيز منتشر شد    مطبوعات فارس 
كاردار در پاسخ   . شوند  درخواست مشروبات الكلي كرده و در ساختمان سفارت مزاحم زنان مي          

اي در ارتبـاط بـا ايـن موضـوع داريـم، و افـزود كـه         گفت كه ما فقط قراين جـسته و گريختـه      
تـر    نچه مهم است تأثير منفي آنها بر اوضاع و پيچيده         نظر از صحت و سقم اين شايعات، آ        صرف

البتـه اگـر بخواهيـد      . ها ربطي ندارد     گفت امور داخل سفارت به ما ايراني       يزدي. كردن آن است  
توانيم محافظان را عوض كنيم، ولي افزود شايد مشكالتي پيش بيايد چون آنها از همان اول                  مي

كاردار گفت كه اين مشكل دولت موقت است و نه مشكل سفارت،       . اند  بودهانقالب در سفارت    
هاي انقالب كه پـس        كرد كه دولت موقت ايران هم مثل سفارت با كميته          خاطرنشان ولي يزدي 

اند و مايل نيستند از آنها دسـت بكـشند،            توري به پا كرده   ااز پيروزي انقالب براي خودشان امپر     
  .ل داردمشك
 پس از آن كاردار به رقابت بين محافظان مستقر در سفارت و گروههاي ديگر اشاره كرد                 -5

هاي نگهباني سفارت منجر شـد و          ژوئن در يكي از پست     22كه به تيراندازي ساعات اوليه روز       
 كـرد  تأكيـد او . زند هاي موجود و تضعيف روحيه دامن مي      از جمله رويدادهايي بود كه به تنش      

 مايل است روابط همه جانبه خود را با ايران عادي سازد و سـفارت بايـد بتوانـد بـه                      آمريكا كه
  .دولت موقت ايران اعتماد كند

هاي كلي دولت موقت تـالش بـراي اسـتقرار نيروهـاي               گفت كه يكي از سياست      يزدي -6
 و    را بر عهده داشـته      محافظت از سفارت آمريكا    جديد بجاي گروههايي است كه وظايفي نظير      

 گفت كه دولت موقت اميدوار است از اين         يزدي. اند  مدت زيادي مشغول انجام اين وظيفه بوده      
سيد كـه   كاردار از او پر   . طريق بتواند نظم بيشتري نسبت به گذشته بر تمامي گروهها اعمال كند           

.  پاسخ داد ظرف يك يا دو هفته ديگر      محافظان سفارت چه وقت تعويض خواهند شد، و يزدي        
 كرد كه سفارت مايل است تا حد امكـان          تأكيدهايش درباره اين مسئله       كاردار در پايان صحبت   

  .دتر امنيتي در سفارت كمك كن به برقراري هر چه بدون دردسرتر وضعيت عادي
،  اداره چهارم سياسي وزارت امـور خارجـه        رئيسبا رفتن نزد      همان روز صبح پل كونز     -7

خواهد،    بار ديگر پرسيد كه سفارت دقيقاً چه مي        پارساكيا. ، مطلب را پيگيري كرد    آقاي پارساكيا 
بدون اينكه پاسخ دقيقي به او بدهد تكرار كرد كه سـفارت مايـل اسـت هـر چـه                     پل كونز ولي  

 گفـت كـه فعـالً امكـان نـدارد       پارساكيا. تر شود   سريعتر وضعيت امنيتي حاكم بر سفارت عادي      
د كه روند جايگزيني     ولي از اين پيشنها     نيروهاي پليس جايگزين محافظان فعلي سفارت شوند،      
نظـامي    ي اول استقرار يـك گـروه شـبه          محافظان فعلي در چند مرحله صورت بگيرد، و مرحله        
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 كرد كه سفارت از     تأكيد پل كونز . ديگر بجاي گروه فعلي در اطراف سفارت باشد، استقبال كرد         
خيص بدهد و مايل است هـر       دولت موقت ايران انتظار دارد موارد الزم و ممكن را خودش تش           

  . هاي معمول ديپلماتيك منطبق گردد چه سريعتر ترتيبات امنيتي سفارت با رويه
  لينگن

  
  242سند شماره 

  1358 تير 12 ـ 1979 ژوئيه 3  محرمانه
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7009 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از

  هاي اقتصادي انقالب ادامه تالش: موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
پـيش  .  گذراند  شب دوم ژوئيه را با دوستي از جامعه تجار تبريز           سياسي كارمند:  خالصه -2

مالك يك كارگاه بزرگ قالي دستباف      ) اطالعات محفوظ بماند  (از ماه فوريه اين منبع و پدرش        
آنهـا مـستقيماً    . بندي پنبه، و يك كارخانه كوچك روتختي دوزي بودنـد           ، كارخانه بسته  در تبريز 

  . پايان خالصه.اند ها را بسته حاال همه اين كارخانه.  كارگر داشتند350
 تومـان   100شان     كارگر داشت كه متوسط دستمزد روزانه      200 كارگاه قاليبافي نزديك به      -3
 قالي روي دار بود و بافتن هر قالي نيز ممكن بود تا سه سـال                50در اين كارخانه، همزمان     . بود

و ) معمـوالً از جـنس ابريـشم   (نهايـت عـالي    هـا بـزرگ، بـي    چون ايـن فـرش  . هم طول بكشد  
از . رانقيمت بودند، بازار آنها به طبقات بسيار باالي جامعـه و خـانواده سـلطنتي محـدود بـود             گ

اواخر تابستان سال گذشته بازار اين محصول تجمالتـي در ايـران كـامالً از بـين رفـت و منبـع          
او اميدي ندارد كه ديگر     .  اخراج كند  1979الذكر مجبور شد همه قاليبافان را در اواخر بهار            فوق

هـا و   اش مانده است و چند نگهبان كـه از سـاختمان           حاال كارخانه . ازار قديم در ايران پا بگيرد     ب
  . كنند كاره مراقبت مي تعدادي قالي نيمه

ايـن  .  كارگر زن داشت، ولي در اواخر زمستان بـسته شـد           20 كارگاه روتختي دوزي نيز      -4
بنـدي    شد و بسته    خورد، دوخته مي    ش مي كارخانه كالً وابسته به مواد وارداتي بود كه در آنجا بر          

شدن طوالني مدت مرزهاي گمركي، مشكالت كارگري، و وضـعيت كلـي مالكـان                بسته. شد  مي
  .كارخانه را متقاعد ساخت كه اين كارگاه كوچك را تعطيل كنند

آوري بود كه در زمينه تهيه پنبه بهداشـتي           بندي پنبه، كارخانه بزرگ و سود        كارخانه بسته  -5
كارخانه فوق خـارج از     . يت داشت و يك مهندس ناظر آلماني نيز در آن مشغول به كار بود             فعال

ات كارخانه را تكميـل  تأسيساين منبع تقريباً طرح توسعه . تبريز و در منطقه صنعتي قرار داشت     
احـداث چنـد سـاختمان      . كرده بود و قصد داشت كارگاه قاليبافي را نيز به همانجا منتقل نمايد            

كارگران در طول انقالب نيز به      .  به پايان رسيده بود    1978اي عالي در اواخر سال         نقشه جديد با 
 به كشور بازگشت، خواستار افزايش زيـاد و فـوري           كارشان ادامه داده بودند، ولي وقتي خميني      
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ود ايـن نـوع مـواد و        افـزايش شـديد قيمـت مـواد خـام وارداتـي، كمبـ             . دستمزدهايشان شدند 
هاي كارگري موجب شد كه منبع فوق در مقابل شرايط تسليم شود و همـه كـارگرانش                   شورش

  .را اخراج كند
 ميليـون  30آالت جديدي در گمرك دارد كـه تقريبـاً        ماشين اآلنگويد كه همين       منبع مي  -6

نبع نامبرده پول عوارض گمركي سنگين است و م  . كند  ارزند، ولي آنها را ترخيص نمي       تومان مي 
اعتصاب چند ماهـه كـارگران، همـراه بـا لـزوم پرداخـت              . يا اعتبار الزم را براي اين كار ندارد       

اين منبع  . دستمزدهايشان اين خانواده پردرآمد و ثروتمند را به ورطه ورشكستگي انداخته است           
 چـون   ،گويد به يك دليل ديگر هم قصد نـدارد كاالهـاي الزم را از گمـرك تـرخيص كنـد                     مي
  . ترسد آنها را توقيف كنند مي

 منبع فوق در چندين مورد مجبور شده است براي متـواري سـاختن كـساني كـه قـصد                    -7
او كه روابط محكمي با بازاريان قـديمي        . غارت كارخانه را داشتند از نيروي مسلح استفاده كند        

اش از    ال خـانوادگي  هاي فعلي دارد بـراي حفاظـت از امـو           ان كميته مأمورتبريز، نخبگان شهر و     
در حـال  ) پـدر ايـن منبـع   (حـاجي  . بعضي اوباش و تفنگ شخصي خودش استفاده كرده است        

ي پولي جمع كند و تضمين بگيرد كه در صـورت       اهللا شريعتمدار   حاضر سعي دارد با كمك آيت     
ين، پسرش خيلـي بـدبين اسـت و         با وجود ا  . ها آنها را توقيف نخواهند كرد       بازگشايي كارخانه 

  .دهاي خانوادگي را حفظ كر توان ثروت كند كه نمي احساس مي
  لينگن

  
  243سند شماره 

  1358 تير 13 ـ 1979 ژوئيه 4  محرمانه
  ي ـ فوري س  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به        6970 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   فوري  ـسي  واشنگتن دي،اآمريكالمللي   ارتباطات بينسازمان: رونوشت
  يي  آمريكااخراج گزارشگر : موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 ٭، وزير ارشاد ملي    در مالقات با ميناچي    ژوئيه 4افسر ارشد سفارت و كنسول در تاريخ         -2

ز را مـورد بررسـي قـرار        لـس تـايم   آنج  خبرنگار روزنامه لس   بايران، موضوع اخراج ديويد لم    
دادند كه كاردار سفارت نيز در گفتگو با وزير امور خارجه          را در جريان قرار    دادند؛ آنها ميناچي  

ديويد  پاسخ داد كه به دليل اين كه         ميناچي. در خصوص اين موضوع ابراز ناراحتي نموده است       
 مدارك الزم براي اقامت و فعاليت به عنوان يك خبرنگار خارجي را در اختيار نداشـته، از     بلم

                                                                 
داد و اكنـون وزارت فرهنـگ و        تغيير نـام      به وزارت ارشاد ملي    بعدهاي بود كه    رسان   نام اين وزارتخانه قبالً وزارت اطالع      ٭

  .م .شود  خوانده مياشاد اسالمي
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 در ادامه علت اعتراض ما به ايـن اقـدام           وي خواسته شده است كه ايران را ترك نمايد؛ ميناچي         
كـاردار و هـم دولـت ايـاالت متحـده          افسر ارشد سفارت خاطرنشان كرد كه هـم         . را جويا شد  

 حق دولت موقت انقالب اسالمي در اعمال اختيار و قدرت مسلم خـود را محتـرم مـي                   آمريكا
 مغاير  ب، اخراج ديويد لم   آمريكاكنند كه به نظر دولت اياالت متحده           مي خاطرنشانشمارند اما   

با اظهارات دولت موقت مبني بر حمايت از جريان گردش اطالعات است و نهايتاً منافع ايـران                 
  . را در مخاطره قرار خواهد داد

، را  الملـل وزارت ارشـاد ملـي       ، مـديركل امـور بـين       علي بهزادي  ،در اين لحظه، ميناچي    -3
بنـابراين،  . فراخوانده و از وي خواست كه در اين خـصوص توضـيحات دقيقتـري ارائـه دهـد                 

 نمود؛ آنچه در اثناي توضيحات وي   ب شروع به تشريح وقايع منتهي به اخراج ديويد لم         بهزادنيا
كردهـا و گزارشـات روزنامـه       منـدي از روي     نمـود اظهـار گلـه       بيش از هر چيز ديگري رخ مـي       

افسر سـفارت   . ز در خصوص پيروزي انقالب و رويدادهاي پس از انقالب بود          آنجلس تايم  لس
، نقصان در مدارك وي بوده است يا        بوال كرد كه علت اخراج ديويد لم      ئ س در ادامه از بهزادنيا   

 به سرعت پاسخ داد كه هـر        بهزادنيا. زآنجلس تايم  وه پوشش اخبار ايران توسط روزنامه لس      نح
افسر سفارت مجدداً تصريح كـرد كـه دولـت ايـاالت       . دو دليل منجر به اين موضوع شده است       

م شمردن حق دولـت موقـت ايـران در خـصوص ايـن موضـوع، از                  ضمن محتر  آمريكامتحده  
كند و بر اين باور است كه اقداماتي         هرگونه خدشه به جريان گردش اطالعات اظهار نگراني مي        

  . از اين قبيل، نهايتاً عواقب ناگواري براي دولت ايران به دنبال خواهد داشت
هـا و گزارشـات       نترل نوشـته  در جريان اين مالقات بحثي طوالني در خصوص امكان ك          -4

كرد كه    مي تأكيد    مكرراً هاي بيگانه درباره مسايل ايران، بين طرفين مطرح شد و بهزادنيا            روزنامه
وال از  ئنهايتاً افسر سفارت مالقات را با اين س       . پذير و عملي است    به اعتقاد وي، اين مهم امكان     

آنجلـس    به معناي اين است كـه روزنامـه لـس          ب رساند كه آيا اخراج ديويد لم       به پايان  بهزادنيا
وال، ئ در پاسخ به اين س     بهزادنيا. ز ديگر اجازه نخواهد داشت در ايران خبرنگار داشته باشد         تايم

گار اعزامي اسناد و مـدارك موردنيـاز را بـه همـراه داشـته      كرد كه چنانچه خبرن  تأكيد   بالفاصله
باشد و در عين حال بـه قـوانين و مقـررات ايـران تمكـين نمايـد، حـضور خبرنگـار روزنامـه               

 خبرنگـار   ، ديگـر  وي در ادامه از كتي هندريكس     . ز در ايران بالمانع خواهد بود     آنجلس تايم  لس
كرد كـه   تأكيد ز به عنوان مصداق انعطاف دولت موقت ايران ياد كرد وآنجلس تايم روزنامه لس 

  .وي مدارك و اسناد مورد نياز را به همراه داشته است
 نيـز   شود چرا كه هنـدريكس      در اينجا نوعي تزوير و فريب مشاهده مي       : )كننده نظريه تهيه ( 

 داشت؛ اما به هر ترتيب هدف ما اين اسـت كـه       باي را بر عهده دارد كه ديويد لم        همان وظيفه 
هاي خارجي در خصوص      دولت موقت را متوجه اين حقيقت كنيم كه تالش براي كنترل رسانه           

ـ   . نحوه پوشش مسايل ايران عبث و بيهوده خواهد بـود          ه نظـر مـا، در صـورتي كـه          بنـابراين، ب
 كنـد، بـه     بز قصد داشته باشد كه فرد جديدي را جايگزين ديويد لمـ           آنجلس تايم  روزنامه لس 
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راحتي موفق خواهد شد؛ البته با علم به اين حقيقت كه حتماً شرايط و الزامات مورد نياز بـراي                   
  .)پايان نظريه. بيگانه در ايران را رعايت نمايداقامت يك خبرنگار 

  :يكي از نكات مهم و مورد توجه ديگر در اين مالقات مورد ذيل است -5
 اطالعـات دقيقـي از      آمـد حـاكي از ايـن بـود كـه مينـاچي              برمي آنچه از صحبتهاي بهزادنيا   

 با آزادي عمل تمام، مـسئوليت و وظيفـه          بداند كه لم     ندارد و نمي   بجزييات پرونده ديويد لم   
 از جزييـات    كرده است؛ گواه اين مدعا اين است كه در صورت اطالع ميناچي             خود را دنبال مي   

. اخـت پرد موضوع، وي با آمادگي و تسلط الزمه يك وزير، در اين خصوص به ايراد مطالب مي             
اين شرايط با وضعيت سابق تفاوت بسيار محرزي دارد چرا كه سابقاً مدير يك سازمان بهتـرين             

گيري نمـوده و تـصميم       ع اظهار نظر و موضع    توانست در خصوص يك موضو      فردي بود كه مي   
دانيم اين موضوع منحصر به همين وزارتخانه است يا اين كـه              البته ما نمي  . نهايي را اتخاذ نمايد   

  .ه اي است كه پس از انقالب بين سازمانهاي مختلف شيوع پيدا كرده استپديد
     لينگن

  
  244سند شماره 

  1358 تير 14 ـ 1979 ژوئيه 5  محرمانه
    0307 ـ  كراچي،آمريكاكنسولگري : به  6991 ـ تهران،آمريكاسفارت : از

 به صورت مجزا براي وزارت امور خارجه اياالت متحده          1979 ژوئيه 3متن ذيل در تاريخ     
 ارسال شده است؛ مراتب جهت اطالع آن كنـسولگري ارسـال            سي   در واشنگتن دي   آمريكا

  : گردد مي
  امنيت ساختمان سفارت  : موضوع

  )نه ـ تمام متنمحرما( -1
، وزيـر امـور      كـاردار بـا ابـراهيم يـزدي        ژوئيه 2در جريان تماس تلفني مورخ      : صه خال -2

سازي روابط دوجانبه، موضوع امنيت ساختمان سـفارت نيـز           خارجه، در خصوص فرايند عادي    
  . پايان خالصه گزارش. مطرح گرديد

، از   تـشريفات بـا يـزدي      رئـيس  و   اره به گفتگوهاي ناس   در اين مكالمه تلفني، كاردار با اش      
خدمات و كمكهاي نيروهاي امنيتي در حفاظت از ساختمان سـفارت ابـراز تـشكر و قـدرداني                  

سازي روابط دو جانبه بين ايران و اياالت         كاردار افزود كه اميدوار است كه در سايه عادي        . نمود
، شرايط به حالت طبيعي برگردد و از اين رهگذر نگرانيهاي امنيتـي سـفارت نيـز                 يكاآمرمتحده  

كرد كه در صورت عدم نياز به حضور نيروهاي محـافظ،            تأكيد    بدون درنگ  يزدي. مرتفع گردد 
ار نيز پاسخ داد كه نظـر بـه ايـن كـه     كارد. سفارت مراتب را سريعاً به دولت موقت اعالم نمايد       

امنيت و حفاظت الزم براي دپيلماتهاي نمايندگي برعهده دولت موقت انقـالب            تأمين   مسئوليت
وي افـزود كـه بـه       . اسالمي است، به اين موضوع بايست به عنوان يك ضرورت نگريسته شود           
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دگي، برخـي   رغم كارايي سازوكارهاي طراحي شده در راسـتاي حفاظـت و حراسـت از نماينـ               
اقدامات جنجالي و نامطلوب صورت گرفته است كه هيچ نفعي براي هيچ يك از دو دولـت در                  

كاردار در ادامه ابراز اميدواري كرد كه با در نظر گرفتن تدابير امنيتي معمولتر، از جمله . بر ندارد 
المكـان  ا ايجاد يك پاسگاه پليس ملي در كنار ديوار سفارت و وروديهاي اصـلي، شـرايط حتـي                

  . تر گردد مطلوب
وي بـه صـورت ويـژه       ( به گزارشات مندرج در برخي مطبوعـات اشـاره كـرد             سپس يزدي 

ز را در ذهن داشت؛ گزارشي كه به زبان فارسي نيز ترجمه            آنجلس تايم  گزارش اخير نشريه لس   
ضـوع اسـتعمال مـشروب و آزار زنـان در داخـل سـاختمان               و خاطرنشان كرد كه آيـا مو      .) شد

 تأكيـد   كاردار در واكنش به ايـن موضـوع       . سفارت توسط اعضاي نمايندگي صحت دارد ياخير      
كرد كه ما در اين خصوص صرفاً اطالعاتي جانبي در اختيار داريم و اطالعات موثق و مستدلي                 

تيب، چه اين شايعات صحت داشته باشد و وي افزود كه به هر تر. در اين باره در اختيار نداريم   
باري به دنبال داشته و شرايط      ثيرات نامطلوب و زيان   أبه آنها، ت  چه نداشته باشد، قدرمسلم توجه      

يزدي در ادامه خاطرنشان كرد كه هرآنچه در داخل سفارت          . خواهد كرد  تر تر و بغرنج    را پيچيده 
وي افـزود   . ت موقت نـدارد   تباطي به دول  ست و هيچ ار   آمريكاگذرد، صرفاً مربوط به دولت        مي

را تغيير داد اما اين تغيير با يك مشكل بزرگ مواجه است و  توان گروه فعلي ترتيب ميكه به هر
كاردار در . آن هم اين كه اين گروه از ابتداي پيروزي انقالب در اين جايگاه فعاليت داشته است    

.  است و ارتبـاطي بـه سـفارت نـدارد          پاسخ اظهار داشت كه اين مشكل مربوط به دولت موقت         
هـا    هاي انقالب دارد؛ ايـن كميتـه        كرد كه دولت موقت همين مشكل را با كميته         تأكيد    نيز يزدي

وجـه خواهـان     اند و به هيچ     پس از پيروزي انقالب، قدرت و سيطره چشمگيري به دست آورده          
  . از دست دادن آن نيستند
 ود نوعي رقابت بين گارد نيروهاي حفاظـت سـفارت و ديگـر گروههـا     سپس كاردار به وج   

 ژوئن در يكي از پـستهاي نگهبـاني         22اشاره كرد؛ وي به عنوان مثال ماجراي تيراندازي مورخ          
گارد حفاظت سفارت را مطرح كرد و خاطرنشان كرد كه بروز وقايع اينچنيني منجر به افـزايش               

روابـط و   [كرد كه سـفارت تمايـل دارد كـه           تأكيد   وي. شود  تنشها و تنزل روحيه نمايندگي مي     
خـواهيم صـدق نيـت        ما مـي  «وي اظهار داشت كه     . به سرعت به حالت عادي بازگردد     ] شرايط

   ».خود را به دولت موقت انقالب اسالمي ابراز نماييم
روههـاي   در پاسخ تصريح كرد كه رويكرد كلي و عمـومي دولـت موقـت، حـذف گ                 يزدي

مختلف است؛ از جمله گروهي كه مسئوليت حفاظت از سفارت را در يك بـازه زمـاني بـسيار                   
يزدي به طور تلويحي خاطرنشان كرد كـه دولـت موقـت اميـدوار              . طوالني برعهده داشته است   

است كه كنترل نظارتي و سياستگزاري بيشتري در خصوص تمامي اين گروههـا داشـته باشـد؛                 
 در خصوص زمان اعمال ايـن تغييـر   كاردار از يزدي  . دان محقق نشده است   امري كه تاكنون چن   

 در پاسخ اظهار داشت كه اين مهـم ظـرف يـك يـا دو هفتـه آتـي محقـق         وال كرد كه يزدي   ئس
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 آمريكـا   اين بحث خاطرنشان كرد كه سفارت اياالت متحده        خاتمهكاردار به عنوان    . خواهد شد 
دغدغه و بدون تنش نيروهاي محافظ نمايندگي بـه          آماده است كه هر اقدام الزم جهت تغيير بي        

  . انجام رساند
، نماينده اداره كل سياسي چهارم وزارت       پس از اتمام اين گفتگو، كنسول سياسي با پارساكيا        

 درخواست كرد كه سـفارت مجـدداً مطالبـات          پارساكيا. ، ديدار و گفتگو كرد    امور خارجه ايران  
كنـسول در پاسـخ بـه ايـن         . خود در خصوص نيروي امنيتي محافظ نمايندگي را مطرح نمايـد          

در فرايند وال از ذكر درخواست صريح خودداري كرد و صرفاً تمايل سفارت مبني بر تسريع             ئس
 خاطرنشان كرد كه در حال حاضر امكـان         پارساكيا. حركت به سوي شرايط عادي را ابراز نمود       

تغيير نيروهاي امنيتي محافظ سفارت و جايگزيني نيروهاي پليس ملي ميسر نيست؛ وي تصريح    
يـك گـروه نـامنظم      كرد كه اين فرايند بايست به تدريج صورت گيرد و بنابراين در مرحله اول               

جديد جايگزين گروه فعلي شده و حفاظـت از محـيط پيرامـوني سـفارت را برعهـده خواهـد                    
كنسول ابراز اميدواري كرد كه دولت موقت تمامي اقدامات الزم و قابـل اجـرا در ايـن                  . گرفت

كرد كه سفارت تمايل دارد وظيفه حفاظت از نماينـدگي   تأكيد   وي. خصوص را به انجام رساند    
  . سرع وقت بر عهده گروههاي منظم داراي تجربه كافي در امور ديپلماتيك قرار گيرددر ا

  لينگن
  

  245سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 14 ـ 1979 ژوئيه 5  6846 244 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،دفاعيان اطالعات سازم: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
افـسران   :اين گزارش وضعيت، حاوي مطالبي درباره موضـوعات ذيـل اسـت           : خالصه -16

 از لشگر دوم     فربد سرلشگرالخروج شدند،     وظيفه دست به تحصن زدند، نيروهاي مسلح ممنوع       
 درگيـر شـدند، اتهامـات        در كردستان  اي ارتش در حومه ايرانشهر    كند، واحده   زرهي بازديد مي  

اي دال بر ضدانقالبي بودن ارتش در ميان نيست، خلبانان تهديـد كردنـد در صـورت عـدم         تازه
  .تضمين امنيت پرواز، دست به اعتصاب خواهند زد

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:جزئيات -22
شنبه عصر در پادگانهاي دژبـان بـه اتهـام اقـدام بـه تحـصن،                   افسر وظيفه روز سه    60-الف

 صورت گرفتـه     اميررحيمي ]سيد[سيفبه گفته منابع، دستگيري به دستور ژنرال        . دستگير شدند 
ت همچنين اعالم كرده است كه آنها پس از اتمام دوره زندان،             دژباني اس  رئيس كه   رحيمي. بود

ها در اعتراض به دستورات افـسران   تحصن افسر وظيفه  . به مجازاتهاي بدتري نيز خواهند رسيد     
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 اخيراً اعالم كرده بـود كـه        ژنرال رحيمي . فرمانده درباره طي يك دوره آموزشي صورت گرفت       
بـه گفتـه وي در      . ي نيروهاي مسلح در تظاهرات و يا اعتـصابات شـركت نخواهنـد كـرد              اعضا

در همين حـال يـك منبـع بـسيار موثـق و           . صورت انجام چنين كاري آنها دستگير خواهند شد       
 بـراي حفـظ نظـم در         روز گذشته روشن ساخت كه طرحي از سوي رحيمي         نزديك به رحيمي  

كنم كه بـه وي اختيـارات الزم بـراي اسـتفاده از               و من فكر مي   «ميان نيروهاي مسلح عنوان شد      
دانـم    تا آنجا كه مـن مـي      «گويد    منبع مي . »نيروي دژباني براي اجراي طرح خود داده شده است        

او گفت كه دژبـاني  » .جود نظم در ميان نيروهاي مسلح است     به شدت معتقد به و     ژنرال رحيمي 
بـاش    اين مردان هميشه در حالت آماده     «. اند   وفادار به رحيمي     مرد بسيار منضبط،   7000و حدود   

 به عالوه اين منبع بـه نقـل از رحيمـي          » .بسر برده و همواره آماده اعزام به نقاط بحراني هستند         
 000/10 دستور اعدام     براي ايجاد نظم در ارتش فرانسه      گفت كه يك ژنرال فرانسوي به نام پتن       

 گفتـه   همچنين معروف است كه ژنـرال رحيمـي       . اش را صادر كرد     نفر از افراد تحت فرماندهي    
اين منبـع بـا اشـاره بـه         . است جهت برقراري نظم در تشكيالتهاي مختلف نظامي آمادگي دارد         

 مبني بر پذيرفتن مسئوليت حفظ امنيت رهبران مذهبي در كشور، گفت كه             تصميم اخير رحيمي  
تابع دستورات ژنرال شـوند،     هاي انقالب قصد ندارند       اين تصميم پس از آنكه روشن شد كميته       

هـاي انقـالب تـابع         طبق عادت اظهار داشته است كـه مـادام كـه كميتـه             رحيمي«. منتفي گرديد 
دستورات وي نـشوند، چنـين مـسئوليتي را در حفـظ جـان رهبـران مـذهبي كـشور، نخواهـد                      

 به عنوان مـسئول     ال داشت ژنرال رحيمي   به عالوه منبع آشكار ساخت كه كامالً احتم       » .پذيرفت
وي همچنين عنوان كرد كه به      . نيروهاي نظامي مستقر در نواحي مرزي غرب كشور تعيين شود         

ن وي اخيـراً از سـوي سـازما       «. شـد    فقره تلفن تهديـدآميز مـي      50 روزانه حدود    ژنرال رحيمي 
 گويد همه اينها بدان خاطر است كه رحيمـي  وي مي. » تهديد به مرگ شده بود   تروريستي فرقان 

به گفتـه   . باشد  نظمي در ميان نيروهاي مسلح مي       يك فرمانده مصمم و مخالف وجود هر نوع بي        
 معتقد است كه تحت شرايط فعلي حاكم در جامعه، نظم و قاطعيت بهترين              ژنرال رحيمي «منبع  

ترين نيرو در كشور بوده       بنا به گفته منابع نظامي، نيروي دژباني منظم       . »سياست قابل درك است   
 نيروي دژبـاني مـستقر      30 تا   10در شرايط كنوني حدود     . و قادر به اقدام سريع در صحنه است       

  .هاي دولت وجود دارد پليس و وزارتخانهدر پايگاههاي 
  دادگـاه انقـالب    رئـيس ،  مهـدوي كنـي   : الخـروج شـدند      افراد ارتشي از كشور ممنـوع      -ب

اي مبني بر عدم خروج افراد ارتشي از كشور صـادر كـرده اسـت و فقـط كـساني كـه                        بخشنامه
در بخـشنامه آمـده     . توانند از كشور خارج شـوند       هستند مي مجبور به معالجه پزشكي در خارج       

اي بـه دكترهـا اجـازه داده          در تبـصره  . توان از دادستاني كسب كرد      است كه اجازه خروج را مي     
طبـق گفتـه يـك منبـع        .  دستور خروج براي بيماران صادر كننـد       در صورت لزوم  شده است كه    

در طول رژيم گذشته هـم ايـن عمـل      . خبري در قسمت اول اطالعيه مطلب جدي وجود ندارد        
  .در آن موقع مسافرت افراد ارتش با يكديگر با هواپيماهاي غيرنظامي ممنوع بود. شد اجرا مي
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 سرلـشگر ناصـر فربـد     : رود   براي بازديد از لشگر دوم زرهي به اهواز مي          سرلشگر فربد  -ج
 گفت كه بودجه نظامي گذشـته كـه صـرف           ك ارتش طي يك بازديد از اهواز       ستاد مشتر  رئيس

او گفت كه . شود شد اكنون براي امور اجتماعي افراد ارتش صرف مي       خريد اسلحه از خارج مي    
امپرياليزم هميشه به خوزستان نظر داشته و ما بايد با آگـاهي كامـل بـه خنثـي كـردن اقـدامات                      

او . و گفت كه وظيفه ارتش حقظ امنيت در داخل و پاسداري از مرزها اسـت              ا. دشمن بپردازيم 
هـاي    توانـد خواسـته     گفت كه اگر ما نتوانيم از عهده چنين مسئوليتي برآييم، ملـت ايـران نمـي               

او گفت كه اآلن ارتش بايد بيـشتر فعاليـت كنـد زيـرا              . عقيدتي و سياسي خود را گسترش دهد      
ارتش بايد ملت را راضي كنـد و حتـي          . رتش بهتر خواهد بود   استقرار جمهوري اسالمي براي ا    

او گفت ارتش ايران از آن ملت ايران و براي ملت ايران اسـت و مـا بـا                   . براي ملت شهيد شود   
ايدئولوژي ارتش، اسالمي است و اين همان ايدئولوژيي است      . كارهايمان بايد اين را ثابت كنيم     

  .هم ادامه دهنده آن هستيمكه انقالب اسالمي به همراه داشت و ما 
يك منبع خبري گزارش داد كه درگيري      :  درگيري يك واحد ارتشي در نزديكي پيرانشهر       -د

 رخ   با ارتش واقـع در پادگـان جلـديان          بين افراد حزب دمكرات كردستان     1979 ژوئيهدر دوم   
 و   برخورد يك هفته بعد از درگيري بين روستاييان با حمايت حزب دمكرات كردستان             اين. داد

اسـتاندار  .  اتفاق افتـاد    و سردشت  ، مهاباد  با افراد مسلح فئودالهاي پيرانشهر       مرگ  چريكهاي پيش 
 چند روزي است كه به وسيله افـراد          گفت كه روستاي جلديان    ، جمشيد حقگو  آذربايجان غربي 

يك واحد ارتشي براي اطـالع از وضـع، بـه منطقـه             .  محاصره شده است   مسلح حزب دمكرات  
 ادامه داشـت    21زد و خورد تا ساعت      .  قرار گرفت  كراتفرستاده شد كه مورد حمله حزب دم      

يك منبع مطلع گفت كه تحقيقـات بـراي         . و ارتش بعد از اطمينان از اوضاع به پادگان بازگشت         
 در جريـان     بـه پادگـان ارتـش در جلـديان         چگونگي و علت حمله افراد مسلح حزب دمكرات       

 1979 ژوئيـه در سـوم    . او اين مطلب را يك ساعت پس از پايان درگيري اظهـار داشـت             . است
اينطـور گفتـه    .  بحراني اسـت    و پيرانشهر  منبع گزارش داد كه اوضاع در اطراف پادگان جلديان        

كنند   سوزي مي   مين و دستگيري كساني كه اقدام به آتش       شود كه دولت دستور حمله به مهاج       مي
گويد كه درگيري بعد از تيراندازي افراد مسلح حزب            مي استاندار آذربايجان غربي  . را داده است  

بـه  الهـا   كننـد كـه فئود      روستائيان اطـراف ادعـا مـي      .  به طرف واحد ارتشي شروع شد      دمكرات
 گفته كه چرا پادگان ارتش، از فئودالهـا         مرگ حزب دمكرات    يك پيش . كنند  كشاورزان حمله مي  

  به ارتش و سپاه پاسـداران      گويد طبق اطالعات واصله، شوراي انقالب       منبع مي . كند  حمايت مي 
همچنين گزارش شده است كـه پـنج فرونـد          . از بين بردن گروهها را داده است      دستور حمله و    

استاندار آذربايجان  . پرواز كرده بودند تا مردم بترسند و فرار كنند        » هاور« باالي منطقه    كوپتر  هلي
 در جلـديان موضـع گرفتـه و          گفت كه طبق خبرهاي رسيده افراد مسلح حزب دمكـرات          غربي

يك واحد ارتشي براي جستجو به منطقه اعـزام و مـورد حملـه قـرار گرفتـه                  . اند  راهها را بسته  
اند و اين امـر باعـث          گفت كه فئودالهاي اين شهر خود را مسلح كرده         منبعي در پيرانشهر  . است
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) فئودالهـا ( و روسـتائيان چنـد بـار از آنهـا             پيـشمرگان كردسـتان    .ها شده اسـت       نگراني دهاتي 
فئودالها ممانعت كردند و در عوض بر عليـه آنهـا           . هايشان را تحويل دهند     اند كه اسلحه    خواسته

كننـد و     شوند و بعضي از زميندارها نيز كمكشان مـي          فئودالها از پادگان تغذيه مي    . سنگر گرفتند 
. انـد  اند بر عليـه دهقانـان وارد عمـل شـده           مالكين كه اسم خود را مجاهدين گذاشته      تعدادي از   

 با تانك و ديگر تجهيزات دفاعي به دهاتيها حمله كرده و خسارات سـنگيني بـه       پادگان جلديان 
  . خالي از سكنه استگويد كه روستائيان فرار كرده و جلديان خبرنگار مي. بار آورده است

 خـالي شـده و       و صـوفيان   ، تونـد  منبع همچنين گفت كه سه دهكده ديگر به اسامي كوجـه          
  .اند اهالي به كوههاي دور از دسترس مجاهدين و تانكها پناه برده

 10از تـاريخ    ،طبق تصويب شوراي انقـالب    : البي به ارتش   نسبت ندادن اقدامات ضدانق    -    ه
توان به ارتش، ژاندارمري و پليس جمهوري اسالمي ايران اتهام ضدانقالبي زد               به بعد نمي   ژوئيه

اين قانون جديد كـه مـتن آن از راديـو           . توان آنها را دستگير و تنبيه كرد        و در صورت اتهام نمي    
طبق اين قانون كساني كه چنين اتهامي به افراد         .  بوده است  اهللا خميني   تصويب آيت اعالم شد با    

كنند الزم است مدارك و شواهد الزم به همراه نام و فاميل و آدرس خود را                  اين نيروها وارد مي   
د صحت اتهام را ثابـت كنـد،        كند اگر نتوان    شخصي كه اتهام وارد مي    . به دادستاني تحويل دهند   

بايد در مقابل دادگاه حضور يافته و محاكمه شود و در صورت محكوم شدن به نسبت بد دادن                  
در يك قسمت از اين قانون به دادسـتانيهاي انقـالب   . شود به حداكثر دو سال زندان محكوم مي    

اهد و مـدارك و      اوت مهلـت دارنـد كـه شـو         20اسالمي در استانها اطالع داده شده كه آنها تـا           
اتهامات افراد ارتشي، ژاندارمري و پليس را بررسي كرده و نتيجه را بـه دادسـتاني كـل ارسـال                    

قانون جديد خواستار بررسي و دستگيري هر فردي اعم از ارتشي، ژاندارمري و پليس از               . دارند
روز  7افسران مربوطه بايد ظرف مدت . طريق سلسله مراتب قضايي نيروي خودشان شده است  

. شـوند  افسراني كه از اين حكم سـرباز زننـد خودشـان دسـتگير مـي        . اين افراد را تحويل دهند    
 مهلت دارند تا نـام كليـه افـراد مـتهم را در اختيـار                ژوئيه 25دادگاههاي انقالب و دادستاني تا      

نين هر قانوني در دادگاههاي انقالب و دادستاني كه با قوا         . ارتش، پليس و ژاندارمري قرار دهند     
  .جديد مغايرت دارد خود به خود منتفي است

گروهـي از خلبانـان     :  خلبانها تهديد به اعتصاب، در صورت عدم سالمت پـرواز كردنـد            -و
آور محمـد      هواپيمايي درباره حادثه خجالـت     رئيسخطوط داخلي و خارجي يكشنبه گذشته با        

 هواپيمايي، آنها بـه     رئيسدر دفتر   .  و اعتراض به آن صحبت كردند       در فرودگاه مهرآباد   منتظري
همچنـين آنهـا محافظـت    . اين مطلب اعتراض كرده و خواستار رسيدگي فوري به قضيه شـدند           

شان تأمين نشود، اعتصاب خواهنـد   كامل در پروازها را خواستار شدند و گفتند اگر اين خواسته    
 فوراً به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد چرا كه همه پروازها حتـي از               شانآنها گفتند تهديد  . كرد

. كننـد     ها رسيدگي نشود آنها اعتصاب مـي        ولي اگر به اين خواسته     .يك ماه پيش رزرو شده بود     
شـود كـه در       ه برگزار مي   هما در يكشنبه آيند    كنفرانسي به وسيله مسئولين هواپيمايي ملي ايران      
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شود كه مدير هواپيمـايي بـا مقامـات بـاالي             گفته مي . گردد  آنها به خواسته خلبانها رسيدگي مي     
تماس گرفته و خبر اعتصاب و تهديد خلبانها را         ) وزير  نخست (دولتي از جمله مهندس بازرگان    

  .گفته است
  

  246سند شماره 
  1358 تير 14 ـ 1979 ژوئيه 5  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  6996  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  ييآمريكاافول تعداد پوسترهاي ضد: موضوع

  ) تمام متن-محرمانه (-1
 سفارت از ديوارهـاي تهـران و بـساط دستفروشـان خيابـاني نـشان                مأموري اخير   بررس -2
اهللا  يي كه زماني آنچنان زياد بودند كه همپاي پوسـترهاي آيـت          آمريكادهد كه پوسترهاي ضد     مي

پوسترهاي تمام رنگـي قبـل      . ترين پوسترهاي روز نيستند     رفتند، ديگر جزو پرفروش     بفروش مي 
شد جاي خود را به تعداد اندكي پوسترهاي          عموسام سيلي زده مي   كه در تصاوير آن بر صورت       

. اند و حتي اينگونـه پوسـترها نيـز كميابنـد            سياه و سفيد كه بر كاغذهاي ناجور نقش شده، داده         
خـورد و در حـال حاضـر           هنوز بيشترين پوستري اسـت كـه بـه چـشم مـي             پوسترهاي خميني 

  . قرار داردلنين. اي .  و ويگوارا  وي در رقابت تنگاتنگي با پوسترهاي چهپوسترهاي
گوگـوش  .  به بازار فـروش پوسـترها اسـت        آور، بازگشت پوسترهاي گوگوش     مورد تعجب 

 فاسد از ظاهر شدن در راديو       اي است كه بالفاصله بعد از انقالب به عنوان يك شخص            خواننده
  .ه منع گشتزاد يا قطب» زاده گرگ«راديو تلويزيون يعني همان » سزار«، توسط تلويزيون ايران

  لينگن
  

  247سند شماره 
  1358 تير 17 ـ 1979 ژوئيه 8  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7048 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ها نسبت به انقالب طرز تلقي: موضوع

  )متنتمام   ـمحرمانه (-1
تواند مجموعـه نظـرات و        دو گفتگوي اخيري كه با رانندگان سفارت صورت گرفته مي          -2

آمدهاي انقالب ايران به خوبي بيان        هاي موجود ميان عموم مردم ايران را نسبت به پي           طرز تلقي 
  .كند

 يكي از آنها كه به خاطر فشارهاي كاهش نيـرو در آسـتانه انفـصال قـرار دارد و نظريـه                      -3
ها نسبت به آزادي درسـت      خوبي نسبت به انقالب ندارد، او اظهار كرد اعتقاد و طرز تلقي ايراني            

  .مانند حق رانندگي و شركت در مسير اشتباه در يك خيابان يكطرفه است
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جويي را كه انقالب در مردم برانگيختـه، را           او همچنين عدم بردباري انقالب و ميل به انتقام        
عايـد  جويي چـه چيـزي        اي پرسيد از اين انتقام      مورد انتقاد قرار داده و به طرز اديبانه و ماهرانه         

شده است؟ او ضمن پاسخ به سئوال مطروحه از جانب خودش اظهار داشـت كـه تنهـا نتيجـه                    
  . كارگر مسلمان بوده است3000دار يهودي، بيكار شدن   كارخانهاهللا القانيان اعدام حبيب

كـي از    راننده ديگر ضمن آنكه مشكالت جدي را كه اخيراً ايران بـا آن درگيـر اسـت ي                  -4
. پيامدهاي قطعي انقالب عنوان كرد، با اطمينان گفت كه همه چيز سرانجام درست خواهد شـد               

باري، حين عبـور از كنـار يـك رشـته سـاختمانهاي لـوكس آپارتمـاني، صـحبت وي متوجـه                      
بار است كـه بعـضي از ايرانيهـا           گفت اين جنايت    او مي .  در ايران پيش از انقالب شد      عدالتيها  بي
ها پرداخت كننـد در حاليكـه بـسياري از            د صدها هزار دالر بابت قيمت اين آپارتمان       توانستن  مي

تحـت چنـين    . كردند مجبور بودند در خيابانها بخوابند       مردمي كه در همين عمارتها كارگري مي      
عدالتيها هنوز كـامالً   او معتقد بود كه با وجود اينكه اين بي   . شرايطي انفجار غيرقابل اجتناب بود    

  .پذير است نشده ولي بهبود و پيشرفت در اين جهت در حال حاضر امكانبرطرف 
  لينگن

  
  248سند شماره 

  1358 تير 17 ـ 1979 ژوئيه 8  محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7086  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  اوضاع اصفهان: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
.  به سـر بردنـد      مرخصي آخر هفته را در اصفهان       و سورنسون  ين كنسولگري فارل  مأمور -2

  . از مشاهدات فارل استآيد گزارشي آنچه در ذيل مي
.  شهر نسبتاً آرام بود و چهره شهر در اثـر حـوادث زمـستان گذشـته تغييـر نكـرده بـود                      -3

با اين وجود هنوز هم آثار نـاچيزي از        . هاي نظامي بود  كوپتر  هلي هنوز مملو از     فرودگاه اصفهان 
 را  أموران كنـسولگري، اصـفهان    زماني كه مـ   . خورد   امنيتي ويژه به چشم مي     -اقدامات احتياطي 

ونيفورم پليس بر يكه وي (ترك گفتند نگهبان مسلحي را در خيابان باند فرودگاه مشاهده كردند 
  ).هاي انقالب را نپوشيده بود تن داشت و لباس معمول كميته

شدند و بليطهـاي      زرسي مي  را داشتند به طور كامل با      تمام مسافرين كه قصد پرواز به تهران      
محوطـه فرودگـاه هنـوز بـا     . شـد  شـان تطبيـق داده مـي        آنها با پاسپورتها و يا كارتهاي شناسايي      

  .خاردار احاطه شده بود سيم
هتـل  .  سـتاره و هتلهـاي لـوكس عمـالً متروكـه شـده بودنـد               4 و   3هتلهاي  ) محرمانه (-4
ها را كاهش داده بود تا بتواند تمـام مـشترياني را             تن قيم س نيز بر حسب ضرورت چنا     عبا  شاه

  .شدند جذب نمايد كه به شهر وارد مي
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احترامي و گستاخي متداولي كه توسط افـراد كنجكـاو در شهرسـتانها وجـود                  غير از بي   -5
فقـط  . م بود  ك يي از طرف مردم و عليه مأمورين سفارت بسيار        آمريكادارد، بروز احساسات ضد   

مرگ بر  « مرد جوان مواجه شد كه آنها به زبان فارسي فرياد كشيدند             4 و يا    3 با   ارليك مرتبه ف  
 تعداد كمي توريست جهانگرد     در اصفهان . اما وي ديگر شاهد حوادثي از اين قبيل نبود        » شماها

  .اي داشته باشند رسيد كه آنها مشكالت ويژه بود ولي به نظر نمي
 بـه   آمريكـا افرادي در اين بحثها از نقشي كـه         .  همچنين شاهد بحثهاي خياباني بود      فارل -6

رسـد افكـار و       بـه نظـر مـي     . دادنـد    توضيح مي  مستمعينعنوان حامي شاه بازي كرده بود براي        
را به يغما بـرده و سـپس         ثروت ايران و يا بخشي از آن         آمريكااحساسات عمومي اين است كه      

هـايي   گونه صحبتها به خصوص در كنـار دكـه     اين(براي شاه پناهگاه امني به وجود آورده است         
شـد،    از ايران رانده ميشد كه پوسترهايي از شاه را در حاليكه توسط خميني           به كرات شنيده مي   

  . نصب شده بودآمريكاهاي پرچم  ز بود و بر پولها برچسبفروختند، كيف شاه از پول لبري مي
تـر از      از ورود افراد غيرمسلمان به تعدادي از بناهاي باستاني و مكانهاي عبـادي و مهـم                -7

برخورد بازاريـان   . آمد  همه به مسجد جمعه كه در شمال بازار واقع است جلوگيري به عمل مي             
. شـد   نظامي كميته ديده نمي     در شهر عمالً اثري از فعاليت شبه      . بودآميز ن   سرد بود ولي خصومت   

راديـو  . شـد   ونيفورم انقالبي سپاه بر تن داشته باشد هم ديده نمـي          ي حمل كند و      كسي كه سالح  
  .كرد را پخش مي» راك«، موسيقي مبتذل غربي ، برخالف راديو تهراناصفهان

  نگنلي
  

  249سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 17 ـ 1979 ژوئيه 8  6846 0245 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به  ن تهرا ،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
اين گزارش وضعيت حاوي اطالعـاتي در مـورد موضـوعات زيـر             ) محرمانه: ( خالصه -16
، »كنـد   يك ارتش كوچك كفايت مـي     «: گويد  تأديب سربازان متخلف؛ ژنرال بازنشسته مي     : است

اران نيروگاههاي اتمي ناگهـان     ارتش به خارجيها؛ پنهانك   » آمادگي« درباره    فربد سرلشگرهشدار  
  .شوند؛ و ديگر موارد مورد توجه خارج مي

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزئيات-22
شصت افسر وظيفـه كـه هفتـه گذشـته بـه اتهـام برگـزاري                :  تأديب سربازان متخلف   -الف

 : بيشتر ندارنـد هودند اكنون دو را دستگير شده باعتصاب در فرودگاههاي پليس نظامي در تهران      
نامه كتبي مبني بـر اينكـه ديگـر مخـل نظـام نخواهنـد شـد، در                    يكي اينكه با ارائه يك تضمين     



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

542

. هاي خود خدمت آغاز كنند و يا اينكه به خاطر عدم رعايت موازين نظامي اخراج گردند                   پست
، سرپرست دژبان كشور دسـتگير شـده بودنـد، در           اين افسران وظيفه طبق دستور ژنرال رحيمي      

هفته . حاليكه وي شديداً معتقد است كه اعضاء نيروهاي مسلح نبايد وارد صحنه سياست شوند             
. گذشته اعالم شد كه پس از پايان دوره حبس، اين افسران با سوابق معرفي اخراج خواهند شد                

) همـافران (هـاي نيـروي هـوايي         سين و تكن  رش شد كه مقدمات بين رحيمي     در همين حال گزا   
بنا به گفتـه    . اند   شده  فربد سرلشگرصورت نخواهد گرفت و در عوض آنها خواستار مالقات با           

اهد شد به برقراري نظـم و        به توافق برسند، دژباني مجبور خو      منابع مطلع، اگر همافران، با فربد     
  .ديسيپلين در ميان همافران بپردازد

ژنـرال بازنشـسته    » .كنـد   يك ارتش كوچك كفايت مي    «گويد     ژنرال بازنشسته ارتش مي    -ب
 پرسنل براي حراست از مرزهاي ايـن        150000 گفته است كه ارتش مركب از        جهانگير ايرواني 

طاب به جمعي كه توسط حزب سياسي ايران تشكيل شده بود اظهـار             وي خ . كشور كافي است  
جمهور كشور قرار گيرد و رؤسـاي سـتاد و ديگـر              رئيسداشت فرماندهي ارتش بايد در اختيار       

 مقامات ارشد ارتش نيز بايد توسط يك شوراي نظامي تحت نظارت شديد مجلس شوراي ملي              
ار ملت بايد سالح بـه  شدر صورت بروز يك وضع اضطراري، همه اق  وي گفت،   . انتخاب شوند 

 بـا  ژنرال ايروانـي . دنه كوتاه آموزشي خود را آماده نبرد سازردست گرفته و پس از طي يك دو       
تواند از شوروي عبرت بگيرد        سال گفت ايران نيز مي     2500ذكر تاريخچه نظامي ملت در طول       

شـد و     پياده مي  ياستهاي استراتژيك نظامي توسط يك رهبر انقالبي چون تروتسكي        كه در آن س   
 گفـت، بودجـه     آمريكـا وي با اشاره بـه ارتـش        . كس حق تصويب آن را نداشت مگر لنين         هيچ

شود، ولي ايران براي تجهيز ارتش نيرومند جهت حراست از            هنگفتي صرف نگهداري از آن مي     
به او گفته شده بود كـه شـوراي سـربازان نيـروي             . مرزهاي كشور به بودجه چنداني نياز ندارد      

وي معتقـد  . هوايي در حال از هم پاشيدن است كه بنا به گفته خود وي كـاري عاقالنـه نيـست            
است كه اين شوراها، بايد در تمام نيروهاي مسلح تشكيل گردد تا موجبات تغيير كامل ماهيـت                 

تواند نيـروي   وي گفت ايران مي. اهم آورده و ارتش مردمي واقعي را به وجود آوردنظامي را فر 
اي داشته باشد تا در صورت بروز وضع اضطراري سالح به دست گيرند، و افزود كه اين                   ذخيره

وي اظهار داشـت،  . شود  نيز رعايت مي و اسرائيلاستراتژي نظامي در كشورهايي نظير انگلستان    
  . پرسنل براي حراست از كشور كافي است150000در حال حاضر يك ارتش مركب از 

 ناصـر   سرلـشگر  سـتاد،    رئـيس : دهد  ارتش هشدار مي  » آمادگي« در مورد     فربد سرلشگر -ج
 قادر است با هرگونه خطر خـارجي و   گفت لشكر زرهي اهواز ديروز به خبرگزاري پارس    فربد

 گفت روحيه اين لشكر بسيار خوب اسـت و بـه سـطح قبلـي برگـشته                  فربد. داخلي مقابله كند  
ند كه آمـاده    ا   گفت، پرسنل لشكر اظهار داشته     وي در رابطه با رويدادهاي اخير خوزستان      . است

وي گفت، در   . باشند  مقابله با هرگونه عامل مخل امنيت در داخل و خارج از مرزهاي كشور مي             
نتيجه بازرسي مستقيم اين لشكر به اين نتيجه رسيده و آمـادگي و سـطح روحيـه آنهـا مـافوق                     
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ود توانم به طور قاطع و مثبت بگويم كه ارتش ايران به موضع واقعي خ               مي. تصور او بوده است   
  . در اين منطقه دست يافته

كند كـه آيـا دولـت          ستاد اين سئوال را ايجاد مي      رئيسبيانات  ) محرمانه: ( گردآورنده نظريه
خواهان استفاده از ارتش در صورت بروز درگيريهاي ديگر در خوزستان است؟ در اغتـشاشات              

  انقـالب   براي كمك به سـپاه پاسـداران       گذشته از نيروي دريايي تحت سرپرستي دريادار مدني       
  .استفاده شده بود

، وضع و آينـده اتبـاع خـارجي         طبق گفته مقامات وزارت كار و امور اجتماعي       :  خارجيها -د
بنـا بـه گزارشـات واصـله ايـن          . واهـد شـد   مشغول كار در ايران طي دو روز آينده مشخص خ         

 مربـوط بـه كـارگران خـارجي         مـسايل وزارتخانه مشغول بررسي طرحي است كه بر اساس آن          
 تمـام اطالعـات و آمـار مربـوط بـه اتبـاع       بنا به گفته آنها وزارت كـار      . تواند مشخص گردد    مي

مـشي    اتخـاذ خـط   چون ايـن اطالعـات بـه        . كند  وري مي خارجي در حال كار در ايران را گردآ       
 در رابطه با اتباع خارجي كه يا در حال حاضر در استخدام هستند              صحيح توسط اين وزارتخانه   

  .و يا در آينده استخدام خواهند شد، كمك مي كند
پيمانكـاران خـارجي نيروگاههـاي      : شوند   پيمانكاران نيروگاههاي اتمي ناگهان خارج مي      - ه
، وزير انرژي با اظهـار      عباس تاج . اند   كار را در يك مرحله ناقص رها كرده         و اهواز   بوشهر اتمي

وي گفـت   . هـاي مـالي بـوده اسـت         اين مطلب گفت علت اين كار آنها نيز عدم تـأمين هزينـه            
 قبل كشور را ترك كرده و فعاليت در محل نيروگاههاي اتمي بـه              هاي خارجي چند ماه     تكنسين

دولت نيز اعالم كرده است كه پيمانكـاران دو نيروگـاه اتمـي بـدون               . حالت ركود درآمده است   
توانـد پيمانكـاران را از نظـر حقـوقي       دولت مي . اند  هرگونه مشورت قبلي كار خود را رها كرده       

منـابع مطلـع    .  نهايي اتخاذ نشده است     گونه تصميم   بطه هيچ مورد تعقيب قرار دهد، اما در اين را       
چون پيمانكاران  . تواند از حقوق قانوني خود در تعقيب مجرم استفاده كند           اند كه دولت مي     گفته

 تحويل نداده و مـشكالت ديگـري را         خارجي اين نيروگاههاي ناتمام را به سازمان انرژي اتمي        
 تعـدادي از متخصـصين خـود را مـأمور حراسـت از              سازمان انرژي اتمي ايران   . اند  دهپديد آور 

اين متخصصين نيز در حال حاضر در حـال بررسـي ايـن مـسئله               . تسهيالت موجود كرده است   
، ابيفريـدون سـح  . توان از تسهيالت موجود به بهترين نحو استفاده نمـود       هستند كه چگونه مي   

تـوان بـه    ، گفـت نيروگاههـاي اتمـي نـاقص كنـوني را نمـي       سازمان انرژي اتمـي ايـران      رئيس
 افـزود در حـال      سـحابي . نيروگاههاي مولد برق تبديل نمود چون نظام آنها بسيار پيچيده است          

از .  و پيمانكاران هنوز به قـوت خـود بـاقي اسـت     بين سازمان انرژي اتمي حاضر پيمان منعقده  
ها نظر خود     متخصصين ايراني نيز خواسته شده تا در مورد نيمه تمام گذاردن و يا تكميل پروژه              

هاي كنوني    مشي  پس از مشورت با شوراي انرژي سازمان و با در نظر گرفتن خط             .را ارائه دهند  
 گفـت در آينـده سـازمان        سـحابي . سياسي و اقتصادي كشور، تصميم نهايي اتخاذ خواهد شـد         

  .هاي تحقيقاتي متمركز خواهد ساخت  ايران توجه خود را به برنامهانرژي اتمي
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  : مورد توجهمسايل -و
 توسط دانشجويان برگزار شد     آمريكا در برابر سفارت     امروز صبح سه تظاهرات مختلف    ) 1(

كنندگان نسبت به تصميم دولت مبني بر ممانعت از شركت آنها در امتحانات معترض                و شركت 
 نفـر   200 نفر ولي در تظاهرات دوم و سوم به          12در تظاهرات اول تعداد تظاهركنندگان      . بودند
 با رعايـت نظـم و ترتيبـي خـاص            و هرات از تشكيالت خوبي برخوردار بود     اين تظا . رسيد  مي

  .توليد مشكل ننمود
 كه در مراحل نهايي احـداث اسـت، در پايـان نـوامبر جهـت                قم -شاهراه جديد تهران  ) 2(

 متـري   32ايـن شـاهراه چنـد ميليـون دالري شـش خـط              . استفاده عموم گشايش خواهد يافت    
 را  و قـم  كيلومتر احداث شده و در سه نقطه راه قديمي تهران     130باشد اين شاهراه به طول       مي

  .كند  قطع مي
 دانـشور، مطـالبي را كـه دو تـن از افـسرانش بـه               سـرتيپ فرمانده ژانـدارمري كـشور،      ) 3(

ـ              ده بودنـد تكـذيب     مطبوعات گفته و از بحراني بودن وضع حاكم بر جنوب كشور حكايت ران
، وي گفت تنها سخنگوي دولت است كه حق         طي گفتگوي تلفني با روزنامه تهران تايمز      . نمود

عالوه بر اين، در زمينـه سياسـت خـارجي          «. دارد در مورد وضع استانهاي كشور اظهارنظر كند       
  ». انجام اين كار را نداردكس ديگر حق تواند قضاوت كند و هيچ تنها دولت است كه مي

  
  250سند شماره 

  1358 تير 18 ـ 1979 ژوئيه 9  محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7096ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  ارش هفتگيگز: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 ادامه دارد؛ از هم گـسيختگي در فرودگـاه           نشين، ناآرامي   در مناطق كرد و عرب    :  خالصه -2

؛ عفو عمومي نيروهاي مسلح اعالم شد؛ برقراري نظم در ارتش           ؛ آشفتگي در زندان قصر    مهرآباد
  .پايان خالصه. ز استسا هنوز هم مسئله

 ناآرامي در مناطق كردنشين ايران ادامه دارد و طبق گزارشـات در خـالل هفتـه گذشـته                   -3
 واقع در  و يك واحد نظامي از پادگان جلديان   درگيريهايي بين اعضاي حزب دمكرات كردستان     

در نتيجـه ايـن نبردهـا چهـار روسـتاي متروكـه و زمينهـاي                .  رخ داده اسـت    نزديكي پيرانشهر 
 مدعي اسـت كـه ايـن نبردهـا ناشـي از             حزب دمكرات كردستان  . كشاورزي آنها سوخته است   

انـد،    گيري زمينهايي كه در دوره پهلوي از دست داده         براي بازپس » دار  فئودالهاي زمين «تالشهاي  
بررسـي  . باشد و دولت موقت ايران را به پشتيباني از فئوداليسم در برابر روستائيان متهم كرد                مي

 مشكل است و ممكن اسـت نبردهـا از آنچـه كـه در گزارشـات                 ابعاد واقعي حوادث كردستان   
 اعـضاي   در يكي از گفتگوهاي اخير با يكي از       . تر و شديدتر باشد     شود، گسترده   رسمي ادعا مي  
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كه در ماه قبل، بعد از نبردهاي نقده رسماً از آنجا ) ماند  نام وي محفوظ مي    (كميته امداد طالقاني  
او مـدعي  . انـد  بازديد كرده، به مقام سياسي گفته شد كه در آنجا بيش از يكهزار نفر كشته شـده          

» .زنان پير كرد و كودكاني بودند كه نتوانـستند فـرار كننـد         مردان و   «شدگان از     شد كه اكثر كشته   
  .هاي اخير بوده است  صحنه ناآراميهمچنين استان خوزستان

كننـدگان    ، شصت و هشت نفـر از حملـه         در اهواز   به دنبال يك حمله به مسجد انصاري       -4
اهللا   آيـت . انـد   داده   شعار مي  كنندگان بر عليه استاندار مدني         كه حمله  شود  گفته مي . دستگير شدند 

 رهبر مذهبي اقليت عربهاي ايران گفته است از نظر او قرارداد صلحي كه در مـاه ژوئـن              يخاقان
حلي منعقد شد، تا هنگامي كه دولت موقت در اجراي تعهدات خـود             بين جامعه او و مقامات م     

الخصوص بـه خـاطر       خاقاني، علي . در قرارداد هيچ كاري انجام نداده است، باطل و بالاثر است          
 دستگير شده بودند و  هفته پيش در خرمشهر6 در آزادي اعرابي كه در ارتباط با درگيري          رقصو

 كه مسئول وارد آوردن جراحات و خسارات بـه جامعـه اعـراب هـستند،                عدم استيضاح كساني  
  .شاكي بود

اهللا   ، پـسر رهبـر مـذهبي آيـت         ژوئن، يك گروه مسلح به رهبري محمد منتظـري         30 در   -5
 قـبالً تـالش     احمـد منتظـري   . ي چندين ساعت مختل نمود     را برا  ي، كار فرودگاه مهرآباد   منتظر

كرده بود تا از كشور خارج شود، ولي به علت منقضي شدن اعتبار پاسپورت و نداشـتن اجـازه                   
ام دوازده مـرد     در واكنش نسبت به اين اقـد       منتظري. خروج، مقامات فرودگاه جلو او را گرفتند      

آورده و با زور سالح تمامي مسافرين يك هواپيما را پياده كرد تا بـه وي                » مهرآباد«مسلح را به    
مطبوعـات گـزارش    . العمل عمومي نسبت به اين حادثـه شـديد بـود            عكس. اجازه خروج دهند  

 ارسـال نمـوده و طـي آن         نـي اي بـه خمي     نامـه ) هويتشان ذكـر نـشده    ( بازرگان   200دهد كه     مي
ي به خاطر رفتار فرزندش     اهللا منتظر   آيت.  به ايران و محاكمه وي شدند      خواستار احضار منتظري  

  كه اينـك در ليبـي      نتظريم. خواهي عمومي منتشر و اقدام او را محكوم كرده است           يك معذرت 
 دفتـر   رئيس» احمد شهاتي «كنندگان در آن ميهمان       است، در يك كنفرانس مطبوعاتي كه شركت      

  .باشند، شركت كرده است  ميروابط خارجي ليبي
 به پلـيس و ژانـدارمري دسـتور داد كليـه      دادستان عمومي تهران   ژوئن شهشهاني  30 در   -6

حلي بـراي مـشكل       گردد، تا پيدا شدن راه      اقدامات قانوني را كه منجر به تعقيب و دستگيري مي         
اين دسـتورالعمل گـام ديگـري از تالشـهاي          . ، متوقف نمايند  كننده زندان قصر   تعيين نهاد كنترل  

.  بـود   براي كسب قدرت بيشتر در داشتن اختيـارات قـانوني مـنظم بـر زنـدان قـصر                  شهشهاني
 مدعي بود كه تعداد مجرمين عادي بسيار بيشتر از آن است كه بتوان آنها               دادستان عمومي تهران  
جـايي كـه ادعـا       (ت انقالبـي زنـدان قـصر      تر شهري جاي داد، اما مقاما       را در زندانهاي كوچك   

. كردنـد  ، از پذيرش آنان امتنـاع مـي  )شوند  زنداني سياسي نگهداري مي2000شود در حدود    مي
در يك گفتگو با يك افسر راهنمـايي و        . ها را جدي گرفته است       دستورالعمل ظاهراً پليس تهران  

شود كساني كه درگير      فارت گفته شد؛ در مدتي كه بخشنامه اجرا مي        رانندگي، به مقام سياسي س    
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باشـند، بازداشـت    تصادفهاي خطرناك اتومبيل در حدي كه معموالً نيازمند اقدام پليس است مي          
غيرمـسئول و كـساني كـه تنهـا منطقـشان           « بنـام     از مسئولين زندان قـصر     شهشهاني. گردند  نمي

  .ياد كرد» هايشان است سالح
به دنبال مـذاكرات انجـام      :  ژوئيه، دادستان عمومي با نقض دستورالعمل قبلي گفت        3 در   -7

شده، به پليس و مقامات قضايي گفته شده كه رسيدگي به امور حقوقي را به طور عـادي ادامـه                    
 و  ين زنـدان قـصر    مسئوليت، صداقت و ايمان انقالبي مـسئول      «بخشنامه صادره از دفتر او      . دهند

در حـالي   . كنـد   مـي تأييـد   » پاسداران انقالب اسالمي را كه سربازان مـسئول و واقعـي انقالبنـد            
تطهير نموده است كه همـين   » صادق و مسئول  « را با القاب     دادستان عمومي مقامات زندان قصر    

 مـورد دسـتگيري و زنـداني        29 نون وكالي ايران  داد، كا   چندي پيش به آنها عناوين ديگري مي      
كـانون  . نمايـد   را ذكر نموده و صحبت از نقض قانون و حقوق بشر مي           » مبارزين انقالبي «كردن  

روزنامـه  . انـد   هايشان و وكيلـشان محـروم شـده         گويد كه زندانيان از حق مالقات با خانواده         مي
اند را مستقيماً نقل كرده و         شكنجه شده  اند در زندان قصر      سخن دو زنداني را كه مدعي      آيندگان

  .اند آورده است نام عده ديگري را كه ظاهراً شكنجه شده
، در تالش به منظور جلب اعتماد نيروهـاي امنيتـي سـابق، قـانون عفـو                  شوراي انقالب  -8

گونه شـكايت يـا        ژوئيه، ديگر هيچ   10عمومي جديدي را به تصويب رساند كه طبق آن بعد از            
اتهامي بر عليه نيروهاي مسلح، شهرباني، يا ژاندارمري، توسط مقامات قضايي مـورد رسـيدگي               

خواهد بر عليه عضوي از نيروهاي مسلح ايـراد اتهـام             به عالوه، كسي كه مي    . واقع نخواهد شد  
نتواند اتهام خود را قاطعانه اثبات نمايد، ممكن است خودش به جرم اداي شـهادت               نمايد، اگر   

 اوت فرصت داده شده تا تحقيقات خود        24به مقامات استانها تا     . دروغ تحت تعقيب قرار گيرد    
  .هاي بالتكليف به پايان برسانند را در مورد پرونده

يگاههاي پليس به اتهام برپا كـردن        ژوئيه در پا   3دار ارتش در       درجه 60 در جبهه نظامي؛     -9
، كه   اميررحيمي ]سيد [سيفدستور بازداشت توسط فرمانده دژباني، بنام       . تحصن دستگير شدند  

بـا ايـن حـال،      . خواسته است خود را به عنوان فردي شديداً منضبط بشناساند، صادر شده بـود             
اش، به دستگيرشدگان اين امكان را داده است كه           رسختانه اوليه ژنرال با كوتاه آمدن از موضع س      

يا به سر كار خود برگردند، مشروط به دادن تعهد كتبي مبني بر عدم تخطي از انـضباط نظـامي،       
داران تحصن خـود را بـه         نشده، درجه  تأييد   طبق اظهارات . يا در غير اين صورت اخراج گردند      

خواست در يك دوره آموزشي شـركت كننـد،           ز آنها مي  منظور اعتراض نسبت به دستوري كه ا      
در اين اواخر، اين اولين باري نيست كـه ارتـش از اجـراي دسـتورات امتنـاع      . آغاز كرده بودند  

 است، به مأمور سياسي سفارت گفت كـه هنـگ           سربازي كه محل خدمتش در همدان     . ورزد  مي
زده كردنـشين،     ت حركت به سـوي شـهر آشـوب        او از دستوراتي كه در حدود ده روز قبل جه         

فرمانده هنگ، صراحتاً از اجراي فرمان خودداري نكـرده         . ، داده شده بود، سرباز زده است      قروه
ايـن  . ؛ بلكه هر روز عذر جديدي آورده است       )كنم به صراحت رد نكرده است         تأكيد مي (است؛  
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گونـه     هم پايگاه را ترك نكرده است و هـيچ         هنگ پس از بيش از يك هفته تعلل ورزيدن هنوز         
  .صورت نگرفته است) در مورد آن(اقدام انضباطي هم 

اند كه در صورت عدم       تهديد نموده ) ها  تكنسين( در همين حين همافران نيروي هوايي        -10
.  دست بـه يـك اعتـصاب سراسـري خواهنـد زد            موافقت دولت موقت با ليست تقاضاهايشان،     

اعتبار كردن آنان هستند، از شوراي        در حال توطئه براي بي    » عوامل پليد «ا كه   همافران با اين ادع   
را به رسـميت شـناخته و بـه آن          » شوراي مركزي كاركنان نيروي هوايي    «اند كه      خواسته انقالب

اين بيانيه همچنين از مقامات     . عات را بدهد  هاي موجود در بخش ضداطال      اجازه بررسي پرونده  
همـافران را مـشخص و كليـه        ) شـغلي (خواسـته اسـت كـه موقعيـت و مقـام            ) نيروي هوايي (

هاي مربوط به پرسنل نيروي هوايي را جهت بررسي و تـصويب بـه شـوراي مركـزي                    بخشنامه
 بـر ناديـده گـرفتن       وزير به اين تهديد همافران با درخواست از آنان مبنـي            نخست. ارسال دارند 

چند ماهي است كه گزارشات     . در موقعيت كنوني پاسخ داده است     » منافع گروهي و خصوصي   «
منـابع زيـادي   . و شايعاتي از رقابت و مخالفت همافران با افسران در نيروي هوايي، جريان دارد     

يي هـا  اند كه بين اين دو گروه و بخصوص بين همافران و خلبانـان نيـروي هـوايي تـنش          مدعي
  .هاي مختلفي به نقطه بحراني خود رسيده است وجود دارد، كه در موقعيت

  لينگن
  

  251سند شماره 
  1358 تير 18 ـ 1979 ژوئيه 9  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7127  تهران،آمريكاسفارت : از
  7057تهران : مرجع

  نكاتي درباره وقايع تبريز: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
از ) مانـد   نـام او محفـوظ مـي      ( متن زير شامل يادداشـتهايي اسـت كـه مـشاور اسـتاني               -2

  . در مورد حوادث اخير اين شهر نوشته است در تبريزآمريكاكنسولگري 
 طـي   ، تبريز »شريعتمداري«و  » خميني« به جز چند برخورد شديد بين گروههاي طرفدار          -3

زيون دوباره به مدتهاي كوتاه، توسـط گـروه مـسلح           مركز تلوي . ماه گذشته نسبتاً آرام بوده است     
كـه بـه عـدم پخـش        ) طرفـدار شـريعتمداري   (»  ايران حزب جمهوري خلق مسلمان   «وابسته به   

ن كـار را بـراي      تلويزيون اي . (مناسب تظاهراتشان از تلويزيون اعتراض داشتند، به اشغال درآمد        
هـاي    ، عكـس  خمينـي ) امـام (دهـد كـه هـزاران تظاهركننـده بـه جـاي عكـس                 اين انجـام مـي    

نماينـدگان   ( و مـدني   اهللا قاضي   رقابت چشمگيري مابين آيت    ).نمايند   را حمل مي   شريعتمداري«
از يك سو و بسياري از مالهاي مهم و بزرگ از سوي ديگر وجود              )  در تبريز  مخصوص خميني 

بيـشتر مـردم   . هاي آنان برخوردهاي مسلحانه وجـود داشـته اسـت     مابين تعدادي از كميته  . دارد
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آنهـا  . شـوند   و گروههاي چپ كشيده مي    » شريعتمداري«ان به سوي    منفعل شده و بسياري از آن     
بعد . دهند  حساسيت شديدي نشان مي   » شريعتمداري«احترامي يا توهين به       نسبت به هرگونه بي   

شـد،  » شـريعتمداري «نسبت بـه    » قم«ر شهر   از مخالفتها و توهينهايي كه حدود سه هفته قبل، د         
ها را بسته و همانطور كه        مغازه» مرند«شهر تبريز كامالً در آستانه انفجار قرار گرفت، مردم شهر           

زدنـد، آمدنـد تـا بـا پيوسـتن بـه تبريزيهـا دنيـا را بـه خـاطر حـرف                         تعدادي از آنها فرياد مـي     
زده شده بود، ويران نمايند؛ اما در اثر فرمان تلفنـي           » رهبر مذهبيشان «آميزي كه نسبت به       وهينت
  .آرامش را حفظ نمودند» شريعتمداري«

حالـت انفعـال در     . كاري خوب نيـست      عقيده بر اين است كه استاندار جديد براي هيچ         -4
 شور و حرارت سابق را جهـت شـركت در گروههـاي راهپيمـايي از                مردم: همه جا شيوع دارد   

بـا  » قاضـي «داران خيابـان اصـلي مـشاهده نمودنـد كـه                هنگامي كه مغازه  . دهند  خود نشان نمي  
نمايـد،   تر از صد نفر، بـه حمايـت از دادگاههـاي عـدالت اسـالمي راهپيمـايي مـي                  جمعيتي كم 

 هزار نفري را بـراي      20 الي   10يمايي در حدود    توانند راهپ   تنها چند حزب مي   . شان گرفت   خنده
  .مقصدي سازماندهي نمايند

اولـين  .  براي عموم در دو هفته گذشته، صدر اخبار، پاكـسازي در دانـشگاه بـوده اسـت        -5
دومـين ليـست كـه هفتـه پـيش          .  دانشجو بود  50 كارمند و    10 استاد،   12ليست اخراجها شامل    

 دانـشجو و چنـد      40،  ) بودنـد  ين اسـتاد رشـته انگليـس      سه نفرشا ( استاد   11انتشار يافت شامل    
. شـود   دانشگاه آماده يك اعتـصاب مـي      . سومين ليست، اين هفته منتشر خواهد شد      . كارمند بود 

كنند كه مسلمانان افراطي كميته پاكسازي درصدد ايجاد خالئـي در سيـستم         دانشگاهيان فكر مي  
  .آموزشي دانشگاه هستند

  )دكتر وفائي(» آيندگان«و » كيهان«ايندگان  توقيفهاي اخير، شامل نم-6
بيـشتر بـه    (شـود     منتـشر مـي   ) به طور روزانه يا هفتگي    ( اگر چه چند نشريه تركي زبان        -7

در » جـان حـزب دمكـرات آذرباي    «و احزابي همچون    ) تفكرات كمونيستي و ناسيوناليستي تركي    
در » چپ«اي  گروهه.  احساسات ناسيوناليستي قوي نيست    حال تجديد سازمان هستند، در تبريز     

گران از آنـان  رتـوجهي از روشـنفكران و كـا    اند و تعداد قابل دهي شده همه جا به خوبي سازمان  
  لينگن                                                                                                .نمايند حمايت مي

  
  252سند شماره 

  محرمانه
  1358 تير 18 ـ 1979 ژوئيه 9  6846024779: شماره گزارش

  .سي.  واشنگتن دي،عات دفاعيسازمان اطال: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
   گزارش وضعيت ايران:موضوع

اين گزارش وضعيت حاوي اطالعات در خـصوص عنـاوين زيـر            ) محرمانه: (خالصه -16
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ند، ادامه كار دادگاههـاي انقـالب،       رسا   روحانيون برجسته را به قتل مي       در تهران  فرقان: باشد  مي
اليحه مطبوعات، همافران نيروي هوايي، انفجار خطوط لوله و گاز در جنـوب ايـران، حـوادث                 

  .گوشه و كنار ايران
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزئيات -22
 يكـي از    تقي حـاج طرخـاني    : رساند  مي روحانيون برجسته را به قتل        در تهران   فرقان -الف

، كه تظاهرات مـساجد را بـر عليـه شـاه پيـشين ترتيـب داده و                  اهللا خميني   دوستان نزديك آيت  
 مـسئوليت ايـن    گروه فرقان .  با گلوله به قتل رسيد     1979كرد، شب شنبه هفت ژوئيه        رهبري مي 

  .قتل را به عهده گرفته است
 اين حمله مورد ديگري از جريان رو بـه رشـد ترورهـاي              -1 )محرمانه (:كننده  نظريات تهيه 

رسد كه آنها قادر باشند هر كسي را بخواهند شناسايي كـرده و مـورد                 به نظر مي  . باشد   مي فرقان
انـد و بـه نظـر         ان تا حدود هفتاد و پنج درصـد موفـق بـوده           آنها در محالتش  . هدف قرار بدهند  

رسد   به نظر مي  . كنند    ريزي مي   رسد كه اين ترورها را به فاصله سه تا چهار هفته از هم برنامه               مي
دهـد تـا هـدف ديگـري را انتخـاب كنـد، طـرح                 كه اين ميزان كم فعاليت، به گروه فرصت مي        

هاي عمومي فروكش كرد،    از حمالت قبلي در رسانه     عمليات را بريزد و وقتي كه تبليغات ناشي       
روش كارشان مـؤثر اسـت و آشـكارا نيروهـاي پلـيس و نيروهـاي مـدافع                  . ضربه خود را بزند   

 ژوئيه بـه ايـن مـسئله        9 يكي از عناوين خبري جالب       -2. انقالب را گيج و عاجز ساخته است      
گيـرد و از آن بـه          ژوئيه را به عهـده مـي       7يت ترور    مسئول اختصاص يافته است كه هنوز فرقان     

  . ي بوده استاصغر طرخان شود كه قرباني مورد نظر علي تصور مي. كند عنوان يك اشتباه ياد مي
ديروز مسئولين حكومت ايران اظهار داشتند كه در آينـده          :  ادامه كار دادگاههاي انقالب    -ب

 اداره محاكمـات را در دسـت بگيـرد، دادگاههـاي انقـالب              ت دادگـستري  به محض اينكه وزار   
، وزيـر دادگـستري،     آقاي سيداحمد صدر حاج سيدجوادي    . اسالمي كشور فعال خواهند گشت    

 نگـه داشـته     افرادي كه اكنون در زنـدان اصـلي قـصر         : در يك مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت     
دادگاههاي . شوند، به جاي دادگاههاي انقالب توسط مسئولين حكومتي محاكمه خواهند شد مي

تاريخي براي انحالل   . اند   نفر را به اعدام محكوم ساخته      315انقالب از انقالب فوريه تا به حال        
 و فقط در مقابل شـوراي       دادگاههاي انقالب كه خارج از چارچوب دستگاه حكومتي قرار دارد         

 بيان داشت هنگـامي  جوادي. باشد، تأمين نشده است     حاكم بر كشور مسئول مي      اسالمي انقالب
نـد  كه دولت كارها را در دست بگيرد، دادگاههاي انقالب يكـي پـس از ديگـري منحـل خواه                  

اي براي رسـيدگي بـه جـرائم         ماه گذشته، رژيم انقالبي اعالم داشت كه دادگاههاي ويژه        . گشت
 خواهـد   تأسـيس و همچنين خرابكاري، جرائم مربوط به مواد مخدر و جاسوسي           » ضدانقالبي«

كـه سـه تـا از آنهـا روز        اين دادگاهها   : در، دادستان ايران، ديروز اظهار داشت     ص  اهللا بني   فتح. شد
ايـن  :  افـزود  صـدر   بني.  اداره خواهند شد   شنبه شروع به كار نمودند، زيرنظر وزارت دادگستري       
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  . دادگاهها بسياري از وظايف دادگاههاي انقالب را به عهده خواهند گرفت
چنـين اظهـاراتي     تأكيـد    اميان اينكه وزير دادگستري ب    در اين   ) محرمانه: (كننده  نظريات تهيه 

اي خيلـي دور از واقعيـت         هر چند چنين برنامه   .  امري است رضايتبخش و خشنود كننده      ،نمايد
  .باشد مي

حدود دويست تن از نويسندگان، گزارشگران، مترجمين، سردبيران و         :  اليحه مطبوعات  -ج
 و آقـاي    وزيـر مهـدي بازرگـان        خطاب به نخـست    اي  معاونين سردبيران با امضاء نامه سرگشاده     

، وزير ارشاد ملي نسبت به برخورد نادرست و موذيانه كابينه با اليحـه مطبوعـات                ناصر ميناچي 
در اين نامه ادعا شـده اسـت كـه ايـن اليحـه مطبوعـات درسـت مـشابه                    . اعتراض كرده بودند  

ه توسط رژيم قبلي تهيـه شـد و متكـي بـه قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي                     اي بود ك    اليحه
 جداگانه اعالم نمود كه تا زماني كه قـانون اساسـي            به عالوه كانون نويسندگان تهران    . باشد  نمي

  .به تصويب نرسيده هيچ اليحه مطبوعاتي را نخواهد پذيرفت
 از گفتگو با مأمورين نظامي تحصني را كه قرار بود صـورت              همافران نيروي هوايي پس    -د

  ). رجوع كنيد6846024679: به گزارش اطالعاتي شماره(پذيرد، لغو كردند 
هـاي    هاي اخبار از درگيـري      شنويم كه برنامه    ما هر روزه مي   : و كنار ايران      حوادث گوشه  - ه

ـ            مسلحانه راي بـه دسـت گـرفتن قـدرت         اي كه بين بسياري از جناحهاي مختلف درون حزبي ب
اي بـه درج خـشونت در          با چاپ مقاله   مطبوعات امروز انگليس  . دهند    گيرد، خبر مي    صورت مي 

شـويم، كـه تعـدادي از         اگر ما از حوادث متعددي مطلع مي      . اند     پرداخته  و جلديان  ، مشهد تبريز
آميـز    رسند، ولي استنباط كلي ما بر اين است كه حوادث خـشونت              حوادث به گوش ما نمي     اين

رسد كه هيچ نيروي حكومتي يا فردي كه بتواند از گـسترش ايـن                اند و به نظر مي      رو به افزايش  
آيد كه آيا ايران  براي تعدادي از مردم اين سئوال پيش مي. حوادث جلوگيري بكند، وجود ندارد    

   دومي خواهد شد؟لبنان
  

  253سند شماره 
  1358 تير 19 ـ 1979 ژوئيه 10  سري

  1785ـ ، آلمان مركز فرماندهي نيروهاي آمريكا در اروپا: از
   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : به

   در اروپاآمريكاصه گزارش اطالعاتي فرماندهي نيروهاي خال: موضوع
 شامل چهار بخـش      در اروپا  آمريكاخالصه تلگرام اطالعاتي دهم ژوئيه فرماندهي نيروهاي        

  :زير است
  )سري(فعاليت ماهواره عكاسي :  اتحاد جماهير شوروي-1
  )محرمانه(رويدادهاي داخلي :  داخلي-2
   و كاناداخصوص بريتانياه  ب)سري، غيرقابل رؤيت براي بيگانگان( رويدادهاي مهم ديگر -3
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  )بندي بدون طبقه(ثابت، :  حالت خبر و هشدار-4
تغييرات جديـدي در برنامـه كلـي پرتـاب          : اتحاد جماهير شوروي  )  تمام بندها  -سري( -1

 و ژوئـن، اتحـاد      يدر خالل ماه م   .  صورت گرفته است    شناسايي شوروي  -هاي عكاسي   ماهواره
 درجه شـامل سـه مـاهواره        81ميل  اي ماهواره عكاسي با زاويه        سابقه   تعداد بي  جماهير شوروي 

معموالً هـر   . مطالعه و كشف منابع زميني و دو ماهواره با قدرت تفكيك كم به فضا پرتاب كرد               
هـاي بـا قـدرت     سال در فصل بهار، يك ماهواره مطالعه و كشف منابع زميني و يكي از ماهواره          

 درجـه بـا مأموريـت    81شوند و هر دو ماهواره داراي زاويه ميـل   تفكيك كم به فضا پرتاب مي  
افزايش تعداد پرتابهاي مربوط به مطالعـه و كـشف منـابع زمينـي              . باشند  بررسي منابع زميني مي   

 را به فعاليتهاي كشاورزي و به طور مشخص محصول گنـدم نـشان        محتمالً عالقه زياد شوروي   
طبـق  .  اسـت  رج از شـوروي   دهد كه هر دوي آنها در ارتباط با نظارت و بررسي بر منابع خا               مي

 شوروي متحمل كاهش اساسـي در محـصول گنـدم           1979هاي غيرمستقيم در سال       گيري  نتيجه
توانند همـراه بـا مـشاهدات فـضانوردي از ايـستگاه       الذكر مي هاي فوق   ماهواره. خود شده است  

منابع جهاني گندم بكار    گيري    ها و همينطور براي اندازه      مداري ساليوت براي ارزيابي اين كاهش     
هاي عكاسي با قـدرت تفكيـك متوسـط           در مورد پرتابهاي نظامي مربوطه، برنامه ماهواره      . روند

اعتقاد بر ايـن    .  ادامه پيدا كرده است    ياي است كه از هفدهم ماه م         شناسايي -تنها برنامه عكاسي  
هـاي عكاسـي    تماست كه ماهواره با قدرت تفكيك متوسط كه در اصل مشابه نسل اوليـه سيـس             

است، با اين تفاوت كه در ارتفاع باالتري پرواز كـرده و در نتيجـه از قـدرت تفكيـك كمتـري                      
را ) اسـتريو (برخوردار است، اما به دليل تغيير در نصب دوربين توانايي پوشش بـا دو دوربـين                 

پرتاب صورت   4 پرتاب انجام شده، اما از ماه آوريل تاكنون          5 تنها   1979با اينكه تا سال     . ندارد
تكميـل  » هـايزر « سيـستم  گرفته و احتماالً اين سيستم با قدرت تفكيك متوسط كه با نـسل دوم    

سيـستم اخيـر نخـستين منبـع كـسب          . گـردد    مـي  1شده است، جايگزين سيستم قديمي هايزر       
  .  بوده است1969اطالعات در شناسايي عكاسي نظامي از سال 

   آژانس امنيت ملي- آژانس اطالعاتي وزارت دفاع: منبع خبر
 يك عفو عمومي شامل كساني كه در رژيم      اهللا خميني    ديروز آيت  ) تمام بندها  -محرمانه( -2

اند به استثناي آنها كه مرتكب قتل، شكنجه و چپاول اموال عمـومي               گذشته مرتكب خالف شده   
عفو عمومي مزبور شامل حال هزاران كارمند دولت و افـراد           . شده بودند، اعالم كرد   ) الالم  بيت(

اكنون تحت رسيدگي و بازجويي و تعدادي كه از قبل در زندان هـستند،                  نيروهاي ارتش كه هم   
شـده  اي كه به دنبال انفجار روز شنبه شروع شد مهار             سوزي  ، آتش در استان خوزستان  . باشد  مي

سوزي   سازد كه آتش    هاي مخالف در تهران خاطرنشان مي       اگرچه گزارش يكي از روزنامه    . است
سـوزي حاصـل از آن در روز شـنبه دومـين              انفجار يادشده و آتش   . مجدداً گسترش يافته است   

  . باشد اقدام خرابكاري در خوزستان طي سه روز گذشته مي
وئيه لوله اصلي آب تغذيه كننده بندر امـام         از طرف ديگر طبق گزارشاتي، در تاريخ چهارم ژ        
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اگر گروههاي قومي عـرب مخـالف قـصد داشـته           . نژاد منفجر گرديد     توسط افراد عرب   خميني
اي جـدي و      باشند كه از طريق مبارزه به شيوه خرابكاري سر به شورش بردارند، محتمالً مسئله             

خوزستان بدون اغراق داراي هزاران مايل لوله       . مقابله خواهد بود  مشكلي براي حكومت جهت     
تواننـد هـدف اقـدامات        ات نفتي است كه بـه آسـاني مـي         تأسيسنفتي غيرقابل حفاظت و ديگر      

 فرمانـده دژبـان را از   در صحنه سياسي، ديروز وزير دفاع، ژنرال رحيمي . خرابكارانه قرار گيرند  
اي در سـطح امـراي ارتـش بـراي خلـع او                بعداً اظهار داشت كه توطئه     رحيمي. كار بركنار كرد  

 ايـن   با توجه به اينكه كسي دستگير نشده اين امكان وجود دارد كه رحيمي            . وجود داشته است  
 ژنـرال رحيمـي   . اش، از خـود سـاخته باشـد          مقابـل بركنـاري    اي در   توطئه را بـه عنـوان بهانـه       

دهند كه يكـي     ، نشان مي  اش را مورد اعتراض قرار داده و گزارشات مطبوعات از تهران            بركناري
مبارزه بين ژنرال   .  از كار بركنار نخواهد شد     يمي گفته است كه رح    اهللا خميني   از سخنگويان آيت  

. باشد  ترين برخورد توسط نيروهاي مسلح بعد از انقالب فوريه مي            و وزير دفاع بحراني    رحيمي
 را بـه سـر كـار برگردانـده اسـت،             رحيمـي  خمينـي ) امام(اگر گزارشات موجود مبني بر اينكه       

حقيقت داشته باشد، اين مسئله قدرت و اقتدار وزير دفاع را كاهش خواهد داد و احتماالً منجر                 
دهد كـه   به نوعي خرابي در سلسله مراتب متزلزل كنوني ارتش خواهد شد و بار ديگر نشان مي              

  . واقعي در ايران در دست چه كسي استقدرت
 و فرمانـدهي نيروهـاي      ، آژانس اطالعاتي وزارت دفاع     تهران -دفاعيدفتر وابسته   : منبع خبر 

  . مطبوعات و2، ركن  در اروپاآمريكا
  : رويدادهاي مهم ديگر. ) و كانادا به ويژه بريتانيا- غيرقابل رؤيت براي بيگانگان-سري( -3

ناو، يك فروند ناوچه جنگي تنـدرو،         يك فروند رزم  : اتحاد جماهير شوروي  . محرمانه -الف
روب و يك فروند كشتي نفتكش در    كي و آبي، يك فروند كشتي مين      يك فروند ناو عمليات خا    

 به سمت جنوب ديـده شـدند كـه ممكـن اسـت يـك نيـروي               »تسوسيما«حال حركت از تنگه     
اطالعـاتي  سـازمان   : منبع خبر . ( باشد  در اقيانوس هند   هاي پايگاه شوروي    جايگزين براي كشتي  

  )وزارت دفاع
اتحـاد جمـاهير    )  و كانـادا    بـه ويـژه بريتانيـا      - غيرقابل رؤيت بـراي بيگانگـان      -سري( -ب

 در منطقه سمي پاالتينـسك     ژوئيه   7اي زيرزميني در تاريخ       شوروي يك آزمايش هسته   : شوروي
اين نهمين آزمايش مكشوفه    . شود  قدرت اين انفجار يك صدوسي كيلوتن برآورد مي       . انجام داد 
  )سازمان اطالعات وزارت دفاع: منبع خبر. ( بوده است1979در سال 
 يـك فرونـد موشـك    در تـاريخ نهـم ژوئيـه شـوروي        : ير شـوروي   اتحاد جماه  )سري( -ج

 مستـشاري  :منبع خبـر . (پرتاب كرد» كامچاتكا«به » تورنتو« از SS -19پيما از نوع      بالستيكي قاره 
  )دفاعي
چنـد سـرباز سـوري       اي واقع در ده كيلومتري آلپـو         در منطقه  )بندي  دون طبقه ب (: سوريه -د

شورش كرده و يك اردوگاه نظامي را به اشغال خود درآوردند كه ده نفر كـشته و چنـدين نفـر            
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جنگ خياباني بين نيروهاي سوري و سازمانهاي اسالمي و سربازان شورشـي در             . زخمي شدند 
  . به وقوع پيوستآلپو

  .مطبوعات: منبع خبر
گونه تغييري در وضعيت خبر و هـشدار          هيچ: وضعيت خبر و هشدار   : )بندي  بدون طبقه ( -4

  ).2 ركن - در اروپاآمريكافرماندهي نيروهاي : منبع. ( وجود ندارد79 ژوئيهبراي امروز دهم 
  

  254سند شماره 
  مانهمحر

  1358 تير 20 ـ 1979 ژوئيه 11  6846 0238 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
  :اين گزارش وضع ايران، اطالعاتي را راجع به اخبار زير در بردارد) محرمانه: (هخالص -16

 بـا ايـران، اغتـشاش در شهرسـتانها، توقـف رونـد              ، مخالفت عراق   با خميني  ديدار بازرگان 
  .خبرگانقانوني امور قضايي و انتخابات مجلس 

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (: جزييات-22
وزير ايـران قـرار       ، نخست  گزارش داده است كه مهندس بازرگان       روزنامه تهران تايمز   -الف

 در حضور رهبر انقالبي و معنوي ايـران  اش و شوراي انقالب است در جلسه مشتركي كه كابينه  
. شود قدرت كامل براي اداره مملكت را بـه دسـت آورد           تشكيل مي  اهللا خميني   اهللا روح   امام آيت 
قرار بـود ديـشب   )  مردميشوراي موقت( و كابينه وي به اتفاق اعضاي شوراي انقالب  بازرگان

براي ايـن مالقـات نـه       .  با امام مالقات كنند اما اين مالقات تا صبح امروز به تعويق افتاد             در قم 
 بـه همـراه چنـد تـن از          شنبه گذشته، بازرگـان     سه. علتي ذكر شده بود و نه قبالً اعالن شده بود         

بـه هـر حـال،      .  كـرد   رفت و استعفاي دولت خـود را تـسليم امـام           همكارانش در دولت، به قم    
 خواست كـه كـارش را بـه عنـوان            پذيرفته نشد و امام از بازرگان      استعفاي دولت از سوي امام    
  . ادامه دهدبخشي از وظايف ديني خود

ايـن  . ، ما اطالع كافي داريـم     در مورد استعفاي دولت بازرگان    ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر
وزيـر   كنند كـه نخـست   ها اظهار مي و گزارشات روزنامه» جدي«سومين باري است كه شايعات      

 داليل را متذكر شـده و آن دخالـت دولـت در دولـت                مجدداً همان  بازرگان. استعفا خواهد داد  
 را از حـل  ايـن دخالتهـا بازرگـان   . باشـد  مـسئوليت مـي   هاي مذهبي و اشخاص بي   توسط كميته 

 لفظـاً   اهللا خميني    قصد استعفا داشت آيت    دفعات قبل كه بازرگان   . دارد  مشكالت مملكت باز مي   
ايـن حمايـت هـر چنـد در         . هاي وي حمايت كـرده بـود        به وي قدرت كامل داده و از خواسته       

 دو بـار چنـين   قـبالً كـه دولـت بازرگـان    . باشد ولي همچون باد هوا اسـت       مرحله اول مؤثر مي   
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ما فكر  .  گرفته بود سرابي بيش نبوده است      را جهت اداره مملكت از امام خميني      » قدرت كاملي «
وزير متقاعد شود كه براي سومين بار در مقـام خـود بـاقي بمانـد، وي                   كنيم چنانچه نخست    مي

در رابطه بـا    مأمور گزارشگر مطمئن نيست كه      .  خواهد گرفت  ضمانتهاي اساسي از امام خميني    
خواهـد، بـه وي      جهت اداره مملكت مي بتواند قدرتي را كه بازرگاناوضاع كنوني حتي خميني 

كفايـت    خواهد دولـت بـي      وزير استعفا دهد چه كسي مي       سئوال اين است كه اگر نخست     . بدهد
  .موقت ايران را اداره نمايد

  : ايران در برابر عراق-ب
ها اظهار داشته كه قاچـاق اسـلحه و            در اخبار روزنامه    در بوشهر  اهللا خميني    نماينده آيت  -1

اي است كـه در منـاطق جنـوبي ايـران در برابـر دولـت                   مشكالت عمده  كاالهاي ديگر از عراق   
  .ان قرار داردموقت اير

 توسط پاسداران انقالبـي و سـاكنين         گزارش شده است كه مرز ايران و عراق         در دزفول  -2
  . و ايران معروف استاين منطقه به عنوان راه قاچاق بين عراق. شود بومي محافظت مي

لب اسـت كـه بوميـان از مـرز مراقبـت            براي مأمور گزارشگر جا   ). محرمانه: (كننده  تهيهنظر  
كنند بايد    كنند كه مردم از مرز مراقبت مي          هاي آزاد ادعا مي     در حاليكه روزنامه  . كنند نه ارتش    مي

  .اين وظيفه سنتي ارتش است.  چگونه استپرسيد كه موقعيت و وضعيت ارتش در دزفول
 بـه حـريم   79 ژوئـن  29 عراقـي در  كـوپتر  هلـي ه است كه يك  گزارش كرد راديو ايران -3

گونه علتي را در ارتباط با تجاوز فوق بيان نكرده            اين راديو هيچ  . هوايي ايران تجاوز كرده است    
  . تيراندازي كردندكوپتر هلياما اظهار داشت كه پاسداران انقالبي به طرف اين 

، 79ام ژوئــن  ست و هــشتم الــي ســيدر پايــان هفتــه، از بيــ:  اغتــشاش در شهرســتانها-ج
 و  ، خرمـشهر  ، شـادگان  ، آبـادان  آميز در شهرهاي اهواز     بار و تظاهرات صلح     درگيريهاي خشونت 

  . به وقوع پيوسته استپيرانشهر
 بـه شـهرباني و      دادستان عمومي تهـران   :  روند قانوني كارهاي حقوقي متوقف شده است       -د

ژاندارمري دستور داده است كه تمام دستورات قانوني جهـت تعقيـب و دسـتگيري را متوقـف                  
اي كـه ديـروز       در اطالعيـه  .  پيدا شـود   حلي براي وقفه كنوني در كنترل زندان قصر         نمايند تا راه  

 صادر شد گفته شده بود كه گروهي از عناصـر           ، دادستان عمومي تهران   توسط حسين شهشهاني  
 را از ماه فوريه گذشته در كنترل خود دارند و معلوم نيـست چـه كـسي                  غيرمسئول زندان قصر  

 بـه شكـست   تمام تالشهايي كه به منظور توافق با اين عناصر بـه عمـل آمـده              . مسئول آنجاست 
شـود كـه امتنـاع        در اطالعيـه اظهـار مـي      . منجر شده است زيرا تنها منطق آنها سالحشان است        

رفتـار نماينـد انجـام درسـت      ئي   مبني بر اين كه طبق دسـتورات قـوه قـضا           مقامات زندان قصر  
 هفت هزار زنداني را در خود جاي         معموالً زندان قصر . اقدامات قانوني را غيرممكن كرده است     

بـودن  » ضـدانقالبي «دهد ولي از ماه فوريه تعداد زندانيان به دو هزار نفر رسيده است كه به                  مي
شود كه عليرغم مالقاتهاي پي در پي كه بـا دادسـتان    در بيانيه همچنين اظهار مي  . باشند  متهم مي 
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، وزير دادگستري و مقامات شهرباني انجام شده، اشخاصـي          كل انقالب، اعضاي شوراي انقالب    
  .اند كه زندان را در كنترل دارند كماكان از واگذار كردن زندان به قوه قضائيه خودداري نموده

نويس قانون     كه آخرين بررسي پيش     انتخابات مجلس خبرگان   : انتخابات مجلس خبرگان   - ه
 بـه آراء عمـومي گذاشـته شـود انجـام خواهـد داد در                گيري  رأياساسي را قبل از اينكه جهت       

، وزيـر   همـانطور كـه هاشـم صـباغيان       ) اوليه هفته از ماه مرداد ايرانيـان      (آخرين هفته ماه ژوئيه     
وي .  اعـالم نمـود، برگـزار خواهـد شـد     كشور، در مصاحبه اختصاصي با روزنامه تهران تـايمز       

 فقط در يـك روز و حـداكثر بـه مـدت ده سـاعت در آن روز انجـام                     گيري  رأياضافه كرد كه    
 رسيده است  و هم كابينه بازرگان شوراي انقالب  تأييد   اليحه انتخابات اكنون هم به    . خواهد شد 

  .ها انتشار يافت   ديروز در روزنامهتوسط صباغيان آن محتوياتو 
گزارش اطالعاتي راجع به نـسخه اصـلي اليحـه انتخابـات بـه              ) محرمانه: (كننده     تهيه يهنظر

  .محض آنكه به دستمان برسد ارسال خواهد شد
  

  255سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 20 ـ 1979 ژوئيه 11  6846 0249 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: ن ذيل اسـت    گزارش وضعيت حاضر حاوي مطالبي پيرامون عناوي       )محرمانه (:خالصه -16

 پليس نظامي ايران ابقـاء      رئيس به عنوان    زنند؛ سرتيپ امير رحيمي     همافران دست به تحصن مي    
كنـد؛     عفـو مـي    ؛ امـام خمينـي    ن سرتيپ رحيمـي   جامگا  شود؛ حمله به گارد مخصوص سياه       مي

 10 در آمريكاكند؛ و تيراندازي به محوطه سفارت          دوباره بروز مي   مشكالت در استان خوزستان   
  .1979ژوئيه 
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزئيات -22

 و اسـتانها در     ران نيـروي هـوايي در تهـران        هماف :زنند   همافران دست به تحصن مي     -]الف[
اعتراض به روش اداره نيروي هوايي دست به تحصن زده و آخرين تالشـها بـراي ممانعـت از                   

اين تحصن عليرغم گزارشات روز گذشته مبني بر موافقـت همـافران            . اين كار را ناديده گرفتند    
 سرلـشگر  سـتاد    رئيسبين نمايندگان همافران و     براي عدم انجام اقدامي و نيز عليرغم گفتگوها         

، هاي ديگري در تبريز     يك منبع خبري از همافران نقل كرد كه تحصن        . ، انجام گرديد  ناصر فربد 
 به چندين چيـز     همافران.  انجام شده است    و اصفهان  وشهر، ب ، بندرعباس ، دزفول ، همدان مشهد

 نفره نيـروي هـوايي آنهـا را بـه           28معترضند از جمله موارد مهم، اين است كه مقامات شوراي           
رسميت نشناخته و دادستاني عمومي انقالب در خصوص شوراهاي مختلف آنهـا كـه از زمـان                 
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انـد كـه     آنها همچنين مـدعي . اند ادعانامه تنظيم كرده است يي تشكيل دادهانقالب در نيروي هوا 
گوينـد كـه عوامـل        طرحي در دست است كه سيستم اطالعات داخلي گذشته را احيا كند و مي             

همافران همچنين هشدار دادنـد     .  و رژيم گذشته در نيروي هوايي همچنان حضور دارند         آمريكا
اجابت تقاضاهايشان گاردهاي مستقر در پايگاههاي نيروي هوايي نيز دست          كه در صورت عدم     

آنچه را كه در نيروي هـوايي       «آنها همچنين تهديد كردند روز چهارشنبه       . به تحصن خواهند زد   
يكي از نمايندگان همافران به يك منبع خبري گفت كه آنهـا فقـط              . افشا خواهند كرد  » گذرد  مي
سكوت در اين باره به معنـاي       «او گفت   . ض توجه مردم قرار دهند    خواهند حقايق را در معر      مي

. به گفته او مشكل ديگر همافران موقعيت درست آنها در نيـروي هـوايي اسـت               . »خيانت است 
او . داران جـاي داد     ، اين ايده را مطرح كرد و آنها را بين رده افسران و درجه             1968شاه در سال    

. دانـستيم در كجـا قـرار گـرفتيم          يت مربوط است ما نمـي     مسئول هيأت   ولي تا آنجا كه به    : گفت
 .»ادامه توجه به اين عدم هماهنگي ما را مجبور ساخت از خود بپرسيم كه موقعيت ما چيـست                 «

كنـد امـا بـراي بـه رسـميت             نسبت به انگيزه آنها احساس همدردي مي        فربد سرلشگر: او گفت 
. نيروي هوايي تشكيل شده هيچ اقدامي به عمل نيـاورده اسـت         شناختن شوراهايي كه در داخل      

 اين سخنگو مدعي شد كه خود دولت اين شوراها را به رسميت شناخت ليكن دادگـاه انقـالب                 
كنـد همـان سيـستم        آيا دولت دارد تالش مي    «او پرسيد . بعداً دستور داد تا اين كار متوقف شود       

 به  فربد. »ند يا قدمهاي عملي براي تجديد حيات نيروهاي مسلح بردارد         رژيم گذشته را حفظ ك    
پايـه     در نيروي هوايي اساساً بي      و ساواك  آمريكايك منبع خبري گفت كه ادعاي وجود عناصر         

همـه مـردم   «: او گفت. داو گفت كه همافران با توجه به مشكالت جاري بايد صبور باشن      . است
 گفـت كـه همـافران در        روزنامه آيندگان . »ي از مردم هستند   ئمشكالتي دارند و همافران هم جز     

هايشان دست به تحصن خواهند   اند كه در صورت عدم اجابت خواسته  تهديد كرده پايگاه شيراز 
  .زد

اين نظريه است كه همافران      تأييد   ادامه گزارشات حاكي از   ) محرمانه(: كنندگان ات تهيه ينظر
آنها با توجه به موقعيـت خـود در نيـروي هـوايي و              . كنند انقالب در كنار آنهاست      احساس مي 

جمهوري اسالمي، داراي قدرت برخورد بوده و دارند به سوي رويارويي بـا نيـروي هـوايي و                  
  .روند دولت موقت ايران پيش مي

 مرجـع گـزارش شـماره       :شـود    دژباني ابقـاء مـي     رئيس در سمت    رتيپ امير رحيمي   س -ب
اهللا   گزارش كـرده اسـت كـه آيـت        ) 1979 ژوئيه   11مورخ   ( روزنامه تهران تايمز   -248796846

. ، وزير دفاع را لغو كـرد  صادره از سوي تقي رياحي  تيپ اميررحيمي  دستور بركناري سر   خميني
 3 ستاد ارتـش در مـورد        رئيس  فربد سرلشگر وزير دفاع و     ، رياحي شكاف بين سرتيپ رحيمي   

  : نكته است
 -2.  در تجديد ساختار ارتش ايران از طرفـداران سرسـخت نظـم مطلـق اسـت                 رحيمي -1

 مخالف ورود مجدد مستشاران نظامي خارجي براي حمايت و آمـوزش نظاميـان ايـران                رحيمي
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 سرلـشگر سازد، عليـرغم آنكـه از سـوي            را در مطبوعات مطرح مي      عقايدش  رحيمي -3. است
  . ستاد ارتش، به او دستور داده شده كنفرانس مطبوعاتي نداشته باشدرئيس، فربد

كـه رده    در حمايـت از يـك ژنـرال          اهللا خميني   موضع آيت ) محرمانه: (كنندگان ات تهيه ينظر
 رئـيس تري در ارتش دارد در نقطه مقابل حمايت از وزير دفاع دولـت موقـت انقالبـي و                     پايين

در تجديـد سـاختار كـشور       » دولت سايه «هاي دخالت       ستاد نيروهاي مسلح يكي ديگر از نمونه      
بار ديگر  . اينكه قدم بعدي دولت موقت انقالبي چه خواهد بود معلوم نيست          . شود  محسوب مي 

  .وزير، حمايت كند ، نخست نتوانست از دولت موقت انقالبي ايران و بازرگانخميني
 بـه گفتـه ژنـرال سـيف         : مورد حمله قرار گرفـت     ن رحيمي جامگا   گارد مخصوص سياه   -ج

ن او اوايـل روز گذشـته در        جامگـا   ، يكي از اعضاي نيروهاي گارد مخصوص سـياه        اميررحيمي
 احمد نوري يكـي از چريكهـاي        : توسط يك فرد ناشناس مورد اصاب گلوله قرار گرفت         تهران

ن، گارد مخصوصي كه اخيراً تشكيل شده از ناحيه شكم مورد اصابت قرار             جامگا  موسوم به سياه  
 ژنرال رحيمي . گرفت و در حاليكه حال او وخيم گزارش شده بود خود را به بيمارستان رسانيد              

گويد تيراندازي به سوي چريك او از درون يك اتومبيل شورلت با سه سرنشين و در يكـي                    مي
او گفت تيراندازي به وسيله يك اسلحه رولور انجـام          . ز خيابانهاي جنوب شهر صورت گرفت     ا

  .گرفت
ان جامگـ     اين اولين باري است كه به يك واحد گارد ويژه سـياه           ) محرمانه: (كننده نظريه تهيه 

در اين موقعيـت معلـوم نيـست چـه كـسي بـه              . شود  اشاره مي  براي محافظت از ژنرال رحيمي    
  . سوءقصد كندمحافظ فوق شليك كرده و چه كسي مايل است به ژنرال رحيمي

نبه يك دستور عفو عمـومي       روز دوش   امام خميني  :كند   دستور عفو صادر مي     امام خميني  -د
 بيانيه خمينـي  . »شد   مي نداشتند،همه افرادي كه در قتل يا شكنجه دخالت         «صادر كرد كه شامل     

شود شامل حـال اعـضاي نيروهـاي مـسلح نيـز               قرائت گرديد گفته مي    كه از سوي راديو ايران    
آنهايي هستند كه مرتكب قتل شده      «شوند    نهايي كه از دستور عفو مستثني مي      او گفت آ  . شود  مي

 دو مـاه قبـل مهـدي بازرگـان        . »انـد     باشند كه زندانيان انقالبي ما را شـكنجه كـرده           يا آنهايي مي  
تا بـدين ترتيـب     « تا يك فرمان عفو صادر كند         تقاضا كرده بود   وزير گفته بود كه از امام       نخست

  .»امور به حالت عادي باز گردد
ورزيدنـد تـا روحيـه        مـي  تأكيـد    مشخصاً مقامات پليس و ارتش براي صـدور فرمـان عفـو           

 ژوئيه اعالم كرد كه شكايت جديد بر        3رژيم روز   . وسيله حفظ شود    نيروهاي امنيتي ملت بدين   
 ثبـت   1979 ژوئيـه    10حمالت رژيم سابق بايستي تا روز       عليه اعضاي پليس و ارتش به خاطر        

از آنجا كه   « اظهار داشت    اهللا خميني   آيت. شود در غير اين صورت فاقد اعتبار تلقي خواهند شد         
الزم است امنيت شغلي نيروهاي مسلح حفظ شود، ملت و من آنها را بـه خـاطر حمالتـي كـه                     

البته، استثناهاي مربوط بـه عفـو   . بخشيم ر رژيم گذشته مرتكب آن شده باشند مي  ممكن است د  
او گفـت آن عـده از       » .عمومي در خصوص اعضاي نيروهاي مسلح نيز مصداق خواهد داشـت          
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شـود بايـد تـسليم        انـد كـه شـامل عفـو نمـي           اعضاي نيروهاي امنيتي كه مرتكب جرايمي شده      
ديگران حق  «:  افزود خميني. طريق خود نيروهاي مسلح   دادگاههاي انقالب شوند آن هم فقط از        

  .»مداخله در اين باره را ندارند
 اين عفو، آن چيز وسيعي كه فراگير و مورد دلخواه ارتش باشـد،            -محرمانه: كننده  تهيهنظريه  

ل اتهام بستن باقي خواهد     بر اساس عفو فوق هنوز ابري از شك و ترديد در مورد احتما            . نيست
 ژوئيه اگر عفـو بـه   10پس از . ماند و اينكه اتهامات واقعي هنوز مورد پذيرش واقع خواهد شد   

نظر از آن اتهامات مربوط به جرايمي كه در           مرحله اجرا درآيد و دستگيريها متوقف شود و قطع        
 در بازسـازي    دستور عفو گنجانده شده، آنگاه مـسئله عفـو يـك گـام مثبـت از سـوي خمينـي                   

  .نيروهاي مسلح خواهد بود
  گزارش ذيل در روزنامه تهران تـايمز       :كند   دوباره بروز مي    مشكالت در استان خوزستان    - ه

كليه نيروهاي مـسلح    «:  درج گرديده است    درباره مشكالت در استان خوزستان     1979 ژوئيه   11
 در پاسـخ بـه      اين موضوع را دريادار مدني    » بايد بيست و چهار ساعته در حال آماده باش باشند         

دسـتور فـوق در پـي       . ، روز گذشته اعالم كرد    هاي مستمر در استان پر دردسر خوزستان        ناآرامي
هزاران تن از مـردم بـه خيابانهـاي شـهر           .  سوي عربهاي ايراني صادر گرديد     تظاهرات جديد از  

ني شـبير خاقـا    اهللا آل   هجوم برده و با انجام تظاهرات، حمايت كامل خـود را از رهبرشـان آيـت               
ب از سـوي نيروهـاي چپگـراي عـر        آميـز كـه       راهپيمـايي و تظـاهرات اعتـراض      . اعالم كردنـد  

دهي شده بود، در پي درخواست رهبران آنها مبني بر عدم حمل سـالح و تـالش بـراي                     سازمان
عليرغم همه تالشـهاي    . آميز آغاز گرديد    اجتناب از درگيري با نيروهاي دولتي، به صورت صلح        

دهندگان، فردي از ميان جمعيت خشمگين تظاهركننده يك عـدد            به عمل آمده از سوي سازمان     
تالش براي به آتش كشيدن بانك نافرجام ماند و         .  پرتاب كرد   شعبه بانك ملي   نارنجك به طرف  

ايـن تظـاهرات از سـوي       . خسارتي به بانك وارد نيامد و كسي هم از رهگـذرها آسـيبي نديـد              
عربهاي ايراني به مناسبت چهلمين روز درگيري مسلحانه آنها با نيروهاي دولتي برگزار شد كـه                

تقاضا بـراي عـدم حمـل سـالح و اجتنـاب از             . دين نفر كشته و مجروح شده بودند      طي آن چن  
ي بـه   شـبير خاقـان    اهللا آل    برادر رهبر برجسته عرب آيت     هرگونه درگيري از سوي عيسي خاقاني     

اي صادر گرديد كـه طـي آن          مه ده ماده  آميز يك قطعنا    پس از راهپيمايي اعتراض   . عمل آمده بود  
درخواست شده بود بدون هيچ قيد و شـرطي كليـه زنـدانيان سياسـي آزاد شـوند و از دولـت                       

آنهـا  .  را در چارچوب انقالب اسالمي تـضمين نمايـد         دموكراتيكخواسته شد كه حقوق كامل      
اي دستيابي به آمال    ها، و ديگر خلقهاي ستمديده ايران كه بر           همچنين از اهداف بلوچها، تركمن    

در ايـن حـال شـيخ عيـسي         . كنند، حمايت كردند    خود در چارچوب انقالب اسالمي تالش مي      
 مردمـي كـه در تظـاهرات روز گذشـته در خرمـشهر            «: ي گفت خاقان اهللا شبير    برادر آيت  خاقاني

ها را آزاد كنند امـا     هجوم برده و كليه زنداني  ودند قصد داشتند به زندان خرمشهر     شركت كرده ب  
 حاضر شدم و براي مردم صـحبت كـردم و آنهـا را از انجـام ايـن كـار                     من در مسجد خرمشهر   
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  .»آميز منع كردم خشونت
 ژوئيـه  10 روز 24حـدود سـاعت   : ل آن تيراندازي در اطراف محوطه سـفارت يـا داخـ          -و
.  دقيقـه در نزديكـي درب شـمالي سـفارت شـليك شـد              15، پنج تا پانزده تير به فاصـله         1979

ظاهراً برخي تيرها از سـوي نيروهـاي كميتـه در           . هيچگونه خسارات مالي يا جاني به بار نيامد       
  . تحقيقات در مورد اين حادثه در جريان است. محوطه شليك شده بود

  
  256ند شماره س

  1358 تير 21 ـ 1979 ژوئيه 12  استفاده محدود اداري
  7258  تهران،آمريكاسفارت : از
   فوري ـ.سي.  واشنگتن دي،المللي  بينات ارتباطسازمان: به

  مديريت جديد كيهان: موضوع
سـردبير  .  مالقـات كـرد    وابسته مطبوعاتي با سردبير جديد و ناشـر بـازاري كيهـان           : خالصه

گويـد كـه     مـي كند ولـي حـاجي مهـديان     كه از اليحه جديد مطبوعاتي شديداً انتقاد مي     مبشري
سردبيري خود را از دست كساني كه خـود را بـا آرمانهـاي اسـالمي وفـق          أت   هي كند  تالش مي 

 مجبور خواهـد شـد اكثـر         معتقدند كه مهديان   منابع موجود در كيهان   . دهند خالصي بخشد    نمي
 را نيـز    سردبيري را بار ديگر استخدام نمايد و در عين حال استقالل خود            هيأت   اعضاي قديمي 

 در مورد قطع حقوق خـود دسـت بـه اعتـصاب زده              ، سردبير پيشين كيهان   زرنگار. حفظ نمايد 
  .است
 و  يهان سردبير ك   وابسته مطبوعاتي؛ اسداهللا مبشري     تيرماه، روزن  22 صبح روز چهارشنبه     -1

بـرخالف  .  ناشر بازاري روزنامه مالقـات كـرد       وزير دادگستري پيشين با حاجي حسين مهديان      
 متوجه شد كه ساختمان روزنامه منظم و كار  ، روزن اش در روزنامه كيهان     مالقات دو ماه گذشته   

  .د را از سر گرفته است و عاري از هرگونه تظاهرات و يا اجتماع گروهها شده استخو
. گفـت   بيش از حد صميمي بود و در پاسخ به سئواالت با صـراحت سـخن مـي         مبشري -2

چـون  . وي در حال حاضر مشغول استخدام نويسندگان، گزارشگران و سردبيران جديـد اسـت             
 مبشري. سردبيران بيعت بگيرد   هيأت   توانسته است نسبت به انقالب از اكثريت      مديريت جديد ن  

مĤب است و از ادب قديمي فارسي برخـوردار و بـه همـين دليـل وي                   اي صميمي و عالم     چهره
 بـه حـضور     ، بسياري از افراد مايل به اسـتخدام را موقتـاً          طول مالقات با روزن    توانست در   نمي

 اليحه جديد مطبوعاتي آماده تصويب نهايي توسط شوراي وزيـران و شـوراي انقـالب              . نپذيرد
   گفت كه قصد دارد از اليحه انتقاد به عمل آورد و به همين دليل نوشتار مچاله                مبشري. باشد  مي
اي از اختنـاق بـرعكس        وي ايـن اليحـه را نمونـه       . شيداي را كه حاوي نكاتي بود بيرون ك         شده

 دموكراتيـك وي در ابتدا گفت اگر قرار است ايران روش          .  رژيم گذشته عنوان كرد    1353قانون  
سـپس بـه اظهـارنظر      . را در پيش گيرد الزم نيست مجموعه قـوانين مطبوعـاتي پديـدار گـردد              
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، وزير ارشاد ملي، تهيه شده باشـد       اچيكند كه اين اليحه به ابتكار مين        پرداخت و گفت فكر نمي    
ولي ممكن است از ابتكارات فردي چـون        . چون او در گذشته نيز حامي حقوق بشر بوده است         

وي گفت معيار اصلي كسب امتياز انتـشار كـه همانـا نداشـتن سوءپيـشينه                . صدر بوده باشد    بني
با اشاره به بنـد     . دهد    ب مطبوعات مي  توسط ناشر است به دولت يك اسلحه نيرومند جهت تأدي         

 اليحه مطبوعاتي، كه از ناشران خواستار درج صريح نـام جـواز و مـديريت در صـفحه اول            11
باشد و نيز خواستار ارائه فهرسـت توزيـع بـه             انتشار و تغيير آدرس سريع در صورت امكان مي        

 كـه   16وي به شدت از بنـد       . دهد  تاتوري مي  است گفت كه اين شرايط بوي ديك       وزارت ارشاد 
 گفـت كـه ايـن       مبـشري . داند، انتقاد كـرد     نگار را در برابر منابع خبري خود مسئول مي            روزنامه

 از تمـايالت دقيـق سياسـي     سازد مگر آنكـه وزارت ارشـاد ملـي          اليحه انتشارات را محدود مي    
  .وجه به دولت ارتباط ندارد مطلع شود كه اين باورنكردني است و به هيچمديريت 

ً مـــورد شديدا» آيندگان«شود و در  ناميده مي» تاجر آهن«، فرد بازاري كه  حاجي مهديان-3
 خوانـده   هزاد   دكتـر مـصباح     پيشين كيهان   انتقاد قرار گرفته و در آن وي از دوستان ديرين مالك          

گوينـد وي بـه       مـي . حرف و پنجاه ساله اسـت        و كم  بيني  غيرقابل پيش شده، فردي باريك اندام،     
 سر  1358 در اوايل زمستان سال      ريسا در پ  ام ارتباط دارد و دائماً به اقامتگاه ام       خوبي با خميني  

  دسـتورات الزمـه را خـود بـه كيهـان            معتقدند كه مهديان   منابع موجود در كيهان   . زده است   مي
. دارد   دريافـت مـي     در قـم   از طرف روحانيون وابـسته بـه خمينـي        دهد بلكه اين فرامين را        نمي

 نفـره سـخن گفـت كـه از كـل            110سردبيران   هيأت   حل داخلي با     در مورد پيدايش راه    مهديان
يمـان وفـاداري بـه    اعضاي آن خواسته شود كه با دريافت حقوق بيشتر اسـتخدام شـوند و بـا پ          

بنـا بـه گفتـه      . انقالب اسالمي تا زماني كه مديريت از آنها راضي باشد به كار خود ادامه دهنـد               
انـد و بـا ديگـران نيـز             سردبيران قبلي بار ديگر اسـتخدام شـده        هيأت    تن از اعضاي   45 مهديان

، هيـأت ت كه وي بـراي هـر يـك از افـراد              گف مهديان. مذاكراتي در حال صورت گرفتن است     
منابع موجود در   . اند  داند كه كداميك از آنها به انقالب خيانت كرده            اي درست كرده و مي      پرونده
ر  هـم د   تواند آن قدر در كارها پيشرفته باشد چون حتي سـاواك             نمي  معتقدند كه مهديان   كيهان

 هنگـامي كـه     منابع مدعي هستند كه مهـديان     . مورد گزارشگران اطالعات دقيق و كامل نداشت      
اين گروه معتقد است كه     . ور شد   خواست استقالل خود را حفظ كند به اكثر سردبيران حمله             مي

كننـد    يبع احساس مـ   امن. رو شده است    روزنامه در انتشار نشريات روزانه با اوضاع سختي روبه        
سردبيران در آينده روي خواهد آورد و تـا زمـاني            هيأت    سرانجام به اعضاي قديمي    كه مهديان 

  .كه آنها حقوق خود را دريافت دارند دوام خواهند آورد
ي سوداني بـرا   هيأت    خاتمه دهد چون يك     مجبور شد به گفتگوي خود با روزن        مهديان -4

بيش از يك دقيقه طول نكشيد كـه وي بـا گـرفتن وضـو               . برگزاري نماز ظهر از راه رسيده بود      
. را به نمازخانه جديد خـود دعـوت نمـود          هيأت   خود را براي نماز آماده كرد، و با عذرخواهي        

  . خواست كه بار ديگر نزد وي بيايدوي از روزن
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 در غيـاب دكتـر    سردبير پيشين كيهـان  به روزن گفتند كه دكتر كاظم زرنگار     منابع كيهان  -5
 از روزنامـه اخـراج شـده لـيكن         زرنگـار . ه در دفتر خود دست به اعتصاب زده است        زاد  مصباح

 در ازاء هر سـال كـار حقـوق    كيهان. زنشستگي خود را نپذيرفته است  شرايط پرداخت حقوق با   
  .دو ماه را به وي خواهد پرداخت ولي وي مايل به دريافت حقوق سه ماه است

  شلنبرگر
  

  257سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 21 ـ 1979 ژوئيه 12  6846025079: شماره گزارش
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكار وابسته دفاعي دفت: از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
 سرلـشگر :  اين گزارش حاوي مطالبي درباره عنوانهاي زيـر اسـت          )محرمانه (: خالصه -16

كنـد؛ برخـورد دينـي        مي تأييد    را اهللا خميني    توسط آيت   انتصاب مجدد سرتيپ اميررحيمي    ربدف
 منفجر شد؛ دژبان براي حفاظت لولـه        ؛ يك لوله نفتي ديگر در محدوده خوزستان       ايران و عراق  

  . ديده شده و مطالب جالب ديگر در ديزجنفت؛ تيمسار پاليزبان
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه(: جزئيات -22
 :كنـد   مـي  تأييد    را اهللا خميني    توسط آيت   انتصاب مجدد تيمسار رحيمي     فربد سرلشگر) الف

 يـاحي  را بـا اينكـه تقـي ر         تيمسار اميررحيمي  اهللا خميني   در اخبار امروز ايران اين خبر كه آيت       
  .خورد وزير دفاع او را از كار بركنار كرده بود دوباره منصوب كرد به چشم مي

 ستاد پرسيده شد او گفت اين مطلبي است بين دولـت و             رئيس فربد  ناصر سرلشگروقتي از   
توانسته سـرتيپ     يك گفتگوي مطبوعاتي گفت كه او البته مي        در   رياحي رلشگرس. رهبر مملكت 

كرد كه    او به مطلبي اشاره مي    .  را از سمتش بركنار كند ولي دستور امام از او باالتر است            رحيمي
  .حق ندارد او را از كار بركنار كند)  دفاع رياحييعني وزير( گفته بود او تيمسار رحيمي
  . بماند پس او بايد بماند گفت كه اگر امام دستور داده است كه رحيمي رياحيسرلشگر

اي در كار بوده كه او را از كار بركنار كننـد                 درباره اينكه توطئه   رياحي درباره ادعاي رحيمي   
شود كـه ايـن خبـر را بـه            جواب داد كه نه فقط چنين موضوعي نبوده ولي شخصي كه ادعا مي            

 را بركنـار كـرديم زيـرا او زيـاد           مـا سـرتيپ رحيمـي     .  رسانده نيز وجود ندارد    تيمسار رحيمي 
 گفـت   ريـاحي . دهد   مطبوعاتي تشكيل مي   هاي  مصاحبهكند و برخالف قانون ارتش        صحبت مي 

  . باالتر از دولت استكه دستورات خميني
او گفـت همـه مـا بـه جـز عـده             . ودن ارتـش را رد كـرد      انضباط ب   او گفته فرمانده دژبان بي    

كنـد و او مخـالف         زياد صـحبت مـي      اضافه كرد كه اميررحيمي    رياحي. معدودي انضباط داريم  
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  .حرف زدن زياد از حد است
 درباره حكم بركناري او پرسيده شـد او جـواب داد كـه فرمانـده كـل قـوا                    وقتي از رحيمي  

 او گفت كه امـام    .  همه اختيارات شاه معزول را دارد      ، و امام  كند    اطاعت مي  است و از او      خميني
 بـه   موقع امـام   ام كه هر    او گفت به وزير دفاع ملي نوشته      . گفته در پست خود بمان و من ماندم       

  .من دستور دهند پست خود را ترك خواهم كرد
كنـد كـه هواپيماهـاي عراقـي روز            اخبار ايران حكايت مـي     : در مقابل هم   ايران و عراق  ) ب
از . انـد     كـشته شـده   را   نفر   10 به سه دهكده حمله كرده و        ،به به حريم هوايي ايران تجاوز     دوشن

 حملـه    شده كه هواپيماهاي عراقي بـه حـريم هـوايي ايـران در مريـوان                 گفته قول فرانس پرس  
 براي بررسي اوضاع در منطقه به ايـن محـل رفتـه، فرمانـدار               استاندار آذربايجان غربي  . اند  كرده

 حاكيست كه   يك گزارش از سنندج   . اند     كشته شده   نفر در روستاي سرشيو    5 گفت كه    سردشت
 نفر در حمله كشته شـدند و        8 كه   او گفت .  حمله كردند  هواپيماهاي عراقي به دهكده سردوش    

  .قسمت زيادي از ده ويران گشت
 امروز گزارش داد كه يك منبع دولتي اعالم كرده كـه افـراد مـسلح                روزنامه تهران تايمز  )2(

 ايـران  ]نظـامي [امنيتـي  عراقي و ضدانقالبيون به يك جزيره ايراني حمله كـرده و بـا نيروهـاي            
 منبع دولتي كه حاضر نشد نامش را فاش كند گفت كه يك پاسدار در جزيـره مينـو                 . اند  جنگيده

  ٭.كشته و يك عراقي زخمي شده است
كنـد كـه      طرف ايراني خاطرنشان مـي    .  قرار دارد   بين ايران و عراق    اروندرود در   جزيره مينو 

 حمله كرد كه در نتيجه يـك         در جزيره مينو   افراد مسلح عراقي و ضدانقالبيون به دهكده الوانيه       
 ]نظـامي [امنيتـي   چند لحظه بعد نيز افراد ناشناس مسلحي بر روي مـأمورين            . پاسدار كشته شد  

گفتـه  . داز و كالشينكف از خـود بـه جـا گذاشـت           ان  گروه دوم تعدادي نارنجك   . آتش گشودند 
شود يك قايق عراقي كه قصد پياده شدن در جزيره را داشت مجبـور بـه تـرك شـد و يـك             مي

نـام ايـن    . سرنشين آن مورد اصابت گلوله از ناحيه سينه قرار گرفت و به رودخانـه پـرت شـد                 
  . در دست مأمورين استدر بيمارستاني در آباداناكنون   ذكر شد كه همعراقي سالم فراهاني

 گـزارش    استاندار آذربايجان غربـي     امروز نوشته شده كه جمشيد حقگو      در تهران تايمز  ) 3(
 حملـه   و مريوان اينكه دو جنگنده عراقي به چند دهكده مابين سردشت را مبني برفرانس پرس 

او گفت طبق گزارشاتي كه     .  تكذيب كرد  ،اند   نفر را كشته و تعدادي را مجروح كرده        10كرده و   
نـشده و اصـالً      و هيچكس كـشته       بوده  و ايران  به او رسيده اين درگيري در منطقه مرزي عراق        

  .درگيري به خاك ايران كشيده نشده بود
در يك انفجار در شـب گذشـته روزنامـه          :  منفجر شد  يك لوله نفتي ديگر در خوزستان     ) ج

سـوزي    دهد كه انفجار در نيمه شب ديشب اتفاق افتاد و بعـد از آن آتـش                  گزارش مي  اطالعات
                                                                 

  .م. نيامده است) 1(در اصل سند، شماره  ٭
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 متذكر شد كه يك تيم متخصص به منطقه اعـزام شـده كـه هـر چـه                   ماندار آبادان فر. ايجاد شد 
سـاعت و    گزارشات بعدي حاكيست كه آتش بعد از يـك تـالش دو           . زودتر آتش را مهار كنند    
مـديره شـركت نفـت از تيمـسار          هيأت   رئيس در هر حال حسن نزيه    . نيمه خاموش شده است   

. هـا را بـه عهـده بگيـرد           فرمانده و دژبان مركزي درخواست كرد كه حفاظـت لولـه           يميحرامير
  . ابالغ شده بوددرخواست به وسيله تلفن به مركز دژبان در تهران

 ديـشب اعـالم     فرمانده دژبان : هاي نفت در جنوب     استفاده از دژبان براي حفاظت از لوله      ) د
خيـز    هـاي نفتـي بـه منطقـه نفـت            سرباز براي حفاظـت از لولـه       3000كرد كه او آماده است تا       

  . بفرستدخوزستان
 گفت كه او حاضر است هـر وقـت كـه دولـت               در تماسي با حسن نزيه     تيمسار اميررحيمي 

بـه هـر حـال تـصميم        . هاي نفتي ايران اقـدام كنـد        زه دهد حتي براي محافظت از تمام لوله       اجا
رسـد كـه      از منابع مطلع گزارش مي    .  در اين مورد با دولت مذاكره كند       گرفته شد كه حسن نزيه    

 عمـل  ها جلـوگيري بـه   دولت قصد دارد كه از هرگونه اقدام در جهت خرابكاري يا انفجار لوله     
 گفته كه او حاضر است اين كار را انجام دهد و اقداماتي را كه در جهـت                  تيمسار رحيمي . آورد

او گفـت كـه دژبـان قـبالً نيـز بـه             . آيد خنثي كنـد     به خطر انداختن انقالب اسالمي به عمل مي       
او گفت كه او يـك      . كرده است   هها عمل مي  وظايف خود در حفظ اماكن دولتي، انبارها و پايگا        

سرباز است و همراه بقيه سربازان حاضر است به هر نقطه رفته و مسئوليتي قبول كند كه بـراي                   
  .خدمت به ملت و مملكت باشد

شود با اغتشاشات      كه گفته مي   ژنرال فراري پاليزبان  :  ديده شده   در ديزج  تيمسار پاليزبان   )    ه
 تـن از    15 بـا     كيلومتري جنوب غربي اروميه    45 واقع در     دست دارد در دهكده ديزج     كردستان

ـ            . همكارانش ديده شده است    ا نفـوذ ده    گفته شده است كه ژنرال فراري در منزل يكي از افراد ب
كـشي    اي از فئودالها و زمينداران جمع شده و براي بيـشتر متـشنج كـردن اوضـاع نقـشه                    با عده 

 و راههاي منتهي بـه آن را تـصرف كـرده و              و قوشجي  تپه  نقشه اين است كه آنها قره     . كردند  مي
 گـسترش   و آذربايجان حضور نظامي خود را در كردستان را اشغال و بعد از آن شهرك سلماس    

 مـرد جنگـي     20000همان گزارش حاكي است كه نيروهاي خـارجي حاضـرند مخـارج             . دهند
  .تحت فرماندهي يك عامل چپي را براي اجراي اين نقشه بپردازند

  :مطالب جالب ديگر) و
 از قبول رياسـت جمهـوري اسـالمي ايـران          اگر امام خميني   بر اساس گزارشات جديد،   ) 1(

 او گفته است    .كندي آماده است كه خود را كانديداي اين شغل          اهللا خلخال   خودداري نمايد، آيت  
كند اين مسئله بيش از       ساس مي تفاوت بماند، زيرا كه او اح       تواند در مورد اين مسئله بي       كه نمي 

آنچه يك شغل سياسي باشد، الزمه انجام وظيفه براي اوست كه اداره رياست جمهـوري را بـه                  
  .عهده بگيرد

 آنهـا  . را منفجـر كردنـد   ـ اهـواز  افراد مهاجم ناشناس يك واگن از خط آهن خرمـشهر ) 2(
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 پرتاب كردند كه خـسارات جـاني و مـالي    آهن خرمشهر اههمچنين دو نارنجك به طرف دفتر ر    
  .نداشت

  
  258سند شماره 

  1358 تير 24 ـ 1979 ژوئيه 15  محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7321 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  پاكسازي راديو و تلويزيون ملي ايران: موضوع
 كـه معمـوالً در      ، يكـي از مفـسرين راديـويي راديـو و تلويزيـون ملـي ايـران                 علي صفا  -1
كرد ناگهان در اواخر هفتـه گذشـته بـه            اي پيرامون رويدادهاي سياسي بحث مي       هاي زنده   برنامه

 وي گفت كار خـود را از  .ور شد و استعفاي خود را اعالم كرد          حمله سانسور راديو و تلويزيون   
  . بركنار شوند» انقالبيون كاذب«سر نخواهد گرفت مگر آنكه 

 و  موضـوع سـعادتي   . كننـد    تفسير خود گفت راديو و تلويزيون مغرضانه عمـل مـي            در صفا
  . »هاست پردازي دروغ«ي نمونه بارزي از اين اهللا طالقان ربوده شدن فرزندان آيت

تمايـل مقامـات تكيـه    اخبار تنها بر واقعيات استوار نيست بلكه بر رغبت و عدم      «وي گفت   
اخبار خارجي نيز بـر احـساسات       «گردد بلكه      افزود نه تنها اخبار داخلي سانسور مي       صفا» .دارد

هاي گروهي مـا   متأسفانه رسانه :  در مقام تشريح گفت    صفا» .شخصي استوار است و نه واقعيات     
ه با ارزشـهاي انقالبـي آشـنايي و يـا مـسئوليت كـافي               در اختيار كساني قرار گرفته كه در رابط       

هـا عليـه انقـالب،        سازي توطئه   تواند در خنثي     مي وي معتقد است كه راديو و تلويزيون      . ندارند
ممانعت از تشنج در سرتاسر كشور و ترغيب وحدت به جاي تفرقه در ميان مردم نقش مهمـي                  

  .را ايفا نمايد
 و تهديـد حـزب دمـوكرات كردهـا بـه تظـاهرات عليـه پخـش                  اطر استعفاي صفا   به خ  -2
 بـه    و نامه سرگشاده جبهه دموكراتيـك ملـي        هاي ضدانقالبي راديو و تلويزيون ملي ايران        برنامه

انتشار تعمـدي اكاذيـب در ميـان    « به مبني بر متهم ساختن راديو و تلويزيون ملي ايران        بازرگان
 يكـي از روحـانيون را بـراي    و ممانعت آنها از ابراز عقيده احزاب سياسي، خمينـي    » مردم ايران 

  . انتخاب كردريزي راديو و تلويزيون ملي ايران  برنامهگيري سرپرستي شوروي عهده
 بـا سرپرسـت راديـو و        ]هـا   خـوئيني  [االسـالم سـيدمحمد موسـوي       طبق اين فرمان حجـت    

گرچه ممكن است اين امـر      . ه همكاري خواهد داشت   زاد   فعلي صادق قطب   تلويزيون ملي ايران  
 و تـالش   ملـي ايـران  نتر شدن بازده خشك راديو و تلويزيـو   فشار عمومي در جهت نرم   هنتيج

ه باشد، ولـي بنـا بـه گـزارش تهـران            زاد  ر از ميان برداشتن انتقاد شديد در مورد قطب         د خميني
هاي اسالمي مطابقت      با آرمان   كامالً ريزيهاي موسوي    تصريح كرده است كه برنامه     ، خميني تايمز

  .خواهد داشت
  شلنبرگر
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  259سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 25 ـ 1979 ژوئيه 16  6846 252 79: شماره گزارش
  .يس.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: گزارش وضعيت زير حاوي اطالعاتي درباره موضوعات زير است      ) محرمانه: (خالصه -16

  .، مسئله همافران به بازرگانخشونت در ايران،؛ راهپيمايي وحدت، نامه ژنرال رحيمي
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: ( جزييات-22
  : خشونت در ايران-الف

مسلح ناشناس كه پيـراهن   ديروز در ساعت يك و سي دقيقه بعد از ظهر، دو فرد        :  تهران -1
حادثه مزبور موقعي كه    . ي آتش گشودند  اهللا سيدرضي شيراز    مشكي به تن داشتند به سوي آيت      

 به سمت خانه در حركت بود اتفـاق افتـاد امـا تـالش               اهللا پس از پايان نماز در مسجد شفا           آيت
مـوقعي  )  آن اسـت   مؤسسي  اهللا شيراز   كه آيت  (ساكنان حوالي مسجد شفا   . قاتالن نافرجام ماند  

 ارتـش در نزديكـي آنجـا انتقـال          501اهللا را بـه بيمارسـتان         كه صداي تيراندازي را شنيدند آيت     
اهللا كه توسط سه گلوله از ناحيه بازو و ران مجروح شده بـود بـه بخـش اورژانـس                      آيت. دادند

 دادند و سـپس    طي دو ساعت و نيم پزشكان چندين عمل جراحي روي وي انجام           . انتقال يافت 
ي اهللا شـيراز    آيـت . اي منتقل شد كه بتواند استراحت كرده و بهبود يابـد            اهللا به اتاق جداگانه     آيت

مسئولين كميته گفتند كه وي در زمستان گذشـته         .  بود هاي شمال تهران    سرپرست يكي از كميته   
  . بوده استگذراند، در پاريس  كه دوران تبعيدش را مييبه مدت بيست روز همراه امام خمين

ديروز دو فرد مهاجم، سـوار      : اند   موارد زير را گزارش كرده      مطبوعات در مورد خرمشهر    -2
از مـساجد برگـزار   بر يك موتورسيكلت و يك اتومبيل به سوي مراسم يـادبودي كـه در يكـي     

ي، اهللا شـبير خاقـان      طبق اظهار دفتـر آيـت     . شد بمب انداختند كه حداقل پنج نفر كشته شدند          مي
عبـاس  . رهبر مذهبي قوم عرب، چهار نفر ديگر در حمله مسلحانه به اقامتگاه وي كشته شـدند               

گـذاري در     ه مطبوعات گفت كه مردي مظنون به شـركت در بمـب           ، فرماندار خرمشهر، ب   علوي
مراسم يادبود مسجد يادشده دستگير شـده و تحـت حفاظـت شـديد در بيمارسـتان نگهـداري                   

امـا  . ، فرماندار گفت كه شخص مزبور در انفجار بمب زخمي شده اسـت            عباس علوي . شود  مي
 و ديگر عناصر وابـسته بـه        هاجمين به عنوان عوامل ساواك    او از م  . از ذكر نام او خودداري كرد     

ي، اهللا خاقـان    پس از دو حادثه اخير در مراسم يـادبود مـسجد و منـزل آيـت               . شاه سابق ياد كرد   
اهللا، وي در     يـت موقع حمله به خانه آ    .  را درهم شكست   هاي پراكنده سكوت خرمشهر     تيراندازي

ديروز موقعي كـه هـزاران نفـر        . اش نيز از افشاي محل او خودداري كردند         خانه نبود و خانواده   
جهت برگزاري مراسم سومين روز يكي از پاسداران انقالب كه در زد و خـورد هفتـه گذشـته                   
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  .كشته شده بود در مسجد جامع شهر جمع شده بودند، خشونتهايي به وقوع پيوست
دار مسجد را پر كرده بود و در همين موقـع موتورسـيكلت و اتـومبيلي كـه در                   جمعيت عزا 

اش روان بود به سرعت از جلوي مسجد گذشتند و دو بمب به وسط جمعيت پرتاب كردند                   پي
.  گفت كه حدود سي نفر زخمي شـدند كـه بـه بيمارسـتان انتقـال يافتنـد                  علوي. كه منفجر شد  

در بـين  . شدگان بيش از پنجاه نفر است    حاكي از آن است كه تعداد زخمي       گزارشات غيررسمي 
 بـود كـه   ي كشته شدند، محافظ جواني به نام محمدجاسم   اهللا خاقان   چهار نفري كه در منزل آيت     

 مظنون بـه شـركت در   مأمورين امنيتي دو مرد را كه    . اهللا گمارده شده بود     جهت حفاظت از آيت   
، علـوي . انـد    هستند همراه بـا مقـداري مـواد منفجـره دسـتگير كـرده              طرح انفجار پل خرمشهر   

انـد و دولـت كـامالً هـشيار           فرماندار، گفت كه پس از حوادث امروز چندين نفر دستگير شـده           
شود به     منتهي مي  ز سمت شمال به اهواز    همچنين مردان مسلح ناشناس بزرگراهي را كه ا       . است

طبـق گزارشـات رسـيده    . ور شـدند  ها حمله  اشغال خود درآورده و با چماق و سنگ به اتومبيل         
، مأموران گفتند كه دريادار احمد مدني     . كنندگان آسيب ديد    بيش از شصت اتومبيل توسط حمله     

  .، دستور سركوبي شديد آشوبها را داده بودناستاندار خوزستا
 به دنبال درگيري روز شنبه كه بيست و دو كـشته و چهـل               شهر مرزي مريوان  :  كردستان -3

عليـرغم  . بـرد  اكنون در حالت آرامش قبـل از توفـان بـه سـر مـي      مجروح به جاي گذاشت، هم  
رسد كه درگيريهـا       قرار دارد، چنين به نظر مي      ر كه در پانزده كيلومتري عراق     موقعيت مرزي شه  

احمـد  «يكـي از سـخنگويان      » تهران تـايمز  «اي با روزنامه      در مصاحبه . كالً يك امرداخلي باشد   
 با گروههاي    كميته انقالب اسالمي    گفت كه در حادثه مريوان     نماينده كميته كردستان  » هزاد  مفتي

 اظهـار داشـت كـه       در حالي كه عضو كميته مستقر در سنندج       .  جنگيده است  چپگراي كردستان 
  نماينده حزب دمكرات كردسـتان     ، بوده است  گراچپدرگيري بين نيروهاي اسالمي و گروههاي       

هـا نفـوذ      گفت كه درگيري بين فئودالها و عناصر ضدانقالب وابسته به رژيم شاه كـه در كميتـه                
طبق گزارشات واصله،   . اند، با كشاورزان كُرد كه خواستار حقوقشان هستند، رخ داده است            كرده

 را مـتهم بـه افـروختن آتـش     نوان يك گروه، حـزب دمكـرات كردسـتان       پاسداران انقالب به ع   
ي، رهبر روحاني چهار ميليون كُرد ايراني،       الدين حسين    در حالي كه شيخ عز     ،درگيري كرده است  

ي كه به صحنه مقابله شتافتند  مقامات و مسئولين  . در اين مورد زمينداران مرتجع را مقصر دانست       
 و عبدالرحمن   ، سه نفر از اعضاء انجمن شهر سنندج       مقام استاندار كردستان    عبارت بودند از قائم   

ي كه در پـي حـوادث       طالقاناهللا محمود      و نماينده آيت    دبيركل حزب دمكرات كردستان    قاسملو
عليـرغم نيـروي پزشـكي      .  درماه مارس گذشته وظيفه برقراري صلح را برعهده داشت         كردستان

 اظهـار داشـت كـه كـادر     ن، شهردار مريواه در سنندجزاد اعزام شده احتمالي از سوي دفتر مفتي  
جهت مداوا و مراقبـت      پزشكي و امكانات موجود در بيمارستان محلي وابسته به شيروخورشيد         

 جهـت مـداوا و مراقبـت از         خورشـيد واز امكانات موجود در بيمارستان محلي وابـسته بـه شير          
 درخواسـت كمـك شـده        و مرودشـت   ، بانه رهاي كردنشين سقز  از شه . مجروحين كافي نيست  
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شـدگان را بيـست و        تعداد كشته » تايمز«ه در گفتگو با روزنامه      زاد  در حالي كه دفتر مفتي    . است
شدگان تنها نـصف      قول كردند كه تعداد كشته      شهردار نقل دو تن ذكر كرده، بعضي منابع از قول         

 صـبح روز شـنبه يكـي از         10سخنگوي مزبور اظهار كرد كه در ساعت        . باشد  رقم ذكر شده مي   
گروههاي چپگرا، پاسداران را وادار كرد كه سالحشان را به زمين بگذارند و زماني كه پاسداران               

 9شروع شد و سيزده نفر از پاسداران بـه همـراه            از پذيرش اين امر خودداري كردند تيراندازي        
  .نفرو يا بيشتر از طرف ديگر كشته شدند

 و  رسد كه خـشونت و درگيـري مجـدداً در تهـران             به نظر مي  ) محرمانه: (كننده  تهيه نظريات
هـاي    هاي بزرگ در رسانه     با درك اين موضوع كه فقط درگيري      . استانهاي ديگر باال گرفته است    

آميز كـه روزانـه و        شود، بايد از خود پرسيد كه سطح واقعي اعمال خشونت           گروهي گزارش مي  
  پيوندد چقدر است؟ شبانه در ايران به وقوع مي

در روز هفدهم ژوئيه، راهپيمايي وحدت به نـشانه وفـاداري مـردم             :  راهپيمايي وحدت  -ب
 راهپيمـايي را ترتيـب      حزب جمهوري اسـالمي   . نسبت به جمهوري اسالمي برگزار خواهد شد      

داده است و به هر حال گزارشات مطبوعات حـاكي از آن اسـت كـه تمـام گروههـا و احـزاب        
  .اند كه در راهپيمايي بدون نام و عنوان خود شركت كنند موافقت كرده

در ايـن نامـه     . وزيـر، فرسـتاده اسـت       ، نخست بازرگاناي به مهندس       ديروز نامه   رحيمي -ج
 و عنوان شد كه ارتش خواستار قبول مسئوليت در مورد برقـراري نظـم و قـانون در خوزسـتان              

ز ديـرو .  است مشروط بر اينكه فعاليتهاي كميته و سپاه در ايـن منـاطق متوقـف شـود                 كردستان
در نامـه مزبـور ذكـر       . فـاش شـد   » تهـران تـايمز   «مضمون نامه توسط منابع موثق براي روزنامه        

نظر به شرايط غالب در جنوب و غرب ايران و موقعيت توأم بـا هـرج و مـرج مرزهـا                     : گرديده
يـرد مـشروط بـر      ارتش مايل است كه وظيفه برقراري نظم و قانون را در اين مناطق برعهـده گ               

اكنـون   هم.  و پاسداران انقالب اكيداً از مداخله در امور اين مناطق منع شوند     اينكه كميته انقالب  
ارتش در حال بازيابي قدرت خويش بوده و آماده هرگونه مأموريت امنيتي است و در صـورتي           

  و كردسـتان   م و قانون را در خوزسـتان      كه اختيار كامل به آن داده شود، قادر خواهد بود كه نظ           
انـد و حاضـر    تماماً با اين نظر موافقت كرده    ) ارتش(طبق اظهار منبع مزبور پرسنل      . برقرار سازد 

اكنـون       رعايت نمايد و هـم      را به هر اقدامي هستند مشروط بر اينكه دولت موارد ذكر شده فوق           
  .اند وزير در اين باره منتظر تصميمات نخست

رود كـه ظـرف دو روز آينـده            گفت، انتظار مي   امروز روزنامه آيندگان  :  موضوع همافران  -د
اكنـون بـه مرحلـه تحـصن            كـه هـم   (گفتگوها بين فرماندهان ارتش و همافران نيـروي هـوايي           

و در همـان حـال همـافران آمـاده       گفتگوها ادامـه دارد     . به نتيجه برسد  ) سرتاسري رسيده است  
شوند كه فردا با تحصن خود حمايتشان را از ديگـر همكـاران خـود در نيـروي هـوايي بـه                        مي

  گفت كه از تمام پايگاههـاي كـشور، همـافران راهـي تهـران              روزنامه آيندگان . نمايش بگذارند 
در پيامي كه در روزنامـه امـروز منتـشر          .  نمايش بگذارند  هستند كه اجتماع بزرگ خويش را به      
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اند كه تعدادي از عناصر وابسته به امپرياليسم در نيروي هـوايي هـستند كـه                  شده، همافران گفته  
در ضمن امروز حمايتهـاي بيـشتري از حركـت          . هاي ناجور بچسبانند    سعي دارند به آنها وصله    

  ملي دموكراتيك، و از سوي جبهه      ، استاندار آذربايجان شرقي   همافران از طرف نورالدين غروي    
 نسبت به آشوب و اضطراب عمومي در بين مردم هـشدار داد و گفـت كـه                  غروي. به عمل آمد  

 گفـت كـه      ملـي  دموكراتيكجبهه  . هاي همافران به طور اخص انساني و اسالمي است          خواسته
اند كـه امـور نيـروي          شوراي مركزي در ستاد فرماندهي نيروي هوايي       تأسيسهمافران خواهان   

آنهـا خواسـتار   . هوايي را اداره كند و ضمناً توسط مقامات مملكتي بـه رسـميت شـناخته شـود            
آنها نيز خواستار آنند كـه      . باشند  سطوح مي تصفيه عناصر ضدمردمي در نيروهاي ارتش در كليه         

ابهام موجود در شرايط استخدامي آنها توضيح داده شود و اخراجهاي بدون مجوز خاتمه يابد و 
. هاي مشروعشان را به طور كامل جواب بدهد         اينكه تحصن حق آنها بوده و دولت بايد خواسته        

اري يك نيروي هوايي قـوي مطمـئن         و بنيانگذ  تأسيستواند به     بدين ترتيب است كه دولت مي     
  .باشد
  

  260سند شماره 
  1358 تير 26 ـ 1979 ژوئيه 17  محرمانه

  5098 ـ .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: از
    تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : به

  تحوالت نظامي در ايران: موضوع
 پلـيس   رئـيس اي كه بين او و        ، وزير دفاع، پس از مناقشه     تقي رياحي ) بندي  بدون طبقه  (-1

هفتـه قبـل وزيـر دفـاع،        .  درگرفت از سمت خود استعفا كـرد       نظامي يعني سرتيپ امير رحيمي    
  روبرو شد و در نتيجه اختيارات رياحي  اهللا خميني    را اخراج كرده بود و با مخالفت آيت        رحيمي

 را پذيرفته است يا     ، اين استعفا  وزير، بازرگان   هنوز معلوم نيست كه آيا نخست     . كاهش پيدا كرد  
از زمـان   . شده حاكي از آن است كـه دولـت آن را نخواهـد پـذيرفت               تأييد   نه، ولي گزارشهاي  

 70اين ژنـرال    .  تأثير چنداني بر وضع ارتش نداشته است       انتصابش به عنوان وزير دفاع، رياحي     
هـاي مـدرن نظـامي نيـز          پيـشرفت  با ارتش در تماس نبوده و با رويدادها و           1953ساله از سال    
  .بيگانه است

 حاكي از آن است كه مذاكرات بين سـران          آمريكاگزارش دفتر وابسته دفاعي     ) محرمانه (-2
نظامي و همافران اعتصابي نيروي هوايي كه خواستار افزايش نقـش خـويش در مـديريت ايـن                  

آنها تـا حـدودي     . هاي انقالبي تحت كنترل آنهاست، ادامه دارد        يق كميته اكنون از طر    نيرو كه هم  
.  دموكراتيك از آن جملـه اسـت       اند كه حمايت جبهه ملي      از حمايت سياسي نيز برخوردار شده     

ها براي تعهد و نگهداري تجهيزات پيشرفته نيروي هوايي مورد نيازند بـه همـين دليـل                   تكنسين
  . استهاي آنان تحقق يابدممكن است خو
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در زمينـه ديگـر رويـدادهاي نظـامي، دفتـر           )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگـان     -محرمانه (-2
 روزانـه پـنج شـش پـرواز        هاي نيروي هوايي ايران     14-وابسته دفاعي گزارش داده است كه اف      

 ژوئيه، 9در تاريخ   . دهند  زها را انجام مي   ، اين پروا  استاد خلبان  15حدود  . دهند  محدود انجام مي  
هاي   14-اف.  پرواز تماس با زمين و پرش را انجام داد          در فرودگاه تهران   14-يك هواپيماي اف  
 را  14-نيروي هـوايي در نظـر دارد بقيـه خلبانـان اف           . اند   مستقر شده   و شيراز  ايران در اصفهان  

به خاطر فقدان لـوازم     . ش مجدد دهد تا اين اسكادران به مرحله مجدد عملياتي دست يابد           آموز
 تا مدتهاي مديد تحقـق      14-يدكي و وخامت توان تعميراتي و نگهداري، آمادگي اسكادران اف         

  .نخواهد يافت
  

  261سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 26 ـ 1979 ژوئيه 17  6846 0253 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكاتر وابسته دفاعي دف: از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
ا باشـد عنـاوين زيـر ر         اين گزارش كه در مورد وضع ايـران مـي          - )محرمانه: (خالصه -16

همـافران نيـروي هـوايي ارتـش        .  مورد قبـول واقـع نـشد        رياحي سرلشگراستعفاي   :دربر دارد 
موضـوعات مـورد عالقـه و       .  اميررحيمـي  ]سـيد [كنفرانس مطبوعاتي تيمسار سيف   . شاهنشاهي
  .نفت يدگزارش تول

  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه(:  جزييات-22
اطالعـات زيـر از مقـاالت روزنامـه     :  مورد قبول واقع نـشد   رياحي سرلشگر استعفاي   -الف

طبـق اظهـارات روزنامـه      . باشـد    ايران مي  )نشريه چكيده اخبار  ( و نشريه پول ايران      تهران تايمز 
، دومين وزير دفاع ايران بعـد از انقـالب اسـتعفا داده              رياحي سرلشگر و خود وزير دفاع،      كيهان

ار داشت كه استعفاي وي پذيرفته  يكي از سخنگويان دولت بعداً اظه  است ولي صادق طباطبايي   
كـرده بـود كـه از       تأييد   با يكي از خبرنگاران داشت        رياحي سرلشگردر تماسي كه    . نشده است 

به هرحال واضح بـود كـه اسـتعفاي وي          . گيري نموده گرچه داليل آن را بيان نداشت         كار كناره 
باشد كه عليـرغم ميـل وي صـورت            دژباني مي  رئيس،  مربوط به انتصاب مجدد تيمسار رحيمي     

 در اين هفته هيچكس را به مالقـات نپذيرفتـه   منابع خبري اضافه كردند كه رياحي . گرفته است 
روز همچنين وي در جلسه ام    . باشد  گيري مي   دهد كه وي در آستانه كناره       كه اين مسئله نشان مي    

 گفتند كه اگر    )چكيده اخبار ( پول   منابع خبري به مجله ايران    . صبح كابينه دولت حضور نداشت    
هد كـرد    را مستحكم خوا    پيروزي رحيمي   رياحي سرلشگراين امر حقيقت داشته باشد استعفاي       

 3بـه پـاراگراف     . (تواند سكوت نامعلوم وي را در كنفرانس مطبوعاتي امروز توضيح دهد            و مي 
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، درنگ در مـورد جابجـايي او بـا داريـوش فروهـر      منابع خبري بي ). در صفحه بعد رجوع شود    
 است شروع به تحليـل       و رهبر بالفصل جبهه ملي     وزير كار كه دوست صميمي تيمسار رحيمي      

 گفت كه وزير كار تا      )چكيده اخبار ( به نشريه پول ايران      كردند، يك منبع آگاه نزديك به فروهر      
 بـه انتـصاب وي در ايـن مقـام فعـالً       . اسـت كـرده     دو ماه پيش براي اين مقام سخت تالش مي        

منـابع خبـري    . » فرد قابل اعتمادي است    فروهر«منبع خبرگفت كه    .  مربوط است  اهللا خميني   آيت
 سرلـشگر توانـست بـه كـار         شد مي   دارند كه چنانچه فروهر در مقام وزير منصوب مي          اظهار مي 

 ستاد ارتش پايان دهد، هر چند كه او در ميـان نظاميـان رده بـاالي ارتـش از                    رئيس،  ربدفاصر  ن
  كه شخـصي مجـرب اسـت ماننـد         يك منبع آگاه گفت كه فربد     . احترام خاصي برخوردار است   

 مدتها پيش قبل از اينكه انقالب آنها را دوباره به كار دعوت نمايـد بازنشـست              .دني و م  رحيمي
كنم كه ارتش بـا عالقـه زيـادي جريانـات را              من فكر مي  . گيري كرده بود    شده و از ارتش كناره    

تواند بيانگر اين باشد كه آيا دولت به آرامـش خـود ادامـه                انتخاب وزير جديد مي   . زيرنظر دارد 
حل ديگري    كند و يا اينكه ما راه       اي را جهت بازسازي ارتش انتخاب مي        حل محتاطانه  داده و راه  

اين منبع اضافه كرد كـه عليـرغم ارتقـاء مقـامش، رحيمـي از               . را در پيش روي خواهيم داشت     
 برخـوردار   با اينكه وي آشكارا از حمايـت خمينـي        «. حمايت زيادي در ارتش برخوردار نيست     

 رد استعفاي خود را در مصاحبه بعدي كه رياحي. »است ولي موقعيت وي آنچنان استوار نيست 
 نمود، وي اظهار اميدواري كرد كه اگر بنـا باشـد در پـست وزارت دفـاع                 تأييد   از جانب دولت  

منـدي     گفت كه ارتش با عالقه     رياحي.  تام به وي بدهد    باقي بماند دولت براي اقداماتش اختيار     
زيادي مشغول فعاليت است و در زماني كه نياز شديد به بازسازي دارد، احتياجي به پاكـسازي                 

  .كند آن نيست زيرا اين مسئله ارتش را به خاطر عدم اعتماد، از درون تضعيف مي
  آمـد كـه اسـتعفاي ريـاحي    اخبار صبح امروز راديو ايـران   در  ) محرمانه (:كننده  تهيهات  ينظر

باشد منتهي بـه    در مقام خود مشغول كار مي رياحيسرلشگرواقعاً از طرف دولت قبول نشده و   
  .جاي دفتر كار در محل مسكونيش مستقر است

 چاپ امروز گـزارش داد  روزنامه تهران تايمز:  شاهنشاهي  همافران نيروي هوايي ارتش    -ب
هاي دانـشجويان فنـي        فرمانده دژبان ديروز گفت كه آن دسته از خواسته         كه تيمسار اميررحيمي  

هـايي كـه        سازگار است بايد پذيرفته شـود ولـي خواسـته         » واقعيت«ت و   كه با حقيق  ) همافران(
 اين نكته را    يميرحتيمسار  . كند خود به خود مردود خواهد بود        دار مي   مقررات ارتش را خدشه   

خـش توصـيف    ب  وي گفتگوها را رضـايت    . ديروز بعد از مالقات با نماينده همافران بيان داشت        
كرد و گفت كه قرار است به زودي نشست مشتركي ميان دژباني و همافران برگزار شود كه در                  

اي  در ضمن گزارش شده بود كـه كميتـه همـاهنگي ويـژه           . آن او با همافران گفتگو خواهد كرد      
هاي همافران تعيين شده تا با نمايندگان آنها صحبت شـود و              جهت تجديدنظر در مورد خواسته    

فتي در كار حاصل گردد و در اين زمينه يك منبـع آگـاه از سـتاد نيروهـاي مـسلح اظهـار                       پيشر
وجود صداقت و صميميت در اين مذاكرات اين اعتقاد را كه گفتگوها با موفقيت به               «داشت كه   
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سـابقه   اين همكاري و هماهنگي نزديك، بـي «وي اضافه كرد كه . »بخشد  رسد قوت مي    پايان مي 
دارد كه بـسياري از موانـع برطـرف شـده اسـت و از                 همين منبع اظهار مي   » .دباش  مانند مي   و بي 

وي گفـت وقتـي آنهـا       . كننده همافران تمجيد شـاياني بـه عمـل آمـده اسـت              نمايندگان شركت 
داشتند، هميـشه منـافع ملـت را در نظـر داشـتند و زمـاني كـه بـا                      هاي خود را بيان مي      خواسته

آنان شرايط حساس كنوني را بـه  «. ر را در نظر داشتند   شدند وضع فعلي امو     مشكالت مواجه مي  
. »انـد   اند و هميشه اشتياق عميق خود را براي حفظ منافع انقالب بيان داشـته               خوبي درك نموده  

اين منبع گفت كه مسئله كنوني حل خواهد شد و ظرف پانزده روز آينده تصميم نهـايي گرفتـه                 
  .شود مي

 بـه خبرنگـاران گفـت كـه         تيمـسار رحيمـي   : يمـي  كنفرانس مطبوعاتي تيمـسار اميررح     -ج
وي با آمـدن    . هيچگونه نيازي به متخصصين و مستشاران نظامي خارجي در ارتش وجود ندارد           

وي گفت تا زماني كـه از       . آنها كه به پايان ناخوشايندي منجر خواهد شد، مخالفت خواهد كرد          
در رابطه با امراي .  برخوردار است در كار خود انجام وظيفه خواهد كرداهللا خميني   حمايت آيت 

  .ارتش، وي گفت كه اشخاص خوب و اليقي در ارتش وجود دارند
هايي وجـود     بي، نارسايي ناپذيري است كه بعد از هر انقال        وي گفت كه اين يك امر اجتناب      

داشته باشد اما اكثر پادگانها از افسران فرماندهي كه كامالً بر اوضاع مـسلط هـستند برخـوردار                  
 اظهار داشت كه هزار سرباز در حـال   تيمسار رحيميدر رابطه با ناآراميهاي خوزستان  . باشند  مي
ه باش هستند تا به محض اطالع به آنجا بروند و دو هزار سرباز ديگر در ظـرف مـدت دو                     آماد

وي گفت كـه هـيچ كمبـود سـالح يـا          . باش درآمده و رهسپار خواهند شد       ساعت به حال آماده   
باشند و هـزار خلبـان آمـوزش ديـده            مهمات نظامي وجود ندارد و تمام سالحها هنوز سالم مي         

نگراني اصلي و اشتغال ذهني وي اين بود كه چرا ارتش بـراي             . باشد  ميفانتوم در اختيار ارتش     
 رحيمـي . فرونشاندن ناآراميهايي كه در بخشهاي مختلف مملكت به وجود آمد، حركـت نكـرد             

پس از اينكه گفته بود كـه خـود شخـصاً    وي . تر بود   محتاط اين هفته در رابطه با سپاه پاسداران      
باشـند    پاسداران را خلع سالح خواهد كرد، اين هفته با متانت گفت كه پاسداران مورد نياز مـي                

تواننـد شـانه بـه شـانه          آنها مـي  «وي گفت كه    . ولي هرگز قادر نيستند كه جاي ارتش را بگيرند        
 وي در ادامه سخنانش گفـت  .»مي ببينندارتشيان بجنگند اما بايد به پادگانها بيايند و آموزش نظا      

. باشـد  تـرين ارتـش در خاورميانـه مـي     اش بزرگ كه ارتش ايران با بهترين افسران آموزش ديده   
تمـام  ) سر و سامان دادن به همـه چيـز  ( را ما حل كنيم  مسايلاگر قرار است    « گفت كه    رحيمي

وي . قـرار داد  تأييـد   از ارتـش را مـورد   وي حمايت كامل خمينـي    » دمشكالت حل خواهند ش   
من خود به مدت ده روز در منزل ايشان اقامت داشتم، از اين اعتماد بيـشتر كجـا سـراغ                    «گفت  
  ارتـش و دولـت بحـث و          ما بين او و فرماندهان عاليرتبه      مسايلوي گفت كه در مورد      » داريد؟
هيچ فرقي ميـان دولـت و عمـوم ارتـشيان وجـود نـدارد ولـي مـن                   «وي گفت   ... نظر شد   تبادل
  ».گويم كه ارتش بايد نقش مؤثرتري را در سياست كشور بازي كند مي
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سـتي   تصوير در  نظرات تيمسار رحيمي    بايد تذكر داد كه نقطه    ): محرمانه(كننده    ات تهيه ينظر
تواند درست باشد  اظهارات وي در مورد سالم بودن سالحها مي. دهد از آمادگي ارتش ارائه نمي

حدود يك هزار خلبـان     . هاي عملياتي نيستند    ولي وي فراموش كرد كه بگويد تمامي آنها سالح        
  .بينند فانتوم وجود دارند اما اكنون تعداد نسبتاً كمي از آنها آموزش تخصصي مي

  :  جالب توجه ديگر موضوعات-د
 اين حقيقت را ذكر كـرده اسـت كـه سـرهنگ سـپري،               )چكيده اخبار ( پول    مجله ايران  -1

 رهنگ مجـازي  و سـ ، فرمانده ژانـدارمري خوزسـتان  ، سرهنگ رضا كُنزي   فرمانده لشكر سنندج  
  .باشد  مي شهرباني خرمشهررئيس
اي  ، اعالميهداران پدافند هوايي پادگان بهبهان هاي يك منبع خبري ديروز درجه      طبق گفته  -2

هـده داشـتند   خطاب به دولت و مردم منتشر كردند كه در آن نقشي را كه در دوران انقالب به ع    
در ايـن اعالميـه   . اند به دولت يادآوري كرده و مشكالتي را كه با آنها مواجه بودند، توضيح داده    

اند كه اگر قرار است تغييراتي در ساختار نيروهاي مسلح به وجود بيايد، اين                آنان به دولت گفته   
  .كند، انجام گيردنويس قانون اساسي، مراحل پاياني خود را طي  كار بايد قبل از اينكه پيش

 گفت كه دولت انقالبي وزير، به خبرگزاري پارس ، معاون نخست ديروز صادق طباطبايي-3
 كـه دچـار آشـوب شـده         خيز خوزستان   آماده است تا واحدهاي نظامي را به استان غني و نفت          

وي . ورت نياز به برقراري نظـم و قـانون در آن اسـتان كمـك نماينـد                است اعزام دارد تا در ص     
 در تماس بـوده و قـرار شـده اسـت چنانچـه        ستاد ارتش با استاندار خوزستان     رئيس«گفت كه   

 اعزام گردند تا نظـم و قـانون را          ضرورتي پيش آيد، واحدهايي از نيروهاي مسلح به خوزستان        
  ».ر سازندبرقرا
اي از كنفرانس مطبوعـاتي،        گزارش داد كه ديروز در بخش جداگانه        روزنامه تهران تايمز   -4

 دژباني، گفت كه نيروهاي مسلح ايران به اندازه كـافي قدرتمنـد             رئيس،  تيمسار سرتيپ رحيمي  
اگـر  «وي گفـت  . باشـند   اما مورد اعتماد دولت نمي    .  ثبات ايران كمك نمايند    هستند كه به حفظ   

 بروز   و كردستان  فرماندهان به دستورات من گوش كنند، مشكالتي از قبيل مشكالت خوزستان          
و از ايفـاي    به هرحال، كساني كه كنترل را در دولت دارند به ارتش اعتماد ندارند              . نخواهد كرد 

اشخاصـي كـه كنتـرل را در        « گفت كه منظور وي از       تيمسار رحيمي » .كنند  نقش آن ممانعت مي   
  .باشد هم رهبري ارتش و هم دولت مي» اختيار دارند

 جهـت    اصـفهان  ييـان در  آمريكا گفت كه قرار است محـل سـابق سـكونت             راديو ايران  -5
فرماندهان نيـروي  . نامد واگذار شود مي» مستضعفين«استفاده به اشخاصي كه راديو ايران آنها را      

مركـز آموزشـي در شـهر بـه     . هوايي و نيـروي زمينـي مـسئول انجـام ايـن كـار خواهنـد بـود                
روند    كه به آنجا مي    ييان به افرادي  آمريكامنازل مسكوني   . دانشگاههاي ايران واگذار خواهد شد    

  .شود واگذار و يا اجاره داده مي
يكي از مقامات رسمي سفارت به مأمور گزارشگر خبـر داده اسـت             :  گزارش توليد نفت   - ه
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هاي نفتـي بـه صـدهزار          در روز پانزدهم ژوئيه به خاطر انفجار لوله        كه بازدهي پااليشگاه آبادان   
بازدهي معمولي تقريباً تا دو ماه پيش پانـصد هـزار بـشكه در              . يافته است بشكه در روز كاهش     

توليد روزانه در حال حاضر حدود چهارصد هزار بشكه يعني بـه ميـزان عـادي خـود          . روز بود 
هاي آتشي كه از انفجـار لولـه نفـت در             در پانزدهم ژوئيه گزارش شده است كه شعله       . رسد  مي

رود كه تا خاموش شدن آتش، تعميـرات    و انتظار نمي   روشن است آمده هنوز    به وجود    ماهشهر
انجامـد تـا آتـش را     اي در دست نيست كه چه مدت به طول مي      هيچ نشانه . آنجا صورت پذيرد  

  .هيچ اطالعي در مورد خط توليد نفت وجود ندارد. مهار كنند
ي در رابطه با پااليشگاه     اين مقام سفارت همچنين به مأمور گزارشگر گفته است كه مشكالت          

  . وجود دارد و به زودي گزارش مفصلي در اين مورد فراهم خواهد كردشهر ري
 و  اي در مورد آخـرين تحـوالت مـشكالت پااليـشگاه شـهرري              گزارش اطالعاتي جداگانه  

  .ه زودتر ارائه خواهد شد هر چتعميرات لوله نفت ماهشهر
  

  262سند شماره 
  1358 تير 26 ـ 1979 ژوئيه 17  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7424 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  بار سياسي هفتهاخ: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
گردهمايي استانداران جهت تجديـدنظر در قـوانين انتخابـات، ادامـه حـوادث              :  خالصه -2

پايـان  .  و خوزسـتان    كردسـتان  مـسايل هاي انقالبي، الينحل مانـدن        امنيتي در ايران، ادامه اعدام    
  .خالصه

 به منظور بحث در مورد چگونگي فراهم آوردن         سر ايران امروز در تهران     استانداران سرا  -3
  .دآين  گردهم مينيازها و روشهاي انتخابات مجلس خبرگان

بيـشترين  .  رويدادهاي امنيتي در هفته قبل جهت به ستوده آوردن ايران ادامه داشته است             -4
 تقـي   ژوئيـه در هفتم   . اند   و خرابكاري و تروريسم اختصاص يافته      صفحات جرايد به موارد قتل    

 و يكي از مخالفـان عمـده رژيـم سـابق در نزديـك                بنيانگذار مسجد قباي تهران    حاج طرخاني 
 قتل اشتباهي بوده زيرا هـدف       دهد كه     بعضي گزارشها نشان مي   .  به قتل رسيد   اش در تهران    خانه

 مـسئول   گروه فرقان .  است  بوده كه يكي از مشاوران نزديك خميني       اصلي قاتلين برادر طرخاني   
  . اين قتل شناخته شده است

  در شـيراز   اهللا ربـاني شـيرازي       يك گروه ناشناس با كوكتل مولوتف به دفتر آيت         ژوئيه 6در  
در يك حمله نسبتاً موفق بر عليـه        . حمله كرده ولي هيچ تلفات يا خسارتي گزارش نشده است         

اهللا     آيـت . ي شـليك كـرده    اهللا سيدرضي شـيراز     يك چهره مذهبي دو مرد ناشناس به سوي آيت        
 او با سه    . است هاي انقالب در شمال تهران       يكي از كميته   رئيس و   زي بنيانگذار مسجد شفا   شيرا
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ت، اقامتگـاه   بخـشي اسـ      در وضع رضايت   شود شيرازي   گلوله مورد اصابت قرار گرفته، گفته مي      
. ي رهبر مذهبي عربهاي ايران هم در اين هفته مورد حملـه قـرار گرفـت               اهللا آل شبير خاقان     آيت

اهللا آن موقع در منـزل        اند ولي خود آيت      نفر در درگيري داخل خانه به قتل رسيده        4شايع است   
  .نبود

 در محلي نه چندان دور از مقر فرماندهي واقع          حيمي دژبان ژنرال ر   رئيس ژوئيه در دهم    -5
شـود در   اي گفته مـي     مورد هدف قرار گرفت، حمله دوباره      )جمشيديه سابق ( خميني   ندر پادگا 

هاي بسيار خبرساز      كه خودش از چهره    رحيمي.  در مقابل پادگان صورت گرفته است      ژوئيه 15
ولـي روز   .  بركنـار شـد     به وسيله وزير دفاع فربد     ژوئيهبوده است راجع به اوضاع ايران در نهم         

 قبالً به واسطه طرحش راجع بـه حفاظـت از           رحيمي.  در شغلش ابقاء شد    بعد به وسيله خميني   
اما اين پيـشنهاد بـه وسـيله    . جان رهبران مذهبي به وسيله گارد دژبان، در خبرها ظاهر شده بود    

 سـرباز   3000را راجع به اعـزام       طرحش    رحيمي ژوئيهدر يازدهم   . ها رد شد    روحانيت و كميته  
  . اعالم داشتهاي نفت در مقابل خرابكاريها در استان خوزستان جهت محافظت از لوله

شود اولين اعدام زنـان از انقـالب فوريـه      اعدامها در ايران همچنان ادامه دارد و گفته مي    -6
 در برابر جوخه آتـش قـرار گرفتنـد، دو            در تهران  ژوئيه 12تاكنون انجام گرفته، سه فاحشه در       

 در هفته گذشته شالق زده شدند، اما از نظر سرنوشتشان آن طـور كـه بـر                  فاحشه ديگر در آمل   
 اعـدام بـه داليـل سياسـي و          15 تـاكنون    ژوئيـه  12از  . كردنـد   آيد احساس خوشـبختي مـي       مي

  .غيرسياسي انجام گرفته است
 موقعيت زندانيان در ده يا پانزده        دادگاههاي انقالب تهران   رئيسي   آذري قم  اهللا  به گفته آيت  

زنـداني شـوند كـه او را در روز          » ضـامن «اگـر كـساني شخـصاً       . روز آينده روشن خواهد شد    
ضامن بـه جـاي   محاكمه به دادگاه معرفي نمايند يا در صورت عدم دسترسي به زنداني شخص     

  .زنداني محاكمه شود، زندانيان مورد نظر آزاد خواهند شد
 همچنان ناآرام است و همه روزه خبرهايي از درگيـري            و كردستان   شرايط در خوزستان   -7
هاي سياسـي و      و مخالفت با اعتراضات به وسيله چهره      ) اي  منطقه(رسد اعتراض و شكايات       مي
 مـسايل جهت بررسي   ) كردستان ( ميتينگي در مهاباد   ژوئيهخورد، در چهارم      ذهبي به چشم مي   م

نويس قانون اساسي تشكيل شد، قانون اساسي به خـاطر عـدم توجـه بـه                  و پيش ) ايالتي(قومي  
ز گروههـاي   حقوق ملي كردها و نيز رسميت دادن به مذهب شيعه جعفري از طرف بـسياري ا               

 هفته گذشته صحنه برخـورد بـود، ژانـدارمري دفتـر محلـي              منطقه جلديان . كرد رد شده است   
.  را بعـد از يـك جنـگ نظـامي كـه در آن دو طـرف شـركت داشـتند بـست                       حزب دمـوكرات  

 را متهم كرد كه احـساسات ضـدكردي         حزب دموكرات راديو ايران    دبيركل   عبدالرحمن قاسملو 
آميز تلقي شده،      تحريك در ميان مطالب پخش شده كه از طرف حزب دموكرات         . انگيزد  را برمي 

 يكي از قبايل به نام زارزه را محاصره  هزار از اعضاي حزب دموكرات     10 تا   6ادعا شده بود كه     
  . شديداً اين مورد را رد كردرهبر حزب دموكرات. اند  آنها را گروگان گرفتهرئيسكرده و 
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 تركهـا   مسايلهاي مذهبي و سياسي جهت حل         اي به وسيله چهره      جلسه ژوئيه در هشتم    -8
 به برخورد انجاميد تشكيل شـد، آوارگـاني كـه شـهر را تـرك                و كردها كه چندي قبل در نقده      

دو روحاني مأمور شدند كه در حل مـشكالت اداره شـهر و             . اند به بازگشت دعوت شدند      كرده
 تظاهرات آرام بـه     ژوئيهدر يازدهم   . اند نظارت كنند    اي ديده   پرداخت خسارت به آنها كه صدمه     

 سـخنگوي حـزب گفـت كـه     غنـي بلوريـان  .  برگـزار شـد   در كردستانوسيله حزب دموكرات  
  . منطقه برگزار شدمسايلتظاهرات به عنوان اخطار به حكومت جهت توجه به 

 مجـروح    نفـر  40 نفـر كـشته و       22 صحنه نبردي بود كـه در آن          مريوان ژوئيه چهاردهم   -9
يك خبرگزاري ادعا كرد كه نبرد بين پاسداران انقالب و يك كميتـه محلـي از كردهـاي                  . شدند
 مطالب ديگري را عنوان كـرد او گفـت نبـرد            يك سخنگوي حزب دموكرات   .  بوده است  چپگرا

ها نفوذ      ه در كميته  بين دهقاناني كه طالب حقوق خويش بوده و فئودالهاي دست نشانده رژيم ك            
  .اند اتفاق افتاده است نموده

اي و آنچه     مثالً عوامل منطقه  .  معلول يك سري عوامل گوناگون است       ناآرامي كردستان  -10
در رابطه با انقالب ايران اتفاق افتاده است همانند بعـضي نقـاط ديگـر ايـران زارعـان، امـالك                     

  .وي را تصرف كردندمالكان فراري و يا خاندان پهل
اخيراً بعضي مالكاني كه در زمان شاه زمينشان را گرفتند درصدد بـازپس گـرفتن دوبـاره آن         
هستند، اختالفات زيادي بين كردهاي سني و شيعيان كه حكومـت را در دسـت دارنـد وجـود                   

آنهـا در   . ثر بـوده اسـت     مـؤ  تقسيم شدن ايران به اقوام مختلف نيز در ناآراميهاي كردستان         . دارد
اند، كاهش فعاليتهاي ژاندارمري و جنگ لفظـي بـين دولـت موقـت                سرتاسر مرز ايران گسترده   

هـاي     بـه دهكـده    ادعاهايي درباره حمله عـراق    .  نيز از جمله عوامل ناآرامي است      ايران و عراق  
در . بت قديمي تركها و كردها به خونريزي اخير انجاميد        رقا.  مطرح گشته است   مرزي كردستان 

 ناآراميها در ،دوم. اختيار داشتن گسترده سالح به وسيله گروههاي رقيب يكي از علل جنگ بود           
  . منطقه كردستان

 ناآراميها و تظاهرات از اهميت زيادتري برخوردار است، هفته قبل            در ايالت خوزستان   -11
. آميـز ديگـري نيـز گـزارش شـده اسـت             وله نفت و گاز منفجر شد، اقدامات اعتراض       دو خط ل  
 2 در ، خرمـشهر آهـن اهـواز    گزارش داد كه يك انفجـار در خـط راه          راديو تهران  ژوئيهيازدهم  

اي قـرار      اخيراً مـورد حملـه     آهن در خرمشهر    راه اتفاق افتاده است، ايستگاه      كيلومتري خرمشهر 
  . گرفت كه هدف آن پاسداران بودند

گزارشهاي ديگر حاكي است كه به بعضي منازل و جيپ پاسـداران در شـهر بمـب پرتـاب                   
 بـه    مـدني  دريـادار   باعث شد كه استاندار خوزستان     شده، تظاهرات عربهاي ايراني در خرمشهر     

  .باش دهد  آمادهنظاميان در خوزستان
 نفـر از تظاهركننـدگان وقتـي كـه          25 ژوئيـه  گزارش رسيده است كه در روز سيزدهم         -12

. مــردان مــسلح ضــمن يــك راهپيمــايي آرام بــه ســوي آنــان آتــش گــشودند مجــروح شــدند
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 بودند آنهـا    كساني بودند كه خواهان خودمختاري در خوزستان      كنندگان در تظاهرات از       شركت
همچنين آزادي زندانيان سياسي و نيز پايان مداخله مأموران حكومت مركزي را خواستار بودند،  

 متشنج شد و آن وقتي بود كه مهاجمان ناشناس به داخـل مـسجدي                خرمشهر ژوئيهدر پانزدهم   
 مجروح گـزارش    30 كشته و حداقل     5. ن مجلس يادبود برگزار شده بود بمب انداختند       كه در آ  

  . شده است
 اعـالم كـرده مـسئول ناآراميهـا در اسـتان            در مصاحبه مطبوعاتي كه اخيراً انجام شده، مدني       

كـرد گفـت بـراي         حاليكه اوضاع را حساس توصيف مي       در مدني. هستند» اي  اخاللگران حرفه «
در . اي از قاطعيت، سياست و زمـان الزم اسـت           موعهج فراوان جانبي حل شوند، م     مسايلاينكه  

او گفـت   . ي مطالب مغايري را مطـرح نمـود       اهللا خاقان    برادر آيت  مصاحبه ديگري عيسي خاقاني   
او گفت كه منطقه در حـال انفجـار         . خواستند    اند، آب مي     نفري كه اخيراً تظاهرات كرده     40000
  .و اگر به سرعت عمل نكنيم ما را به مرحله غيرقابل كنترلي خواهد كشاند. است

                                     لينگن
  

  263سند شماره 
  محرمانه

  1358 تير 27 ـ 1979 ژوئيه 18  6846 0255 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
امتنـاع  : باشـد   وجود شـامل اطالعـات ذيـل مـي         گزارش وضعيت م   )محرمانه (:خالصه -16
 و  ات انرژي اتمـي در اهـواز      تأسيس راهپيمايي وحدت، لغو كامل طرح ايجاد        ء از استعفا  رحيمي

  .خشونت در ايران
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
وي بـار ديگـر بـر       . كنـد    از استعفا دادن امتناع مي     رحيمي -]الف[) محرمانه: (جزييات -22

.  استعفا نخواهد داد   اهللا خميني   نمود و اظهار داشت جز به درخواست آيت        تأكيد   موضع خويش 
 درخواست نموده كـه     يميوزيري از رح    گزارشات مطبوعاتي حاكي از آن است كه دفتر نخست        

. ، وزيـر دفـاع، اسـتعفا دهـد        براي مدت چهل و هشت ساعت براي حفظ پرستيژ تقـي ريـاحي            
  . نيز گفته است كه تسليم فشار و تهديد نخواهد شدرحيمي
 پـيش   بدين ترتيب كه اختالف ميان وزير دفاع و ژنرال رحيمي         ) محرمانه: (ريه گزارشگر نظ
 يك مرتبه كنار گذاشته     رحيمي. رود حتماً يكي از اين دو نفر سمتش را از دست خواهد داد              مي

 نيز استعفا داده ولـي اسـتعفاي وي          سمت خويش گمارده شده است و رياحي       شده و دوباره به   
رسد كه برخورد اين دو در آينده منجـر بـه رويـارويي مـستقيم دولـت       به نظر مي  . پذيرفته نشد 

  .گردد» پشت پرده خميني« و دولت بازرگان
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 بار ديگر به مخالفينش ثابت نمـود كـه هنـوز            اهللا خميني    راهپيمايي وحدت ديروز آيت    -ب
اهللا به راهپيمـايي وحـدت و پـشتيباني از جمهـوري              دعوت آيت . قدرت مردم را در دست دارد     

ان، نظاميان و غيرنظاميان مورد استقبال قرار گرفت و  اسالمي از سوي مردان، زنان، جوانان و پير       
.  بلكه در دهات، شهرستانها و شهرهاي ايـران بـه خيابـان ريختـه بودنـد                مردم نه تنها در تهران    

عيـت  اي بـراي جم      مـاده  9ي در حال قرائت يك قطعنامه       االسالم هادي غفار    هنگامي كه حجت  
بـر فـراز جمعيـت عمليـات نمايـشي انجـام           5-، طي يك مانور هوايي شش هواپيمـاي اف        بود
  :مواد قطعنامه به شرح ذيل است. دادند مي

داريم و تا آخر         اعالم مي   ما حمايت قاطع خويش را بيش از پيش از رهبري امام خميني            -1
  .از آن دفاع خواهيم نمود

 فرمودند ما معتقـديم تنهـا رهبـري مناسـب بـراي جمهـوري               گونه كه امام خميني      همان -2
  .اسالمي ما همان رهبري اسالم است

داريـم و بـار        و تصويب قانون اساسي اعـالم مـي         ما حمايت خود را از مجلس خبرگان       -3
  .راندوم آتي، حمايت خود را نشان خواهيم دادديگر با شركت در رف

خواهيم كـه     داريم و از آنان مي         ما حمايت خود را از اعمال دادگاههاي انقالب اعالم مي          -4
  .كارشان را تا پاك شدن كشور از وجود تمامي عناصر رژيم سابق ادامه دهند

 خـارجي در صـدد       ما خواهان مداخله مستقيم ارتش در مناطقي كه دشمنان داخلي و يا            -5
  .باشيم ايجاد هرج و مرج و خونريزي براي نابودي انقالبمان هستند، مي

كنـيم و      ما پشتيباني خود را از تداوم تماميت ارضي جمهوري اسالمي ايـران اعـالم مـي                -6
  .كنيم طلبانه را قاطعانه محكوم مي طلبانه و تجزيه هرگونه حركت جدايي

يم كه از آزاديهاي موجود سوءاستفاده ننمايند و كساني         خواه  هاي گروهي مي     ما از رسانه   -7
هـاي ضـدانقالبي خـويش مـورد اسـتفاده قـرار              اي براي توطئه    كه مطبوعات را به عنوان وسيله     

  .نماييم دهند، محكوم مي مي
  .داريم  اعالم مي ما حمايت كامل خود را از اعمال شوراي انقالب-8
 و انقالبمان با تمامي     رت و وحدت كلمه و با ايمان به رهبرمان امام خميني           ما با تمام قد    -9
  .هاي گوناگون آن با تمام وجود مقابله خواهيم كرد ها از جمله تروريسم و شاخه توطئه
 سـازمان   رئـيس ،  ابيفريدون شه .  لغو شد  ات انرژي اتمي، در اهواز    تأسيس طرح ساختن    -ج

 ايران و معاون وزير نيرو در يك مصاحبه راديويي امروز صبح اعالم نمود كـه كـار                  انرژي اتمي 
ات تأسيـس ايـن   .  قرار است به طور كامل متوقـف گـردد         ات انرژي اتمي اهواز   تأسيسساختمان  

گزارش ديگر حاكي از آن اسـت       . شد  م فرانسوي به نام فراماتوم ساخته مي      توسط يك كنسرسيو  
  .گيري خواهد شد  به زودي تصميماي با آلمان غربي كه در مورد قرارداد هسته

هـا خواسـتار        ، آلماني در ارتباط با نيروگاه اتمي آلمان در بوشهر       ) محرمانه: (كننده  نظريه تهيه 
قولهاي مقامات ايرانـي در مطبوعـات         هاي معوقه خود هستند و چنانكه از نقل         استرداد پرداخت 
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  .رسد كه ايران تمايلي به ادامه اين پروژه داشته باشد آيد به نظر نمي برمي
  : درگيريهاي موجود در ايران -د
 نفـر و    11 منجـر بـه كـشته شـدن          در استان كردسـتان   هاي اخير     موج ناآرامي :  كردستان -1

 شب گذشـته اعـالم كـرد كـه در نتيجـه انفجـار               راديو ايران .  تن گرديده است   30زخمي شدن   
 تن مجروح شدند و چند باب مغـازه و          18 تن كشته و     11چندين بمب در نواحي تجاري شهر       

گرچه هنوز معلوم نيست چه كسي مسئول انفجارات اخير است بـا            . ساختمان نيز ويران گرديد   
  .اند  نفر در ارتباط با اين حوادث دستگير شده10شود كه  اين وجود گفته مي

 رخ داد و زد و خورد ميـان روسـتاييان و     شهر  بار ديگر درگيري در مشكين    : شهر  مشكين -2
نقـل  » صدها تن «شمار مجروحين اين درگيري     .  شهر در تمام روز ادامه داشت      گروهي از اهالي  

هـايي پـر از سـنگ نيـز           هاي ديگر مسلح بودند و وانت       روستائيان به تفنگ و اسلحه    . شده است 
ايـن درگيريهـا بـر سـر تقـسيم آب بـه             . براي استفاده در اين درگيريها به صـحنه آورده بودنـد          

  .روستاييان رخ داده است
  

  264 شماره سند
  محرمانه

  1358 تير 28 ـ 1979 ژوئيه 19  6846 025679: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

  يران گزارش وضعيت ا:موضوع
: نمايـد  اين گزارش وضعيت اطالعاتي را با عنـاوين زيـر ارائـه مـي    ) محرمانه( خالصه  -16
انـد،     سرهنگ ژانـدارمري بازنشـسته شـده       41كند،     حمايت نمي   ديگر از تيمسار رحيمي    خميني

  .ت باز سر به شورش بردارندقبايل تركمن ممكن اس
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه (:جزييات -22
گزارشـات مطبوعـاتي حـاكي از آن       : كند   حمايت نمي   ديگر از تيمسار رحيمي     خميني -الف

. ، دريـغ داشـته اسـت       حمايت خود را از فرمانده دژبان تيمسار رحيمي        اهللا خميني   است كه آيت  
. ، وزير دفاع، بازنده شده اسـت اش با رياحي  در مبارزهاگر اين خبر صحت داشته باشد، رحيمي 

  :دهند كه اين مبارزه پايان يافته است، عبارتند از شواهدي كه نشان مي
 براي روز يكشنبه، ارباب جرايد را بـه يـك مـصاحبه مطبوعـاتي فراخوانـده و                   رحيمي -1
اي   رابطه با موقعيتش به عنوان فرمانده دژبـان اعالميـه         اي وجود دارد مبني بر اينكه او در           شايعه

  .صادر خواهد كرد
اهللا   و آيـت  شايعات همچنين حكايت از اين دارد كه يك محور اصلي بحث بين بازرگان  -2

  . عليه رياحي بوده استيمي مخالفت رحموضوع در هجدهم ژوئيه،  در قمخميني
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 ژوئيه بـه سـر كـارش در         19 به يك گزارشگر محلي گفته است كه در           رياحي سرلشگر -3
صميم به استعفاء گرفته است،      بعد از اينكه گزارش شده بود كه ت        رياحي. گردد  وزارتخانه بر مي  

  .چندين روز در محل كارش حاضر نشد
راديو گزارش داده است كه چهل و       : اند   چهل و يك سرهنگ ژاندارمري بازنشسته شده       -ب

  .اند يك سرهنگ ژاندارمري بازنشسته شده
منبعي كه ميزان موثق بودن آن      :  قبايل تركمن ممكن است دوباره سر به شورش بردارند         -ج

بـر اسـاس   . استخراج كرده اسـت » چكيده اخبار ايران  «نيست اين گزارش را از نشريه       مشخص  
 بازگـشته اسـت، قبايـل تـركمن         اي در نزديكي مرز شـوروي       گزارش منبعي كه اخيراً از دهكده     

آوري كـرده و خطـر از    عاكنون كه آنها محصول درو شده را جم   . دوباره درصدد شورش هستند   
هـاي سـاكن دشـت        هـا و فـارس      بين رفتن محصول، چنانچه در آخرين درگيريهاي بين تركمن        

. كنند كـه چيـزي بـراي از دسـت دادن ندارنـد              آنها احساس مي  .  پيش آمد، وجود ندارد    گرگان
ه در انبارهاي معمـولي     ها انبار شده است، ن      محصول گندم و جو براي امنيت بيشتر در زيرزمين        

رهبـران  . كه در درگيري قبلي بسياري از آنها مورد حمله قرار گرفته و به آتـش كـشيده شـدند                  
ها به مدت سـه روز در پايـان هفتـه             هاي تركمن   آيي و مباحثه بر سر خواسته       قبايل براي گردهم  

  . اند دعوت شده
منبـع  . ز ابهـام فرورفتـه اسـت      اي ا   اي هـستند كـه در هالـه         اين وقايع نشأت گرفته از حادثه     

ظاهراً يك پسربچه تـركمن از روسـتاي   . دهد اي شرح مي گويد كه هركس داستان را به گونه      مي
 كه در آنجا فرود آمده بود، ربوده شده است و پاسـداران      كوپتر  هلي به وسيله خدمه يك      قلعه  آق

هـاي معمـولي ارتـش      كوپتر  هلي از انواع    كوپتر  هليين  ا. اند  او را در يك محل مخفي نگاه داشته       
اش قـرار     هايي بود كه مورد استفاده شاه معزول و خـانواده         كوپتر  هليرنگ و شبيه      نبود بلكه آبي  

هايشان قـرار   آويزي براي پافشاري بر سر خواسته       ها اكنون اين حادثه را دست       تركمن. گرفت  مي
انـد و از اينكـه         نوشـته   و مهدي بازرگان   اهللا خميني   ي براي آيت  هاي    رهبران آنها قبالً نامه   . اند  داده

هاسـت   چيزي كه ظاهراً بيـشترين عامـل نگرانـي تـركمن      . مندند  اند، گله   پاسخي دريافت نداشته  
ه مذهب اهـل سـنت مـورد        ورزند كه اعتقاداتشان ب     روحانيون اصرار مي  . آميز است   روش تحكم 

حمايت قرار گيرد و از اين هراس دارند كه اگر مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي جمهوري                 
  .جديد معرفي شود، آنها به دست شيعيان متعصب دچار رنج و مشقت شوند

ها نيز خواهان حق انتخاب مسئولين خود، به كار بردن زبان مادريشان              همانند كردها، تركمن  
آنها از مالكين فارسي زباني كه رژيم گذشته قطعـات          . رس خاص خودشان هستند   و داشتن مدا  

بزرگ زمين را در اختيارشان گذاشت، هراس دارند و در مقابل نفوذ فزاينده آنها به دنبال كسب                 
ها عـصباني   حق داشـت كـه از دسـت روسـ    دارد خميني   چنانچه منبع اظهار مي   . حمايت هستند 

. آيد و قبايل تقريباً به هر چيز كه نياز دارند، كامالً مـسلحند              هنوز اسلحه از طرف مرز مي     . باشد
  .همچنين آنها كالً ترسي ندارند و مشتاق يك نبرد هستند
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  265سند شماره 
  1358 تير 29 ـ 1979 ژوئيه 20  محرمانه

   تهران،آمريكاسفارت : به  187534  ـ.سي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : از
  رفت و آمدها: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
  :اند  چندين منبع ايراني بسيار موثق در اينجا مطالب ذيل را اظهار داشته-2

  . سفير خواهد شديزيون كنار رفته و در لندنه از سمت خود در راديو و تلوزاد قطب
، ترك كرد و اكنون در       ژوئيه ايران را از طريق مرز تركيه       10شنبه     روز سه  شاهپور بختيار 

  . مخفي استاروپاي غربي
  .برند  به سر مييراً ايران را ترك گفته و اكنون در لندن اخخانواده القانيان

  ونس
  

  266سند شماره 
  1358 تير 29ـ 1979 ژوئيه 20                                                              محرمانه

    7675 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، متخصص امور اطالعاتي گرازيني.بي.اي: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: ده گزارشكنن تأييد مقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
: شـامل   دهـد،      مـي  ارائـه اين گزارش اطالعاتي درباره مطالب زيـر        ): محرمانه(خالصه   -16

تـرور يـك    .  جديد ستاد ارتش   رئيسانتصاب  . د فرب سرلشگراستعفاي  . استعفاي تيمسار رحيمي  
معرفي نامزدهاي مشترك بـراي انتخابـات از سـوي          . تظاهرات همافران در دوشان تپه    . روحاني

  .اخبار متفرقه. پنج گروه سياسي
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )نهمحرما (:جزييات -22
، فرمانـده جنجـالي      امير رحيمي  ]سيد[ عزيزاهللا سيف  تيمسار.  استعفاي تيمسار رحيمي   -الف

 از پـست خـود      اهللا خمينـي    نيروهاي زبده دژبان، روز گذشته اعالم كرد كه به دستور امـام روح            
 سال تحمل درد و رنـج       20پس از   «:  در مصاحبه با خبرنگاران گفت     رحيمي. كند  گيري مي   كناره

دهـم،    عفا مـي   اسـت   ماه فرماندهي دژبان، به احترام دستورات امام خميني        5و زندان و بيكاري و      
، لطفـي اهللا    حـاج قـدرت   » . اسـت   زيرا اعتقاد دارم پيروي از دستورات رهبر وظيفـه هـر ايرانـي            

  بودند فاش سـاخت كـه بـه تيمـسار رحيمـي     اي كه محافظ رحيمي  هجام  فرمانده پاسداران سياه  
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پيشنهاد شده است تا به عنوان وابسته نظامي ايران در خارج از كشور انجام وظيفه نمايـد، ولـي                
يـت  مأمور در حال بررسي واگذاري      اهللا خميني   هم اينك آيت  . او پيشنهاد فوق را رد كرده است      

 در خالل آخـرين     هاي خبري، رحيمي    بر اساس گزارش رسانه   .  است  رحيمي تيمسارديگري به   
مـن از مستـشاران خـارجي،       « كـرد كـه      تأكيـد هـاي ديگـرش       اش، همچـون مـصاحبه      مصاحبه

ايـم، و حـاال       ظـامي داشـته   سي سال است كه مستشار ن     . الخصوص مستشاران نظامي متنفرم     علي
او همچنـين متـذكر شـد كـه     » .موقع آن است كه افسران زبده خودمان كارهـا را انجـام بدهنـد      

  . هستند و همچنان از جانش محافظت خواهند كرد» جدانشدني«اش  جامه محافظان سياه
 كمـي بعـد از مالقـاتِ روز         بركناري تيمسار رحيمي  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
 براي  رياحيسرلشگرطبق حكم كتبي . گيرد  در قم صورت مي     و طالقاني  اهللا خميني    آيت  گذشته

، او تا زماني كه پست مناسبي برايش پيدا شود در ستاد كل ارتش انجـام وظيفـه     تيمسار رحيمي 
مـسلماً او   .  خواهيم شـنيد   البته به اعتقاد ما اين آخرين خبري نيست كه از رحيمي          . خواهد كرد 

.  به خبرنگاران ابراز خواهد كـرد ساكت نخواهد نشست و هر وقت فرصتي پيدا كند نظراتش را        
قبالً گفته بودند كه    .  اعالم خواهد شد    ساعت ديگر نام جانشين رحيمي     48بر اساس شايعات تا     
د گرفت، ولي منابع خبري معتقدند كـه ايـن خبـر             را خواه   جاي رحيمي  سرهنگي به نام دلنواز   

  .صحت ندارد
 منتـشر   بر اساس گزارشي كه امروز در روزنامـه تهـران تـايمز           . د فرب سرلشگر استعفاي   -ب
 يكي از   تهران تايمز .  ستاد نيروهاي مسلح نيز استعفا داده است       يسرئد،   ناصر فرب  سرلشگرشد،  

 را اعتقاد او به اين مسئله ذكر كـرده اسـت كـه نيروهـاي مـسلح نبايـد در                     داليل استعفاي فربد  
 سياسـي و يـا مقابلـه و         سياست دخالت كنند و نبايد از در حكم ابزاري براي مداخله در امـور             

  . سركوب تظاهرات سياسي استفاده كرد
 د در توضيح داليل استعفايش كه پس از مشورت بـا مقامـات ارتـش و دولـت        سرلشگر فرب
هـا، گروههـاي      ي كميتـه    نظرها و ديدگاهها و همچنين مداخله      برخي اختالف «: انجام شد، گفت  

» . نگذاشـت   اي بجز اسـتعفا بـراي مـن بـاقي            در امور ارتش گزينه    سياسي، و ساير مراكز قدرت    
خواهيم واقعاً يك ارتش مردمي داشـته باشـيم، ارتـش بايـد كـامالً                  گفت اگر مي   د فرب سرلشگر

ود را محفـوظ  داشته باشد تا بتواند از منافع ملي دفاع كند و نظـم و انـضباط خـ     » استقالل فكر «
  .نگاه دارد
ـ  سرلـشگر گويند كـه اسـتعفاي        منابع خبري مي  ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر د فرب 

نگـاه كنيـد بـه    . ( جديدي به رياست ستاد ارتش منـصوب شـده اسـت      رئيسغيرمنتظره نبود و    
  )پاراگراف پ همين گزارش

هـاي خبـري در مركـز خبـر بـراي              بر اساس گزارش   : جديد ستاد ارتش   يسرئ انتصاب   -ج
 را   سرتيپ شـاكر   وزير مهدي بازرگان    هاي ايران، نخست    خبرنگاران خارجي و همچنين روزنامه    

ايـن  .  منـصوب كـرده اسـت      به رياست ستاد مشترك نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران          
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عالوه بر نكاتي كه در پاراگراف ب ذكر شد، گزارشـي در            .  ژوئيه انجام شد   19انتصاب در روز    
مركز خبري براي خبرنگاران خارجي انتشار يافت كه در آن آمده بود يكـي از داليـل اسـتعفاي        

ي در پـست معاونـت وزيـر        ا   اعتراض به انتصاب آخوندي به نام سيد علي خامنه         د فرب سرلشگر
  . دفاع بوده است

 در دفتـر وابـسته      حـالي از سـرتيپ شـاكر        هيچ شرح ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر
  به دنيا آمده و در اياالت متحده        در شيراز  1928گويند او در سال        مي نظامي موجود نيست، ولي   

  . آخرين پست او فرماندهي شوراي علمي دانشكده افسري ايران بوده است. آموزش ديده است
هـاي مـذهبي در       بق برنامـه  ، واعظ و متصدي سا     دكتر محسن بهبهاني   : ترور يك روحاني   -د

موتورسـوار زنـگ منـزل     .  به دست يك موتورسوار ترور شـد       18:00راديو، شب جمعه ساعت     
 براي پاسخ گفتن درب منزل را باز كـرده بـود، موتورسـوار               را زده بود و وقتي بهبهاني      بهبهاني

  . بودچندين تير به مغز وي شليك كرده 
 تا به اين ساعت هيچ گروهي مسئوليت ترور بهبهاني        ): محرمانه(ات مركز تهيه گزارش     ينظر

دهد كه ترور فوق نيز به دست همان  كننده گزارش احتمال مي     را بر عهده نگرفته است ولي تهيه      
 موتورسـوار و  گروه قبلي صورت گرفته باشد، زيرا شـيوه تـرور تكـراري اسـت، يعنـي همـان               

 مسئوليت آخرين تروري را كه به همين شيوه انجام شده بود، بر عهـده               گروه فرقان . كوبيدن در 
  .گرفته است

 براساس اخبار مركز خبرنگاران خارجي،   : گروه سياسي در انتخابات    5هاي مشترك      نامزد - ه
انـد تـا در انتخابـات          تـصميم گرفتـه     گروه سياسي از جمله سازمان چريكي مجاهدين خلـق         5

 به رهبـري    جنبش: چهار گروه ديگر عبارتند از    .  نامزدهاي مشتركي معرفي كنند    مجلس خبرگان 
 و و جنـبش مـسلمانان مبـارز    ، جنبش انقالبي خلق مـسلمان    دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي     

 ]محمـود [اهللا محمـد    آيـت :  گـروه عبارتنـد از     5نامزدهاي مشترك اين    . سازمان شوراي اسالمي  
، دكتـر كـاظم     ، مسعود رجـوي   ن، دكتر علي اصغر حاج سيدجوادي     اهللا پيما   ي، دكتر حبيب  طالقان
  . ، و دكتر عبدالكريم الهيجيي، دكتر طاهر كاتوزياناهللا سحاب ، عزتسامي
  : اخبار متفرقه-و
 بـه پاسـگاه     7جـي   هـاي آرپـي      گزارش داد كه گروهي ناشناس با راكـت        روزنامه بامداد ) 1(

 هنوز هـدف مهاجمـان از   . حمله كردند ، در نزديكي خرمشهر    در جزيره مينو   ژاندارمري شلمچه 
  . اين حمله مشخص نشده است ولي ظاهراً آنها قصد تخريب پل جزيره را داشتند

 روز گذشته در قم اعالم كرد كه سازمان    اهللا خميني   ، آيت طبق گزارش امروز راديو ايران    ) 2(
و نه در دست يك نفر كه هـر كـاري           « بايد تحت كنترل يك شورا باشد،        راديو و تلويزيون ملي   

  ».دلش بخواهد، انجام دهد
 در اعتـراض بـه      1979 ژوئيـه    22 و   21 در روزهـاي     : راهپيمايي همافران در دوشان تپه     -ز

 21گوينـد كـه در روز         منابع خبري مـي   . شان در نيروي هوايي دست به تظاهرات زدند         وضعيت
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 نفر در مقابل ساختمان ستاد نيـروي هـوايي تجمـع كردنـد و بـا         1000 تا   500ژوئيه نزديك به    
، فرمانده نيروي هوايي خواستند تا از ساختمان بيرون بيايد تا آنهـا بـا او        فرياد از تيمسار اماميان   

 ژوئيـه تقريبـاً     22گويـد كـه در روز          مي اي ايراني سفارت آمريكا   ه  يكي از منشي  . صحبت كنند 
دادنـد و سـرود     نفر همافر در مقابـل سـاختمان سـتاد تجمـع كـرده بودنـد و شـعار مـي           5000
اين خانم همچنين گفت كه همه مقامات نيروي هـوايي بـراي جلـوگيري از بـروز     . خواندند  مي

  .  را ترك كرده بودنددرگيري ساختمان
  ): محرمانه) (دفاعيوابسته (ات مركز تهيه گزارش ينظر

تـوانيم    فقـط مـي   . هنوز خواست همافران و همچنين نتيجه اين تظاهرات مـشخص نيـست           
بگوييم كه اين بزرگترين تجمع همافران در يك محل بوده است كه تا بحال يكـي از كارمنـدان          

  . تما آن را ديده و يا گزارش داده اس
  ):بندي بدون طبقه(ات كلي مركز تهيه گزارش ينظر

كند زيرا قرار اسـت       اين آخرين گزارشي است كه گزارشگر در مورد وضعيت ايران تهيه مي           
بـازگردد و   . سـي .اش بـه واشـنگتن دي        ژوئيه به منظور انجام كارهـاي بازنشـستگي        27در روز   

  . پيدا كنداحتماالً پست ديگري در دولت
  

  267سند شماره 
  1358 تير 31 ـ 1979 ژوئيه 22  استفاده محدود اداري

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7625 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ها العمل رسانه عكس: موضوع

 يك برنامه نيم ساعته گفتگو پيرامـون         تيرماه، راديو و تلويزيون ملي ايران      29 روز جمعه    -1
نتيجه حاصـله ايـن بـود كـه     . انقالبهاي معاصر جهاني را پخش كرد و به مقايسه نتايج پرداخت   

كنندگان، مورخين    شركت. نبوده و كامالً ممتاز است    انقالب اسالمي ايران مشابه هيچيك از آنها        
تـرين مـورد       پرداختـه و آن را قبـيح        در ويتنـام   آمريكـا در بخش اعظم مباحثات خود به نقـش         

 به بعد محكوم شدند لـيكن از         از آيزنهاور  آمريكا  رؤساي جمهوري .  خواندند آمريكاامپرياليسم  
. اهميت جلوه دادن بحران و تشديد آن انتقاد بسيار شديدي به عمـل آمـد                 به خاطر كم   نيكسون

شـريك جـرم در شـرارتهاي       « و ايران در زمان شاه طوري توصيف شد كه ايـران             آمريكارابطه  
 خوانـده    در ويتنام  آمريكاهاي مالي به امپرياليسم       ه منبع اصلي كمك   نشان داده شد و شا    » آمريكا

  .شد
چگـونگي  «، يك فيلم نيم سـاعته تحـت عنـوان            همان شب راديو و تلويزيون ملي ايران       -2

 بـود و     مـورد دولـت نيكـسون      را به معرض نمايش گذاشت كـه در       » فروش يك نيروي هوايي   
دوبله فارسـي ايـن     . » گريسي  ماشين«و  » رشوه براي ژنرالها  «عناوين ديگر فيلم عبارت بودند از       

 و الكهيد به مقامـات نظـامي سـعودي و            نورتروپ شركتهاي داده شده از طرف        فيلم به رشوه  
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 ميليون دالر به    22 جمعاً    الكهيد شركت اظهارات آمده در اين فيلم،       طبق. اندونزي اشاره داشت  
 مورد انتقاد قرار گرفته است چون وي با افشاي          كيسينجر. مقامات خارجي رشوه پرداخته است    

 و كـشورهاي مزبـور خـساراتي        آمريكاها مخالف بود و معتقد است كه اين كار بر روابط              رشوه
 در زمينـه    آمريكـا اين فيلم به جلسات كميته امور خارجي مجلس سـناي           . وارد خواهد ساخت  

  .پردازد  نيز مي نورتروپشركتافشاگريهاي موجود پيرامون 
هاي جالبتري     اعالم كرد كه برنامه    يران ژوئيه راديو و تلويزيون ملي ا      18در تاريخ   : نظريه -3

 .را در زمينه توليدات داخلي و وارد شده، ارائه خواهد كرد تـا خواسـت عمـومي ارضـا گـردد                    
بـا منـافع ملـي      ريزي جديـد را مطـابق          برنامه نظارت جديد راديو و تلويزيون ملي ايران      هيأت  

وجه پاسخگوي خشونت عمـومي نـسبت بـه خـشك و      داند ليكن به هيچ    جمهوري اسالمي مي  
   .ايدئولوژيك بودن محتواي آن نيست

                                                                             شلنبرگر
  

  268سند شماره 
  1358 تير 31ـ  1979 ژوئيه 22  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7630 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  اخراج خبرنگار تايمز: موضوع

 ژوئيـه بـه وزارت      22 در صبح روز     ، نماينده خبري مجله نيويورك تايمز      يوسف ابراهيم  -1
معـاون   (اي كه به فارسي نوشته شده بـود از طـرف بهزادنيـا               خواسته شد و يك نامه     ارشاد ملي 

به او داده شد و مضمون اين نامه اين بود كه به او يادآوري شده بود كه حضورش در                   ) زارتو
 امكان نداشته و بايد تـصميم بگيـرد كـه           ايران تحت عنوان نماينده خبري مجله نيويورك تايمز       

  .ايران را ترك كند» هر چه زودتر«
 را متقاعد كرده ولي چيزي كه در جواب شنيد ايـن بـود            كوشش كرد كه بهزادنيا     ابراهيم -2

 مرتكب شـده چنـدان صـريح        خيلي به اشتباهاتي كه ابراهيم    » آنها«ست و   »آنها«كه اين خواسته    
  . سخن نخواهند گفت

 نيز به طور موقـت در اينجـا خواهـد بـود و               از واشنگتن پست   كاليبورن: افه كرد ض ا بهزادنيا
 نيز خواهيم خواست كه اينجا را ترك كند و او گفت امكـان دارد كـه                 همچنين از نماينده رويتر   

  . هاي فارسي زبان هم بسته شوند امهتعدادي روزن
. وزير و سخنگوي دولت در ميـان گذاشـت          ، معاون نخست   كاردار، مسئله را با طباطبايي     -3

  .ردكاردار نسبت به اين عمل اظهار تأسف ك.  گفت كه اطالعي از موضوع نداردطباطبايي
. وزيري، رسماً اعتـراض كـرد        در نامه كتبي در رابطه با اخراجش به دفتر نخست           ابراهيم -4

  .رويدادهاي آتي را به آگاهي شما خواهم رساند
                                                                  لينگن
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  269سند شماره 
  1358 مرداد 1 ـ 1979 ژوئيه 23   محدود ادارياستفاده

  .يس.  واشنگتن دي،آمريكاالملل   ارتباط بينسازان: به  7720 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   از آيندگانمسعود مهاجر: موضوع

 مالقـات نمـود،     تحريريه آينـدگان   هيأت   ، عضو وابسته مطبوعاتي با مسعود مهاجر    : خالصه
 را عاري از مناقشات داخلي پنداشته و انگيزه آن را رعايت انعكـاس رويـدادها                 آيندگان ،مهاجر

دانـد، مهـاجر در       ورزي و دور نگاهداشتن آن از حيطه كنترل و سانسور علمـا مـي               بدون غرض 
اي از     را نمونـه   بين نيست و اخراج ابراهيم       و ايران خوش   آمريكامورد از سر گرفته شدن روابط       

  .آورد رفتار نادرست مراكز متعدد قدرت به حساب مي
 هيـأت    يكي از اعضاي   ، وابسته مطبوعاتي با مسعود مهاجر     روزن) مردادماه( روز دوشنبه    -1

 بـود،   مهـاجر هنگامي كه در اداره روابط عمومي روزنامه منتظر         . تحريريه آيندگان مالقات نمود   
شـگران محقـق    ر روبرو شد كه همانا تشويق گزا       با يك پديده غريب در رابطه با آيندگان        روزن

هاي بسيار تحقيقي روزنامـه نيـز از همـين            تعدادي از مقاله  . آزاد به همكاري با اين روزنامه بود      
 نگار آزاد شفيعي    شاهد اين مدعي نيز گفتگوي وابسته مطبوعاتي، روزنامه       . گردد  طريق تأمين مي  

 اسـت كـه بنـا بـه گفتـه            اصفهان در تالش براي فروش افشاگريهاي خود در مورد شاهين شهر         
ا از بين بردن و اخراج زارعـين محلـي زمـين الزم              بوده است تا ب    نويسنده طرح شاهزاده اشرف   

  .يي را فراهم آوردآمريكابراي مسكن پيمانكاران 
 و   تحريريـه معرفـي كـرد و خـوش         هيأت    را به چند تن از همكارانش در       ، روزن  مهاجر -2
ريختـه و پاشـيده قـرار       پس از نشستن پشت ميـزي كـه در اطـاقي            . ها دوستانه برگزار شد     بش

اش ميـان     داشت، مهاجر به مسئله اصـلي پرداخـت و در مقـام تـشريح گفـت كـه در روزنامـه                    
 مناقشات داخلي وجود ندارد، برعكس در مورد هـدف          ها و نويسندگان برخالف كيهان      چاپچي

 ، اعتـصاب روزنامـه پـاييز      با به دست گرفتن قدرت پس از      . نظر دارند   روزنامه همگي آنها اتفاق   
هاي خود منافع مشتركي را پديد آورد، يعني تـصريح كردنـد              تحريريه توانست با چاپچي   هيأت  

وي بـه  . دهد بپردازند كه بايد در كشوري كه فاقد هرگونه موانع بود به انعكاس آنچه كه رخ مي         
اي بـود در مـورد حملـه گروهـي بـه نـام        ن داد كه يكي مقالـه     اي از اين كار را نشا        نمونه روزن

 به مراكز توزيع روزنامه در اين شهر، و مقالـه ديگـر يكـي از مقـاالت                  جوانان مسلمان اصفهان  
 توسـط گروهـي از       در مورد نادرست بودن كشتار كارگران در حال اعتصاب         انحصاري آيندگان 

توانند     اش به اين دليل شهرت چپگرايي يافته است كه عمالً نمي             گفت روزنامه  مهاجر. پاسداران
 و ايـران در آينـده       آمريكـا وي در مورد روابط     . خواهند از معيارهاي خود منحرف گردند       و نمي 

دهنـد كـه      وجه اجازه نمي     مراكز قدرت متعدد به هيچ     بين نبود و افزود كه      نزديك چندان خوش  
 دفتـر   رئـيس  وي متقاعـد شـده بـود كـه اخـراج ابـراهيم            . شناخت واقعي از سياست پيدا شود     

 مثال خوبي براي نشان دادن زودرنجي اين عناصر در اين گونه مراكز اسـت كـه             نيويورك تايمز 
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  .باشد  مي در وزارت ارشاد مليي از آنها بهزادنيايك
رسـيد     هزار تايي روزنامه بسيار خوشحال به نظر مي        300 هنگام يادآوري از تيراژ       مهاجر -3

 مراكـز توزيـع خـود را در    وي گفت آيندگان  . چون اين رقم دو برابر تيراژ سه ماه گذشته است         
 نيز به خـاطر      يا كاليفرنيا  كند كه در نيويورك      گشايش داده است و تالش مي       و رم  ، پاريس لندن

  شلنبرگر                                         .تمركز شديد ايرانيها، اين مراكز مورد نياز را ايجاد نمايد
  

  270سند شماره 
  1358 مرداد 2 ـ 1979 ژوئيه 24  محرمانه

  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7772 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  گزارش هفتگي سياسي: موضوع

  )متن ـ تمام محرمانه( -1
 اقدامات براي آماده شدن به منظور انجـام انتخابـات مجلـس خبرگـان             :  خالصه گزارش  -2

،  تركيـه  -ق مـرزي ايـران    ، آشوب در مناط   و يادبود مصدق  » وحدت«ادامه دارد، تظاهرات براي     
پايـان  . (ي در قـم ظـاهر شـده اسـت         اهللا خاقـان     آرام و تقريباً خالي از سكنه است، آيـت         مريوان
  ).خالصه

گوناگون اسامي كانديداهاي خود براي انتخابات     سازمانهاي و احزاب و گروهها از  تعدادي -3
بدون هيچ تعجبي، اكثريت قريب به اتفاق اسـامي ارائـه شـده             . د را اعالم نمودن   خبرگان  مجلس

  . اوت انجام شود3انتخابات كماكان قرار است برابر برنامه در . تاكنون، از روحانيون است
دم به در سراسر ايران به منظور نشان دادن اعتقاد مر» وحدت«ژوئيه تظاهرات 17 در روز  -4

هـا در گزارشـات خـود مـدعي           در حاليكه روزنامه  . برگزار شد » جمهوري اسالمي و اهداف آن    
هايي در دست است كه اين تظاهرات سراسري بـه شـور و               نفر هستند، نشانه  » ميليونها«شركت  

 سياسي سـفارت از منبعـي در        مأمور. هيجان و خودجوشي تظاهرات روزهاي اول انقالب نبود       
 دريافت كه توسط كميته محلي به آژانس كرايه اتومبيل او دستور داده شده بود تا همانند                 تهران

: توجـه . ( شـركت در تظـاهرات شـوند   هاي مجاور آژانس، تعطيل نمايد تا مجبور به       ساير مغازه 
هاي عصر پهلوي سرمـشق گرفتـه         ش  رسد كه سازماندهندگان راهپيمايي انقالبي، از رو        نظر مي ب

 سياسي كنسولگري اطالع داد بيش از يكهزار نفـر در           مأمور به   منبع ديگري از كرمانشاه   ) .باشند
حضور نداشتند، در حاليكه ادعاي مقامات، اين رقم را به دويست و پنجـاه              » وحدت«تظاهرات  
ر آنجـا   طبق اظهار منابع تبريزي، تظاهرات د     . رساند  مي) يعني تعداد كل جمعيت شهر    (هزار نفر   

  .پر بود ترين لحظه خود استاديوم نيمه گرديد و در پرجمعيت به استاديوم ورزشي شهر ختم مي
 وزير اسـبق، مـصدق      نخست) مجدد( به احترام     ژوئيه، تظاهرات ديگري در تهران     21 در   -5

، » ملـي دموكراتيـك جبهـه  «در اين تظاهرات كه به عنـوان امـري مـشترك، توسـط       . برگزار شد 
 و ديگر گروهها برگزار شد، جمعيـت زيـادي در ميـدان بهارسـتان             » جبهه ملي «،  » خلق فداييان«
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  .ي سخنراني نموداهللا طالقان اجتماع نمودند و آيت
 درگرفت، در    واقع در سرو   تركيه - ژوئيه آشوبي در نزديكي مرز زميني ايران       19 در روز    -6

. در اين منطقه با ژاندارمها و پاسداران انقالب به زد و خـورد پرداختنـد              » ياغيان قبايل «اين روز   
» بامـداد « دولتي را سرنگون كردند و طبـق نوشـته روزنامـه        كوپتر هليافراد قبايل كردنشين يك     

سـت كـه سـربازان       ا هـا مـدعي     گزارشات بعدي روزنامه  . هشت نفر در اين سقوط كشته شدند      
از قول مقامات رسمي ادعا شده است كه ياغيان         . اند   مردان قبيله ياغي را متفرق نموده      64لشكر  

 تا از استقرار مجدد ژاندارمري توسط دولت موقت در منطقه مرزي نزديـك              نمودند  كوشش مي 
 سياسـي   مـأمور  در گفتگـويي بـا        در تبريز  كنسول تركيه . جلوگيري كنند )  سابق رضاييه (اروميه

كه برخالف ادعاهاي مقامات دولت ايران، نيروهـاي نظـامي           ژوئيه گفت    21 در   آمريكاسفارت  
 به  همتاي او در اروميه   . اعزامي از اروميه هيچ تالشي جهت جنگيدن با ياغيان به عمل نياوردند           

ده اسـت و     همراهـي كـر    او اطالع داد كه ارتش صرفاً نيروهاي پاسدار انقالب را تا منطقه سرو            
پس از اينكه   . هنگامي كه نبرد آغاز شد فقط نقش محدودي به عنوان تماشاچي به عهده گرفت             

 گروهي از مقامات گمركي و ژاندارمهاي ايراني براي يافتن پناهگاهي موقـت بـه سـمت تركيـه         
  . كشيده شد به حادثه سرووميه و ار در تبريزفرار كردند، پاي كنسولهاي تركيه

  و گروههاي محلي كرد، در مريوان انقالبهاي جدي بين سپاه پاسداران  پس از درگيري-7
ـ         14در تاريخ    پاسـداران انقـالب در     . سبي بـه شـهر بازگـشت       ژوئيه، براي چنـد روز آرامـش ن

 و كمك به همكاران خود شـده بودنـد ولـي             آماده رفتن به مريوان     و كرمانشاه  شهرهاي سنندج 
ادر و اي صـ   بيانيهشوراي شهر مريوان. ظاهراً شوراي شهر از عزيمت آنان جلوگيري كرده است    

گيـري كنتـرل امنيتـي آن     از مردم شهر درخواست نمود تا آماده تخليه شهر در صـورت بدسـت   
 مدعي شد كه اعزام پاسداران انقـالب        توسط پاسداران انقالب، باشند و طي تلگرافي به خميني        

با اين حـال طبـق گـزارش        . تلقي خواهد شد  ) ريوانبه مردم م  (، به عنوان يك توهين      به مريوان 
 درصد مردم شهر قبالً آنجا را ترك كـرده و ادارات و فروشـگاهها تعطيـل     75،  روزنامه آيندگان 

ش شـايعاتي در    جمعي مردم بعد از پخ      دارد خروج دسته     اظهار مي  خبرگزاري پارس . شده بودند 
شوند،    مبني بر اينكه پاسداران اعزامي جهت حمله به ساكنين به آنجا اعزام مي             بين مردم مريوان  

  .آغاز شد
، در ي رهبر مذهبي قوم عرب پس از چندين روز ناپديد شدن از خرمـشهر   اهللا خاقان    آيت -8

ي به دنبال حمله پاسداران انقالب بـه اقامتگـاه          اهللا خاقان   ناپديدي آيت .  ظاهر شده است   شهر قم 
بعد از انفجار بمب كه موجب كشته       . گذاري مسجد جامع شهر، به وقوع پيوست        او پس از بمب   

 بـه محاكمـه     ه انقـالب  شدن چندين نفر شد، تعدادي از مردم دستگير شده و بالفاصله در دادگا            
گزارشـات منتـشره   . گـذاري اعـدام شـدند     داشتن در بمـب     پنج نفر به اتهام دست    . كشيده شدند 

اهللا در هنگام تصرف آن پس از انفجار بمب           مدعي است كه انبار بزرگي از اسلحه در منزل آيت         
تلقي شود،  » بازداشت« به عنوان يك      در قم  معهذا چه اقامت خاقاني   . در مسجد، پيدا شده است    
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  لينگن                  . در چند روز گذشته آرام بوده است، خرمشهر»به خاطر امنيت خود او«چه 
  

  271سند شماره 
  محرمانه

  1358داد  مر2  ـ1979 ژوئيه 24  6846 0260 79: شماره گزارش
  .سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
ـ        )بندي  بدون طبقه  (:خالصه -16 اره عنـاوين ذيـل      اين گزارش وضعيت حاوي مطـالبي درب
 در از بين بردن     آمريكا، دخالت    و كردستان  مشكالت همافران، مشكالت آذربايجان غربي     :است

  .نيروي دريايي ايران، اطالعات اضافي درباره رفتار پرسنل ، خشونت در تهرانخميني
  . حذف شده است21 تا 17 از 17
  )بندي بدون طبقه (:جزئيات -22
ايـن  .  پايان يافته اسـت     و تبريز  اعتصاب نشسته همافران در تهران    :  مشكالت همافران  -الف

رسد هنگـامي كـه دسـتور          مي فر در تهران   ن 6000شود تعدادشان به حدود       گروه كه گزارش مي   
 قرائـت گرديـد، بـه اعتـصاب         تپه   در پادگان هوايي دوشان    بازگشت به كار آنها از سوي خميني      

 كه سـرگرم بررسـي خواسـتهاي        ر از دستياران خميني   صد  ابوالحسن بني . دخود خاتمه بخشيدن  
  .همافران است، اين پيام را از قم آورده و تسليم آنان كرد

هاي همافران معلوم نيست اما تصور         اگر چه ليست خواسته    -محرمانه: كنندگان ات تهيه ينظر
تواند   اضاها از ماهيتي برخوردارند كه انجام آنها مي       كنيم كه در دوران اوليه پس از انقالب تق          مي

هـاي   اكنون پس از آنكه در برخـي مطبوعـات بـه خواسـته       . از نظر مادي همافران را راضي كند      
همافران تا حدودي رنگ و لعاب ضدانقالبي بودن داده شده، همافران يك نماينـده مطبوعـاتي                

وضع همافران و بهبود وجهه آنان اظهار كرده        او در تالش براي تقويت م     . اند  براي خود برگزيده  
است كه تقاضاي همافران براي عافيت و منافع مادي خودشان نبوده بلكه بـه طـور كلـي بـراي       

  .اصالح انقالب است
همـه گزارشـات مطبوعـاتي      :  و كردستان  مشكالت آذربايجان غربي  ) بندي  بدون طبقه ( -ب
 حادتر از آن است كه قابل حل  از آن است كه مشكالت كردي در استان آذربايجان غربي        حاكي

 و همچنـين در طـول       ، قاسـمال  ، بانـه  ، اروميه باشد، بنا به گزارش، درگيري و خشونت در سرو        
 زميني ارتش ايـران فعاالنـه در تالشـهاي          64لشگر  .  رخ داده است   ور   و مرگ  ور    جاده بين ترگه  

ايـن لـشكر از همـه طرفهـايي كـه مـسئول       . مربوط به آرام ساختن منطقه مشاركت داشته است     
  .درگيريها هستند خواسته است تا سالحهاي خود را به زمين بگذارند

  )حرمانهم: (كنندگان ات تهيهينظر
كنيم كه واحد مربوطه در ارتش ايران قادر به فرونشاندن درگيريهـا در ايـن                 ما احساس نمي  
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انقالب باعث شده است تا يك زخم كهنه سـر بـاز كنـد              . منطقه كه مستعد ناآرامي است، باشد     
. طلبي كه قدمت آن به انـدازه خـود ايـران اسـت      يعني خودمختاري كردي بر اساس ايده تجزيه      

تي بايد به كردها داده شود و گرنه آنها به روش جنگ سـنتي خـود كـه جزئـي از شـيوه                       امتيازا
  .شان شده، ادامه خواهند داد زندگي
ايـم كـه طـي        ما گزارش كرده  :  در از بين بردن خميني     آمريكادخالت  ) بندي  بدون طبقه ( -ج

، امروز تهران تايمز  . يي كمتر و كمتر شده است     آمريكاات مطبوعاتي ضد  چند هفته اخير، گزارش   
يي چـاپ  آمريكا يـك مطلـب ضـد   )TEHRAN POOL( فارسي و تهـران پـول   روزنامه اطالعات

جزئيات يـك توطئـه بـراي از بـين     .  نقش اصلي را به عهده دارد اند كه در آن سرتيپ تاي       كرده
اين روزنامه امروز مدعي شـد كـه   .  استشود در دست روزنامه اطالعات    بردن انقالب گفته مي   

رتبه ارتش به همراه يك ژنرال        كند چهار افسر عالي     شواهد مستندي در دست دارد كه اثبات مي       
بـه نوشـته    .  چيدنـد  اهللا خمينـي    اي براي خالص شدن از دست آيت         توطئه يي به نام تاي   آمريكا

 ايـن    با تاي   منتظمي سرهنگ و    وجدي سرتيپ،  ، سپهبد قاجار   برومند سپهبد،  روزنامه اطالعات 
 تـصوير يـك كمونيـست كـه از حمايـت خـارجي       بحث را مطرح كردند كه از چهـره خمينـي    

ن يـك سـري تحركـات       نقشه بدين قرار بود كه از طريـق نـسبت داد          . برخوردار است، بسازند  
.  به صورت يك عنصر روسـي نـشان دهنـد           و افغانستان  ، وي را در خاورميانه    روسي به خميني  

كرده اسـت آن هـم بـا     ك مي به پيشبرد اغراض روسها كم     قرار بوده است ثابت شود كه خميني      
 تحـت لـواي      براي از بين بردن نارضايتي مردم و استفاده از خمينـي           نشان دادن تالش شوروي   

 شود اين بود كـه   نسبت دادهاتهام ديگري كه قرار بود به خميني . مذهب براي تأمين منافع خود    
 به عنوان كسي معرفي شود كه از لحاظ مادي و معنوي از سوي برخي كشورهاي غربي                 خميني

ها قادر به درك ايـن مطلـب نبودنـد كـه چگونـه                 ايراني  اما ظاهراً . شد  و كمونيستي حمايت مي   
 يچگونه منافع مشترك، متفقاً از خمينـي      ممكن است هم غرب و هم شرق با توجه به نداشتن ه           

گران   توطئه. كرده است    به كارگران اعتصابي كمك مالي مي      طبق اين اسناد خميني   . حمايت كنند 
اني خواهد كرد اما    دل خوش كرده بودند كه ارتش از شاه و رژيم او تا آخرين قطره خون پشتيب               

گويد كه آنها متوجه نبودند كه پرسنل بيشتر و بيشتري از نيروهاي ارتـش                 مي روزنامه اطالعات 
 همچنين تصميم گرفته بود كه دانشجويان طرفدار شـاه را از خـارج              تاي .طرفدار انقالب بودند  

اي كليدي را به آنها بسپارد و در همـان حـال تبليغـات كنـد كـه                  ه  به كشور بازگردانده و پست    
هـا شـامل     ديگـر نقـشه  به نوشته روزنامـه اطالعـات  . شود  حمايت ميانقالب از سوي شوروي  

ا يك روحاني رو بـه اقتـدار و خـراب            ب ها و رو در رو قرار دادن خميني         كاهش نرخ بهره بانك   
  .كردن وجهه او در ميان مردم بود

گزارش شده است كه يكشنبه شب اعضاي كميتـه         :  ناآراميها در تهران   )بندي  بدون طبقه  (-د
 به سوي انبوه كارگران كه بست نشسته بودند و خواهان دستمزدشان بودنـد،               در تهران  3شماره  
يي آمريكاكه از زمره شركتهاي      ( براون و روت   شركتشود شش نفر از       گفته مي .  گشودند آتش
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  .اند مجروح شده) هستند
اين اولين نمونه از گزارشي است كه حكايت از تيراندازي          ) محرمانه: (كنندگان ات تهيه ينظر

لي تيراندازي هـوايي بـوده تـا جمعيـت         بنا به كليه گزارشات قب    . كند  كميته به سوي جمعيت مي    
  .متفرق شوند

بـه گـزارش وابـسته دفـاعي        : ( اطالعات بيشتر درباره رفتار پرسنل نيروي دريايي ايـران         - ه
  .) مراجعه شود6846 0258 79 به شماره تهران
 از  كنـد كـه دريـادار مـدني         مـي يـد    تأي  ژوئيه 23گزارشات مطبوعاتي   ) بندي  بدون طبقه ( -1

داليل ارائه شده اين اسـت كـه او بـا تـصدي دو       . رياست ستاد نيروي دريايي استعفا داده است      
گزارش مطبوعاتي همچنين حـاكي     . پست مهم دولتي در واقع قادر به اداره هيچيك از آنها نبود           

 بـه طـور تـصادفي        و رحيمـي    فربـد  سرلشگر با بركناري اخير     است كه استعفاي دريادار علوي    
  .همزمان شده است

 ، اطالعات ذيل درباره دريادار بيگلري     در گفتگو با وابسته نظامي هند     ) بندي  بدون طبقه ( -2
 هنگامي كه پست معاونت رياسـت سـتاد نيـروي دريـايي را              1977 او در ماه مي   . به دست آمد  

جالب توجه آنكه . شود او به دليل عدم لياقت بازنشسته شد      گفته مي . دار بود بازنشسته شد     عهده
  . شد بازنشسته همزمان با بيگلريدريادار علوي

  
  272سند شماره 

  1358 مرداد 2  ـ1979 ژوئيه 24  استفاده محدود اداري
  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7783  ـ تهران،سفارت آمريكا: از

  تلويزيون و سينما مؤسسه  ازبازديد: موضوع
ا وابسته بـه راديـو و        مستقل تلويزيون و سينم     برنامه مهندسي مشترك مؤسسه نيمه    : خالصه

، مدير ايـن    لياقتي. ك با اعطاي مدرك ليسانس    رتكنيك نيويو    با مؤسسه پلي   تلويزيون ملي ايران  
ه برغم  زاد   معتقد است كه قطب    لياقتي. كند  سسه، روحيه پرسنل آن را خيلي پايين ارزيابي مي        ؤم

  . مدير توانايي بوده استيزيون ملي ايرانها در راديو و تلو اي يي مالها با حرفهرورويا
، مـدير مؤسـسه تلويزيـون و     ژوئيه به ديدار غالمعلـي ليـاقتي  24 وابسته مطبوعاتي روز    -1
ق اين مالقات در اتا.  گروه تكنولوژي مؤسسه رفترئيس، رماني ك-، و دكتر مهدي ايراني  سينما

 بـه اتفـاق آن دو از كتابخانـه و تجهيـزات فنـي          مدير صورت گرفـت و سـپس روزن        كنفرانس
  .  كردندمؤسسه بازديد

اه است كه مـديريت      كه قبالً از مقامات مدرسه عالي ارتباطات بود، مدت هفت م            لياقتي -2
او از زمـان مـديريتش در       .  را بر عهـده دارد     مستقل راديو و تلويزيون ملي ايران       اين آژانس نيمه  

 انسجام دامنه وسيعي از كارمندان و تجهيزات فني در مـدارس عـالي      اين مؤسسه نيروي محركه   
 شـده و منبـع اصـلي    تأسـيس  سال پيش 13اين مؤسسه . در سرتاسر ايران بوده است   ارتباطات  
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هاي ضمن خـدمت در زمينـه توليـد،      براي استخدام نيرو و آموزش   راديو و تلويزيون ملي ايران    
 گفت كه مؤسـسه مزبـور بـه         لياقتي. تجهيزات فني، ارتباطات، پژوهش و نويسندگي بوده است       

كند و برنامه مـشتركي نيـز بـا مؤسـسه             ديپلم مهندسي اعطا مي     التحصيالن خود مدرك فوق     رغفا
 -دكتـر ايرانـي   . ك براي اعطاي مدرك ليسانس مهندسـي ترتيـب داده اسـت           تكنيك نيويور   پلي

 در ژانويـه    ك واقع در بـروكلين    تكنيك نيويور    پلي  افزود كه يادداشت تفاهمي با مؤسسه      كرماني
رود كـه در بهـار سـال        به امضا رسيد و اين طرح مشترك هنوز ادامـه دارد و انتظـار مـي                1978
 كرمـاني  -دكتـر ايرانـي   .  دانشجوي ديگر براي تحصيل به نيويورك بياينـد        15 نزديك به    1980

 دهد تا دانـشجويان     ارائهها را صرفاً به زبان انگليسي         گفت كه گروهش قصد دارد تمامي درس      
  .ك بخوانند، آماده شوندتكنيك نيويور  واحدي كه قرار است در مؤسسه پلي12براي گذراندن 

 مؤسسه بـا صـداقت بـه وابـسته مطبوعـاتي            مسايلهايش درباره     صحبت در ميان     لياقتي -3
اي به اداره مؤسسه ادامه خواهد داد، ولي با توجه به اتهاماتي كه بـه    گفت كه در مقام يك حرفه     

او . شود، ديگر كسي براي دانش كارشناسـي احتـرام قائـل نيـست              مديران رژيم گذشته وارد مي    
زنند هـيچ فرقـي بـا ديگـران ندارنـد، مـثالً         غوتي بودن مي  گفت آنهايي كه به ديگران تهمت طا      

نشيند و بر مرسدس بنز او سـوار          ، وزير سابق دربار، مي    ح كه هم اينك در خانه علم      اهللا مفت   آيت
بـه خـدا اگـر بـدانم        «: هـا پريـد و گفـت        ت وسـط صـحب    كرمـاني -ناگهان دكتر ايراني  . شود  مي

 همين ديـروز پـس از       لياقتي »!كنند  هايشان چه مي    بشو با مدرك    دانشجويانمان در اين اوضاع بل    
 را مالقات كـرده      ملي  راديو و تلويزيون   رئيسه،  زاد   در مورد موسيقي، قطب    اعالم حكم خميني  

 توانسته  ها  اي  ها با حرفه    بĤم  ه تبريك گفته بود كه برغم خصومت مالها و مال         زاد  بود، و به قطب   
ه، ممنوعيـت   زاد   گفـت كـه بـه اعتقـاد قطـب          ليـاقتي . است سازمان را از پاشيدگي نجات بدهد      

دار بوده است و بدين ترتيب براي خـودش            شامل غنا و يا موسيقي ريتم      موسيقي از نظر خميني   
ه نزديك بود از دست علمـايي كـه همـان           زاد   گفت كه قطب   لياقتي. قدري جاي مانور قائل بود    

موقع از آسانسور بيرون آمدند و از او وقتي براي سخنراني در تلويزيون خواستند، از كـوره در                  
بين در اداره سازمان بالقوه قابـل انفجـار راديـو و              ه را مردي ضرورتاً واقع    زاد   قطب ،لياقتي. برود

داند، و معتقد است به همين دليل بود كه            با تقريبًا هشت هزار كارمندش مي      تلويزيون ملي ايران  
هـاي   ريـزي  ، يعني همان روحاني كه به دليل مخالفت بوروكراتيك با برنامه      ه به موسوي  زاد  قطب

  شلنبرگر                                                             .اش استعفا داد، كمكي نكرد اسالمي
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  1358 مرداد 3ـ 1979 ژوئيه 25                                                               سرّي
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  استراق سمع خطوط تلفني: موضوع

  )سري ـ تمام متن (-1
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فرمانـده نيروهـاي     ( تقاضا براي اجازه استراق سمع مكالمات تلفنـي ماشـاءاهللا كاشـاني            -2
  .كند اش استفاده مي كه از دفتر پارك موتوري در حكم ستاد فرماندهي) محافظ سفارت

بـه  .  به زودي از پستش بركنار خواهد شـد        آيد كه ماشاءاهللا كاشاني      از قرائن چنين بر مي     -3
. هايي براي سـفارت دارد      يم چه نقشه  بسيار مهم است كه بدان    ضداطالعات   ظهمين دليل از لحا   

او همچنـين  . دانـد   به عنوان محافظ سفارت مي چيزهايي در مورد نقش دروغين كاشاني  گليناك
، آيـد    تهديدي بالقوه و جدي عليه سفارت و پرسـنل آن بـه حـساب مـي                آگاه است كه كاشاني   

عالوه بر اين ما    . هاي امنيتي ما آشنا شده است       الخصوص حاال كه با تمامي امكانات و رويه         علي
توانـد تهديـدهايي داخلـي     اين رويـه مـي  . هاي بيگانه داريم    همكاري او با سرويس   شواهدي از   

شـود و اكثـر       ارت خـارج مـي     نـدرتاً از سـف     كاشـاني . ايجاد كند كه فعالً از آنها آگاهي نـداريم        
  .دهد كارهايش را از طريق خطوط تلفني كه به آن اشاره شد، انجام مي

 ژوئيـه   26دهيم كه روز      ايم و احتمال مي      امكانات فني و امنيتي اين عمليات را مهيا كرده         -4
  .آماده استفاده باشند

 COS.  موافقـت شـود    كنند كه با اين تقاضـا       توصيه مي افسر امنيتي منطقه     و   COS كاردار،   -5
تـوانيم   شود، مـي  نصيبمان مي اطالعات  ضدهايي كه در ارتباط       دهد كه عالوه بر فايده      احتمال مي 

  .اطالعات مفيد ديگري نيز كسب كنيم
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   ]نامعلوم [ رونوشت فوريرئيس: به  53760  ـتهران: از
  ]سمع ماشاءاهللا كاشاني و پست استراق: موضوع[

كند فرمانـده      فعاليت مي   كه ظاهراً تحت حمايت دادستان انقالب تهران        ماشاءاهللا كاشاني  -1
در واقـع بـسياري از      . نيروي نامنظمي است كه به ظاهر هدفش تأمين امنيت سـفارتخانه اسـت            

 از ربودن يك ايراني كه با مقامات روسي تماس داشـت گرفتـه تـا اخـاذي و                   يتهاي كاشاني فعال
ايجاد رعب براي ايرانياني كه با سفارت كار دارند امنيت سفارتخانه را به جاي آنكه بهتـر كنـد                   

هـاي سـفارت بـراي مكالمـه بـا افـراد               از تلفـن   به عالوه گزارش شده كه كاشاني     . كند  بدتر مي 
سمع خطوط تلفـن مـورد       رود استراق   انتظار مي . كند   استفاده مي  اي در استان خوزستان     ناشناخته

) 1. (استفاده كاشاني اخبار منحصر به فردي در مقوله ضداطالعات در ايـن مـوارد فـراهم كنـد                 
هـايي كـه بـه امنيـت سـفارت و كاركنـان آن مربـوط               رحطـ ) 2(موقعيت او در ساختار انقالب      

نقاط ضعفي كه تالشهاي سفارت را براي واداشتن دولت ايـران بـه انتقـال وي                ) 3(شوند و     مي
 نيز كه باالترين اولويت را در رابطه        ممكن است اطالعات مثبتي درباره خوزستان     . كنند  آسان مي 

  .اين راه به دست آيدبا اهداف استاني ما دارد از 
به موجب  .  بازديدي انجام داد   EZVIVID از   EOP مأمور  آقاي برنات   ژوئيه 24 و   23 عصر   -2



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

593

CSI  F 52-6شود  ذيالً طرح پيشنهاد عملياتي تسليم مي:  
در محوطـه   ) موتـور پـل   (ساختمان موردنظر نزديك دروازه پاركينگ موتوري       : هدف) الف

توان گفـت   تر مي دقيق. كند  از آن به عنوان دفتر استفاده ميده است و كاشاني سفارتخانه واقع ش  
 از  11236اين مكان دو شماره تلفن دارد خـط داخلـي           . كه آنجا يك پاسدارخانه كوچك است     

صـفر  .  كه خط مستقيم به خارج از سفارت است        837132گذرد و ديگري      تلفنخانه سفارت مي  
چون . توان مكالمه راه دور داشت       شماره تلفن خاص بسته شده است يعني از اين خط نمي           اين

كنيم كه ابتدا خـط داخلـي         گزارش شده كه شخص موردنظر مكالمات راه دور دارد پيشنهاد مي          
سـمع نيـز    براي آوردن شماره ديگر به كنترل پست اسـتراق    .  را هدف كار خود قرار دهيم      1236
  . است1236اما در اين مرحله تمركز كار روي خط داخلي . ريزي خواهد شد طرح

   ٭:پست استراق سمع) ب
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  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7852  ـ تهران،سفارت آمريكا: از
  7630تهران : مرجع

  تلويزيون و سينما مؤسسه  ازبازديد: موضوع
 رفـت تـا    نزد بهزادنيا ژوئيه به وزارت ارشاد ملي     25، در تاريخ     وابسته مطبوعاتي، روزن   -1

 را   بـا خوشـرويي روزن     بهزادنيـا . از جزييات مقررات مربوط به خبرنگاران خارجي مطلع شود        
 شـده اسـت، او      پذيرفت، ولي اظهار داشت چون مقررات بـه تـازگي تـسليم شـوراي انقـالب               

 كـرد كـه صـدور اعتبارنامـه و          تأكيـد با وجود اين    . تواند كتباً مطلبي در اختيار وي بگذارد        ينم
هاي ايران در كـشوري اسـت كـه           نظارت بر خبرنگاران خارجي در حوزه مسئوليت سفارتخانه       

اعتبارنامه خبرنگاران خارجي هر سه ماه يك بار تمديـد خواهـد            . كند  خبرنگار تقاضاي ويزا مي   
چنانچه شواهدي  .  اخبار ارسالي خبرنگار مزبور مورد بررسي قرار خواهد گرفت         شد كه طي آن   

. دال بر نادرستي و يا تحريف اخبـار ارسـالي رؤيـت شـود، اعتبارنامـه آنهـا لغـو خواهـد شـد                  
ها راهنما يا مترجم منتخب وزارت ارشاد را          خبرنگاران خارجي بايد در هنگام مصاحبه با ايراني       

  .به همراه داشته باشند
هاي مطبوعـاتي در       به محدوديت   با حمله به اعتراض انجمن خبرنگاران خارجي       بهزادنيا -2

نگـاران     يكـي از همـين روزنامـه       او گفت كاليبـورن   » .اندازم  همه آنها را بيرون مي    «: ايران گفت 
 گويد به جزيره مينـو      كرده است، و مي   » تحريف« را   عتمداريغيرمسئول است چون سخنان شري    

و هر وقت كه بخواهد سرش را پايين        » داند  هيچ چيز نمي  «رفته در حالي كه در مورد آن منطقه         
                                                                 

  .م. سمع بود كه ترجمه نشد مابقي سند درباره خصوصيات فني طرح استراق ٭
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در ارتبـاط بـا او      » اسـرار عميقـي   « گفت كه    او درباره ابراهيم  . آيد  مي» و به ديدن من   «اندازد    مي
 سـاختن   خاطرنـشان  بـا    بهزادنيـا . توانـد از ايـران بـرود        كـه مـي   » شانس آورده «او  . وجود دارد 

دهد كه بعـضي خبرنگـاران را بپـذيرد و             گفت اين كنوانسيون به ايران اجازه مي       كنوانسيون ژنو 
 خودش گفت كه موقتاً در ايـن مقـام انجـام وظيفـه       درباره آينده بهزادنيا .يردبعضي ديگر را نپذ   

  لينگن                     .كند و چون يك جراح لثه است، مايل است به حوزه پزشكي بازگردد مي
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    7879 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، مقامات سفارت، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ، وابسته نيروي هوايي جانسون.اف.سروان اچ: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: ننده گزارشك  تأييدمقام

   گزارش وضعيت ايران:موضوع
 :شـامل   دهـد،      مـي  ارائـه ه مطالب زيـر     اين گزارش اطالعاتي دربار   ): محرمانه(خالصه   -16

  .آرامش در آذربايجان غربي. اعتصاب كاركنان خطوط هواپيمايي غيرنظامي
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  )محرمانه: (جزييات -22
كاركنـان بخـش ارتباطـات      . اعتصاب كاركنان خطوط هواپيمايي غيرنظامي    ) محرمانه( -الف

شـكاياتي كـه    . انـد   شان دست به اعتصاب زده      واپيمايي غيرنظامي براي افزايش حقوق    سازمان ه 
گيـري    سخنگوي كاركنان مطرح ساخت ماهيتي كامالً اقتصادي داشـت و بـه هيچوجـه جهـت               

اين اعتصاب به منظور رفع اختالف فاحشي انجام شده است كه بين . سياسي در آن مشهود نبود
هـاي مراقبـت      كاركنـان بـرج   . هاي مراقبـت وجـود دارد       برجحقوق كاركنان بخش ارتباطات و      

 ريال پاداش دارند در حالي كه كاركنان بخش ارتباطات، كه به زعـم خودشـان،                70000ماهيانه  
سـخنگوي كارمنـدان بـه مـردم        . گيرند   ريال پاداش مي   20000دهند فقط     همان كار را انجام مي    

روازها نخواهد داشت، ولي اگر چهار يا پـنج روز          اطمينان داد كه اعتصاب آنها فعالً تاثيري بر پ        
  .شوند فعاليت خود را تعطيل كنند ديگر طول بكشد همه فرودگاههاي ايران مجبور مي

 هـاي مطبوعـاتي از آذربايجـان غربـي          گـزارش : آرامش در آذربايجان غربي   ) محرمانه( -ب
روز گذشـته وقتـي كـه    . شدن آرامشي توأم با اضطراب بر ايـن اسـتان دارد       حكايت از حكفرما    

 بازديد كـرد تـا       و مناطق ديگر در حوالي اروميه      ، فرمانده كل ارتش، از شاهپور      فالحي سرلشگر
 بـا انتـشار     قه را ارزيابي كند، استاندار آذربايجـان غربـي        ثبات منط   شخصاً وضعيت پرتنش و بي    

  .اند اي اظهار داشت كه مقامات محلي و رؤساي قبايل به تفاهم دست يافته بيانيه
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  وري ـ فسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  7909 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  آمريكا و روابط ايران و اخراج خبرنگار نيويورك تايمز: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 متعـددي را از     مسايل  مردادماه خود با وزير خارجه يزدي      3كاردار در مالقات    :  خالصه -2

مـان     مطرح كرد كه بر روابط دو جانبه        يعني يوسف ابراهيم   قبيل اخراج خبرنگار نيويورك تايمز    
 در قبال خليج    آمريكا و موضع     در پاسخ بيشتر به مسئله اخراج ابراهيم       يزدي. سايه افكنده است  

هاي پنهاني شخصيت خود را نشان داد كه           يكي از جنبه   در انجام اين كار يزدي    .  پرداخت فارس
پايـان  . مي است كه بايد در رابطه با نظام جديد ايران با آن سر و كار داشـت                نشانگر موانع عظي  

  .خالصه
 كاردار در آغاز گفتگو اظهار داشت كه همانطور كـه قـبالً گفتـه اسـت رونـد بازسـازي                     -3

روابط دو جانبه بايد توسط طرفين مربوطه صورت گيرد و عالوه بر اين طرفين بايد خـودداري                 
 و ايـران  آمريكـا وي گفت در همـين رابطـه آراء عمـومي          . د نشان دهند  و تفاهم بيشتري از خو    

هـاي    خـواهيم واقعيـت       ايم نشان دهيم كه مـي       وي گفت ما سعي كرده    . حائز اهميت بسيار است   
 در  آمريكـا جديد ايران را بپذيريم، و يادآور شد كه خود او در مصاحبه با نمايندگان مطبوعات                

ايم تـا     وي يادآور شد كه ما بازرگانان را ترغيب كرده        . ايران همين موضوع را عنوان كرده است      
ايم تا تماميت صندوق مالي ايـران بـا در نظـر گـرفتن                به ايران بازگردند، و هر كاري انجام داده       

نقش مشروع كنگره و طرز تفكر آن در رابطه با كمك نظامي به ايران حفظ شود، و قوانين خود                  
ايم تا ناراحتيهاي ايرانيان در نتيجه تعطيل يك بخش كنـسولي             را تا حد امكان آن قدر تغيير داده       

خالصه اينكه مـا از هـيچ اقـدامي         .  و سه كنسولگري در خارج از پايتخت كاهش يابد         در تهران 
  .ايم تا صداقت خود را نسبت به ايران نشان داده باشيم فروگذار نكرده

ر ادامه گفت، ليكن بعضي از اقدامات ايرانيها بر روابط دوجانبه مـا سـايه افكنـده                  وي د  -4
اين مشكالت عبارتند از عدم دسترسي به سـوابق موجـود در بخـش خلـيج، تجهيـزات                  . است

ارتباطي همان منطقه و حتي شيشه حفاظ موردنياز براي بخش كنـسولي جديـد كـه متعلـق بـه                    
يي آمريكـا  اخـراج يـك خبرنگـار         ؛ولگري به جيمز شـري    باشد؛ عدم دسترسي كنس     خودمان مي 

ديگر و افزايش تعداد اعداميها درست پس از انتشار اعالميـه عفـو عمـومي؛ و اتهامـات ديگـر                    
كـشد    ان را به آتش مـي      محصوالت زراعي اير   آمريكا مبني بر اينكه     عنوان شده از طرف خميني    

تا بتواند مواد غذايي بيشتري را به ايران بفروشد؛ اشغال مداوم محوطه سفارت توسط نيروهـاي     
 كوچكي از قبيل عدم توانايي      مسايلاند؛ و حتي      امنيتي عادي كه براي حراست از ما تعيين شده        

ينهـا ماحـصل چهـره سياسـي ايـران در           و همـه ا   . تاي. دولت ايران در پرداخت حقوق معلمين     
 كند اين است كه يزدي         را مطرح مي   مسايلوي در خاتمه گفت كه علت اينكه اين         . ستآمريكا
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  .نگريم  تأثيرگذار بر روابط خود ميمسايلبداند ما چگونه بر 
  راجـر  ژنرال بيانات با اشاره به  . بينيم  مي را طرواب جنبه يك تنها ما كه گفت پاسخ در  يزدي -5

اينگونـه   ابـراز  گفـت  يـزدي  نفـره،  110000 ضـربتي  نيروي و اضطراري نيروهاي طرح در مورد 
. آورد د نمي پدي ايران در آمريكا براي خوبي حيثيت ييآمريكا مسئول مقامات طرف از آنهم نظرات

 بود گفته است    تنها در دو يا سه روز گذشته، يكي از مقامات ديگر كه احتماالً وزير دفاع براون               
  .باشد  به منظور حفاظت از منافع خود مي آماده كاربرد نيرو در خليج فارسآمريكاكه 

هزاران دانشجوي ايراني كه براي گذرانيدن تعطـيالت  « را به اخراج خراج ابراهيم  ا  يزدي -6
 ويزا بگيرند   توانند در اروپا     برگردند و نه مي    آمريكاتوانند به       تابستاني به ايران آمده و اكنون نمي      

  نداشـت، لـيكن يـزدي    حتي رواديد الزم را بمحض ورود به تهـران     وي گفت ابراهيم  . ربط داد 
 پس از آن، عليرغم ميهمان دولتي ايـران، ابـراهيم         . شخصاً مداخله كرده بود تا وي پذيرفته شود       

كنـيم كـه ايـن          ما گمان نمي  «گفت    و مي . داي نسبت به ايران ارسال داشته بو        گزارشات خصمانه 
بنابراين ما بايد تأثير منفي كساني را       «،  »كار با اصول جريان آزاد اخبار ايران مطابقت داشته باشد         

بـه عنـوان    » .كنند، متعادل سازيم      پراكني مي  كه واقعيت را گزارش نكرده و در مورد ايران شايعه         
 سخن گفت كه بنا به اظهارات مطبوعات        وديان شيراز سازي اخبار، وي در مورد يه       مثال بدجلوه 

او شخصاً در اين مورد تحقيق كرده و دريافته بود          . اند  يي بنا بداليل مذهبي به قتل رسيده      آمريكا
واضـح اسـت كـه ايـن گـزارش          . كه يهودي مزبور در يك سانحه اتومبيـل كـشته شـده اسـت             

يي نسبت به ايران توأم با      آمريكا بود تا آراء يهوديان      يي يك توطئه صهيونيستي   آمريكامطبوعات  
ايران يك جامعه دموكراتيك بود، ليكن . دارد وجود متداول الگوي يك رابطه اين در .نگراني شود

  .ها را به اين ترتيب دگرگون جلوه دهند اجازه دهد واقعيت ييآمريكا تواند به مطبوعات نمي
. انـد    هرگز با اسالم منـصفانه برخـورد نكـرده         آمريكاادامه گفت كه مطبوعات      در    يزدي -7

 دو گروه ايراني كه يكي از آنها اسالمي و ديگري ماركسيست بـود              آمريكاهنگام اقامت وي در     
مطبوعات گزارش كردنـد    .  با يكديگر درگير شده بودند     در خارج از سفارت ايران در واشنگتن      

خواهند زنان را چـادر بـه سـر           ها مي   ها با شاه ظالم مخالف هستند ليكن اسالمي         كه ماركسيست 
 يـك   بـرد، نيوزويـك      بـه سـر مـي       در پاريس  در موقعيتي ديگر هنگامي كه وي با خميني       . كنند
اي به اين مجله ارسـال داشـته بـود     او نامه.  را ماركسيست خوانده بوداي نگاشته و خميني  لهمقا

تا اين اتهام را رد نمايد ولي مجله از چاپ آن خودداري كرده بود اما يكي از افراد آن در پاسخ                     
تواند ادعـاي خـود را ثابـت             براساس داليلي كه دارد مي     اي نوشته و گفته بود كه نيوزويك        نامه
 و روز نيز با يـزدي     .  اجازه مصاحبه داده بود    در اسفندماه سال جاري وي به گرگوري روز        .كند

 گفـت  يـزدي . س فروختـه بـود  هاو ا به مجله پنت   مصاحبه كرده و ماحصل مصاحبه ر      و خميني 
خواهـد كـه        ولـي وي نمـي    .  اسـت  مهم نيست كه صحت مطالب گفته شده به روز حفظ شـده           

اين كار يك عمل شيطاني است و اگـر روز          .  منعكس شود  هاوس  اي چون پنت     در مجله  پيامش
  . بگيرد كه بار ديگر به ايران بيايد وي شخصاً او را بيرون خواهد انداخت صميمت
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 كاردار گفت مطبوعات آزاد خطراتي نيز دارد ولي بدتر از همه داشتن مطبوعـات تحـت            -8
 آمريكـا  را رد كرد و گفت كـه در          وي همچنين اين اتهام مطرح شده توسط يزدي       . كنترل است 

وي گفت  . قرار نيست كه مطبوعات طي يك تالش هماهنگ انقالب ايران را فاقد اعتبار نمايند             
تواند بگويد كه صحنه تـصوير        يي پيرامون ايران ديده مي    آمريكابر اساس آنچه كه در گزارشات       
يـل  كنـد كـه بـا تحم         گفت اگر ايران فكـر مـي       او. دردي نيست   شده كامالً عيني بوده و فاقد هم      

تري را جلب نمايد مانعي ندارد، ولي ايران بايـد كيفرهـاي              تواند رفتار منصفانه    ها مي   محدوديت
  . آن مبارزه گرددبرايايران نيز حيثيتي دارد كه بايد . ناشي از آن را نيز مدنظر قرار دهد

ي كه تأثير منفـي     مسايلد  نگراني كاردار در مور     نسبت به اظهار   العمل يزدي   عكس: نظريه -9
يي يـك جنبـه   آمريكـا شت وي از مطبوعـات  گـذارد بـه خـصوص وحـ         وابط دوجانبه مـي   بر ر 

در حقيقـت، در  . غيرمنطقي در شخصيت وي را آشكار ساخت كه قبالً به آن پـي نبـرده بـوديم           
هـاي    در مـورد مـسئله كمـك      .  عاطفي چشمگير بود   مسايلگفتگوهاي پيشين خودداري وي از      

 ظرفيت جذب اطالعات و جرح و تعديل نظرات خود          اووشهاي نظامي، به طور مثال      مالي و فر  
داد، و همين كيفيت سبب شد كه ما اميدوار شويم كه خواهيم توانـست بـسياري از                   را نشان مي  

  .مشكالت را مرتفع سازيم
مـت  رغـم اقا  آيد كه علي هاي وي چنين برمي   در مورد رفتار مطبوعات با ايران، از بيانيه        -10
او نـه  .  هنوز فلسفه حاكم بر اصول مطبوعات آزاد را درك نكرده است       آمريكاالمدتش در     طويل

پذيرد و نه اينكـه ايـران قـادر           پيشنهاد مربوط به خوب بودن طبيعت آزادانه جريان اخبار را مي          
توانـد       نمـي  عـالوه بـر ايـن يـزدي       . نيست مطالب منتشره راجع به خود را تحت كنترل درآورد         

آن هم در صورتي كه متوجه شود كه اين كار براي او سودمند             . واقعيت را دگرگون جلوه ندهد    
 هنگام ورود به ايران داراي رواديد معتبر بود؛ او در فرودگاه            برخالف ادعاي وي، ابراهيم   . است

عـالوه بـر ايـن      . شابه با نام او در فهرست سياه قرار داشـت         متوقف شد چون نام او و يا نامي م        
در جريان يك ) لرحيمدخانم ( نيز در سانحه اتومبيل كشته نشده بود؛ او يهودي مقتول در شيراز

سرقت به قتل رسيده و قاتلين سعي داشتند سر وي را از تن جدا سـازند كـه ايـن وضـع ابتـدا               
المللـي واقـع     ورد توجه نشريات فارسي زبان قرار گرفت و بعدها مورد توجه مطبوعـات بـين              م

 در اداره چهـارم سياسـي        مرداد به اطـالع باينـدر      4 در تاريخ    عدم صحت بيانات يزدي   . گرديد
و بعداً نيز به اصرار مشاور سياسـي        . ( كرد  از طرف مافوق خود عذرخواهي     بايندر. رسانيده شد 

يي كه گفته بـود بـه كـاربرد         آمريكامورد مقام مسئول     كه خواستار دريافت جزئيات بيشتري در     
 ولي نسبتاً واضح اسـت كـه يـزدي        )  متوسل خواهد شد، همين كار را كرد       نيرو در خليج فارس   

  .كند  پراكني مي گويد بلكه شايعه العات نادرست دريافت شده سخن نميتنها بر اساس اط
شود و به خصوص در ميان   در ميان ايرانيها بسيار ديده مي اين جنبه از شخصيت يزدي    -11

 و درك    در رابطـه بـا ايـران دچـار ترديـد بـوده             آمريكاانقالبيهاي اسالمي كه نسبت به مقاصد       
در اين رابطه ما شاهد موانع عظيمي .  ندارند رايج استآمريكاصحيحي از اساس فلسفي جامعه  
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  لينگن                                  .هستيم كه در مورد نظام جديد بايد با آنها دست و پنجه نرم كرد
  

  278سند شماره 
  1358 مرداد 7 ـ 1979 ژوئيه 29  محرمانه

   تهران،آمريكاسفارت : به  196929 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  7537تهران : مرجع

  تهيه گزارشهاي سياسي: موضوع
ريزيهاي سال آتي تقريباً      ه از جانب سفارت در خصوص برنامه       گزارش سياسي ارائه شد    -1

بايـستي بـه صـورت يـك گـزارش، جـداي از               باشد كـه مـي      دربرگيرنده تمامي موضوعاتي مي   
  :رسد دو مورد ديگر نيز به ذهنمان مي. گزارشهاي روزانه بررسي شود

كليه حوادثي كـه    هاي آينده در مورد       در هفته : قانون اساسي جديد و مطالب مربوط به آن        -
هاي ساختاري دارد بايد قانون اساسي جديد را كانون توجهات            در امور ايران بيش از همه جنبه      

هاي كليدي در حـال حاضـر حـائز           در نظر گرفتن حقايق، عملكرد شخصيتها و برنامه       . قرار داد 
  .تاهميت است، به طوري كه گرايشهاي مهم بر پايه مدت زماني بيشتر، اهميت خواهد داش

ضرورت اساسي در اينجا تركيب گروههاي چپ، اهدافـشان، تواناييهـاي           : هاي چپ   گروه -
احتماالً سفارت قـصد دارد ايـن موضـوع را          . باشد  بالقوه آنها، ارتباطات خارجي و قدرتشان مي      

ما اعتقاد داريم كه    . هاي سياسي ايران مطرح كند      ضمن پيشنهاد خودش درباره احزاب و جنبش      
  .اي به آن اختصاص داد  قدر مهم است كه بايد گزارش جداگانهاين موضوع آن

العاده مشكل و استثنايي در مورد گزارش سياسي از ايران را كامالً درك                ما وضعيت فوق   -2
كنيم و از مساعي سفارت براي حفظ امانـت و تالشـهاي ويـژه در تهيـه گزارشـهاي اصـلي                 مي

  ونس                                                                                                        .سپاسگزاريم
  

  279سند شماره 
  1358 مرداد 7 ـ 1979 ژوئيه 29  محرمانه

  سي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  7977 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ]نظرات مهدي حائري يزدي: موضوع[

  )مام متن ـ تمحرمانه (-1
باشـد     كه يك مال و داراي تحصيالت فلسفه غرب نيز مـي           مهدي حائري يزدي  :  خالصه -2

ايـران و   ژوئيه به مشاور سياسي گفت كه پر كردن شكاف ارتباطي بين رهبـري اسـالمي         25در  
  .پايان خالصه. غرب آسان نخواهد بود

 ساله و اسـتاد     60 كه يك مالي      ژوئيه مشاور سياسي با دكتر مهدي حائري يزدي        25 در   -3
رسيه در  او دو سال تحصيلي گذشته را با استفاده از بو         .  است مالقات كرد   فلسفه دانشگاه تهران  
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 قـم درس     در مدرسه فيضيه   حائري.  گذرانده است   مؤسسه اخالقيات كندي   دانشگاه جرج تاون  
.  در آن تـدريس كـرده اسـت        اهللا خمينـي    خوانده كه بنيانگذار آن پدرش بوده و پس از او آيـت           

ي شمالي رفت تا فلـسفه غـرب را مطالعـه           آمريكا سالگي خود به       در اوايل دوران چهل    حائري
 ليسانس و از دانـشگاه تورنتـو         يك فوق   رفت و از دانشگاه ميشيگان     گيل  او به دانشگاه مك   . كند

  .يك دكتري دريافت نمود
نماينـدگي ديپلماتيـك     هيـأت     مشاور سياسي مذاكره را با اظهار اين نكته شروع كرد كه           -4
 تماسهاي خود را به مقامـات دولتـي و           برقراري ت كه  بيشتر اين موضع را داش      در تهران  آمريكا

. مبـاالتي بـوده اسـت        كند و اين بي    محدودايرانياني كه سوابق تحصيلي به سبك غربي داشتند،         
درباره مركزيت دائمي اسالم در زندگاني بسياري از ايرانياني كه از ايـن      هيأت   بنابراين، نظر اين  

سـعي دارد كـه از آن اشـتباه درس           هيـأت    او گفت كه  . دايره برگزيده، بيرون بودند به خطا بود      
 جهـت از سـرگيري بورسـيه        آمريكا خواست كه قبل از بازگشت به        بگيرد و بنابراين از حائري    

خود در جرج تاون افرادي را از ميان گروه رهبري ديني توصيه كند كـه ممكـن اسـت حاضـر                     
 آنهـا  اشند با مقامات سفارتخانه مالقات كنند به قصد اينكه در موضوع اسالم و نهضت خميني       ب

  .را روشن نمايند
گفت كه بايد درباره اين درخواست بيشتر تأمل نمايد زيرا كه تعداد خيلي كمـي               حائري -5
 در سيستمهاي فكري اسالم و هم غرب وارد باشند و به اين ترتيب بتواننـد ايـن                    كه هم  هستند

 را كوچـك  آمريكـا خواهد اهميـت ادراكـات غلـط     او گفت كه نمي. شكاف ارتباطي را پر كنند  
نشان دهد اما افزود كه مهم است كه به خاطر داشته باشيم كه در طرف ايران نيز جهات عظيمي       

اي قوي اسـت امـا     در سنت اسالمي طلبگي داراي سابقهاو متذكر شد كه خميني    . وده و هست  ب
كنـد و بـا        گفت كه او غـرب را درك نمـي          حائري. داند    از جهان غيراسالمي تقريباً چيزي نمي     

 در مقايـسه بـا اكثـر        و با اين وجود، خمينـي     . ه دارد از آن متنفر است     ترسي كه از چيز ناشناخت    
  .كنند ذهنش نسبتاً بازتر است   و به او توصيه مياند دوره كردهروحانيوني كه او را 

او گفـت كـه     . اي تلقـي نكـرد      ئله سـاده  كردن شكاف ارتباطي را مـس       مسئله پر    حائري -6
رونـد يـادگيري ادراك بايـد بـا مبـاني           . آوري اطالعات پراكنده كار چندان مفيدي نيـست         جمع

دانش سطحي استفاده كمي دارد و اين دقيقاً به دليل آن است كه بـا               . سيستم فكري شروع شود   
كثريت عظيم ايرانيـاني كـه      نگاه كنيد به ا   . دهد  تغيير اوضاع ربط خود را به موضوع از دست مي         

گردند و با اوضـاعي متفـاوت از آنچـه     اما هنگامي كه به ايران بازمي   . كنند  در خارج تحصيل مي   
اگر . شوند قادر نيستند دانش خود را به كار بندند          كه به محل تحصيلشان ربط داشت مواجه مي       

كند فراگيرند امكان دارد      يخواهند كه سيستم فكري فرهنگي را كه در آن مطالعه م            آنها واقعاً مي  
روي خواهند داشت به طـرز عقلـي، منطقـي و سيـستماتيك               ي كه متعاقباً در ايران پيش     مسايلبا  

گيرنـد كـه      اما از آنجايي كه عده كمـي يـاد مـي          . برخورد كنند و به اين ترتيب با آنها بسر كنند         
 به همين ترتيب، محققـين      رود،   دانش سطحي آنها عمدتاً در ايران به هدر مي         ،چگونه ياد گيرند  
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 خود از يك ديد غربي به جاي ديد يك محقق اسالمي برخورد             مسايلغربي اسالم نيز اغلب با      
شود كه آن هم به نوبه خود فقط يك دانش سطحي اسـت               مي» WESLAM٭«نتيجه كار   . كنند  مي

  .كه درك حقيقي از اسالم ندارد
توجه به اموري     تواند بي   شود و ايران نمي     تر مي   يادآور شد جهان هر روز كوچك      حائري -7

دهد، گرچه آن ابرقدرت   روي ميآمريكاباشد كه در يك كشور عظيم و ابرقدرت اقتصادي مثل    
كـشورهاي  اي كـه      توانـد از منطقـه       نيـز نمـي    آمريكاطور كه     همان. در آن سوي كره زمين باشد     

نكته مرموز و مبهم بـراي      . باشند صرفنظر كند    صنعتي شديداً جهت تأمين انرژي خود متكي مي       
او اين بود كه پاسخ . هر دو درك يكديگر و زحمت بزرگ الزم براي حصول تفاهم اصيل است           

گَرََند، افرادي كه حاضر باشند همه چيز را دوباره بـا يـك اسـلوب فكـري     محققين حقيقي تبادل 
كرد كه آگـاهي نـاقص در        تأييد   در همان حال  . وت و بر مبناي معيار رشد يابنده ياد بگيرند        متفا

  لينگن           .صورتيكه بر يك مبناي سيستماتيك حاصل شود از عدم آگاهي بهتر خواهد بود
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  سي.  واشنگتن دي،المللي  ارتباطات بينسازمان: به  8066 ـ  تهران،مريكاآسفارت : از
   يوسف رحمتينشريه بورس: موضوع

اس تمـ  بـورس  مـالي  هاي  روزنامه ناشر و سردبير رحمتي يوسف وابسته مطبوعاتي، : خالصه
 بـه  سياسـت  ايـن  گفـت  و داد قـرار  انتقـاد  مورد را منطقه و ايران در آمريكا سياست حتي گرفت،
بيني وي رابطه جديد و متعادلي بين ايران  باشد، طبق پيش   ملي نمي  آرمانهاي پاسخگوي وجه  هيچ

  . هر چه زودتر سفيري به ايران ارسال نمايدآمريكا برقرار خواهد شد و توصيه كرد آمريكاو 
 ناشر و سردبير تنها روزنامه مـالي ايـران           مردادماه با دكتر يوسف رحمتي     7 روز يكشنبه    -1

 سـال   19فـه را    نگار بوده است اين حر       كه از ديرباز روزنامه    رحمتي.  مالقات كردم  يعني بورس 
 و پايتخت و چهل حروفچين، چاپچي و  گزارشگر در تهران 12در حال حاضر    . پيش آغاز نمود  

اش دوازده هزار است و معمـوالً          گفت كه تيراژ نشريه    رحمتي. يك مدير در استخدام خود دارد     
  .شود در اختيار بانكها و دفاتر دولتي قرار داده مي

 سياسـي و اقتـصادي نقـش    مـسايل اش سـعي داشـته در گـزارش      گفت نـشريه   رحمتي -2
هـايي بـود كـه طـي اعتـصاب            اي داشته باشد و به همين علت يكي از معدود روزنامه            طرفانه  بي

وي خـود را فـردي ناسيوناليـست،        .  به كار خـود ادامـه داد       1357مطبوعاتي شصت روزه پائيز     
 توصيف كرد و در مورد نتايج ملي شدن بانكها و صنايع ابراز             اهللا خميني   ه رهبريت آيت  معتقد ب 

آورد و به سـرمقاله        نوعي غرور ملي را پديد مي      اهللا خميني   وي معتقد است كه آيت    . بدبيني كرد 
                                                                 

  .م. است» اسالم غربي« به معني .Islam و Wesاحتماالً منظور نويسنده، تركيبي از  ٭
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اشـاره كـرد كـه    »  ربطـي نـدارد    آمريكـا  بـه    امنيت تنگه هرمز  «عنوان   مرداد خود تحت     1مورخ  
اي شديد عليـه آنچـه كـه او آن را خطـر نظـامي                 اي براي اين سفر من بود، و آن را بيانيه           انگيزه
من بـه بيانيـه وزيـر دفـاع         . داند عنوان كرد    ي م  عليه منافع بالترديد كشورهاي خاورميانه     آمريكا
 در منطقـه دخالـت      آمريكـا  اشاره كرده و گفتم كه وي اظهار داشته اسـت كـه              آمريكا در   براون

وي در پاسـخ گفـت      . نخواهد كرد و فقط به درخواستهاي احتمـالي كمـك پاسـخ خواهـد داد              
مطمئن گردد، چون همين    » ها  آرمانهاي ملل منطقه و نه صرفاً از آرمانهاي دولت        « بايد از    آمريكا

 در رابطه خود با ايران در زمان شـاه          آمريكاامر يعني اطمينان از آرمانهاي دولت خطايي بود كه          
  .مرتكب شده بود

هـا    اي بـراي بـاال بـردن تيـراژ بعـضي            ها را توطئـه     نهيي رسا آمريكا تبليغات ضد   رحمتي -3
وي .  در نظر گرفته شود اين امر طبيعي به نظـر خواهـد رسـيد              آمريكاداند، ليكن اگر سوابق       مي

توصيه كرد كه ما بردباري بيشتري نشان داده و هرچه زودتر سفيري به ايران ارسـال داريـم تـا                    
 و  آمريكـا  شود و گفت كه يك رابطه جديد استوار بر تساوي بـين              مان نشان داده    پذيري  انعطاف

  .ايران ايجاد خواهد شد
 گفتم كه بايگاني بيسيم ما بـه زودي كـار خـود را آغـاز خواهـد كـرد و                      من به رحمتي   -4

 اميدوار است كه به     وي گفت او از اين پيشنهاد متشكر بوده و        . نيازهاي وي برآورده خواهد شد    
  روزن                                                                                 .زودي شاهد تحقق آنها باشد
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  بايگاني: به   برادهانسون، ايرانبخش امور خاور نزديك: از

  مالقات با مقام مطبوعاتي سفارت ايران : موضوع
 كه يكي از مقامات سفارت ايران اسـت و          با ساسان اردالن  ) براد هانسون ( تابستاني   كارآموز

ايـران  (زبان نداي ايران    ينامه انگليس   ار هفته در بخش مطبوعات و روابط عمومي مسئوليت انتش       
.  مالقات كـرد   اي در مورد علي شريعتي       را به عهده دارد به بهانه تحقيق و نگارش رساله          )ويس

اي   مالقات چند دقيقه  . جست   مي ، وابسته مطبوعاتي نيز گهگاه در اين گفتگو شركت        آقاي شفيق 
رشـته  ( در    كه يك جوان ريشوست كه اخيراً از دانشگاه نيويـورك          به تأخير افتاد تا آقاي اردالن     

 به چند سالي است كه آقاي اردالن   . التحصيل شده بتواند، نماز بخواند      فارغ) مهندسي الكترونيك 
 پرداختـه شـد    متنوع و نيز شريعتيمسايلگفتگوي دو ساعته كه در آن به . ايران بازنگشته است 

  .پراني بود و بخشي از آن نيز به زبان فارسي صورت گرفت توأم با خوش برخوردي و لطيفه
 معتقـد بودنـد كـه       ت ايران هر دو مقام سفار   . شد   مربوط به مطبوعات دائماً تكرار مي      مسايل

اند، و در ايـن رابطـه از           بيشترين مقدار آزادي را به دست آورده       مطبوعات ايران از زمان مصدق    
روزنامه از زمان پيروزي انقالب سخن گفتند كه تمام عقايد سياسي از قبيل راست،  150پيدايش  
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گفتگـو بـه     .گيرنـد    و نژادي را با محتواي سنگين ايـدئولوژيكي دربـر مـي            چپ، اسالمي، مادي  
آنجلس  لس (و ديويد لمب  ) نيويورك تايمز  (يي يعني يوسف ابراهيم   آمريكااخراج دو گزارشگر    

هر دو مقام مذكور اعتراف كردند كه گذشته از داليل ارائه شده توسط دولت . ه شدكشيد) زتايم
 تابـستاني  كـارآموز . ، علت اصلي اخراج آنها احتماالً گزارش مغرضانه بوده است   ايران در تهران  

 اردالن. گفت اينگونه اخراجها مطبوعات غربي را نسبت به ايران بيـشتر عـصباني خواهـد كـرد                
پذير خواهـد سـاخت؛ لـيكن         هاي مذكور وجهه ايران را در خارج آسيب         اعتراف كرد كه اخراج   

است و تنها مشكالتي است كه سـفارتهاي ايـران          » فاقد اهميت «ايران  » مردم« از نظر    مسايلاين  
 افـزود كـه نداشـتن       اردالن. بايد در برخورد با مطبوعات خارجي به حل و فصل آنها بپردازنـد            

بـه دنبـال پـرس و جـو در مـورد             .گزارش بهتر از ارسال گزارشات مغرضانه بـه غـرب اسـت           
قـول گوشـزد    هاي بسياري را با استفاده از نقل  نمونهيي، اردالنآمريكاورزيهاي گزارشگر    غرض

ميت جلوه دادن رويدادها و منابع خبري دست        اه  ، كم »عدم همدردي با انقالب   «كرد كه نشانگر    
الخـصوص بـه صـورت         علـي  هـاي خمينـي     وي معتقد است كه گفته     .باشد  دوم و درجه دو مي    

قانون «و » تحريم موسيقي«گردند، و به عنوان نمونه سخنان وي را در رابطه با  مقطعي مطرح مي 
هـاي    تـوده . گويد   به طور مستقيم و با قدرت سخن مي        خميني. ور شد يادآ» پيشنهادي مطبوعات 

نمايند، ليكن سـخنان وي را نبايـد مقطعـي           مي  مردمي هوادارش به سادگي سخنان وي را درك         
در  .سازد كه تشريح و توضيح عنوانهـاي مطلـب اسـت            گرفت چون هميشه نكاتي را مطرح مي      

هاي اخير ياد كرد كه در آنها   از گزارشات هفته، اردالن»فقدان هواداري«با اتهام مربوط به  رابطه  
كه كالً همين (اند  دولت كنوني و نه رژيم شاه را مسئول تمام دشواريهاي اقتصادي كشور دانسته

صادي ايـران را پـس از       توانـست وضـع اقتـ       آموز دبيرستاني ايران نيز مي      هر دانش «). طور است 
مشكالت اقتصادي ناشي از رژيـم گذشـته اسـت كـه بـيش از حـد بـه                   » .بيني كند   انقالب پيش 

هاي ملـت توسـط       وابستگي به خارجيها و تكنولوژي خارجي در بخش صنعتي، كنترل كارخانه          
ر  غفلت از كشاورزي، و بروز اعتصابات طوالني و مكـر           ،)و فاسد (چند خانواده بسيار ثروتمند،     
طبيعتاً پـس از انقـالب بـا خـروج خارجيهـا و پـس از                . پرداخت  و قطع درآمد نفتي و غيره مي      

سـرزمين  «بـه   » دزدهـا «كـه اكثـر ايـن       (و يا فرار بسياري از مديران و يا صنعتگران          » پاكسازي«
رگران اوضاع اقتصادي سير نزولي در پيش خواهـد گرفـت، و كـا            ) اند   آمده آمريكايعني  » دزدها
 بـه نظـر اردالن     .كشيده باالخره بايد بتوانند نقش خود را در كار و زندگي خود ايفا نماينـد                ستم

 و يـا برگـزاري نمـاز جمعـه توسـط            رويدادهاي مهمي چون تظاهرات روز وحدت در تهـران        
در اوايل مـاه رمـضان دائمـاً توسـط مطبوعـات            ) به پيشنهاد خميني   (اه تهران  در دانشگ  طالقاني
كننـدگان كـم    يا تعداد شركت. شد اهميت جلوه داده مي   شد و يا كم     يي درست تفسير نمي   آمريكا

هـاي     و محوطـه    حدود يك ميليون نفـر در دانـشگاه تهـران          شد كه به نظر اردالن      نشان داده مي  
اطراف گرد آمده بودند و فرش نماز خود را همراه داشـتند كـه مهمتـرين و بزرگتـرين تجمـع                     

 در رابطـه بـا تـوده         به ايـران   هاي دروغيني در هنگام بازگشت خميني       و يا مقايسه  . تاريخي بود 
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 بـاالخره اردالن   .گرفت تا نشان داده شود كه حمايت از وي كاهش يافتـه اسـت               مردم انجام مي  
ارسال گزارشگران موقت و غيرفارسي زبان اسـت        » گزارشهاي مغرضانه «گفت كه يكي از علل      

بر منابع محدود افراد خارجي مقـيم و     و به نوبه خود متكي       هكه اكثراً با فرهنگ ايراني آشنا نبود      
گذشـته از آن در رابطـه بـا          .باشـند    مي يا ايرانيهاي آشنا با زبان انگليسي محدود به منطقه تهران         

 گفت كه اين قانون در حال       اردالن. مطبوعات، پيرامون مقررات مطبوعاتي پيشنهادي گفتگو شد      
، و بـا    )پذيري بيشتري خواهد داشت     و گويا متن نهايي انعطاف    (نويس است     حاضر در حد پيش   

.  تا شكاف موجود در نتيجه قوانين نامربوط پـر شـود            همكاري گزارشگران و ناشران تهيه شده،     
انتقاد از وزراء دولت بايد ادامه داشته باشد، ولي نبايد حاوي جعليـات مغرضـانه چـون عكـس        

راهنمايـان  (انتقاد از مراجـع تقليـد        .بوسد، باشد    دست شاه را مي    دهد يزدي   جعلي كه نشان مي   
اي كوتاه مبني بر حملـه        مانند درج مقاله  ) رقيب است    در ميان آنها بي    عاليرتبه مذهبي كه خميني   

به خيابان كشيدن بيش از نيمي از آذربايجانيها در دفاع از او قابل قبول نيست     و   به شريعتمداري 
اسـت كـه ايـن افـراد را بـه عنـوان             » مردمي«احترامي و حمله به       گونه امور نشانگر بي     چون اين 

 شوراي   گفت كه قبل از انتخابات مجلس      به هر حال، اردالن   . اند  راهنمايان معنوي خود برگزيده   
قانون مطبوعاتي بايد از ماهيت مشروطي برخوردار باشد تا بتوانند قوانين پيشين            ) پارلمان (ملي

مطالب ديگري كه عالوه بر مطبوعات مورد بحـث قـرار گرفتنـد              .را رد يا جرح و تعديل نمايد      
همه به لزوم  «به نظر اردالن. ران موجود در ايگرايشات ضدآمريكاييها و   عبارت بودند از كميته

تا پس از انقالب نظم و قـانون برقـرار گـردد، و جامعـه را از                 » ها واقف و معترفند       وجود كميته 
بدترين نتايج رژيم منسوخ گذشته پاك سازد و راهي را براي مشاركت مردم در امور محلي باز                 

 اردالن. اند  بطه با بعضي رويدادها از حدود كنترل خارج شده        ها در را    ولي بعضي از كميته   . نمايد
ها در مورد اختيارات تـضادي در گرفتـه           ها و ميان خود كميته        گفت كه بين دولت ايران و كميته      

 - دولت منتخـب   -است، ليكن وي معتقد است كه به محض روي كار آمدن يك دولت مشروع             
ها، در شوراهاي محلي      كميته» زرنگ«وي گفت اعضاي    . از بين خواهند رفت   ها به تدريج      كميته

» به جهـنم خواهنـد رفـت      «در سطح روستاها، شهرها و بخشها به كار مشغول خواهند شد و يا              
 ييهـا در ايـران، اردالن     آمريكاان و امكان سـفر      به اير  گرايشات ضدآمريكايي هنگام مطرح شدن    

انـد    يي نبـوده  آمريكا شديداً كاهش يافته است و به هر صورت منظور افراد             گرايشات اينگفت  
 به ايـران، گروگـانگيري      پس از بازگشت خميني   . ستآمريكابلكه ضديت متوجه و عليه دولت       

 اكنـون اردالن  . اما اين كار صـورت نگرفـت      . اي بود   يي موجود در ايران كار ساده     آمريكا 7000
توانند به ايران سفر كرده و تغييرات بعد از انقـالب را           ييهاي روشنفكر مي  آمريكامعتقد است كه    
 نبايد از دوستان ايراني خود به       آمريكا افزود كه بازديدكنندگان غيردولتي      اردالن. مشاهده نمايند 

ييها صرفاً به عنـوان     آمريكاايرانيها به طور كلي به      . ر اينگونه ارتباطها ترسي به دل راه دهند       خاط
 تابستاني مطرح شد    با كارآموز ،  در رابطه با عمليات سفارت در واشنگتن       .گذارند  فرد احترام مي  

 زن   ه تـا دوازده   كه حدود دويست نفر در اينجا بـه كـار مـشغولند كـه از ايـن تعـداد حـدود د                     
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 و فارسـي    )ايران ويـس  (زبان نداي ايران      دار و بدون روسري در انتشار نشريه انگليسي         روسري
هـاي ايرانـي را بـه         سفارت قادر نيست مرتباً از وزارت خارجه روزنامه       . كنند    زبان شاهد كار مي   

يدگي سازماني دولت ايران است، و به جاي آن به دوسـتاني            دست بياورد، كه نشانگر از هم پاش      
آخـرين موضـوع مـورد       .دارنـد     متكي است كه مستقيماً مطالبي را براي اين سفارت ارسال مـي           

خواسـتند بداننـد كـه        هر دو مقـام سـفارت مـي       .  بود يي به تهران  آمريكابحث ارسال يك سفير     
 تابستاني شخـصاً    كارآموز. نتصاب سفير كاتلر تا چه حد پافشاري خواهد كرد         در مورد ا   آمريكا

پاسخ داد كه اين كار احتماالً تا قبل از انتخاب يك دولـت جديـد در ايـران صـورت نخواهـد                      
گفتگـو بـا تبـادل هـدايايي چـون           .گرفت و ممكن است فرد ديگري براي اين كار نامزد شـود           

 ترجمـه شـده، پايـان     كه به توسـط حامـد الگـار    اب شريعتي هاي پيشين سفارت، و كت      نامه  هفته
خارجه خواست كه با شركت در سخنرانيها و رؤيـت            گرفت و سفارت ايران از مقامات وزارت      

 كـارآموز فزود كه    ا اردالن. كسب نمايند » دست اول «هاي سفارت اطالعات خود را به طور          فيلم
، قـانون مطبوعـاتي پيـشنهادي، و قـانون          هاي مجدداً چاپ شده خمينـي       تابستاني بايد سخنراني  

اساسي را به طور كامل و به زبان فارسي مطالعه نمايد تا متوجـه شـود كـه چگونـه مطبوعـات                      
  .اند يي آنها را نادرست منتشر ساختهآمريكا
  

  282د شماره سن
  1358 مرداد 8ـ 1979 ژوئيه 30  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  13355ـ   بن،آمريكاسفارت : از
 )   ه1607 بـرلين )  د1401هـامبورگ   )  ج 6561 رتفرانكفـو )  ب 12990 بن) الف: مرجع

  .1688 دوسلدورف
   از سوي ايرانان ساواكمأمورمطالب بيشتر درباره شكار : موضوع

وزارت خارجه چيزي دربـاره دخالـت دولـت ايـران در مبـارزه اخيـر عليـه                  ) محرمانه( -1
 به گفته مسئول ميز ايـران در وزارت خارجـه         .  سابق كشف نكرده است    ان ادعايي ساواك  ورمأم

كاردار ايران اطمينان داده است كه همه تالشها را براي تشويق ايرانيان به كار برده است    ) آلمان(
كـاردار بـه وزارت خارجـه    . يلي استكه دولت ايران مرجع صالحي براي برخورد با چنين مسا     

 مـصادره شـده،     مـأموران گفت كه پاسپورتهاي جديد براي ايرانياني كه پاسپورتهايشان توسـط           
  .صادر شده است

جلـسه بحـث دولـت      ] از[ سـخنگوي دولـت پـس        كالوس بولينـگ  ) بندي  بدون طبقه ( -2
خواهند عـدالت را بـه دسـت       الم كرد آن دسته از ايرانياني كه مي        اع پيرامون مبارزه عليه ساواك   

 ژوئيـه  26شـد روز    به طوري كـه گفتـه مـي       . خود اجرا نمايند، بايد هر چه زودتر اخراج شوند        
  .اند  ايراني در سراسر كشور به دليل نقض قانون دستگير شده17مطبوعات گزارش دادند كه 

  استوسل
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  283سند شماره 
  1358 مرداد 10 ـ 1979 اوت 1  محرمانه

   سي.  ديواشنگتن، وزارت امور خارجه: به  8192 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  گزارش سياسي هفتگي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
، چنـدين حـزب    با نزديك شدن انتخابات سـوم اوت بـراي مجلـس خبرگـان          - خالصه -2

اند، اما اكثريت بيش از يكصد حـزب كانديـداهاي      انصراف خود را از شركت در آن اعالم كرده        
در چنـد   .  حـساب شـده باشـد      گيري  رأيوعده داده شده كه شيوه      . اند  خود را وارد ميدان كرده    

دولت موقت ايران اين پديده را جدي       . ه در منطقه كردنشين غرب ايران، ناآرامي ادامه دارد        ناحي
  .پايان خالصه. اي براي مقابله با آن پيدا نكرده است اما تاكنون هيچ وسيله. گرفته است

 اعالم كرد كه در انتخابـات سـوم اوت           متين دفتري   ملي دموكراتيك ژوئيه، جبهه    25 در   -3
 گفت به منظور اعتـراض بـه عـدم           ملي دموكراتيكجبهه  .  شركت نخواهد كرد   مجلس خبرگان 

، سازمان سياسي خلق عرب   . توجه رژيم به حقوق ابتدايي بشر، اين تصميم را اتخاذ كرده است           
اند كه در انتخابات شـركت         و حزب آزادي هم اعالم كرده      ، حزب پان ايرانيست   حزب دمكرات 
  . نخواهند كرد

، كـارگران  با اين وجود بيش از يكصد حزب و سازمان سياسي ديگر منجملـه حـزب تـوده                
 از جنـاح راسـت،    از جنـاح چـپ و حـزب جمهـوري اسـالمي     سوسياليست و فـداييان خلـق    

 ژوئيه، اسامي بـيش     28تا زمان خاتمه ثبت نام كانديداها در        . اند    كانديداهاي خود را نامزد كرده    
  .هد شدخوا كرسي نمايندگي اعالم 73از يكهزار نفر براي اشغال 

دهنـدگان     از رأي  گيـري   رأيكاغذ  . گيري قرار است حساب شده باشد      ي هاي رأ    مكانيسم -4
بـيش از نيمـي از      . ، بنويـسند  ) تا ده نفر   در تهران (خواهد كه نام نمايندگان موردنظر خود را          مي

 جهت كمـك    گيري  يرأهاي    ايم كه افرادي در حوزه      شنيده. سواد هستند    سال به باال بي    16افراد  
) در آراء (احتمـال دسـتكاري     . شان حاضر خواهنـد بـود       سوادان در نوشتن اسامي منتخبين      به بي 

  .دارد  فكر را به تأمل وامي
و   برنـد،      استانهاي مركـزي كردنـشين ايـران، همچنـان در نـاآرامي شـديد بـه سـر مـي                    -5

 ژوئيـه  22 در  كردسـتان اسـتاندار   . برخوردهاي متعددي در طي هفته گذشته گزارش شده است        
  در دست شورشيان مسلحي است كه مايل به مذاكره با هيچكس به جز يـك               گفت شهر مريوان  

. انـد   او گزارش داد دو سوم سكنه شهر را تـرك كـرده           .  نيست نمايندگي اعزامي از تهران   هيأت  
نماينــدگي بــه سرپرســتي  هيــأت يــك.  شــده اســتادارات تعطيــل و ارتباطــات تلفنــي قطــع

 سرپرسـت .  ژوئيه به مريوان فرستاده شد كه دست خالي بازگشت         24ي در   االسالم الهوت   حجت
اي بـين     ظاهراً جنگ تـازه   . اند  مدعي شد كه اكراد شرايط غيرقابل پذيرشي را مطرح كرده         هيأت  

 درگرفـت كـه در آن طبـق گـزارش            ژوئيـه در مريـوان     27لح در   پاسداران انقالب و اكراد مـس     



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

606

ظاهراً افـراد پاسـدار انقـالب كنتـرل         . مطبوعات يك نفر كشته و دو نفر به شدت زخمي شدند          
شاهراه منتهي به شهر را در دست دارند و در گزارشاتي ادعا شده كه آنها وسـايل نقليـه حامـل                 

اند،   سيدن مواد غذايي به سكنه شهر كه در خارج از شهر چادر زده            مواد غذايي را متوقف و از ر      
  .كنند جلوگيري مي

در اعتـراض بـه حـوادث       » هـزاران نفـر   « شاهد تظـاهراتي توسـط        ژوئيه، سنندج  25 در   -6
و و تلويزيون بر عليه اكـراد       توسط پاسداران انقالب، و تبليغات رادي     » تجاوز به مريوان  «،  مريوان

، در همين حين گروهي كه به ادعاي خود هزاران نفـر هـستند، متـشكل از سـكنه سـنندج                   . بود
 بـه سـمت آن شـهر در حـال            براي نشان دادن حمايت خود از سكنه مريوان         و بانه  ، سقز مهاباد

ديگر گزارشهاي مطبوعاتي حاكي است كه واحدهاي تقويتي زرهـي ارتـش،            . هپيمايي هستند را
  توسط سكنه كردنشين شـهر كاميـاران        در حوالي سنندج   )كرمانشاه سابق (اعزامي از قهرمانشهر    

الـدين    شـيخ عـز   . كها، آنها را مجبور به توقـف نمودنـد        مردم با محاصره تان   . متوقف شده است  
وزير درخواست     نخست  ژوئيه از بازرگان   28، در    انقالبي مهاباد  -ي يكي از رهبران مذهبي    حسين

 مدعي شد كـه اگـر نيروهـاي دولـت در            يينحس.  دخالت كند  كرد كه شخصاً در امور كردستان     
 يا ديگر شهرهاي كردنشين مستقر شوند، احتمال برخوردهـاي خـونين وجـود خواهـد                سنندج
  .داشت
داران در دفـاع از      زمـين سـماجت   « مدعي شـد     و استاندار آذربايجان غربي   گ  حق  جمشيد -7

 ژوئيـه نيروهـاي نظـامي       22در  . »ادعاهاي فئوداليشان، عامل اصلي آشوب در اين استان اسـت         
 واقع در   ايران يك عمليات بزرگ پاكسازي را عليه اكراد محاصره كننده پاسگاه ژاندارمري سرو            

اي منتشر و به مردم اخطار كـرد           مستقر در منطقه بيانيه    64لشكر  . ، آغاز كردند   تركيه -مرز ايران 
  . كه سالحهايشان را به زمين بگذارند

وقتي كه  . اند   اعزام شده  64 جهت تقويت لشكر      و قزوين  همچنين نيروهاي كمكي از زنجان    
به دست اكراد شورشي افتاد، آشوبهاي       پاسگاه ژاندارمري    6اي از ژاندارمها و        ژوئيه دسته  24در  

د كـه عمـالً     هايي در دست است كه اين ژاندارمها و ارتشيها امكان ندار            نشانه. بيشتري پديد آمد  
سالح بدون درگيري پاسگاههاي   در تالشي براي توضيح علت خلع    گو  حق. با شورشيان بجنگند  

زده اعـزام     او افزود ارتش به پاسگاههاي آشـوب      . »اند  شدهظاهراً آنها غافلگير    «ژاندارمري گفت   
شده اما هدف از اين كار سركوب اكراد، و يا شروع يك درگيري جديد نبوده بلكه صرفاً جهت             

  .باشد بررسي شرايطي كه منجر به ناآرامي شده، مي
 الـي   50 بـا دسـتگيري      ان به تركيه  آهن اير   ارتباط خط :  ناآرامي بيشتر در آذربايجان غربي     -8

نزديـك ايـستگاه مـرزي رازي، قطـع         » قطار«آهن توسط مردان مسلح در         نفر از كارگران راه    60
  . شده است

دانـد و نـه         كـارگران را مـي    ) اسـارت ( استاندار نه علت دسـتگيري       آيد كه حقگو    به نظر مي  
  .لح فوق دارداطالعي از هويت گروه مس
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  284سند شماره 
  1358 مرداد 12 ـ1979 اوت 3                                                             محرمانه

    دفاعيسازمان اطالعاتمركز اطالعات جاري : به  1116  ـ دفاعيسازمان اطالعات: از
   ايرانيگزارش وضعيت كنون: موضوع

 اوت دولت مبني بر حصول توافق بين كُردها و نماينـدگان دولـت              2اعالميه  ) محرمانه (-1
بر . همان روز منابع كُرد حصول هر نوع توافقي را شديداً رد كردند           . ظاهراً حقيقت نداشته است   

 هاي خارج از شهر     ها، نيروهاي ارتش و پاسداران انقالب هنوز در پادگان          اساس آخرين گزارش  
  .  مستقر هستندمريوان
انـد كـه انتخابـات مجلـس          در رويدادي ديگر، دو حزب بزرگ اعـالم كـرده         ) محرمانه( -2

نويس قـانون      نماينده جهت بررسي پيش    75 اوت براي انتخاب     3 را كه قرار است روز       خبرگان
 به  حزب جمهوري خلق مسلمان   ها،    زارشبر اساس گ  . اساسي برگزار شود، تحريم خواهند كرد     

،  به رهبري وزير سابق امور خارجـه، سـنجابي         ي و حزب جبهه ملي    اهللا شريعتمدار   رهبري آيت 
و عـدم   »  الزم بـراي برگـزاري انتخابـات آزاد        نبود شرايط «داليل خود را براي تحريم انتخابات       

زبانـان    تـرك . انـد   ذكـر كـرده   » ق آمدن بر فضاي استبدادي حاكم بر جامعـه        ئفا«توفيق دولت در    
در طـول مبـارزه     . كننـد    حمايـت مـي    روها عمدتاً از شريعتمداري     آذربايجاني و بسياري از ميانه    

 پوسترهاي متعلـق بـه      هاي زيادي از اينكه طرفداران خميني       زه در ايران، گزارش    رو 6انتخاباتي  
انـد،    احزاب فوق و احزاب چپگرا را پاره كرده و هواداران آنها را مورد ضرب و شتم قـرار داده                  

  . مخابره شده است
دولـت  .  نتيجه انتخابات را نيز زير سئوال برده است         صحت حزب جبهه ملي  ): محرمانه (-3

 درصـد   70 از جمله بخشي از      -دهندگان   رأي فهرست رسمي نامزدها را منتشر نساخته است، و       
 در  مأخـذ  بايد نام نامزدهاي مورد عالقه خود را به ترتيب شـماره             -سواد هستند   جمعيتي كه بي  

  . بنويسندگيري رأيهاي سفيد  برگه
 نـامزد حـزب     36 و   حزب جمهوري خلق مـسلمان     نامزد   56 با كنار كشيدن     ):محرمانه( -4

 و تعـدادي از نامزدهـاي        طرفـدار خمينـي    ، فقط نامزدهاي حزب جمهوري اسـالمي      جبهه ملي 
حتي پيش از اعـالم تحـريم انتخابـات         . در اين انتخابات حضور خواهند داشت     گروههاي چپي   

 نيز مكرراً از مردم     بودند و خميني  ) روحانيان مسلمان ( درصد نامزدها مال     80نيز طبق برآوردها    
  . خواسته است تا به آنها رأي بدهند

 بـه ايـن معناسـت كـه         يـت گـسترده از خمينـي      غيبت گروههاي اصـلي اپوزيـسيون و حما       
همـين مـسئله موجـب نگرانـي شـديد برخـي            . روحانيان به پيروزي قاطع دست خواهند يافت      

ها نقـشي فعـال در مبـارزات انقالبـي       بسياري از اين سازمان   . هاي غيرمذهبي شده است     سازمان
  . مخالفندهاي خميني  سياست با بيشتراالولي حبراي بركناري شاه داشتند 

هاي قومي متعدد ايران نيز كـه در پـي            اين وضعيت خبر خوشي براي اقليت     ): محرمانه (-5



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

608

هاي آنها  نويس كنوني قانون اساسي هيچيك از خواست   پيش. كسب خودمختاري هستند، نيست   
 به دسـت بگيرنـد،      نچه روحانيان اكثريت را در مجلس خبرگان      شناسد و چنا    را به رسميت نمي   

پس از اتمام مهلت يك ماهـه بررسـي         . نبايد انتظار تغييرات چنداني را در قانون اساسي داشت        
چنانچه قانون  . نويس قانون اساسي، قانون مزبور به رفراندوم سراسري گذاشته خواهد شد            پيش

هايي را كـه    تمامي اصول و سياستسد، كه انتظار هم همين است، خمينياساسي به تصويب بر   
  .تا بحال به طور غير رسمي در كشور مستقر ساخته است، مشروعيت خواهد بخشيد

  
  285سند شماره 

  1358 مرداد 16 ـ 1979 اوت 7  استفاده محدود اداري
  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  8821 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  سي. بي.  شبكه انياخراج خدمه فيلمبردار: موضوع
 دسـتور   سي. بي.  به يك گروه چهار نفره خدمه فيلمبرداري شبكه ان          وزارت ارشاد ملي   -1

ايـن گـروه   . در عرض چهل و هشت ساعت تـرك كننـد  » بنا به خواست خود«داد كه كشور را  
اد بـا    مـرد  13يي و سه تكنسين انگليـسي در روز شـنبه           آمريكا خبرنگار   مركب از جيم كامپتون   

 رفته بودند،   آنها بدون كسب اجازه از وزارتخانه به قم       . پاسپورتهاي معتبر وارد ايران شده بودند     
ها نيز پاسداران انقالبي را به عنـوان راهنمـا در               هاي انقالب تماس گرفته و كميته       ليكن با كميته  

  .وقيف شده است تفيلم تهيه شده در قم. اختيار آنها گذاشته بودند
 سرپرسـت روابـط مطبوعـات        هنگام تقاضاي اعتبارنامه در روز يكـشنبه، علـي بهزادنيـا           -2

گفت كه آنها اجازه ندارند در هيچ جاي كشور به فيلمبرداري بپردازند، بـه آنهـا            خارجي به آنها  
رزرو بلـيط هواپيمـا بـه زودي كـشور را تـرك              را ترك نمايند و بـا        داده شده كه تهران    دستور
  . نمايند

» نيوزويـك « اعتراف كرد كه علت اصلي اين اخراج پوشش مغرضانه آخرين نـشريه            بهزادنيا
  . در رابطه با انقالب بوده است

 تشكيل   افزود كه شوراي انقالب    زادنيابه.  عصباني بود  وي عالوه بر اين از سفر خدمه به قم        
جلسه داده و تصميم گرفته است كه تا دو ماه به خبرنگاران خارجي اعتبارنامه ندهد، و پـس از                   

ولـي نماينـده    . آن بنا به دعوت دولت ايران خبرنگاران خواهند توانست به ايـران سـفر نماينـد               
 حاضر نيست سياست جديد در مـورد خبرنگـاران خـارجي را بـه               گويد بهزادنيا    مي سي  .بي.بي

  .نمايد تأييد عنوان يك سياست قطعي
انـد، لـيكن همـه        وزير فرستاده    معاون نخست   گرچه خدمه نمايندگان خود را نزد اسدي       -3

 قرار اسـت روز پنجـشنبه   يس. بي. خدمه ان.  مداخله نخواهد كردوزير معتقدند كه دفتر نخست   
       .ا كشور را ترك نمايندهانز توسط هواپيمايي لوفت

                                                                                      گريوز
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  286سند شماره 
  1358 مرداد 17ـ 1979 اوت 8  محرمانه

  .سي. دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  8954 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  گزارش سياسي هفتگي: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن (-1
نقض توافق دولت .  همچنان ناآرام   آرام است، ولي شهر مريوان     استان خوزستان :  خالصه -2

د شدن ارتـش بـه       به كُردها، و وار    موقت با كُردهاي شورشي براي واگذاري امور امنيتي مريوان        
 خواهـد    جايگزين ساواك  )ساواما(دولت موقت اعالم كرد يك آژانس اطالعاتي جديد         . صحنه

هـا بـه      مايل ذاتي ايراني  با توجه به ت   . ندارد» شكنجه«شد ولي مشابه آن نخواهد بود زيرا بخش         
 نيـز فرزنـد خلـف        به احتمال بـسيار زيـاد سـاواما         هاي فيزيكي براي بازجويي     استفاده از روش  

اعتصاب و تظاهرات در چندين شهر كشور، و نيروهاي كميتـه و           .  خواهد آمد    از آب در   ساواك
نيروهـاي پلـيس و ارتـش       . ان انقالب هنوز شديداً در سركوب اين امور مشاركت دارند         پاسدار

نظامي كميته و پاسداران انقـالب تـا آينـده            احتماالً نيروهاي شبه  . اند  هنوز توان خود را بازنيافته    
  .پايان خالصه. بيني فعاليت خواهند داشت قابل پيش

تر از روزهاي قبل بودنـد،         غربي آرام   و آذربايجان   كردستان  و مناطق كُردنشين    خوزستان -3
. ها منعكس شده اسـت      و يا حداقل در هفته برگزاري انتخابات اخبار كمتري از آنها در روزنامه            

 31در روز . اسـت هـاي اخيـر بـوده          احتماالً نتيجه دستگيري   هاي آرامي خوزستان    يكي از علت  
اي كه يك پاسگاه ژاندارمري را در مـرز     سوزي   خرابكار به اتهام دست داشتن در آتش       13ه  ئيژو

هـاي    دولـت هنـوز تـالش دارد سـالح        .  دسـتگير شـدند     ويران كرد، در خرمشهر    ايران و عراق  
 ديگر از مـردم خواسـته اسـت تـا           آوري كند و يك بار      غيرقانوني موجود در اين مناطق را جمع      

  .هاي ژاندارمري محل تحويل دهند هاي غيرقانوني خود را به پاسگاه سالح
 در هفته جاري نيز به مـذاكره بـا كُردهـا ادامـه      دولت در تالش براي حل بحران مريوان      -4

خورد،  هاي مطبوعاتي مكرراً به چشم مي ش كه اخيراً نامش در گزار داد، و دكتر مصطفي چمران    
زده بازديـد كـرده و در          از مناطق بحران   ، و همچنين سرتيپ ايزدي    وزير  نخستبه عنوان معاون    

طبق .  اوت بود  1نامه در روز      نتيجه اين مذاكرات امضاي يك موافقت     . اند  مذاكرات شركت كرده  
 اعزام شده بودند به تدريج بـه مقرهايـشان بـاز            الب كه به مريوان   نامه، پاسداران انق    اين موافقت 

خواهند گشت و يك شوراي محلي مسئوليت برقراري نظم و امنيت را در شهر بر عهده خواهد       
ها حاكي از درگيري پاسداران انقـالب و سـاكنين محلـي در               به رغم اين توافق، گزارش    . گرفت

 دولت موقت را به علـت       شوراي موقت انقالب در مريوان    .  اوت بود  3 در روز    نزديكي مريوان 
 به نقض توافق متهم     محاصره شهر با آتشبارهاي توپخانه و استقرار يك دولت نظامي در مريوان           

رسـد و ادامـه    عيد به نظـر مـي      و دولت موقت هنوز ب     حصول توافقي پايدار بين مريوان    . ساخت
 بـسيار محتمـل      و قـم   ها بين ساكنين كُرد محلي با نيروهاي امنيتي مورد حمايت تهران            درگيري
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  .است
 فعاليت خود را در زمينـه       تأسيس  ها يك آژانس اطالعاتي تازه       روزنامه   بر اساس گزارش   -5
نـام رسـمي ايـن آژانـس        . كشور آغـاز كـرده اسـت      آوري اطالعات در داخل و خارج از          جمع

نظـر    تحـت  تأسـيس ال  اين سازمان جديـد   .  است ساوامايا  » سازمان اطالعات و امنيت ملي ايران     «
، صـادق طباطبـايي  .  فعاليـت خواهـد كـرد   مـران وزيري و با مـديريت مـصطفي چ     دفتر نخست 

آوري  گويد كـه هـدف از تـشكيل ايـن آژانـس صـرفاً تحقيقـات و جمـع           سخنگوي دولت، مي  
ولـي تـشكيل ايـن      .  نخواهد گذاشـت   اطالعات است و سازمان فوق هرگز پا جاي پاي ساواك         

ماههاسـت كـه مـردم      . بيني شده بـود     هايي كه بين مردم رواج دارد پيش        در جوك سازمان الاقل   
 را گرفته جاي ساواك» سازمان اطالعات و امنيت خميني«گويند سازماني به نام ساواخ يعني         مي

ندارد، ولي بعيـد    » شكنجه« بخش   اماساوهر چند سخنگوي دولت موقت مدعي است كه         . است
مقامـات  . است كه اين سازمان بتواند پاكي و معصوميت خود را براي مدتي طوالني حفظ كنـد               

هاي فيزيكي دارند، و  اي طوالني در به حرف آوردن متهمان با توسل به روش     امنيتي ايران سابقه  
ي نظام  ه بعد از انقالب معلوم شد كه ضرب و شتم در نظام امنيتي جديد به همان اندازه        بالفاصل

هـاي    ها به استفاده از روش      اي از تغيير اين تمايل ذاتي ايراني        هيچ نشانه . امنيتي قديم رايج است   
هايي كه در واحدهاي امنيتي جديد مـشغول          شود، و با توجه به نوع شخصيت        فيزيكي ديده نمي  

  .ار هستند، بسيار بعيد است كه از ضرب و شتم زندانيان يا متهمان استفاده نشودبه ك
اي در ايـران رخ نـداد، ولـي برخـي             هـاي عمـده      هر چند در طول هفته گذشته درگيري       -6

 در قهرمانـشهر  . ها و حوادث امنيتـي بودنـد        ها، اعتصاب   شهرها همچنان شاهد برپايي راهپيمايي    
يـك  ) در اسـتان ايـالم     (در مهـران  . سه كتابفروشي اخيراً به آتش كشيده شـد       )  سابق كرمانشاه(

كارمندان گمرك در اعتراض به     ) نزديك بوشهر  (در گناوه . نارنجك در دفتر فرماندار منفجر شد     
ي مردم به قوانين و مقررات گمركي دست به اعتصابي يك روزه   توجه  عدم امنيت شخصي و بي    

اعتصاب كاركنان بخش مخابرات هواپيمايي ملي وارد دومين هفته خود شد، كه موجـب              . زدند
» هزاران نفر از مـردم    «. المللي شده است    خير در برخي پروازهاي داخلي و بين      أبروز اختالل و ت   

 خواستار آزادي اشخاصي شدند كه به دسـتور دادسـتان دادگاههـاي              گردهم آمدند و   در زنجان 
آنها همچنين خواسـتار اسـتعفاي دادسـتان انقـالب، انحـالل دادگـاه              . اند  انقالب به زندان افتاده   

 در  هـاي بيكـار نيـز در اهـواز          عالوه بر اين، ديپلمـه    .  و تشكيل يك دادگاه جديد شدند      انقالب
  .مقابل استانداري تجمع كردند و خواستار كار شدند

 به طور كلي در رويدادهايي كه موجب بر هم زدن نظم عمومي و يا بروز حوداث امنيتي -7
كارمند  به يك سرهنگ پليس در تهران. كنند شود اين پاسداران انقالب هستند كه مداخله مي        مي

 بـراي رفـع      به سـبب كـافي نبـودن نيروهـاي پلـيس در تهـران              گفته است كه اگر فقط    سياسي  
اي نزديك نقشي بـسيار مهـم در انجـام      مشكالت روزمره هم كه باشد پاسداران انقالب تا آينده        

 پلـيس   6800در روزهـاي اول پيـروزي انقـالب         . ها ايفا خواهند كـرد      وظايف روزمره كالنتري  
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ستان انتقال يافتند و نيروي پليسي نيست كه جاي آنها را پر            پايه به درخواست خود به شهر      دون
  ها و پاسداران انقالب كه هم اكنون وظيفـه          منبع مزبور مدعي است كه به همين دليل كميته        . كند

  . ها فعال خواهند بود دهند براي مدتي در حوزه استحفاظي كالنتري ها را انجام مي كالنتري
يت يافته است اظهار داشت كه نه او و نه سربازان تحت            مأمور يك افسر ارتش كه در تهران     

اند تيراندازي نخواهند كرد مگر در        امرش به سوي تظاهركنندگاني كه نظم عمومي را بر هم زده          
مواردي كه صرفاً به منظور دفاع از خود مجبور به اين كار باشند، و با اظهارات خـود حرفهـاي                    

تواند و يا مايل به تيراندازي به سـوي مـردم اسـت     تنها گروهي كه مي. ردك تأييد   افسر پليس را  
هاي مختلف  ان كميته هستند كه قبالً سنگدلي خود را در قسمت      مأمورهمان پاسداران انقالب و     

 خـود را     با توجه به اينكـه نيروهـاي پلـيس و ارتـش هنـوز روحيـه               . اند  كشور به اثبات رسانده   
 هنوز به دليل تالش براي حفظ نظم در روزهاي قبل از انقـالب دارنـد                اند و اعضايشان    بازنيافته

شوند، دولت موقت احتماالً مجبور است تا مدتي بـراي حفـظ نظـم بـه نيروهـاي                    مجازات مي 
  لينگن                                                       .نظامي پاسداران انقالب متكي باشد شبه

  
  287ماره سند ش

  1358 مرداد 18 ـ 1979 اوت 9  استفاده محدود اداري
 8910 ـ تهران، آمريكاسفارت : از
   فوري  ـسي.   واشنگتن دي، ارتباطات بين الملليسازمان: به

   سي . واشنگتن دي ،وزارت امور خارجه: رونوشت
  ممنوعيت انتشار روزنامه فارسي زبان آيندگان: موضوع

، كه باعث شده است كه چندين نـشريه ديگـر           بسته شدن روزنامه آيندگان   : خالصه گزارش 
 شـوراي   - دهد دولـت     شوند، يكي از مصاديقي است كه نشان مي        نيز از امكانات چاپ محروم    

مطبوعات، چه مطبوعات داخلي و چـه مطبوعـات خـارجي، بـسيار نگـران               ] آزادي[ از   انقالب
گيرانـه و تنـدي در        رود كـه اقـدامات سـخت        هستند و اين نگراني به حدي است كه انتظار مي         

  . دستور كار قرار گيرد
، نيروهاي مسلح انقالبي به دفتر روزنامـه        اوت 7ه گزارش مطبوعات محلي، صبح روز        ب -1

 نفـر از كارمنـدان و اعـضاي         12 الـي    10 هجوم آورده و پس از دستگيري        فارسي زبان آيندگان  
ه بـه   نيروهاي انقالبي حكمي در دست داشتند كـ       . ت تحريريه، دفتر روزنامه را پلمپ كردند      أهي

موجب آن دادستان عمومي به آنها اجازه داده بود كه كارمندان چاپخانه را از دفتـر روزنامـه بـه                   
 در نسخه صـبحگاهي خـود       روزنامه بامداد . بيرون هدايت كرده و دفتر روزنامه را پلمپ نمايند        

ده و اقدام به تحـصن در       گزارش داده است كه كارگران چاپخانه از محوطه ساختمان خارج نش          
تمامي خطوط تلفن ساختمان روزنامـه قطـع شـده و تمـامي دربهـاي               . اند  داخل چاپخانه نموده  

اي صادر كـرده       اطالعيه در غروب همان روز، كارمندان روزنامه آيندگان      . ساختمان پلمپ شدند  
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شدگان و رفع فوري ممنوعيت انتشار       تو در آن خواستار آزادي سريع و بي قيد و شرط بازداش           
اند كـه كارمنـدان ايـن روزنامـه روز             گزارش داده  منبع ما در روزنامه آيندگان    . از روزنامه شدند  

اند كه با كمك آنها ميزان مـشروعيت حقـوقي            گذشته با چند وكيل مالقات كرده و تالش كرده        
 ، معـاون مطبوعـاتي وزارت ارشـاد ملـي         مهـدي ممكـن   . حكم دادستان را بـه چـالش بكـشند        

 نداشـته    هيچ نقشي در بسته شدن روزنامه آيندگان        كرده است كه وزارت ارشاد ملي      خاطرنشان
  .است
مطـرح  ] مبني بر بستن روزنامـه آينـدگان      [دادستان  ها داليل زيادي براي تصميم         روزنامه -2
اطالعـات  .  گرفته كه اخيراً به دست آمده اسـت        نشأتاولين دليل اين اقدام از اسنادي       . اند  كرده

ات نزديكـي    سابقاً ارتباط  روزنامه آيندگان : به دست آمده از اين اسناد حاكي از موارد ذيل است          
، مبلغـي معـادل    داشته است و در يك مقطع يعني در زمان مديريت داريوش همـايون       با ساواك 

 تأسيس اسرائيل ميليون ريال از شاه دريافت كرده است؛ اين روزنامه با حمايت و همكاري               5/7
ت أكـرد؛ هيـ      در مقابل اعـراب حمايـت مـي        اسرائيلضع خود از    شد و در نتيجه، متقابالً در موا      

دومين دليل تعطيلـي ايـن      . اند   همكاري داشته  تحريريه و برخي كارمندان روزنامه با سازمان سيا       
 روزنامه، عملكرد اخير آن بوده است؛ اين روزنامه متهم است كه قبل و پس از پيروزي انقـالب             

مقابله با منافع جامعه اسالمي و عموم مردم، انتشار اخبار : اسالمي مرتكب موارد ذيل شده است    
و تحليلهاي نادرست و هدايت شده، ترويج مكاتب منحرف در جمهوري اسالمي، همكاري بـا               
گروههاي اپوزيسيون، شكايتهاي قضايي صورت گرفته بـر عليـه ايـن روزنامـه، عـدم توجـه و         

ه جديد تعيين شده براي مطبوعات، شكايت ارتش از اين روزنامه داير بر اين كه   نام رعايت آيين 
 اقدام به انتشار اطالعات سري دولتي نموده و در جهتي مغـاير بـا منـافع ملـي                   روزنامه آيندگان 

  .حركت كرده است
هـايي    ، منجر به تعطيلـي روزنامـه       بسته شدن چاپخانه گسترده متعلق به روزنامه آيندگان        -3

 -كننـد؛ از جملـه، كيهـان آزاد         شده است كه از امكانـات چاپخانـه ايـن روزنامـه اسـتفاده مـي               
 منتـشر شـد، نـداي       ت تحريريه سابق كيهـان    أاي با طول عمر تنها دو روز كه توسط هي           روزنامه

 و آزادي خمينـي  با طول عمر سه هفته كه اخيراً به اتهـام تـوهين بـه                چپگرااي     روزنامه -زاديآ
البتـه  . يدفتـر   به رهبري متين    ملي دموكراتيكجبهه  ] مطبوعاتي[محكوم به تعطيلي شد و ارگان       

 آزاد موفق شد كه يك كارگاه چاپخانه جايگزين براي خود مهيـا كـرده و گزارشـي يـك                    كيهان
بـسته شـدن    [اي منتشر كرد و در اين گزارش خاطرنشان كرد كه اقـدام صـورت گرفتـه                   صفحه

اي است كه ساختار قدرت براي مقابله بـا مطبوعـات آزاد              ت دسيسه در حقيق ] روزنامه آيندگان 
: برگزيده است؛ اين گزارش اقدامات دولت در خصوص مطبوعات را اين گونه برشمرده اسـت           

 و استفاده از اين روزنامه به عنوان ابزار تبليغاتي به نفع خود، كنتـرل               نفوذ در روزنامه اطالعات   
 و اكنون نيز حمله به روزنامه        مهديان ]به نام  [ از طريق نماينده خود يعني بازاري      ه كيهان روزنام

 كه نماد يك روزنامه مستقل و آزاد است و عالوه بر اين، امكانات چاپخانه خـود را در              آيندگان
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 آزاد گزارش داد كه بـراي يـافتن يـك چاپخانـه             كيهان. دهد  رار مي اختيار ديگر مطبوعات نيز ق    
اي  مناسب تالشهاي زيادي صورت داده است اما صرفاً با يك انحصار دولتي بر منـابع چاپخانـه    

.  بـوده اسـت    مواجه شده است و تنها مرجعي كه در اين زمينه به ياريش آمده، روزنامه آيندگان              
 ايـن اسـت كـه        آمده است كه يكي از داليل بسته شدن روزنامه آيندگان          در گزارش كيهان آزاد   

 با   را داشته است؛ چرا كه كاركنان اين روزنامه متهم به دشمني           ت چاپ روزنامه كيهان آزاد    أجر
افزون بر اين، امروز مطبوعات محلي گزارش دادند كه فعاليت دو نشريه ديگر نيز              . رژيم هستند 

نامـه    كـه يـك هفتـه      رنامـه آهنگـ    هفتـه : به حالت تعليق درآمده است؛ اين دو نشريه عبارتند از         
.  كه منتقد سياستهاي دولت موقت انقالب اسـالمي اسـت          هجوآميز است و روزنامه پيغام امروز     

ر فاقد مجوز الزم براي انتشار اسـت و         نامه آهنگ  دفتر دادستان عمومي اعالم كرده است كه هفته       
ت أ هيـ  .شده است و به همين دليل مجبور به تعطيلي شـده اسـت              تاكنون بدون مجوز منتشر مي    
اي صـادر كـرده و دليـل تعليـق داوطلبانـه ايـن روزنامـه را                    بيانيه تحريريه روزنامه پيغام امروز   

  . تهديدهاي صورت گرفته بر عليه كاركنان روزنامه عنوان كرده است
،  واكنشهاي اوليه احزاب و گروههاي سياسي، البته به استثناء حـزب جمهـوري اسـالمي               -4

، دبيـر كـل حـزب       دكتـر عليـزاده   . هـا اسـت     حاكي از مخالفت شديد با بسته شدن اين روزنامه        
ه حزب  ي دارد، اظهار داشت ك     شريعتمدار اهللا  آيت كه گرايش زيادي به      جمهوري خلق مسلمان  

» پـوچ و تهـي    «نمايد و قانون جديد مطبوعات را قانوني          متبوع وي اقدام دادستان را محكوم مي      
 را به عنوان مصداق تجـاوز       حمله به روزنامه آيندگان   « نيز   حزب سوسياليست كارگران  . داند  مي

و تصريح كرده است كه اين اقدام بالفاصـله پـس از تـصويب              » به آزادي مطبوعات تلقي كرده    
 نيز، كه يكي از قربانيان غيرمستقيم        ملي دموكراتيكجبهه  . قانون مطبوعات صورت گرفته است    

ار روزنامـه  ممنوعيت انتش« گردد، اعالم كرده است كه      محسوب مي  بسته شدن روزنامه آيندگان   
  » .هاي مردم اي با هدف تجاوز به حقوق و آزادي  گواهي براي وجود توطئهآيندگان

 گواه مبرهن و آشكاري است از تـالش بـراي كـسب             ممنوعيت روزنامه آيندگان  :  نظريه -5
 تالقـي و هـم زمـاني ايـن موضـوع            قدر مسلم . كنترل و سيطره بر مطبوعات داخلي و خارجي       

 بر خبرنگـاران  با اعمال فشارهاي زياد از ناحيه وزارت ارشاد ملي] بسته شدن روزنامه آيندگان  [
و گزارشگران خارجي، تصادفي نيست؛ نمونه بـارز فـشارها و محـدوديتهاي اعمـال شـده بـر                   

. انتوان در مواردي همچون اخراج گروه فيلمبرداري خبرگـزاري            ان را مي  مطبوعات و خبرنگار  
 مختـار كيهـان    و برخورد با روزنامه مستقل و خود   از ايران، بسته شدن روزنامه آيندگان      سي. بي

اتخاذ اين رويكردها، هماهنگي، همنوايي و انطباق كامل        به نظاره نشست؛ مشخصاً هدف اصلي       
نامه و قانون مطبوعات، كه اواخـر هفتـه          آيين. ها و معيارهاي انقالبي است      مطبوعات با شاخصه  

 رسـيد، بـا اسـتفاده از عبـارات و مفـاهيمي مـبهم و كلـي،                  گذشته به تصويب شوراي انقـالب     
ـ دولت انقالبي در اعمال محدوديت بر مطبوعات قا       اي براي     اختيارات ويژه  ل شـده اسـت؛ بـه       ئ

نامه آمده است كه هرگونه ترويج و حمايت از ديدگاههاي رژيم سـابق،         عنوان مثال در اين آيين    
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نامه به دولت اجـازه داده       جرم محسوب شده و مستحق برخورد خواهد بود؛ بر اساس اين آيين           
رنگاران، حتـي خبرنگـاران خـارجي، را مـورد واكـاوي و      شده است كه اسناد و يادداشتهاي خب  

    گريوز            . ارزيابي قرار دهد و بخشهاي مغاير با مباني انقالب و يا اسالم را حذف نمايد
  

  288سند شماره 
  1358 مرداد 18 ـ 1979 اوت 9  سري

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: هب    تهران،آمريكاسفارت : از
  پروژه ويژه: موضوع    
  )سري ـ تمام متن( -1
  . باشد  مياي از اطالعات مهم دريافت شده در مورد ماشاءاهللا كاشاني  قسمت زير خالصه-2

 و يـك زن      ظاهراً دو نفر از كاركنان خارجي كنسولگري يعنـي آقـاي قدسـي              كاشاني -الف
 بوده را وادار به همكاري بـا خـود          ناشناس كه بعد از مراحل روشنگري معلوم شد خانم شهناز         

  .نموده است
  .شده است جنسي مسايل ، درگيرآمريكا ظاهراً در مورد فعاليتهاي ويزاي  كاشاني-ب
اين تماس ظـاهراً    . باشد  مي) يزدي( در تماس مستقيم با دفتر وزير امور خارجه           كاشاني -ج

  .شود  بوده ولي به اين مسئله محدود نمييزدي. در رابطه با گرفتن ويزا براي دوستان
يكـي از دادسـتان     . بخشد   دو جواز دارد كه به حضورش در سفارت رسميت مي           كاشاني -د

  . و دوم از مركز سپاه پاسدارانكل انقالب مهدي هادوي
 بوده و حداقل يك معامله دربـاره دفتـر دادسـتاني كـل               در تماس مستقيم با هادوي     كاشاني

  .)بيشتر از اين مشخص نيست( شمال دارد انقالب در الهيجان
در ازاء خدمات ارائه شده به سـفارت بـه          جهت گرفتن حقوق      و برادرش حسن    كاشاني - ه

  .نزاع پرداختند
 را بـا     سفارت را ترك نموده و حداقل يكي از افراد گروه كاشـاني            حسن) براي اطالع شما  (

باشـد، بـدين جهـت         مـي   فعالتر از بقيه اعـضاي گـروه كاشـاني         حسن. خود همراه نموده است   
اين مسئله بدين جهت اهميت دارد كه ممكـن         . پيرواني در ميان اعضاي جوانتر پيدا كرده است       

  . را وسوسه كند كه دوباره تحت شرايط نامساعد برگردداست حسن
شده كه آيا وي جهت مالقـات   به محوطه سفارت بازگشته و مشخص ن  حسن: آخرين خبر (

  .)آمده و يا جهت پيوستن به گروه كاشاني
در روزهاي  .  تبادل به موقع اطالعات مشكل شده و اين به دليل حجم زياد مطالب است              -3

در جهـت دسـتيابي     ). مترجم. منظور خط تلفن است   (ايم    اخير ما روي خط بيرون متمركز شده      
بيـشتري روي خطـوط داخلـي سـفارت      تأكيـد   در مـورد قـضيه كنـسولي       به اطالعـات بيـشتر    

در هر حال دفتر قضيه كنسول      . باشد  مي.) هاي قبل در مورد ويزاها روي اين خط بودند          مكالمه(
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  . را دنبال خواهد كرد
. تي دارد داده اسـت ي كـه اهميـت اطالعـا   مسايلاي در مورد       گزارش جداگانه   سيا مأمور -4

  لينگن                                             .عمليات تا به حال با ارزش بوده و ادامه خواهد داشت
  

  289سند شماره 
  1358 مرداد 18 ـ 1979 اوت 9  محرمانه

  ي ـ فوري س .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به     8953 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
    آمريكاو روابط ايران و  سي. بي. ان خبرنگاراناخراج : موضوع

  .) متنمحرمانه ـ تمام (-1
 اداره سياسـي چهـارم      رئيس،  در كنسول سياسي با باين    اوت 9 تاريخ   در:  خالصه گزارش  -2

 آمريكـا وي در اين مالقات مراتب نگراني اياالت متحده         . ، ديدار كرد  وزارت امور خارجه ايران   
يي را ابراز كرد و خاطرنشان كـرد        آمريكا برخورد دولت موقت با خبرنگاران       در خصوص نحوه  

، تـأثيرات و عواقـب      آمريكـا كه اين گونه رفتارهاي دولت موقت برعليه اتبـاع ايـاالت متحـده              
سـازي روابـط     نـد عـادي   آيوي تصريح كرده است كـه فر      . ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت    

يند متقابل است و بر اين اساس قدر مسلم، اظهارنظر يكي از مقامـات دولـت                آانبه، يك فر  دوج
، ايـن فراينـد را مخـدوش    يي مستقر در تهـران   آمريكاموقت مبني بر جاسوس بودن خبرنگاران       

  . پايان خالصه گزارش. خواهد كرد
يي از دو منظـر  آمريكـا ران  كرد كه نحوه برخورد دولت موقت بـا خبرنگـا          تأكيد    كنسول -3

ما از وارد آمدن هرگونه خدشه بر مقوله گردش آزاد          «اول اين كه    : نگراني ما را برانگيخته است    
بـه عـالوه، مـا ايـن        . اطالعات، چه از ناحيه ايران و چه از ناحيه هر كشور ديگر، نگران هستيم             

استهاي اعالن شـده دولـت       راستاي جلوگيري از گردش آزاد اطالعات مغاير با سي          را در  تالشها
در اجـراي ايـن سياسـت اعـالم شـده           [نماييم و بر اين باوريم كه دولت موقت           موقت تلقي مي  

با اين اوصاف، ما قادر بـه درك ايـن حقيقـت نيـستيم كـه                . در آستانه شكست قرار دارد    ] خود
 به نظر مـا    دوم اين كه  . نمايد  يي چه هدفي را دنبال مي     آمريكادولت موقت از اخراج خبرنگاران      

گرايانـه و    ي از ايران روشي كامالً يك جانبـه       يآمريكا، روش اخراج و خبرنگاران      آمريكاو مردم   
چرا كه همواره داليل متناقضي براي اخراج اين خبرنگاران ارائه شده اسـت و              . خودسرانه است 

 وجود آمده در اذهان  اين خود گواه يك جانبه گرايي و خودسري است و در نتيجه تصويري به             
 نسبت به دولت موقت را به شدت مخدوش كـرده و روابـط دو جانبـه را شـديداً                    آمريكامردم  
  » .الشعاع خود قرار داده است تحت
كنيـد كـه ارزشـهاي خـود را بـر         ييها همواره تالش مي   آمريكاشما  «  پاسخ داد كه     ندريبا -4

ايران حق دارد به هر روشي كه مايل است خبرنگاران خـارجي را كنتـرل               . دديگران تحميل كني  
وي افـزود كـه     » .آينـد بايـد بـه قـوانين مـا گـردن نهنـد               زماني كه خبرنگاران به ايران مي     . كند



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

616

انـد و بنـابراين، واكـنش         يي همواره رفتاري بسيار غيرمنصفانه با ايـران داشـته         آمريكاهاي    رسانه
. هـا بـوده اسـت       ا همين عملكرد غيرمنصفانه و غير دوستانه اين رسانه        دولت موقت نيز مطابق ب    

 نيـز اظهـار داشـت كـه     آمريكا در خصوص وجهه و تصوير دولت موقت در اذهان مردم   بايندر
اي   ن چـاره   ابتدا خود بايست براي ترميم وجهه نامطلوب خود در بين مـردم ايـرا              آمريكادولت  
 نقشي كليدي در روابط دو جانبه آمريكاچرا كه تلقي عمومي نسبت به عملكرد دولت        . بينديشد

 بايست تالش بسيار زيادي به خرج دهد تـا تـصوير            آمريكاوي افزود كه دولت     . خواهد داشت 
مكـان برقـراري    را به نحوي تـرميم نمايـد كـه ا         ] در بين عموم مردم ايران    [ترسيم شده از خود     

  . روابط دوجانبه براي دولت موقت فراهم آيد
 به هـيچ وجـه انتظـار نـدارد كـه      نماينده سفارت در ادامه تصريح كرد كه اياالت متحده         -5

خبرنگاران متبوعش از اجراي قوانين و مقررات معاف گردند اما مشكل اينجاست كه نه اعضاي  
وي بـه   . اند كه مقررات مورد نظر ايـران را شناسـايي كننـد              موفق نشده  سفارت و نه خبرنگاران   

، از مقامـات ارشـد   تالشها و پيگيريهاي روزن وابسته مطبوعاتي سفارت، از دكتر علـي بهزادنيـا         
كرد كه تنهـا پاسـخي كـه         تأكيد    اشاره كرد و   ، متعاقب اخراج يوسف ابراهيم    وزارت ارشاد ملي  

 نماينـده   ».شما اين مقررات را به دست نخواهيد آورد       « به دست آورده اين بوده است كه         روزن
ما به رغم عدم موافقت با داليل دولت موقـت در خـصوص             «سفارت در ادامه اظهار داشت كه       

توانيم اين نكته را درك كنـيم   ايم اما نمي  ا پذيرفته اعمال سياستهاي محدود كننده، اين سياستها ر      
   ».شناسند توانند به قوانين و مقرراتي گردن نهند كه آن را نمي كه خبرنگاران خارجي چگونه مي

، وزيـر امـور خارجـه، جريـان         نماينده سفارت در ادامه مفاد گفتگوهاي كاردار با يزدي         -6
ينـد دو سـويه   آيند عادي سازي روابط، يك فرآفر«تذكر شد؛ از جمله اين كه اولين مالقات را م  

طور كه دولت موقت قـادر بـه كنتـرل           كنيم كه همان    و اين كه ما اين موضوع را درك مي        . است
هاي محلي نيست، در حالي كه اين مطالـب آتـشين             مطالب و مقاالت آتشين مطبوعات و رسانه      

 دارنـد، در طـرف مقابـل دولـت ايـاالت            آمريكـا الت متحده   نقشي به سزا در تخريب چهره ايا      
امـا  . باشـد   نمياي همچون نيوزويك هاي نشريه  نيز قادر به كنترل مطالب و نوشته       آمريكامتحده  

عملكرد و گفتار خود موجبات تعديل شرايط       اعتقاد ما بر اين است كه هر دو دولت بايست در            
، در كميتـه    آمريكـا ، معاون وزير امور خارجه      وي در ادامه از اظهارات ساندرز     » .را فراهم آورند  

 در آمريكاواه و مصداقي براي تالش  به عنوان گ    و خاورميانه   در امور اروپا   سياست خارجي سنا  
شـايان  ( ياد كـرد     آمريكاراستاي درك هر چه بيشتر انقالب ايران در بين مقامات اياالت متحده             

  .). ه بود قرار دادبايندرذكر است كه نماينده سفارت هفته گذشته متن اين اظهارات را در اختيار 
 نسبت به   ، ما عملكرد آقاي بهزادنيا    ها  مؤلفهبر اساس اين    «كرد كه    تأكيد   نماينده سفارت  -7

 از سـويي ديگـر،     ».خبرنگاران خارجي را مصداق يك جانبه گرايي و خودسـري تلقـي كـرديم             
تمامي خبرنگاران به صورت    «بني بر اين كه     ، معاون وزير ارشاد ملي، م     گيري دكتر ممكن   موضع

نه تنها باعث تعديل چهـره      »  به صورت خاص جاسوس هستند     عام و خبرنگاران اياالت متحده    
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ثيري به سزا در تخريـب هرچـه بيـشتر ايـن            أ در داخل ايران نشد، بلكه نقش و ت        اياالت متحده 
ده سفارت تصريح كرد كه قطعاً اين اظهارنظر هيچ اسـاس و مبنـاي منطقـي                نماين. چهره داشت 

ندارد و از سويي ديگر به شدت با ابراز تمايلهاي دولت موقت دال بر برقراري روابط دوجانبـه                  
  .، در تناقض و تضاد استآمريكامبتني بر دوستي با دولت اياالت متحده 

اي از ترجمه غيررسمي اظهارات ممكن كـه          است كه نماينده سفارت نسخه    شايان ذكر   ( -8
  در واكـنش بـه ايـن مواضـع         باينـدر .)  قرار داد  بايندر گزارش شد، را در اختيار       در راديو تهران  

 در راستاي تعديل شرايط حاكم بر روابـط دو جانبـه،            آمريكاكرد كه دولت اياالت متحده      تأكيد  
 هـم سـو و    و بهزادنيـا وي تصريح كرد كه اظهارات و عملكرد ممكن     . برداشته است » قدمهايي«

 وي پيشنهاد داد كه سفارت يادداشتي براي      .  است  همنوا با سياستهاي رسمي دولت موقت نبوده      
اي از قـوانين و مقـررات          ارسال نموده و در آن درخواست نمايد كه نسخه         وزارت امور خارجه  

كـرد كـه وزارت      تأكيـد    وي. مربوط به خبرنگاران خارجي تهيه و در اختيار سفارت قرار گيرد          
ضـمناً  . ارت قـرار دهـد    امور خارجه تالش خواهد كرد كه اين مقررات را تهيه و در اختيار سف             

، دال بـر اتهـام      وي پيشنهاد داد كه سفارت يادداشت ديگري نيز در تكـذيب اظهـارات ممكـن              
كنـسول پاسـخ داد كـه       . جاسوسي به خبرنگاران بيگانه، تهيه و به وزارت خارجه ارسال نمايـد           

 در خـصوص يادداشـت   ارسال خواهند كـرد امـا      بدون شك يادداشت اول را به سرعت تهيه و        
نماينـده سـفارت ايـن      . دوم نياز است كه با اعضاي نمايندگي بحث و رايزنـي صـورت پـذيرد              

دهـيم اظهـارات و مواضـع مقامـات           ما ترجيح مي  «گفتگو را با ذكر اين نكته به پايان رساند كه           
و به جاي آن اميـدواريم كـه مقامـات دولـت موقـت اهميـت                . دولت موقت را تكذيب ننماييم    

 نيز خاطرنشان كرد كه عميقاً با اين موضـوع    ندريبا» .بط دو جانبه نزديك را دريابند     اقراري رو بر
     لينگن                                                                                                  .موافق است

  
  290سند شماره 

  1358 مرداد 20 ـ 1979 اوت 11  همحرمان
  209096 ـ سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: از
  كليه نمايندگيهاي سياسي و كنسولي ـ با حق تقدم: به

  »يويورك تايمزن«هاي مطبوعاتي مندرج در سرمقاله روزنامه  راهنمايي: موضوع
براي مقابله  ) پرواز هواپيماها ( در ارتباط با كشتيراني و هوانوردي        آمريكا سياست دولت    -1

 در  آمريكـا با دعاوي مربوط به تعدي به قلمرو دريايي به كليه نمايندگيهاي سياسي و كنـسولي                
  . ل شدتلگراف مذكور ارسا

 در صفحه اول خود گزارشي داشـت مبنـي           در تاريخ دهم اوت، روزنامه نيويورك تايمز       -2
 به نيروي دريايي و نيـروي هـوايي خـود دسـتور داده اسـت كـه عمـداً                    آمريكابر اينكه دولت    

 ادعاهـاي قلمـرو دريـايي كـه از نظـر      هايي را به بعضي مناطق بفرستند تا بـا    هواپيماها و كشتي  
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مقاله مزبور بـه گـزارش شـوراي امنيـت ملـي            .  رسميت ندارد مقابله كنند    آمريكااياالت متحده   
دارد كه طرحي جهت انجـام ايـن تـصميم توسـط              اشاره كرده و اظهار مي    ) تلگرام فوق  (آمريكا

ايـن روزنامـه اضـافه      .  رسـيده اسـت    آقاي برژينسكي  تأييد   د مشترك تنظيم و به تصويب و      ستا
» اوروگوئـه «و  » فيليپـين  « ،»ليبي«،  »برمه«،  »آرژانتين«كند كه دستورالعملهاي بيشتري راجع به         مي

  .تنظيم گرديده است
توانـد مـورد اسـتفاده           اين راهنما در زير مطرح شده و در صورتي كه سـئوال شـود مـي                -3

  .ها قرار گيرد سفارتخانه
 گـزارش داشـت مبنـي بـر اينكـه           روزنامه نيويورك تـايمز   » اوت«امروز صبح، دهم    : سئوال

ها و هواپيماهايي را بـه       دريايي و هوايي خود دستور داده است كه عمداً كشتي          به نيروي    آمريكا
 آمريكـا كه اياالت متحده    » در قلمرو دريايي  «مناطق مورد اختالف بفرستند تا با ادعاهاي ارضي         

  د صحت دارد؟به نظر شما اين گزارشات تا چه ح. شناسد مقابله نمايد آنها را به رسميت نمي
المللـي قلمـرو       به تجديدنظر در ادعاهـاي بـين       آمريكادر اوايل سال گذشته، دولت      : جواب

 بـه ويـژه حفـظ و برقـراري آزادي كـشتيراني و              آمريكـا دريايي و اثرات احتمالي آنها بر منافع        
  .هوانوردي مبادرت ورزيد

 تنها سـه مايـل قلمـرو دريـايي را بـه رسـميت               آمريكاحده  دانيد اياالت مت    طور كه مي   همان
ضـرر   تواند از حق عبـور بـي   شناسد كه از ساحل شروع شده و در آن محدوده هر كشور مي              مي

  . استفاده كند) مشروع(
در وراي اين محدوده مـا معتقـديم كـه تمـام كـشورها حـق دارنـد آزادانـه در آبهـاي آزاد            

 و  آمريكادر تجديدنظر به اين نتيجه رسيديم كه منافع         . كشتيراني و هوانوردي كنند   ) المللي  ينب(
بـه بهتـرين نحـو تـأمين        ) سياست موجـود  (المللي در صورت حفظ سياست سنتي ما          منافع بين 

همچنين تشخيص داده شد كه بسط و توسعه ادعاهاي قلمـرو دريـايي كـه مـدعي                 . خواهد شد 
 را بـه خطـر      آمريكـا توانـد منـافع       باشد مـي    ترل كشتيراني و هوانوردي در وراي سه مايل مي        كن

 و دفاع دستور داده شد كه مطمـئن شـود           پيرو نتايج اين گزارش به وزارت امور خارجه       . اندازد
  .مطابقت دارد) سياست موجود(كامالً با سياست سنتي ما  در آبهاي آزاد آمريكاكه اقدامات 

آيا به نيروي دريايي و هوايي دستور داده شده است كه جهت مقابله با ادعاهاي ارضـي        : س
  ها و هواپيماهايي را به بعضي از مناطق بفرستند؟ كشتي) در مورد قلمرو دريايي(

ه شده كه مطمئن شود كه در عمليات عادي و معمولي آنها به              دستور داد  به وزارت دفاع  : ج
اي عمل نكنند كه تعبير به نوعي سكوت توأم با رضايت درباره ادعاهايي كه ما به رسميت                   شيوه

در هر صورت به آنها دستور داده نشده است كـه بـه شـيوه تجاوزكارانـه بـا                   . ايم گردد   نشناخته
  .چنين ادعاهايي مقابله كنند

 مايلي  12 موافقت كرده است كه يك محدوده        آمريكاحقيقت دارد كه اياالت متحده      آيا  : س
  قلمرو دريايي را در كنفرانس قانون درياها به رسميت بشناسد؟
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و دريـايي را     مايلي قلمر  12تواند محدوده      اظهار داشته است كه مي     آمريكااياالت متحده   : ج
در هر حال به رسـميت  . به عنوان جزئي از توافق كلي و جامع در كنفرانس قانون درياها بپذيرد       

 موكول به اين است كه كـشورهاي ديگـر نيـز مقـررات              ،اي از طرف ما     شناختن چنين محدوده  
د مندرج در متن فعلي حقوق درياها در مورد كشتيراني و هوانوردي آزاد به ويژه حق عبـور آزا                 

  .ها را بپذيرند از تنگه
  ؟ به چنين سياستي روي آورده استآمريكاچه مدتي است كه دولت : س
  .هاي فوق بدين نتيجه رسيديم ما در ماه مارس امسال از مطالعات و بررسي: ج
 مـورد كـشتيراني و       در آمريكـا چه تعداد از كشورها طرفـدار نظريـات ايـاالت متحـده             : س

  هوانوردي آزاد هستند؟ 
 در فواصل معين، ليستي از ادعاهاي قلمرو دريايي كه بـراي عمـوم              وزارت امور خارجه  : ج

 كـشور ادعـاي     22در حال حاضـر     . كند  آوري مي    است جمع  قابل حصول از مؤسسه جغرافيايي    
توانـد    نيز در ليست قرار دارد كه مـي       ) قلمرو دريايي (ادعاهاي ديگر   . رو آبي دارند  سه مايل قلم  

  .در دسترس قرار گيرند
، سـئواالت    در جلسه مطبوعاتي بعد از ظهر دهم اوت، سخنگوي وزارت امـور خارجـه              -4

هـاي    در ايـن جلـسه از راهنمـايي       .  مطرح كرده اسـت    متعددي را راجع به مقاله نيويورك تايمز      
به هرحال تعدادي از سـئواالت بـر ايـن اسـاس     .  استفاده شد مندرج در روزنامه نيويورك تايمز    

 )آمريكـا (طرح شدند كه سعي داشتند معلوم كنند كه آيا دستورالعملهاي شـوراي امنيـت ملـي                 
ايجاد كرده است؟ سخنگوي مزبور در پاسـخ اظهـارات جـواب    ) مشي خط(تغييري در سياست    

 را در   ايـاالت متحـده   ) سياست موجود (داد كه نتايج اين مطالعه و بررسي صرفاً سياست سنتي           
  .مجدداً مطرح كرده است) آزاد(مورد كشتيراني و هوانوردي 

 الزاماً  وزارت امور خارجه  : ، مونته ويدئو  ، تريپولي ، رانگون ، مانيل »س آيرس ينوبو« براي   -5
 با نماينـدگان دولـت ميزبـان         نبايد راجع به مقاله نيويورك تايمز      آمريكامعتقد است كه سفارت     

. تماس بگيرد، چون طرح اين مسايل ممكن است باعث سئواالت زيادي در اذهـان آنهـا شـود                 
تواند توضيح بدهد كـه موضـع          مي آمريكاچنانچه دولت ميزبان در اين مورد جويا شد سفارت          

سفارت مايل است به دولت ميزبـان اطمينـان       . راجع به اين سئواالت روشن است      آمريكادولت  
را ندارد، اگرچـه    ) تجاوزكارانه(دار و گسترده       قصد آفريدن حوادث دنباله    آمريكادهد كه دولت    

درياهـا   در كنفـرانس حقـوق   آمريكـا نماينـدگي   هيأت .به اعمال حقوق خود اقدام خواهد كرد    
 با نمايندگان كشورهاي ميزبان در اين كنفرانس تماس گرفته تـا مجـدداً بـه                مستقر در نيويورك  

  .نظرها اطمينان دهد آنها در مورد اين نقطه
 منـدرج در   آمريكـا دولت اياالت متحده    ) سياست(مشي    خط:  براي كشورهاي عضو ناتو    -6

تلگرام فوق به طور كامل با مقامات ناتو مورد بحث قرار گرفته است و آنها بايد كامالً با موضع                   
تواننـد    ان سـفارت مـي    مـأمور همچنـين در هـر بخـشي        .  در اين خصوص آشـنا باشـند       آمريكا
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ريـزي شـده      رنامه به سئواالت مطبوعات در اين جهت ب       آمريكاخاطرنشان كنند كه پاسخ دولت      
 دارد و يـا اينكـه       آمريكـا است كه تصور اين مسئله را كه اين تلگرام داللت بر تغييـر سياسـت                

آفريني كند، باطل      قصد دارد عمداً با اعمال حق كشتيراني و هوانوردي خود حادثه           آمريكادولت  
  كوپر                                                                                                                 .نمايد
  

  291سند شماره 
  1358 مرداد 21 ـ1979 اوت 12  محرمانه

  فوري ـ ، واشنگتن امور خارجهوزارت: به  8973 ـ  تهران آمريكا،سفارت: از
  انتقال گروههاي نامنظم از محوطه سفارت: موضوع

  ) متن ـ تماممحرمانه (-1
 نفره به سفارت وارد 50 تا 35 اوت يك گروه مسلح نامنظم 12 روز  6:35 حدود ساعت    -2

بـر  رهاز فوريـه گذشـته،   گـشتند كـه       و افرادش مي   شده و در محوطه به دنبال ماشاءاهللا كاشاني       
زمين را به صورتي سـنتي و مـنظم كـه نـشانه يـك نـوع                 . نيروي امنيتي موجود در سفارت بود     

دو نفرشان در مدخل محل آشپزخانه به محل اقامت توسـط         . آموزش نظامي بود جستجو كردند    
. يك پيشخدمت راه داده شدند كه پس از اطمينان از عدم حضور ايرانيان آنجـا را تـرك كردنـد           

يگر از پنجره آشپزخانه اقامتگـاه را زيرنظـر داشـتند و از سـر تـا پـا خانـه را                      همچنين دو نفر د   
 سـركوفت   ار دادند كه ساكت بنشينند ولي به غيـر از         به كاردار، ناويها، خدمتكاران هشد    . گشتند

  .زدن باعث آزاري نشدند
نزديك در اصـلي ورودي آورده   جمع شدند، در محل موتوري  وقتي تمام افراد ماشاءاهللا   -3
.  از اين حقيقت كه به طـور جنبـي خلـع نفـر و سـالح گرديـده نترسـيده بـود                      ماشاءاهللا. شدند

 امكان گـذران روز را      آمد كه ماشاءاهللا    اي به عمل آمد و گاهي به نظر مي          مذاكرات حفاظت شده  
 و افرادش به اتوبوسي از سـه دسـتگاه موجـود             ماشاءاهللا 5/9رت حدود ساعت    به هر صو  . دارد

اي وجـود داشـت، نـشانه رفـتن،           پس و پيش كشيدنهاي قابل مالحظه     . رانده شده و برده شدند    
 اهللايكي از افـراد ماشـاء     . ايان كار پيش آمده بود    قبل از پ  ) اكثراً هوايي (يراندازي  فحش كاري و ت   

قبالً ديده شـد  (مسئله ديگري ناشي شده بود از خونريزي داشت كه معلوم نبود تير خورده و يا    
  ).ي در كفش خود داشتيكه سعي در مخفي كردن چاقو

 توصـيه شـده بـود كـه كـار            مقاوالت، شـكوهيان   رئيس اوت از طرف     7 به كاردار روز     -4
اي از نحوه اجراي كار نـداد         وي هيچ نشانه  .  به زودي انجام خواهد شد     ي گروه ماشاءاهللا  جابجاي

حتـي در   . نمـود  تأكيـد    ييان را تا حد امكان بـه صـورت آشـكار          آمريكاولي اهميت كنار ماندن     
  .صورت نياز به كاربرد نيروي سالح

شـود    هـر چنـد گفتـه مـي       . گروهـي اسـت    هنوز روشن نيست كه نيروي جديد از چـه           -5
وزير، وزير     اداره مقاوالت به ما گفت كه كليه عمليات با نظارت نخست           رئيس. پاسداران هستند 
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ز  وزيـر خارجـه امـرو      يـزدي . گردد   اجرا مي   در تهران  خارجه و همكاري كميته مركزي انقالب     
چند عضو منفـرد ايـن گـروه جـزو          . صبح نيز در تماسي به كاردار مطلب را مختصراً اطالع داد          

بر اساس گفته يكي از نگهبانان پيماني       . افراد كميته مجاور شمال محوطه سفارت شناخته شدند       
 15 و جابايي  ماشاءاهللاداد براي انتقال  داشتند كه نشان مي اي به امضاي يزدي     سفارت، گروه نامه  

  .روز مهلت بوده كه با پرسنل نظامي منظم رأساً تعويض شوند
 و افراد او از محوطه، رهبر نيروهاي نامنظم كه تأثير در انتقال وي               پس از انتقال ماشاءاهللا    -6

 با مسئولين امنيتي سفارت در زمينه تهيه حفاظـت        داشت، بيان داشت كه آرزوي همكاري كامل        
اند تا بـه تنهـايي در محوطـه بماننـد و در اطـراف و حتـي        او گفت كه افرادش آماده    .الزم دارد 

 20مسئول امنيتي سفارت و رهبر نيروهاي جديد موافقت كردنـد كـه              .ساختمانها گشت بدهند  
هـاي آنهـا      بحـث . حوطه تعيين كنند  نفر را براي محافظت از درهاي اصلي و گشت در اطراف م           

  .بسيار دوستانه بود
اش، كه     و تعدادي از نيروهاي نظامي     ، حسن  اواسط صبح، گزارش شد كه برادر ماشاءاهللا       -7

ت، در نزديكـي در محوطـه خيابـان          و افرادش به بازداشتگاه حضور نداش      هنگام انتقال ماشاءاهللا  
اي از افراد مسلح نيروهاي امنيتي جديد، مأموريـت           متعاقب آن، دسته  . روزولت ديده شده است   

 دوباره، مقابل در موتورپول     مدت كوتاهي پس از آن، خود ماشاءاهللا       .يافتند تا او را دستگير كنند     
نيروهـايي كـه وي را      . ا كه متعلق به افرادش بود، بازپس گيرد       آمد تا تجهيزات و خودروهايي ر     

چند ساعت پيش منتقل كرده بودنـد، بـه او اجـازه دادنـد تـا تنهـا بخـشي از تجهيـزات مـورد              
او هنگـام تـرك محوطـه،       . تقاضايش را بازپس گيرد، اما اجازه ندادند تا خودروهـايش را ببـرد            

  .كايي سفارت را معرفي خواهد كرد نفر از افسران امنيتي آمري2تهديد كرد كه 
  لينگن                                             . همه اين موارد به پايان رسيده بود15 تا ساعت -8
  

  292سند شماره 
  1358 مرداد 23 ـ 1979 اوت 14  محرمانه

  سي.  واشنگتن دي،آمريكاوزارت امور خارجه : به  9061 ـ تهران، آمريكاسفارت : از
  ماشاءاهللا كاشاني: موضوع

 مـرداد مقالـه زيـر را در صـفحه اول نوشـته              23شنبه     در روز سه   تهران تايمز ) محرمانه( -1
  :است

 بيرون كردنـد    آمريكاروز يكشنبه پاسداران انقالب يك كميته مزاحم را از سفارت           : صهخال
پاسداران ديروز را در آنجـا      . افراد اين كميته مسلمانان مسلح بودند     . و خود جاي آنها را گرفتند     

كنم كـه پاسـداران بـه طـور موقـت در       ، من تصور مي گفتآمريكايك منبع سفارت   . گذراندند
سـالح و بـه منظـور         پاسداران تعدادي از افراد مسلح كميته را خلـع        . داخل سفارت خواهند بود   

 انجـام   اين عمل به دستور وزارت امـور خارجـه        . بازجويي بازداشت كرده و به ستادشان بردند      
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 رهبر اين افراد در معرض       ديروز گفت كه حاج ماشاءاهللا      مركزي تهران  سخنگوي كميته . گرفت
  .ييان استآمريكاهاي دست دوم  گيري از خريداران اتومبيل اتهام رشوه

را بيـرون كردنـد، در محوطـه         پاسـداران انقـالب كـه كاشـاني       : شروع نظريه ) محرمانه( -2
اند و در حقيقت حضور آنها تا روشن شدن        آنها براي ما مزاحمتي ايجاد نكرده     . اند  سفارت مانده 

خواهـد توضـيحات بيـشتري در مـورد             كاردار مـي  .  خوشايند است  سرنوشت و اهداف كاشاني   
 دربـاره موضـوعات    مالقات با دكتـر يـزدي  در(نكات ذكر شده در پاراگراف سوم تلكس قبلي  

  .بداند) نامربوط
 دنبـال   هنوز روشن نيست كه با چه شدتي اتهامات واقعي بـر عليـه كاشـاني              ) محرمانه( -3
 براي شـهادت قـدم      حتي اگر با شدت پيگيري شود، مطمئن نيستيم كه شاكيان كاشاني          . شود  مي

  .پيش بگذارند
 بـا سـفارت تمـاس       گروههاي ذينفع زيادي قبل و بعد از اخراج كاشاني        ): براي اطالع شما  (
اگر . ايم  ما همواره اينها را رد كرده     . دادند  هاي او ارائه مي     گرفتند و مداركي دال بر خالفكاري       مي

 محاكمه شده و مجرم شناخته شود، او به دروغ به خاطر فعاليتهـاي ضـدانقالبي اعـدام                  كاشاني
  . اطالعي داشته باشدبه هرحال بعيد است كه سفارت از عاقبت كاشاني. خواهد شد

  در ميان گذاشـت، يـزدي       مردادماه وقتي كه كاردار موضوع را با يزدي        21در  ) محرمانه( -4
 بازداشت شده است و توضيح بيشتري نداد، درباره افرادش او گفت كه آنهـا               گفت كه ماشاءاهللا  

  .تقل شدند منمتالشي شدند، برخي به سر كارهايشان بازگشتند و برخي به سپاه پاسداران
درباره موضوع نيروي امنيتي موجود در سفارت كاردار گفت كه ما قبالً افرادي را در داخل                 

  . محوطه و برخي ديگر را به صورت گشتي در بيرون داشتيم
بهتـر   دارد اما    آمريكا اشاره كرد كه موقعيت و مدت توقف آنها در سفارت بستگي به              يزدي

  لينگن                                                       .است كه آنها به مدت طوالني در محوطه نمانند
  

  293سند شماره 
  1358 مرداد 24 ـ 1979 اوت 15  محرمانه

  سي.  دياشنگتن و،وزارت امور خارجه: به  9079 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ناآرامي در تهران: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
 تلگـرام مـذكور، انـصافاً يـك گـزارش دقيقـي از درگيريهـاي بـين گروههـاي سياســي          -2

اهللا     وفادار به آيت  ) اللفظي آن، طرفداران حزب خدا، است        كه معني تحت  (اهللا      غيرمذهبي و حزب  
نگـار پرتجربـه در         باشد كه توسط يك روزنامه       در روزهاي دوازدهم و سيزدهم اوت مي       خميني

بـه  تا حدودي رنگ و بـوي گـرايش شخـصي وي            » آلووي«گزارش  . اين امور، بيان شده است    
ها و مخالفت با تعصب اسالمي دارد، اما تـشريح اختالفـات رو بـه رشـد سياسـي و                 غيرمذهبي
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  .داند، بسيار واقعي هستند اجتماعي كه او آنها را به عنوان زمينه اين درگيريها مي
 البته بايد گفت كه ما، مايل نيستيم اتفاقات اين هفتـه را عالمـت نزديـك شـدن مبـارزه                     -3

يـان غيرمـذهبي و     چپگرابه نظر ما جريان رودررويـي بـين         . ايران تلقي كنيم  حتمي و نهايي در     
در حقيقت، ديروز و امروز، چهاردهم و . (افراطيون اسالمي به احتمال زياد فروكش خواهد كرد      

و شهر به طور كلـي بـه        . اي پايين بود    پانزدهم اوت سطح وخامت اوضاع به طور قابل مالحظه        
از انقالب فوريه تاكنون، اين نمونـه، معـرف بحـران سياسـي             )  تعطيل بود  خاطر مرگ امام علي   

  .ديگري بوده است، ولي ما نبايد انتظار داشته باشيم كه اين يكي چيز متفاوتي باشد
تـا ارگانهـاي سياسـي را از    .  اما ميراث تلخي به صورت زخم چركين باقي خواهد مانـد         -4

و ايـن نيروهـاي اسـالمي    . ن مفهوم واقعي روند سياسي ايران اسـت       به نظرما، اي  . درون بپوساند 
هـيچ گـروه سياسـي ديگـري كـه توانـايي رقابـت               .هستند كه به طور مسلط باقي خواهند ماند       

اما بنيادگرايان اسالمي از اينكه بـا جامعـه         . آميز با آنها را داشته باشد پديدار نشده است          موفقيت
گيـرد، كنـار بياينـد، نـاتواني      بي و مدرنيزه عظيمي را دربر مي  چند قطبي ايران كه اجزاء غيرمذه     

آنان در طول شش ماه حكومتشان گروهها را يكي پس از ديگري            . اند  عجيبي از خود نشان داده    
  . اند حذف نموده

ممكن است اين روند بـه جنـگ داخلـي،          . تواند به طور نامحدودي ادامه يابد       اين روند نمي  
تـوان داشـت كـه نيروهـاي           حدس زده است، نرسد، اما انتظار اين را هم نمي          آنگونه كه آلووي  

اند، بـر     العمل شديدتر از آنچه كه تا امروز شاهد آن بوده           اسالمي قادر باشند تا آخر بدون عكس      
  لينگن                                                                                   .مخالفانشان حكومت نمايند

  
  294سند شماره 

  1358 مرداد 25 ـ 1979 اوت 16  سري
  9093 ـ ، تهرانمستشاري نظامي: از
  .سي. نگتن دي واشمركز فرماندهي نيروهاي مستقر در اروپا،: به

   گستژنرالش وضعيت ايران براي گزار: موضوع
عطف به پيغامي كه در آن تحوالت اوضـاع ايـران درخواسـت شـده     ): بندي بدون طبقه  (-1

  :باشند بود، تحوالت مهم به قرار زير مي
مـا در   .  همچنان بدون تغيير است    14-معامالت مربوط به هواپيماهاي اف    ): محرمانه (-الف

مقامـات سـفارت    .  هستيم تا زمان و مكان گفتگوها را اعـالم نمايـد           امور خارجه انتظار وزارت   
كردنـد كـه    تأكيد  و وزير دفاع ملي در چهاردهم اوت     قات با وزارت امور خارجه    المجدداً در م  

 در زمينه امنيت شخـصي      آقاي شرر . اين اقدام از جانب دولت موقت ايران صورت گرفته است         
ر با همافران   پو  سرهنگ غني . ر صحبت كرده است   پو  با سرهنگ غني   خودش در سفر به اصفهان    

اند كه هيچ مـشكلي بـه وجـود           ه در اين زمينه تماس گرفته و آنها اطمينان داد         و افسران اصفهان  
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 و  جالب اينكه اخبار اخير مبني بر اين است كه ايرانيان منجملـه تيمـسار رحيمـي               . نخواهد آمد 
  .اند  برخي از روحانيون نسبت به اين فروش انتقاد كرده

 كردن قطعات يدكي معلـق متعلـق        اطالعات مبني بر آزاد   : تأمين لوازم يدكي  ) محرمانه ( -ب
 ميليون دالر سرمايه نيـروي هـوايي        5/5بودجه  (به ايران و اقداماتي كه جهت سفارشات جديد         

 و بخشهاي خدمات مربوطه تقـديم       صورت گرفته، كتباً به وزارت دفاع ملي      ) ارتش شاهنشاهي 
در .  اوت نيز مورد بحث و گفتگـو قـرار گرفـت           14ين موضوع مفصالً در مالقات      ا. شده است 

 افتتاح  مالقات مزبور تصميم گرفته شد كه يك حساب سپرده انتقالي مشروط در اياالت متحده             
. شـود متقاعـد كننـد    و ديگران بتوانند دادگاهي را كه قرار است تشكيل         شود تا شركت بهرينگ   

 و احتماالً شركت ديگـر مـورد گفتگـو و مـذاكره      به محض اينكه قراردادها با آريا     (دولت ايران   
آنها از شركت   ). بدون ارزيابي (دستورات الزم را جهت بارگيري، فراهم خواهد كرد         ) قرار گيرد 
گويـد كـه       مـي  ورد سفارشات قطعات يدكي تيمسار صفري     در م .  استفاده نخواهند كرد   بهرينگ

گذارند تا چنانچـه مبلـغ    الضمانه مي  اين چك را وجه   ) منجمله يزدي (چك آماده است ولي آنها      
ايـم   ما وقت زيادي در اين زمينـه صـرف كـرده   . فوق از وجوه اماني پرداخت نگرديد، نقد شود       

ما موافقت كرديم كه تقاضا كنيم تـا ايـن شـرط از             . ي ظاهراً موفقيت كمي حاصل شده است      ول
دانيم چـه توقـع و        در حال حاضر نمي   . روي چك برداشته شود ولي انتظار پاسخ مثبت نداشتيم        

  .انتظاري از آنها داشته باشيم
وت كاردار با  ا11در ): گلف استريت (ييان  آمريكافروشگاه مواد غذايي محل     ) محرمانه (-ج

.  مهم مختصراً به آنهـا تـذكر داده شـد          مسايلوزير و وزير امور خارجه مالقات نمود و           نخست
  .هيچ پاسخ مثبتي دريافت نشد

من در  «گفت      يزدي.  اوت موضوع مجدداً مطرح شد     14در مالقات با وزير امور خارجه در        
» شـديم   خـالص مـي  بايستي از شر ماشاءاهللا ابتدائاً ميكنم، ما  مورد اين مشكل سخت تالش مي     

اكنـون مـا در حـال         هـم ).  در برداشتن نيروي محافظ موردنظر و عالقه ما        اشاره به نقش يزدي   (
در رابطه بـا    . ديگر بگوييم كه چه بكنيم     هستيم تا يك بار      اي به وزارت امور خارجه      نوشتن نامه 

 ميليـون دالر از وجـوه       4/2 اجازه داد مبلـغ      فروشگاه ارتش، شعبه كمكهاي امنيتي وزارت دفاع      
در انتظار رهنمود شما    . اماني جهت محتويات فروشگاه به اداره كمك به نظاميان، پرداخت شود          

دانم هيچ اطالع     زيرا تا آنجا كه من مي     . باشيم  دولت موقت ايران مي   براي انتقال اين اطالعات به      
  .قبلي به آنها داده نشده است

اي كـه     بخشي از نامه  (وضعيت تغيير نكرده است،      : ACCOMدر مورد   ) بندي  بدون طبقه  (-د
  .)ته است ارسال شده و در باال مورد اشاره قرار گرفبه وزارت امور خارجه

در تاريخ سيزدهم اوت صـورت حـسابها را بـه سـرهنگ             : هاي آي بكس    پروژه) سري (- ه
وي صورتحسابها را قبول كرد ولي رسـيدي در قبـال آنهـا             ) مهندسي زرهي ( داديم   اسكندرزاده

منهدسي (بين  من نقش گروههاي اعزامي مستشاري نظامي را در كمك به برقراري تماس             . نداد
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و پيمانكاران، توضيح دادم و پيشنهاد كردم كه در طرح ايجاد يـك گـروه فعـال جهـت                   ) زرهي
  . برنامه بازسازي شده، به وي كمك كنم

 كامالً حالت دفاعي به خود گرفت تا اينكـه متوجـه شـد كـه مـن نـه                    سرهنگ اسكندرزاده 
 مايلم در مـذاكرات قـانوني قـرارداد مهندسـي رزمـي شـركت و                نماينده پيمانكاران هستم و نه    

وي سـپس از پيـشنهاد مـن بـسيار اسـتقبال كـرد و در مـورد دعـوت از گـروه                       . دخالت نمايم 
در پاسخ  . متخصصان ما به ايران جهت گفتگو در مورد احتياجات ايران از خود عالقه نشان داد              

اي   فتم كه كامالً مطمئن هستم كـه نامـه        به سئوال وي در مورد مخارج سفر چنين گروهي من گ          
. در مورد اين پيشنهاد و پذيرش آماده شود و دولت ايران مخارج اين سفر را تقبل خواهد كـرد                  

نامـه  . پاسخ من در رابطه با درخواست مشابهي در مورد يك تيم تنظيم سيستم موشك تاو بـود                
 در مـورد تقبـل پرداخـت مخـارج     آمريكاكنم از دولت  پيشنهاد مي. پذيرش آن آماده شده است  

رسته مهندسي رزمي در مورد اين پيشنهاد اظهار عالقه نموده  : چنين ديداري سئوال كنيد؟ توجه    
  . ولي درخواست كمك ننموده است

 در تاريخ چهـاردهم اوت بـه    وزارت دفاع1513فرم شماره  : سيستم موشك تاو  ) سري (-و
اين تيم حـدود سـي      .  دالر سپرده نياز دارد    69628نامه پذيرش به    . ولت موقت ايران داده شد    د

اي   هوانيروز ايران هنوز دستگاه تنظيم كننـده      .  در ايران خواهد بود    1513روز پس از امضاء فرم      
در ايران توليد و اختراع نكرده است اما گفته كه تنها بخشي كه مورد نياز است و هنوز بـه كـار                     

 و ديگـري    يكي از اين ايستگاهها در اصفهان     . باشد  نيفتاده ايستگاه آزمايش عمليات خودكار مي     
يك سرگرد هوانيروز گفت مبالغي كه براي اين دسـتگاه پرداخـت شـده       .  مستقر است  در شيراز 

و آموزش كاركرد    با نصب، تنظيم     SAM-P2-FMS فروش خارجي    ، بر اساس قرارداد   .بررسي شد 
ايـن سـرگرد    . ه اسـت  آن به پرسنل ارتش ايران بوده ولي اين قرارداد به نحو كامل انجـام نـشد               

مركـز  پيـامي بـه     . اظهار داشت كه آنها جهت تكميل نصب آن مبلغ اضافي نخواهنـد پرداخـت             
را براي وي توضيح داده و حداقل لـوازم         شده است تا وضع تيم آموزش در محل تافت          ارسال  

در ايـن پيـام     . دوط به عمليات مورد نيـاز گـروه متخـصص در پايگـاه را درخواسـت نمايـ                 مرب
  امنيتـي ايـران در مهرآبـاد       مسايلهمچنين آمده بود ما اميدواريم كه مرحله آموزش را به خاطر            

  . انجام دهيم
جـدلها و   بحـث و    : در مورد ترمينال فرماندهي حمـل و نقـل هـوايي          ) بندي  بدون طبقه  (-ز

 و  در عين حـال معـصومي     . اذيت و آزار معمولي منجر به بسته شدن ترمينال تا ماه اوت گرديد            
در يك تماس تلفنـي بـا   ) نماينده نيروي هوايي (كاركنان گمرك احتماالً به تحريك ستوان پاسه  

. كـه وسـايل متعلـق بـه دولـت ايـران نيـستند             نمايند   تأييد   نيروي زميني سئوال نمودند كه آنها     
گيرد كه به پيامهاي دريافتي ما كه تعلق بقيه محموله             مي   تصميم متعاقب اين جريان ستوان پاسه    

  . دهد، اهميتي ندهد قرار مي تأكيد ، موردآمريكارا به دولت 
 مالقات كرده و از وي درخواست كمك نمودم و همـين درخواسـت را          من با تيمسار فراور   
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ايم مادام    ايم و ناچار شده     تا امروز هيچ چيزي از نيروي زميني نشنيده       . ام   كرده از سرهنگ كامكار  
 را كه قرار بـود روز پـنجم صـورت           141-كنيم پرواز هواپيماي سي     كه روي اين مشكل كار مي     

  .يمزد، بيست و چهار ساعت به تأخير بينداگير
آخـرين گـروه كمكـي در    . ما سـيزده كارمنـد داريـم   : درباره كاركنان ) بندي  بدون طبقه  (-ح

جـايگزيني سـرهنگ نيـروي زمينـي        .  از اينجا رفتنـد    141-دوازدهم اوت با يك هواپيماي سي     
جـايگزيني سـتوان    .  گـزارش شـود    79 يكم ماه اوت      از جانب شما قرار است در سي و        آمريكا

  . نيز در گزارش سيزدهم نوامبر معرفي شده استلمانفرمانده آنج
 موشـك  4ك به ما دستور داده كه در تاريخ بيستم اوت كل سرهنگ زرين: SCS ) سري (-ط

15-SW  ايم كه اسـامي      اي ارسال كرده    گرچه نامه . خصي هنوز بالتكليف است   اموال ش .  را ببريم
  .كاركنان را كه در طي حمله به پاسگاه فرماندهي حضور داشتند، در آن نوشته شده است

ستوان : بازنگري مختصر در قرارداد فروش تسليحات نظامي به ايران        ) بندي  بدون طبقه  (-ي
 اوت شركت خواهيم كرد     22-24 و من در جلسه كوتاهي در        ، گروهبان راگان  فرمانده آنجلمان 

 اوت جهت گفتگوهاي مختـصر بـه مركـز همـاهنگي يگانهـاي           27-28و به دنبال آن در تاريخ       
 انسپس دو روز به مرخصي رفته و در دوم سپتامبر يا بعد از آن به تهـر                . پشتيباني خواهيم رفت  

ايم و درخواستمان را جهت نماينده ايـن          پيامي به مديريت كمكهاي امنيتي فرستاده     . گرديم  برمي
آييـد آمـادگي      ايم كـه وقتـي مـي        هيچگونه پاسخي دريافت نداشته   . ايم  بخش به ايران بيان داشته    

 رينكـر  جهت شركت سـرهنگ دوم   درخواست فرماندهي لجستيكي نيروي هوايي    . داشته باشيم 
مـن موافقـت نمـوده و       . در جلسه مذاكرات مختصر نيـروي هـوايي را امـروز دريافـت داشـتم              

  . ماه اوت تمديد كردم26شد تا  مرخصي وي را كه امروز تمام مي
اي تا امروز حاصل نشده مـا         هيچ پيشرفت تازه  :  ستاد نيروي هوايي   در مورد ) محرمانه (-ك

اي   ادامه داده ولـي نتيجـه   و ديگران در ستاد نيروي هوايي ايرانبه فشار خود به سرهنگ جذبي   
  .م كرد اكنون بازگشته و بنابراين با او نيز دوباره صحبت خواهيتيمسار صفري. ايم نگرفته
  : تذكر ديپلماتيك راجع به كمكهاي نظامي) محرمانه(  -ل
 مالقـات   و آقـاي بهرامـي  ، تيمـسار صـفري   من در سيزدهم ماه اوت با سرهنگ كامكار        ]1[

رداد در مورد هواپيماهاي منظور از تجديد شرايط قرا  . كردم و پاسخ برخي از سئواالت را گرفتم       
 ايجاد تغييراتي به منظور مدرنيزه كردن هواپيما و منظور از آمـوزش، طـرز               14- و اف  130-سي

ما در جلسه چهاردهم اوت در مورد جزئيـات          .باشد   مي 1-كار با موشكهاي زميني، هوايي هاك     
   .داديم ر را كتباً در آن يادداشت به سرهنگ كامكامسايلما پاسخ اكثر . صحبت نكرديم

تيمـسار  . كنيم ولي طبق معمول نتايج زيادي كسب نخواهيم كرد          كالً ما خيلي تالش مي    ) 2(
ـ          و بايندر  ، آقاي بهرامي  ، سرهنگ كامكار  صفري ا وزيـر امـور      نيز در مالقـات چهـاردهم اوت ب

  .خارجه و وزير دفاع كشور حضور داشتند و يك كاردار و من از طرف خودمان شركت كرديم
وقتـي  )  ضـرر كـرديم  و در ديـدار بـا بهرامـي   ( به نفع ما بـوده  كنم مالقات با يزدي     فكر مي 
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.  نـشان دادم   ايم به يزدي     فراهم كرده  اطالعاتي را كه در مورد صورت حسابها براي دولت ايران         
ولي اضـافه كـرد كـه او        » شما در نهايت آدمهاي چندان بدي هم نيستيد       « دقيقاً نگفت كه     يزدي
  . بايست در مورد ارتباطات ما بيشتر مطلع باشد مي

در . ديدار را براي شـما بفرسـتم      سعي خواهم كرد قبل از عزيمت شما فتوكپي گزارش اين           
 شعبه كمكهاي   -الملل  كنم كه وقتي رسيديد فتوكپي امور امنيت بين           غير اين صورت پيشنهاد مي    

  ديويس                                                      .سفر بخير.  را مطالعه فرماييدامنيتي وزارت دفاع
 ،در جلسه چهاردهم اوت در مورد اين موضوع بـسيار سـري، ران           : كند   كاردار اضافه مي   -3

  .كار بسيار جالبي انجام داد
  لينگن                                             .به خصوص در دادگاهها.  جاي شما خالي است-4
  

  295سند شماره 
  1358رداد  م27 ـ 1979 اوت 18  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9152 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   در تهرانآمريكاگذاري سفارت  تهديد به بمب: موضوع گزارش

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
، افسر امنيتي اطـالع حاصـل       1979 در حدود ساعت يك بعد از ظهر روز هجدهم اوت            -2

 7كرد، بـه كالنتـري منطقـه           معرفي مي  كرد كه فردي ناشناس، كه خود را وابسته به گروه فرقان          
ي از دربهاي ورودي سفارت كار گذاشـته        تلفن كرده و اظهار داشته است كه بمبي در مقابل يك          

  .  دقيقه منفجر خواهد شد10شده و ظرف 
ين امنيتي سفارت قسمت بيرونـي  مأمور به سفارت اعزام كرد كه به اتفاق       مأموركالنتري دو   

  .و داخلي ديوار محوطه سفارت را جستجو كردند ولي چيزي پيدا نشد
 گروهي اسالمي است كه مخـالف نقـش روحانيـت در            گروه فرقان ): جهت اطالع شما   (-3

مشي تروريستي را ترجيحاً به عنـوان ابـزاري جهـت بيـان اميـال          اين گروه خط  . حكومت است 
سياسي خود به كار گرفته و از چهاردهم فوريه تاكنون مسئوليت ترور چند نفر از شخـصيتهاي                 

ات وابسته بـه ايـاالت      تأسيسيي و   آمريكاد  در مورد اينكه آيا افرا    . مذهبي را برعهده داشته است    
  لينگن                          . هدف اقدامات آنها قرار گيرد، اطالعي در دست نيستآمريكامتحده 

  
  296سند شماره 

  1358 مرداد 27 ـ 1979 اوت 18  محرمانه
   فوري ـسي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  9153 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  1979 اوت 18رويداد امنيتي : موضوع
  ) تمام متن  ـمحرمانه( -1
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كـه در   ( دقيقه ساختمان جديد كنـسولگري       22:55 مرداد در حدود ساعت      26 در تاريخ    -2
قـرار  ) جـي . پـي . آر( در محوطه قرار دارد مورد اصـابت يـك موشـك             و) دست احداث است  

 مـرداد   27در تـاريخ    . حدود پنج دقيقه بعد يك انفجار ثانوي سفارت را به لرزه درآورد           . گرفت
معلوم شد كه انفجار دوم ناشي از انفجار يك نارنجك دستي بـوده كـه در خـارج از سـاختمان      

اي   افسر امنيتي منطقـه   . هواره كار گذاشته شده بود    كوچك پشت سفارت يعني كنار ساختمان ما      
 7جـي   . پـي . جي را پيدا كرده است، و آن را به عنوان مهمات آر           . پي. بخشهاي عمده پروانه آر   

. سوزن و تركشهاي نارنجك دستي نيز در اطراف ساختمان مـاهواره يافتـه شـد              . شناسايي نمود 
خل محوطه سفارت رخ داده است كـه نـشان          انفجار نارنجك به اين دليل اهميت دارد كه در دا         

ايـن  . اند تا بتواننـد نارنجـك را كـار بگذارنـد            دهد كه مهاجمين به داخل سفارت نفوذ كرده           مي
 از راه دور پرتاب نشده است چـون سـوزن آن در نزديكـي محـل                 ونارنجك كار گذاشته شده     

و از خارج محوطـه شـليك       » ييآمريكاكوچه  «جي نيز ظاهراً از     . پي. آر. انفجار يافته شده است   
  . شده است

هـاي فرورفتـه    هاي شكسته و تـركش   تنها آسيب وارده به سفارت عبارت است از پنجره -3
 دالر خـسارت بـه ايـن        2000 تـا    1000اي حـدود      طبق برآورد افسر امنيتي منطقـه     . در ديوارها 

 محاسبه نـشده    ساختمان وارد آمده است كه البته خسارات وارده به پنجره مخصوص اطالعات           
  . است

در انفجـار   . ساخته را خرد كـرده اسـت        هاي پيش   ها و چراغهاي خانه     موج انفجار نيز پنجره   
هاي ساختمان ماهواره شكست ليكن به ظرفيـت ارتبـاطي خـسارتي وارد نـساخته                 ثانوي پنجره 

  .اند  هيچيك از افراد نيز مجروح نشده. است
در زمـان بـروز انفجـار دو نفـر از           . نـشده بـود    سفارت قبالً در جريان اين حمله واقـع          -4

پـس از تلفـن     . پاسدارها عالوه بر دو نفر گارد سفارت در محوطه مشغول انجام وظايف بودند            
افسر .  نفر ديگر از پاسداران به نگهبانان موجود افزوده شدند       30 تا   20كاردار به وزارت خارجه     

محوطه پرداختند و پرسنل داخل محوطـه را        اي با هماهنگي پاسداران به پاكسازي         امنيتي منطقه 
در حدد ساعت   . گاردهاي ثابت و متحرك نيز ايجاد گرديد      . به اتاقهاي امن داخل سفارت بردند     

 صبح نيروهاي پاسداران آنجا را ترك گفته و فقط هشت نفر را براي نگهبـاني از محوطـه                   3:30
 محوطه را تـرك     6م پس از ساعت      صبح در آنجا بمانند كه آنها ه       6باقي گذاشتند كه تا ساعت      

 است دو نفر ديگـر از پاسـداران در دروازه موتورپـل بـه نگهبـاني                 16اكنون كه ساعت    . گفتند
  .مشغولند

 به صـدا درآمـد    كمي پس از ورود پاسداران به سفارت تلفن دفتر قبلي ماشاءاهللا كاشاني         -5
شت شماره اين تلفـن در كتابچـه عمـومي تلفـن بـه عنـوان       كه يكي از پاسداران گوشي را بردا      

گفت كه بهتر است پاسـداران        شماره تلفن سفارت وارد نشده ولي از آن طرف خط يك نفر مي            
دانيم   تا آنجا كه مي   . در عرض نيم ساعت محوطه را ترك نمايند چون سفارت نابود خواهد شد            
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   .ش اين شماره تلفن را در اختيار داشتند و وابستگانفقط كاشاني
  . در اوايل هفته جاري ارتباط داشته استاحتماالً اين حمله نيز با اخراج كاشاني

 پروتكل وزارت خارجه، كاردار اطمينان يافـت كـه وزارت           رئيس طي مالقات كاردار با      -6
افسر . هد گرداند تا وضع امنيتي سفارت بهبود يابد       خارجه نيروي پاسداران را به سفارت بازخوا      

اي در اين مورد هماهنگي الزم را پس از ورود نيروي تقـويتي بـه وجـود خواهـد                     امنيتي منطقه 
  لينگن                                                                                                                 .آورد
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   فوري ـسي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  9215 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  امنيت سفارت: موضوع

 وزير خارجه ايران امروز صبح با كاردار در مورد اوضاع امنيتي سـفارت صـحبت                 يزدي -1
 مرداد سئوال كرد و گفت اميدوار است كه ايـن           26وي در مورد پرتاب نارنجك در تاريخ        . كرد

  . كار باعث توقف فعاليتهاي كنسولي جديد ما نشود
 اميـدواريم كـه برنامـه       گفت كه ممكن است يك تأخير چنـد روزه پـيش آيـد ولـي               كاردار

 در مـورد ميـزان      در پاسخ به سئوال يـزدي      .بازگشايي اين بخش در اواخر ماه جاري اجرا شود        
  .اند تا مادي  خسارات وارده، كاردار گفت كه اين خسارات بيشتر جنبه رواني داشته

اش خواسته بود كـه بـين پلـيس و مـا ارتبـاط                انه گفت كه امروز صبح از وزارتخ       يزدي -2
يزدي افـزود بهتـر اسـت اعـضاي         . برقرار سازد، تا نيروي امنيتي عادي سفارت را افزايش دهد         

نيز همراه با پليس در امنيت بخش كنـسولي حـضور داشـته باشـند، تـا         ) كميته ششم (پاسداران  
  .ت ايران سپاسگزاري كردكاردار به خاطر اقدامات دولت موق. امنيت آنجا بيشتر شود

3- sy           از طريق پيامي جداگانـه خـصوصيات مقـررات امنيتـي پيـشنهادي توسـط پلـيس را 
  .گزارش خواهد كرد

 متحـد    گفت كه در پاييز جـاري در مجمـع عمـومي سـازمان ملـل                عالوه بر اين، يزدي    -4
  . بازخواهد گشت به تهران از اجالس هاوانا خواهد كرد ولي قبل از رفتن به نيويوركشركت

  لينگن
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  ، فوريسي.  واشنگتن دي،خارجهامور  وزارت :به  9270 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  امنيت سفارت: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
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 ساعته در هفت روز     24 پست نگهباني    2 نيروي محافظ مجاهدين در حال حاضر داراي         -2
ه در اطراف اقامتگـاه      ساعته در هفت روز هفت     12هفته در اطراف سفارت، و يك واحد نگهباني         

از اوايل شهريور ماه در محل كنسولگري جديد نيز يك پست نگهباني ده ساعته در پنج                . هستند
اي معتقـد اسـت كـه پيـشنهاد مطروحـه توسـط               افسر امنيتي منطقه  . روز هفته ايجاد خواهد شد    

.  اسـت  العمل سه نفره بسيار مناسـب       اي در مورد ايجاد يك نيروي عكس        سرويس امنيتي منطقه  
كه طي آن گارد مجاهـدين      ) مراجع ب و ج   (لزوم اين پيشنهاد به خاطر دو رويداد هفته گذشته          

با وجود منابع موجود مـا هميـشه         .گردد  و رابطه آنها با سفارت قطع شده بود، بيشتر مشهود مي          
 بـه يـك اسـت در حاليكـه          12نسبت نيروي موجود    . ايم  اين نيروي سه نفره را در اختيار داشته       

 بـه   16نسبت نيـروي مجـاز      . اي ديگر منتقل گردد     كي از اعضاي مجاهدين قرار است به نقطه       ي
بـاش بـوده و مرخـصي         اعضاي گارد مجاهدين در دو هفته گذشته به حالـت آمـاده           . يك است 

واحدهاي سفارت و اقامتگاه در موارد متعدد با كـاربرد بقيـه نيروهـاي آمـاده تقويـت                  . اند  نرفته
عملكرد آنها . ن ساعات طوالني را به كار مشغول بوده و استراحت نداشته است   اين يگا . اند  شده

ولـي سـاعات كـار طـوالني و         .  مرداد نيـز حـائز اهميـت بـوده اسـت           27 و   22در رويدادهاي   
  .استراحت ناچيز بر روحيه آنها تأثير منفي خواهد داشت

ـ   اي با سرهنگ رضا نبي       مرداد افسر امنيتي منطقه    29 در تاريخ    -3   پلـيس تهـران    رئـيس ر  وپ
 در مقـام تـشريح      پور  نبي. مالقات كرد تا نيازهاي امنيتي سفارت را با وي مورد بحث قرار دهد            

از اي پرداختـه تـا پـس          گفت كه بنا به دستور وزارت خارجه به مالقات با افسر امنيتـي منطقـه              
 توافق كرد تا در موارد      پور  نبي. مشخص شدن نيازهاي امنيتي، نيروي انساني الزم را فراهم آورد         

  :زير همكاري نمايد
  :  امنيت محوطه سفارت-

خـارج از   (دار امنيـت اطـراف محوطـه سـفارت            تعدادي مركب از ده نفر پلـيس يونيفـورم        
اي اطراف سفارت را بازديد كرده و          و افسر امنيتي منطقه    پور  نبي. كردرا تأمين خواهند    ) محوطه

 سـاعته اطـراف     24 تيرمـاه امنيـت      4از تـاريخ    . در مورد پستهاي ثابت و گشتي توافق نمودنـد        
  .سفارت در هفت روز هفته تأمين خواهد گرديد

  : حراست از داخل محوطه سفارت-
 سـاعته در داخـل سـفارت ايجـاد          24 از چهار پليس فاقد يونيفورم بطور        سه شيفت مركب  

سفارت نيز دفتري براي اين افراد فراهم       . خواهد شد تا بصورت اسكورت اتومبيلها عمل نمايند       
گذشته از  . سيمهاي ارتباطي الزم با قرارگاههايشان را نيز تهيه خواهد نمود           خواهد كرد و نيز بي    
تأمين هزينه پوشاك و غذاي     . اي آموزش الزم را به اين افراد خواهد داد          هاين، افسر امنيتي منطق   

  . مرداد آغاز نمودند30اين افراد كار خود را در .باشد اين افراد نيز بعهده سفارت مي
پليس نيروي الزم را جهت كنترل مردم در        :  كنترل جمعيت در خارج از كنسولگري جديد       -

تعداد افراد پلـيس بـستگي بـه ميـزان جمعيـت           . هد نمود خارج از كنسولگري جديد تأمين خوا     
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  .خواهد داشت
هاي سفارت،  اين افراد در محل دروازه .  نفر است  50 نيرو گارد پيماني سفارت مركب از        -4

 سـاعته انجـام وظيفـه    24كنسولگري، محل ورود ارباب رجوع، و نيز ساختمان اصلي سـفارت    
كنترل معابر ورودي عمومي است كه اكنون با خرج         ترين وظيفه نيروي گارد       مهم. خواهند نمود 

اي در نظـر دارد كـه بـا           افـسر امنيتـي منطقـه     . گيرد   از سفارت به نحو احسن انجام مي       ماشاءاهللا
باني و ارتباط راديويي گشت شـبانه در داخـل محوطـه سـفارت را نيـز                   استفاده از سيستم ديده   

  .يروي گارد افزايش خواهد يافت تا اين نياز نيز برآورده شودتعداد ن. برقرار سازد
تر از همـه اينكـه نـشانگر آن            حضور پليس ملي نوعي پيشرفت در اين رابطه است، مهم          -5

ولي بايد گفتـه شـود   . است كه دولت ايران مايل است به وظايف خود در اين زمينه عمل نمايد    
رد توانايي و يا تمايل آنها نسبت به دفع هرگونه          در مو . كه پليس ملي فاقد هرگونه قدرتي است      
منظور اين است كه ما بايد به منـابع         . شكن ترديد داريم    حمله مسلحانه و يا حمله جمعي قانون      

خـود متكـي باشـيم تـا در         ) گاردهاي محلي، گارد امنيتي مجاهدين و امنيت فيزيكـي        (خودمان  
. پردازيم تا نيروي الزم بـراي دفـع آن برسـد          صورت بروز هرگونه حمله بتوانيم موقتاً به دفاع ب        

. هر چه زودتر تكميـل نمـود    ) كه در مراحل مختلف تكامل است     (هاي فني امنيتي را       بايد پروژه 
مـا بـه    . طرحهاي اضطراري بايـد تكميـل شـوند       . گروه نيروي گارد مجاهدين بايدتقويت گردد     

  لينگن                         .گيرد يايم ليكن اين پيشرفت به كندي صورت م پيشرفتهايي نايل آمده
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  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9285 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   عليه مطبوعاتاقدامات خميني: موضوع

 را   مديرعامل مجله سياسـي هفتگـي تهـران مـصور          اهللا واال    وابسته مطبوعاتي، فتح    روزن -1
 مي، دادستان انقالبي تهراناهللا ق  اي است كه بنا به دستور آيت    نشريه 22ي از   مالقات كرد، كه يك   

، ناشر مجله مالقات كند، ولـي بـه وي گفتـه             واال اهللا  فتح قرار بود قبالً با      روزن. بسته شده است  
 سردبير هر دو از ترس دسـتگيري در اختفـا بـسر              ناشر و مسعود بهنود    اال و اهللا  فتحشده بود كه    

اش بند دوم قانون جديـد مطبوعـات اسـت      گفت كه علت بسته شدن مجله اهللا واال   فتح. برند  مي
 يـادآور شـد     واال. ق حق انتشار نخواهند داشت    كه در آن ذكر شده كه افراد وابسته به رژيم ساب          

 آذربايجان به نمايندگي انتخـاب شـده بـود،          كه برادرش در مجلس سابق از طرف مردم خلخال        
 و در زمان رژيم سابق امتياز انتـشارشان را          1353ولي با اين وصف او و چند نفر ديگر در سال            

 افزود كه وي تصميم به اعتـراض گرفتـه اسـت چـون قـانون جديـد                  واال.  دست داده بودند   از
 هيـأت   مجريه يعني شوراي انقالبي تصويب شده نـه توسـط يـك            هيأت   مطبوعات توسط يك  

قانونگذار، و بر طبق همين قانون، هر نشريه قبل از تعطيل كامل حق دارد به مـدت سـه مـاه از                      
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  .لت در اين رابطه پژوهش بخواهددو
ه است و او را فـردي       زاد   مطمئن است كه عامل اصلي موج سانسور مطبوعات قطب          واال -2
سـت وي    را بوسيده و هر اقدام مورد درخوا       حاضر است دست خميني   «صفت خواند كه     حقير

ه را گير بياندازنـد و      زاد  كنند كه قطب     تالش مي  گفت كارمندان تهران مصور   واال  » .را انجام دهد  
هاي اخير نيـز در       در يكي از شماره   . دهد    چند ماه پيش عكسي را يافتند كه او را با شاه نشان مي            

ه و ارتباط وي با چاقوكشهاي جنوب تهران افشاگري شـد كـه در آن سرپرسـت                 زاد  د قطب مور
كنـد كـه      اس مي  احس واال. نمايد     با كاربرد آنها مخالفين را مرعوب مي        ايران راديو تلويزيون ملي  
 سبب شده   اهللا خميني   ه و گزارشات مكرر وي در مورد مطبوعات به آيت         زاد  رابطه مستقيم قطب  

  .ور گردد كنند حمله اهللا پيروي نمي است كه وي اخيراً به مطبوعاتي كه از خط حزب
 بـه  كننـدگان واال  تلفني پايان يافت كه طي آن يكي از توزيع گفتگو به خاطر يك مكالمه    -3

 واال. اند  هاي محل هشتاد هزار نسخه از آخرين شماره روزنامه را ضبط كرده             وي گفت كه كميته   
 اي كاش در روزهـاي      و اظهار داشت كه   » ظاهراً كارمندان بايد به كار زيرزميني بپردازند      «افزود،  

  . حمايت نكرده بودپرشور انقالب كوركورانه از خميني
 خواستار  وزير و وزارت ارشاد ملي       سعي خواهد كرد با رفتن به دفتر نخست        واال: نظريه -4

سـنج    ديگري شود، ليكن با وجود گزارشگريهاي محققانه و نكته        تعويض جواز انتشار تحت نام      
 در مـورد    ممكـن اسـت واال    .روزنامه و نيز حساسيت شديد رژيم اين طرح عملي نخواهد شـد           

هـاي    ه اغراق كرده باشد، ولي جالب توجه اين اسـت كـه آخـرين امريـه               زاد  نفوذ مستقيم قطب  
 در مورد مطبوعات داراي لحني مشابه با لحن مورد استفاده سرپرست راديو و تلويزيون               خميني

به هر حال رژيم سعي دارد با كنترل مطبوعـات هرگونـه   . باشد  در دو هفته گذشته ميملي ايران 
  گريوز                                                             .ار به فروكش بنمايدمخالفت موجود را واد

  
  300سند شماره 

  محرمانه
  1358 مرداد 30 ـ 1979 اوت 21  6846 0283 79: شماره گزارش

  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به   تهران،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از
   اعدامها ادامه دارد:موضوع

اين گزارش اطالعاتي را درباره اعـدام دو سـرتيپ و يـك             ) بندي  بدون طبقه : (خالصه -16
  .دهد ستوان ارتش و يك پليس شهرباني ارائه مي

  .ت حذف شده اس21 تا 17 از -17
 و   اوت تيمـسار سـرتيپ شـهرباني عبـداهللا واثقـي           20 در): بندي  بدون طبقه (يات  يجز -22

 سـپتامبر   8 به جرم تيراندازي به تظاهركنندگان ضدشاه در         تيمسار سرتيپ ارتش عباس شفاعت    
  .  در تهران اعدام شدنددر ميدان ژاله)  شهريور17جمعه (
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 در نتيجه تيراندازيهاي صدها نفر از نيروهـاي          تظاهرات ميدان ژاله   طبق گزارش تهران تايمز   
از ديگر كساني كه به جرم حادثـه  . ترين تظاهرات مبدل گرديد نظامي و پليس به يكي از خونين      

 و گروهبـان شـهرباني پـروردي        توان از ستوان دوم ارتش ابوالفضل        اعدام شدند، مي   هميدان ژال 
  . نام بردلشگري

» قاضي عـسگر  «بدون شك اعدامها ادامه خواهد داشت، زيرا        ) محرمانه: (كننده  تهيه نظريات
بـراي محاكمـه ياغيـاني كـه در نتيجـه           ) ي، حـاكم شـرع دادگاههـاي انقـالب        اهللا خلخـال    آيت(

  .رود مي) پاوه(اند، به شمال   از اكراد دستگير شدهگيري شهر پاوه بازپس
  

  301سند شماره 
  1358 مرداد 30 ـ 1979 اوت 21  محرمانه

  سي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به  9287 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  اهللا كاشانيماشاء: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
) بنا به درخواسـت خـودش      (شاءاهللا كاشاني با ما اي     منطقه ي افسر امنيت  2/8/79ريخ   در تا  -2

اين مالقات ظاهراً به خاطر گرفتن پاسپورتهاي سه نفري بـود كـه وي              . در سفارت مالقات كرد   
 يولي در هنگـام مـذاكره بـه افـسر امنيتـ           . اي داده بود     منطقه يقبالً پاسپورتشان را به افسر امنيت     

اش از اين مالقات، اين اسـت كـه بگويـد مايـل اسـت بـراي                   ر واقعي كه منظو : اي گفت     منطقه
اي بـراي     او گفت كه از انقالب راضي نيست و تمايل دارد كه كارهـاي ويـژه              . سفارت كار كند  

» عمليات ويژه « گفت كه سفارت به آن نوع        اي به كاشاني    افسر امنيتي منطقه  . سفارت انجام دهد  
 از پيشنهاد خود منـصرف نـشد، او گفـت كـه حاضـر               كاشاني. كند، كاري ندارد    شاره مي كه او ا  

و نيز تكرار كرد كه آماده است هـر كـاري           . است اطالعات باارزشي را براي سفارت فراهم كند       
  . كه ما احتياج داشته باشيم را انجام دهد

 خواست كه وضعيت خودش را توضيح دهـد زيـرا مـا             اي از كاشاني     افسر امنيتي منطقه   -3
 توضـيح داد كـه او حـاال بـراي     كاشـاني . ايم كه او بازداشت شده و بايـد محاكمـه شـود             شنيده

 دادستاني محل سابق پادگان ارتش است كه در اختيار سپاه است و حـاال        . (كند  دادستاني كار مي  
شود، و اخيراً بخش ضداطالعات آن مسئوليت بازداشت كمونيـستها            به عنوان زندان استفاده مي    

 در مـورد مـسئله      او اضافه كرد كه درگيري زيادي بـا دادگـاه انقـالب           .) را به عهده گرفته است    
داد،    بيشتر از آنچـه نـشان مـي        كاشاني.  ديگران دارد   به آمريكافروش ويزاي   » ادعاي« و   سعادتي

  .نگران بود
 با راكت و نارنجـك  17/8اي كه در تاريخ       درباره حمله  اي از كاشاني     امنيتي منطقه  مأمور -4

اشته و اضافه كرد كـه  او قسم خورد كه دخالتي در اين كار ند. فت پرسيدربه سفارت صورت گ   
او . داديد چرا بايد به سفارت حمله كرده باشيم، شما كه براي انجام اين كارها به من حقوق نمي         
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مسئوليت اين حملـه را     )  مراجعه كنيد  9175 به تلكس تهران  ( شهريور   17توضيح داد كه گروه     
  . نداداو مدركي دال بر اثبات ادعايش ارائه. به عهده گرفته است

.  امنيتي را تهديد به مرگ كرده اسـت        مأمور پرسيد كه چرا او دو        امنيتي از كاشاني   مأمور -5
او اقراركرد كه در آن لحظه خيلي عصباني بوده ولي هيچوقت فكر چنين كاري را هم نخواهـد                  

  .نشان ساخت كه اين كار عاقالنه نخواهد بود خاطر امنيتي به كاشانيمأمور. كرد
 روشن كرد كه اخراج او از سفارت بـه دسـتور وزارت امـور                امنيتي براي كاشاني   مأمور -6

جه نيز  بوده و خاطرنشان كرد كه چندين بار به او تذكر داده شده و به وزارت خار      خارجه ايران 
او فقط سر تكان داد و گفـت كـه افـرادش خيلـي              . در مورد اعمال افرادش شكايت شده است      

  .شعورند بي
  .اين تقاضا رد شد.  ويزا بگيردآمريكاخواهد براي   گفت كه مي در پايان مالقات كاشاني-7
) وزير خارجه (كمي بعد از اخراجش از سفارت، يزدي    .  مبهم است  وضع كاشاني : نظريه -8

از وزارت خارجه به    ) 8:20(در شب يكشنبه گذشته     .  بازداشت است  گفت كه كاشاني   به كاردار 
بـود كـه    )  امـور معاهـدات وزارت خارجـه       رئيس( تلفن كننده امير شكوهيان   . كاردار تلفن شد  

 در حاليكه به مالقات شكوهيان.  با مقامات سفارت مطلع شده بودهمين اآلن از مالقات كاشاني
 مخفي و تحـت تعقيـب       انيداد، گفت كه كاش      خيلي حساسيت نشان مي     امنيتي با كاشاني   مأمور

 بـه   از كاردار تقاضا كرد كه به محض مراجعه مجدد كاشانيشكوهيان .دولت موقت ايران است  
 اين بـاره  كاردار در. سفارت به او اطالع دهند تا نيروهاي امنيتي را براي دستگيري او اعزام كند          

         لينگن                                                                                               .تعهدي ندارد
 به سـراغ  ،ييان از او به دولتآمريكاهاي   بعد از اخراج او و بعد از اظهار ناراحتي        : توضيح* 
  ).مهم(شته حاضر است عمليات ويژه انجام دهد ييان آمده و اظهار داآمريكا
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   ـ ايران در تهرانآمريكاسفارت 
  ]به ويليام كالرك) لينگن( نامه كاردار :موضوع[

  :  عزيزآقاي كالرك
 در  اوت شما، كـه بامـداد روز عزيمـت از تهـران         19بدين وسيله دريافت يادداشت مورخه      

ما خواهيم كوشيد هر اندازه كه ممكـن باشـد در مـورد مـسئله               . شود  مي تأييد   سفارت گذاشتيد 
  .ايد كمك كنيم رواديدي كه شما فرستاده

 شـرايط امنيتـي مـا در         درباره خواهم همچنين از شما به خاطر صحبت با دكتر يزدي           من مي 
كنم كه تا اندازه زيادي به علت اين مكالمه           من گمان مي  . تشكر كنم ) سفارت(اينجا در محوطه    

 به من تلفن كرد و درباره امنيت اينجا پرسشهايي كـرد و بـار                روز بعد دكتر يزدي    بود كه بامداد  



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

635

 تمـاس گرفتـه،    دستور داده است با پلـيس تهـران   و به وزارت امور خارجه    كرد كه ا   تأييد   ديگر
 ساعت فراهم   24يتهاي امنيتي بر اساس     مأمورزمينه يك گروه متحدالشكل پليس را براي انجام         

ز پايـان هفتـه خـواهيم       به ما گفته شده است كه، اين نوع وسائل توسعه يافتـه امنيتـي را ا               . كند
توانيد درك كنيد كه اين امر براي روحيه جامعه ما چه اهميت و معنايي              شما خودتان مي  . داشت
من ظرف هفته آينده و قـسمت بيـشتر         .  بسيار لذت بردم   من از مذاكره با شما و دون لوكا        .دارد

 هستيد من از صحبت     اگر شما در واشنگتن   .  خواهم بود  هفته بعد از آن در وزارت امور خارجه       
  .يا اينكه من خواهم كوشيد به شما تلفن بزنم. با شما بار ديگر استقبال خواهم كرد

   بروس لينگن. الارادتمند
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  1358 شهريور 1 ـ 1979 اوت 23  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  9360 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  هاي مربوط به سفر وابستگان و افتتاح كنسولگري توصيه: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
هاي خود را در مورد سفر وابستگان به ايران و زمان گـشايش كنـسولگري بـا در        توصيه -2

  .ايم نظر گرفتن وضع امنيتي موجود در سفارت مرور كرده
 شـده از روز      ايـم بـه مـا اطـالع داده           همانگونه كه در گزارش جداگانه خود مطرح كرده        -3
تـا  .  سفارت را تأمين خواهنـد كـرد       روزي   شهريور يك گروه ده نفره پليس امنيت شبانه        3شنبه  

روز شنبه شبها تعدادي از پاسداران به حراست از سفارت خواهند پرداخت و وزير خارجه نيـز      
توانـد بـه جـاي پلـيس در اولـين روزهـاي گـشايش                 گفته است كه به نظر او ايـن گـروه مـي           

  .كنسولگري ازدحام جمعيت را كنترل نمايد
 مرداد حادثه ديگري در سفارت رخ       26ارنجك در تاريخ     در همين حال از زمان انفجار ن       -4

  .نداده است
 از سـفارت اخـراج و پلـيس بـه            حال كه نيروي قبلي تحت سرپرستي ماشاءاهللا كاشاني        -5

ايـن  . كند    بينيم كه دولت ايران نيز براي تأمين امنيت ما تالش مي            جاي آن وارد سفارت شده مي     
هاي مربوط بـه سـفر        دوباره توصيه  تأييد   يز بهبود وضع امنيتي در داخل شهر، سبب       موضوع و ن  

تواننـد    شود؛ يعني وابستگان بالغ و كودكان كمتـر از شـش سـال مـي                وابستگان از طرف من مي    
  . داوطلبانه به تهران سفر نمايند

ه به خاطر تجاربي كـه در اولـين          بيايند البت  هنوز معتقديم كه كودكان دبستاني نبايد به تهران       
  .ايم ترم داشته

 در رابطه با گشايش كنسولگري، به خاطر خسارات وارده در نتيجـه انفجـار نارنجـك و            -6
 قدري تعويق و تأخير حاصل شـده        نيز تعطيل كار ساختماني در زمان اخراج نيروهاي ماشاءاهللا        
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  . است
ثيه و تجهيزات محل جديـد مـستقر خواهـد شـد تـا عمليـات از روز           طبق برآورد كنوني اثا   

.  شهريور بايد فعاليت بيشتري داشته باشيم      11 شهريور آغاز شود كه احتماالً تا روز         13شنبه    سه
 ارسـال   اش در هفتـه اول گـزارش جداگانـه        در مورد برنامه ويژه پيـشنهادي      سركنسول مورفيلد 
  .م و ترتيب الزم طي اين هفته برقرار گرددخواهد داشت تا نظ

هاي ويزايي غيـر مـسئوالنه نخـواهيم           به نظر من مهم است كه ما نشان دهيم كه فعاليت           -7
گويم كه شرايط مورد نياز مـا   در خاتمه مي. كرد و هر چه زودتر بايد اين فعاليت را آغاز نماييم        

 13ده است تـا فعاليـت مـا در تـاريخ            يعني تسهيالت، تضمين امنيت و پرسنل كافي برآورده ش        
  .شهريور آغاز گردد

هاي من در بين اين دو جنبه مهم كار ايـن واحـد اسـت و از                    آنچه در فوق آمده توصيه     -8
  . خواهم كه توافق خود را اعالم دارد  وزارتخانه مي

ها و پيـشنهادات خـود را بـار ديگـر             در صورت وخامت اوضاع طي دو هفته آتي ما توصيه         
  لينگن                                                                                  . و بررسي خواهيم كردمرور
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  1358 مرداد 30ـ1979 اوت 21                                                            محرمانه

    9371 ـ ، تهرانيكادفتر وابسته دفاعي آمر: از
  سي.  واشنگتن دي دفاعي،سازمان اطالعات: به

  هاي خبري داخلي، پرسنل دفتر وابسته دفاعي رسانه: منابع
  ژيلت .اي.دي: كننده گزارش تهيه

  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: رشييدكننده گزاأمقام ت
    اطالعات عمومي نظامي:موضوع

 :دهد، شـامل     مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره موضوعات زير       ): محرمانه(خالصه   -16
م جديـد پايگـاه     نـا . هاي مردمي    از حمايت  تشكر سرلشگر شاكر  . خلع سالح گروههاي سياسي   

  . از مردم ايران و تحسين و تمجيد دريادار مدنيهوايي وحدتي
  . حذف شده است21 تا 17 از 17
  )محرمانه: (جزييات -22
اهللا آذري    دادسـتان كـل كـشور آيـت       : سالح گروههاي سياسي   خلع) بندي  بدون طبقه ( -الف

ارتـش،  . سالح خواهند شـد    ي در يك مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت كه كليه گروهها خلع          قم
. پاسداران انقالب و مأموران كميته تنها گروههايي هستند كه از اين قاعده مستثني خواهند بـود               

اند، بايد    كردههاي دولتي را اشغال       عالوه بر اين، احزاب سياسي كه به طور غيرقانوني ساختمان         
هر كس كه در مقابل قوانين جديد مقاومت نشان دهـد، بـه زور              . ها را تخليه كنند     اين ساختمان 
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  .مجبور به رعايت آن خواهد شد
 مبـدل  سالح گروهها به فعاليتي رايـج در تهـران         خلع): محرمانه(نظريات مركز تهيه گزارش     

  . راه نبوده استشده است كه البته هميشه با موفقيت هم
تر از كنار گذاشـتن نيروهـاي غيـرمنظم           سالح كل شهر مستلزم عملياتي گسترده      اگرچه خلع 

 مسلح هستند گاه مهارت زيـادي در انجـام ايـن نـوع              است، ولي گروههايي كه قانوناً در تهران      
  . دهند عمليات از خود نشان مي

كه بـه    (سرلشگر شاكر : هاي مردمي    از حمايت  تشكر سرلشگر شاكر  ) بندي  بدون طبقه ( -ب
هاي  هاي خودجوش مردمي در مبارزه با توطئه از حمايت ) تازگي به اين درجه ترفيع يافته است      

  . بسيار تشكر كردضد انقالب در استان كردستان
 نوشـت كـه      روزنامـه تهـران تـايمز      :ايگاه هوايي وحدتي  نام جديد پ  ) بندي  بدون طبقه ( -ج

تغييـر نـام ايـن      .  به پايگاه هوايي مصدق تغيير نام يافتـه اسـت           در دزفول  پايگاه هوايي وحدتي  
  .پايگاه تأييد شده است

 در نطـق خـود   دريادار مدني:  مردم ايران را تحسين كرددريادار مدني) بندي  بدون طبقه ( -د
او .  گفت كه مردم ايران سربازان اسالم هستند       )وحدتي(خطاب به پرسنل پايگاه هوايي مصدق       

اشان در بيرون راندن كُردهـاي شورشـي از پـاوه از              م به خاطر مشاركت مشتاقانه    با تحسين مرد  
 افزود كه   مدني. پرسنل نيروي هوايي خواست تا هر گونه توطئه بر ضدانقالب را در هم بكوبند             

 هاسـت و مـردم و ارتـش بايـد در كنـار يكـديگر كليـه                  پاسداري از انقالب وظيفه همه ايرانـي      
  .هاي ضدانقالب را در هم بكوبند جناح
  

  305سند شماره 
  1358 شهريور 1 ـ 1979 اوت 23  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9396 ـ ، تهرانآمريكاسفارت : از
  گزارشات پراكنده سياسي هفته: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
بعـضي  .  دستخوش حوادثي شوم بود    تبريز. گسترش ناآراميهاي داخلي  :  خالصه گزارش  -2

رقابـت ميـان    .  وجـود دارد   كنند احتمال بروز خشونتهاي سخت در تبريز          از ناظران احساس مي   
تلف، گروههاي مذهبي و سياسي، همانند وضـعيت اقتـصادي نابـسامان و رو بـه                هاي مخ   كميته

 خـود شـاهد افـزايش    تهـران . اضمحالل ممكن است به زودي شهر را به نقطه انفجـار برسـاند      
ها و دستگيريها تقريباً به روال عادي كار روزانه             باشد و وجود زخمي     تظاهرات و اعتراضات مي   

دهـد و        را گسترش مي    و مجاهدين خلق   لت موقت ايران مبارزه عليه فداييان خلق      دو. آيد  درمي
  .پايان خالصه. اند دفاتر مختلف متعلق به اين سازمانها توسط نيروهاي دولتي تصرف شده

مطبوعـات  . انـد    رو به افزايش   ها و آشوب داخلي تبريز        رسد درگيريهاي كميته     به نظر مي   -3
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هاي انقـالب اسـالمي كـه يـك          دهند كه در خالل يك درگيري مسلحانه ميان كميته          گزارش مي 
 يك پاسدار و يك عابر كـشته        ساعت به طول انجاميد، در هفته پيش در مركز آذربايجان شرقي          

فروشـي و     هـاي ميـوه     زدهـم اوت، مغـازه    در دوا . و دو تن ديگر از مردم عـادي زخمـي شـدند           
كه از نزديك بازار شروع و سپس بـه         » گرانفروشي«هاي كنار خيابان طي تظاهراتي عليه         بساطي

. هاي ديگر شـهر نيـز آسـيب رسـيد        به مغازه . گسترش يافت، غارت گرديدند    نواحي ديگر شهر  
 داخلـي از وضـعيت       سياسي ما گفـت كـه نارضـايتي شـديد          مأمورنگار تبريزي به      يك روزنامه 

رهبران مخالفين  . كند، مسبب اين تظاهرات بوده است       اقتصادي شهر كه بيكاري در آن بيداد مي       
هاي محلـي را بـه جماعـت تظاهركننـده بـه              شده از مغازه    مواد خوراكي و ديگر كاالهاي غارت     

 تـا   اين تظاهرات باعث گرديـد    . كردند منصفانه است، فروختند     قيمتي كه معترضين احساس مي    
اي مبني بر اينكه گرانفروشي امـري         ، بيانيه هاي تبريز    در كميته  ، نماينده امام خميني   اهللا مدني   آيت

 مـدني . ضدانقالبي است و متخلفين حتي ممكن است به مـرگ محكـوم شـوند، صـادر نمايـد                 
همچنين تظاهركنندگان را به خاطر انجام كارهاي ارتجاعي و ضـدانقالبي شـديداً مـورد انتقـاد                 

  .قرار داد
 دادنـد و    را مورد حمله قـرار      در تبريز   در هجدهم اوت تظاهركنندگان، ستاد حزب توده       -4

 نيـز در    ستاد مركزي فـداييان خلـق     . ر شدند پاسداران دستگي دو تن از اعضاء اين حزب توسط        
  .نوزدهم اوت مورد حمله واقع شده و اشغال گرديد

شـود و مطمئنـاً       هـاي محلـي گـزارش كـاملي ارائـه نمـي              در روزنامـه    از وضعيت تبريز   -5
هـا در      رقابت كميته  .كند  اي را در اوضاع شهر بازي مي        آشفتگيهاي سياسي اين شهر، نقش عمده     

، با حداقل سه تشكيالت مجزا به موازات يكديگر و مخالف هم كه بـراي كـسب قـدرت                   تبريز
عالوه بر تشنجات سياسي كه ناشـي       . العاده حساسي رسيده است     كنند، به مرحله فوق     تالش مي 

 رهبـري كننـده     از وجود هزاران گروه مخالف ديگر است، جنگ قدرت ميان سه تن از مالهاي             
  .شهر هم چندين ماه است كه ادامه دارد

بررسـي بـه اسـتانهاي     هيـأت  ي يـك اهللا شريعتمدار آيت تأييد  وخميني) امام( با دستور    -6
 بـه   كـه رياسـت آن را مهـدوي كنـي          هيأت   كار اين . شود   فرستاده مي   و غربي  آذربايجان شرقي 

. باشـد    مـي  هاي محلي، دادگاههاي انقالب، زندانها و سپاه پاسـداران          عهده دارد، پاكسازي كميته   
و فقط هوشـياري    » منفجر شود «تواند    لحظه مي  هر   طبق نظر چند تن از منابع خبري شهر، تبريز        

رسـيدگي احتمـال بـروز       هيأت   اين. باشد  ي مانع آن مي   اهللا شريعتمدار   و مراقبت هميشگي آيت   
  .چنين خشونتي را منتفي خواهد كرد

هـاي خيلـي زيـادي      دستخوش هجوم تظاهرات و راهپيماييهاي گذشته تهران  طي هفته  -7
 توسـط دولـت   يك سري از اين اعتراضات به موجب بسته شدن روزنامـه آينـدگان       . بوده است 

 چنـدين مجـروح     ايجاد شد و در درگيري بين گروههاي طرفدار و مخـالف روزنامـه آينـدگان              
 تـن از اعـضاي اداري و چاپخانـه    40 از  پاسـداران انقـالب اسـالمي بـيش       . گزارش شده است  
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 تظـاهراتي را در     در دوازدهم اوت، جبهه دموكراتيك ملـي      . اند   را دستگير كرده   روزنامه آيندگان 
حمايت از آزادي مطبوعات سازمان داد و در خالل اين راهپيمايي گروههايي كـه فقـط تحـت                  

شوند، بـا پرتـاب سـنگ بـه تظاهركننـدگان           شناخته مي ) افراد كميته (نظاميان اسالمي     شبهعنوان  
آور و   سرانجام پاسداران انقالب با اسـتفاده از گـاز اشـك          . تعداد زيادي از آنها را زخمي كردند      

نتيجـه تظـاهرات صـدور فرمـان دسـتگيري          . تيراندازي هوايي تظاهركنندگان را متفرق كردنـد      
 وي بـه خـاطر سـازمان دادن دو تظـاهرات      كه جبهـه دموكراتيـك ملـي     ين دفتري اهللا مت   هدايت
، مـتهم بـه تـالش        سردبير پيام امـروز    آميز مورد سرزنش قرار گرفته، و نيز رضا مرزبان          اعتراض

  .، شده استاي ايجاد تفرقه و تحريك مردم به شورش و نيز اهانت به امام خمينيبر
ميدان (عصر     در مقابل ستادشان در نزديكي ميدان ولي        اعضاء و هواداران مجاهدين خلق     -8

دند تا به عنوان يك اقدام متقابل نسبت به حملـه بـه              دست به تحصن ز    در تهران ) وليعهد سابق 
ساختمان ستادشان و دو كاميون متعلق به پاسداران انقالبي مستقر در نزديكي ساختمان، هشدار              

 13 دچار شـود كـه در        ترسند كه ستاد آنها به سرنوشت ستاد فداييان خلق           مي مجاهدين. بدهند
بنا به گزارش رسيده چنـدين گـروه از         . از چنگ آنها خارج شد    » مبارزين مسلمان «وت توسط   ا

كنندگان سـاختمان      با فريادهاي تهديدآميز عليه اشغال     تظاهركنندگان از كنار ستادهاي مجاهدين    
  . عبور كردند

ي با دولت موقت شروع به مذاكره كردنـد و موضـوع            اهللا طالقان    با استمداد از آيت    مجاهدين
 يك هفته مهلت داده شـد       ابتدا به مجاهدين  .  ارجاع گرديد  براي رسيدگي به وزارت دادگستري    

 اوت  22 بـه توافـق برسـند، امـا در           تا با دولت بر سر موضـوع اشـغال ستادهايـشان در تهـران             
  . ساختمان از آنها پس گرفته شد

 بـه دفـاتر      و اصـفهان   ، در شـهرهاي اهـواز     در پي پس گرفتن ستادهاي مجاهدين در تهران       
.  حمله كرد انبار اسلحه آنها در تهران   حمله شد و طي چند روز گذشته كميته به         مجاهدين خلق 

  .حمالت فوق و حمله به انبار اسلحه هماهنگ با سياست دولت است
تـش،   كليه گروهها و احزاب سياسي به جز ار         دادستان كل انقالب تهران    به گفته آذري قمي   

  .سالح خواهند شد عپاسداران انقالب و كميته خل
 صحنه زد و خوردها بود و چنـدين دانـشجو در نتيجـه               طي هفته گذشته دانشگاه تهران     -9

چندين كتابفروشـي در نزديكـي دانـشگاه مـورد          . درگيري ميان گروههاي رقيب مجروح شدند     
 حمـالت مـشابهي بـه       .حمله قرار گرفت و كتابهاي آنها به خيابان ريخته و به آتش كشيده شد             

 20در اين شهر به ادعـاي يـك منبـع بـه بـيش از                .  رخ داد   اوت در اصفهان   18كتابفروشيها در   
 شاهد ماجراي مشابهي بود و سه كتابفروشي به آتش اخيراً شهر كرمانشاه  . كتابفروشي حمله شد  

  .كشيده شد
شـود ميليونهـا     و ساير شهرها كه گفته ميارس در تهران  م 17 ايرانيها طي تظاهراتي در      -10

ايـن تظـاهرات    .  اعـالم كردنـد    نفر در آن شركت داشتند، حمايت خـود را از آرمـان فلـسطين             
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د و طـي    وي از ايـن فرصـت اسـتفاده كـر         .  صورت گرفـت   آميز به درخواست خميني     مسالمت
 حملـه كـرد و آنهـا را         آمريكـا  و   سخنراني كه در راديو سراسري كشور پخش شد، به اسـرائيل          

  لينگن                                                                                    .دشمنان اسالم معرفي نمود
  

  306سند شماره 
  1358 شهريور 1ـ 1979 اوت 23  محرمانه

    9422 ـ  تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي، دفاعيسازمان اطالعات: به

  وابسته دفاعيهاي خبري داخلي، پرسنل دفتر  رسانه: منابع
  ژيلت .ال.دي: كننده گزارش تهيه
  وابسته دفاعي، شافر.اي.سرهنگ تي: كننده گزارش تأييدمقام

  اطالعات عمومي نظامي: موضوع
 :دهد، شـامل     مي ارائهاين گزارش اطالعاتي درباره موضوعات زير       ): محرمانه(خالصه   -16

 از  سـپهبد ناصـر فيروزمنـد   . و منطقه سـنجابي كرندسالح مردم در  خلع. وقوع درگيري در سقز 
. ارتش آماده تعقيب شورشيان محلـي اسـت       . افسران سابق نيروي زميني از توطئه پرده برداشت       

  .تشكيل كارگروه سنندج
  .حذف شده است 21 تا 17 از -17
  : جزييات -22
ها، در درگيري شديد بين       بر اساس گزارش  : وقوع درگيري در سقز   ) بندي  بدون طبقه ( -الف

ــومتري ســقز5ارتــش و نيروهــاي ضــدانقالب در  ــر از نيروهــاي 15 اوت 22 در روز  كيل  نف
  لشگر كردسـتان   28يگان   از   سخنگوي ارتش، سرگرد اميني   . ضدانقالب كشته يا مجروح شدند    

اظهار داشت كه ضد انقالب سعي داشت با اغراق درباره تلفات انساني روحيه ارتشيان كُـرد را                 
  . تضعيف كند و موجب تضعيف روحيه در كل ارتش شود

 فرمانـدهي نيروهـاي     :سـنجابي  و منطقـه     كرنـد سالح مردم در     خلع) بندي  بدون طبقه ( -ب
  اسـتان كردسـتان     و منطقـه سـنجابي     كرندسالح مردم در     اي را براي خلع     انقالب برنامه گسترده  

 كـه عمليـات      اظهـار داشـت     ،[...]معاون عمليات پاسداران انقالب، ابوشريف      .  است  آغاز كرده 
هـاي ديگـر اسـتان بـه مـورد اجـرا گذاشـته         سالح مردم به زودي در قسمت      مشابهي براي خلع  

  . خواهد شد
 از افسران سابق نيروي زمينـي پـرده از توطئـه            سپهبد ناصر فيروزمند  ) بندي  بدون طبقه ( -ج
، در طـول    سـتاد ارتـش   ، معـاون دوم سـابق        فيروزمنـد  سـپهبد هـا،     بر اساس گزارش  : دارد  برمي

كميتـه  «اي بـه نـام        در روزهاي آخر عمر رژيم گذشته، كميته      «اش اظهار داشته است كه        محاكمه
او همچنين فاش سـاخت     » .تشكيل شد تا يك استراتژي نظامي بر ضد مردم تدوين كند          » بحران
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؛  ربيعـي  سـپهبد ؛ فرمانده نيروي هوايي،     باغي   وقت، قره  متشكل از وزير كشور   «كه كميته مزبور،    
؛ و يك مستشار آمريكايي هر روز بـراي توطئـه بـر ضـد ملـت                 فرمانده نيروي دريايي، رحيمي   

سياست اصلي دولت در آخـرين روزهـاي عمـرش جلـوگيري از             «او افزود كه    » .جلسه داشتند 
اين تالش تا حدود زيادي موفق بود و در زمان خروج شاه سـابق از               » .اتحاد ارتش و مردم بود    
  . كشور بسيار تشديد شد

در طول اين روزها به عقيده ما ديگر دليلي براي حاكميت يك حكومت سلطنتي بر كـشور                 
  .  بحران تشكيل شد  همان موقع بود كه كميتهوجود نداشت و

 يكي از سه مقامي است كه به جرم  فيروزمندسپهبد. در آن زمان كل كشور شديداً ناآرام بود      
دو نفر ديگر يكي معاون امـور       . شود   محاكمه مي  كشتار مردم در روزهاي انقالب در زندان اوين       

، و ديگري   اهنگي ستاد نيروهاي مسلح و استوار نيروي منحله گارد شاهنشاهي، حسين شيخ           هم
  .، است پليس، كريم بيرامي9 كالنتري شماره رئيس
. اشـد  ب كنيم مستشار آمريكـايي مـذكور ژنـرال هـايزر           گمان مي : ات مركز تهيه گزارش   ينظر

  .احتماالً اگر جلسات محاكمه علني باشد نام او را بيشتر خواهيم شنيد
م، فرمانـده   نـا   سـرهنگ سـعدي   : آمادگي ارتش براي تعقيب شورشيان    ) بندي  بدون طبقه ( -د

 دسـتور بدهـد ارتـش آمـاده اسـت           ، اظهار داشـت چنانچـه خمينـي       هوابرد ارتش در كرمانشاه   
  . ضدانقالبيون پاوه را در خارج از مرزهاي كشور نيز تعقيب كند

 پرواز  30هاي اوايل هفته روزانه حداقل        هاي هوابرد ارتش به هنگام درگيري       انگي«او افزود   
 يي ارتش همه مناطق كردستان    محدوده عمليات نيروي هوا   «» . انجام داده است   بر فراز شهر پاوه   

گيرد و نيروي هوايي ارتش آماده است هرگونه عملياتي را در كنار بـرادران ايرانـي و                 را دربرمي 
  » .پاسداران انقالب انجام دهد

پاسداران انقالب بـه منظـور دفـع حمـالت          : تشكيل كارگروه سنندج  ) بندي  بدون طبقه ( - ه
 تـشكيل   بيون و حفاظت از جان شـهروندان كـارگروهي را در مـسجد جـامع سـنندج                ضدانقال

گـزارش فـوق    .  تشكيل شده است   هاي اوايل هفته در پاوه      اين كارگروه پس از درگيري    . اند  داده
  . منتشر شد اوت در روزنامه تهران تايمز23روز 
  

  307سند شماره 
  1358 شهريور 3 ـ 1979 اوت 25  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،آمريكاسفارت : از
   كردستانمسايلبا دادگاهها و اعدامها در رويارويي : موضوع

 سفارت در هفته گذشته، به افزايش دادگاهها و اعدامها كه همه آنها مـستقيماً بـه مـسئله             -1
كنـيم، اظهـارات دولـت        به هر حال ما فكـر مـي       . شوند، توجه داشته است      مربوط نمي  كردستان

ي بيـشتري آغـاز خواهـد شـد، قـسمتي از            موقت ايران مبني بر اينكه به زودي محاكمات سياس        
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  . به عمل آمده استكوششي است كه براي كم كردن فشار ناشي از جنگ كردستان
 نفر از شورشـيان كـرد       32زند، كه در حدود        تا به امروز، سفارت تخمين مي      اوت 18 از   -2

ي بـه عهـده داشـته     خلخـال اهللا صادق در دادگاههاي اسالمي كه سرپرستي بعضي از آنان را آيت  
دادگاههاي ديگري نيز هنـوز بـه كـار خـود           . اند     اعدام شده  است محاكمه و در پاوه و كرمانشاه      

سياسـت بـسيار    . (دهند و ما انتظار داريم كه تا پايان هفته اعدامهاي بيشتري اعالم شود              ادامه مي 
مورد شورشيان كرد كه تقريباً تا حد نگرفتن اسـير از سـوي نيروهـاي دولتـي                 خشن دولت در    

  . انگيزد العمل شديد كردها را برمي باشد، بدون شك عكس مي
انـد كـه بـه تالفـي ايـن كـار،              اكنون شايعاتي شنيده است كه كردها تهديد كرده         سفارت هم 

  .پاسداران اسير خود را اعدام خواهند كرد
 و ساير نقـاط كـشور كـه مـستقيماً بـه              اعدام ديگر را در تهران     15رت  ، سفا اوت 18 از   -3

اكثر ايـن تعـداد افـسران جـزء شـهرباني،      . وضعيت كردها ارتباطي نداشته به ثبت رسانده است 
 شورشـي   3داد اما ايـن تعـداد همچنـين شـامل             قاچاقچيان هروئين و يك زن زناكارتشكيل مي      

  . نيز بود، و سه افسر بلندپايه سابق ارتش و شهرباني در تهرانعرب در خوزستان
 و دو تن ديگر هـم        فيروزمند سپهبد دادستان انقالب همچنين اعالم كرده كه دادگاههاي         -4

 نفـر از مقامـات سـابق        33دي  شود و دادستان قـصد دارد كـه بـه زو             برگزار مي  اينك در تهران  
سه نفر از اسامي ذكـر شـده از وزيـران    . را به دادگاه بكشانند... ، تجار و دولتي، اعضاي ساواك 

 وزيـر   عباسـقلي بختيـار   : باشد   بودند كه اسامي آنان بدين شرح مي       سابق در كابينه شاپور بختيار    
  تامست             . وزير اطالعات وزير امور خارجه و آموزگار يگانهصنايع، احمد ميرفندرسكي

  
  308سند شماره 

  1358 شهريور 3 ـ 1979 اوت 25  استفاده محدود اداري
  سي.  واشنگتن دي،المللي  ارتباط بينسازمان: به  9416 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  9350 تهران: مرجع
  انتشار مصاحبه آژانس خبري پارس با كاردار بروس لينگن: موضوع

 رئـيس  انتـشار مـصاحبه بـا        آمريكـا الملـل      براي آژانـس روابـط بـين        در اغلب كشورها   -1
گفتگـوي مختـصر ذيـل كـه        . يي كاري چندان دشوار نيـست     آمريكانمايندگي و يا مقام مسئول      

 با آژانس خبري نيمه  در آن شركت داشت تا متن معقولي از مصاحبه كاردار بروس لينگن        روزن
از طـرف ديگـر،     .  را منتشر سازد نشانگر وضـع روانـي موجـود در ايـران اسـت               ارسمستقل پ 

دهد كـه     مالحظات سودمند و مانورهاي وسيعي كه در مورد اين مصاحبه انجام گرفت نشان مي             
 آمريكـا رات  نظـ   توان با مداومت و پايداري شنوندگاني بـراي نقطـه           حتي در ايران امروز نيز مي     

  . حساس اجتناب ورزيده شودمسايلدست و پا كرد، مشروط بر آنكه از بعضي 
اما مخبري كه سرمنـشأ ايـن مطلـب         .  در اوايل تيرماه اين مصاحبه را پيشنهاد كرد         پارس -2
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 در اوايـل مـرداد      پارس. بود با همكاران خود دست به مناقشه زد و به جايي ديگر منتقل گرديد             
. مشكالت داخلي خود را حل كرد و سرانجام يك خبرنگار ديپلماتيـك ديگـر را تعيـين نمـود                  

 مالقـات كـرد تـا سـئواالت و مقـررات مـصاحبه               با وي و معاون مدير تحريريـه پـارس         روزن
 طبق توافق حدود سـه روز        مرداد صورت گرفت و روزن     16مصاحبه در تاريخ    . مشخص گردد 

 در مـورد سـفير   وي از اظهـارنظر پـارس   . اي از مصاحبه قابل انتشار را دريافت نمود         بعد نسخه 
 بـه   آمريكـا   ؛ عالقـه   در مورد پيمان مصر و اسرائيل      هاي كاردار    و حذف بخش اعظم گفته     كاتلر

 بـه همكـاري در زمينـه        آمريكـا برقراري روابط فرهنگي، آموزشي و كنسولي با ايران؛ و تمايل           
 بخـش مربـوط بـه       همچنين پارس . عمران اقتصادي ايران طبق اظهارات كاردار؛ ناراحت گرديد       

  .دولت موقت ايران را نيز حذف كرده بود
 آنها را حذف كرده بـود        همراه با بخشهاي ترجمه شده از بيانات كاردار كه پارس           روزن -3

در حـين گفتگوهـا، مـديركل    .  شد مراتب پارسها مذاكره با اعضاي گوناگون سلسله  وارد هفته 
  اعتراف كرد كه وي در مورد انتشار اين مصاحبه بسيار نگران بـوده اسـت چـون پـارس                   پارس
خصوصاً در رابطه بـا مـسئله       .  گردد آمريكا نسبت به    توانست متهم به صميميت بيش از حد        مي

 يك آژانـس  ها مديركل همچنين اظهار داشت كه وي سعي دارد تا حد امكان از پارس           فلسطيني
خواست كه بـا انتـشار كامـل مـصاحبه آن را بـه       خبري مستقل پديد آورد و به همين علت نمي  

 را در پرانتـز      در مورد سفير كـاتلر     نظرهاي پارس   وي سرانجام قبول كرد كه نقطه     . خطر بياندازد 
ولي توافق شد كـه در مـورد مـسئله    . قرار داده و بخش اعظم عبارات حذفي را نيز منتشر نمايد       

كننـده     نيايد كه اين امر بهتر از اين است كه تنها يكي در خط گمراه               هيچ حرفي به ميان    فلسطين
  .  پخش شودآمريكااز طرف كاردار در مورد موضع و سياست 

هـاي مطبوعـاتي      تـرين رسـانه      مصاحبه طبق شواهد موجود در فهرست زير، توسط مهم         -4
 و راديـو و تلويزيـون ملـي         ، تهـران تـايمز    ، بامداد ، اطالعات كيهان: منتشر گرديد كه عبارتند از    

  گريوز                                                                                                                .ايران
  

  309سند شماره 
  1358 شهريور 4 ـ 1979 اوت 26  استفاده محدود اداري

    9440 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   فوري ـيس.  واشنگتن دي،يالملل  بينات ارتباطسازمان: به

   مطبوعاتيمطالب بيشتر در مورد تعطيل: موضوع
 تنها صبح نامه مستقل غيراسالمي موجـود دومـين اخطـار را از طـرف                 روز شنبه، بامداد   -1

ت واصـله، ايـن روزنامـه يـك بـار           بنا به گزارشـا   .  دريافت نمود   انقالب اسالمي  يدفتر دادستان 
 را حذف كرده بود و اكنون بنا به گفته دادستان، به انتـشار              عبارتي از سخنرانيهاي پيشين خميني    

ر صـفوف ارتـش     دهد كه بايد د      دستور مي  در حاليكه امام  . هاي همافران پرداخته است     شكوائيه
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اگـر ايـن    «. گيـرد   متن رسمي دفتر دادستاني با اين اخطار پايـان مـي          . نظم و ترتيب برقرار گردد    
وابـسته  » .وضع ادامه يابد، جهت تعطيل اين مؤسسه اقدامات جـدي صـورت خواهـد گرفـت                

خواهند كار ما     آنها مي «فت كه افزود     سردبير بامداد تماس گر     با منصور رهباني   مطبوعاتي روزن 
بـا ايـن وصـف      . كرد  ولي براي ارائه توضيح بيشتر احساس آزادي چنداني نمي        » را تعطيل كنند،  

 چنـين  جرأتاالجل بدهد كه اگر  اظهار داشت كه وي در نظر دارد به دفتر دادستاني يك ضرب          
نتيجه رسيد كه بهتـر اسـت از        كاري را دارد قدم در پيش بگذارد ليكن وي با كمي تأمل به اين               

وي گفت چند تن از حاميان وي در دولت موقت ايـران در             . طريق كانالهاي موجود عمل نمايد    
» ديگـران « يك پاسخ مـستقيم بـه دسـت آورنـد مبنـي براينكـه آيـا او يـا                     نظر دارند از خميني   

 بخواهـد   اگـر خمينـي   «بنا به گفته رهباني     . ازند يا خير  خواهند كار اين روزنامه را متوقف س        مي
  ».كار ما را تعطيل كند بهتر است خودم اين كار را انجام دهم

ت كـرد    سياسي اميد ايران صحب    هنامه تعطيل شد   ه سردبير هفته  زاد   با عليرضا نوري    روزن -2
و او جزئيات حمله پاسداران به دفاتر خود در هفته گذشته را كه در سرتاسر شهر تكـرار شـده                    

اش گزارشـي بـوده اسـت در          نامه  گويد علت متوقف گرديدن كار هفته       وي مي . است بازگو كرد  
 و  فلسطينبراي آزادي   جبهه خلق    از    از امل با جرج حبش     مورد ارتباط نزديك مصطفي چمران    

  . كه در آنها وي را يك ناسيوناليست توصيف كرده بودنيز مقاالت وي در مورد بختيار
ري سبب  اهللا منتظ      خطاكار نيز ظاهراً با از دست دادن حمايت پدرش آيت           محمد منتظري  -3

درست هنگـامي كـه     .  گرديده است  اش به نام پيام شهيد      تعطيل و متوقف گرديدن انتشار نشريه     
ي و  اهللا بهـشت    فرزنـدش بـا آيـت     » برخورد متقابـل  «هاي    ي علناً خود را از سياست     اهللا منتظر   آيت

مقامات دولت موقت ايران جدا دانست مطبوعات فارسي گزارش دادنـد كـه كـار نـشريه پيـام                   
  . نيز متوقف شده استشهيد
ور    حملـه   شهريور خود به روشنفكران، دموكراسـي و مطبوعـات         3 در سخنراني     خميني -4
مـا بـه شـما آزادي       ... گي را پيشه كرديد     ما به شما آزادي داديم و شما هرزه       « گفت   خميني. شد

...  و سعي كردند قلمرو ما را نابود سـازند    گري و محكوم كردند     توطئهداديم ليكن قلمهاي شما     
البته افراد بسيار خوبي در ميان روشنفكرها       . داريمما به روشنفكرها، اينگونه روشنفكرها نيازي ن      

 عليـه مـردم اقـداماتي بـه      ليكن اين افراد از قلمهايشان عليه ملت استفاده كرده،    ... شود  يافت مي 
متن كامل در گزارش دفتر سـرويس اطالعـاتي         (» .آورند؛ اين افراد بايد سركوب شوند       عمل مي 

  ). شهريور آمده است3خارج مورخ 
هـاي اسـالمي      ايران يكي از سياسـتهاي مطبوعـاتي جهـان سـوم را كـه از رنـگ                : نظريه -5

به نظر ما در آينده بيش از چند روزنامه منتشر نخواهـد شـد،              . گيرد  برخوردار است در پيش مي    
كه احتماالً عبارت خواهند بود از انتـشارات مـرتبط بـا حـزب رسـمي مستـضعفان يـا حـزب                      

 از نظر ايدئولوژيكي يا آنهايي كـه تحـت نفـوذ يـا اراده افـراد مـورد اعتمـاد                جمهوري اسالمي 
 كه بنا به گزارش امروز نزديـك بـود مـورد             از روزنامه كيهان    هستند چون حاج مهديان    خميني
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 و جناح مخـالف آن      تواند موجب بروز جنگي بين جناح خميني        مر مي همين ا . ترور واقع گردد  
  گريوز                                                                                .يعني چپگرايان ماديگرا بشود
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  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9446 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  )كتبي (9258 تهران: مرجع
  ات ايرانيهاي اخير عليه مطبوع حركت: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
هـا و     مقامات ايراني در مورد تعطيل و متوقف ساختن كار بـسياري از روزنامـه             :  خالصه -2
 با انتـشار     و وزارت ارشاد   دادستان انقالب تهران  . اند   و استانها گامهايي برداشته    هاي تهران   مجله
گرچـه بـين    . هايي را كه كار آنها متوقف خواهد شد اعالم كـرده اسـت              تي اسامي روزنامه  فهرس

هـا نيـز    هاي ارائه شده تفاوتهايي وجود دارد و علل ارائه شده در توجيه بستن روزنامـه               فهرست
ديگر نشريات نيـز در دسـت بررسـي اسـت تـا در              . متنوع است ولي اهداف اصلي همان است      

هـا از    ها تحقق يابـد، انتقـاد رسـانه    اگر بسته شدن روزنامه  . وقف گردد صورت امكان كارشان مت   
گونـه اقـدامي بـه        در اين رابطه، دولت هيچ    . مقامات كنوني به طرز مؤثري كاهش خواهد يافت       

. دهد ابتكار عمل را در دسـت داشـته باشـند            آورد و فقط به مقامات انقالبي اجازه مي         عمل نمي 
  .پايان خالصه

 مرداد، مقامات اقداماتي عليه بخـش اعظـم   20نتشار قانون مطبوعات در تاريخ     به دنبال ا   -3
اند، كه از زمان بروز انقالب در بهمن مـاه ايـن اقـدامات نـسبتاً                  مطبوعات ايراني به عمل آورده    

پاشـيدگي سـازماني دولـت ايـن          گرچـه از هـم    . عاري از هرگونه محدوديت ادامه داشته اسـت       
ز فاقـد پيوسـتگي كـرده اسـت، مقامـات بـه وضـوح سـعي دارنـد                 اقدامات ضدمطبوعاتي را ني   
  .پيمانانش نيستند تعطيل نمايند  و هماهللا خميني انتشاراتي را كه طرفدار آيت

اي    با انتشار بيانيه    تهران، احمد آذري قمي     مردادماه، دادستان دادگاه انقالب    29 در تاريخ    -4
اعالم داشت كه به بيست و شش روزنامه و مجله دستور داده شـده كـه كـار خـود را متوقـف                       

هـا بـه     گفت كه ايـن روزنامـه       آذري قمي  عصر همان روز در مصاحبه با تلويزيون ايران       . سازند
هـا تحـريم و تعطيـل      گري عليه انقالب و واژگـون نـشان دادن حقـايق و واقعيـت             وطئهخاطر ت 
هاي ديگـر بـوده و ممكـن          وي گفت دادگاههاي انقالب در حال بررسي وضع روزنامه        . اند  شده

  .است نشريات ديگري نيز كارشان به تعطيل كشانده شود
 دو فهرست از     گزارش داد كه وزارت ارشاد ملي       روز بعد روزنامه فارسي زبان اطالعات      -5

در .  و استانها را تهيه كرده اسـت كـه بايـد كارشـان متوقـف گـردد             تهران  نشريه موجود در   42
 قانون مطبوعاتي جديد كه تصريح كـرده        2هايي آمده كه برطبق بند        فهرست اول اسامي روزنامه   
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فهرست ثاني  . امات و يا وابستگان رژيم پيشين اجازه انتشار ندارند، تعطيل خواهند شد           است مق 
 تعطيـل  ، همان قـانون 2 بند 1كند كه بر طبق پاورقي  هايي را اعالم مي  وزارتخانه اسامي روزنامه  

هايي كه در زمـان سـلطنت         است به جبران مادي روزنامه     مربوط پاورقي اين يعني... خواهند شد 
واقـع   فهرسـت  ايـن  در نيـز  فردوسـي  و چند نشريه مهم مانند تهران مـصور      . شده بودند تعطيل  

بـه   ارشـاد  وزيـر  مينـاچي  .انـد     شـده  تحـريم  نامعلوم بداليل بنا نيز استاني روزنامه هجده .اند  شده
شرايط صريح قانون  از شده تحريم تنشريا و ها روزنامه كه آنجا از است گفته تلويزيون گزارشگر

  .اند، امكان ندارد تصميم وزارتخانه در مورد آنها تغيير يابد جديد مطبوعات سرپيچي كرده
بـسته شـدن همـين      .  صورت گرفـت    اين اقدامات كمي پس از تعطيل چاپخانه آيندگان        -6

 شده كه علت نيز     ه فكاهي مردمي آهنگ   محل سبب متوقف شدن كار چند روزنامه از قبيل مجل         
هـا اتفـاقي بـوده        ممكن است تعطيل اين روزنامه    . ات چاپي بوده است   تأسيسمحروميت از اين    

باشد، ليكن همين تصادف و اتفاق سبب خاموش شدن انتقاد صريح از سياستها و شخـصيتهاي                
  .رژيم گرديده است

، انـد عبارتنـد از مجلـه فردوسـي          ن اقدامات اخيـر تعطيـل شـده        نشريات مهمي كه با اي     -7
 تعطيـل شـده بـود،        كـه قـبالً    عالوه بر آهنـگ   .  و تهران مصور   ، اميد ايران  ، سپيد و سياه   جوانان
اكثر اين انتشارات .  نيز كارشان متوقف شد و حاجي باباهاي فكاهي ديگري از قبيل بهلول   مجله

كردند و شديداً طرفدار آزادي مطبوعات به         از سياستهاي غيرماركسيستي غيرمذهبي حمايت مي     
  :ياستهاي نشرياتي آنها نيز به طور كلي به ترتيب ذيل بوده استس. آمدند حساب مي

انتقاد توأم با اعتـدال     .  و ميناچي  ه، يزدي زاد  انتقاد شديد از اشخاص دولتي چون قطب      ) الف
  .از بازرگان

 در اوايـل     و فعاليتهاي جبهه ملي    د رويدادهاي زمان دكتر مصدق    گزارش مفصل در مور   ) ب
  .30دهه 
 عامـل    در ايران همراه با بيان اين عقيده كه يزدي         آمريكاعدم اعتماد كامل به سياستهاي      ) ج
  .باشد  ميآمريكا
 و پرورش دادن اين عقيده كه انقالبيون ممكن اسـت      در افغانستان  انتقاد از نقش شوروي   ) د

  .از جمله ارتجاعيون فئودال باشند
سمبل اينگونـه مـداخالت نيـز       . انتقاد از آخوندبازي، مداخله مذهبي در امور غيرمذهبي       )     ه
  .اني است كه اين گروهها را تحت كنترل دارند گروههاي خياباني و تسبيح كس چماق
 و هـاي سـپيد و سـياه     شـهريور مجلـه  1ها، در تـاريخ    عليرغم اعالم تعطيل اين روزنامه    -8

ها آخـرين     گويند احتماالً اين شماره     ولي همه مي  . گرديد  ها توزيع مي    فروشي  جوانان در روزنامه  
  . ن مجالت خواهند بودهاي منتشر شده اي شماره
 اگر همه اين نشريات از صـحنه خـارج شـوند، مطبوعـات ايرانـي كـه از اوان انقـالب                      -9

درخشش خاصي يافته بودند، ممكن است مجبور شوند همان نقـشي را كـه در زمـان سـلطنت            
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رامـون  هاي رسمي را منتشر كرده و از ارائه تفسير و اظهارنظر پي           داشتند ايفا كنند يعني تنها بيانيه     
. دورنماي موجود در برابر خواننده تيزهوش ايراني تيـره و تـار اسـت             .  خودداري ورزند  مسايل

  :هايي كه براي وي باقيمانده به شرح ذيل هستند زيرا روزنامه
ايـن  . ذشـته هـاي عـصر باقيمانـده از رژيـم گ           تـرين روزنامـه      مهـم   و اطالعات  كيهان) الف
هاي مقامات متعدد، و      هاي دولتي، بيانيه    اند مگر اعالميه    ها اخيراً هيچ چيزي منتشر نكرده       روزنامه

آنها اخيراً از درج مطالبي چون سـرمقاالت و اظهـارنظر نويـسندگان            . المللي  مطالب يا اخبار بين   
  .اند  نيز خودداري ورزيده

 رهبر حـزب    ، كه وسيله دكتر بهشتي    جمهوري اسالمي، ارگان حزب جمهوري اسالمي     ) ب
  .گردد  منتشر ميو وابسته نزديك خميني

 و تئوريـسين اقتـصاد       از نزديكـان خمينـي     صـدر   انقالب اسالمي كه وسيله حـسن بنـي       ) ج
  .شود اسالمي منتشر مي

ولي ايـن روزنامـه نيـز تـا بـه حـال دو              . هاست  روترين روزنامه   ، كه از جمله ميانه    بامداد) د
اخطاريه از دفتر دادستان انقالب دريافت كرده است تا يا از درج عناوين كاذب خودداري ورزد            

  .تعطيل گرددو يا 
گرچه آشـفتگي و عـدم      .  در ايران انقالبي آزادي مطبوعاتي با آينده مبهمي روبرو است          -10

هماهنگي موجود ميان گروههاي متعدد قدرتمند ممكن است سبب بروز انتشاراتي شود كـه از               
اهللا  اذيت و آزار رسمي بدور بمانند، ليكن مقامات و بخصوص رهبران بـسيار نزديـك بـه آيـت           

  . اند نارضايتي عمومي را در برابر نظرات خود خاموش سازند  ظاهراً تصميم گرفتهيخمين
 ابتكار عمل را    الخصوص دادستان تهران     جالب توجه اين است كه مقامات انقالبي علي        -11

 نيز از اين نهاد پيـروي       رشاد ملي در همين رابطه وزارت ا    . عليه مطبوعات به دست گرفته است     
. باشـد   كرده است، گرچه به سختي نشان داد كه اين وزارتخانه نيز پاسخگوي تمايالت امام مـي               

دهـد كـه      ارائه داليل بيشتر ممكن است ضروري نباشد، ولي مبارزات ضدمطبوعاتي نـشان مـي             
آنهـم در   » مـن هـم همينطـور     «گوينـد     برنيايد مي وزراء دولت نيز هنگامي كه كاري از دستشان         

  .زماني كه قدرتهاي واقعي در ميان مقامات مذهبي تصميم خود را گرفته باشند
                                              تامست

  
  311سند شماره 

  1358 شهريور 5 ـ 1979 اوت 27  محرمانه
  .سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  9502 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  سوءقصد به مدير روزنامه: موضوع
ن صـورت    كيهـا    اوت بـر عليـه مـديران روزنامـه         26اي كه در      حمله) بندي  بدون طبقه  (-1

 مـدير امـور مـالي و         ناشر و مرگ حاج مهدي عراقي      گرفت باعث زخمي شدن حسين مهديان     



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

648

ل او را برد و حـا   اينك در بيمارستان به سر مي    مهديان.  گرديد  عراقي ]حسام[پسر دومش محمد  
 مسئوليت تـرور را بـه   هاي محلي گروه فرقان به نقل از روزنامه . اند  بخش توصيف كرده    رضايت

  .عهده داشته است
باشد كـه اخيـراً مؤسـسه          يكي از تجار متمول بازار مي      حسين مهديان ) بندي  بدون طبقه  (-2
 تحت مالكيـت او سياسـت حمايـت از رهبـري مـذهبي را               روزنامه كيهان . خريده بود  را   كيهان

 را زماني خريداري نمود كه مؤسسه با مشكالت داخلـي           او مؤسسه كيهان  . كند      كامالً تعقيب مي  
ارمنـدان آن بـراي ايجـاد و        بنديهايي در ميان كارمندان خود مواجه بـود و تعـدادي از ك              و جناح 

اين روزنامه كه   . آن مؤسسه را ترك كرده بودند     » كيهان آزاد «انتشار روزنامه خودشان موسوم به      
هـايي بـود كـه همزمـان بـا توقيـف         معروف گرديد يكـي از روزنامـه  بعدها به نام روزنامه آزاد    

  . تعطيل شدگانآيند
، عليرغم عنوان ساده مدير امور مالي، شخصيت بسيار برجسته          عراقي) بندي  بدون طبقه  (-3

 اوت تـشييع جنـازه      26 شـد و ديـروز       مرگ او باعث تعطيل شدن بازار تهـران       . تري بود   و مهم 
 بـود، در گروهـي فعاليـت     كه يكي از دوستان نزديك خميني  عراقي. ، برگزار شد  عظيمي در قم  

طبـق گزارشـات    . وزيـر، محمـدعلي منـصور را تـرور كردنـد             سال قبـل نخـست     15داشت كه   
به خاطر نقشي كه در آن ترور به عهده داشت در زنـدان بـه سـر                  سال   15مطبوعاتي او بيش از     

  .برده است
آيا همانطور كه شايع . شود نظرات مختلفي درباره ترور عراقي ابراز مي     : نظريه) محرمانه (-4

اي   توان ضـربه     بود؟ بدون شك هدف از ترور او را مي         است او واقعاً عضوي از شوراي انقالب      
 انگيـزه تـرور وي بـوده    ه مسئوالن انقالب تلقي كرد و يا اينكه مـشاجرات اخيـر در كيهـان    علي

تواند به مرحله جديـدي در سـركوب ضـدانقالب منجـر شـود،           به هر حال ترور وي مي     . است
يعني دستگيريهاي بيـشتر و سـركوب بيـشتر هرگونـه انتقـاد از فعاليتهـاي شـوراي انقـالب و                     

  تامست                                                                                    . ادگاههاي انقالب استد
  

  312سند شماره 
  1358 شهريور 6 ـ 1979 اوت 28  محرمانه

  سي.  واشنگتن دي،المللي ن ارتباط بيسازمان: به  9514 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  كند   بر مطبوعات خارجي فشار بيشتري وارد ميبهزادنيا: موضوع

 نماينـدگان   وزارت ارشـاد ملـي     ، معاون وزير در امـور مطبوعـات خـارجي در          علي بهزادنيا 
 را امروز به دفتر خود فراخواند تا نارضـايتي دولـت خـود را از نحـوه                  رز و رويت  آسوشيتدپرس

.  و به خـصوص محاصـره سـقز ابـراز دارد           هاي خبري در رابطه با كردستان       پوشش اين آژانس  
  خبرنگار خود را به كردسـتان      از آنجا كه يونايتدپرس   .  است انيز نوبت آژانس خبري فرانسه    فرد

 سرپرسـت   بنا به گفتـه فيـل دوپولـوس       . اعزام نكرده بود اين آژانس خبري احضار نخواهد شد        
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اي    شـكوائيه   در واشـنگتن   آمريكـا  گفته اسـت كـه وي از سـفارت           ، بهزادنيا آسوشيتدپرسدفتر  
» ور   را شـعله   كردسـتان «المللـي     دريافت داشته است كه در آن گفته شده كه خبرگزاريهاي بـين           

من دوست نـدارم شـما را مـورد تهديـد           « افزود    بهزادنيا بنا به گفته دوپولوس   . اند  ف كرده توصي
مـا رويـداد را مـسئوالنه گـزارش         « در پاسخ گفـت      دوپولوس» .قراردهم تا ايران را ترك گوييد     

كردنـد    باران مي    را گلوله  ها سقز كوپتر  هليان ما ديده بودند كه      به طور مثال، گزارشگر   » .ايم  كرده
  كه آژانس خبري دولتـي اسـت، دوپولـوس   در رابطه با پارس» .و موضوع نيز از همين قرار بود  

 را ضـعيف و     سالمللـي توسـط پـار       هـاي بـين     هاي اخبار گزارش شـده توسـط آژانـس          ترجمه
 خواست كه يك نسخه از اين گزارشات را بـه           ا از آسوشيتدپرس  ني  بهزاد. كننده عنوان كرد    گمراه

آبونـه گزارشـات    از آنجـا كـه دفتـر شـما          « پاسخ داد كه     دفتر وي ارسال دارد، ليكن دوپولوس     
 گفت كه وضع ارتبـاطي بـين وزارت ارشـاد          وي به بهزادنيا  » .ماست، شما به آن دسترسي داريد     

هاي خبري ضـعيف اسـت و تقاضـاي دريافـت يـك نـسخه از قـوانين جديـد                  و سرويس  ملي
  . يار آنها گذاشته نشده استگونه نسخه رسمي در اخت مطبوعاتي را نمود ولي هيچ

تا به حال اين مقررات منتـشر نـشده ولـي گذشـته از آن، ايـن مـسئله يـك                     « گفت   بهزادنيا
 وزير ارشاد ملي در هفته       گفت كه ميناچي   و پس از آن وي به دوپولوس      » .سياست داخلي است  

اي از ايـن قـوانين و       نگاران خارجي سخنراني خواهد كرد و احتمـاالً نـسخه           امهآينده براي روزن  
  گريوز                                                               .مقررات را در اختيار آنها قرار خواهد داد

  
  313سند شماره 

  1358 شهريور 7 ـ 1979 اوت 29  محرمانه
   تهران،آمريكاسفارت : به  227480 ـ سي.  دي واشنگتن،مور خارجهوزارت ا: از

  مسايل حقوق بشر: موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 را در بيـست و  آمريكـا  كاردار سفارت ايران در  زاده   آقا آمريكا دفتر وزارت امور خارجه      -2

ي را كه در زمينه حقوق بشر موجب نگرانيهايي در ميان دوسـتان             مسايلنهم اوت احضار كرد تا      
  .ايران در اين كشور شده است با وي در ميان بگذارد

شـود كـه اسـناد و امـوال           ع به اعمال گروههاي مسلح ناشناس مربـوط مـي          اولين موضو  -3
و در  . انـد    ضبط كرده   و اصفهان  كليساهاي مسيحي و بيمارستانهاي وابسته به كليسا را در تهران         

ات به نظر مـا دولـت موقـت بايـستي اقـدام           . ايم  همين رابطه اطالعاتي از كليساها دريافت كرده      
احتماالً از شـوراي ملـي      ( گفت يك نامه     آقازاده. عاجلي جهت رفع اين مشكالت به عمل آورد       

او گفت كه اطمينـان واثـق دارد كـه          . داشته و آن را سريعاً به تهران مخابره كرده است         ) كليساها
هـا    وق اقليـت  اش ملزم به رعايت و حمايت از حق         دولت موقت در امتداد سياستهاي اعالم شده      

. زد  تلفن مياگر اخيرًا از طرف وزارت خارجه با او تماس گرفته نشده بود او به يزدي              . باشد  مي
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  . را نسبت به نگراني اخير ما جلب خواهد كرداما او توجه يزدي
  گفت متين دفتري   آمريكاوزارت خارجه   .  بود  دومين مسئله حكم دستگيري متين دفتري      -4

.  خصوصاً در ميان گروههاي آزاديخواه طرفدار انقالب دوستان بـسيار بـانفوذي دارد             آمريكادر  
 در سالهاي قبل از انقالب چهره        گفت كه متين دفتري     به آقازاده  آمريكاهمچنين وزارت خارجه    

 از  دوستان متين دفتري  . شناخته شده و سخنگويي با نفوذ براي مخالفان رژيم گذشته بوده است           
 نگران سالمتي او هستند و واكنش ايشان نسبت به رفتار دولـت             آمريكا در   ي كالرك زجمله رام 

تواند به اعتبار انقـالب ايـران لطمـه وارد كـرده و منـافع ايـران را بـه                       مي موقت با متين دفتري   
ع پيچيـده و مـشكلي اسـت و تنهـا افـزود كـه خـواه                 گفت ايـن موضـو     آقازاده. مخاطره افكند 

هاي  رسد كه مطابق با اميال توده طلبيهاي وي جنبه اجتماعي داشته باشد يا فردي، به نظر مي           جاه
 گـزارش    خاطرنشان كرد كه اظهار عالقه ما را نـسبت بـه تهـران             آقازاده. مردم ايران نبوده است   

  .خواهد كرد
ا جلب كـرد    ه  ه  كرد   جلد اعدام  روي به عكس     را ها   وزارت خارجه توجه   مأمور در خاتمه    -5

و اشاره نمود كه اين نوع وقايع موجب بروز مشكالت جدي براي ايران در اين كشور خواهـد                  
  ونس                                                    . اظهارنظري نكردموضوع روشن بود و آقازاده. شد

  
  314سند شماره 

  1358 شهريور 8 ـ 1979 اوت 30  محرمانه
   تهران،آمريكاسفارت : به  9035 ـ سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از

   در پاريسبختيار: موضوع
 در گونه اعتراضي به دولت فرانسه گويد دولت موقت ايران هيچ  مي سفارت در فرانسهمأمور

 در  بـا توجـه بـه سـابقه اقامـت خمينـي           .  در اين كشور نكرده است     خصوص فعاليتهاي بختيار  
 سـفارت   مـأمور . گونه اعتراضي قابل انتظـار نيـست         و رويه فرانسويها در اين مورد هيچ       فرانسه

 شبيه ماست يعني اينكه فعاليت او محدود به          از آينده سياسي بختيار    گفت ارزيابي دولت فرانسه   
  ونس                  . اميد كمي براي جذب هواداران زياد وجود داردطبقات متوسط و باالست و

  
  315سند شماره 

  1358 شهريور 11 ـ 1979 سپتامبر 2  استفاده محدود اداري
      9719  ـ   تهران،آمريكاسفارت : از
  سي . واشنگتن دي،المللي ات بين ارتباطسازمان: به

  بازگشت كيهان اينترنشنال: موضوع
ايـن  . زبان بار ديگر منتـشر شـده اسـت           انگليسي  پس از پنج ماه غيبت، كيهان اينترنشنال       -1

شنبه مورخ اول سپتامبر در خيابانها سر در آورد و بار ديگـر تحـت               اي روز     نشريه چهار صفحه  



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

651

  .دهد   به كار خود ادامه مينشدني آن يعني كاظم زرنگار كنترل و نظارت سردبير رام
اين سياست نبود كه انتشار ما را متوقف        «گويد     در سرمقاله انتشار مجدد خود مي       زرنگار -2

 مشكالت اقتصادي چـون از دسـت رفـتن          بنا به گفته زرنگار   » .ساخت و دوباره ما را بازگرداند     
 روزنامه را فلـج     ،آور افزايش كارمند    درآمد تبليغاتي، خروج خوانندگان خارجي و هزينه سرسام       

  » .نمود
انـد، بلكـه      فتـه افزايد، بازگشت روزنامه بدين معني نيست كه اين مشكالت از بين ر             وي مي 

بدين معني است كه با كاهش كارمند و اميد به بهبود وضع اقتصادي شايد بتوانيم به كـار خـود                    
  .ادامه دهيم

هاي اجرايي به خاطر وابـستگي روزنامـه بـا علمـا از                كه به خوبي از محدوديت      زرنگار -3
هاي آن از طريق بنياد مستـضعفان آگـاه اسـت، در     نه بازاري و به خاطر تأمين هزي  طريق مهديان 

 رسيديم كـه اظهـارنظر بـيش از حـد و          نتيجهما به اين    «: نگارد  مورد صحنه مطبوعاتي چنين مي    
به گزارش و تحليل اخبار به نحو مستقل، مورد اعتماد و خـالي  ... گزارش عيني بسيار ناچيز بود    

  » .ورزي نياز شديدي وجود دارد از تعصب و غرض
بر پايه تعهدات اجتماعي و عدالت اقتصادي، دموكراسي سياسي         « انقالب اسالمي را     زرنگار

گويد كه ايران ديگر از نظر اقتصادي         مي تأكيد   وي با . كند    عنوان مي » و تضمين آزاديهاي اساسي   
تـوان از     نمـي اقتـصاد و بـازار پـول آن را          «گردد كـه      به خارجيها وابسته نيست ليكن يادآور مي      

  ».المللي جدا ساخت اقتصاد بين
 يكي از افرادي است كه جان سالم بدر برده و سعي دارد از ايـن اوضـاع                  زرنگار: نظريه -4

 كـه از وابـستگان نزديـك مالـك قبلـي            زرنگـار . پرتالطم حداكثر استفاده را نصيب خود سازد      
 است، سعي داشته است با دريافت حقوق بازنشستگي كـافي از            زاده   يعني مصباح  روزنامه كيهان 

  . اين سازمان خودداري كند كار در
 را نپذيرفته و اخيراً مـانع از كـار مـستقالنه وي بـا يكـي از        پيشنهاد زرنگار  مديركل مهديان 

 را اجاره كرده و حدود شصت نفر چاپچي       هاي كيهان   زبان شد كه چاپخانه     نگليسيهاي ا   روزنامه
ها نيز حقوق خود را از اين روزنامـه دريافـت         از بخش آگهي   و اعضاي پيشين كيهان اينترنشنال    

 بودند گروه را كه نيمي از آنها كارمندان اصلي كيهان اينترنشنال          نتوانست اين    مهديان .داشتند    مي
 در ارتبـاط    اللهـي نـشريه فارسـي كيهـان         هاي حزب   ترسيد كه با چاپچي     اخراج نمايد، چون مي   

داننـد      د چون او را فردي مي     آي  هاي همين كارگران به حساب مي       زرنگار نيز يكي از مهره    . باشند
  . تواند به طور كامل موجب استخدام آنها بشود كه مي

گويد كه چـه       دستور داده شده كه از كشور خارج نشود ولي او نمي           عالوه بر اين به زرنگار    
اي ندارد مگر آن كه وقـت خـود را بـا              بنابراين وي چاره  . كسي اين دستور را به وي داده است       

 بگذراند، كه قادر نيست بيش از شش هـزار خواننـده را دربـر               اي چون كيهان اينترنشنال     ازيچهب
  گريوز                                                                                                                .گيرد
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  316 شماره سند
  1358 شهريور 11 ـ 1979 سپتامبر 2  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،آمريكاسفارت : از
  وتگزارش وضعيت ماهانه مربوط به ماه ا: موضوع

 I.تهديدات   
  :ارزيابي

بنـد و بـاري در    مـوارد زيـادي از بـي   .  هنوز ميزان خشونت بالقوه در ايران زياد است  -الف
بيكـاري  . خـورد     نتيجه انقالب وجود دارد و اين موضوع در تمام سطوح جامعه بـه چـشم مـي                

ه گفتـه   اگرچ. خورد      شديد يك مسئله است و تضادهاي عقيدتي، اجتماعي و نژادي به چشم مي            
يك قدرت مركزي مـؤثر كـه         هميشه در ايران وجود داشته ولي عدم وجود        مسايلشود اين     مي

  . را حل كند يك اشكال استمسايلبتواند اين 
 هنوز كنترل كامل اوضاع مملكت را به دست نياورده          وزيري بازرگان   دولت ايران به نخست   

شود، و ايـن       عقب زده مي   اهللا خميني   اهللا روح   يه به رهبري آيت   است و مرتباً به وسيله دولت سا      
ي كه در اثر انقالب ظاهر شده است، توليد اشكال و حتي گاهي             مسايلموضوع اغلب براي حل     
 اعضاء كابينه دولت به دفعات به علت مخالفت يا مداخله شوراها        . سازد  حل آن را غيرممكن مي    

هاي انقالبي و در نتيجه عدم توانايي در انجام وظايف محوله اسـتعفاي خـود را تقـديم         و كميته 
  .اند كرده

بـه عنـوان واحـدهاي      ) مانند پلـيس و ژانـدارمري     (مراكز امنيت محلي و سازمانهاي قانوني       
هـا  ايـن نيرو . ارتش كه در امنيت داخلي نقشي نداشته عمالً غيرفعال اسـت . پابرجا وجود ندارد  

. ميـل هـستند   ها باشد به شدت بي    براي شركت در فعاليتها كه ممكن است سركوبي ديگر ايراني         
همچنان بر عليه پليس، ژاندارمري و پرسنل ارتش        )  مورد 400تاكنون بيش از    (محاكمه و اعدام    

اند ادامه دارد و اين يك عامـل تـضعيف روحيـه در               كه قبل از انقالب در قسمتهاي امنيتي بوده       
يـك  . شود ميلي پرسنل براي وارد شدن به عمليات امنيتي مي        دستگاهها و همچنين باعث بي     اين

نمونه جالب از اين احساس ترس گفتگويي است كه اخيراً بين يك كارمند سفارت و يك مقام                 
  .) بودهRSOمربوط به . (رتبه پليس ايران اتفاق افتاد عالي

كردن هر اغتـشاش بـزرگ را حتـي اگـر الزم            گفت او امكانات و اجازه آرام         افسر پليس مي  
  .باشد با توسل به زور، دارد

گفت كه اگر اين قدر احمق باشد كه چنين دستوري را بدهد باز هم زيردستانش از او                   او مي 
ثانياً او از اين جور دستورات نخواهد داد زيرا ممكن اسـت در آينـده تالفـي                 . كنند    اطاعت نمي 

ن نيروها در امنيت داخلي كشور نقشي داشته باشند مگر اينكه يـك             رسد كه اي    به نظر نمي  . كنند
  .دولت مركزي نيرومند با سابقه پاك و حمايت عمومي وجود داشته باشد

 تأمين امنيت خواه نـاخواه بـه وسـيله          خألبا وجود عدم فعاليت پليس، ژاندارمري و ارتش،         
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هر كسي كـه بـا آنهـا        . د، پرخواهد شد  ان  هاي انقالب سازمان يافته     پاسداران انقالب كه در كميته    
ترين دليل يا بدون دليل مـتهم و زنـداني شـده              روبرو شده است با كوچك    ) ها  پاسداران، كميته (

موانع در ايران ظاهراً كاهش يافته ولي ممكن است دوباره در هر زماني پيدا شود و ايـن                  . است
سداران انقالب براي خودشان قـانون      پا. كنند  گروه عدالت را به دست گرفته و قانون را اجرا مي          

گيرد كـه قـدرت از لولـه تفنـگ جريـان پيـدا                 الهام مي  دارند و طرز عمل آنها از اين گفته مائو        
  ».كند مي

باشد كه ظاهراً خالئي را كه از غيرفعال بودن ارتش به وجـود                مي گروه ديگر سپاه پاسداران   
اند ولي پاسداراني كه      سپاه پاسداران هم به عنوان پاسداران انقالب شناخته شده        . كند  ه پر مي  آمد

مسئله مهم ديگر اين اسـت كـه پاسـداران همچنـين امنيـت              . ها هستند متفاوت هستند     در كميته 
 آنهـا  رئـيس و . توانـد انجـام دهـد      است كـه ارتـش نمـي       داخلي را به عهده گرفته و اين كاري       

  . ي استم رفسنجاناالسال حجت
در حال حاضر تعداد پاسداران ده تا دوازده هزار نفر است كه اين پاسداران از ميان جوانـان                  

آنها فقـط بـا اسـلحه سـبك كـار           . اند  تعليم نيافته انقالبي هستند كه خود داوطلب اين كار شده         
آنها . كنند طي مي) ترين پادگان زميني تهران بزرگ ( پادگان لويزانكنند و تعليمات خود را در مي

 نفـر جمعيـت   5000شوند، گروه شهرهاي بزرگ گروه شهرهاي تا  به سه دسته عمده تقسيم مي 
 نظـامي  پاسداران به عنوان يك گروه جداگانه شبه      . هاي خيلي مهم    و گروه حفاظت از شخصيت    

آنهـا  . كننـد   ي فعاليت زيادي دارنـد و همچنـين از انقـالب حفاظـت مـي              لدر مسئله امنيت داخ   
آن طـوري كـه معلـوم اسـت         . انـد    فعاليـت كـرده     و خرمشهر  همچنين در جريان تركمن صحرا    

اي نـدارد هنـوز    دهـد در صـورتي كـه درجـه      گزارش مياي انقالب مستقيماً به شور رفسنجاني
اينهـا از يكـديگر     . ها مطلـوب اسـت      معلوم نيست كه چه مقدار همكاري بين پاسداران و كميته         

كننـد    جدا هستند ولي در حال حاضر تنها نيروهاي امنيت داخلي كـه بـه طـور فعـال كـار مـي                     
  .ها هستند همين
  
  تتظاهرا

 گرچه مقداري بهتر شده ولي هنـوز در حـال تغييـر و تحـول                آمريكاروابط سياسي ايران و     
نـسبت بـه گذشـته      (يي فروكش كـرده اسـت       آمريكادر چند هفته گذشته احساسات ضد     . است

  .ولي هنوز وجود دارد) مخصوصاً در ماه مي
ت مـذهبي يـا بـه وسـيله اعـضاي           اي در روزنامه يا به وسيله تظـاهرا         روزي نيست كه مقاله   

 يك وسيله خـوبي شـده    آمريكا.  نسبت ندهند  آمريكادولت، يك مشكل و مسئله را در ايران به          
گونـه شـكي نيـست كـه هـر       ديگر جاي هيچ. كند  است كه مشكالت رهبري ايران را توجيه مي      

ي ايـران باشـد بـا تظـاهراتي كـه گـاهي بـه                كه به ضرر يا حتي بدون ضرر بـرا         آمريكاتصميم  
هرگونه . در اين ميان هنوز احساسات ضدشاهي وجود دارد. گرايد توأم خواهد بود   خشونت مي 
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 مطمئناً بـا واكـنش خـشن و تنـدي همـراه             آمريكااش از     تصميمي مبني بر ديدار شاه يا خانواده      
  .العمل در ايران مورد ترديد است عكسخواهد بود، قدرت و يا ميل دولت ايران براي 

  
  تروريسم

به خاطر  . تروريسم از نوع قتل، خرابكاري، آدم دزدي يكي از تهديدات خيلي حقيقي است            
هاي تمام گروهها يـا       توان انجام داد كه خواسته      عدم وجود يك قدرت مركزي كارهاي كمي مي       

دو تـا از  . كننـد   طريق زور نيز عمل ميگروههايي را دربر داشته باشد كه براي رسيدن به آنها از        
 هـستند كـه      و فـداييان   انـد مجاهـدين       گروههاي تروريست برجسته كه قبل از انقالب هم بوده        

يـك از ايـن دو        هيچ. كنند  اند براي خود حقانيت كسب كنند و اكنون فعاليت سياسي مي            توانسته
گروهـي كـه مخـالف       (فرقـان . انـد   ري را بعد از سقوط شاه به عهده نگرفته        گروه مسئوليت ترو  

 فرقـان . بر عكس بعـد از انقـالب كـامالً فعـال بـوده اسـت             ) دخالت روحانيون در دولت است    
ما هـيچ اطالعـي كـه نـشان         . مسئوليت ترورهاي چند شخصيت مذهبي را به عهده گرفته است         

اند نداريم ولي     يي داخل ايران را هدف قرار داده      آمريكايك از اين گروهها پرسنل        دهد كه هيچ  ب
  . توانيم هدف جذابي باشيم ما مي

هر كدام از اين گروهها ممكن است كه مايل باشد دست به عملياتي بزند كه يا در مخالفت                  
منظور به وجود آوردن بحرانـي      اند باشد و يا به        با ديپلماتهايي كه ضدايراني تشخيص داده شده      

 در صلح مصر و     آمريكاخواهد دخالت     جبهه رد فلسطين كه مي    . آمريكادر روابط فعلي ايران و      
در عوض اين تهديد و خطرات آن به وسيله نقـش  .  را تالفي كند بايد مورد توجه باشد  اسرائيل

پيمـان    خواهد با دولت ايران هـم       مياين سازمان   شود چه      تعديل مي  فلسطينسازمان آزاديبخش   
شود و ممكن است نخواهد كه اين رابطه به خاطر قرار گرفتن دولت ايران در موضـع ناهنجـار          

  . در رابطه است به خطر بيافتدآمريكاكه با اعمال تروريستي عليه 
 10:55 حدود سـاعت  اوت 17در  .آمريكارتيب يافته عليه سفارت ب ـ اعمال مخصوص ت 

دو انفجار يكي در سـاختمان      .  مورد يك حمله مسلحانه قرار گرفت      آمريكاشب منطقه سفارت    
  . ها صورت گرفت كنسولي و يكي در ساختمان خانه

 دالر بـرآورد شـده      8000 نداشت و صدمات مـالي آن در حـدود           اين حادثه صدمات جاني   
 سه گروه مسئوليت اين حمله را به عهـده گرفتنـد كـه              اوت 18 فارسي   به گزارش كيهان  . است

  :عبارتند از
  . حركت مقاومت انقالب اسالمي ايران-1
   شهريور17 گروه -2
  ر گروه تل زعت-3

توانيد به اسناد     يك از اين گروهها عامل حمله بودند نيست و مي           هيچ اطميناني از اينكه كدام    
  .مربوطه در اين مورد مراجعه كنيد
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. وارد سفارت شدند  ) پاسداران( نفر افراد مسلح     50 تا   35 حدود   اوت 12در صبح زود روز     
). آمريكاكميته سفارت   . ( و افرادش از منطقه سفارت بود      قصد آنها بيرون بردن ماشاءاهللا كاشاني     

افـراد  (توانـست بـراي تمـام افـراد سـفارت توليـد اشـكال كنـد                   طرز كار آنها چنان بود كه مي      
 ايـن گـروه    سـاعته بـا  6 تا 5ولي پس از مذاكره ) غيرمسئول در تمام سفارت پخش شده بودند  

  . رجوع شود تهران8637براي جزئيات به گزارش . غيرمنظم مشكل حل شد و بيرون رفتند
  
II.عمليات   

  : بازديدها-الف
 براي بازرسي قسمت مربوط بـه تفنگـداران         اوت 16 تا   اوت 7 از   ، جف رونالد  شركتيك  

  .دريايي از سفارت بازديد كرد
 بازديـد   اوت 17 تا   14 از سفارت از تاريخ      جاسوسي نيروي دريايي توسط فوچ     سرويس   -
  .كرد

  . براي تعبيه يك سيستم امنيتي در ساختمان كنسولي وارد شدشركت يك اوت 26 در -
  : اقدامات حفاظتي-ب

 كنـد تـا        و سركنسول به طور مداوم كار مي       FBO,GSOبا سرپرست پروژه    افسر امنيتي منطقه    
  .بتواند وسائل امنيتي در ساختمان جديد كنسولي تعبيه كنند

  : اقدامات مهم-ج
 زمان الزم براي آشنايي تمـام كارمنـدان امنيتـي و وابستگانـشان بـا        اوت 12 تاريخ اول تا     -

  . و افرادش و نحوه كار با آنها بوده استماشاءاهللا كاشاني
  . به وسيله يك فرد مسلح از سفارت بيرون برده شد كاشانياوت 12 در -
  .اي وارد شد يت كوتاه مدت سه هفتهمأمور براي يك يت دان مك كارS/A اوت 15 در -
  .جي و نارنجك دستي مورد حمله قرار گرفت. پي.  سفارت به وسيله آراوت 17 در -
  . در يك ديدار شركت كردهالند اوت 18در  -
 دوباره نوشته شد و به زودي براي وزارت فرسـتاده  Annex J طرح تخريب داخلي به اسم -
  .شود مي

  .شود  انجام ميPCS و TDYوارد   توجيه كامل حفاظتي براي كليه افراد تازه-
فارت به طور منظم و در رابطـه   وقت زيادي صرف مذاكره با پليس براي حفاظت محل س    -

از اين پس پليس مأمور بود با يونيفـورم و برنامـه مـنظم              . با نيروهاي داخل سفارت صرف شد     
  .شود  اداره و اجراي پارامترهاي امنيتي به طور پراكنده انجام مي.ظاهر شود

  
III.طرح براي ماه آينده   
 در برقـراري مجـدد   ROS به ايران خواهد آمد تا بـه  ينشازا از ك جانسون منشي موقت ليليا     -
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  .  از بين رفته است ياري دهد1979 فوريه 14بايگاني و سيستم مديريت كه در نتيجه حمله 
  . براي اداره كار در قسمت امنيت و تقويت آن خواهد آمد متخصص امنيتي چاك سوپر-
  . بانيروي امنيتي منظم براي حفاظت از سفارت ادامه مذاكره-
  .رود كه ساختمان جديد كنسولي در سپتامبر باز شود  انتظار مي-
  .كنند  سفارت را بازرسي مي) اي ناظر امنيتي منطقه( در طول ماه سپتامبر مقامات مربوطه -
  . گشت سپتامبر بازخواهد3 پس از بازديد در هالندوابسته دفاعي،  -
- S/Aرود  ميآمريكا در سوم سپتامبر به تي مك كار.  
  

IV.غفلت و كوتاهي   
  . هيچ-
  
V.گداران دريايي و متخصص  تفن  
  . قسمت تفنگداران دريايي به عنوان يك واحد قابل تقدير عمل نموداوت 14 در -
  .د تفنگدار دريايي وارد سفارت شدن4 اوت 8 در -
  . تفنگدار دريايي از سفارت خارج شدند2 اوت 16 در -
  . باقي ماندT/04 قسمت تفنگداران دريايي در -
  . به درجه سرواني ارتقاء يافت گالوگوساوت 20 در -
  

  317سند شماره 
  1358 شهريور 11 ـ 1979 سپتامبر 2  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،آمريكاسفارت : از
   در تهرانحمله به دفاتر الكهيد: موضوع

  ) تمام متن  ـمحرمانه( -1
 سپتامبر به سفارت اطالع داد كه دفاتر قبلي         2 در تاريخ     شروگز  در تهران   نماينده الكهيد  -2

 بـه سـفارت گفـت كـه كاركنـان تلفنهـايي در طـول                شروگز. اند  او در اول سپتامبر غارت شده     
د حملـه قـرار     روزهاي گذشته دريافت كرده بودند كه گفته شده بود اين دفـاتر بـه زودي مـور                

كـشي كنـد، ايـن         در نظر داشت كه به دفاتر جديد اسباب        از آنجايي كه شروگز   . خواهند گرفت 
كشي را زودتر انجام داد و قبل از اينكه دفاتر مورد غارت و چپاول قـرار گيـرد از آنجـا                       اسباب

  .كس در اين حادثه آسيب نديد هيچ. رفته بود
ه و اينكه چه كـساني ممكـن اسـت ايـن كـار را كـرده باشـند                    سفارت از جزئيات حادث    -3

ما در حال تحقيق هستيم و به محض دريافت هرگونه اطالعات گزارش خواهيم             . اطالعي ندارد 
  تامست                                                                                                                 .كرد
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  318سند شماره 
  1358 شهريور 14 ـ 1979 سپتامبر 5  استفاده محدود اداري

     9816 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  سي.  واشنگتن دي،يالملل  ارتباطات بينسازمان: به

  وزير سخنراني نخست» سانسور«: موضوع
ن را بـه  وزيـر بازرگـا    ايران چندين بار پخش سخنراني نخـست    راديو و تلويزيون دولتي    -1

داد كه سـخنراني     توضيح   پس از اعمال فشار، راديو و تلويزيون ملي ايران        . تأخير انداخته است  
موجـود در  » مـشكالت « پس از آنكه يكي از نـاظران فنـي         ضبط شده بنا به درخواست بازرگان     

 شـده سـخنراني سـرانجام در آخـر          تصحيحمتن  .  شده است  تصحيحضبط آن را گوشزد نمود،      
 در پاسخ به انتقادهاي انجـام       پخش شد و نشان داد كه بازرگان      )  شهريور 9( اوت   31شب روز   

 بازرگـان . باشد شده از دولت خود شرح داده است كه دولت موقت ايران فاقد قدرت واقعي مي  
وزيـري     خواسته است كه وي را از مـسئوليت نخـست          فاش ساخت كه يك بار ديگر از خميني       

  .ردمعاف دا
ه مـستقيماً در    زاد   يعنـي قطـب     شايع شده است كه مرد نيرومند راديو و تلويزيون ايـران           -2

 از  دهنـده نارضـايتي بازرگـان        دست داشته و عباراتي را كـه نـشان         سخنراني بازرگان » تحريف«
هاي انقالب است يعني قـضاوت دادگاههـاي انقالبـي، تخلـف از قـوانين                 گري   و افراط  مينيخ

اند كـه پـنج نكتـه ذيـل از              منابع اظهار داشته  . ، حذف كرده است   المللي قضايي در كردستان     بين
  .رديده است حذف گسخنراني بازرگان

  خوانده است؛ » پشت الك«وزير را   كه در آن وي نخستوزير به خميني پاسخ تند نخست) الف
ه زاد گذاشـتم قطـب   اگر من بـه قـدر كـافي انقالبـي بـودم نمـي      «نكته ديگري مبني براينكه  ) ب

  ؛»ور شود رده و به من حملهتلويزيون را تحت كنترل درآو
اهللا پيـشنهاد   ي كه طي آن آيـت    اهللا شريعتمدار   وزير با آيت    اظهارنظر در مورد مالقات نخست    ) ج

   بايد مسلمان بودن خود را ثابت كرده و از مقام خود استعفا نمايد؛ كرده بود كه بازرگان
  خواهد رسماً كنترل دولت را به عهده گيرد؛   مبني بر اينكه وي ميبه مقصود خمينياشاره ) د

بـازي توسـط       مبنـي بـر پـارتي      پاسخ شديد ديگري به اتهام مطرح شده از سوي خميني           )    ه
  گريوز                                                                                                             .بازرگان

  
  319سند شماره 

  1358 شهريور 18 ـ 1979 سپتامبر 9  محرمانه
  سي.  دي واشنگتن،ارجهوزارت امور خ: به  9901 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   شهريور17راهپيمايي آرام به مناسبت : موضوع
  )محرمانه ـ تمام متن( -1
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 9( شـهريور  17 در ها به مناسـبت سـالگرد كـشتار ميـدان ژالـه      ها و سخنراني    راهپيمايي -2
راهپيمايان از نقاط معين شهر بـه سـمت         . اي و آرام برگزار شد      بدون هيچ حادثه  ) 1978سپتامبر  

رسـيد راهپيمايـان كـه ديپلماتهـاي      به نظر مي.  براي شنيدن سخنراني حركت كردند   ميدان شهدا 
شد بسيار خـوب سـازماندهي         مي مختلف شاهد آنها بودند و از تلويزيون نيز تصويرشان پخش         

يـك شـاهد عينـي اظهـار داشـت كـه            . شده بودند و اوضاع تا حدي شبيه حالت تعطيالت بود         
هـاي راهپيمـايي بـه        در سـخنراني   .راهپيمايان فاقد خودجوشي تظاهركنندگان اوايل سال بودند      

االت شـد امـا در گزارشـات مطبوعـات از ايـ             طور معمول امپرياليسم و صهيونيسم محكوم مـي       
  تامست                                   . به عنوان يك هدف مشخص ذكري به ميان نيامده بودمتحده
  

  320سند شماره 
  1358 شهريور 20 ـ 1979 سپتامبر 11  محرمانه

  سي.  واشنگتن دي،ت امورخارجهوزار: به  9968  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
   طالقانيدرگذشت: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
 و استانهاي   ي موجب برانگيختگي عظيم اندوه عمومي در تهران       اهللا طالقان    درگذشت آيت  -2

 مانع برگزاري مراسم تدفين شـدند كـه تـا سـاعت              جمعيت عظيمي در تهران    ديروز. ديگر شد 
حـدود يـك ميليـون نفـر شـب را در گورسـتان              . ادامه داشـت  )  سپتامبر 11( صبح امروز    6:30

  .ند سپري كردا در انتظار مراسم تدفين طالقانيزهر بهشت
 روز متوالي قطع كرده و عـزاي عمـومي          3هاي عادي خود را براي        راديو و تلويزيون برنامه   

برايـت مهمـان   : مطهـري «دادنـد    جمعيت عزادار در سراسر مملكت شعار مـي      . اعالم شده است  
  » مباركشهادتت: طالقاني«و » رسيده
.  در ميان تقريباً همه طبقات مـردم ايـران اسـت            اين ابراز اندوه بيانگر محبوبيت طالقاني      -3

  :داليل محبوبيت وي به طور خالصه شامل موارد زير است
 او به هيچ طبقه يا ناحيه خاصي تعلق نداشت و بيشتر به مثابـه يـك آشـتي دهنـده و                    ) الف

وي در ماه   . كرد  راهنما در مشاجرات ميان طبقات اجتماعي و گروههاي قومي مختلف عمل مي           
 را ميـانجيگري     در نقـده   مناقشات تُرك و كُرد    اقدام كرده بود و      مارس در حل منازعات سنندج    

  .كرده است
.  نـشان داد   خالف خميني سختگيري بر از نظر   شخصاً، او خود را رئوف و گاهي اوقات         ) ب
ها به خاطر دارند كه چطور او عليرغم وضعيت نامساعد جسمي سـاعتها در زيـر آفتـاب                    خيلي

آميـز از اسـالم       هاي رأفت   هايش جنبه   او در سخنراني  . ايستاد  جهت اجراي مراسم نماز جمعه مي     
  . عليه اقدامات غرب مغايرت داشتتند خمينيكرد كه تا حدودي با نظرات  را حمايت مي

 به عنـوان يـك     هاي ماركسيست، به طالقاني     گرا و چپ    خيلي از ليبرالها، گروههاي غرب    ) ج
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 به مثابه سپري در مقابل تنـدرويهاي حاكميـت مـذهبي    طالقاني. كردند  حامي و پشتيبان نگاه مي  
  .شد تلقي مي

مخالفت درازمدت او با رژيم شاه كه برايش چيزي به جز زنـدان، تبعيـد و شـكنجه بـه                    ) د
همراه نداشت، اعتماد خيلي از افرادي را كه مورد تعقيب و آزار رژيم سلطنتي قرار گرفته بودند          

 شريف بود و تحت حمايـت قـدرتهاي خـارجي            مثل خميني  صيتيشخاو از لحاظ    . جلب كرد 
  .قرار نداشت

  در خالل زندگيش، بيشتر به واسطه تصدي مقام امامت جمعه تهـران            وبيت طالقاني ب مح -4
)  سـپتامبر  7ا در   زهـر   و آخرينش در بهـشت     (انشگاه تهران اش در د    نمازهاي هفتگي . آشكار شد 

 بـه   انتخاب دانـشگاه تهـران    . كرد     ميليون نفر را پشت سرش جهت اداي نماز جمع مي          2حدود  
 به مثابه ميـانجي بـين طبقـات مـذهبي و          عنوان محل نماز جمعه عمدتاً به واسطه نقش طالقاني        

تـرين راه     نماز جماعت پشت سر او براي مـسلمانان ايـران، صـريح           . روشنفكران غيرمذهبي بود  
تحت رژيم سلطنت، برگزاري نماز جمعه      . (توانست نشان دهد     مي بيان اعتمادي بود كه طالقاني    

  ).خواند شد نماز نمي كس پشت سر امامي كه توسط شاه تعيين مي ود زيرا هيچمصرف ب بي
 را بـه     در دهم سپتامبر آشكار ساخت كه او رياست شوراي انقالب           اعالم وفات طالقاني   -5

 دار بودن چنين پستي از سوي طالقاني  اين اعالميه اولين پذيرش رسمي عهده     . عهده داشته است  
  .شد محسوب مي

اهللا حـسينعلي        منتشر شـد آيـت     اي كه در دهم سپتامبر توسط دفتر امام خميني           طي بيانيه  -6
 در اين بيانيه هيچ ذكري از جانشين طالقـاني        .  معرفي گرديد   جمعه تهران  ري به عنوان امام   منتظ

  .  نشده است شوراي انقالبرئيسبه عنوان 
 نزديـك اسـت، بـه انـدازه     يلي با خميني كه خجالب توجه خواهد بود كه ببينيم آيا منتظري  

اش پيرو خواهد داشت و يا اينكه آيـا نمـاز جماعـت كماكـان در                   براي نمازهاي جمعه   طالقاني
   برپا خواهد شد يا نه؟دانشگاه تهران

 و متحـدينش     به گروههاي ليبرال و چپ راديكال كه اخيراً مورد حمله خمينـي             طالقاني -7
 بـه او بـه عنـوان يـك رهبـر و حـامي نگـاه                 مجاهدين خلـق  . اند نزديك بوده است     قرار گرفته 

ن رابطـه   وزيـر بازرگـا      ايران وابسته به نخست    نزديك با نهضت آزادي    ازاو همچنين   . كردند  مي
تري عليه كمونيـستها و        موضع سخت  هاي قبل از مرگش طالقاني      در عين حال طي هفته    . داشت

خطبه . كرد، اتخاذ نمود     مي  كه آنها را متهم به داشتن حمايت شوروي        حزب دموكرات كردستان  
  . اوت او حاوي مطالب شديدي عليه كمونيستها و متحدينشان بود24

 به تأثيرات غربي در زندگي ايرانـي را تكـرار            راجع  حمالت اخير خميني    گرچه طالقاني  -8
 احساس كـرده بـود      احتماالً طالقاني . نكرد، ولي ظاهراً هرگونه اختالفي را با امام حل كرده بود          
شد كه هدفشان ضـديت بـا انقـالب           كه او تدريجاً به كانوني براي گروههاي مخالف تبديل مي         

 نسبت به ضرورت رهبري متحد منجر بـه         اين ترس به همراه اعتقاد عميق طالقاني      . داسالمي بو 
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  . شده بودمسكوت گذاردن اختالفاتش با رهبري خميني
 با انتصابش به عنوان امـام جمعـه سـازش           اگرچه بدگمانان ممكن است بگويند كه طالقاني      

هـايش موجـب ترغيـب        كرد، اما بيشتر محتمل است كه او نگران اين موضوع بود كه مخالفـت             
  .كساني شود كه اساساً با انقالب دشمن هستند

هاي مـذهبي،     وفاداري توده .  است  هيچ سازمان يا ميراث سياسي به جا نگذاشته         طالقاني -9
ايـن انـدازه    از  ي  اهللا شـريعتمدار    مـثالً آيـت   . ها به او شديداً جنبه شخصي داشت        ليبرالها و چپ  

دانيم بـراي     ما نمي . باشد   نمي برخوردارجاذبه و يا هواداري شديدي در ميان گروههاي مختلف          
ديدند چه اتفاقي خواهد افتاد امـا در    را به عنوان حامي نهايي خود ميآن گروههايي كه طالقاني 

  .كس نيست كه به عنوان تعديل كننده و سازش دهنده جاي او را بگيرد حال حاضر هيچ
 وجـه   ممكن است زماني اين گروهها كه به استثناي يك احساس عميق نسبت بـه طالقـاني               

شـان را بـر روي او    اند، بتوانند شخص ديگري پيدا كننـد كـه طرفـداري     مشترك ديگري نداشته  
توانيم انتظار تضعيف بيشتر جنبش غيرمذهبي را داشته باشيم كـه بـا               ضمناً ما مي  . متمركز سازند 
  . رتمند خود را از دست داده است يك حامي قدوفات طالقاني

 بدون ترديد از فقدان يك واسطه با گروههايي كه بـا بعـضي از عقايـد                در عين حال خميني   
  لينگن                                                 .مذهبي افراطي وي مخالف هستند، زيان خواهد ديد

  
  321سند شماره 

  1358 شهريور 21 ـ 79 سپتامبر 12  
  2342 ـ  نيكوزيا،المنافع دفتر رسيدگي كشورهاي مشترك: از
  يس. ي واشنگتن د،المنافع دفتر رسيدگي كشورهاي مشترك: به

   سالگرد جمعه سياه در ايران مراسم درمسكو: موضوع
، بنا  ) سپتامبر 22-اوت 23( شهريور   17شنوندگان عزيز، يك سال پيش در       ) موارد برگزيده (

ون به نام  اجتماع كرده بودند كه اكنبه دستور شاه قاتل، سربازان به طرف مردم كه در ميدان ژاله        
  .شود آتش گشودند و باعث جاري شدن خون شد  خوانده ميميدان شهدا

هاي تانـك از بـين    گناه به وسيله تيراندازي يا زير چرخ       هزاران نفر از مردم بي     در ميدان ژاله  
اي از تـاريخ نبـرد        اين روز به عنوان صفحه    . اين روز به عنوان جمعه سياه نامگذاري شد       . رفتند

  .ثبت شدبود، چنين روزي كه يادآور قرباني كردن جانها به خاطر آزادي  ملت ايران و هم
 بـه نمـايش     چند روز پيش فيلمي تحت عنوان آزادي ايرانيان در فستيوال فيلمهـاي مـسكو             

اين فـيلم حـاوي منـاظري از    . شده بوددر اين فيلم دورنماي حقيقي انقالب ضبط     . گذاشته شد 
هـاي سـرخ كـه شـبيه خـون            شماري سنگ قبرهاي تازه، گـل       قبيل گورستان جايي كه تعداد بي     

ها به خاطر آنهايي كه جان خود را          كندند و بچه    باشند، و زنهاي گريان كه موهاي خود را مي          مي
  .كردند ه ميبه خاطر استقالل مملكت پس از سالهاي سال از دست داده بودند گري
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گفتنـد مـرگ بـر شـاه، اسـتقالل،            زنان و مرداني كـه مـي      . گزارشها از شهرهاي مختلف بود    
شاه با چشماني   . هاي آينده ضبط شده بود      خارجي گورتو گم كن و مناظر ديگري كه براي نسل         

كه اطراف او را مـردان دربـاري كـه وفـاداري         . زده و ترس از انتقام نشان داده شده بود          وحشت
دادند، دست كسي كه مـسئول كـشتار دههـا هـزار نفـر از                 را با بوسيدن دست او نشان مي      خود  

خواستيم اطمينان بدهيم     باشد، بعد از ديدن اين فيلم، مي        بهترين دختران و پسران ملت ايران مي      
ايـن ملـت يـك انقـالب        . كه از دست دادن اين همه قرباني كاري عبث و بيهوده نبـوده اسـت              

  .ضدامپرياليستي انجام داده ب جهاني و يك انقال
العـضو داده، شايـسته       شماري قربـاني و نـاقص       ملتي كه به خاطر آزادي در گذشته تعداد بي        

شـد    داد نمـي    فيلم براي آزادي كه حوادث دوران انقالب را نشان مي          .باشد  بهترين سرنوشت مي  
توانستند جلوي     نمي ديدند  بيشتر كساني كه فيلم را مي     . بدون درد و هيجان به تماشايش نشست      

گريه خود را بگيرند و در عين حال يك احساس دوستي صميمانه و همبستگي و احترام بـراي                  
ولي در دل كساني كه خود در جريان حوادث         . يافتند  ايران و تالشش در راه عدالت در خود مي        

 و چـه    گذشـت   كـرد چـه مـي       هايي بودند كه فيلم آنها را بازگو مـي          آفرينان حماسه   بوده و نقش  
انـد و     هنوز امپرياليستهاي داخلي و ارتجاعيون دست از سنگرهاي خود نكـشيده          . احساسي بود 

آنها از هيچ كوششي براي دست يافتن به راه و طريقي براي جلوگيري از ساختن ايراني آبـاد و                   
ايجاد برخورد ملي و مذهبي بين گروههاي مختلف مـردم و كوشـش             . دريغ نخواهند نمود  آزاد  

. امن زدن و گسترده نمودن احساسات ضدكمونيستي و ضدروسي از روشـهاي آنهاسـت             براي د 
كنند مهم ايـن اسـت كـه آنهـا قـادر بـه برگردانـدن                  اما مهم نيست كه تا چه اندازه كوشش مي        

  .چرخهاي تاريخ نخواهند بود
 شهريور در ايران روز عزاي ملي اعالم شده اجازه ندهيد كـه روزي ديگـر شـبيه آن در                    17

  .يخ ايران پيدا شود و اجازه ندهيد جمعه سياه تكرار گرددتار
  

  322سند شماره 
  1358 شهريور 22 ـ 1979 سپتامبر 13  استفاده محدود اداري

  سي.  واشنگتن دي،المللي سازمان ارتباطات بين: به  10040 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   در شيرازآمريكاانجمن ايران و : موضوع

 بازديد به    از شيراز  9/9 و   8/9ي در روزهاي    گاف  اي مك    منطقه مأمورو  وابسته مطبوعاتي    -1
مشاهدات .  را بررسي نمايند    در شيراز  آمريكا -انعمل آوردند تا مشكالت مربوط به انجمن اير       

  :شود و پيشنهادات ما ذيالً ارائه مي
اكنون و از ماههاي قبل، توسـط مجاهـدين     هم در شيرازآمريكا ساختمان انجمن ايران و    -2
 چپگـرا  كـه يـك گـروه        مجاهـدين خلـق   .  تصرف شده است و هنوز در اختيار آنان است         خلق

قبل از تصرف كامل آن، . نمايند   استفاده ميهستند از اين ساختمان به عنوان ستاد خود در شيراز   
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ت اساسي بـه طبقـات اول و دوم آن          ساختمان چندين بار مورد تهاجم قرار گرفته بود و خسارا         
 دالر تخمـين زده شـده بـود، ولـي مـا      60000مخـارج تعميـرات اوليـه حـدود         . وارد آمده بود  

ما ارزيـابي روشـني از ميـزان        . اند  ايم كه مجاهدين تعميراتي در ساختمان به عمل آورده          دريافته
يزات توسـط مجاهـدين     وسائل و تجهيزات باقي مانده در ساختمان نداريم ولي مقداري از تجه           

هـا قبـل از تـصرف         ها و مقداري از تجهيزات كالس       ضبط صوت . اند  به محل ديگري برده شده    
 بـرده شـده و در آنجـا نگهـداري        ساختمان به انبار منـزل يكـي از كاركنـان انجمـن در شـيراز              

  .شوند مي
به وزيران كار و دادگـستري      ) كه كليه آنها بيكار هستند     (آمريكا - كارمندان انجمن ايران   -3

ظـن زيـادي   . مانده و حقوق بازخريدي خود را دريافت نماينـد      اند تا حقوق عقب     شكايت كرده 
حل ديگري يا دادخواست متقابلي       در صورتي كه راه   (رود كه وزير دادگستري تصميم بگيرد         مي

انتظـار  .  مطالبـات كاركنـان بـه فـروش رسـاند          ساختمان را براي پرداخت   ) وجود نداشته باشد  
  .رود كه يك تا دو هفته ديگر حكم صادر شود مي

از سوي ( در حال حاضر وجود ندارد و مدير دروس         آمريكامديره انجمن ايران و      هيأت   -4
نجمـن را، بـه عهـده       هـاي ا    كند و مسئوليت      تقريباً با وجهه قانوني عمل مي     ) مديره هيأت   رئيس
مديره و مدير اجرايي قـانوني، حـساب بـانكي انجمـن غيرقابـل اسـتفاده        هيأت  در غياب . دارد
تواند مانعي در مقابل اختيارات وزيـران در فـروش سـاختمان و                 اين موضوع، ظاهراً نمي   . است

  ).كه تقريباً كامالً بهاي آن معادل صدها هزار دالر پرداخت شده است(زمين آن شود 
 بـه طـور      ما در منطقـه بـا كاركنـان و يـك وكيـل در شـيراز                مأمورو  وابسته مطبوعاتي    -5

آنهـا ابتـدا مـأيوس      ). مديره بـود   هيأت   كه يكي از اعضاي رسمي    (اند    غيررسمي مالقات نموده  
بودند، ولي خيلي سريع با اين تصور كه به زودي كارهاي انجمن از سر گرفته خواهد شـد، بـه              

مـشي بـراي از سـر گـرفتن           ما خطوط كلـي خـط     . مند گرديدند     جان آمدند و به مسئله عالقه     هي
كارمنـدان پيـشنهاد    . فعاليت مجدد انجمن را كه مورد قبول كارمنـدان بـود، مـشخص نمـوديم              
ادخواست ، د آمريكا -نمودند كه در صورت امكان از سر گرفتن مجدد كارشان در انجمن ايران            

  .اعالم خسارت خود را پس خواهند گرفت
كـه  (مديره و انتصاب يك مـدير اجرايـي ايرانـي            هيأت    پيشنهاد ما شامل تشكيل سريع     -6

اسـتفاده از مـدير اجرايـي موجـب         . گرديـد   مـي ) احتماالً همان مدير دروس فعلي خواهد بـود       
امتيـاز را دارد كـه در       همچنين ايـن    . گردد  جويي در پرداخت يك حقوق اضافي ديگر مي         صرفه

تواند بـسيار     جو موجود و طبيعت جامعه ايراني، يك نماينده رسمي ايراني از سوي انجمن، مي             
يي را در آينـده و شـرايط مناسـب،          آمريكازمان با آن موضع يك مدير اجرايي          هم. كارساز باشد 

  .حفظ خواهد نمود
مـديره انجمـن ايـران و        هيـأت    و ( ما بعداً پيشنهاد كرديم كه وكيل دائمي مـا در تهـران            -7
 پرواز نمايند تا مشكالت حقوقي را حل كننـد، بـه آنهـا در بازسـازي انجمـن             به شيراز ) آمريكا
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كمك نمايند و مطمئن شوند كه دادخواست حقوقي در مورد واگذاري مجدد ساختمان به آنهـا                
مـديره قـانوني يـا       هيأت   قسمتي از نابساماني كنوني به علت عدم حضور يك        . (نيفتدبه جريان   

  .) در محل است كه ساختمان به وي تحويل گرددآمريكامدير انجمن ايران و 
اي بـين دولـت و        اين مسئله جداگانـه   ( اگر ساختمان در مدت زمان كوتاه تحويل نشود          -8
از آنجـايي كـه     . ، برنامه اين خواهد بود كه از تسهيالت استيجاري اسـتفاده شـود            )ها است   چپي

 داراي اعتبار است و بازار تدريس زبان انگليسي اميدوار كننده است، لـذا             آمريكاانجمن ايران و    
 بتواند درآمد الزم بـراي شـروع كـار مجـدد را     شيرازي آمريكارود كه انجمن ايران و      تصور مي 

عالوه بر اين انجمن در حساب بانكي بالاستفاده خود مبالغي دارد كه اگر كاركنان              . تأمين نمايد 
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد آن دادخواست اعالم خسارت خود را پس بگيرند، مي

 به صورت اعتبـار     1979 دالر در سال     8500 مبلغ   تهراندر  المللي    بينارتباطات  سازمان   -9
در .  در بانك دارد كـه هنـوز برداشـت نـشده اسـت              در شيراز  آمريكامالي براي انجمن ايران و      

  در تهـران   ريكـا آم -مديره قانوني در محل تصميم داشتيم كه آن را به انجمن ايران            هيأت   غياب
 در  آمريكا براي حسابهاي قانوني انجمن ايران و        اين مبلغ توسط انجمن تهران    . اختصاص دهيم 

و تجهيـزات الزم از آن      له خواهد شد تا آنها براي مخـارج اوليـه، وسـائل آموزشـي               ا حو شيراز
  .استفاده نمايند

 در  آمريكـا  يك شهر بسيار مهم است، و ما معتقديم ادامه فعاليت انجمن ايران و                شيراز -10
انجمـن  .  ايفـاء نمايـد     ايران -تواند نقش مؤثري در بازسازي روابط بين اياالت متحده            شيراز مي 

بازده بسيار خوبي در مدت بيست سال خدمت خود داشته و در سـالهاي آخـر كـامالً خودكفـا             
  . بوده است
تواند توسط ايرانيان حل شود، ولـي حـضور مـستقيم ايـاالت                  و مشكالت جاري مي    مسايل

  .ساز است نوشت در پشت صحنه و كمك و مشاورت به آنها حياتي و سرمتحده
دانيم    كارهاي خود را از سر گيرد، ما مي         در شيراز  آمريكا با فرض اينكه انجمن ايران و        -11

بـراي  )  دالر در سـال 17000بـه طـور رسـمي    ( در ادامه تأمين كمكهاي مـالي     USICAكه نقش   
 كار ما را به صورت همكاران قابل اطمينـان معرفـي            اين. حقوق مدير اجرايي، الزم خواهد بود     

خارج از آن قسمت از درگيري مـستقيم مـا كـه خيلـي كـم             (گردد    كند و موجب نفوذ ما مي       مي
يي باقي خواهـد  آمريكادهد كه مدير اجرايي همواره يك       و به ما اين اطمينان را مي      ) خواهد بود 

مين وسائل كمك آموزشي بـه آنهـا كمـك و           ما همچنين آماده خواهيم بود كه در مورد تأ        . ماند
 در  آمريكـا به انجمـن ايـران و       الكترونيك  ما براي امور مشورتي يك متخصص       . مشاوره بدهيم 

  . خواهيم نمودمأمور تهران
انـد و مـشتاق كمـك بـه            توجيـه شـده     اكنون كامالً  آمريكا -مديره انجمن ايران   هيأت   -12

  . هستندسازمان مشابه خود در شيراز
    گريوز                                                                         . تقاضاي موافقت داريم-13
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  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10113 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ها مشكالت بازگشايي دانشگاه: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 گزارشهايي دريافت كرده است كـه اگـر دانـشگاهها بـه             سفارت به طور مداوم   :  خالصه -2

كند، هر چنـد      راستي باز شوند از وجود مشكالتي در صورت بازگشايي دانشگاهها حكايت مي           
صـورت  )  سـپتامبر  24-دوم مهر ( اصرار كرده است كه اين بازگشايي در موعد مقرر           كه خميني 

 از نظر مـديريت در وضـع نـامطلوبي     روشن است كه دانشگاههاي عمده تهران  بگيرد، اما كامالً  
قرار دارند و از نظر سياسي با ناآراميهايي روبرو هستند، اگر دولت موقت ايران احساس كند كه                 
توانايي كنترل دانشگاهها را ندارد، در آن صورت به اعتقاد ما بازگشايي آنها به تعويـق خواهـد                  

  .پايان خالصه. تاداف
يت خـود، شـايعاتي در خـصوص        مأمور در طول ماه گذشته، مقامات سفارت در ضمن          -3

مشكالت قابل تصوري كه بعد از بازگشايي دانشگاه در اواخر سپتامبر بـه وجـود خواهـد آمـد                   
گيرنـد كـه چـون         مبهم هستند و از اين احساس سرچشمه مي        ها معموالً بيني اين پيش .اند شنيده
افتتاح مـدارس زمينـه     ) بنابراين امسال نيز  ( گذشته در همين زمان اغتشاشاتي وجود داشت         سال

 فـراهم خواهـد سـاخت و يـا ميـداني بـراي مناقـشات                هايي را بر عليه دولت خمينـي        شورش
انجا پـيش رفتـه     شايعات تـا بـد    . آوردچپگرايان و هواداران گروههاي اسالمي به وجود خواهد         

 از بعضي منابعشان شنيده بودنـد       المللي ارتباطات   بودند كه در هفته گذشته كارمندان آژانس بين       
 براي تكذيب اين شـايعات طـي   اهللا خميني ظاهراً آيت. كه مدارس تا سال آينده باز نخواهد شد   

كـرد،    كه در تاريخ هفتم يا هـشتم سـپتامبر ايـراد       سخنراني براي يك مدرسه مذهبي در قم       يك
 ايجـاد كننـد تـا       سعي دارنـد اغتـشاشاتي در دانـشگاه تهـران         » ها  بعضي«خاطرنشان ساخت كه    

 دانـشگاه تهـران   . ه دانشگاهها گـشوده خواهـد شـد       كرد ك  تأكيد   ولي خميني . دانشگاه باز نشود  
  . اعالم كرده است)  سپتامبر24(رسماً بازگشايي خود را در دوم مهرماه 

 طبق اظهارات منابع سفارت، دانشگاههاي ايران از نظر اداري و سياسي در وضع بـسيار                 -4
انـد،    نات ورودي دانشگاهها شركت كـرده      نفري كه در امتحا    500000از حدود   . بدي قرار دارند  

شدگان دوره جديـد تـاكنون اعـالم نـشده            اسامي پذيرفته .  نفر جا وجود دارد    40000تنها براي   
هـاي تحـصيلي مـشخص نيـستند و           رشـته . انـد   است و بسياري از استادان كشور را ترك گفتـه         

 به گريبان هـستند     هاي خودسر و نافرمان مدارس خود دست        رؤساي جديد دانشگاهها با كميته    
شـود    مـواردي كـه ذيـالً بـدانها اشـاره مـي           . و يا با گروههاي رقيب سياسي سـر و كـار دارنـد            

  :ايم كه ما از آنها اطالع پيدا كردهاست اي  هايي از مشكالت ويژه نمونه
 و فداييان   لقدانشگاه تهران در مدت انقالب مركز فعاليتهاي مجاهدين خ        :  دانشگاه تهران  -5
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ي اهللا طالقان   بسياري از دانشجويان آيت   .  بوده و اين دو گروه هنوز هم در آنجا فعال هستند           خلق
  با اتكاء به نفوذ بازدارنـدگي طالقـاني   آورند و شايد خميني     را رهبر شخصي خود به حساب مي      

 كنترل دولت موقت ايران بر روي       با مرگ طالقاني  . بود كه اعالم كرد دانشگاهها باز خواهند شد       
بنـدي و     ها به وضوح با دسـته       دهدانشك .دانشگاه بايستي از اطمينان كمتري برخوردار شده باشد       

 يـك شـوراي     بر اسـاس گزارشـهاي مطبوعـات، دانـشگاه تهـران          . اند    عدم اطمينان شكل گرفته   
 نفـر از كاركنـان و دانـشجويان عامـل سـاواك             175پاكسازي دارد كه تاكنون متوجه شـده كـه          

دازند و در يك مورد، حدود يك هفته پـيش،       پر  دانشجويان با استادان خود به مقابله مي      . اند  بوده
خواستند در امتحانات شركت       دانشكده پزشكي با تحصن دانشجوياني روبرو شد كه نمي         رئيس
  .كنند

اي شوراي مـستقلي تـشكيل داده         هر بخش و دانشكده   ) پهلوي سابق  ( در دانشگاه شيراز   -6
 فعلي دانشگاه، هر چند كه از احترام همه گروهها برخـوردار            رئيس دكتر هوشنگ مهريار  . است

شود كه شكاف       چنين استنباط مي  . تواند دانشگاه را به طور مؤثر اداره كند         است، با اين حال نمي    
بين گروههاي دانشجويي چپ و اسالمي ممكن است دانشگاه را فـرا بگيـرد و حتـي بـه يـك                     

  .درگيري آشكار بيانجامد
كارمند سياسـي سـفارت، حـدود يـك هفتـه پـيش، بـا يكـي از اسـتادان                    :  دانشگاه ملي  -7

وي دانشگاه را در . ، گفتگوي طوالني به عمل آورد غرب در دانشگاه ملي   تحصيلكردهروشنفكر  
صميم گرفته است كـه   دانشگاه ترئيسكرد و گفت كه     آستانه يك آشوب تمام عيار توصيف مي      

استاد مذكور اخيراً بـه دانـشگاه اطـالع          .بازگشايي دانشگاه را تا يك ماه ديگر به تعويق بيندازد         
تواند در چنين شرايطي تدريس كند و قصد دارد با اسـتفاده از مرخـصي بـه                   داده است كه نمي   

تـر از آن اسـت كـه بتوانـد بـا              طبق اظهارات وي، مديريت جديد دانشگاه ضعيف      .  برود آمريكا
گفت كه اكثر استادان كشور را ترك         او مي .  انضباط مقابله كند    هاي رقيب و دانشجويان بي      كميته
ها اغلـب     به گفته استاد يادشده كميته    . اند و پيدا كردن جانشين براي آنها كار مشكلي است             كرده
وي گفـت دانـشجويان مـذهبي       . خواهند كه اشخاص فاقد صالحيت به كار گمـارده شـوند              مي
ترين گروه دانشگاه هستند و ميل دارند از توسل به اقدامات سخت و مرعوب                گرا قدرتمند راست

گروه مذهبي عمدتاً از دانشجويان شهرستاني تشكيل يافته       . كننده بر عليه چپگرايان استفاده كنند     
وي گفـت  . كي كرده بودند  زده تهراني همكاري نزدي     است كه اوايل با دانشجويان ليبرال و غرب       

آنهـا كـم كـم بـه ايـن          . انـد     كه اكثر دانشجوياني كه براي انقالب جنگيده بودند سرخورده شده         
اند و بـه همـين دليـل بـسيار             اشتباه بدي مرتكب شده    واقعيت رسيدند كه با حمايت از خميني      

كـه اكثـراً   ( كـه در حاليكـه بعـضي از ايـن دانـشجويان          كند  اين استاد تصور مي   . آشفته خاطرند 
 خواهنـد پيوسـت     براي رويارويي با راستگرايان مذهبي به فداييان خلق       )  هستند مجاهدين خلق 

                                                     .ولي اكثر آنها كه هنوز مذهبي هستند در خانه خواهند ماند و وارد عمل نخواهند شد
  لينگن
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   واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10114  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  10113تهران : مرجع

  سردرگمي در مدارس ايراني: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
سردرگمي قابل توجهي درباره    )  سپتامبر 23( با فرا رسيدن سال جديد تحصيلي در ايران          -2

البتـه بيـشتر ايـن حالـت        . خـورد   سرنوشت محصلين ايراني در اين سال تحصيلي به چشم مـي          
هميشه يك ماه قبل از افتتـاح مـدارس و شـش هفتـه بعـد از آغـاز       . سابقه نيست   رگمي بي سرد

ريزيهاي جديد، جلب معلمين تازه، محـصلين جديـد و مقـررات              رسمي آنها تالش براي برنامه    
  .گردد جديد آغاز مي

 ليكن امسال بر همه مشكالت مذكور، بحران سياسي انقالب و اين شايعه كـه بعـضي از         -3
حتـي  . نيز افزوده شده است   ) رجوع شود به تلگرام مرجع    (اهها آغاز به كار نخواهند كرد       دانشگ

اگر همه مدارس نيز باز شوند باز يك مشكل ديگر وجود خواهـد داشـت و آن سـردرگمي در                    
ايجاد يك محتواي اسالمي در اين نظام تحصيلي خواهد بود كـه در زمـان شـاه شـديداً داراي                     

حتي شايع است كه اسـتعفاي وزيـر آمـوزش و پـرورش دكتـر               . استمحتواي غيرمذهبي بوده    
 نيز به اين علت بوده است كه وي نتوانسته با اين مشكالت برخورد نمايد و جوابگوي           شكوهي

  .فشار دائمي رهبران مذهبي براي هر چه بيشتر اسالمي كردن محتواي مدارس باشد
اي در يكـي از       مقالـه . هـا و متـون درسـي وجـود دارد           برنامـه  شايعاتي نيز درباره تغييـر       -4

 را  مطبوعات فارسي زبان اظهار داشته است كه معلمين غيرمـسلمان اجـازه تـدريس در شـيراز                
اين مقاله روز بعد اين تبصره را اضافه كرد كه معلمين كه جزو اقليـت هـستند                 . نخواهند داشت 

چـه مـسلمان و چـه       (ود را داشته باشند، بلكه هر كسي كه         نبايد ترس از دست دادن شخص خ      
اصول انقالب اسالمي را رعايت نكند از مدرس بودنش جلوگيري به عمل خواهد             ) غيرمسلمان

  . آمد
تـا ده سـال     .  تناقضاتي نيز درباره مدارس مختلط، روپوش دختران و مذهب وجود دارد           -5

جود داشت و در مدارس دخترانـه، روپـوش         قبل فقط يك يا دو مدرسه مختلط در تمام ايران و          
دختران از جنس اورمك بود كه پارچه ارزان خاكستري رنگـي اسـت كـه بـا وجـود ايـن كـه                       

ده سال قبل از    . ساخت  جذابيت خاصي نداشت، ولي تفاوت ميان فقير و ثروتمند را آشكار نمي           
هـاي    راي برنامـه  انقالب رشد سريعي در ايجاد مدارس نمونه، خصوصي، و دانشگاههايي كه دا           

كردنـد و اخـتالط در مـدارس و           جديد بودند و زبانهاي خارجي را به طـور فـشرده ارائـه مـي              
 و  ايـن مـدارس در تهـران      . دهنده يونيفورمها بود، آغاز شـد       شرايطي كه حذف كننده و يا تغيير      

ت پرداخـت مبـالغ را      تر كه اسـتطاع     شهرهاي بزرگتر استانها با استقبال شديد طبقه متوسط مرفه        
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  .تري برخوردار سازند، روبرو شد كردند كودكانشان را از تحصيالت پيچيده داشتند و سعي مي
-79سال تحصيلي   ). بقاياي گذشته پوسيده  (اند     بعد از انقالب اين مدارس طاغوتي شده       -6
ر، برد دچار يك آشـفتگي ديگـ         كه در حال حاضر در آشفتگي ناشي از انقالب به سر مي            1978

كه همانا عبارت است از اخراج مديران بسياري از اين مدارس و اسـتخدام مـديران و معلمـان                   
  .جديدي كه بتوانند عقايد انقالبي را در دانشجويان ايجاد كنند، شده است

بـود كـه    ) استعدادهاي درخشان (ترين اين مدارس انستيتو محصلين استثنايي          از طاغوتي  -7
روند   دختراني كه در حال حاضر به مدرسه مي       . شد  سابق اداره مي  به سرپرستي وزير دادگستري     

 بتن  تر از لباسي است كه در عربستان سعودي         بپوشند كه خيلي مسخره   » اسالمي«بايد يك لباس    
ظاهراً هيچ يك از پدر     . هاي بلند   آستينهاي بلند، جورابهاي بلند، پوشش كامل سر و يقه        : كنند  مي
  .اند حتي براي اين يونيفورمهاي جديد مدلي نيز انتخاب كنند درهاي ناراحت سعي نكردهو ما

 مشكل جداسازي دخترها و پسرها در مـدارس مـشكالت بـسياري را بـه وجـود آورده       -8
 ارائـه شـد مـدارس بـه جـاي ايجـاد كالسـهاي               9861 است و به طوري كه در گزارش تهـران        

اي   كـه مدرسـه   (، مدرسـه ايـران زمـين        در تهـران  . ورزنـد   تران امتناع مي  جداگانه از پذيرش دخ   
آنهـا سـاعات تفـريح را       . نداي جداسازي كالسها را ناديـده گرفتـه اسـت         ) انگليسي زبان است  

اند و سـعي بـر آن دارنـد تـا در طـول سـاعات تفـريح دختـران از پـسران جـدا                           كوتاهتر كرده 
دارد كـه آنهـا بـراي جداسـازي           علمين مدرسه ايران زمين اظهار مي     يكي از م  . نگاهداشته شوند 

كالسها از معلم كافي برخوردار نيستند، ولي خودش نيـز شـك دارد كـه بتواننـد بـا ايـن عـدم                 
مدارس يهودي شهر، به گفته يـك منبـع ديگـر، در حـال              . جداسازي مدت زيادي دوام بياورند    

  .جداسازي كالسها هستند
اي عادي چندان مطمـئن نيـستند سـعي دارنـد             سطي كه از نظام مدرسه     والدين طبقه متو   -9

به اين مـدارس  . كنند، ثبت نام نمايند  المللي كه هنوز هم كار مي       فرزندان خود را در مدارس بين     
نام مجدد محصلين مسلمان داده شده بود، ولي آنها اجازه داشتند كه محصلين جديد                اجازه ثبت 

نتيجه مضحك اين شده اسـت كـه بعـضي از والـدين             . بي بپذيرند خود را فقط از اقليتهاي مذه     
نـام    اند از رهبران اقليتهاي مذهبي گواهي كسب نماينـد كـه منـتج بـه ثبـت                  مسلمان سعي كرده  

بسياري از والدين طبقه متوسط كـه از آشـفتگي وضـع    . المللي گردد فرزندانشان در مدارس بين  
را جهت تحصيل به خارج بفرستند و كنـسولگري  اند، سعي دارند فرزندان خود    مدارس ترسيده 

  .با تعداد بسيار كثيري از محصلين متقاضي ويزاي خروج براي دوره متوسطه روبرو گشته است
آرامـش  . كننده باشد   تواند در بقاي دولت انقالبي تعيين        آنچه در مدارس اتفاق بيفتد مي      -10

 نشانه اين خواهد بود كه رژيـم در         منطقي در مدارس و توسعه يك نظام اسالمي درسي با دوام          
نظمـي و   از طرف ديگر، ادامـه بـي     . جامعه ايراني از مقداري تعادل و ثبات برخوردار شده است         

سردرگمي در مدارس باعث ايجاد نارضايتي در ميان آنهايي خواهد شد كه مايلند فرزندان آنهـا                
                                       لينگن       .نيز مانند طبقه متوسط از آموزش درستي برخوردار شوند
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  325سند شماره 
  1358 شهريور 26 ـ 1979 سپتامبر 17  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  10135 ـ سفارت آمريكا، تهران: از
  وزير ايران از بلوچستان ديدار نخست: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 فرمانـده    وزير كشور و فالحـي     وزير ايران، صباغيان     نخست  در يازدهم سپتامبر، بازرگان    -2

ايـن  .  بـه عمـل آوردنـد      اي را از سيستان و بلوچستان       جانبه يك روزه      نيروي زميني، بازديد همه   
بنا به اظهارات منابع متعدد، هدف از سفر هيأت         .  ديدن كردند   و زابل  هيأت از شهرهاي زاهدان   
زاي   ان عاليرتبه دولت موقت مستقيماً يكي از كانونهاي بـالقوه مـشكل           بازرسي اين بود كه رهبر    

  .مناطق ايلياتي را نظاره كنند
 به بلوچها و سيستانيها اطمينان داد كـه رفـاه و آسـايش آنهـا                 ضمن اين بازديد، بازرگان    -3

، مـساعدتهاي الزم    مورد توجه دولت موقت بوده و در نظر است براي رشـد اقتـصادي منطقـه               
 اين مطلب را يـادآور شـد كـه يكـي از              متعاقب بازگشت خود به تهران     بازرگان. صورت گيرد 

 اين بوده است كه مقامات حكومت مركزي با شرايط حاكم بـر              در بلوچستان  مسايلترين    جدي
  .استان آشنايي ندارند

» بـرادران افغـاني مقـيم سيـستان    « اظهار داشته است كـه        گزارشات جرايد، بازرگان    بنابر -4
بايست محل سـكونت خاصـي    وي اضافه نمود كه براي آنها مي   . ترين مشكل آنجا هستند     بزرگ

ـ      مـسايل در نظر گرفته شود، تا اينكه بتوانيم از عهـده            ولـي آنهـا   . رآييم اسـكان و تغذيـه آنهـا ب
  . بايستي كه در فعاليتهاي سياسي يا نظامي يا قاچاق اسلحه در طول مرز ايران شركت كنند نمي

از خداوند خواستاريم كـه بـرادران مـسلمان         « اظهار داشت    ، بازرگان در خصوص افغانستان  
ولـي  . ن و استقرار عدالت و امنيت در آن توفيق يابند         افغاني ما در تالش براي استقالل كشورشا      

در غير اين صورت دولت     . وجه در امور داخلي آنها دخالت نخواهد كرد         حكومت ايران به هيچ   
  .»تواند از سايرين بخواهد كه از دخالت در امورشان اجتناب نمايند  ايران نمي

 5000 تـا    4000ا عنوان نمود كه در حـدود         استاندار آنج   ضمن مسافرت مزبور، حريري    -5
گونه فعاليتي از خـاك ايـران عليـه           افغاني پناهنده اجازه اقامت در ايران داده شده، ولي آنها هيچ          

  .  ندارندافغانستان
ال  كه داراي جمعيت كم بوده و فقر و فالكت بر آنجا حاكم اسـت، در حـ              بلوچستان: نظريه

  . رسد حاضر نسبتاً آرام به نظر مي
نمايد كه مقامات دولت موقـت عمـدتاً بيـشتر درگيـر              بر اساس گزارشات جرايد، چنين مي     

قاچاق اسلحه و مواد مخدر و درگيريهاي قومي هستند تا اينكه در حال حاضـر وقـت خـود را                    
  .طلبانه نمايند مصروف تحركات جدي تجزيه

                        لينگن                           
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  326سند شماره 
  1358 شهريور 26 ـ 1979 سپتامبر 17  محرمانه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  10136 ـ سفارت آمريكا، تهران: از
  242149خارجه امور  ب ـ وزارت 6560الف ـ تهران : مرجع

  اوضاع تجاري رو به بهبود ايران ـ بخش اول: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
تالش آنهايي كه اينك قدرت را در ايران در دسـت دارنـد، بـراي بـه حركـت                   :  خالصه -2

يـك آگـاهي رشـد      . دهد   موقعيت را نشان مي    اي از   كننده  درآوردن اقتصاد، دوباره عالئم تشويق    
يابنده در ميان سياستگذاران وجود دارد مبني بر اينكـه ايـران تـا مـدتي نيازمنـد متخصـصين و                    

تجار آمريكايي با منافع فعلـي كـه در ايـران دارنـد همچنـان بـا                 .  خواهد بود  تكنولوژي آمريكا 
ها نـسبت بـه يـك         سريع به احساس عالقه ايراني    گيري دقيق تحوالت و نشان دادن واكنش          پي

  .پايان خالصه. برند روابط جديد سود مي
يك نيروي كـار كـه   .  اكنون همانند گذشته، اقتصاد ايران با مشكالت زيادي مواجه است       -3

 از هـم گـسيختگي سيـستم         تجربـه،   سياسي شده و معموالً فاقد مهارتهاي اساسي، مديريت بـي         
ل كرده و همينطور آنهـايي را كـه مـشغول تجـارت در اينجـا هـستند                  بانكي است، ايجاد مشك   

  . كنند همچنان دامنگير مشكالت مي
. هاي اخير به نوعي بهبود يافته است با اين وجود ما معتقديم وضع تجارت در ايران در هفته

كنيم اين وضع به موازات حركتهاي اخير براي تجديد سازمان اقتـصاد و بـويژه كـسب                   فكر مي 
عامل حياتي در ارزيـابي مـا ايـن         . به و اعتماد به نفس مديران جديد ايران بهتر خواهد شد          تجر

رسد بـه طـور        و مشاوران روحاني و غيرمذهبي وي به نظر مي         اهللا خميني   واقعيت است كه آيت   
ه نيـز بـه همـان ميـزان حـائز           اين نكت . اي در حال تحكيم اقتدار خويش در ايران هستند          فزاينده

اهميت است كه آنها آشكارا عالقمندند قدرت فوق را در جهت بازگرداندن ايرانيها به فعاليـت                
  .سازنده به كار بگيرند

 بـه چپگراهـا، اسـتهزاء علنـي روشـنفكران و محـدوديت عليـه                 حمالت اخيـر خمينـي     -4
اشـتباه  «عنوان اقـدامات مـردي كـه علنـاً گفتـه اسـت در نظـر نـدارد                   مطبوعات تا حدودي به     

خواهنـد    را در عدم استفاده از اسلحه انقالب بر عليه متحدين دوران آسايش كه مـي              » كارنسكي
  .نهضت را به مسير اهداف خودشان بكشانند، تكرار كنند

توانـد بـه عنـوان تحركـاتي بـراي           اگر چنين تعبيري درست باشد حوادث اخير در اينجا مي         
 خمينـي . بند عليه قانون اساسي و دولت در آينده نزديك نگريسته شـود   فرونشاندن انتقادات نيم  
تواند به نهادهاي جديد هيچ فرصتي بهتر از يك مخـالفي كـه تـا حـد                   آشكارا معتقد است نمي   

. شوند، بدهد   كه جهت اطاعت از قدرت به شدت موعظه مي        امكان خلع سالح شده و جماعتي       
اگرچه او آشكارا تا حـدودي      (اي گسترده برخوردار است         او ظاهراً در اين باره از حمايت توده       
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 را ناديده   مسايلثبات كردن همه اين       خواهيم زمينه بالقوه براي بي      كند و ما نمي     تراشي مي   دشمن
  ).بگيريم
 مكرر گفته است كارگران ايراني بايد بر سر كارها بازگردند، اينكه       در همين حال خميني    -5

ها و بانكهاي مربوطه بايـد خـدمات و امـور مـالي               مديران بايد مديريت كنند و اينكه وزارتخانه      
 جـادويي   در اينجا و جاهاي ديگر از عـصاي       . الزم براي يك اقتصاد رو به رشد را تأمين نمايند         

ايم كـه   هاي اخير ما شاهد پيشرفتهايي در بازسازي يك چارچوبي بوده     خبري نيست اما در هفته    
ها و برخـورد بـا        مقامات مختلفي اعتصابات، تحصن   . تواند هدايت گردد    در آن كسب و كار مي     

يجي اين مـسئله نتـا  . اند  محكوم كرده» بازيچه دست ضد انقالبيون بودن«ها را به عنوان     مديريت
 دو نفر آخوند اخيراً با مـديريت تمـاس          در يك مجتمع تحت مالكيت آمريكا     . دربر داشته است  

گرفته و اجازه خواستند با كارگران مالقات نمايند و سپس به آنها گفتند كه آنها مسئول هـستند                  
 بر عزل سه نفـر از       از وزارت كار  » پليس ويژه «در يك مورد ديگر     . تا با مديريت برخورد نشود    

 نقـش مـستقيم     حـداقل در تهـران    . كردند نظارت كردنـد     كارمندان كه مشخصاً مشكل ايجاد مي     
 و  بانـك مركـزي   . ها در كسب و كار و در نهادهاي دولتي به طور كلي كاهش يافته است                  كميته

 -انـد  اد يك ساختار انقالبي صحيح دوباره سـازماندهي شـده   كه به منظور ايج  -بانكهاي تجاري 
ها و بهبود كارآيي علناً مورد انتقـاد قـرار            ماندگي  به خاطر عدم تحرك سريع جهت جبران عقب       

اند اين امر جـاي         رسد به دولت انقالبي نزديك هستند به ما گفته          افرادي كه به نظر مي    . اند  گرفته
 براي تحمل رياضت را نبايد به معناي رشـد مخالفـت دانـست و      تقاضاي خميني : تعجب ندارد 

  .در اسالم چيزي غيرقابل رقابت با يك اقتصاد ديناميك وجود ندارد
در حاليكـه مـا هـيچ       .  ما همچنين نسبت به اهداف اقتصادي رژيم جديد اميدوار هستيم          -6

 و مـشاورانش  خمينـي . ي كه اعالم شده كارايي داشته باشـد اطميناني نداريم اين سياستها آنچنان   
  :گويند ايران بايد آنها مي. رسند دارند مسئول به نظر مي  هنگامي كه موارد ذيل را اعالم مي

   بر توسعه بخش خصوصي تأكيد كند؛-
   بر خودكفايي تأكيد نمايد؛-
  چك براي تأمين نيازمنديهاي مردم را درك كند؛كنندگان كو  اهميت توليد-
   نوآوري را تشويق كند؛-
  كاري را به حداقل برساند؛  بي-
   بر ارزش افزوده در صنعت ايران تأكيد كند؛-
  . عدم تمركز در فعاليتهاي اقتصادي را توسعه دهد-

هـاي بزرگتـر در برخـي شـرايط كـامالً             همچنين شواهدي در دست است كه ارزش پـروژه        
ايم قراردادهاي منعقده با شركتهاي آمريكايي در         همچنان كه گزارش كرده   . غيرقابل تقدير نيست  

هاي بزرگ   اخيراً در حال پيشرفت است و پروژه   مورد يك پااليشگاه نفت و مجتمع تصفيه مس       
حلـي    تر بـه عنـوان راه       هاي بزرگ   زش پروژه ار. ها به تصويب رسيده است      ها و ژاپني    با ايتاليايي 
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براي اشتغال به كار تعداد زيادي از مردم آشكارا مورد توجه طراحـاني قـرار گرفتـه اسـت كـه                     
بـه عنـوان راهـي بـراي افـزايش درآمـدهاي            ) در هنگام كسري بودجه زياد    (صنايع كوچك را    

  . بينند مالياتي مي
هـاي حفـظ اشـتغال در ايـران حـداقل             وژههمچنين به اين موضوع توجه شده كه امروزه پر        

هاي خارجي است، چنانچه قرار باشد عالوه بـر ايجـاد كـار صـرف، در                  مستلزم برخي ورودي  
اين امر به ويژه در رابطه با امـوري همچـون پتروشـيمي و    .  خالص ملي نيز سهيم باشند  سرمايه

  .توسعه ذخاير نفت و گاز صحت دارد
 در ايـران    جاري داللتهاي مستقيمي از لحـاظ منـافع آمريكـا          اين نشانه از بهبود اوضاع ت      -7
 براي اتخاذ اقدامات جدي جهت حفظ كنترل مركزي بر جمعيـت نـاهمگن              تمايل خميني . دارد

. گـردد  طلبانـه مـي   ايران، باعث كاهش تهديد عليه تماميت ارضي ايران از ناحيه تحركات تجزيه      
واردات غذا، دارو و تا حدودي مواد خام صنعتي از طرف او و تـالش بـراي افـزايش اشـتغال                     
نمايانگر درك جدي اين مسئله است كه درآمدهاي نفتي در حد فعلي حـداقل حيـاتي خواهـد                  

تالش در جهت تجديد عالئق با تجـارت     . رود صادرات نفت ادامه يابد      بود و بنابراين انتظار مي    
دهـد كـه      براي كسب مواد مورد نياز و تكنولوژي نشان مي        ) هاي زياد   امل آمريكايي ش(خارجي  

درآمدهاي نفتي ايران احتماالً تا حد زيادي هزينه خواهد شد تا اينكه ذخـاير جـاري مربوطـه،                  
 وجـود   ها به سوي آمريكا     و شانس خوبي براي ما جهت جذب آن هزينه        . (گذاري گردد   سرمايه
 مـا    اي ميان نيازها به نفت ايران و نياز ايران به تكنولوژي و تجربـه                به هر حال يك موازنه     )دارد

 در زمينـه  ما نبايد در اين موضوع شك كنيم كـه اهـرم بـسيار كمـي عليـه خمينـي            . وجود دارد 
ها و روشـهاي مـا بـه شـدت            گيزهاو و مشاورانش معموالً نسبت به ان      . المللي داريم   سياست بين 

و در اكثر حوادث به وسيله حمله به ما همـواره مـشكالت سياسـت داخلـي را                  (مظنون هستند   
ما گاهي اوقات قطعاً با انتقاد عمومي مواجه خواهيم شد و در روابط دوجانبـه       ). سازند  آسان مي 

، جنـوب   ميانه شمالي انتظار كمي درباره همكاري در زمينه مسايل سياسي كليدي در امور خاور           
تجار شاغل در اينجا بايد آماده تعابير ضـدآمريكايي كـه قطعـاً اسـتمرار خواهـد                 . و نفت داريم  
  .داشت، باشند

كنيم تجار آمريكايي به اين نكات توجه كننـد و از آنهـا    به هر حال ما پيشنهاد مي :  نظريه -8
توانند با دادن پاسخ مثبت به احساس عالقه ايرانيهـا از             ني مي ما معتقديم تجار ايرا   . غافل نشوند 

منافع خود محافظت كرده و آن را توسعه بيشتري دهند، با انجام اين كار آنها بايد خود را آماده                   
يعنـي اينكـه خودشـان را در رابطـه بـا منـافع رژيـم در                 » توقعات كمي داشته باشـند    «كنند كه   
اطمينان به نفس و عدم تمركز شـده و اينكـه بايـد بـه خـاطر                 هايي عرضه كنند كه باعث        پروژه

 هوشيارند عليرغم آنكه انقالب بـراي       بسپارند كه ايرانيها نسبت به نيازشان جهت اتكا به آمريكا         
 -تفاهم نشان دهند    نيت و حسن    آنهايي كه حسن  . كمتر وابسته كردن ايران به خارجيان نبرد كرد       

 در آينده در صورت تداوم وضعيت تجارت به سوي يك           -يل به كمك هستند   و به نظر برسد ما    
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  .وضعيت خوب، محسوب خواهند شد
 متن پيشنهادي براي رهنمودهاي وزارتخانه دربـاره تجـار در بخـش دوم ايـن گـزارش                  -9

                        لينگن                                                                                  .خواهد آمد
  

  327سند شماره 
  1358 شهريور 26 ـ 1979 سپتامبر 17  بندي بدون طبقه

  سي.  ديوزارت امور خارجه، واشنگتن: به  10137 ـ سفارت آمريكا، تهران: از
  بهبود جو تجاري در ايران؛ قسمت دوم ـ رهنمود به تجار: موضوع

بندي براي تجار آمريكـايي در خـصوص           ما نكات ذيل را به عنوان راهنماي بدون طبقه         -1
ها درباره قراردادهـاي برجـسته پيـشنهاد          بازگشت به ايران جهت از سرگيري مذاكرات با ايراني        

  . كنيم مي
 و اكثـر   وضـعيت امنيتـي در تهـران   1979 و اوايـل    1978ر پي دوره انقالب در اواخر        د -2

به استثناي مـسدود    .  به نحو قابل توجهي بهبود يافته بود       1979شهرهاي بزرگ ايران تا تابستان      
ا كردن گاه و بيگاه خيابانها و در مقرهاي كميته محلي، مردان حامل سـالح كمـابيش از خيابانهـ              

وضعيت ترافيك حتي در ساعات عصر روز قبل مثالً تا اواسط شب در برخـي منـاطق                 . اند  رفته
اوضاع امنيتي در سفارت بهبود يافتـه و در اواسـط سـپتامبر بيـشتر بخـشهاي                . عادي بوده است  

به هر صورت روند    . باشد  سفارت شامل بخش تجاري تقريباً به شكل عادي مشغول فعاليت مي          
  .وز تكميل نشده و اوضاع هنوز حالت گذرا داردقانون اساسي هن

اند،    اگرچه فقط چند تن از تجار آمريكايي تا اوايل سپتامبر براي اقامت به ايران بازگشته               -3
به استثناي يك يا دو مورد، اين تجـار از          . اند    تعدادي براي مذاكره با مشتريانشان مراجعت كرده      

آنها همتايان ايرانـي خـود را بـسيار مـشتاق از            .  هستند استقبالي كه از آنها به عمل آمده خرسند       
  .اند  سرگيري تماس و مذاكره جهت شروع فعاليتهاي عادي يافته

 ضرورتي به گفتن ندارد كه بازگشت شـركتهاي آمريكـايي بـه ايـران بـدون مـشكالت                   -4
و اينكه  . تجار آمريكايي نبايد فراموش كنند كه در ايران يك انقالب رخ داده است            . نخواهد بود 

 يك مشخصه انقالب ضدآمريكايي بدون آن بوده و رژيم گذشته را به عنوان ابزار دست آمريكا               
تجار آمريكايي بايد آماده زندگي كردن با چيزي باشند كـه بعـضي اوقـات                .آورد  به حساب مي  

 كه قراردادهـا    هاي شديد انقالبي بوده و اينكه ممكن است شامل حمالت به روشي باشد              لفاظي
اند، آنها همچنين بايد متوجه باشند كـه دولـت جديـد دريافتـه و آن را                   با توجه بدان اعطا شده    

دارد و    اعالم كرده است كه نيازمند متخصصين فني است كه دنيـاي پيـشرفته آن را عرضـه مـي                  
ارد و يـا    هايي را كه اخيراً به خوبي در حال پيشرفت هـستند، كنـار بگـذ                تواند بيشتر پروژه    نمي

هـاي    اين امر شامل جنبـه    .  دارند، قطع كند   روابطي را كه بيشتر شركتهاي ايراني با صنايع آمريكا        
. نياز به قطعـات يـدكي وجـود دارد   . شود   با ايران مي   صرفاً تجاري و نظامي روابط سابق آمريكا      



 روزشمار انقالب اسالمي  

 

673

 تا اين صنايع به فعاليت ادامه داده و مـسئله           چندين مجتمع صنعتي ايران نيازمند قطعاتي هستند      
اشتغال نيروي كار آنها حفظ شود و چندين پروژه اصلي در حال تكميـل شـدن بـراي توسـعه                    

  .اقتصادي ايران ضروري هستند
كننــدگان فــصلي   در حاليكــه تجارتهــاي بــزرگ در بيــشتر مــوارد هــدايت كننــده تهيــه-5

 بد سازماندهي شـده يـا حتـي           و اكنون هم بعضاً    -هاي اصلي محلي براي صنايع هستند       ورودي
  .كنند، هنوز مشكالت جدي در بخش بانكداري نيز وجود دارد كه بايد مرتفع گردد  فعاليت نمي

با توجه به بعضي موارد دستگيري اسالف خود، در شرايط فعلـي بـدون وجـود                ) تجار (-6
ميلـي بـه      ايـن بـي   . فعاليت هستند ميل به     اجماعي از ناحيه كليه عوامل ساختار جديد قدرت بي        

تجـار بايـد صـبور      . كنـد   گاه وظيفه آساني نبوده، پيچيده مي       عالوه مذاكرات را در ايران كه هيچ      
بوده و اين عامل را درك كنند و بايد متوجـه باشـند كـه آنهـا فقـط از همتاهـاي ايرانـي خـود                      

  .توانند زياد متوقع باشند مي
ورد با آنهايي كه در پستهاي مديريتي سـطح بـاال نـسبتاً              اين مسئله به ويژه در مورد برخ       -7

بيشتر اين مديران جديد باهوش و قطعاً آدمهاي مشتاقي هستند، اما           . جديد هستند، صحت دارد   
المللـي بايـد توضـيح داده شـوند و در      قراردادهاي پيچيده و فعاليتهاي تجارت بين . اند  تجربه  بي

مذاكرات نيز بعضاً به فارسي باشد حتـي        . سي ترجمه گردند  اكثر مواقع اسناد بايستي به زبان فار      
تجـار بايـد مهيـاي آوردن متـرجمين قابـل           . اگر مقامات ايراني مربوطه انگليسي صحبت كننـد       

  .اطمينان و كارآمد در هنگام مالقات با مقامات سطح باالي ايراني باشند
. آمريكـايي بـوده اسـت      سفارت فعاالنه درگير مذاكرات زيادي براي بازگردانـدن تجـار            -8

قراردادهـا عليـرغم آنكـه      . موضع ما اين است كه دو طرف بايد آماده مذاكرات سـازنده باشـند             
وقتي يـك يـا دو      . گردند، بايد محترم شمرده شوند      امضاء مي » اعتبار    رژيم بي «اكنون توسط يك    

 اقـدامات   طرف بخواهد تغيير عقيده بدهد يا در مواقعي كه كاهش حجم قرارداد مطرح گـردد،              
كند هنگـام ورود      بايستي در چارچوب مواد خام قرارداد انجام شود سفارت تجار را تشويق مي            

 تجاري تماس بگيرند و نبايـد در كمـك خواسـتن تعلـل              - با مأموران بخش اقتصادي    به تهران 
  لينگن                           .رسد تر مي ورزند، چرا كه برخوردهاي دولت با دولت به نظر مناسب

  
  328سند شماره 

  1358 شهريور 26 ـ 1979 سپتامبر 17  محرمانه
  ، فوري ـ واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10140ـ   تهران،آمريكاسفارت : از

  10114تهران : مرجع
  دن مدارس خصوصي در ايرانملي كر: موضوع    

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 سپتامبر دولت موقت ايران اعالم كرد كـه تمـام مـدارس خـصوصي ايـران ملـي                   16 در   -2
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، ملي كردن مدارس يك برنامه آزمايشي يك ساله خواهد طبق گزارش راديو تهران. خواهند شد
  .آميز بوده و دائمي شود بود كه دولت اميدوار است كه موفقيت

 سپتامبر، كاردار بحث    17وزير در      معاون نخست  اسدي   طي يك مالقات تشريفاتي با بني      -3
وزيـر،     و دامـاد نخـست     آمريكـا اسـدي تحـصيلكرده     . كوتاهي درباره ملي كردن مدارس داشت     

اسدي گفت او پيشنهاد ملـي كـردن        . باشد  مي» همكاري«ر در امور    وزي   و معاون نخست   بازرگان
دولت اين بـار در     . مدارس را به دولت قبل از انقالب نيز كرده بود، ولي كاري صورت نگرفت             

ملي كردن مدارس شامل تمام مدارس خارجي منجمله ايران         . مورد نظرياتش خيلي جدي است    
  .زمين خواهد شد

از  دوتـن  و معلـم  دو از مركـب  مدرسـه  كميتـه  توسـط  شده يمل تازه مدارس گفت  اسدي -4
، اداره خواهد آموزش و پرورش نماينده منصوب از جانب وزارت     يك و مدرسه هاي  بچه والدين

  .پولي به مدرسه نخواهند داد دولت مخارج مدرسه را خواهد پرداخت و والدين هيچ. شد
در مـورد سيـستم   » كـاري «كند كه بايد  مانند رژيم قبلي، احساس مي اين رژيم، ه  : نظريه -5

اين دولت به طور اخص خواستار تشكيل يك سيـستم          . مدارس ابتدايي و دبيرستاني انجام دهد     
كنـد كـه      مهاي گذشته مانند اين نوع كه در آن دولـت اعـالم مـي             الاع. تساوي در مدارس است   

منحل خواهند شد، معموالً چند هفته اوضاع       تحصيالت رايگان است و تمام مدارس خصوصي        
ريشه ناتواني ديرينه   . نامنظمي را به دنبال دارد و تغيير سيستم از سيستم قبلي فقط به اسم است              

  .دولت براي انجام هرگونه اصالحي در سيستم مدارس دو چيز است
  .اري موردنيازگذ و ميزان سرمايه پرسنل كمبود آموزان، دانش تعداد در مسايل پيچيدگي) الف(
  .تمايل به مخلوط كردن بيانات و مقاصد با اعمال) ب(
هر چند ممكن است ما تواناييهاي دولت را دست كم گرفته باشيم، ولي شك داريم كـه                  -6

ملي . فته باشدرترين تفكري درباره امكان پيگيري و عملي بودن آن انجام گ اين قدم دولت با كم   
باشد، ولي چقدر ايـن       نترل بيشتر مدارس توسط دولت مي     كردن مدارس بدون شك به معناي ك      

ما جريان را در    . عمل در مدارس غربي مانند ايران زمين اثر خواهد گذاشت، هنوز معلوم نيست            
                                  لينگن            .هاي آينده از نزديك مورد بررسي قرار خواهيم داد هفته

  
  329ره سند شما

  محرمانه
  1358 شهريور 28 ـ 1979 سپتامبر 19  6846 030679: شماره گزارش

   تهران،آمريكا وابسته دفاعيدفتر : از
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به

  ]ستعفاي سرلشكر تقي رياحيا: موضوع[
  گزارش داد كه سرلشكر تقـي ريـاحي        روزنامه تهران تايمز  ) بندي  بدون طبقه  (: خالصه -16
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 وزيـر دفـاع      كه به مدت دو مـاه      سرلشكر رياحي . وزير دفاع به دليل بيماري استعفا كرده است       
.  را بـه عهـده گرفتـه اسـت     سومين فردي است كه بعد از انقالب مـسئوليت وزارت دفـاع            .بود

  .، تا تعيين وزير جديد دفاع، موقتاً به جاي وي منصوب شده است نوريسرتيپ عزيزاهللا
ي اسـتعفاها بـه داليـل بيمـاري،         اهللا طالقـان    ز مرگ آيـت   پس ا ) محرمانه: (كننده ات تهيه ينظر

  دادگاههاي انقالب اسالمي تهـران     رئيسي  اهللا قم   فراگير شده است؛ اولين استعفا مربوط به آيت       
 وزير آموزش و پرورش بود و آخـرين مـورد      شد و دومين مورد استعفاي غالمرضا شكوهي        مي

  .باشد كه اخيراً استعفا داده است  وزير دفاع ميسرلشكر تقي رياحي
  

  330سند شماره 
  محرمانه

  1358 شهريور 29 ـ 1979 سپتامبر 20  6864020779: شماره گزارش
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به  ان تهر،آمريكادفتر وابسته دفاعي : از

  يي و شورويآمريكا پوشش مطبوعاتي در مورد نيروهاي :موضوع
 بـه نقـل از صـادق        يمز سـپتامبر، تهـران تـا      20 در   -الـف ) بنـدي   بدون طبقه : (خالصه -16

 در  اي نزديـك، بـه خـاطر دخالـت شـوروي            ، سخنگوي دولت نوشـت كـه در آينـده         طباطبايي
 طباطبـايي .  وجود دارد   در منطقه خليج فارس    آمريكا، احتمال حركات نظامي از سوي       افغانستان

يي به منظور روانه شـدن بـه        آمريكاهايي مبني بر تربيت گروههاي كماندويي         گفت كه او زمزمه   
او ادامه داد كه اين امكان وجود دارد كه         . است  و مناطق ساحلي، را شنيده     سواحل خليج فارس  

 باشـيم، امـا ايـن        و يا جزاير خليج فارس      نزديك شاهد چنين عملياتي در بحرين      اي  ما در آينده  
  . دارد2توجه ابرقدرتها براي تقسيم دنيا در كنفرانس سالت  بستگي به موافقت قابل

  مبني بر اينكه اتحاد شوروي      به خميني  وقتي درباره اطمينان شوروي   ) بندي  بدون طبقه  (-ب
كنـد و ادعاهايـشان مبنـي      حمايت مي به عنوان دولت منتخب مردم افغانستان     از رژيم افغانستان  

 گفـت، گـاهي     وي سـئوال شـد، طباطبـايي      اند از      مداخله نكرده  بر اينكه آنها در امور افغانستان     
گويـد و شـنونده هـم         شناسـد دروغ مـي      اوقات دروغگو در حاليكه طرف صحبت خود را نمي        

گويـد در حاليكـه شـنونده را          كند ولي زماني ديگر كه دروغگو دروغ مـي          حرف او را باور نمي    
ايـن دروغ  . گويد كند، باز هم دروغ مي ر نميداند كه اين شنونده حرف او را باو        شناسد و مي    مي

 بـه   او اضافه نمود كه شـوروي     . باشد  از اين نوع مي   )  در افغانستان  ادعاي عدم دخالت شوروي   (
 به مانند پلي است تانافغانس. پوشي نمايد  به عنوان يك پايگاه چشم  تواند از افغانستان    سختي مي 
  .كند   نزديك مي و اقيانوس هند را به آبهاي گرم درياي عربكه شوروي

» شـايعات « در خصوص نيروهاي يك جانبـه چيـزي بـيش از             طباطبايي: كننده نظريات تهيه 
فعالً تعيين نوع واكنش ايرانيان در قبـال احتمـال          ). 6846028879گزارش شماره   . (يده است شن

  . مشكل است در خليج فارسآمريكاحضور نظامي 
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  331سند شماره 
  1358 شهريور 29ـ 1979 سپتامبر 20  استفاده محدود اداري

     تهران،آمريكاي الملل  ارتباطات بينسازماندفتر : از
     سي.   واشنگتن دي،المللي  ارتباطات بينسازمان: به

  عالقه شديد مطبوعات ايران به داستان پردازي: موضوع
در ايـن  . گردد  سپتامبر ارسال مي20الملل مورخ   بينامه كيهان هايي از روزن    به پيوست گزيده  

توان به وضوح مشاهده كرد كه مطبوعات ايران به چه ترتيب يك داستان را در اذهان                  نمونه مي 
 از حد و مرز هميشگي داستان، پا فراتر نهـاده و نتـايجي عجيـب و               بعضاًمردم پردازش كرده و     

خوشبختانه نمونه پيوستي، در مجمـوع، مثـال مفيـدي اسـت چـرا كـه                . نمايند  ميقريب كسب   
هـا و مثالهـاي      بـه عنـوان نمونـه     . (تصادفاً من از بنيان و اساس واقعي اين داسـتان اطـالع دارم            

را  آمريكـا توان به مقاالتي اشاره كرد كه سازمان اطالعات مركزي ايـاالت متحـده                تر مي   مخرب
كنند؛ البته من از اساس واقعي اين نـوع       مي مالي و سازماندهي آشوبهاي كردستان     تأمين   متهم به 

زنم كه به همان ترتيبي كه در ماجراي خدمات كنـسولي،             اطالع هستم اما حدس مي      داستانها بي 
 نيز دروغ پردازي در دستور كار قرار گرفتـه          پردازي صورت گرفت، در ماجراي كردستان      دروغ
   .) است

  : يند ارائه رواديدآدر خصوص فر» لالمل كيهان بين«پردازي   داستانمنشأخاستگاه و 
، با ابتكار فردي خويش در دفتر من حاضـر          ، يكي از گزارشگران كيهان    آقاي مسعود بهادران  

او . كمـك كـنم   ] آمريكـا [اش در دريافـت رواديـد         شد و از من درخواست كرد كه به برادرزاده        
صحبتهاي خود را با تشريح تمايالت و گرايشات روزنامـه متبـوع خـويش در زمينـه عمليـات                   

 آغاز كـرد و تـصريح كـرد كـه ايـن             آمريكاه  كنسولي تازه بازگشايي شده سفارت اياالت متحد      
ما به .  به ويژه سطح متوسط جامعه ايران استموضوع، مورد توجه بسياري از خوانندگان كيهان

طور مختصر به بحث و بررسي مشكالت مربوط به فرايند پاسخگويي حداقلي به خيـل عظـيم                 
عالوه بـر   . هان دريافت رواديد از زمان آغاز به كار دفتر كنسولي سفارت پرداختيم           جمعيت خوا 

المللـي ايـاالت متحـده     اين، ما درباره شرايط مندرج در نشريات مربوط به آژانس ارتباطات بين 
اي موردنياز بـراي احـراز شـرايط دريافـت           در خصوص روند دريافت رواديد و معياره       اآمريك

 به منظور جلب حمايت من، به شـدت از ارتباطـات عمـومي              آقاي بهادران . ويزا، گفتگو كرديم  
دفتر كنسولي تعريف و تمجيد كرد و حتي تضمين داد كه شخـصاً آمـادگي دارد كـه در زمينـه                     

كـردم كـه    تأكيـد  البته من نيـز  .رساني نمايد دم اطالعفعاليتها و خدمات كنسولي ما، به عموم مر  
اند و ضمناً به وي هشدار دادم كه در ايـن موضـوع بـا                 مطبوعات ايران كمك شاياني به ما كرده      

 مـاهيتي فنـي دارد و از پيچيـدگي بـااليي            مـسئله دقت عمل بيشتري فعاليت كنند چرا كه ايـن          
 نيـز قـوانين و مقـررات سـختي در ايـن زمينـه       آمريكـا برخوردار است و ضمناً اياالت متحـده      

 به تشريح دليل اصلي حضور در دفتر من پرداخـت و            سپس آقاي بهادران  . بيني كرده است   پيش
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 . برادرزاده او، يك موضوع ويژه و خاص است      مسئلهكرد كه     مي تأكيد   با ابراز احساسات فراوان   
وجه به اهميت برقراري روابط مطلوب با فعاالن جرگه مطبوعات، مـن موافقـت كـردم كـه                  با ت 

شايان ذكر است كه اين ماجرا، گواه و مدرك . موضوع را با كارمندان اداره كنسولي مطرح نمايم
اقدام نمايندگي در طراحي يك رويه و سازوكار سازماندهي شده جهت ارائـه           د  ي تأي خوبي براي 

، هـيچ مطلبـي در      در تمامي مدت گفتگوي من با آقـاي بهـادران          . باشد  اضيان مي رواديد به متق  
از طرفي، من . مورد انجام مصاحبه، چه به صورت انفرادي و چه به ديگر روشها، مطرح نگرديد     

كردم كه در مباحـث كنـسولي هـيچ تخصـصي نـدارم و                تأكيد   در تمام مدت بحث، چندين بار     
موضـوع ارائـه روزانـه      . اد دادم كه بنابراين بهتر است به موضوع نشر و روزنامه بپـردازيم            پيشنه

  .  است، با اولويت دانشجويان، تماماً ساخته و پرداخته ذهن آقاي بهادران» فقره ويزا200«
  : گيري نتيجه

هاي عمده    كند كه ما در خصوص مشكالت و نگراني         يجاب مي  ا آمريكامنافع اياالت متحده    
نمايندگي بـا مطبوعـات ايـران گفتگـو نمـاييم؛ چـرا كـه در غيـر ايـن صـورت عرصـه بـراي                         

اما بايد اين آمـادگي را داشـته باشـيم كـه در     . پردازي مخرب و زيان بار مهيا خواهد شد   داستان
از سـويي  . دروغهاي مطرح شده كنـار بيـاييم  مواردي كه نتايج داستان در مجموع مفيد باشد، با  

ديگر بايد اين آمادگي را نيز داشته باشيم كه اظهاراتي مخرب، به صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه،                 
  . به سخنگوي نمايندگي نسبت داده شود

ش و   در جريـان انقـالب، مـورد تفتـي         با توجه به اين كه ساختمان متعلق به سازمان سـيا          * 
جستجوي كامل قرار گرفت، بنده هيچ اطالعـي از آخـرين وضـعيت كيـسه محتـوي پيامهـاي                   

اي   اين پيام را با چه شـماره      ) پس از انقالب  (دانيم كه     بنابراين نمي . ارسالي در سال جاري ندارم    
  . ارسال نماييم

  . تايپ كنيمرا در داخل آن پيام  كه  نداريم  اختيار  در  USIS-FM  فرمهاي  از  جديدتر فرمي  ما** 
  

  332سند شماره 
  1358 شهريور 30 ـ 1979 سپتامبر 21  محرمانه

  248243 ـ سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: از
   تهران،آمريكاسفارت : به

  گزارش موضوعات: موضوع
  ) متن ـ تماممحرمانه( -1
ين سفارت ممكـن    مأمور در اين موسم دلگير پاييزي كه بين فصل تنيس و اسكي است،              -2

  . ست بپردازندآمريكااست مايل باشند به سه موضوع زير كه بيشتر مورد توجه 
ان ايرانـي   مـأمور ،   ديروز هنگام نهار با مقامات وزارت امور خارجـه         - جهاد سازندگي  -الف

هاي مثبت بعد از انقالب عمالً در  سفارت اظهار داشتند كه چنين اقدامي به عنوان يكي از برنامه    
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تحقيقي در مورد اين موضوع همراه بـا بازديـد پيـشرفت امـور              .  ناشناخته و بيگانه است    آمريكا
عالقه ما نسبت به منافع انقـالب ممكـن اسـت در            تواند جالب توجه بوده و ابراز         النفسه مي     في

باز » جالب«هاي    آيا از اين دست اخبار و برنامه      . روابط آينده ما با دولت موقت مفيد واقع گردد        
  هم چيزي داريد؟

 كه اخيراً از ديدار دو هفتگـي خـود از ايـران برگـشته در يـك جلـسه                     ماروين زونيس  -ب
او به عنوان نمونـه     . توصيف نمود »  كوچك كامبوج«وزارتخانه ايران را به منزله      توجيهي داخلي   
  .بار كشاورزي را يادآور شد كه در دوران انقالب آماده تحول پويايي شده بود اوضاع فالكت

اينك شرايط آشفته نامنظم است و اگر فعاليت كشاورزي در ماه آينده رو بـه كنـدي رود و                   
به سمت شهرها روي آورند مشكالت شديدي در عدم توازن مملكت به            ) بيكار(ا جوان   ميليونه

اي نرسـيده و توليـد        به گمان ما به روستاها در جريان انقالب نـسبتاً صـدمه           . وجود خواهد آمد  
چنانچه ارزيابي و نظر كلـي خـود را ارائـه           . محصوالت عموماً در سطح بااليي باقي مانده است       

  .ريمدهيد از شما متشك
 همچنــين گفــت در نتيجــه خــروج مــديران مــاهر و متخــصص و  زونــيس:  مــديريت-ج

  . باشد تكنوكراتها از ايران، اين كشور با هرج و مرج اقتصادي مواجه مي
  گذاريهايي نظير كارخانه جنرال موتورز      معهذا از گزارشات سفارت متوجه شديم كه سرمايه       

مـا خواهـان    . تواند شروع به سودآوري نمايد      شد مي   كه در زمان رژيم گذشته بدان توجهي نمي       
و اينكه واقعاً تـا چـه انـدازه         . ارزيابي سفارت درباره صالحيت نيروهاي مديريت جديد هستيم       

  ونس                                                        .خروج نيروهاي متخصص از كشور جدي است
  

  333سند شماره 
  1358 مهر 3 ـ 79 سپتامبر 25  محرمانه

   واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10348  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  10114 تهران  ـ ب؛10140 تهران  ـالف: مرجع

  سال تحصيلي در ايرانآغاز : موضوع
  ) تمام متن  ـمحرمانه (-1
 23 نخستين سال تحصيلي بعد از انقالب با گشايش مدارس در سراسر ايران در تـاريخ                 -2

مـشكالتي  . آموز در روز اول به كالسهاي خود رفتند  ميليون دانش10سپتامبر آغاز شد و حدود      
كمبود كتـاب   . ي قبل چندان فرقي ندارد    آموزان با آنها مواجه هستند با مشكالت سالها         كه دانش 

در سال جاري در نتيجه تغييرات كلي در بيشتر متون همچنان وجود دارد و راهبندانهاي وسائل                
  .آموزان به مدارس خود، خيابانها را بند آورده است نقليه در نتيجه هجوم دانش

ز سال تحصيلي استفاده كرده و به نمايندگان دانشگاه عليه           از فرصت آغا   اهللا خميني    آيت -3
 كـه   اهللا خميني   آيت. هشدار داد » خواهند همه چيز را كه ما داريم ببرند         كه مي ) بيگانه(شياطين  «
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مراكـز  خواهند كه ما ايـن        بيگانگان نمي «دانشگاهها را مركز اعصاب كشور ناميد، مدعي شد كه          
 رسد كـه نطـق خمينـي        معذالك به نظر مي   . » را داشته باشيم و حتي مدارس علوم الهي را          دانش

بيشتر ندايي باشد براي اعاده ارزشهاي سنتي و اسالمي و ايراني در سيستم آمـوزش و پـرورش            
بـر لـزوم    تأكيد  ضمناهللا خميني آيت. داي عليه غرب به شمار رو نفسه حمله ايران تا اين كه في 

قطع روابط با غرب و با تكيه بر آن گفت كه وابستگي فرهنگي به ابرقدرتها منجر به وابـستگي                   
تا زماني كه ملل مستضعف استقالل فرهنگـي و فكـري بـه             . شود  هاي فعاليت مي    در ساير زمينه  

  .تواند وجود داشته باشد در هيچ زمينه ديگري نميدست نياورند استقالل 
 دسـتور داد تـا      وزيـر، بـه وزارت آمـوزش و پـرورش           ، نخست  سپتامبر بازرگان  23 روز   -4

 هيـأت   با وجود ايـن مـدارس خـصوصي توسـط         ) مرجع الف . (مدارس خصوصي را ملي كند    
 و صـاحبان ايـن مـدارس اداره         ايندگان والدين و وزارت آموزش و پرورش      امنايي مركب از نم   

  .خواهد شد
 سپتامبر انجام شد وليكن اعـالم گرديـد   23 مراسم شروع سال تحصيلي دانشگاه در روز   -5

 7 تـاريخ     سپتامبر انجام نخواهد شد و كالسها قرار است كه عمـالً در            29نامها تا تاريخ      كه ثبت 
شايد يكي از داليل شروع ديرتر فعاليت دانشگاه اين باشد كه اعـالم اسـامي        . اكتبر تشكيل شود  

تعـداد دانـشجوياني كـه هـر سـال          . (پذيرفته شدگان داوطلب ورود به دانشگاه تأخير شده بود        
  ). باشد شوند بر اساس ظرفيت دانشگاهها مي پذيرفته مي

 40كمتر از   .  نفر در آن شركت داشتند     54691رگزار شد و    در ماه ژوئيه ب   ) كنكور(امتحانات  
هـا و دانـشگاهها در سراسـر          ي كه در اين امتحانات شركت داشتند به دانشكده        يهزار نفر از آنها   

در صورتي كه دولت موقت ايران طرحهاي مبهمـي را بـراي پـذيرفتن              . ايران راه خواهند يافت   
در يك برنامـه بازسـازي روسـتاها اعـالم كـرده             هزار نفر از كانديداهاي سرخورده       200حدود  

تواند جوابگوي آن چيزي باشد كه آنها بـدان        رسد كه اين تصميم به سختي مي        است، به نظر مي   
تواننـد وارد دانـشگاههاي ايـران         آمـوزان كـه نمـي       بدون شك بيشتر اين دانش    . اميد بسته بودند  

 جهت دريافت رواديـد  آمريكافارت بشوند به هزاران نفر ديگري كه اكنون در بخش كنسولي س     
    .شوند كشند، افزوده مي به اين كشور انتظار مي

  لينگن                                                                           
  

  334سند شماره 
  1358 مهر 7 ـ 1979 سپتامبر 29  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10468 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  تغييرات در كابينه ايران: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
وزيـر خبـر تغييـرات در كابينـه را اعـالم كـرد از جملـه                  نخست  سپتامبر بازرگان  28 در   -2
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 رئـيس فـر    اكبـر معـين      و جايگزيني علـي     مديرعامل شركت ملي نفت ايران     بركناري حسن نزيه  
.  نفـت شـود    تأسيس قرار است وزير وزارت جديدال     فر  معين.  به جاي او   سازمان برنامه و بودجه   

 و  ، شركت ملي پتروشـيمي ايـران      بنا به گزارش مطبوعات وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران         
 را تحت پوشـش خواهـد        به عالوه معاونت نفت وزارت امور اقتصاد و دارايي         شركت ملي گاز  

  .گرفت
  و توسط بازرگـان    بدون ترديد او طبق دستورات خميني     .  دچار مشكل جدي است     نزيه -3

 دادستان كل دستور داده  بركنار شده و علي قدوسي   از سمت مديرعاملي شركت ملي نفت ايران      
 طي اظهاراتي   خميني. عليه او به دادستاني مراجعه كند     » شكايات مختلف « براي پاسخ به     تا نزيه 

اگـر او مرتكـب     . در شب جمعه گفت نزيه يك فرد عادي اسـت و ارزش اظهـارنظر را نـدارد                
  .گناه شناخته شود بايد آزاد شود خيانتي شده بايد محاكمه و مجازات شود و اگر بي

وزير در امور انقالب       معاونت نخست   در يك حركت مهم ديگر مصطفي چمران        بازرگان -4
 48 چمـران .  منـصوب كـرد   را به سمت وزارت دفاع  ، سازمان جايگزين ساواك    ساواما رئيسو  

او بـه عنـوان يـك فـرد         .  و يك انقالبـي پرسـابقه اسـت        مريكاآ تحصيلكردهساله يك مهندس    
 اسم و رسمي بـراي خـود       اش در جنگ كردستان     كننده  غيرنظامي اخيراً به واسطه نقش هماهنگ     

  . به هم زد
در تـشكيل و عمليـات      وزيـر نقـش اصـلي را           به عنوان معاون نخست    شود چمران   گفته مي 

   .داشته است) پاسداران(نيروهاي گارد انقالبي 
در عين حال ما مطمئن نيـستيم او چـه ميـزان از مـسئوليتهاي سـابق خـود را در موقعيـت                       

اگر نفوذ او در پاسداران تداوم يابد كنترل كليه نيروهاي مسلح و هم  . اش انجام خواهد داد     فعلي
يعنــي پاســداران، ارتــش، نيــروي دريــايي و هــوايي و  (نيروهــاي انقالبــي و نيروهــاي مــنظم

رسد كـه از اعتمـاد        واردي به نظر مي      به عنوان تازه   چمران. به دست او خواهد افتاد    ) ژاندارمري
ترين رهبران ايران درآورده     موقعيت فعلي او بايستي او را در زمره قوي        .  برخوردار است  خميني
  .باشد
  : ذيالً ليست تغييرات در كابينه آمده است-5
  . به پست وزارت نفتفر از رياست سازمان برنامه و بودجه  اكبر معين  علي-)الف(
  .وزير در امور انقالب به وزارت دفاع  از معاونت نخست مصطفي چمران-)ب(
 به سمت وزير مشاور منصوب شد كـه ظـاهراً            از تصدي وزارت كار     داريوش فروهر  -)ج(

  .باشد دولت در استانها مي)  م -نماينده(يا » حالل مشكالت«نوعي وزير سيار و 
  . به سرپرستي وزارت كار علي سپهبدي-)د(
  .ي به وزير مشاوري برنامه و بودجهاهللا سحاب  عزت-)  ه(
وزير در امور هماهنگي به وزير مشاوري در امور            از معاونت نخست   اسدي  بني حسين   -)و(

  .اجرايي
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  .علوم و آموزش عالي وزير عنوان به ]شريعتمداري[يشريعت علي جايگزين حبيبي  حسن-)ز(
 دسـتورالعملها و    تأسـيس وزير به سمت وزارت جديدال       معاونت نخست  داهللا سحابي  ي -)ح(

  لينگن                                ).ات سطح باال و تحقيقظاهراً به منظور سازماندهي مطالع(تحقيق 
  

  335سند شماره 
  1358 مهر 8 ـ 1979 سپتامبر 30  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10501 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  10466تهران : مرجع

  مشكالت دوجانبه: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
 توسـط آژانـس ارتباطـات        در شـيراز    اطالعات زير، با سئوال از انجمن ايران و آمريكـا          -2
  . به دست آمده استالمللي بين

رود    بـه خـوبي پـيش مـي        و مقامات محلي شـيراز     آمريكا مذاكرات ميان انجمن ايران و       -3
ه مسدود   به تازگي توانسته به موجودي خود در بانك كه در فوريه گذشت            آمريكاانجمن ايران و    

  .شده بود دست يابد
 فعاالنه سرگرم مذاكراتي براي خارج كردن پاسدارها از ساختمان متعلـق بـه           استاندار شيراز 

 كه به طور    آمريكامذاكرات بر محور سازمان ايراني انجمن ايران و         .  است آمريكاانجمن ايران و    
  .قانوني تشكيل شده استوار بوده است

 در اين مقطع زماني ممكن است ادعـاي مربـوط بـه نهـاد اساسـاً                 آمريكا مداخله دولت    -4
اي    طي ارسال نامه   آمريكاانجمن ايران و    . الشعاع قرار دهد     را تحت  آمريكاايراني انجمن ايران و     

  .ورزيده است تأكيد  بر ادعاي مالكيت و جبران خساراتبه وزارت فرهنگ
كنـد    همچنان كه در تلگرام مرجع اشاره شد، سـفارت بـه وزارت خارجـه پيـشنهاد مـي            -5

  .ها در اين مقطع تكرار نكرده و مطرح ننمايد موضوع مزبور را با ايراني
  ينگن                       ل  

  
  336سند شماره 

  1358 مهر 9 ـ 1979 اكتبر 1  محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10560  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  10511  تهران ـالف: مرجع
   و كاردارالعمل نسبت به مالقات صباغيان عكس: موضوع

 مهرماه حاوي گزارشات مهمي در مـورد مالقـات كـاردار بـا وزيـر                9هاي     تمام روزنامه  -1
 اعدامهاي اخير را مـورد انتقـاد قـرار          آمريكاكاردار  «تحت عناويني چون    .  بودند كشور صباغيان 
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 گفـت كـه     آمريكـا كـاردار   «: اند  قول كرده    نقل ها به شرح ذيل از صباغيان       ، اين روزنامه  »دهد    مي
  . شمارد  استقالل و تماميت ملي ايران را محترم ميآمريكا

 صورت گرفته مورد انتقاد قرار داد،    خير را كه پس از انتشار عفو عمومي امام        وي اعدامهاي ا  
ترين موارد عبارت بودند از اعدام سه تن از سناتورها آن هم بنـا بـه داليـل سـني، مـن                        كه مهم 

ين، از آنجا كه ما قوانين      عالوه بر ا  . پاسخ دادم كه رأي دادگاههاي انقالب با واقعيت تطابق دارد         
دانيم، دليلي ندارد كه بـه تـذكارهاي حقـوق بـشر وقعـي                تر از حقوق بشر مي      اسالمي را مترقي  

  ».نهيم
وزيـر    معـاون نخـست   مهرمـاه بـا طباطبـايي   9  روزنامه فارسي زبان جمهـوري اسـالمي      -2

. استه است كه در مورد نكات مطروحه توسط كاردار اظهارنظر نمايد مصاحبه كرده و از وي خو     
كند،     در حاليكه دولت ما نيز در امور مربوط به دادگاههاي انقالبي مداخله نمي            « گفت،   طباطبايي

ربـط    از نظر من نكات مطروحه توسط كاردار در مورد اقدامات اين دادگاهها نوعي مداخله بـي               
دادگاههاي اسالمي سازمانهاي مربوط به خـود را داشـته و           . آيد  داخلي ما به حساب مي    در امور   

  ».يك از مقامات حق مداخله در امور آنان را ندارند هيچ. نمايند بر طبق قوانين اسالم عمل مي
ييهـا بايـد    آمريكاآنچـه   «يي تحت عنوان    آمريكااي شديداً ضد     همين روزنامه حاوي مقاله    -3
  .است» بدانند
اي بـا      بعـد از ظهـر بـه وقـت محلـي مـصاحبه             2زبان در ساعت        اخبار راديوي فارسي   -4

در بيانـات   .  را پخش كرد كه در آن وي در مورد اين مالقـات اظهـارنظر كـرده اسـت                  صباغيان
  :داشت تأكيد  بر دو نكتهخود، صباغيان

 صورت گرفته بـود،     با كاردار با توافق وزارت امور خارجه      ) صباغيان(مالقات وي   ) الف (-
 مـسايل ترين مكان براي بحث پيرامون         مناسب چون اين وزارتخانه معتقد بود كه وزارت كشور       

  .داخلي است
ار در مقدمـه بيانـات خـود        كـارد .  مورد بحث بود   مسايلموضوع اعدام تنها يكي از      ) ب (-

و در تمـام    » ...وجه مربوط به من نيست، اما       اين مسئله به هيچ   «پيرامون اعدامها اعتراف نمود كه      
به تلگرام سـفارت در مـورد ايـن گفتگـو رجـوع             . (مطالب خود جنبه سئوال را حفظ كرده بود       

  .)گردد
 يك اظهارنظر انتقادآميز را پخش كرد كه بسياري         ، راديو ايران   به دنبال مصاحبه صباغيان    -5

 در تفـسير خـود از وزيـر         راديو ايـران  . از مطالب مطروحه در جمهوري اسالمي را دربر داشت        
كند كه چرا به اين هجويات گوش داده و چرا آن را براي گزارشـگران بـازگو                   كشور سئوال مي  

كند كه چرا و بايـد اقـدامات ايـران را بـراي                  سئوال مي   در ادامه از صباغيان    ايرانراديو  . كند  مي
  .كاردار توجيه كند

  . تلگرام جداگانه ارسال خواهد گرديدنظريه در -6
  لينگن                                             
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  337سند شماره 
  1358 مهر 11 ـ 1979 اكتبر 3   2330 لندن ـ ، FBISدفتر خبرگزاري : از
    اروپا،آمريكامقر فرماندهي نيروي هوايي : به

  فوراً در اختيار بخش تحقيق قرار گيرد   تهران،سفارت آمريكا
  درگيري با شورشيان در مناطق مرزي : ضوعمو

مورد حمله شورشـيان    » ازگله«در ناحيه   » اورامانات«شب گذشته مناطق مرزي     : متن گزارش 
اين شورشيان با هجوم به اين منطقه، با اسـتفاده از تجهيزاتـي همچـون نارنجـك،                 . قرار گرفت 

» شيخ صالح «،  »بابيسي«،  »ازگله«سنگين، ايستگاههاي ژاندارمري     و ديگر تسليحات     7جي  .پي.آر
  . را مورد حمله قرار دادند» ديدگان«و 

ن درجه آموز، پنج افسر بدو  صبح امروز، يك دانش  11بر اساس گزارشات واصله، تا ساعت       
در همين گزارش آمـده اسـت كـه در          . ژاندارمري مجروح و يكي از مهاجمين كشته شده است        

» ازگلـه « در منطقـه     جريان اين درگيريها ساختمان وزارت آموزش و ساختمان وزارت بهداشت         
كـه درگيريهـايي نيـز در منطقـه         شود    عالوه بر اين گفته مي    . متحمل آسيب و صدمه شده است     

و ايستگاههاي ژاندارمري آن به وقوع پيوسته است ليكن جزييات اين درگيري اخبـار              » نوسود«
اي اعالم كرده است كه        در مصاحبه  فرمانده ژاندارمري كرمانشاهان  . و اطالعاتي در دست نيست    

  درگيري در برخي مناطق مرزي است؛ نيروهاي ژاندارمري و ارتش     بروز مؤيدگزارشات واصله   
ه با هرگونه تحرك و حملـه شورشـيان و ياغيـان در تمـامي               لبانقالب اسالمي آماده پاسخ و مقا     

  . نقاط مرزي كشور هستند
  

  338سند شماره 
  1358 مهر 11 ـ 1979 اكتبر 3  5057 لندن ـ ، FBIS دفتر خبرگزاري: از
   اروپا ،آمريكا هي نيروي هواييمقر فرماند: به

   در اختيار بخش تحقيق قرار گيرد  فوراً در تهرانسفارت آمريكا
     به ساختمانهاي شهر نقده7. جي.پي.اصابت گلوله آر: موضوع

 بامداد امـروز برخـي      2 در ساعت    ميهبر اساس گزارش واحد مركزي خبر ارو      : متن گزارش 
هـاي    در نتيجه شـليك گلولـه     . ساختمانهاي شهر نقده مورد حمله نارنجك و گلوله قرار گرفتند         

  .  تعداد هشت دستگاه ساختمان در اين شهر تخريب شد7. جي پي.آر
مسكوني و مخـزن ذخيـره      ها كه از فاصله نسبتاً دور شليك شد به چند ساختمان             اين گلوله 

 اصابت كرد و ساختمانهاي مسكوني      آب شهر و نيز مقر مركزي فرماندهي ژاندارمري شهر نقده         
اين شليكها كه حدود يك ساعت به طول انجاميد،         . و اموال عمومي شهر را دچار تخريب نمود       

  . جراحتي به بار نياورد
   هالند
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  339سند شماره 
  1358 مهر 12ـ 1979 اكتبر 4  رمانهمح
    10697  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
   با اولويت ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  مجموعه اخبار سياسي هفته: موضوع
  ) ـ تمام متنانهمحرم (-1
در دو هفته گذشته موجي از تظاهرات و اعتراض فزاينده توسط بيكاران ايـران              :  خالصه -2

را فراگرفته است و ماهيت جدي اين مخالفتها ممكن اسـت دليـل اصـلي تحـريم تظـاهرات و                    
 اقدامات تروريستي و خرابكارانه همچنان ادامه دارد و خوزستان        . هاي غيرمجاز باشد    گردهمايي
تـرور بـود كـه      « اخيـراً شـاهد      شـهر مـشهد   .  مناطق اصلي بروز اين ناآراميها هستند      و كردستان 

 مـشكالت   رسـد كـه در سيـستان و بلوچـستان           به نظر مي  . اند  قربانيان هر دو از روحانيون بوده     
 و نيروهاي دولتي توسط رهبران قبايل و استاندار محل حل و فصل شده              امنيتي بين اهالي قبايل   

. هاي نامنظم را تحـت كنتـرل درآورنـد         شود تا كميته    در شهرهاي سرتاسر ايران تالش مي     . باشد
  .پايان خالصه

اي در كابينـه، ادامـه كـار      صحنه سياسي ايران در طول هفته گذشته شاهد تغييرات عمده     -3
  كـه از قـم      در مورد قانون اساسي جديد، انتقادات از شركت ملـي نفـت ايـران              مجلس خبرگان 

 منجر به خروج وي از شركت نفت و         اين انتقادات از حسن نزيه    . گيرد بوده است    سرچشمه مي 
  . رفته باشدشود به پاريس حدس زده ميناپديد شدن او شده است و بر اساس شايعات 

هـا،    وزير دولـت تمـامي تظـاهرات و راهپيمـايي            معاون نخست   بنا به اظهارات طباطبايي    -4
هاي غيرمجاز را ممنوع كرده و هشدار داده است كه با آنهايي كه بر چنين اعتراضاتي                  گردهمايي

اين ممنوعيت احتماالً نتيجه رشد شكايتها و تظـاهرات         . اهد شد اسرار ورزند برخورد شديد خو    
  . باشد طبقه بيكار در سرتاسر كشور مي

هاي وخامت اين شكل حجم جمعيتـي بـود كـه در نزديكـي دفـاتر                  يكي از گوياترين نشانه   
كنـد كـه         ادعا مي  آژانس خبري پارس  . بر تجمع كرده بودند    سپتام 23 در روز     در تهران  ايران اير 

بندانهاي بزرگي شدند و الزم بود براي پراكندن آنها از ماشـينهاي              موجب بروز راه  » هزاران نفر «
 جمع شده بودند تـا      اير اين جمعيت در اطراف ساختمان ايران     .  استفاده گردد  كوپتر  هليپليس و   

هـا آگهـي كـرده بـود           در روزنامـه   ايـر    مهماندار هواپيما كه توسط ايران     20براي آگهي پذيرش    
 اخيـراً   معلـم كـه  300 سـاحل دريـايي خـزر      يكي از شهرهايدر بابل . درخواست شغل نمايند  

 شـهر تحـصن     التحصيل شده بودند به منظور درخواست شغل در اداره آموزش و پـرورش              فارغ
  و لنگـرود   در نوشـهر  .  از شهرهاي نزديك آن بروز نمـود       نيز در ساري   كردند و حادثه مشابهي   

در . ي دبيرستاني به منظور جلب توجه به بيكاري خود تظـاهرات كردنـد            ها   نفر از ديپلمه   1200
 150 نيـز  در سياهكل.  نفر به همين منظور تظاهرات كردند200 نيز  در نزديكي كرمان   بابكشهر
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كارمنـدان آن   .  تجمع كردند  التحصيلهاي دبيرستاني در مقابل اداره آموزش و پرورش         نفر از فارغ  
كار در    جوان بي » صدها«  سپتامبر 25در  . را اخراج نموده و به دليل بيكاري خود تحصن نمودند         

التحـصيالن كـه      وزيري تجمع كردند تا توجه مقامات را بـه اوضـاع وخـيم فـارغ                مقابل نخست 
 سـپتامبر نيـز گروهـي       26در  . ند جلـب نماينـد     نفر هست  210000كردند بالغ بر      گروهي ادعا مي  

وزيـري    تظاهرات در مقابل نخست   .  نفر در مقابل وزارت كار تظاهرات كردند       350ديگر بالغ بر    
 نفر افـزايش يافـت و در نتيجـه پاسـداران            1200در طول هفته ادامه داشت و تعداد جمعيت تا          

. ول اكتبـر آنهـا را متفـرق كردنـد          تظاهركننـده در ا    6انقالب با تيراندازي هـوايي و دسـتگيري         
وزيـري عـصباني شـدند و ظـاهراً بعـضي از تظاهركننـدگان عليـه                 تظاهركنندگان مقابل نخست  

  . دادند  شعار ميخميني
با توجه به حداقل تعطيالت در صنايع خصوصي و توانايي جذب سيستم دانـشگاهي ايـران        

رصد كوچكي از متقاضيان تحصيالت عالي را جذب نمايد و اينكـه خـدمت              تواند د   كه فقط مي  
حل سـريعي بـراي حـل         رسد هيچ راه    در ارتش تاكنون به صورت مطلوبي حل نشده به نظر مي          

  .مشكل بيكاران وجود نداشته باشد
 تالشهاي آرام اما يكنواخت شهرهاي سرتاسر ايـران كـه يـا خواسـتار انحـالل سـاختار                   -5

ها هستند و يا خواستار ادغام آنها در شهرباني يا پاسداران انقـالب بـا موفقيتهـاي                  هپيچيده كميت 
هـا      گـذرد كميتـه     مختلفي روبرو شده است در طول ماههايي كـه از آغـاز انقـالب تـاكنون مـي                 

هاي تعطيـل شـده عمـدتاً بـه جنايـاتي از قبيـل                اند و كميته    هاي بسياري را بوجود آورده      بحران
 سـپتامبر دسـتور داد تـا    11 در روز خميني .اند ستگيري غيرقانوني متهم بودهدزدي، شكنجه و د  

خورد  هايي به چشم مي     اخيراً نمونه . نهادهاي انقالبي خودسرانه در كارهاي دولتي دخالت نكنند       
ير و محاكمـه شـده      ها به جرم اقدامات ضدانقالبي دستگ         به خصوص در تبريز كه اعضاي كميته      

هاي انقالب ايران اعـالم كـرد كـه            كميته رئيسي  اهللا محمدرضا مهدوي كن      آيت در تهران . باشند
 14 براي هر كدام از منـاطق        در حال حاضر تهران   . اند    هاي محلي انقالب منحل شده      تمام كميته 

 عـدد تخمـين زده      1200هـاي فرعـي حـدود          دارد و تعداد كميتـه     خود يك كميته انقالب   گانه  
   .شود مي

گانه شديداً تحت كنتـرل خواهـد   14هاي   عضويت در كميته  بر اساس اظهارات مهدوي كني    
  .زي خواهد شدداري داشته باشد پاكسا بود و هر فردي كه سوابق مسئله

 اقدامات تروريستي و خرابكارانه در طول اواخر سپتامبر و اوايل اكتبر در سرتاسر ايـران                -6
 چندين مغـازه خـسارت ديـد ولـي          بر اثر انفجار يك بمب در بازار خرمشهر       . ادامه داشته است  

 در جـاده   متـري 70 سـپتامبر يـك دكـل مخـابراتي        30در  . هيچ مصدومي گزارش نشده اسـت     
 وزير پست و تلفن و تلگرام ادعـا كـرد كـه ايـن                منهدم گرديد و حسن اسالمي      اهواز خرمشهر

دكل بر روي يك ايستگاه رلـه در مجـاور          . انفجار توسط يك بمب ساعتي صورت گرفته است       
 نتيجه ارتباطات بين شهرهاي اصلي اسـتان  در. خود سقوط كرد و ساختمان آن را تخريب نمود        
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 سـپتامبر انفجـار ديگـري در نزديكـي دفتـر            30در  . خيز با ساير نقاط كشور قطـع گرديـد          نفت
 اكتبر به هنگام انفجـار      3در  . هيچ مصدومي گزارش نشده است    .  اتفاق افتاد  فرمانداري خرمشهر 

هنـوز هـيچ    .  نفـر زخمـي شـدند      17 نفر كـشته و      8 حداقل   ر خرمشه يك بمب در قطار تهران    
سوزي در    سپتامبر يك آتش   23در  . اي از اينكه چه كسي بمب را كار گذاشته وجود ندارد            نشانه

سـوزي توسـط      سخنگوي سـفارت ادعـا كـرد كـه آتـش          .  روي داد  سفارت افغانستان در تهران   
ظاهراً خسارات وارده به كيوسك نگهباني سفارت محدود شده         . اران صورت گرفته است   خرابك
 انفجـار    سپتامبر به هنگام برگـزاري مراسـم رسـمي روز ملـي عربـستان سـعودي                24در  . است

دو تـرور در    .  روي داد  ديگري كه شايد ناشي از يك نارنجك باشد در بيرون سفارت عربـستان            
 22در اواخـر شـب      .  صورت گرفت كه در هر دو آنها روحانيون مورد حمله قرار گرفتند            مشهد

يك خبرنگار گـزارش داد كـه ايـن    .  به ضرب گلوله از پاي درآمدسپتامبر حاج ماشاءاهللا همايي 
قصد قرار   در اول اكتبر يك روحاني ديگر در شهر مورد سوء         . ستروحاني از حاميان شاه بوده ا     

 در مقابل پلكان منزل خود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شـايعات              سيداحمد احمدي . گفت
 شخصيت  21 حاكي از آن است كه اين سوءقصد قسمتي از طرح از بين بردن               منتشره در مشهد  

  .باشد  در شهر ميروحاني
 اكتبر  3در  . اند     در طول چند روز گذشته مناطق كردنشين نيز در بروز ناآرامي سهيم بوده             -7

هـاي مـردم       از جمله مركز تصفيه آب شهر، ستاد مركزي ژاندارمري و خانه            ساختمان در نقده   8
نيز در سـاير شـهرهاي منطقـه        خشونتهاي پراكنده   . اند  انداز صدمه ديده      توسط حمله با نارنجك   

 گزارشـاتي مبنـي     )رضاييه(  و اروميه    ، مهاباد ، سقز ، بانه كردنشين روي داده است و از سردشت      
 به وسيله    سنندج در اول اكتبر منزل يكي از پاسداران انقالب در        . بر زدوخورد واصل شده است    

 پاسـدار انقـالب در سردشـت مـورد          24 اكتبر گروهي متشكل از      2در  . انفجار بمب صدمه ديد   
  . نفر زخمي و بقيه دستگير شدند8 نفر از پاسداران كشته، 5حمله قرار گرفتند كه در نتيجه 

 سپتامبر صـدها نفـر از       20در  . بوده است  نيز اخيراً شاهد بروز ناآرامي        منطقه بلوچستان  -8
شدند عليه موادي از قانون اساسي         حمايت مي   و ايرانشهر   كه توسط مردم خاش    ساكنين زاهدان 

كرد مذهب رسمي ايران مذهب شيعه جعفـري اسـت دسـت بـه تظـاهرات                  جديد كه اعالم مي   
نشده در مـورد آرام شـدن منطقـه          تأييد   شايعات.  سني هستند  بلوچستاناكثر مردم منطقه    . زدند

دكتـر  . شـود   رسد ولي در مطبوعات ايران پوشش چنـداني بـه آن داده نمـي               مكرراً به گوش مي   
 رفته است تا در مورد وضعيت در استان خود    اخيراً به قم    استاندار سيستان و بلوچستان    حريري

 افراد بـومي بـه دو       در منطقه الشار  . باشد  كند كه منطقه تحت كنترل مي         گزارش نمايد و ادعا مي    
سالح نموده و مـشكالتي را ايجـاد         پاسگاه ژاندارمري حمله كرده و نيروهاي امنيتي آنها را خلع         

 با رؤساي قبايل به اين نتيجه رسيد كه مهاجمين به پاسـگاه بخـشيده شـوند و                  مذاكره. اند    كرده
   .كند اين افراد بومي سالحهاي خود را تحويل خواهند داد  ادعا ميحريري

  لينگن                   
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  340سند شماره 
  1358 مهر 17ـ 1979 اكتبر 9  بندي بدون طبقه

  فوري ـ ي س.   دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به   تهران،سفارت آمريكا :از
    تهرانسفارت آمريكا،تظاهرات در : موضوع

 500 الـي    350 اكتبر گروهي متـشكل از       9ساعت هفده و بيست و هشت دقيقه روز          در   -1
 دقيقـه  6 الي 5كننده به طرف پايين خيابان تخت جمشيد راهپيمايي كرده و حدود   نفر تظاهرات 

توطئـه  «و » آمريكـا مـرگ بـر   « توقـف كردنـد و شـعارهايي از جملـه       آمريكادر مقابل سفارت    
سـپس  . سـر دادنـد   » شـود    هـدايت و رهبـري مـي       آمريكـا  به وسـيله ايـاالت متحـده         كردستان
صداي زياد به مسير خود ادامـه داده و   كنندگان به دور از هرگونه خشونت اما با سر و     تظاهرات

  . از سفارت دور شدند
آميـزي   گونه اقدام خـشونت    براي ورود به سفارت وجود نداشت و هيچ       گونه عزمي     هيچ -2

 خاطرنـشان كـرد كـه صـرفاً در           را نيروي پليس مسئول حفاظت از سفارت     . نيز به انجام نرسيد   
  .  داشته باشند راكنندگان قصد ورود به سفارت صورتي وارد عمل خواهد شد كه تظاهرات

كننـدگان بـه انجـام راهپيمـايي، مقالـه           هراترسد كه عامل تحريك تظا       چنين به نظر مي    -3
امروز صبح بوده است؛ ايـن مقالـه ايـاالت          » جمهوري اسالمي «مبسوط منتشر شده در روزنامه      

 انقالب اسالمي مـشاركت      و توطئه بر عليه    كرد كه در وقايع كردستان       را متهم مي   آمريكامتحده  
  لينگن                                                                                               .دارد

 
  341سند شماره 

  1358 مهر 17ـ 1979 اكتبر 9  محرمانه
    10795 ـ   تهران،دفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
  سي.  واشنگتن دي،سازمان اطالعات دفاعي: به

  براي ارتشمهلت ترخيص مشمولين تمديد دو ماهه : موضوع
ام اي گـزارش داد كـه امـ          اكتبر طي مقالـه    9 در   تهران تايمز ) بندي  بدون طبقه : (خالصه -16
در ايـن   .  مهلت ترخيص تمامي مشمولين ارتـش را بـراي دو مـاه ديگـر تمديـد نمـود                  خميني

 گفته شده كـه ارتـش بايـد از    كند به نقل از امام     مي تأكيد   گزارش كه بر حفظ انضباط در ارتش      
 بردباري تحمل نمايـد و خاطرنـشان شـد كـه             با  مدت اضافي را بايد    اسالم پشتيباني كند و اين    

ايـن گـزارش در ادامـه ذكـر كـرده اسـت كـه               . خدمت در ارتش اسالم حكـم عبـادت را دارد         
 بودنـد  هـا  هيـأت افرادي كه عـضو ايـن    . اند     گفتگو كرده   درباره اين مشكالت با امام     هايي  هيأت
 معـاون وزيـر     اي  االسـالم سـيدعلي خامنـه          وزير جديد دفاع، حجت    ند از مصطفي چمران   عبارت

  و سرلشكر خـالقي     فرمانده ستاد مشترك نيروهاي مسلح ايران       محمدحسين شاكر  سرتيپدفاع،  
گـذاري توسـط عناصـر        در اين گزارش آمده كـه بـراي مقابلـه بـا بمـب             . فرمانده نيروي زميني  
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  . اقدامات امنيتي اتخاذ شده استضدانقالب در خوزستان
اين حقيقت كه   . كند ارتش را متحد نگهدارد       تالش مي  خميني): محرمانه(كننده    تهيه نظريات

دهد كه وي نگران ناآراميهاي داخلـي در ايـران              دارد نشان مي   تأكيد   وي بر حفظ نظم در ارتش     
  . در رابطه با انضباط در ارتش صحبت كرده استاين اولين باري نيست كه امام. باشد مي

  
  342شماره سند 

  1358 مهر 17 ـ 1979 اكتبر 9  محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  10804 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

   و خوزستانگسترش عمليات در كردستان: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
.  گـسترش يافتـه اسـت       و خوزستان   در طول هفته گذشته ناآرامي در دو استان كردستان         -2

 از مقامات بلندپايه كشوري و لـشكري جهـت مـذاكره در مـورد               هيأتيروز يكشنبه هفتم اكتبر     
 هيـأت   ايـن .  گفتگـو كردنـد    ونگي برخورد با گسترش اين فعاليتهاي رو به رشد با خمينـي           چگ

 فرمانـده سـتاد   ، شاكر وزير كشور معاون وزير دفاع، صباغياناي  وزير دفاع، خامنه  شامل چمران 
 و  انقـالب  ي فرمانده سپاه پاسـداران    اهللا الهوت    فرمانده نيروي زميني، آيت    مشترك ارتش، فالحي  

دانيم كه چـه تـصميماتي اتخـاذ شـده              هنوز نمي .  فرمانده عملياتي سپاه پاسداران بود     يفابوشر
است ليكن خود اين نشست بيانگر جديتي است كه دولت موقت خشونت در هر دو اسـتان را                  

  . مدنظر قرار داده است
ول هفتـه گذشـته منطقـه نفتـي ايـران بـه واسـطه يـك رشـته عمليـات            در ط خوزستان -3
 نفـر زخمـي     52 تـن كـشته و       12گذاري تيراندازي ناآرام بود و تا روز هفتم اكتبر حداقل             بمب
دارد ديـدگاه روشـني      هنوز در مورد اينكه چه دستهايي در پشت ايـن جريانـات قـرار             . اند  شده

كـرد كـه عمليـات چريكـي از           اين اواخر تصور مـي    رسد كه دولت موقت تا        به نظر مي  . نداريم
 دانيم كه آيا سايرين مثالً حزب توده يـا فـداييان            ما نمي . كشورهاي عرب سرچشمه گرفته است    

  .نيز احتماالً درگير هستند يا نه
گراي عرب و پاسـداران انقـالب در           خوزستان از زمان درگيري شديد بين نيروهاي ملي        -4
. العمل شديد دولت موقت را به همراه داشـت نـسبتاً آرام بـوده اسـت                  گذشته كه عكس   ي م ماه

آشوب را فرونشاند، مركز فرهنگـي      ) فرمانده نيروي دريايي و استاندار خوزستان      (دريادار مدني 
  رهبر مذهبي اعراب را به عنـوان گروگـان بـه قـم             يرخاقانيشيخ طاهر شب  .  را بست  خلق عرب 

كـرد    دولت موقت تا هفته قبل كامالً تصور مي       . فرستاد و چند تن از رهبران عرب را اعدام كرد         
  :اند  فعاليتهاي هفته گذشته به قرار زير بوده. اند كه اين اقدامات موفق بوده

 ارتباطـات تجـاري بـين        خرمـشهر  انفجـار در دكـل مخـابراتي جـاده اهـواز          : پتامبر س 30 -
رابطه بـا ايـن منـاطق در حـال حاضـر از             .  و ساير قسمتهاي ايران را قطع كرد       ، آبادان خرمشهر
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 در همين روز انفجاري در اداره فرمانداري خرمـشهر        . اشدب   برقرار مي  طريق شبكه شركت نفت   
  .به وقوع پيوست

 نفـر را هـالك كـرد و در يـك            8 حـدود     خرمـشهر  گذاري در قطار تهـران      بمب:  اكتبر 3 -
 نيـز گـزارش داد      روزنامه فارسي زبان كيهان   . گذاري شد   مبز ب سازي در نورد اهوا     كارخانه لوله 
  .توسط پاسداران دفع شد ولي محل آن را ذكر نكرد» مخازن نفتي«كه حمله به 

گـذاري     بر اساس اتهاماتي نظير خرابكاري، جاسوسي و بمب        هشت نفر در آبادان   :  اكتبر 4 -
دانـد چـه        با اين حال تا جايي كه اطالع داريم دولـت ايـران هنـوز نمـي               . (در قطار اعدام شدند   

  .)كساني در قطار بمب گذاشته بودند
 نفـر كـشته     2( منفجـر شـد       و دانشگاه اهـواز     و خرمشهر  بمبهايي در بازار آبادان   :  اكتبر 5 -
گـذاري شـده و در         اهواز بمب  120روك مربوط به چاه بسته شده       يك خط لوله مت   ) 2). (شدند

دو ) 3.) (اين مسئله بر توليـد نفـت تـأثيري نداشـت          . (نتيجه نفت داخل آن به آتش كشيده شد       
 مركز ميكروويو توسط چريكها مورد حمله قرار گرفت ولي تأثيري بر مركز واقع در جاده اهواز        

  . نداشت انديمشكو ايستگاه جاده اهواز بهبهان
) 2. (را منهـدم نمـود    ) بليـزر ( يك اتومبيل    اي نزديك اهواز    يك مين در جاده   ) 1: ( اكتبر 6 -

 دسـتگير    در تهـران    به نام عبدالصاحب موسوي عاصـي      يكي از بنيانگذاران سازمان خلق عرب     
  .آهن ارتباط داشته است گذاري در راه طبق گزارشات مطبوعاتي وي با بمب. شد

 مشكل است بگوييم چه عامل ديگري به جز جوشش آزردگي اعـراب از فـشار دولـت                  - 5
هـاي آتـي       هفتـه  زنند كه در    بعضي از ناظران حدس مي    . باعث تحريك اين حمالت بوده است     

 براي حمايت از فعاليتهاي اكراد در شـمال غربـي ايـران             رسد كه اعراب خوزستان     زماني فرا مي  
عليرغم اينكه ممكن است اعراب فهميده باشند دولت توسط شورشـيان كـرد   . قيام خواهند كرد  

و از نظر تاريخي نيـز      سرگرم شده است هيچ شاهدي دال بر ارتباط اعراب و اكراد وجود ندارد              
ايـن احتمـال نيـز وجـود دارد كـه دور            . هيچ الفتي بين اين دو گروه قومي وجود نداشته است         

هـيچ  .  شروع شده باشـد     سپتامبر در خرمشهر   29جديد حمالت در پاسخ به اعدام دو عرب در          
  .بينيم  نمياي حاكي از ارتباط احتمالي اين حوادث با امور مربوط به نزيه نشانه
اين حمالت در حالي كه صدماتي بر شبكه ارتباطي مناطق جنوب داشـته اسـت               : نظريه -6

كنـد كـه      سفارت تصور نمـي   . تاكنون به طور مستقيم بر تجهيزات توليد نفت تأثير نداشته است          
 اعـراب يـا     تأثير قرار گيرند مگر اينكه دور جديد حمـالت حمايـت            تجهيزات توليد نفت تحت   

ات نفتـي را    تأسيـس چريكها به سهولت بعضي از      . چپگرايان پااليشگاهها را به خود جلب نمايد      
با اين حال تجهيزات اصلي در      ). خطوط نفتي، مخازن نگهداري نفت    (دهند    مورد هدف قرار مي   

 بـه خـوبي حفاظـت       شود، از پااليشگاه آبادان      مجزا شده و به خوبي محافظت مي       جزيره خارك 
 با وجودي كه در بعـضي از نقـاط در      و خارك  شود، بسياري از خطوط نفتي منتهي به آبادان         مي

عالوه بر ايـن حتـي در جريـان اعتـصابات           . باشند  هواي باز قرار دارند در زير خاك مدفون مي        
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ليدي خرابكاري صورت نگرفت زيرا انقالبيـون هـيچ تمـايلي بـه             سال گذشته، در تجهيزات تو    
با اين حال مجبوريم صبر كنيم تا ببينيم كـه آيـا            .  نداشتند نابود كردن منابع دارايي در خوزستان     

  .در مورد شورشيان نيز مصداق دارد يا خير
ل اين هفته دچار آشوب بود و نقطـه اوج          مناطق كردنشين نيز همچنان در طو     :  كردستان -7

 نفره از پاسداران انقالب اكثر آنهـا كـشته و يـا             73 اكتبر بود كه در يك حمله به ستون          8آن در   
بـر اسـاس    ).  اكتبر تاكنون به گزارش جداگانه مراجعه كنيد       2در مورد وقايع از     . (دستگير شدند 

 د به ايستگاه راديو تلويزيـون مهابـاد        اكتبر، شورشيان كر   3گزارشات مطبوعات عصر چهارشنبه     
 در ايـن جنـگ   دو تانـك از پادگـان مهابـاد     (حمله كرده و آن را به طور موقت تعطيل نمودنـد            

 حملـه كردنـد و      باد در مها   اكتبر به ستاد مركزي پاسداران انقالب      4، شورشيان در    )درگير بودند 
 اكتبر چريكهاي كرد به پادگان      5در عصر جمعه    . يك كاميون در نزديكي بانه بر روي مين رفت        

 اسـتفاده   7. جـي . پـي . انـداز آر     و نارنجك  50 حمله كردند و ظاهراً از مسلسلهاي كاليبر         مهاباد
 نيـز حمـالت      و كرمانـشاه   هاي نوسـود    در نزديكي .  شدند كنندگان به عقب رانده    حمله. نمودند
 اكتبر جوانـان تظاهركننـده      6بر اساس گزارشات واصله در روز شنبه        . اي صورت گرفت    متفرقه

 بـه سـتاد     ها حمله نماينـد و شورشـيان كـرد در بانـه             هاي ترك      سعي نمودند به مغازه    در مهاباد 
با . ظاهراً در طول اين زد و خوردها هيچ كسي كشته نشده است           . پاسداران انقالب حمله كردند   

  نفـره از پاسـداران انقـالب كـه در جـاده بانـه              73 اكتبر اكراد به يك ستون       8اين حال در روز     
ه و اكثـر افـراد باقيمانـده را بـه گروگـان             نفر را كشت  22 عازم بانه بودند حمله كرده و        سردشت
اين تهاجم در پي حمله شورشيان به چهار پاسـگاه ژانـدارمري            .  نفر فرار كردند   7فقط  . گرفتند

  . صورت گرفت در نزديكي مرز عراق و شوشمي، شيخان نوسود،در دوآب
 بـه جـرم      اكتبر در كرمانشاه   6 با اعدام چهار نفر در        اعدامهاي دولت موقت در كردستان     -8

اي دارند و خـود روزنامـه         كننده  اين اعدامها آشكارا تأثيرات تشديد    . ادامه يافت » لواط و قاچاق  «
 مهاباد احتمال كشته شدن پاسداران      نظاميان كرد در    اعدام شبه «دارد كه     ي نيز اظهار م   تهران تايمز 

رسد اهداف اصلي اكراد، پاسداران    به نظر مي  » .دهد  انقالب به گروگان گرفته شده را افزايش مي       
 اكتبـر و  6در روز . باشـد  گيرنـد مـي   تري مـي  انقالب منفور كه به طور روزافزوني موضع خشن   

 اعالم كرد پاسداران به دليل انجام چنين        فشاري فرمانده پاسداران انقالب در مهاباد     تحت چنين   
وجه مسئول از دست رفتن جان و مال مردمي كه در اين حمالت شركت دارند                 حمالتي به هيچ  

  .نخواهد بود
، از جانب حسيني رهبـر مـذهبي شورشـيان           استاندار كرمانشاه  پور   طبق اظهارات سپهري   -9

اكنون در يـك درخواسـت عمـومي از اكـراد               اي دريافت نموده مبني بر اينكه وي هم         كرد بيانيه 
رسـد    ظاهراً به نظر مي   . خواسته است جنگ تمام عيار خود را عليه دولت مركزي شروع نمايند           

اي   ت عملياتي توسعه قابل مالحظـه     حمالت اخير اكراد هم از نظر سازماندهي و هم از نظر شد           
بر اساس گزارشات مطبوعاتي بعضي از افسران سابق نيروي زميني كه كـرد هـستند               . يافته باشد 
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انــد و ممكــن اســت در طــول ايــن حمــالت شــاهد  چنــد هفتــه قبــل بــه شورشــيان پيوســته
  .هاي آنها بوده باشيم ريزي برنامه

زمـستان در منـاطق كردنـشين شـاهد         كـرديم كـه در طـول فـصل            ما تصور مي  : نظريه -10
  .ناآراميهاي محدودتري باشيم كه يك تهديد جدي براي دولت ايران محسوب نشود

 داشـته باشـند     با اين حال اگر اكراد استعداد حفظ همـين حـد از عمليـات را در كردسـتان                 
 ترتيـب فعاليتهـاي   بـه همـين  . اي براي دولت موقت ايران در پي خواهد داشـت       نگراني فزاينده 

  .تري خواهد بود اگر چنين حمالتي متوقف نشود تهديد بالقوه جدي. چريكي در جنوب
                           لينگن

  
  343سند شماره 

  1358 مهر 24ـ 1979 اكتبر 16  استفاده محدود اداري
    10997 ـ  تهران،سفارت آمريكا: از
  ي  س .  واشنگتن دي،المللي  ارتباطات بينسازمان: به

  4276 ـ سي  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: رونوشت
    ردبير روزنامه انقالب اسالمي سمالقات با پيرحسيني: موضوع

 سـردبير اخبـار    با حسن پيرحـسيني  آمريكا اكتبر وابسته مطبوعاتي سفارت      16در تاريخ    -1
اي اسـت بـا گرايـشات نـسبي بـه حـزب جمهـوري                ، كه نشريه  محلي روزنامه انقالب اسالمي   

 سـردبيركل روزنامـه صـورت       ابتدا قرار بود اين ديدار با عليرضا نوبري       . ، مالقات نمود  اسالمي
 بـه   آمريكااي امور شخصي در اياالت متحده         پذيرد ليكن وي در حال حاضر به دليل انجام پاره         

 بـراي كـسب مـدرك دكتـراي رشـته           آمريكا هنوز در دانشگاه استانفورد      پيرحسيني. برد  سر مي 
 وي مايل است حرفه آكادميك خود را دنبال كند اما هنوز  . مهندسي مكانيك ثبت نام كرده است     

 را  آمريكـا ليكن اميدوار است كه رواديد بازگشت بـه         . معتقد است » حفظ انقالب «هم به مقوله    
اين مالقات به منظور گفتگو پيرامون اعتبارنامه و مدارك يكي از گزارشگران            . نيز دريافت نمايد  

.  تهيـه نمايـد  آمريكـا روزنامه صورت گرفت كه قصد دارد گزارشي در خصوص اياالت متحده      
وابسته مطبوعاتي در جريان اين مالقات، فرصت را مغتنم شمرده و به بحث و بررسي موضـوع                 

  . گشايش خطوط ارتباطي با اين روزنامه مهم اسالمي پرداخت
بـه   3-ژبه رغم تغيير مكان اين ساختمان روزنامه، تدابير امنيتي بـا حـضور دو پاسـدار                  -2

نيز بايست به اين نكتـه      » ارباب رجوع «در خصوص نوع تعامل با      . رسيد دست شديد به نظر مي    
 اشاره كرد كه بيش از چند دقيقه طول نكشيد كه وابسته مطبوعاتي موفق شد كه بـا پيرحـسيني                  

در اثناي ايـن ديـدار، يـك گزارشـگر          . در دفتر كوچكش در طبقه سوم ساختمان مالقات نمايد        
.  گفتگـو كـرد    حـسيني ربـا پي    بـود وارد اتـاق شـد و        كه عـازم كردسـتان    »  پوش روسري«خانم  

 و  خصوص رابطه بين حـزب دمـوكرات كردسـتان         پيرحسيني از وي خواست كه اطالعاتي در      
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 . ي است كسب نمايد شريعتمداراهللا آيته تحت حمايت  كحزب جمهوري خلق مسلمان
 پس از روشن شـدن موضـوع اعتبارنامـه و مـدارك گزارشـگر مـورد نظـر، پيرحـسيني                   -3

 است، اما روزنامه    صدر  كرد كه به رغم اين كه صاحب امتياز رسمي اين روزنامه بني            خاطرنشان
 صـرفاً نقـش يـك       صـدر  وي تصريح كرد كه بنـي     . گردد  كالً از طريق كمكهاي مردمي اداره مي      

 تحريريه نسبتاً مستقل از يكـديگر  هيأتبرعهده دارد و از طريق يك        نويسنده مقاالت داخلي را   
كننـد و     ران از روزنامه حقوق دريافـت مـي       تعداد اندكي از گزارشگران و سردبي     . گردد  تغذيه مي 

  . كند آنها كفايت مي» امرار معاش«البته اين مبلغ به حدي است كه صرفاً براي 
با روزنامه را مطرح كرد     ] آمريكاسفارت  [سپس وابسته مطبوعاتي موضوع ارتقاء روابط        -4

داشت، حتماً با  تأييد  و يا موضوعي نياز به تحقيق و   و از پيرحسيني خواست كه هرگاه كه مقاله       
پيرحسيني نيز در پاسخ، از تعميق روابط مطبوعات      . دفتر مطبوعاتي سفارت تماس حاصل نمايد     

و سفارت استقبال كرد و تصريح كرد كه مايل است در مواقع مـورد نيـاز، بـا دفتـر مطبوعـات                      
 تـصريح كـرد كـه دولـت ايـاالت متحـده             سپس وابسته مطبوعاتي  . سفارت تماس برقرار نمايد   

وي . كنـد    واقعيت انقالب اسالمي را پذيرفته است و در امور داخلي ايران دخالـت نمـي               آمريكا
اسـاس مداخلـه ايـاالت متحـده         ها كه مكرراً ادعاي بي     افزود كه مقاالت منتشر شده در روزنامه      

كنند، فرايند ايجاد روابط نزديك بر پايه احترام متقابـل        در امور داخلي ايران را مطرح مي       آمريكا
 در پاسـخ اظهـار داشـت كـه نگرانيهـاي وابـسته              پيرحسيني. كند  بين دو كشور را مخدوش مي     

ا مردم ايران بين سياسـتهاي كنـوني دولـت ايـاالت            كند ام    را درك مي   آمريكامطبوعاتي سفارت   
  . كنند  و سياستهاي پيشين اين كشور تفاوتي احساس نميآمريكامتحده 

لـيكن بـر    «ن هستيم كه شوروي انقـالب اسـالمي را پذيرفتـه اسـت؛              ئوي گفت كه ما مطم    
 در  آمريكـا ، نقـش ايـاالت متحـده         در قـم   اساس اسناد و مدارك موجود در دفتر امـام خمينـي          

» .وال برانگيز اسـت   ئ، نقشي س   و پاليزبان   و حمايتهاي آن كشور از زاهدي       و خوزستان  كردستان
 حمايـت    از بازگشت بختيار   آمريكابر اين، احساس ما اين است كه دولت اياالت متحده           افزون  

 در  پيرحـسيني . آورد   نيز پشتيباني به عمـل مـي       كند و از تبليغات مطبوعات خود بر عليه امام          مي
 يك راديوي فارسي زبان وجود دارد كه با لحني موهن نسبت            آمريكادر  «ادامه اظهار داشت كه     

ت،  به عنوان گواه صدق نيـ آمريكاكند؛ چرا دولت اياالت متحده  پراكني مي  سخنبه امام خميني  
 وابسته مطبوعاتي در پاسـخ بـه ايـن موضـوع          » اقدام به تعطيلي و بستن اين راديو نكرده است؟        

نيز مطلع هستيد، با توجه به نظـام سياسـي كـشور ايـاالت               همانطور كه خودتان  «كرد كه   تأكيد  
 كـه  يوالئ در پاسـخ بـه سـ   پيرحسيني» .مكن است، انجام چنين اقدامي عمالً غيرمآمريكامتحده  

 دهد كه انقالب اسالمي را به رسميت شناخته است،         تواند نشان    به چه ترتيب مي    اياالت متحده 
ران  بايست هرچه زودتر اقدام بـه تبـادل سـفير بـا ايـ           آمريكاكرد كه دولت اياالت متحده      تأكيد  

بنمايد؛ البته با توجه كامل به اين نكته كه سفير منتخب بايست فردي باشد كه معتقد به برقراري  
  . روابط بر اساس اصل مساوات و برابري باشد
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 گواه ديگري است از شكست نظام آموزشي ايـاالت متحـده            نوع برخورد پيرحسيني  : نظريه
كننـده نـوع    مواضـع وي مـنعكس   .  در تعميق ارزشهاي مردم ساالري در نهاد پيرحـسيني         آمريكا

اند؛ افـرادي كـه از        كرده  اعتمادي مفرط رايج در بين افرادي است كه با رژيم سابق مبارزه مي             بي
البتـه نبايـد    . ، يك تلقي يكسان در ذهن خود داشـتند        آمريكارژيم سابق و دولت اياالت متحده       

نظرات به نحوي كامالً باز صـورت        از دست رفته فرض كرد چرا كه حداقل تبادل          را پيرحسيني
  گريوز                                                                                             .گرفت
  

  344سند شماره 
  1358 مهر 25ـ 1979 اكتبر 17  استفاده محدود اداري

   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11060  ـتهران، آمريكاسفارت : از
  آمريكاتظاهرات در مقابل سفارت : موضوع

 اكتبر گروهـي از تظاهركننـدگان بـالغ بـر     16 روز  18:36 در ساعت    -)بندي  بدون طبقه ( -1
 دقيقه در   10 الي   8جمشيد راهپيمايي كرده و براي         نفر به سمت پايين خيابان تخت      800 تا   600

  .يي و ضدامپرياليسم سر دادندآمريكامقابل سفارت توقف كردند و شعارهاي ضد
اي از     هيچ تالشي براي ورود به سفارت به عمل نيامد و هيچ نـشانه             -)بندي  بدون طبقه ( -2

  .كردند گروههاي انتظامات نظم تظاهركنندگان را كنترل مي. بروز خشونت مشاهده نشد
 تظـاهرات بـوده     دانيم چه چيـزي انگيـزه ايـن         ما نمي : نظريه - )استفاده محدود اداري   (-3
زند كه اين تظاهرات شايد به تظاهراتي كه توسط گروههـاي مختلـف               سفارت حدس مي  . است

مسلمان در اعتراض به نگهداري زندانيان فلـسطيني سياسـي توسـط اسـرائيل صـورت گرفتـه                  
 16روز   در   معترضين تاكنون چندين راهپيمايي در نقـاط ديگـر تهـران          . اي داشته باشد    بودرابطه

  در مقابـل دانـشگاه تهـران    و اسـرائيل آمريكـا اكتبر برگزار كردند كه شامل سوزاندن پرچمهاي        
دهنده پيشنهاد       اكتبر حاكي از آن است كه گروههاي سازمان        15گزارشات مطبوعاتي در    . شد  مي

 انجام پذيرد اما اين گزارشات را تـا پـس از            آمريكابل سفارت   كرده بودند كه گردههايي در مقا     
  لينگن                                                                     .انجام تظاهرات مشاهده نكرده بوديم

  
  345سند شماره 

  1358 مهر 25 ـ 1979 اكتبر 17  محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11067  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  گزارش سياسي: موضوع    
  )محرمانه ـ تمام متن (-1
 درگيريهاي توصيف شده را موج ناآراميها در ايران باال گرفته، بعضي از:  خالصه گزارش -2
گزارش .  نسبت دادرويهاي سپاه پاسداران توان به نارضايتي عمومي نسبت به دخالتها و زياده   مي
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ي مـشكل بزرگـي     بيكـار .  در تهـران   قتل يك تاجر آلمان غربي    كشي، و     چهار مورد اقدام به آدم    
انتخابـات  . الف حكم دولت، بيكاران در چند شهر اعتراض و تظاهراتي برپا كردنـد            خشده و بر  

 اكتبر انجام شد، موفقيت دولت موقت را خيلـي كمتـر از آنچـه               12انجمن شهر در ايران كه در       
پايـان  . انتظار داشت، نشان داد، و در بعضي جاها با خشونت و اتهام عمومي به تقلب توأم بـود               

  .خالصه
اسي ايران طي دو هفته گذشته همچنان با خـشونت و ناآراميهـاي مـستمر در                 صحنه سي  -3

گـزارش شـده كـه در       .) در تلگرافهـايي جداگانـه گـزارش شـد        . (مناطق كردنشين همـراه بـود     
، شهر مرزي    و ماكو  ، سيستان و بلوچستان   )بندر پهلوي سابق   ( در نزديكي درياي خزر    بندرانزلي

، رسد مشكالت موجود بـا سـپاه پاسـداران          به نظر مي  .  ناآرامي آغاز گرديده است    ايران و تركيه  
  .موجب بروز بسياري از اين حوادث شده است

 اكتبر بـه اعمـال      14 طي تظاهراتي در      آذربايجان غربي   در  هزاران تن از اهالي شهر ماكو      -4
 كـه   مدارس و دكانها بسته بودند و راه مرز بازرگان        .  اعتراض كردند  غيرمسئوالنه سپاه پاسداران  

  . ست مسدود بوددر نزديكي ماكو
 ، ماجراي دو شب قبل كه در آن سپاه پاسداران         ، استاندار آذربايجان غربي   ر حقگو بنا به اظها  

كردنـد، آتـش گـشودند، باعـث ايـن            به سوي اتومبيلي كه سرنشينان آن مشروب مـصرف مـي          
 است كـه    سپاه پاسداران تبريز   روستايي توسط    9ماجراي ديگر دستگيري    . تظاهرات شده است  

ظاهراً بدون اينكه به خود زحمت بدهند و استانداري را در جريان تـصميمات خـود بگذارنـد،                  
  .اند   كردهاقدام به آمدن به منطقه آذربايجان غربي

  انقالب  با زد و خورد بين مردم و سپاه پاسداران         )بندر پهلوي سابق  ( درگيري بندر انزلي     -5
 اكتبر شروع شد و تا روز بعد ادامه داشـت كـه روي              15اين درگيري در روز     . همراه بوده است  

ـ    .  مجروح بـه جـاي گذاشـت       34 كشته و    10هم   دارمري و نيـروي دريـايي بـراي        نهايتـاً از ژان
ستفاده برقراري مجدد نظم و نجات پاسداران انقالب كه به ساختمان پليس پناهنده شده بودند، ا

 گيري در نزديكـي بنـدر انزلـي         به دنبال تراكمي كه بر سر حق ماهي       اين درگيري ظاهراً    . گرديد
 وضـع شـده بـود     هايي كه از جانب شيالت شـمال        اتفاق افتاد كه ماهيگيران محلي به ممنوعيت      

  .اعتراض كردند
 منفجر شد، ولي اسـتان       اكتبر در محله مسكوني در خرمشهر      10 هر چند كه دو بمب در        -6

 مادي اين   هيچ گزارشي از تلفات جاني و يا خسارات       .  در هفته گذشته نسبتاً آرام بود      خوزستان
بمبي در دبيرسـتان    . بمب ديگري كشف شد و قبل از انفجار خنثي گرديد         . انفجار نرسيده است  

  .  پيدا شد كه آن هم خنثي گرديد اهوازشريف واقفي
. ي رژيم شـاه را ربودنـد      ، مفسر راديوي   اكتبر اشخاص مسلح ناشناسي تقي روحاني      4 در   -7

 كه توسط پاسداران براي گذراندن شش سال تبعيد كـه توسـط دادگـاه               دوي را در حالي ربودن    
 را شد و بعـدها تقـي روحـاني     اسكورت مي تهران به وي داده بودند به فرودگاه مهرآباد   انقالب
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اي از ناحيه سرش خورده بـود، پيـدا كردنـد ولـي مـسئولين بيمارسـتان ادعـا                     در حاليكه گلوله  
ربايي و شليك گلوله به روحاني ظاهراً اعتراضي بـه حكـم              آدم. كنند كه او زنده خواهد ماند         مي

  .باشد كه به وي داده بودند پايين دادگاه انقالب مي
 وزيـر مـسكن      و پليس از سوءقصد به جـان مـصطفي كتيرايـي            اكتبر، سپاه پاسداران   10در  

االسـالم    در همـين روز حجـت     . مهـاجمين احتمـالي فـرار كردنـد       . جلوگيري به عمل آوردنـد    
. ، هـدف يـك سوءقـصد قـرار گرفـت          تهـران  3 منطقه    كميته انقالب  رئيس،  همحمدباقر دشتيان 

 را در   هشـود، دو نفـر موتورسـوار ناشـناس، دشـتيان            جرياني كه وارد يك سناريوي رايجي مـي       
هـالش جاشـيم    « اكتبـر    14در  . گشت، زخمي كردنـد     حاليكه پياده از مقر كميته به منزلش برمي       

 مورد حمله قرار    در خارج منزلش در تهران    » ميرك« حسابداري آلماني كارخانجات     رئيس» ليب
پيدا شـد  » ليب«اي كه در نزديكي جسد    قاتلين با موتور فرار كردند و جزوه      . گرفت و كشته شد   

  .باشد  مسئول اين قتل ميدهد كه گروه مسلمان افراطي فرقان نشان مي
آميز، در چندين شهر       عليرغم دستور دولت مبني بر عدم اجتماعات غيرقانوني و اعتراض          -8

 اكتبـر در    6تظاهراتي با شركت بيكاران ادامه يافت و بيش از چهـار هـزار تـن از بيكـاران روز                    
 صـدها    دست به تظاهرات زدند و چند روز بعد در تهران           در تهران  مقابل ساختمان وزارت كار   

 بـراي   انقـالب سـپاه پاسـداران   . تن براي نشان دادن وضع بد خود يك راهپيمايي برپـا داشـتند            
 700 تـا    600گزارش يك روزنامه حدود     طبق  . متفرق كردن راهپيمايان تيراندازي هوايي كردند     

هـاي    چنـين ديپلمـه     هـم .  تظاهرات بپا كردند    مقابل دفتر آموزش و پرورش     نفر بيكار در سنندج   
  .بيكار در قوچان، مشهد و بابل دست به تظاهرات زدند

، وزير كار در حال حاضر در ايران بين يك تا يك ميليون             طبق اظهارنظر عبدالعلي اسپهبدي   
وي ادعا نمود كه پس از انقالب نسبت بيكاران رو به تقليل گـذارده و               . و نيم بيكار وجود دارد    

  . ميليون نفر شاغل هستند10 تا 8اكنون بين  هم
داد  شـهر برگـزار شـد و تعـ    140 اكتبر انتخابـات شـوراهاي شـهرهاي ايـران در       12 در   -9
 حفاظتي در بعضي از شهرها خـصوصاً        مسايلبنا به   . دهندگان بسيار كمتر از حد انتظار بود        رأي

 نيـز گزارشـاتي از خـشونت و         از استان سيستان و بلوچستان    .  انتخابات انجام نشد   در كردستان 
» زنده باد شـاه   « اكتبر گروهي كه شعار      12در  . درگيري ناشي از برگزاري انتخابات رسيده است      

 حمله كرده و چند نفر را زخمـي و          دادند، به تعدادي از صندوقهاي انتخاباتي در زاهدان         سر مي 
  . يك پليس را كشتند
  نفر از اعضاي انجمن شهر اسـتعفا كردنـد  9 ظاهراً از زماني آغاز گرديد كه     درگيري زاهدان 

تشنج زماني به اوج    . گيري كردند   و اعضاي بلوچ در كميته ناظر بر انتخابات از كارهايشان كناره          
انتخابـات را تحـريم كـرد و از مـردم           » اتحادالمـسلمين «خود رسيد كه حـزب معـروف بلـوچ          

  . خواست تا در آن شركت نكنند
 تأييـد  گزارشـات .  انتخابـات تعطيـل شـد    زاهدانبه دنبال حمله به صندوقهاي انتخاباتي در   
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 خيلي بـيش از آن چيـزي اسـت كـه            نشده مؤكد اين است كه درگيريهاي سيستان و بلوچستان        
 سياسـي مـا     مـأمور اند بـه      نشين سفر كرده    افرادي كه به مناطق بلوچ     .كنند    ها گزارش مي      روزنامه

اسـتاندار آنجـا    » محمـد جريـري   «حتـي   . نشينان آنجا شديداً طرفدار شاه هـستند        بيلهگفتند كه ق  
هاي مردم با شكست روبـرو شـده اسـت در حاليكـه ادعـا                 آوري اسلحه   پذيرفته است كه جمع   

ديـد كـه خاطرنـشان       الزم   جريري» .دولت كامالً زمام امور استان را در دست دارد        «شود كه     مي
 براي آنهـا    هاي خود امتناع ورزند عفو امام خميني        نشين از تسليم اسلحه     كند كه اگر مردان قبيله    

  .لغو خواهد شد و با آنها به عنوان ياغي مقابله خواهد شد
، مركز استان   در رشت . يز به وقوع پيوست    ن  درگيريهاي انتخاباتي در منطقه درياي خزر      -10
در كارشـان   » اشخاص غيرمـسئول  «، تمام اعضاي كميته ناظر بر انتخابات به دليل دخالت           گيالن

 كانديداي انجمن شهر استعفا دادند، ولي به هـر          29 نفر از    20،  در نزديكي لنگرود  . استعفا دادند 
بـه صـندوقهاي    ) در نزديكـي رشـت     ( و هـشتپر طـوالش     در همـدان  . ابات انجام شد  حال انتخ 

  . انتخاباتي حمله شد
 شهر ايران را كـه انتخابـات، انجمـن شـهر در آنهـا باطـل شـده بـود را                      17وزير كشور نام    

اي انتشار داد و مدعي گرديد كه در كليه            اعالميه  اكتبر، حزب جمهوري اسالمي    16در  . برشمرد
انتخابات انجمن شهر تقلب صورت گرفته است و درخواست تـشكيل كميـسيوني بـراي پيـدا                 

  ينگن                                                            ل                           .كردن موارد تخلف كرد
  

  346سند شماره 
  سري

  1358 مهر 25 ـ 1979اكتبر  17  وزير خارجه
  زـ برژينسكي: شوراي امنيت ملي: به  فوري، تهران

  مالقات با خميني: موضوع
  )سري ـ تمام متن (-1
 دعـوت بـه عمـل آمـد؛        قات با خمينـي    در صورتي كه در آينده نزديك از شما براي مال          -2

نظـر    گونه رويارويي و تخاصمي به وجود نيايد و راه براي تبـادل             اميدواريم كه طي مالقات هيچ    
  .توانيد از ارائه مطالب از نكات ذيل استفاده به عمل آوريد  مي. بيشتر هموار گردد

ش بـراي تحقـق جمهـوري اسـالمي رنجهـاي بـسياري را       مردم ايران در تالش خـوي  ) الف
ما در اين زمينه با آنها عميقاً اظهار همدردي كرده و براي آنها در ايجـاد صـور                  . اند  متحمل شده 

  .حكومتي موردنظر خواست اكثريت ايرانيان آرزوي موفقيت داريم
و مـا از آرمانهـاي      اي برقـرار بـود        ييان و ايرانيان از ديرباز روابـط صـميمانه        آمريكابين  ) ب

در روابـط   . نمـاييم   گستر، پر مـودت حمايـت مـي         اي عدل   ايرانيان براي دستيابي و تحقق جامعه     
مـا  . ايم كـه اميـدواريم در آينـده جبـران شـود      گذشته خويش با ايران خطاهايي را متركب شده       
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ـ                  ل، خواستار پاي گذاشتن به عرصه جديدي هستيم تا روابط خويش را بر اسـاس احتـرام متقاب
اي بايد جنبه متقابل و دوجانبه داشـته باشـد و             چنين رابطه . دوستي و مساوات مستحكم سازيم    

  .هر يك از طرفين در كمك به تفاهم و همكاري نقش خويش را ايفا كند
جامعه ايرانـي بايـد بـر       . ما مايل به دخالت و يا اعمال نفوذ در امور داخلي ايران نيستيم            ) ج

يخي و اراده ملت ايران تحول پيدا كند و اميـدواريم كـه كـشورهاي               طبق معيارهاي ارزشي، تار   
ايـران بايـد فـارغ از       . ديگر نيز نسبت به رويدادهاي سياسي ايران مانند ما احتـرام قائـل شـوند              

  .فشارهاي خارجي يا ايدئولوژيهاي بيگانه باشد
پرست از نظر ما قابـل احتـرام          ل و وطن  ن به عنوان فردي با تقوا، عاق      وزير بازرگا   نخست) د
وي نتوانسته است مشكالت عديده كشور را به طرز مـؤثري تحـت كنتـرل درآورد و از                  . است

مـا  . هاي بيشماري را براي دشمنان ايـران ايجـاد كـرده، نگـران هـستيم                اينكه اين وضع فرصت   
ت سياسـي و اقتـصادي      وزير حداكثر حمايت را بنمايد تـا حيـا          اهللا از نخست    اميدواريم كه آيت  

  .كشور بر مبناي صحيح و سالم استوار گردد
مـا بـا    . اهللا هـستيم    ما خواهان رسيدن نظراتمان در زمينـه حقـوق بـشر بـه سـمع آيـت                  )    ه

ايم نه اينكه در مـورد تقـصير و يـا     محاكمات غيرعلني و اعدامها مخالفت خويش را ابراز داشته       
 به خاطر اينكه معتقديم همه، بدون در نظـر گـرفتن            بيگناهي متهمين قضاوت كرده باشيم، بلكه     

اتهاماتشان، بايد حق دفاع علني از خويش را داشته باشند و بتوانند به قضات بـاالتر متوسـل و                   
اهللا بسيار خـشنود گـشته و         از اعالم عفو عمومي توسط آيت     . درخواست پژوهش بيشتر بنمايند   

قويـت يابـد كـه ايرانيهـا بتواننـد بـه جـاي              جويي و بخشش آن قدر ت       اميدواريم كه روند آشتي   
  . آتي كشور بپردازندمسايلپرداختن به گناهان گذشته به همكاري در حل 

نـه و   اعالوه بر اين اميدواريم كه به مطبوعات و همه سياستمداران اجـازه پـرداختن آزاد              ) و
ن آن قـدر   وزيـر بازرگـا     اهللا و نخست    دولت آيت . عاري از ارعاب به تالشهاي خويش داده شود       

محبوب و مردمي است كه نبايد از انتقاد دچار وحشت شود از نظر ما فعاليت مطبوعاتي آزاد و                  
اين نهادها  . باشند  ترين عوامل مصونيت در برابر ظلم و ستم مي          صادقانه و نظام سياسي آزاد مهم     

آيـد    به ناچار در اين راه پديد مي      با گذشت زمان پديدار خواهند گشت و در برابر مشكالتي كه            
  .بايد صبر و بردباري نشان داد

خواهيم شاهد ادامـه   ييان ميآمريكاداريم كه ما  جمهور اعالم مي رئيسدر خاتمه از طرف    ) ز
در صـورت   . حيات ايراني آزاد، مستقل و قدرتمند در حراست از تماميت ارضي خويش باشيم            

در صـورت تمايـل ايـران       . باشـيم    همكاري با ايران مـي     تمايل، ما نيز از طرق مناسب حاضر به       
در صورت وجود ظن    . توانيم در زمينه كشاورزي و عمران اقتصادي به آن كشور ياري دهيم               مي

اهللا با صراحت و به طور خصوصي آن را با مـا در ميـان                 و ترديد نسبت به ما اميدواريم كه آيت       
ف سليقه و نظر خويش از هيچ تالشـي فروگـذار         خواهيم براي از بين بردن اختال       ما مي . بگذارد
  .براي تحقق دوستي موردنظر ما بايد به صبر، صراحت و اعتماد متوسل شد. ننماييم
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  347سند شماره 
  1358 مهر 25 ـ 79 اكتبر 17  استفاده محدود اداري

  سي.  واشنگتن دي،ليالمل  بينات ارتباطسازمان: به   تهران،آمريكاسفارت : از
  العمل مطبوعاتي عكس: موضوع

 را   و اسـرائيل   آمريكـا ، يك بار ديگـر       جمهوري اسالمي، ارگان حزب جمهوري اسالمي      -1
خـود عليـه جمهـوري اسـالمي     » طرح ضربتي «ا در ايران به عنوان      متهم به تشديد زد و خورده     

در گزارش مربوط به درگيري بين افراد محلي و پاسداران انقالب در بندر انزلي كـه يكـي               . كرد
 مهرماه عكسهايي از پاسـداران مجـروح را         25 است، اين روزنامه در تاريخ       از بنادر درياي خزر   
 هستند چـه بـر   آمريكاببينيد اين چپگرايان كه عمال «: ير هر يك نوشته استچاپ كرده و در ز    

اين عكس جسد دو تن از پاسـداران انقالبـي مـا را نـشان               . اند  سر جوانان مسلمان ما چه آورده     
و بـه   در همـه نقـاط كـشور حاضـرند          آمريكـا عمال  . اند  دهد كه در كردستان سوزانيده شده       مي

پردازنـد، بترسـيد از آن    خواري و رقص آنهم پـس از سـوزانيدن فرزنـدان دلبنـدمان مـي         شراب
طي تماسـي كـه     ...  :اي از متن به شرح زير است        برگزيده» .روزيكه ملت مسلمان ما طغيان كند     

هاي سـازمان     وطئهرويدادهاي اين بندر نمونه بارزي است از ت       « داشتيم گفته شد كه      با بندرانزلي 
طـي ايـن طـرح كـه در     .  و ديگر سازمانهاي سياسي كه قرار است بـه مرحلـه اجـرا درآيـد      سيا

 عـزم را جـزم     و اسـرائيل   آمريكاشهرهاي شمالي، جنوبي و شمال غربي كشور به اجرا درآمده،           
ا درهم شكسته و ايمان آنها را نسبت به پيروزي انقالب تبديل            اند تا روحيه انقالبي مردم ر       كرده

به يأس گردانند تا راه براي پيدايش يك دولت فاشيـست داراي شـعارهاي كمونيـستي همـوار                  
  ».گردد
گـاه نخواسـته اسـت         هيچ  سردبير روزنامه جمهوري اسالمي    دكترحسين موسوي : نظريه -2

اش كـه     نسبت به درخواست مالقاتهاي ما از آغاز پيدايش اينگونه تبليغات خصمانه در روزنامه            
پاسخ معمول ارائه شده از طرف دفتر وي اين         . شد، پاسخ مثبت دهد     در يك هفته قبل چاپ مي     

د يـا نـه و      تواند با شما مالقات كن       سردبيران ابتدا بايد مشخص كند كه وي مي        هيأت«: است كه 
  روزن                                                 ».پس از آن ما شما را در جريان امر قرار خواهيم داد

  
  348سند شماره 

  1358 مهر 29ـ 1979 اكتبر 21  
  :راديو محلي شيراز: موضوع

    داير بر ثبت سالحهاي خوددرخواست از مردم اردكان
  انقـالب  ، رهبر انقالب اسالمي ايران، سپاه پاسـداران       به دستور امام خميني   : خالصه گزارش 
ست كرده است كه تـا تـاريخ         و مناطق حومه درخوا     از تمامي مردم اردكان    اسالمي شهر اردكان  

 اردكان، نسبت بـه ثبـت        اكتبر با مراجعه به فرماندهي مركزي سپاه پاسداران انقالب اسالمي          23
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اي كه به همين منظـور        در بيانيه . سالحهاي خود اقدام نمايند و مجوز حمل سالح دريافت كنند         
گونه مجوزي بـراي حمـل سـالح صـادر            اكتبر هيچ  23 كه بعد از تاريخ      ستصادر شده، آمده ا   

ينـد  آفر. نخواهد شد و هرگونه سالح مصادره شده و با خاطيان برابر قانون برخورد خواهد شد              
نقـالب   بـه وسـيله سـپاه پاسـداران ا          در منطقه كـازرون    آباد آوري سالح در روستاي سيف     جمع

  .  همچنان در حال انجام است و ژاندارمري كازروناسالمي
  

  349سند شماره 
  1358 مهر 29ـ 1979 اكتبر 21  رديو محلي شيراز

  االجل تحويل سالح تا اول نوامبر تمديد شد ضرب : موضوع
 از تمـامي مـردم ايـن شـهر و منـاطق       اسالمي شـهر الر  انقالبانسپاه پاسدار: متن گزارش 

 اكتبـر بـا مراجعـه بـه فرمانـدهي مركـزي سـپاه               23حومه درخواست كرده است كه تا تـاريخ         
، نسبت به ثبت سالحهاي خود اقدام نمايند و مجوز حمـل سـالح     الر پاسداران انقالب اسالمي  

 تأكيـد   در همين راستا  . جل اول نوامبر تعيين شده است     اال براي اين منظور، ضرب   . دريافت كنند 
شده است كه بعد از اين تاريخ حمل هرگونه سالح توسط افراد فاقد مجوز حمل سالح، جـرم                  

  . د بودمحسوب شده و غير مجاز خواه
  

  350سند شماره 
  1358 مهر 29 ـ 79 اكتبر 21  محرمانه

  ، با اولويت واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11145  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  شود  باز ميدانشگاه تهران: موضوع

  ) ـ تمام متننهمحرما (-1
كرنا زدني بـاز     و گونه اعالميه رسمي و بوق       يكباره به آرامي و بدون هيچ       دانشگاه تهران  -2

كـه بـه مـا گفتـه         با وجود اين  . باشند  ها مشغول تدريس مي     شد و حداقل در بعضي از دانشكده      
 كـه در   شـد ولي متأسفانه شـنيده .  اكتبر بطور رسمي باز نخواهد شد    20شده بود كه دانشگاه تا      

گـزارش زيـر توسـط يكـي از دسـتياران           . شوند  حدود يك هفته است كه كالسهايي تشكيل مي       
 اكتبر تهيه 16سياسي بعد از يك ديدار از محوطه دانشگاه در           قسمت در سفارتخانه ايراني جديد

  .و عليرغم شايعه تظاهرات آنجا را آرام ديد ديدار كرد روز بعد وي از دانشگاه ملي. شده است
 شايد براي اولين بار بعد از انقالب، دانشگاه ترتيبي داده است كه يك جو دانشجويي به                 -3

هاي هميشه حاضر در محوطه دانشگاه ديگر آنجا نبودند و تنها چيزي كـه                فروشنده. خود بگيرد 
، آمريكـا تند كـه ديكتـاتوري، شـاه،        هـاي رنگـي ديـوار هـس         از انقالب باقي مانده است، نوشته     

  .كنند صهيونيزم، امپرياليسم و كمونيسم را محكوم مي
 اين روزها بـا ازدحـام دانـشجوياني كـه در تاالرهـاي بـا سـقف بلنـد و                      دانشگاه تهران  -4
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گروههاي . دي برگشته استخيابانهايي سه بانده با درختهاي بلند در رفت و آمدند، به حالت عا      
كننـد و   روند و به آرامـي بـا يكـديگر صـحبت مـي      كوچكي از دانشجويان با كتابهايشان راه مي    

نمايند، ولي صورتهايشان از حالت عصبانيت به حالت آرامش و            درباره جريانات اخير بحث مي    
دتي خـوب  ها شوخي بردار نيست و انقالب براي م    هر چه باشد نمره   . جديت تبديل شده است   

  .است و براي ماندن در دانشگاه بايد نمره گرفت
توجه اين است كه در اين روزها تعداد بسيار بسيار كمي از افراد               العاده قابل    موضوع فوق  -5

قبل از شروع درسها تعداد زيادي غيردانشجو در محوطه . شوند غير دانشجو در محوطه ديده مي
افتد و يا فقط نوار و كتاب بخرند و           ينند چه اتفاقي مي   خواستند بب   دانشگاه حضور داشتند كه مي    

يا فقط يك روز را بدون تشويش خاطر در محيطي كه براي مدتي هـسته فعاليتهـا بـوده اسـت                     
روند كتاب يا يك كيف در دست داشـته           امروز اكثر اشخاصي كه آن دور و بر راه مي         . بگذرانند

كننـد در     زنند و يا گردش نمي      هوده پرسه نمي  و در محوطه بي   ... و طرز راه رفتن مشخصي دارند     
دانـشگاه حالـت    . كردنـد   شان روي پلكان بحث مي      اطراف جمع شده و درباره مواد مورد عالقه       

 آن هنوز ناآرام و قابـل احتيـاط اسـت، در             كه جو  داد و برخالف دانشگاه تهران      آرامي نشان مي  
  .زدند اينجا افراد لبخند مي

كنند در سال جاري مواد درسيشان عليـرغم انقـالب             بسياري از دانشجويان احساس مي     -6
مـا هنـوز    «: يك دانشجوي دختر جوان از دانشكده پزشـكي گفـت         . چندان تغييري نكرده است   

آنهـا  . خوانيم ولي رابطه ما با اسـتادان در جهـت خـوبي تغييـر كـرده اسـت                   همان چيزها را مي   
  » .كنند ر رفتار ميت اكنون با ما صميمانه هم

مثـل  .  كالسها مانند گذشته منظم نبوده و دروس مورد مطالعه مثل گذشـته زيـاد نيـستند            -7
ولي به عنوان نمونـه     ... هاي تاريخ به خاطر تغييرات اخير به نحو چشمگيري اصالح شده            دوره«

نـد، توضـيح    ا  اكنون دروس تفاوت پيدا كرده      كس در مورد اين تغييرات و يا اين كه چرا هم            هيچ
  .دهد نمي

باشد ولـي در داخـل، بـه جـاي             نماي خارجي ساختمان هنوز مملو از انواع شعارها مي         -8
تنهـا تانـك    .  بهمن حاكم بـود، نظـم جـايگزين شـده اسـت            22هرج و مرجي كه ماهها بعد از        

هاي شن كـه در جلـوي    ها مورد توجه بود به جاي اولش برگشته است و كيسه        چيفتني كه هفته  
  . لي گذاشته شده بودند برداشته شده استدر اص

  .مطمئناً تالشي جهت حفظ دانشگاهي صورت گرفته است
هايي كه در تمام محوطه قرار داشتند برچيده شده بودند، البته بسياري از آنها دوباره                  دكه -9

مه چيز  در اينجا آنها دوباره ه    . اند  اند، ولي اين بار در خارج درهاي دانشگاه مستقر شده           بازگشته
هـاي غذافروشـي    دكـه . فروشند را از روتختي گرفته تا غذا و فنجان و كتاب و نوار و پوستر مي          

و ميزهاي طوالني با ليوانهاي چاي و كيك در طول خيابان           ... مطابق بودجه دانشجويي برپا شده    
  .اند انقالب چيده شده
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ايـشگاه عكـس كـه     در اصلي دانشگاه يك گروه اسالمي، چادري بـا يـك نم      در بيرون  -10
ها   عكسهايي كه به نحو نامطلوبي از جنازه      . اند  داد، برپا نموده     را نشان مي   حوادث اخير كردستان  

بود بـه نحـو ناهنجـاري در        ) از لحاظ سياسي  (گرفته شده بود و شعارهايي كه بسيار يك جانبه          
سط ضدانقالبيون و جنايتكاران    جناياتي كه تو  «قسمت جالب توجه تابلو نصب شده بود تا همه          

 عكسها به آرامي رد     يدانشجويان و غيردانشجويان از جلو    . ببينند» يي صورت گرفته بود   آمريكا
  .دهند كشند و خشونتي نشان نمي شوند و گاهي هم آهي مي مي

 در مقابل چادرهايي كه روي آنها عكس هست يك مركز سيار انتقال خـون قـرار دارد                  -11
همـه نـوع خـون بـراي قربانيـان          «:اي بـدين مـضمون چـسبانيده شـده          طالعيـه كه بر روي آن ا    

  .»درگيريهاي سراسر كشور مورد نياز است
 شايد تنها چيزي كه به فضاي دانشگاه اضافه شده اين منظره استثنايي است كه علفهاي                -12

 چمن محوطه مجدداً در حال روئيدن هستند، زيرا كـه در آنجـا ديگـر تظـاهرات و گردهمـايي                  
تنها نمازگزاران جمعه هستند كه بدون كفش و پابرهنه براي برگـزاري نمـاز              ... شود  برگزار نمي 

  .كنند و به همين دليل به چمن صدمه زيادي وارد نمي... آيند مي
تغييـري نكـرده     در اثر انقالب چندان      ، دانشگاه ملي   در مقايسه با دانشگاه بزرگ تهران      -13
شعارها متعدد نيستند و رويه و طرز لباس پوشيدن دانشجويان و اتومبيلهايي كه خارج از               . است

 حاضـر   تر دانـشجويان اسـت كـه در دانـشگاه ملـي             دهنده طبقه مرفه    دانشگاه پارك شده، نشان   
شان   ره مواد مورد عالقه   گروههاي كوچكي از دانشجويان در اطراف جمع شده و دربا         . شوند  مي

 كـه   داد و برخالف دانـشگاه تهـران        دانشگاه حالت آرامي نشان مي    . كردند  روي پلكان بحث مي   
  .زدند جو آن هنوز ناآرام و قابل احتياط است، دراينجا افراد لبخند مي

 عالئم اسالمي كمتر از دانـشگاه تهـران        اين است كه     ترين مشخصه دانشگاه ملي      جالب -14
اهللا   اهللا روح   تعداد كمتري از پوسترهاي انقالبي اسالمي و يا تـصاوير آيـت           . كنند  جلب توجه مي  

 يـا حـزب     در عوض پالكاردهاي بزرگي كه توسط حـزب تـوده         .  در آنجا وجود داشت    خميني
روزهـاي  «نمـود، همچنـين        محكوم مي  كمونيست تهيه شده بود و اعمال دولت را در كردستان         

و تصاويري از افسران نظـامي      » دارند   را گرامي مي   1332 مرداد   27عام    يادبود متعددي مانند قتل   
 د و همچنين پوسترهاي بزرگي از مـاركس        اعدام شده بودن   1332 كه بعد از كودتاي      حزب توده 

هاي كتاب بـر روي ميزهـاي طويـل داخـل دانـشگاه               قفسه. ها وجود داشت     در دانشكده  و لنين 
گرچـه  . رسـاندند   چيده شده بود كه بيشتر كتابهاي كمونيستي و ماركسيستي را بـه فـروش مـي               

انـد يـا شـعارهاي      و قرآن را بـه فـروش گذاشـته    يميزهاي متعددي هم كه كتابهاي علي شريعت      
بعـضي از آنهـا   . دهنـد  اي ما بين درختان، افكـار و ايـدئولوژيهاي متفـاوتي را نـشان مـي                پارچه

 توده  ان حزب داد و بعضي ديگر كه آرم پيرو        ي را نشان مي   اهللا محمود طالقان    عزاداري وفات آيت  
 بايـد لغـو   قراردادهاي نظامي دوجانبه بـين ايـران و ايـاالت متحـده    «كرد كه  را داشت اعالم مي 

  لينگن                                                                                                                ».شود
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  351ند شماره س
  1358 مهر 30 ـ 79 اكتبر 22  محرمانه

  سي.دي واشنگتن،المللي  بينات ارتباطسازمان: به    11182ـ تهران ،آمريكاسفارت : از
  نگاري جمهوري اسالمي روزنامه: موضوع

 جمهـوري اسـالمي، اكنـون روشـي را در گـزارش             ]حـزب  [، ارگـان   جمهوري اسالمي  -1
چون   رويدادها در پيش گرفته است كه در رابطه با اعتبار پاسداران انقالبي غيرقابل توضيح و بي               

 مهرماه اين روزنامه نمونه بارزي از روش آن كه منجر بـه             30 مهر و    28هاي    شماره. و چراست 
 بـا افـزودن عنـاوين و يـا آخـرين اظهـارنظرات               خبـري پـارس    تحريف اخبار مستقيم آژانـس    

سه . كند    انگيزي در ايران مي      را متهم به آشوب و فتنه      آمريكاشود كه در آن عمال        اي مي   سرمقاله
 را با بمـب      خرمشهر آهن تهران   يي راه آمريكاضدانقالبيون و مزدوران    «گزارش با عناويني چون     

 يـك پاسـدار را كـشته و يـك نـانوا را گروگـان       يي در بوكانآمريكامزدوران  «» .منفجر ساختند 
» )در كرمانشاه (كنند    سالح مي    در لباس پاسداران افراد محلي را خلع       آمريكاعمال  «، و   »اند    گرفته
يي ياد شده نيست ولي هدف اين است كه بـه خواننـده             آمريكااي درمورد مزدوران      ي كلمه حاو

در گزارشي پيرامون تظـاهرات و      . هاست    در حال انجام اين توطئه    » دست مرموز «تلقين شود كه    
هـاي الهـام گرفتـه از         كهبه نظر ناظران سياسي شب    «: نويسد   چنين مي   پارس ،برخوردهاي سنندج 

 يكديگر قراردهند تا از كـارآيي       رودرروي در ايران سعي دارند پاسداران و مردم را          سازمان سيا 
 بتواند با استفاده از بافت آمريكاپاسداران بكاهند و در درازمدت همين امر سبب خواهد شد كه     

  ».ه انقالب و نيروهاي انقالبي اقدام نمايدبعضي از سازمانهاي نظامي علي
 در رابطـه بـا نحـوه اسـتفاده           سرپرست پارس   با محمد شريف   آمريكا وابسته مطبوعاتي    -2

وي گفـت   .  تمـاس گرفـت     توسط جمهوري اسالمي   اي و غيراصولي گزارشات پارس      غيرحرفه
 در مورد اينگونه    براي اولين بار اين موضوع به وي گفته شده است ليكن اعتراف كرد كه پارس              

اي به وي نوشـته شـود كـه در آن گزارشـات               وي توصيه كرد كه نامه    . گزارشها اختياراتي ندارد  
 خواهد كرد تا در مـورد آن        و او نيز آن را تسليم وزارت ارشاد ملي        تحريف شده نيز درج شده      

 در اين مـورد زيـادي اصـرار         ليكن وي افزود اگر وزارت ارشاد ملي      . اقدام مقتضي به عمل آيد    
  روزن                                         .به سانسور خواهد كرد آن را متهم ورزد جمهوري اسالمي

  
  352سند شماره 

  1358 مهر 30 ـ 79 اكتبر 22  محرمانه
  سي.دي  واشنگتن، المللي  بينات ارتباطسازمان :به  11183ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  9174: مرجع
  مالقات با مجله پيام صلح: موضوع

 ديدن كرد، اين مجله انگليـسي زبـان    در تهران وابسته مطبوعاتي از دفتر مجله پيام صلح       -1
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 بـراي افـراد   …هـاي اسـالم و ايـران     انعكـاس واقعيـت    مستقر است هـدف خـود را       كه در قم  
 سـردبير   ييقلي قرا   ابتدا قرار بود اين مالقات با علي      . كند  مند مقيم خارج از كشور بيان مي        عالقه

 مهرماه موقتاً به 29گيرد ولي از وابسته مطبوعاتي خواسته شد كه در تاريخ   صورتمجله در قم  
هدف از اين بازديد ظاهراً تعيين قرار مالقات با مديركل ايـن نـشريه       .  برود دفتر مجله در تهران   

 بود تا وي بتواند با بخش بازرگاني سفارت در مورد امكان توزيع ايـن                محمد مهدي ميرزا يعني  
ي هدف اصلي ايجاد يك خط ارتباطي با محافـل روحـاني در             ول.  گفتگو نمايد  آمريكامجله در   

 تلگرام مرجع به اطالع آنها رسانيده شود، كـه همانـا مبادلـه دانـشجويان                6 بود تا پاراگراف     قم
  .باشد يي آنها ميآمريكا با همتاهاي عاليرتبه رشته الهيات قم

 از وابسته مطبوعاتي خواست كه نظـر خـود را در مـورد ايـن مجلـه                  ميرزامحمد مهدي   -2
هاي پيام    به نقل از يكي از اولين شماره      . يي بازگو كند  آمريكاچهارماهه و تأثير آن را بر خواننده        

انـد   هاي غربي تا به حال با تمام تـالش خـود سـعي كـرده     مطبوعات و رسانه «صلح، وي گفت    
وابسته مطبوعاتي گفت پيـام صـلح نـه تنهـا فرصـت             » .گرسازند انقالب ايران را نادرست جلوه    

اسالمي را به نحوي كه بـراي ايـران مفيـد             بلكه موظف است انقالب    داردعظيمي را در اختيار     
وي توصيه كرد كه مجله به تجزيه و تحليل تـشيع اسـالمي و              . ييها معرفي نمايد  آمريكاباشد به   

موجبات رشد ميراث فرهنگي ايرانيهـا فـراهم آيـد و           ديگر تالشهاي انقالب اسالمي بپردازد تا       
در رابطـه بـا مطبوعـات غربـي،         . هاي مهـم نپـردازد      اهللا  اللفظي سخنان آيت    تنها به ترجمه تحت   

كند لـيكن معتقـد اسـت كـه اخـراج               وابسته مطبوعاتي گفت وي از طرف آنها عذرخواهي نمي        
  .وعاتي نخواهد شدخبرنگاران خارجي از ايران سبب پيدايش پوشش متعادل مطب

نظر غيرقراردادي وابسته مطبوعاتي ابراز عالقه كـرد و گفـت              نسبت به تبادل   زامحمد مير -3
تواند سر خود كاري انجام دهد ولي ايـن پيـشنهاد را بـه      وي گفت او نمي   . »اميدواركننده است «

 آمريكاتواند وابسته مطبوعاتي      وست كه بايد تصميم بگيرد كه مي       خواهد رسانيد و ا    يبسمع قرا 
  . بپذيرد يا خيررا به دفترش در قم

 اسـت،  تأثير و پشتيباني روحانيون متنفذ قـم       اين مجله از نظر منابع مستقيماً تحت      : نظريه -4
پذيرد، بدين ترتيب اگر اين پيشنهاد از طرف قرائي           موضوع را مستقيماً نمي    اين   امحمدولي ميرز 

  .نظر از ميان برداشته خواهد شد پذيرفته شود موانع ديرين موجود بر سر راه تبادل
  روزن

  
  353سند شماره 

  1358 آبان 1 ـ 1979 اكتبر 23  
  سي . واشنگتن دي،  FBIS: به   ]فارس[ خليج ، FBISدفتر خبرگزاري : از

   در مخالفت با عناصر ضدانقالب راهپيمايي مردم آباده: موضوع
 در اعتراض بـه عناصـر ضـدانقالب مـدارس، ادارات و             امروز مردم شهر آباده   : متن گزارش 
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اين تظاهرات از مركز مذهبي شهر آغاز و بـه          .  پرداختند ها را تعطيل كردند و به تظاهرات        مغازه
كنندگان فعاليتهاي عناصر ضـد انقـالب و برخـي           تظاهرات.  ادامه پيدا كرد   مدرسطرف خيابان   

عالوه بر اين، در جريـان راهپيمـايي سـالگرد شـهادت            . افراد خاص را به شدت محكوم كردند      
 سـخنراني پـس از    .  نيز گرامي داشته شـد     االسالم و المسلمين حاج سيد مصطفي خميني       تحج

 .  ، يك قطعنامه صادر شد در آبادهنماينده امام خميني
  

  354سند شماره 
  1358 آبان 2 ـ 1979 اكتبر 24  محرمانه

   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11260  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
   درباره ايراننظريات شوروي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
اي در مورد دولت      پرده  يك مهماني شام نظرات بي      در ير شوروي  سف  اخيراً، وينوگرادوف  -2

همانگونـه  . در واقع او تمام رهبران اصلي ايران را مالقات كرده است          . موقت ايران ابراز داشت   
 از در   اگر يك در را ببنديد، او با يك پيشنهاد يـا معاملـه در دسـت               «:  اظهار داشت  كه اميرانتظام 
  ».آيد ديگري مي

اهللا را فردي بسيار پاكـدامن،        او آيت .  ديدار داشته است    چهار بار با خميني     وينوگرادوف -3
ميل به گوش دادن و فردي كه به واقعيات سياسي كشور و جهان عالقه كمـي داشـته                    معلمي بي 

  بهـشتي  بـه نظـر وينـوگرادوف     . تـر بـود     بـين    خيلـي واقـع    ت كه طالقـاني   سفير گف . وصف كرد 
 فقـط شايـستگي آن را       صـدر   بنـي . ترين و سياستمدارترين فرد از ميان رهبران ديني بـود           زيرك

  .كه برايش ابراز تنفر شودداشت 
ترين مشكل دولت موقت شورش كردها اسـت و بـه             كنند كه خطرناك     شورويها فكر مي   -4

كنـد كـه ايرانيهـا         احساس مي  وينوگرادوف. فاصله كمي بعد از آن خطر ركود اقتصاد قرار دارد         
. سالمي تحت كنترل خود درآورنـد     سعي دارند كردها را با زور و اقتصاد را با نظريات رؤيايي ا            

  . يك از اين دو مؤثر نخواهد بود هيچ
هر چند مسئله كردها نهايتاً ممكن اسـت رفـع شـود، ولـي دورنمـايي واقعـي از كمبودهـا،            

  منجر خواهـد شـد، رخ      بيكاري و ديگر عوامل ناراحتي كه به نارضايتي طبقات پايين از خميني           
  .نمايد مي

وي احتمـال داد    . تواند تا چند سال طول بكشد       اكنون اين جريان آغاز شده است، اما مي           هم
كه ممكن است عراقيها در ايجاد مسئله كردها و عربها در ايران دخالت داشته باشند اما اين فكر       

  .ا مردود شمرد احتمال دارد براي بازداشتن عراقيها نفوذي داشته باشد ركه شوروي
  .»اي هستند كله فقط آدمهاي بي) عراقيها(آنها «به نقل از او 

  لينگن                                           
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  355سند شماره 
  1358 آبان 3 ـ 1979 اكتبر 25  استفاده محدود اداري

  يگانيبا: به   ـ كارداربروس لينگن. لا: از
  ، ايران تهران ـسفارت آمريكا  يادداشت مكالماتي

   رائول داليهنظرات سفير فرانسه نقطه: موضوع
بـه  . گـذرد  مـي  دو سال از مدت اقامتش در تهران.  رسماً مالقات كردم  امروز با سفير فرانسه   

 را ديده اسـت؛ كـه دو        او سه بار خميني    . ندارد اي به اوضاع كنوني در تهران       نظر من وي عالقه   
 دوسـت   هكند كـه بـا فرانـس         را فردي توصيف مي    او خميني . بار از اين مالقاتها مهم بوده است      
 سـرانجام شكـست     او ظاهراً به اين نتيجه رسيده كه خمينـي        . است ليكن چندان صميمي نيست    

 از انقالب ايران در فرانسه. خواهد خورد و باالخره چپگرايان قدرت را به دست خواهند گرفت
تواند در قلب مـردم           هيچ انقالب منسوب به روحانيون نمي     . ر نيست محبوبيت چنداني برخوردا  

 ظـاهراً   و خمينـي نفـسه در روابـط فرانـسه     فـي  در پـاريس حـضور بختيـار   . نفوذ نمايد فرانسه
اورده است؛ سفير معتقد است كه حداقل تا به حال اين مشكالت پديد نيامده              مشكالتي پديد ني  

اي    اشـاره   به بختيـار    در نيويورك  خارجه فرانسه   در گفتگوي دوجانبه خود با وزير      يزدي. است
اين تعداد ممكـن اسـت بـه دنبـال          . باشد   نفر مي  1000ان حدود   ها در اير    تعداد فرانسوي  .ننمود

 افـزايش يابـد، كـه قـرارداد         قرارداد مربوط به احداث يك نيروگاه عادي برق در حومـه تبريـز            
  لينگن                                                 .مربوط به آن نيز دو يا سه روز قبل امضاء شده است

  
  356سند شماره 

  محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11323  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  شاه در اياالت متحده: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 صبح به وقت محلي چهار گروه كوچك در مسير خود به سمت گردهمايي 9 در ساعت  -2

شـد ايـن      در بين شعارهايي كه داده مي     .  از مقابل سفارت عبور كردند     وحدت در دانشگاه تهران   
 نـابود  آمريكـا  پيروز است فلسطين«و »  و شورويآمريكامرگ بر نيرنگ    «: مطالب وجود داشت  

شد سـعي نكردنـد در مقابـل سـفارت       نفر بيشتر نمي 10000راهپيمايان كه جمع آنها از      . »است
هاي نگهبان سفارت در رابطه با برگزاري راهپيمايي به قـدر نـاچيزي               پليس. توقف داشته باشند  

  .يت شده بودند و راهپيمايان هيچ موقعيتي براي درگيري نداشتندتقو
 نماز جمعـه هفتگـي برپـا شـود و            قرار است پس از برگزاري راهپيمايي دانشگاه تهران        -3

با توجه به عدم بروز     . كننده در تظاهرات براي انجام نماز خواهند ماند         احتماالً اكثر افراد شركت   
اي در طول راهپيمايي صبح بنا نداريم گزارش بيشتري ارسـال كنـيم مگـر اينكـه                   حادثههر نوع   
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  .اي بروز نمايد كه در اين صورت نيز ما در نظر نداريم در آن درگير شويم موارد ناخواسته
  لينگن

  
  357سند شماره 

  1358 آبان 6 ـ 1979 اكتبر 28  محرمانه
   جده،آمريكاسفارت : به  11354  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  وآوي  تل،آمريكا سفارت :رونوشت
  ياهللا منتظر مالقات با آيت: موضوع    

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 اكتبـر بـه     25در  )  م -آمريكـا  (د اعزامي وزارت خارجـه     كارمند سياسي سفارت و كارمن     -2

.  مالقـات كردنـد     در دفتر وي در مجلس خبرگـان       اهللا حسينعلي منتظري     دقيقه با آيت   45مدت  
اهللا    پـس از مـرگ آيـت       1979باشـد و در سـپتامبر          مـي   مجلس خبرگـان   رئيسي  هللا منتظر ا آيت
ايـن مالقـات توسـط وزارت       . منصوب گشت ) امام نماز جمعه   (ي به امامت جمعه تهران    طالقان

  .رتيب داده شده بودت)  م-ايران (خارجه
 و  آمريكاپيامهاي دوستانه از جانب دولت       رساندن با را گفتگو باب خارجه وزارت كارمند-3
ييها احساس همدردي بسياري با ايرانيـاني كـه در طـول انقـالب              آمريكا.  باز نمود  آمريكامردم  

مچنين شجاعت ايرانيان غيرمـسلح در طـول مبارزاتـشان و اهـداف             ما ه . اند، دارند   زجر كشيده 
آلها سـهيم   كنيم و در آن ايده      انقالب گرديد ستايش مي   اين  اي را كه موجب برپايي        آزاديخواهانه

  .هستيم
جمهـور    رئـيس  او گفـت كـارتر    . كـرد    در پاسخ دوستانه و صميمي برخورد مي        منتظري -4
 بودنش از انتخاب     وي يادآوري كرد كه چگونه در زمان زنداني       . كند   را بسيار تحسين مي    آمريكا
جمهور يك مسيحي مـؤمن بـوده و بـه حقـوق             رئيس مطلع شده و چقدر از شنيدن اينكه         كارتر

ييها مانند ساير مـردم در هـر جـاي          آمريكاداند كه      وي مي . بشر معتقد است خوشحال شده بود     
، كـه   آمريكـا وي گفت بسيار مايه تأسف است كـه مـردم           . آلها سهيم هستند    ديگري در اين ايده   

اي دارند، بايستي آن قدر توسط اقليتي تحت          مردم ايران نسبت به آنها احساسات بسيار دوستانه       
  . حمايت كندمجبور نمايند در مقابل آرمانهاي ملل مسلمان از اسرائيلسلطه باشند كه كشور را 

 مايل است تا اين حد شخـصيت و منـافع           آمريكاتواند بفهمد كه چرا        گفت نمي   منتظري -5
وي اين مسئله را كه رهبري چون       .  از دست بدهد   اقتصادي خود را به دليل روابطش با اسرائيل       

رساند تـا ايـن        نمي آمريكا بايستي به خاطر كشوري كه هيچ نفعي به          آمريكا جمهور  رئيس كارتر
 اسالم منافع به مراتب بيشتري       وجود دارد؟ دنياي   چه منافعي در اسرائيل   «. حد به زحمت بيافتد   

اين  ادعا را كه » . نيازمند هستيمآمريكاما نفت داريم و به كاالها و تكنولوژي         .  دارد آمريكابراي  
كند الزم اسـت بـراي     خواهند يهوديان را به دريا بريزند انكار كرد اما گفت احساس مي      همه مي 
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  . هم بود، برابري قائل شويمبالً در لبنانتمام مذاهب در فلسطين همانطور كه ق
 بـه معنـي حمايـت     از امنيـت اسـرائيل  آمريكـا  گفـت حمايـت       كارمند وزارت خارجـه    -6
 در   و اسـرائيل   هبه عنوان مثال، اياالت متحـد     . باشد  ها نمي   جانبه از تمامي اقدامات اسرائيلي      همه

حلي بـراي ايـن        درصدد يافتن راه   آمريكا توافق ندارند و      در جنوب لبنان   مورد اقدامات اسرائيل  
ي حفظ عدالت بين اعراب و       در تالش خود برا    آمريكامشكل اصلي اين است كه      . مشكل است 

ي اهللا منتظـر    اما وي تالش كرد تـا بـه آيـت         .  مورد خشم هر دو طرف قرار گرفته است        اسرائيل
حل عادالنـه و      جمهور تمام سعي خود را بر اين معطوف كرده تا يك راه             رئيساطمينان دهد كه    

جمهـوري   رئـيس هـيچ  .  پيدا كنددر مورد مسئله اعراب و اسرائيل  قبولي براي هر دو طرف        قابل
  .تا اين حد براي رسيدن به هدف تالش نكرده است

خـواهيم در      گفت ما نمي    با عوض كردن بحث از مسئله اسرائيل        كارمند وزارت خارجه   -7
ما اميدواريم كه با صبر و تحمل فصل جديـدي در روابـط ايـران و                . مها جنگ كني    مورد گذشته 

 ايـران در    مـسايل .  آغاز شود و اين روابط بر بنيانهاي جديـد و محكمـي اسـتوار گـردد                آمريكا
ت ييها با آن مواجهند فقدان اطالعـا      آمريكايكي از مشكالتي كه     . اند     به خوبي درك نشده    آمريكا

يي آمريكـا باشد، مشكلي كه توسط عـدم حـضور خبرنگـاران             صحيح در مورد انقالب ايران مي     
  .اند  تشديد شده است زيرا بسياري از آنها توسط مقامات انقالبي اخراج شده

ي در مورد اين مسئله اطالعات خوبي نداشت اما مترجم وي بـه جـاي او              اهللا منتظر    آيت -8
 امـا نـه همـه آنهـا، گزارشـات تحريـف شـده و         وي گفت بعضي از خبرنگاران،   . داد    اب مي جو

اند كـه     ها ادعا كرده    منتظري اضافه نمود كه بعضي از روزنامه      . نادرستي از ايران تهيه كرده بودند     
به يـك ايـنچ     من در مراسم روز جمعه گفتم ما        «.  دارد ايران تمايالت خطرناكي در خليج فارس     

وي گفت يكي از مشكالت موجود در روابطمان تبليغات         » .از سرزمينهاي ديگران چشم نداريم    
يي كه در مطبوعـات     آمريكابسياري از اظهارنظرهاي ضد   . باشد  ضدايراني در مطبوعات غربي مي    

 آمريكـا العمل درج گزارشهاي تحريف شـده از ايـران در مطبوعـات               شود عكس   ايران چاپ مي  
 همچنين به سوابق گذشته گزارشـهاي نادرسـت از جانـب منـابع ديپلماتيـك                منتظري. باشد  مي

   .اند  رسد به شاه و سازمان وي براي اطالعاتشان متكي بوده اشاره كرد كه به نظر مي
 طرفـدار در ايـران دارد كـه    3000 فقـط  اهللا خميني مثالً شاه يك بار مدعي شده بود كه آيت  

  .اند  همه آنها به عنوان تروريست زنداني شده
 در رابطه با آگاهي جديـد در جهـان           كارمند وزارت خارجه در جواب اظهارات منتظري       -9

و شناخت سياسي جديد را به عنوان يك تحـول بـسيار سـالم             اين هوشياري    آمريكاسوم گفت   
به طور كلي هر نوع تغييرات سياسي كه موجب افزايش پايگـاه مردمـي دولتهـا     . كند    ارزيابي مي 

ي اطمينـان   اهللا منتظـر    خواهد به آيت     افزود كه مي   كارمند وزارت خارجه  . باشند  شود سازنده مي  
خواهد ناظر     مي آمريكابر عكس   .  سرگرم توطئه عليه انقالب ايران نيست      دهد كه اياالت متحده   

  .يك ايران قوي و باثبات باشد
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اعمـال  رژيمي كه با    .  گفت اميدوار است تمام كشورها از تاريخ عبرت بگيرند          منتظري -10
وي گفت مثالً اگر رژيم     . فشار به حيات خود ادامه دهد بر اثر فشار متقابل سرنگون خواهد شد            

 بدرفتاري نكرده بود هرگز با خشونتهاي زمان انقالب مواجه          اهللا خميني   شاه با روحانيون و آيت    
هـاي    نـسخه كه چرا مقامات عربستان سعودي    تواند درك كند      به همين ترتيب وي نمي    . شد  نمي

 را كـه توسـط حجـاج        كنند و عكـسهاي امـام          در مورد مناسك حج را توقيف مي       كتاب خميني 
 است كـه سـعوديها از تـاريخ عبـرت           وي گفت كامالً واضح   . كنند    شود پاره مي    ايراني حمل مي  

  .اند نگرفته
 سـالم   اهللا خمينـي    ي خواست به آيـت    اهللا منتظر   خارجه از آيت    در پايان كارمند وزارت    -11

 تأييـد  م متقابـل و برساند و در مورد تمايل ما به برقراري روابط دوستانه با ايران بر اساس احترا      
وي اضافه كرد كـه از      . آرمانهاي ملت ايران در مورد داشتن يك جامعه آزاد به وي اطمينان دهد            

اين فرصت براي انجام صـحبتهاي دوسـتانه در شـرايطي غيررسـمي قـدرداني كـرده و اظهـار                    
 ظـري منت. اميدواري كرد كه بتوان تماس بين سفارت و رهبران مذهبي را توسعه و اسـتمرار داد               

  .نيز در پاسخ همين مطالب را عنوان كرد
 متولـد    در نزديكي اصفهان   آباد   در نجف  1922ي در   اهللا منتظر   آيت:  اطالعات بيوگرافي  -12

 بود و در سي سالگي توانست از        در اصفهان تحصيالت ابتدايي وي در يك مدرسه مذهبي        . شد
اهللا    و آيـت   اهللا بروجـردي    او از شاگردان معـروف آيـت      . االسالم به دست آورد     آنجا رتبه حجت  

 يكي از اسـاتيد      و امامت جمعه تهران    وي عالوه بر سمت خود در مجلس خبرگان       .  بود خميني
او فعاليتهـاي سياسـي خـود را در سـال           . باشد  مي) حوزه علميه قم   (برجسته مركز تحصيلي قم   

اهللا    آيـت   در اعتراض بـه دسـتگيري      آباد  اي در نجف     و با برگزاري يك اعتصاب يك هفته       1963
 دستگير شـد و چنـدين    در تهران1966اولين بار در سال    .  و ساير روحانيون شروع كرد     خميني

.  شـكنجه شـده اسـت      شود كه وي در زندان قصر       گفته مي . بار آزاد و سپس دستگير شده است      
 محاكمه و به ده سال زنـدان        1975 و تبعيد از ايران در سال         به عراق  وي به دنبال يك مسافرت    

او فارسـي، عربـي و مقـدار كمـي انگليـسي            .  آزاد گرديد  1978وي در اول نوامبر      .محكوم شد 
  .داند  مي

نـين در تلويزيـون     هاي بزرگ و همچ     ي در برابر گردهمايي   اهللا منتظر    عليرغم اينكه آيت   -13
باشد وي بسيار كوتاه قد بـوده و صـداي نـازكي              داراي ظواهري است كه چندان تأثيرگذار نمي      

بـه آرامـي صـحبت كـرده و         . دارد و در مجامع كوچك بسيار برخوردي گـرم و دوسـتانه دارد            
نـين  مدت مـا چ     با توجه به اين مالقات كوتاه     . زند  كشند و تقريباً هميشه لبخند مي       كلمات را مي  
شود   كنيم كه وي يك متفكر سياسي متبحر نبوده و اكثر مطالبي كه به وي استناد مي                 احساس مي 

مترجم وي در طول اين مالقات . اند يا برايش نوشته شده و يا توسط ديگران در دهانش گذاشته   
كرد تـا بـر    هايي به وي مي يك روحاني جوان با انگليسي خوب بود و در موارد متعددي توصيه   

اگرچه ارزيابي بـاال    .  شديداً نگران است    در مورد صهيونيزم و اسرائيل     منتظري. نمايد تأكيد   هاآن
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  مورد بحث را به مـسئله اسـرائيل  مسايلاهللا در هر شرايطي  ممكن است صحيح نباشد ولي آيت 
فتگو احتياجي به راهنمايي نداشت مگر در مواردي كه مترجم وي به او وي در اين گ . كشاند  مي
  لينگن                                                           .گفت كه از كلمه تروريست استفاده نكند مي

  
  358سند شماره 

  1358 آبان 6 ـ 1979 اكتبر 28  محرمانه
   ـ فوريسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11374  ـ تهران،آمريكاسفارت : از

  گزارش سياسي هفته: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 مركـز خـشونتهاي فزاينـده    مهابادناآرامي در مناطق كردنشين ادامه دارد و شهر   :  خالصه -2

داده شد تـا     شدت درگيريها به حدي رسيده كه به چهار تن از اعضاي كابينه دستور            . بوده است 
گـذاري در     چنـدين بمـب   . آميـز تـشكيل دهنـد         يك كميسيون ويژه جهت مـذاكرات مـسالمت       

ريهاي هفته گذشـته در شـهر سـاحلي بنـدر           رسد درگي   به نظر مي  .  گزارش شده است   خوزستان
 فروكش كرده باشد و يك كميسيون تحقيق براي تهيه گزارشي از اين وضـعيت بـه آنجـا                   انزلي

 توسط مهـاجمين ناشناسـي مـورد حملـه          اسقف كليساي انگليسي در اصفهان    . اعزام شده است  
خـورد زيـرا         شواهدي دال بر وجود بحرانهايي در كابينه به چشم مي          در تهران . قرار گرفته است  

قطاران خود را به اعمال نفوذ در جهت اسـتخدام يكـي از اعـضاي                 وزير بازرگاني دو تن از هم     
هـاي     ميليـون دالر از سـرمايه      4 اين معاون بـا       ظاهراً .كند   به عنوان معاون وزير متهم مي      ساواك
  .پايان خالصه. انه گريخته استوزارتخ

ها در منطقه كردنشين ايران در خالل هفته گذشته ادامه يافت و زد و خوردهـاي            ناآرامي -3
رسـد      گرچه گزارشات بسيار نامشخص هستند ولي به نظر مـي         .  صورت گرفت  اصلي در مهاباد  

غيررسمي در اختيار شورشـيان كـرد قـرار داشـته و             در پايان هفته به صورت كم و بيش          مهاباد
   .كنند  آزادانه در اطراف شهر حركت ميشورشيان حزب دموكرات كردستان

فرمانده نظامي ارتش ايران در منطقه به مطبوعات گفت كـه واحـدهاي ارتـش و پاسـداران                  
 دولت موقت و به منظور پرهيز از كشتار غيرنظاميان در شـهر     بر اساس دستور   انقالب در مهاباد  

كننـد در شـهر حركـت         هنگامي كه واحدهاي دولت موقت تالش مي      . اند  در داخل پادگان مانده   
حوادث پراكنده در سراسر منـاطق كردنـشين ادامـه          . گيرند  نمايند ظاهراً زير آتش اكراد قرار مي      

جديدترين برخوردهـا از    . باشند  داران انقالب مي  داشته است و هدف اصلي حمالت كردها پاس       
اند و ظاهراً هـر زمـان         اكنون مدارس در تمام اين مناطق بسته        هم. شود   گزارش مي   و بانه  مريوان

 اكتبـر در سـقز      27مانند آنچـه كـه در       (پذيرد    آيد يا تظاهراتي صورت مي      اي پيش مي    كه حادثه 
  .شوند ها و بازار نيز تعطيل مي  مغازه) روي داد

 وزير به منظور بحث درباره      5 مركب از    هيأتيوزير ايران با       نخست  اكتبر بازرگان  21 در   -4
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. اي اعـالم نـشده اسـت         مالقات كردند ولي تاكنون هيچ نتيجـه       پيشنهاد مصالحه اكراد با خميني    
  و شـيخ عزالـدين حـسيني        رهبر حزب دموكرات كردسـتان     نامه براي قاسملو      اهراً صدور امان  ظ

رسـد كـه حتـي قاضـي      بـه نظـر مـي   . باشـد  ترين مانع در مذاكرات مي  رهبر مذهبي اكراد اصلي 
نتيجه براي برقراري صـلح در منطقـه          ي نيز در اين تالشهاي بي     خالاهللا خل   يعني آيت » داربدست«

زيرا پيشنهاد كرده است به منظور آزادي پاسداران انقالب كه توسط شورشيان . درگير شده باشد 
چهـار وزيـر بـراي بررسـي        . اند خود وي به صورت گروگان نزد آنهـا باشـد            كرد دستگير شده  

 وزيـر دفـاع،      وزير كشور، مصطفي چمران    هاشم صباغيان . اند    دستان منصوب شده  مشكالت كر 
 اكتبر به منظور بحـث دربـاره        27 وزير كار روز     ي وزير برنامه و بودجه و فروهر      اهللا سحاب   عزت

اهللا   نـام آيـت   .  مالقـات كردنـد     بـا خمينـي    برپايي ستاد مركزي خود در سنندج     اين مشكالت و    
. ي نيز به عنوان يك ميانجي احتمالي بين اكراد در دولت موقت ايران ذكر شده است               شريعتمدار

 نـشانه ايـن باشـد كـه دولـت      روي دولت موقت در مهابـاد      ضع ميانه ما اميدواريم كه موا   : نظريه
  . به يك توافق دست يابدموقت مؤكداً در نظر داشته باشد براي حل مشكل كردستان

شـود كـه در       گزارش مـي  .  ادامه دارد   وصول گزارشهاي خرابكاري همچنان از خوزستان      -5
نخـستين انفجـار در چهـار    . تبر انفجارهايي در سه منطقه نفتـي بـه وقـوع پيوسـته اسـت         اك 17

دو انفجـار  . سوزي به دليل نشت گاز و نفت گرديد كيلومتري اهواز روي داد و سبب بروز آتش       
تهـي بـه چاههـايي روي داد كـه از     در خطـوط نفتـي من  )  بندر خميني-در بزرگراه اهواز(ديگر  

 اكتبر خرابكاران در حالي كه سوار كاروان يك جشن عروسي           18در  . اند    چندي پيش بسته بوده   
در . بودند به طرف ستاد سابق فرمانداري و يك اتوبوس كه پارك شده بود بمب پرتاب كردنـد                

 آهـن اهـواز        اكتبـر راه   21خرابكـاران در    . كدام از اين انفجارها تلفاتي گزارش نشده اسـت          هيچ
. گذاري كردند كه منجر به از خط خارج شدن يك قطار در حـال عبـور شـد              را بمب  انديمشك

هايي كه گـزارش شـده در         گذاري  ساير بمب . هيچ زخمي گزارش نشد ولي اين مسير بسته شد        
ــار  ظاهرا.  بوده استيك قطار باري و يك نيروگاه برق در خرمشهر ــه ب ــنگيني ب ــسارات س ً خ

 مـدني .  مـورد حملـه قـرار گرفـت        در هفته گذشته نيز يك نيروگاه برق در آبادان        . نيامده است 
رهاي از كـشو  «كند ناآراميهاي اين استان به سبب تحريـك يكـي              كه ادعا مي   استاندار خوزستان 

پرسـتيژ  . به وجود آمده در برقراري نظم در اين منـاطق عالقـه شخـصي دارد              ) عراق(» همسايه
باشد در صورتي كه نتوانـد         كه يك كانديد بالقوه رياست جمهوري در انتخابات آينده مي          مدني

  .شديداً لطمه خواهد خورد را كنترل كند اوضاع امنيتي استان خوزستان
وي . نيز بـوده اسـت    )  سابق بندر پهلوي (  گرفتار حل و فصل ناآراميهاي بندرانزلي         مدني -6

پس از برخورد هفته گذشته بين ماهيگيران محلي و پاسـداران انقـالب بـه منظـور شـركت در                    
اين زد و خورد كـه بـر اسـاس          .  مسافرت نمود  شهر ساحلي درياي خزر   مذاكرات صلح به اين     
يا بر اساس اظهارات يكـي از منـابع در          ( زخمي منجر شد     47 كشته و    14گزارش مطبوعات به    

ظاهراً به دنبال خارج شدن پاسداران انقالب از شهر و اعطاي حقـوق             )  كشته 23نيروي دريايي   
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 دسـتور داده اسـت تـا در مـورد ناآراميهـاي             بازرگـان .  فيـصله يافتـه اسـت      بيشتر به ماهيگيران  
فرمانـدار اتهامـاتي را در زمينـه شـروع ناآراميهـا بـه عهـده             .  تحقيقاتي صورت پذيرد   بندرانزلي

رود   همـانطور كـه انتظـار مـي        .كنـد    وارد مـي    شركت شيالت ايـران    رئيس و   وزارت كشاورزي 
  . داند  شركت شيالت نيز تمامي گناهان را از جانب فرمانداري شهر مي

هتـل  . توجهي از حل مسئله كمبود مسكن دانشجويان اسـت             نيز شاهد نوع جالب     تهران -7
 در خيابـان طالقـاني    و رويال گـاردن ، والدروف ، امپريال ميران، سينا  در جاده قديم ش    اينترنشنال

 در نزديكي سفارت توسط دانشجويان دانشگاهها و به منظور          و هتل سميراميس  ) جمشيد  تخت(
ان به اشغال ايـن هتلهـا        دادستان كل تهر   اگرچه شهشهاني . اند    خوابگاه اشغال شده  استفاده براي   

رود كه هرنوع تالش به منظور اخراج زوري دانشجويان به            اعتراض كرده است ولي احتمال مي     
ي مـردم  ها از آغاز انقالب تاكنون موارد ديگري از تصرف و ضبط دارايي    . خشونت منتهي گردد  

نيز توسط گروههاي ذينفع گزارش شده است و دولت موقت بايد بين درخواسـتهاي مبنـي بـر                  
كنند و ترس موجه مالكين راه  معرفي مي» انقالبي«مصادره اموال از طرف گروههايي كه خود را  

  .ظريفي را انتخاب كند
 مـورد   اش در اصـفهان      اكتبر در خانه   22  اسقف كليساي انگليسي در     حسن دهقاني تفتي   -8

 تير به سـمت وي      5سه مرد مسلح قبل از فرار از صحنه         . حمله سه مهاجم ناشناس قرار گرفت     
انگيزه حملـه بـه اسـقف كـه         . شليك كردند كه يكي از آنها به دست همسر اسقف اصابت كرد           

  .زخمي هم نشده نامشخص است
ق معـاون   خل  ابراهيم نيك .  را به لرزه درآورده است      بازرگاني  يك رسوايي بزرگ وزارت    -9

 ميليـون دالري تحـت عنـوان    4اين وزارتخانه ظاهراً به دنبال دست داشتن در يك كالهبرداري       
 در عين حال مـتهم      خلق  نيك. يي، مخفي شده است   آمريكاافتاده به يك شركت       هاي عقب   هزينه

 در داخـل     نيز داشته و براي تشكيل يك شبكه از عوامـل سـاواك            است كه ارتباطاتي با ساواك    
 وزيـر بازرگـاني وزراي كـشاورزي و بهداشـت           رضا صدر . وزارت بازرگاني تالش كرده است    

 بـه عنـوان   خلـق  را به خاطر اعمال نفوذ جهت استخدام نيـك    )  كاظم سامي  -محمد ايزدي   علي(
                                                  لينگن                .معاون وزير مورد سرزنش قرار داده است

  
  359 سند شماره

  1358 آبان 7 ـ 1979 اكتبر 29  محرمانه
  11390  ـتهران، آمريكاسفارت : از
   داراي حق تقدم ـسي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

  ، دمشق، بغداد، كويت، كابلآباد ، جده، اسالمآنكارا در آمريكا هاي سفارتخانه براي رونوشت
  مالقات با بهشتي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
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 مجلـس   رئـيس ، نايـب     اكتبر بـا دكتـر محمـد بهـشتي         27 و من،    هنري پرشت :  خالصه -2
 پيوسـتگي نزديكـي     ، يك گروه سياسي كه با خميني      هوري اسالمي  و دبيركل حزب جم    خبرگان

 به ما يادآوري نمـود كـه احـساسات عمـومي شـديدي در مـورد                 بهشتي. دارد، مالقات كرديم  
او از مـشكالت در حمـل قطعـات يـدكي نظـامي و              . ق وجود دارد  هرگونه پشتيباني از شاه ساب    

 اشـاره    در كردسـتان   قراردادهاي تجاري جويا شد و به شايعات گسترده در مورد دخالـت سـيا             
او . ي حرف عمل الزم اسـت به جا. كند  از انقالب كفايت نميآمريكااظهار حمايت دولت    . كرد

توانـد طبقـه      گفت كه انقالب پشتوانه الزم را در اكثريت مردم ايران دارد و اگر الزم باشـد مـي                 
اي از خـود بـروز        العاده   اعتماد به نفس فوق    بهشتي. متوسط و اقليت متخصصين را ناديده بگيرد      

 و ايران، او بار اصلي      آمريكادهد، ولي در امر بهبود روابط         ن نمي دهد، خصومت ظاهري نشا     مي
  .پايان خالصه. گذارد  ميآمريكارا به دوش 

 او دوسـتانه و آرام      او تنها بود، رفتار   .  پذيرفت  ما را در اطاق انتظار ساختمان سنا        بهشتي -3
  .رسيد ولي از حجم زياد كار، شكايت داشت به نظر مي

 را ابـالغ نمـوديم و بـر نظـر خـويش كـه               آمريكـا  ما سالمها و آرزوهاي دولت و ملت         -4
 و همچنـين  آمريكاپيشرفت دولت موقت در ساختن نهادهاي جديد دولتي كه در خدمت منافع        

داشـت، گفـت كـه مـشكل           را ابـراز مـي      كه ديدگاه واشـنگتن    پرشت. كرديم تأكيد   اشد،ايران ب 
اي براي هر دو كشور وجود دارد كه عبارتست از درك ناكافي و تا حـدي نادرسـت از                     دوجانبه

 در زمينه اينكه روابطمان ههاي بهشتياو گفت كه از ديدگا.  و ايرانآمريكاانقالب در ميان مردم    
  .كند  توان در جهت بهبود آن انجام داد، استقبال مي بيند و چه اقداماتي مي را چگونه مي

نيت خود را همراه حرف در عمـل نيـز            حسن آمريكا در پاسخ اول بر لزوم اينكه         بهشتي -5
او سه زمينـه اصـلي مـشكالت را         . كند    نيت تنها كفايت نمي    اظهار حسن . نمود تأكيد   نشان دهد 
 اكنـون     او پنجاه سال تباهي را بر ملت ايران تحميل نمـوده و هـم             . اول مسئله شاه بود   . برشمرد

 و  آمريكـا تواند تحمل كند كه        نمي لذا ايران . باشد  احساسات عمومي بر عليه او خيلي شديد مي       
، در اين مورد مانند بقيـه مـوارد گفتگـو           نظرات بهشتي . (يا هر كشور ديگري از او حمايت كند       

  .)صريح، كنترل شده و عاري از احساسات بودند
نظر او بر اين داللت داشت كه بـا توجـه           . د انتقاد دوم او در زمينه قراردادهاي تجاري بو        -6

هاي عادي تجاري محدود شـود، بلكـه           تجاري نبايد فقط در جنبه     مسايلبه انقالب، برخورد با     
او شنيده بود كه مقـدار زيـادي از وجـوه ايـران در              . ديدگاه سياسي نيز بايد در نظر گرفته شود       

 با كمك براي حل ايـن       آمريكا ضرورت دارد كه دولت      .اند   توسط دادگاهها مسدود شده    آمريكا
  .مشكالت حمايت خود را از ايران نشان دهد

واضح بود كه او اطالعـات      .  نگراني سوم او در زمينه قطعات يدكي نظامي و تجاري بود           -7
دانست كه قطعات يـدكي بـه مقـدار و سـرعت              كمي در مورد جزييات اين قضيه دارد، ولي مي        

  .شود  فراهم نميآمريكاالزم توسط 
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 را   خواستم تا نظـرات واشـنگتن       من گفتم در مورد شاه، پاسخ خواهم گفت و از پرشت           -8
منظـور   به آمريكامن بر آنچه كه به هنگام طرح مسئله سفر شاه به . هاي ديگر بيان دارد    در زمينه 

 گفته بودم به عنوان موضع خودمان در قبـال          وزير و يزدي    انجام معالجات پزشكي براي نخست    
شناسـيم و از      ما شاه را به عنوان يك مقام مسئول در ايـران بـه رسـميت نمـي                 .كردم تأكيد   شاه

ما اهميت زيـادي بـراي تماميـت و اسـتقالل           . كنيم   حمايت مي  دولت موقت به رهبري بازرگان    
گونـه فعاليـت     هـيچ آمريكـا ايم كه بـه هنگـام اقامـت در     كرده تأكيد ايران قائل هستيم و به شاه   
  .سياسي نبايد داشته باشد

خ مـن در برابـر شـايعات         اعتراضي به اين مسئله نكرد، ولي بعد پرسيد كـه پاسـ             بهشتي -9
من گفتم كه اين شايعات مطلقاً      .  و مناطق ديگر ايران چيست      در كردستان  مربوط به فعاليت سيا   

بـه هـيچ شـكلي در هيچيـك از           آمريكـا  و نه هيچ نهـادي از دولـت          نه سيا . باشند  اساس مي   بي
مـن بـر اسـاس اطـالع كامـل از      . انـد  فعاليتهايي كه به تماميت ايران لطمه بزند، شركت نداشـته      

 در ايـران چنـين تـضميني بـه او دادم، در هـر حـال ايجـاد آشـوب در                 آمريكافعاليتهاي دولت   
  .ف منافع ملي خودمان خواهد بود از هر طريقي كه باشد كامالً برخالكردستان

 به هر مسايل گفت كه متوجه مشكالت متعدد در زمينه تجارت هستيم ولي اين       پرشت -10
كنـد و      فعاالنه در جهت حل مشكالت تالش مي       آمريكادولت  . شوند  دو طرف قضيه مربوط مي    

ايران در خيلـي  . يت از ايران به دادگاهها داده است     در واقع در چند مورد مطالبي در جهت حما        
 هـر   آمريكـا خواستيم دولت موقت بداند كه دولت         ما مي . از اين موارد دادگاه موفق گشته است      

 -كاري بتواند انجام خواهد داد تا اين مـشكالت در جهـت اسـتحكام بيـشتر روابـط اقتـصادي               
 هم جوانب   آمريكاموقت بايد توجه داشته باشد كه دولت        ولي دولت   . تجاري با ايران حل شود    

سياسي را بايد در نظر داشته باشد و محدوديتهايي وجود دارد، هم قانوني و هـم محـدوديتهاي                  
  .گذارد توانيم ايفا كنيم اثر مي ديگر كه بر نقشي كه ما مي

هـاي    براي تضمين حل مسئله سپرده     اقداماتي را كه ما       در مورد قطعات نظامي، پرشت     -11
ارزي اتخاذ نموده بوديم را برشمرد و گفت كه اين تضمين از ژوئيه به مورد اجرا گذاشته شده                   

مـوارد  .  بر ارسال قطعـات ايجـاد نـشده اسـت          آمريكاو از آن وقت هيچ مانعي از سوي دولت          
 در منـافع خـود      آمريكـا  ولي دولـت     مجردي وجود دارد كه مشكالتي در آن بروز خواهد كرد،         

داند كه ارسال قطعات را تسهيل نمايد تا روند تأمين قطعـات نظـامي بـراي ايـران اسـتمرار                      مي
خواستيم در زمينه قطعات يدكي و تجهيزات شركتهاي تجـاري نيـز              ما همچنين مي  . داشته باشد 
  .م استبراي كمك در اين امر اطالعات مشخصي الز. كمك كنيم

. اي مردم از انقالب ايران نمـود       بر حمايت توده   تأكيد    مدتي را صرف توضيح و      بهشتي -12
ولـي  . اين حمايت هنوز كامالً مشهور و يا از لحاظ تشكيالتي و حزبي سازماندهي نشده اسـت               

ي اثبات حقانيت و حمايت از اهداف       حمايت عظيمي بوده و اين توده شركت كننده انقالب برا         
رهبري انقالب بر چنين حمايت عظيمي اتكا دارد و ايـن حمايـت            . انقالب در ايران كافي است    
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هاي وسـيع     از انقالب قدرت و پيروزي انقالب را عليرغم گزارشات و شايعات در مورد توطئه             
ـ  . كند  هايي از جانب نظاميان، تضمين مي       منجمله امكان توطئه   راي كودتـا بـسيار محتمـل       اقدام ب

 آمريكـا  مسئول شناخته خواهد شـد، چـون         آمريكااست، او گفت كه اگر چنين امري پيش آيد          
 در رابطه با ايـن موضـوع بـه          بهشتي. اي در رابطه با ارتش ايران بوده است         داراي نقش گسترده  

كند تالش براي انجام يك كودتـا موفـق خواهـد             اي صحبت نكرد كه نشان دهد تصور مي         هگون
وجه موفق نخواهد شد و هرگونه اقدام مشابه، مشكالت           گفت چنين اقدامي به هيچ      بود بلكه مي  
 آمريكـا رهبري انقالب تصميم گرفته است كه با       .  در ايران ايجاد خواهد كرد     آمريكاجدي براي   

  .ماندند و غرب به صورت دوستانه و مثبت برخورد كند ولي آنها عميقاً ظنين باقي مي
 مطـرح شـده بـود مبنـي بـر ضـعف در              در پاسخ، من نكاتي را كه قبالً توسط پرشـت          -13

ه انقالب براي افكار عمومي      را پيش كشيدم ولي گفتم يك جنب       آمريكاشناخت ابعاد انقالب در     
با توجه به روابط ما بـا       .  كامالً روشن است و آن وسعت حمايت مردمي از انقالب است           آمريكا

 را از تركيـب و انـدازه واحـدهاي          نظاميان در ايران من از فرصـت اسـتفاده نمـودم تـا بهـشتي              
گروه مشورتي مستشاري نظامي كه از تعداد زيادي افـراد متـشكل شـده              . سازممستشاري مطلع   

بود در حال حاضر به گروه شش نفري كوچكي تبديل شده كه تنها هدف آن حفـظ ارتبـاط بـا            
  .باشد  توسط دولت موقت ايران ميآمريكاطرفين ايراني براي تسهيل دريافت تجهيزات نظامي 

گيرند كه از طبقات متوسـط         ايرانياني با دفتر او تماس مي       گفت كه در واشنگتن     پرشت -14
اند چـون     كردند، ولي اكنون از ايران فرار كرده        و متخصصين ايران بوده و با شاه نيز مخالفت مي         

 خواسـت تـا     تياو از بهـش   . كنند براي آنها در جو سياسي جديد جايي وجود ندارد             احساس مي 
موضع رهبري انقالب را در برابر اين افراد و ايرانياني كه به طور فزاينـده نـسبت بـه پيـشرفت                     

  .اند، روشن كند  انقالب سرخورده و نااميد شده
اشتباهاتي مرتكب شده است اما گفـت در يـك           در پاسخ قبول كرد كه انقالب         بهشتي -15

رهبـري  . ناپـذير اسـت   انقالب با وسعت و سرعتي كه در ايران داشت بروز اشـتباهات اجتنـاب          
تواند به دور ايران حـصاري بكـشد و آن را از تـأثيرات خـارجي و منـافع                     متوجه است كه نمي   

قالب خواهان مرزهاي بـاز     رهبري ان . تجارتي و تخصصي كه به آنها احتياج دارد، منزوي سازد         
در مورد يك ميليون اقليتي كـه او مـشخص نمـود از             . باشد نه مرزهاي بسته     با دنياي خارج مي   

ولي به ايـن اقليـت اجـازه داده         . شود  كنند هم همين موضع اتخاذ مي         انقالب حمايت كامل نمي   
هـداف آن حمايـت   ميليون ايراني كه از انقالب و ا     35نخواهد شد كه نظرات خود را به اكثريت         

هاي ميليوني جمعيت ايران راه خود را بـه تنهـايي             اگر الزم باشد اين توده    . كنند، ديكته كنند      مي
اند و    توانند آنچه را كه با رفتن اين طبقه از دست داده               سال مي  20طي خواهند نمود و در مدت       

خ اين سئوال كه آيا بهتر     در پاس . منافعي كه اين يك ميليون اقليت براي كشور داشته جبران كنند          
كرد كه هـدف رهبـري هـم         تأكيد   نيست سعي كنند حمايت اين اقليت را جلب نمايند، بهشتي         

 صورتي اكثريت به اين اقليـت كوچـك          كند ولي به هيچ       همين بوده و در جهت آن كوشش مي       
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. مي كه ملت ايران خواهان آن هـستند را تبـاه سـازند            اجازه نخواهند داد تا اهداف انقالب اسال      
 كـه آزاد، مترقـي و پيـرو اصـول           شود  مياي    همانطور كه قبالً گفته بود اين اهداف شامل جامعه        

  .اسالمي باشد
 بر اساس   مطمئناً در ظاهر و اگر بتوان     . باشد   شخصيت مؤثر و گيرايي مي     بهشتي: نظريه -16

او با اعتمـاد بـه نفـس        . اين گفتگو قضاوت كرد، از لحاظ فكري و عقلي هم مؤثر و گيرا است             
رفتـار او در تمـام مـدت        . كند  العاده و به طور آرام و شمرده و انگليسي خوب، صحبت مي             فوق

تر رسيد كه او سعي داشت به ما بفهماند كه بهبود روابط بيش             به نظر مي  . آرام و غيراحساسي بود   
 استقبال خواهد نمود آمريكاايران انقالبي از حمايت و تفاهم .  بوده تا به نفع ايران  آمريكابه نفع   

  لينگن                                                         . وابسته نخواهد بودآمريكاوجه به  ولي به هيچ
  

  360 سند شماره
  1358 آبان 7 ـ 1979 اكتبر 29  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11405  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  راهپيمايي ميليوني وحدت و خميني: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
 و ساير استانها براي ابراز حمايت از      اكتبر در تهران   26 ميليونها ايراني در راهپيمايي روز       -2

راهپيمـايي بـه   . شـركت كردنـد  ) مـردم (و امت ) خميني( و وحدت امام  اهللا خميني     رهبري آيت 
 جمعيتي  در تهران . ي برگزار گرديد  اهللا بهشت    به رهبري آيت   درخواست حزب جمهوري اسالمي   

 تجمع كـرده بـه سـخنراني        در دانشگاه تهران  بالغ بر بيش از يك ميليون نفر از راههاي مختلف           
  .گوش دادند و پس از شعار دادن نماز جمعه را برپا داشتند

 جمعيت شـامل بـسياري از زنـان و          در تهران .  راهپيمايي و گردهمايي با نظم همراه بود       -3
مانند يك روز تعطيل همگاني به وجود   شرايطي  . كودكان و پرسنل ارتش با لباس غيرنظامي بود       

رسيدند وظيفه خود را در برقراري نظم و ايجاد           آمده بود و افسران عاليرتبه كه خسته به نظر مي         
 و جمعيـت تمـامي خيابانهـاي اطـراف دانـشگاه تهـران       . روحيه خوب بسيار عالي انجام دادنـد      

در داخل دانشگاه بسياري از افراد به دليل تجمع زياد  . دهمچنين محوطه داخل آن را پر كرده بو       
  .مردم نتوانستند نماز بخوانند

 كه در ايران    آمريكا كارمند وزارت خارجه      بنا به پيشنهاد وزير امور خارجه ايران، پرشت        -4
ك فرد نگران از اداره پروتكل وزارت خارجه        برد به همراه كارمند سياسي سفارت و ي         به سر مي  

االنتقـال    سـريع مـأمور براي عبور از محـافظين دربهـا   .  در راهپيمايي و نماز شركت كردند      ايران
خوشـبختانه  . معرفي كـرد  » سفارت سنگال «يي را از    آمريكا بازديدكنندگان   وزارت خارجه ايران  

تنها خارجيـان ديگـري كـه در        . دانستند   نمي تمامي افراد حاضر در آنجا چيزي در مورد سنگال        
مـردم نـسبت بـه ميهمانـان        .  و چند خبرنگـار بودنـد      سنگال) واقعي(آنجا حضور داشتند سفير     
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  . به هر حال هيچ خصومتي در كار نبود.رفتار و قدري كنجكاو بودند خارجي خوش
  و محمدعلي رجـايي    ي دبيركل حزب جمهوري اسالمي    اهللا بهشت   ها توسط آيت     سخنراني -5

 تمـام طرفـداران انقـالب را بـه اتحـاد            بهـشتي . كفيل وزير آموزش و پرورش صورت گرفـت       
در .  را مبني بر اتحاد بين روحانيت و دانشگاهها تكرار كرد          فراخواند و درخواست قبلي خميني    

.  خوانده شد  ي امام جمعه تهران   اهللا منتظر   هاي نماز جمعه توسط آيت      ادامه اين سخنرانيها خطبه   
اي در بـين ايرانيـان معمـولي كـه از             يت قابل مالحظـه   بي از محبو  اهللا منتظر   رسد آيت   به نظر مي  

 هاي منتظري   نكات اصلي خطبه  . برند برخوردار باشد    سادگي سخنان و رفتار ساده وي لذت مي       
  :عبارتند از
 مردم بايد قدر اين آزادي را بدانند و از كمبـود پـودر و صـابون و گوشـت شـكايت                      -الف

 عليـه  اسـرائيل  وي اين شكايتها را با يك داستان قرآني در مـورد شـكايتهاي بنـي     . نداشته باشند 
  . آزادي رهنمون شد مقايسه كرد پس از اينكه آنها را بهموسي
 اشخاص داراي مناصب عالي از جمله روحانيون بايستي از الگوهاي حـضرت رسـول               -ب

اي از خـدمتكاران و محـافظين قـرار نـداده و از مـردم فاصـله                   تبعيت كنند و خود را در حلقـه       
  .نگيرند
ه شـده و توسـط       كارمندان ضدانقالب را نبايد زنداني كرد بلكه بايستي سريعاً بازنشـست           -ج

حداقل در دوران گذشـته تـرس   « شكايت كرد كه     منتظري. افراد جوان و متعهد جايگزين شوند     
گاهي كـاري بـراي مـردم انجـام دهنـد، حـال         كرد گاه    بعضي از مقامات را مجبور مي      از ساواك 
  .به فكر آسايش مردم نيستند از بين رفته و آنها هرگز ساواك
اي به زبان عربي به اعراب توصيه نمود كـه شـرق و غـرب را                   دقيقه 5 در يك سخنراني     -د

  .ترك نموده و از خط مستقيم اسالم پيروي كنند
تنهـا  .  دقيقه شـعارهاي انقالبـي سـر داد        20 مسئول شعارها پس از خاتمه نمازها حدود         -6

سپس مردم  » . و بگين   و سادات  رگ بر سه مفسدين، كارتر    م«: يي عبارت بود از   آمريكاشعار ضد 
  .با رعايت نظم متفرق شدند

 در  خلخـالي .  راهپيمايي و مراسم نماز جمعه در چندين شهر ديگر ايران برگزار گرديـد             -7
كلفت، شاه را مجبور كردنـد         به همراهي دو استوار گردن      به مردم گفت كه ژنرال هايزر      اصفهان

اي متوقـف شـده بـود بنـا بـه             نماز جمعه كه در آن شهر براي چند هفته        . تا ايران را ترك نمايد    
 راديـو تلويزيـون ايـران     . ي برگزار گرديـد   اهللا طاهر    به امامت آيت    و درخواست مستقيم خميني  

اي به اخبار راهپيمايي در مكه اختـصاص داد و ادعـا كـرد كـه پاكـستانيها،           مالحظه  پوشش قابل 
  .ها و كاناداييها در اين راهپيمايي شركت كردند  كويتي
بـه  ( به مخالفين واليت فقيه      ظرين از اين نگران بودند كه حمله اخير خميني         بعضي از نا   -8

بـه بـروز خـشونت در گردهمـايي حـزب جمهـوري خلـق              )  رجوع كنيد  11319 تلگرام تهران 
براي ممانعت از بروز چنين     . گزار گردد منتهي شود    كه قرار است در عصر همان روز بر        مسلمان
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امنيـت  ) ظاهراً نيروهاي طرفـدار شـريعتمداري      ( و قم  اي پاسداران انقالب مسلح از تبريز       حادثه
اين گردهمـايي بـدون     . ندها گرد   اللهي  گردهمايي را به عهده گرفته بودند تا مانع از حمله حزب          

  .اي به پايان رسيد هيچ حادثه
 اهللا خمينـي    داد كه هنوز آيت     ها و تظاهرات روز وحدت كامالً نشان مي         راهپيمايي: نظريه -9

هيچ نـشانهاي از اجبـار يـا دولتـي بـودن            . داراي بيشترين هوادار در بين عامه مردم ايران است        
ميليونها نفر به طور داوطلبانـه بـراي حمايـت از       . شد  پيمايي در بين تظاهركنندگان ديده نمي     راه

  . اند   به خيابانها ريختهخميني
هـاي    باشد و به سـهولت بـه حمايـت از برنامـه             با اين حال اين حمايت شديداً شخصي مي       

گرچه رژيم .  دارند تبديل نخواهد شد  رابطه ايي كه با امام   سياسي و يا حمايت از ساير شخصيته      
باشد ولي اگـر ايـن تظـاهرات مفهـومي            فعلي با مشكالت عديده سياسي و اقتصادي مواجه مي        

 در بين اكثريت مردم كشورش      داشته باشد اين است كه اين مشكالت از جاذبه روحاني خميني          
                                                                            لينگن            .وجه نكاسته است به هيچ
  

  361سند شماره 
  1358 آبان 8 ـ 1979 اكتبر 30  استفاده محدود اداري

     1418 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
    سي .  واشنگتن دي،المللي  ارتباطات بينسازمان: به

   سي .  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: رونوشت
  رجي مالقات با مديركل جديد مطبوعات خا: موضوع

 اكتبر، روزن وابسته مطبوعاتي در يك ديدار دوستانه به مالقـات ابوالقاسـم   29 در تاريخ  -1
 كـه سـابقاً   ابوالقاسم صـادق  .  رفت ، مديركل جديد مطبوعات خارجي وزارت ارشاد ملي       صادق
،  هفته گذشته جايگزين علي بهزادنيا     ، و اطالعات بود   اي كيهان   هاي زنجيره   مهنگار روزنا  روزنامه

وابسته مطبوعاتي چند ماه پيش نيز در       .  شد مديركل سابق مطبوعات خارجي وزارت ارشاد ملي      
 ديدار كرده بود كـه البتـه وي         ، معاون وزير ارشاد ملي، با صادق      جريان مالقات با مهدي ممكن    

دست در بخش مطبوعـات وزارت ارشـاد         در آن زمان يك محقق نسبتاً پايين      ] صادقابوالقاسم  [
  .  بودملي

 با نمايندگان مطبوعات خارجي در پنجشنبه گذشته اشاره ت معارفه صادق   به نشس   روزن -2
به اعتقاد خبرنگاران خارجي فعـال در ايـران، برگـزاري ايـن گونـه               «كرد و خاطرنشان كرد كه      

وي افـزود كـه مطبوعـات ايـاالت متحـده           » .مالقاتها باعث تعميق تفاهمات متقابل خواهد شد      
ز تمايل شديدي دارند كه     آنجلس تايم  ، لس هايي همچون نيويورك تايمز      به ويژه روزنامه   آمريكا

خبرنگاران زبده و كار كشته خود را به مدتي كوتاه به ايران اعزام نمايند تا اين خبرنگاران چيره                  
كـرد كـه در      تأكيـد    تهيه نمايند؛ وي  » ايران يك سال بعد   «ت بتوانند تحليلهايي تحت عنوان      دس
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 بازنشـسته   همين راستا ممكن است كه از سـردبيران سرشناسـي همچـون هريـسون سـليزبري               
ر درخواست شود كه مقاالت عميق و پرمغزي درباره ايران به نگارش درآورد و از ايـن رهگـذ                 

  .واقعيت زندگي در ايران انقالبي را به تصوير بكشد
 در واكنش به اين موضوع پاسخ داد كه با عنايت به جايگاه وي، اعطاي مجوز به                  صادق -3

باشد و او نيز در شـرايط كنـوني    خبرنگاران خارجي درباره پوشش مسايل ايران برعهده وي مي    
 در ادامه با طرح يـك رجزخـواني رايـج، ايـاالت             صادق. وع نيست حاضر به پذيرش اين موض    

 را متهم به ايجاد امپرياليسم اقتصادي در جوامع جهان سوم كـرد و               و سازمان سيا   آمريكامتحده  
اي   تواند بـه آن صـدمه       است و هيچ كس نمي    ايران يك كشور كامالً مستقل      « كرد كه    خاطرنشان
 به تفاهم برسيم درحـالي      آمريكاتوانيم با دولت      ما چگونه مي  «وي تصريح كرد كه     » .وارد نمايد 
 وي سـپس بـه مـاجراي        ». را پناه داده است   ) شاه( آن جنايتكار    آمريكااياالت متحده    كه دولت 
 از اعـضاي كميتـه مركـزي     اشـاره كـرد؛ بـرادرزاده صـادق        اش توسط ساواك    رادرزادهشكنجه ب 

مـادامي كـه شـما آن قاتـل جنايتكـار را بـه ايـران           « وي اظهار داشت كه     . مجاهدين بوده است  
 هـر ترتيـب،      وي افـزود كـه بـه       ».تحويل ندهيد ما عمالً از عادي سازي روابط معذور هـستيم          

نهـايي موضـوع بـا       تأييد    مطرح خواهد كرد كه البته     پيشنهاد وابسته مطبوعاتي را با دكتر ممكن      
  .  خواهد بودوزارت امورخارجه

شـود    بيني نمـي    نشده، پيش   هنوز در اين جايگاه تثبيت     با عنايت به اين كه صادق     :  نظريه -4
 بـه رغـم ايـن كـه صـادق         . كه حتي در صورت اراده وي، تغيير و تحول مثبتي بـه وجـود آيـد               

آورد، اما به مراتب از علـي    به زبان ميآمريكاصراحتاً آزردگي و خشم خود را از اياالت متحده    
تـر خواهـد بـود چـرا كـه سـابقه             تـر و باهويـت     ريب بود، منطقي  غ كه فردي عجيب و      بهزادنيا
يي بـه   آمريكـا روزن قصد دارد كه با جديت موضوع بازگشت خبرنگـاران           . نگاري دارد  روزنامه

ايران را پيگيري نمايد و اميدوار است كه با گذشت چند هفته از ماجراي حضور شاه در اياالت               
، تب و تاب حول اين ماجرا فروكش كرده و مشكلي از اين ناحيه وجود نداشـته                 مريكاآمتحده  
  گريوز                                                                                                 .باشد
  

  362سند شماره 
  1358 آبان 8 ـ 1979 اكتبر 30  بندي بدون طبقه

  11509 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  فوري ـ  سي .  واشنگتن دي،المللي  ارتباطات بينسازمان: به

   سي . ي واشنگتن د،آمريكاوزارت امور خارجه اياالت متحده : رونوشت
  ها نسبت به شاه  واكنش رسانه: موضوع

اين روزنامه در اعتـراض     : حزب جمهوري اسالمي  ] مطبوعاتي[ ارگان   جمهوري اسالمي  -1
 داير بر پناه دادن به شاه، خواسـتار برگـزاري تظـاهرات در              آمريكا متحده   به اقدام دولت اياالت   
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ايـن روزنامـه در سـرمقاله روز    .  در روز پنجـشنبه شـده اسـت         در تهـران   آمريكامقابل سفارت   
در . را داراي سياستهاي شيطاني خطـاب كـرده بـود          آمريكاچهارشنبه خود دولت اياالت متحده      

  : گردد هايي از مطالب مطرح شده در اين روزنامه ارائه مي ذيل گزيده
، براي مردم ايران بـيش از يـك هـشدار           آمريكاشاه سابق ايران به كشور اياالت متحده         سفر

وع حاكي از فساد و انحراف و كوري سياستهاي اياالت متحده           گردد؛ اين موض    معمولي تلقي مي  
  . در قبال فصل جديدي از تاريخ جهان، يعني احياي اسالم، است ... آمريكا

 دهد كه يك قاتل و آدم كـش را           چطور به خود اجازه مي     آمريكانظام سياسي اياالت متحده     
 قرباني و قصابي    آمريكابه بهانه معالجه درماني امان دهد؟ پس جماعت ميليوني مردم كه توسط             

 آمريكـا اند چه؛ آيا آنها نيازي به خدمات درماني و معالجه ندارند؟ آيا وجـدان دولتمـردان                   شده
يي به چيز ديگـري هـم فكـر         يكاآمردست در دست يكديگر به جز منافع كارتلها و سازمانهاي           

تـرين و    بـه كثيـف  آمريكـا نيست كـه رژيـم    اين  كند؟ آيا حضور شاه در آن كشور حاكي از            مي
  ... ترين حد ممكن تنزل كرده است  پست

ـ     آمريكاقدر مسلم تقارن حضور شاه در اياالت متحده          ي مقـيم    و دستگيري دانشجويان ايران
 در قبال انقالب اسالمي ايران اعتراض كرده         كه به رويكردهاي خصمانه دولت انگليس      انگليس

دهيم كه اين سياستها و        هشدار مي  آمريكاما به دولت اياالت متحده      . بودند، تصادفي نبوده است   
  ... ابودي جنايتكاران را به دنبال خواهد داشت مانورهاي سياسي صرفاً ن

 آمريكـا  در تحليلهاي خود، انگيزه سياسي دولت اياالت متحـده           روزنامه انقالب اسالمي   -2
 و يكـي شـرايط پزشـكي و درمـاني شـاه        : از پذيرش شاه سابق را دو عامل عنوان كـرده اسـت           

در قبال موضوع تعميق روابط با اياالت [ديگري پاسخهاي ضعيف دولت موقت انقالب اسالمي 
سفر شاه مخلـوع بـه ايـاالت        «اي از سرمقاله عصر روز سه شنبه با عنوان            گزيده]. آمريكامتحده  
  : در ذيل آورده شده است» آمريكامتحده 
    : به شرح ذيل استآمريكا متحده طرح ديپلماسي اياالت... 

  . پذيرش شاه در خاك خود به دليل درخواست مصرانه شاه •
تالش براي تحريك ترحم و دلسوزي عموم مردم و در نتيجـه اختفـاي جنايتهـاي         •

  . سايه اين ترحم مختلف او در
  . د جنايتكاران و ديكتاتورها نزافزايش محبوبيت اياالت متحده •
  . جذب ميلياردها دالر سرمايه همراه شاه •
  ..  . بختيار-انقالبي حول محور شاهتمركز فعاليتهاي ضد  •

 و احتمـاالً    اسـت اند كه شرايط جسماني شاه بحراني         مقامات بيمارستان كرنل اعالم كرده    ... 
 تصريح كرد كه    تنوراما بعد از عمل جراحي، دكتر م      .  بود  ماه ديگر زنده نخواهد    6وي بيش از    

اين بدان معناست كه وضعيت جسماني او آنچنان        .  است 50-50شانس زنده ماندن شاه بيش از       
بـا همـه ايـن      .. . .دگيـر   مورد مـداوا قـرار     تواند در كشور مكزيك     وخيم و بحراني نيست و مي     
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رسد كه سياست خارجي دولت ايـران ضـعيف اسـت و ايـن دولـت،       نين به نظر مي، چ فاوصا
دولت ايران ادعا كرده است كه دو پزشك ايرانـي را بـراي معاينـه               : چشمان خود را بسته است    

رسـاند؟ چنانچـه      اين موضوع چه معنايي دارد و چه چيز را به اثبات مـي            . شاه اعزام كرده است   
و در صورتي كـه او      . ين، اين اقدام يك حيله و ترفند سياسي است        شاه سابق بيمار نيست، بنابرا    

بيمار است، پس چرا به او رواديد نامحدود ارائه شده است؟ با اين اوصـاف، پـذيرش شـاه در                    
  . پذير نيست  با هيچ دليل و منطقي براي ملت ايران توجيهاياالت متحده

؟ سياست واقعي دولـت     ...د شاه خائن صورت گرفته است       چه اقدام ديپلماتيك براي استردا    
   چيست؟ چرا اين سياست به طور دقيق تبيين و تشريح نشده است؟ آمريكااياالت متحده 

 بيماري وي را زيـر       ابتدا مقوله  آمريكا در خصوص موضوع سفر شاه به        دوهفته نامه دنيا   -3
اين دوهفته نامه در گزارشي     . پردازد   برده و سپس به تشريح اهداف احتمالي اين سفر مي          سئوال

بـه بيـان ديـدگاههاي خـود        » ترديد متخصصين ايراني درباره بيماري سرطان شاه      «تحت عنوان   
  : هايي از اين گزارش به شرح ذيل است گزيده. پرداخته است

كنند كه چگونه ممكن اسـت        ي سرطان از اين نكته ابراز شگفتي مي       متخصصين ايراني بيمار  
 ساعت بعد   24 و تنها    باشد تحت عمل جراحي قرار گرفته       شاه در مركز پزشكي كرنل نيويورك     

روي بـوده    از اين عمل جراحي بزرگ، از تخت بيرون آمده و با آسودگي خاطر در حـال پيـاده                 
  .باشد

بيمـاري  .  سال بيماري سـرطان خـود را پنهـان نگـه دارد            6وي چگونه توانسته به مدت      ... 
كنـد دقيقـاً      اين بيماري به سرعت پيشروي مي     . سرطان، مرضي نيست كه بتوان آن را پنهان كرد        

. سـرطان وي يـك سـرطان غيرايرانـي اسـت          . ... دوانـد   شبيه درختي كه روز به روز ريشه مـي        
 درصـد مـردم ايـران بـه آن مبـتال            23 در ايران سرطان پوست است كـه         ترين نوع سرطان   رايج

  . هستند
يـك  . اين در حالي است كه تنها يك درصد از مردم ايران مبتال به سرطان لنفاوي هستند               ... 

داد و   ساالنه دو بار وي را مـورد آزمايـشات كامـل قـرار مـي       پزشك اتريشي به نام دكتر فلينگر     
، پروسـتات و    )لومبـاگو (وي حتي بيماريهاي كمـر درد       . رگز بيماري سرطان را تشخيص نداد     ه

اگر شاه سرطان مثانه و يا صفرا داشته، پس عمل جراحي وي آسان              .فشار خون باال نيز نداشت    
بنابراين، قطعاً امكان انجام اين عمل جراحي       . بوده است و در ايران به راحتي قابل معالجه است         

  .  وجود داشته استكدر مكزي
با هـدف توجيـه پـذيرش       ] آمريكااز سوي دولت اياالت متحده      [تمامي داليل ارائه شده     .. .

د  را وطـن دوم خـو      آمريكـا  صورت گرفته است؛ چـرا كـه وي ايـاالت متحـده              آمريكاشاه در   
 رفت زيرا يكي از دوستان نزديك او بـه نـام           شاه در بدو امر به شهر نيويورك      . كند  محسوب مي 

 يك يهودي است كه سناتور ايالت كند؛ جاكوب جاويتز  در اين شهر زندگي مي    جاكوب جاويتز 
، سالهاست كه از سياسـتهاي شـاه در         آمريكايهوديان، به ويژه يهوديان     . ... باشد  نيز مي  نيويورك
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  . كنند سرتاسر جهان حمايت ني
 نكات تظاهرات صبح و      در بخشهاي صبح و عصر خود جزييات و اهم         راديو ملي ايران   -4

را پخش  » حزب نهضت آزادي  «گاهي خود بيانيه    راديو در برنامه عصر   . عصر فردا را پخش كرد    
كنندگان خواسته شده بود از بـروز خـشونت و روشـن كـردن آتـش           كرد كه در آن از تظاهرات     

 بـا   اي از مصاحبه خبرنگار راديـو تلويزيـون ملـي            نيز گزيده  14اخبار ساعت   . خودداري نمايند 
  .  را پخش كرد، وزير امور خارجه، قبل از سفر به الجزايرديابراهيم يز

 اظهار داشت كه دولت موقت از اين منظر مورد انتقاد قرار گرفتـه              خبرنگار خطاب به يزدي   
  . ده استاست كه در موضوع شاه تسامح به خرج داده و با قاطعيت برخورد نكر

توانيم نيروهاي مسلح خود را به اياالت  ما نمي«كرد كه  تأكيد  در پاسخ به اين موضوعيزدي
هـر آنچـه كـه امكـان     .  اعزام كرده و آنها را مجبور به استرداد شاه مخلوع نمـاييم     آمريكامتحده  

ايم و رسماً نيز بـه دولـت ايـاالت            جود داشته، ما به انجام رسانده     انجام آن از طرق ديپلماتيك و     
  گريوز                                                                          » .ايم  اعتراض كردهآمريكامتحده 
  

  363سند شماره 
  1358آبان  9 ـ 1979 اكتبر 31  محرمانه

    11504 ـ ، تهراندفتر وابسته دفاعي آمريكا: از
   ـ با اولويتسي. ، واشنگتن ديسازمان اطالعات دفاعي: به

  سداران مجبور اكنون كه پا  هم)پهلوي(شهر بندر انزلي : موضوع
  اند تحت كنترل نيروي دريايي است به ترك آن شده

 در  )پهلوي(ناآراميها در بندر انزلي     )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه: ( خالصه -16
پاسداران آمـوزش نديـده و      .  كشته منتهي گرديد   23 اكتبر شروع شد به      21اي كه از      خالل هفته 

 امنيت را برقرار كرده اسـت مجبـور شـدند شـهر را              نظم در شرايطي كه نيروي دريايي ايران      نام
، مـذهب اسـالم و پاسـداران ابـراز           نارضايتي خـود را از خمينـي       اهالي شهر انزلي  . ترك نمايند 

  .نمايند مي
  . حذف شده است21 تا 17 از -17
  :جزئيات -22
 به دليل كـشته     )پهلوي سابق ( مردم بندر انزلي     79 اكتبر   21در خالل هفته    ) محرمانه (-الف

در طـي سـه روز      . شدن سه غيرنظامي توسط پاسداران با نيروهاي امنيتي پاسداران درگير شدند          
باقيمانـده پاسـداران   .  تن از پاسداران را كشتند     20قط با چماق و چاقو      پس از اين واقعه مردم ف     

 نيـز در دسـترس نبـود زيـرا از            تن از پاسـداران رشـت      200كمك  . انقالب از شهر فرار كردند    
  .خروج آنها توسط مردم شهر جلوگيري شده بود

ر را بـه دسـت گرفتنـد    هنگامي كه گشتيهاي امنيتي نيروي دريايي كنترل شه    ) محرمانه (-ب
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، اسـالم و پاسـداران بـه        شـعارهاي ضـدخميني   . مورد استقبال و تشويق مردم شهر قرار گرفتند       
امـوال غـارت شـده از سـتاد مركـزي      .  به آتـش كـشيده شـد      رسيد و تصاوير خميني     گوش مي 

اين اموال شامل مقادير زيـادي      . ابان مقابل ساختمان آنجا به نمايش گذاشته شد       پاسداران در خي  
مردم حومه شـهر بـراي مـشاهده و         . كننده، روغن خوراكي، ويسكي و مواد مخدر بود         ماده پاك 
  .برداري از انبوده كاالهاي قاچاق گرد آمده بودند عكس
كردند كه هرگز به پاسداران اجازه بازگشت به شـهر           عهد   هاي انزلي   خانواده) محرمانه (-ج

هايي براي خـود درسـت        ها براي پشتيباني از اين تصميم كوكتل مولوتف         اكثر خانواده . را ندهند 
وي به  . شود  يك پيرزن به منبع نشان داد كه چگونه يك كوكتل مولوتف ساخته مي            . كرده بودند 

 مولوتف داشته باشـند تـا در         ستي چهار كوكتل  منبع گفت كه تمام اعضاي بزرگسال خانواده باي       
  . استفاده نمايندصورت بازگشت پاسداران به انزلي

  :نظريات گزارشگر
منبع يك افسر عاليرتبـه     )  هشدار اطالعاتي  - غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه (-الف

  .  حضور داشتنيروي دريايي است كه در خالل ناآراميها در بندر انزلي
دهنده مـشكالتي اسـت كـه         اين حادثه نشان  )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه (-ب

پاسداران به هنگام استفاده از زور در تالش خود براي خاتمه دادن بـه منازعـات جـدي بـا آن                     
ر در شـهرها و     اين يك مورد غيرمعمول از روابط بين پاسـداران و اهـالي شـه             . شوند  روبرو مي 

فقـدان نظـم، آمـوزش و رهبـري متناسـب در حـال              . باشد   نمي روستاهاي كوچك خارج تهران   
. تأثير كرده است    حاضر تا اندازه زيادي كوششهاي آنها را به عنوان يك نيروي امنيتي داخلي بي             

شـرايط  . جه معكوس داشـته اسـت   نتيتاكنون بسياري از تالشهاي آنها به خصوص در كردستان    
كنـيم      تصور نمي . شود  گري تبديل مي    هاي غيرقابل كنترل و ياغي      قابل كنترل به سرعت به مقابله     

 و ديگـر  كه پاسداران در آينده نزديكي بتوانند يك نيروي نيمه نظامي كارآمد در خارج از تهران             
  .شهرهاي بزرگ ايران باشند

  
  364سند شماره 

  1358 آبان 9 ـ 1979 اكتبر 31  بندي دون طبقهب
   سي .  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به  111426 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از

  هاي انتقال نفت  خرابكاري و انفجار در لوله: موضوع
تروريست ناشناس اقدام به انفجار سه خط لوله در مناطق دور افتاده  اكتبر چند 17در تاريخ 

يند صادرات را دچار اختالل كرد، در همـين ارتبـاط           آاين انفجارات فر  .  نمودند استان خوزستان 
ورت گرفتـه كـه     اي صـ    كرد كه يكي از اين انفجارات در خط لوله         تأييد   شركت ملي نفت ايران   

 و در    كيلومتري اهـواز   4حاوي گاز و ميعانات گازي بوده است كه در ميدانهاي نفتي مستقر در              
  .اين انفجار باعث بروز تخريبهايي شده است. شود  توليد مي مسجدسليمانجاده اهواز
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 بـوده،    خمينـي   بندر ها كه در مسير جاده اهواز       ، ديگر لوله  طبق اعالم شركت ملي نفت ايران     
  لينگن                                                                            .خالي و بدون استفاده بوده است

  
  365سند شماره 

  1358 آبان 9 ـ 1979 اكتبر 31  بندي بدون طبقه
  11484  ـ تهران،آمريكاسفارت : از
  4557فوري ـ ـ ي س .  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به

   0565  ـ كراچي،آمريكا كنسولگري: رونوشت
    در تهرانسفارت آمريكابرنامه راهپيمايي در مقابل : موضوع

 و جامعه روحانيت مبارز اعالم كردند كه نماز عيد          روز گذشته حزب جمهوري اسالمي     -1
  صبح در ترمينال خزانه واقع در مركـز شـهر تهـران            8عت  قربان امسال در تاريخ اول نوامبر سا      

در بيانيه صادر شده آمده است كه نمازگزاران پس از اقامه نمـاز، بـه طـرف    . برگزار خواهد شد  
تظـاهرات در   ايـن   .  تظـاهرات خوهنـد كـرد       و انگلـيس   آمريكـا هاي اياالت متحـده       سفارتخانه

و سياسـتهاي  » امپرياليـسم غربـي  «هاي ضدانقالبي ايادي هدايت شده توسـط       اعتراض به توطئه  
صورت » شاه مخلوع« در دستگيري ايرانيان مسلمان و پناه دادن به          و انگليس  آمريكاامپرياليستي  

 در مقابـل    10اسـت كـه درسـاعت       ريزي صورت گرفته بـه ايـن ترتيـب           برنامه. خواهد گرفت 
  . تظاهرات صورت پذيردآمريكاسفارت 

 امنيت داخلي سـفارت     تأمينهاي الزم جهت      بيني سفارت در حال انجام اقدامات و پيش       -2
باشد و از دولت موقت انقالب اسالمي نيز درخواسـت كـرده اسـت كـه نيروهـاي مـسئول                      مي

  لينگن                                                                            .حفاظت سفارت را تقويت نمايد
  

  366سند شماره 
  1358 آبان 9 ـ 1979 اكتبر 31  

  يس.   واشنگتن دي ،FBISدفتر خبرگزاري : به  0481 ـ  نيكوزيا، FBISدفتر خبرگزاري : از
   خارجه مصاحبه با سخنگوي وزارت امور: موضوع

  يي  آمريكادر خصوص موضوع احساسات ضد
اهللا  ، كه گرايش شديدي بـه آيـت        حزب جمهوري اسالمي   -79 اكتبر   31 تهران: متن گزارش 

 دارد، از عموم مردم درخواست كـرده اسـت كـه در              رهبر عالي ايران و روحانيت تهران      خميني
  . يي فردا در مقابل سفارت اين كشور تظاهرات نمايندآمريكااعتراض به امپرياليسم 

، امـروز در گفتگـو بـا      خارجـه ايـران    ، سخنگوي وزارت امور   در همين ارتباط ابراهيم مكال    
ييها بايست انتظـار چنـين واكنـشي را از سـوي            آمريكاس اظهار داشت كه     پر نساخبرگزاري فر 

منابع سفارت امروز اعـالم داشـتند كـه بـه منظـور تـضمين حفاظـت                 . مردم ايران داشته باشند   
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  . هاي سفارت در جريان اين تظاهرات، با پليس ايران گفتگو خواهند كردساختمان
 روابطـي   آمريكـا كرد كه روابط كنوني بين دولتهاي ايران و اياالت متحـده             تأييد   آقاي مكال 

 استرداد شاه سابق، كـه در       گونه درخواستي داير بر    وي خاطرنشان كرد كه ايران هيچ     . سرد است 
 بـستري شـده اسـت، مطـرح نكـرده           حال حاضر به منظور معالجه بيماري سرطان در نيويورك        

يي و غرب را مورد حمله قرار داده و آنهـا را            آمريكا امپرياليسم   اهللا خميني  به تازگي آيت   . است
  . انع فراروي ايران معرفي كرده استمسبب مشكالت و مو

، وزير امور خارجه ايران، اعالم كرده اسـت كـه دولـت ايـران               از سويي ديگر ابراهيم يزدي    
 در مورد همكاريهاي آمريكا بين ايران و اياالت متحده    1959پيشنهاد داده است كه قرارداد سال       

  .  لغو گردد در خصوص دوستي ايران و شوروي1921طرفين و نيز قرارداد سال نزديك 
  

  367سند شماره 
  1358 آبان 9 ـ 1979 اكتبر 31  

  2641 ـ  لندن، FBISدفتر خبرگزاري : از
    اروپا،آمريكامقر فرماندهي نيروي هوايي : به

   راهپيمايي در مقابل سفارت آمريكا، تهران:موضوع
    در تهرانآمريكاهاي مربوط به راهپيمايي در مقابل سفارت  اعالم برنامه

كرده هاي اين روز را به شرح ذيل اعالم           دفتر هماهنگي نماز و مراسم روز عيد قربان برنامه        
  : است

   شروع برنامه به همراه شعارهاي مذهبي و انقالبي 30/8ساعت 
  ي  منتظراهللا آيت نماز عيد قربان به امامت حضرت 9ساعت 
   نماز عيد و سخنراني هاي خطبه 30/9ساعت 
  .  در تهرانسفارت آمريكا آغاز راهپيمايي به طرف 10ساعت 

، خيابان  مسير راهپيمايي شامل خيابان يادآوران، خيابان شاه، خيابان خيام، ميدان امام خميني           
و نهايتـاً قرائـت يـك       ي   طالقـان  اهللا  آيـت ، خيابـان    فردوسي، ميدان فردوسي، خيابان سپهبد قرني     

  . خواهد بودسفارت آمريكاقطعنامه در مقابل 
  

  368سند شماره 
 1358 آبان 10 ـ 1979 نوامبر 1  محرمانه

  سي.  دي واشنگتن،وزارت امور خارجه: به  11519 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  هاي دانشجويي ناآرامي: موضوع

  ) ـ تمام متنمحرمانه( -1
هـم  . ها و تظاهرات مختلفي طي چند روز گذشته گزارش شده است            راهپيمايي:  خالصه -2
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 اين تظاهرات بـا درگيريهـايي ميـان گروههـاي متخاصـم و همچنـين                 و هم در تهران    در تبريز 
تاكنون به هر حال بـه  .  توأم بوده استگزارشاتي از شعارها و سرودهاي ضدرژيم و ضدخميني    

كننـده    رسد تظاهرات غيرمتمركز بوده و از لحاظ اهداف متفاوت بوده و شـايد مـنعكس                نظر مي 
  .ناآرامي عمومي است

 اكتبـر  29در . باشـد   هـا و تظـاهرات پراكنـده مـي          راهپيمايي شاهد    چند روز است تهران    -3
.  مجـروح شـدند     دانشجو در جريان تظاهرات در حوالي دانـشگاه تهـران          6گزارش شد حداقل    

هـا و فعاليتهـاي       ادعا شده دانشجويان به ممنوعيت اعمال شده از ناحيـه دولـت دربـاره بحـث               
  . كردند اعتراض ميسياسي در داخل كالسهاي درس 

در حال تالش براي ايجاد اختالل در تظاهرات        » مبارز«گزارش مطبوعاتي مدعي است شش      
 دانـشگاه   رئـيس  توسط معترضين دستگير و در يك دادگاه پوشـالي در حـضور محمـد ملكـي               

  .چيزي درباره مجازات آنها گزارش نشد. محاكمه شدند
آمـوزان     منحصر بـه دانـشجويان دانـشگاه نـشده و شـامل دانـش              انها در تهر     راهپيمايي -4

از سـوي دانـشجويان     » مرگ بـر خمينـي    «چندين منبع نيز دادن شعار      . دبيرستانها نيز شده است   
 بـه ايـن مطلـب       ها درباره راهپيمايي    اند اگر چه در گزارشات رسانه       تظاهركننده را گزارش كرده   

  .اي نشده است هيچ اشاره
 از اين رو تا به حال تظاهراتها نسبتاً كوچك بوده و سفارت هيچ ارزيابي واقعي از حجم                 -5

 نفر تخمين زدند كه بعداً گـزارش تعـداد     25000 اكتبر را    29برخي ناظران تظاهرات    . آنها ندارد 
  .كس گرديد منعسي .بي .آن در راديو بي

 4 اكتبـر    29 مخالفتهاي مشابهي ابراز گرديد، و مطبوعات مدعي شـدند كـه در               در تبريز  -6
تظاهرات در پـي تحـصن دانـشجويان در مقابـل اداره            .  نفر مجروح شدند   5دانشجو دستگير و    

 معلمـان   يبه گفته استاندار آذربايجان شـرق     . آموزش كه حدود دو هفته قبل آغاز گرديد رخ داد         
  . اند شهر حمايت خود را از دانشجويان اعالم داشته

 سياسي گفتند كه تظاهرات دانشجويان با خشونت زيادي توأم بـود،            مأمور به   منابع در تبريز  
و هنگامي شروع شد كه يك گروه از پاسـداران انقـالب بـه تظاهركننـدگان شـركت كننـده در                     

 اكتبر حمله كرده و براي مجبور ساختن آنها به تخليه ساختمان اداره آموزش آنها را                28ن  تحص
  . با زنجير كتك زدند

آموزان دبيرستاني محلي از جمله بسياري از دختران جوان در حمايـت از                اكتبر دانش  29در  
 گروه اخير با    .آموزاني كه از پاسداران انقالب كتك خورده بودند دست به راهپيمايي زدند             دانش

وقتـي  . زنجير به راهپيمايان حمله كردند و چندين دختر در جريان اين آشوب مجـروح شـدند               
حمله با زنجيـر بـه نتيجـه نرسـيد پاسـداران انقـالب شـروع بـه تيرانـدازي هـوايي كردنـد و                         

  . آموزان در نهايت متفرق شدند دانش
 سياسـي گفـت چنـدين گـروه از دانـشجويان شـعارهاي              رمأمو به   يك استاد دانشگاه تبريز   
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سـرود  (» سرود شاهنشاهي « سر داده و در چند مورد طي اين دو روز جلوتر رفته و               ضدخميني
كـه   از آنجـا     منبع مدعي شـد خـود محوطـه دانـشگاه تبريـز           . خواندند  را مي ) ملي پهلوي سابق  

وي مـدعي شـد اجتماعـات       . اعتراضها و راهپيماييها به خيابانهاي شهر محدود شده آرام اسـت          
اي است از عوامل كمونيـست، طرفـدار اسـالم و     دانشكده در دانشگاه تقريباً شلوغ بوده و آميزه  

 ندارد و توهين و ناسـزا عليـه         كس ترسي از انتقاد كردن از خميني        او افزود هيچ  . آمريكاطرفدار  
  .او در اجتماعات دانشكده رايج است

هـا و گروههـاي مختلـف          حداقل به واسطه تنوع انگيزه      تظاهراتهاي دانشجويي در تبريز    -7
آغـاز  ) مدرسه فنـي  (آموزان هنرستان     يك سري از اعتراضها از طرف دانش      . درگير پيچيده است  

. آنها خواهان دسترسي به دانشگاه و حذف كنكور ورودي براي تحـصيالت بـاالتر بودنـد               . دش
ديگـران كـه   . آموزان به ممنوعيت فعاليتهاي سياسي در كالس درس معترض بودنـد         ديگر دانش 

شوند بـه     اند اكنون كه وارد بازار كاري كه وجود ندارد مي           التحصيل شده   اخيراً از دبيرستان فارغ   
  . اند غال اعتراض كردهفقدان اشت

هـا اعمـال    دولت موقت ايران عليرغم ممنوعيتي كه بر عليه اين قبيل اعتراضات و راهپيمايي   
گروههـاي  . هـا بـه عمـل نيـاورده اسـت           كرده تاكنون اقدامي براي متوقف كردن اين راهپيمايي       

ـ   ها و اعتصابات در جريان انقـالب پـي بـرده            دانشجويي به مؤثر بودن راهپيمايي     د و بـه نظـر      ان
   .نظر نمايند رسد آنها اكنون از اين روشهاي به خوبي اثبات شده، صرف نمي

  لينگن
  

  369سند شماره 
  1358 آبان 10ـ 1979 نوامبر 1  بندي بدون طبقه

  3023 ـ  لندن،المللي سرويس پخش اخبار بين: از
  ، اروپا، رامشتاينآمريكااندهي نيروي هوايي ستاد فرم: به

   تهران،آمريكاسفارت : رونوشت   سريعاً به بخش بازرسي ارسال شود: اقدام
  كپي جهت اداره اجرايي: اقدام

  خواهد حمالت  ويان مي از دانشج خمينيـايران : موضوع
   گسترش دهندخود را عليه اياالت متحده

  .79 روز اول نوامبر 30/20سرويس خبري تهران در ساعت 
  : در قم منتشر شده دريافت نموديماكنون اعالميه زير را كه توسط دفتر امام خميني ما هم
  رحمن الرحيماهللا ال بسم
جمعــي   آبــان، روز هجــوم وحــشيانه رژيــم منحــوس بــه دانــشگاه و كــشتار دســته13روز 

  .دانشجويان عزيز ماست
 و مـدارس    رژيم مخالف با تمام مظاهر تمدن و پيشرفت كشور، يك روز به مدرسه فيـضيه              
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 و مـدارس و  اه تهـران شـد و يـك روز بـه دانـشگ     ور مـي    علوم اسالمي در سراسر ايران حملـه      
  .دانشگاههاي سراسر ايران، اين مراكز دانش و دانشمندان

اكنون كه سالروز حمله به دانشگاه است، براي پيوستگي بيشتر الزم است روحـانيون عزيـز                
 اسـت،   ر مراسـمي كـه در دانـشگاه تهـران          د  و ساير شهرستانهاي نزديك به تهـران        و تهران  قم

شركت نمايند و همچنين روحانيون تمام شهرهاي ايران در دانشگاه هر نقطه از ايران كه بـدين                 
اند، شركت نمايند و با حضور در دانشگاههاي سراسـر            مناسبت مجلس بزرگداشتي برقرار كرده    

افكنانه بين اين     هاي جدايي   شجويان و استادان عزيز، توطئه    آموزان و دان    ايران و پيوستن به دانش    
  . دو نيروي مترقي را خنثي كنند

بردار نيستند و با هـر        اي دست   دشمنان ما در هر فرصت خصوصاً در اين روز از هيچ توطئه           
  .خواهند آرامش را از ملت عزيز سلب كنند وسيله ممكن مي

م دينيه است كه با قدرت تمام، حمـالت خـود           آموزان، دانشگاهيان و محصلين علو      بر دانش 
 را وادار به استرداد اين شاه مخلـوع جنايتكـار           آمريكا گسترش داده و      و اسرائيل  آمريكارا عليه   

  .نمايند و اين توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محكوم كنند
 محصلين علوم دينيه است كه با تمام نيرو، وحدت خويش را آموزان، دانشگاهيان و بر دانش

حفظ و از انقالب اسالمي خود طرفداري نمايند و بر ملت است كه از اين دو جنـاح عزيـز بـا                      
  .تمام قدرت پشتيباني كنند

  .اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمت. دست خدا به همراه همگي باد
  امضا  

  الموسوي الخميني اهللا روح
  58 آبان 10
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   اروپا ،آمريكامقر فرماندهي نيروي هوايي : به  3066 ـ  لندن، FBISدفتر خبرگزاري : از

   در تبريز هللا طباطباييا ترور آيت: ايران: موضوع
اهللا سيد     به گزارش يك منبع موثق، مجتهد سرشناس آيت        -79 نوامبر   1-تهران: متن گزارش 
 اهللا روح اهللا خمينـي       و نماينـده آيـت     ، امام جمعه شهر تبريـز      طباطبايي ]قاضي[محمدعلي هادي 

مجتهد . (رهبر عالي ايران در اين شهر، شب گذشته هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد               
ي، يكـي از    اهللا شـريعتمدار    آيـت  .)شود كه داراي مدرك دكتراي الهيات است        به فردي گفته مي   

اي خاطرنـشان كـرده اسـت كـه ايـن جنايـت               ، در بيانيه  اهللا طباطبايي   بسيار نزديك آيت  دوستان  
 نيز  استاندار آذربايجان شرقي  . هاي دشمنان اسالم و انقالب اسالمي است         گرفته از توطئه   نشأت

  .  در شهر اعالم كرده استبه همين دليل سه روز عزاي عمومي
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  سي.  واشنگتن دي،آمريكاوزارت امور خارجه : به  11520 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
   صبح، تهران11در ساعت  وضعيت سفارت آمريكا :موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 در شـب گذشـته، مبنـي بـر اينكـه       عليرغم اعالميه رهبـران حـزب جمهـوري اسـالمي      - 2
گونه راهپيمـايي در مقابـل سـفارتخانه مـا در پـي برگـزاري نمـاز اول نـوامبر در ترمينـال                         هيچ

 صـبح بـه وقـت محلـي     9 برگزار نخواهد شد ولي در حدود ساعت    راني جنوب تهران    اتوبوس
شد در مقابل ديوارهاي سـفارت واقـع           نفر كه تعداد آن پيوسته افزوده مي       3500جمعيتي حدود   

يي آمريكاجمـشيد تجمـع نمـود و در حاليكـه شـعارهاي ضـد               در خيابانهاي روزولت و تخـت     
 جلـوي سـفارت پرداختنـد و پوسـترها و           هـاي   دادند چنـد بـار بـه راهپيمـايي مقابـل درب             مي

  .پالكاردهايي را به روي درب خيابان روزولت آويختند
كـرديم    راني كه ما آن را از طريق راديو پيگيري مي            در آغاز تظاهرات در ترمينال اتوبوس      -3
كننـدگان در   اي مجدداً صادر شد مبني بر اينكه بعد از برگزاري نماز و شعار دادن، شـركت       بيانيه

 به سمت ميـدان شـوش راهپيمـايي    آمريكابايست به جاي رفتن به طرف سفارت        هپيمايي مي را
  .  را نيز در همانجا بخوانندآمريكاو همچنين قطعنامه محكوميت . نمايند

بايـست پـس از       دهندگان تظاهرات در ضمن توضـيح داد كـه مراسـم مـي              سخنگوي ترتيب 
  .قرائت قطعنامه پايان پذيرد

 بامداد امروز نيروهاي اعزامي پليس براي حفاظت از سـفارت تقويـت گرديـد و اكنـون                  -4
بايست تا زماني كه تظاهركنندگان تا حدي         اين تعداد قاعدتاً مي   . شود   نفر را شامل مي    35حدود  

  لينگن                                                                           .از انسجام برخوردارند كافي باشد
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  سي.  واشنگتن دي،آمريكاوزارت امور خارجه : به  11522 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ، تهران14وضعيت سفارت آمريكا در ساعت : موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
 هزار نفر بـود در مقابـل درب مـشرف    2 جمعيتي كه در حدود    12:30 در حدود ساعت     -2

به خيابان روزولت گرد آمده و با انجام راهپيمايي به سمت باالي خيابـان روزولـت و عبـور از                    
 كنار آپارتمانهاي اردالن كه تعدادي از كارمندان سفارت در آن زندگي            ديوار پشتي محوطه و از    

جمعيـت در آنجـا     . كنند، به سمت ساختمان جديد كنسولگري در ضلع شمال غربـي رفتنـد                مي
جمشيد روانه شـد      متوقف گرديد و شعارهاي بيشتري را سر داد و سپس به سمت خيابان تخت             
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هـسته اصـلي تظاهركننـدگان كـه تعـدادي در           . رديـد و آخراالمر به طرف تقاطع روزولت باز گ       
 بعد از ظهر كـه تظـاهرات بـه          2شد در آنجا باقي ماند و تا ساعت           حدود هزار نفر را شامل مي     

اي كه به چنگ پلـيس        بنا به اعالميه  . كردند    پايان رسيد شعارهايي را به طور يكنواخت تكرار مي        
  . سازماندهي شده بودافتاد اين تظاهرات توسط حزب توده

همچنين جمعيت ديگري كه در ميدان شوش گرد آمـده بـود بـدون پـيش آمـدن هـيچ                     -3
كننـدگان در ايـن تظـاهرات         گونه تخميني از تعـداد شـركت        ما هنوز هيچ  . رويدادي پراكنده شد  

  .نداريم
را كاردار سفارت مراتب سپاسگزاري خـود       .  همكاري پليس در سفارت بسيار عالي بود       -4

 ابـالغ    شهرباني كل كشور   رئيس چنين مصطفايي   به عرض فرمانده نيروهاي اعزامي پليس و هم       
  .نموده است

 ما تصميم نداريم تا زماني كه تغيير شرايط اقتضا كند گزاش ديگري بـراي شـما ارسـال                   -5
  لينگن                                                                                                                .داريم
  

  373سند شماره 
  1358 آبان 10 ـ 1979 نوامبر 1  محرمانه

    1409 ـ سي. واشنگتن دي ،يدفاع سازمان اطالعات: از
  ، تهرانيان اطالعات دفاعسازم: به

  ايران، تظاهرات ضدآمريكايي: موضوع
بـه دنبـال يـك تعطيلـي مـذهبي در روز اول        )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه (-1

 اسـت يـك راهپيمـايي بـه عنـوان           اهللا خمينـي     كه طرفدار آيت   نوامبر، حزب جمهوري اسالمي   
اين حزب . دهد  ترتيب ميآمريكا و حركتي در جهت محكوميت سياستهاي استعماري انگلستان     

بـع  يـك من .  خواهـد بـود    آمريكـا اعالم كرد كه اين تجمع براي محكوم كردن حـضور شـاه در              
 معتـرض در جلـوي سـفارت        50000سازد كـه در روز اول مـاه            خاطرنشان مي  آمريكاسفارت  

  .خواهند بود
ريـزي شـده      در حالي كه اين تظاهرات برنامه     )  غيرقابل رؤيت براي بيگانگان    -محرمانه (-2

باشـد، امـا امكـان خـشونتهايي نيـز             مـي  آمريكاصرفاً اعتراضي محض نسبت به حضور شاه در         
چنيني به خوبي بدون هيچ خشونت مستقيمي بـر عليـه             هاي اين   خيلي از راهپيمايي  . وجود دارد 

به هر حال با وجود افزايش اظهارنظرات عمومي در مورد حضور شاه در             . اند  سفارت نظم يافته  
تواننـد اغتـشاشاتي بـه وجـود          ر گروه ديگـر مـي      عناصر راديكالي از اين گروه و يا ه        نيويورك
  . بياورند

اما احتماالً اگـر سـفارت      . شود  سفارت با يك گروه كوچك اعزامي از شهرباني حفاظت مي         
  .اثر خواهد بود اي جدي قرار بگيرد، حضور آنها بي در معرض حمله
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  .سي. واشنگتن دي ،وزارت امور خارجه: به   تهران،آمريكاسفارت : از
  ناآراميهاي دانشجويي: موضوع

  )محرمانه ـ تمام متن( -1
گردهماييهاي مختلف دانشجويي و تظاهرات طـي چنـد روز گذشـته،            :  خالصه گزارش  -2

 همراه با خشونت بين گروههاي مخالف، همراه بـا افـزايش شـعارهاي               و تبريز  تظاهرات تهران 
رســد تظــاهرات غيرمتمركــز، و   بــه هــر حــال تــاكنون، بــه نظــر مــي؛ضــدخميني و ضــدرژيم

  .پايان خالصه. ها متفاوت است و شايد ناشي از ناآراميهاي عمومي باشد درخواست
گزارش شده است . است كه شاهد تظاهرات و درگيريهاي پراكنده است     چند روز     تهران -3

دانـشجويان  . انـد    زخمـي شـده     دانـشجو در تظـاهرات نزديـك دانـشگاه تهـران           6كه حـداقل    
شان را عليه ممنوعيت تحميلي دولـت در خـصوص بحثهـا و فعاليتهـاي سياسـي در                   نارضايتي

كنند كـه شـش پاسـدار كـه قـصد بـر هـم زدن                  منابع خبري ادعا مي   . كردند  دانشگاهها ابراز مي  
 رئـيس  تظاهرات را داشتند به وسيله تظاهركنندگان دستگير شـدند و درحـضور محمـد ملكـي               

  .احكام صادره در مورد آنها گزارش نشده است.  به محاكمه كشيده شدنددانشگاه تهران
آمـوزان     نبود بلكه شامل دانش     فقط محدود به دانشجويان دانشگاه تهران      ات تهران  تظاهر -4

را در  » مـرگ بـر خمينـي     «كننـد كـه شـعار         بعضي منابع ديگر گزارش مي    . شد  دبيرستانها نيز مي  
  .اند  چند كه منابع خبري مطلبي در اين مورد ذكر نكردهاند، هر تظاهرات دانشجويان شنيده

 تاكنون، وسعت تظاهرات نسبتاً كوچك بوده است و سفارت نيز تخمين درستي از حـد                -5
 اكتبـر اعـالم     29 نفر را براي تظاهرات      25000بعضي از شاهدان رقم     . و حدود تظاهرات ندارد   

  . نيز بعداً اعالم نمودسي بي كنند، همان رقمي كه بي مي
 4ها اعالم كردند كه        اكتبر به وقوع پيوست، و روزنامه      29 تظاهرات مشابهي در      در تبريز  -6

تظاهرات به دنبال تحـصني در اداره آمـوزش كـه           .  تن ديگر زخمي شدند    5دانشجو دستگير و    
ل از اسـتاندار اسـتان آذربايجـان        به نق . تقريباً از دو هفته پيش شروع شده بود، به وقوع پيوست          

 مأمور به   منابع سفارت در تبريز   . اند  ، معلمين شهر حمايتشان را از دانشجويان اعالم كرده        شرقي
اند كه تظاهرات دانشجويان همراه با خشونت زيادي بود و زماني شـروع شـد كـه                   سياسي گفته 

 اكتبر در تحصن بودند حملـه نمـوده و        28الب به تظاهركنندگاني كه از      گروهي از پاسداران انق   
 29در  . ضمن كتك زدن آنها با زنجير قصد بيرون كردنشان را از ساختمان اداره آموزش داشتند              

اكتبر دانشجويان مدارس عالي از جمله بسياري از دختران جوان دست بـه تظـاهراتي زدنـد تـا         
اين تظاهرات نيز بـا     . پاسداران انقالب نشان دهند   وم به وسيله حمايتشان را از دانشجويان مصد

وقتـي حملـه بـا      .  مجـروح شـدند    زنجير مورد حمله قرار گرفت و چند دختر در دانشگاه ملي          
آميـز نبـود، پاسـداران انقـالب دسـت بـه تيرانـدازي هـوايي زدنـد و سـرانجام                       زنجير موفقيت 
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 سياسي سفارت گفت كه چند مأمور به  يكي از استادان دانشگاه تبريز    . دانشجويان پراكنده شدند  
دادند و طـي ايـن دو روز آنهـا در بعـضي اوقـات         ميگروه از دانشجويان شعارهاي ضدخميني    

ايـن  ).  ملـي خانـدان پهلـوي      سرود. (خواندند    سرود شاهنشاهي مي  ) براي استهزاء رژيم جديد   (
كرد از زماني كه اعتراضات و تظاهرات، محدود به خيابانهاي شـهر شـده محوطـه                  منبع ادعا مي  
او ادعـا نمـود كـه ميتينگهـاي دانـشجويان در دانـشكده تقريبـاً نظـم                  .  آرام است  دانشگاه تبريز 

او اضافه نمود كه    . باشند   مي آمريكاالم و   مشخصي ندارد و مخلوطي از هواداران كمونيسم و اس        
 بترسد و توهين و لعنـت وي در ميتينگهـاي   از اين دستجات كسي نيست كه از انتقاد به خميني   

  .دانشكده امري شايع است
شـمار و گروههـاي متفـاوت         هـاي بـي      تظاهرات دانشجويان حداقل بـه واسـطه انگيـزه         -7

آمـوزان   كننـدگان را دانـش    شماري از اعتراض  . كننده در آن، از پيچيدگي برخوردار است       شركت
دهند كه خواستار پذيرش آسانتر براي ورود بـه دانـشگاه و              تشكيل مي ) مدرسه فني (هنرستانها  

. گيـرد، هـستند     حذف امتحان نهايي كه براي وارد شدن به مرحله باالتر تحـصيل صـورت مـي               
آموزاني هستند كه خواستار لغو قـانون منـع فعاليتهـاي             ين از جمله دانش   بعضي ديگر از معترض   

التحصيالن دبيرستانها به عدم فقدان وجود بازار  اكنون فارغ. باشند سياسي در كالسهاي درس مي    
اند كه بازار كاري براي اشتغال آنـان          اي شده    و اينكه حاال آنها وارد مرحله      دارند   كار اعتراض مي  

با وجود اينكه احكام تحميلي دولت باعث اين مشكالت شده، دولت موقت ايران             . وجود ندارد 
آمـوزي در دوران      گروههـاي دانـش   . كوششي در جهت توقف اين گونه تظاهرات نكرده اسـت         

انقالب درباره كارساز بودن اعتصابات و تظاهرات تجربياتي به دست آوردنـد و احتمـال كمـي                 
  .ي كه در دوران انقالب كارساز بوده است دست بكشندوجود دارد كه آنان از اين تجربيات

  لينگن
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  سي.  واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به  1519 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ] تظاهرات در تهران:موضوع[

كننـده، نـامفهوم بـود،        ها و گروههاي شركت     يك سري اعتراضات كه به واسطه تعدد انگيزه       
تـر بـه      كه خواسـتار دسـتيابي آسـان      ) مدرسه تكنيكي (» هنرستان«آموزان    توسط دانش جرقه آن   

ديگر دانشجويان . شددانشگاه و كاهش ملزومات امتحان ورودي براي آموزش عالي بودند، زده       
ديگـران كـه اخيـراً از مـدارس عـالي           . به ممنوعيت فعاليت سياسي در كالسها اعتراض كردنـد        

در شرايطي كه آنها به بازاري تقريبـاً فاقـد   ) در ادارات(اند به فقدان استخدام  التحصيل شده  فارغ
ل شـده توسـط     رغـم ممنوعيتهـاي تحميـ       علـي . كردند  اند اعتراض مي    كار و حرفه وارد گرديده    

حكومت در مورد يك چنين اعتراضات و راهپيماييهايي، دولت موقت تـاكنون كوشـش جهـت      
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گروههاي دانشجويي متوجه تأثير راهپيماييهـا      . ها به كار نبرده است      متوقف كردن اين راهپيمايي   
ا آيد كه آنها چنين متدهاي مؤثري را رهـ          و اعتصابات در خالل انقالب شده و فعالً به نظر نمي          

     لينگن                                                                                                               .كنند
  

  376سند شماره 
  1358 آبان 11 ـ 1979 نوامبر 2   

   فوري ـ.سي.  دي واشنگتن،ت امور خارجهوزار: به  11524 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ييآمريكاتظاهرات و شعارنويسي ضد: موضوع

اي از اينكه شاهد تظـاهراتي         اطراف سفارت تا ظهر امروز جمعه آرام است و هيچ نشانه           -1
  .پليس به تعداد معمولي حضور دارد. ردمانند ديروز باشيم وجود ندا

رفتند شروع به دادن شـعارهاي         مي  غروب ديروز كه جمعيت زيادي از استاديوم امجديه        -2
  .يي و شلوغي اندكي كردند اما هيچ واقعه ناگواري به بار نيامدآمريكاضد

باشـد    ه از تظـاهرات ديـروز مـي        ديوارهاي بيروني سفارتخانه با جديدترين شعارهايي ك       -3
. »پـاش كـامالً مـشهود بـود         نعمـت و بركـت ايـن اسـپرهاي رنـگ          «. كامالً پوشانيده شده است   

  : داشت كه موضوع كلي همه آنها عبارتند ازوجودشعارهاي مختلفي 
 رهبر مـا،    خميني.  دشمنان ما هستند   سرائيل و ا  آمريكا.  و اسرائيل  آمريكامرگ بر امپرياليزم،    

، آمريكـا سـفارت   .  الغاء بايد گـردد    آمريكاقراردادهاي تجاري و نظامي با      .  دشمن ماست  آمريكا
، آمريكـا مـرگ بـر   . مستشاران نظامي اخراج بايـد گردنـد   . داين النه جاسوسي، تعطيل بايد گرد     

  .دشمن مستضعفان
 در ورودي سفارت در خيابـان روزولـت بـا پالكاردهـاي بـزرگ و پرچمهـاي متنـوعي         -4
 مـسايل  مسبب اصـلي گرفتاريهـا و        آمريكابندي شده بود كه روي آنها نوشته شده بود كه             آذين

بـراي برچيـدن ايـن      . آمريكـا ، مرگ بر صهيونيزم، فرزند نامـشروع        مرگ بر كارتر  . ستجهاني ا 
زيـرا ديـروز كـه    ) و شايد هم پنهانكاري. (پالكاردها احتياج به يك سري مذاكرات ظريفي دارد    

 به ما گفتند كه اگـر       ها شد و    قصد برداشتن اين پالكاردها را داشتيم موجب تحريك تظاهركننده        
ولـي در نظـر     . كه ما براي لحظاتي جا خورديم     . آنها را برداريد از ديوارها به داخل خواهيم آمد        

  .داريم مقاومت نماييم
 ميليـون نفـر   3  و به دعوت حزب جمهوري اسالمي      ايران  به ادعاي راديو تلويزيون ملي     -5

اين ارقـام   .  و ميليونها نفر در خارج از پايتخت در تظاهرات يكم نوامبر شركت كردند             در تهران 
دهنده    يقيناً نشان  هاي تلويزيون اين تظاهرات در تهران       آميز بود اما نمايش فيلم      بدون شك اغراق  

، ضـمن محكـوم كـردن دولـت         ي در نطق خود در تهران     اهللا منتظر   آيت. وديك اجتماع بزرگ ب   
  . و مردم آن كشور را دقيقاً مشخص كردآمريكا فرق بين دولت آمريكا

  لينگن
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  377سند شماره 
  1358بان  آ13 ـ 1979 نوامبر 4  محرمانه

  12065 ـ سفارت آمريكا، تهران
  281949خارجه امور وزارت : مرجع

  گذاري ريسك سياسي برنامه بيمه سرمايه: موضوع
  ) ـ تمام متنمحرمانه (-1
سفارت فرصت را مغتنم شمرده و ديدگاههايش را در اين مرحله           : گيري   خالصه و نتيجه   -2

گذاري جديد از سوي شركتهاي آمريكايي را يك عامـل مهـم در               ما سرمايه . ندك  اوليه عنوان مي  
دو پيشنهاد مطرح شـده در تلگـرام مرجـع الـف فقـط از نـوع                 . دانيم  بناي روابطمان با ايران مي    

گـذاري جديـد    صنايع سطح پايين ساخته شده و قطعاً مفيد است كه بايستي پيش درآمد سرمايه 
 خواهنـد شـد يـا       ، بيمه بيمهشركت  ن شركتها در اين مورد كه توسط        ما اميدوار هستيم اي   . باشد

  .خير، اقدام كنند
 و نيز شركتها در خصوص سودمندي به كار بردن           در عين حال ما از سوي دولت آمريكا        -3

بـه  . گذاريها در رابطه با دولت موقت ايران در موقعيت فعلي، دچـار شـبهه هـستيم                 اين سرمايه 
قبل از افزايش اعتبار بيمه ما بايد در مقايسه با زمـان فعلـي احـساس بهتـري نـسبت بـه                 عالوه  

گذاري خارجي و بويژه جبـران خـسارت در صـورت             ديدگاه دولت موقت ايران درباره سرمايه     
  .ملي كردن داشته باشيم

  بنابراين پيشنهاد ما اين است كه برنامه محدودي در اين زمان از سر گرفتـه نـشود مگـر                  -4
  .گيري پايان خالصه و نتيجه. اينكه شرايط روشن گردد

 بهتـرين اطالعـات مـا ايـن     2با توجه به تلگرام مرج الف پاراگراف     . اي   مشكالت برنامه  -5
هـا    باشد، و حتي بـه تلفـن        گذاري خصوصي تعطيل مي     است كه مركز قبلي براي جذب سرمايه      

  .رايط فعلي آن بيشتر مطلع شويمكنيم تا از ش به طور جداگانه كوشش مي. دهد پاسخ نمي
اي كه توسط     دانيم ارزش هر پروژه      حتي اگر كسي را براي صحبت كردن پيدا كنيم، نمي          -6

دانيم دولت موقت ايـران توافقـات تـضمين     تا آنجا كه مي. شود چقدر خواهد بود     مركز داده مي  
ياسـت رژيـم     را كه به وضـوح پاسـخگوي اختيـارات س          1970 و   1957گذاري سالهاي     سرمايه

اينكــه آنهــا هرگونــه اهميــت موجــود در ايــن سياســت و . گذشــته بــود، تقبــيح نكــرده اســت
مـا منطقـاً    . هاي نهادي در ايران امروز را حفظ خواهند كرد، مـسئله ديگـري اسـت                اطميناني  بي

بـه همـراه آن از   (هـا و     مطمئن هستيم كه هيچ مستخدم كشوري بـه خـودي خـود ايـن پـروژه               
حتـي اگـر يـك وزيـر تـصويب كنـد هـيچ        . را تصويب نخواهد كرد )  بيمه ايه  سرگيري برنامه 

در دولتهاي باثبات و    . تضميني وجود ندارد كه تا چه هنگامي در مصدر كار قرار خواهد داشت            
تر تغيير يك وزير مستلزم تغيير سياست يا لطمه ديدن اعتبار مصوبات دولتي در خصوص           عادي

توانيم بگوييم اين مطلب در مورد دولت موقـت ايـران            نمي. گذاري مشخص نيست    يك سرمايه 
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  .مصداق دارد
 ما در صورتي نسبت به مصوبه يك وزير اطمينان خواهيم داشت كـه         . مشكالت سياست  -7

اطمينان حاصل كنيم اين موضوع منعكس كننده سياست مشخص دولت موقـت ايـران دربـاره                
تعـدادي از مقامـات     . نـشده اسـت   در حال حاضر سياستي تعيين      . گذاري خارجي است    سرمايه

رسمي كه به لحاظ نفوذ از سطوح مختلف هستند، به شما خواهند گفت كه آمـاده از سـرگيري                  
در عـين حـال     . آخوندهاي معيني مطلب مشابهي خواهند گفـت      . گذاري خارجي هستند    سرمايه

  نسبت به نفوذ غرب بويژه آمريكا      خصومت خود خميني  . اند  نهادهاي مذهبي عميقاًَ تقسيم شده    
  .ترين سمبل در اين باره است، نيازي به توضيح ندارد گذاري خارجي مشخص يا اينكه سرمايه

به عنوان مثال   . شود  رسد ترديد و دودلي حكمفرما مي        در اين اوضاع و احوال به نظر مي        -8
 اقتصاددان اسالمي قرار است نقش بـسيار بـانفوذي را در دولـت قـانون                صدر  شود بني   گفته مي 

گـذاري خـارجي حمايـت        اساسي به عهده گيرد، در تلگرام ب به ما گفته شده كه او از سرمايه              
 اظهـارات  صدر بني. كند مشروط بر آنكه به سود ايران باشد و نه به نفع شركتهاي چند مليتي           مي

گذاران خـارجي     براي مثال آيا او از پرداخت پول ناشي از سود به سرمايه           . ريح نكرد خود را تش  
جلوگيري خواهد كرد؟ با فرض اينكه او وزير مسئول شود، تأييد پروژه را او صادر خواهد كرد 

هـا    گـذاري    يك منافع پايدار و مداوم در سـرمايه        و بنابراين متوجه خواهد بود كه دولت آمريكا       
  داشته و مسئول حفاظت از آن است؟

گـذاري خـارجي      ها نسبت بـه سـرمايه       هر چند متفاوت، حيطه طرز تلقي     .  جنون انقالبي  -9
گـذاري معـين عميقـاً        گذار در يـك سـرمايه       خصوصي، مفهوم منافع يك دولت مشروع سرمايه      

، آمريكـا » مارگراستع«توجه به ائتالف شيطاني در بين دولت        . متناقض با روحيات انقالبي است    
گذاران خصوصي، بانكداران و پيمانكاران آمريكـايي         و نوكران مشترك آنها، سرمايه    » خائن«شاه  

هويـت بيـدار شـده در افكـار         . دهـد   خود را بويژه در مذاكرات توافقات پيمان كاري نشان مـي          
بايـد بـه ايـن    ) شـاه بـه آمريكـا   (رت پزشكي ، نتيجه مسافانقالبي نسبت به شاه با دولت آمريكا   

  .اي ببخشد ها حيات تازه سوءظن
در اين ميـان آيـا بـه        .  خوشبختانه به مرور زمان جنون انقالبي وي از بين خواهد رفت           -10

 اسـت  گذاري  و به ويژه اين دو سرمايهگذاري خارجي آمريكا طور كلي اين به نفع آينده سرمايه    
گذاريها   براي اين سرمايهOPIC بدانها توجه رسمي كند؟ با همه منافعي كه بيمه    كه دولت آمريكا  

  .دربر دارد، ما ترديد داريم سياست تسليم در اين شرايط براي تأمين منافع آنها بهتر باشد
گيـري در     ليـدي در تـصميم     سـئوال ك   از نظر خـود آمريكـا     .  مشكالت جبران خسارت   -11

 در برابر جبران كم، ناكافي يا غيرمـؤثر در صـورت   OPICخصوص افزايش يا عدم افزايش بيمه     
ملي كردن احتمالي در آينده مسئله كيفيت جبران است كه عمـالً توسـط دولـت موقـت ايـران                    

انكاران در حاليكه گزارشات متفاوت هستند، تاكنون تجربيات تعدادي از پيم         . مطرح خواهد شد  
از منـابع ايرانـي     . اميـدوار كننـده نبـوده اسـت       )  و غيـره و غيـره      آمريكن بل اينترنـشنال   (سابق  
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در عـين حـال در مـذاكره بـا          .  از توافقنامه خويش راضي است     گودريچ. اف. ايم كه بي    دريافته
كه دولـت موقـت ايـران مخـالف         ) مرجع(به دست آمده    گذاران مشترك نفت شواهدي       سرمايه

. اي براي كم كردن ادعاهاي جبران خسارت نيست         هاي خام به عنوان طعمه      استفاده از تخصيص  
و شركتهاي بيمه قبـل  . اس. حداقل ما بايد به جبران خسارتي كه در آخراالمر به بانك بزرگ يو            

  . نرخ بيمه در ايران پرداخت گرديد جداً توجه كنيمگيري براي افزايش از تصميم
با فرض مواردي از قبيل شواهد اميدواركننده در خصوص جبـران خـسارت             .  توصيه كلي  -

از طرف دولت موقت ايران، خاتمه جنون فعلي، و يك آغاز نهادي در سياسـت تـا حـدي كـه                     
، و در چنـين زمـاني مـا         گذاري و مصوبات منعكس كننده سياست معين باشند         توافقات سرمايه 

  . در ايران توجهي مطلوب نشان دهيمOPICهاي  بايد به حفظ برنامه
هـايي را بـا       توانند پـروژه    گذاران آمريكايي مي    ما متوجه هستيم كه سرمايه    .  توصيه ويژه  -13

OPIC          در . كند بدون آنكـه عمـالً آن را فعـال كنـد              ثبت كنند كه حق آنها را براي بيمه حفظ مي
در اين حالت ما با     . اردي هيچ دستورالعملي در رابطه با دولت موقت ايران الزم نيست          چنين مو 

  .كنيم گذاري در آينده نزديك همان مطلب را پيشنهاد مي توجه به اين دو سرمايه
  لينگن

  
  378سند شماره 

  1358 آبان 13 ـ 1979 نوامبر 4  محرمانه
  سي.  واشنگتن دي،خارجهامور وزارت : به   تهران،آمريكاسفارت : از

  تظاهركنندگان در داخل محوطه سفارت: موضوع
اي با فردي كه ظاهراً رهبر نيرويي است كه بـه سـفارت حملـه كـرده در                     منطقه يافسر امنيت 

ترين تقاضاي آنها اين باشـد كـه بتواننـد            ه مهم رسد ك   به نظر مي  . باشد  حال مذاكره و گفتگو مي    
رهبر نيروي اشغالگر اظهار داشت كه      . سفارت را بصورت سمبليك در اشغال خود داشته باشند        

كننـد    تظاهركنندگان نيز پالكاردي حمل مـي     . خواهند به كارمندان دولت آسيب برسانند       آنها نمي 
خواهيم در اينجا دسـت بـه        ما مي ... سانيمخواهيم به شما آسيب بر      ما نمي «كه بر روي آن جمله      

  لينگن                                                                              .نوشته شده است» تحصن بزنيم
  

  379سند شماره 
  1358آبان 13ـ 1979نوامبر  4  بندي  بدون طبقه

     11540 ـ  تهران،آمريكاسفارت : از
  ي ـ خبر كوتاه و فوري س.   واشنگتن دي،وزارت امور خارجه: به

   ] تسخير النه جاسوسي:موضوع[
كنندگان به محوطه سفارت وارد شده و سپس به طبقه           گروهي از تظاهرات   11:10در ساعت 
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مي كارمنـدان نماينـدگي در طبقـات فوقـاني سـاختمان قـرار              تما. همكف ساختمان وارد شدند   
 كردن  متفرقآور در حال     در طبقه همكف، سربازان نيروي دريايي با استفاده از گاز اشك          . دارند

  لينگن                                                                                      .كنندگان هستند تظاهرات
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 





  

  
  
  
  
  
  
  

  ا.آ
, 162, 143, 139, 124, 117, 113 /آبادان
165 ,166 ,188 ,200 ,203 ,291 ,293 ,
296 ,298 ,302 ,313 ,324 ,365 ,396 ,
479 ,487 ,502 ,522 ,554 ,562 ,563 ,
688 ,689 ,710  
  704, 703 /آباده

  275 /آتاباي
  325 )/سروان (اكبر آتشين، علي

  484, 354, 48, 18  /آتن
, 568, 258, 256, 115 /آذربايجان شرقي

638 ,725 ,727 ,730  
, 339, 336 ,326, 318 /آذربايجان غربي

449 ,456 ,506 ,537 ,562 ,588 ,594 ,
606 ,638 ,694  

, 364, 327, 325, 246, 223 /آذربايجان
563 ,609  

  129, 121 )/سپهبد(آذربرزين، شاهپور 
  180 /آذرشهر
, 636, 574 )/اهللا آيت (، احمدمي قــ آذري
639 ,645  

  134, 55 /آذريون، حميد
  372, 125/، نيليآرام

  618 /آرژانتين
  146 )/دريادار(آريانپور 

  256 /آزموده، اسكندر
  286 /آزمون، منوچهر

ين ـش فلسطـازمان آزاديبخـري سـس خبــآژان
  394 )/الوفا(

  648 /آژانس خبري فرانسه
  411, 188 /آستارا
  292, 177 /آسيا

  400 )/سرتيپ(آشوري، جاويد 
  116 /آغاجاري

  478 /آفريقا
  329, 315, 160, 147 /آفريقاي جنوبي

  203 )/گروهبان(آقاحسيني 
  123 /وري، يعقوب آقاخان تپه

  650, 649 /زاده آقا
  579 )/روستا(قلعه  آق

  110 /آلباني
  553, 552 /)سوريه (آلپو

 ,233 )/اهللا آيت (دطاهرـ، محمانيـخاق رـآل شبي
324, 393 ,439 ,463, 494, 507 ,545, 558 ,
565 ,566, 574 ,576 ,586 ,587, 688  

, 262, 175, 174, 110, 84, 79 /آلمان غربي
442 ,577 ,694  
, 171, 110, 102, 101, 64, 63, 62, 61 /آلمان
202 ,272 ,343 ,467 ,478  

  623, 622 /آلووي
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  292/ نآمريكاي التي
   در اكثر صفحات/آمريكا
  574 /آمل

  695 /آموزش و پرورش
  642, 258 /، سيروسآموزگار يگانه

  476, 87 /آموزگار، جمشيد
  626 )/ستوان فرمانده(آنجلمان 

  400 /آهني كمانگر، اسداهللا
  458 /آهني، خان جان

  583 /آيزنهاور
, 595, 594, 585, 584 /ابراهيم، يوسف

596 ,597 ,602 ,616  
  370 /راهيمي، احمداب

  245 /ابقتي، علي نصير سعيد
  474 )/اهللا آيت(ابن يوسف حدائق 

  633 )/ستوان دوم ارتش(ابوالفضل 
  204 /ابوجعفر

  688, 640 /)عباس آقازماني(ابوشريف 
  شوروي اتحاد جماهير روسيه شوروي 

  478 /اتريش
  97 /، بلنتتياجو

  281 /احمد شاه
  173, 165 /احمدآباد
  180 / طاهراحمدزاده،

  686 /احمدي، سيداحمد
  342 )/سرلشكر(اختراعي، مصطفي 

  180 /اخوان ماليري، ناصر
وايي ـــروي هــات نيــالعـداطــاداره ض

  296 /شاهنشاهي ايران
  189 /اداره مهاجرت بريتانيا

  42 /ادريسي
  283 /اديب، كمال

  372 /ارتش شاهنشاهي ايران
  115 /ارداقي، خسرو

  314, 298 ,260, 259 /اردبيل
  698 /اردكان

  219 /اردالن، اسماعيل
  604, 603, 602, 601 /اردالن، ساسان
  115 /اردالن، علي

, 179, 125, 104, 101, 67, 61, 51, 49 /اروپا
235 ,289 ,292 ,442 ,596 ,616  

  511, 467, 351, 343, 94 /اروپاي شرقي
  580 /اروپاي غربي

, 506, 327, 326, 319, 318 )/رضاييه(اروميه 
510 ,517 ,563 ,587, 588 ,594 ,683, 686  

  562, 464 /اروندرود
  683 )/منطقه(ازگله 

, 364, 297, 275, 88, 17 /ازهاري، غالمرضا
370  

  343 /اسپانيا
  695 /اسپهبدي، عبدالعلي

  401 ,400 )/سرلشكر(اسپهرام، ابراهيم 
  97 /رزياسپ

  226 )/آزادي(استاديوم آريامهر 
  732 /استاديوم امجديه

, 376, 370, 286 ,266 ,137, 104 /فارساستان 
433 ,436 ,438 ,469 ,508 ,510 ,511  

  135 /استراليا
 ,169, 149 ,147 ,34 ,25 /دي. استمپل، جان

359  
  44 ./ال. استود، جيمي

  604, 102 /استوسل
  154 )/ژنرال(استون 

  487, 481 /اسد، حافظ
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  608 /اسدي
, 145, 143, 124, 29, 28, 20 /اسرائيل

160 ,200 ,222 ,234 ,240, 243 ,278 ,
315 ,329 ,344 ,345 ,353 ,370 ,394 ,
397 ,398 ,408 ,410 ,423 ,425 ,426 ,
449 ,542 ,612 ,640 ,693 ,698 ,706 ,
707 ,708 ,709 ,727 ,732  
  296 )/رـرلشكـس(اري ـفنديـاس
نماينده مجلس  (يـلـاري، حسينعـفنديـاس

  400 /)شوراي ملِي
  467 /ديناوياسكان

  175 /اسكله خارك
  220 /اسكودرو

  487 /اسكندراحمد، احمد
  625, 624 )/سرهنگ(اسكندرزاده 

  3 /اسكو
  685, 303, 115 /اسالمي، حسن
  455 /اسميت، اسكات

  79 /اسميت، تام
  135 /، جاناسنو

  171, 64, 63, 61 /اشتوتگارت
  435 )/اهللا آيت (الدين ، شهاباشراقي

  314 /اشراقي، محمدمهدي
  286 /زاده، سيدكاظم اشرف

  51 ,46 /اشرفي، جمشيد
  314 )/سرهنگ(اشرفي، مهدي 

  95 )/ آلمانصدراعظم (، هلموتاشميت
  411 )/سرگرد(اصغرزاده 

  400 /اصغرزاده، جليل
  283 /زاده، محمود اصغري
, 26, 25, 22, 16, 15, 13, 6, 4 /اصفهان

27 ,29 ,30 ,32 ,33 ,34 ,39 ,40 ,48 ,

50 ,53 ,54, 56 ,86 ,91 ,98 ,99 ,100 ,103 ,
104 ,105 ,113 ,130 ,139 ,286 ,287 ,291 ,
314 ,317 ,339 ,364 ,379 ,380 ,381 ,382 ,
398 ,399 ,401 ,402 ,405 ,467 ,468 ,469 ,
470 ,473 ,474 ,518 ,526 ,540 ,541 ,555 ,
569 ,572 ,585 ,623 ,625 ,639 ,649 ,708 ,
709 ,711 ,716  

  364 )/سرگرد(رد، حسين اصفهانيان ف
  487, 485 /اصالحات ارضي

  342 )/سناتور(اعلم، جمشيد 
  124 /اهللا افتخار، حبيب

  283 /افتخارمنش، ماشاءاهللا
  443 )/سروان (ريافتخا

  400 )/سپهبد(افخم ابراهيمي، منصور 
  458 /افراسيابي، بهادر
  496 /افراسيابي، بيژن

  262 )/سرهنگ(ي هافر
, 421, 237, 227, 226, 215, 102 /افغانستان

472 ,497 ,499 ,589 ,646 ,668 ,675  
  675, 552, 335, 313, 312, 288 /اقيانوس هند

  721, 449 /الجزاير
  394 )/ سافعضو(الحكيم 
  170 /اُلداكر

  480 /)قبيله(الكسير 
  479 )/سرهنگ(الكي 

  604 /الگار، حامد
, 412, 406, 398, 394, 370 /القانيان، حبيب

540 ,580  
  562 )/روستا(الوانيه 
  21 /اليتز

  366 ,365, 364, 66 /امارات متحده عربي
  315 )/ع(امام رضا 
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  623, 437, 360, 71 )/ع(امام علي
, 464, 363, 347, 267 /امام موسي صدر

487  
  180 )/شاهرود(شهر  امام

  583, 457, 456 )/تيمسار(اماميان 
  125 )/سرتيپ(اصغر  ايمانيان، علي اماني
  325 )/سرهنگ( محمود اماني،

, 114, 112, 36, 35, 34 /، عباساميرانتظام
122, 139 ,147 ,149 ,159 ,172 ,174 ,
177 ,187 ,189, 203, 205, 210 ,215, 
217, 218, 231 ,233 ,257 ,269, 270, 
271 ,281, 282 ,286 ,289 ,318 ,336 ,
337 ,358 ,360 ,362 ,363 ,371 ,377 ,
407 ,429 ,461 ,463 ,483, 516 ,518 ,
525 ,704  

  204 /اصغر اميراني، علي
 ,450 ,435 /اميررحيمي، سيد عزيزاهللا

482, 483, 535, 536, 542, 546, 552, 
557, 574 ,561 ,562 ,563 ,565 ,567 ,
568 ,569 ,570 ,571 ,572 ,574, 576 ,
578, 579, 580, 581, 590, 624, 641  

  277 /الدين اميرعاليي، شمس
  457 /، سيداسداهللاميرقهرمان

  400 )/سرتيپ(اميرمعز، اسداهللا 
  640 )/سرگرد(اميني 
 )/سرتيپ(ار، غالمرضا ايرج ـي افشـــامين

283  
  283, 279 )/دكتر(اميني، رضا 

  137 /اهللا اميني، نصرت
  289/ انتشارات تايم اليف 
  205 /انتشارات دانش نو

, 380, 376, 375 /انجمن ايران و آمريكا

399 ,661 ,662 ,663 ,681  
  47, 46 /انجمن بانكداران ايران

  253 /المللي حقوقدانان انجمن بين
  26 /دانان ايراني آزاديخواه انجمن حقوق

  593 /انجمن خبرنگاران خارجي
  238, 234 /انجمن خدمات خارجي آمريكا

  412 /انجمن روانپزشكي ايران
 /انجمن كارمندان انقالبي وزارت امور خارجه

55  
  151 )/جوخهسر(اندرسون 
  710, 689, 465 ,17, 16 /انديمشك
  46 )/برادر سيروس(انصاري 

  46 /انصاري، سيروس
   انگليس انگلستان
, 101, 76, 74, 64, 63, 62, 61, 20 /انگليس

102, 136, 159, 196 ,198 ,203, 209, 227 ,
460 ,467, 494, 542 ,550, 552 ,719 ,723, 
729  

  716, 483, 244, 144, 76 /انورسادات، محمد
  72 /دانل او

  683, 460 /اورامانات
  345 /اورشليم
  618 /اوروگوئه

  154 ,150 /اوري، سرجوخه
  60 /اوليس
  412 ,359 )/تيمسار (، غالمعلياويسي
  505 /اَهرن
, 212, 204, 202, 201, 42, 17, 16, 3 /اهواز
213 ,227 ,276 ,296 ,304 ,324 ,445 ,465 ,
466 ,480 ,487 ,499 ,514 ,522 ,537 ,542 ,
545 ,554 ,563 ,566 ,575 ,576 ,577 ,610 ,
639 ,685 ,688 ,689 ,694 ,710 ,722 ,723  
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  آمريكااياالت متحده
  467, 343 /ايتاليا
  اكثر صفحات /ايران

  591 ,590/ )دكتر(مهدي ايراني، 
  382 /ايرانپور، جمشيد

  686, 535 /ايرانشهر
  365 /اصغر ايرانلو، علي

  11 /ايرباس
  542 /رواني، جهانگيراي

  609 )/سرتيپ(ايزدي 
  711, 285 ,115 /محمد ايزدي، علي

  33 ,32 )/سرگروهبان(ايست، داني 
  467 /ايسلند
, 479, 458, 457, 456, 411, 410 /ايالم
610  

  327 )/سرهنگ(ايماني، اسداهللا 
  129 ,125, 80 )/سرتيپ(ايمانيان، اصغر 

  
  ب
  684 /بابل

  683 )/منطقه(بابيسي
  97 /چيانقلباتم

  180, 177 /بادپا، پرويز
  239 /او. دبليو. بارتكو، سي

  457 /بارزاني، مالمصطفي
  105 )/سرهنگ(بارلو 

  501 /بازار تبريز
  648 /بازار تهران
  472 /بازار زنجان
  399 /بازار شيراز

  694 ,67 )/يمرزشهر (بازرگان 
, 42, 37, 35, 34, 29, 14 /بازرگان، مهدي

51 ,52 ,53 ,54 ,56 ,71 ,80 ,85 ,88 ,89 ,91 ,
92 ,93 ,97 ,100 ,113 ,114 ,116 ,121 ,122 ,

126 ,128 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,
139 ,140 ,141 ,143 ,144 ,148 ,160 ,165 ,
172 ,174 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,185 ,
187 ,188 ,190 ,191 ,193 ,195 ,196 ,204 ,
205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,212 ,213 ,
216 ,217 ,219 ,223 ,224 ,226 ,227 ,229 ,
230 ,231 ,232 ,233 ,238 ,240 ,241 ,242 ,
247 ,258 ,262 ,271 ,273 ,274 ,275 ,276 ,
277 ,278 ,279 ,281 ,283 ,286 ,298 ,299 ,
300 ,301 ,302 ,311 ,313 ,319 ,322 ,323 ,
326 ,328 ,332 ,333 ,334 ,335 ,340 ,350 ,
370, 371 ,416 ,417 ,420 ,421 ,424 ,434 ,
459 ,471 ,485 ,486 ,487 ,490 ,492 ,494 ,
495 ,496 ,506 ,508 ,511 ,515 ,516 ,520 ,
521 ,525 ,539 ,550 ,553 ,554 ,555 ,557 ,
564 ,565 ,567 ,568 ,576 ,578 ,579 ,581 ,
606 ,646 ,652 ,657 ,659 ,668 ,674 ,679 ,
680 ,697 ,709 ,711 ,713  

  291 /باشگاه شهرداري آبادان
  458 ,451 /نيا، محمدكريم باصري
  361 /باقرآباد

  289 /باقرزاده، ايرج
  277 /باكو

  97 /تحبالكان، مد
  459 /المللي ايران بانك بين

  459 /بانك داريوش
  459 /بانك شهريار
  460 ,459, 307 / ايرانبانك مركزي

  291, 139/بانكوك
  48, 47 / ايرانگذاري بانك توسعه و سرمايه
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  47, 46 /بانك عمران
  111 /بانك فدرال رزرو

, 111 ,57, 47, 46 / ايرانبانك مركزي
125 ,670  

  558, 315 /بانك ملي
  709, 690, 686, 606, 588, 566 /بانه

  491, 260 /باهاما
  626, 617, 616, 615, 597 /بايندر
 )/استاندار(دكاظم ـيد محمـوردي، ســبجن

381, 382, 526  
  675, 524 /رينبح

  95 /بخارست
, 401 )/وديــر يهـمتفك(ائول ـاش، شـبخ

410 ,411  
  256 /بختيار، آقاخان
, 23, 22, 17, 14, 12, 8, 7 /بختيار، شاپور

24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,34 ,35 ,
36 ,38, 40 ,41 ,43 ,50 ,51 ,52 ,53 ,
54 ,55 ,57 ,88 ,89 ,91 ,95 ,96 ,100 ,

120 ,122 ,124 ,126 ,169 ,207 ,232 ,
233 ,246 ,258 ,280 ,305 ,403 ,404 ,
468 ,469 ,483 ,580 ,642 ,644 ,650 ,
692 ,705 ,719  

  365 /بختياري، اسداهللا
  290 )/سپهبد(آذر  بخشي
  404, 101 )/تيمسار(اي، عبدالعلي  بدره
  601, 596 /براون
  467 /برزيل

  283, 13 /برزين، مسعود
  94 /، لئونيدبرژنف

  696 ,618 ,95, 94 / زبينكو،ينسكيبرژ
  83, 82 /برق المع، يعقوب

  604 /برلين
  618 /برمه

  592 /برنات
  296, 283 )/سپهبد(برنجيان، هاشم 

  708 )/اهللا آيت (، حاج آقا حسينبروجردي
  591 /بروكلين
  589 ,410 )/سپهبد(برومند 
  انگليس بريتانيا 
  96 /بصره
  481, 271, 95, 87 /بغداد

  370 /، محمدبقايي يزدي
  524 ,437, 434 )/دكتر(، عبدالحسين بقايي

  716, 425, 424 /بگين، مناخيم
  286 )/مأمور پليس(باللي 
  467 ,343 /بلژيك

  232, 231 /بلغارستان
  95 /بلگراد

, 262, 261, 260, 258, 246, 223 /بلوچستان
269 ,270 ,274 ,499 ,668 ,686  

  575 /بلوريان، غني
  604, 46 /بن

  372 /شهربندر بو
  192 ,188)/ بندر شاه/بندر اسالم(بندر تركمن 
  400, 399 /بندر خرمشهر
  723 /بندر خميني
  594 ,329, 70, 68, 66, 63, 62 /بندر شاهپور
  176 /بندر ماهشهر

 ,711, 710 ,709 ,698, 694 /)پهلوي(بندرانزلي
721 ,722  

, 266, 227, 105, 67, 66, 40, 19 /بندرعباس
317 ,325 ,459, 555  

  70, 69 ./بنكدارپور، م
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  361 /بني هاشمي
  373, 180, 179, 174 /احمد، احمد بني

  528, 70 /بنياد پهلوي
  680, 674 ,334, 328 /اسدي، حسين بني
  716 )/قوم(اسرائيل  بني
  312 )/سرهنگ(پور  بني
, 70, 52, 43, 40 /صدر، ابوالحسن بني

211 ,275 ,284 ,345 ,377 ,588, 647, 
692, 704, 734  
  549 /اهللا صدر، فتح بني

  449 /بوتفليقه، احمد
  285, 283, 282, 280 /بوتو، ذوالفقار علي

  79 /بورچيل، جان
  497) / منطقه(بوردا 
, 346, 297, 265, 180, 175, 105 /بوشهر

372 ,521 ,554 ,555 ,610  
  95 /بوكانان
  702 /بوكان

  604 /بولينگ، كالوس
  156, 155 /بويس، اسكيپ

  619 /يرسبوينوس آ
  677, 676 /بهادران، مسعود
  283 /بهادري، بهادر

  689, 227 /بهبهان
  582 /بهبهاني، محسن

  626 ,472 )/فرماندار كرمان(بهرامي 
  584 )/معاون وزارت ارشاد(بهزاد نيا 
, 593, 586, 533, 532 /، عليبهزادنيا

594, 608 ,616 ,617 ,648 ,649 ,717 ,
718  

  532 /بهزادي، علي
, 226, 28 ,25, 16, 14, 12 /رازه بهشت

658 ,659  
, 221, 220 )/دكتر(بهشتي، سيد محمدحسين 

222 ,382 ,383 ,384 ,446 ,451 ,644 ,647 ,
704 ,711 ,712 ,713 ,714 ,715 ,716  

  273, 138, 135, 133/ بهشهر
  443 /بهكار، محمد
  631 /بهنود، مسعود

  730 ,608, 279 /سي .بي.بي
 ,163, 147 ,80 )/يمسارت(بيدآبادي، سيداحمد 

166  
  216)/ تأسيسات نفتي(بيدبلند 
  496 /بيرجند

  455, 357 /بيرمنگهام
  483 /بيروت

  590 ,101 )/دريادار(بيگلري 
  205, 204, 203, 188 /بيل، جيمز

  250 /بيمارستان شير و خورشيد
  
  پ

  515 )/دكتر(پاپازيان 
  572 /پادگان بهبهان
  544, 538, 537 /پادگان جلديان

  574, 490 )/جمشيديه(ادگان خميني پ
  261 /پسند پادگان شاه
  179, 178, 177, 167, 163 /آباد پادگان فرح

  90 /پادگان گارد شاهنشاهي
  653, 405 /پادگان لويزان
  690, 318 /پادگان مهاباد

  479 /پادگان نظامي انجيره
  479 /خزر پادگان نظامي ني

  479 /پادگان نظامي هالله
  588 /تپه شانپادگان هوايي دو
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  535 ,529/ پارساكيا
, 37, 36, 26, 20, 13, 10, 8, 7 /پاريس

42 ,46 ,63 ,70, 87 ,139 ,231 ,274 ,
277 ,321 ,478 ,560 ,565 ,586 ,596 ,
650 ,684 ,705  

  117, 116 /پازانان
  606 /سگاه ژاندارمري سروپا

  582 /پاسگاه ژاندارمري شلمچه
  625 )/ستوان(پاسه 

  293, 207 /پاكروان، حسن
, 285 ,282 ,179, 138 ,102 /پاكستان

407  
  552 /)منطقه(پاالتينسك 

, 514, 366, 315 ,176 /پااليشگاه آبادان
573 ,689  

  514, 394 /پااليشگاه تبريز
  514, 366 /پااليشگاه تهران

  573 /پااليشگاه شهر ري
  514, 432 ,430 ,366 /پااليشگاه شيراز

  514, 366 /پااليشگاه كرمانشاه
  304 /پااليشگاه ماهشهر

, 366, 364 ,359, 279 )/تيمسار(پاليزبان 
367, 372, 388 ,561 ,563, 692  

  449 ,448)/ 1342(پانزده خرداد 
  307 /پاوچ
  641, 633 /پاوه

  140, 138 /پايگاه استراق سمع
  307, 136, 134 /پايگاه جاسوسي آمريكا
  418 /پايگاه دريايي بوشهر

, 166 ,163, 162 /پايگاه دريايي چابهار
167  

  408, 186, 185 /پايگاه دريايي خرمشهر

  362 /تپه پايگاه دوشان
  556 /پايگاه شيراز
  363 /)قم(آباد  پايگاه علي

  121 /پايگاه نظامي باغشاه
  335 /پايگاه نظامي چابهار
  362 /آباد پايگاه نظامي عباس
  363 /آباد پايگاه نظامي علي

  201 /پايگاه نيروي دريايي چابهار
  105 / دزفولوحدتيپايگاه 

  23 /پايگاه هوايي آندروز
  363 /پايگاه هوايي بندرعباس

  163 /پايگاه هوايي چابهار
  49, 30, 29 /پايگاه هوايي خاتمي

  240, 90 /پايگاه هوايي دوشان تپه
  637, 636/ )وحدتي(  مصدقپايگاه هوايي

  157 /پترسن
  536 )/ژنرال(پتن 

  301 )/كشيش(پراير 
  76, 75, 74, 73 /رابرتپرايور، 

  715, 714, 713, 712 /پرشت، هنري
  633 )/گروهبان شهرباني(پروردي لشگري 

 ,310 ,297, 296, 262 )/سرتيپ(پرورش، رضا 
381 ,410  

  375, 374, 343 /پرويز، عرفان
  371 /پرويز، منوچهر

  227 /پور، محسن پزشك
  400 )/سپهبد(پژمان، جالل 

  96 /پك
  95 /پكن

  390, 389, 388 /پلي سنس
  124 ./ا. پنامون، الري

  152, 150 )/گروهبان(پنمن 
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  486 /پورسرتيپ، محمد
  585 /پهلوي، اشرف

  209 ,124 )/فرح(پهلوي، ديبا 
  23 )/پسر محمدرضا(پهلوي، رضا 
  489 )/شاه(پهلوي، رضا 

  275 )/شاهپور(پهلوي، غالمرضا 
  491 /پهلوي، فاطمه

  174, 88 /پهلوي، محمدرضا
  47 /پيراسته

  641 /پيرامي، كريم
, 522, 514, 513, 509, 506 /پيرانشهر

537 ,544 ,554  
  693, 692, 691 /پيرحسيني، حسن

  95, 94 / سالتمانيپ
  218, 209, 195, 193, 57 /پيمان سنتو

  353 ,238 /انهي صلح خاورممانيپ
, 242, 232 /پيمان صلح مصر و اسرائيل

243 ,244, 245, 271 ,312 ,313 ,341 ,
643, 654  

  619, 209 ,135 ,133 /پيمان ناتو
  582 /اهللا پيمان، حبيب

  
  ث. ت

  543, 405 ,115 /)وزير نيرو ( عباس تاج،
  314 )/ستوان(تاخي نجفي 

  166, 163, 147 /تارخ، جهانگير
  117 ./تامپسون، كي
  212 ,154 /تامس، ريك

  658, 656, 648, 647, 642 /تامست
  595, 589, 410 )/ژنرال(تاي 

  262 /تايت 
  484 /تايلند

  484 /تايوان
 ,84, 81, 80, 78, 76, 72, 56, 53, 4, 3 /تبريز

86, 91 ,92, 98, 99, 100 ,103 ,113 ,131 ,
143 ,145 ,147 ,163 ,166 ,174 ,179 ,180 ,
188 ,192 ,233 ,238 ,240 ,241 ,265 ,266 ,
276 ,277 ,281 ,287 ,291 ,298 ,306 ,322 ,
325 ,326 ,342 ,346 ,396 ,530 ,547 ,548 ,
550 ,555 ,587 ,588 ,637 ,638 ,705 ,717 ,
725 ,726 ,727 ,730  

  329 /تبريزي، ايرج
  123 /تجدد، هوشنگ
, 261, 260, 254, 252, 188 /تركمن صحرا

265 ,266 ,268 ,272, 273 ,280, 283 ,288, 
653  
 ,447 ,412, 104, 102, 97 ,88 ,67, 42 /تركيه
510 ,580 ,586 ,587 ,606 ,694  
  588 /ور  ترگه

  158 /ترمينال دريايي خارك
  542 /تروتسكي

  421, 215 /كي، نورمحمد تره
  619 /تريپولي

  371, 125 /تسليمي، منوچهر
  653, 278 /تونگ، مائو تسه
  365 /ي، حمزهچتفنگ

  125 /تقوي، مهدي
  552 /تنگه تسوسيما

  95, 94 /شيائو پنگتنگ، 
  601 /تنگه هرمز

  518, 502, 501 )/آرش(توانگري، فريدون 
  552 /تورنتو
  457/ توژال 

  147 /توسلي، محمد
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  262 )/سرهنگ دوم(توفيقي 
  147 /)توسلي(توكلي 

  130 /توكلي، محمد
  155 ,114 )/سرهنگ(توكلي، نصراهللا 

  63 /توكيو
  538 )/روستا(توند 

, 131, 130, 128, 124, 59 /تهران ژورنال
133 ,136 ,172 ,173 ,243 ,244 ,245 ,
343 ,374  
   اكثر صفحات /تهران
  28 /تهراني

  79 /تيارت، پت
  364 /ثابت، جواد

  494 /ثنايي، سلمان
  
  ج

  258 /جابرانصاري، همايون
  695 /جاشيم ليب، هالش

  396 /جامعه روحانيت تهران
  377 /جامعه يهودي ايران

 ,154 ,122 )/سروان(اف . ، اچونجانس
199, 222 ,245 ,249, 250 ,267, 427, 
430, 458 ,462 ,465 ,466 ,470 ,475 ,
480, 485, 497 ,505 ,508, 520 ,594  

  655 /جانسون، ليليا
  264 /جانوف، اشرف احمد

  720 ,414, 402, 398 )/سناتور (زجاويت
  391 /جاويدمهر، قاسم

  407 /جبهه پايداري عرب
  445/  آزادي فلسطينخلق برايجبهه 

, 195, 180, 165 /جبهه دمكراتيك ملي
196 ,205, 214, 223, 224, 226, 227, 

249, 311, 350 ,410 ,411, 441, 442, 463, 
477, 479, 500, 502, 564 ,568 ,586 ,605 ,
612 ,613, 639  

, 179, 165, 92 ,86, 51, 37, 29 /جبهه ملي
180 ,193, 199, 201 ,214 ,224 ,233 ,249 ,
259 ,260 ,277 ,279 ,302 ,311 ,320 ,329 ,
339 ,340 ,343 ,350 ,364 ,366, 373 ,409 ,
439 ,463 ,469 ,482 ,500 ,502 ,503 ,516 ,
519 ,568 ,570 ,586 ,607, 644 ,646  

  626 )/سرهنگ(جذبي 
  154 /ن، الردج

  696 /جريري، محمد
  55 /جزني، بيژن

  689 ,134 /جزيره خارك
  227, 225 /جزيره قشم
  256 /جزيره كيش

  483/ جزيره مسيرا 
  593, 582, 562 /جزيره مينو
  389 )/كرمانشاه(جعفرآباد 
  499 )/دكتر(جعفري 
  302 )/سروان پليس(جعفري 

  180, 177 /جعفري، شعبان
  314 )/سرهنگ(اهللا  جعفري، فضل

  375, 374, 344, 343 /جعفري، مصطفي
  203, 200, 101 /جعفريان، محمود

  574, 550, 538, 537 )/روستا(جلديان 
  67 /جلفا

  340 )/گسرهن(جلود، عبدالسالم 
  458 )/سرهنگ(پور طوسي  جليل
  8, 7 )/ارتشبد ( فريدونجم،

  329 )/جاما(جنبش آزادي ملت ايران 
  124 /جنبش آزاديبخش فلسطين
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  582/ جنبش انقالبي خلق مسلمان
  189 /جنبش زنان در آمريكا

  218 /متعهدها جنبش غير
  582 /جنبش مسلمانان مبارز

  205 )/1906(خواهي   جنبش مشروطه
  76 /جهاني دومجنگ 

, 363, 346, 342, 145, 144 /جنوب لبنان
707  

  53 )/نويسنده(جوادي 
  677 /جهاد سازندگي

  401 /جهان بيگلري، عطاءاهللا
  203 ,200 )/سپهبد(جهانباني، نادر 

  343 /جهانبيني، عباسعلي
  438, 86 /جهرم

  644, 445, 444 ,373 /جرجحبش، 
  
  چ

  335, 259 /چابهار
 ,55 /)ماركسيست (فدايي خلقچريكهاي 

58, 60, 98, 103 ,113 ,115, 126, 137, 
141, 142, 143, 157, 165, 183, 187, 
188, 190 ,206, 208, 215, 216, 223, 
225 ,227 ,247 ,249 ,252 ,254 ,268, 
274, 276 ,279 ,280 ,281 ,283 ,284 ,
285 ,307 ,310 ,311 ,322 ,331 ,347, 
350 ,352 ,359 ,364 ,366, 373 ,387 ,
414, 461, 498 ,502 ,517 ,518, 586 ,
605 ,637 ,638 ,639 ,654 ,665 ,688  

, 680, 644, 610, 609 /چمران، مصطفي
687, 688 ,710  

  469 /چهارمحال و بختياري
  539 /گوارا، ارنستو چه

  292, 284 ,95 ,94 /چين
  
  ح

  376 )/اهللا آيت (الدين ، محيحائري شيرازي
  600, 599, 598 )/تردك(حائري يزدي، مهدي 
  463 ,55 /اصغر حاج سيدجوادي، علي

  573, 549 /حاج طرخاني، تقي
  458 ,451 /حاجي فرجي، پرويز

  451, 435 /حاجي لطفي
  400 )/سرهنگ(حاضر، اميرهوشنگ 
  443 /حامديان، هوشنگ

  681 /حبيبي، حسن
  7 )/فخرالدين(حجازي، 

  293 /حجت كاشاني، علي
  214 /اصغر حدادي، علي

  686  ,668)/دكتر(ي حرير
  695 /حزب اتحادالمسلمين

  481 )/الثوره(حزب بعث عراق 
  227, 226, 605 /ايرانيست حزب پان

, 163, 139, 122, 121, 42, 40 /حزب توده
165 ,167 ,209 ,210 ,301 ,302 ,311 ,328 ,
352 ,373 ,448 ,605 ,638 ,701 ,729  

  501, 479 /حزب جبهه دمكراتيك ملي
, 226, 221 ,220 /اسالميحزب جمهوري 

315 ,328 ,345 ,346 ,348 ,359 ,368 ,413 ,
434 ,439 ,447 ,463 ,567 ,605 ,607 ,613 ,
644 ,647 ,691 ,696 ,698 ,712 ,715 ,716 ,
718 ,723 ,728 ,729 ,732  

, 547, 471, 359 /حزب جمهوري خلق مسلمان
607 ,613 ,692 ,716  

  437 /خواه آمريكا حزب جمهوري
  325 /جهوريخواهان خلق مسلمانحزب 
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  279 /حزب دمكرات كردستان
  548 /حزب دمكرات آذربايجان

  437 /آمريكا حزب دمكرات
 ,219 /)عراق (رات كردستانـزب دمكــح

227, 256, 258, 279, 482, 509, 510, 
517 ,537 ,544 ,566, 574, 575 ,605, 
659, 691, 709, 710  

  244 /حزب راديكال ايتاليا
  364, 233, 219, 210 /تاخيزحزب رس

  613, 524 /حزب سوسياليست كارگران
  134, 53 /حزب كمونيست ايران

  352 /حزب كمونيست آلمان غربي
  352 /حزب كمونيست چكسلواكي

  352 /حزب كمونيست شوروي
  482 /حزب ملت ايران

  381 /حزب ملل اسالمي
  487 ,466 /حسن البكر

  304 /پور حسن
  448 )/اهللا آيت(حسيني 

  365 /حسيني، احمد
 ,450, 254, 223 /الدين  عز حسيني، شيخ

509, 510 ,566 ,606 ,710  
  314 /پور، بهرام حسيني

  285, 283, 54 /حسينيه ارشاد
  408 ,368 )/ص(حضرت محمد 
  716 )/ع(حضرت موسي 

  363, 9اهللا آيت(حقاني، غالمحسين 
  325 /پرست، عليرضا حق

  381 )/دكتر(حقدان 
  694 ,606, 562, 537 /حقگو، جمشيد

  443 )/سروان(لوئي، علي  حمزه
  708, 473 /حوزه علميه قم

  خ
  262 )/سرهنگ(خاتمي 

  42 /خاتمي، محمدجواد
, 98, 91, 56, 49, 39, 26 )/اهللا   آيت(خادمي 

99 ,100 ,380 ,381 ,382 ,402 ,470, 474  
  686 /خاش

  576, 558, 507 /خاقاني، عيسي
  687 )/سرلشكر(خالقي 
  688, 687, 582 )/اهللا آيت(ي، سيدعلي ا خامنه

  342 /خان مقدم، مصطفي
  394 /خانمرادي، اميرحسين

, 308, 277, 202, 199 ,195, 190 /خاورميانه
313 ,344 ,345 ,519 ,589 ,601 ,616  

, 76 ,51, 26, 16, 15 /خبرگزاري آسوشيتدپرس
263 ,264 ,274 ,289 ,358 ,648 ,649  

  615, 613 ,608 /سي. بي. خبرگزاري ان
  11, 10 /سي. بي. خبرگزاري اي

  264, 227 /خبرگزاري ايزوستيا
, 511 ,493, 487, 460, 203 /خبرگزاري پارس

542 ,572 ,587, 642, 643 ,649 ,684 ,702  
  264, 263, 20 /خبرگزاري تاس

  289 /خبرگزاري تايم ـ اليف
  648, 584 ,418 /خبرگزاري رويتر
  481 /خبرگزاري عراق

, 266, 258, 232, 20 /فرانس پرسخبرگزاري 
562, 723  

  727, 724, 723 /خبرگزاري لندن
  511 ,200 )/پارس نيوز(خبرگزاري ملي 

  723 /سي.  خبرگزاري واشنگتن دي
  648, 190, 59, 58 /خبرگزاري يونايتدپرس

  365 )/ستوان سوم(خداداد كاديه، علي 
  499, 325, 180 /خراسان
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  370, 207, 125 /علي خرم، رحيم
  472, 296 /آباد خرم

, 296, 233, 186, 113, 67 /خرمشهر
314 ,324 ,385 ,387 ,390 ,393 ,399 ,
403 ,418 ,445 ,460 ,465 ,494 ,499 ,
502 ,513 ,522 ,545 ,554 ,558 ,563 ,
564 ,565 ,566 ,572 ,575 ,576 ,582 ,
587 ,588 ,609 ,653 ,685 ,686 ,688 ,
689 ,694 ,702 ,710  

, 299, 298, 99, 50 )/يمسارت(خسروداد 
403 ,404 ,405  

  631 )/آذربايجان(خلخال 
, 417, 371 )/اهللا آيت(خلخالي، صادق 

418 ,432, 445 ,446 ,461 ,462, 563, 
633 ,642, 710 ,716  

, 145, 144, 102, 68, 67 /خليج فارس
158 ,159 ,186 ,190 ,227 ,265, 288 ,
335 ,336 ,369 ,411 ,412 ,446 ,449 ,
460 ,495 ,595 ,596 ,597 ,675 ,703 ,
707  

  438 /خمين
  اكثر صفحات )/اهللا آيت(اهللا  خميني، روح

  704 )/اهللا آيت(خميني، مصطفي 
, 162, 147 )/تيمسار(نوري، عبداهللا  خواجه

166  
 ,286 )/سپهبد(د ـمحم نوري، علي هــخواج
289 ,290  

  130 /خوانسار
, 213, 207, 127, 115, 67 /خوزستان

232 ,233 ,246 ,252 ,253 ,269 ,270 ,
286 ,288 ,289 ,290 ,315 ,324 ,335 ,
365 ,366 ,369 ,392 ,393 ,399 ,403 ,

409 ,417 ,418 ,436 ,439 ,445 ,446 ,463 ,
472 ,480 ,481 ,487 ,489 ,494 ,499 ,506 ,
507 ,513 ,514 ,517 ,525 ,542 ,545 ,551 ,
555 ,558 ,561 ,562 ,563 ,566 ,567 ,571 ,
572 ,573 ,574 ,575 ,576 ,592 ,609 ,642 ,
684 ,688 ,689 ,690 ,692 ,694 ,709 ,710 ,
722  

  408 )/ناخدا(خوشنام، حسنعلي 
  443 /خيرخواه، حميد

  
  د

  258, 255 /دادستان كل كشور
  450 /دادستاني ارتش

  643 / انقالب اسالمييدادستان
  400 /)تهران(انقالب و دادستاني عمومي 

  458 /)تبريز(ه انقالب دادگا
  458 ,361 /)تهران(دادگاه انقالب 
  458 /)دزفول(دادگاه انقالب 
  420 /)مشهد(دادگاه انقالب 
, 196, 177, 174, 173, 172 /دادگاه انقالب

207 ,209 ,276 ,277 ,279 ,283, 304 ,314 ,
348 ,363 ,364 ,371 ,391 ,394 ,405 ,408 ,
412 ,417 ,418 ,419 ,420 ,432, 518 ,536 ,
556 ,587 ,610 ,633 ,645 ,694  

  438 /داراب
  382 /)ايل بختياري(دارشويي 

  382 /اهللا دارشويي، امير امان
  458 /)تهران(دانشكده افسري 
  321 /)دانشگاه بيلر(دانشكده پزشكي 

  169 /)تهران( سيدانشكده پل
  160 / دانشگاه تهرانامور اداريدانشكده 

وي ـاه پهلـگـشازي دانـده داروسـكــدانش
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  160 /)شيراز(
  160 /دانشكده علوم و تكنولوژي

  164 ,160 /)تهران(دانشكده فني 
  691 /دانشگاه استانفورد آمريكا

  321 ./تي.آي.دانشگاه ام
  689 /دانشگاه اهواز

  161 /)كاليفرنيا(دانشگاه بركلي 
, 726, 725, 411, 342 /زــريـگاه تبـدانش
731  

  125 /دانشگاه تربيت معلم
  599 /دانشگاه تورنتو
, 114, 113, 87, 12, 10 /دانشگاه تهران

137 ,143 ,144 ,150 ,160 ,161 ,175 ,
190 ,195 ,202 ,205 ,210 ,243 ,244 ,
251 ,269 ,271 ,285 ,286 ,288 ,320 ,
321 ,327 ,343 ,388 ,391 ,397 ,413 ,
425 ,452 ,479 ,501 ,598 ,602 ,639 ,
659 ,664 ,665 ,693 ,699, 700 ,701 ,
705 ,715 ,725 ,727 ,730  

  599 /دانشگاه جرج تاون
  320 /دانشگاه ژنو

  665, 376 /دانشگاه شيراز
 ,75 /)آريامهر (ي اصفهانـنعتـگاه صـدانش
167 ,380, 402, 474  

  43 / شريفدانشگاه صنعتي
  446/ دانشگاه علوم و فنون ارتش

  420 /)مشهد(دانشگاه فردوسي 
  73 /دانشگاه كاليفرنيا

  599 /گيل دانشگاه مك
, 160, 125 /)شهيد بهشتي (دانشگاه ملي

161 ,665 ,699 ,701 ,730  
  599 /دانشگاه ميشيگان

  601 /دانشگاه نيويورك
  262 )/سرتيپ(دانشور 

  203, 200 /دانشي، غالمحسين
  161 /داوران، احمد
  115 /داوران، حبيب
  313 )/سروان(داورپناه، ايرج 

  151, 149 )/گروهبان(داوني 
  295 )/سرهنگ دوم(داوودي 

  370 /موشهدايان، 
, 696, 694, 684, 265, 188, 102 /درياي خزر

698 ,710  
  511 /درياي سياه

  312 /درياي مديترانه
, 555, 554, 521, 286, 198, 17, 16 /دزفول

637  
  376 )/اهللا آيت (، عبدالحسيندستغيب

  474 /دستوري، سعيد
  438 /دشت ارژن

  579 /دشت گرگان
  695 /، محمدباقرهدشتيان
  405 )/االسالم حجت ( سيدمحموددعايي،

, 24/ )آمريكا (دفتر تحقيقات ويژه نيروي هوايي
43 ,44 ,45 ,48 ,58 ,59 ,60 ,102, 106  
 72روي هوايي، ناحيه ـژه نيـات ويـر تحقيقـدفت

  108 ,58 ,48 ,43 /)تهران(
  514 /دفتر جبهه متحد اسالمي

  453 /كا آمري منافعدفتر حفاظت
  660 /المنافع دفتر رسيدگي كشورهاي مشترك
  202 /دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين

 ,121 ,112 /)تهران(  آمريكادفتر وابسته دفاعي
122 ,128 ,133, 137 ,144 ,158, 162 ,166 ,
174 ,176, 185, 190, 193, 195 ,199 ,214 ,
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222 ,238 ,245 ,249 ,260 ,267 ,272 ,
289 ,292 ,293 ,296 ,301 ,304 ,309, 
312, 314 ,318, 321 ,328, 332, 336 ,
340, 344, 360, 364, 369, 385, 390, 
399, 403, 405, 410, 417, 422, 424, 
427, 430, 433 ,441 ,444 ,448 ,456 ,
458 ,462 ,465 ,466 ,470 ,475 ,477 ,
480, 485 ,489 ,493 ,497 ,505 ,508 ,
512 ,520, 523, 526, 535, 541, 548, 
550, 552, 553, 555, 561, 565, 568, 
576, 578 ,580, 588 ,594, 632 ,636 ,
640, 674, 675 ,687 ,721  

  240 /دفتر وابسته نظامي در مهرآباد
  705 /داليه، رائول

  597 )/خانم(لرحيم د
  581 )/سرهنگ(دلنواز 
  180 /دماوند
  690/ دوآب

  649, 648 /دوپولوس، فيل
  44 ./اي. دوج، الري

  457/ دودآباد
  604 /دوسلدورف
  582, 580, 240, 238, 198 /دوشان تپه

  149 )/گروهبان(دوفرنز 
  720 /دوهفته نامه دنيا

  314 )/شهر(دهاقان 
  283 /نژاد، محمد دهقان

  711 /دهقاني تفتي، حسن
  484 ,139 /دهلي نو
  117 ./ديترز، پي
  683 )/منطقه( ديدگان
  592 /ديرتك

  563 ,561 /)روستا (ديزج
  190, 189 /المللي دادگستري ديوان بين

  16 /ديوانعالي كشور
  627 ,60 ,59 /ديويس، الري

  
  ر

  289, 264, 76 /رائين، پرويز
  154 /رابرتز، جيم

  596 )/ژنرال(راجر 
  460 /راجي، پرويز

  251 /رادنيا
  541 /راديو اصفهان

  274 /)فارسي (.سي.بي.راديو بي
  725 /سي .بي .راديو بي

  674, 617, 575, 541, 256, 244 /راديو تهران
  375 /راديو صداي آمريكا

, 258, 257 /راديو صداي انقالب اسالمي ايران
260 ,266  
 ,15 ,13 ,12 ,11 /ن و تلويزيون ملي ايراراديو

16 ,43, 90, 91, 100, 101, 115, 130, 136 ,
147, 148, 152, 173, 189, 194, 200, 202, 
203, 204, 205, 208, 209, 210, 269 ,274, 
275, 280, 281, 283, 321, 339, 396 ,400, 
448 ,464, 471, 477 ,479 ,483 ,487, 496, 
497 ,499 ,506 ,509 ,514, 517 ,521, 539 ,
554, 564 ,557 ,570 ,572 ,574 ,578 ,582, 
583, 584, 590, 591, 632, 643, 645, 657 ,
682, 716, 721, 732  

  626 )/گروهبان(راگان 
  73 /ل، جاناتانراند

  619 /رانگون
  139 /راولپندي
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  492 /رباط
, 431 )/اهللا آيت(، عبدالرحيم رباني شيرازي

573  
  438 /رباني، محمدرضا

 ,129 ,29)/ سپهبد(ن ـرحسيـي، اميــربيع
283, 286, 289, 290, 293, 294, 307, 
641  

  716 ,84, 83 )/دكتر ( محمدعليرجايي،
  320 /رجوي، كاظم

  582, 122, 114 /رجوي، مسعود
  296 )/سرهنگ(رحماني 

  601, 600 /رحمتي، يوسف
  491, 451, 450 )/تيمسار(رحيمي 

  180 /رحيمي اردستاني، صدرالدين
  404 ,91 )/تيمسار( مهدي  رحيمي،
  365 )/سرهنگ(خاني، احمد  رستم

  286 /رستمي، محمدباقر
  371 /رسولي، حسن

, 696, 517, 370, 265, 175, 165 /رشت
721  
  125 /يي، عليرضا

  59 /رضوي، سعيد
  474 )/دكتر(رفاهي 

  451, 279, 145 /رفسنجان
  101 )/تيمسار(رفعت 
  295 /نيا، اسداهللا رفعت

  586 /رم
  278 /رنجبر، علي

  418 /پير روبس
  167, 164 /روتردام

  438 )/سروان(روحان، محمدحسين 
  421, 417 )/اهللا آيت(روحاني 

  400 )/سرلشكر(روحاني مقدم، محمدمهدي 
  694, 293 /روحاني، تقي

  421 )/اهللا آيت(روحاني، صادق 
  102 /پي. سي. سي. رودخانه مي

  329 /رودزيا
  596 /روز، گرگوري

, 560, 559, 374 /)وابسته مطبوعاتي (روزن
585 ,590 ,593 ,601 ,616 ,631 ,642 ,643 ,
644 ,698 ,702 ,703 ,717  

  كيهان آزادروزنامه آزاد 
, 274, 272, 267, 261, 243 /روزنامه آيندگان

279 ,300 ,302 ,310 ,358 ,368 ,374 ,395 ,
396 ,546 ,548 ,556 ,560 ,567 ,585 ,586 ,
587 ,611 ,612 ,613 ,638 ,639 ,646 ,648  

  396 /روزنامه اراده آذربايجان
  277, 275 /روزنامه اشپيگل

, 304, 300, 297, 256, 255 /روزنامه اطالعات
311 ,312 ,374, 375 ,395 ,396 ,444 ,518 ,
562 ,589 ,612 ,643 ,645 ,647  

  483 )/لبنان(روزنامه السفير 
  64 /روزنامه السياسيه
  144 /روزنامه الوطن

  719, 691 /روزنامه انقالب اسالمي
, 487, 396, 395, 384, 374 /روزنامه بامداد

491 ,493 ,509 ,582 ,587 ,611 ,634 ,643 ,
647  

  585 /روزنامه پاييز
  227 /روزنامه پراودا

  639 /روزنامه پيام امروز
  613, 396 /روزنامه پيغام امروز

  Tehran Pool /(483 ,589( پول  تهرانروزنامه
, 375, 374, 368 ,343 /روزنامه تهران تايمز
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431 ,435 ,460 ,462 ,463 ,490 ,498 ,
507 ,511 ,520 ,522 ,526 ,544 ,553 ,
555 ,556 ,558 ,562 ,564 ,566 ,567 ,
569 ,570 ,572 ,581 ,589 ,621 ,633 ,
637 ,641 ,643 ,674 ,675 ,687 ,690  

, 687, 682 /الميـوري اســه جمهـروزنام
698 ,702 ,718  

  374, 283 /روزنامه رستاخيز
  64 /روزنامه عرب تايم

  201, 199 /نترنشنالي اهاني ك روزنامه
  399 )/روسي(روزنامه كارگر 

  648, 613, 612 /روزنامه كيهان آزاد
, 45 /)اينترنشنال(المللي  بينروزنامه كيهان 

59 ,133 ,136 ,143 ,208 ,243, 401 ,
650 ,651, 676  

, 198, 187, 169 ,130 /كيهان روزنامه
202 ,204 ,212 ,213 ,225 ,243 ,255 ,
271 ,275 ,278 ,279, 299 ,302 ,310 ,
341 ,390 ,393 ,395 ,396 ,404 ,405 ,
410 ,429, 432, 452, 478 ,548 ,559 ,
560 ,561 ,569 ,585 ,612 ,613 ,643 ,
644 ,647 ,648 ,651 ,654 ,676 ,689 ,
717  

  274 /روزنامه گاردين
, 520, 519 /زــس تايمـآنجل  سـروزنامه ل

529 ,531 ,532 ,534 ,602 ,717  
  14 /روزنامه لوموند

  612 /روزنامه نداي آزادي
  584 /روزنامه واشنگتن پست

  456, 356 ,355 )/گروهبان.(ا.روسو، گري
  426, 327, 138, 94 ,85 /روسيه
  474 )/االسالم حجت(تي اروض

  86, 85, 84 /روغني، غالمحسين
  221 ,220, 147 ,84 /روغني، مهدي

  94 /يرومان
  655 ,453 )/سرگرد(رونالد، جفري 
  644, 374 /رهباني، منصور

 ,268 ,266 ,262, 260 )/سرلشگر(رياحي، تقي 
274 ,275 ,483 ,556 ,561 ,568, 569, 570 ,
576, 579, 581 ,674 ,675  

  293, 219, 218 /رياضي، عبداهللا
  626 )/سرهنگ دوم(رينكر 
  464 )/روستا(ريوند 

  279 /رييسي، محمود
  
  ز

  668 /زابل
  325 /زارعي، عبدالعلي

  695, 686, 668, 335, 270, 260, 257 /زاهدان
, 275, 256, 57 ,55 ,23 ,8 ,7 /زاهدي، اردشير

445 ,461, 692  
  438 /زرقان

  651, 561, 559 /زرنگار، كاظم
  626 )/سرهنگ(كلك  زرين

  166, 163 ,147 )/سرهنگ(زماني، منصور 
  420 )/سرباز(زماني، هادي 

  610, 606, 502, 472, 260 /زنجان
  366 )/اهللا آيت(زنجاني 

  203 ,200 /زند كريمي
  26, 25 /زند، فريدون

  98 /نيوزندان ا
  641, 365, 98 /زندان اوين

  390, 101 ,91 /زندان جمشيديه
  558 /زندان خرمشهر
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, 177, 166, 163, 162, 147 /زندان قصر
204 ,207 ,210 ,212 ,214 ,219 ,234 ,
244 ,258 ,273 ,274 ,386 ,400 ,401 ,
411 ,417 ,522 ,544 ,545 ,546 ,549 ,
554 ,708  

  678 /زونيس، ماروين
  
  ژ

, 167, 164, 95, 64, 63, 62, 61 /ژاپن
412 ,467  
  594, 527, 320 /ژنو

  640 ,636 /اي. ژيلت، دي
  
  س

  184 /ساختمان ايران گالري
  100 /)رازيش(ساختمان تافت 

  497 /ساختمان صدا و سيما
  414 /ساختمان قديمي تجاري اسرائيل

  284 /فر، محمدرضا سادات
  684, 317, 287, 227, 138 /ساري

, 100 /)ساف (ديبخش فلسطينسازمان آزا
124 ,128 ,144 ,153, 199, 200, 201 ,
202 ,203 ,204 ,212 ,213 ,232 ,234, 
236 ,243 ,244 ,245 ,271 ,277 ,284 ,
307 ,308 ,309 ,311 ,331 ,342, 345, 
353, 388, 394, 407 ,445 ,452 ,654  

  527 ,65, 64, اُپكسازمان 
 ,89 ,10 /اآمريك المللي بين ارتباطات سازمان

91, 113, 115, 181, 183, 279, 283, 
372, 531 ,559, 585, 611 ,642, 643 ,
648 ,650, 657, 676, 681, 691 ,698 ,
702, 717, 718  

 ,121 ,112 /ات دفاعي آمريكاـالعـان اطـازمـس
128 ,133 ,137 ,144 ,158, 162 ,166 ,174 ,
176, 190, 193, 195 ,199 ,214 ,222 ,238 ,
245, 249 ,260 ,267 ,272 ,289 ,292 ,293, 
296 ,297 ,301 ,304 ,309 ,314 ,318 ,321 ,
328 ,332 ,336, 340, 341 ,344 ,360 ,364, 
369, 399, 403, 405, 410 ,465 ,489 ,508 ,
512 ,520, 523, 526, 541, 548, 551, 552, 
553, 555, 561, 565, 568, 569, 576, 578, 
588, 607, 632, 661, 664, 674, 675 ,687 ,
721, 729  

 /سازمان اطالعات مركزي اياالت متحده آمريكا
444 ,676  

  483 / اطالعاتي انگليسسازمان
  271 /سازمان الفتح

, 346, 297, 175 / ايرانسازمان انرژي اتمي
543 ,577  

  115 /سازمان اوقاف
, 495, 392, 193, 43 /سازمان برنامه و بودجه

506 ,526 ,527 ,528 ,680  
  372 /سازمان بنادر و كشتيراني

  203 ,200 /راني اي بدنتيسازمان ترب
  689 ,419 / خلق عربسازمان

  402 /سازمان دانشجويان مسلمان
  300 /سازمان زنان انقالب اسالمي
  292/ سازمان سرّي جهاني مجازات

  605, 387 /سازمان سياسي خلق عرب
  209 /سازمان فراماسونري ايران

 / مبارزان طرفدار قانون اساسيسازمان كماندويي
16  
  285, 284 /اهدين انقالب اسالميـازمان مجـس

 ,103 ,60 ,59 ,58 /مجاهدين خلقسازمان 
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113, 114, 122, 126, 137, 142, 147, 
188, 190, 194, 207 ,208 ,215, 218 ,
219 ,225, 284, 311 ,315 ,322, 328 ,
352 ,354, 366, 501 ,582 ,637 ,639 ,
654 ,659 ,661 ,664 ,665  

, 317, 314, 145, 144 /سازمان ملل متحد
320 ,412 ,460 ,629  

  161 ,160 /سازمان ملي اساتيد دانشگاه
  6 )/آمريكا(سازمان هوانوردي فدرال 

  400 )/سرلشكر(اشرف  ساعدي، علي
  367, 279, 166, 163, 147 /ساالرجاف

  481 /سامري، احمدحسين
  711, 582, 508 /سامي، كاظم

  20 / منصور،اميس
  47 /سامي، مهري

  616, 330 /ساندرز
  139 /سانفرانسيسكو

  610/ ساواخ
  286 /ساواك اصفهان
  458 /ساواك دزفول

, 57, 55, 53, 52, 29, 28, 15, 8 /ساواك
74 ,80 ,81 ,90 ,105 ,128, 141, 147 ,

173 ,203, 207, 261, 267, 268, 271, 
279, 282, 283 ,296 ,297 ,314 ,325, 
328 ,337 ,351 ,365 ,367 ,370 ,372 ,
381 ,391 ,410 ,420 ,444, 451, 458, 
473, 474, 480, 483, 494, 500, 501, 
502 ,505, 517, 518 ,556 ,560 ,565 ,
604, 609, 610 ,612 ,642 ,680 ,709 ,
711 ,716 ,718  

  680, 610, 609 /ساواما
  180 )/واعظ و مصلح ايتاليايي(ساووناروال 

  302 /سبزوار
, 142, 141, 128, 125, 124 /سپاه پاسداران

158 ,159 ,234 ,269 ,270 ,282 ,288 ,331 ,
333 ,359 ,385 ,387 ,402, 409 ,423 ,466 ,
537 ,543 ,571 ,587 ,614 ,622 ,638 ,653 ,
688 ,693 ,694 ,695 ,698 ,699  

  680 /سپهبدي، علي
  460 /سپهبدي، فرهاد

  690 /پور سپهري
  404 /ارتشتارانستاد بزرگ 

ستاد فرماندهي اداره تحقيقات ويژه نيروي 
 ,58 ,43 ,39, 32, 30, 24 ,17 / آمريكاهوايي

169  
  386 /ستاد كل نيروهاي مسلح ايران
  690 /ستاد مركزي پاسداران انقالب

  297 /ستاد مشترك ارتش
 ,323 ,112 /ستاد مشترك نيروهاي مسلح ايران

445, 479, 581 ,687  
  192, 190 /زميني ايرانستاد نيروي 

  339 /سجودي، سجاد
  710, 680, 582, 492, 297 /اهللا سحابي، عزت

  543 /سحابي، فريدون
  681, 518, 492, 478, 70, 47 /سحابي، يداهللا

  443 /دامي، داودس
  367 /سر پل ذهاب

  474 ,382 /الواعظين سراج
  371 /سربنا، قاسم
  367 /سردارجاف
  690, 686 ,562 ,537 ,509 ,457 ,456 /سردشت
  562 )/روستا(سردوش 
  562 )/روستا(سرشيو 

  588 ,587 )/منطقه(سرو 
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  394 /سروري، احمد
  451 /سروش، عبدالحسين

 /ات آمريكاـات و ارتباطـرويس اطالعــس
183  
 /)لندن(المللي  رويس پخش اخبار بينـــس

726  
  408 /سرويس جاسوسي آلمان
  370 )/سرتيپ(سعادتمند، عبدالحسين 

  633, 564, 501 /، محمدرضاتيسعاد
  641 )/سرهنگ(سعدي 

  297 )/سرلشكر(اشرف  سعيدي، علي
  711 ,97, 12 /)آنكارا( كايسفارت آمر

   اكثر صفحات/)تهران(سفارت آمريكا 
  64 /)تيكو( كايسفارت آمر

  12 /)ابوظبي(سفارت آمريكا 
  711 ,12 /)آباد اسالم(سفارت آمريكا 
  454 /)انگلستان(سفارت آمريكا 
  711, 12 /)بغداد(سفارت آمريكا 

, 101, 64, 61 ,12 /)بن(سفارت آمريكا 
604  

  64, 61, 12, 9 /)پاريس(سفارت آمريكا 
  12 /)پكن(سفارت آمريكا 
  706 /)آويو تل(سفارت آمريكا 
  61, 12 /)توكيو(سفارت آمريكا 
  711, 706, 12 /)جده(سفارت آمريكا 
  12 /)خارطوم(سفارت آمريكا 

  711 /)دمشق(كا سفارت آمري
  12 /)دوحه(سفارت آمريكا 
  12 /)نو دهلي(سفارت آمريكا 
  12 /)رباط(سفارت آمريكا 
  377 ,12 /)رم(سفارت آمريكا 
  12 /)رياض(سفارت آمريكا 

  12 /)ظهران(سفارت آمريكا 
  12 /)فرانكفورت(سفارت آمريكا 
  20 ,12 /)قاهره(سفارت آمريكا 
  711 ,12 /)كابل(سفارت آمريكا 

  454 /)كانادا(رت آمريكا سفا
  711 ,12 /)كويت(سفارت آمريكا 
  64, 61, 12 /)لندن(سفارت آمريكا 
  12 /)مسقط(سفارت آمريكا 
  12 /)مسكو(سفارت آمريكا 
  12 /)مناره(سفارت آمريكا 

  414 /)تهران(سفارت اسرائيل 
  686 /)تهران(سفارت افغانستان 

 ,202, 201, 189 /)رانـته(تان ـارت انگلسـسف
203, 283, 414  

  649, 601 /)آمريكا(سفارت ايران 
  285 /)تهران(سفارت پاكستان 

  275 /)آلمان (سفارت جمهوري فدرال آلمان
  427 /)تهران(سفارت روسيه 

  61 /)بن(سفارت ژاپن 
  63 /)تهران(سفارت ژاپن 
  64, 63 /)واشنگتن(سفارت ژاپن 
  715 /)تهران(  سفارت سنگال

  264, 263 /)ايران(سفارت شوروي 
  466, 460 /)تهران(سفارت عراق 

  686 /)تهران(سفارت عربستان 
 ,243, 242, 239, 234 /)ايران(سفارت مصر 

244, 245, 247, 372  
  264 /)ايران(سفارت هند 

  686, 649, 640, 606, 566, 259 /سقز
  313 ,312, 310 ,301 /سالمتيان، احمد

  325 /اهللا سلجوقي، هدايت
  8 /سلطان حسين
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  563 )/شهرك (سلماس
  718 /سليزبري، هريسون

  283 /سمسار، مهدي
  27 /سمنان
  382 /سميرم

  640 )/منطقه(سنجابي 
, 143, 114, 43, 37, 36 /سنجابي، كريم

144 ,172 ,196 ,198 ,201 ,215 ,216 ,
224 ,232 ,271 ,280 ,282 ,283 ,284 ,
298 ,301 ,302 ,319 ,340 ,341 ,461 ,
463 ,503 ,516 ,607 ,640  
  305, 304 /سنقر

  139 /سنگاپور
  715 /سنگال
, 253, 252, 251, 223, 16, 15 /سنندج

255 ,258 ,266 ,298 ,302 ,310 ,379 ,
562 ,566 ,587 ,606 ,640 ,641 ,658 ,
686 ,695 ,702 ,710  
  343 /سوئد

  478, 343, 204 /سوئيس
  656 /سوپر، چاك
  540 /سورنسون

  552, 489, 487, 481, 408 /سوريه
  373 /لژنيتسينسو

  103 /سوليوان، توبي
 ,17 ,13 ,12 ,11 ,7, 6 /سوليوان، ويليام

20, 22 ,26, 27, 28, 36, 38, 43 ,44 ,
45, 48 ,56 ,59 ,60, 69, 70 ,72 ,73 ,
76, 86 ,92, 93, 101 ,109 ,116 ,120 ,

121 ,124 ,125 ,128 ,131 ,132 ,137 ,
142 ,144 ,148 ,155 ,157 ,162 ,165, 
169 ,173 ,180 ,185 ,190 ,205, 209 ,

211 ,212, 214 ,218 ,219, 222 ,228, 230 ,
232 ,234, 238 ,241, 243 ,245 ,249 ,253 ,
256 ,258 ,260, 267, 271 ,274 ,275 ,276 ,
277, 280  
, 113, 105 /)ريكاـاسوسي آمـازمان جـس (ياـس

114 ,116, 141 ,161 ,263, 274, 275, 277 ,
279, 280 ,282, 291 ,296 ,306 ,307 ,308 ,
309, 376, 382 ,430 ,444, 483 ,612, 615 ,
677 ,698 ,702, 712, 713 ,718  

  391 /سيادت، محمدولي
  684, 278 ,58 /سياهكل

  48, 46 / بانك سيتي
  472 /سيرجان

, 257, 180, 138, 131 /تانـوچسـتان و بلـسيس
270 ,401 ,668 ,684 ,686 ,694 ,695 ,696  
  699 )/روستا(آباد  سيف

  187 /سيل، جيم
  343 /سيالن

  479 /)خرمشهر(سينما اتحاد 
  476 ,87 / ركس آباداننمايس
  
  ش

  365 /شادانفر، فريدون
  365 )/نام مستعار اسفندياري(شاداني، يداهللا 

  554, 522, 445 /)روستا (شادگان
  139, 66 /شارجه

, 158, 144, 137, 133 )/سرهنگ(اي .شافر، تي
166 ,174, 199, 222 ,238 ,245 ,249 ,260 ,
267 ,272 ,289 ,292 ,293 ,297 ,301 ,304 ,
309 ,318 ,328, 433 ,441 ,444 ,448 ,456 ,
458 ,462 ,465 ,466 ,470 ,475 ,477 ,480, 
485 ,489 ,493 ,497 ,505 ,508 ,512 ,520, 
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580, 594, 636, 640  
 ,582 ,581 )/سرتيپ(شاكر، محمدحسين 

636, 637 ,687 ,688  
  266 /شاه عباس

  180 /شاهپور، باقر
  105 /شاهرخي
  342 )/سرهنگ(شاهسار 

  203 /كمان، حسين شاه
  585 ,100, 40 /شهر نيشاه

  366, 165, 122, 112 /شايگان، علي
  246, 227 /سي.بي.شبكه بي

  135 /)بريتانيا(اِن .تي.شبكه تلويزيوني آي
  135 /سي.بي.شبكه تلويزيوني اي

  608 /سي. بي. انشبكه خبري 
  522, 248 / اس. بي.سيشبكه خبري 

  438 )/گروهبان(شجاعي، حسن 
  623 /شرر

  175/ شركت ايتاليايي آگوستااسپا
  205 /ميشركت تا

  84 /شركت فورد موتور
  447/ شركت متروي تهران

, 328, 176 /شركت ملي پتروشيمي ايران
329  

  201 ,176 /شركت ملي گاز ايران
  214 ,207 /شركت ملي مخابرات ايران
, 134, 88 ,87 /شركت ملي نفت ايران

159 ,175 ,176, 201 ,231 ,303 ,313 ,
328 ,329 ,441 ,443 ,445 ,446 ,448 ,
451 ,463 ,491 ,514  

  159 /شركت ميتسويي
  159 /شركت نفت اشلند

  101 / پارسييمايشركت هواپ

  515 )/اس. بي. سي(شركت 
  454 /سي آتن. آرتيشركت 

  624 /شركت آريا
  42 /سيم ايران ارتباط بيشركت 

  378 /شركت الكترونيك ايران
  378 /)انگليسي (وييشركت انرژي گاز د

  289 /يو. آي.  ايشركت
  453 /شركت ايستمن كداك
  589 /شركت براون و روت

  624 /شركت بهرينگ
  60 /المللي راكول شركت بين
, 21, 3 /المللي هليكوپترسازي بل شركت بين

22 ,26 ,30 ,32 ,33 ,40, 49 ,50 ,53 ,56, 
100, 214, 381 ,382 ,388 ,389, 734  

  66 /شركت پايپ الين
  329 /شركت پتروشيمي آبادان
  329 /شركت پتروشيمي اهواز
  378, 329 /شركت پتروشيمي ايران

  329 /شركت پتروشيمي خارك
  146 /شركت پنديكس

  388 /آر. اي. اس. تيشركت 
  59 /شركت خدماتي نفت

  289/ شركت ريتون 
  68 /الينز كت زيمشر

  68 /شركت سي لند
  68 /ترين شركت سي

  711 /شركت شيالت ايران
  378 /شركت كانتيننتال مكانيكال

  70 / كشتيراني هودسنشركت
  99 /شركت گرومن
  656, 584 ,32 /شركت الكهيد

  680 /شركت ملي پتروشيمي ايران
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  680 / ايرانشركت ملي گاز
, 115, 57, 18 /شركت ملي نفت ايران

124 ,130 ,191 ,194 ,195 ,293 ,315 ,
334 ,343 ,363 ,366 ,392 ,393 ,409 ,
432 ,680 ,684, 689 ,722 ,723  

  289 /شركت موتوروال
  315, 314 /شركت نفت آبادان
  164 /شركت نفتي اشلند

  167, 164 /شركت نفتي رويال داچ ـ شل
  584, 583 /شركت نورتروپ
  66 /شركت واترمن

  378 /شركت هرمان بلوم
 )/پان آمريكن(شركت هواپيمايي آمريكا 

5 ,6, 13 ,17 ,18, 21 ,23 ,29 ,30 ,58  
  17 / اس. آ.ي اسيشركت هواپيما

  72 /)اسرائيل(عال  شركت هواپيمايي ال
  18, 17 /شركت هواپيمايي ايبريان

  138, 134 /ي ايرفرانسيشركت هواپيما
  239 /شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز

  6 /اي.  آي.شركت هواپيمايي تي
  17 / ال. اي.شركت هواپيمايي جي
  17 / ام. ال.شركت هواپيمايي كي

, 123, 23, 6 /هانزا ي لوفتيشركت هواپيما
239 ,608  

 )/اير ايران(ي ملي ايران يشركت هواپيما
139, 185, 187 ,492, 538, 684  

  6 /شركت هواپيمايي ورلد ايروي
  656 /شروگز

  595 /شري، جيمز
 )/اهللا آيت (د محمدكاظم، سيريعتمداريـش
8 ,9 ,51 ,71 ,141 ,172 ,173 ,187 ,

191 ,197 ,206 ,207 ,227 ,253 ,273 ,

274 ,275 ,291, 325, 327, 347, 359, 383, 
417 ,439 ,440 ,441 ,463, 464 ,469 ,471, 
475, 489, 490 ,495 ,531, 547, 548, 593, 
603 ,607 ,613 ,638 ,657 ,660 ,692 ,710, 
717, 727  

  681, 115 /شريعتمداري، علي
  701, 604, 601, 285 /شريعتي، علي
  702 /شريف، محمد

, 256 ,88, 87, 76, 17 /امامي، جعفر شريف
364, 411  

  632 /شفاعت، عباس
  585 /شفيعي، آزاد

  601 /شفيق
  370 /شكروي، جعفر
  314 )/ستوان(شكري، حسن 

  666 ,115 /شكوهي، غالمحسين
  675 /شكوهي، غالمرضا

  634, 620 /شكوهيان، امير
  460 /شلمچه
, 561, 497, 399, 397, 375, 373 /شلنبرگر

564 ,584 ,586 ,591  
  474 )/اهللا آيت(شمس اردكاني 

  443 )/سرلشگر(شمس تبريزي، غالمحسين 
  239 )/وابسته نظامي مصر(جي . شمي، بي

  310 )/سرهنگ(شميراني، پرويز 
  619 ,618 /شوراي امنيت ملي آمريكا

, 159, 54, 36, 27, 13 / اسالميراي انقالبشو
163 ,166 ,187 ,194 ,210 ,213 ,253 ,255 ,
310 ,311 ,351 ,358 ,368 ,371 ,382 ,383 ,
392 ,397 ,399 ,400 ,408 ,421 ,430 ,439 ,
451 ,459 ,461 ,476 ,487 ,509 ,512 ,515 ,
519 ,520 ,522 ,526 ,537 ,538 ,546 ,547 ,
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549 ,553 ,555 ,559 ,577 ,593 ,608 ,
611 ,613 ,648 ,653 ,659  

  180, 179 /شوراي شهر تهران
  477 /شوراي عالي قضايي

  492, 478, 477 /شوراي نگهبان
 ,93 ,85 ,76, 67, 65 ,53, 26 /شوروي

94, 95, 100, 102 ,112 ,120 ,122 ,
136 ,138 ,176 ,216 ,232 ,245, 263 ,
264 ,266 ,280 ,284 ,292 ,307 ,309, 
310 ,312 ,313 ,327 ,351 ,360 ,363 ,
377 ,384 ,425 ,434 ,471 ,472 ,498 ,
499 ,508 ,511, 550 ,551 ,552 ,564 ,
579 ,589 ,646 ,659 ,675 ,704 ,705 ,
724  

  690 )/منطقه(شوشمي 
  577 /شهابي، فريدون
  545 /شهاتي، احمد

  684 /بابكشهر 
  729, 109, 105 /شهرباني كل كشور

, 298 ,277 ,276 ,147 /انشهرداري تهر
362  

  42 /شهرستاني، جواد
  188 /شهركرد
 ,522, 502 /)رـجعف (ينــاني، حسـشهشه
545, 546 ,554, 711  

  99 )/تيمسار(شهناز 
  173 /شهيدي، عبدالوهاب

  283 /شهيدي، محمود
  501 /شيباني، حميد

  371 /شيخ بهايي، اميرحسين
  683 )/منطقه(شيخ صالح
  474 /شيخ معزي

  641 /حسينشيخ، 
  207 /الدين زاده، شجاع االسالم شيخ

  690 )/منطقه(شيخان 
  286 /شيخي، عبدالرسول

, 103, 100 ,86 ,56, 53, 50, 49, 4 /شيراز
104 ,105 ,116 ,172 ,178 ,225 ,227 ,286 ,
287 ,296 ,301 ,302 ,314 ,317 ,329 ,375 ,
376 ,377 ,378 ,379 ,399 ,409 ,436 ,442 ,
473 ,474 ,569 ,573 ,582 ,596 ,597 ,625 ,
661 ,662 ,663 ,666 ,681 ,699  

  284 /شيرازي، ابراهيم
, 565, 253, 8 )/اهللا آيت(، سيد عبداهللا شيرازي

573  
  574, 573, 565 )/اهللا آيت(شيرازي، سيدرضي 

  518 /شيراني، مرتضي
  566 /شيروخورشيد

  139 /شيكاگو
  335 /شيالت چابهار
  694 /شيالت شمال

  335 /ناركشيالت ك
  

  ص
  74 )/دكتر (الزماني صاحب

  718, 717 /صادق، ابوالقاسم
  180 /صادقيان، محمدحسن

  342 )/سرهنگ(صالحي، بهرام 
, 511 ,496, 397, 289, 114 /، هاشمصباغيان

512 ,516 ,522, 525 ,555 ,668 ,681 ,682 ,
688, 710  

  125 /صحراي غربي
  96 /نيصدام حس

, 189, 134, 114 /صدر حاج سيدجوادي، احمد
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246 ,285 ,316 ,367 ,409 ,421 ,478 ,
479 ,496 ,549  
, 501 /اصغر جوادي، علي دـحاج سي صدر
582  

  711, 255, 115 /)اهللا آيت (صدر، رضا
  473 )/اهللا آيت(صدر، سيد محمدباقر 

  283 /صدري، مصطفي
  371, 125 /صدقياني، رضا

  319 )/سرهنگ(صديقي 
  482 /صديقي، غالمحسين

  564 /ليصفا، ع
  626, 624 )/تيمسار(صفري 

  204 /صليب سرخ
  438 /صمدي كالشيني، احمد
  378 /صنايع الكترونيك ايران

  10 /صنايع جريكو
  186 /صنايع دفاع ملي
  10 /صنايع نيويورك

  502, 231 ,158 ,57, 42, 4 /صنعت نفت
  538 )/روستا(صوفيان 
  372 )/سرلشكر(صياديان 
  123 /محمدعليصيرفي، 

  
  ض

  101 )/تيمسار(ي ضرغام
  372 /ضمير صافيان، علي

  285 /، محمدضياءالحق
  70 )/سناتور(ضيايي، طاهر 

  
  ط

  314 )/سرهنگ(طاقي جوان، محمد 
  300, 299 /اعظمطالقاني، 

, 73, 17, 16 )/هللا آيت(ود ـيدمحمـطالقاني، س
74, 75, 87 ,130 ,138 ,140 ,141 ,147 ,165 ,

173 ,186, 197 ,213 ,226 ,246 ,252, 253 ,
254, 257, 258 ,261 ,266 ,285 ,287 ,290 ,
299 ,300, 301,  302 ,310 ,311, 322, 323, 
324, 340, 342, 347, 366 ,439 ,441 ,442, 
443 ,469, 516, 545 ,564, 566, 581, 582 ,
587, 602 ,639 ,658, 659, 660 ,665 ,675, 
701, 704 ,706 ,724  

  115 /طاهرزاده، سيدمجتبي
, 380, 100, 56 )/اهللا آيت (، سيد جاللريطاه
381 ,382, 467, 469 ,716  

  584 )/روزي معاون نخست(طباطبايي 
  254 )/معاون وزير كشور(طباطبايي 

  727 ,408 )/اهللا آيت(طباطبايي قمي، حسن 
  684, 682 /طباطبايي

  227 /طباطبايي، سيداحمد
, 610, 572, 569, 525, 499 /طباطبايي، صادق

675  
  443 /يي، حسينطبا

  87 /طبس
  573 ,549 /اصغر طرخاني، علي

  296 )/سرگرد(طوطيان 
 ,146, 145, 115 /)بدـارتش(ن ـ، حسانـوفانيـط

385, 386, 489 ,490 ,491 ,496  
  496 /طوفانيان، هادي

  
  ع

  329 /عابدي، رحيم
  412, 404, 88 /عاشورا

  372 /عاقلي، باقر
  145 /عامري، ايرج
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  411 ,364 ,278 /ارضمحمدعاملي تهراني، 
  316 /عباس، محمدمهدي

  362, 147 /آباد عباس
  458 /عباسي، عبدالرضا

  449 /عباسي، محمد
  286 /، رحمانعبداللهي

  481, 456 /ياسين عبدالملك آل
  21 /عبدالناصر، جمال

  256 / علي ،هعبد
, 219, 218, 102, 96, 95, 88 /عراق
315 ,403 ,405 ,408 ,445 ,447 ,449 ,
456 ,457 ,458 ,460 ,463 ,464 ,466 ,
467 ,471 ,473 ,477 ,479 ,480 ,481 ,
482 ,485 ,487 ,489 ,492 ,493 ,494 ,
506 ,507 ,508 ,510 ,511 ,512 ,513 ,
517 ,520 ,521 ,525 ,553 ,554 ,561 ,
562 ,566 ,575 ,609 ,690 ,708 ,710  

  648, 647 /عراقي، حاج مهدي
  648 /حسام عراقي،

  708, 686, 667 /يعربستان سعود
  438 )/گروهبان(عربي، قربانعلي 
  398, 397, 342 /عرفات، ياسر
  344 /عرفان، پرويز
  391 )/سروان(عسگر، اكبر 

  325 /اهللا عصفوري، هدايت
  400 )/سرلشكر(عطاپور، اميرحسين 

  247 /عطاپور، فريبرز
  458 /عقيقي، چراغعلي

  469 ,467 )/اهللا آيت(عالمه نوري 
  293 /عالمه وحيدي

  443 /عاليي، غالمحسين
  591, 76 )/وزير دربار (، اسداهللاعلم

  314 /زاده، احمد علم
  590, 290, 146 )/دريادار(علوي 

  566, 565 /علوي، عباس
  28 /آبادي علي

  613 /عليزاده
  465 )/سرهنگ(عمادي، اسكندر 

  160, 145, 144 /عمان
  500 /عيسي بيگلو، هوشنگ

  
  غ

  568, 173 /غروي، نورالدين
  400, 381 )/سرلشكر(غفاري تهراني، اكبر 
  391 /غفاري، محمدجواد

  577 )/االسالم حجت(غفاري، هادي 
  198 )/سرتيپ(غفاريان، اكبر 
  524 )/اسم عربي(غالم محمد 

  438 )/ستوان(غالمي 
  623 )/سرهنگ(پور  غني

  451 /اهللا غيائي، ولي
  
  ف

  128, 124 /الدين فارسي، جالل
  541 ,540 /فارل

  175 /، پيتروفاشونه
  427 )/سروان(فايرك 

  364, 304 )/سرتيپ(فتحي امين، علي 
  400 )/سرتيپ(فتحي مقدم، جمشيد 

  166 ,163 ,147 )/سپهبد(فخر مدرس 
  325 )/نام مستعار فخراالسالم(فخر، محمود 
  474 /فخرالمحققين
  462, 461, 432, 430, 352 /فداييان اسالم
  308 /فراماسونري
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, 64, 63, 62, 61, 41, 38, 37 /فرانسه
88 ,124 ,253 ,467 ,536 ,650 ,705  

  604, 484, 241 ,46, 18 /فرانكفورت
  625 )/تيمسار(فراور 

  562 /فراهاني، سالم
, 318, 253, 247 )/سرلشكر(ر ـربد، ناصـف

327 ,386, 387, 421 ,436 ,445, 446 ,
479, 493 ,506, 535 ,537, 541 ,542 ,
555, 556, 557 ,561 ,570, 574, 580 ,
581, 582, 590  

  400 )/سرلشكر(فرجادي، حسن 
  42 /فرخندار

  364 )/سرهنگ(فردوس ماكان، حسين 
  203 /فرزين، حسين

  6 /فرودگاه اصفهان
, 13, 11, 6 / مهرآبادالمللي  بينفرودگاه

17 ,72 ,73 ,84, 121 ,122, 123 ,134 ,
198 ,225, 238 ,239 ,250 ,251 ,280 ,
292 ,320 ,401 ,411 ,463 ,464 ,501 ,
523 ,538 ,544 ,545, 625 ,694  

  202, 189 /)لندن (فرودگاه هيترو
  274 /فروغي

, 417, 137, 114, 36 /فروهر، داريوش
421 ,482 ,500 ,502 ,503 ,525 ,570 ,
680 ,710  

  519 /فريد، كن
  147 /فريزر، آلن

  10, 9 /فريمن، لئونارد
  438 /فسا

  474 /الهدي فضائلي، حاج علم
  469 ,467 )/اهللا آيت(قيه امامي ف

  263, 262 )/سرهنگ(فكور 

  370, 231 /فالح، محمد
 ,465, 421, 192 /)رلشكرـس (اهللا يـي، ولـفالح
594, 668, 688  

  342 /فالسفه، جهانگير
  156 /فلدمن، هوراس

, 244 ,221 ,209, 130 /)المقدس بيت (فلسطين
342 ,344 ,345 ,346 ,388 ,394 ,425 ,461 ,
495 ,639 ,643 ,705  

  148 /فلسفي، محمدتقي
  720 )/دكتر(فلينگر 
  655 /فوچ

  371 /فوالدي، حسين
  307 /فوندا، جين

  458 /اهللا ، ولي)غيائي(فياض 
  283 /اكبر فيروزآبادي، سيد علي

  642 ,641, 640 )/سپهبد (، ناصرفيروزمند
  32 )/سرهنگ دوم(فيليپس، چارلز 

  618, 467 /فيليپين
  
  ق

  589 )/دسپهب(قاجار 
  588 /)منطقه (قاسمال

  710 ,574, 566, 258 /قاسملو، عبدالرحمن
  329 /قاسمي، ابوالفضل

  325 /قاسمي، رضا
, 99, 80 )/اهللا آيت (، محمدعليي طباطباييـقاض
291, 547, 727  
  483, 372, 341, 21 /قاهره
  614 /قدسي

  680 /قدوسي، علي
  267, 265, 131, 125 /قذافي، معمر
  703 /ليق قرايي، علي



 آمريكااسناد النه جاسوسي    

 

766

 ,123 ,101 ,90 )/سپهبد (اهللا ، وليقرني
144, 145, 198, 216, 247, 253, 255, 
318, 321 ,322 ,323 ,324, 328 ,332 ,
333 ,336 ,338 ,347, 358, 360, 462, 
501 ,724  
  546 /قروه
 ,35, 14, 12 )/ارتشبد (، عباسباغي قره
91 ,641  
  563 /تپه قره
  458 )/سرگرد(ياق، منوچهر  اقزل

  606, 321, 298, 143, 139 /قزوين
  511 ,469, 382 /قشقايي، خسرو

  203, 200 )/سرگرد(قشقايي، منوچهر 
  511, 510, 469 /قشقايي، ناصرخان

  493, 492, 389, 367, 204 /قصرشيرين
, 130, 115, 70, 14, 13 /زاده، صادق قطب
136 ,189 ,194 ,204 ,208 ,209 ,210 ,
275 ,280 ,281 ,282 ,358, 377 ,396 ,
397 ,471 ,496 ,539 ,564 ,580 ,590 ,
591 ,632 ,646 ,657  
  365 )/ستوان(كاري، حسين  قلم
, 114, 113, 86, 41, 28, 14, 8, 7 /قم

120 ,122 ,130 ,134 ,136 ,137 ,138 ,
143 ,148 ,156 ,165 ,169 ,172 ,175 ,
180 ,197 ,203 ,206 ,210 ,214 ,226 ,
232 ,245 ,271 ,284 ,286 ,296 ,300 ,
308 ,310 ,319 ,323 ,363 ,380 ,384 ,
395 ,396 ,407 ,409 ,418 ,433 ,435 ,
439 ,440 ,441 ,442 ,443 ,450 ,451 ,
464 ,471 ,474 ,475 ,487 ,489 ,493 ,
495 ,512 ,515 ,518 ,521 ,544 ,548 ,
553 ,560 ,578 ,587 ,608 ,609 ,648 ,

664 ,684 ,686 ,688 ,692 ,703 ,708 ,717 ,
727  
  675, 631, 408, 405 )/اهللا آيت (، حسنقمي

  365 /قنادزاده، محمد
  563 /قوشجي

  146 /اي. قهرمانپور، ام
  610, 606 )/كرمانشاه سابق(قهرمانشهر 

  
  ك
  225 /كائو
  226 /كابل

  213 /كاخ دادگستري
  133/ كاخ نياوران

  86 /كازرون
  442 /كانون حفاظت از رآكتورهاي اتمي

  480 / اسالمي اهوازكانون فرهنگ
  445/ كانون فرهنگي و سياسي اعراب

  280, 254 / فرهنگي و سياسي تركمن كانون
  482, 216, 215/ كانون وكال

  273, 138, 136, 134, 133 /كبكان
  96 /كربال
  302, 298 /كرج

, 219, 213, 212, 147, 137, 136 /كردستان
223 ,227 ,232 ,237 ,242 ,245 ,246 ,256 ,
259 ,270 ,276 ,279 ,288 ,457 ,509 ,510 ,
517 ,519 ,609 ,637 ,640 ,641  

  86 /كرمان
, 479, 464, 460, 305, 298, 279 /كرمانشاه

492 ,493 ,641  
  467 /كره

  593 /كاليبورن
  301 /كليساي انجيلي آلمان
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  207 /ي دفاع از حقوق بشر و آزادتهيكم
  251 /كميته مركزي تركمن صحرا

  93 /)نگرادينل (كاي آمريكنسولگر
  152 /كوتس

  495, 494, 474, 144 ,87, 65 /تيكو
 )/اسوسي شورويـان جـازمـس( ب.گ.ك

264  
 ,271, 269 )/اسقف(ريان ـوچي، والـاپـك

276, 277  
  643, 407, 374 /كاتلر

  308 /كاتم، ريچارد
  582 /كاتوزيان، طاهر

  82, 81 /كاخ جوانان
  40 /كاخ دادگستري

, 132, 100, 98 ,85, 11 /يـر، جيمـارتـك
189 ,190 ,195 ,199 ,202 ,203 ,239 ,
242 ,275 ,398 ,402 ,411 ,422 ,424 ,
425 ,426 ,427 ,706 ,716 ,732  

  678 /كارخانه جنرال موتورز
  469 /كارخانه ريسندگي شهناز

  689 /سازي نورد اهواز كارخانه لوله
  695 /كارخانه ميرك

  669 /كارنسكي
, 61 )/اري تاسزـرگـاينده خبـنم(ارول ـك

263 ,264  
  699 /كازرون

  117 /كاسيبا، جان
  401, 54 /كاشان

  621, 614 /كاشاني، حسن
, 240 ,211 /)ابـقص (اءاهللاـاني، ماشـكاش
350 ,351 ,352 ,356 ,397 ,414 ,440 ,
448 ,453 ,483 ,484 ,498 ,592 ,593 ,

614 ,620 ,621 ,622 ,624 ,628 ,629 ,631 ,
633 ,634 ,635 ,655  

  400 )/پاسبان(كاشي، حسن 
  592 ,454 ,356 ,351, 350 /كاگلين، مايك

  160 /دي. سي.  آركالج
  584 /كاليبورن
  586 /كاليفرنيا
  678 /كامبوج

  608 /كامپتون، جيم
  552 /كامچاتكا
  626 )/سرهنگ(كامكار 
  606 /كامياران
  552, 550 /كانادا

  550/ كانون نويسندگان تهران
  546 ,115, 26 /ي ايرانكانون وكال

  457/ كانيزار
  156 /كانينگهام، جيم

  695 /كتيرايي، مصطفي
  153 ,151 ,123 )/گروهبان(كراوس، كنت 
  123 /كرد، غالمعلي
  443 /كردبچه، عباس

, 538, 535, 390, 332, 163, 127 /كردستان
544 ,563 ,566 ,567 ,572 ,573 ,574 ,575 ,
578 ,588 ,605 ,606 ,641 ,642 ,648 ,649 ,
657 ,676 ,680 ,684 ,687 ,688 ,690 ,691 ,
692 ,695 ,701 ,710 ,712 ,713 ,722  

  70 /كرگان
  684, 296, 54, 16, 15 /كرمان

, 586, 389, 388, 372, 346, 204 /كرمانشاه
587 ,639 ,642 ,690 ,702  

  683 /كرمانشاهان
  640 /كرند
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  61 )/سرلشكر(كريست 
  523 ,517 ,515, 416 /كريستوفر
  138 ,173 /دكالرآبا

  650 /كالرك، رمزي
  634505 ,523 , ,455 /كالرك، ويليام

  49 /كالنتري مركزي اصفهان
  444 /كلي، جان

  453 /كلي، رونالد
  73 /كليساي كاميونيتي

  296 )/سپهبد(كمالي 
  372 )/سرتيپ(كمانگر 
  400 )/سپهبد(پور، امير  كميابي

  26 /كميته آزادي زندانيان سياسي
  340 /كميته امنيت ملي

  401 /كميته انقالب ياسوج
, 119, 113 / اسالميانقالبمركزي كميته 

165, 168 ,172, 210, 212, 219, 223, 
257, 270, 279, 280 ,324, 347, 387, 
621, 622, 566 ,567 ,685 ,695  

 ,105 /كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك
339 ,365 ,370  

  335 /كنارك
  572 )/سرهنگ(كنزي، رضا 
  61 /)اشتوتگارت( آمريكا كنسولگري

  89 /)اصفهان(كنسولگري آمريكا 
  547, 89, 43 /)تبريز(كنسولگري آمريكا 
  369 /)تهران(كنسولگري آمريكا 
  89 /)شيراز(كنسولگري آمريكا 
  723, 533 /)كراچي(كنسولگري آمريكا 

  376 /)تهران(كنسولگري انگليس 
  399 /)شيراز(كنسولگري انگليس 

  445 /)زستانخو(كنسولگري عراق 

  369 /كنفرانس عدم تعهد
  369, 110 /كوبا
  620 /كوپر

  150 )/استوار دوم(كوتس 
  538 )/روستا(كوجه 

  203 /كوچصفهاني، اميراحمد
  63, 62, 61 /كوروكاوا

  79 /كولير، لروي
  530, 529 /كونز، پل

  364, 55 /پور، غالمرضا كيان
  373, 302, 301, 55 /كيانوري، نورالدين

  115 /محمدكياوش، سيد
  584, 95 /كيسينجر، هنري
  82 /كيميا، عليرضا

  655 /كينشازا
  49 /كينون، مك

  
  گ

  509, 404 /گارد جاويدان
  557, 555 /جامگان گارد سياه
  656 /گالوگوس
  518, 296 /گچساران

, 174, 166, 158, 144, 137 /بي. گرازيني، اي
304 ,318 ,328, 336, 344 ,360 ,364 ,385 ,
390 ,417, 433 ,441 ,444 ,448 ,456 ,477 ,
489 ,493 ,512 ,580  

  198 /گراهام
  137 /اهللا گرجي، نصرت
  405 /گردنه قوچك

  266, 265, 261, 252, 251, 242, 219 /گرگان
  654 / شهريور17گروه 

  418 ,417 ]/عرب[گروه ايران خلق 
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  654 /گروه تل زعتر
  285, 284, 60, 59, 58 /گروه توحيد

  585 /ن اصفهانگروه جوانان مسلما
  284 /گروه صف
, 347, 338, 333, 332, 324 /گروه فرقان

348 ,358 ,360 ,371 ,428 ,429 ,430 ,
431 ,463 ,536 ,549 ,573 ,582 ,627 ,
648 ,654 ,695  

  328 /گروه قهرمانان خلق
  54 /منصورونگروه 

  284, 60 /گروه موحدين
  60, 59, 3 /گريم، پاول

, 649, 645, 643, 632, 614, 608 /گريوز
651 ,657 ,663 ,693 ,718 ,721  

  623 ,291 ,170 ,156, 49 )/ژنرال(گست 
, 253 )/اهللا آيت(گلپايگاني، سيد محمدرضا 

490  
  283 /گلستاني، هادي

  610/ گناوه
 ,257 ,256, 254, 252, 250 /گنبدكاووس

258, 259, 260 ,261 ,266 ,268 ,269 ,
270 ,272 ,274 ,276, 277 ,278, 279, 
280 ,281 ,285, 366, 436  

  735 /اف. گودريچ، بي
  454 /گوربل

  457/ گوروشير
  539, 173 /گوگوش

  523 /گوالسينسكي
  49 )/سرلشكر(گوهري 
  696, 115, 58, 55, 53 /گيالن

  
  

  ل
  23 /الباك
  699, 266 /الر

  79 /وگاس الس
  686 )/منطقه(الشار 

  688 ,605 ,387, 159 )/اهللا آيت(الهوتي، حسن 
  614 /انالهيج

, 212, 208, 207, 204 /كريمعبدالالهيجي، 
214 ،343, 582  
  707, 550, 353, 293, 267, 120 /لبنان

  472, 401, 227 /لرستان
  99 /مزيآنجلس تا لُس

  580 /اهللا لطفي، حاج قدرت
 ,410 )/سرهنگ دوم(لطيفي مقدم، محمدباقر 

412 ,420  
, 533, 532, 531, 520 ,519, 453 /لمب، ديويد

602  
  221, 220 /بي. لمبراكيس، جي

  586, 580, 474, 256, 217, 139, 46 /لندن
  696, 684, 143 /لنگرود

  701 ,542 ,539 /اي. لنين، وي
  93 /نگراديلن

  151, 150 )/سرجوخه(لوجكوك 
  454 /لوسي

  635 /لوكا، دون
  90 /لويزان
  486, 94 /لهستان

  591 ,590 /لياقتي، غالمعلي
  618, 545, 464, 340, 125 /ليبي
  170 /لين

  3 /لينك، جرج
, 520, 519, 505, 504, 503 /بروس. ، اللينگن
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523 ,530 ,531 ,533 ,535 ,539 ,540 ,
541 ,547 ,548 ,576 ,584 ,588 ,594 ,
598 ,600 ,611 ,615 ,617 ,621 ,622 ,
623 ,627 ,629 ,631 ,634, 635 ,636 ,
640, 642 ,660 ,666 ,667 ,668 ,672 ,
673 ,674 ,679 ,681 ,682 ,686 ,687 ,
691 ,693 ,696 ,701 ,704 ,705 ,706 ,
709 ,711 ,715 ,717 ,723 ,726 ,728 ,
729 ,731 ,732 ,735 ,736  

  
  م

  180 /مؤتمني، هادي
  599 /مؤسسه اخالقيات كندي

  591, 590 /تكنيك نيويورك مؤسسه پلي
  593, 590/ مؤسسه تلويزيون و سينما

  701 /ماركس
  227 /مازندران

  171 /ماساچوست
  222 )/اسقف(ماكاريوس 

  694 /ماكو
  327 )/دكتر(مالكي 

  116 )/اسقف ارمنيان(مانوكيان، آرناك 
  619, 139 /مانيل

  573, 304 /ماهشهر
, 496, 385, 213 ,115 /مبشري، اسداهللا

559 ,560  
 ,266 ,234 ,220, 169, 99 /ج.، امنكويمتر

505  
  175 /زاده، يداهللا متقي
, 40, 37, 27, 26 /اهللا ، هدايتدفتري متين
147 ,165 ,173 ,180 ,196 ,202 ,204 ,
227 ,411 ,463 ,482 ,500 ,501 ,516 ,

605 ,612 ,639 ,650  
  572 )/سرهنگ(مجازي 

  459 /مجتمع پتروشيمي بندر شاهپور
  670 )/كرمان(مجتمع تصفيه مس 

  499, 497 /مجتمع فوالد بندرعباس
  372 /مجد، مهدي

, 495, 490, 486, 485, 469 /مجلس خبرگان
499 ,503 ,512 ,520 ,522 ,524 ,526 ,553 ,
555 ,573 ,577 ,582 ,586 ,605 ,607 ,608 ,
684 ,706 ,708 ,712  

  712, 616, 519, 213, 53 /مجلس سنا
, 406, 403, 398, 94 /ريكاـناي آمـس سـمجل
407 ,411 ,413 ,424 ,425 ,429 ,449 ,584  

  492, 478, 477 /مجلس شوراي اسالمي
  603, 542, 519, 112, 54 /مجلس شوراي ملي

, 141, 136, 112, 36, 27, 13 /مجلس مؤسسان
142 ,238 ,271 ,276 ,283 ,285 ,450 ,458 ,
461 ,463 ,469 ,471 ,475 ,476 ,477 ,478 ,
479 ,490 ,495 ,497 ,499 ,501 ,503  

  425, 420, 334, 319 )/سرهنگ(مجللي 
  247 /مجللي، نصرالدين

  646 /)فكاهي (مجله آهنگ
  274 /مجله اشپيگل

  646, 396, 372 /مجله اميد ايران
 ,IRANPOOL/ 459 ,491 ,515( پول  ايرانمجله
569, 570, 572, 579  

  646 /)فكاهي (مجله بهلول
  596 /هاوس مجله پنت

  702 /مجله پيام صلح
 ,205, 204, 203, 202, 188 / ايرانمجله تايم

372  
  584 /نيويوركمجله تايمز 
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  646, 632, 631 /مجله تهران مصور
  646 /مجله جوانان

  646 /)فكاهي (مجله حاجي بابا
  204 /مجله خواندنيها

  646 /مجله سپيد و سياه
  279 /مجله سياسي ايران

  646, 373 /مجله فردوسي
  616, 608, 596, 55 /مجله نيوزويك

, 595, 585, 584 /مجله نيويورك تايمز
602 ,617 ,618, 619 ,717  

  370 /مجيدي، عبداهللا
, 265 ,125, 43, 39 /مجيدي، عبدالمجيد

371  
  293 /مجيدي، محمدتقي

  372 /اهللا محرري، عزت
  409 )/اهللا آيت(محققي 

  101 )/سرلشكر(محققي، احمدعلي 
  100 )/اهللا آيت(محالتي 

  394 )/ژنرال(محمدحسيني، سيد ابوالقاسم 
  175 /صفت، مهدي محمد

  438 / عليرضامحمدي نودشتي،
  286 )/ستوان(مختاري اردكاني، حسين 

  365 )/سرهنگ(مخفي، جواد 
  458 /مددي، قاسم
  162/ دي. سي. مدرسه آر

  4 /)تهران(مدرسه آمريكائيها 
  149 /مدرسه علوي
  726, 599, 447, 165 /مدرسه فيضيه

, 396, 262 )/اهللا تـآي (داهللاـيداسـ، سمدني
638  

 ,129 ,115 )/ردريادا (دـيداحمـ، سيـدنـم
138, 163, 167, 173, 186, 233, 258 ,

260 ,262, 286, 288 ,289 ,290, 335, 365 ,
366 ,369 ,393, 399, 400 ,403, 418, 419, 
436 ,445, 480 ,481 ,489 ,493 ,494, 495 ,
512 ,513, 514 ,523 ,525 ,543, 545, 547 ,
558, 566, 575, 576 ,590 ,636 ,637 ,688 ,
710  
  492, 407 ,260, 88 /كشمرا

  639 /مرزبان، رضا
  720 /مركز پزشكي كرنل نيويورك

ا ـر در اروپـاي مستقـي نيروهـرماندهـز فـركـم
  623 /)سي. واشنگتن دي(

  688 /مركز فرهنگي خلق عرب
  376 /مركز فرهنگي فرانسه

  588 /)منطقه (ور مرگ
  566, 438 /مرودشت

, 605, 587, 586, 575, 566, 562 /ريوانــم
606 ,607 ,609 ,709  

  545 /مسجد انصاري
  641 /مسجد جامع سنندج

  558 /مسجد خرمشهر
  573, 565 /مسجد شفا
  573 /)تهران(مسجد قبا 

  222 /مسجد هامبورگ
  244 /االقصي مسجد

  722 /مسجدسليمان
  454 /مسرز
  139 /مسقط
  660, 511 ,279 ,277 ,98 ,55, 43, 20 /مسكو

  325 /مسلمي، احمد
  262 )/سرتيپ(ه زاد مسيح

  104 )/سرگرد(مسيگ 
  381 /مشرف
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  578 /شهر مشكين
, 315, 302, 162, 147, 103, 8 /مشهد
317 ,320 ,325 ,518 ,550 ,555 ,684 ,
686  

  651 ,561, 560 )/دكتر(مصباح زاده 
, 164, 147, 130, 37 /دــدق، محمـمص

165 ,266 ,271 ,313 ,327 ,366 ,429 ,
482 ,502 ,503 ,586 ,601 ,646  
, 234, 222, 144, 88, 76, 21, 20 /مصر
240 ,242 ,244 ,269 ,271 ,274 ,275 ,
327 ,340 ,341 ,344 ,345 ,346 ,348 ,
370 ,372 ,407 ,483  

  729 /مصطفايي
, 347, 344 )/اهللا آيت (يـرتضـ، مريــمطه
357 ,358 ,360 ,361, 377 ,382 ,383, 
384 ,463 ,466, 658  
  281 /الدين شاه مظفر

  16 )/سرهنگ(معتمدي، رضا 
  258 /معتمدي، كريم

  394 /معتمدي، محمدجالل
  625 /معصومي

  342 /معمار، بهرام
  420 ,410 )/ستوان يار(معمار، محمود 

  47 /معمارزاده
  227 /اصغر معنوي، علي

  680, 392 /اكبر  علي فر، معين
, 194, 189, 187 )/اهللا آيت (، محمدمفتح
439 ,591  
, 253, 223, 173, 172 /زاده، يداهللا مفتي
266 ,279 ,310 ,566 ,567  

  410 )/سرهنگ دوم(مقدم 
  443 /مقدم حسيني، مهدي

  115 /اهللا اي، رحمت مقدم مراغه
  292, 290 ,283, 8 /)سپهبد (مقدم، ناصر

, 683 /مقر فرماندهي نيروي هوايي آمريكا، اروپا
724  

  436 ,376 /مقصودي، احمد
  277 ,511 /مكري، محمد

  720, 719 /كمكزي
  656 ,655 /ي، دانتكار مك
  661, 403, 388, 100 ,99 ,39 /گافي مك

  724, 723 /مكال، ابراهيم
  314 /مالير
  295 /زاده، خسرو ملك

  455 )/گروهبان(مين . ملكوم، اي
  730, 725, 288 ,161 /ملكي، محمد
  167, 163, 115 )/سرهنگ(اهللا  ممتاز، عزت

, 616, 612, 395 ,375 ,344 /ممكن، مهدي
617 ,717 ,718  

 ,87 ,45 ,41, 38 )/اهللا آيت (، حسينعليمنتظري
253, 382 ,383 ,429, 431 ,441 ,443 ,524 ,
545 ,644, 659 ,706 ,707 ,708 ,716 ,724 ,
732  

  644, 538, 545 ,524 /منتظري، محمد
  589, 262 )/سپهبد(منتظمي 

  256 /منصف، محمود
  97 /منصور مؤيد، پرويز

  210 /نعليمنصور، حس
  387 /منصوركيا

  154 ,150 )/سرجوخه(موتن 
  104 /موراسكي، جيم

  719 )/دكتر(مورتن 
  636 /مورفيلد

  99 /سيمور
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  483 )/سازمان جاسوسي اسرائيل(موساد 
  8 )/سناتور(موسوي 

, 467 )/اهللا آيت(وي خادمي، حسين ــموس
469  

  564 / محمد سيد  ها، خوئيني وسويـم
  689 /موسوي عاصي، عبدالصاحب

  591 /موسوي
  698 )/دكتر(موسوي، حسين 

  410 )/ستوان دوم(موسوي، سيدناصر 
  295 /موسوي، سيدهاشم

  32 )/سرهنگ(موسي، دانيل 
 )/سرلشكر(مولوي طالقاني، محمدجواد 

283  
  274 /مولوي، عبدالعزيز

 )/رئيس بانك مركزي (، محمدعليمولوي
124, 125  

  619 /مونته ويدئو
  94 /موندال
, 509, 333, 279, 276, 254, 147 /مهاباد
537 ,574 ,606 ,686 ,690 ,709 ,710  

  302)/ سرتيپ(اهللا  مهاجر، فتح
  586, 585 /مهاجر، مسعود

  204 /تا، آشوك مه
, 125 )/اهللا   آيت (، محمدرضامهدوي كني

139, 144 ,185, 536 ,638 ,685  
  371, 125 /، فريدونمهدوي

 ,612 ,560 ,559 /مهديان، حاجي حسين
644, 647, 648, 651  

  129, 101 )/سپهبد(مهديون، سعيد 
  610/ مهران

  665 /مهريار، هوشنگ
  173 /مهستي

  241, 212 ,150 /سيبيميتي، 
, 188, 88, 87, 15 ,14 )/شهياد(ميدان آزادي 

189 ,224 ,234, 405  
  586 /ميدان بهارستان

, 413 ,310, 275, 226, 87 )/ژاله(ميدان شهدا 
632 ,633 ,658 ,660  

  365 /ميداني، محمدمهدي
  703 /ميرزا محمد، مهدي
  642, 258 /ميرفندرسكي، احمد

  381 / صادقيميرمحمد
  474, 473 )/االسالم حجت(ميرهندي 
  65 /ميسترون

  189 /ميلت، كيت
  64 /ميلر

  325 /ميناب
, 210 ,189, 142, 135 ,115 ,25 /، ناصرميناچي

531 ,532 ,533, 550 ,560 ,646 ,649  
  
  ن
  443 /نژاد، معصوم اجين

  128 /نادري، محمدحسن
, 518 ,517 ,501 )/رانيـته(ن ـور، بهمـپ دريـان

502  
  48 /ناروگي، مارلين

, 288, 285, 282, 265, 264 /دبليو. ، چارلزناس
289 ,292 ,296 ,309 ,357 ,359 ,369 ,379 ,
382 ,384 ,398 ,399 ,401 ,403 ,415 ,430 ,
438 ,440 ,448 ,470 ,475 ,528 ,533  

  44 )/استوار(سي . ناش، پاتريك
  410 )/سروان(ناصرخاكي، مرتضي 

  313 )/سرهنگ(ناصري 
  362, 361, 360 )/سرتيپ(ناظمي 
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  486 /الدين ناظمي، عز
  361 )/سرتيپ(اهللا  ناظمي، فضل
  277/ نانسيو، پاپال 

  342 )/سرلشكر(، عبدالجواد نبأيي
  630 )/سرهنگ(پور، رضا  نبي

  372 /ضانجابت، محمدر
  75, 74 )/دكتر(اللهي   نجات

  365 )/گروهبان(نجاتيان، مهدي 
  473, 96, 87 /نجف
  708, 518, 283, 144, 139 /آباد نجف

 )/اهللا آيت(الدين  نجفي مرعشي، سيد شهاب
8 ,431 ,439, 441 ,490  

  284 /نجفي، حسين
  409 /نجمي، ناصر
, 130, 124, 115, 37, 26 /نزيه، حسن

134 ,176 ,231, 303 ,315 ,343 ,441 ,
443 ,451 ,452 ,463 ,491 ,492 ,563 ,
680 ,684 ,689  

  293 /نشاط، علي
  600 /نشريه بورس

  644 /نشريه پيام شهيد
  604, 601 )/ايران ويس(نشريه نداي ايران 

  365 /حسينسيدنصر، 
  458 /نصيراوغلي، محمدتقي

  429, 226 )/اهللا آيت (، يحيينورينصيري 
, 29 ,28, 8 )/بدـارتش(اهللا  تمـري، نعـنصي
91 ,101  

  113 )/سرهنگ(نظري 
  125 /نقابت
, 327, 326, 322, 319, 318, 316 /نقده
328 ,333, 336 ,339 ,436 ,506 ,510 ,
575 ,658 ,683 ,686  

  245 /)تهران(المللي  نمايشگاه بين
  691 / عليرضا نوبري،
  151, 149, 124 )/گروهبان (، ريچاردنوبل

  10 ./نوربخش، م
  9 /نورثويل
  365 ,115 ,101 )/تيمسار (، عبداهللانوروزي

  675 )/سرتيپ(نوري، عزيزاهللا 
  644, 396, 373, 372 /زاده، عليرضا نوري
  690 ,683 )/منطقه( نوسود
  690 /نوسود
  684/ نوشهر
  457) / روستا(نوكان 

  203 /نويد، محمد
  488 )/سرهنگ دوم(نويكوف، آركدي 

  198 /نهاوند
  371, 265, 125, 43, 39 /وشنگنهاوندي، ه

  360 /البالغه نهج
  721, 659, 37, 35, 34, 25, 22 /نهضت آزادي

  543 /نيروگاه اتمي اهواز
, 476, 442, 441 297 /نيروگاه اتمي بوشهر

543, 577  
  113, 44 /نيروي دريايي آمريكا

  301 /انگلستاننيروي دريايي 
, 306, 304, 146, 129 /رانـي ايـروي دريايــني

393, 450 ,480 ,489 ,494, 525 ,588 ,590 ,
721  

  626 /نيروي زميني آمريكا
, 117 ,104, 59, 31 ,24 /آمريكانيروي هوايي 

132, 136 ,170 ,171, 175, 178, 240 ,427 ,
430 ,485, 683, 726, 727  

  135 /انگلستاننيروي هوايي 
, 131, 119, 80, 72, 29 /ي ايرانـوايـروي هـني
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137 ,138, 164, 168 ,178 ,179 ,192 ,
215, 240 ,259 ,290, 450 ,451 ,456 ,
465 ,466 ,483 ,489 ,492 ,569, 570, 
624 ,626  

  456 /نيروي هوايي عراق
  261 /نيروي هوايي هند

  438 /نيريز
  293, 283, 101 ,91 /پي نيك

  420 /نيكجو، مهوش
  711 /خلق، ابراهيم نيك

  203, 200 /نيكخواه، پرويز
  583, 221 /ريچاردنيكسون، 

  382 /نيلچي، زينت
  59 )/ستوان(نيلي، الري 
  70, 9 /نيوجرسي

  6 /نيوسام
  330 /نيوسن

, 158 ,157 ,139 ,111, 46 /نيويورك
263 ,264 ,586 ,619 ,629 ,705 ,720 ,
724 ,729  

  
  و

  41 /واتيكان
  632 /واثقي، عبداهللا
  104 /وارك، باب

  73 /واشنگتن پست
 ,184, 63, 57, 46, 11 /سي.  ديواشنگتن

235 ,284 ,292, 373 ,381, 385, 390, 
399 ,407, 417, 424, 427, 430, 470, 
488, 493, 583 ,596 ,603 ,635, 703 ,
712 ,713 ,714  

  526 ,381 )/دكتر(واعظي، محمدعلي 

  632, 631 /اهللا واال، فتح
  74 /ورنالژاستريت  وال

  117 /دبليو. والش، دبليو
  394 /زاده وثوق

  219 /وقي، مجيدوث
  203 )/ستوان(وثوقي، منوچهر 

  400 /وثوقي، ناصر
 ,408 ,405 ,262 )/سرتيپ (رـوچهـ، منديـوج

410, 589  
  317 /ورامين

, 502, 447, 412 /رورشـوزش و پــوزارت آم
674 ,679  

, 586, 584, 560, 532, 531 /وزارت ارشاد ملي
593 ,608 ,612 ,613 ,616 ,632 ,645 ,647 ,
648 ,649, 681 ,702 ,717  

  519, 375, 216/ وزارت اطالعات
, 338 /)وزارت ارشاد ملي (رساني وزارت اطالع

395 ,531  
  680 ,459 ,136, 46 /وزارت اقتصاد و دارايي

  604, 442 ,101 /خارجه آلمانامور وزارت 
  اكثر صفحات/  آمريكاوزارت امور خارجه

, 247, 244, 81, 57 / امور خارجه ايران وزارت
344, 345 ,391 ,403, 444 ,449, 458, 460 ,
461 ,479 ,486 ,503 ,507 ,516 ,529 ,535 ,
615 ,617 ,618 ,621 ,634 ,635 ,677, 682 ,
706, 707, 715 ,718 ,723  

  61 /خارجه ژاپنامور وزارت 
  481 /وزارت امور خارجه عراق

  711 /وزارت بازرگاني
  125 /وزارت بهداري
  683 /وزارت بهداشت

  129, 34 /رت جنگوزا
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, 188, 129, 101 ,46 /وزارت دادگستري
208 ,279 ,293 ,304 ,321 ,339 ,428 ,
496 ,549 ,639  

, 109 ,104 ,102 ,61 /وزارت دفاع آمريكا
110 ,134, 310, 624 ,625, 627  

  159 /انگلستانوزارت دفاع 
, 178, 145, 108, 105 /وزارت دفاع ايران

260 ,525 ,570 ,618 ,675 ,680  
  624, 129 /وزارت دفاع ملي

  297 /وزارت راه و ترابري
  129, 74 /وزارت علوم و آموزش عالي

  531 /شاد اسالميروزارت فرهنگ و ا
 ,486, 227 / و امور اجتماعيوزارت كار

543 ,670 ,680 ,695  
  711 /وزارت كشاورزي

 ,227 ,208 ,206 ,180 /وزارت كشور
248, 279 ,326 ,367 ,376, 496 ,525 ,
682  

  519 /سازي وزارت مسكن و شهر
  680 /وزارت نفت

  548 )/دكتر(وفائي 
  104, 102, 101 /ول، وان

  225 )/مهندس(ولي 
  371, 125 /وليان، عبدلعظيم

, 53, 52, 30, 23, 19, 18, 15, 14 /ونس
58 ,71 ,90 ,111 ,117 ,580 ,598 ,650 ,

678  
  406 /ونس، سايروس

  48 /ويتر، جيم
  583, 209, 95 /ويتنام

  74 )/خانم(ويكرز 
  205 ,204 /م. ويلسون، دان

  49 /ويليامز
  388 ./ويليامسون، تي

  486, 392 /وين
  244 /وينچنزو، فرانكونه

  388 ./وينسون، بي
  171 ,169 /وينگن آلمان

, 312, 264, 245 ,120 /، والديميرفووينوگراد
313, 472 ,704  

  
   ه

, 342, 300, 258, 255 ,144 /هادوي، مهدي
419 ,614  
 )/االسالم حجت(اكبر  اني، عليـمي رفسنجــهاش
54 ,359, 428, 429, 430, 431 ,653  
) االسالم حجت(د ــاني، محمــمي رفسنجـهاش

/ 472  
  280 /هاشمي، عباس
  180 /هاشمي، محمود

  256 )/تيمسار(نژاد  هاشمي
 ,241 ,154 ,117 )/سرهنگ(جي . هالند، ال

292, 336, 344, 351 ,360 ,364, 385, 390 ,
417, 424, 427, 430, 655, 656, 683  

  457)/ روستا(هالي شيعه 
  601 /هانسون، براد

  95 /يهانو
  345, 342, 284, 271, 202 /الحسن هاني
  629, 369, 276 /هاوانا
  537 )/منطقه(هاور 
  173 /هايده
, 60, 59, 49, 26, 25 )/ژنرال (، رابرتهايزر

85 ,173 ,286 ,290, 294 ,307 ,444 ,641 ,
716  
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  711 /هتل امپريال
 ,133, 92 ,43 ,38 /الـركنتينانتــهتل اينت

711  
  711 /هتل رويال گاردن
  711 /هتل سميراميس

  711 /هتل سينا
  540 /عباس هتل شاه

  232 /)لندن(هتل كالريج 
  50, 49 /هتل كورش

  711 /هتل والدروف
  98 /تيهتل ها

  92 /هتل هيلتون
  274 )/خبرنگار گاردين(هرگود، ليز 
  137 /هرمزگان

  696 /هشتپر طوالش
  613 ,399 /آهنگرنامه  هفته
  467, 117, 116 /هلند

  57 /همايون، اسد
  612, 371, 265 /همايون، داريوش
  686 /همايي، ماشاءاهللا

, 546, 364, 317, 314, 304, 302 /همدان
555 ,696  
  590, 467, 459, 343, 245, 202 /هند

  488 /اف. هندرسون، جان
  532, 40 /ريكس، كتيهند

  50 /هوانيروز ارتش ايران
  286 / ناصرقلي هوشمند،

, 195, 101, 91, 76, 8 /هويدا، اميرعباس

196 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,213 ,214 ,
283 ,286 ,287 ,294 ,364  

  460 /هويدا، فريدون
  122 )/خلبان(هيكت 

  154 ,150 )/گروهبان(هيل 
  153 ,152, 151 )/گروهبان(هينوجوس 

  321 )/ايالت تگزاس(هيوسن 
  
  ي
  339 ,86 /زدي

  509 )/سروان(فر، اسماعيل  يزدان
  372, 125 /يزداني، هژبر

  162 ,147 )/سرتيپ(اكبر  يزدجردي، علي
, 114, 113, 93, 70, 54, 35 /يزدي، ابراهيم

142 ,148 ,153 ,155 ,183 ,189 ,205 ,208 ,
231 ,234 ,275 ,282 ,284 ,285 ,289 ,295, 
296 ,313 ,319 ,321 ,328 ,329 ,330 ,340 ,
344 ,358 ,359 ,368 ,369 ,384 ,399 ,405 ,
406 ,407 ,416 ,417 ,418 ,421 ,460 ,461 ,
475 ,476 ,485 ,486 ,516 ,525 ,528 ,529 ,
533 ,534 ,595 ,596 ,597 ,603 ,614 ,616 ,
621 ,622 ,624 ,626 ,627 ,629 ,634 ,646 ,
649 ,650 ,705 ,713 ,721 ,724  

  443 )/ستوان(وردي  يعقوبي، اهللا
  296 )/سرهنگ(يغمايي، پرويز 

  94 /يوگسالوي
  

  
  
  
  




